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 افتتاحية العدد

 بسم الله الرحمن الرحيم 

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

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   ثانيالعدد العاملية، ويأتي هذا    أن نكون رافدًا من روافد املعرفة، ومنصة بحثية بمعايير 
ليضم يف ثناياه مجموعة من األبحاث العلمية الرصينة واألصيلة التي   املجلة العاملية لالقتصاد واألعمالسلسلة أعداد  

 تناقش عددًا من قضايا األعمال واالقتصاد وتتناول موضوعات متنوعة. 

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

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

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

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

 املعايير العاملية لنسهم يف هذا البناء الحضاري الكبير. 

 والهداية والرشادنسأل الله تعالى التوفيق والسداد 

 

 هيئة تحرير املجلة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 األبحاث
 



 

Article 1 Volume.11, Issue.2, pp: 143-155 
Oct (2021) 

 

 

الديون السيادية ومعالجاتها يف ظل أزمة  
 كورونا من وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي 

 

 

 عبد الغني علي عبد الله سعيد                                                        إبراهيم حسن محمد جمال 
 رئيس قسم االقتصاد اإلسالمي                                                              اليمن -أستاذ التمويل اإلسالمي 

gammal.i@hotmail.com                                                                                   اليمن  –جامعة اإليمان 
alshamrani322@gmail.com 

 
 

 

 2021/ 16/9قبول البحث:                      2021/ 9/ 4مراجعة البحث:                  2021/ 7/ 7استالم البحث:   

DOI: https://doi.org/10.31559/GJEB2021.11.2.1 

 

 

 

 

 

 
This file is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International 

 

 

Global Journal of Economics and Business (GJEB)   

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Global Journal of Economics and Business, 11(2) (2021), 143-155 
 143 

 

 الديون السيادية ومعالجاتها في ظل أزمة كورونا من وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي 

 إبراهيم حسن محمد جمال 
 اليمن -أستاذ التمويل اإلسالمي

gammal.i@hotmail.com 

 عبد الغني علي عبد هللا سعيد 

 اليمن  -جامعة اإليمان -رئيس قسم االقتصاد اإلسالمي

alshamrani322@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : املقدمة .1

لبث أحدها عن ال يزال النظام االقتصادي العاملي يظهر بين الحين واآلخر االختالالت التي تعتريه من خالل الصدمات واالنهيارات املتتالية التي ال ت

ت هذا النظام يمكن أن اتضح وجود اختالالت هيكلية داخلية في لبنا  2008االنقضاء حتى تبرز أخرى، وفي األزمة املالية التي ضربت هذا النظام في العام  

تبين وجود نقاط ضعف حقيقية في النظام االقتصادي العاملي لم يستطع معها   2020تعصف به، وفي هذه األحداث التي خلفتها جائحة كورونا في العام  

إليها وهي الربا باإلضافة إلى املنهيات   مقاومة هذه الصدمة الخارجية. إن املتتبع لهذه االختالالت في هذا النظام يجد أنها تدور حول معضلة كبرى استند

لذا   باملال كالغرر والقمار وغيرها،  املتعلقة  التخلص من  و الشرعية األخرى  املناداة بمعالجات تستند على  التي تتضمن  الحلول  تأتي  أزمة  أنه مع كل  جد 

 .مليتنهش في جسد االقتصاد العاتفرز آفات التي و الربا واملضاربات القائمة على املقامرة 

اتخاذها في هذا اإلطار   التي تم  الديون واملعالجات  السيادية وتأثيرات جائحة كورونا على مستوى هذه  الديون  البحث على موضوع  من يركز هذا 

إلى خمسة مباحث،   املبحث  املوضوع تم تقسيم  بأهم نقاط  الدولية، ومقارنة ذلك برؤية االقتصاد اإلسالمي، ولغرض اإلحاطة  املجموعة  يتحدث  قبل 

أما املبحث الثالث فيتحدث عن األحكام األول عن مفهوم الديون السيادية ونشأتها، ويستعرض الثاني تطور حجم الديون العاملية في ظل جائحة كورونا، 

املعا الخامس هذه  املبحث  يناقش  أزمة كورونا، في حين  السيادية خالل  الديون  السيادية، والرابع عن معالجات  للديون  لجات من وجهة نظر  الشرعية 

 االقتصاد اإلسالمي. سائلين هللا تعالى التوفيق والسداد. 
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 :لخصامل

إلى دراسة موضوع الديون السيادية وتأثيرات جائحة كورونا على حجمها، واستعراض املعالجات التي تم اتخاذها من قبل يهدف البحث  

املنهج  استخدام  تم  وقد  اتخاذها،  تم  التي  واملعالجات  الديون  هذه  لطبيعة  اإلسالمي  االقتصاد  نظر  وجهة  بيان  مع  الدولية،  املجموعات 

التحليلي في استعراض تفاصيل املوضوع وتحقيق أهداف البحث، وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج من    الوصفي مع االستعانة باملنهج

إطار   خارج  املسلمين من  مال  لبيت  األمر  ولي  يقترضها  التي  الديون  تعّبر عن  اإلسالمي  االقتصاد  نظر  السيادية من وجهة  الديون  أن  أهمها 

وأن الشرعية،  بضوابطها  جائزة  وهي  أزمة    الدولة  خالل  السيادية  الديون  ملعالجة  الدولية  املنظمات  قبل  من  اتخاذها  تم  التي  اإلجراءات 

الديون والضوابط التي وضعته ا  كورونا تتفق في بعضها مع وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي، مع تميز الشريعة اإلسالمية في إجراءاتها ملعالجة 

 للحد من التوسع فيها أو إعادة تدويرها.

 بيت املال. ؛االقتصاد اإلسالمي ؛19كوفيد ؛كورونا ؛الديون السيادية ت املفتاحية:الكلما
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 :مشكلة الدراسة . 1.1

ا قوية على ميزانيات الدول عموًما والدول الفقيرة بشكل خاص، ففي الوقت الذي تطالب فيه بسداد التزاماتها
ً
من   لقد شكلت أزمة كورونا ضغوط

من   ملزيد  تحتاج  فإنها  واقتصادهاالديون  الصحية  منظومتها  امللحة إلنقاذ  الحاجات  لتغطية  وقد   السيولة  الديون،  من  مزيد  نحو  للتوجه  قادها  مما 

الذي يخص أدركت املنظمات الدولية والدول الكبرى خطورة ذلك على تلك البلدان فقدمت مبادرات لحل هذه املشكلة، ومن هنا يأتي التساؤل الرئيس  

اآلتي: هلو   دراسةال   ه هذ  مجال في  ظل    املتمثل  في  اتخاذها  تم  التي  واملعالجات  السيادية  الديون  في  االقتصاد   جائحة كوروناالتوسع  نظرة  تتوافق مع 

 . اإلسالمي

 :دراسةأهداف ال. 2.1

 إلى ما يلي:  دراسةهدف الت

 . الديون السياديةتطور أثر جائحة كورونا على  تتبع •

 .الخاصة بالديون السياديةبيان األحكام الشرعية العامة  •

 ووجهة نظر االقتصاد اإلسالمي.عرض املعالجات التي تم اتخاذها  •

 : دراسةمنهج ال . 3.1

ال أهداف  االعتماد    دراسةلتحقيق  التم  أن  كما  موضوعاته،  وتفصيالت  بالبحث  الخاصة  املفاهيم  بيان  في  الوصفي  املنهج   تجنح  دراسةعلى 

 الستنباط األحكام والقواعد الناظمة ملفرداته. ، و الستخدام املنهج التحليلي في معالجة البيانات التي تم تجميعها
ً

 تحليل جزئيات املوضوع وصوال

 :الدراسات السابقة . 4.1

 ملتطلبات    وهو عبارة عن بحث تم تقديمه  تقدير اقتصادي إسالمي"،  -"أزمة الديون السيادية العاملية(  2008دراسة عبد الجواد )  •
ً

استكماال

 وفق أسس االقتصاد  البحث    تاملاجستير في جامعة اليرموك، وقد هدف
ً

إلى بيان آليات عالج أزمة الديون السيادية وسبل تفادي وقوعها مستقبال

السياسات االقتصادية القائمة على سعر الفائدة   اإلسالمي، وبيان مواطن الضعف في السياسات االقتصادية العاملية، وقد خلص البحث إلى أن

 لم تفلح في عالج هذه األزمات، ويوص ي بالتوجه نحو االقتصاد اإلسالمي كبديل لهذه األنظمة.

وقد ،   “Sovereign Debt Crises with Special reference to euro zone: viewed from an islamic perspective”( Iqbal, 2013دراسة ) •

في منطقة اليورو وتوصلت إلى أن السبب الرئيس لذلك يتمثل في القروض الربوية، وأن  ناقشت الورقة العوامل التي أدت إلى أزمة اقتصادية ومالية 

الخ القطاع  العام مع  القطاع  يتفاعل فيه  الذي  الورقة نموذج االقتصاد اإلسالمي  الواقع، وتقدم  اتخاذها لم تحسن  التي تم  اص وكيف التدابير 

 في تجاوز هذه األزمات.يمكن أن 
ً

  يمثل حال

العلوم االقتصادية جامعة    ( دور البنك املركزي األوروبي في معالجة أزمة الدیون السیادیة األوروبیة2019)  دراسة مرايحي • بحث ماجستير في 

ا  األوربية من حيث  السيادية  الديون  تشخيص  إلى  الدراسة  الجزائر،هدفت  بن مهيدي  في ظهورها  العربي  التي ساهمت  األسباب  أدق  إلى  لوصول 

صت الدراسة والوقوف على تداعياتها والدول التي مستها األزمة، وتوصلت إلى أن أزمة الديون السيادية األوربية أثرت على االقتصاد العاملي ككل وأو 

 البنوك املركزية باالعتماد على األدوات التقليدية وغير والتقليدية في سياساتها.

و، وقد ركزت هذه األبحاث وغيرها من الدراسات التي ناقشت هذا املوضوع على أزمة الديون السيادية وأغلبها ركز على ما حدث في منطقة اليور 

الم  من خالل أزمة حديثة حصلت وكانت آثارها على العكما أشارت إلى طرح البديل بصورة عامة، ويتميز هذا البحث بمناقشة موضوع الديون السيادية  

وفق وجهة  كله، كما أن البحث يناقش بعض التفصيالت في التخريجات الشرعية للديون السيادية ثم يقارن املعالجات التي تم اتخاذها في هذه الجائحة  

 نظر االقتصاد اإلسالمي.

 ونشأتها املبحث األول: مفهوم الديون السيادية 

 :املطلب األول: مفهوم الديون السيادية

بعملتها تعتبر   تقترض  أن  أحدهما  رئيسان  طريقان  أمامها  فإن  لالقتراض  الدول  تلجأ  الحكومية، فحين  الديون  أنواع  نوًعا من  السيادية  الديون 

  م.املحلية، وغالًبا ما يتوجه االقتراض هنا نحو السوق املحلي داخل الدولة، وينشأ عن هذه العملية ما يسمى بالدين العا
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الثاني القترا  يطلق عليه والطريق  ما  العملية  وينشأ عن هذه  الخارجي،  السوق  نحو  االقتراض هنا  ويتوجه  أجنبية،  بعملة  تقترض  أن  الدول  ض 

 . 1بالدين السيادي، ويسمى بذلك كون هذا الدين ناش ئ عن دولة ذات سيادة فهو التزام مالي خارجي على الدولة بالعملة األجنبية 

 ة فإنها تتمثل في: وبالنظر ألطراف الدين السيادي الرئيس

 وهي الدولة ذات السيادة التي حررت تلك السندات وأدوات الدين للحصول على األموال. املقترض: •

السندات وأدوات    ض:املقر   • الدين أصبحت  املال وأسواق  . فمع تطور أسواق 
ً

أو حتى دوال أو مؤسسات  أفراًدا  الخارجية سواء كانوا  وهي األطراف 

قا أدوات  الدولية  أنه  الديون  هنا  يالحظ  ومما  وبيعها.  للدول شراؤها  االستثمار  والشركات وصناديق  لألفراد  فيمكن  األسواق  تلك  في  للتداول  بلة 

ن قبل ورغم طبيعة املديونية في هذه العملية وكون هذا الطرف مقِرًضا إال أنه يسمى في الواقع باملستثمر حيث أصبحت أدوات الدين تلك تشترى م

 للمتاجرة عبر أسواق املال فاعُتبرت أدوات  املستثمر بغية الح
ً

صول على الفوائد من هذه األدوات كما أنه حين تم السماح بتداولها أصبحت محال

 استثمارية بالنسبة لهم. 

ه الدولة من  وهو املبلغ الذي تصدر به الدولة أدوات الدين لبيعها في السوق ويكون بالعملة األجنبية وهو املبلغ الذي تتحصل علي  قيمة القرض:  •

الدين التقليدية )الربوية( يتم النص فيها على معدل الفائدة    بيع هذه األدوات ويعرف في السندات بالقيمة اإلسمية، ويشار هنا إلى أنه في أدوات 

بعض أن  األخيرة  الفترات  في  لوحظ  وقد  ربًحا.  ويعتبرها  األداة  لتلك  املشتري  أو  املقِرض  عليها  يتحصل  التي  الزيادة  التصنيف   وهي  ذات  الدول 

حيث أصدرت اململكة العربية السعودية سندات    2021االئتماني القوي تصدر ديوًنا سيادية بفوائد صفرية أو سالبة وهذا كما حصل في فبراير  

الدولة املصدرة لتلك السندات  قبل املستثمرون على شراء هذه السندات في حال رأوا قوة اقتصاد ويُ  ،2 %0.06بقيمة مليار يورو بعائد سلبي بنحو 

أقل وتوجه البنوك املركزية لفرض رسوم على الودائع فإنهم يجدون هذه األدوات وسيلة مفضلة لالحتفاظ بأموالهم مقابل التنازل عن مبلغ بسيط 

 من رسوم البنوك املركزية على الودائع.

تضبط هذه املدة بما يتوافق لسداد هذه الديون، وهنا ينبغي على الدولة أن  وهي املدة التي تحددها الدولة عند طرحها ألدوات الدين مدة القرض: •

 مع تدفقاتها النقدية املتوقعة لسداد تلك االلتزامات في مواعيدها حتى ال تقع في أزمة ديون سيادية بفشلها بالسداد في املوعد املحدد.

لها عالقة • االئتماني)  أطراف خارجية  التصنيف  بأشخاص رغم  :  (وكاالت  وليست  بدول  تعلق  كونها  السيادية  الديون  املترتبة على  املخاطر  قلة 

، ومن  ومؤسسات إال أن األزمات املالية األخيرة ة وتعرض بعض الدول لحافة اإلفالس جعلت املستثمرين أكثر حذًرا من مخاطر الديون السيادية

التق دور  لتؤدي  العاملية  االئتمانية  التصنيف  وكاالت  جاءت  سداد  هنا  على  قدرتها  وقياس  االئتمانية  الناحية  من  البلدان  لوضع  املستمر  ييم 

تطر  أن  الدول  وتستطيع  الدول  تلك  بسندات  التعامل  نحو  املستثمرون  يتجه  التقييمات  وبناء على هذه  والطويل،  القصير  األجل  في  ح  التزاماتها 

ومن   املستثمرين على شرائها،  بإقبال  ثقتها  مع  السوق  في  بورز.سنداتها  آند  وفيتش وستاندرد  موديز  وكالة  االئتمانية  التصنيف  وكاالت  وال    أهم 

  تستطيع أي دولة تجاهل تصنيفات هذه الوكاالت فتقييم س يء من قبل هذه الوكاالت لدولة معينة قد يعصف باقتصادها.

   :الديون السيادية  املطلب الثاني: نشأة

الوفاء بالتزاماتها من النفقات، وبمعنى آخر حين يحصل العجز في املوازنة العامة للدولة بزيادة رصيد  تنشأ الديون السيادية حين تعجز الدول عن 

املوازنة وتكون االس العجز في  الدول لالستدانة لتغطية هذا  تلجأ  الحالة  العامة، ففي هذه  اإليرادات  العامة على  أو املصروفات  إما من النفقات  تدانة 

أي من داخل املحلي  األدوات اإلسالمية   السوق  أو باستخدام  أو سندات طويلة األجل  أذون خزينة  املحلية بإصدار  البنوك  الغالب من  الدولة ويتم في 

 كاملرابحات أو الصكوك. وقد تلجأ الدول وحسب سياستها املالية واالقتصادية إلى االستدانة من الخارج وهنا تنشأ الديون السيادية.

هي حاجة الدول لتغطية نفقاتها حين عجز مواردها عن تغطية ذلك، وقد تتبع إريك توسان وهو أحد أفضل امللمين    إذن فمنشأ الديون السيادية

كتابه   في  العمومية  الديون  منها"بموضوع  السيادية والتبرؤ  الديون  تاريخ  الديون  كان   "نظام  السيادية  الديون  أن  تاريخًيا ورأى  السيادية  الديون  نشأة 

من الدول الرأسمالية العظمى تستخدمه كوسيلة ملراكمة ثرواتها وكسالح للهيمنة على الدول، وقد تتبع الكاتب أزمات الديون السيادية منشؤها وال يزال  

تبعيتها   بالديون لضمان  إغراقها  األوروبية ثم  الدول  لتأمين حروب االستقالل من  الدول  الالتينية وغيرها من  أمريكا  إقراض دول  ة االقتصادي وكيف تم 

 بعد االستقالل. 

اقتصاد الدولة العثمانية من خالل إغراقها في الديون من بريطانيا وفرنسا وأملانيا وإ  يطاليا  وعلى مستوى الحضارة اإلسالمية تمت السيطرة على 

اإلنفاق على بناء القصور املبالغ في وقد كانت البداية لتغذية الحروب التي مولت طرفها اآلخر بعض هذه الدول ثم إغراء السالطين العثمانيين بالتوسع في 

تأسست مصلحة إدارة الدين العام العثماني الذي  1881إفالسها بالعجز عن سداد قروضها، وفي العام  1875تشييدها، حتى أعلنت الدولة العثمانية في 

مارات في الدولة مما يعني فقدان االستقالل االقتصادي يسيطر عليه فعلًيا املقرضون األوروبيون ليصل األمر إلى تحكم هؤالء في حركة األموال واالستث

 
دراسة حالة بعض الدول النفطية وغير النفطية، رسالة دكتوراة، جامعة  -، إشكالية الديون السيادية األوروبية وآثارها على اقتصاديات الدول العربية2020ينظر: أحميمة، خالد،   1

 . 6-5، صمحمد خيضرة، بسكرة، الجزائر
2 https://www.mof.gov.sa/mediacenter/news/Pages/news2522021.aspx 
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  1954عام    وقد استمرت هذه الحالة حتى بعد انتهاء الدولة العثمانية وقيام الجمهورية التركية وهكذا استمرت تلك الديون مقوضة القتصاد تركيا حتى

  3سنة. 100لديون استمرت نحو 

املدين مرهوًنا لدائنه، كما أن شهية اإلنفاق سواء على مستوى األفراد والدول إضافة إلى تسهيل عمليات وبلغة أخرى فإن التوسع في الديون يجعل 

اقتصادًيا، وإلدرا  الدول  انهيار  إلى  التي تؤدي  العوامل  اإلدارة والفساد وغيرها من  الديون يضاف لذلك سوء  التوسع في  ك خطورة اإلقراض تشجع من 

ابع كيف أن بعض الدول غرقت في تلك الديون حتى لم تتمكن من القيام بأية مشروعات استثمارية حتى بلغت أن توجه الديون السيادية يستعرض املت

 أصولها. جل إيراداتها لسداد تلك الديون حتى وصلت بعض الدول إلى أن تعجز إيراداتها عن سداد فوائد الديون أو ما يسمى بخدمة الديون دون سداد 

إم إليه  أشار  ما  ما  وهذا  يؤدي  لكان  استقرض،  لو  أنه  املقصد  يوضح  "والذي  املال:  لبيت  االقتراض  في  التوسع  ينكر  وهو  قال  حين  الحرمين  ام 

، ثم يقتض ي الحال استرداد ما وفيناه ع
ً

لى املقرض، اقترضه من مال فاضل مستغنى عنه في بيت املال، وربما تمس الحاجة إلى ما يقدره في الحال فاضال

 . 4ر، فال يزال في رد واسترداد، وما أدى إلى التسلسل، فهو في وضعه ال يتحصل" ويستدبر التدبي

 تطور حجم الديون العاملية في ظل جائحة كورونااملبحث الثاني: 

ا في حجم الديون العاملية، ويوضح الشكل )
ً
وحتى العام  2000( االرتفاع املستمر للديون العاملية من العام 1شهدت السنوات األخيرة توسًعا ملحوظ

مبلغ    2020 من  العاملية  الديون  قفزت  العام    86.7حيث  في  دوالر  مبلغ    2000تريليون  العام    281.5إلى  في  دوالر  بلغت   2020تريليون  ارتفاع  بنسبة 

الديون كنسبة م224.7 قارنا هذه  ما  إذا  وهي معدالت مرتفعة خصوًصا  العام  %،  في  العاملية  الديون  نسبة  بلغت  املحلي حيث  الناتج  بمعدل    2020ن 

 سلبًيا ينذر بأزمة أخرى.وهذا يعتبر مؤشًرا  2000% في العام 230.9% من الناتج املحلي العاملي بعد أن كانت تشكل 355.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 )تريليون دوالر(  2020-2000حجم الديون العاملية  :(1شكل )

ين باالعتماد على تقارير معهد التمويل الدولي                              
َ
 ( https://www.iif.com/Research/Capital-Flows-and-Debt/Global-Debt-Monitor: )من إعداد الباحث

العام   نهاية  )كوفيد  2019مع  املستجد  ملرض كورونا  حالة  أول  وبشكل غير 19ظهرت  العالم  باالنتشار على مستوى  الجائحة  تسارعت هذه  ثم   )

مليون حالة وفاة، وقد أدت سياسات اإلغالق  3مليون شخص في العالم وبلغت الوفيات ما يقرب من  133مسبوق حتى تجاوزت حاالت اإلصابة أكثر من 

الصغيرة ي انتهجتها الدول ملكافحة انتشار هذا الوباء إلى تعطل في حركة النشاط االقتصادي مما أثر على النمو االقتصادي وخصوًصا على الشركات  الت

رة، وقد  واملتوسطة وأخرجت الجائحة ماليين البشر خارج سوق العمل مما جعل الحكومات أمام تحديات كبيرة لترميم اقتصادها ودعم الطبقات املتضر 

 أثرت الجائحة على الديون العاملية. 

 

 

 

 

 

 تطور حجم الديون العاملية خالل أزمة كورونا )تريليون دوالر(  :(2شكل )

ين باالعتماد على تقارير معهد التمويل الدولي:                                 
َ
 (  https://www.iif.com/Research/Capital-Flows-and-Debt/Global-Debt-Monitor)من إعداد الباحث

 
 ، نظام الديون تاريخ الديون السيادية والتبرؤ منها، ترجمة: جمعية أطاك املغرب 2019ينظر: توسان، إريك،  3
 276الظلم، مكتبة إمام الحرمين، صغياث األمم في التياث ، 1981عبد امللك بن عبد هللا أبو املعالي إمام الحرمين، الجويني،   4
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  2020حيث يالحظ أن الديون العاملية قد بلغت مع نهاية العام    2020( ازدياد معدالت الديون العاملية بشكل ملحوظ خالل العام 2ويبين الشكل )

 .  %9.3بمعدل نمو بلغ  2019في نهاية العام  257.5تريليون دوالر مقارنة بمبلغ    281.5ما يقرب من 

 إلى ما يلي:  19جائحة كوفيد  ف تأثر الدول بأزمة الديون التي خلفتهانويمكن أن نص

باعتماد خطط  .1 اقتصادها وأفرادها فسارعت  الجائحة على  الدول معالجة تداعيات هذه  أرادات هذه  املتقدمة والناشئة،  بالنسبة لالقتصادات 

تبعات هذه   أفرادها من  اقتصادها وحماية  ونقدية إلنقاذ  اقتصادية  بحزمة محفزات  االقتصادي  االقتصاد  اإلنعاش  ونظًرا النكماش  الجائحة، 

الدول  الدول لجأت هذه  الجيد لهذه  السيادي  التصنيف  االقتراض، وبسبب  ا سوى 
ً
الدول لم تجد مالذ اقتصادات هذه  العاملي عموًما وانكماش 

 .لالقتراض الخارجي بطرح سندات سيادية في األسواق العاملية

السيادي  .2 التصنيف  بسبب  النامية،  للدول  الجائحة    بالنسبة  لكن هذه  الخارجية،  األسواق  االستدانة من  تتمكن من  لم  الدول  لهذه  الجيد  غير 

ضاعفت من آثارها على هذه الدول من حيث إن هذه الدول أسيرة ملديونيات خارجية لم تتمكن خالل فترة الجائحة وضعف النمو االقتصادي من 

 ون مطلوبة لدول أخرى. سداد أقساط تلك الديون، ويغلب على هذه الديون أنها دي

 األحكام الشرعية العامة للديون السيادية املبحث الثالث: 

 التخريج الشرعي للديون السيادية:املطلب األول: 

األمو  الدولة تدير  الحالية فإن  األنظمة  الدولة من جهات خارجية، وحسب  أنها عبارة عن قروض تطلبها  السيادية نجد  الديون  ر بالنظر لطبيعة 

و  الخارجي.  االقتراض  بترتيب عمليات  غالًبا  تقوم  التي  لها، وهي  املساندة  واألجهزة  الخزينة  أو  املالية  لشعبها من خالل وزارة  وأجهزتها هذه  املالية  الوزارة 

الرئيسة، وهذه هي املهام  إلى غير ذلك من  أبوابها  وتولي صرفها في  العامة  اإليرادات  الدولة من حيث تحصيل  أموال  الوظيفة   التنفيذية تخطط وتدير 

مسلمين ثم صرفها ملستحقيها، وفي هذا األساسية لبيت املال في اإلسالم فبيت املال كما بينه الفقهاء هو الجهة التي تتولى جمع وحفظ األموال العامة لل

أو مكان "  ابن جماعة:املعنى يقول   املسلمون مطلقا، وليس مختصا بحرز مخصوص  الجهة املخصوصة باستحقاق ما يستحقه  املال: عبارة عن  وبيت 

 .5ملال" فكل مال استحقه املسلمون مطلقا ولم يختص بصنف مخصوص منهم، وال بقوم معينين، فهو من حقوق بيت ا  معلوم

بالحقوق  وقد أشار الفقهاء رحمهم هللا تعالى إلى مسألة االقتراض لبيت املال عند حديثهم عن حاالت خلو بيت املال من األموال وعجزه عن الوفاء   

ضوابط مخصوصة، فالحكم  والحاجات. واملتتبع ملا ذكره الفقهاء في هذا الباب يجد أنهم يقرون بأن لإلمام أن يقترض لبيت املال في حاالت مخصوصة وب

افع رض ي هللا  العام في هذه املسألة الجواز. وقد استدل الفقهاء على ذلك بأدلة أبرزها ما جاء في الحديث الذي أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه عن أبي ر 

أبا رافع أن يقض ي الرجل بكره، فرجع   تعالى عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استسلف من رجل بكًرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر

 . 6إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إال خياًرا رباعًيا، فقال: »أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاًء« 

أو   الزكاة على صاحبها فردها رباعًيا  الصدقة ثم لم تجب  بكًرا فاملراد استعجل في  أنه استقرض  السرخس ي: "وما روي  اإلمام  لبيت قال  استقرض 

 . 7املال وكما يجوز أن يثبت لبيت املال حق مجهول يجوز أن يثبت ذلك على بيت املال أيًضا" 

هللا تعالى:    حتى إن إمام الحرمين أبو املعالي الجويني ورغم تشديده في مسألة االقتراض لبيت املال إال أنه لم يقل بعدم الجواز مطلًقا، فقال رحمه

عند مسيس الحاجات، واستعجاله الزكوات، فلست أنكر جواز ذلك، ولكني أجوز   -صلى هللا عليه وسلم    -استسالف رسول هللا  "وما ذكره األولون من  

 .8االستقراض عند اقتضاء الحال، وانقطاع األموال، ومصير األمر إلى منتهى يغلب الظن فيه استيعاب الحوادث ملا يتجدد في االستقبال"

في هذه املسألة يجدهم يحصرون كالمهم في االقتراض إما من أحد بيوتات املال أو من الرعية، لكنهم لم يتطرقوا صراحة    واملتتبع ألقوال الفقهاء 

 ا يلي: لالقتراض لبيت املال من خارج الرعية، ويمكن االستدالل على جواز ذلك إضافة إلى ما سبق من عموم حديث أبي رافع رض ي هللا تعالى عنه بم

ففيه جواز االستدانة عموًما من غير املسلمين وما جاز مع شخصه صلى هللا عليه وآله وسلم  9النبي صلى هللا عليه وآله وسلم من يهودي،استدانة   •

 وهللا أعلم.  جاز في العموم في تصرف الراعي

 
 . 107 -106، تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم، تحقيق: فؤاد عبد املنعم، دار الثقافة، الطبعة الثالثة، ص1988بن جماعة، محمد بن إبراهيم، ا  5

منه وخيركم     6 خيًرا  فقض ى  استسلف شيًئا  من  باب  املساقاة،  اإلمام مسلم، كتاب  )أخرجه  الحديث  الحجاج، صحيح مسلم،  118أحسنكم قضاًء، رقم  بن  النيسابوري، مسلم   .)

 .1224ص، 3تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج
 . 132، ص12، ج، املبسوط، دار املعرفة، بيروت1993السرخس ي، محمد بن أحمد،   7
 . 279الجويني، ص  8
  ". ينظر: توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، بثالثين صاعا من شعير"حديث عائشة رض ي هللا عنها قالت: ما أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه من دليله   9

 .41، ص4ج(، 2916حديث رقم: ) صحيح البخاري،
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أبي داود: "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  استعارة النبي صلى هللا عليه وآله وسلم أدراًعا يوم حنين من صفوان بن أمية فقد ورد في سنن   •

"ال بل عارية" فأعاره ما بين الثالثين إلى األربعين درًعا وغزا رسول هللا صلى هللا عليه  هل عندك من سالح؟" قال: عارية أم غصًبا؟ قال: صفوان "يا

"إنا قد فقدنا من أدراعك  لصفوان: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ففقد منها أدراًعا فقال   صفوان فلما هزم املشركون جمعت دروع  حنيًنا وسلم 

  10وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم. :قال أبو داود أدراًعا، فهل نغرم لك؟" قال: ال يا رسول هللا ألن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ".

 : الضوابط الشرعية للديون السياديةاملطلب الثاني: 

االقتراض لبيت املال ال يعني االسترسال في ذلك دون ضوابط، فقد نص الفقهاء على أحكام تشكل ضوابط عامة تحكم عملية اقتراض إن جواز  

 اإلمام لبيت مال املسلمين، ويمكن بيان هذه الضوابط فيما يلي: 

 الضابط األول: أن تكون عملية االقتراض صادرة من ولي األمر أو من ينيبه

ي مال املسلمين عموًما وهم املالكون لهذا املال، وال يستأثر بالتصرف به فرد دون آخر سوى من خوله عموم املسلمين لذلك وهو  فبيت املال يحو 

ال املسلمين ومسؤولياته  أن من مهام خليفة  الفقهاء على  بالدين، وقد نص  التصرف في مصالحهم وسياسة دنياهم  إليه  أسندوا  الذي  األمر  رئيسة ولي 

 11. ال الفيء والصدقات وتقدير العطايا وما يستحق في بيت املال ودفعه إلى غير ذلك من أنواع التصرف املأذون بها في بيت مال املسلمينجباية أمو 

ا، وقد أخرج اإلمام البخاري من حديث معاوية رض ي هللا تعالى عنه قال سمعت النبي صلى  
ً
 ال مالك

ً
ليه  هللا عوتصرف ولي األمر إنما هو بصفته وكيال

خالفهم، حتى يأتي   وسلم يقول: "من يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم وهللا يعطي، ولن تزال هذه األمة قائمة على أمر هللا، ال يضرهم من

 12أمر هللا".

 الضابط الثاني: مراعاة املصلحة 

وقد نص اإلمام  ،  الباب قاعدة: "تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة"من القواعد الفقهية التي نص عليها علماء القواعد واألصول في هذا  

خطاب رض ي هللا الشافعي رحمه هللا تعالى على ذلك في قوله: "منزلة اإلمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم"، وأصل هذه القاعدة ما روي عن عمر بن ال

. فولي األمر  13زلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت" تعالى عنه أنه قال: "إني أنزلت نفس ي من مال هللا بمن

حمسَولَا َتۡقَربُواْ َماَل ٱلَۡيتِيِم  :  يتصرف في بين املال وفق املصلحة كما يفعل ولي اليتيم. وقد بين هللا سبحانه وتعالى آلية التعامل مع مال اليتيم في قوله تعالى
َّا بِٱلَّ  َّاإِل ٱلَۡكيَۡل َوٱلِۡميَزاَن بِٱلۡقِۡسِطِۖ لَا نُكَل ُِف َنۡفًسا إِل ۡوُفواْ 

َ
ۥۚ َوأ هُ ُشدَّ

َ
ۡحَسُن َحتَّٰي َيبۡلَُغ أ

َ
ۡوُفواْۚ   تِي ِهَي أ

َ
أ  ِ َولَۡو كَاَن ذَا قُۡربَٰىِۖ َوبَِعۡهِد ٱَّللَّ َوِإذَا قُلۡتُۡم فَٱۡعِدلُواْ  وُۡسَعَهاۖ 

ىُٰكم بِهِۦ لََعلَّ  ُروَنىجسَذٰلُِكۡم َوصَّ ۡنَعام   ُكۡم تََذكَّ
َ
تعالى:  ،  جحس152الآية    حجسالأ َُّهۡم َخيۡرۖٞ ىجس   وقوله  ل قُۡل إِۡصلَاٞح  ٱلَۡيَتَٰمىِٰۖ  قال    ،  جحس220الآية    حجسالَبَقَرةِ   حمسَويَۡسـ َلُونََك َعِن 

  14أي بما فيه صالحه وتثميره، وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه"  {وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن}اإلمام القرطبي رحمه هللا تعالى: "قوله تعالى  

 والتعبير بلفظ }أحسن{ كاسم تفضيل يدل على زيادة تحري ما هو أصلح وأنفع لليتيم في هذه التصرفات.  .(7/134، القرطبي)

 الضابط الثالث: الحاجة 

فيها   يجوز  التي  الحاالت  تفاصيل  في سرد  الفقهاء  توسع  األحكام وقد  في  تعالى  املاوردي رحمه هللا  اإلمام  وقد فصل  املال،  لبيت  االقتراض  لإلمام 

 :15السلطانية الحاالت التي تستحق الصرف من بيت املال وال يوجد في بيت املال ما يصرف منه لها كما يلي

 محرز لها. فهذه إن خال بندها في بيت املال فال يصرف لها. األولى: الحاالت التي يمثل لها بيت املال وعاًء والصرف لها مرتبط بوجود مال  

 الثانية: الحاالت التي لها مصرف مستحق في بيت املال وهذه على قسمين:

بيت قين إنظار  األول: ما كان مستحًقا كبدل كالرواتب للجند والعاملين، فهو حق الزم وفي حال خلو بيت املال تكون ديوًنا على بيت املال، وعلى املستح

 املال لحين اليسار وتوفر األموال، وإن خاف ولي األمر الفساد فله أن يقترض على بيت املال ما يصرفه على هذه الديون. 

لتركه مثل الثاني: ما كان مستحًقا لكن على وجه املصلحة واإلرفاق، فهذا إن خال بيت املال من الصرف له فينظر فيه فإن كان مما ليس فيه ضرر عام  

إن كان مما قد يحصل في تركه  وعورة ط الثانية  املال فال يقترض له، والحالة  ريق قريبة مع وجود طريق معبد بعيد فمثل هذا يسقط وجوبه على بيت 

 ضرر عام على املسلمين كالجهاد فيصير من فروض الكفاية على املسلمين. 

ت املال عند خلو بيت املال ورأى أنه يسوغ لإلمام أن يفرض على األغنياء ما  وقد استطرد اإلمام الجويني في مسألة لجوء اإلمام إلى االقتراض على بي 

 غياث األمم في التياث الظلم.  يسد به حاجات بيت املال وهو أولى في رأيه من االقتراض، وقد بسط أدلته على ذلك في كتابه

 
، السجستاني، أبوداود سليمان بن األشعث، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، املكتبة العصرية،  (3563الحديث )أخرجه أبو داود، أبواب اإلجارة، باب في تضمين العور، رقم     10

 .296، ص3بيروت، ج
 . 40املاوردي، علي بن محمد، األحكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة، ص  11
 . 25، ص1، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير، دار طوق النجاة، الطبعة األولى، ج2001البخاري، محمد بن إسماعيل، ، خيًرا يفقهه في الدينكتاب العلم، باب من يرد هللا به  أخرجه البخاري،    12
 . 121، ص1، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ج1990السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،   13
 . 134ص ،7، الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، ج1964القرطبي، محمد بن أحمد،   14
 .317 -316ينظر: املاوردي، ص  15
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لب في االقتراض ساغ له التوجه للرعية واملوسرين منهم لسد حاجة  وخالصة األمر أن األمر منوط باملصلحة التي يراها اإلمام فإن رأى أن الضرر غا

ما أن االقتراض بيت املال بعد ندبهم وعدم كفاية بيت املال، وإن رأى أن الضرر غالب في فرض ذلك على الرعية بما قد يهدد نظام الدولة لم يلجأ إليه. ك

توسع في الديون لغير ضرورة، فال يقترض لتشييد القصور والصرف على املباحات الزائدة ينبغي أن يكون في أضيق نطاق وعند الحاجة املاسة لذلك فال ي

 عن الحاجة ومن باب أولى االقتراض للصرف على ما يكره أو يحرم.

 : خلو بقية البيوتات الفرعية رابعالضابط ال

املال   بيوتات  أحد  ثبتت ديون على  إذا  أنه  الفقهاء رحمهم هللا تعالى على  الديون،  نص  تلك  البيوتات لسد  أحد  أن يستقرض من  الفرعية فلإلمام 

رض من خزانة وذكروا في هذا أنه يجب على اإلمام أن يجعل في بيت املال لكل مصرف خزانة وأنه: "إذا احتاج إلى مصرف خزانة وليس فيها ما يفي به يستق

ال أن يكون املصروف من الصدقات أو خمس الغنائم على أهل الخراج وهم فقراء غيرها، ثم إذا حصل للتي استقرض لها مال يرد إلى املستقرض منها إ 

فال يصار إلى االقتراض من خارج بيت املال وفي بعض خزائنه  .  16فإنه ال يرد شيًئا الستحقاقهم للصدقات بالفقر وكذا في غيره إذا صرفه إلى املستحق"

 . مال يمكن االقتراض منه

 لضوابط واملقاصد الشرعية: االلتزام باخامسالضابط ال

أن   البد  املال  لبيت  واالقتراض  الدول،  أو  األفراد  مستوى  على  سواًء  بها  التقيد  من  البد  التي  الشرعية  األحكام  عموًما  املعامالت  ينضبط  تحكم 

العاقدي وأهلية  عليه  الدالة  الصيغة  من  الشرعية  ألركانه  لشروطه  ومستوفًيا  بالقرض،  الخاصة  الشرعية  ،  بالضوابط  املقرض  املال  ومعلومية  ن 

ا  املعامالت، وضمان عدم اشتمال  الشرعية في هذه  املقاصد  التبعية األخرى كالتوثيق واإلشهاد وبيان األجل، ومراعاة  املتطلبات  لعقد على ما  واستيفاء 

تعلقة بعقد القرض. واإلمام هو املسؤول يفسده كاشتراط الزيادة على قيمة القرض أو ربطه بعقد معاوضة آخر، وغير ذلك من الضوابط والشروط امل

ۡرِض فَٱۡحُكم َبيَۡن    عن مراعاة تلك األحكام فمهمته األولى حفظ الدين وسياسة دنيا الرعية بالدين، قال هللا تعالى:
َ
حمسَيَٰداوُۥُد إِنَّا َجَعلَۡنَٰك َخلِيَفٗة فِى ٱلۡأ

ِ َولَا تَتَّبِِع ٱلَۡهَوٰى َفيُِضلََّك   اِس بِٱلۡحَق  ِۚ ىجسٱلنَّ َمُرواْ  :جلو   عز ، وقال  جحس26الآية    حجسص  َعن َسبِيِل ٱَّللَّ
َ
َكٰوةَ َوأ لَٰوةَ َوَءاتَُواْ ٱلزَّ قَاُمواْ ٱلصَّ

َ
ۡرِض أ

َ
ُٰهۡم فِى ٱلۡأ نَّ كَّ َِّذيَن إِن مَّ حمسٱل

ُمورِ  
ُ
ِ َعٰقِبَُة ٱلۡأ التعامالت، فاألحكام الشرعية . كما  جحس41الآية    حجسالحَج  ىجس٤١بِٱلَۡمۡعُروِف َوَنَهۡواْ َعِن ٱلُۡمنَكرِِۗ َوَّلِلَّ أنه البد من مراعاة املقاصد الشرعية في هذه 

 رض واملال. إنما شرعت لتحقيق املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية املتمثلة بحفظ الكليات الخمس: الدين والنفس والعقل والعِ 

و كانت  وعلى هذا فإن ولي األمر ينبغي له إذا احتاج إلى االقتراض من الخارج مراعاة الضوابط الشرعية، فال يجوز االقتراض عن طريق السندات ول

في الصكوك  والبديل لذلك يتمثل حالًيا    ،17(  6/11)  60  رقم:  سندات صفرية لكونها تقوم على القرض الربوي، وقد بين ذلك قرار مجمع الفقه اإلسالمي

ة والحرص على اإلسالمية القائمة على العقود الشرعية كاملضاربة واملشاركة واملرابحة وغيرها من الصيغ الشرعية. كما أنه يجب مراعاة املقاصد الشرعي

أو بعض شروطه تبعاتها  الحكومة في قروض قد تؤثر  الخمس، فال تدخل  الكليات  بالسلب على  التعامالت مؤثرة  املجتمع أال تكون هذه  ا على معتقدات 

 . وقيمه أو تجعله تبًعا لدول وكيانات غير مسلمة قد تتحكم في إدارة شؤونه املالية واالقتصادية

 لديون السيادية خالل أزمة كورونا امعالجات املبحث الرابع:  

%( وعانت الدول  3.5بنسبة ) 2020على اقتصادات الدول بشكل غير مسبوق حيث انكمش الناتج املحلي العاملي في العام  19لقد أثرت أزمة كوفيد 

االقتصاد    من ضغوط على ميزانياتها بسبب الحاجة امللحة لدعم املنظومة الصحية لالستجابة السريعة لتفش ي الوباء وحماية األرواح، وفي املقابل دعم 

املتضر  إن  والقطاعات  أكبر حيث  الضغط على ميزانياتها كان بشكل  التزامات ديون سيادية فإن  التي عليها  للدول  األرزاق، وبالنظر  رة واملجتمع وحماية 

الجة  مبادرات ملعاالنخفاض في الناتج املحلي لن يمكنها من سداد أعباء ديونها خالل هذه الفترة، لذا قدمت املنظمات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي  

 هذه الديون لتلك الدول خالل هذه املرحلة، وقد تمثلت أهم تلك املبادرات فيما يلي:

 تعليق خدمة الديون  •

الديون عن   أعباء خدمة  بتخفيف  الدولي  النقد  أطلقها صندوق  التي  املبادرة  في  املعالجة  لتغطية    25وتمثلت هذه  الدول  لهذه  بإتاحة منح  بلًدا 

الصند تجاه  ديونها  أعباء التزامات  وتخفيف  الكوارث  الحتواء  االستنمائي  الصندوق  خالل  من  وذلك  القادمة،  أشهر  الستة  تغطي  مبدئية  لفترة  وق 

  19ملواجهة جائحة كوفيد  2020أثناء تفش ي فيروس إيبوال ثم تم تعديله في مارس  2005الديون، وقد أنشأ صندوق النقد الدولي هذا الصندوق في فبراير 

لكوارث ويقدم   تتعرض  والتي  املنخفض  الدخل  ذات  البلدان  على  الدولي  النقد  لصندوق  املستحقة  الديون  لسداد خدمة  منًحا  االستنمائي  الصندوق 

 مة ديونها.طبيعية أو تصاب بكوارث صحية عامة، وتساعد هذه املبادرة هذه الدول لتحرير مواردها املالية للتعامل مع الجائحة بدل توجيهها لسداد خد

ه قامت  وقد  فقًرا،  األكثر  البلدان  على  املستحقة  الديون  خدمة  لتعليق  الدائنين  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  وجه  اإلطار  هذا  نا وفي 

ه املبادرة  قررت املجموعة تمديد هذ  2020بتعليق سداد الفوائد على الديون للدول األكثر فقًرا ملدة عام، وفي نوفمبر    2020مجموعة العشرين في أبريل  

 
 .337ص ،5الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، ج ، رد املحتار على الدر املختار، دار 1992ابن عابدين، محمد أمين،   16
 .1294، ص6مجمع الفقه اإلسالمي، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، منظمة املؤتمر اإلسالمي، ج  17
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إلى شهر يونيو   أبريل  2021ستة أشهر  العام    2021، وفي  نهاية  األكثر فقًرا لستة أشهر إضافية حتى  الدول  املجموعة تمديد تعليق ديون  .  2021قررت 

 18دوالر. مليار  5.7دولة مؤهلة بطلب تأجيل دفع فوائد ديونها وتمت االستجابة لها بما يقرب من  73دولة فقط من أصل   46وقد تقدمت 

 Special Drawing Rights (SDRs) إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة  •

مارس   على    2021في  وقدرته  الصندوق  احتياطيات  بزيادة  مقترح  على  األعضاء  الدول  من  واسًعا  تأييًدا  تلقيه  عن  الدولي  النقد  صندوق  أعلن 

السحب الخاصة بما قيمته   مليار دوالر إلى البلدان الناشئة   274مليار دوالر، وسيذهب مبلغ    650اإلقراض للدول األعضاء عبر إصدار جديد لحقوق 

وحوا  الرعاية   21لي  والنامية،  تكاليف  ودفع  الوباء  تبعات  ملواجهة  البلدان  لهذه  السيولة  اآللية  هذه  وستوفر  الدخل،  منخفضة  للبلدان  دوالر  مليار 

 الصحية ودفع ثمن اللقاحات ودعم املتضررين. 

ال عمالت:  خمس  من  )سلة  للتقييم  قياسية  سلة  نظام  على  تعتمد  مركبة  عملة  وحدة  الخاصة  السحب  حقوق  واليورو وتمثل  األمريكي،  دوالر 

وقد استحدث صندوق النقد الدولي  واليوان الصيني، والين الياباني، والجنيه اإلسترليني(، ويتم تداول سندات حقوق السحب الخاصة بالدوالر األمريكي.

في عام   الخاص  السحب  يعادل    1969حق  بدايته  في  السحب  وكان حق  الصندوق،  في  األعضاء  بالبلدان  الخاصة  الرسمية  لالحتياطيات   
ً

ليكون مكمال

ء في جرام من الذهب بما يعادل حينها دوالًرا أمريكًيا، لكن بعد انهيار نظام بريتون وودز، أعيد بناؤه على سلة عمالت، وتحصل الدول األعضا  0.888671

في حقوق السحب الخاص على الوحدات بقدر حصة مشاركتها في الصندوق، وتحدد الفائدة على قروض حقوق السحب الخاصة الصندوق واملشتركة  

املكونة   العمالت  تتداول  التي  املال  الحكومية وقصيرة األجل في أسواق  الدين  أدوات  الفائدة على  يناء على متوسط مرجح ألسعار  لسلة حقوق أسبوعًيا 

أ  بحد  الخاصة  من    5دنى  السحب  جزًءا  تخصيصها  بعد  تعتبر  لكنها  الصندوق،  على  استحقاق  وال  عمالت  ليست  السحب  وحقوق  أساس،  نقاط 

أن يكون بترتيب من احتياطيات الدول من العمالت األجنبية ويمكن لهذه الدول بيعها واستخدامها أو استبدالها بعمالت قابلة لالستخدام، وهذا التبادل 

يمكن أن يكون بشكل حائزين ذات املراكز املالية الخارجية الضعيفة  والدول األعضاء ذات املراكز املالية الخارجية القوية كما  الصندوق بين الدول ال

 19.بين الدول طوعي وثنائي 

 االقتصاد اإلسالمي املعالجات من وجهة نظر املبحث الخامس: 

 خدمة تعليق الديون  •

ودول   الدولي  النقد  به صندوق  قام  الوفاء ما  على  بعدم قدرتها  جائحة كورونا  التي عانت من جراء  الدول  لديون  تعليق  العشرين من  مجموعة 

م اإلجراء  هذا  إلى  ينظر  فيها،  الصحية  املنظومات  بدعم  الوباء  تفش ي  ملواجهة  إضافية  سيولة  لتوفير  حاجتها  مقابل  الديون  من  الناحية بالتزاماتها  ن 

 بأنه من باب تأجيل سداد الديون أو إنظار املعسر. -ك الديون وإجراءاتهاوبغض النظر عن شرعية تل -الشرعية

ر من  ففي الحالة الطبيعية التي لدى هذه الدول السيولة واألصول التي تفيض عن احتياجاتها ومصروفاتها األساسية فإن تأجيل سداد الديون يعتب

لم   الشريعة. وفي حال  الذي حثت عليه  املعروف واإلحسان  السيولة واألصول  باب  الديون حقيقة بسبب عدم توفر  تلك  الدول من سداد  تلك  تتمكن 

و  إنظارهم  بإيجاب  املعسرين  حال  بمراعاة  اإلسالمية  الشريعة  تفردت  وقد  املعسر،  تأخذ حكم  فإنها  األساسية  املصروفات  تغطية  بعد  عدم الفائضة 

 تلك الديون مقابل ذلك التأجيل.مطالبتهم بالسداد لحين اليسار، كما ال يجوز فرض زيادة على 

القول بوجوب إنظار املعسر إلى  األربعة  املذاهب  الآية    حجسالَبَقَرةِ   ىجس٢٨٠حمسَوِإن كَاَن ذُو ُعۡسَرةٖ َفنَِظَرةٌ إِلَٰى َميَۡسَرةٖٖۚ    استناًدا لقوله تعالى:  20وقد ذهب أئمة 
ديونه    ، كما أن الشريعة في حين جعلت اإلنظار واجًبا فإنها رغبت فيه ورتبت عليه الثواب واألجر، بل رغبت أكثر في التصدق على املعسر بإسقاطجحس280

قُواْ َخيۡرٞ لَُّكۡم إِن ُكنتُۡم َتۡعلَُموَن  وإبرائه، كما قال تعالى:   ن تََصدَّ
َ
ر الطبري: "وأن تتصدقوا برؤوس أموالكم على ، جاء في تفسي جحس280الآية    حجسالَبَقَرةِ  ىجس٢٨٠حمسَوأ

 .21هذا املعسر }خير لكم{ أيها القوم من أن تنظروه إلى ميسرته، لتقبضوا رؤوس أموالكم منه إذا أيسر" 

عن   الفائضة  السيولة  توفر  عدم  حال  في  واجًبا  ويكون  فيه  مرغب  الدول  على  الديون  تعليق  خدمة  أن  الشرعية  الناحية  من  األمر  فخالصة 

 
ً
 يتضمن شروط

ا
ا باطلة كإعادة املصروفات األساسية لتلك الدول ومن تلك املصروفات ما تقوم به لحماية األرواح من األوبئة، ويشترط في ذلك التأجيل أال

 الجدولة بزيادة على أصل الدين، كما أن إسقاط الديون مرغب فيه أكثر. 

 
18 https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/04/Communique-Second-G20-Finance-Ministers-and-Central-Bank-Governors-Meeting-
7-April-2021.pdf 
19 Chelsky, Jeff. 2011. The SDR and Its Potential as an International Reserve Asset. Economic Premise; No. 58. World Bank, Washington, DC. © 
World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/10095 License: CC BY 3.0 IGO.  
https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR 

بن مسعود،     20 أبوبكر  الكاساني،  العلمية1986ينظر:  الكتب  دار  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  بدائع  بيروت،  ج،  الثانية،  الطبعة  أنس،  173، ص7،  بن  مالك  األصبحي،  و   ،1994 ،

، و ابن قدامة، عبدهللا بن أحمد، الكافي  206، ص3عرفة، بيروت، جاألم، دار امل، 1990، و الشافعي، محمد بن إدريس، 59، ص4، الطبعة األولى، ج، بيروتاملدونة، دار الكتب العلمية

 . 95، ص2، دار الكتب العلمية، بيروت، ج1994في فقه اإلمام أحمد، 
 . 35، ص6، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، ج2000الطبري، محمد بن جرير،  21
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 إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة •

اعتبارها ال يزال   بين  الوحدات  إلى طبيعة هذه  النظر  اآلراء في  اختلفت  إذ  الغموض،  الخاصة يكتنفه نوع من  السحب  القانوني لحقوق  التكييف 

حيث يلحظ أنها أنشئت من بدايتها مثل . ورغم اقتراب طبيعة وحدات حقوق السحب من مفهوم العملة عملة وهمية أو شبه عملة أو عملة دولية رسمية

إال أنه ال عمالت الورقية حيث كانت مقاسة بالذهب ثم بعد انهيار النظام النقدي املعتمد على غطاء الذهب تم ربط هذه الوحدات بسلة عمالت، نشأة ال

صندوق النقد ن  يمكن اعتبارها عملة بذاتها كونه ال يجري عليها التعامل املباشر بل البد من استبدالها بعملة حقيقية قابلة لالستعمال املباشر، كما أ 

  ن حقوق السحب ليست عملة وال استحقاق على الصندوق ويقول بأنها استحقاق محتمل على عمالت البلدان بأالدولي املستحدث لهذه الوحدات يقر  

 22األعضاء القابلة لالستخدام املباشر.

يمكن أن نوضح  بعد االستفاضة في البحث في تفصيالت املوضوع من مصادره  و   .وللوصول للتخريج املناسب البد من التصور الصحيح لهذه األداة 

 كما يلي: بشكل مبسط  آلية وحدات حقوق السحب الخاصة

مليون وحدة حقوق سحب خاصة   50عدد    وتخصيص،  حقوق سحب خاصة لبلد )أ(وحدة    يون مل  100نفترض تخصيص صندوق النقد الدولي لعدد  

)ب(،    ستلبلد  الوحدات  هذه  املركزيين  فإن  املصرفين  في  البلدين  سجل  الدوليةلهذين  االحتياطيات  ضمن  و محاسًبا  يريد ،  )ب(  البلد  أن  بافتراض 

)أ( الستبدال تلك الوحدات،   20االستفادة من بعض وحداته ) وحدة( للحصول على سيولة حقيقية فإن املصرف يتولى التنسيق بين البلد )ب( والبلد 

بها  فتتحول   يحتفظ  التي  )أ( فتصبح وحداته  البلد  احتياطيات  إلى  الوحدات  )ب(    120تلك  البلد  بها  يحتفظ  التي  الوحدات    30مليون وحدة، وتصبح 

وذلك مقابل حص املباشر  مليون وحدة،  قابلة لالستخدام  مبلغ من عملة  الصندوق وله على  املعلن عنها من  الصرف  أسعار  الصندوق  حسب  ويقوم   ،

وفق آليته املعلنة، وحسب املقارنة بين الوحدات التي يحتفظ بها البلد واملخصصات التراكمية لها، فإذا بتنسيق عملية دفع الفوائد التي يحدد أسعارها  

( بعد  بفظ بها أكبر فإن الصندوق يدفع للبلد الفوائد عن الفرق وإن كانت أقل فإن البلد يدفع للصندوق، وفي مثالنا فإن البلد )كانت الوحدات املحت

سي املبادلة  الفوائد عن  عملية  للصندوق  عن    20دفع  )أ(  للبلد  الفوائد  الصندوق سيدفع  أن  حين  في  )حالًيا وحدة   20وحدة،  الفوائد ضئيلة  وهذه   ،

 % تقريًبا(.0.05

 ومن هذا املثال يتضح ما يلي: 

 حقيقية وال التزامً  •
ً

على الجهة املصدرة )الصندوق(، فهي أقرب إلى األصول   اأن وحدات حقوق السحب الخاصة ليست في حقيقتها عمالت وال أصوال

 املعنوي. االفتراضية والحق 

 هذا الحق له قيمة حقيقية ويحظى باعتراف دولي، ويمكن استبداله بالنقد أو استخدامه كضمان لاللتزامات.  •

الحقوق هو عبارة عن بيع لهذا األصل أو الحق، و لبأن ما يتم من استبدال  يمكن القول   • ن الجهة املصدرة تنص صراحة على عدم اعتبار كو هذه 

 هذه الحقوق عمالت قائمة بذاتها، والنتفاء مفهوم العملة عنها فيجوز بيعها وشراؤها كاألصول والحقوق وال تسري عليها أحكام الصرف. 

ال حرج فيه التشغيلية إلدارة الوحدة، و صغيرة جًدا لتغطية التكاليف سنوية  يتقاض ى الصندوق رسوم و تخصيص هذا الحق من الصندوق مجاني  •

 . رة مقابل عمل محددجإذ هي أ 

تزيد دفع الصندوق للبلد الذي  وفي املقابل  البلد الذي تقل ممتلكاته عن مخصصاته،    للصندوق مناستخدام هذه الحقوق ينشأ عنه دفع فوائد   •

أية رسوم، لكن الحديث  الخاصة، وفي املحصلة فإن الصندوق لن يتحصل من هذه العملية على  ممتلكاته عن مخصصاته من وحدات السحب 

وليست   ابيعً  أقرب ما تكون إلى وصفهافكما سبق بأن العملية هي الفوائد التي يدفعها أو يتحصل عليها البلد العضو من عملية االستبدال، هنا عن 

ا واألصل أن يتم تحديد ال
ً
   .ثمن في وقت البيعقرًضا أو صرف

 : النتائج والتوصيات

 بعد استعرض فقرات املوضوع يمكن استخالص أهم النتائج والتوصيات فيما يلي:

: النتائج:
ا
 أوال

إيراداتها عن تغطية   • الدول تنشأ عن عجز  السيادية عبارة عن ديون مترتبة على  للهيمنة االقتصادية على الديون  نفقاتها، وقد تستخدم كسالح 

 الدول.

 %. 9بأكثر من  2020( على حجم الديون العاملية حيث ارتفعت خالل العام 19أثرت جائحة كورونا )كوفيد •

بي • يقترضه  ما  اإلسالمي  االقتصاد  في  تمثل  السيادية  اإلسالمية،  تالديون  الدولة  إطار  خارج  املقرضين  املسلمين من  بالضوابط   مال  جائز  وهو 

 الشرعية. 

 
 (. 35-9، حقوق السحب الخاصة مفهومها واقعها ومستقبلها، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، العدد الثاني )ص2014ينظر: الحويش، ياسر،  22
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تأ • الشكلية مع وجهة نظر االقتصاد اإلسالمية في  الناحية  تتفق ولو من  الدول في ظل جائحة كورونا  اتخاذها تجاه ديون  التي تم  جيل  املعالجات 

 إلعفاء التام منها )اإلبراء(.السداد على املعسر )تعليق الديون(، وتتميز الشريعة اإلسالمية بكون ذلك يعتبر واجًبا، وبأنها تحفز على ا 

ثمن   • إلى عدم ضبط  تؤدي  التي  الفوائد  تجنب  في  الشرعية  بالضوابط  االلتزام  األصل، مع  ناحية  استخدامها من  يمكن  الخاصة  السحب  حقوق 

 االستبدال لتلك الحقوق.

ا: التوصيات:   ثانيا

للتن • اإلسالمي  والبنك  التعاون اإلسالمية  بتفعيل مؤسسات منظمة  لتنظيم  التوصية  آليات داخلية  الدول اإلسالمية، واعتماد  مية ملعالجة ديون 

 مبادلة الديون بين الدول األعضاء وفق الضوابط الشرعية. 

املؤصلة   • الشرعية  للدراسة   
ً

وصوال والفنية  القانونية  الناحية  من  الخاصة  السحب  حقوق  موضوع  حول  والبحوث  الدراسات  من  بمزيد  القيام 

 لتفاصيل املوضوع. 
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 : قدمةامل .1

 باملتغيرات السريعة في جميع مناحي الحياة يتميز القرن الحادي والعشرون  بأن القول يمكن 
ً
 وسياسيا

ً
 واجتماعيا

ً
، نتيجةفكريا

ً
لإلنفجار  واقتصاديا

   أعباء  الفرد يتحمل  الجتماعية فأصبحتعقيدات للحياة  من    نجم عنه  اومالعلمي والتكنولوجي  
ً
 أ تعود هذه التغيرات  و   نفسية تفوق طاقته  وضغوطا

ً
 ساسا

ولهذا فقد أصبحت   صبحت تمثل اهم عناصر النتاج.أ   والكفؤه   البشرية العاملة املؤهلة واملدربة  لى املوارد البشرية العاملة في هذه املنظمات، فالقوى إ 

ب املختلفة إاملنظمات  تدرك   داراتها  ألنها  البشري  العنصر  على  باالعتماد  وذلك  املختلفة،  أهدافها  وتحقيق  لنجاحها  األساسية  بالجوانب  اهتمامها  تولي 

الرئيس  قيمته العامل  والتنظيمية،    بإعتباره  النتاجية  العملية  البشري في كل جوانب  للعنصر  لالهتمام  دفع  أساس    مما  واملعرفية  املادية  النواحي  من 

 ( 2019 )جاسم، .هدافها ومهامهاأ مة أيا كانت نجاح املنظ

الذي بدأ يستحوذ اهتمام   (Emotional Intelligence) يعاطفمفهوم الذكاء ال ومن ذلكتتأثر بالعديد من املتغيرات،  كفاءة وفاعلية املنظماتن إ 

 
ً
   الباحثين واملمارسين لعلم الدارة، وقد اعتبر هذا املفهوم ومنذ ظهوره متغيرا

ً
ن الدارة في املنظمات أ ، وظهر  فرادللتنبؤ بالنجاح املنهي والشخص ي لل   مهما

النجاح عن  تبحث  وفكرية    التي  فنية  معرفة  فقط  ليس  تتطلبتتطلب  توظيفأ   بل   
ً
ال  يضا املنظمات  يعاطفالذكاء  تلك  الدارة ،  في  اهتمام  ويعزى 

األداء البيئي التنظيمي  للمنظمةتنمية مستدامة على املدى البعيد    لتحقيقالتنظيمية والبيئية    األهدافب تكمن  والتي    فيها، وبالتالي تطوير ورفع مستوى 

املنظمة به  تقوم  الذي  الحيوي  بين  و   بالدور  التفاعل  بها   املنظمةالقائم على  والتحكم  الطبيعية  املوارد  وإدارة  استغالل  بها من خالل  املحيطة  والبيئة 

 ( 2013 ،موصللي) .بفاعلية
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 :امللخص

االنفعالي،  الدراك  العواطف،  واستخدام  الذاتي  التنظيم  الجتماعية،  )املهارات  بأبعاده  العاطفي  الذكاء  أثر  لبيان  الدراسة  هدفت 

البنوك التجارية الكويتية. تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي من خالل توظيف االستبانة، ف املؤهالت العلمية(   ي الفاعلية التنظيمية في 

 305لذكاء العاطفي والفاعلية التنظيمية، وقد تكونت العينة من )ومقياس ا 
ً
 .  ( موظفا

الداللة   مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  وجود  الدراسة  نتائج  في   ،(α≤0.05)أظهرت  التنظيمية  الفاعلية  في  العاطفي  للذكاء 

 الفاعلية التنظيمية.  %( من التغير في46البنوك التجارية الكويتية، وأن الذكاء العاطفي يفسر ما نسبته )

صارف  اعتماد برامج تدريبية لتنمية القدرات واملهارات الفكرية للموظفين، وذلك لإلرتقاء بمستوى ادائهم في املأوصت هذه الدراسة ب

 على الفاعلية التنظيمية. 
ً
 التجارية الكويتية، مما ينعكس ايجابيا

 .الكويت ؛ البنوك التجارية ؛الفاعلية التنظيمية ؛الذكاء العاطفيالكلمات املفتاحية: 

 

 

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/GJEB/home.aspx
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ال  يعمل النزاعات  يعاطفالذكاء  الناس والتعاطف مع وجهاتمن تم  مكن نت، حيث عندما  األعمال  منظماتفي    على حل  نظرهم، فإنه    ييز مشاعر 

ما    تسويتهايسهل   الناس  أن تعطي  السهل  تحدث، حيث يصبح من  أن  قبل  تفاديها  ربما  دون    إذا   ينشدون أو  وتعرفه  ماهو  الكنت تدرك  نزاعات وجود 

 ( 2015 )الشوا، .خالفاتالو 

العاطف الذكاء  إلى  يستند  املهارات  ي  من  الشخصية،  من  مجموعة  بالنفعاالت  الوعي  والأهمها:  الذات،  وتحفيز  املشاعر،  في  ى  لإ عرف  توالتحكم 

ولم يتطرق أحد للدور املهم  الهتمام،بالقدر نفسه من  ومع ذلكالذكاء العقلي،  دفع علماء النفس للبحث عنما وهذا  مشاعر اآلخرين وادارة العالقات،

 لهذا النوع من الذكاء، سواء أكان ذلك على املستوى الشخص ي أم على املستوى املنهي. 

، وعلى التميز تاالنفعاال و   رشاعاملقدرة على التعرف على  يمنح الفرد امل   فهو، فعلى مستوى عالقة الفرد بذاته  العاطفي العديد من اآلثار  لذكاءن لإ 

املشاعر السلبية    فمن خاللهفيها،    بينهما، والتحكم  مما يمكن الفرد من ضغوط الحياة،    بسببشعور بالحباط  من  تأتي القدرة على التعامل بخبرة مع 

اآلخرين طف  عوا   أن يفهم قدرة الفرد على  ميزيد من    فهو، أما على مستوى عالقة الفرد باآلخرين،  في الحياة الصائبة    للقراراتتوظيف مشاعره للوصول  

 في الحياة بشكل عام  توياتجميع املسة في العالقات على نفعالياآلخرين، والتعامل مع النواحي اال مما يؤسس لبناء عالقات جيدة مع  وتوقع ردود أفعالهم،

   .الدارة في هام لكونها أمر  والفاعلية التنظيمية يعاطفالذكاء الفهم العالقة بين ل هناك حاجةبالتالي و  (،2020)غبون وآخرون، 

 :مشكلة الدراسة. 1.1

التحديات    وزاد ذلك من   تكنولوجية،وكذلك ال  ،ثقافية القتصادية و العوامل  في التداخل  بإنها بيئة معقدة ومضطربة لوجود التتصف بيئة العمل  

ح  أنها  ، حيث  املنظماتفي الفاعلية التنظيمية لدى  
ُ

 وجدت الحاجة لدراسة في ظل مواجهة مثل هذه التحديات  .  ملواردوندرة ا تعيش اليوم ضمن إطار ش

ال الذكاء  والبحث عن    يعاطفوتحليل  استغالله،  تزيد  الجديده  صادر  املوتأثيره وطرق  التنظيميةالتي  الفاعلية  الدراسة   من هنا.  من    فإن مشكلة هذه 

   وعيها  املنظمات، وقلةللموظفين والدارة في    يعاطفالوعي واستغالل الذكاء ال  تكشف عن عدم
ً
التنظيمية، وما يترتب على ذلك بمصطلح الفاعلية    أيضا

  لتكون متناسبة أي ضرورة تعديل مفاهيم الدارة التقليدية    الفاعلية التنظيمية،  لتعزيز  ي عاطفالتطوير الذكاء    ستخداما وجود و   ذلك  يتطلبو ،  من آثار

ال والذكاء  التنظيمة  الفاعلية  ال  ،يعاطفمع  الذكاء  مفهوم  لتبني  املنظماتالذي    يعاطفوالحاجة  متطلبات  مع  هذه ف  بالتالي  ،يتواءم  من  الغرض  إن 

 التالي:   هو الجابة عن التساؤل الرئيس الدراسة

 ؟ البنوك التجارية الكويتية الفاعلية التنظيمية في  في  يعاطف الذكاء ال أثر ما هو 

 :أهداف الدراسة . 2.1

 . البنوك التجارية الكويتيةالفاعلية التنظيمية في  في يعاطفالذكاء ال أثربيان في  لدراسةا  هدف يأتي

 :أهمية الدراسة . 3.1

في    يعاطفيالنظرية للدراسة من أهمية املعلومات التي سيتم الحصول عليها من مصادرها والتي تتعلق بالفاعلية التنظيمية، والذكاء ال  األهميةتأتي  

 مما يعد إضافة جديدة للمكتبة العربية. البنوك التجارية الكويتية 

  إطار عبر وضع    الداري حديثة في الفكر    إداريةاملبحوثة في الدراسة الحالية بوصفها مصطلحات    املتغيراتتبرز من خالل أهمية    العلمية:  األهمية

املتغيرات بين  يربط  ال  نظري  التنظيمية(،،  يعاطف)الذكاء  الدراسة،    والفاعلية  اهمية هذه  يزيد من  الإ ومما  الذكاء  تأثير  تحسين   يعاطفظهار مدى  في 

، وهذا من شأنه يعمل على  البنوك التجارية الكويتيةلدى موظفي    يعاطفيوتطوير الفاعلية التنظيمية، حيث تقدم مقترحات الستغالل وتطوير الذكاء ال

 . حفاظ على مستوى اداء أفضل لهذه البنوكزيادة الفاعلية التنظيمية، وال

 :يات الدراسةفرض . 4.1

 على مشكلة الدراسة، وأسئلتها املختلفة لتحقيق أهداف الدراسة الحالية وهي على النحو التالي: عتمادا ، التاليةتم بناء الفرضيات 
ً
 ا

الرئيس مستوى    :(Ho1)   ة الفرضية  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  الل  (α≤0.05)  داللةال  الجتماعية،  )  ه أبعادب  يعاطفلذكاء  إدراك املهارات 

 . البنوك التجارية الكويتيةالفاعلية التنظيمية في  في (التنظيم الذاتي واستخدام العواطف، املؤهالت العلمية، النفعاالت

 ينبثق عن الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية: 

البنوك جتماعية في الفاعلية التنظيمية في للمهارات اال  (α≤0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  :(Ho1-1)  األولىفرعية الفرضية ال

 . التجارية الكويتية

البنوك  في الفاعلية التنظيمية في    لنفعاالتلدراك ا   (α≤0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة    :(Ho1-2)   الفرضية الفرعية الثانية

 . التجارية الكويتية

للتنظيم الذاتي واستخدام العواطف في الفاعلية التنظيمية   (α≤0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة    :(Ho1-3)   الفرضية الثالثة

 . البنوك التجارية الكويتيةفي 



 الخشالي &  املطيري                                                                                                                               التنظيمية في البنوك التجارية الكويتيةأثر الذكاء العاطفي في الفاعلية  

Global Journal of Economics and Business, 11(2) (2021), 156-172 
 158 

 

البنوك للمؤهالت العلمية في الفاعلية التنظيمية في  (α≤0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  :(Ho1-4)  الفرضية الفرعية الرابعة

 . التجارية الكويتية

 :أنموذج الدراسة . 5.1

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نموذج الدراسة  : (1شكل )

ُ
 أ

نموذج (1يوضح الشكل )
ُ
 الفاعلية التنظيمية  في يعاطفثر الذكاء الالعالقة املباشرة أل  الدراسة، الذي تم اقتراحه بهدف تقييم  أ

ً
  إلى ، وذلك استنادا

 (.2019) أحمدالعجيلي و ، ودراسة Drigas and Papoutsi (2019)ودراسة  (،2017) منها دراسة نعيمة مجموعة من األدبيات السابقة ذات الصلة،

 ة:مصطلحات الدراس. 6.1

النفعاالت  هو امل  :Emotional Intelligence  العاطفيالذكاء • يجادها إ قدرة على  ، وتقويمها والتعبير عنها وكذلك املشكل دقيقبقدرة على إدراك 

)جاسم،    .فرادوالعقلي لل   ،نفعاليبما يعزز النمو اال   ،قدرة على تنظيم النفعاالت، واملنفعاليشعور اال قدرة على فهم النفعال والل إليها واملوالوصو 

2019 ) 

األ هي    : Social Skillsاإلجتماعية    املهارات • اشارة من إشارات    من مع اآلخرين    التفاعالتفي    فراد سلوكيات يستخدمها  سلوكيات غير لفظية كأي 

 ( 2019)جاسم،  .كتقديم حلول ترض ي حاجات املجتمع ،سلوكيات لفظية بسيطة أو معقدة  أوالجسد، 

اندفاعاته  هي    : self- regulation  التنظيم الذاتي • التحكم في  أو غير سارة مع  الفرد على تنظيم مشاعره والسيطرة عليها سواء كانت سارة  قدرة 

 (2019 )علوان، .العاطفية

العواطف: • واستخدام  الذاتي  األ إ تشير    التنظيم  توجيه   فرادلى قدرة  في  تسعفهم  التي  السليمة  بالطريقة  استخدام مشاعرهم وعواطفهم  على 

 (2015)دَره ، .تصرفاتهم أعمالهم وأفكارهم و 

،  2018  بدر، )  .عليها  فراد التحصيل العلمي الذي تم الوصول له أو الشهادات الدراسية، والتدريبات التي حصل األ :  Qualificationاملؤهل العلمي  •

12.) 

  أنهاأي    ،باألهداف التي تم وضعها  املقارنةأهداف مع  هو منجز من  ا  ملقياس  ال: هي عملية  Organizational Effectiveness  الفاعلية التنظيمية  •

 تجد لى أن املنظمة  إ نها تكون مرتبطة باملخرجات وهذا يشير  أ ي  أوبالتالي تصبح عملية وفعالة    وأنجزتاألهداف    تحققتتكون أكثر مساهمة كلما  

 ( 2019،  وعبد هللا )أبا بكر .الفاعلية التنظيميةمسمى واسهامها في املخرجات هي  بدقةأن انجاز األهداف 
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 اإلطار النظري  .2

 : يعاطفالذكاء المفهوم  . 1.2

أن   اميركا عندما الحظ علماؤها  الحياة ال يتوقفنجاح  ظهر هذا املصطلح في  العقلي    الفرد وسعادته في  الذكاء  صفات الوإنما على  فحسب  على 

 ( 2015 ،سليماني) .الفرد الذكيقد تكون موجودة او غير موجودة عند  التي هاراتاملو 

 عنصر   يعاطفال  الذكاء  يعتبر
ً
 أساسي  ا

ً
ولم تظهر بعد العالقة التي تربط بين كل من    العقلية،  ، ويختلف عن القدراتمن عناصر السلوك النساني  ا

قدرة على املشاعر ( بأنه امل 2015،  الشوا )كما عرفته    . لدى الفرد  ي عاطفحيث ال تقيس نسبة الذكاء مدى توفر الذكاء الالذكاء العقلي  و   يعاطفالذكاء ال

 . فرادبفاعلية لدى األ وإدارة العواطف  فراداأل لتحفيز  ومشاعر اآلخرين

تمييز  امل  بأنه  يعاطفال  الذكاء  (2015،سليماني)  هعرفت على  أو  وإنتاج  قدرة  فهم    لتنميةالنفعاالت  في  وإدراكهاالتفكير  وتنظيم   االنفعاالت 

وبالتالي  النعكاسات وهذا    يحسن ،  والعقلي  النفعالي،  أكثر  أ   يبينالنمو  التفكير  تعمل على جعل  االنفعاالت  الفرد    فاعليةن  بإنفعاالته    للتفكيروتدفع 

 .بشكل ذكي

أن الذكاء العاطفي هو أحد أنواع الذكاء والذي يتضمن إدراك الفرد لعواطفه ودوافعه ومشاعره والتفاعل مع عواطف اآلخرين بما    انيرى الباحث

األ  إ   فراديجعل جميع  إال من خالل  يتم ذلك  أن  بالرضا وال يمكن  ا يشعرون  إحترامهم ووددارة  هم ورضاهم لعواطف وبما يحقق كسب اآلخرين وكسب 

 بشكل عام. 

 : لعاطفيأهمية الذكاء ا .1.1.2

ال2002)  الخضرأكد   الذكاء  إبراز دور  النفس في  نادرة وأنه مؤشر رئيسكمفهوم حدي  يعاطف( نجاح علماء  أهمية  للنجاح، ومقدرته على    ث ذي 

نظام هادف ومم املنظموضع  في  وتطويرها على حل  تع  ذاته  لتدريب  استخدامه  يتمكن كل فرد من  بشكل  تواجهه ومشاكل ات،  التي  الذاتية  املشكالت 

ال الذكاء  العمل، حيث يعد استخدام مهارات  إلى األهداف، و   يعاطفاآلخرين داخل  الوصول  السريع في  التوقعات وحل املشكالت وإيجاد  إ الطريق  نجاز 

ال الذكاء  للنجاح، ويحقق استخدام قدرات  املتعددة  السرعة الستمرارية في    يعاطفالطرق  األ إلى جانب  النجاح، تحقيق ونجاح  هداف والشعور بمتعة 

 
ً
بمثابة آلة تغيير نحو   ألن تلك األهداف حققت بيئة صحية ومشاركة وجدانية وتواصل ووعي ذاتي واجتماعي وبهذا تصبح القدرات التي تكتشف حديثا

 .مستقبل مشرق وناجح

همية أ ة تعادل ضعف  نفعاليمتفوق في كل املهن واملجاالت فإن اهمية الكفاءة اال داء  أ من أجل    ،يعاطففي كتابه الذكاء ال  (2017كما تذكر مليك )

اال  الكفاءة  فإن  قيادية  ومناصب  أعلى  في مستويات  النجاح  تحقيق  أجل  ومن  املعرفية وحدها،   نفعاليالقدرات 
ً
دورا تلعب     ة 

ً
   كبيرا

ً
   وأساسيا

ً
كما  ومهما  .

ال الذكاء  ا   يعاطفيساهم  أو  الفرد  زيادة مقدرة  لآلخرين وبالتفي  النفسية  حالتهم  والتأثير على  اآلخرين  ومشاعر  إدارة مشاعره  التأثير على ملدير على  الي 

 . قدراتهم وأدائهم 

املنظمة، حيث على الصعيدين الجتماعي والعملي وبالتالي يعد أساس نجاح الفريق و  فرادهو أساس نجاح األ  يعاطفأن الذكاء ال ستنتج مما سبقي

   شخاصمع الناس الكثير من األ  نجد في واقع التعامل
ً
 ي عاطفإال أنه يصعب التعامل والتواصل معهم بسبب انخفاض مهارات الذكاء ال  األذكياء معرفيا

  .لديهم 

 : يياس الذكاء العاطفق  .2.1.2

حيث  منه  جوانب  عدة  اختبار  ُيراعى  أن  قياسه  أثناء  املهم  ومن  العاطفي،  الذكاء  من  عديدة  مناٍح  اختبار  على  قادرة  عديدة  اختباراٍت   توجد 

صحة مدى    يستحيل قياس الذكاء العاطفي بشكٍل مباشر كما هو الحال في قياس الذكاء املعرفي، فاملعيار في جيمع اختبارات الذكاء العاطفي يتمثل في

لسمات  وجودة ما يقدمه الفرد في اختباٍر معيٍن يخضع له؛ وبذلك فإن هذه االختبارات تقيس سلوك الفرد الظاهري وليس سلوكه الكامن الذي يحمل ا 

 (:2014، وهي )ماض ي، الذكاءالعاطفيالحقيقية لديه، وتوجد ثالثة أساليب شائعة تستخدم لقياس 

( عنصًرا حيث ُيطلب من املتقدم إلى االختبار أن يعمل على تقييمها 133، حيث يتضمن )Bar-On EQ-iكما في اختبار : Self-reportالتقييم الذاتي  •

 (. 5-1على مقياس من )

االختبار على  ، ويحتوي هذا  EI-360سم  إيستخدم معلوماٍت يتم جمعها من قبل زمالء العمل، وُيعرف هذا التقييم ب:  Other-reportتقييم اآلخر   •

 للمتقدم لالختبار، يعتمد على زمالء حتى يقيموا اختبارات منها على مقياس من )47)
ً
 ( نقاط.7( مسألة

تقيس هذه االختبارات املقدرات الفردية، وقد تم وضع مؤسس ي مصطلح الذكاء العاطفيي جون ماير وبيتر سالوفي  :Ability testsاختبارات القدرة  •

. 122، ويحتوي على )MEISلنوع، ويدعى هذا االختبار مقياس الذكاء العاطفي متعدد العوامل أول اختبار من هذا ا 
ً

 ( سؤاال

يعتبر كسم آخر  وفي شكٍل  املقدرات،  نوٌع من  بأنه  تعريفه  أتى  فبينما  إمكانيته وجدواه،  العاطفي من خالل  الذكاء  قياس  اآلراء حول  اٌت  تعددت 

نوٌع من   أنه  البعض على  ويراه   ،
ٌ
تتعلق شخصية التي  واملالحظاٍت  والتماريَن   

ً
الشخصية  

ً
األسئلة تضم   

ً
أكثر شمولية قياٍس   

َ
طريقة تتطلب  التي  الكفاءة 

 مع بعضهم البعض.  شخاصبتفاعل األ 
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: الذكاء االنفعاليأهداف اختبار . 3.1.2  

العاطفيعتبر   العمل  يالذكاء  األ   ،من محددات للسلوك األساسية والنجاز في  إنتاجية  ويؤثر على عمليات    ،واملناخ الجتماعي  فرادفهو يؤثر على 

همية العواطف في حياتنا العامة وفي بيئة العمل بشكل خاص، حيث أ في حياتنا إلى   يالذكاء العاطفاملرتبطة بالعمل. حيث ترجع أهمية   الدراكالتحفيز و 

املين، وكذلك للعواطف تأثير كبير ما يقوم به الفرد، فيمكن أن يكون تأثير عواطفه بشكل إيجابي وكبير وفعال ويمكن أن تزداد الروح املعنوية بين الع

السل العواطف  أما  العاملين بطريقة سلبية  أن تؤثر في حياة  الفرد يمكن  الكثير من طاقة  بية كالخوف، والتردد، والغضب والقلق والحيرة قد تستهلك 

بالعمل   الالمباالة واالستهتار  الى توليد  العاملين والتي قد تؤدي  بين  املعنوية والتنافسية  الروح  العواطف(2017،  )مليكوتقلل من  من محددات   . تعتبر 

كما يرى   املنظمات،  داء الفرد داخلأ ا بدورها يمكن أن تؤثر على املهامات والسلوكيات الجتماعية ونتائج  نهأ الفرد األساسية لنجازه وسلوكه في العمل و 

بصورة كبيرة على املجموعات داخل العمل مثل العمل الجماعي وااللتزام بالعمل واالبتكارات وتنمية مواهب ووالء العاملين    يالذكاء العاطفالبعض تأثير  

رة. كما بينت الدراسات السابقة أن األفرد اللذين يتمتعون بذكاء عاطفي عالي قادرين على القيادة والدارة بفاعلية أكبر والتجربة وجودة الخدمة املتوف

األ أكثر من  اجتماعية ناجحة من  بناء عالقات شخصية  الناجحة كما يمكنهم   ، ماض ي )  منخفض  عاطفيالذين لديهم مستوى ذكاء    شخاصالوظيفية 

2014)  . 

 :اآلتيب يالذكاء العاطفتكمن أهداف اختبار 

العالي   ي الذكاء العاطفذوي    شخاصداء في العمل؛ وقد تبين أن األتزويد الفرد بمعلوماٍت يمكن أن تكون مفيدة في إدارة ذاته وتطويرها وتحسين األ  •

 أفضل املقاييس الختبار املقدرات. MSCEITقادرون على تحقيق نجاحات عملية واجتماعية وجني مال أكثر من غيرهم، وُيعتبر اختبار 

التقييم  • اختبار  من  أكثر  يكشفها  أن  املقدرات  الختبار  ويمكن  نفسه،  عن  يجهلها  كان  وأشياء  الشخص  عيوب  االختبارات  هذه  ُتظهر  أن  يمكن 

 الذاتي. 

 وكالء التوظيف لتقييم املتقدمين. MSCEIT الذكاء العاطفيتستخدم اختبارات  •

سوى فحٍص    جميعها، فبعضها يعد أفضل ويحظى بثقٍة أكبر من غيره، وقد ال تكون بعض هذه االختبارات  يالذكاء العاطفال تتساوى اختبارات   •

ذكاء عن املشاعر و  لهامةإ ، وتعطي املعلومات العملية و يالذكاء العاطففي  االختبارات املهارات األساسية  وتستهدف بعض هذه  ملهارات الفرد ال أكثر،

 املتاحة النتقاء أفضلها.  يالذكاء العاطفدء بأي اختباٍر يجب الحصول على املعلوماٍت الكافيٍة عن اختبارات ؛ لذلك قبل البياالنفعالالفرد 

 للتوظيف للحصول على فريق عمٍل ناجٍح. يالذكاء العاطفيمكن أن يستخدم هذا القسم في املنظمات اختبارات  •

 : الفاعلية التنظيمية مفهوم  . 2.2

ومع ذلك ُيعد هذا املصطلح   واحد لهذا املصطلحتصور  حيث يصعب وجودالفاعلية التنظيمية، اختلف الباحثون في إيجاد تعريف شامل ملوضوع 

التي   التنظيمية  املفاهيم  أبرز  العمل  من  في مجال  واملفكرون  الباحثون  بها  البا،  الداري والفكر    الداري اهتم  قام هؤالء  املنطلق فقد  حثون ومن هذا 

 والتي ُتظهر العالقة االرتباطية بين املتغيرين ومدة مساهمتهما في تحقيق األهداف املنشودة.الفاعلية، والفاعلية التنظيمية، بتعريف كل من 

تعريفل ذلك  ومن  املنظمية  للفاعلية  عّدة  تعريفات  ظهرت  )  قد  عرفها  ،(2014العمرات  أهداف    وليدة بأنها    حيث  بين  التكامل    العاملين درجة 

 .  ين حاجات العاملين وأهداف املنظماتب أو املواءمة، اتوأهداف املنظم

 . باملنظماتولرضاء جميع األطراف األهداف لتحقيق  املواردعلى استخدام  اتقدرة املنظمبأنها م  Quratul (2012) هاعرف

أن الفاعلية املنظمية إنما تستند على ما تم تحقيقه من أهداف تم وضعها وتم إنجازها واملقارنة بين    ل استقراء التعريفات السابقة يالحظ من خال

 
ً
 األهداف. لى تحقيق املخرجات النهائية لهذه إ  الوضع واالنجاز وصوال

   : والفاعلية التنظيمية ي الذكاء العاطفالعالقة بين  .1.2.2

  يعاطفالذكاء الزاد االهتمام بمفهوم 
ً
 ي الذكاء العاطفعلى الفاعلية التنظيمية، ف وتأثيره  يالذكاء العاطفية بين حيث نجد أن هناك عالقة قو مؤخرا

املنظمات بقصد توفير حياة وظيفية أفضل للعاملين بما يسه م في رفع أداء هو عبارة عن دراسة وتحليل املكونات واألساليب التي تستند إليها الدارة في 

مستغرقين بشكل   فرادباع لحاجات ورغبات العاملين، فكلما تميزت بيئة العمل بالقبول والرضا من العاملين ساهم ذلك في جعل األ املنظمة ويحقق إش

 ( 2014 )العمرات، .كامل في وظائفهم بما يؤدي إلى الحصول على أداء أفضل

التفكير بإبداع من خالل رؤية    د فيالذكاء العاطف يساع  نأ وكفاءة مع اآلخرين، حيث  أحد االسس للعمل بفاعلية    يالذكاء العاطفمهارات    تعتبر

األ  الكثير من  إلى  الجديدة واملبدعة وتاملشاكل من زوايا عديدة، والوصول  للمشاكل،فكار  العاطفويساعد    وليد حلول جديدة ومبتكرة   فراداأل   يالذكاء 

اال  العمل مع  بينهم.خر على  الثقة فيما  أو  التفاق  بناء على  أو  التأثير والتأثر فيهم  املوظفين والعمالء،  األقرانبينهم وبين  قد أظهرت  ل  ين من خالل  ، بين 

   فيتعذر
ً
يواجهونها مما يؤثر سلبا التي  املشكالت  تجاه  الصائبة  القرارات  الف  اتخاذ  الناجح  على  فاملسؤول  التنظيمية  بقدرته  اعلية  دراسات عدة يتميز 

 وجود عالقة بين الفاعلية التنظيمية والذكاء العاطفي ويتمثل ذلك في العديد من األسباب هي: 
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اليوم • الحياة  في  الفّعالة  القرارات  اتخاذ  أهمها  من  للمسؤولين  بالنسبة  متعددة  جوانب  في  الهام  الدور  العاطفي  الذكاء  املؤسسة،  يلعب  في  ية 

 ( 2016)صالح الدين،   .وبالضافة إلى ضرورة توافر املكونات املعرفية والعاطفية في جميع مواقع صنع القرار

على الذكاء العاطفي حيث أن وجود عالقة بين الذكاء العاطفي والفاعلية التنظيمية، فإن ذلك يساعد الفرد على اتخاذ   فراديعتمد التمييز بين األ  •

يكونون مسؤولين عنهاالقرارات   والتي  ويؤدي   املختلفة  السلوك  كانت هناك سيطرة على  الذكاء  العاطفة على  من   وإذا سيطرت  العديد  لحدوث 

 (.2018)أبو الخير وأبو شعيرة،  .املشكالت االجتماعية، وعلى اتخاذ القرارات الفعالة واليجابية

 (2019)جاسم،  .يتمتعون بمهارات الذكاء العاطفي صعوبة في إقامة عالقات اجتماعية جيدة يواجه املسؤولون الذين ال  •

للفرد، حيث   • العقلية واالنفعالية  الخريطة  القرار تتوقف على  اتخاذ  العاطفية واالجتماعية  أ إن فاعلية  القدرات  تتفاعل مع  العقلية  القدرات  ن 

)خليل   .درات عاطفية عاليةيستطيع تنمية القدرات العاطفية واالجتماعية ملرؤوسيه وتطويرهاعند اتخاذ الفرد للقرار، فاملسؤول الذي يتسم بق

 ( 2019وثجيل، 

 :الدراسات السابقة . 3.2

 : الدراسات العربية .1.3.2

)  دراسة • هذه   (2019خليل  و لى  إ الدراسة    هدفت  العليا  القيادات  لدى  العاطفي  الذكاء  مستوى  على  املالية    الداريةالتعرف  الرقابة  ديوان  في 

القيادات   العاطفي لديهم عند تعرض  الذكاء  املالكات    الداريةاالتحادي من خالل تقويم  كلفة  التعامل مع  العاطفية عند  للتفاعالت  والتدقيقة 

 كانت مشكلة البحث تدور حول التساؤل التالي:  والتدقيقية في هذا الديوان. الدارية

 "والتدقيقية؟ الداريةع املالكات في ديوان الرقابة املالية االتحادي عند التعامل م  الدارية"هل يتم مراعاة الذكاء العاطفي لدى القيادات 

التعامل مع    الدرايةة التالية: أن مراعاة الذكاء العاطفي لدى القيادات  يكما قام الباحث في تقديم الفرض في ديوان الرقابة املالية االتحادي عند 

التدقيق.  الداريةاملالكات   فاعلية  تحقيق  في  سيسهم  لجمع    والتدقيقية  كأداة  االستبانة  واستخدم  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم 

 نة الدراسة من القيادات العليا في ديوان الرقابة املالية االتحادي. توصل الباحث إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها: البيانات، حيث تكونت عي

القيادات   العاطفي كانت ذو مستوى جيد، حيث استبدل   الداريةأن درجة ممارسة  الذكاء  ملهارات  االتحادي  املالية  الرقابة  والتدقيقة في ديوان 

ال  هذه  من  القيادات  الباحث  أن  الشخص ي   الداريةنتيجة  شعورهم  على  التعرف  على  عالية  وبقدرة  مرتفع،  عاطفي  بذكاء  يتمتعون  والتدقيقة 

 وشعور اآلخرين لتحفيزهم.

العجيلي   • ) دراسة  الدراسة    ( 2019وأحمد  هذه  ت  ليجاد سعت  مدى  وقياس  التنظيمية،  الفاعلية  تحقيق  في  االستراتيجية  التحالفات  ثير  أدور 

 التحالفات االستراتيجية في الفاعلية التنظيمية. 

لى تحقيق الجودة العالية والكفاءة إ حدى الطرق التي يتم من خاللها الوصول إ هلية كونها تسليط الضوء على الفاعلية التنظيمية في الكليات األ  تمّ 

 أ لتي  وا 
ً
لى مدى مساهمة كل من التحالفات االستراتيجية واملوارد البشرية والفاعلية التنظيمية إ   تم الشارة يتم بناء نموذج فعال من خاللها.    يضا

 مواكبة التطور والتغير املتسارع في العالم الخارجي. 

 إ على التطرق  تم االعتماد
ً
من خاللها بانه يمكن تحقيق الفاعلية التنظيمية من خالل العامل  على مصادر يتم االستنتاج  لى الجانب النظري معتمدا

 يجابي في الفاعلية التنظيمية. إ ن التحالفات االستراتيجية تؤثر بشكل كبير و أ املهم وهو التحالفات االستراتيجية. و 

 تحقيق أهدافها. و املشاريع نحو أ ة بينت هذه الدراسة أن الفاعلية التنظيمية تساهم في تقدم وارتقاء املنظم

التعرف على مستوى الذكاء العاطفي وعالقته بممارسة املهارات القيادية، وتداخل هذه العالقة   هدفت الدراسة  ( 2020)  غبون وآخروندراسة   •

 وعلى نوعية القرارات املتخذة ورضا العاملين.  وتشابكها التي قد تؤثر على نجاح العمل

شكال التحليل العلمي املنظم لوصف أ د  أهداف هذه الدراسة، حيث يعتبر أحاملنهج الوصفي االرتباطي، حيث أنه االنسب لتحقيق    تم استخدام

 
ً
 خضاعها للدراسات الدقيقة.إ عن طريق جمع البيانات واملعلومات املتعلقة بمشكلة البحث وتصنيفها و  ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا

 : الدراسات األجنبية .2.3.2

الذكاء  :  Prentic et al. (2019)  دراسة • وتوضيح مفهومي  دمج  والركزت على  العاطفي العاطفي  الذكاء  يؤثر  بينت كيف  االصطناعي، حيث  ذكاء 

داخلية   أبعادوالصطناعي على الحتفاظ باملوظفين وأدائهم مع التركيز على موظفي مقدمي الخدمة في قطاع الفنادق. يتم تقيم أداء املوظف ضمن 

والخارجية مع زمالء العمل والعمالء على التوالي. ثم تم جمع البيانات وخارجية تجسد كفاءة مهام املوظفين على كل من متلقي الخدمة الداخلية  

الحتفاظ  على  كبير  تأثير  له  العاطفي  الذكاء  أن  الدراسة  هذه  نتائج  ظهرت  حيث  املختلف.  التصنيف  ذات  الفنادق  من  مختلفة  مجموعة  من 

 
ً
  باملوظفين وأدائهم، بينما يلعب الذكاء الصطناعي دورا

ً
 أداء املوظف. مهما في  معتدال

التحقق من:  Valley (2019دراسة ) • الدراسة  الهدف من  القادة على تحقيق    كان  العاطفي في تحديد قدرة  الذكاء  التنظيميةدور  ، من األهداف 

القو  تنافسية وتعقيًدا وتصبح  أكثر  التجارية أصبحت  األعمال  بيئة  الصلة. نظًرا ألن  األدبيات ذات    خالل مراجعة وتوليف 
ً
تعليما أكثر  العاملة  ى 
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أتباعهم.  وتمكيًنا القادة مشاعرهم وعواطف  أن يفهم  إلى  الدراسة، فهناك حاجة  املوجودة حول    تستعرض  العاطفياألدبيات  ، القيادة، والذكاء 

أن الذكاء العاطفي يحدد   الدراسةوجد  ؛ وتأثير الذكاء العاطفي على فعالية القائد. أثير الذكاء العاطفي على القيادة وما إذا كان الجنس يتوسط في ت

الدراسة بتوعية القادة وتدريبهم الكتساب مهارات الذكاء    وصتأ فعالية القيادة والجنس ال يتوسط العالقة بين الذكاء العاطفي والقيادة الفعالة.  

  .العاطفي

 منهجية الدراسة  .3

 : منهج الدراسة . 1.3

 .  التحليلي من خالل استخدام االستبانة الوصفيتم استخدام املنهج 

     :مجتمع الدراسة . 2.3
 وموظفة في العام (  1320)  يعمل فيها  ةتجاري  ( بنوك5غ عددها)والبال تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في البنوك التجارية الكويتية  

ً
موظفا

2020/2021 . 

 عينة الدراسة:  . 3.3

الدراسة   الئمة من )تكونت عينة 
ُ
 ( موظف350امل

ً
العاملين في    ا الكويتيوموظفة من  التجارية  اال   ةالبنوك   حدأ باليد من خالل  ستبيان  وقد تم توزيع 

( موظف وموظفة، إال أنه تم استرداد  350على العاملين وقد بلغ عدد الذين أبدوا رغبة في الستجابة واملشاركة في الدراسة الحالية )  بنكفي كل    ينعنيملا

ستبيان لعدم صالحيتها في عملية التحليل الحصائي وذلك بسبب عدم إستكمالها لشروط التحليل. ا (  20ستبيان منها فقط، وقد تم إستبعاد )ا (  325)

 . حجم العينة الكلي%( من 87.14ستبيان، أي بنسبة )ا ( 305ستبانات الصالحة للتحليل )هذا يصبح إجمالي عدد اال وب

 :أداة الدراسة . 4.3

الدراسة بموضوع  املتعلقة  السابقة  الدراسات  االطالع على  آراء    الحالية،  بعد  الدراسة لستطالع  أداة  وتطوير  إعداد  تأثير  العينة حول    أفرادتم 

فاعلية  ( فقرة ملتغير ال14و) ،يالعاطفتأثير الذكاء ( فقرة ملتغير 33وقد تكونت أداة الدراسة بصورتها األولية من ) ،الفاعلية التنظيمية  في يالعاطفالذكاء 

 . التنظيمية

إعتماد وزن مدرج لكل فقرة من   ليتم   لسلم 
ً
تبعا الدراسة  أداة  التالي:  فقرات  النحو  الخماس ي وعلى  موافق، محايد، غير موافق بشدة، غير  كرت 

 قد تكونت أداة الدراسة من قسمين هما: ل (.5،4،3،2،1، وقد أعطيت األوزان التالية وعلى التوالي )موافق، موافق بشدة 

 العينة. فرادأل  والوظيفيغرافية و القسم األول: ويتضمن البيانات الديم •

 (.1، ومتغير الفاعلية التنظيمية كما في الجدول )يالذكاء العاطف أبعاد( فقرة موزعة على 47القسم الثاني: والذي يتضمن ) •

 متغيرات الدراسة  على الدراسة أداة فقرات توزيع :(1جدول )

 الفقرات  بعاد األ املتغير 

 

 الذكاء العاطفي 

 11-1 الجتماعية املهارات 

 18-12 االنفعالي الدراك

 27-19 التنظيم الذاتي واستخدام العواطف 

 33-28 املؤهالت العلمية 

 47-34  الفاعلية التنظيمية 

الدراسات أبرز  العتماد من  تم  تصميم  عليها التي  العاطفي في  الذكاء  )  مقياس  )Prentic (2019دراسة  ودراسة   ،Papoutsi (2019  ،  ودراسة

(Valley (2019( (. كما وتم الطالع على الدراسات السابقة ملوضوع الفاعلية التنظيمية كدراسة 2019)  خليل (، ودراسة2020)  غبون وآخرون، ودراسة

 .االستبانة، لغايات تصميم Dabke (2016(، ودراسة )2015(، ودراسة العجالين )2018) سعال

 : ثبات األداة . 5.3

 معامل ثبات كرونباخ الفا ألداة الدراسة  :(2) جدول 

 لفا أ قيمة كرونباخ   عدد الفقرات تسلسل الفقرات البعد 

 0.839 11 1-11 املهارات االجتماعية 

 0.822 7 12-18 االنفعالي  الدراك

 0.817 9 19-27 التنظيم الذاتي واستخدام العواطف 

 0.796 6 28-33 املؤهالت العلمية

 0.868 33 1-33 املستقل(  )املتغير يالعاطفالذكاء محور 

 0.858 14 34-47 التابع( محور الفاعلية التنظيمية )املتغير
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 : حصائيةعالجة اإل امل . 6.3

 : حيث اشتمل على ما يلي الوصفي:حصاء اإل 

 . الدراسة أفراد( وتم استخدامها لوصف الخصائص الديموغرافية لعينة (Frequency and percentageالتكرارات والنسب املئوية  .1

برز مقياس أ اداة الدراسة وهو يعتبر   أبعادالعينة على فقرات و  أفرادوتم استخدامه لوصف متوسط استجابات وردود  (:Mean) الحسابيالوسط  .2

 .من مقايس النزعة املركزية

املعياري   .3 يعا وتم استخد(  (Standard Deviationاالنحراف  الحسابي وهو  البيانات عن وسطها  برز مقياس من  أ تبر  مه للكشف عن مدى تشتت 

 س التشتت. يمقاي

 أداة الدراسة بناءا على صيغة معتمدة ممثلة كتالي.   أبعادو  النسبية لفقرات األهميةوتستعمل للكشف عن مدى  النسبية: األهمية .4

𝟏. 𝟑𝟑 =
𝟏 − 𝟓

𝟑
=

الحد  األدنى  للبديل − الحد  األعلى  للبديل

عدد  املستويات 
=  األهمية  النسبية

 النسبية باالعتماد على الوسط الحسابي وكالتالي:  األهميةويتم الحكم على 

 النسبية منخفضة. األهمية( تكون 2.34من   أقل-1.00إذا كان الوسط الحسابي يتراوح بين ) •

 النسبية متوسطة. األهمية( تكون 3.67 قل منأ  لىإ -2.34إذا كان الوسط الحسابي يتراوح بين ) •

 النسبية مرتفعة.  األهمية( تكون 5 لىإ -3.67إذا كان الوسط الحسابي يتراوح بين ) •

التحليلية   .5 من  :  (Inferential Statistics)االختبارات  املجتمع  على  النتائج  لتعميم  استخدامها  تم  اختبار   أفرادوالتي  وتضمنت  الدراسة.  عينة 

 ة والفرضيات الفرعية. الفرضية الرئيس الختبار والبسيط املتعدد االنحدار الخطي

ن البيانات  أ ر الفرضيات لتأكد من  وعادة تستخدم هذه االختبارات قبل البدء في اختباالئمة البيانات ألنموذج الدراسة.  اختبارات مطابقة مدى م .6

ن بيانات عينة الدراسة تالئم شروط  أ حصائية لتأكد من  إ حيث قام الباحث بعدة اختبارات    املعلمية،الستخدام االختبارات    الدراسة تصلحعينة  

 :اختبار االنحدار الخطي ومنها ما يلي

 1.96ذا كانت قيمة معامل االلتواء تتراوح بين )إ( فSkewnessااللتواء )وتم االرتكاز على معامل    : (Normal Distributionاختبار التوزيع الطبيعي ) •

التوزيع الطبيعي    نإ( ف± الدراسة تتبع  داة الدراسة واقعة بين الفترة أ   أبعادن جميع  أ (  3. ويتبين من جدول رقم ) (Hair et al, 2009)بيانات عينة 

 بيانات عينة الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي. ن غ( وعلية ف± 1.96)

 االعتماد على قيم معامل االلتواء اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات عينة الدراسة ب :(3جدول)

 Skewness البعد  محاور الدراسة 

 

 ي العاطف الذكاء 

 0.780 املهارات االجتماعية 

 0.679 االنفعالي الدراك

 0.852 واستخدام العواطف التنظيم الذاتي  

 0.777 املؤهالت العلمية 

 0.810 -- الفاعلية التنظيمية 

الذكاء متغير  أبعادوتستخدم للكشف عن خلو البيانات من وجود ظاهرة االرتباط  املرتفع بين  :(Multicollinearity Testاختبار التعددية الخطية ) •

تؤدي    العاطفي بدورها  )إ والتي  التحديد  معامل  في  زيادة  قيمة  R2)لى  واعتمدأ   وإعطاءه  الحقيقية  قيمته  من  التضخم    لباحثا   كبر  معامل  قيمة 

(Variance inflation factor .VIFوقيمة واختب )( ار التباين املسموح بهTolerance الختبار هذه الظاهرة )،  التضخم اقل  إف ذا كانت قيمة معامل 

( يبين 4وجدول رقم ) ،(Hair et al, 2009)( فان بيانات الدراسة تخلو من ظاهرة التعددية الخطية 0.20كبر )أ ( واختبار التباين املسموح به 10من )

ب  العاطفي الذكاء  متغير    أبعادن جميع  أ  التضخم  )أجاءت بقيمة معامل  به  10قل من  املسموح  التباين  واختبار  )أ (  البيانات إ( وعلية ف0.20كبر  ن 

 تخلو من مشكلة التعددية الخطية وتصلح الختبار االنحدار الخطي. 

 ( VIF & Tolerance) باالعتماد على قيم ليالعاطف الذكاء بعاداختبار التعددية الخطية أل :(4) جدول 

 النتيجة VIF Tolerance البعد 

 وجد تعددية خطية ال ت 0.825 1.212 املهارات االجتماعية 

االنفعالي الدراك  وجد تعددية خطية ال ت 0.773 1.293 

 وجد تعددية خطية ال ت 0.736 1.360 التنظيم الذاتي واستخدام العواطف 

 تعددية خطية وجد ال ت 0.896 1.116 املؤهالت العلمية 

الباحث قام  عالكما  ارتباط  وجود  عدم  من  بتأكد  الذكاء    أبعادبين    ان  )  العاطفي متغير  بيرسون  ارتباط  معامل  استخراج  طريق   Pearsonعن 

Correlation  أبعاد ن  أ ارتباط عالي و ( فهذا يشير على عدم وجد  0.80قل من )أ خر  ذا كانت قيمة ارتباط بيرسون بين البعد والبعد اآل إاملتغير ف  أبعاد( بين 
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ل  يوكد صالحيتها  الخطي  املتغير مستقلة غير متداخلة مما  االنحدار  اختبار  نتائج جدول   ،(Hair et al., 2009)جراء  قيم معامل أ (  5)  ويتضح من  ن 

 وعدم تداخلها.  بعادلى استقاللية األإ ( وهذا يشير 0.80قل من القيمة )أ ( وهي 0.429-0.708املتغير املستقل تراوحت بين ) أبعادارتباط بيرسون بين 

 ي العاطفمتغير الذكاء  أبعادمصفوفة ارتباط بيرسون بين  :(5) جدول 

املهارات   البعد 

 االجتماعية

  اإلدراك

 العاطفي

التنظيم الذاتي  

 واستخدام العواطف 

 املؤهالت العلمية 

 -- -- -- 1.00 املهارات االجتماعية 

االنفعالي الدراك  0.586 1.00 -- -- 

 -- 1.00 0.578 0.541 التنظيم الذاتي واستخدام العواطف 

 1.00 0.570 0.601 0.621 املؤهالت العلمية 

 :داة الدراسةأتحليل فقرات . 7.3

 : الذكاء العاطفي. 1.7.3

:
ً
  :االجتماعيةاملهارات  أوال

افات  :(6جدول )  املهارات االجتماعية فقراتلالنسبية والرتبة  األهميةاملعيارية و املتوسطات الحسابية واالنحر

الوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

  األهمية

 النسبية

 الرتبة

 11 مرتفعة  0.47 4.05 يسهل علي التعبير عن مشاعري تجاه اآلخرين.  1

2  
ً
 7 مرتفعة  0.56 4.16 عن مشاعري.  اعتبر نفس ي مسؤوال

 10 مرتفعة  0.51 4.10 القدرة على التأثير على اآلخرين. لدي  3

 6 مرتفعة  0.48 4.18 لدي القدرة على طرح أفكار جديدة ومبتكرة.  4

 4 مرتفعة  0.55 4.26 لدي القدرة على مواجهة الصعاب والتحديات لتحقيق األهداف املطلوبة.  5

 8 مرتفعة  0.66 4.16 اتقبل النقد البناء من اآلخرين.  6

 3 مرتفعة  0.53 4.30 أتعلم من التجارب واألخطاء السابقة.  7

)تعبيرات   8 املرؤوسين  من  الصادرة  اللفظية  غير  الرسائل  فهم  على  القدرة  -الوجهلدي 

 (. اليد اشارات -الرأس إيماءات 

 9 مرتفعة  0.70 4.15

 1 مرتفعة  0.64 4.33 أحكم ضميري عند اصدار األوامر والتعليمات لآلخرين.  9

 5 مرتفعة  0.57 4.22 اثارة دافعية املرؤوسين نحو تحقيق األهداف.  10

 2 مرتفعة  0.59 4.31 االختالف مع اآلخرين ال يفسد للود قضية.  11

  مرتفعة 0.35 4.20 الكلي  

( 9حيث جاءت الفقرة رقم )  ،(4.05 – 4.33)  بين  املهارات االجتماعية تراوحت  ن املتوسطات الحسابية لفقراتأ( ب6)  الجدول   يتضح من معطيات

األوامر والتعليمات لآلخرين"،أحكم ضميري عند اصونصها " )  األولىباملرتبة    دار  بلغ  )4.33بمتوسط حسابي  ( وبأهمية نسبية 0.64( وانحراف معياري 

( رقم  الفقرة  حازت  وبينما  علي1مرتفعة  "يسهل  ونصها  اآلخرينال  (  تجاه  مشاعري  عن  املرتبة  تعبير  على  )  األخيرة "  حسابي  وانحراف 4.05بمتوسط   )

( نسبية مرتفعة،0.47معياري  وبأهمية   )  ( على متوسط حسابي  االجتماعية  املهارات  بعد  حاز  )4.20وبصورة عامة  وانحراف معياري  وبأهمية 0.35(   )

 نسبية مرتفعة. 

:
ً
           :االنفعالي اإلدراك ثانيا

افات املعيارية و  :(7جدول )  االنفعالي اإلدراك فقراتلالنسبية والرتبة  األهميةاملتوسطات الحسابية واالنحر

الوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

  األهمية

 النسبية

 الرتبة

1  
ً
 1 مرتفعة  0.52 4.22 لى تحقيق أهدافي.إحينما أسعى  أكون متحمسا

 7 مرتفعة  0.60 4.03 دائي ألعمالي. أاحتواء مشاعر االجهاد والتعب التي تعوق  أستطيع  2

 3 مرتفعة  0.48 4.19 أدرك أهدافي وطموحاتي بوضوح.  3

4  
ً
 4 مرتفعة  0.50 4.18 ي عمل أقوم به. أعند انجاز  أكون هادئا

5  
ً
 5 مرتفعة  0.56 4.17 وصف ما أشعر به بدقة. أستطيعبعواطفي حيث   أكون واعيا

 2 مرتفعة  0.57 4.20 االحساس باآلخرين وروح الجماعة  أستطيع  6

 6 مرتفعة  0.66 4.13 حقق نتائج سريعة. أ لم  إذااتحلى بالصبر   7

  مرتفعة 0.36 4.16 الكلي  

ب7)  الجدول   يتضح من معطيات الحسابية لفقراتأ(  املتوسطات  )4.03 – 4.22)  بين  االنفعالي تراوحت  الدراك  ن  الفقرة رقم  (  1( حيث جاءت 

"  أكون متحونصها 
ً
أهدافي"،إ حينما أسعى    مسا )  األولىباملرتبة    لى تحقيق  )4.22بمتوسط حسابي بلغ    ، مرتفعة( وبأهمية نسبية  0.52( وانحراف معياري 
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)  بينما رقم  الفقرة  "2حازت  ونصها  االجهاد  أستطيع(  مشاعر  تعوق    احتواء  التي  ألعماليأ والتعب  املرتبة  دائي  على  )  األخيرة "  حسابي  ( 4.03بمتوسط 

( )  العاطفي على  الدراك  وبصورة عامة حاز   مرتفعة،( وبأهمية نسبية  0.60وانحراف معياري  )4.16متوسط حسابي  ( وبأهمية 0.36( وانحراف معياري 

 نسبية مرتفعة. 

:
ً
   :التنظيم الذاتي واستخدام العواطف ثالثا

افات املعيارية و  :(8جدول )  التنظيم الذاتي واستخدام العواطف  فقراتلالنسبية والرتبة  األهميةاملتوسطات الحسابية واالنحر

الوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

  األهمية

 النسبية

 الرتبة

 9 مرتفعة  0.69 4.04 يتحدث عن أي مشكلة حدثت له. أضع نفس ي مكان املسؤول عندما  1

 7 مرتفعة  0.63 4.10 أضع الحلول البديلة للتعامل مع األنماط الصعبة من املسؤولين.  2

 8 مرتفعة  0.67 4.04 أتحدث للمسؤولين من وقت آلخر عن أهمية تحقيق أهداف املنظمة.  3

4  
ً
 4 مرتفعة  0.52 4.19 عن النواحي اليجابية في كل الظروف التي اتعامل معها. أبحث دائما

 5 مرتفعة  0.64 4.16 السيطرة على نفس ي وانفعاالتي عند التعامل مع األخرى.  أستطيع  5

 2 مرتفعة  0.61 4.22 اتخذ القرارات بناء على مبررات منطقية.  6

 1 مرتفعة  0.56 4.28 داخل املؤسسة. عمل على الحفاظ على الجو االيجابي أ 7

 3 مرتفعة  0.66 4.22 التحديات التي تواجنهي تكون محفزة لي لالبتكار. 8

 6 مرتفعة  0.75 4.13 اتجنب سياسة اللوم في حالة الفشل.  9

  مرتفعة 0.43 4.15 الكلي  

معطيات من  ب8)  الجدول   يتضح  لفقراتأ(  الحسابية  املتوسطات  تراوحت  ن  العواطف  واستخدام  الذاتي  حيث    ، (4.04 – 4.28)  بين  التنظيم 

( رقم  الفقرة  "7جاءت  ونصها  الحفاظأ (  املؤسسة  عمل على  داخل  االيجابي  الجو  باملرتبة  على  )  األولى"  بلغ  وانحراف معياري  4.28بمتوسط حسابي   )

)،  ( وبأهمية نسبية مرتفعة0.56) الفقرة رقم  "أ 1بينما حازت  املسؤول  ( ونصها  أي مشكلة حدثت لهضع نفس ي مكان  املرتبة عندما يتحدث عن  " على 

التنظيم الذاتي واستخدام العواطف على متوسط  وبصورة عامة حاز ،( وبأهمية نسبية مرتفعة0.69( وانحراف معياري )4.04بمتوسط حسابي ) األخيرة 

 ( وبأهمية نسبية مرتفعة.43 .0( وانحراف معياري )4.15حسابي )

:
ً
 : املؤهالت العلمية رابعا

افات املعيارية و  :(9جدول )  املؤهالت العلمية  فقراتلالنسبية والرتبة  األهميةاملتوسطات الحسابية واالنحر

الوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

  األهمية

 النسبية

 الرتبة

 5 متوسطة  0.82 3.13 العالية. السبب الحقيقي في اتخاذ قرار ناجح هو املؤهالت العلمية  1

الصعوبة التي يواجهها الفرد املسؤول عند اتخاذ القرار هي عدم وجود املؤهالت   2

 العلمية الكافية. 

 6 متوسطة  0.87 3.06

 4 متوسطة  0.97 3.60 درجة التعليم والخبرة عنصران أساسيان في اتخاذ القرار الصحيح.  3

 3 مرتفعة  0.86 3.78 يمتلكها رؤساء األقسام مناسبة لطبيعة عملهم.تعد املؤهالت العلمية التي  4

توظيف   5 على  الشركة     أشخاص تعمل 
ً
وفقا مهماتهم  ألداء  للخطة    كفوئين 

 املوضوعة. 

 2 مرتفعة  0.65 3.94

الذكاء   6 ذوو  املوظفون  بكونهم    االنفعالييمتاز  شخصية    أشخاصالعالي  ذوو 

 
ً
  ناجحة ومتوازنة أكاديميا

ً
  ومهنيا

ً
 .وثقافيا

 1 مرتفعة  0.58 4.02

  متوسطة  0.66 3.59 الكلي  

ب9)  الجدول   يتضح من معطيات لفقراتأ(  الحسابية  املتوسطات  العلمية    ن  )  ،(4.02-3.06)  بين  تراوحتاملؤهالت  رقم  الفقرة  جاءت  (  6حيث 

ذوو   املوظفون  "يمتاز  بكونهم    العاطفي الذكاء  ونصها  و   أشخاصالعالي  ناجحة   ذوو شخصية 
ً
أكاديميا    متوازنة 

ً
   ومهنيا

ً
بمتوسط   األولىباملرتبة    "وثقافيا

بلغ ) )4.02حسابي  )( وبأهمية نسبية مرتفعة،  0.58( وانحراف معياري  الفقرة رقم  ال2بينما حازت  التي يواجهها  املسؤول عند ( ونصها "الصعوبة  فرد 

 متوسطة،( وبأهمية نسبية  0.87( وانحراف معياري )3.06بمتوسط حسابي )  األخيرة " على املرتبة  الكافيةاتخاذ القرار هي عدم وجود املؤهالت العلمية  

 متوسطة. ( وبأهمية نسبية 0.66( وانحراف معياري )3.59متوسط حسابي ) العلمية علىوبصورة عامة حاز بعد املؤهالت 
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 : الفاعلية التنظيمية .2.7.3

افات املعياريةاملتوسطات الحسابية  :(10جدول )  التنظيمية الفاعليةفقرات ل النسبية والرتبة األهميةو  واالنحر

الوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

  األهمية

 النسبية

 الرتبة

 13 مرتفعة  0.53 3.96 ملتغيرات البيئة الخارجية.   يستجيب ألن البنكستطيع ي 1

 10 مرتفعة  0.44 4.04 الظروف واألوضاع البيئية املختلفة.  أن يتكيف مع يستطيع البنك   2

 7 مرتفعة  0.46 4.07 الحصول على املوارد واملوظفين ذات الخبرة في مجال العمل. يعتمد البنك 3

 3 مرتفعة  0.45 4.12 خطط وأهداف واضحة وشاملة.   للبنوك 4

 9 مرتفعة  0.50 4.05 يتم مراعاة املرونة في وضع الخطط واالهداف بحيث تتالئم مع البيئة.  5

 14 مرتفعة  0.59 3.96 على ربط برامج التحفيز مع انتاجيتها.  البنوكتعمل  6

 12 مرتفعة  0.48 4.02 الداخلية منظمة وذات كفاءة عالية.  البنوكعمليات  7

داخل   8 واألقسام  املستويات  مختلف  بين  اتصاالت  لتبادل    البنوكتوجد 

 املعلومات.

 5 مرتفعة  0.52 4.08

 6 مرتفعة  0.54 4.08 بشكل منظم.  البنكيكون دوران العمل داخل  9

 8 مرتفعة  0.52 4.07 املوظفين والدارة هي الصفة الغالبة في العمل. االهتمام والثقة املتبادلة بين  10

ادارة   11 مما    البنوكتوفر  العاملين  لدى  باملسؤولية  الشعور  حالة  تعزز  انظمة 

 يحفزهم لبذل أقص ى طاقاتهم لتحسين األداء. 

 4 مرتفعة  0.55 4.11

املوظفين حول    البنوكتأخذ   12 قبل  يتم طرحها من  التي  املقترحات  بعين االعتبار 

 العمل. 

 11 مرتفعة  0.50 4.04

للموظفين على أنهم أحد أهم املمتلكات داخل الشركة والتي يجب    البنوكتنظر   13

 االعتناء بها. 

 2 مرتفعة  0.56 4.14

 1 مرتفعة  0.51 4.19 على ربط برامج التحفيز مع القدرات املهنية والبداعية للموظفين.  البنوكتعمل  14

  مرتفعة 0.30 4.07 الكلي  

الجدول  بان  10)  يتضح من معطيات  الحسابية لفقرات(  التنظيمية  املتوسطات  الفقرة رقم  3.96 – 4.19)  بين  تراوحت  الفاعلية  ( حيث جاءت 

"تعمل  14) ونصها  القد  البنوك(  مع  التحفيز  برامج  ربط  للموظفينعلى  والبداعية  املهنية  )  األولىباملرتبة    ،"رات  بلغ  وانحراف 4.19بمتوسط حسابي   )

( نسبية  0.51معياري  وبأهمية  )مرتفعة،  (  رقم  الفقرة  حازت  "تعمل  6بينما  ونصها  مع    على  البنوك(  التحفيز  برامج  املرتبة  نتاجيتهاإ ربط   األخيرة " على 

( حسابي  )3.96بمتوسط  معياري  وانحراف  مرتفعة0.59(  نسبية  وبأهمية  حازت  ،(  عامة  )  وبصورة  حسابي  متوسط  على  التنظيمية  ( 4.07الفاعلية 

 .(11) عداد الجدول إ لتنظيمية تم ية ا الفاعلو  يالعاطفالذكاء  بعادالنسبية والرتبة أل األهميةوملقارنة ، ( وبأهمية نسبية مرتفعة30 .0وانحراف معياري )

افات املعيارية و  :(11)جدول   النسبية والرتبة األهميةاملتوسطات الحسابية واالنحر

 الرتبة النسبية  األهمية املتوسط الحسابي البعد  

الذكاء  

 العاطفي 

 1 مرتفعة  4.20 املهارات االجتماعية 

 2 مرتفعة  4.16 االنفعالي الدراك

 3 مرتفعة  4.15 الذاتي واستخدام العواطف التنظيم 

 4 متوسطة  3.59 املؤهالت العلمية 

 - مرتفعة  4.03 الذكاء العاطفي 

 - مرتفعة  4.07 الفاعلية التنظيمية 

وبأهمية نسبية مرتفعة، (  0.35( وانحراف معياري )4.20بمتوسط حسابي )  األولىباملرتبة    تاملهارات االجتماعية جاء  نأ( ب11)  الجدول يتضح من  

التنظيم الذاتي واستخدام   همية نسبية مرتفعة وبعدها جاء( وبأ0.36( وانحراف معياري )4.16بمتوسط حسابي )  االنفعالي  الدراك  ثم باملرتبة الثانية

بمتوسط حسابي الثالثة  باملرتبة  وانحراف معياري 4.15)  العواطف  نسبية مرتفعة0.43)  (  وبأهمية  جاء  ،(  و   توحيث  الرابعة  املؤهالت    األخيرة باملرتبة 

العاطف  . وبصوره عامة حاز متغير( وبأهمية نسبية متوسطة0.66)  ( وانحراف معياري 3.59)  العلمية بمتوسط حسابي املستقل( على   )املتغير  يالذكاء 

الت0.29( وانحراف معياري )4.03)  متوسط حسابي التابع(( وبأهمية نسبية مرتفعة، حين حصل متغير الفاعلية   على متوسط حسابي   نظيمية )املتغير 

 . ( وبأهمية نسبية مرتفعة0.30( وانحراف معياري )4.07)

 اختبار فرضيات الدراسة  .4

 اإلدراك املهارات اإلجتماعية،  ه )أبعادب  ي العاطفلذكاء  ( لα≤0.05)  داللة ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  ال يوجد أ  (: Ho1)  الفرضية الرئيسة   . 1.4

   . البنوك التجارية الكويتيةالفاعلية التنظيمية في  ( فيالتنظيم الذاتي واستخدام العواطف، املؤهالت العلمية االنفعالي،
 .(12) الجدول  وكانت النتائج كما في بسيطاختبار االنحدار الخطي ال الختبار هذه الفرضية استخدم الباحث
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 الفاعلية التنظيمية ه فيأبعادب يالعاطفألثر الذكاء  بسيطائج اختبار االنحدار الخطي النت  :(12جدول )

 تحليل التباين ملخص النموذج  املتغير التابع
ANOVA 

 جدول املعامالت 
Coefficient 

 

الفاعلية 

 التنظيمية 

معامل 

 االرتباط 
R 

معامل 

 التحديد
2R 

 
F 

Sig. البيان Β 

الخطأ 

 املعياري 
S.E 

T Sig. 

0.679 0.461 

276.255 

 الذكاء 0.000

ي العاطف  
0.427 0.026 16.423 0.000 

الجدول يتبين من   الذكاء  أب  (12)  نتائج  بين  بيرسون  االرتباط  )و   يالعاطفن معامل  بلغ  التنظيمية  يشير  0.679الفاعلية  ارتباط  لى وجو إ ( وهذا  د 

الفاعلية    ( من التباين في%46.1فسر ما نسبته ) يالعاطفن الذكاء  أ ( وهي تبين R2=0.461حيث بلغت قيمة معامل التحديد )طردي قوي بين املتغيرين، 

 ( وبمستوى 16.423املحسوبة )(  t( عند قيمة )0.427بلغت )  يالعاطفالذكاء    ( ملتغيرBن قيمة )أ ما فيما يخص جدول املعامالت فقد تبين  أ   التنظيمية،

التنظيميةيتب  يالعاطفالذكاء    ن زيادة بدرجة واحدة فيأ يشير    وهذا   ( α≤0.05)داللة   الفاعلية  )  عه زيادة في  التأثير   (،0.427بمقدار  ويوكد معنوية هذا 

)  (F)قيمة   الداللة االحصائية )قل من قيمة  أ وهي    (α≤0.001)( وبقيمة داللة  276.255املحسوبة والتي جاءت بقيمة  ترفض   ه( وعليα≤0.05مستوى 

 .     البنوك التجارية الكويتيةالفاعلية التنظيمية في  في يالعاطف حصائية للذكاءإ وجد اثر ذو داللة نه يأ أي  ،الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة

ال  .2.4 أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  (Ho1-1)  األولىفرعية  الفرضية  في    (α≤0.05): ال يوجد  التنظيمية  الفاعلية  للمهارات الجتماعية في 

 . البنوك التجارية الكويتية

  وكما يلي: تم اجراء تحليل االنحدار البسيط لإلجابة عن هذه الفرضيات الفرعية

 املهارات اإلجتماعية في الفاعلية التنظيميةنتائج تحليل االنحدار البسيط  ألثر  :(13جدول )

 .Sigمستوى الداللة  2R F  معامل التحديد R   االرتباط 

0.696 0.485 8.473 0.000 

( الجدول  ب13من  يتضح  بلغ  أ(  االرتباط  و 0.696)ن معامل  قيمة  أ (  و 0.05)بمستوى داللة    (8.473)كانت    Fن  التحديدأ (،  قيمة معامل  بلغت   ن 

د أثر ذو داللة إحصائية عند  وجو لى  إ مما يشير    الفاعلية التنظيمية قد فسرت باملهارات االجتماعية،من التباين في    ( %48.5يشير إلى أن )  وهذا (  0.485)

 ( للمهارات الجتماعية في الفاعلية التنظيمية في البنوك التجارية الكويتية. 0.05مستوى داللة )

في الفاعلية التنظيمية في    اإلنفعاالتإلدراك    (α≤0.05): ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  ( Ho1-2)   الثانية الفرضية الفرعية    . 3.4

 . البنوك التجارية الكويتية 

 يميةفي الفاعلية التنظ اإلنفعاالتنتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر إدراك  :(14جدول )

 .Sigمستوى الداللة  2R F  معامل التحديد Rاالرتباط 

0.775 0.601 13.538 0.000 

وهذا يشير إلى أن قيمة    ،قلأف  0.05بمستوى داللة    13.538 حصائي ف كانتن قيمة ال أ و   0.775ن معامل االرتباط. بلغ  أ ( يتضح ب14من الجدول )

( بلغت  التحديد  )0.601معامل  أن  إلى  يشير  يشير  0.601( وهو  املستقلة مما  باملتغيرات  التابع قد فسر  املتغير  في  التباين  داللة إ ( من  ذو  أثر  يوجد  لى 

 في الفاعلية التنظيمية في البنوك التجارية الكويتية.  النفعاالت ( لدراك  0.05إحصائية عند مستوى داللة )

في الفاعلية   (α≤0.05): ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  ( Ho1-3)   الفرضية الثالثة  .4.4 للتنظيم الذاتي واستخدام العواطف 

 . البنوك التجارية الكويتية التنظيمية في 

 ميةنتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر التنظيم الذاتي واستخدام العواطف في الفاعلية التنظي : (15جدول )

 .Sigمستوى الداللة  2R F  معامل التحديد R االرتباط 

0.803 0.644 16.751 0.000 

( الجدول  ب15من  يتضح  بلغ  أ(  االرتباط  و 0.803)ن معامل  قيمة  أ (  داللة    ( 16.751)كانت    Fن  قيمة معامل  (0.05)بمستوى  أن  إلى  يشير  ، وهذا 

مما يشير   الفاعلية التنظيمية قد فسر بسبب التنظيم الذاتي واستخدام العواطف،%( من التباين في  64.4( وهو يشير إلى أن )0.644التحديد بلغت )

)وجو الى   داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  التجارية 0.05د  البنوك  في  التنظيمية  الفاعلية  في  العواطف  واستخدام  الذاتي  للتنظيم   )

 الكويتية. 

للمؤهالت العلمية في الفاعلية التنظيمية   (α≤0.05): ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  (Ho1-4)   الفرضية الفرعية الرابعة  . 5.4

 . البنوك التجارية الكويتية في 
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 ألثر املؤهالت العلمية في الفاعلية التنظيميةنتائج تحليل االنحدار البسيط  :(16جدول )

 .Sigمستوى الداللة  2R F  معامل التحديد R االرتباط 

0.810 0.645 16.755 0.000 

( الجدول  ب16من  بلغ  أ( يتضح  االرتباط  بلغت  ، و (0.05)بمستوى داللة    (16.755)كانت    Fن قيمة  أ ( و 0.810)ن عامل  التحديد  أن قيمة معامل 

أثر ذو داللة إحصائية عند  وجودلى إ مما يشير  املؤهالت العلمية،%( من التباين في الفاعلية التنظيمية قد فسر بسبب 64.4يشير إلى أن ) ( وهذا 0.645)

 للمؤهالت العلمية في الفاعلية التنظيمية في البنوك التجارية الكويتية. ( 0.05مستوى داللة )

   :ناقشة النتائج م . 6.4

ا  • بين  ارتباط طردي قوي  أثر معنوي وجود  التنظيمية وهو ذو    في  يالعاطفالذكاء    بعادأل  ملتغيرات، ووجود  داللة إحصائية عند مستوى  الفاعلية 

، يالنفعال  الدراكو   ،في نموذج الدراسة واملتمثلة في املهارات الجتماعية املتضمنة يالعاطفالذكاء  أبعادأظهرت النتائج أن  كما، (α≤0.05) الداللة

العواطف، واملؤهالت  و  واستخدام  الذاتي  )  العلميةالتنظيم  التي تطرأ على  46.1تفسر ما نسبته  التغيرات  التنظيمية في  %( من  البنوك  الفاعلية 

 . التجارية الكويتية

)إ  • بين  تراوحت  االجتماعية  املهارات  لفقرات  الحسابية  املتوسطات  )4.05 – 4.33ن  رقم  الفقرة  جاءت  عند 9(، حيث  ضميري  "أحكم  ونصها   )

باملرتبة   األوامر والتعليمات لآلخرين"،  بلغ )  األولىاصدار  )4.33بمتوسط حسابي  ( وبأهمية نسبية مرتفعة وبينما حازت  0.64( وانحراف معياري 

( رقم  املرتبة  1الفقرة  على  اآلخرين"  تجاه  مشاعري  عن  التعبير  علي  "يسهل  ونصها  )  األخيرة (  حسابي  )  (4.05بمتوسط  معياري  (  0.47وانحراف 

( حسابي  متوسط  على  االجتماعية  املهارات  بعد  حاز  عامة  وبصورة  مرتفعة،  نسبية  )4.20وبأهمية  معياري  وانحراف  نسبية  0.35(  وبأهمية   )

 خرين بشكل مناسب. ان املهارات االجتماعية تساعد في التعبير عن املشاعر والتواصل مع اآل مرتفعة، ويمكن تفسير ذلك ب

 1( حيث جاءت الفقرة رقم )4.03 – 4.22االنفعالي تراوحت بين )  الدراكملتوسطات الحسابية لفقرات  ن ا إ  •
ً
حينما أسعى    ( ونصها "أكون متحمسا

باملرتبة  إ  أهدافي"،  )  األولىلى تحقيق  بلغ  )4.22بمتوسط حسابي  )0.52( وانحراف معياري  الفقرة رقم  ( 2( وبأهمية نسبية مرتفعة، وبينما حازت 

التي تعوق   احتواء مشاعر االجهاد والتعب  املرتبة  أ ونصها "أستطيع  )  األخيرة دائي ألعمالي" على  )4.03بمتوسط حسابي  (  0.60( وانحراف معياري 

حاز   عامة  وبصورة  مرتفعة،  نسبية  )  االنفعالي  الدراكوبأهمية  حسابي  متوسط  )4.16على  معياري  وانحراف  نسبية  0.36(  وبأهمية  مرتفعة،  ( 

النويمكن تفسير ذلك ب الحصول على  أن يحتوي مشاعر  جأن من يحاول  التي تعي  تعبجهاد و إ اح ال بد عليه  العمل و   قالعاملين  تتلا أداء  مكن  ي 

 .بشكل مناسب النجازاتالشخص من تحقيق 

العواطف تراوحت بين )إ  • عمل أ ( ونصها "7حيث جاءت الفقرة رقم )  (،4.04 – 4.28ن املتوسطات الحسابية لفقرات التنظيم الذاتي واستخدام 

ال  الجو  الحفاظ على  باملرتبة  على  املؤسسة"  )  األولىيجابي داخل  بلغ  )4.28بمتوسط حسابي  ( وبأهمية نسبية مرتفعة،  0.56( وانحراف معياري 

( رقم  الفقرة  حازت  املرتبة  1بينما  له" على  أي مشكلة حدثت  يتحدث عن  املسؤول عندما  نفس ي مكان  "أضع  ونصها  بمتوسط حسابي    األخيرة ( 

(4.04( العواطف على متوسط حسابي )0.69( وانحراف معياري  الذاتي واستخدام  التنظيم  (  4.15( وبأهمية نسبية مرتفعة، وبصورة عامة حاز 

 تعد رتفعة،  ( وبأهمية نسبية م0.43وانحراف معياري )
ً
ويمكن تفسير ذلك من خالل أن عملية التنظيم الذاتي واستخدام العواطف وجمعهما معا

 عملية هامة ذلك أن تنظيم العمل والقيام باملهمات املطلوبة وضبط العواطف تعد من األمور الهامة لتحقيق النجازات.

)إ  • بين  العلمية تراوحت  املؤهالت  الحسابية لفقرات  املتوسطات  )4.02-3.06ن  الفقرة رقم  الذكاء  6(، حيث جاءت  املوظفون ذوو  ( ونصها "يمتاز 

بكونهم    العاطفي    أشخاصالعالي 
ً
أكاديميا ومتوازنة  ناجحة  شخصية     ذوو 

ً
   ومهنيا

ً
باملرتبة  وثقافيا )  األولى"  بلغ  حسابي  وانحراف  4.02بمتوسط   )

( ونصها "الصعوبة التي يواجهها الفرد املسؤول عند اتخاذ القرار هي عدم وجود  1رقم )( وبأهمية نسبية مرتفعة، بينما حازت الفقرة 0.58معياري )

( وبأهمية نسبية متوسطة، وبصورة عامة حاز بعد 0.87( وانحراف معياري )3.06بمتوسط حسابي )  األخيرة املؤهالت العلمية الكافية" على املرتبة  

ويمكن تفسير ذلك من خالل أن تمتع املوظف  ( وبأهمية نسبية متوسطة،  0.66معياري )  ( وانحراف3.59املؤهالت العلمية على متوسط حسابي )

 بشخصية مثالية يساعد على نجاحه في العمل وتحقيق النجازات.

( ونصها "تعمل البنوك على ربط 14( حيث جاءت الفقرة رقم )3.96 – 4.19ن املتوسطات الحسابية لفقرات الفاعلية التنظيمية تراوحت بين )إ  •

باملرتبة   للموظفين"،  والبداعية  املهنية  القدرات  مع  التحفيز  )  األولىبرامج  بلغ  )4.19بمتوسط حسابي  وانحراف معياري  نسبية  0.51(  وبأهمية   )

( رقم  الفقرة  حازت  بينما  مع  6مرتفعة،  التحفيز  برامج  ربط  البنوك على  "تعمل  ونصها  املإ (  )  األخيرة رتبة  نتاجيتها" على  (  3.96بمتوسط حسابي 

(  0.30( وانحراف معياري )4.07( وبأهمية نسبية مرتفعة، وبصورة عامة حازت الفاعلية التنظيمية على متوسط حسابي )0.59وانحراف معياري )

 . وبأهمية نسبية مرتفعة

)  وجود • بα≤0.05أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  العاطفي  للذكاء  التنظيم )  مجتمعة  ه أبعاد(  النفعاالت،  إدراك  املهارات الجتماعية، 

العلمية املؤهالت  العواطف،  واستخدام  الكويتية.الذاتي  التجارية  البنوك  في  التنظيمية  الفاعلية  في  الخطي  حيث    (  االنحدار  اختبار  نتائج  تشير 
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لى وجود ارتباط طردي قوي بين املتغيرين  إ ( وهذا يشير  0.679بان معامل االرتباط بيرسون بين الذكاء العاطفي والفاعلية التنظيمية بلغ )  بسيطال

نه أ ي  ( من التباين في الفاعلية التنظيمية، أ 46.1%ن الذكاء العاطفي فسر ما نسبته )أ ( وهي تبين  0.4612R=وحيث بلغت قيمة معامل التحديد )

، ويمكن تفسير ذلك من خالل أن الذكاء العاطفي في الفاعلية التنظيمية في البنوك التجارية الكويتية حصائية للذكاء العاطفي إ ثر ذو داللة أ يوجد 

يق النجاح في العمل. لى املهارات االجتماعية التي تعتبر هامة لتحقإ لى فاعلية العمل إذا ما أحسن توظيفه إضافة  إ يعد من أنواع الذكاء الذي يؤدي  

العجيلي وأحمد ) نتيجة دراسة  الدراسة مع  نتيجة  املنظمة  2019تتفق  التنظيمية تساهم في تقدم وارتقاء  الفاعلية  أن  بينت  املشاريع  أ (، والتي  و 

، حيث وجدت الدراسة أن الذكاء العاطفي يحدد فعالية القيادة والجنس ال  Valley (2019دراسة )نحو تحقيق أهدافها، كما تختلف مع نتيجة  

 يتوسط العالقة بين الذكاء العاطفي والقيادة الفعالة. 

النتيجة مع دراسة  ا لقد   • العاطفي كانت ذات    ( 2019خليل )تفقت هذه  الذكاء  ملهارات  العليا  املديرين والدارة  أن درجة ممارسة  الى  والتي اشارت 

العاطفي.  أ جيد، حيث  مستوى   الذكاء  يتمتعون بمستوى عال من  الذين  املديرين  ليه  إ كما وأكدت ما أشارت  نها تؤثر بشكل كبير وإيجابي في دور 

ن الفاعلية التنظيمية تساهم في تقدم وارتقاء املنظمة واملشاريع نحو تحقيق أهدافها، وذلك بالتركيز وبشكل كبير أ( ب2020دراسة غبون وآخرون )

ومن    على البشري  العنصر  أثر  أ مهارات  له  الوظيفية مما  درجاتهم  بإختالف  املوظفين  لدى جميع  العاطفي  الذكاء  وتعزيز  تطوير  في إ همها  يجابي 

 نجاح العمل وعلى نوعية القرارات املتخذة، ورضا العاملين، ومدى الدقة في تحقيق األهداف املطلوبة وبشكل كبير. 

ن الذكاء العاطفي كمفهوم هو طريقة استثمارية كبيرة، وأحد موارد املنظمة التي يجب استغاللها في تقدم نمو واستدامة  ا   يتضحمن كل ما تقدم  

نه من املهم للغاية أن تكون البنوك التجارية الكويتية نشطة وسريعة  أ املنظمة، وفي تحقيق األهداف وزيادة الفاعلية التنظيمية في االقتصاد الناش ئ، أي  

النمو القتصادي،  في زيا  إ دة معدل 
ً
تغيرا أن هناك     لى جانب 

ً
البنوك مما يخلق منافسة شديدة وكبيرة في   مستمرا التي تواجه قطاع  البيئية  العوامل  في 

ذكاء العاطفي لدى لى الهتمام بشكل أكبر في تنمية وتطوير الإ األسواق املحلية والعاملية، وبذلك فإن البنوك التجارية الكويتية على وجه التحديد تحتاج  

ال التحديات  مواجهة  على  كبير  وبشكل  يساعد  مما  فيها  الداخلية  األقسام  جميع  وتطوير  بتنمية  لديهم  الذكاء  نسبة  واستغالل  املوظفين  كبيرة جميع 

 الخارجية وبالتالي زيادة فاعلية املنظمة من خالل استغالل املورد البشري وذكاءه العاطفي.

 : التوصيات . 7.4

 :التالية ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية تم تقديم بعض التوصياتفي 

بمستوى   • لإلرتقاء  وذلك  للموظفين،  الفكرية  واملهارات  القدرات  لتنمية  تدريبية  برامج  بصور دائهأ اعتماد  سينعكس  مما  على  ا  وفعالة  إيجابية  ة 

 . الفاعلية التنظيمية 

 هم وكذلك لتوليهم املسؤوليات.لتعين فراداملهمة لختيار األ ة و الرئيستطلبات املكأحد  يالعاطفمهارات الذكاء  اعتماد •

 . البنوكوعلى  فرادبية على األ يجاإ بشكل متكامل وفي جميع النواحي دون استثناء ملا له من نتائج  يالعاطفالذكاء  أبعادتنمية  •

 يالذكاء العاطفعداد برامج تدريبية كتنمية درجة  إ ، من خالل  الداريةفي عملية صنع القرارات    يالعاطفلذكاء  بدور ا   الهتمام بزيادة وعي املديرين •

 والقدرة على التعامل مع اآلخرين والتواصل معهم.  م،والتحكم في انفعاالته م من إدارة ذاته وا ، حتى يتمكنللمديرين

 :املراجع

 :
ً
 املراجع العربية:أوال

 . وكالة املطبوعات. أصول البحث العلمي ومناهجه(. 2018بدر، أحمد ) .1

بكر، عبد هللا .2 )  أبا  دور  2019ولي  الحياة   أبعاد(.  في شركة  املديرين  استطالعية آلراء  دراسة  التنظيمية:  الفاعلية  تحقيق  في  الستراتيجية  املرونة 

 . 576-541  :(26) 11 :الداريةاألنبار للعلوم االقتصادية و مجلة جامعة للمشروبات الغازية واملياه املعدنية في اربيل. 
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 :قدمةامل .1

عد االتصال من العمليات االجتماعية املستمرة والضرورة للحياة البشرية، حيث يعد حاجة اجتماعية وإنسانية هامة نمت وتطورت عبر مراحل  ي  

 ال يستطيع أن يحي
ً
 ثقافيا

ً
 اجتماعيا

ً
ن خالل جماعة  إال م  الحياة اإلنسانية، فاالتصال من العمليات األساسية في حياة اإلنسان إذ يعتبر هذا األخير كائنا

ل االجتماعي بين معينة ينتمي إليها ويحقق من خاللها هذا االنتماء إشباع احتياجاته اإلنسانية، تلك اإلشباعات التي لن تتحقق إال بوجود قدر من التفاع 

تنعكس   ثقافية مشتركة  أرضية  ذلك على  ويعتمد  اإلنسان  أعضائها،  بنشاط  يتصل  ما  وكل  والتقاليد  العادات  الجماعة. من خالل  في   
ً
باعتباره عضوا

 ( 3: 2018)نصيرة وفتيحة، 
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 امللخص:

الوصفي التحليلي، وتم   املنهج الدراسة واستخدمت، تقيـيم فاعلية إدارة التـواصل الداخلي في جامعة امللك خالدإلى هدفت الدراسة  

كأداة   االستبانة  )اعتماد  حجمها  عشوائية  عينة  اختيار  تم  وقد  الفصل 100للدراسة،  في  خالد  امللك  جامعة  في  العاملين  من   
ً
موظفا  )

(. وكانت أهم النتائج أن مستوى أساليب التواصل الداخلي في جامعة امللك خالد جاء بدرجة كبيرة  م2020-2019الدراس ي الثاني من العام )

( وبدرجة كبيرة، يليه  4.14التواصل االلكتروني هي أهم أساليب التواصل الداخلي بمتوسط )%(، حيث كانت وسائل  72.886بوزن نسبي )

(  3.39( وبدرجة كبيرة، وفي النهاية كانت االتصاالت األفقية بين املستويات اإلدارية بمتوسط )3.81أسلوب االتصال الشفوي وبمتوسط )

ا  بدرجة متوسطة إلدارة  توجد معوقات  كما  )وبدرجة متوسطة،  نسبي  بوزن  خالد  امللك  جامعة  في  الداخلي  %(، حيث  66.372لتواصل 

( وبمتوسط  املدير  التواصل مع  هي صعوبات  املعوقات  أكبر هذه  الداخلي 3.68كانت  التواصل  نشر دليل  يليها عدم  ثم  كبيرة،  وبدرجة   )

( لتباد3.52وبمتوسط  الجامعة  داخل  االتصال  قنوات  قل   جاءت   
ً
وأخيرا كبيرة،  وبدرجة   )( وبمتوسط  املعلومات  وبدرجة  3.04ل   )

( امللك خالد بوزن نسبي  الداخلي في جامعة  التواصل  الدراسة  80.74متوسطة، كما يوجد فاعلية كبيرة جًدا إلدارة  نتائج  %(، وفي ضوء 

وتعز  خالد،  امللك  جامعة  في  الداخلي  التواصل  إدارة  معوقات  من  الحد  على  العمل  بضرورة  الباحثتان  توص ي  استخدام الحالية    يز 

  االتصاالت األفقية بين املستويات اإلدارية املختلفة داخل الجامعة، وتذليل صعوبة التواصل مع املدير في جامعة امللك خالد، ونشر دليل

 للتواصل الداخلي في جامعة امللك خالد.

 .الدجامعة امللك خ ؛الجامعات السعودية ؛إدارة التواصل الداخلي ؛فاعلية الكلمات املفتاحية:
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فن والخارجية،  الداخلية  وتحسين عالقتها  ووظائفها  مهامها  أداء  في  واإلدارية  االقتصادية  املؤسسات  لنجاح   
ً
 هاما

ً
االتصال عامال أية  ويعتبر  جاح 

تقوم على أسس عملية وواضحة، يلعب فيها االتصال الدول الحاسم في  مؤسسة وانضباط موظفيها يعتبر من مؤشرات تطبيقها لخطة اتصالية ناجحة  

العالق هذه  ويسير  يضمن  الذي  هو  الداخلي  فاالتصال  بداخله،  املوجودة  االتصاالت  دون  تنظيم  أي  تصور  يمكن  ال  وعليه  املؤسسة  تسيير  ة عملية 

ي ما  وهو  للمؤسسة  املكونة  واألقسام  والفروع  األطراف  مختلف  بين  اإل املوجودة  قرارات  بوصول  إلى   دارة سمح  هؤالء  انشغاالت  وكذا  املوظفين  إلى 

 ( 3: 2013، لمسؤوليهم. )كما

فعالية   أهمية  املوظف    إدارة وتتمثل  بحقوق  املطالبة  في  األهمية  بالغ  دور  لها  حيث  املنظمات  داخل  به  تقوم  الذي  الدور  في  الداخلي  التواصل 

التنظيمية دا  املسواملحافظة عليه وعلى العدالة  املنظمة، كما أنها  النشرات والتعميمات للموظفين ليكونوا على اطالع ؤ خل  ولة األولى عن توصيل كافة 

 دائم في آخر املستجدات في املنظمة.

 :الدراسةمشكلة  . 1.1

 والسلوك ال
ً
 من طرف املختصين والباحثين، في مجال السلوك اإلنساني عموما

ً
 وجليا

ً
 واضحا

ً
عد االتصال من املواضع التي لقيت اهتماما تنظيمي ي 

 من مسلمة أن اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه، فه
ً
، وقد ورافق االتصال الحياة اإلنسانية منذ البادية ملدى أهميته، وهذا انطالقا

ً
و قديم قدم خصوصا

ن أجل تلبية وجود اإلنسان على سطح البرية وإن اختلفت الوسائل التي استعملها اإلنسان في اتصاالته كاإلشارات املتمثلة في الدخان والنار، وكذلك م

البيئات املحلية ال تقل أهمية  حاجاته األولية لتحقيق األمن واالستقرار، فاالتصال ضرورة إنسانية واجتماعية وحضارية، وحاجة اإلنسان له في مختلف 

يل املستويات،  مختلفة  عالقات  في  يدخل  كونه  املجتمع  أفراد  باقي  بمعزل عن  يعيش  أن  يستطيع  اإلنسان ال  أن  بحكم  البيولوجية،  الحاجات  عب من 

 من خالل تطوير وتقوية قيم التواصل والترابط والتآلف بين الفراد في املجتمع اإل
ً
 هاما

ً
 (. 2: 2016نساني ككل. )بوقبرين، االتصال فيها دورا

التواصل الداخلي   إدارة ملعرفة مدى فاعلية  امللك خالد    بجامعةبإجراء مقابالت شخصية مع بعض املوظفين    الباحثتان  تولتوضيح املشكلة قام

اإل  لتلك  املوظف  تقييم  أنهم  دارة وما هو  تبين  اإل ،  ببعد  واإل   دارة يشعرون  املدراء  املباشر مع  االتصال  القدرة على  بشكل عام  دارة وعدم  تكمن  و .  العليا 

   األسئلة التالية:في اإلجابة على  الدراسةمشكلة 

 ؟  جامعة امللك خالدساليب التواصل الداخلي في أ ما هي  .1

 ؟  جامعة امللك خالدالتواصل الداخلي في  إدارة ما هي معوقات  .2

 ؟ جامعة امللك خالدالتواصل الداخلي في  إدارة ماهي فاعلية  .3

 :الدراسةأهداف  . 2.1

داخل  إن   توافرها  يجب  فإنه ضرورة  لذلك  ويسر  بساطة  بكل  ويسير  سلس  العمل  تجعل  الداخلي  التواصل  خالدعملة  امللك  و جامعة  تتمثل  ، 

 في: الدراسة أهداف 

 .جامعة امللك خالدالتواصل الداخلي في  إدارة توضيح مدى فاعلية  .1

 .جامعة امللك خالدالتواصل الداخلي في  ساليبأ التعرف على  .2

 .جامعة امللك خالدالتواصل الداخلي في  إدارة تحديد معوقات  .3

في   .4 املساهمة  شأنها  التي من  التوصيات  في  تقديم مجموعة من  الداخلي  التواصل  فاعلية  األداء تقييم  انعكاسه على  خالد ومدى  امللك  جامعة 

 لى أداء املوظفين. باإلضافة إلى انعكاسه ع للجامعة العام

 : الدراسةأهمية  .3.1

 لبناء مؤسسة كاملة متكاملة يسودها التفاهم من القمة إلى القاعدة وذلك لضمان سير وانتقال املعلومات بصفي  
ً
ة  عد االتصال الداخلي ضروريا

 في التالي: الدراسة منتظمة في مختلف االتجاهات، وكون العملية االتصالية وسيلة للتواصل والتفاعل، وعليه تتمثل أهمية 

التواصل الداخلي وماهية األساليب املستخدمة واملعوقات التي    دارة تمثل األهمية النظرية في التعرف على االطار املفاهيمي إل تاألهمية النظرية:  •

 نها تعتبر بداية لدراسة املوضوع في اململكة العربية السعودية للباحثين فيما بعد.أ، كما تتمثل بالجامعاتتواجها داخل 

أهمية    األهمية العملية: • أداء  تبرز  إيجابية على    املوظفاالتصال من خالل تفعيل   مما يؤثر بصورة 
ً
 ونوعا

ً
مستوى  وتحفيزه لزيادة عطائه كما

الرفع من كفاءة االتصال والتفاعل مع املعوقات التي تعترضه تؤدي إلى تحسين أداء العنصر البشري والرفع من فعاليته في  األداء، كما تبرز في أن 

 . الجامعة 

 الدراسة:مصطلحات  .4.1

 كما يلي: الدراسة تم تعرف مصطلحات 
ً
 إجرائيا
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 : الداخلي االتصال •

أساس كل تنظيم ناجح، وإن التحكم فيه يساعد كافة   موظفين من جامعة امللك خالد أو أكثر ، كما يعتبر هو عملية تبادل املعلومات واألفكار بين 

 . أعمالهم املوظفين في الجامعة في

 :الدراسات السابقة . 5.1

 : األحدث إلى األقدمفيما يلي عدد من الدراسات السابقة التي اتيح للباحثة اإلطالع عليها وسيتم عرضها كما يلي من 

العاملين في املؤسسات اإلدارية وتم   (2019)  فقد جاءت دراسة عيس ى وأخرون • بهدف الدراسة التعرف إلى دور االتصال الداخلي في تحفيز أداء 

امليدانية الدراسة  التحليلي، وتم    اجراء  الوصفي  املنهج  الدراسة تم استخدام  أهداف  الضلعة، ولتحقيق  بلدية حمام  اإلدارية في  املؤسسات  على 

البيانات من عينة الدراسة التي تم اختيارها بالطريقة العشوائية واملكونة من    من املؤسسات اإلدارية في   38تصميم استبانة كأداة لجمع 
ً
شخصا

الضلعة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن االتصال الداخلي في املؤسسات اإلدارية قائم على االتصال الرسمي بحكم طبيعة بلدية حمام  

د  نشاطاتها، وأن معظم املوظفين يتصلون مع املسؤول بصفة دائمة لطرح انشغاالت املوظفين وإصدار األوامر، كما أكدت عينة الدراسة على وجو 

ول. وأوصت الدراسة بضرورة  ؤ املعلومات داخل البلدية. وأوصت الدراسة بضرورة الحصول على املعلومات من مصدرها املباشر املس حرية انتقال

 وجود التحفيز في العمل لتشجيع املوظفين. 

اإل   ( Jakubiec, 2019كما جاءت دراسة )  • الداخلي من أجل  االتصال  التعرف على دور  اس  دارة بهدف  للمؤسسة.  املنهج  الفعالة  الدراسة  تخدمت 

واملكونة من   العينة  أفراد  البيانات من  الدراسة وموضوعها، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع  يناسب   من    90الوصفي والتحليلي ألنه 
ً
موظفا

والبالغ   الدراسة  مجتمع  من  قصدية  بطريقة  اختيرت  حيث  هناك  300املوظفين  أن  نتائج  عدة  إلى  الدراسة  وتوصلت   ،
ً
وتقييم   موظفا تحليل 

مة االتصاالت الداخلية، وخاصة العوامل التي تخلق التواصل وفعالية أدوات تحقيقه، كما تبين أن هناك تحليل عام لالتصال الداخلي في املنظ

عملية تخلق  التي  والعوامل  واملدير،  األقسام  بين  الداخلية  االتصاالت  تلك  تقييم  ويتم  واألخرى  الفترة  بين  تحليلها  تم  الداخلي،    التي  االتصال 

باالتصاالت  االهتمام  بضرورة  الدراسة  وأوصت  عليه،  بناء  والتحليل  االتصال  فعالية  تحدد  التي  والعوامل  التواصل،  أدوات  فعالية  وتقييم 

 على أداء املدراء. دارة الداخلية لل 
ً
 ألنها تؤثر سلبا

ً
 والتخفيف من االتصاالت النازلة نظرا

بكل من   دارة إلى التعرف على أهمية عمليات االتصال في الوحدات الحكومية اإلقليمية لزيادة جودة اإل   (Kielbasa, et.al., 2019وهدفت دراسة ) •

  املعرفة واملعلومات، واستخدمت الدراسة الطريقة الوصفية، حيث تم اجراء مقابالت شخصية كأداة استقصائية أجريت بين املسؤولين العاملين

ش جنوب  في  املقاطعة  مكتب  إجراؤها،  في  تم  التي  للتحليالت  وفًقا  جدول.  شكل  في  البيانات  تقديم  وتم  املعلومات  تجميع  تم  حيث  بولندا،  رق 

أشار إليها املستجيبون هي االفتقار إلى الكفاءة التشغيلية للمعلومات باإلضافة إلى االست خدام السيئ توصلت الدراسة إلى أن املشكلة األكبر التي 

ا  مثل  الحديثة  اإل لألدوات  قيام  بضرورة  الدراسة  وأوصت  الفيديو.  عبر  املؤتمرات  أو  التجارية  املحمولة  الهواتف  أو  بتبادل   دارة إلنترانت  العليا 

   املعلومات واملعرفة مع املوظفين وأن يكون هناك تنوع بين االتصاالت هابطة وصاعدة حسب الحاجة إليها في الحصول على املعلومات.

دراسة   • العقارات،    (Ridha, et.al., 2018) أما  في مجال  الرائدة  الشركات  إحدى  ماس الند  سينار  في  الداخلي  التواصل  عوامل  بتحليل  قامت 

هم، كما تمثل  واملباني السكنية والتجارية، والفنادق، وتجارة التجزئة، والعقارات الصناعية، واملنتجعات وتأجير العقارات. بناًء على رؤيتهم ورسالت

ييم عملية االتصال الداخلي املوجودة في الشركة وإدراك الدور والوظيفة نفسها، ولغرض تحقيق أهداف الدراسة الغرض من هذه الدراسة هو تق

، وتم اعداد استبانة لجمع املعلومات  63تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الدراسة طريقة العينة العشوائية حيث بلغت 
ً
موظفا

الدر  وتوصلت  الدراسة،  عينة  هي  من  التي  الداخلية  االتصاالت  رئيس  قبل  من  تدار  الند  ماس  سينار  في  الداخلية  االتصاالت  أن  إلى    إدارةاسة 

العالقات الصناعية التي هي جزء من قسم رأس املال البشري. يتكون نموذج البحث من ثالثة أبعاد للتواصل الداخلي،    إدارة عالقات املوظفين و 

االت األفقية، واالتصاالت اإلعالمية. تم استخدام الطريقة الكمية مع التحليل الوصفي في هذا البحث للشراف  وهي: االتصاالت الرأسية، واالتص

 على تصور موظفي سينار ماس الند في قسم رأس املال البشري في رئيسهم.  وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بكافة اتجاهات االتصال، وضرورة 

 تصال والعمل على تطويرها.املحافظة على آليات ووسائل اال

التربوية  ( 2018)   بينما دراسة حنيني  • املؤسسات  الوظيفي داخل  األداء  التنظيمي في تحسين  االتصال  التعرف على دور  الشيخ بن    -تناولت  ثانوية 

البيان جمع  ولغرض  الدراسة،  تحليل  في  التحليلي  الوصفي  املنهج  الدراسة  واستخدمت   ،
ً
أنموذجا املغيلي  الكريم  استبانة  عبد  استخدام  تم  ات 

 لهذا الغرض، تكون مجتم الدراسة من العاملين في ثانوية الشيخ بن عبد الكريم املغيلي واملقدر عددهم 
ً
 وقد تم اختيار   72صممت خصيصا

ً
عامال

تتكون من   تمثل    36عينة قصدية  بانسي50مفردة  النازل  االتصال  تواجد  الكشف عن  إلى  الدراسة  وتوصلت  املجتمع.  املعلومات من  % من  اب 

على   دارة اإل  فيه  العمال  يعتمد  صاعد  اتصال  ووجود  واإلعالنات،  االجتماعات  طريق  عن  أن  العمل  على  املسئول  طريق  عن  سواء  العمال  إلى 

املدير مباشرة، وكذلك وج االتصال ومقابلة  انشغاالتهم رغم تفضيلهم  أو استغالل االجتماعات إليصال كل  املباشر  باملشرق  ود عالقة االتصال 
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تقتضيه   وما  العمل  لضرورات   
ً
طبقا النمطين  بين  املزج  بضرورة  الدراسة  وأوصت  الوظيفي.  واألداء  الصاعد  االتصال  بعد  بين  موجبة متوسطة 

 والعمال.  دارة طبيعة العالقة بين اإل 

هدفت إلى التعرف إلى واقع االتصال الداخلي والخارجي في جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة كدراسة    ( 2018)   بينما دراسة نصيرة وفتيحة  •

حالة، ولغرض تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت الدراسة على أداتين لجمع املعلومات من عينة الدراسة 

مع املعلومات وتم اجراء مجموعة من املقابالت الشخصية بين املشرفين وذلك لتدعيم االستمارة في جمع  حيث تم تصميم استبانة كأداة أولى لج

 من    40املعلومات، وتكون مجتمع الدارسة من كافة موظفي جامعة الجياللي بونعامة وتم اختيار أسلوب العينة القصدية حيث تكونت من  
ً
موظفا

إلى عدة  الدراسة  وتوصلت  الجامعة.  اتخاذ    موظفي  في  للمشاركة  بالنسبة  أما  فعالة،  وغير  الجامعة متوسطة  داخل  االتصالية  العملية  أن  نتائج 

وظفين  القرارات فأكدت النتائج ال يسمح لهم باتخاذ القرار أو طرح أي توجهات. وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق مبادئ االتصال في التعامل مع امل

أحد على  االعتماد  خالل  من  بينهم  بين فيما  أو  األعضاء  بين  سواء  والتواصل  االتصالية  العملية  تسهيل  بإمكانها  التي  التكنولوجية  الوسائل  ث 

 املصالح واألقسام. 

التعرف على العوامل األكثر شيوًعا التي تؤثر على فعالية االتصاالت الداخلية التي تواجهها املنظمات   (Chmielecki , 2015وقد تناولت دراسة ) •

تناول دور ممارسات االتصاالت الداخلية التي تؤدي إلى تحسين األداء التنظيمي. على وجه الخصوص، ويركز على العوامل التي تعيق البولندية، وت

ت تدفق املعلومات داخل املنظمة. واعتمدت الدراسة على نتائج تجريبية واعتمدت املنهجية مراجعة نصوص العالقات العامة املعاصرة واالتصاال 

نصوص اتصاالت املوظفين لتحديد كيفية تعريف االتصاالت الداخلية في األدب وكيف تؤثر على نجاح املؤسسة. واستخدمت املقابالت  الداخلية و 

مقابلة متعمقة مع موظفين من مختلف املنظمات البولندية. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك   29جراء  إ الشخصية كأداة لجمع املعلومات حيث تم  

الداخلي اإل العوامل  االتصال الداخلي، ألن سهولة االتصال الداخلي تكمن في استجابة   على فعالية 
ً
العليا لالتصال،   دارة ة هي أكثر العوامل تأثيرا

التي واالجابة على كافة استفسارات اإلدارات األخرى، وأوصت الدارسة  بإجراء بحث كمي مع املوظفين املعنيين للحصول على صورة أكمل للقضايا 

 ليها النتائج.  تقوم ع

بهدف التعرف إلى كيف ينبغي للمنظمة أن تضع نفسها في عملية االتصال الداخلي من أجل إجراء سير   (Slijepčević, 2015بينما جاءت دراسة )  •

 
ً
وتنافسية، ويتمثل الهدف الرئيس ي من هذه   عملها بشكل أكثر كفاءة ، تظل فريدة من نوعها، ويمكن التعرف عليها وناجحة في بيئة أكثر اضطرابا

الوص الطريقة  الدراسة  املنظمة. استخدمت  الكفاءة في  تأثيرها على  الداخلية وكيفية  املعاصرة في االتصاالت  االتجاهات  فية الدراسة هو تقديم 

ا  للتأمين وتكونت عينة  للعاملين في شركة دوناف  الشامل  املسح  اعتمد على أسلوب  الوحدات   255لدراسة من  التحليلية، حيث   في جميع 
ً
موظفا

الشركة  التواصل مع موظفي  عملية  وأهمية  التواصل  عملية  أهمية  على  التأكيد  أهمها:  نتائج  إلى عدة  الدراسة  وتوصلت  دوناف،  في  التنظيمية 

 إلى األهمية وتأثيرها على سير العمل الفعال. وأوصت الدراسة بضرورة التوسع في األبحاث املتعلقة باالتصال الداخل
ً
ي والكفاءة التنظيمية ، مشيرة

 العملية للتواصل الجيد واملوظف مع املوظفين وأهميته بالنسبة لألعمال. 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

على اختالف  التواصل الداخلي في املؤسسات    إدارة ييم فاعلية  الدراسات السابقة في الهدف من الدراسة وهو تقجميع  تتفق الدراسة الحالية مع  

التحليلي الوصفي  املنهج  وهو  املستخدم  املنهج  في  تتفق  كما  بينما  أشكالها،  املعلومات،  في جمع  للدراسة  كأداة  االستبانة  واستخدام  الدراسة    تتشابه، 

في املجتمع، حيث أنها  الدراسات السابقة  تختلف عن باقي  ، بينما  وهو موظفي الجامعاتمجتمع الدراسة    ( في2018مع دراسة )نصيرة وفتيحة،  الحالية  

بلدية موظفي  مثل  متباينة  فئات  على  العقارات  -طبقت  الحكومية  -شركات  التربوية  -الوحدات  و املؤسسات  التطبيق ،  مكان  حيث  لدراسة ا   فإن  من 

خالد، كما أنها تميزت بتطبيقها في اململكة العربية السعودية حيث أن الدراسة الحالية طبقت على جامعة امللك  ،عن الدراسات السابقةتختلف الحالية 

تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها ستقوم بتقييم فاعلية  كما    أم الدراسات السابقة فقد طبقت في بيئات عربية وأجنبية مختلفة.

فيها    إدارة  العاملين  قبل  من  السعودية  الجامعات  في  الداخلي  اإلشرافالتواصل  املسميات  يحملون  كما  ومن  خالد،  امللك  جامعة  في  اإلدارية  تميزت ية 

أنها   في  السابقة  الدراسات  عن  الحالية  بين    قيمتالدراسة  واالتصال  والهابط(  الصاعد  )االتصال  واملرؤوس  الرئيس  بين  الداخلي  االتصال  فعالية 

 ملستخدمة في االتصال الداخلي ودرجة توفرها. فقي( وتقيم مدى فعالية اآلليات ا أ املرؤوسين أنفسهم )اتصال 

  :االطار النظري  .2

 :تمهيد

ي اجتماعية  أداة  االتصال  رئيسية من  يعتبر  واالتصال وسيلة  املنظمة،  في  والجماعات  األفراد  بين  والتحاور  التفاهم  التي  التم من خاللها  وسائل 

 تستخدم لتحقيق أهداف املنظمة حيث يتم من خاللها نقل املعلومات والبيانات واآلراء واألفكار بين األفراد والجماعات. 
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تدفق السريع  الو  ينتطور املستمر السرعة و النجاح املؤسسة خاصة في وضعنا الراهن املتميز ب واالتصال الداخلي مثل االتصال بشكل عام فهو سر

اهتمام  و للمعلومات،   يثير  أصبح  الداخلي  اإل   املوظفيناالتصال  تقبل  مدى  إلى  إضافة  وتعليمات  للقرارات  تقبلهم  بمدى  يتعلق  ما  لشكاويهم   دارة في 

، فاتصال يعمل على خلق جو تعاوني مما يؤدي إلى تسهيل  دارة م في ايجاد نوع من العالقة بين العمال واإل ومشكالتهم داخل املؤسسة وهذه العملية تساه

، حيث تسعى املؤسسة إلى اإلملام بكل ما يخص لديهم  يحقق الرضا الوظيفي  بما    للموظفين عملية تبادل املعلومات، كما يساعد على خلق جو تحفيزي  

 ( 2018وزيادة رغبتهم في العمل. )عيس ى وآخرين: هم املوظفين والذي يساهم في تحفيز 

  االتصال الداخلي:مفهوم  . 1.2

ح أو فشل يعد االتصال الداخلي في املؤسسة من أبرز املقومات التي ترتكز عليه املؤسسة في دفع صيرورة العمل واالنتاج وبالتالي املساهمة في نجا

املؤسسة، وكذلك أي مؤسسة مهما كان    إلى اتصال داخلي فعال، حيث يتم من خالله نقل املعلومات و الرسائل بين أهداف هذه 
ً
نشاطها تحتاج دائما

 مختلف األفراد الناشطين في املؤسسة. 

بأنه   الخارجية  ويعرف  املنظمة وجماهيرها  بين  التفاهم  تحقيق  إلى  وتهدف  فيها،  نعمل  التي  والبيئة  املنظمة  بين  تبادلها  يتم  التي  االتصاالت  كافة 

اإل  العلماء،  املوردين  وضع  دارة خاصة  أو  القرارات  اتخاذ  عند  أهميتها  لها  والتي  فيها  تعمل  التي  الظروف  طريق  عن  املعلومات  وجمع    واملجتمع 

   ( 20: 2017االستراتيجيات الشاملة. )عسنون، بورعدة، 

جاز مشروع موحد وبلوغ أهداف ـالقة بين الفاعلين، ويهدف إلى إنـاطات واألعمال املتخذة إلقامة عـأنه مجمل النش علىكما عرف االتصال الداخلي 

         (40: 2016ارها وفعاليتها فيها. )بوقبرين، ـشتركة، كما يسمح لكل فاعل داخل املؤسسة أن يكون معروفا بشخصه ومهمته فيها، ويعمل على ازدهـم

 أهداف االتصال الداخلي: .1.1.2

:  2019إن تحقيق أهداف املنظمة يتوقف على حسن وسالمة االتصال الداخلي ووضوح قنواته الذي يساعد على القيام بما يلي: )عيس ى وأخرون،  

20) 

 توجيه العاملين ونصحهم وإرشادهم وذلك من خالل اكسابهم اتجاهات جديدة أو تعديل اتجاهات قديمة أو تثبيت اتجاهات قديمة مرغوب فيها.  •

خاصة تلك التي تتصل بهم، إضافة إلى توزيع املسئوليات وتحسين سير عمل،  دارة ح األفكار الخاطئة لدى العاملين عن أهداف وسياسات اإل تصحي •

 ودعم التفاهم بين العاملين في املؤسسة.

 التنسيق بين املهام والوحدات املختلفة بما يحقق هدف االتصال االجتماعي.  •

 ء.تحديد معايير ومؤشرات األدا  •

 إصدار األوامر والتعليمات.  •

 تقييم األداء وانتاجية العامل.  •

 تعريف املشكالت وسبل عالجها.  •

 تحديد األهداف الواجب تنفيذها.  •

األوامر والتعليمـايير ومؤشرات أداء وإصـأة وذلك تحديد معـعدة أهداف للمنشيحقق  االتصال الداخلي  أن    وترى الباحثتان ات وتقييم األداء ـدار 

 ابهم خبرات جديدة.ـمية قدراتهم وذلك إلكسـبتكوين العاملين وتنك ـوذل

 اليب االتصال الداخلي: ـأس .2.1.2

االتص أن  الحال  تتـبطبيعة  ال  املنظمة  داخل  يـاالت  بل  تلقائي  بشكل  أسـم  تستخدم  أن  وفعـجب  مالئمة  ووسائل  على ـاليب  خاللها  للتعبير  الة 

: 2019)مشرور، وآخرون،  :  وتتمثل أساليـب االتصال الداخـلي فيما يلي   مونهاـراف وتضمن تحقيق الفهم الجيد ملضـ األطائل املراد نقلها بين جميع  ـالرس

72-73 ) 

 الطرق التقليدية: •

 وهي الطرق القديمة املتبعة في االتصال وتشتمل على عدة طرق وهي: 

 إذا كانت  أسلوب االتصال الكتابي .أ
ً
الرسالة قد تم تدوينها بالرموز الكتابية أو املعلومات الرياضية، فهو سالح ذو حدين  : يعتبر االتصال مكتوبا

 إذا لم يكن بالدقة ا 
ً
 إذا اتسم بالوضوح واللغة التعبيرية حيث يمكن اعتماده كوثيقة رسمية قانونية، وقد يكون سلبيا

ً
 ملطلوبة.قد يكون ايجابيا

من أقدم األساليب االتصالية املستخدمة داخل املنظمات، فهو يعتمد على االتصال املباشر : يعتبر االتصال الشفهي أسلوب االتصال الشفهي .ب

 دون استخدام أي أداة وسيطة وعادة مل يكون ذو اتجاهين.

اشرة،  :  يستخدم للتعبير عن مضمون الرسالة بالتصوير، كما يتم نتيجة ملا تنقله الصورة املرئية معاني على الذهن مبأسلوب االتصال املصور  . ج

 حيث تعتبر االتصاالت املصورة مكملة لالتصاالت الكتابية والشفوية. 
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الباحثت االتصال   تانرى  أو  الكتابية  الرسائل  استخدام  مثل  بدائية  بطريقة  تتم  كانت  حيث  االتصال  عملية  أساس  هي  التقليدية  الطرق  أن 

 الشفهية أو من خالل االتصال املصور. 

 الطرق الحديثة: •

  وتشتمل على عدة طرق وهي: ل املنظمةـصال داخـاع طرق لالتـصر التكنولوجيا واتبـوهي الطرق الحديثة في ع

 حيث ظهر تكنولوجيات االتصاالت التي فرضت نفسها مع بداية القرن الواحد والعشرين الذي  أسلوب االتصال االلكتروني .أ
ً
:  يعتبر األكثر تطورا

 يزخر بثورة معلوماتية جديدة في عصر جديد قوامه تقنيات اتصالية جديدة ومميزة. 

، حيث يعمل هذا 1972عالم النفس ي ريتشارد باندلر واللغوي جون جريندر سنة  : ظهر هذا األسلوب مع دراسات الالبرمجة اللغوية العصبية .ب

  األسلوب على دراسة الحقائق النفسية وتطوير وسائل املالحظة والترميز أو التشفير والحركات، فمن خالله نستطيع مالحظة سلوكيات األفراد 

ل مالئمة  وجعلها  االستراتيجيات  وتطوير  تصنيف  محاولة  ثم  فعالة العاملين  طريقة  األسلوب  هذا  يعتبر  لذا  الجديدة،  والصعوبات  لتحديات 

 لالتصال.

: تم إنشاء هذا األسلوب من طرف ايريك بارن في نهاية سنوات الخمسينات وهو طبيب نفس ي أمريكي، وقد تم وضعها في  أسلوب التحليل التبادلي . ج

هذا   عرف  حيث  اإلنسانية،  للعالقات  مبسط  وواقعي  علمي  طرف  شكل  من  به  االعتراف  يتم  ان  قبل  الجمهور  مع   
ً
كبيرا  

ً
نجاحا األسلوب 

 املتخصصين.

أن الطرق الحديثة لالتصال فهي طرق تم التعرف عليها من خالل التغير والتطور التكنولوجي الحديث ودخول عالم الحاسب اآللي    الباحثتانرى  ت

 والتحليل.  فهي تتم باستخدام أساليب ووسائل علمية حديثة مثل البرمجة

 فعالية االتصال الداخلي في املؤسسة:  .3.1.2

وبالتالي   سلمي،  بشكل  وتؤثر  وأهدافها،  االتصال  عملية  من  تحدد  أن  يمكن  التي  العوامل  وتقليل  فعالية  لزيادة  أسلوب  من  أكثر  اتباع  يمكن 

 ( 60: 2015اسم، بوقلودة، الحصول على الكفاية والفعالية املثلى في عملية االتصال وأهم هذه الخطوات هي: )بلق

 ضرورة تكرار االتصال واملعلومات بشكل يفيد املتصلين لتأكيد التفاهم والفهم، مثل: االتصال الهاتفي ملتابعة الرسالة. •

 تكييف املعلومات على اساس الشخص املرسل إليه من فهمها واستيعابها.  •

 ودقيق.إن يتم التخطيط لالتصال املرغوب إجراءه بشكل جيد   •

 التدقيق في عملية االتصال.  •

 استخدام ألفاظ ومعاني مفهومة من قبل املوظف. •

 مع ظروف االتصال.  •
ً
 وتماشيا

ً
 استخدام وسيلة االتصال األكثر تناسبا

 محاولة إزالة املؤثرات الخارجية قدر اإلمكان والتقليل من فعاليتها.  •

 االتصال بالوقت املناسب. •

 ستويات اإلدارية التي سوف تنقل من خاللها املعلومات.أن يؤخذ بعين االعتبار عدد امل •

 االستفادة من ردود الفعل العكسية للتأكد من فهم عملية االتصال.  •

 عقد اجتماعات دورية لتعميق الثقة بين املرؤوسين والرؤساء.  •

دورية لتعميق الثقة واالستفادة من ردود الفعي  أنه ليتم االتصال الداخلي بفاعلية مثل االتصال بالوقت املناسب وعقد اجتماعاتالباحثتان رى ت

 العكسية ومحاولة إزارة املؤثرات الخارجية قدر اإلمكان. 

 وسائل االتصال الداخلي: .4.1.2

 (37: 2018هناك العديد من الوسائل لالتصال الداخلي وهي كما يلي: )حنيني، 

 ما تتم عن طريق الدليل الهاتفي الداخلي، تصبح هذه الشبكة بإجراء االتصاالت  الشبكة الهاتفية:   •
ً
املباشرة والسريعة الحاجة إلى االنتقال وغالبا

 الذي يساعد على تنمية االتصاالت الداخلية السريعة. 

 تصبح هذه التقنية ملستخدميها بإرسال واستقبال البريد في أي لحظة. الرسائل االلكترونية:  •

ة أشخاص للتداول في موضوع محدد أو اتخاذ قراراتهم لتصبح هذه االجتماعات الفعالة يجب أن ال هذه االجتماعات تجمع عد اجتماعات العمل:  •

 تتم بشكل ارتجالي، إنما يجب التحضير لها حتى تتم بشكل منظم وتثمر أفضل النتائج.
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الداخلية:   • أو  اللوحات اإلعالنية  الحكومية  اإليرادات  الصادرة من  التعليمات  لتداول  استخدامها  املجلي    دارة اإل يتم  قانونية مثل  لها صفة  التي 

 وغيرها. العام للمؤسسة، النقابات

 من املذكرات، تسمى لوائح االجراءات، وهي عبارة عن مستندات تتضمن جميع اللوحات االجرائية:   •
ً
 خاصا

ً
هناك بعض املؤسسات يستخدم نوعا

 وضع الئ
ً
لتحقيق وظيفة معينة فمثال بها،  القيام  يجب  التي  مبادئ املهام  وتتضمن  استخدامه،  لكل من يريد  الفاكس  جهاز  بجانب  إجرائية  حة 

.
ً
 استخدام الجهاز فيتم أو ال يتم الئحة أو قائمة كشف بأعمال وترقيمها منطقيا

لكتروني أو من  أن وسائل االتصال الداخلي بين املوظفين في املنظمات يكون إما من خالل رسائل الكترونية عبر البريد اال  ة يتضح مما سبق للباحث

 خالل اجتماعات العمل أو من خالل اللوحات االعالنية أو اللوحات اإلجرائية املختلفة.

 معوقات االتصال الداخلي: .5.1.2

الداخل إداري  ـاالتصال  املع  يواجهي كأي نشاط  أدائـبعض  التي تعيق  ه بشكل سليم وهي معوقات شخصية وفنية ونفسية وبيئية معوقات  ـ وقات 

 ( 28: 2019)عيس ى وآخرون، وذلك كما يلي:   تنظيمية.

وهي املعوقات التي تتعلق بالعناصر االنسانية في عملية االتصال املتمثلة باملرسل واملستقبل، وذلك نتيجة املدركات املتعلقة    معوقات شخصية:  •

 .باألفراد نتيجة اختالفاتهم الفردية والبيئية التي تجعل ادراك املفاهيم واملعاني

نفسية: • الخوف  معوقات  أشكالها  اآلخ  من  الطرف  من  األطراف  أحد  و عند  االتصالر،  في  الرغبة  األطراف،   عدم  أحد  عند  الدافعية  وغياب 

 التعصب واألنانية والرغبة في االحتفاظ باملعلومات.و 

دم توافر أدوات االتصال القصور التكنولوجي وعاتخاذ القرار، و املوقع الجغرافي من حيث القرب والبعد عند مركز  من أشكالها    معوقات بيئية: •

 لسياسية واالقتصادية.العوائق ا املتطورة، و 

تنظيمية: • أشكالها    معوقات  بوضوح  من  يحدد  تنظيمي  هيكل  وجود  و عدم  االتصال،  ومراكز  معوقات االختصاصات  من  التخصص  يكون  قد 

صعب االتصال الداخلي وذلك في الحاالت التي يشكل فيها الفنيون واالختصاصيون جماعات متباينة لكل منها لغتها الخاصة وأهدافها الخاصة في

 عليها االتصال يغير االختصاصيين.

 جراءاتها إمنهجية الدراسة و  .3

 :الدراسة منهج . 1.3

التي   املنهج الدراسة هذه  استخدمت االستبانة  الدراسة على  استجابات عينة  احتساب  الوصفي من خالل  املنهج  استخدام  تم  الوصفي، حيث 

 اعدتها الباحثتان لغرض الدراسة. 

 :الدراسةمجتمع وعينة  .2.3 
(، وقد تم اختيار عينة عشوائية م2020-2019تكون مجتمع الدراسة الحالية من موظفي جامعة امللك خالد، في الفصل الدراس ي الثاني من العام )

 وفيما يلي الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة: ،  ( من موظفي جامعة امللك خالد100حجمها )

 
ً
: تصنيف عينة الدراسة وفقا

ً
 ملتغير الجنس: أوال

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغير الجنس 1جدول )

 النسبة املئوية )%( العدد  الجنس 

 60.0 60 أنثى 

 40.0 40 ذكر

Total 100 100.0 

 ملتغير سنوات الخبرة: 
ً
: تصنيف عينة الدراسة وفقا

ً
 ثانيا

 الخبرة (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغير سنوات 2جدول )

 النسبة املئوية )%( العدد  سنوات الخبرة 

 11.0 11 سنوات  5أقل من 

 28.0 28 10 -5من 

 53.0 53 15 -11من 

 8.0 8 15أكثر من

Total 100 100.0 
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 ملتغير املؤهل العلمي: 
ً
ا: تصنيف عينة الدراسة وفقا

ً
 ثالث

 العلمي(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغير املؤهل 3جدول )

 النسبة املئوية )%( العدد  املؤهل العلمي 

 5.0 5 دبلوم 

 37.0 37 بكالوريوس

 48.0 48 ماجستير 

 10.0 10 دكتوراه 

Total 100 100.0 
 

 أداة الدراسة: .3.3

التـواصل الداخلي في الجـامعات السعودية من خالل الرجوع إلى األدب والدراسات السابقة ذات عالقة بهذا   إدارة تم بناء استبانة لتقيـيم فاعلية  

( فقرة موزعة على ثالثة محاور بالتساوي، املحور األول وهو 21املوضوع، بعد ذلك تم وضع االستبانة في صورتها األولية حيث اشتملت االستبانة على )

التوا  بـ )أساليب  امللك خالد( واشتمل على )متعلق  في جامعة  الداخلي  بـ )معوقات  7صل  الثاني وهو متعلق  املحور  الداخلي في   إدارة ( فقرات،  التواصل 

( على  واشتمل  خالد(  امللك  )فاعلية  7جامعة  بـ  متعلق  وهو  الثالث  املحور  فقرات،  )  إدارة (  على  واشتمل  خالد(  امللك  جامعة  في  الداخلي  (  7التواصل 

عل تخص  فقرات؛  بيانات شخصية  االستبانة  تضمنت  كما  الخماس ي،  ليكرت  بناًء على مقياس  املستقلة، ويتم تصحيحها  لها خياراتها  بأن كل فقرة   
ً
ما

 املؤهل العلمي. -سنوات  الخبرة  -موظفي جامعة امللك خالد، وهي: الجنس 

 صدق أداة الدراسة: .4.3

 إلى شموليتها لكل العناصر التي تساعد على تحليل نتائجها، ووضوح عباراتها، وارتباطها بكل ويعني التأكد من أنها تقيس ما وضعت 
ً
لقياسه، إضافة

 بعد من املحاور الثالثة، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها، وقد قامت الباحثتان بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل:

 ن، وذلك على النحو التالي: تم التحقق من صدق االستبانة باستخدام طريقتي

تم عرض االستبانة في صورتها األولية على بعض املحكمين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة امللك خالد لالسترشاد بآرائهم،  الصدق الظاهري:   .1

 وقد تم إجراء التعديالت الالزمة بناء على االقتراحات التي أبديت. 

االر صدق االتساق الداخلي:   .2 بيرسون  تم حساب معامل  العبارة،    Pearsonتباط  إليه  تنتمي  الذي  للمحور  الكلية  الدرجة  بين درجة كل عبارة مع 

 وذلك على النحو التالي: 

 (: معامالت االرتباط بين عبارات كل محور من محاور االستبانة والدرجة الكلية للمحور 4جدول )

أساليب التواصل الداخلي في جامعة امللك  

 خالد 

التواصل الداخلي في جامعة   إدارة معوقات 

 امللك خالد 

التواصل الداخلي في جامعة امللك   إدارة فاعلية 

 خالد 

 معامل االرتباط  العبارة  معامل االرتباط  العبارة  معامل االرتباط  العبارة 

1 0.788** 1 0.653** 1 0.590** 

2 0.638** 2 0.698** 2 0.905** 

3 0.696** 3 0.626** 3 0.695** 

4 0.515** 4 0.632** 4 0.988** 

5 0.553** 5 0.699** 5 0.532** 

6 0.508** 6 0.550** 6 0.585** 

7 0.998** 7 0.926** 7 0.639** 

 فأقل   0.05فأقل     * دال عند مستوى الداللة  0.01** دال عند مستوى الداللة                      

 االرتباط بين املحاور املختلفة والدرجة الكلية (: معامالت 5جدول )

 معامل االرتباط  املحاور 

 **931. املحور األول: أساليب التواصل الداخلي في جامعة امللك خالد 

 **904. التواصل الداخلي في جامعة امللك خالد إدارة املحور الثاني: معوقات 

 **962. التواصل الداخلي في جامعة امللك خالد إدارة املحور الثالث: فاعلية  

 فأقل  0.05فأقل     * دال عند مستوى الداللة  0.01** دال عند مستوى الداللة 

( الجداول  من  و)4يتضح  فاعلية  5(  لتقيـيم  املختلفة  املحاور  درجات  بين  االرتباط  معامالت  قيم  أن  الجـامعات    إدارة (،  في  الداخلي  التـواصل 

 عند مستوى الداللة )
ً
( فأقل؛ مما يدل على اتساق وتجانس املحاور  0.01السعودية والدرجة الكلية معامالت ارتباط موجبة، ومرتفعة، ودالة إحصائيا

عدت لقياسه.   
 
 فيما بينها، ومناسبتها لقياس ما أ
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 ثبات أداة الدراسة: . 5.3

 ، وذلك على النحو التالي: Gronbach Alpha  الستبانة ومحاورها املختلفة باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفاتم التحقق من ثبات ا  

 (: معامل ثبات كرونباخ ألفا لقياس ثبات أداة الدراسة 6جدول )

 التـواصل الداخلي في الجـامعات السعودية   إدارةتقيـيم فاعلية  

أساليب التواصل الداخلي في جامعة  

 امللك خالد

التواصل الداخلي في جامعة   إدارةمعوقات 

 امللك خالد

التواصل الداخلي في جامعة امللك   إدارة فاعلية 

 خالد

 0.791     0.835 0.881 معامل الثبات 

 0.849 الثبات الكلي لألداة 

(، مما يدل  0.881-0.791(، كما تراوحت معامالت الثبات للمحاور ما بين )0.849(، أن معامل الثبات الكلي عاٍل حيث بلغ )6الجدول )يتضح من  

  على أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عليها في التطبيق امليداني للدراسة.

 :اإلحصائية املعالجات . 6.3

بـ    "SPSS"االجتماعية   للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج باستخدام البيانات معالجة تمت   Statistics Package For Social Scienceواملعروفة 

 :التالية اإلحصائية بالطرق  الدراسة وذلك  أسئلة عن بهدف اإلجابة الحاسوب، باستخدام

 .ملئويةالتكرارات واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والنسب ا  •

 نتائج الدراسة ومناقشتها  .4

التـواصل الداخلي في الجـامعات السعودية، وتطبيقها على عينة    إدارة بعد التأكد من مالءمة األداة للهدف املوضوع من أجله لقياس تقيـيم فاعلية  

اإلجابة   خالل  نتائج  من  إليه  التوصل  تم  ما  ومناقشة  وتفسير  إليها  التوصل  تمَّ  التي  للنتائج  تفصيلًيا  عرًضا  الباحثتان  تقدم  تساؤالت الدراسة،  عن 

 الدراسة. 

في جامعة امللك     السؤال األول من أسئلة الدراسة على: وينص    لنتائج املتعلقة بالسؤال االول ومناقشتها:ا  . 1.4 ما هي أساليب التواصل الداخلي 

  خالد؟
فاعلية   تقيـيم  محاور  من  األول  للمحور  والرتب  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية،  املتوسطات  حساب  تم  السؤال  عن  التـواصل    إدارة وللجابة 

 الداخلي في الجـامعات السعودية، ولكل فقرة من فقرات املحور، ويتبين ذلك من خالل الجدول التالي.

ا7جدول )  )أساليب التواصل الداخلي في جامعة امللك خالد(   فات املعيارية لفقرات املحور األول (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارات  م 

افقة  قيمة املتوسط   درجة املو

 داخل   1
ً
يعتبر أسلوب االتصال الشفوي من أكثر األساليب استخداما

 الجامعة. 

 2 849. كبيرة  3.81

إلى استخدام االتصال الكتابي في تعميم التعليمات   دارةتلجأ اإل  2

 واإلجراءات داخل الجامعة. 

 7 801. متوسطة  3.38

تعتبر التقارير وسيلة رقابية واتصالية تساعد على توجيه املوظفين   3

 بالجامعة.

 4 736. كبيرة  3.62

االقتراحات كأداة  يتم توصيل اقتراحات املوظفين من خالل سجل  4

 اتصال داخلي في الجامعة. 

 5 756. كبيرة  3.44

تستخدم االتصاالت األفقية بين املستويات اإلدارية املختلفة داخل   5

 الجامعة. 

 6 863. متوسطة  3.39

تتنوع أساليب االتصال مثل )الخطابات، التعاميم، التكاليف،   6

املعلومات( داخل  املقترحات، الطلبات واالحتياجات، تبادل 

 الجامعة. 

 3 709. كبيرة  3.73

تعتمد الجامعة وسائل االتصال االلكترونية للتواصل مع املوظفين   7

 مثل البريد االلكتروني. 

 1 603. كبيرة  4.14

 - 38391. كبيرة  3.6443 املتوسط العام 

( التواصل  7نالحظ من جدول  أساليب  ملستوى  الدراسة  أن تقدير عينة  املتوسط  (  بلغ  كبيرة، حيث  بدرجة  خالد جاء  امللك  جامعة  في  الداخلي 

( والتي تنص على " تعتمد الجامعة وسائل االتصال االلكترونية  7%(، وحصلت الفقرة رقم )72.886( بوزن نسبي بوزن نسبي )3.6443الحسابي للمحور )

و  األول،  الترتيب  االلكتروني."على  البريد  املوظفين مثل  لها  للتواصل مع  الحسابي  املتوسط  بلغ  الدراسة، حيث  نظر عينة  كبيرة من وجهة  بدرجة  كانت 
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(3.6443( رقم  الفقرة  وحصلت  اإل 2(؛  "تلجأ  نصها  والتي  على    دارة (  الجامعة."  داخل  واإلجراءات  التعليمات  تعميم  في  الكتابي  االتصال  استخدام  إلى 

 (. 3.38الدراسة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها )الترتيب األخير، وكانت بدرجة متوسطة من وجهة نظر عينة 

التواصل الداخلي في جامعة    إدارةما هي معوقات  وينص  السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على:    النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:   . 2.4

  امللك خالد؟

فاعلية   تقيـيم  محاور  من  الثاني  للمحور  والرتب  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية،  املتوسطات  حساب  تم  السؤال  عن  التـواصل    إدارة وللجابة 

 الداخلي في الجـامعات السعودية، ولكل فقرة من فقرات املحور، ويتبين ذلك من خالل الجدول التالي.

افات املعيارية لفقرات املحور الثاني(: املتوسطات الحسابية 8جدول )  التواصل الداخلي في جامعة امللك خالد(  إدارة)معوقات   واالنحر

 الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارات  م 

افقة  قيمة املتوسط   درجة املو

صعوبة التواصل مع املدير تعتبر أحد أهم معوقات التواصل   1

 الجامعة. الداخلي في 

 1 723. كبيرة  3.68

سوء عملية التواصل بين العاملين في الجامعة بسبب قلة تفويض   2

 السلطة والصالحيات للمرؤوسين في الجامعة. 

 3 932. كبيرة  3.40

وسائل االتصال والتواصل داخل الجامعة تحتاج إلى تجديد   3

 وتطوير. 

 6 1.061 متوسطة  3.16

 7 1.286 متوسطة  3.04 داخل الجامعة لتبادل املعلومات واألفكار.قلة قنوات االتصال  4

صعوبة توصيل العاملين ألفكارهم من خالل وسائل االتصال   5

 التقليدية املتبعة داخل الجامعة. 

 4 1.060 متوسطة  3.22

ضعف استجابة الرئيس لالتصاالت الداخلية القادمة من قبل   6

 املرؤوسين في الجامعة. 

 5 924. متوسطة  3.21

 2 858. كبيرة  3.52 عدم نشر دليل للتواصل الداخلي في الجامعة.  7

 - 76241. متوسطة  3.3186 املتوسط العام 

( ملستوى معوقات  8نالحظ من جدول  الدراسة  تقدير عينة  أن  بلغ    إدارة (  بدرجة متوسطة، حيث  جاء  خالد  امللك  جامعة  في  الداخلي  التواصل 

املدير تعتبر أحد أهم  1%(، وحصلت الفقرة رقم )66.372( بوزن نسبي )3.3186املتوسط الحسابي للمحور ) ( والتي تنص على " صعوبة التواصل مع 

(؛  3.68ة كبيرة من وجهة نظر عينة الدراسة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها )معوقات التواصل الداخلي في الجامعة." على الترتيب األول، وكانت بدرج

( الفقرة رقم  األخير، وكانت بدرجة متوسطة من 3وحصلت  الترتيب  املعلومات واألفكار." على  لتبادل  الجامعة  االتصال داخل  ( والتي نصها قلة قنوات 

 (.3.16وجهة نظر عينة الدراسة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها )

  التواصل الداخلي في جامعة امللك خالد؟ إدارةما هي فاعلية  : وتنص اإلشكالية الفرعية الثانية النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها: . 3.4

فاعلية   تقيـيم  محاور  من  الثاني  للمحور  والرتب  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية،  املتوسطات  حساب  تم  السؤال  عن  التـواصل    إدارة وللجابة 

 الداخلي في الجـامعات السعودية، ولكل فقرة من فقرات املحور، ويتبين ذلك من خالل الجدول التالي.

 التواصل الداخلي في جامعة امللك خالد(  إدارة)فاعلية   افات املعيارية لفقرات املحور الثالث(: املتوسطات الحسابية واالنحر 9جدول )

االنحراف   املتوسط الحسابي العبارات  م 

 املعياري 

 الرتبة

افقة  قيمة املتوسط   درجة املو

 1 482. كبيرة جًدا  4.70 التواصل الداخلي بالجامعة بضبط االتصال بين األقسام.  إدارة تتكفل  1

التواصل الداخلي بتوصيل كافة النشرات والتعميمات الخاصة بالوزارة   إدارةتقوم  2

 للموظفين في الجامعة. 

 6 928. كبيرة جًدا  4.26

التواصل الداخلي بتوفير كافة املستلزمات التقنية للتواصل بين املوظفين   إدارة تهتم   3

 بالجامعة.

 4 842. كبيرة جًدا  4.41

 7 1.189 كبيرة  4.02 التواصل الداخلي مع كافة املوظفين بعدالة.  إدارةتتعامل  4

 3 820. كبيرة جًدا  4.44 التواصل الداخلي شكاوي وآراء املوظفين على محمل الجد واالهتمام. إدارة تأخذ  5

 2 870. كبيرة جًدا  4.53 التواصل الداخلي بالجامعة العمل الجماعي بين املوظفين.  إدارةتشجع  6

 5 812. كبيرة جًدا  4.26 التواصل الداخلي إلى تقديم أفضل الخدمات للموظفين بالجامعة.  إدارةتؤدي  7

 - 33227. كبيرة جًدا  4.3743 املتوسط العام 

( فاعلية  9نالحظ من جدول  ملستوى  الدراسة  أن تقدير عينة  بلغ    إدارة (  ، حيث 
ً
جدا كبيرة  بدرجة  جاء  خالد  امللك  جامعة  في  الداخلي  التواصل 

التواصل الداخلي بالجامعة بضبط   إدارة ( والتي تنص على "تتكفل 1%(، وحصلت الفقرة رقم )80.74( بوزن نسبي )4.3743املتوسط الحسابي للمحور )

( الحسابي لها  املتوسط  بلغ  الدراسة، حيث  األول، وكانت بدرجة كبيرة جًدا من وجهة نظر عينة  الترتيب  األقسام." على  بين  (؛ وحصلت 4.70االتصال 
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( تتعامل  4الفقرة رقم   " الترتي  إدارة ( والتي نصها  املوظفين بعدالة." على  الداخلي مع كافة  األخير، وكانت بدرجة كبيرة من وجهة نظر عينة التواصل  ب 

 (. 4.02الدراسة، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها )

 النتائج: .4.4

%(، حيث كانت أهم أساليب التواصل هي سائل  72.886درجة كبيرة بوزن نسبي  )مستوى أساليب التواصل الداخلي في جامعة امللك خالد جاء ب •

وجاءت   االلكتروني  )االتصال  )4.14بمتوسط  وبمتوسط  الشفوي  االتصال  أسلوب  تلتها  كبيرة،  وبدرجة   )3.81 
ً
أخيرا وجاءت  كبيرة،  وبدرجة   )

 ( وبدرجة متوسطة. 3.39االتصاالت األفقية بين املستويات اإلدارية وبمتوسط )

في جامعة  دارة توجد  معوقات بدرجة متوسطة إل   • الداخلي  )  التواصل  املعوقات هي صعوبة 66.372امللك خالد بوزن نسبي  أكبر  %(، وقد كانت 

( وبدرجة كبيرة، وكان أقل  3.52( وبدرجة كبيرة، تالها عدم نشر دليل التواصل الداخلي وبمتوسط )3.68التواصل مع املدير وبمتوسط حسابي )

 ( وبدرجة متوسطة.  3.04املعوقات هي قلة االتصال داخل الجامعة لتبادل املعلومات وبمتوسط )

التواصل الداخلي   إدارة حيث كانت عبارة " تتكفل    %(،80.74)  التواصل الداخلي في جامعة امللك خالد بوزن نسبي  دارة لية كبيرة جًدا إل يوجد فاع  •

أعلى درجة بمتوسط ) ، وكانت عبارة " تتعامل  4.70بالجامعة بضبط االتصال بين األقسام" على 
ً
الداخلي مع    إدارة ( وبدرجة كبيرة جدا التواصل 

 ( وبدرجة كبيرة.  4.02املوظفين بعدالة" هي أقل عبارة وبمتوسط )كافة 

 التوصيات: .5.4

 في ضوء نتائج الدراسة الحالية توص ي الباحثتان بما يلي:

 وضع آلية جديدة للتواصل بين املدير واملوظفين بسهولة.   •

 العمل على تفويض السلطات والصالحيات للمرؤوسين وبالتالي تسهيل عملية التواصل.   •

 تجديد وتطوير وسائل االتصال والتواصل داخل الجامعة.   •

 زيادة قنوات االتصال داخل الجامعة لزيادة تبادل املعلومات واألفكار.   •

 ة التي تعتمد على الرقابة. االعتماد على وسائل االتصال الحديثة واالبتعاد عن الوسائل القديم •

 نشر دليل التواصل الداخلي في الجامعة لجميع املوظفين .  •

 تعزيز استخدام االتصاالت األفقية بين املستويات اإلدارية املختلفة داخل الجامعة.  •

 مللك خالد.الحث على استخدام االتصال الكتابي إلى جانب التواصل الشفوي في تعميم التعليمات واإلجراءات داخل جامعة ا  •

 التواصل الداخلي مع كافة املوظفين بعدالة.  إدارة ضرورة تعامل  •

 :املراجع

: املراجع العربية:
ً
 أوال

دراسة ميدانية بالديوان  –فعالية االتصال الداخلي في تحسين املهام اإلدارية داخل املؤسسة الخدماتية (.2016بلقاسم، كنزة وبوقلودة، صبرينة ) .1

 . ، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائرغير منشورة  . رسالة ماجستيرملؤسسات الشباب وملحقاته بمدينة أم البواقيالوالئي 

، غير منشورة   . رسالة ماجستيردور االتصال الداخلي في ترشيد قرارات املؤسسة الجامعية: دراسة ميدانية جامعة تبسة  (.2016بوقبرين، بسمة. ) .2

 . العربي التبس ي، الجزائرجامعة 

3. ( شريفة.  ف  (.2018حنيني،  التنظيمي  االتصال  التربوية    يدور  املؤسسات  داخل  الوظيفي  األداء  املغيلي    –تحسين  الكريم  عبد  بن  الشيخ  ثانوية 

 
ً
 . ، جامعة أحمد دراية، الجزائرغير منشورة  . رسالة ماجستيرأنموذجا

ع االتصال الداخلي والخارجي في املؤسسة نموذج جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة دراسة واق  .(2017عسنون، نصيرة، وبورعدية، فتيحة ) .4

رسالة ماجستير، جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة كلية العلوم االجتماعية واالنسانية، قسم العلوم االنسانية، شعبة علوم االعالم    .حالة

 واالتصال. 

دراسة ميدانية في املؤسسات    –دور االتصال الداخلي في تحفيز أداء العاملين باملؤسسات اإلدارية    .(2019. )عيس ى، خوف ورانية، مهدي وأخرون .5

 .، جامعة محمد بوضياف، املسيلة، الجزائرغير منشورة  . رسالة ماجستيراإلدارية في بلدية حمام الضلعة

 . 93-79 (:10)4 :مجلة أمارابك، مجلة علمية محكمة. التغيير التنظيميدور االتصال الداخلي في عملية  (.2013كمال، برباوي. ) .6

دور االتصال الداخلي في انجاح التغيير التنظيمي حالة اتصاالت الجزائر، معسكر،   .(2019مشرور، محمد، وحسيني، اسحاق، وبوثلجة، حسين ) .7

 (. 2)5 .مجلة مجاميع املعرفة
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8. ( الجياللي بونعامة بخميس مليانة دراسة    (.2018نصيرة، عسنون وفتيحة، بورعدة  املؤسسة: نموذج جامعة  الداخلي والخارجي في  االتصال  واقع 

 . ، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة الجياللي، الجزائرغير منشورة  . رسالة ماجستيرحالة

: املراجع األجنبية:
ً
 ثانيا

1. Chmielecki, M. (2015). Factors Influencing Effectiveness of Internal Communication. Management and Business 
Administration. Central Europe, 23(2): 24–38. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.139 

2. JAKUBIEC, M. (2019). The Importance of Internal Communication for Management of An Organization. Scientific Papers of 
The SILESIAN University of Technology, 2019 Organization And Management Series, No. 134, pp 47-63. 

3. Kielbasa, B. (2019) Internal Communication and Its Impact on Management on The Example of The Territorial Government 
Unit. Proceedings of the 2019 International Conference. ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT" No 50 Jelgava, 
LLU ESAF, 9-10 May 2019, pp. 84-91. 

4. Ridha, M., al., at., (2018). An Analysis of Internal Communication Factors in Sinar Mas Land The 2nd ICVHE The 2nd 
International Conference on Vocational Higher Education (ICVHE) 2017 “The Importance on Advancing Vocational 
Education to Meet Contemporary Labor Demands” Volume 2018, pp 904-919. 

5. Slijepčević, Milica (2015). Internal Communications as a Factor of Company’s Efficiency. Marketing, 14(2):124-142. 
https://doi.org/10.5937/markt802124s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أبو ريد &  ياسن                                                                                                                                                     تقييم فاعلية إدارة التواصل الداخلي في الجامعات السعودية 

Global Journal of Economics and Business, 11(2) (2021), 173-187 
 185 

 

Evaluation of the effectiveness of internal communication department management in 
Saudi universities  “A field study on King Khalid University" 

Samar Mohammad Altaher Yaseen 
Assistant Professor, Department of Business Administration, King Khalid University, KSA 

syasin@kku.edu.sa 

Tahani Hassan Othman Abu Red 
Lecture, Department of Business Administration, King Khalid University, KSA 

 
Received: 7/10/2020    Revised: 15/11/2020    Accepted: 13/9/2021    DOI: https://doi.org/10.31559/GJEB2021.11.2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

References: 

1. 'snwn, Nsyrh, Wbwr'dyh, Ftyhh (2017). Waq' Alatsal Aldakhly Walkharjy Fy Alm'ssh Nmwdj Jam't Aljylaly Bwn'amh Bkhmys 
Mlyanh Drast Halh. Rsalt Majstyr, Jam't Aljylaly Bwn'amt Khmys Mlyanh Klyt Al'lwm Alajtma'yh Walansanyh, Qsm Al'lwm 
Alansanyh, Sh'bh 'lwm Ala'lam Walatsal. 

2. 'ysa, Khwf Wranyh, Mhdy Wakhrwn. (2019). Dwr Alatsal Aldakhly Fy Thfyz Ada' Al'amlyn Balm'ssat Aledaryh– Drash Mydanyh 
Fy Alm'ssat Aledaryh Fy Bldyt Hmam Aldl'h. Rsalt Majstyr Ghyr Mnshwrh, Jam't Mhmd Bwdyaf, Almsylh, Aljza'r.  

3. Blqasm, Knzh Wbwqlwdh, Sbrynh (2016). F'alyt Alatsal Aldakhly Fy Thsyn Almham Aledaryh Dakhl Alm'ssh Alkhdmatyh– Drash 
Mydanyh Baldywan Alwla'y Lm'ssat Alshbab Wmlhqath Bmdynh Am Albwaqy. Rsalt Majstyr Ghyr Mnshwrh , Jam't Al'rby Bn 
Mhydy Am Albwaqy, Aljza'r. 

4. Bwqbryn, Bsmh. (2016). Dwr Alatsal Aldakhly Fy Trshyd Qrarat Alm'ssh Aljam'yh: Drash Mydanyh Jam't Tbsh. Rsalt Majstyr 
Ghyr Mnshwrh, Jam't Al'rby Altbsy, Aljza'r. 

5. Hnyny, Shryfh. (2018). Dwr Alatsal Altnzymy Fy Thsyn Alada' Alwzyfy Dakhl Alm'ssat Altrbwyh – Thanwyh Alshykh Bn 'bd 
Alkrym Almghyly Anmwdjaan. Rsalt Majstyr Ghyr Mnshwrh, Jam't Ahmd Drayh, Aljza'er. 

6. Kmal, Brbawy. (2013). Dwr Alatsal Aldakhly Fy 'mlyh Altghyyr Altnzymy. Mjlh Amarabk, Mjlt 'lmyh Mhkmh: 4(10): 79-93. 

7. Mshrwr, Mhmd, Whsyny, Ashaq, Wbwthljh, Hsyn (2019). Dwr Alatsal Aldakhly Fy Anjah Altghyyr Altnzymy Halh Atsalat Aljza'r, 
M'skr, Mjlt Mjamy' Alm'rfh. 5(2). 

8. Nsyrh, 'snwn Wftyhh, Bwr'dh (2018). Waq' Alatsal Aldakhly Walkharjy Fy Alm'ssh: Nmwdj Jam't Aljylaly Bwn'amh Bkhmys 
Mlyanh Drast Halh. Rsalt Majstyr Ghyr Mnshwrh , Klyt Al'lwm Alajtma'yh Walensanyh, Jam't Aljylaly, Aljza'r. 

 

 

 
www.refaad.com 

عاملية لالقتصاد واألعمالاملجلة ال  

Global Journal of Economics and Business (GJEB) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/GJEB/home.aspx 

ISSN: 2519-9293(Online) 2519-9285 (Print) 

 

 

 

 

 

Abstract: The present study aimed to evaluate the effectiveness of Internal Communication Department at King Khalid 
University (KKU). The study used the descriptive analytical approach. The questionnaire was adopted as a tool for the study.  A 
random sample of (100) employees working at King Khalid University was selected during the second semester of the 
academic year 2019/2020. The most important conclusions of the study were that the level of internal communication 
methods at King Khalid University was with large degree and a relative weight (72.886%). Where electronic communication 
was the most important internal communication method with an average of (4.14) within a great degree; followed by the oral 
communication method with an average of (3.81) which is a great degree. In the end, the horizontal communication between 
the administrative levels was with an average of (3.399) and a medium degree, and there are obstacles of medium degree 
before internal communication department at King Khalid University with a relative weight of (66.372%). The biggest of these 
obstacles was the difficulties of communicating with the manager with an average of (3.68) and a great degree; followed by the 
lack of publication of the internal communication directory with an average of (3.52) and a great degree. Finally, all 
communication channels within the university came to exchange information with an average of (3.04) and a medium degree. 
There is a very great effectiveness by internal communication department at King Khalid University with a relative weight of 
(80.74%). In light of the conclusions of the present study, the two female researchers recommend the need to work to reduce 
the obstacles facing internal communication department at King Khalid University (KKU), to enhance the use of horizontal 
communication between the different administrative levels within the university, to overcome the difficulty of communicate 
with the director at King Khalid University and publish a guide to internal communication at King Khalid University.  

Keywords: effectiveness; internal communication department; Saudi universities; King Khalid University (KKU).  
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 امللحق

 استبانة

 جامعة امللك خالد األخوة واألخوات العاملين في 

 :  وبعدتحيه طيـبة 

فــأرجو التـــواصل الــداخلي فــي الجـــامعات الســعودية "دراســـة ميدانيــة علــى جـــامعة امللــك خالــد" ،  إدارةبعنوان: تقيـيم فاعليــة بدراسة الباحثتان  تقوم  

 بأن إجـاباتكم ستحاط بالسـرية التامة ولن تستـخدم إال في أغراض هـــذا 
ً
البحــث العلمــي ، ولكـــم منــي كــل  منكم التكرم باإلجابة عن فقرات االستبيان ، علما

 التقدير واالحترام.  

 الباحثتان

 الجزء األول: البيانات الشخصية:

 الجنس: -1

 أنثى   □ذكر                      □

 سنوات الخبرة:  -2

   15أكثر من  □           15  -11من   □         10 -5من   □سنوات          5أقل من   □

 املؤهل العلمي: -3

 دكتوراه       □ماجستير                □بكالوريوس            □ دبلوم                  □ 

 الجزء الثاني: التواصل الداخلي: 

 : أساليب التواصل الداخلي في جامعة امللك خالداملحور األول: 

افق   العبارة  الرقم  أو

 بشده

افق    أو

 

 غير  محايد

افق   مو

افق   غير مو

 بشده

داخل    .1  
ً
استخداما األساليب  أكثر  من  الشفوي  االتصال  أسلوب  يعتبر 

 . الجامعة

     

إلى استخدام االتصال الكتابي في تعميم التعليمات واإلجراءات    دارة تلجأ اإل   .2

 .الجامعةداخل 

     

املوظفين    .3 توجيه  على  تساعد  واتصالية  رقابية  وسيلة  التقارير  تعتبر 

 .الجامعةب

     

اتصال    .4 كأداة  االقتراحات  من خالل سجل  املوظفين  اقتراحات  توصيل  يتم 

 . الجامعةداخلي في 

     

االتصاالت   .5 داخل    تستخدم  املختلفة  اإلدارية  املستويات  بين  األفقية 

 . الجامعة

     

املقترحات،    .6 التكاليف،  التعاميم،  )الخطابات،  االتصال مثل  أساليب  تتنوع 

 .الجامعةالطلبات واالحتياجات، تبادل املعلومات( داخل 

     

مثل    الجامعةتعتمد    .7 املوظفين  مع  للتواصل  االلكترونية  االتصال  وسائل 

 البريد االلكتروني. 

     

 : التواصل الداخلي في جامعة امللك خالد إدارةمعوقات املحور الثاني: 

افق   العبارة  الرقم  أو

 بشده

افق    أو

 

 غير  محايد

افق   مو

افق   غير مو

 بشده

معوقات التواصل الداخلي في  صعوبة التواصل مع املدير تعتبر أحد أهم    .1

 الجامعة. 

     

بسبب قلة تفويض السلطة   الجامعةسوء عملية التواصل بين العاملين في   .2

 . الجامعةوالصالحيات للمرؤوسين في 

     

      تحتاج إلى تجديد وتطوير. الجامعة وسائل االتصال والتواصل داخل   .3

      لتبادل املعلومات واألفكار. الجامعة قلة قنوات االتصال داخل    .4

التقليدية    .5 االتصال  وسائل  خالل  من  ألفكارهم  العاملين  توصيل  صعوبة 

 . الجامعةاملتبعة داخل 

     

ضعف استجابة الرئيس لالتصاالت الداخلية القادمة من قبل املرؤوسين    .6

 . الجامعةفي 

     

      . الجامعةعدم نشر دليل للتواصل الداخلي في   .7
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 : جامعة امللك خالدالتواصل الداخلي في  إدارةاملحور الثالث: فاعلية 

افق   العبارة  الرقم  أو

 بشده

افق    أو

 

 غير  محايد

افق   مو

افق  غير  مو

 بشده

      التواصل الداخلي بالجامعة بضبط االتصال بين األقسام.  إدارة تتكفل   .1

التواصل الداخلي بتوصيل كافة النشرات والتعميمات الخاصة    إدارة تقوم    .2

 بالوزارة للموظفين في الجامعة. 

     

التواصل الداخلي بتوفير كافة املستلزمات التقنية للتواصل بين    إدارةتهتم    .3

 املوظفين بالجامعة. 

     

      التواصل الداخلي مع كافة املوظفين بعدالة.  إدارةتتعامل   .4

الجد    إدارةتأخذ    .5 محمل  على  املوظفين  وآراء  شكاوي  الداخلي  التواصل 

 واالهتمام. 

     

      التواصل الداخلي بالجامعة العمل الجماعي بين املوظفين.  إدارةتشجع   .6

للموظفين    إدارةتؤدي    .7 الخدمات  أفضل  تقديم  إلى  الداخلي  التواصل 

 بالجامعة.

     

 

 وتفضلوا بقبول فائق الشكر واالحترام ..
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 املقدمة:   .1

إل  اإلدارية بحاجة  التكاليف واملحاسبة  الحديثة أصبحت نظم  التصنيع  بيئة  الجديدة في  التغيرات  أدوات    ىفي ظل  أساليبها، لقد أصبحت  تطوير 

يدة ذات آفاق املحاسبة اإلدارية االستراتيجية أدوات فاعلة تسهم في مساندة الوحدات االقتصادية بتزويدها بمعلومات تعتمد عليها في اتخاذ قرارات رش

ا  املساس بجودة  املنتجات دون  التكاليف، ومن ثم تخفيض تكلفة  األمد تساعدها في دراسة  القيود وسلسلة بعيدة  ملنتجات ومن هذه األساليب نظرية 

القيود   اإليرادات والتكاليف، وتقدم نظرية  إدارة  التي تركز على  الحديثة  اإلدارية  املداخل  أهم  التي تعد من  وسلسلة   Theory of Constraintsالقيمة 

تواجه  Value Chainالقيمة   التي  املستمرة  التحديات  تخفيض  بها  تحاول  التي رؤية جديدة  واألنشطة  واالختناقات  القيود  إدارة  الشركات من خالل  ها 

جاالت  تعتبر عائق للشركات نحو تعظيم أرباحها وتعزيز وضعها التنافس ي، وذلك من خالل ما يتم تقديمه من أدوات تشكل إطار متكامل يخدم مختلف م

 ح وتخفيض التكاليف إلى أدنى حد.عمل الشركات، ويعتبر الهدف األساس ي ألي وحدة اقتصادية هو تعظيم األربا 

 مشكلة الدراسة: . 1.1

أساليب  استخدام  الباحثون  قرر  لذلك  ونتيجة  ذلك،  في  القصور  الكثير من  التكاليف صاحبه  تخفيض  في  التقليدية  املداخل  االعتماد على  إن 

أن   إذ  أكثر مالئمة وشمولية  الصناعية  ومداخل  الشركات  بإدارات  القيود واالختنتواجه  و اقات  بعض  الخارجية  أو  أنشطة   تؤثر علىقد  التي  الداخلية 

 
 (. 1440/32اململكة العربية السعودية بالرقم ) –بجامعة امللك خالد هذا البحث تم دعمه من خالل البرنامج البحثي العام بعمادة البحث العلمي  1
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 امللخص:

القيود وسلسلة القيمة في تخفيض تكاليف اإلنتاج بالشركات الصناعية السودانية، تم  تهدف الدراسة إلى بيان أثر التكامل بين نظرية  

 االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي حيث تم الحصول على البيانات من خالل استبانة تم إعدادها وتوزيعها على مجموعة من املحاسبين في 

و  الدراسة  تمثل مجتمع  والتي  السودانية  الصناعية  الجامعية الشركات  والرسائل  الكتب  االستبانة عليهم،  بتوزيع  أخذ عينة مالئمة  تم  قد 

والبحوث العلمية. وقد طرحت املشكلة من خالل تساؤالت مختلفة حول تطبيق نظرية القيود وسلسلة القيمة في تخفيض تكاليف اإلنتاج.  

يفية إدارتها، استخدام أسلوب سلسلة القيمة في إدارة التكاليف  كما هدفت الدراسة إلى التعرف على نوعية القيود املفروضة على النظام وك

لتحقيق امليزة التنافسية وتبين صحة الفرضيات حيث تم التوصل إلى أن تطبيق نظرية القيود وسلسلة القيمة يساعد الشركات الصناعية 

 في تخفيض تكاليف إنتاجها.

 الشركات الصناعية السودانية. ؛تخفيض تكاليف اإلنتاج ؛نظرية القيود ؛سلسلة القيمة الكلمات املفتاحية:
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، ومن خالل ذلك تم استخدام التكامل بين افهاتحقيق أهد   قها علىو د وقدرتها التنافسية وبالتالي تعكفاءة وفعالية استخدام املوار سلسلة القيمة وعلى  

 : في التساؤالت التالية  دراسةشكلة الصياغة م وتمت  اإلنتاجأسلوبي سلسلة القيمة ونظرية القيود في تخفيض تكاليف 

 ؟ اإلنتاجفي تخفيض تكاليف هل يساعد تطبيق نظرية القيود  :السؤال األول  .1

 ؟اإلنتاجتخفيض تكاليف سلسلة القيمة في  هل يساعد تطبيق :السؤال الثاني .2

 ؟اإلنتاجالتكامل بين نظرية القيود وسلسلة القيمة في تخفيض تكاليف هل يساعد  :السؤال الثالث  .3

 :دراسةالأهمية  . 2.1

ية بالشركات اإلنتاجتخفيض التكاليف  في عملية    تساهم   وسلسلة القيمة والتينظرية القيود    أساليب املحاسبة اإلدارية وهي  دراسةال  ه تناول هذت

 :  الصناعية

 . عمليات الرقابة واتخاذ القرارات ية ومعالجتها وتفعيلاإلنتاجفي تحديد القيود )نظرية القيود( التكلفة إدارة بيان دور أدوات  .1

 . بالتخلص من األنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتجبيان الدور الذي يمكن أن تقوم به تحليالت سلسلة القيمة  .2

 .هاتعظيم أرباحتخفيض تكاليف الشركات الصناعية من خالل استخدام وتطبيق أساليب املحاسبة اإلدارية وبالتالي  .3

 ل أدوات إدارة التكلفة وتأثيرها في تخفيض التكاليف. األهمية العلمية للبحث والذي يشكل اإلضافة للباحثين في مجا .4

 :  لدراسةاأهداف  . 3.1

 تحقيق التكامل بين أسلوبي نظرية القيود وسلسلة القيمة وتأثيرهما في تخفيض التكاليف الصناعية.  .1

 ومساعدتها في تخفيض تكاليف إنتاجها.تطبيق أسلوب نظرية القيود في الشركات الصناعية والتعرف على القيود املفروضة عليها   .2

 .وتحسين قرارات تخفيض التكاليف نظام العمليات ىنقاط االختناقات املفروضة عل رامج التحسين املستمر والتعرف علىبيان أثر ب .3

لمحافظة على مستوى الجودة املطلوبة بما يحقق  ذلك لو والتعرف على أنشطة سلسلة القيمة استخدام أسلوب سلسلة القيمة في إدارة التكاليف  .4

 . يةلها امليزة التنافس

 :دراسةالمنهجية  . 4.1

سيقوم   حيث  التحليلي:  الوصفي  املنهج  على  االعتماد  اآلتية:  الباحثتم  املصادر  من  الدراسة  لهذه  الالزمة  البيانات  على  املصادر    بالحصول 

 ن حاسبياملتم الحصول على البيانات األولية الالزمة لهذه الدراسة من خالل استبانة تم إعدادها وتوزيعها على مجموعة من  (:Source Primary) األولية

و  الدراسة  هذه  عينة  شكلت  التي  الصناعية  الشركات  االجتماعية  في  للعلوم  اإلحصائية  الرزمة  برمجية  باستخدام  البيانات  وتحليل  جمعها  ثم  من 

(SPSS،) املصادر الثانوية (Source Secondary:)  الكتب والرسائل الجامعية الدراسة بالرجوع إلى  البيانات الثانوية املتعلقة بهذه  لقد تم الحصول على 

 . والبحوث العلمية

 الدراسة:فروض  . 5.1

 تختبر الدراسة الفرضيات التالية: 

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظرية القيود في سلسلة القيمة للشركات الصناعية.  :ىول األ  يةالفرض •

يوجد أثر ذو داللة  هل  بالشركات الصناعية. ويتفرع منها اإلنتاجيوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظرية القيود في تخفيض تكاليف  : ةالثاني يةالفرض •

 بالشركات الصناعية. اإلنتاجفي تخفيض تكاليف أو للتحسين املستمر إحصائية للقيود الداخلية 

 يمة في تخفيض التكاليف للشركات الصناعية.يوجد أثر ذو داللة احصائية لسلسلة الق الفرضية الثالثة: •

 بالشركات الصناعية. اإلنتاجيوجد أثر ذو داللة إحصائية للتكامل بين نظرية القيود وسلسلة القيمة في تخفيض تكاليف  الفرضية الرابعة: •

 : اإلطار النظري  .2

 :  نظرية القيود . 1.2

ن اال حظيت  أو  األدوات  القيود كإحدى   بكثير من  ظرية 
ً
املستخدمة حديثا املحاس  اهتمامساليب  األخيرة الفكر  الفترة   ألهمية    ،بي واإلداري في 

ً
نظرا

الوحدة   ىأداة تنظر إلعرفت بأنها "   Corbett(2002).تعظيم أرباح الوحدة االقتصاديةدورها في التوجيه االقتصادي األمثل للموارد االقتصادية ومن ثم 

أدا  ويتحدد  البعض  املتشابكة مع بعضها  الحلقات  أنها سلسلة من  فيها،  االقتصادية على  حلقة  بأضعف  السلسلة ككل  هي ء  األضعف  الحلقة  وتعتبر 

أي وقت على   األولي في  القيد  التي تمثل  املوارد  القيود على تحديد  تتعلق بعمليات و (.  2008)  حسين،  اإلنتاجالقيد وتركز نظرية  استراتيجية   " أنها  يرى 

 . (215، 2001،أبو شناف)التشغيل تركز على الربحية من خالل ضرورة االستخدام الكفء والفعال للموارد املقيدة 
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 : نشأة نظرية القيود وتطورها .1.1.2

تقوم فكرة نظرية القيود على أن من يحدد  و   .ية والجدولة وتخفيض املخزوناإلنتاجطبقت نظرية القيود في أولى مراحلها لحل مشاكل االختناقات  

ة العمليات أداء سلسلة العمليات هو أضعف عملية فيها وبذلك هي القيد على أداء هذه السلسلة ولذلك سيكون اإلجراء املتبع لزيادة فترة األداء سلسل

حسين   العمليات  210،  2000)كاآلتي:  سلسلة  في  عملية  اضعف  تحديد  تحميل  اإلنتاج(:  عدم  طاقة  ية،  من  أكبر  إنتاجية  بطاقة  العمليات  سلسلة 

الطاقة على  املؤثر  القيد  هي  ألنها  فيها  عملية  تقوية  اإلنتاج  اضعف  على  التحسين  جهود  تركيز  ككل،  العمليات  لسلسلة  سلسلة  أ ية  في  عملية  ضعف 

 ضعف عملية. أ العمليات، إذا كانت جهود التحسين ناجحة فسوف تزداد طاقة 

 نطاق نظرية القيود: تطور  .2.1.2

: من أربعة مستويات تتمثل فيتتضوهي ، وهي أساس عملية التحسين املستمر أن نظرية القيود تركز على املخرجات ى( إلsynchronix, 2002أشار )

ينبغي التركيز عليها، وهي خطوات خاص بالقائمة التي تضم الخطوات الخمس التي  املستوى الثاني :وهو خاص بفلسفة تحسين األداء و  املستوى األول:

يتعلق و   املستوى الثالث:و  ك من خالل تحديد القيد وإدارته.أفعال وتعطي الوحدة دافع قوي لعملية التحسين املستمر وذل  ىتترجم فلسفة النظرية إل

)التفكير(   التأمل  ت  Thinking Process (TP)بعملية  على  تساعد  السياسية  والتي  القيود  الرابع:و   وإدارتها.حديد  نظرية   املستوى  بتطبيقات  يتعلق 

 تحليل سلسلة القيمة.القيود والتي تتمثل في 

 : أنواع القيود .3.1.2

اعتبرها قيود داخلية وخارجية ويمكن تصنيف   البعض  القيود  أن كل شركة تواجه نوعين من  القيود مبنية وبشكل ريادي على أساس  إن نظرية 

القي )الطريةود  أنواع  الداخلية:(،  19،  2006  ،كاالتي:  منتجا القيود  الطلب على  الشركة على مقابلة  تحد من قدرة  التي  القيود وهي  وهي   الخارجية:  تها. 

 .تتأخر عن تلبية احتياجات الزبائنمجموعة من املحددات التي تجعل الشركة 

 : سلسلة القيمة  . 2.2

 مفهوم سلسلة القيمة:  .1.2.2

   (  (Horngrenet, al, 2012.تتابع وتعاقب وظائف املنشأة والتي من خاللها تضاف القيمة ملنتجات أو خدمات الشركةعرفت بأنها 

 :تحليل سلسلة القيمة .2.2.2

التنافس ي  إن استخدام أسلوب تحليل سلسلة القيمة يوفر معلومات عن تكاليف األنشطة مما يؤدي إلى اكتساب ميزة تنافسية للشركة في السوق 

ال بإمكانها خفض  حينئذ  قيمة  تضيف  التي ال  األنشطة  التخلص من  الشركة  استطاعت  فإذا  بأقرانها،  املنتجمقارنة  قيمة  تنخفض  أن  دون  :  تكاليف 

لسلسلة القيمة تقنية لتحليل األنشطة الداخلية لسلسلة القيمة والتي تتمثل باألنشطة الرئيسية واألنشطة  Porterيعتبر نموذج   (27، 2007باسيلي، )

 أو املحتملة املصدر الداخلي للميزة التنافسية الداعمة في املنظمة وذلك بهدف تحليل 
ً
.  ، ومن ثم تحديد عناصر القوة والضعف الداخلية املوجودة حاليا

((Elloumi, 2004,67 

 مراحل عمل نموذج سلسلة القيمة:  .3.2.2

 ( 270، ص2004،عاشور ) :عمل نموذج سلسلة القيمة وهييعتمد اإلطار الفكري لنموذج سلسلة القيمة على ثالث مراحل تتأسس عليها آلية 

األولى على قياس القيمة التي تنتجها ، حيث تشتمل  يذ مرحلة القياس على خطوتينيتم تنف  :Measurement Stage  مرحلة القياس  األولى:الخطوة  •

 . خلية القيمة، بينما تستهدف الثانية القيمة التي تضيفها خلية القيمة

، حيث تهدف إلى توضيح جوانب التميز أو  يم اإلجراء الالحق ملرحلة القياستمثل مرحلة التقي  :Evaluation Stageالخطوة الثانية: مرحلة التقييم   •

 ة.ى خاليا القيمة التي تضيف للقيماالستراتيجية للتكاليف على مستو القصور في القدرة 

 ء الالحق ملرحلتي القياس والتقييم. تمثل اإلجرا  :Analysis Stageالخطوة الثالثة: مرحلة التحليل  •

 : اإلنتاجتخفيض تكاليف  . 3.2

 مفهوم تخفيض التكاليف:  .1.3.2

( التكاليف هي التضحية Horngrenموضوع البحث عن التكلفة يفكرون عن طرق تخفيضها إذ أوضح )إن أغلب الكتاب والباحثين الذين تناولوا  

تحقيق   Collattoى بموارد اقتصادية مقابل الحصول على منافع مستقبلية لتحقيق أهداف الوحدة والتي يمكن قياسها والتنبؤ بها بوحدة النقد. بينما ير 

التوجيهية التي تسعى لتحليل التكاليف وتتبعها وتحليلها ورصد طرق ا  الستهالك  التكاليف يتم عن طريق الحد من الضياع وأية معلومات لدعم املبادئ 

بتقديم Collatte (2015)املختلفة   أكبر كأساس لتحقيق نجاحها وتفوقها  الحصول على حصة تسويقية  الوحدات االقتصادية  منتجات   . حيث تسعى 
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للطاقة   الكفء  االستخدام  خالل  التكاليف  تخفيض  يتم  حيث  املنافسين  من  أقل  لجودة اإلنتاجبتكلفة  املستمر  التحسين  عن   
ً
فضال لها  املتاحة  ية 

 عن مساعدة املدراء في الدعم لتكون فائدة في مجال التكلفة. 
ً
 لتخفيض التكاليف فضال

ً
 مهما

ً
 املنتجات إذ يعد ذلك أساسا

 أهمية تخفيض التكاليف:  .2.3.2

إل يؤدي  بما  العمليات  انجاز  في  والسرعة  التكاليف  لعناصر  األمثل  االستعمال  الكفاءة خالل  لتحسين  أسلوب مخطط  التكاليف  تخفيض    ىيعد 

  (Ismail, 2010) :تخفيض التكاليف بدون التأثير على جودة املنتج املقدم أو الخدمة ويمكن توضيحه باآلتي

فيض  تستمد أهمية تخفيض التكاليف جوانبها من العالقة القائمة بين التكلفة ومستوى الربح وأسعار املنتج أو الخدمة املقدمة، تدعم عملية تخ

 بالوحدات األخرى ويتوقف مدى الكفاءة التي يت
ً
  اإلنتاجم  التكاليف موقع الوحدة االقتصادية التنافسية إذ يتم تقديم منتجات بأسعار منافسة قياسا

التكاليف االقتصاد والحرص في استعمال عناصر   التكاليف، يحقق تخفيض  السليم في تخفيض    اإلنتاج بها مما ينعكس على تخفيض  املنفذ  باعتباره 

 ية، يرتبط تخفيض التكاليف باستمرارية الوحدة االقتصادية وتطويرها خالل مصادرها الذاتية. اإلنتاجالكفاءة 

 :السابقةالدراسات  . 4.2

 : باستقراء عدد من الدراسات في مجال الدراسة والتي طرحت العديد من املشكالت ذات العالقة بمتغيرات الدراسة ومنها

يتناول البحث استخدامات نظرية القيود في املحاسبة اإلدارية حيث توجد القيود في كافة املجاالت مثل ندرة   (2000) دراسة السيد، محمد جالل •

االختناقات. مناطق  أو  في   املوارد  املحاسبة  أهداف  لخدمة  الالزمة  املحاسبية  املعلومات  توفير  في  القيود  نظرية  دور  البحث  أهداف  كانت  وقد 

القيود،   نظرية  أدوات  استخدام  وكيفية  املختلفة،  كيفية  املجاالت  وتوضح  االنجاز  تتناول محاسبة  القيود  نظرية  أداة  أن  أهمها:  الدراسة  نتائج 

 ة املخزون وطرق التحسين املستمر وسالسل القيمة. دها لسلبيات زيااستخدامها في القياس وإظهار 

استراتيجية التحسين املستمر من منظور نظرية القيود ودور املراجعة في زيادة فعاليتها تمثلت املشكلة في إيضاح أهمية    (2004)  دراسة السيس ي •

وتطبي  االقتصادية  الوحدات  املستمر إلدارة عمليات  التحسين  واالختناقات  استراتيجية  القيود  القيود إلدارة  نظرية  في اإلنتاجق  واستخدامها  ية 

 عملية التحسين املستمر. 

تكامل    Kirche, E. T., Kadipasaoglu, S. N., Khumawala: (2005)دراسة   • للطلب:  الفعالة  اإلدارة  خالل  من  القيمة  سلسلة  أرباح  تعظيم 

الوعد ف إلى  أوامر مربحة  إدارة  يتم تقديم تطوير نموذج  املختلطة.  الصحيحة  األعداد  القيود مع نمذجة  النشاط ونظرية  ي  التكاليف على أساس 

ون النشاط  أساس  التكاليف على  فعالية  تتم مقارنة  الطلب.  تصنيع حسب  النتائج:  بيئة  الطلب.  ربحية  لتقييم  القيود  القائمة على  القيود  ظرية 

الشكل   إلى  متوسط    2يوضح  املستندة  للنماذج  أن    TOC  و  ABCالربحية  إلى  النتائج  تشير  الطلب.  وصول  معدل  من  مختلفة  مستويات  في ظل 

 أكثر "انتقائية" في عملية مراجعة الطلب من جدول املحتويات. يقبل أوامر أقل ولكن أكثر ربحية.  ABCالنموذج املعتمد على 

املنتج أو الخدمة  ية والخدمية التي تهدف إلى  اإلنتاجتعاني العديد من الوحدات    ( 2009دراسة زينب جبار) • تحقيق الربح من االرتفاع في تكاليف 

 . والذي ينعكس بشكل سلبي على الربح املتحقق

إطار التسويق، وباعتبار التكلفة هي   (2011)  دراسة الكوش  • استخدام أسلوب تحليل سلسلة القيمة إلدارة التكلفة ذات التوجه االستراتيجي في 

من  فيه  التحكم  يمكن  الذي  الوحيد  التكلفة    العنصر  إدارة  نحو  جاهدة  تسعى  التي  املنشآت  املنتجات  قبل  ألفضل  املماثلة  التكلفة  إلى   
ً
وصوال

 .املنافسة في السوق اإللكتروني

مشكلة الدراسة   ية من منظور نظرية القيود، اإلنتاجاستخدام املعلومات املالية والتكاليفية في تحديد القيود    (2012)   دراسة السيدية، الطرية  •

القيود   من  مجموعة  تواجه  الصناعية  املنظمات  أن  في  أهدافها،  اإلنتاجتمثلت  تحقيق  دون  تحول  التي  والسياسية  واإلدارية  توصلت ية  وقد 

 تحقيق فاعلية النظام في ضوء كفاءة القيد املفروض. ىإل الدراسة إلي أن نظرية القيود تهدف

حيث تناولت الدراسة البعد االستراتيجي لنظرية القيود وأثره في ترشيد القرارات، وتوصلت الدراسة إلى استناد نظرية    ( 2013دراسة البغدادي )  •

 . القيود إلى مفاهيم وأسس تساعد اإلدارة على مواجهة الصعوبات لتحقيق أهدافها

ي طريقه لتحقيق األهداف االستراتيجية للوحدة االقتصادية استخدام مقاييس األداء غير املالية يدعم سلسلة القيمة وهو ف  (2014)  ي دراسة عل •

 عن طريق إيجاد فرص جديدة لتحسين األداء مما يؤدي إلى تعظيم قيمة الوحدة االقتصادية. 

املعيب في الشركات الصناعية األردنية" هدفت   اإلنتاجتناولت الدراسة أثر نظرية القيود في تخفيض تكلفة    ( 2015عبد املنعم وآخرون )  دراسة •

إمكانية استخدام مفاهيم نظرية القيود للتخفيض من تكلفة   التعرف على مدى  هم أ ،  املعيب في الشركات الصناعية األردنية  اإلنتاجالدراسة إلى 

الوقاية حتى ال تنتج منتجات غير مطابقة للمواصفات املعيب على كلفة املنع و   اإلنتاجنتائج الدراسة هي اعتماد نظرية القيود في تخفيض تكاليف  

 
ً
فضال للتحسين    املطلوبة،  القيود  وإزالة  واإلدارية  املالية  واملساءلة  الشفافية  بمبدأ  العمل  إلى  القيود  نظرية  وفق  األردنية  الشركات  سعي  عن 

 ية في الشركة. اإلنتاجاملستمر للعملية 
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تعاني مل نظرية القيود والتحسين املستمر كايزون وانعكاسه على تخفيض التكلفة وتعظيم اإلنجاز، تناولت الدراسة تكا (2015دراسة الجبوري )  •

ية مما يعيق انسيابية التدفق املستمر لإلنتاج وتسعي  اإلنتاجأغلب الوحدات االقتصادية من مشاكل تتعلق بوجود قيود تواجهها أثناء العمليات  

ا  تطبيقات  باستخدام  االختناقات  هذه  اإلدارية،  لحل   ملحاسبة 
ً
مدعوما القيود  نظرية  نظام  تطبيق  منها  نتائج  إلى  الدراسة  ببعض   وتوصلت 

 التطبيقات األخرى مثل الجودة الشاملة وسلسلة القيمة.

، وتمثلت نتائج البحث بتشخيص  ياإلنتاجتناول البحث نظرية القيود ودورها في التحسين املستمر ملستوى األداء للنظام  (2016) دراسة الفتالوي  •

النظام   في  الحرجة  األقسام  اإلنتاجالنقاط  بين  التشغيل  تحت  والعمل  الضائع  بالوقت  تتمثل  والتي  نسب اإلنتاجي  ارتفاع  للمعمل فضال عن  ية 

 مسموح به.الوحدات املعاب عن ما 

القيمة في   (2017دراسة شريف) • إلى مساهمة تحليل سلسلة  الدراسة  التكاليف وتوصلت  القيمة في ترشيد  الدراسة دور نموذج سلسلة  تناولت 

 ترشيد التكاليف ودعم امليزة التنافسية للمنشأة. 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

من   العديد  السابقة  الدراسات  البحثتناولت  بموضوع  العالقة  ذات  القيود    املشكالت  نظرية  موضوع  تناولت  أنها  في  مختلفة  كانت  ولكنها 

القيود   أو مجال  اإلدارية  املحاسبة  في مجال  تخفيضاإلنتاجواستخداماتها  أو  في  ية  املالية    التكلفة  األداء غير  استخدامات مقاييس  أو  التسويق  إطار 

البحث بين كل من نظري  ودعمه لسلسة القيمة. أما هذا   من حيث التكامل 
ً
 في تخفيض تكاليف   ةفقد جاء مختلفا

ً
القيود وسلسلة القيمة ودورهما معا

سين في الشركات الصناعية السودانية وذلك ألثر كل من نظرية القيود في معالجة مشكلة االختناقات والقيود الداخلية والخارجية وعمليات التح اإلنتاج

استخد  
ً
وأيضا األنشطة مما  املستمر،  تكاليف هذه  ملعلومات عن  وتوفيرها  للمنتج  قيمة  تضيف  التي  األنشطة  تحديد  في  القيمة  أسلوب سلسلة  امات 

 يساعد على اكتساب ميزة تنافسية للشركات في السوق التنافس ي. 

 ت: تحليل البيانات واختبار الفرضيا  .3

إلى وقت وجهد وتكلفة، واختصا الشامل يحتاج  املسح  أن أسلوب  الباحثبما   لذلك، فقد عمد 
ً
بالشركات    ون را العاملين  إلى أخذ عينة مالئمة من 

( البحث، حيث تم استالم  السودانية وذلك من خالل توزيع االستبانة على مجتمع  )108الصناعية  استبعاد   وعند ترميزها تم 
ً
( استبانات لعدم  8( ردا

مفردة يعتبر   500إلى    30والذي يتراوح عدد مفرداته ما بين    أن حجم العينة  حيثللترميز والتحليل، وهو يعتبر حجم عينة مالئم للبحث الحالي    مالئمتها

 مالئم ملعظم الدراسات البحوث.

 :خصائص عينة الدراسة. 1.3

 البحث الحالي والنتائج يتضمنها الجدول التالي:  عينةخصائص 

 ( 100يوضح التكرارات والنسب املئوية لخصائص عينة البحث )ن=  :(1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النسبة %  العدد   املتغير 

 

 

 املؤهل العلمي 

  55  55 بكالوريوس 

 9 9 دبلوم عالي 

 23 23 ماجستير

 6 6 دكتوراه 

 % 100 7 100 7 اخرى 

 

 

 التخصص العلمي 

  23  23 محاسبة تكاليف 

 49 49 محاسبة مالية

 11 11 إدارة أعمال 

 2 2 نظم معلومات

 % 100 15 100 15 أخرى 

 

 

 املركز الوظيفي 

  21  21 محاسب تكاليف 

 28 28 محاسب مالي

 19 19 رئيس حسابات 

 14 14 مدير مالي 

 % 100 18 100 18 أخرى 

 

 

 سنوات الخبرة

  7  7 سنوات  5أقل من 

 46 46 سنوات  10 وأقل من 5من 

 36 36 سنة  15وأقل من  10من 

 7 7 سنة  20وأقل من  15من 

 % 100 4 100 4 سنة فأكثر  20من 
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(، فيما يخص التوزيع النسبي للمؤهل العلمي لعينة البحث، يتضح أن أكثر  1باستقراء املؤشرات اإلحصائية للتكرارات والنسب املئوية بالجدول )

بينما )55البحث )من نصف عينة   البكالوريوس،  العالي، )9%( من حملة مؤهل  الدبلوم  املاجستير، )23%( من حملة مؤهل  %(  7%( من حملة مؤهل 

( )6للدكتوراه،  وبنسبة  األكثرية  أن  يتضح  البحث  لعينة  العلمية  بالتخصصات  يتعلق  وفيما  األخرى.  املؤهالت  حملة  من  تخصصات  %23(  من   )%

%( من حملة التخصصات 15%( لتخصص نظم املعلومات، )2%( من إدارة األعمال، )11%( من تخصص املحاسبة املالية، )49التكاليف، )محاسبة  

البحث ) أن نصف عينة  املئوية  النسب  الوظيفي، تؤكد مؤشرات  املركز  التكاليف، )21األخرى. وأما فيما يخص  %( بمركز 28%( من بمركز محاسبة 

( مالي،  )19محاسب  رئيس حسابات،  بمركز   )%14( ماليين،  بمركز مدراء  بتوزيع %18(  يتعلق  فيما  وأما  تحدد.  لم  أخرى  أو وظيفية  مالية  بمراكز   )%

 خبرتهم من 53سنوات الخبرة، يتضح من النسب املئوية أن )
ً
 سنوات.  10%( تزيد عن 47سنوات فأقل، ) 10%( تقريبا

 :دراسةاستبانة ال. 2.3

 اشتملت استبانة البحث على قسمين رئيسيين هما: مكونات االستبانة: 

 ( متغيرات ديموغرافية وهي: )املؤهل العلمي، التخصص املنهي، املركز الوظيفي، سنوات الخبرة(.4: وتضمن )القسم األول  .1

 ( عبارة موزعة على املحاور اآلتية: 24( محاور وتتضمن )3: محاور االستبانة، وعددها )القسم الثاني .2

 : ويتكون من ل: نظرية القيود،املحور األو  •

 .  ( عبارات5ويتكون من )البعد األول: القيود الداخلية:   . أ 

 ( عبارات. 4، ويتكون من )البعد الثاني: التحسين املستمر .ب

 ( عبارات.8سلسلة القيمة، أنشطة سلسلة القيمة، ويتكون من )املحور الثاني:  •

 ( عبارات.7، ويتكون من )اإلنتاجتخفيض تكاليف املحور الثالث:  •

 يوضح االتساق الداخلي الرتباط بيرسون ملحاور وأبعاد استبانة البحث :(2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

  :املحكمين( )صدق الظاهري  الصدق . 3.3

 
ً
 للخطوات التالية:تم التحقق من الصدق الظاهري لالستبانة وفقا

إليه،   عرض الباحث االستبانة في صورتها األولى على مجموعة من املحكمين بهدف التأكد من مدى ارتباط كل عبارة من عباراتها بالبعد الذي تنتمي  •

الهدف الذي وضعت من أجله. حيث أبدوا مالحظاتهم وتصويباتهم من حذف   ومدى وضوح كل عبارة وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق 

 تعديل لفظي ولغوي لعبارات أبعاد ومحاور االستبانة. و 

•   
ً
 استنادا

ً
ما تم التنويه به من جانب  على  قام الباحث بتعديل ما يلزم من تصويبات بالحذف والتعديل لبعض الفقرات وإعادة صياغة بعضها لغويا

 السادة املحكمين.

 : صدق االتساق الداخلي لبيرسون  . 4.3

إلى حساب مؤشرات    ون اق الداخلي لبيرسون ومدى ترابط مضمون كل بعد باملفهوم العام لالستبانة، لجأ الباحثللتأكد من مؤشرات صدق االتس

والنت إليه،  ينتمي  الذي  للمحور  الكلية  بالدرجة  الكلية لكل بعد  الدرجة  الكلية لالستبانة وكذلك  بالدرجة  بين درجة محور  بيرسون  ائج تتضمنها ارتباط 

 الجداول التالية: 

**(، وهي معامالت ارتباط  0.80** إلى 0.62(، يتضح أن معامالت االرتباط ملحاور وأبعاد االستبانة تتراوح بين )2والدرجة الكلية لالستبانة بالجدول )

 عند مستوى معنوية )
ً
 .مقبول ما يؤكد أن محاور االستبانة ( )**( م0.01دالة إحصائيا

 

 

 االرتباط بالدرجة الكلية لالستبانة مضمون املحور  م 

 **0.78 املحور األول: نظرية القيود ككل  

 **0.68 البعد األول: القيود الداخلية  1

 **0.62 البعد الثاني: التحسين املستمر  2

 االرتباط بالدرجة الكلية للمحور  مضمون املحور   

 **0.69 املحور الثاني: سلسلة القيمة، أنشطة سلسلة القيمة  2

 **0.80 اإلنتاجاملحور الثالث: تخفيض تكاليف  3
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 كرونباخ املحاور الفرعية والدرجة الكلية الستبانة البحث  يوضح مؤشرات :(3جدول)

 

 

 

 

 

 

 

( 0.72إلى    0.61كرونباخ على نطاق املحاور الفرعية والدرجة الكلية لالستبانة تراوحت بين )  ( أن قيم 3رات اإلحصائية للجدول )يتضح من املؤش 

 ، مما يؤكد ثبات ووضوح مضمون محاور االستبانة لعينة البحث. 0.60وهي جميعها < (، 0.81لكلية بلغ قيمة كرونباخ )وعلى نطاق الدرجة ا 

 نتائج فرضيات الدراسة:  . 5.3

 . الصناعية "نتائج الفرض الرئيس: والذي ينص على أن " يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظرية القيود في سلسلة القيمة للشركات . 1.5.3

 :يوضح ذلك الجدول التالي وللتحقق من نتائج الفرض الرئيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألثر نظرية القيود في سلسة القيمة للشركات الصناعية AMOSيوضح نتائج تحليل املسار  :(1شكل)

 ألثر عبارات محور نظرية القيود ككل في سلسلة القيمة ةيوضح األوزان االنحداري :(4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 ( النتائج التالية:1القيود في سلسلة القيمة، بالشكل )يتضح من املؤشرات اإلحصائية ألثر نظرية 

 )  2إن قيمة كاي  .1
ً
(، كما أن جميع مؤشرات )املطابقة املقارن، حسن  1.137)  2(، كما أن مربع كاي املعياري أقل من  0.05<0.275غير دالة إحصائيا

> املعدل(  املطابقة  )0.90املطابقة،  االقتراب  وخطأ  قيمة  أن  كما  النموذج  0.05>  0.037،  مطابقة  صحة  على  تؤكد  مؤشرات  جميعها  وهي   ،)

 االفتراض ي والنظري ملتغير نظرية القيود.

%( يعزوه  97%( وأن ما تبقى من تأثير والبالغ )100%( فقط من إجمالي التأثير الكلي )3إن إجمالي ما تؤثر به نظرية القيود في سلسلة القيمة يبلغ ) .2

 لنظرية القيود في سلسلة القيمة هي: ون الباحث
ً
 إلى عوامل أخرى خارج نطاق البحث الحالي. إن أكثر العبارات تأثيرا

(  0.80ية" بوزن انحداري بلغ )اإلنتاج( البعد األول )القيود الداخلية( ومضمونها " التركيز على قيود موارد الطاقة في العملية  Ic3العبارة الثالثة ) •

 عند مستوى معنوية )  (4.45وأن قيمة )ت =
ً
 (.0.05> 0.000وهي دالة إحصائيا

(  0.63( البعد األول )القيود الداخلية( ومضمونها " القيام بتحديد حاالت الفشل قبل حدوثها ومعالجتها" بوزن انحداري بلغ )Ic2العبارة الثانية ) •

 عند مستوى معنوية )  3.79وأن قيمة )ت 
ً
 (. 0.05> 0.000وهي دالة إحصائيا

 ألفا كرونباخ  عدد العبارات  مضمون املحور  م 

 0.68 9 محور نظرية القيود ككل  

 0.68 5 البعد األول: القيود الداخلية  1

 0.61 4 البعد الثاني: التحسين املستمر  2

 0.69 8 القيمة املحور الثاني: سلسلة القيمة، أنشطة سلسلة   2

 0.72 7 اإلنتاجاملحور الثالث: تخفيض تكاليف  3

 0.81 24 الدرجة الكلية لالستبانة 

Theory of the constraints Dependent 
variable 

Regression 
weight 

Standard Error T value Sig. level 

1 Ic1 <--- value chain 1.000 
   

2 Ic2 <--- 0.63 0.166 3.79 *** 
3 Ic3 <--- 0.81 0.183 4.45 *** 
4 Ic4 <--- 0.60 0.181 3.29 0.001 
5 Ic5 <--- 0.53 0.168 3.13 0.002 
6 Ci1 <--- 0.07 0.159 0.42 0.671 
7 Ci2 <--- 0.49 0.152 3.22 0.001 
8 Ci3 <--- 0.40 0.158 2.54 0.011 
9 Ci4 <--- 0.31 0.170 1.82 0.069 



 عجب & ال عبد النور                                                          أثر التكامل بين نظرية القيود وسلسلة القيمة في تخفيض تكاليف اإلنتاج في الشركات الصناعية السودانية 

Global Journal of Economics and Business, 11(2) (2021), 188-203 
 195 

 
 

( مع مستويات داللة  0.53إلى    0.60( من بعد القيود الداخلية بأوزان انحداريه تراوحت بين )Ic4  ،Ic5تليها من حيث التأثير مضمون العبارات ) •

 (. 0.05>  0.002، 0.001إحصائية )

 يتمثل في   •
ً
( بأوزان  Ci2  ،Ci3مضمون العبارة الثانية )أما على نطاق البعد الثاني للمحور األول )التحسين املستمر( فنجد أن أكثر العبارات تأثيرا

أن   ون (. وبناًء على هذه النتائج يخلص الباحث0.05>  0.011إلى    0.001( وهي دالة بمستويات معنوية )0.40إلى    0.49انحداريه تراوحت بين ) إلى 

 فرضية البحث "يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظرية القيود في سلسلة القيمة للشركات الصناعية"، فرضية مقبولة. 

 نتائج الفرضيات الفرعية: يوجد أثر ذو داللة احصائية للقيود الداخلية في سلسلة القيمة للشركات الصناعية.  .2.5.3

 

 

 

 

 

 

 ألثر القيود الداخلية في سلسة القيمة للشركات الصناعية AMOSيوضح نتائج تحليل املسار  :(2شكل )

 يوضح األوزان االنحدارية ألثر عبارات بعد القيود الداخلية في سلسلة القيمة  :(5جدول )

 

 

 

 

 

 

%(  96%( وأن ما تبقى من تأثير والبالغ )100إجمالي التأثير الكلي )%( فقط من  4إن إجمالي ما تؤثر به القيود الداخلية في سلسلة القيمة يبلغ ) .1

 يعزوه الباحثون إلى عوامل أخرى خارج نطاق البحث الحالي.  

 تمثلت في )س .2
ً
 للقيود الداخلية في سلسلة القيمة هي: العبارات األكثر تأثيرا

ً
العبارات تأثيرا ( بأوزان انحداريه تراوحت بين 4، س3، س2إن أكثر 

)1.03إلى    0.81)  بمستوى معنوية 
ً
إحصائيا العبارة )س0.05>0.000(، وأن جميع قيم )ت( دالة  بينما  في  5(،  التأثير  الثانية من حيث  باملرتبة   )

 على تأثيرها في سلسلة القيمة بمستوى 0.60سلسلة القيمة بوزن انحداري بلغ )
ً
ى  وبناًء عل(.  0.05> 0.002معنوية )( وأن قيمة )ت( دالة إحصائيا

 فرضية مقبولة.يدل أن ال ذلك

 إحصانيه للتحسين املستمر في سلسة القيمة للشركات الصناعية.  داللة يوجد أثر ذو  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألثر التحسين املستمر في سلسة القيمة للشركات الصناعية AMOSيوضح نتائج تحليل املسار  :(3شكل )

 

 

Internal constraints Dependent 
variable 

Regression 
weight 

Standard Error T value Sig. level 

1 Ic1 <--- value chain 1.000 
   

2 Ic2 <--- 0.83 0.21 3.99 *** 

3 Ic3 <--- 1.03 0.24 4.29 *** 

4 Ic4 <--- 0.81 0.22 3.65 *** 

5 Ic5 <--- 0.60 0.20 3.04 0.002 
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 يوضح األوزان االنحدارية ألثر عبارات بعد التحسين املستمر في سلسلة القيمة  :(6جدول )

 

 

 

 

%( من  15إن إجمالي ما يؤثر به التحسين املستمر في سلسلة القيمة يبلغ )حسين املستمر في سلسلة القيمة ( ألثر الت4يتضح من مؤشرات الشكل )

( الكلي  التأثير  )100إجمالي  والبالغ  تأثير  من  تبقى  ما  وأن  الباحث%(  %85(  الحالي.    ون يعزوه  البحث  نطاق  خارج  أخرى  عوامل  عبارات و إلى  جميع  إن 

 بين )1.54إلى    0.69التحسين املستمر تؤثر في سلسلة القيمة وأن األوزان االنحدارية تتراوح بين )
ً
>    0.002إلى    0.02( وأن جميع قيم )ت( دالة إحصائيا

 وبناًء على ذلك يدل أن الفرضية مقبولة.لقيمة. ا ( على أثر متغير التحسين املستمر في سلسلة 0.05

 .بالشركات الصناعية" اإلنتاجيوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظرية القيود في تخفيض تكاليف : ةالثاني  يةالفرض  .3.5.3

 

 

  

 

 

 

 

 الصناعية ألثر نظرية القيود في تخفيض تكاليف إنتاج الشركات  AMOSيوضح نتائج تحليل املسار : (4شكل)

 اإلنتاج يوضح األوزان االنحدارية ألثر عبارات نظرية القيود ككل في تخفيض تكاليف   :(7جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 يتضح من مؤشرات النموذج البنائي ألثر نظرية القيود في تخفيض التكاليف أن:

كا .1 )  2ي قيمة   
ً
إحصائيا دالة  كاي 0.05<0.118غير  أن مربع  كما   ،)2  ( أقل من  املقارن، حسن  1.312املعياري  )املطابقة  أن جميع مؤشرات  كما   ،)

> 
ً
أيضا املعدل(  املطابقة  )،  0.90املطابقة،  االقتراب  أن قيمة وخطأ  النموذج  0.05<  0.56كما  (، وهي جميعها مؤشرات تؤكد على صحة مطابقة 

 .اإلنتاجاالفتراض ي والنظري ملتغير نظرية القيود في تخفيض تكاليف 

%(  59تبقى من تأثير والبالغ )%( وأن ما  100%( من إجمالي التأثير الكلي )41يبلغ )  اإلنتاجإن إجمالي ما تؤثر به نظرية القيود في تخفيض تكاليف   .2

 . ون إلى عوامل أخرى الباحثيعزوه 

 لنظرية القيود في تخفيض تكاليف   .3
ً
تراوحت    القيود الداخلية بأوزان انحداريه  ( من بعد3، س2يتمثل في العبارة )س  اإلنتاجإن أكثر العبارات تأثيرا

 بمستوى معنوية )( 4.25إلى    3.77( وأن قيم )ت( تراوحت بين )0.83إلى    0.72بين )
ً
( مما يؤكد على التأثير 0.05>    0.000وهي جميعها دالة إحصائيا

 من حيث األثر مضمون العبارة الثانية من بعد تحسين العمليات )ساإلنتاجاملرتفع لهذه العبارات في تخفيض تكاليف 
ً
( بوزن  22. كذلك تأتي أيضا

 عند 0.57انحداري بلغ )
ً
 . اإلنتاج( على التأثير املرتفع لهذه العبارة في تخفيض تكاليف 0.05> 0.000مستوى معنوية )( وأن قيمة )ت( دالة إحصائيا

( أن جميع 0.66إلى    0.48تراوحت بين )  ة( بأوزان انحداري24، س 23، س5س،  4املرتبة الثانية من حيث درجة التأثير يأتي مضمون العبارات )س .4

 على تأثيرها  
ً
إلى أن الفرضية " يوجد أثر    ا و يخلص  الباحثون (، وبناًء عليه فإن  0.001إلى    0.012بمستوى معنوية تراوح بين )قيم )ت( دالة إحصائيا

 بالشركات الصناعية "، فرضية مقبولة.  اإلنتاجذو داللة إحصائية لنظرية القيود في تخفيض تكاليف 

Continuous Improvement Dependent 
variable 

Regression weight Standard Error T value Sig. level 

1 Ci1 <--- value chain 1    
2 Ci2 <--- 0.69 0.295 2.321 0.02 
3 Ci3 <--- 1.35 0.435 3.114 0.002 
4 Ci4 <--- 1.54 0.495 3.116 0.002 

Theory of the constraints Dependent variable Regression 
weight 

Standard Error T value Sig. level 

1 Ic1 <--- Reducing Production 
Costs 

1.00    
2 Ic2 <--- 0.72 0.19 3.77  *** 

3 Ic3 <--- 0.83 0.20 4.25  *** 

4 Ic5 <--- 0.66 0.20 3.25 0.001 
5 Ic5 <--- 0.57 0.19 3.00 0.003 
6 Ci1 <--- 0.43 0.19 2.29 0.022 
7 Ci2 <--- 0.57 0.17 3.31  *** 

8 Ci3 <--- 0.52 0.18 2.91 0.004 
9 Ci4 <--- 0.48 0.19 2.51 0.012 
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 الداخلية في تخفيض تكاليف اإلنتاج بالشركات الصناعيةألثر القيود  AMOSيوضح نتائج تحليل املسار  :(5شكل )

 اإلنتاج يوضح األوزان االنحدارية ألثر عبارات بعد القيود الداخلية في تخفيض تكاليف  :(8جدول )

 

 

 

 

 

%( وأن ما تبقى من تأثير والبالغ 100%( فقط من إجمالي التأثير الكلي )24يبلغ ) اإلنتاجإن إجمالي ما تؤثر به القيود الداخلية في تخفيض تكاليف  .1

 إلى عوامل أخرى خارج نطاق البحث الحالي.  ن الباحثو %( يعزوه 76)

 في تخفيض تكاليف   .2
ً
 لداللة قيم )ت(، يتمثل في: )س اإلنتاجإن أكثر العبارات في القيود الداخلية تأثيرا

ً
( ومن  4، س2، س3يتمثل وفق األهمية وفقا

 بين )5ثم العبارة )س
ً
أن مضمون الفرضية " يوجد أثر ذو  ون (، وعليه يخلص الباحث0.05>  0.002إلى    0.000( وجميعها دالة إحصائيا داللة   إلى 

 بالشركات الصناعية"، فرضية مقبولة.  اإلنتاجإحصائية للقيود الداخلية في تخفيض تكاليف 

 بالشركات الصناعية. اإلنتاجيوجد أثر ذو داللة احصائية للتحسين املستمر في تخفيض تكاليف  .3

 

  

 

 

 

 

 

 تكاليف اإلنتاج بالشركات الصناعيةألثر التحسين املستمر في تخفيض  AMOSيوضح نتائج تحليل املسار  :(6شكل )

 اإلنتاج يوضح األوزان االنحدارية ألثر عبارات بعد التحسين املستمر في تخفيض تكاليف  :(9جدول )

 

 

 

 

 أن: اإلنتاج( ألثر التحسين املستمر في تخفيض تكاليف 6يتضح من مؤشرات الشكل )

 ) 2قيمة كا .1
ً
، كما أن جميع مؤشرات )املطابقة املقارن( < 2.030) 2املعياري يساوي  ي مربع كا(، كما أن 0.05<0.071غير دالة إحصائيا

ً
  0.90( تقريبا

( التحسين 0.825وأن مؤشر توكر لويس يساوي  ملتغير  النظري واالفتراض ي  النموذج  بين  التامة  املطابقة   
ً
أيضا ( وهو مرتفع ومقبول، والتي تعني 

(، وهي نتيجة تشير إلى أن األغلبية من مؤشرات مالئمة النموذج النظري للتحسين املستمر  0.05<  0.102املستمر، كما أن قيمة وخطأ االقتراب )

، مما يؤكد على صحة النموذج البنائي النظري واالفتراض ي لنموذج التحسين املستمر بدرجة كبيرة. اإلنتاجوتخفيض تكاليف 
ً
 دالة إحصائيا

تكاليف   .2 املستمر في تخفيض  التحسين  به  إجمالي ما يؤثر  الكلي )30يبلغ )  اإلنتاج إن  التأثير  إجمالي  %( وأن ما تبقى من تأثير والبالغ 100%( من 

 . إلى عوامل أخرى خارج نطاق البحث ون %( يعزوه الباحث70)

Internal constraints Dependent variable Regression 
weight 

Standard Error T value Sig. level 

1 Ic1 <--- Reducing Production 
Costs 

1.00 
   

2 Ic2 <--- 0.85 0.21 4.12  *** 

3 Ic3 <--- 1.02 0.23 4.48  *** 

4 Ic4 <--- 0.81 0.22 3.73  *** 

5 Ic5 <--- 0.60 0.20 3.09 0.002 

Continuous Improvement Dependent 
variable 

Regression weight Standard Error T value Sig. level 

1 Ci1 <--- Reducing 
Production Costs 

1.00    
2 Ci2 <--- 0.64 0.25 2.60 0.009 
3 Ci3 <--- 1.14 0.33 3.47  *** 

4 Ci4 <--- 1.23 0.36 3.45  *** 
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 بين مستوى معنوية ) .3
ً
(، مما يؤكد تأثير التحسين املستمر في تخفيض 0.05>  0.009إلى    0.000إن جميع عبارات التحسين املستمر دالة إحصائيا

الباحثاإلنتاجتكاليف   فإن  النتيجة  هذه  على  وبناًء  في    يخلصوا   ون ،  املستمر  للتحسين  احصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد   " الفرضية  نتيجة  أن  إلى 

 بالشركات الصناعية " فرضية مقبولة. اإلنتاجتخفيض تكاليف 

 يوجد أثر ذو داللة احصائية لسلسلة القيمة في تخفيض التكاليف للشركات الصناعية.  الفرضية الثالثة: .4.5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالشركات الصناعية اإلنتاجألثر سلسة القيمة في تخفيض تكاليف  AMOSيوضح نتائج تحليل املسار  :(7شكل )

 اإلنتاجيوضح األوزان االنحدارية ألثر عبارات سلسلة القيمة في تخفيض تكاليف  :(10جدول )

 

 

 

 

 

 

 أن: اإلنتاجيتضح من مؤشرات النموذج البنائي ألثر سلسلة القيمة في تخفيض تكاليف  

)  2ي قيمة كا .1  
ً
إحصائيا أقل من  0.05<0.370غير دالة  املعياري  أن مربع كاي  املقارن، حسن    (، كما أن1.072)  2(، كما  جميع مؤشرات )املطابقة 

> 
ً
أيضا املعدل(  املطابقة  أن  0.90املطابقة،  )  قيمة وخطأ، كما  النموذج  0.05<  0.027االقتراب  (، وهي جميعها مؤشرات تؤكد على صحة مطابقة 

 . اإلنتاجاالفتراض ي والنظري ملتغير سلسلة القيود في تخفيض تكاليف 

%( 72تبقى من تأثير والبالغ )%( وأن ما  100%( من إجمالي التأثير الكلي )28يبلغ )  اإلنتاجإن إجمالي ما تؤثر به نظرية القيود في تخفيض تكاليف   .2

 ون إلى عوامل أخرى خارج نطاق البحث. يعزوه الباحث

تكاليف   .3 تخفيض  في  القيمة  لسلسلة   
ً
تأثيرا العبارات  أكثر  )  اإلنتاجإن  العبارة  بأوزان  Tc2  ،Tc3  ،Tc7يتمثل في  )  انحداريه(  بين  إلى   0.65تراوحت 

 (. 0.05> 0.000( وأن جميع قيم )ت( دالة بمستوى معنوية )0.81

  0.64إلى    0.44تراوحت بين )  ه( بقيم انحداري8، س6، س5، س4املرتبة الثانية يأتي بها مضمون العبارات )س
ً
( وأن جميع قيم )ت( دالة إحصائيا

إلى أن مضمون الفرضية الثالثة " يوجد أثر ذو داللة احصائية   وا يخلص  ون (. وبناًء على ذلك فإن الباحث0.05على تأثير هذه العبارات بمستوى معنوية )>

 لسلسلة القيمة في تخفيض التكاليف للشركات الصناعية"، فرضية مقبولة. 

   .اإلنتاجالفرضية الرابعة: يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتكامل بين نظرية القيود وسلسلة القيمة في تخفيض تكاليف  .5.5.3

 

 

 

 

 

 

 

value chain Dependent variable Regression 
weight 

Standard Error T value Sig. level 

1 Tc1 <--- Reducing Production 
Costs 

1    
2 Tc2 <--- 0.74 0.18 3.71  *** 

3 Tc3 <--- 0.81 0.19 4.20  *** 

4 Tc4 <--- 0.64 0.21 3.33 0.002 
5 Tc5 <--- 0.59 0.17 3.06 0.004 
6 Tc6 <--- 0.44 0.19 2.31 0.023 
7 Tc7 <--- 0.65 0.16 3.37  *** 

8 Tc8 <--- 0.54 0.18 2.98 0.003 
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 ألثر نظرية القيود وسلسلة القيمة في تخفيض تكاليف اإلنتاج بالشركات الصناعية AMOSيوضح نتائج تحليل املسار  :(8شكل )

تم   ملحوظة: فقد  الرابعة،  للفرضية  واالفتراض ي  النظري  لإلطار  مالئمة  أكثر  القيمة  وسلسلة  القيود  نظرية  بين  للتكامل  البنائي  النموذج  يكون  حتى 

العبارات )س بناءً 38، س37، س36، س 33، س31استبعاد  التأثير ضمن    (  في   على معنويتها 
ً
إحصائيا دالة  كانت غير  أنها  البرنامج حيث  توجيهات  على 

 التكامل مع نظرية القيود.

 اإلنتاجألثر عبارات سلسلة القيمة في تخفيض تكاليف  هنحداري يوضح األوزان اال  :(11جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أن اإلنتاجقيمة في تخفيض تكاليف التكامل بين نظرية القيود وسلسلة اليتضح من مؤشرات النموذج البنائي ألثر 

)  2ي قيمة كا .1  
ً
أقل من  0.05<0.133غير دالة إحصائيا املعياري  أن مربع كاي  املقارن، حسن  1.192)  2(، كما  أن جميع مؤشرات )املطابقة  (، كما 

> 
ً
(، وهي جميعها مؤشرات تؤكد على صحة مطابقة النموذج 0.05<  0.044االقتراب )، كما أن قيمة وخطأ  0.90املطابقة، املطابقة املعدل( أيضا

 . اإلنتاجاالفتراض ي والنظري للتكامل بين نظرية القيود وسلسلة القيمة في تخفيض تكاليف 

التأثير الكلي وأن ما تبقى من   %( من إجمالي60يبلغ )  اإلنتاجإن إجمالي ما يؤثر به التكامل بين نظرية القيود وسلسلة القيمة في تخفيض تكاليف   .2

 .  %( يعزوه الباحثون إلى عوامل أخرى 40تأثير والبالغ )

محو  .3 في  تنتمي   
ً
تأثيرا العبارات  أكثر  )س  ر إن  العبارة  في  يتمثل  القيود  )3نظرية  بلغ  انحداري  بوزن  معنوية 0.72(  بمستوى   

ً
إحصائيا دالة  وهي   )

تراوحت بين   ه( بأوزان انحداري5، س23، س22، س21، س 2، يليها العبارات )ساإلنتاج( على تأثير هذه العبارة في تخفيض تكاليف  0.05>0.000)

 بمستوى معنوية > 0.79إلى  0.58)
ً
 في محور سلسلة القيمة يتمثل في العبارة )س0.05( وجميعها دالة إحصائيا

ً
،  36، س 35(. إن أكثر العبارات تأثيرا

انحداري34س،  32س بأوزان  )  ه(  بين  تخفيض  0.85إلى    0.50تراوحت  في  القيمة  لسلسلة  العبارات  هذه  على  أثر  على   
ً
إحصائيا دالة  وجميعها   )

 (. 0.05بمستوى داللة )> اإلنتاجتكاليف 

واالنحرافات املعيارية حول واقع ممارسة كل واقع ممارسة أبعاد ومحاور البحث: يتضمن هذا الجزء من البحث املتوسطات الحسابية  على    وبناءً 

 محور من محاور البحث والنتائج يتضمنها الجدول التالي:

 

 

 

Theory of the 
constraints 

Dependent 
variable 

Regression weight Standard Error T value Sig. level 

Ic1 <--- Reducing 
Production 

Costs 

1.000 
   

Ic2 <--- 0.65 0.24 2.74 0.006 
Ic3 <--- 0.72 0.20 3.57  *** 

Ic4 <--- 0.65 0.26 2.52 0.012 
Ic5 <--- 0.58 0.24 2.40 0.016 
Ci1 <--- 0.75 0.26 2.88 0.004 
Ci2 <--- 0.74 0.24 3.09 0.002 
Ci3 <--- 0.79 0.26 3.07 0.002 
Ci4 <--- 0.83 0.28 2.99 0.003 

value chain Regression weight Standard Error T value Sig. level 
Tc2 <--- 0.50 0.21 2.36 0.018 
Tc4 <--- 0.53 0.24 2.20 0.028 
Tc5 <--- 0.85 0.31 2.79 0.005 
Tc6 <--- 0.58 0.22 2.66 0.008 
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اقع محاور االستبانة  :(12جدول ) افات املعيارية واألوزان النسبية لو  املتوسطات الحسابية واالنحر

 

 

 

 

 

 

 

( لواقع ممارسة محاور وأبعاد البحث، أن املتوسطات الحسابية تراوحت بين  12بالجدول )يتضح من املؤشرات اإلحصائية للمتوسطات الحسابية  

 ألبعاد ومحاور استبانة  5إلى    4.20( وهي جميعها من مؤشرات فئة املتوسط الخامسة )5من    4.27إلى    4.25)
ً
(، مما يؤكد وجود درجة ممارسة كبيرة جدا

 نة البحث املستطلعة.إجمالي عي%( من 85البحث ويؤكد على ذلك ما نسبته )

 : النتائج والتوصيات  . 6.3

 : النتائج  .1.6.3

 .يةاإلنتاجفي توضيح طرق تخفيض تكاليفها لشركات ( يساعد إدارة ا سلسلة القيمةو نظرية القيود  ) التكامل بين أساليب املحاسبة اإلدارية •

 في الشركات الصناعية. اإلنتاجية وبالتالي تخفيض تكاليف اإلنتاجيؤثر تطبيق نظرية القيود في جدولة املخزونات وتخفيض زمن العمليات  •

 بالشركات الصناعية.  وتحسين األداءلتحسين املستمر ا  تركز نظرية القيود على املخرجات فهي تهتم بعملية •

 .تخفيض تكاليف إنتاجهاعلى تحقيق استراتيجيتها وتعمل على  نظرية القيود يساعد الشركات الصناعيةو  سلسلة القيمةاستخدام أسلوب  •

 . نافسية للشركة في السوق التنافس ياستخدام أسلوب تحليل سلسلة القيمة يوفر معلومات عن تكاليف األنشطة مما يؤدي إلى اكتساب ميزة ت •

 التوصيات:   .2.6.3

الشركات   • إدارة  على  السودانية  يجب  بغرض  تبني  الصناعية  املستمر  التحسين  سياسة  وتبني  القيود  نظرية  بتخفيض أ تحقيق  وتنفيذ  هدافها 

 .  تكاليفها زيادة أرباحها

تمكن مستخدميها من  ضرورة إدراك العاملين في الشركات الصناعية بفلسفة نظرية القيود وسلسلة القيمة باعتبارهما من األدوات اإلدارية التي   •

 . عوقات التي تواجه النظام الصناعيتحديد امل

 النظام وبالتالي تحسين األداء.  املفروضة علىالتركيز على عمليات التحسين املستمر من أجل تقليل أو إلغاء تأثير القيود  •

الحديثة التي تركز على إدارة اإليرادات والتكاليف، بالتالي يقدم رؤية  التكامل نظرية القيود وسلسلة القيمة والذي يعتبر من أهم املداخل اإلدارية   •

عائق للشركات نحو    جديدة تحاول بها تخفيض التحديات املستمرة التي تواجه الشركات من خالل إدارة القيود واالختناقات واألنشطة التي تعتبر

 . تعظيم أرباحها

 املراجع:

: املراجع العربية:
ً
 أوال

كلية اإلدارة    -األنبار جامعة .املعيب في الشركات الصناعية األردنية اإلنتاجأثر نظرية القيود في تخفيض تكلفة  .(2015) وآخرون املنعم أسامة عبد  .1

 .  (14)7 :واالقتصاد

 املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر. .مدخل معاصر -إدارة التكلفة االستراتيجية. (2007باسيلي، مكرم عبد املسيح ) .2

3. ( اإلنجاز  . (2015الجبوري  وتعظيم  التكلفة  تخفيض  علي  وانعكاسه  كايزون  املستمر  والتحسين  القيود  نظرية  للعلوم    .تكامل  الكوت  مجلة 

 .(19) :االقتصادية واإلدارية 

 جامعة عين شمس. :املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة  .دور نموذج سلسلة القيمة في ترشيد التكاليف  .(2017حافظ شريف رأفت ) .4

5. ( محمد  حين  املحسن  عبد  استخدام  .(2008حسين،  ترشيد  قرارات  مجال  في  التكلفة  إدارة  نظم  فعالية  لتطوير  مقترح  دراسة    .املوارد  مدخل 

 جامعة سوهاج.  -ماجستير غير منشورة، كلية التجارة 

 . اإلسكندرية –الدار الجامعية للطبع والنشر .املحاسبة اإلدارية املتقدمة .(2000) يحسين، أحمد حسين عل .6

 .  ( 2)4 :مصر -مجلة الفكر املحاسبي .نظرية القيود واستخدامها في املحاسبة اإلدارية .(2000السيد، محمد جالل ) .7

املتوسط   مضمون املحور/ البعد  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الدرجة /   الوزن النسبي 

 املمارسة 

 ترتيب األهمية

  0.85 0.50 4.27 القيود الداخلية  2
ً
 األول  كبيرة جدا

  0.85 0.49 4.25 املستمر التحسين  3
ً
 الرابع كبيرة جدا

  0.85 0.48 4.26 سلسلة القيمة  4
ً
 الثاني كبيرة جدا

  0.85 0.48 4.25 اإلنتاج تخفيض تكاليف  5
ً
 الثالث كبيرة جدا

  0.85 0.49 4.26 املتوسط العام  
ً
  كبيرة جدا
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املجلة العلمية لالقتصاد ،  استراتيجية التحسين املستمر من منظور نظرية القيود ودور املراجعة في زيادة فعاليتها  .(2004السيس ي، نجوى أحمد ) .8

 .(2) :مصر –والتجارة 

مجلة    .من منظور نظرية القيود  يةاإلنتاجاستخدام املعلومات املالية والتكاليفية في تحديد القيود    .(2012السيدية، هاني جبر، نشوان الطرية ) .9

   (.109)34 :جامعة املوصل –كلية اإلدارة واالقتصاد 

سالم   أبو .10 زايد  املستمر  . (2001)  شناف،  التحسين  نحو  التوجه  لتدعيم  النشاط  التكلفة حسب  تحديد  نظام  لالقتصاد ا .  تطوير  العلمية  ملجلة 

 . (2) :، كلية التجارة جامعة عين شمسواإلدارة 

11. ( هللا  سعد  طالل  نشوان  معمل    .(2006الطرية.  في  القيود  نظرية  تطبيق  إمكانية  ودراسة  القيود  تأثير  بيان  في  املحاسبي  والنسيج  الدور  الغزل 

 اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، العراق.  ، كليةرسالة ماجستير، غير منشورة  .املوصل

 بدون ناشر. .قضايا معاصرة  –التطور االستراتيجي إلدارة التكلفة  .(2004) عاشور، عصافت سيد أحمد .12

 (. 25)8 :مجلة دراسات محاسبية ومالية .وأثره في ترشيد القراراتالبعد االستراتيجي لنظرية القيود  .(2013) عبد العزيز، البغدادي  .13

14. ( أيمن محمد سيد،  الوحدة 2014علي،  قيمة  تعظيم  بغرض  القيمة  لتحليل سلسلة  املإلية  األداء غير  استخدام مقاييس  املجلة   .االقتصادية  ( 

 (. 3)مصر،  :العلمية لالقتصاد والتجارة 

 (.106) :اإلدارة واالقتصاد مجلة .ياإلنتاجنظرية القيود ودورها في التحسين املستمر ملستوى األداء للنظام  .(2016) ، كريم عيد عيداني الفتالو  .15

التسويق  .(2011الكوش، أحمد محمد حسين ) .16 إطار  التوجه االستراتيجي في  التكلفة ذات  القيمة إلدارة  مجلة   .استخدام أسلوب تحليل سلسلة 

 .(1)مصر،  :البحوث املالية والتجارية

 العراق. ، اإلنشائية دراسة حالة الشركة العامة للصناعات –إدارة وتخفيض الكلفة باستخدام سلسلة القيمة . (2009زينب جبار ) ،يوسف .17

: املراجع األجنبية:
ً
 ثانيا
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Abstract: The objective of the study is to demonstrate the impact of the integration between the theory of constraints and 
the value chain in reducing production costs in Sudanese industrial companies. This represents the study population. An 
appropriate sample was taken by distributing the questionnaire, books, and scientific research. The problem was posed 
through various questions about the application of the theory of constraints and the value chain in reducing production 
costs. The study also aimed to identify the quality of the constraints imposed on the system and how to manage them. The 
use of the value chain method in cost management was aimed to achieve competitive advantage, and to show the validity 
of the hypotheses, as it was concluded that the application of the theory of constraints and the value chain helps industrial 
companies reduce their production cost. 
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 قدمة: امل .1

في   املتمثلةفي أصول املشروع املادية بكافة توزيعاتها واملوارد املالية  للمشاريع الريادية واملتمثلة  ال تجد دراسات ركزت على دراسة املوارد املادية  تكاد  

أفض املتاحة  املوارد  بشكل صحيح الستغالل  وتوظيفها  للمشروع  والفعالة  السليمة  اإلدارة  أن  فيه  ومما ال شك  وتوزيعاتها،  املالية  استغالل  األصول  ل 

 سينعكس بشكل إيجابي على مخرجات املشروع من حيث الجودة والتميز واالستدامة واإلبداع في تقديم الجديد والنوعي والعكس صحيح.

  للريادة  ويظهر
 
  دورا

 
 في هاما

 
 وكذلك والتطور  االستمرارية والديمومة لها ناجحة يكون  أعمال مشاريع تصبح بحيث الصغيرة  املشاريع تطوير وبارزا

 احتياجات تلبي التي والخدماتالسلع   من مختلفة أنواع إنتاج في تساهم  أنها إلى  باإلضافة املحلي السوق  متطلبات مع يتناسب كبيرة بما ملشاريع نواة  لتكون 
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 امللخص:

للمشاريع   املادية واملالية  للموارد  الفعالة  اإلدارة  أهمية  التعرف على  إلى  الدراسة  أثر ذلك على جودة تلك  هدفت  الريادية، وقياس 

( الفترة  في  املحتضنة  الريادية  املشاريع  على  الدراسة  تطبيق  وتم  بالكلية  2019-2015املشاريع  التكنولوجية  يوكاس  حاضنة  من  كل  في   )

سلوب املسح الشامل إستبانة ب( ا 159الجامعية للعوم التطبيقية وحاضنة األعمال والتكنولوجيا بالجامعة اإلسالمية بغزة، وقد تم توزيع )

الدراسة الدراسة. وتوصلت  الحاضنات محل  املستفيدين من  األعمال  للمشاريع    إلى  على رواد  املادية  للموارد  الفعالة والسليمة  اإلدارة  إن 

التوسع واالستدامة، وتعمل على توفير  الريادية واملوارد املالية املتمثلة تؤثر بشكل كبير على جودة تلك املشاريع من حيث قدرة املشروع على 

املصاريف وزيادة الربح من خالل ترشيد املصروفات وزيادة اإليرادات، وتم قياس ذلك من خالل معايير التقييم الخمسة التي تم االتفاق 

ا  الفاعلية، معيار  الكفاءة، معيار  واملالءمة، معيار  االرتباط  )معيار  أي مشروع  لقياس جودة   
 
دوليا االستدامة( وجاءت عليها  ألثر، معيار 

الدراسة النتيجة بدرجة موافقة كبيرة على تأثير اإلدارة الفعالة للموارد املادية واملالية للمشاريع الريادية على جودة تلك املشاريع. وقدمت  

ن، وتوصيات لرواد األعمال تتمثل توصيات لحاضنات األعمال تتمثل في تعزيز ودعم الجوانب اإلدارية واملحاسبية والتسويقية لدى الرياديي

في استغالل كل فرصة متاحة لالستفادة من مشاريعهم، وتوصيات للجهات املمولة تتمثل في تقديم الدعم املادي الكامل للمشاريع الريادية، 

 وتوصيات للجامعات األكاديمية تتمثل في إدراج الريادة ضمن املناهج التعليمية. 

 .حاضنات األعمال في فلسطين ؛املشاريع الريادية ؛املوارد املالية ؛املادية املوارد فتاحية:املالكلمات 
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 التي والخدمات السلع وتنافسية إنتاجية بزيادة  وكفيلة جديدة  بابتكارات وابداعات عندما تأتي التنمية على الريادية املشاريع تأثير ويزداد.واملجتمع األفراد

 ( 1، ص2018)مشني،  .تقدمها

 واألخطاء، تصحيح العيوب تكاليف  إلغاء خالل  من  اإلنتاج تكاليف تخفيض إلى األوجه تؤدي  متعددة  انعكاسات له  املشروعات في الجودة  تحقيق إن

 للمشروع املنفذة  للجهة الثقة كما يكسب املؤسسات، كفاءة  زيادة  في يسهم  مما  االستخدام، فترة  الصيانة خالل تكاليف وتقليل املستهلك، رضا وتحقيق

 ( 1، ص2017)عنبر،  .واالستمرار  املنافسة إمكانيةلها  العمل ويتيح سوق  في حصتها  من ويزيد

ة من وفيما يتعلق باملشاريع الريادية في قطاع غزة فهي إما صغيرة أو متوسطة وذلك بحكم الظروف االقتصادية من بطالة وقلة التمويل والسياسي

ي القطاع ليس منذ زمن كبير، واإلنسان الغزي بطبيعته كادح ويعمل إغالق املعابر وعزل القطاع عن العالم الخارجي، واملشاريع الريادية تم العمل عليها ف

 في ظروف مختلفة ولديه أفكار إبداعية يسخرها لخدمته بسبب ما مر عليه من حروب ونكبات.  

 :مشكلة الدراسة . 1.1

ا املشاريع الريادية تعتبر   موضوع 
 
 كبيرا

 
 الناتج عمل وتوليد فرص خلق على هابقدرت اإليجابي أثرها حيث من القصير املدى  على التنمية في القى اهتماما

 .التنموية املشاريع من خالل رأس املال خلق على وتحفيزه  املجتمع أوضاع لتحسين مجتمعية رفاهية بخلق الطويل املدى  وعلى

أهم املشاكل والتحديات التي تواجه الرياديين أفاد  وبعد إجراء مقابلة مع مدير حاضنة األعمال والتكنولوجية بالجامعة اإلسالمية بغزة وسؤاله عن 

( مما قد يجد املشروع الريادي نفسه بعد عام تعرض cash flowأن غالبية املشاكل والتحديات هي مشاكل مالية وضعف في إدارة التدفقات النقدية )

 هناك مشاكل في إدارة املوارد البشرية ناتج عن خالفات بين فريق ا 
 
كمسؤول عن مشتريات  الباحثانملشروع بعد نجاحه، ومن خالل عمل لإلفالس، وأيضا

 وسوء إدارة للموارد املادية 
 
واملالية للمشروع   بعض املشاريع الريادية في حاضنة يوكاس التكنولوجية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ملس هناك قصورا

في هذه الدراسة على    الباحثانيل وغيرها من األمور والتي أدت لفشل بعض املشاريع، وركز  الريادي ناتج عن عدة عوامل منها نقص في الخبرة وقلة التمو 

 املجال للباحثين اآلخرين التركيز على باقي املوارد. 
 
 إدارة املوارد املادية واملوارد املالية للمشروع الريادي، تاركا

 :التساؤالت اآلتية في دراسةال مشكلة طرح  يمكن  هنا ومن

يقية  دور اإلدارة الفعالة للموارد املادية واملالية في جودة مخرجات املشاريع الريادية لحاضنات األعمال في الكلية الجامعية للعلوم التطبما هو 

 والجامعة اإلسالمية بغزة؟ 

 ويتفرع عن التساؤل األسئلة التالية:

الجامعية للعلوم التطبيقية والجامعة  ما هو دور اإلدارة الفعالة للموارد املادية في جودة مخرجات املشاريع   .1 الريادية لحاضنات األعمال في الكلية 

 اإلسالمية بغزة؟

الجامعية للعلوم التطبيقي .2 الكلية  الريادية لحاضنات األعمال في  ة والجامعة  ما هو دور اإلدارة الفعالة للموارد املالية في جودة مخرجات املشاريع 

 اإلسالمية بغزة؟

 الدراسة:أهداف  . 2.1

 مع أسئلة الدراسة الحالية فإن الدراسة تسعى لتحقيق األهداف التالية: 
 
 انسجاما

لجامعية للعلوم معرفة دور اإلدارة الفعالة للموارد املادية للمشاريع الريادية وأثرها على جودة مخرجات تلك املشاريع في حاضنات األعمال في الكلية ا  .1

 اإلسالمية بغزة. التطبيقية والجامعة 

ية الجامعية التعرف على دور اإلدارة الفعالة للموارد املالية للمشاريع الريادية وأثرها في جودة مخرجات تلك املشاريع في حاضنات األعمال في الكل .2

 للعلوم التطبيقية والجامعة اإلسالمية بغزة. 

 لى استغالل موارد املشاريع الخاصة بهم بالشكل األمثل. تقديم الحلول واملقترحات للرياديين والتي من شأنها رفع القدرة ع .3

 مبررات وأهمية الدراسة: . 3.1

 في تعزيز ودعم االقتصاد الفلسطيني من الناحيتين النظرية والتطبيقية
 
تعتبر الدراسة ، حيث  تنبع أهمية الدراسة من كونها تتناول موضوع مهما

موضوع   تناولت  التي  القالئل  الدراسات  املشاريع.من  تلك  مخرجات  بجودة  عالقتها  ودرست  الريادية  للمشاريع  واملالية  املادية  األهمية   وتتمثل املوارد 

من خالل    التطبيقية للدراسة في ارتباطها بعمل وأداء حاضنات األعمال في جامعات قطاع غزة والتي تساعد فئة الشباب والخريجين على بناء مستقبلهم 

 اهم في دفع عجلة االقتصاد في قطاع غزة وتخفف من البطالة.إنشاء مشاريع ريادية ستس

 فرضيات الدراسة:   . 4.1

( لإلدارة الفعالة للموارد املادية على جودة مخرجات املشاريع  α≤ 0.05يوجد عالقة ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )  الفرضية الرئيسة األولى: •

 في حاضنات األعمال بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والجامعة اإلسالمية بغزة. الريادية 
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الثانية:   • الرئيسة  )الفرضية  داللة  إحصائية عند مستوى  داللة  ذو  املالية  α≤ 0.05يوجد عالقة  للموارد  الفعالة  على جودة مخرجات  ( لإلدارة 

 . في حاضنات األعمال بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والجامعة اإلسالمية بغزةاملشاريع الريادية 

 نموذج الدراسة:أ . 5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (: أنموذج الدراسة 1شكل)

 ( pmp proمن خالل )املعايير الدولية لتقييم املشاريع الدولية(، )الدليل إلى شهادة ن الباحثا: جرد بواسطة املصدر 

 التعريفات اإلجرائية: . 6.1

 املوارد املادية: •

املصنعة والطاقة  ، وتنقسم إلى املواد الرئيسية واملساعدة واملكونات واملنتجات شبه  اإلنتاجهي الكائنات من العمل، والتي تستخدم في    -املوارد املادية 

و إنتاج السلع وأداء  والوقود، وتستخدم لتلبية االحتياجات التكنولوجية. هذه القيم هي األشياء التي يتم إرسالها إلى العمل البشري، والهدف النهائي منها ه

 ( /https://ar.delachieve.com) .األعمال وتوفير الخدمات املختلفة

 املوارد املالية:   •

تكاليف   تنفيذ  إلى  تهدف  والتي  لها،  املتاحة  األموال  هي  للمؤسسة  املالية  للموظفيناإلنتاجاملوارد  االقتصادية  والحوافز  املالية  وااللتزامات   ،.( 

https://ara.coin-group.com/ ) 

 الريادة: •

محدد  يورد الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني أن الريادة هي "عملية االنتفاع بتشكيلة واسعة من املهارات من أجل تحقيق قيمة مضافة في مجال

الدخل أو استقاللية أعلى ب البشري وتكون املحصلة لهذا الجهد إما زيادة في  اإلبداعي من مجاالت النشاط  إلى اإلحساس بالفخر نتيجة الجهد  اإلضافة 

 ( 20، ص2018املبذول".) مشني، 

 جودة املشاريع: •

 ثم تلبيتها، وتدرك إدارة الجودة 
 
الشاملة أن    تم تعريف الجودة على أنها تلبية أو تجاوز توقعات العمالء، والهدف هو تحديد احتياجات العمالء أوال

ذلك ليس من السهل   املنتج املنتج بشكل مثالي ليس له قيمة تذكر إذا لم يكن ما يريده العميل، لذلك يمكننا القول أن الجودة تعتمد على العمالء ومع

ا تحديد ما يريده العميل، ألن األذواق والتفضيالت تتغير.   ( LABOSO: 2016, p8)دائم 

 حاضنات األعمال: •

تنظيم  الحاضنة هي مؤسسة مستقلة ذات كيان قانوني تمثل بيئة أو إطار متكامل من املكان والتجهيزات والخدمات وآليات املساندة واالستشارة وال

الع إدارة وتنمية وشبكة من  األعمال في  الالزم ومخصصة ملساعدة رواد  الدعم  أنواع  إدارة متخصصة وتوفر جميع  القات واالتصاالت تدار عن طريق 

الوطنية واإلقليمية والدولية التسويق واملنافسة  إلى منتجات وصناعات قادرة على  اإلبداعية وتحويلها  األفكار  الجديدة، وتشجيع  )الزهراني، املنشآت   .

 ( 53، ص2020

https://ar.delachieve.com/
https://ar.delachieve.com/
https://ar.delachieve.com/
https://ara.coin-group.com/
https://ara.coin-group.com/
https://ara.coin-group.com/
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 منهج الدراسة: . 7.1

   موضوع  الظاهرة  وصف خالله من  الذي يحاول  التحليلي الوصفي املنهج  باستخدام الباحثان  قام الدراسة أهداف تحقيق أجل من
 
الدراسة وصفا

،
 
 وكما

 
، والتعبير عنها كيفا

 
 واملالية للمشاريع الريادية ودورها في جودة مخرجات تلك املشاريع. بهدف التعرف على اإلدارة الفعالة للموارد املادية  وذلك   دقيقا

 مجتمع الدراسة: . 8.1

ن العينة املستهدفة تتكون من إ، وبناء  على مشكلة الدراسة وأهدافها فالباحثانمجتمع الدراسة والذي يمثل جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها  

( في كل من حاضنة يوكاس التكنولوجية في الكلية الجامعية للعلوم 2019 – 2015واملحتضنة في الفترة الواقعة بين عام )جميع املشاريع الريادية املشاركة 

( عددها  والبالغ  اإلسالمية  الجامعة  في  والتكنولوجيا  األعمال  وحاضنة  )159التطبيقية،  موزعة  مشروع،  يوكاس 82(  حاضنة  في  محتضن  مشروع   )

باستخدام طريقة املسح الشامل على كافة أفراد مجتمع الدراسة،   ناالباحثقام  و ع محتضن في حاضنة األعمال والتكنولوجيا  ( مشرو 77، )التكنولوجية

)  159وذلك بتوزيع   استبانة من خالل  الدراسة، حيث تم تصميم   وتمت عملية Google   Formإستبانة على كافة عناصر عينة 
 
إلكترونيا تعبئتها  ( وتم 

استرداد   النصية( وقد تم  الرسائل  الواتس أب،  اإللكتروني،  البريد  الشخص ي،  التواصل )االتصال  الدراسة من خالل وسائل    139التواصل مع مجتمع 

بنسبة   ذكر   ،%87.50إستبانة  الجدير  ومن  اإلحصائي،  للتحليل  املستردة صالحة  االستبانات  الكورونا وكانت جميع  زمن  في  تمت  االستبانة  تعبئة  أن  ه 

 وصعوبة التواصل املباشر.  
 

 أداة الدراسة:  . 9.1

دراسة تطبيقية مقارنة على حاضنات   -تم إعداد استبانة حول "اإلدارة الفعالة للموارد املادية واملالية ودورها في جودة مخرجات املشاريع الريادية

 األعمال بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والجامعة اإلسالمية بغزة"، وتتكون من ثالث أقسام رئيسة هي: 

 .القسم األول: وهو عبارة عن بيانات شخصية عن املستجيبين •

 .ويتعلق االدارة الفعالة للموارد املادية واملالية القسم الثاني: •

 . ويتعلق جودة مخرجات املشاريع الريادية لثالث:القسم ا  •

 :جمع البياناتمصادر  .10.1

اتجه    املصادر الثانوية: • العربية    الباحثانحيث  الكتب واملراجع  تتمثل في  الثانوية، والتي  البيانات  إلى مصادر  للدراسة  النظري  في معالجة اإلطار 

في مواقع  واألجنبية ذات العالقة، والدوريات واملقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث واملطالعة  

 اإلنترنت املختلفة.

إلى جمع البيانات األولية من خالل االستبانة كأداة للدراسة، صممت   الباحثانملعالجة الجوانب التحليلية ملوضوع الدراسة لجأ    املصادر األولية: •

 خصيصا  لهذا الغرض. 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة:  .11.1

.وقد تم استخدام األدوات  Statistical Package for the Social Sciences   (SPSS)تم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي  

 اإلحصائية التالية: 

 لوصف عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب املئوية والتكرارات  •

 املتوسط الحسابي واملتوسط الحسابي النسبي واالنحراف املعياري.   •

 ( ملعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) •

• ( بيرسون  ارتباط  وقد Pearson Correlation Coefficientمعامل  متغيرين.  بين  العالقة  دراسة  االختبار على  يقوم هذا  االرتباط:  درجة  لقياس   )  

 لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة وكذلك لدراسة العالقة بين املجاالت. الباحثاناستخدمه 

( ملعرفة ( Independent Samples T test (. اختبار تحليل التباين  Linear Regression- Model  Multipleنموذج تحليل االنحدار الخطي املتعدد ) •

 فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات ما إذا كان هناك 

التباين األحادي  • بين ثالث  ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحليل  إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية  ( ملعرفة ما 

 مجموعات أو أكثر من البيانات.  

 الدراسات السابقة:  .12.1

على قیمة املنظمة،     Enterprise Resource Planning (ERP) إلى تقییم أثر تطبیق نظم تخطیط موارد املنشأة (  2020)   هدفت دراسة إبراهيم •

 إلختبار فروض   الباحثانولتحقیق هدف الدراسة قام 
 
بإعداد إستمارة إستبیان تضم مجموعة من العبارات تمثل متغيرات الدراسة، وذلك تمهیدا
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اعتماد نجاح وجودة نظم    اإلحصائية   األساليبالدراسة بإستخدام مجموعة من   نتائجها  املنشأة    تخطيطاملناسبة، وكانت من  املوارد على ثقافة 

فق تتعرض لها املنشأة، ومدى توا   يالت  التنافسيةاملعلومات، والضغوط    تكنولوجيا نظم   تطبيق  بأهمية  العاملون   واقتناعومدى دعم اإلدارة العلیا  

تنافسیة متقدمة مما یساهم فی دعم قیمة املنظمة، وأوصت بضرورة العمل على توضیح  ةمکان تحقيق  علبه تترتب، مما احتجاجاتهاتلك النظم مع 

مفهوم وأهمیة وخصائص نظام تخطیط موارد املنشأة بشکل أکبر، وتوضیح أوجه اإلستفادة منه لکافة األطراف ذات الصلة للحصول على النتائج  

 ملرجوة واملتوقعة من تطبیقه، مما یزید من قیمة املنظمة. ا 

م )مؤثر( في العالقة القائمة بين بعض محددات الوصول إلى   (2019)  دراسة املبروك وإندارة  هدفت  •
ّ
إلى قياس تأثير موقع املشروع كمتغير محك

تتكون من   التحليلي لعينة  الوصفي  املنهج  التمويل، وإلنجاز ذلك تم استخدام  الصغيرة واملتوسطة في مدينتي   350مصادر  املشاريع  من أصحاب 

ثقافة املجتمع( واملتغير التابع   /وجود تأثير ملوقع املشروع في العالقة بين املتغيرين املستقلين )الشبكاتطرابلس وسبها، خلصت نتائج الدراسة إلى  

واملتغير الحكومي(  )الدعم  املستقل  املتغير  بين  العالقة  في  املشروع  ملوقع  تأثير  الدراسة على عدم وجود  أكدت  كما  التمويل،  إلى  التابع    للوصول 

وصت الدراسة بضرورة سعي "البرنامج الوطني لتشجيع املشاريع الصغرى واملتوسطة في ليبيا"، بالتعاون مع السلطات العليا الوصول إلى التمويل، وأ 

 .ذات االختصاص في الدولة إلى توفير مصدر تمويلي قوي )يكون كشريك( لدعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة.

تحديد أهم عوامل استدامة املشروعات الصغيرة واملتناهية الصغرة التي نفذها ديوان الزكاة بوالية غرب    ىلإ (  2019)  عمر ويونس  هدفت دراسة •

 لذلك، بجانب البيانات الثانوية من مكاتب  م2015كردفان، بالسودان خالل العام 
 
، وقد تم جمع البيانات األولية بواسطة استبانة اعدت خصيصا

أن ثلثي املشروعات املنفذة تتصف باالستدامة سواء كانت كلية أو جزئية ساهمت في استدامتها مجموعة من   ىلإالديوان وغيره، وتوصلت الدراسة 

تصميم   بضرورة  الدراسة  وأوصت  املشروع،  ببيئة  يتعلق  ما  املشروع ومنها  بخصائص صاحب  يتعلق  ما  ومنها  باملشروعات  يتعلق  ما  منها  العوامل 

 لخبرات ومعارف امل
 
ستهدفين خاصة العاطلين ووضع االعتبارات البيئية الختيار املشروع وزيادة رساميلها بحيث تتماش ي مع مستويات املشروعات وفقا

 التضخم. 

التي قد تؤثر   إلى  ( 2018)  دراسة فرحات  ت فهد • العوامل  أهم  املحوسبة في عملهم،  دراسة  املحاسبية  البرامج  األعمال الستخدام  على توجه رواد 

كانت نتائج الدراسة لها تأثير كبير على املشاريع الريادية في فلسطين، حيث تمثل دليل ، وقد  تحسين األداء املالي للمشرع الريادي وقياس أثر ذلك على  

األعمال نحو استخدام هذه البرامج وتأثير ذلك على تحسين األداء املالي ملشاريعهم الريادي املؤثرة على توجه رواد  العوامل  ة من خالل على مالئمة 

اإليرادات وزيادة  املصروفات  ترشيد  عند    وأوصت  التالية  املحوسبة  املحاسبية  البرامج  استخدام  نجاح  في  املؤثرة  العوامل  االعتبار  بعين  لألخذ 

 إعدادها، وإدراج دورات تكوينية في البرامج املحاسبية املحوسبة لرواد األعمال قبل استخدام واحتضان مشاريعهم. 

( إلى التحقيق في تأثير جودة املشروع على إنتاجية عمل الشركات الصغيرة واملتوسطة والعالقة بين نقص الوصول  Motta, 2018هدفت دراسة )  •

ا أن  الكافي إلى التمويل الخارجي وإنتاجية العمل، حيث توصلت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين جودة املشروع وإنتاجية العمالة. وجدنا   أيض 

لصغيرة واملتوسطة التي تقدمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية ولكن تم رفضها لديها مستويات إنتاجية عمالية أقل من الشركات  الشركات ا 

ا تتمتع ب إنتاجية الصغيرة واملتوسطة التي حصلت على التمويل. باإلضافة إلى ذلك، تبين أن الشركات الصغيرة واملتوسطة املقيدة التي تصدر دولي 

على من الشركات املقيدة التي تتمتع بفرص أقل للوصول إلى أسواق التصدير، على الرغم من أن دور جودة املشروع في تفسير إنتاجية العمل عمالة أ 

 للشركات الصغيرة واملتوسطة املقيدة قد يكون بسبب مبيعات التصدير املباشرة في معظمها. 

الستكشاف تحديات الريادة في فلسطين حيث اتّبعت منهجية البحث )الكيفي النوعي( وذلك من خالل  (  2018)   هدفت دراسة منصور وعبد الجواد •

وممثل  املقابالت املعمقة وتحليل املحتوى وقد اشتملت املقابالت على كل من: شخصيتين رياديتين وممثل لجهة حكومية في وزارة االقتصاد الوطني،

تائجها وجود عدة معيقات للريادة في فلسطين يمكن تلخيصها ضمن املحاور التالية: سياسات االحتالل، ملؤسسة تمويل مشاريع صغيرة، وكانت من ن

  التشريعات الحكومية، فرص الحصول على تمويل، نظام التعليم التقليدي، الثقافة املجتمعية السائدة. وأوصت الدراسة باقتراح سياسات تخفف

طة الفلسطينية كإحداث تعديالت ُمشّجعة على قانون تشجيع االستثمار الستقطاب أصحاب األفكار من حدة هذه املعيقات في حدود سيطرة السل

الريادية واأل  باملشاريع  يتعلق  اتباع سياسات جديدة فيما  التمويل والبنوك على  البطالة، تشجيع مؤسسات  الذي يقلل نسبة  األمر  فكار  الريادية 

سطيني حول اهمية النهوض باألفكار الريادية وعدم حصر آمالهم ومتطلباتهم في وظائف حكومية أو  الجديدة، تنظيم دورات توعوية للمجتمع الفل

 وظائف القطاع الخاص.

 في الخمسة املجاالت واقع دراسة من خالل لحم، وذلك بيت محافظة في الصغيرة  الريادية املشاريع واقع إلى تحليل(  2018)  هدفت دراسة مشني •

 الريادية للمشاريع االربعة التطويرية النواحي دراسة الى باإلضافة الرياديين( النمو، املخاطرة، خصائص والتميز، تكار، اإلبداعاالب (الريادية املشاريع

محافظة الصغيرة  )الناحية لحم  بيت في  الناحيةاإلنتاج وهي  إلى الناحية العاملين، تطوير التسويقية، ية،  الدراسة  وتوصلت   واقع أن املالية(، 

 واإلبداع االبتكار ودعم  تشجيع بضرورة  الدراسة الخمسة، وأوصت املجاالت  لجميع جاء بدرجات عالية لحم  بيت محافظة في الريادية املشاريع

 العاملينوتطوير   واملالية والتسويقية يةاإلنتاج النواحي من وتطويرها ودعمها والتحديات املخاطر النمو ومواجهة على املشاريع ومساعدة  والتميز

 .االجتماعية الوطني والنواحي االقتصاد على بالنفع يعود فيها مما النهوض ويضمن املشاريع هذه  يدعم  مما فيها
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التعرف على دور املعايير الدولية إلدارة املشاريع في زيادة جودة املشروع في املؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة،   ىلإ ( 2017)  هدفت دراسة عنبر  •

املشاريع التي تقدمها تلك املؤسسات، وقد تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة رئ الجودة في  يسة وكذلك التعرف على مستوى 

وجود عالقة داللة إحصائية بين توفر املعايير الدولية إلدارة املشاريع، وبين وزيادة جودة املشروع؛ كما    إلىوقد توصلت الدراسة  لجمع البيانات،  

 على زيادة جودة املشروع  إلىتوصلت الدراسة 
 
هو إدارة  وجود تأثير للمعايير الدولية إلدارة املشاريع على زيادة جودة املشاريع، وكان أكثر املعايير تأثيرا

رد  مورد املشروع، وأوصت الدراسة بضرورة االعتماد على تكاليف معيارية لتحديد التكاليف الحقيقية إلنجاز املشروع، وضرورة الحصول على موا 

 بشرية مدربة بشكل جيد. 

السمات وكيفية  (  Markou & others, 2017هدفت دراسة )  • إنشاء حديقة  لتنفيذ خمسة نماذج لصنع القرار متعدد  أدائها في جدولة مشروع 

لتوفر شمسية، وأوضحت نتائج الدراسة أن القوى العاملة تستخدم اآلالت واملواد واملعدات لتنفيذ أنشطة املشروع، ولكن هذه في الغالب محدودة ا 

ا ألن الذروات الكبيرة تتوافق مع التقلبات في مما قد يقيد إجراءات جدولة املشروع، وقد تنشأ مشكالت تتعلق باإلدارة الفعالة للموارد املتاحة ن  ظر 

أنه يتعين على مديري اإلدارة اتخاذ قرار بشأن استخدام املوارد بكفاءة    وأوصت الدراسة،  تخصيص املوارد خالل دورة حياة املشروع أو فترة البناء

ا مراعاة   أيض  القرار بشكل صحيح يجب عليهم  املشروع، والتخاذ  تقليل مدة  أو  بالنسبة أكبر  الخيارين،  املشروع ملعالجة تأثيرات هذين  إدارة  بيئة 

 للمنظمات فإن هذه اآلثار محسوسة من الناحية املالية مثل تجاوز التكاليف بسبب سوء استخدام املوارد أو طول مدة املشروع.

ة املشروع. كما هدفت إلى دراسة تأثير التركيز على إلى بحث تأثير ممارسات إدارة الجودة الشاملة على فاعلية إدار (  Laboso, 2016هدفت دراسة )  •

ث تفاعل  العمالء، وعالقات املوردين، والقيادة والتحسين املستمر على الفعالية في إدارة املشاريع. اعتمدت الدراسة على تصميم املسح الوصفي حي

عات في املؤسسة يجب أن تكون متمحورة حول العميل وبالتالي  مع املستجيب بشكل فردي، وخلصت الدراسة إلى أن اإلدارة الفعالة للمشرو   الباحثان

ا   تحسين منتجاتها وتقديم الخدمات بشكل مستمر، وأوصت بأنه يجب أن تكون املنظمة قادرة على تحسين جودة املنتج والخدمة من اآلن فصاعد 

ا لزيادة املنافسة في السوق، من الضروري التحس  ين املستمر.لتقليل عبء التكلفة للعمالء. نظر 

 إلدارة املشاريع، وهي إدارة مشروع السلسلة الحرجة ومقارنتها بالنهج ( Izmailovo et al,. 2016دراسة ) هدفت  •
 
إلى استخدام طريقة جديدة نسبيا

التأك  تأثير عدم  الوقت املخطط له كمخزن مؤقت زاد  أنه كلما زاد  لها  الدراسة  التي توصلت  النتائج  أهم  املشروع، وكانت  د على  التقليدي إلدارة 

٪ من املخزن املؤقت للمشروع، إذن يمكن اعتبار هذا املشروع  50لى سبيل املثال ، إذا لم يتم استخدام أكثر من  املشروع في شكل مخاطر محققة، ع

ا، وأوصت الدراسة بأنه يجب تجنب املنافسة على املوارد من خالل موازنة الحمل، كما أنه يزيل الحاجة إلى تبديل املوارد بين ا جد  املهام، يجب   ناجح 

 % من عدم التأكد، حماية السلسلة الحرجة من عدم توافر املوارد. 50رة بنسبة أخذ املهمة املقد

 (  2015)  دراسة الرمالوي واملشهراوي هدفت   •
 
في تحقيق التنمية االقتصادية   الحكوميةأمام املنظمات غير    إلى التعرف على املعوقات التي تقف حائال

تؤثر  اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي  أن  نتائج الدراسةوكان من استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،  .من خالل تمويل املشروعات الصغيرة 

ا املشروعات الصغيرة، ويساهم غياب تشريعات وقوانين خاصة بتنظ ا على املشروعات االقتصادية وخصوص  يم عمل املشروعات الصغيرة في  سلب 

إلعفاء املشروعات الصغيرة من الضرائب مساهمة في إنجاحها ويحميها   تشريعاتضرورة عمل الحكومات على استحداث ب  وأوصت، اانهياره سرعة

تلك   واحتياجات  ملتطلبات  وتستجيب  خصوصيتها  لتالئم  الصغيرة  املشروعات  يشمل  بحيث  والتشريعية  القانونية  البيئة  وتطوير  االنهيار  من 

 .املشروعات

رها في تطوير املشاريع الصغيرة في فلسطين باملقارنة بين حاضنة الجامعة للتعرف على الحاضنة التكنولوجية ودو (  2015)   هدفت دراسة النخالة •

كأدات واالستبانة  املقابلة  واستخدمت  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  واعتمدت  التطبيقية،  للعلوم  الجامعية  الكلية  وحاضنة  ين اإلسالمية 

  تعتبر التكنولوجية الحاضنات  أن إلى رئيستين لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة
 
  محركا

 
 ساعدت كما الصغيرة، املشاريع دعم وتطوير في أساسيا

باألسواق  الصغيرة  وربط املشاريع وناجحة، ناشئة شركات إلى والريادية أفكارهم اإلبداعية وتحويل صغيرة  مشاريع إنشاء املشاركين على الحاضنات

د عالقة تعاون بين الجامعات واملعاهد كمصدر لخلق األفكار وبين الحاضنة كمكان لتجسيد األفضل  وأوصت الدراسة بالعمل على إيجا املستهدفة،

 منها، واالهتمام باملخرجات، وتفعيل دور الحاضنات التكنولوجية من خالل توجيه رواد األعمال وترويج منتجاتهم. 

 ما يميز الدراسة الحالية: 

 الدراسة الحالية تشكل إضافة جديدة  
 
 وإقليميا

 
الريادية يمكن اإلستفادة منها محليا حيث تعتبر كأول دراسة محلية    للرياديين وأصحاب املشاريع 

ع، وكيفية استفادة تطرقت لدراسة اإلدارة السليمة والفعالة للموارد املادية واملوارد املالية ألي مشروع ريادي وتأثير ذلك على جودة مخرجات تلك املشاري

ب املشاريع الريادية من كل جزء من مكونات املشروع امللموسة وغير امللموسة، وكيفية اختيار موقع املشروع ودور حاضنات األعمال في الريادين وأصحا

  تعزيز تلك املفاهيم لدى الرياديين.

ملقابلة الشخصية لجمع املعلومات  تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة: بأنها استخدمت عدة أدوات لجمع البيانات منها االستبانة وا  •

 األولية وتحليل االستبانات باستخدام البرامج املخصصة لذلك. 
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بينم •  ،
 
معا الريادية  للمشاريع  املالية  واملوارد  املادية  املوارد  ركزت على  بأنها  السابقة:  الدراسات  الحالية عن  الدراسة  اختلفت  الدراسات كذلك  ا 

.السابقة ركزت على أحدهم وال توجد 
 
 دراسة تطرقت للمتغيرين معا

 : اإلطار النظري  .2

 املوارد ومفهومها: . 1.2

ن أهمية لهذين في عالم االقتصاد والتجارة ال يمكن االستغناء عن املوارد بشتى أنواعها سواء املوارد الطبيعية والبيئية أو املوارد البشرية فلن تكو 

الطبيعية ولن تصبح موارد بمعناها االقتصادي دون أن يتوفر عنصر اإلنسان لتحويلها واالستفادة منها، املوردين دون وجود أحدهما، فال أهمية للموارد 

طبيعي الخالص، وفي فاإلنسان يكون في حكم الفناء إن لم تتوفر له املوارد البيئية بمحتواها املادي الذي يعينه على البقاء، فاملوارد هنا ليست الكيان ال

ان البشري املستقل، وإنما هي حصيلة التفاعل بين اإلثنين فاإلنسان يقوم باكتشاف املوارد من الطبيعة والبيئة ويقوم بتحويلها نفس الوقت ليست الكي

 وتسخيرها لخدمة مصالحه.

اة من خالل استغاللها  هي تلك املواد الخام أو املواد األولية املوجودة في مكان ما ويمكن استخدامها للحفاظ على الحيبأنها  ويمكن تعريف املوارد  

.
 
 ( Jeswiet,14,2014 )اقتصاديا

 أنواع املوارد:  .1.1.2

املوارد على أساس مشاركتها في عملية   أقسام:  اإلنتاجيمكن تقسيم  املصنعة، واملوارد   إلى ثالث  املوارد  أي  املال  الطبيعية، رأس  املوارد  أي  األرض 

 ( 15، ص2015)سليمان،  .البشرية أي اإلنسان

اآلالت وخطوط  ويمكن تصنيف املوارد حسب طبيعتها إلى املوارد البشرية كالعمال واملهندسين أو الخبراء األساسيين، واملوارد املادية أو الفيزيائية ك 

املنتج وكذ  اإلنتاج التي تعد أساسية في  املعنوية مثل براءة االختراع  األولية وكل ش يء مهم وضروري لإلنتاج، واملوارد  الالزمة وحتى واملواد  التراخيص  لك 

امل كانت هذه  إن  كاملصارف، وال مشكلة   من خدماته 
 
 هاما

 
يشكل قسما املشروع  كان  إذا  املالية خاصة  واملوارد  وغيرها،  التجارية  وارد مملوكة العالمات 

 ( 246، ص2019)صقر،  .للمشروع أو مستأجرة 

 ومن خالل ما سبق يمكن تقسيم املوارد إلى أربعة أقسام: 

 .وارد الطبيعيةامل .1

   .املوارد البشرية .2

 .املوارد املادية .3

 .املوارد املالية .4

 مفهوم املوارد املادية: .1.1.1.2

، ويتم تسجيل تلك  اإلنتاجال يكاد يخلو مشروع أو نشاط تجاري من املمتلكات واألصول واملوارد املتنوعة التي تعينه على البقاء واالستمرار في دورة  

 املوارد في سجالت الشركة املالية. 

(، وعرفت بأنها هي جميع املوارد 3،2011)أبوليلة: دات.ويمكن تعريف املوارد املادية أنها هي كل ما يوجد في املنظمة من مباني وأجهزة وتجهيزات ومع

 .( www.specialties.bayt.comجهزة واثاث وغيرها.)أ صول متضمنة سيارات ومعدات وآالت و أ امللموسة من 

من خالل التعريفات السابقة أن املوارد املادية هي واحدة من املواد الرئيسية املسجلة وتحليلها في املحاسبة املالية للمشروع، وتشمل   الباحثان ويرى 

 .اجاإلنتهذه األنواع املختلفة من املواد الخام والوقود واملواد واملكونات واملنتجات شبه املصنعة والطاقة التي تشتريها الشركة لضمان عملية 

 تقسيم املوارد املادية:

 يمكن تقسيم املوارد املادية ألي مشروع كاآلتي:

 .أصول املشروع .1

 .املواد الخام .2

 .مخزون املشروع .3

  .موقع املشروع .4

 األصول:  .1

امل الذمم  البنوك  ولدى  الصندوق  في  النقدية  مثل:  املنشأة  تمتلكها  التي  الغير  طرف  والحقوق  االقتصادية  املوارد  أو  املمتلكات  هي  الية  األصول 

املهمات واألدوات ( واللوازم و اإلنتاج)املدينون(، واملخزون السلعي آخر املدة )البضاعة التي تحتفظ بها املنشأة ألغراض البيع أو ألغراض االستخدام في  

http://www.specialties.bayt.com/
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يمكن ال   
 
فمثال األموال(،  )توظيفات  املنشأة  استخدامات ألموال  تمثل  )املوجودات(  األصول  أن  القول  ويمكن  واألراض ي،  واملباني  مبنى   واملعدات  شراء 

 أو بشيك أو باال
 
إال عن طريق تمويل معين: فيتم سداد الثمن نقدا قتراض سواء عن طريق البنك أو تتم للمنشأة )املبنى أصل ألنه استخدام لألموال( 

 على املنشأة للغير
 
 ( 71، ص2006) العناتي، . عملية الشراء على الحساب مما يترتب دينا

وليس    اإلنتاج األصول بأنها هي االستثمارات التي تستخدمها وتملكها املنشاة بغرض املساعدة في تحقيق األهداف عن طريق عمليات    الباحثان ويرى  

 عاده ا إ بغرض  
 
ت واملعدات والسيارات لى حسابات جزئيه منها اآل إ تستمر مع املنشأة عده سنوات، ويفتح لها حسابات فرعيه، وتقسم بدورها    لبيع، وغالبا

 والشهرة وحقوق النشر وبراءة االختراع. الخ ثاث واملفروشاتواملباني واألراض ي واأل

 املواد الخام: .2

 في نجاحها، حيث تقوم بإمداد وتوفير السيولة في املواد واللوا   تؤدي 
 
 هاما

 
زم املحفوظة إدارة املواد واللوازم في أي مؤسسة إنتاجية عامة أو خاصة دورا

ال يمكن استمرار ودوام خط ي أو للبيع للموزعين أو للتسليم للعمالء أو الوحدات التابعة لها واملسندة من قبلها، فاإلنتاجفي مستودعاتها ملساعدة النشاط  

 وخط سير العمليات دون إدارة مواد ناجحة وكفؤة تعمل وفق خطط إدارية وعلمية مدروسة وسليمة. اإلنتاجوسير  اإلنتاج

املصنعة ونصف    وتعرف املواد الخام بأنها األموال املنقولة داخل املؤسسات العامة والشركات الخاصة التي تشمل املواد األولية واملواد الخام والسلع

مات التي تحتاجها املصنعة وكل ما يدخل في صيانتها واألجهزة واملعدات واآلالت وتفرعاتها بجميع أشكالها وكل ما يدخل في صيانتها وشحنها وتأمينها والخد

 (. 16، ص  2002)محيالن،  .اجبهاوكل ما يدخل في صناعتها وإنتاجها والتي تشكل حاجة أساسية في تحقيق أهداف املؤسسات وتمكينها من القيام بو 

 املخزون: .3

 من شأنها الحفاظ على حياته، ومن بين تلك األشياء التي ت
 
 وأعماال

 
 أن يتعلم فنونا

 
علمها اإلنسان  منذ أن خلق هللا األرض واإلنسان كان عليه لزاما

في الصيف ليأكل في الشتاء ويخزن في الشتاء ليأكل في الصيف، بالفطرة تخزين الطعام والشراب كأحد مقومات الحفاظ على الكيان البشري، فهو يخزن 

 في الحياة اليومية وارتقى من األساليب البدائية إلى األساليب الحديثة، حتى أصبح علم له أصول، فالتخ 
 
زين على مستوى وتطور التخزين حتى أصبح سلوكا

 مة هو سلوك لبقائها وأحد أنشطتها اإلدارية.الفرد هو سلوك حياة ضمان الستمرارها، والتخزين على مستوى املنظ

يع ويعتبر  واملخزون عبارة عن البضائع واملواد التي تمتلكها املنظمة أو املشروع أو املؤسسة بغرض إعادة بيعها أو الستخدامها في صنع منتجات للب

 ( 40، ص2006والصيرفي،  )العالق .من أهم أصول وموجودات املنظمة حيث يمثل الجزء األكبر من األصول املتداولة 

 ( 17، ص2013)رضوان،  .ويعرفه )رضوان( أنه مجموعة األنشطة التي تعنى باملحافظة على املشتريات لتكون صالحة لالستخدام عند الحاجة إليها

ية واملحافظة عليها وتوفيرها وعرف البعض نشاط التخزين بأنه عملية يتم بموجبها االحتفاظ باملواد والسلع الجاهزة الصنع وتحت التصنيع لفترة زمن

 ( 126، ص2017)عبيدات وشاويش،  .حسب الحاجة إليها مع أقل استثمار ممكن وأقل كلفة ممكنة

 موقع املشروع: .4

البعيد، بل إن هذا يعتبر قرار اختيار موقع املشروع من القرارات االستراتيجية املؤثرة في قدرة املشروع على تحقيق أهدافه عن املدى القصير واملدى 

صغيرة، حيث القرار يعتبر العامل الحاسم بين النجاح والفشل ويختلف في ذلك املشروع الكبير عن املشروع الصناعي أو التجاري أو مشروعات الخدمات ال

ق، بحيث يعتمد إقبال الزبائن على إن اختيار املوقع املناسب ملشروع عمل صغير ال يقل أهمية عن قرار اختيار موقع ملستشفى أو محطة مطافيء الحري

املشروعات    موقع تجاري ما لسهولة موقعه وقربه منهم، فتأكد من وجود عدد كافي من العمالء املستهدفين ملشروعك في املنطقة املحيطة به، وهنالك بعض

للعمالء مثل شركا التي تتطلب ذهابك  املشروعات  املوقع سبب رئيس ي في نجاحها مثل  اختيار  البيع ال يعد  املنازل واملصانع واملخازن وأماكن  ت تنظيف 

 .بالجملة وأماكن العالج الطبيعي وغيرها والتي ال تعتمد باألساس على موقع مميز فحسب طبيعة مشروع عليك اختيار املوقع املالئم 

ا كما كان في السابق؛ نظ ا لتوفر قاعدة معلومات ضخمة عن كل املواقع وعملية اختيار املوقع الجغرافي املناسب للمشروعات الناشئة لم يعد صعب  ر 

 .الجغرافية حول العالم، بفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة وسهولة التنقل بين املواقع

 (:26، ص 2009العوامل التي تؤخذ بنظر االعتبار في اختيار املوقع )العطية،  

 .القرب من األسواق .1

 . القرب من املواد األولية .2

 . لأليدى العاملةالحاجة  .3

 .معدالت األجور  .4

 .دراسة اتجاهات السكان .5

 . القوانين واألنظمة املحلية .6

 . املنافسة .7

 . مدى توافق العمل مع املجتمع .8

 .املواصالت .9
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 . مراكز الشرطة والحماية  .10

 . الخدمات العامة .11

 .سمعة املوقع .12

 : املوارد املالية للمشروع  . 2.1.1.2

إلنشائها أو توسيعها يعتبر من أعقد املشكالت التي تواجهها التنمية االقتصادية في أي بلد كان، وإن الكيفية أو إن إمداد املؤسسة باألموال الالزمة 

 الطريقة التي تحصل بها املؤسسات على ما تحتاجه من أموال للقيام بنشاطها هي أول ما يفكر فيه كل مسير، وبقدر ما يكون حجم التمويل كب
 
ويحسن   يرا

 ا يكون العائد أو الربح الذي يعتبر هدف أي نشاط اقتصادي كبير. استثماره بقدر م

ملؤسسة وللقيام بأي مشروع استثماري فال بد من توافر األموال الالزمة لتغطية التكاليف االستثمارية، هذه األموال يمكن أن تكون متوفرة لدى ا 

األموال متوفرة او تحصل عليها املؤسسة عن طريق االقتراضات الخارجية التي تقوم القائمة باالستثمار ويسمى ذلك بالتمويل الذاتي، كما ويمكن أن تكون  

 لية املقرضة. بها املؤسسات املالية الخارجية، وهذا ما نسميه بالتمويل الخارجي والذي يكون مقابل فائدة تقدمه املؤسسة املقترضة إلى املؤسسات املا

 ( 3، ص 2011غ من املال التي تستخدم لتسيير األعمال الجارية واالستثمارات طويلة األجل. )أبو ليلة،  ويمكن تعريف املوارد املالية بأنها كل املبال

 ويمكن تقسيم املوارد املالية إلى ما يلي:

 اإليرادات .2التمويل       .1

 التمويل:  .1

ال املالية، وفن ألن تطبيق هذه  القرارات  اتخاذ  بها في  املال، فهو علم ألنه مبنى على نظريات وقواعد معمول  إدارة  نظريات التمويل هو علم وفن 

يهتم والقواعد يختلف من شخص آلخر مما يؤدي لوجود فروق في نتائج اتخاذ القرارات املالية من شخص آلخر، وعلى املستوى الشخص ي فإن التمويل  

أكبر من اإلن إذا كان الدخل أقل من اإلنفاق أو حجم االدخار ومدة االستثمار إذا كان الدخل  االقتراض  فاق، وعلى بالقرارات الفردية مثل حجم ومدة 

لفة للشركات؟ ما هو مستوى منشآت األعمال فإن التمويل يرتبط بنفس نوعية القرارات مثل: ما هي مصادر تمويل الشركات؟ ما هي أوجه االستثمار املخت

سبة للطالب حجم التوزيعات من األرباح؟ إن كافة تلك القرارات املالية هامة لكل من األفراد واملؤسسات وهو ما يوضح أهمية دراسة علم التمويل بالن

ا  القرارات  اتخاذ  في  التمويل وفن ممارسته سيساعدهم  لهم، فدراسة علم   
 
 وظيفيا

 
التمويل مسارا املالي  الذين سيتخذون  التحليل  املبنية على  لرشيدة 

 (3، ص2019السليم. )محمد، 

الالزمة   الباحثانويرى   باألموال  املنشأة  الالزمة، والغرض منه تزويد  األموال  إلى توفير وتجنيد  التي تؤدي  األنشطة  التمويل هو مجموعة من  بأن 

 ات املقترحة. لتحقيق أهدافها وتسديد التزاماتها املالية وتمويل البرامج واملشروع

 اإليرادات: .2

ة باألزمات  طبيعة اإليرادات وديناميكيتها تحتم االهتمام بها فال عوائد للمؤسسة بال إيرادات ومن خالل اإليرادات يقيس املحللون مدى تأثر املؤسس

امل السوق  بناء على معطيات  التسعير  اإليراد هو معادلة معتمدة على جودة  لها.  النمو  تجاوزها وفرص  املستهدفة وتحليل ومدى  الفئة  ستهدف وحجم 

لسنة ما   التكاليف الخاصة باملنتجات وحجم املبيعات وقدرة املؤسسة على تسويقها وبيعها. من السهل أن تعذر جهة ما كونها عجزت عن تحقيق األرباح

 مقياس للحركة املالية للمؤسسة. ولكن ليس من السهل أن تعذرها عن عدم تحقيق اإليرادات فاإليرادات بيت القصيد ونتيجة العمل و 

 مفهوم الريادة: .2.2

 من الواسع بمفهومها الريادة  أضحت املحدثين، وقد والرياديين وانتهاء  باالقتصاديين سميث آدم من بدء   عام مائتي من أكثر منذ الريادة  استخدم

 واسع  عاملي باهتمام تحظى التي امللحة واالجتماعية القضايا االقتصادية
 
 ولدورها ناحية، من واالجتماعية االقتصادية التنمية تؤديه في الذي  للدور  نظرا

 ومنظمات املشاريع إقامة خالل الشباب من فئة التحديد وجه وعلى ثانية، ناحية من االقتصادي  النشاط في املجتمعية من الفئات العديد إشراك في املتميز

 ( 46، ص 2011)محمد وعبد الكريم،  .بهم  الخاصة األعمال

 بأن االستقرار االقتصادي يعتمد على جهود جمي
 
ع املواطنين  ولقد تزايد االتجاه العاملي نحو االهتمام بالريادة وأثرها في تنشيط االقتصاد، إيمانا

الر  واألعمال  الرياديين   عماده 
 
 جديدا

 
اقتصاديا  

 
نموذجا الريادة  وتعد  االقتصادية،  والخصائص ومشاركتهم  األعمال  ريادة  أهمية  تظهر  ومن هنا  يادية، 

مللحوظ في االقتصاد الريادية كوسيلة إليجاد فرص عمل جديدة لرائد األعمال نفسه وأفراد املجتمع األخرى، وبالتالي تقليل نسبة البطالة، إضافة إلى األثر ا 

 ( 1، ص2019)شحيبر،  .ونماء سوق العمل

 ة:مفهوم املشاريع الصغير  .1.2.2

 واستحداث األحوال االقتصادية وإنعاش املشكالت االجتماعية وحل واحتياجاتهم  رغباتهم  لألفراد إلشباع  كبيرة  فرصة الصغيرة  املشاريع تشكل

 األيدي تشغيل في وتساهم الصناعة،  هيكل إصالح تستطيع أنها في التنمية تحقيق في الصغيرة  املشاريع أهمية تبرز والوطني، كما املحلي لالقتصاد ثروات
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  تلعب يمكن أن كما اإلقليمية، العدالة الصادرات، وتحقيق حصيلة وتعظيم  الفردية، املدخرات وتعبئة العاملة،
 
  دورا

 
 في التكامل من  نوع إيجاد في مهما

 (35، ص2015التنمية الصناعية. )النخالة، 

ا،   ا صغير  ا، ولكن بخالف ذلك ال توجد طريقة واحدة لتحديد متى يكون املشروع مشروع  في بعض وُينظر إلى املشاريع الصغيرة على أنها سهلة نسبي 

 مليون دوالر، ومع ذلك فإن التكلفة نسبية وتعتمد على دخل املنظم  1الحاالت يمكن تعريف الصغيرة على أساس التكلفة، مثل تكلفة أقل من  
 
ة، وأيضا

 ( Rowe, 2020, p10) . شهور   6يمكن تعريف املشاريع الصغيرة حسب الوقت، على سبيل املثال يستغرق أقل من 

من خالل ما سبق أنه ال يوجد تعريف واضح للمشاريع الصغيرة بسبب اختالف حجم املنشآت ومساحة الدول وطبيعة األنشطة   الباحثانويرى  

عامل وتكون محددة بمناطق جغرافية    50-10ولكن نستطيع القول بأن املشاريع الصغيرة هي تلك األنشطة التجارية التي يتراوح عدد العاملين فيها بين  

 .ومساحات محددة 

 : اريع الرياديةخصائص املش .2.2.2

 يشتمل املشروع على العنصر البشري بوصفه البنية الجوهرية ويسعون إلى تحقيق أهداف املشروع وأهدافهم الذاتية.  •

 تقوم هذه املشروعات على أطر تنظيمية وأهداف محددة ذات طبيعة ربحية بالدرجة األساس.  •

 التعقيدات الروتينية في اتخاذ القرارات.تتصف هذه املشروعات بعدم وجود  •

 تستمد مشروعية إقامتها من إمكانية قيامها بدور محدد ضمن إطار عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية.  •

 .تحتاج كغيرها من األنشطة إلى املوارد املالية واملادية والبشرية •

•  
 
 بدراسات    تهتم باستمرار بالعمل على انجاز أهدافها وأداء مهامها وفقا

 
لفلسفة الكفاءة واالستثمار األمثل للموارد املتاحة، ولذلك فهي تهتم كثيرا

 الجدوى االقتصادية والفنية لضمان بقاءها وديمومتها ونموها. 

 باستمرار في بحثها عن الريادة والتميز، لذلك تسعى لتطوير أداءها وعملياتها. •
 
 تتصف أيضا

 .لوجية والبحث عن كل ما هو جديد ومتطور وجذابتؤمن بأهمية متابعة التطورات التكنو  •

اع تتصف هذه املشروعات بأنها تهتم وبشكل استثنائي ومتميز بدراسة وتحليل حاجات املستهلك ورغباته والعمل الجاد على سرعة االستجابة إلشب •

 ( 29، ص2006)الحسيني،  .هذه الحاجات وتلبية تلك الرغبات

 أنواع املشاريع الريادية في فلسطين:   .3.2.2

 ( 30، ص2018)فرحات،  :تصنف املشاريع الريادية في األراض ي الفلسطينية بعدة تصنيفات أهمها

 منها الصناعات االستهالكية الصغيرة أو املهن والحرف الصناعية.  املشاريع الريادية الصناعية: •

 كتجارة الجملة والتجزئة والسماسرة والوكالء.  املشاريع الريادية التجارية: •

 ومنها املكاتب الخدماتية التخصصية، أو العمل الحر عن بعد، أو األعمال البرمجية. املجاالت الريادية الخدماتية:  •

غوالت اليدوية، وأعمال الزينة،  والتي لها تأثير واضح على التطور االقتصادي للمرأة وعلى التنمية املستدامة، كاملشاملشروعات الريادية النسوية:  •

 أو صنع أكالت خاصة حسب الطلب. 

 كالحيازة والتضمين لألراض ي واملحاصيل الزراعية اململوكة للسكان املحليين.املشاريع الريادية الزراعية:  •

 كمشاريع البناء أو الحرف املهنية التي يتميز أصحابها بحرف خاصة.   املشاريع الريادية التحويلية: •

 معايير تقييم املشروعات: .4.2.2

أو bsiحسب املعهد البريطاني للمعايير) ( فإن املعيار عبارة عن طريقة متفق عليه للقيام باألشياء. وقد يتعلق األمر بإنتاج منتج، أو إدارة عملية، 

بها   تضطلع  واألهداف  األنشطة  من  ضخمة  مجموعة  املعايير  تغطي  أن  ويمكن  مواد،  توريد  أو  خدمة،  عمالؤهاتقديم  ويستخدمها   . املؤسسات 

(www.bsigroup.com ) 

، ويجب أو هي مجموعة من املعايير التي يمكن على أساسها تقييم اكتمال وجودة عمل التقييم، وتقيس املعايير فائدة وجدوى ومالءمة ودقة التقييم 

 (. UNFPA, 2004) .املصلحة قبل التقييم وضع معايير التقييم بالتشاور مع أصحاب 

 ( JICA, 2004, 21) .وحسب دليل جايكا لتقييم املشاريع يتم إجراء التقييم بغرض إصدار حكم قيمي بناء  على تحقيق النتائج

،  USAID، االتحاد األوروبي،  UNEPواتفقت العديد من املؤسسات الدولية املانحة على معايير التقييم للمشروعات مثل )برنامج األمم املتحدة للبيئة  

، البنك اآلسيوي  UNDP  ،UNESCO، برنامج األمم املتحدة اإلنمائي  UNFPA، صندوق األمم املتحدة للسكان  JICAالبنك الدولي، وكالة التعاون اليابانية  

 ، معيار االستدامة(. ثر)معيار االرتباط، معيار الكفاءة، معيار الفعالية، معيار األ :( على معايير التقييم وهيADBللتنمية 

 

http://www.bsigroup.com/
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 معيار االرتباط )املالءمة(:  •

( مدى IFADحسب  هي  املالءمة  فإن  املستفيدين مع اإلنمائي  املشروع أهداف اتساق (  املؤسسية القطرية واالحتياجات احتياجات   واألولويات 

 ( IFAD:2009, p10) .أهدافه  في تحقيق املشروع اتساق تقييم  املالءمة تستتبع كما.املانحة والجهات الشركاء وسياسات

 معيار الكفاءة: •

ا )مثل األموال والخبرة والوقت( إلى نتائج، وتكون املبادرة أو املشروع فعال  عندما تستخدم  تقيس الكفاءة كيفية تحويل املوارد أو املدخالت اقتصادي 

الضوء على املزيد   املوارد بشكل مناسب واقتصادي إلنتاج املخرجات املرجوة، وتعتبر الكفاءة مهمة في ضمان استخدام املوارد بشكل مناسب وفي تسليط

 ( 169UNDP: 2009, p)من االستخدامات الفعالة للموارد. 

 معيار الفاعلية:  •

ف الفاعلية على أنها الدرجة التي ينجح بها ش يء ما في تحقيق النتيجة املرجوة.  عرَّ
ُ
 ( Galiyeva & Fuschi:2018, p34)وت

 الفرق بين الكفاءة والفاعلية:

الصحيحة، األشياء  عمل الكفاءة  تعني بينما الصحيح، الش يء عمل تعني الفعالية  مقارنة األهداف تحقيق مدى  الفعالية تعني كذلك بالطريقة 

 ( 55، ص2019)أبو سويرح،  .ممكنة تكلفة بأقل املتاحة للموارد األمثل الكفاءة االستغالل تعني بينما بالنتائج،

العكس واملعلومات، االقتصادية-التقنية باملتغيرات ترتبط الكفاءة  أن على التأكيد ويمكن   اإلنسانية بالجوانب أكثر تهتم  الفعالية فإن على 

 ( 30، ص 2009)أبو دقة،  .النوعي الطابع ذات واملتغيرات

 معيار األثر: •

املدى بما في ذلك اآلثار املباشرة أو غير املباشرة،  ( فإن معيار األثر هو معيار للنظر في تأثيرات املشروع مع التركيز على اآلثار طويلة  JICAوحسب )

 ( JICA:2004, p21اإليجابية أو السلبية، املقصودة أو غير املقصودة. )

 معيار االستدامة: •

 ( 2017، 8)حبيب:  .املوارد وتوقف املشروع بعد انتهاء استمرارها احتمال أو نتائجه استمرار مدى  تقدير  من للمشروع االستدامة معيار يتحقق

 : حاضنات األعمال . 3.2

االحت وذلك بفعل  والغربية  العربية  بالدول  في قطاع غزة حديثة مقارنة  وبالتحديد  الفلسطينية  األراض ي  في  الحاضنات  وفكرة  تجربة  تزال  الل ال 

الفقر في قطاع غزة   البطالة وانتشار  القطاع، ولكن اشتداد  املفروض على  الجهات  الصهيوني والحصار  للقطاع من خالل  الحاضنات  ساعد في دخول 

 املمولة الخارجية والتي تريد أن تحسن ظروف البلد وتتبنى عدد من املشاريع الريادية.

 خاصة بصورة  وتهتم  العالم، دول  من في العديد نجاعتها أثبت وقد واملتوسطة، الصغيرة  املؤسسات لدعم  أحدثت آلية أهم  األعمال حاضنات تعتبر

رة  أثناء واملؤسسات الجديدة  الناشئة باملؤسسات
 
 وتنمية دعم  على تساعد الخدمات من متكاملة حزمة توفير على وتعمل النشاط، في االنطالق والبداية فت

 خلق وتساهم في شغل توفر مناصب التي املؤسسات زوال تمنع كونها االقتصادية التنمية دعم  في تساهم  فهي بالتالي واملتوسطة، املؤسسات الصغيرة 

 (. 27، ص 2019)عايب،  .املضافة القيمة

وحده ساعدت حاضنات    2005ولطاملا كانت حاضنات األعمال أداة قوية ملساعدة الشركات الجديدة في إطالق الشركات والخروج منها. ففي عام  

دت    100000شركة ناشئة في توفير فرص عمل كاملة ألكثر من    27000  أمريكا  في  األعمال
َّ
إلى تعزيز   دوالر  مليار  17أميركي، وول األرباح، وباإلضافة  من 

ا فوائد كبيرة للمجتمعات التي يتواجدون فيها، حيث يقيم ما يقرب ثمانية من كل عشرة من منتسبي الحاضنة في املجتمعات   األعمال التجارية يجلب أيض 

 (United States House, 2010, p1)، مما يعني أن فرص العمل والتنمية االقتصادية ستظل في هذا الوضع على املدى الطويل. املحلية

وكأنها فكرة بسيطة، لكن الواقع يثبت أنها عمل يحمل في طياته تحديات كبيرة، ملا يتطلبه عملها من توفر آليات   النهاية في الحاضنات فكرة  وقد تبدو

وتحقق فعالة   السوق  في  تتغلغل  منتجات  إلى  الجديدة  والتقنيات  الوليدة  األفكار  وتحول  للمجتمعات،  اقتصادية  تنمية  إلى  وتؤدي  عمل  فرص  توفر 

ا  املجموعات  إلى  التي تقدمها  الفريدة  الخدمات  الحاضنات هو  يميز أسلوب  أهم ما  أن  الخبراء االقتصاديون   مجزية، ويرى 
 
أرباحا ن  ملنتقاة م ألصحابها 

ية في التغلب على املشاريع الصغيرة والريادية، التي تتمتع في الغالب بإمكانات كبيرة للبقاء والنمو السريع، فالحاضنات تساعد املنشآت الصغيرة والرياد

 (. 88، ص2015املشاكل التي قد تؤدي فشلها أو عجزها عن تحقيق التقدم املرتقب )مهدي، 

 ملا تحدثه حاضنات األعمال م
 
أهمية خاصة لدراسة دور الحاضنات    الباحثان ن آثار إيجابية في مشاريع األعمال الريادية املبتدئة، فقد أولى  ونظرا

ة، على العكس وما تقدمه من قيمة مضافة للمشاريع املحتضنة، وتشير األدبيات ذات العالقة إلى أن حاضنات األعمال أتت بفوائد عديدة للمشاريع الريادي

عم وتثقف نحو كيفية ممارسة األعمال في أسواق اليوم من املشاريع التي لم تدعم من قبل الحاضنات، فهي لم تحقق النجاح املأمول ألنها لم تسند وتد

 ( 139، ص 2010)العزام وموس ى، 
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بأنها أداة من أدوات التنمية االقتصادية لخلق فرص عمل جديدة، وتعمل على تدعيم فرص النجاح من خالل استكمال  ويمكن تعريف الحاضنات 

، وتعرف الجمعية الوطنية األمريكية لحاضنات األعمال حاضنات  (629، ص2019) العشري،  جميع النواحي املادية والفنية الخاصة باملشروعات الريادية  

لناشئة ورجال األعمال أو رواد األعمال الجدد، وتوفر لهم الوسائل والدعم الالزمين الخبرات، األماكن، ا األعمال بأنها هيئات تهدف إلى مساعدة املشروعات  

 ( 11، ص2017)مقابلة،  .نطالق والتأسيس، كما تساعد في عمليات تسويق ونشر منتجات هذه املشروعاتالدعم املالي لتخطي أعباء ومراحل اال 

بأن الحاضنات هي منشأة أو مؤسسة أو شركة مجهزة بجميع التجهيزات الخدماتية والتكنولوجية   الباحثانومن خالل ما سبق من التعريفات يرى 

وتقديم الدعم اللوجيستي واملادي ألصحاب تلك األفكار ملساعدتهم على تحويلها إلى مشاريع ريادية لتصبح وتقوم باستيعاب واحتضان األفكار اإلبداعية  

 . اإلنتاجقادرة على النجاح و 

 حاضنات األعمال محل الدراسة: .1.3.2

 Ucas Technology Incubator  حاضنة يوكاس التكنولوجية •

التكنولوجية ) تتوفر    2012( عام  UCASTIتأسست حاضنة يوكاس  الذين  الريادين  التطبيقية لبناء ودعم  للعلوم  الجامعية  كأحد مشاريع الكلية 

تجارية ناجحة،   لديهم األفكار اإلبداعية والتطويرية الطموحة من خالل توفير الدعم اإلداري والفني واملالي حتى تنمو وتستمر إلى أن تتحول إلى مشاريع

األفكار إلى شركات ريادية ناجحة وتكوين شبكة عالقات مهمة لدعم وتطوير تكنولوجيا األعمال، توفير بيئة حيوية للزوار األفراد  هدفها األساس ي هو تحويل  

التي نقدمها هي  .واملؤسسات الخدمات  ا تكوين   أهم  املناسبة والسعي دوم  التقنية  البيئة  العلمي عبر توفير  البحث  اإلبداعية وتنشيط  األفكار  احتضان 

 ( /http://ucasti.psكة داعمة لريادة األعمال. )شب

  Business &Technology Incubatorحاضنة األعمال والتكنولوجيا  •

حيث تعمل   2006بالجامعة اإلسالمية غزة هي أول وأكبر حاضنة في قطاع غزة بفلسطين، تم تأسيسها عام    (BTI)حاضنة األعمال والتكنولوجيا

تمر في تقديم الحاضنة على مساعدة الشباب الرياديين والرياديات من قطاع غزة على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية ناجحة ثم تكمل معهم املشوار وتس

مو شركاتهم الناشئة، وتقدم الحاضنة خدماتها للمشاريع في جميع املجاالت والصناعات، وتستقبل الحاضنة الرياديين من  الدعم لهم لتسريع وتطوير ن

 ( /http://www.bti.psطالب وخريجي جميع الجامعات والكليات في قطاع غزة. )

وال األعمال  حاضنة  مدير  مع  مقابالت  إجراء  يوكاس  وبعد  بحاضنة  البرامج  ومدير  قنديل،  باسل  املهندس/  اإلسالمية  بالجامعة  تكنولوجيا 

الخدمات التكنولوجية املهندس/ طارق ثابت  إضافة إلى املوقع اإللكتروني الخاص بكل حاضنة سيتم التطرق والتعرف على الحاضنات من حيث أهدافها و 

 التالي: ور وذلك من خالل الجدول  التي تقدمها والجهات الداعمة لها وغيرها من األم
  UCASTIحاضنة يوكاس التكنولوجية  

 )الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية(

 BTIحاضنة األعمال والتكنولوجيا  

 )الجامعة اإلسالمية( 

 مهمة الحاضنتين:

 تتمثل مهمة حاضنة يوكاس التكنولوجية  فيما يلي: 

 . الطموحة والتطويرية اإلبداعية لديهم األفكار تتوافر والخريجين الذين الرياديين ودعم بناء -

 تطوير نظام متكامل يدعم إنشاء شركات مبتكرة.  -

 توفير بيئة حيوية للزوار  واألفراد والشركات.  -

 دعم مشاريع األبحاث التطبيقية وصناعة التكنولوجيا. -

 إقامة العالقات لدعم وتطوير التكنولوجيا واألعمال.  -

 تنمو حتى نهضة تلك املشاريع يساعد في   والذي للمشاريع الريادية والفني الدعم اإلداري  توفير  -

  يمكن ناجحة تجارية إلى مشاريع  تتحول  أن إلى وتستمر 
 
 أو إقليميا.  تسويقها محليا

 .األعمال في مجاالت ريادة والقانونية واإلدارية  االستشارات التقنية  تقديم  -

 قدرات الخريجين في مجال العمل الحر. تعزيز   -

 تتمثل مهمة حاضنة األعمال والتكنولوجيا فيما يلي:

 املبادرات واألفكار الريادية .  وتنفيذ وتسويق احتضان وتطوير -

دعم وتعزيز قدرات خريجي الجامعات عن طريق تنفيذ برامج تدريبية في مجاالت    -

 متنوعة.

 لعمل الحر. تعزيز قدرات الخريجين في مجال ا  -

 مساعدة الشباب الفلسطيني في تحويل أفكارهم الريادية ملشاريع على أرض الواقع.   -

 على الشباب   -
 
خلق فرص عمل مستدامة للشباب والذي بدوره ينعكس على إيجابا

 وعلى النمو االقتصادي في فلسطين. 

 برامج تسريع األعمال.  -

 مجاالت عمل الحاضنتين:

 حاضنة يوكاس التكنولوجية:مجاالت عمل 

ااااان - ااااباب، رواد لدى اإلبداعية األفكار احتضا ااااة الالزم الدعم وتقديم األعمال الشا ااااركات  لنهضا الشا

  .الناشئة التكنولوجية

اااااتوى  األعماال الرقمياة ريااديي وتاأهيال  إعاداد - اا ااا اا اااااة على مسا اا ااا اا تحقيق   من وتمكينهم العااملياة املناافسا

 .النجاح

اااااحاب املبادرات و  للخريجين متعددة تقديم خدمات  - ااا اا   اإلبداعية ألصا
 
اااااوال ااا اا ااااايس وصا ااا اا أعمالهم  لتأسا

 .الخاصة

 .التكنولوجيا وصناعة العلمي البحث تنشيط -

 لرواد وزوار اليومية االحتياجات  تلبي مميزة مساتوى، وخدمات  أعلى على تقنية تحتية بنية توفير -

 .الحاضنة

  الريادية دعم األعمال خدمات  مزودي من واسعة شبكة تكوين - 
 
  محميا

 
 .ودوليا

 

 مجاالت عمل حاضنة األعمال والتكنولوجيا:

 تخدم ملنتجات  وتحويلها اإلبداعية  الطاقات  الكتشاف املناسبة  البيئة  توفير   -

 .املجتمع

 أفكارهم ومشاريعهم الريادية.  وتطوير تأسيس في مساعدة الخريجين -

 تطوير مبادرة  إلى للوصول  تطويرية مؤسسات  مع  مثمرة  عالقات  وتنمية  بناء  -

 .وطنية مشتركة اقتصادية

 إيجاد استراتيجيات دعاية وتسويق تركز على األسواق اإلقليمية والدولية.  -

 مع مستثمرين ومؤسسات مالية من أجل تأسيس صندوق    -
 
 وإقليميا

 
العمل دوليا

 املعلومات واالتصاالت. استثماري لدعم املشاريع الجديدة في قطاع تكنولوجيا 

 

http://ucasti.ps/
http://www.bti.ps/
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 الخدمات التي تقدمها الحاضنتين للمشاريع املحتضنة:

 تقدم حاضنة يوكاس التكنولوجية العديد من الخدمات للمشاريع الريادية املحتضنة لديها مثل:

 * خدمات االستضافة:

 .شخص ي وانترنت بحاسوب  مجهز مكيف مكتب توفير -

 .وطباعة وهاتف وفاكس سكرتارية خدمات  تقديم -

 األعمال: * خدمات

 .للمشروع اقتصادية دراسة جدوى  تطويرالعمل للمشروع و  خطة تصميم -

ااااااء - اا ااااابكة إنشا اا اااااعة شا اا اااااات  مع العالقات  من واسا اا اااااسا اا اااااركات واملؤسا اا اااااتوى  على الشا اا والدولي  املحلي املسا

 .الناجحة املشاريع لدعم املانحة واملمولة الجهات  والتواصل مع

 الفنية: * الخدمات

 .مجال املشروع في متخصص تقني تدريب تقديم -

 .يتطلبها املشروع التي االلكترونية الخدمات  توفير -

 . ومعدات  أجهزة من املشروع مستلزمات  توفير -

  :للمشاريع األساس ي التمويل * توفير

 لتغطية املشااااروع وحاجة حسااااب طبيعة دوالر 5000 إلى تصاااال  بقيمة مشااااروع مبلغ مالي ألي توفير

 األساسية الخاصة به. االحتياجات 

  :والتقني اإلداري  اإلرشاد * خدمات

 لتجهيز التقنية املالية، التساااويقية، املختلفة اإلدارية، املجاالت  في مرشااادين متخصاااصاااين توفير -

 تجهيز إلى باإلضافة املشروع، عمل  مجال والوثائق الالزمة لتطوير الخطط

 .الحديثة والتقنيات  الوسائل  باستخدام النهائي املنتج

 .للمنتجات النهائية تسويقية حملة تنفيذ -

 .املحلية والدولية واملسابقات  التكنولوجية في املعارض املشاركة للمشاريع الالزم الدعم تقديم -

 :االحتضان بعد ما خدمات

ااااريع متابعة -  لشااااركاتهم الناشاااائة عمل  مكان تجهيز في ومساااااعدتهااالحتضااااان   فترة انتهاء بعد املشا

اااااركات  هذه تتمكن حتى ااا اا اااااتمرار من الشا ااا اا ااااابح العمل  في االسا ااا اا  إيرادات مالية تحقيق على قادرة وتصا

 مناسبة.

 

ااااريع الرياااديااة   ااا اا ااا اا ااااانااة األعمااال والتكنولوجيااا العااديااد من الخاادمااات للمشا اا ااا اا تقاادم حاااضا

 املحتضنة لديها مثل:

اااااب العمل  بيئة توفير  خدمات االستتتتتتتتتتتضتتتتتتتتتتافة:*   ااا اا ااااابة حسا ااا اا اااااركة طبيعة املناسا ااا اا  الشا

الالزم للعمل   األثاث  لتوفير باإلضاافة للعاملين الراحة الكافية يؤمن بما املحتضانة،

  .الحديثة الحاسوب  أجهزة وتوفير

 * خدمات الدعم اللوجيستي:

ااااارورياة توفير - اا ااا اا  أمثلاة ومن العمال بجودة عاالياة، وتنفياذ إلدارة الالزماة األمور الضا

 .بأشكالها املتنوعة االتصاالت  خدمة توفير العمل، السكرتاريا وترتيبات خدم

 االستشارات الفنية:* 

ااااانة - ااا اا ااابيها الدعم تقدم الحاضا اا ااا اا ااااااري  ملنتسا ااا اا اااااتشا ااا اا ااااااكل  من ألي االسا ااا اا يواجهها   التي املشا

 .عالية وبجودة كبيرة لحل مشاكلهم بسرعة بخبراء تزويدهم خالل من املنتسبون 

 * التسويق والتشبيك:

ااااانة بعمل تقوم  - اااااويق الحاضا ااااابة متكاملة خطة تسا ااااريع املنتسا اا ااااااعد للمشا  بحيث يسا

 .)الشركة ( املشروع نجاح يساهم في وبالتالي الحاضنة انتشارها خارج على

ااااريع في العاملين ربط يتم - اا ااااانة مع املجتمع املشا  فيه بطريقة ودمجه املحلي املحتضا

 .األعمال لتطوير املناسبة الفرص على إيجاد تساعد

 واملالي: اإلداري  الدعم* 

اااااااعد الطاقم - اا اااااانة والفني اإلداري  يسا اا اااااابين للحاضا اا  أعمالهم في تنظيم األفراد املنتسا

اااااطة تنفيذ الجيد آللية التخطيط وعمل  واملالية اإلدارية ااااريع املختلفة األنشا اا  للمشا

اااااتخدام األمثل  بما ااا اا ااااامن االسا ااا اا ااااال  املتاحة للموارد يضا ااا اا ااااابة قيمة وتصا ااا اا  التمويل بالنسا

اااااريع اا اااانة للمشا اا ااااااب املحتضا ااااروع طبيعة حسا اا   7000- 4000 يتراوح ما بين وحالة املشا

 دوالر.

  :االحتضان بعد ما خدمات

 إلى تمتد بل  فترة االحتضان، على املنتسبة املشاريع الحاضنة مع عالقة تقتصر ال -

اااااوق العمل، التخرج بعد ما فترة اا اااااتمر بحيث إلى سا اا اااال   عملية تسا اا اااااال والتواصا اا االتصا

قدرتها   يضااامن بما عمل الشاااركات  إنجاح أجل  من والخدمات  االساااتشاااارات  وتقديم

 الكامل على نفسها. االعتماد على

 إنجازات الحاضنتين:

اااااول على ثقة العديد من الجهات الدولية التي تدعم  ااااانة يوكاس التكنولوجية في الحصا نجحت حاضا

ااااريع الريادية، حيث وفرت ما يزيد عن  اا اااااتقطبت العديد من املشا ااااريع الريادية واسا اا ااااااحة    50املشا مسا

ااااانت   ااااانت ما يزيد عن  150عمل، واحتضا اااااروع، واحتضا اااافة إلى   250مشا اا   10,000ريادي وريادية، إضا

 لالحتضان.طلب متقدم 

 تعمل في مجال العمل عن من خالل مشروع 
 
 وغيرها من املشاريع. E-WORKأيضا

لقد نجحت حاضنة األعمال والتكنولوجيا في تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج  

حيث نجحت حتى اآلن في تنفيذ  ، بالتعاون مع عدد من الشركاء املحليين والدوليين

شركة ناشئة، وتوفير الدعم   220مشروع وبرنامج، واحتضان أكثر من  20أكثر من 

يفوق   من    1200ملا  أكثر  وتسريع  األعمال  رواد  باإلضافة    30من  ناشئة،  شركة 

مستفيد من الحاضنة، إضافة إلى أن الحاضنة    2500لتقديم الخدمات ألكثر من  

مشاريع للعمل الحر، ونفذت أكثر من    8لعمل الحر ونفذت  اليوم تعمل في مجال ا

 شراكة محلية ودولية.  15

 الشركاء واملمولين للحاضنتين:

 الشركاء واملمولين لحاضنة يوكاس التكنولوجية هم:

 أوكسفام. -

 وكالة التنمية الدولية الدانماركية )دانيدا(. -

 البنك اإلسالمي للتنمية. - 

 الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية. -

 جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية. -

 الشركاء واملمولين لحاضنة األعمال والتكنولوجيا هم: 

 البنك الدولي. -

- b&s Europe . 

- Leaders International . 

- INSPIRE.INNOVATE.LEAD. 

 املؤسسات األهلية.مركز تطوير  -

 مؤسسة سبارك.  -

 هيئة األعمال الخيرية )بريطانيا(. -

 (. pictaالجمعية الفلسطينية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) -

 مركز التجارة العاملي.  -

 البنك اإلسالمي للتنمية.  -

 الصندوق العربي الكويتي.  -

 وكالة التنمية البلجيكية.  -

 مؤسسة التعاون.  -

 ة الخارجية الهولندية. وزار  -

- Bid Network . 

 

، )موقع حاضنة األعمال  (، )موقع حاضنة يوكاس التكنولوجية اإللكتروني( 2021(،)مقابلة مدير حاضنة األعمال والتكنولوجيا 2021التكنولوجية: )مقابلة مدير برامج حاضنة يوكاس املصدر

 والتكنولوجيا اإللكتروني( 
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 واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها تحليل البيانات  .3

نتائج   أبرز  واستعراض  الدراسة،  أسئلة  عن  اإلجابة  خالل  من  وذلك  الدراسة،  فرضيات  واختبار  البيانات  لتحليل   
 
عرضا الفصل  هذا  يتضمن 

الجات اإلحصائية للبيانات املتجمعة من االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها، والوقوف على البيانات الشخصية، لذا تم إجراء املع

للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا  (SPSS)استبانة الدراسة، حيث تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية 

 الفصل. 

 وبيانات املشاريع: لوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصيةا . 1.3

 : وبيانات املشاريع الشخصية البياناتفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق 

 الشخصية وبيانات املشاريع البياناتعرض لخصائص عينة الدراسة وفق   :(1جدول )

 النسبة املئوية %  العدد  النوع االجتماعي 

 62.6 87 ذكر  

 37.4 52 أنثى 

 100.0 139 املجموع 

 النسبة املئوية %  العدد العمر 

 16.5 23   26إلى أقل من  22من 

 44.7 62   30إلى أقل من  26من 

 38.8 54 سنة فأكثر  30

 100.0 139 املجموع 

 النسبة املئوية %  العدد املؤهل العلمي 

 8.6 12 دبلوم 

 73.4 102 بكالوريوس

 18.0 25 دراسات عليا

 100.0 139 املجموع 

 النسبة املئوية %  العدد الخدمة سنوات 

 18.7 26 أقل من سنتين 

 46.0 64 سنوات  5من سنتين إلى أقل من 

 35.3 49 سنوات فأكثر  5

 100.0 139 املجموع 

 النسبة املئوية %  العدد مجال عمل املشروع 

 51.1 71 جانب اإلدارة 

 26.6 37 اإلنتاج جانب 

 7.2 10 جانب التسويق 

 2.2 3 املحاسبة واملالية جانب 

 12.9 18 أخرى 

 100.0 139 املجموع 

 النسبة املئوية %  العدد مكان االحتضان 

 49.6 69 حاضنة الجامعة اإلسالمية 

 50.4 70 حاضنة الكلية الجامعية يوكاس

 100.0 139 املجموع 

املئوية % النسبة   العدد نوع الخدمات التي حصلت عليها من حاضنة األعمال  

 57.6 80 خدمات التمويل 

 16.5 23 خدمات التدريب 

 1.4 2 خدمات التسويق 

 15.1 21 خدمات التوجيه واإلرشاد

 0.7 1 خدمات لوجستية 

 5.0 7 خدمات توفير املكان 

 0.7 1 خدمات فنية  

 2.9 4 خدمات أخرى 

 100.0 139 املجموع 



 بحر &   الفليت                                                           ....                                                    اإلدارة الفعالة للموارد املادية واملالية ودورها في جودة مخرجات املشاريع الريادية 

Global Journal of Economics and Business, 11(2) (2021), 204-228 
 218 

 

% هم من اإلناث، وحسب إحصائية الجهاز املركزي  37.4% من عينة الدراسة هم من الذكور، بينما ما نسبته  62.6( أن ما نسبته  1يتضح من جدول )

النسبة   هي  الذكور  نسبة  فإن  لذلك  اإلناث  أكثر من  الذكور  لصالح  العاملة  القوى  أن  أظهرت  الفلسطيني  لإلحصاء  62.6لإلحصاء  املركزي  )الجهاز   %

جدول السابق  أن حملة البكالوريوس هم النسبة األكبر من أصحاب املشاريع الريادية، ويفسر الباحثان ذلك أن حملة  ويتبين من ال،  )م2020الفلسطيني،  

 عن الريادة وأصحاب األفكار الريادية.
 
 أن النسبة األكبر من  أ ويالحظ من خالل الجدول   البكالوريوس من بين املؤهالت العلمية هم األكبر واألكثر بحثا

 
يضا

أن ما  سنوات(، ويعزو الباحثان ذلك أنهم حديثي التخرج وهم في مرحلة خوض التجربة. 5ملشاريع الريادية تتراوح خبرتهم )من سنتين إلى أقل من أصحاب ا 

% هم من األعضاء املوظفين في تلك املشاريع، حيث أن النسبة األكبر من أصحاب 5.0% من عينة الدراسة هم من مؤسسين املشاريع، بينما 95.0نسبته 

ملشروع. أن ما  املشاريع الريادية هم مؤسسين وشركاء في املشروع، ويعزو الباحث تلك النسبة إلى أن تلك املشاريع قائمة على أصحابها وهم أساسيين في ا 

الجان51.1نسبته   الدراسة مشاريعهم في  الباحثب  % من عينة  الريادية ويفسر  إدارة مشاريعهم   اناإلداري  املشاريع على  إلى قدرة أصحاب  النسبة  تلك 

% مكان احتضان مشاريعهم الكلية الجامعية  50.4% من عينة الدراسة مكان احتضان مشاريعهم الجامعة االسالمية، بينما 49.6وأن ما نسبته  بنفسهم.

ويتبين   النسب املتقاربة للحاضنتين من حيث أعداد املشاريع املحتضنة إلى املنافسة القوية بين الحاضنتين.  ثانالباحللعلوم التطبيقية يوكاس، ويعزو  

 أن ما نسبته 
 
من عينة الدراسة حصلوا على خدمات تمويلية ويعود ذلك إلى أن دور الحاضنات تمويلي بالدرجة األكبر وأن التوجه للحاضنات   %57.6أيضا

 أجل الحصول على التمويل. بشكل كبير من

 تحليل فقرات االستبانة:  . 2.3

 :تحليل فقرات املحور األول: اإلدارة الفعالة للموارد املادية .1.2.3

 :
ً
 "تحليل فقرات البعد األول " أصول املشروع بأنواعهاأوال

درجة املوافقة على فقرات البعد، والنتائج موضحة في جدول تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب ملعرفة  

(2.) 

 يوضح املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات بعد " أصول املشروع بأنواعها"  :(2)جدول 

 الفقرة م 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي
 الترتيب

درجة  

افقة   املو

 كبيرة  1 86.00 0.679 4.30 تم اختيار أصول مشروعك بعناية بناء  على احتياجات املشروع.   .1

 كبيرة  7 69.60 0.845 3.48 تحسب إهالك أصول مشروعك ضمن تكلفة املشروع   .2

 كبيرة  6 73.20 0.958 3.66 تتم متابعة أصول املشروع من حيث الصيانة والتطوير بشكل دوري.   .3

4.  
واملستلزمات   الخام  املواد  الختيار  الالزمة  الخبرة  املشروع  فريق  يمتلك 

 الالزمة بما يتالءم مع احتياجات املشروع. 
 كبيرة  2 81.60 0.896 4.08

5.  
تتم عملية الرقابة ومتابعة تخزين املواد الخام بشكل مستمر للمحافظة  

 عليها من التلف  
 كبيرة  4 75.80 0.956 3.79

6.  
تم مراعاة معايير األمان والسالمة والتهوية في املكان الذي تتم به عمليات  

 التخزين.  
 كبيرة  5 75.60 0.890 3.78

7.  
مشاركة أعضاء الفريق في رسم سياسات املشروع    فيإدارة مشروعك    تهتم

 ووضع الخطط. 
 كبيرة  3 80.00 0.876 4.00

 
ً
 كبيرة   77.40 0.546 3.87 جميع فقرات البعد معا

 ( يمكن استخالص ما يلي:2من جدول )

( أي أن  5)الدرجة الكلية من    4.30." يساوي  " تم اختيار أصول مشروعك بعناية بناًء على احتياجات املشروعللفقرة األولى  املتوسط الحسابي   •

%، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، وقد حصلت هذه الفقرة على أعلى متوسط 86.00الوزن النسبي  

أن املهارة في اختيار أصول املشروع بعناية حسب الحاجة الفعلية للمشروع يؤثر بشكل إيجابي على   ذلك إلى  الباحثانويعزو  حسابي في هذا البعد،  

 مصاريف إضافية املشروع في غنى عنها، ويؤثر على قدرة املشروع على االستمرار.توفير 

الحسابي   • الثانية "املتوسط  الوزن   3.48.." يساوي  عملية متابعة اإلهالك ألصول مشروعك تم احتسابها ضمن تكلفة املشروع  للفقرة  أن  أي 

فراد العينة على هذه الفقرة، وقد حصلت هذه الفقرة على أقل متوسط حسابي  %، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أ 69.60النسبي  

ذلك إلى أن احتساب تكلفة إهالك األصول للمشروع يساعد على حساب فترة االسترداد للمشروع ومعرفة صافي الربح  الباحثانويعزو في هذا البعد، 

 وتقليل عمليات الصيانة.  

%، وهذا يعني أن هناك 77.40أي أن الوزن النسبي    3.87" يساوي  أصول املشروع بأنواعهالبعد "  بشكل عام يمكن القول بأن املتوسط الحسابي   •

بشكل    إلى أن اإلدارة الفعالة ألصول املشروع بأنواعها ينعكس  ذلك  الباحثان، ويعزو  موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا البعد

 .إيجابي على قدرة املشروع على التوسع والبقاء، ويعمل على توفير املصاريف وزيادة الربح
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 :
ً
 تحليل فقرات بعد " موقع املشروع":  ثانيا

 (. 3)موضحة في جدول تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب ملعرفة درجة املوافقة على فقرات البعد، والنتائج  

 (: يوضح املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات بعد "موقع املشروع" 3جدول )

 الفقرة م 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي
 الترتيب

درجة  

افقة   املو

 كبيرة  2 76.80 1.006 3.84 تم تحديد موقع مشروعك بناء  على دراسة معمقة.    .1

 كبيرة  3 73.80 0.991 3.69 نتيجة لقربه من الخدمات العامة.  تم اختيار موقع مشروعك   .2

 كبيرة  1 77.20 0.979 3.86 يعتبر مشروعك قريب من سوق املستهلكين.    .3

4.  
تواجد موقع مشروعك في منطقة منافسة تجارية تستقطب تجار  

 التجزئة.  
 متوسطة  5 65.00 1.038 3.25

 كبيرة  4 71.60 069. 3.58 يسهل موقع مشروعك من عمل املشروع   .5

 
ً
 متوسطة   72.80 0.774 3.64 جميع فقرات البعد معا

 ( يمكن استخالص ما يلي:3من جدول )

%،  77.20( أي أن الوزن النسبي 5)الدرجة الكلية من   3.86املتوسط الحسابي للفقرة الثالثة " يعتبر مشروعك قريب من سوق املستهلكين." يساوي  •

وقد حصلت هذه الفقرة على أعلى متوسط حسابي في هذا البعد،  وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، 

نجاح تلك النسبة إلى قناعة أصحاب املشاريع الريادية بأن وجود املشروع في منقطة قريبة من املستهلكين يؤثر بشكل كبير على    الباحثانويفسر  

ة  املشروع من حيث أن ذلك يسهل على املستهلكين الوصول للخدمات املطلوبة، وقد يساعد ذلك في جلب التمويل للمشروع القتناع الجهات املمول

   .بجدوى املشروع

أي أن الوزن النسبي    3.25تواجد موقع مشروعك في منطقة منافسة تجارية تستقطب تجار التجزئة." يساوي   .املتوسط الحسابي للفقرة الرابعة " •

من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، وقد حصلت هذه الفقرة على أقل متوسط حسابي    متوسطة%، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة  65.00

وبذلك ال يؤثر وجود تلك  تلك النسبة املتوسطة أن العدد األكبر من املشاريع الريادية خدماتية وال تحتاج تجار تجزئة    الباحثانفي هذا البعد، ويعزو  

 املشاريع في منطقة منافسة تجارية على مردودية املشروع. 

%، وهذا يعني أن هناك موافقة 72.80أي أن الوزن النسبي    3.64" يساوي  موقع املشروعبشكل عام يمكن القول بأن املتوسط الحسابي ملجال "   •

إنشاء املشروع في  ذلك إلى أن اإلدارة الفعالة ملوقع املشروع من خالل    الباحثانفسر  على فقرات هذا البعد، ويبدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة  

  موقع مميز من حيث توفر الخدمات واملواصالت والدعم اللوجيستي سيؤثر على املشروع من حيث املردودية ويساعد على استمرار وبقاء املشروع 

 . أطول فترة ممكنة

 : الثاني: اإلدارة الفعالة للموارد املاليةتحليل فقرات املحور  .2.2.3

 :
ً
 تحليل فقرات بعد " تمويل املشروع":  أوال

جدول تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب ملعرفة درجة املوافقة على فقرات البعد، والنتائج موضحة في  

(4.) 

 واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات بعد " تمويل املشروع" (: يوضح املتوسط الحسابي 4جدول )

املتوسط   الفقرة م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي

درجة   الترتيب

افقة   املو

تتم إدارة األموال املتحصل عليها من املمولين بشكل كفء وفي حدود   .1

 واملخصصة لها.البنود املعتمدة 

 كبيرة  3 79.40 0.850 3.97

على تحقيق   في مراحله األولى  يساعد االستغالل األمثل لتمويل مشروعك .2

 أهدافه.

 كبيرة  1 84.60 0.747 4.23

تتم معالجة االنحرافات من خالل مقارنة النتائج الفعلية باملوازنات  .3

 التقديرية.

 كبيرة  4 74.80 0.771 3.74

 كبيرة  2 79.80 0.872 3.99 في مصروفات مشروعك يخلق تمويل داخلي إضافي.   توفيرك .4

 
ً
 كبيرة   79.60 0.546 3.98 جميع فقرات البعد معا

 ( يمكن استخالص ما يلي:4من جدول )

)الدرجة   4.23املشروع على تحقيق أهدافه." يساوي املتوسط الحسابي للفقرة الثانية " االستغالل األمثل لتمويل مشروعك في مراحله األولى يساعد  •

وقد حصلت هذه  %، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة،  84.60( أي أن الوزن النسبي  5الكلية من  
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ذلك أن التخطيط الجيد الستغالل التمويل قبل بدء املشروع يساهم في تحقيق    الباحثانويعزو  الفقرة على أعلى متوسط حسابي في هذا البعد،  

 أهداف املشروع من خالل تقليل املصاريف الزائد وخلق تمويل إضافي صغير يتم االستفادة منه خالل دورة حياة املشروع.

أي أن الوزن النسبي    3.74" يساوي  .الفعلية باملوازنات التقديريةتتم معالجة االنحرافات من خالل مقارنة النتائج    املتوسط الحسابي للفقرة الثالثة "  •

من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، وقد حصلت هذه الفقرة على أقل متوسط حسابي    متوسطة%، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة  74.80

الريادية في األمور املحاسبية وكيفية اإلدارة املالية للمشاريع   تلك النسبة إلى ضعف الخبرة لدى أصحاب املشاريع  الباحثانفي هذا البعد، ويفسر  

 الخاصة بهم.

%، وهذا يعني أن هناك موافقة  79.60أي أن الوزن النسبي    3.98" يساوي  تمويل املشروعبشكل عام يمكن القول بأن املتوسط الحسابي لبعد "   •

العينة   أفراد  البعد، ويعزو  بدرجة كبيرة من قبل  األمثل لذلك   الباحثانعلى فقرات هذا  املشروع واالستغالل  لتمويل  الفعالة  اإلدارة  أن  إلى  ذلك 

 .ة املشروعمما ينعكس بشكل إيجابي على استمرارية واستدام يساهم في تحقيق أهداف املشروع وتساعد في ضبط املصاريف

:
ً
 تحليل فقرات بعد " إيرادات املشروع":  ثانيا

 (. 5جدول )تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب ملعرفة درجة املوافقة على فقرات البعد، والنتائج موضحة في 

 النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات بعد " إيرادات املشروع" (: يوضح املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن 5جدول )

 الفقرة م 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي
 الترتيب

درجة  

افقة   املو

 كبيرة  4 65.60 1.007 3.28 يحقق مشروعك عوائد وإيرادات تسمح له باالستمرار في العمل.   .1

 كبيرة  1 76.40 0.824 3.82 خدمتك. تحدد سعر معقول ملنتجك أو   .2

 كبيرة  3 70.60 0.980 3.53 يمتلك مشروعك نظام مالي يضبط عمليات البيع والشراء.  .3

4. 
يتوفر لدى مشروعك األصول املحاسبية املتمثلة بسندات الصرف  

 والقبض.
 متوسطة  5 61.40 1.097 3.07

 كبيرة  2 72.20 1.024 3.61 وتوسعة املشروع.يتم استغالل إيرادات مشروعك في تطوير  .5

 
ً
 كبيرة   69.20 0.738 3.46 جميع فقرات البعد معا

 ( يمكن استخالص ما يلي:5من جدول )

%، وهذا 76.40( أي أن الوزن النسبي  5)الدرجة الكلية من    3.82املتوسط الحسابي للفقرة الثانية " تحدد سعر معقول ملنتجك أو خدمتك." يساوي   •

ويعزو وقد حصلت هذه الفقرة على أعلى متوسط حسابي في هذا البعد، يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، 

حدد سعر مرتفع ذلك إلى أن تحديد سعر معقول للمنتج أو الخدمة في املشروع يزيد من فرص البيع والربح مقارنة باملشاريع األخرى التي ت الباحثان

 للمنتج أو الخدمة. 

أي أن الوزن النسبي   3.07" يساوي .املتوسط الحسابي للفقرة الرابعة " يتوفر لدى مشروعك األصول املحاسبية املتمثلة بسندات الصرف والقبض •

لفقرة على أقل متوسط حسابي  من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، وقد حصلت هذه ا   متوسطة%، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة  61.40

البعد، ويفسر   الشراء والبيع وبالتالي   الباحثانفي هذا  أي مشروع لضبط وتنظيم عمليات  املحاسبية لدى  األصول  إلى ضرورة توفر  النسبة  تلك 

 .استخدام هذه البرامج يؤثر على ترشيد املصروفات مما ينعكس على زيادة اإليرادات

%، وهذا يعني أن هناك موافقة  69.20أي أن الوزن النسبي    3.46" يساوي  إيرادات املشروعتوسط الحسابي لبعد "  بشكل عام يمكن القول بأن امل •

أن اإلدارة الفعالة لإليرادات املتحصلة من املشروع يؤثر على ذلك إلى    الباحثانعلى فقرات هذا البعد، ويعزو  بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة  

 واستمرار املشروع ويساهم في زيادة اإليرادات وترشيد املصروفات ودعم القرار املالي للمشروع.استدامة 

تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب ملعرفة درجة  تحليل جميع محاور اإلدارة الفعالة للموارد املادية واملالية:   •

 (. 6لفعالة للموارد املادية واملالية، والنتائج موضحة في جدول )املوافقة على أبعاد اإلدارة ا 

 " اإلدارة الفعالة للموارد املادية واملالية"  (: يوضح املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لجميع أبعاد6جدول )

افقة  الترتيب الوزن النسبي  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البعد   درجة املو

 كبيرة  1 77.40 0.546 3.87 أصول املشروع بأنواعها 

 كبيرة  2 72.80 0.774 3.64 موقع املشروع

 كبيرة  1 75.60 0.510 3.78 اإلدارة الفعالة للموارد املادية 

 كبيرة  1 79.60 0.546 3.98 تمويل املشروع 

 كبيرة  2 69.20 0.738 3.46 إيرادات املشروع 

 كبيرة  2 73.80 0.574 3.69 اإلدارة الفعالة للموارد املالية 

جميع فقرات اإلدارة الفعالة للموارد املادية  

 واملالية 

3.74 0.476 74.80   
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( أي أن الوزن النسبي  5)الدرجة الكلية من    3.74( يبين أن املتوسط الحسابي لجميع أبعاد اإلدارة الفعالة للموارد املادية واملالية يساوي 6جدول )

 .  %، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات أبعاد اإلدارة الفعالة للموارد املادية واملالية بشكل عام74.80

 . % وهي درجة موافقة كبيرة 75.60" حيث بلغ وزنها النسبي  اإلدارة الفعالة للموارد املاديةوجاء في املرتبة األولى " 

 .% وهي درجة موافقة كبيرة 73.80" حيث بلغ وزنها النسبي  اإلدارة الفعالة للموارد املاليةثانية " وجاء في املرتبة ال

واملالية ملشاريعهم بكفاءة وفعالية   املاديةتلك املوافقة الكبيرة إلى أنه يجب على أصحاب املشاريع الريادية أن يقوموا بإدارة املوارد    الباحثانويعزو  

 .ليصلوا إلى ما يطمحوا إليه من استدامة وتوسيع تلك املشاريع

   :: جودة مخرجات املشاريع الرياديةلث تحليل فقرات املحور الثا .3.2.3

 (.7املوافقة على فقرات املحور، والنتائج موضحة في جدول )تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب ملعرفة درجة  

 (: يوضح املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات محور " جودة مخرجات املشاريع الريادية" 7جدول )

املتوسط   الفقرة م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي

درجة   الترتيب

افقة   املو

 ويلبي املستهدفة  الفئات  مشاكل  يحل  بحيث  مشروعك تم تصميم   .1

 احتياجاتها. 

 كبيرة  1 83.60 0.718 4.18

 كبيرة  9 75.20 0.804 3.76 يراعى تحليل املخاطر الخارجية املحتمل مواجهتها أثناء تنفيذ املشروع.  .2

بتحقيق الفوائد  يقوم فريق مشروعك من خالل االستغالل األمثل للموارد   .3

 املرجوة من املشروع. 

 كبيرة  4 77.00 0.803 3.85

في جودة مخرجات   والكيف الكم حيث من تناسب مدخالت املشروع   .4

 مشروعك. 

 كبيرة  6 76.00 0.750 3.80

 كبيرة  2 80.60 0.748 4.03 إدارة مشروعك أهداف املشروع لتتوافق مع أهداف الفئات املستهدفة.  تضع  .5

 لها.   .6
 
 متوسطة  14 65.40 0.883 3.27 يحقق مشروعك مخرجات وأهداف لم يكن مخططا

 كبيرة  7 75.60 0.825 3.78 املشروع القدرة على تغيير أو تعديل اتجاهات الفئات املستهدفة.  يمتلك  .7

 كبيرة  11 70.80 0.987 3.54 دور إيجابي في رفع املردود املالي للعاملين فيه. ب يقوم مشروعك  .8

 كبيرة  8 75.40 0.895 3.77 يساهم مشروعك في سد حاجات املجتمع من خالل توفير البدائل املالئمة.   .9

 كبيرة  5 76.20 0.984 3.81 يساهم مشروعك في إحداث تغيير في البيئة املحيطة.   .10

 كبيرة  12 69.60 0.935 3.48 يستطيع مشروعك تشغيل وإدارة موارده بدون الحاجة ملساعدة خارجية.   .11

 كبيرة  10 73.20 1.131 3.66 استمر مشروعك بشكل كامل أو جزء منه حتى بعد انتهاء فترة االحتضان.   .12

 كبيرة  13 68.40 1.203 3.42 تغطي إيرادات مشروعك مصاريفه بعد انتهاء فترة االحتضان.   .13

 كبيرة  3 80.00 0.978 4.00 تسويقك الفعال ملخرجات مشروعك تعمل على جلب زبائن جدد.   .14

 
ً
 كبيرة   74.80 0.569 3.74 جميع فقرات املحور معا

 الدراسة:اختبار فرضيات  . 3.3

( بين اإلدارة الفعالة للموارد املادية وجودة مخرجات املشاريع α≤ 0.05يوجد عالقة ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )  :األولىالفرضية    . 1.3.3

 . الريادية في حاضنات األعمال بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والجامعة اإلسالمية بغزة

 معامل االرتباط بيرسون (: يوضح نتائج 8جدول )

 اإلدارة الفعالة  

 للموارد املادية 

 جودة مخرجات املشاريع الريادية 

 (Sig)القيمة االحتمالية  معامل االرتباط  

 0.000 0.535 أصول املشروع بأنواعها 

 0.000 0.318 موقع املشروع

 0.000 0.536 إدارة الفعالة للموارد املادية 

الجدول   • )تبين من  يساوي  الريادية  املشاريع  املادية ككل وجودة مخرجات  للموارد  الفعالة  اإلدارة  أبعاد  بين  االرتباط  بأن معامل  (  0.536أعاله 

( )sigوالقيمة االحتمالية  )0.000( تساوي  الداللة  أقل من مستوى  اإلدارة  0.05( وهي  أبعاد  بين  إيجابية  ارتباطية  ( مما يشير على وجود عالقة 

 .الفعالة للموارد املادية ككل وجودة مخرجات املشاريع الريادية

امل • املادية وجودة مخرجات  للموارد  الفعالة  اإلدارة  أبعاد  كأحد  بأنواعها  املشروع  أصول  بين  االرتباط  بأن معامل  أعاله  الجدول  شاريع  تبين من 

)sig( والقيمة االحتمالية )0.535الريادية يساوي ) )  ( وهي0.000( تساوي  الداللة  ارتباطية  0.05أقل من مستوى  ( مما يشير على وجود عالقة 

 .إيجابية بين أصول املشروع بأنواعها كأحد أبعاد اإلدارة الفعالة للموارد املادية وجودة مخرجات املشاريع الريادية
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لموارد املادية وجودة مخرجات املشاريع الريادية يساوي  تبين من الجدول أعاله بأن معامل االرتباط بين موقع املشروع كأحد أبعاد اإلدارة الفعالة ل •

( مما يشير على وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين موقع 0.05( وهي أقل من مستوى الداللة )0.000( تساوي )sig( والقيمة االحتمالية )0.318)

 .رياديةاملشروع كأحد أبعاد اإلدارة الفعالة للموارد املادية وجودة مخرجات املشاريع ال

( بين اإلدارة الفعالة للموارد املالية وجودة مخرجات املشاريع α≤ 0.05يوجد عالقة ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الفرضية الثانية: .2.3.3

 الريادية في حاضنات األعمال بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والجامعة اإلسالمية بغزة 

 معامل االرتباط بيرسون يوضح نتائج  :(9جدول )

 اإلدارة الفعالة  

 للموارد املالية 

 جودة مخرجات املشاريع الريادية 

 (Sig)القيمة االحتمالية  معامل االرتباط  

 0.000 0.587 تمويل املشروع 

 0.000 0.747 إيرادات املشروع 

 0.000 0.781 إدارة الفعالة للموارد املالية 

بأن   • أعاله  الجدول  )تبين من  يساوي  الريادية  املشاريع  املالية ككل وجودة مخرجات  للموارد  الفعالة  اإلدارة  أبعاد  بين  االرتباط  (  0.781معامل 

( )sigوالقيمة االحتمالية  )0.000( تساوي  الداللة  أقل من مستوى  اإلدارة  0.05( وهي  أبعاد  بين  إيجابية  ارتباطية  ( مما يشير على وجود عالقة 

 .للموارد املالية ككل وجودة مخرجات املشاريع الرياديةالفعالة 

ريادية يساوي  تبين من الجدول أعاله بأن معامل االرتباط بين تمويل املشروع كأحد أبعاد اإلدارة الفعالة للموارد املادية وجودة مخرجات املشاريع ال •

( مما يشير على وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين تمويل  0.05داللة )( وهي أقل من مستوى ال0.000( تساوي )sig( والقيمة االحتمالية )0.587)

 .املشروع كأحد أبعاد اإلدارة الفعالة للموارد املالية وجودة مخرجات املشاريع الريادية

املالية وجودة   • للموارد  الفعالة  اإلدارة  أبعاد  املشروع كأحد  إيرادات  بين  االرتباط  بأن معامل  أعاله  الجدول  الريادية تبين من  املشاريع  مخرجات 

( مما يشير على وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين  0.05( وهي أقل من مستوى الداللة )0.000( تساوي )sig( والقيمة االحتمالية )0.747يساوي )

 .إيرادات املشروع كأحد أبعاد اإلدارة الفعالة للموارد املالية وجودة مخرجات املشاريع الريادية

 : النتائج والتوصيات . 4.3

: النتائج:
ً
 أوال

 لى النتائج التالية: إ تم التوصل 

وأن إدارة أصول املشروع  اختيار أصول املشروع بعناية حسب حاجة للمشروع يؤثر بشكل إيجابي على توفير مصاريف إضافية املشروع في غنى عنها،  •

 بكفاءة وفعالية ينعكس بشكل إيجابي على قدرة املشروع على التوسع والبقاء.

تكلفة املشروع فإن ذلك يساعد على حساب فترة االسترداد للمشروع ومعرفة صافي  عندما يتم احتساب تكلفة عملية اإلهالك ألصول املشروع ضمن   •

 .الربح وتقليل عمليات الصيانة

يؤثر بشكل كبير على نجاح املشروع من حيث أن ذلك يسهل  إنشاء املشروع في موقع مميز من حيث توفر الخدمات واملواصالت والدعم اللوجيستي  •

 .املطلوبة على املستهلكين الوصول للخدمات

يساعد املشروع على تحقيق أهدافه من خالل تقليل املصاريف الزائدة وخلق تمويل إضافي صغير يتم االستفادة منه خالل    للتمويلاالستغالل األمثل   •

 مما ينعكس بشكل إيجابي على استمرارية واستدامة املشروع. دورة حياة املشروع

ر األصول املحاسبية لدى أي مشروع  •
ُ
 .لضبط وتنظيم عمليات الشراء والبيع يؤثر على ترشيد املصروفات مما ينعكس على زيادة اإليراداتتوف

 . تصميم أي مشروع ليالئم حاجات وأهداف الفئات املستهدفة من املشروع يعزز من فرص نجاح املشروع ويشجع الجهات املمولة على تمويله •

ريع الريادية تؤثر بشكل كبير على جودة تلك املشاريع من خالل معايير التقييم الخمسة التي تم االتفاق اإلدارة الفعالة للموارد املادية واملالية للمشا •

 لقياس جودة أي مشروع )معيار االرتباط املالءمة، معيار الكفاءة، معيار الفاعلية، معيار األثر، معيار االستدامة 
 
 . (عليها دوليا

:
ً
 توصيات الدراسة:  ثانيا

 لدى الرياديين وأصحاب املشاريع الريادية املحتضنة واستثمار ذلك في إدارة تلك املشاريع. واملحاسبية تعزيز الجوانب اإلداريةضرورة  •

 من خالل تنظيم املعارض التجارية والتكنولوجية إلب •
 
 ودوليا

 
ك  راز وإظهار تلمساعدة الرياديين وأصحاب املشاريع الريادية في الترويج ملشاريعهم محليا

 املشاريع للجمهور والتعريف بها.

 . وجود خطة بديلة أو تطوير فكرة املشروع ليتالءم مع احتياجات الفئات املستهدفة ويلبي حاجاتهم في حال أن املشروع فشل في تحقيق أهدافه •
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االستفادة القصوى من التكنولوجيا و   ملوارداالعتماد على موارد املشروع املادية واملالية بعد انتهاء التمويل وذلك من خالل التخطيط الجيد لتلك ا  •

 ووسائل التواصل االجتماعي املتعددة في الترويج ملشروعك. 

 في مرحلة اإلنطالق  - •
 
دعم املشاريع الناجحة بمزيد من التمويل والدعم املادي  و   العمل على توفير احتياجات املشاريع املمولة بشكل كامل خصوصا

 .لتشجيعها على االستدامة والتوسع

تشجيع البحث العلمي حول ريادة  و   إدراج مساقات تتحدث عن ريادة األعمال ضمن املناهج التي يتم تدريسها في الجامعات والكليات الفلسطينية •

 األعمال وعمل مسابقات الستقطاب األفكار الريادية. 

 . إنشاء حاضنة في كل جامعة فلسطينية يتم من خاللها تطبيق األفكار الريادية بشكل عملي •
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Abstract: The study aimed to determine the importance of effective management of the material and financial resources 
of the entrepreneurial projects and to measure the impact of that on the quality of those projects. The study was applied 
to the entrepreneurial projects incubated in the period (2015-2019) in both the Technological Incubator at the 
University College of Applied Sciences UCAS and the Business and Technology Incubator of the Islamic University of 
Gaza.  
To achieve the objectives of the study, the methodology of this study was divided into two parts: the first of which is 
an inductive framework represented in the theoretical framework of the study problem and an exploration of previous 
studies that dealt with the themes of the study; the second is the deductive aspect of the practical application side 
through a field study based on conducting the interview and the questionnaire. Using the comprehensive survey 
method, the researcher distributed (159) questionnaires to entrepreneurs benefiting from the incubators under study. 
The study was based on the descriptive analytical approach.  
The study reached a set of results. The most important of which are the following: the effective and sound management 
of the material resources of the entrepreneurial projects represented all kinds of project assets and the project site. 
The financial resources represented project financing and project revenues. Those greatly impact the quality of these 
projects in terms of the project’s ability to expand and to maintain sustainability. It works to save expenditures and 
increase profit through rationalizing expenditures and increasing revenues. This was measured through the five 
evaluation criteria that are internationally agreed upon to measure the quality of any project (relevance and suitability 
criterion, efficiency criterion, effectiveness criterion, impact criterion, sustainability criterion). The results came with 
a relative weight for all criteria and to a large degree of agreement on the impact of effective management of the 
material and financial resources of entrepreneurial projects on the quality of those projects. 
The study presented a set of recommendations, the most important of which involve recommendations for business 
incubators represented in promoting and supporting the administrative, accounting and marketing aspects of 
entrepreneurs. Also, there are some recommendations for entrepreneurs that involve taking advantage of every 
available opportunity to benefit from their projects, as well as recommendations for funding bodies to provide full 
financial support for entrepreneurial projects. In addition, there are also some recommendations for universities that 
involve the inclusion of entrepreneurship in educational curricula. 

Keywords: material resources; finance resource; entrepreneurial projects; Business incubators in Palestine. 
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   املقدمـة: .1

الخدمات   عد قطاع تسويق 
ُ
املالية  يةالتأمينت القطاعات  امل  التي  كغيره من  املنافسة تفرض على يتسم باشتداد حّدة  الحدة في   نافسة فيه، وهذه 

التأمين   بأعمال  شركات  ملواجهةكثير   القيام  العوام  ة  لتلك  الفرص  أفضل  والبحث عن  أهدافهال  الناوتعي شركات  ،  تحقيق  النشاط  التأمين  أّن  جحة 

ل حجر الزاوية في نجاح أعمالها،    التسويقي لها  
ّ
 منها بدورهو يمث

ً
ومن هنا ،  سوق التأمين وفهم احتياجاتهم   ها فيفي تحقيق اإلدراك الالزم لعمالء  اإيمانا

 . ينأبرز األبعاد واملالمح املميزة للعملية التسويقية في شركات التأم هذه الدراسة تناقش

 :الدراسةمشكلة  . 1.1

ألساليب والطرق التي تحقق  ، وقلة ا أهمية الخدمات التامينيةب  املتعلقة  اإلعالنية والترويجيةضعف الجهود التسويقية و   في  تكمن مشكلة الدراسة

العمالء أّن  ،  رضا  العميل نحو طلب حماية شركة  التحقيق  إال  الواقع، فدفع  التأمين له من مخاطر محتملة قد قد يعترضه صعوبات جّمة على أرض 

 تسويقية خاصة تميزها عن باقي الخدمات املالية بل عن سائر أشكال الخدمات
ً
 ومن هنا تتوجه هذة الدراسة، تتحقق وقد ال تتحقق، إنما يتطلب جهودا

 نحو مناقشة وتقديم أجوبة لكل مما يلي:

 التأمين؟ ن للتأمين وإعادة املميزة للنشاط التسويقي في شركة شيكاما هي أبرز املالمح  .1

 تأمين؟ على زيادة الحصة السوقية لشركة شيكان لل لرضا العمالءهل يوجد أثر  .2
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 :صخاملل

، دراسة حالة )شركة شيكان للتأمين وإعادة  مساهمتها في تحقيق رضا العمالء  ى الدراسة تسويق الخدمات التأمينية ومدتناولت هذه  

من  والية  التأمين( للفترة  الوصفي  2018-م2014)  الخرطوم  املنهج  الدراسة  واتبعت  البيانات،  لجمع  كأداة  االستبانة  استخدام  تم  م(، 

الدارسة  والتحليلي،   االعالن  إ وتوصلت  أهمها: ساهمت وسائل  نتائج  التأمينية،  لى عدة  الخدمات  في تسويق  فبشكل فعال  االعالن   يللتنوع 

إيجاب  وسائلهو التأمينية    يدور  الخدمات  العمالء بشرعية  التأمينية، وعي وقناعة  الثقافة  اإلقبال بشكل كبير على شراء إ في نشر وزيادة   لى 

الفوائد  الخدمة، التأمين شرعيته من خالل  يحققها  يكتسب  التي  وتوص االقتصادية  املستوى من .  املحافظة على هذا  بضرورة  الدارسة  ي 

  الجهود االعالنية وزيادتها تكثيف الجهود للمحافظة على قناعة العمالء بشرعية الخدمات التأمينية، بذل مزيد من الجهد من قبل املوظفين 

 لتحقيق رضاء العمالء.

 . التسويق؛ الخدمة؛ سلوك املستهلك الكلمات املفتاحية:
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 :الدراسةأهمية  . 2.1

ملستمرة مع  االستحقاقات  يخطئ من يعتقد أن التسويق التأميني يهدف ملجرد بيع وثيقة تأمين، فالتحّدي املستمر ملديري التسويق يتمثل في إدارة  

ومن ثم معرفة  ،  فشلهاأوالعكس، وبالتالي نجاح شركة التأمين أو    الشركة  ورضاه عن  العميل  قناعة وقبول و العمالء والتي تتم قبل البيع ومعه وبعده،  

اإل  مساهمة  املحدودة مدى  التأمين  وإعادة  للتأمين  شيكان  شركة  مستوى  على  التأمينية  الخدمات  سوق  بواقع  التوعية  في  تستمد ،  عالم  ذلك  ومن 

 اأهميته  الدراسة
ً
 لنجاح كثير من شركات التأمين، وكثيرا

ً
 مانعا

ً
 وعائقا

ً
 كبيرا

ً
التسويقية في هذه    اإلدارة  ما تفشل  ، ففي حقيقة األمر التسويق يمثل تحديا

 وقية. الشركات في فهم خصوصية سوق التأمين ومميزاته عن باقي أسوق الخدمات، أو في إدارة مزيجها التسويقي على النحو الذي يرفع من حصتها الس

 :الدراسة أهداف . 3.1
الباحثة لإلجاب املطروحة، و تسعى  املشكلة  أسئلة  التالية هذا ما يمكن  ة على  بالنقاط  في  :  صياغته  التسويق وأهميته  التعّرف على كل من مفهوم 

 لشركات التأمين. التسويق في تحقيق رضا العميلالتعّرف على دور إدارة ، دراسة عناصر املزيج التسويقي في شركات التأمين، شركات التأمين

 :فرضيات الدراسة . 4.1
 بمتابعة وسائل اإلعالن.تسويق الخدمات التأمينية  يتأثر .1

ً
 وسلبا

ً
 ايجابا

 .االهتمام بهقناعة ووعي العمالء بشرعية الخدمات التأمينية يؤدي إلى  .2

 .املوظفين من خالل املعاملة الحسنة التي يتلقاها من قبل التسويق يسهل على مؤسسات التأمين تحقيق رضا العمالء .3

 :الدراسة منهجية .5.1

على املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبر أحد أشكال التحليل والتفسير املنظم لوصف الظاهرة أو املشكلة موضوع  لدراسةتعتمد الباحثة في هذا ا 

 للوصول إلالدراسة
ً
 وصف علمي دقيق للظاهرة أو املشكلة موضوع الدراسة وتحديد أبعادها.  ى، تمهيدا

  :الدراسة مصادر جمع معلومات .6.1

املوسوعات العلمية ، الكتب العلمية،  معيةالبحوث والرسائل الجاهتم بنشر النتائج العلمي، الدوريات العلمية املتخصصة التي ت  الثانوية:املصادر   •

 .ودوائر املعارف

األولية: • للدراسة  املصادر  األولية  املصادر  اإلدارات  وتتمثل  العاملين في  العملية من  التجارب والخبرات واملمارسات  والوحدات واألقسام   من ذوي 

 للتأمين وإعادة التامين املحدودة.  بشركة شيكان

 :حدود الدراسة .7.1

 املحدودة )بوالية الخرطوم(.وإعادة التأمين للتأمين  شيكانعلى شركة   تقتصر حدود الدراسةلحدود املكانية: ا •

 .(م2020-م2016)الحدود الزمنية: •

 أساليب التحليل اإلحصائي: .8.1

الدراسة  في   استخدمت • للعلوم  أسلوب  هذه  اإلحصائية  تم  spss)  االجتماعيةالحزمة  الواردة من عينة    اعتماده ( فقد  البيانات  ومعالجة  لتحليل 

  الفرضيات.واختبار الدراسة 

  الدراسات السابقة:. 9.1

 دراسة ال  ه الهدف األساس ي لهذ:  )تسويق خدمات التأمين التطبيق علي شركة البركة للتأمين السودان املحدودة(  بعنوان(  2005)  دراسة إدريس •

الفروض: هذه  واختبار  للتأمين  البركة  شركة  في  التأمين  خدمات  دراسة  عالقة    هو  الشركةهناك  وأرباح  الخدمة  جودة  املناسب   -بين  التسعير 

تمت الدراسة وتحليل البيانات وأثبت ، التوزيع املناسب لفروع الشركة يسهل من وصول العمالء إليها-الشركة لخدمات التأمين يزيد من عدد عمالء

أهمها: الدراسة بتوصيات  األخير، واختتمت  الفرض  األول والثاني وصحة  الفرضين  تأمينية جديدة   النتائج عدم صحة  االهتمام بتقديم منتجات 

نشر قاعدة   -تفادة من اقتصادية العدد الكبيرن االتحادات والنقابات لتقديم خدمة جماعية ألعضائها واالساالستفادة م  -لتلبية حاجة الجمهور 

-بات العمالء عن الحوادث والخسائرتجويد أداء الشركة فيما يختص بمطال -زيادة عدد املنتجين-الوكالء في أكبر عدد من املدن الكبيرة والصغيرة 

 . عرفة رأي العمالء في أداء الشركةاالهتمام ببحوث السوق ودراسات الرأي العام مل -لتأمينيةاإلجراءات في الخدمة ا  تسهيل

-1993بعنوان )تسويق خدمات التأمين بالتطبيق على شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين املحدودة في الفترة من )  (1998)  دراسة محمد •

 واختبار الفروض التالية:   دراسةة الإلى دراسة وتحليل تسويق خدمات التأمين بشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين املحدود  ه ف هذهدت  (م1997

ال القطاع  اكتتاب  إجمالي  الخاص على  للقطاع  املباشر  االكتتاب  بالشركةال يؤثر  الشرك  -خاص  اهتمام  بين  العميل ونشاطها  هناك عالقة  ة برأي 



 مناهل محمد                                                                                                                         ....                   تسويق الخدمات التأمينية ومدى مساهمتها في تحقيق رضا العمالء 

Global Journal of Economics and Business, 11(2) (2021), 229-242 
 231 

 

يؤثر مستوى أداء الشركة ملطالبات عمالئها على استمرارهم فيها    -لى مستوى الوعي التأميني للعمالءالحمالت اإلعالنية للشركة عتؤثر    -التسويقي

فيها بالتأمين  اآلخرين  إقناع  الدراسة.  ومحاولتهم  نتائج  أشارت  التحليل  مرفوض  بعد  للبحث  األول  الفرض  أن  ال  ،إلى  الفروض  بقية  دراسة  وأن 

ا   مقبولة، بنتائج  ومتعلقة  مرتبطة  بتوصيات  الدراسة  يلي  لدراسةواختتمت  ما  العمالء :  أهمها  كسب  أساليب  يجيدون  الذين  الوكالء  اختيار 

ع باستخراج  واإلسراع  أدائهم  بمتابعة  التسويق  إدارة  تقوم  ثم  للشركةالجدد،ومن  والءهم  يضمن  مما  مستقلة ،  موالتهم  تسويق  إدارة  إنشاء 

تسهيل إجراءات مطالبات العمالء والسرعة في اإليفاء باملطالبة مما  ، الكوادر املؤهلة حتى تقوم بدور فعال في تسويق الخدمات التأمينيةوتزويدها ب

الشركة. العميل مع  الباحثوت  يضمن استمرار  السودان حتى   ةقترح  التأمين في  إجراء دراسة مماثلة عن تسويق خدمات  التي قدمها  للنتائج   
ً
وفقا

  .تسويق الخدمة التأمين في السودانبح الصورة كاملة عن واقع تص

 الفرق بين هذه الدراسة والدراسات السابقة:

ت إن هذه الدراسة تناولت تسويق الخدمات التأمينية ومدي مساهمتها في تحقيق رضا العمالء فهي ركزت على مدى رضا العمالء من خالل العمليا

الدراسة الثانية علىنما ركزت الدراسيالتسويقية لشركة شيكان، ب اهتمام   ة األولى على جودة خدمات التسويق وأثرها على تحقيق االرباح، وقد ركزت 

 تؤثر الحمالت اإلعالنية للشركة على مستوى الوعي التأميني للعمالء.   -الشركة برأي العميل ونشاطها التسويقي

 اإلطار النظري  .2

 :التأمينيةتسويق الخدمات  .1.2
 :التسويقية القنواتومراحله، وتعريفه مفهوم التسويق وأهميته .1.1.2

اللغة:  • في  املواد    التسويق  مختلف  من  البضائع  وشراء  بيع  موضع  ويعني  املكان  إلى  فيشير  السوق  أما  والخدمات،  للبضائع  السوق  طلب  هو 

البضاعة "سوق  الفعل  وأما  وغيرها،  والسلع  الحاجات  فيه  تباع  الذى  املوضع  وهو  سوقا  التجارية،  لها  طلب  أي  صدرها،   )الرباعي،   "فمعناه 

بإنشاء )ميتسسيوي(  األسرة اليابانيةقامت  م1650لظهور السوق في القرن السابع عشر ففي  البداية( Druckerويشير دروكاير ) (.13م،ص2012

املتحدة   والواليات  طوكيو،  في  متجر   تعرف  لم  أوروبا  واألمريكية  أول 
ً
شركة    شيئا يد  على  عشر  التاسع  القرن  منتصف  في  إال  التسويق  عن 

العاملية إنساني يهدف    إن  فيليب كولتر  يقول و  (.19،ص2000)علي،.()هارفيست  الحاجات والرغبات من خالل عملية  إلى  التسويق نشاط  إشباع 

 ( 36،ص2009)عليان، .املبادلة

 التسويق   •
 
املنافع  :اصطالحا وخلق  يتضمن  :  التسويق  بأنه  التسويق  املكانية  التيالنشاط  نواحييعرف  املنفعة  خلق  إلى  إلى  أي تؤدى  السلع  نقل 

   .الصناعياملستهلك األخير أو املشترى  إليهايحتاج التيتخزين السلع أي ، واملنفعة الزمنية  إليهاتحتاج التياألماكن املختلفة 

للتسويق • الحديث  ل  :املفهوم   
ً
ا طبقا يمكن  ملهذا  علىفهوم  التسويق  نشاطه  أنه،    تعريف  وأوجه  املشروع  موارد  ورقابة  وتخطيط  وتنظيم  تحليل 

باملستهلك   املشترى  األخيراملتعلقة  إرضاء  الصناعيأو  املشترى    بهدف  أو  األخير  املستهلك  ومطالب  ورغبات    أساس ي كهدف    الصناعياحتياجات 

 (9،ص2001)بازرعة،. للمنظمة والذي عن طريقه تتحقق أرباح املشروع

يركز للحفاظ على املستهلك واملنافع املستمدة من املنتج، ورؤيا طويلة املدى أواألجل والتركز على خدمات املستهلك واالتصال    :بالعالقات  التسويق •

 املباشر باملستهلكين والجودة. 

التسويق  االجتماعياملفهوم   • يُ في  أن تحدد حاجات ورغبات األسواق  :  املنشأة  إدارة  أن على  تتعامل فيها، وأن تعمل    التيبنى على فروض أساسية 

جزء من  على التكيف معها بما يمكنها من إشباع الحاجات والرغبات بشكل أكثر فعالية وبتأثير أكثر من املنافسين، وذلك باعتبار أن املستهلك هو  

 (.37،389،ص2007)عبدالحميد، .املجتمع

عمليات تطوير وتسعير وترويج وتوزيع السلع والخدمات بغية خلق التبادل م التسويق بأنه تخطيط  وتنفيذ 1985عام  :األمريكيةعرفت الجمعية   •

 .واملنشآت األفرادالتي تحقق أهداف 

التسويق  ويعرف • كوتلر  إنتاج  :  فليب  ويتم ذلك من خالل  يحتاجون،  ما  واملجموعات على  األفراد  بموجبها  يحصل  اجتماعية  إدارية  "عملية  بأنه 

 وعرفه    اآلخرينوتبادل املنتجات ذات القيمة مع  
ً
هو املفتاح لتحقيق أهداف املنشأة ويشمل تحديد احتياجات السوق املستهدف والحصول   أيضا

 (.36م،ص1999)املغربي،.ة أكثر من املنافسين"على الرضا املرغوب بفعالية وكفاء

التسويق • في  :أهمية  أهميته  املستهلك    تكمن  رضاء  منشآت  و تحقيق  وجود  في  السبب  أهم  ،  األعمالهو  هو   الشركة   أصول من    أصلاملستهلك 

العملو أبوابها وتخرج من ميدان  الشركات  بالنسبة ألى عمل، وبدونه تغلق  الحياة  ا   املستهلك هو شريان  أهمية   تظهر 
ً
للمنشأة في  وأيضا لتسويق 

التالي: وأخرون،  النقاط  والخدمات  السلع    ىعلالطلب  ينشط  فالتسويق  والتجديد،  االبتكار  ىعلالتسويق  يساعد    (.36،ص2006)أبوقحق 

  التسويق  يلعب    الجديدة،
ً
  دورا

ً
يسهـم ،  املجتمعأفراد  من  العديد  أمام  عمل  فرص  التسويق  يوفر    ،املجتمعأفراد  معيشة    ى مستو رفع  في  أساسيا
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ملقابلة  والبرامج  اإلستراتيجيات  إعداد    ىعلالتسويق  يساعد  والحيازية،  واملكانية  الزمنية    املنافعخلق  طريق  عن  السلعة  قيمة  زيادة  في  التسويق  

  التسويق تكلفة تتجــاوز  والخارجية، املحلية األسواق   حاجات
ً
 النهائي املستهلك  يدفعه الذي املبلغ نصف أحيانا

ً
 ما.لسلعة ثمنا

للمجتمع • التسويق    أهمية 
ً
التسويق دور هاما التسويق  في: يؤدى  للمجتمع وذلك لشمولية وظائف  تتضمن مراحل توفير    التيالحياة االقتصادية 

قبل   الدراسة  مرحلة  فيها  بما  كافة  والخدمات  االقتصادية    اإلنتاجالسلع  العجلة  يحرك  والتسويق  السلع،  بيع  بعد  رفع    ،املجتمع وذلكفي وحتى 

إلى درج  لألفراد  املعيش ياملستوى   بهم  الرفاهية االقتصاديةوالوصول  الوظائف يعمل ف  ،ات عالية من  التسويق عدد من    املجتمع،  أفراديها  يخلق 

 ( 14،ص2009)توفيق،. لتجارة الداخلية والخارجيةا إنعاشيعمل على 

 :التسويقي املفهوم ر مـراحل تطو .2.1.2

في البيعي،  اإلنتاجياملفهوم    وتكمن  التسويقي،  املفهوم  وفي  اإلجتماعي  املفهوم،  املفهوم  املفهوم  .    )عبدالفتاح،   (يةاإلنتاج)النظرة    اإلنتاجيمرحلة 

الواحدة   اإلنتاجلى زيادة  إ تهدف املؤسسة    (23، 1992 الحديثة  اإلدارة وذلك من خالل تطبيق مبادئ    ،وتخفيض تكافة الوحدة  ساد هذا   ، وقدالعلمية 

االساسية في الوظيفة  ر من العرض،  كبأ كل ما ينتج يباع لكون الطلب  ،  جيةاإلنتاالتركيز على الطاقة  ب  تتميز هذه املرحلة و   ، 1920-1890املفهوم في الفترة  

ساليب أ بدات عندما تقدمت وسائل و )النظرة البيعية(،    املفهوم البيعي  مرحلة  .(20م،ص2013)هواري وأخرون،  انعدام املنافسة،  اإلنتاجاملؤسسة هي  

هو تصريف ما تم    اإلدارة صبحت املشكلة املطروحة كنتيجة للمرحلة السابقة الذي تواجه  أ كثر من الطلب( و أ وازدادت حدة املنافسة )العرض    اإلنتاج

املفهوم سنة  إ  ،  1930نتاجه وقد ساهم هذا     م 
ً
بالبيع بدال املف  .اإلنتاجمن    التحول  التسويقية(،  مرحلة  التسويقي )النظرة  املؤسسات  لقد توجهت  هوم 

   ،نحو نظرة تسويقية عندما ادركت بأن النظرة البيعية لم تعط ثمارها
ً
 ملشكلة تحقيق املردودية والربح    شاملة  ولم تجد حلوال

ً
في حقبة زمنية   خصوصا

 
ً
جدا سريعة  واجتماعية  تكنولوجية  وتغيرات  بتحوالت  اذواق  حين   تميزت  دخولهم    ارتفعت  في  طفيف  ارتفاع  بسبب  توقعاتهم  ومستويات  املستهلكين 

 (11،ص1994)بعيرة،. وارتفاع في املستوى التعليمي والثقافي بشكل عام 

حاجات ورغبات املستهلك    ياملؤسسة التكتفي فقط بتقديم السلع والخدمات التي تلب  مفهوم التسويق االجتماعي )نظرة التسويق االجتماعيي( •

 أ ن تسعى أ ولكن عليها 
ً
 بهم. جل الطويل كضرورة لجلب الزبائن واألحتفاظ ملصلحة الفرد واملجتمع في األ   يضا

املستهلك  ، مفهومها "األسهل صنع ما يحب  اإلنتاجة فلسفة جديدة في  اإلنتاجيفي املؤسسة    اإلدارة وفيها تبنت    :باملفهوم التسويقي   التوجهمرحلة   •

 .أن يشتري من محاولة بيع ما يحب املنتج أن يصنع"

 : التأمينفي شركات  التسويقية القنوات .3.1.2

 القنوات:تتميز بها كل من تلك  من أهم الخصائص التيإن 

 . مقتض ي هذا النظام تقوم شركة التأمين باالتصال املباشر بطالبي التأمين نظام البيع املباشر:  •

 جر.آ هو الشخص الذي ينوب عن شركة التأمين في التعامل مع املؤمن لهم مقابل  :التوكيالت العامةنظام  •

نه وكيل للمؤمن له  أ السمسار هو شخص أو شركة ينحصر نشاطها في مجال التأمين ويختلف السمسار عن الوكيل من حيث    سماسرة التأمين: •

 وليس لشركة التأمين، و 
ً
 في التأمين.  يعتبر السمسار خبيرا

لذا يجب  ينعكس عليها صورة الشركة التى يمثلهامن ثم يعتبر مراة مام جمهور العمالء و أ مثل الشركة املنتج هو م  املنتجين(التأمين )  ينظام مندوب •

لتأ  تؤهله  معينة  شروط  فيه  تتوافر  و أ حقيق  ن  الكفاءة  مثل  الشركة  وا هداف  السوق  بظروف  الكافية  والدراية  التأمينية التدريب  لتشريعات 

 . املعمول بها

 وتتمثل في:  : الوسائل الحديثة للتسويق .4.1.2

البنوك • عبر  التأمين  البنكي(  تسويق  )  )التسويق  البنوك  التأمين عبر  وهو  Bancassuranceيعتبر  ظاهرة عاملية حضارية  االستراتيجيات  أ (  حد 

خفض   ىتطبيقها كافة أسواق التامين في العالم بهدف زيادة حجم أقساطها التأمينية ونسبة حصتها من السوق باإلضافة إل  ىالهامة التي تسعي إل

امل وأسعار  التسويقية  التأمينيةالتكلفة  هذه  ،  نتجات  بإعتبار  دولة  كل  أنحاء  في  املنتشرة  البنوك  فروع  شبكات  من  االستفادة  طريق  عن  وذلك 

 حد قنوات التوزيع البديلة التي تساند قنوات التسويق التقليدية. أ الوسيلة 

 أيضا العمالء:ت التأمين والبنوك و لكل من شركامين البنكي ملا يتضمنه من مميزات التجاه العاملي املتزايد نحو التأوقد جاء ا   •

التأ.   لشركات  التقليدية.هو    : مينأبالنسبة  القنوات  االعتماد علي  تقلل من  التأمينية  املنتجات  لتوزيع  إل*  قناة جديدة  شريحة جديدة من    ىالوصول 

تحديث التغطيات التأمينية بما يتوافق  *مصدر للعمليات التأمينية الجديدة وزيادة حجم األقساط.*  الجمهور هم القاعدة العريضة من عمالء البنك.

لشركة التامين بالسوق دون الحاجة  تحقيق تواجد سريع  *   أسعار التامين.  ىتخفيض تكلفة الخدمات التأمينية مما ينعكس عل*  مع احتياجات العمالء.

 . لشبكة واسعة من الوسطاء
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دخل البنك    إيجاد وسيلة إضافية لزيادة *  .من خالل الدخول في مجال التامينتوسيع نطاق الخدمات املالية التي تقدمها البنوك    : بالنسبة للبنوكب.  

 . تصميم منتجات بنكية تأمينية جديدة لتلبية حاجات العميل .*املنتجات التأمينيةاألجور التي تتقاضاها من نشاط بيع من خالل العموالت أو 

تطوير املنتجات التأمينية *  .ض أسعار التامين بالنسبة للعمالءخف  ىال شك أن انخفاض التكلفة التأمينية سينعكس عل  :بالنسبة لعمالء التامينج.  

 للعمالء من خالل التكنولوجيا الحديثة التي تملكها البنوك مثل آالت الصرافة.  تطوير الخدمة املقدمة*  بما يتناسب مع احتياجاتهم.

  حديثة من أهم سمات العصر الحديثيعتبر االتجاه نحو زيادة االعتماد علي التكنولوجيا ال  التسويق اإللكتروني
ً
وقد شهد العالم في اآلونة األخيرة تقدما

 
ً
التجارة    هائال دور  وتعاظم  واملعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  أهم مظاهر    اإللكترونية في  كأحد  االنترنت  والخدمات عبر شبكة  السلع  تسويق  في مجال 

 العوملة. 

 :مفهوم الخدمة وأهميتها وأنواع الخدمات وخصائصه . 2.2

 :وتعريف الخدماتمفهوم  .1.2.2

 ( 18،ص2009علوي،  با) :هي املادية املباعةالخدمة: عبارة عن أنشطة أو املنافع التي تعرض للبيع أو يرتبط تقديمها مع السلع  Bull يقول 

أنشطة االستشارة،    *  تقديم  )مثل  )خدمات  *  (املحاضرة وإلقاءغير ملموسة  الحصول على خدمة  بعد  املستفيد  يدركها  التأمين خدمات صحية منافع 

سلعة(. ،نقل  ضمان  الصيانة،  )مثل  املباعة  السلع  تسويق  لعملية  مكملة  أجزاء  أخرى  خدمات  ثمثل  غير *  وبينما  نشاط  أوجه  بأنها  الخدمات  تعرف 

املشترى   أو  األخير  للمستهلك  تسويقها  يتم  واالحتياجات عندما  الرغبات  إشباع  إلى  تهدف  مبلغ  الصناعيملموسة،  دفع  املال وبحيث ال مقابل  معين من 

 ( 194، 2001)بازرعة، الخدمات ببيع منتجات أخرى.هتقترن هذ

الخدمة على   Stantonأما"ستانتن   أو   ":أنها"فقدأوجز تعريف  ببيع سلعة ما  التي ال ترتبط  أساسا  الرغبات  التي تحقق إشباع  امللموسة  النشاطات غير 

". الخدمة على إنها "كل نشاط أو إجراء يمكن لطرف أن يقدمه لطرف آخر، ويكون أساسا غير ملموس، Ph.Kotler  خدمة أخرى"وقد عرف"فليب كولتر

 .وال ينتج عنه تملك ألي ش ئ، وقد يرتبط تقديمه بمنتج مادي 

 :أهمية قطاع الخدمات .2.2.2

وقد تترتب على ذلك العديد من األشياء مثل   :العملإليخروج املرأة  *    فيما يلي بعضها: نذكروقد زادت أهمية قطاع الخدمات نتيجة لعدة أسباب  

منها ظاهرة  أسبابالفراق وذلك لعدة  أوقاتزيادة * .البس وكيها، خدمات التنظيفاملنازل، وخدمات غسيل املى إلظهور خدمات املطاعم وتوصيل األكل 

 ( 215 ،2011)املؤذن، صعوبة وتعقيد الحياة.* زيادة دخول املواطنين وارتفاع مستوى معيشتهم.* .اآللي التشغيل 

زيادة  *تحتاج إلي خدمات.أعداد السلع التي فيالزيادة * .زيادة نسبة عدد العاملين في قطاع الخدمات * بأن أهمــية الخدمـات تتمثل في: آخرونويرى 

التشغيل    أنواع العمل وذلك بسبب  املصانع.  اآلليالفراغ والخلو من  العالم.  *ارتفاعلكثير من  الدول  الكثير من  الدخول في  بيئة   مستويات  التغيرات في 

واملياه منشآت األعمال وكذلك املستهلك األخير زادت من أهمية الخدمات في الوقت الحاضر عما كان عليه في السابق، ويمكن تسويق خدمات الكهرباء  

والحاسب   واملعلومات  االستشارات  خدمات  وتسويق  والتعليم  والبريد  و   لكترونياإلوالهواتف  البيانات  وتحليل  املؤسسات  اللتشغيل  تحتاج  إذ  نظم 

التالية.  ىإل  الخدماتية باملؤثرات  الخدمات عمومها في مجال تسويقها  الخدمة واستهالكها.*  تسويق فعال يحقق تدفق  بين لحظة تقديم  * اليوجد وقت 

، بالجودة ما بعد البيع سعريهتلعب املنافسة غير  *  الخدمات غير نمطية الختالف حاجات املنتفعين بها وموصليها.*  الخدمات في مضمونها غير ملموسة.

 في ترويجها. 
ً
 هاما

ً
 دورا

 أنواع الخدمــات: .3.2.2

الخدمات   النحو  تصنيف  على  أسس  عدة  بواسطة  *  :التالي وفق  تقدم  املعدات  األيدي خدمات  بواسطة  وأخرى  من *  .العاملة  مقدمة  خدمات 

، ة مع املستهلك خدمات تستلزم اتصاالت مكثف*تقدم للمستهلك الصناعي.  وأخرى خدمات تقدم للمستهلك النهائي  *  مؤسسات ربحية وأخرى غير ربحية.

االتصاالت  وأخرى  من  أقل  درجة  والقانوني*  .تستلزم  االستشارية  الخدمات  في  الحال  هو  كما  الخدمة  مقدم  من  عالية  مهارة  تستلزم   .ةخدمات 

 ( 5ص، 2009)القريوتي،

التشغيل    احتياجات العمالء:استطالع   • العمالء ومشاكلهم وظروف  احتياجات  إلى دراسة  باملواصفات    اإلنتاجوتهدف  السلع  إنتاج  لديهم، بهدف 

  التي
ً
 واملتوفرة لدى املنتج. تتفق مع احتياجاتهم وظروفهم، أو ملعاونتهم على االختبار السليم من بين املنتجات املعروضة حاليا

للخدمات • الرئيسية  و  الالملموسية:  :الخصائص  تذوقها  الصعب  من  أي  امللموسة،  غير  بالخدمات  أو    اإلحساسيقصد  شمها  أو  ورؤيتها  بها 

 هو شراء ش ئ غير ملموس.  الخدمةسماعها قبل شرائها، وهذا أهم ما يميز الخدمة عن السلعة وبالتالي فإن شراء 

 (35،ص1989خرون،آ )حسنين و  :هي إن الخصائص املميزة للخدمات التأمينية



 مناهل محمد                                                                                                                         ....                   تسويق الخدمات التأمينية ومدى مساهمتها في تحقيق رضا العمالء 

Global Journal of Economics and Business, 11(2) (2021), 229-242 
 234 

 

أو املشتري الصناعي من تذوق هذه الخدمة أو رؤيتها أو ملسها قبل  النهائيويقصد بذلك عدم إمكانية املستهلك    :الخدمة التأمينية غير ملموسة .أ

: النقل التخزين والتغليف والوقاية خدمة تسويق  التأمين مثل  فيهنالك بعض الوظائف التسويقية ال يمكن القيام بها    شرائها ويترتب على ذلك:

 والتعبئة. 

   تأمينية:تخطيط الخدمات ال .ب
ً
   يعتبر التخطيط عنصرا

ً
مثل مدى   النهائيتقدمها املنشأة للمستهلك    التيتحديد أنواع الخدمات    :اآلتيفي    أساسيا

   أناتساع املزيج يجب  
ً
 إلغاءها،  قرارات جديدة وتعديل الحالية أو    تكون دائما

ً
والسبب   املنشآتفي كثير من    مازال نشاط الخدمة التأمينية مهمال

املعرضين   التسويقي باملفهوم    األخذعدم   اكتشاف األخطار  العمالء على  العمالء، مساعدة  البحث عن  النشاط، البد من  لهذا  الضيقة  النظرة 

يجابي  إجراء إ اتخاذاملعرض لها، دفع العميل إلى  األخطار، تقديم التأمين كوسيلة ممتازة لتغطية  األخطارلها، إقناع العميل بأهمية تغطية هذه  

 .بشراء التأمين

وما حاد عن   لألسعارشبه توحيد    ىمنتصف الخمسينات حيث انضمت أغلب شركات التأمين إل حتى  األسعارلقد تغير هيكل    :التسعير التأميني  . ج

القائمة علقليل    عدا ذلك   الشركات  إن شراء  التعاون، وي  ىمن  لالتي:  التسعير مهم  دراسة  عتبر  بعد  يتم  للخدمة  حول شراء    وتفكير املستهلك 

أو    الخدمة وتكون عقلية 
ً
السعر يكون ممكنا إجراء تخفيض  إن  املباريات ال    رشيدة،  إذا كان يوجد مقاعد خالية في  الحاالت مثال  في كثير من 

هامش الربح معين ل  باإلضافةإجمالي التكاليف    ثمن، أن مرونة الطلب تؤثر على السعر، هنالك طريقتين هما:  بأقليمكن االحتفاظ بها بل بيعها  

وغيرها(، )السيارات  في  و   تستخدم  الطلب    ، (36،37،38،ص1989خرون،آ )حسنين  على  فتعتمد  الثانية:  السوق  وظروفهالطريقة  في  املنافسة 

 واملحاماة.  اإلداريةمن الخدمات مثل االستشارات  األخرى وتطبق على أنواع 

التأميني: .د الدعاية    الترويج  الجرائد    :واألعالموحدة  التلفزيون  العمالء في  التلفون،  واإلذاعةمن أجل توعية  بالعمالء، وسيلة  االتصال  ، وسائل 

 والوسائل البريدية.

التـأمين: .ه قيام    خدمات  فإن  ثم  ومن  تنظم عملها،  التي  والقوانين  األنظمة  إلى مجموعة من  دولة  فى كل  التأمين  شركة من    ي أ تخضع خدمات 

وبي بتسويق  التأمين  بعملها شركات  خاصة  أخرى  وقوانين  أنظمة  إلى  إضافة  والقوانين  األنظمة  بهذه  ملزمه  اإلنترنت  شبكة  عبر  خدماتها  ع 

إن   وعملية بيع وشراء خدمات التأمين على اإلنترنت تعتمد على الثقة املتبادلة من جانب البائع )شركة التأمين( واملشتري  اإللكترونى على اإلنترنت

التأمين بيع خدمات  نمو  آلية  املشتري  ويمأل  الشركة  تطلبها  التي  البيانات  املشتري عن  إفصاح  تكون من خالل  اإلنترنت    ذعبر شبكة 
ً
خاصا  

ً
جا

على   بناء  التأمينية  خدماتها  أسعار  بتحديد  التأمين  شركة  وتقوم  املتبادلة،  الثقة  ضوء  في  البيانات  عن  اإلفصاح  عملية  تجري  وهنا  بذلك، 

امل بها  التي يدلي  بالتعويضات،  البيانات  املؤمن  الضرر ومطالبة  البيانات في حالة حصول  بالتأكيد من هذه  الشركة  شتري )املؤمن(، ولكن تقوم 

 (36)جلدا،بدون سنة،ص .املاليةال يحصل على التعويضات  ن هنالك بيانات غير صحيحة جرى اإلدالء بها فإن هذا املؤمن قدأ فإذا تبين 

املنتجات: .و الخفيفة    والخدمات:السلع    أنـواع  واملشروبات  واملالبس  السيارات  مثل  املادية  املنتجات  السلع  تعرف   وغيرها.  واألثاثتمثل  بينما 

حسب وجهة  وأما الخدمة: ،األطباءالخدمات بأنها منتجات غير مادية مثل خدمات مباريات كرة القدم أو التشخيص املرض ي الذي يقوم به أحد 

 تحدث بطبيعتها بدرجات وليس بالضرورة نتيجة التفاعل بين العميل والتي"الخدمة نشاط أو مجموعة من األنشطة الضرورية    نظر جرونروس:

 ومقدم الخدمة واملوارد والسلع املادية أو النظم الخاصة بمقدم الخدمة. 

 ( 37،38،ص1989)حسنين وأخرون، :نواعه وخصائصهأتعريفه و  سلوك املستهلك: .4.2.2

 تعريف سلوك املستهلك:. 1.4.2.2

  التي   واألفعالويعرف سلوك املستهلك على أنه يمثل التصرفات    والتصرفات املباشرة لألفراد  األفعالهو يمثل    املستهلك: سلوك1973يعرف انجل  

املنتج )سلعة  األفراديسلكها    ،  خدمة( ومن ثم استهالكه  ،في تخطيط وشراء 
ً
أيضا بها    وهو  أو خدمة    في  األفرادسلوك يقوم  الوصول على سلعة  سبيل 

 يعرف  و  وقت محدد  يمعينة من مكان معين وف
ً
التصر أيضا يتكيف مع متطلبات الحياة   لكيحياته  ي  فيمارسها اإلنسان    التيفات  : فهو إذن جميع أنواع 

 التصرفات ظاهرة أو مستترة.  هوالبيئة املحيطة به وبغض النظر عما إذا كانت هذ

 :أنواع سلوك املستهلك .2.4.2.2

باحث وأهدافه، أو كل مدرسة من مدارس كغيرها من حقول املعرفة كثيرة ومتعددة وذلك حسب رؤية كل   اإلنسانإن أنواع سلوكيات وتصرفات  

 : هيظهرت فيها تلك اآلراء واألفكار. وتلك  التيوتطلعاتها، وكذا الفترة الزمنية  ينسانالسلوك اإل

التصرفات  *    حسب شكل السلوك: • الخارج مثل  التيالظاهرة  واألفعالسلوك ظاهر: وهو  السلوك  *  البيع والشراء.واألكليمكن مالحظتها من  أما 

 الباطن أو املستتر فيتمثل في التفكير والتأمل واإلدراك والتصور والتخيل. 

السلوك: • طبيعة  فطر   حسب  الذ  ي:سلوك  السلوك     ي وهو 
ً
يصاحب    غالبا تدريب.  اإلنسانما  أو  تعلم  إلى  حاجة  دون  من  ميالده  سلوك    منذ 

 يتعلمه الفرد بوسائل التعلم أو التدريب املختلفة مثل القراءة والكتابة والسباحة وقيادة السيارات.  ي وهو السلوك الذ :مكتسب 
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هو السلوك الذى    سلوك جماعي:  اليومية.  حياتهيتعلق بالفرد وما يتعرض له من مواقف خالل    ي هو السلوك الذ  :يسلوك فرد  حسب العدد: •

لها في املنزل، أو املدرسة أو   ينتمي   التيالجماعة  د  كأفرا فهو إذن يمثل عالقة الفرد بغيرة من األفراد،    يخص مجموعة من األفراد وليس فرد واحد.

 . النادي 

 حالة جديدة أو مستحدثة باعتباره يحدث ألول مرة، وقد يك -حسب املعيار-قد يكون سلوك الفرد    :حسب حداثة السلوك •
ً
 ومعادا

ً
 مكررا

ً
 ون سلوكا

 بتغيير طفيف ملاسبقه من تصرفات وأفعال. ، أو دون تغيير

 خصائص سلوك املستهلك: .3.4.2.2

  البد أن يكون وراءه دافع أو سبب واحد، إذ ال يمكن أن يكون هنالك سلوك أو تصرف بشري من غير ذلك. ينسانإ إن كل سلوك أو تصرف 
ً
 ما  نادرا

 نتيجة لدوافع أو سبب واحد، فهو في أغلب الحاالت محصل لعدة دوافع وأسباب يتضافر بعضها مع بعض اآلخر. اإلنسانييكون السلوك 

هو سلوك هادف، بمعنى أنه موجه لتحقيق هدف أو أهداف معينه وبالتالي فال يمكن تصوير سلوك دون هدف. وإن بدت    اإلنسانيإن السلوك  

  األفرادالسلوك الذى يقوم به    ذاتها.األعمالغامضة وغير واضحة سواء بالنسبة لألفراد أنفسهم أم منشآت    واألحوال  األوقاتبعض األهداف في بعض  

وقائ  
ً
 منعزال

ً
سلوكا تتبعه.ليس  قد  وأخرى  تكون قد سبقته  وأعمال  بأحداث  يرتبط  بل  بذاته،   

ً
تحديد سلوك    ما في   

ً
مهما  

ً
دورا الالشعور  يؤدى  ما   

ً
كثيرا

. لذا نجد جملة "ال أعرف"هي  التيكثير من الحاالت ال يستطيع الفرد أن يحدد األسباب  في، إذ  اإلنسان
ً
 معينا

ً
 ما اإلجابة أدت به إلى أن يسلك سلوكا

ً
غالبا

عملية مستمرة ومتصلة فليس هنالك فواصل تحدد بدء    اإلنساني السلوك    يرددها املستهلك عند سؤاله عن األسباب والدوافع لسلوك أو تصرف معين.

 ( 37،ص1989)حسنين وأخرون،. ت متكاملة مع بعضها متممة لبعضهاكل سلوك وال نهايته. فكل سلوك جزء أو حلقة من سلسلة من حلقا

 أهمية دراسة سلوك املستهلك: .4.4.2.2

خطة تسويقية تنفذها منشآت األعمال، بل من املستلزمات األساسية   ألي أصبح فهم تصرفات املستهلك ومعرفة دوافعه الشرائية حجر الزاوية  

باملستهلكين إلى شراء سلعة   ي الدوافع واألسباب التي تؤدإن معرفة    والحاسمة في بناء تسويقي قادر على تحقيق األهداف التي تنشدها املنشآت بكفاءة 

أصبحت تساعد على نجاح منشآت األعمال في تسويق ما تنتجه من سلع    التيدون أخرى أو التعامل مع متجر دون غيره من املتاجر من العوامل املهمة  

  يظرف معين، والسبب الذفيسلوك معين    يذى يدفع الفرد إلى تبن وخدمات وبمعنى أن الذى أصبح يهم املنشآت في الوقت الحاضر هو معرفة السبب ال

 .إلى تغيير ذلك السلوك أو عدم تكراره في ظرف آخر يدفعه

 : إجراءات الدراسة امليدانية. 3

الدراسة واختبار الصدق  الدراسة امليدانية، من  يشتمل على منهج أداة  الدراسة،  تصميم      والثبات للتأكد من صالحية أداة 
ً
وكذلك تقديم وصفا

 ملجتمع وعينة ا 
ً
 النحو التالي:  وذلك على فروض الدراسة ، ثم األساليب اإلحصائية والتي بموجبها يتم تحليل البيانات واختبارلدراسةدقيقا

 الدراسة:مجتمع  .1.3

  .وإعادة التأمين املحدودة  للتأمين شيكان شركةتكون مجتمع الدراسة من عمالء ي

 : الدراسةعينة  .2.3

اختيار    ةالباحث  تعتمدا  وإعادة  على  للتأمين  شيكان  شركة  عمالء  من  البيا  لتأمينا عينة  على  الحصول  بغرض  اختيار  وذلك  وتم  املطلوبة  نات 

املستهدفين من عينة ( إستماره على  105بتوزيع عدد )  ةالباحث  توقام   ل في العينة،و دخلكل عنصر احتمال ال  ون كالعينة العشوائية البسيطة، حيث ي

 %.  96( إستبانة بنسبة 100الدراسة وحصل على )

 أداة الدراسة: .3.3

املستخدمة   الدراسة والتي قام  اإلستبانة وذلك لجمع   يهاألداة  املتعلقة بفروض  العديد من    ىبتطويرها من خالل اإلطالع عل  ةالباحث   تالبيانات 

وتم تحكيمها من قبل ثالثة مختصين وهم بروفيسور  الدراسات السابقة واملرتبطة بموضوع الدراسة وذلك بهدف قياس رأي أفراد العينة املبحوثة حول )

 . (محمد الحاج، د. حامد عبدهللا، د.برعي محمد

 :تحليل بيانات الدراسة وإختبار الفرضيات .4.3

الجزء هذا  الدراسة   يشتمل  محاور  عبارات  على  الدراسة  عينة  إجابات  اتجاهات  معرفة  من  للتمكن  للدراسة  األساسية  البيانات  تحليل  على 

 التحليل اإلحصائي الوصفي لعبارات الدراسة. التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة على عبارات الدراسة. املختلفة وذلك من خالل الخطوات التالية:

 أيتية األولى:  الفرض  .1.4.3
ً
 وإيجابا

ً
 بمتابعة وسائل االعالم  ثر تسويق الخدمات التامينية سلبا
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 النسب والتكرارات للفرضية األولى : (1جدول)

افق   العبارات  ال أو

 بشدة

افق  افق  محايد ال أو افق   أو أو

 بشدة

 االتجاه

  يجعلك  التلفازواملزياع  في التأمين خدمات   إلعالن  مشاهدتك

 تهتمبه 

املوافقة   63 30 4 2 1

 %63.0 %30.0 %4 %2.0 %1.0 بشدة 

ة  االجتماعي  التواصل  وسائل  في التأمين خدمات   عن اإلعالن

 تهتمبه   يجعلك

املوافقة   51 37 8 4 0

 %51.0 %37.0 %8 %4.0 %0. بشدة 

  يجعلك واملجالت  الصحف في التأمين خدمات   عن اإلعالن

 تهتمبه 

املوافقة   45 35 14 6 0

 %45.0 %35.0 %14 %6.0 %0. بشدة 

  االلكتروني   املوقع في التأمين خدمات   عن اإلعالن

 تهتمبه  للشركةيجعلك 

املوافقة   40 33 22 3 2

 %40.0 %33.0 %22 %3.0 %2.0 بشدة 

  الوسائط  خالل من التأمين  خدمات  على تعرفك

 تهتمبه   االعالميةيجعلك

 املوافقة  39 42 14 4 1

1.0% 4.0% 14% 42.0% 39.0 

  من  الترويج أساليب من الشخصيةاسلوب  االتصاالت  تعتبر

 االخرين )التسويق الشفهي(  العمالءالى

 املوافقة  27 49 15 9 0

.0% 9.0% 15% 49.0% 27.0% 

  العميل يع الشخص ي وسيلة ترويجية تعمل علي مدايعتبرالب

 التأمينية  بشراءالخدمة وإغراءهوإقناعه   املرتقب

 املوافقة  34 48 15 2 1

1.0% 2.0% 15% 48.0% 34.0% 

  الجاذبية بمايحقق  كثيرة  تعبيرية قدرات  اإلعالن يملك

 املستهدفين  والتأثيرفي

 املوافقة  38 41 18 3 0

.0% 3.0% 18% 41.0% 38.0% 

  وسيلة اليمثل  فإنه شخصية  غير وسيلة اإلعالن بماأن

 العميل  على ضغط

 املوافقة  37 24 11 18 10

10% 18% 11% 24.0% 37.0% 

  فعالة وسيلة فهو وبالتالي واسعةاالنتشار، وسيلة اإلعالن

 العمالء  إلى للوصول 

املوافقة   46 41 10 2 1

 %46.0 %41.0 %10 %2.0 %1.0 بشدة 

 %100 %31.5 %38 %11.6 %17.3 %1.6 املجموع 

 م 2021إعداد الباحثة من بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:                     
( األولى  (1الجدول  الفرضية  النسب والتكرارات لعبارات     أعاله يوضح 

ً
 وإيجابا

ً
تتأثر سلبا التأمينية  الخدمات  بأن "تسويق  بمتابعة وسائل    القائلة 

% 69%(، وهذا يعني أن  38%(، واملوافقون )31.5املوافقون بشدة )  كما يلي:  عباراتهاعلى    الدراسة  جاءت النسب الكلية ألجوبة أفراد عينة  االعالم"والتي

   من أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن
ً
 وإيجابا

ً
%(، 1.6بمتابعة وسائل االعالم، وجاءت نسبة ال أوافق بشدة )  تسويق الخدمات التامينية تتأثر سلبا

هي   للفرضية األولى  %(، خالصة نتائج الجدول 12% يرون بعدم تأثر تسويق التأمين بوسائل االعالم ، أما املحايدون )19%(، أي حوالي  17.3وال أوافق )

 .والعمود املسمى االتجاه يوضح ذلكالعبارات  يف املوافقة على ما جاء

 الفرضية األولى لعبارات اختبار مربع كاي : (2جدول )

  قيم مربع كاي العبارات 

 املحسوبة 

درجات  

 الحرية 

مستوى  

 الداللة 

 القرار 

 قبول العبارة  000. 4 144.500 به  تهتم يجعلك  التلفازواملزياع  في التأمين خدمات   إلعالن  مشاهدتك

 قبول العبارة  000. 3 62.000 به  تهتم يجعلك االجتماعي التواصل  وسائل  في التأمين خدمات   عن اإلعالن

 قبول العبارة  000. 3 39.280 به  تهتم   يجعلك واملجالت  الصحف في التأمين خدمات   عن اإلعالن

 قبول العبارة  000. 4 59.300 به  تهتم يجعلك  للشركة االلكتروني   املوقع في التأمين خدمات   عن اإلعالن

 قبول العبارة  000. 4 74.900 به  تهتم   يجعلك االعالمية  الوسائط  خالل من التأمين  خدمات  على تعرفك

  الى العمالء  من الترويج أساليب من اسلوب  الشخصية االتصاالت  تعتبر

 االخرين )التسويق الشفهي( 

 قبول العبارة  000. 3 37.440

  املرتقب امدادالعميل  علي تعمل  ترويجية  وسيلة الشخص ي  البيع يعتبر

 التأمينية ة الخدم  بشراء وإقناعه وإغراءه

 قبول العبارة  000. 4 84.500

 قبول العبارة  000. 3 38.320 املستهدفين  في والتأثير  الجاذبية بمايحقق  كثيرة  تعبيرية قدرات  اإلعالن يملك

 قبول العبارة  000. 4 24.500 العميل  على ضغط  وسيلة اليمثل  فإنه شخصية غير وسيلة  اإلعالن  أن بما

 قبول العبارة  000. 4 95.100 لعمالء  إلى للوصول  فعالة فهووسيلة االنتشار،وبالتالي  واسعة وسيلة اإلعالن

 م.2021من بيانات الدراسة امليدانية  إعداد الباحثة املصدر:                       
 بمتابعة وسائل اإلعالناألولى"يتأثر تسويق    ( أعاله الختبار الفرضية2الجدول )

ً
 وسلبا

ً
باستخدام   ةالباحث  تقام   "حيثالخدمات التأمينية إيجابا

الفرضية عبارات  لكل  كاي  مربع  )  اختبار  بين  متراوحة  املحسوبة  كاي  مربع  قيم  ــ144.500وجاءت  )24.500  ـ حرية  وبدرجات  العبارات  4و  3(  لجميع   )

 )  ي وه  بارات( لجميع الع0.000ومستوى داللة )
ً
مما يعني وجود فروق ذات دالله إحصائية في جميع   ( 0.05أقل من مستوى املعنوية املسموح به إحصائيا

أف آراء  في   
ً
إحصائيا دالة  إلى وجود فروق  الباحث  توصل  كاي  ومربع  الوصفية  واإلحصاءات  النسب  ملا سبق من جدول  وبالرجوع  الفرضية  راد عبارات 
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أ  املوافقة  املبحوثة لصالح  بمتابعة وسائل اإلعالن(العينة   
ً
 وسلبا

ً
إيجابا يتأثر  التأمينية  الخدمات  املسمى   ي )تسويق  والعمود  الفرض  وهذا يثبت نص 

 القرار يوضح ذلك.

 : لى اإلقبال عليه إالعمالء بشرعية الخدمات التامينية يؤدى  يقناعة ووع الفرضية الثانية: .2.4.3

 الثانيةللفرضية  والتكرارات النسب: (3جدول)

افق   العبارات  ال أو

 بشدة

ال 

افق   أو

افق  محايد افق   أو أو

 بشدة

 االتجاه

 املوافقة  24 31 22 18 5 تتوافق الخدمات التأمينية في مجملهامع الشريعة االسالمية  
5.0% 18% 22% 31% 24.0% 

 تلتزم شركات التأمين بتطبيق الضوابط الشرعية 

 

 املوافقة  17 36 32 6 9
9.0% 6% 32% 36% 17.0% 

نصوص الشرعية االسالمية التي ٌتجيز التأمين تؤدي إلى  

 االهتمام به 

 املوافقة  38 36 21 4 1
1.0% 4% 21% 36% 38.0% 

 قناعتك بشرعية التأمين تحفزك عل ىاإلكتئاب فيه 

 

 املوافقة  29 37 27 6 1
1.0% 6% 27% 37% 29.0% 

 املوافقة  48 29 14 6 3 الفوائداالقتصادية التي تحققها تكمن شرعية التأمين في 
3.0% 6% 14% 29% 48.0% 

اعتماد شركات التأمين في تنقيح الوثائق من الشبهات  

 لهاأثرإيجابي على العمالء 

 املوافقة  30 39 24 4 3
3.0% 4% 24% 39% 30.0% 

 أدى إلى اإلهتمام به 
ً
 كون التأمين تكافليا

 

 املوافقة  34 38 18 8 2
2.0% 8% 18% 38% 34.0% 

 قناعة الناس بأهمية التأمين أدى إلى إنتشار ثقافته 

 

 املوافقة  21 44 25 7 3
3.0% 7% 25% 44% 21.0% 

 أثر إيجابي على نفس العميل  دفع اإلشتراكات بنية التبرع له 

 

 املوافقة  33 41 15 6 5
5.0% 6% 15% 41% 33.0% 

مردودإيجاب يف يإنتشار ثقافةا لتأمين  توزيع الفائض له 

 اإلسالمي 

 املوافقة  27 38 23 7 5
5.0% 7% 23% 38% 27.0% 

 %100 %36 %49.3 %11.4 %2.7 %0.6 املجموع 

 م 2021إعداد الباحثة من بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:                     
النسب    (3)  الجدول  يوضح  ووع أعاله  الثانية"قناعة  الفرضية  لعبارات  يؤدى    ي والتكرارات  التامينية  الخدمات  بشرعية  اإلقبال إ العمالء  لى 

%  85%(، وهذا يعني أن  49.3%(، واملوافقون )36املوافقون بشدة )  كما يلي:  على عباراتها  الدراسة  جاءت النسب الكلية ألجوبة أفراد عينة  عليه"والتي

ي الدراسة  أفراد عينة  والوعبأ  ن وافقو من  القناعة  التامينية  يهمية  الخدمات  )  بشرعية  بشدة  أوافق  ال  نسبة  )0.6وجاءت  أوافق  وال  أي %2.7(،   ،)%

آراء الذين ال يوافقون على دور الوع3حوالي   التامينية  ي% هي نسبة  املحايدون نسبتهم )  والقناعة بشرعية الخدمات    %(، خالصة نتائج الجدول 12أما 

 العبارات والعمود املسمى االتجاه يوضح ذلك.  يهي املوافقة بما جاء ف الثانيةللفرضية 

 الفرضية الثانية لعبارات  اختبار مربع كاي: (4جدول )

  قيم مربع كاي العبارات 

 املحسوبة

درجات  

 الحرية

مستوى  

 الداللة

 القرار

 قبول العبارة  001. 4 18.500 تتوافق الخدمات التأمينية في مجملهامع الشريعة االسالمية 

 قبول العبارة  000. 4 36.300 تلتزم شركات التأمين بتطبيق الضوابط الشرعية 

 قبول العبارة  000. 4 59.900 نصوص الشرعية االسالمية التي ٌتجيز التأمين تؤدي إلى االهتمام به 

 العبارة قبول  000. 4 48.800 قناعتك بشرعية التأمين تحفزك عل ىاإلكتئاب فيه 

 قبول العبارة  000. 4 69.300 تكمن شرعية التأمين في الفوائداالقتصادية التي تحققها 

 قبول العبارة  000. 4 51.100 إيجابي على العمالء  اعتماد شركات التأمين في تنقيح الوثائق من الشبهات لها أثر

 أدى إلى اإلهتمام به 
ً
 العبارة قبول  000. 4 49.600 كون التأمين تكافليا

 قبول العبارة  000. 4 53.000 قناعة الناس بأهمية التأمين أدى إلى إنتشار ثقافته 

 قبول العبارة  000. 4 52.800 دفع اإلشتراكات بنية التبرع له أثر إيجابي على نفس العميل 

 العبارة قبول  000. 4 38.800 ا لتأمين اإلسالمي  إنتشار ثقافة في توزيع الفائض له مردودإيجابي

 م. 2021من بيانات الدراسة امليدانية  إعداد الباحثةاملصدر:                      
العمالء بشرعية الخدمات التأمينية يودي إلى سهولة التسويق"قامت4)  الجدول  باستخدام   ةالباحث  ( أعاله الختبار الفرضيةالثانية"قناعة ووعي 

ــ69.300وجاءت قيم مربع كاي املحسوبة متراوحة بين )  اختبار مربع كاي لعبارات الفرضية ( لجميع العبارات ومستوى داللة 4( وبدرجات حرية )18.500ـ

(0.000( 
ً
رضية وبالرجوع ملا سبق  (مما يعني وجود فروق ذات دالله إحصائية في جميع عبارات الف0.05( أقل من مستوى املعنوية املسموح به إحصائيا
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 في آراء أفراد العينة املبحوثة لصالح املواف
ً
قة أي )وعي من جدول النسب واإلحصاءات الوصفية ومربع كاي توصل الباحث إلى وجود فروق دالة إحصائيا

 ى القرار يوضح ذلك. وهذا يثبت نص الفرض والعمود املسم العمالء وقناعتهم بشرعية الخدمات التأمينية يودي إلى سهولة التسويق(

 : التسويق يسهل على مؤسسات التأمين تحقيق رضا العمالء من خالل املعاملة الحسنة التي يتلقاها من قبل املوظفين :لثةالفرضية الثا .3.4.3

 لفرضية الثالثة  والتكرارات النسب: (5جدول)

افق   العبارات  ال أو

 بشدة

افق  افق  محايد ال أو افق   أو أو

 بشدة

 االتجاه

  املوافقة  48 32 11 7 2 تشعر بالرضا نحوتقديم الشركة للخدمات التأمينية 

 %48.0 %32.0 %11.0 %7.0 %2.0 بشدة 

  املوافقة  39 36 13 10 2  تشعر بالرضاعن أسلوب تقديم املوظفين للخدمة

 %39.0 %36.0 %13.0 %10.0 %2.0 بشدة 

ملعهاسياسات معلنة لتقديم  توجدلدى الشركة التي تتعام 

 الخدمات التأمينية

 املوافقة  39 41 12 6 2

2.0% 6.0% 12.0% 41.0% 39.0% 

 املوافقة  33 42 9 11 5 التأمينية  الخدمات  تقديم نظام نجودة بالرضاع تشعر

5.0% 11.0% 9.0% 42.0% 33.0% 

 املوافقة  30 37 17 8 8 الطلب  املناسبةحسب التأمين لكخدمات  الشركة  تقدم

8.0% 8.0% 17.0% 37.0% 30.0% 

 املوافقة  22 40 20 15 3 التأمين  لخدمات  ملشاك  عملية حلول  الشركة  تقدم

3.0% 15.0% 20.0% 40.0% 22.0% 

 املوافقة  24 32 33 5 6 فعال  بشكل  العمالء  مع التأمين موظفوشركة  يتعاون 

6.0% 5.0% 33.0% 32.0% 24.0% 

  كل  لك ويوفرون بصدررحب الشركة  موظفو يستقبلك

 املطلوبة  التسهيالت 

 املوافقة  24 34 24 15 3

3.0% 15.0% 24.0% 34.0% 24.0% 

  بأهدافها التأمين جمهورشركة  تعريف في دور ن للموظفي

 خدمات  منا وماتقدمه وسياساتها

 املوافقة  33 45 14 7 1

1.0% 7.0% 14.0% 45.0% 33.0% 

  النشاطات  ورضاهاعن تأييدالجماهير  ىف دور  للموظفين 

 التأمين   لشركة املختلفة 

  املوافقة  39 35 19 7 0

 %39.0 %35.0 %19.0 %7.0 %0. بشدة 

 %100 %31.3 %53.6 %11.7 %2.6 %0.8 املجموع 

 م2021إعداد الباحثة من بيانات الدراسة امليدانية املصدر:                       

( الثالثة  (5الجدول  الفرضية  لعبارات  والتكرارات  النسب  يوضح  خالل   أعاله  من  العمالء  رضا  تحقيق  التأمين  مؤسسات  على  يسهل  التسويق 

%(،  31.3املوافقون بشدة )  كما يلي:  الدراسةعلى عباراتها  عينةجاءت النسب الكلية ألجوبة أفراد    والتي  املعاملة الحسنة التي يتلقاها من قبل املوظفين

( أن  53.6واملوافقون  يعني  وهذا  عبارات%85(،  على  يوافقون  الدراسة  عينة  أفراد  من  لهم   %  يحقق  العمالء  قبل  من  يتلقاها  التي  الحسنة  املعاملة 

( بشدة  أوافق  ال  نسبة  )0.8الرضا(، وجاءت  أوافق  وال  أي حوالي%2.6(،  ذلك  3  %(،  يرون خالف  يوافقون على عبارات  أي %  ال  الذين  آراء  نسبة    هي 

 ي املعاملة الحسنة التي يتلقاها العميل ف   هي املوافقة على دور   للفرضية الثالثة  %(، خالصة نتائج الجدول 12)الفرضية الثالثة(، أما املحايدون نسبتهم )

 والعمود املسمى االتجاه يوضح ذلك.  رضاهم 

 الفرضية الثالثة لعبارات  اختبار مربع كاي: (6جدول )

  قيم مربع كاي العبارات 

 املحسوبة 

درجات  

 الحرية 

مستوى  

 الداللة 

 القرار 

 قبول العبارة  000. 4 75.100 التأمينية للخدمات الشركة بالرضانحوتقديم تشعر

 قبول العبارة  000. 4 54.500 للخدمة املوظفين تقديم أسلوب بالرضاعن تشعر

 قبول العبارة  000. 4 69.300 التأمينية الخدمات لتقديم معلنة ملعهاسياسات تتعام التي الشركة توجدلدى 

 قبول العبارة  000. 4 54.000 التأمينية الخدمات تقديم نظام جودة  ربالرضاعن تشع

 قبول العبارة  000. 4 34.300 الطلب  حسب املناسبة التأمين لكخدمات  الشركة تقدم

 قبول العبارة  000. 4 35.900 التأمين  خدمات ملشاكلة عملي  حلول  الشركة تقدم

 قبول العبارة  000. 4 37.500 فعال  بشكل العمالء مع التأمين موظفوشركة يتعاون 

 قبول العبارة  000. 4 27.100 املطلوبة  التسهيالت كل  لك ويوفرون بصدررحب موظفوالشركة يستقبلك

 قبول العبارة  000. 4 68.000 خدمات  منا ماتقدمهو  وسياساتها باهدافها التأمين شركة جمهور تعريف في دور  للموظفين 

 قبول العبارة  000. 3 26.240 التأمين  لشركة املختلفة النشاطات ورضاهاعن الجماهير تأييد في دور  للموظفين 

 م.2021إعداد الباحثة من بيانات الدراسة امليدانية املصدر:                        
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الفرضيةالثالثة نص  قبل    الختبار  من  يتلقاها  التي  الحسنة  املعاملة  خالل  من  العمالء  رضا  تحقيق  التأمين  مؤسسات  على  يسهل  "التسويق 

ــ75.100املحسوبة متراوحة بين )باستخدام اختبار مربع كاي لعبارات الفرضيةوجاءت قيم مربع كاي    الباحثة  قامت  املوظفين"  ( وبدرجات حرية  26.240ـ

العبارات ومستوى داللة4و 3) )0.000)  ( لجميع   
ً
به إحصائيا املسموح  املعنوية  أقل من مستوى  ( مما يعني وجود فروق ذات دالله إحصائية في 0,05( 

 في آراء أفراد جميع عبارات الفرضية وبالرجوع ملا سبق من جدول النسب واإلحصاءات الوصفية و 
ً
مربع كاي توصل الباحث إلى وجود فروق دالة إحصائيا

من   يتلقاها  التي  الحسنة  املعاملة  خالل  من  العمالء  رضا  تحقيق  التأمين  مؤسسات  على  التسويق  )يسهل  أي  املوافقة  لصالح  املبحوثة  قبل  العينة 

 وهذا ثبت نص الفرض والعمود املسمى القرار يوضح ذلك.   املوظفين(

   : وصياتلنتائج والتا . 5.3

 النتائج: .1.5.3

 . ساهمت وسائل االعالن بشكل وفعال في تسويق الخدمات التأمينية •

 . في نشر وزيادة الثقافة التأمينية يله دور إيجاب  االعالن ووسائله يالتنوع ف •

 . الخدمةلى اإلقبال بشكل كبير على شراء إ التأمينية  تأدى وعى وقناعة العمالء بشرعية الخدما •

 .يحققها االقتصاديةالتي الل الفوائدكتسب التأمين شرعيته من خي •

 .سهل التسويق على مؤسسات التأمين تحقيق رضا العمالء من خالل املعاملة الحسنة التي تلقونها من قبل املوظفين •

 .تقديم املوظفين للخدمة التأمينيةعن أسلوب   هناك رضا تام من قبل العمالء •

 . لعمالء بأهيمة الخدمات التأمينيةالجهود اإلعالنية والترويجية إلى توعية ا أدت كثافة  •

 . لجذب العمالء جيد بشكل صل االجتماعيوسائل التوا  مثل لكترونيةإ  تسويقية وسائل التأمين شركة تستخدم •

 التأمين.   بضرورة  شخصية قناعة هنالك •

 التوصيات:  .2.5.3

 . الجهود االعالنية وزيادتهاى من ضرورة املحافظة على هذا املستو  •

 . االعالم لنشر الثقافة التأمينية  االستمرار في تنوع وسائل من املهم  •

 . لعمالء بشرعيةالخدمات التأمينيةتكثيف الجهود للمحافظة على قناعة ا  •

 .بل املوظفين لتحقيق رضاء العمالءبذل مزيد من الجهد من ق •

 .االقتصادية زيادة الفوائد •

 .على املشتركينتوزيع الفائض  •

 زيادةاالنتشار الجغرافي للشركة. •
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 :امللخص

االجتماعية في مؤسسات ريادة األعمال في جنوب الضفة الغربية، هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أبعاد ريادة األعمال  

يها متمثلة في الرؤية االجتماعية، والشبكات االجتماعية، واستدامة املمارسات، وتوليد الدخل ، واالبتكار، ودورها في تحقيق. التنمية ببعد

 االقتصادي واالجتماعي. 

هذه   إلجراء  الوصفي  املنهج  استخدام  الريادة تم  مؤسسات  في  واملتطوعين  املوظفين  من  الدراسة  مجتمع  تكون  حيث  الدراسة، 

الدراسة   العشوائية ملجتمع  العينة   ألسلوب 
ً
الدراسة وفقا الغربية(. أجريت  الضفة  الخليل وبيت لحم )جنوب  االجتماعية في محافظتي 

 ( موظف402املكون من )
ً
)  ا العينة  بلغ حجم  ، حيث 

ً
الدراسة    (.  وزعت196ومتطوعا  إ استبانة 

ً
العينة وبلغ معدل استرجاع    لكترونيا على 

 (. SPSS V23) .(. كما تم تحليل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي%97.4االستبانة )

 توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها : توجد عالقة مباشرة قوية بين جهود ريادة األعمال االجتماعية وتحقيق التنمية االقتصادية

 في مؤسسات ريادة األعم
ً
ال  واالجتماعية في املجتمع الفلسطيني. كما أشارت النتائج أن ُبعد الشبكات االجتماعية هو األكثر أهمية وتأثيرا

االجتماعية في جنوب الضفة الغربية. كما أظهرت النتائج وجود رؤية اجتماعية، ومستوى عاٍل من استدامة املمارسات، ومستوى عاٍل من 

ار بين مؤسسات ريادة األعمال االجتماعية.، كما تمتلك هذه املؤسسات القدرة على توليد الدخل، وإن كان ذلك بطريقة أقل أهمية االبتك

 من الجوانب األخرى لريادة األعمال االجتماعية. 

الجتماعية في املناطق قدمت الدراسة عدة توصيات أهمها: إرساء األساس للعمل التعاوني املشترك بين مؤسسات ريادة األعمال ا  

املجتمع   في  الفعالة  االجتماعية  الشبكات  تعزيز  والعمل على  املستويات،  االبتكار على جميع  ثقافة  تعزيز وتشجيع  املجاورة.  الجغرافية 

 االهتمام وا 
ً
املنظمات في مشاريعها وأنشطتها، وأخيرا لتركيز على  الفلسطيني، وكذلك تطوير رأس املال البشري القادر على مساعدة هذه 

 . املشاريع القادرة على توليد دخل طويل األجل

 التنمية االقتصادية. ؛ التنمية االجتماعية ؛مؤسسات الريادة االجتماعية الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة .1

املجتمعات بشكل عام واملجتمعات العربية بتوصيفها كدول  رغم ما وصلت إليه البشرية من تقدم تكنولوجي وحضاري في السنوات األخيرة، إال أن  

ت أعمق  لها من مشكالت  املستقبل  إلى ما يحمله  القديمة، كالفقر والبطالة، إضافة  املشاكل  الكثير من  تعاني من   ال زالت 
ً
اقتصاديا بالبيئة نامية  تعلق 

 والتغير املناخي وغيرها من القضايا.

مليون طفل ما لم يقم العالم بخطوات    167سيهدد خط الفقر املدقع أكثر من   2030األمم املتحدة تدق ناقوس الخطر وتقول بأنه وبحلول عام  

املجتمعات كافة كاإليدز، األطفال، التي تواجه  القضايا  العديد من  الصحية والتعليمية، وهناك  الخدمات  إلى  الوصول  ر التغي  وإجراءات لتحسين فرق 

 (2020)األمم املتحدة،  .املناخي، الهجرات، الحروب، الشباب، الصحة، وغيرها الكثير من القضايا التي باتت تشكل تحديات أمام املجتمعات حول العالم 

 التفاق
ً
الوطنية الفلسطينية وفقا السلطة  الفلسطيني ومنذ تشكل  املجتمع  القطاعات في  تكّون من ثالث قطاعات أساسية،  إن تقسيم  أوسلو  ية 

ملدني، القطاع الحكومي العام والذي يعنى بتقديم الخدمات الحكومية، والقطاع الخاص الذي عمل على أساس الربحية كهدف رئيس في عمله، والقطاع ا 

 ( 2019)سعادة و الخالدي،  .وجميع هذه القطاعات هي مسؤولة عن التنمية االجتماعية في املجتمع الفلسطيني

طوعية أو رغم وجود الكثير من املبادرات التي قام بها القطاع الخاص في املجتمع الفلسطيني باسم املسؤولية املجتمعية وإن كانت هذه املبادرات   

احتياجات   لتلبية  لترقى  تكن  لم  املبادرات  أن هذه  إال  الحكومة،  في ظل فرضتها  املستدامة، وخاصة  االجتماعية  التنمية  الفلسطيني من حيث  املجتمع 

الي ظهرت الحاجة  االحتالل اإلسرائيلي واألوضاع االقتصادية املتدهورة التي تعيشها املحافظات الفلسطينية وفي ظل ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة، وبالت

 إل
ً
ى تحقيق الرفاهية لألفراد وال تهدف إلى الربح والتوسع الرأسمالي، وتأخذ بعين االعتبار املشكالت  إلى وجود كيانات اجتماعية اقتصادية تهدف أساسا

 وآليات لحلها في ظل فشل القطاعات الحكومية والخاصة والتطوعية على مواجهتها.
ً
 االجتماعية التي يعشيها املجتمع وتبتدع طرقا

يسمى   ظهر مفهوم   األخيرين  العقدين  الريادة في  مفهوم  يعتمد  إذ  االجتماعية،  املشاكل  في حل  للمساهمة  التوجهات  كأحد  االجتماعية  بالريادة 

ملشاريع االجتماعية على األنشطة االقتصادية الهادفة إلى حل مشكالت اجتماعية أو خلق قيمة اجتماعية، وتشمل هذه األنشطة االقتصادية، كال من ا 

 ,Nga & Shamuganathan) خل، بحيث يتم استخدام هذا الدخل في هذه املشاريع وخدمة هدف اجتماعي مستداماملنتجة سواء سلع أو خدمات ذات د

2010, p. 259) . 

 نحو التنمية بكافة أشكالها االقتصادية والسي
ً
 إلى ما تقدم، وفي ضوء أهمية التنمية االجتماعية بدورها جسرا

ً
اسية واإلدارية واملستدامة،  واستنادا

ي تحقيق وفي ضوء أهمية الريادة بكونها وصفة سحرية في عمل الش يء بطرق جديدة ومبتكرة، تأتي هذه الدراسة للتعرف على دور الريادة االجتماعية ف 

ها ودورها في خلق الحلول املستدامة للمشكالت  في جنوب الضفة الغربية، بهدف التعرف على الريادة االجتماعية وأبعاد األعمالالتنمية في منظمات ريادة 

أن تساعد في املأمول  املصلحة والتي من  النتائج حول ذلك ووضع توصيات ألصحاب  إلى  الفلسطيني،  وللوصول  املجتمع  التي تواجه  تطور   االجتماعية 

 واستدامة هذا القطاع.

 :مشكلة الدراسة .1.1

ها  إن كافة املشاكل االجتماعية واالقتصادية التي تعصف باملجتمعات، تبقى رهينة لحلول وإمكانيات القطاع الحكومي، وبعض الحلول التي يقدم

تمعات املحلية ملجالقطاع الخاص والتي في أغلبها تكون مرتبطة بربحية هذا القطاع وبأهدافه الخاصة، األمر الذي يجعل الكثير من املشكالت التي تواجهها ا 

ما يتطلب   مجمدة تنتظر الحلول، ناهيك عن آثارها التي تؤدي إلى حدوث وبروز مشكالت أخرى، واملجتمع الفلسطيني زاخر بالعطاء ويتسم بالتعاون، وهو

بن املجتمع  املشكالت في  الكثير من  لتأخذ على عاتقها مواجهة  أعمال االجتماعية  الجهود االجتماعية نحو ريادة  ظرة مستحدثة تقوم على أسس  تنظيم 

: "ما هو دور الريادة االجتماعية في تحقيق التنمية: دراسة   االجتماعية، ومما سبق يمكننا تحديد مشكلة الدراسة بالسؤال التالي  األعمالومبادئ ريادة  

 . االجتماعية في جنوب الضفة الغربية" األعمالمنظمات ريادة 

 أسئلة الدراسة: .2.1

 ى اإلجابة عن األسئلة التالية: تسعى الدراسة إل

اقع أبعاد ريادة   االجتماعية في جنوب الضفة الغربية؟  األعمالاالجتماعية في منظمات ريادة  األعمالالسؤال الرئيس األول: ما و

 ويتفرع عنه األسئلة التالية:

 االجتماعية في جنوب الضفة الغربية؟ األعمالمنظمات ريادة  فيما مدى وجود رؤية اجتماعية  .1

 االجتماعية في جنوب الضفة الغربية؟ األعمالاالجتماعية في منظمات ريادة  األعمالما مستوى استدامة ممارسات ريادة  .2

 االجتماعية في جنوب الضفة الغربية؟ األعمالما درجة امتالك شبكات اجتماعية في منظمات ريادة  .3

 في جنوب الضفة الغربية؟ األعمالؤثر في تحقيق التنمية في منظمات ريادة ما مستوى توفر االبتكار امل .4

 االجتماعية في جنوب الضفة الغربية؟ األعمالما مدى توفر القدرة على توليد الدخل لدى منظمات ريادة  .5
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 ي واالجتماعي في جنوب الضفة الغربية؟ االجتماعية للتنمية ببعديها االقتصاد األعمالالسؤال الرئيس الثاني: ما مستوى تحقيق منظمات ريادة 

 ويتفرع عنه: 

 االجتماعية للتنمية ببعدها االقتصادي في جنوب الضفة الغربية؟ األعمالما مستوى تحقيق منظمات ريادة  .1

 االجتماعية للتنمية ببعدها االجتماعي في جنوب الضفة الغربية؟ األعمالما مستوى تحقيق منظمات ريادة  .2

 :أهمية الدراسة .3.1

االجتماعية، وتسليط الضوء على دور هذا النوع من الريادة في تحقيق التنمية املجتمعية   األعمالتنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها وهو ريادة  

، بحيث ربطت الد
ً
راسة ما بين ومواجهة املشكالت والقضايا االجتماعية، خاصة وأن هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي بحثت في هذا املوضوع محليا

 : يمكن تلخيص اهمية البحث  في النقاط التالية وبالتالي ببعديها االقتصادي واالجتماعي. أبعاد الريادة االجتماعية وبين التنمية

تناولت موضوع ريادة   .1  يضاف إلى الجهود السابقة والدراسات التي 
ً
الدراسة ستكون جهدا  لكثير من   األعمالأن هذه 

ً
االجتماعية، وستكون مرجعا

 الباحثين فيه هذا املجال.

 االجتماعية ودورها في تحقيق التنمية. األعمالإثراء األدب النظري في مجال ريادة تسهم هذه الدراسة في  .2

 االجتماعية، مما تتطلب البحث في ذلك والوقوف على تأثيره في التنمية.  األعمالاالهتمام املتنامي واملتزايد بريادة  .3

البحث والتي قد تسهم  .4 بناًء على نتائج  استنتاجات وتوصيات  إلى  للتوصل  أهمية ريادة   السعي  الضوء على  الفلسطيني وتسليط  املجتمع  في خدمة 

 االجتماعية.  األعمال

تحقيق التنمية االجتماعية   وبالتالياالجتماعية    األعمالفي تطوير وتعزيز دور ريادة    يجابيإ وتوصيات الدراسة يكون لها أثر  نتائج    نأ من املؤمول    .5

 واملجتمعات العربية االخرى.  واالقتصادية في املجتمع الفلسطيني

 :أهداف الدراسة .4.1

االجتماعية ودورها في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية    األعمال"تسليط الضوء على ريادة  تتكون أهداف الدراسة من هدف رئيس هو  

 بية. في محافظات جنوب الضفة الغر 

 أما فيما يخص األهداف الفرعية للدراسة فهي:

االجتماعية املتمثلة في )الرؤية االجتماعية، استدامة املمارسات، الشبكة االجتماعية، االبتكار، القدرة على   األعمالالتعرف على واقع أبعاد ريادة   .1

 توليد الدخل(. 

 التعرف على مفهوم التنمية ببعديها االقتصادي واالجتماعي.  .2

 واالجتماعي في جنوب الضفة الغربية.التعرف على مستوى تحقيق منظمات الريادة االجتماعية للتنمية ببعديها االقتصادي  .3

 :فرضيات الدراسة .5.1

الريادة االجتماعية بأبعادها املتمثلة في )الرؤية  ال تتحقق التنمية ببعديها االجتماعي واالقتصادي واالجتماعي بتفعيل    :الرئيسية للدراسةالفرضية  

 االجتماعية في جنوب الضفة الغربية.  األعمالاالجتماعية، استدامة املمارسات، الشبكة االجتماعية، االبتكار، توليد الدخل( في منظمات ريادة 

 وتتفرع الفرضية الرئيسية إلى فرضيتين فرعيتين:  

األولى .1 الفرعية  تتحق:  الفرضية  الريادة ال  بتفعيل  االقتصادي  ببعدها  التنمية  استدامة    ق  االجتماعية،  )الرؤية  في  املتمثلة  بأبعادها  االجتماعية 

 االجتماعية في جنوب الضفة الغربية.  األعمالاملمارسات، الشبكة االجتماعية، االبتكار، توليد الدخل( في منظمات ريادة 

الثانية .2 الفرعية  ب:  الفرضية  التنمية  تتحقق  بتفعيل  ال  االجتماعي  استدامة  بعدها  االجتماعية،  )الرؤية  في  املتمثلة  بأبعادها  االجتماعية  الريادة 

 االجتماعية في جنوب الضفة الغربية.  األعمالمنظمات ريادة في املمارسات، الشبكة االجتماعية، االبتكار، توليد الدخل( 

 :منهجية الدراسة .6.1

البيانات وتصنيفها    هذه الدراسة كونهاستخدام املنهج الوصفي في  تم  لتحقيق أهداف الدراسة   األنسب لطبيعة الدراسة، والتي تحتاج إلى جمع 

مخصصة من خالل استبانة الباحثون على البيانات الالزمة  لقد حصلوتحليلها وتفسيرها الستخالص الدالالت والوصول إلى النتائج التي يمكن تعميمها. 

لكتب واملراجع والدراسات السابقة لذلك تم االستعانة بامؤسسات ريادة اجتماعية في مدينتي بيت لحم والخليل، باإلضافة  على    لهذا الغرض، والتي وزعت

 التي تناولت موضوع البحث.  

( مؤسسة  22الخليل، وقد قام الباحثون باختيار )تكون مجتمع الدراسة من العاملين واملتطوعين في مؤسسات ريادية اجتماعية في مدينتي بيت لحم و 

 وموظفة كما اتضح من خالل التواصل معهم، وقام الباحثون 402ومنظمة ريادة اجتماعية، وكان العدد اإلجمالي للعاملين في هذه املؤسسات )
ً
( موظفا

 على معادلة ريتشارد جيجر لهذا  
ً
، بعد ذلك  196العدد، وكانت النتيجة عينة قدرها )بأخذ عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة اعتمادا

ً
( شخصا
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 على هذه العينة وذلك نتيجة لخضوع املناطق الفلسطينية لقانون الطوارئ واالغالقات ومنع حركة التنقل  ملواجهة جائحة  إ تم توزيع االستبانة  
ً
لكترونيا

الدراسة. تم استرجاع )و كور  إجراء هذه  العالم خالل  التي حدثت في  للتحليل من أصل )191نا  ( تم توزيعها بنسبة استرجاع بلغت 196( استبانة قابلة 

( استبانة في محافظة 124( استبانة قابلة للتحليل، فيما تم توزيع )71( استبانة في محافظة بيت لحم استعاد الباحثون منها )72%(، وقد تم توزيع )97.4)

 حليل، وبالتالي فقد تمت مراعاة التوزيع الجغرافي للمؤسسات في هاتين املحافظتين.( استبانة منها قابلة للت120الخليل وتم استعادة )

 يحقق األهداف املرجوة منها، تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي )
ً
 علميا

ً
 إحصائيا

ً
(؛ وذلك إلدخال  SPSS V.23ولتحليل بيانات الدراسة تحليال

، وتم االعتماد على
ً
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبارات إحصائية كالتحليل العاملي، واختبار كرونباخ ألفا،    البيانات ومعالجتها إحصائيا

للعينات املستقلة، واعتمدت الدراسة على مقياس ليكرت الخماس ي والذي     Tواختبار معامل االنحدار املعياري وتحليل التباين األحادي إضافة إلى اختبار 

 (. 1(، غير موافق بشدة )2(، غير موافق )3(، محايد )4( ، موافق )5بشدة )يتراوح من موافق 

 الدراسات السابقة:  .7.1

موضوع الريادة االجتماعية من مداخل متعددة، ودراسات بحثت في موضوع   تناولت في البحثهناك العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي  

 التنمية وتحقيقها، والتي استفاد منها الباحثون في هذه الدراسة والتي أهمها: 

 Social Entrepreneurship in the Conduct of Responsible Innovation: Analysisبعنوان: "   Alverez, Pozo, & Cruze (2019)دراسة  •

Cluster in Mexican SMEs ."الريادة االجتماعية في سلوك االبتكار املسؤول: دراسة تحليلية في الشركات الصغيرة واملتوسطة املكسيكية" ،" 

، وقد  هدفت الدراسة إلى تحديد معرفة واستكشاف نماذج املنظمة التي تؤدي بالشركات الصغيرة واملتوسطة إلى توليد وتطوير االبتكارات املسؤولة

نوايا ريادة    ملستوى 
ً
التنظيم وفقا أربعة نماذج من  الدراسة  املنظمة  األعمالحددت  النماذج هي:  إليها وهذه  الوصول  التي تم  التقنية   االجتماعية 

 العلمية، املنظمة التقنية االجتماعية، املنظمة الرأسمالية االجتماعية، واملنظمة الرأسمالية.

(، وتم استخدام التقنية اإلحصائية العنقودية في التحليل،  SMEs( شركة مكسيكية صغيرة ومتوسطة الحجم )100أجريت الدراسة على عينة من )

ال املسؤول بضرورة السيطرة على خطر الرفض االجتماعي لتقدم العلوم والتكنولوجيا،  وقد ارتكزت الدراسة على الفرضية  سائدة حول االبتكار 

 قدراتهم التكنولوجية والعلمية على حل املشاكل ذات األولوية للمجتمعات. األعمالفيما يوضح رجال 

مبادرات   بشكل حاسم على  يؤثر  ال  االجتماعي  التأثير  أن  إلى  الدراسة  اقترحت   األعمالوقد خلصت  وقد  األولوية،  ذات  املشاكل  لحل  تسعى  التي 

( أن  الدراسة  بينت  العلمية حيث  التقنية  األكبر على 50الدراسة نموذج  القدرة  النموذج تمتلك  لهذا   
ً
الصغيرة واملتوسطة وفقا الشركات  %( من 

 البقاء واالستمرارية. 

"  Nga et al., (2018)دراسة • بعنوان   :Personality Traits and Social Entrepreneurship Dimensions in Peru and Argentina  ،"

 "السمات الشخصية وأبعاد الريادة االجتماعية في بيرو واالرجنتين". 

ماعية، االستدامة، الشبكة االجتماعية املتمثلة في )الرؤية االجت األعمالهدفت الدراسة إلى فهم تأثير السمات الشخصية الرئيسية على أبعاد ريادة 

الذين يعملون في مناطق  األعمالاالجتماعية، االبتكار، العوائد املالية( في املؤسسات االجتماعية في البيرو، وقد استخدمت الدراسة عينة من رواد 

( استبانة على  بتوزيع  الباحثون  قام  وقد  بشكل عميق،  االجتماعية  املشاريع  بحث  فيها  يتم   109ال 
ً
رياديا رواد  (  بيرو    األعمال من  في  االجتماعيين 

 في أبعاد الريادة االجتماعية، وأن االنفتاح له أ 
ً
ثر إيجابي كبير االرجنتين. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الوعي هو أكثر السمات الشخصية تأثيرا

 على الشبكة االجتماعية واالبتكار. 

 How Social Entrepreneurs Affect Performance of Social Enterprises in Korea: The Mediatingبعنوان: "    Shin (2018)دراسة   •

Effect of innovativeness .كيف يؤثر الرّواد االجتماعيون على أداء املشاريع االجتماعية في كوريا، تأثير االبتكار كمتغير وسيط ،" 

اعية في كوريا لم تنجح، خاصة في فترة التقلبات االجتماعية واالقتصادية، وقد  يرى الباحث، أنه وبالرغم من الدعم الحكومي فإن املؤسسات االجتم

االجتماعيين، وقد خلص إلى نتائج أهمها أن االنفتاح  األعمال( من رواد 100قام الباحث في خالل ورقته البحثية بإجراء مسح من خالل استبيان لـ )

األدا  على  ومباشر  كبير  إيجابي  تأثير  لهما  األداء  واالبتكار  على  فقط  ليس  الوسيط  دور  يلعب  واالبتكار  االنفتاح  وأن  واالجتماعي،  االقتصادي  ء 

 
ً
 على األداء االقتصادي.  االجتماعي وإنما أيضا

• ( ريادة  2017دراسة محمد   " بعنوان:  دراسة    األعمال(  املحلية:  باملجتمعات  املستدامة  التنمية  لتحقيق  املبتكرة  اآلليات  كأحد  االجتماعية 

 االجتماعية بمدينة أسوان" األعمالمطبقة على رواد 

بمدينة أسوان، االجتماعية كأحد اآلليات املبتكرة لتحقيق التنمية املستدامة باملجتمعات املحلية    األعمالهدفت الدراسة إلى التعرف على دور ريادة  

(، وقد خلصت الدراسة إلى أن مفهوم ريادة  44وقد كانت عينة الدراسة عينة عمدية من الرواد االجتماعيين في مدينة أسوان والذين بلغ عددها )

   األعمال
ً
يعد مدخال املفهوم  أن هذا  إلى  أسوان، وخلصت كذلك  في مدينة  املحلي  املجتمع  في   

ً
نسيا تنمية    االجتماعية هو مفهوم حديث  في   

ً
هاما
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 في مشاريع ريادة 
ً
 أساسيا

ً
االجتماعية  األعمالاالجتماعية، إضافة إلى ان مشاريع ريادة  األعمالاملجتمعات املحلية، إضافة إلى أن االبتكار يعد شرطا

 .
ً
 تستهدف التنمية املستدامة محليا

دراسة حالة: مشاريع    –قطاع غزة    األعمالوالتكنولوجيا في حل مشكلة البطالة لرياديي    األعمالبعنوان: " دور حاضنات    ( 2015)  برهومدراسة   •

 سبارك(". -حاضنة أعمال الجامعة اإلسالمية بغزة )مبادرون

ف على فاعلية اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي وكانت االستبانة هي األداة الرئيسية لجمع البيانات، وكان الهدف من الدراسة هو التعر 

من خالل العمل على تحويل األفكار اإلبداعية لديهم إلى    األعمالفي كونها أداة لحل مشاكل البطالة لدى الشباب وخاصة رياديي    األعمالحاضنات  

حاضنة   في  احتضانها  فترة  أنهت  والتي  املحتضنة  املشاريع  من  الدراسة  مجتمع  تشكل  وقد  ومستدامة،  للدخل  مدرة  ناجحة   األعمال مشاريع 

، وقد استخدمت الباحثة طريقة املسح الشامل حيث استرجعت ما نسبته )90والتكنولوجيا والتي بلغ  عددها )
ً
 %( من أداة الدراسة.87.8( مشروعا

يء، وأن  والتكنولوجيا كانت متوسطة بعد الش  األعمالوتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن مستوى تقديم الخدمات املقدمة من قبل حاضنة 

 االستثمار في قطاع تكنولوجيا املعلومات يعتبر األنسب في الحالة الفلسطينية ملا يصاحبها من حصار وإغالق. 

 " دور الدولة في توفير بيئة مالئمة للريادة االجتماعية: دراسة حالة السلطة الفلسطينية فلسطين". بعنوان: ( 2013عيدة ) دراسة  •

على   التعرف  إلى  الدراسة  للريادة  هدفت  املؤسساتي  واإلطار  القانوني  اإلطار  خالل  من  االجتماعية،  للريادة  املالئمة  البيئة  توفير  في  الدولة  دور 

استخدم االجتماعية، وقد انتهج الباحث املنهج الوصفي في دراسته وعمل على جمع املعلومات الخاصة بدراسته من خالل طريقة املقابلة املفتوحة، و 

 ي تشكلت من عاملين في مؤسسات حكومية وغير حكومية إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص وبعض األفراد.العينة القصدية الت 

سطينية  توصل الباحث في دراسته إلى أن الريادة االجتماعية في فلسطين في الغالب هي ريادة مؤسسات وليست ريادة دولة، وأن السلطة الوطنية الفل

  
ً
 مؤسساتيا

ً
ألنشطة ومشاريع الريادة االجتماعية، وكذلك توصل الباحث إلى أن دور السلطة الوطنية الفلسطينية في توفير استطاعت أن تؤمن إطارا

 إليجاد البيئة املالئمة لها.
ً
 إطار قانوني ومؤسساتي للريادة االجتماعية لم يكن كافيا

 اإلطار النظري  .2

 :االجتماعية األعمالمفاهيم حول ريادة  .1.2

 االجتماعية: األعمالريادة  .1.1.2

اض ي في الواليات رغم أن مفهوم الريادة يقترن بالكثير من املجاالت، إال أنه ُعرف كمفهوم يقترن بالحياة االجتماعية في نهاية التسعينيات من القرن امل

قطاعات   في  أكثر  تتركز  الريادة  كانت  ذلك  وقبل  املتحدة،  اململكة  وفي  األمريكية  والربحاملتحدة  الثروة  تعظم  التي  باملجاالت  وتقترن  والتجارة   الصناعة 

(Drayton, 2002, p. 123) . 

االجتماعية ال يكون هدفها الربح وتكوين الثروات، بل يكون الهدف األسمى فيها هو خدمة املجتمع واملصلحة العامة، وتعزيز األهداف    األعمالوريادة  

 (.63-62، ص 2014جتماعية والبيئية، ويكرس فيها الريادي االجتماعي تركيزه على إيجاد رأس املال املجتمعي. )الشميمري وآخرون، اال 

نها "العمليات واألنشطة التي يتم القيام بها الكتشاف وتحديد واستغالل الفرص، من أجل تعزيز الثروة أاالجتماعية، ب األعمالويمكن تعريف ريادة 

الثروة االجتماعية لتشمل القائمة بطريقة مبتكرة، ويتوسع تعريف  املنظمات  إدارة  أو  الجديدة  املشاريع  إنشاء  االقتصاد    االجتماعية، وذلك من خالل 

 . (Zahra & et al., 2008, p. 117)بيئية لرفاهية اإلنسان" واملجتمع والصحة والجوانب ال

  األعمال االجتماعية في كلية فوكوا إلدارة  األعمالوهو أستاذ الريادة االجتماعية ومؤسس مركز النهوض بريادة   -  George Deesويرى جورجي دييس 

ديوك جامعة  بريادة    -في  تعريفه  مجمل  بي  األعمالفي  خليط  بأنه  االحتياجات االجتماعية  نحو  وااللتزام  واالبتكار  اإلدارة  وعلم  االجتماعية  الرسالة  ن 

 The Searchأستاذ اإلدارة العامة في جامعة نيويورك ومؤلف كتاب )البحث عن الريادة االجتماعية    –   Paul C. Lightاالجتماعية، كما أشار باول س ي اليت  

for Social Entrepreneurship ) ردية واملنظمة لخلق التغييرات املستدامة واسعة النطاق لحل املشكالت االجتماعية، بأن تكون رؤية إلى أنها الجهود الف

بعيدة املدى ملتزمة بتحقيق التغيير املطلوب إضافة إلى إمكانية وامتالك القدرة على تحديد الفرص املتاحة والتي يمكن استغاللها   األعمالمشاريع ريادة  

 (. 349، ص 2017التغيير )محمد، بشكل ابتكاري لتحقيق هذا 

االجتماعيين هم القوة التصحيحية األساسية، يغيرون النظام ومن أعماقهم ومن خالل   األعمال ويرى بيل درايتون، مؤسس منظمة أشوكا بأن رواد 

" بأنها النشاط التجاري الذي بدأته مؤسسة  (NVN)بينما تعرفها شبكة املشاريع غير الربحية  .(Ashoka, 2018) أعمالهم بالتزامهم بما فيه الخير للجميع

 .   (Duncan, 2008, p. 39) غير ربحية لتطبيق حلول تستند إلى السوق وألغراض تعزيز مهمة املؤسسة وتوليد الدخل وتلبية االحتياجات االجتماعية"

ترتقي   األعمالبمفهومها العام تتعلق بتعظيم الثروة والربح بشكل مبتكر، وهذا ال يعني أن تكون هذه الغاية الوحيدة لها، فريادة    األعماليادة  إن ر 

 آلراء )شومبتير( في هذا الخصوص، فإن ريادة 
ً
ي في الفرد روح املغامرة، تنم األعمالبالفاعلية الذاتية للفرد، مما يعني االرتقاء بفاعلية املجتمع ككل، ووفقا
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بطرق غير تقليدية )الشميمري واملبيريك،   األعمالتعزز مبدأ الثقة ومحاولة إنجاز  األعمالوتحفز الذات العليا لالستقاللية في العمل، إضافة إلى أن ريادة 

2019 .) 

 الريادي االجتماعي:  .2.1.2

 لـ 
ً
  Martin & Osberg (2007)يعرف الريادي االجتماعي بأنه الشخص الذي يكون هدفه تحقيق التوازن االجتماعي وجعله في أفضل حاالته، ووفقا

 ولكنه يهمل ويسبب معاناة لشريحة من املجتمع، فيقو 
ً
 مستقرا

ً
 اجتماعيا

ً
الذي يستهدف توازنا شكل م بفيمكن اعتبار الريادي االجتماعي هو الشخص 

 إبداعي شجاع باتخاذ اإلجراءات املباشرة لخلق توازن بديل مستقر يحقق الفائدة الدائمة للجماعة وللمجتمع ككل بكافة شرائحه. 

فال بد من وجود معايير تساعد في الحكم على الشخص بأنه ريادي اجتماعي أم ال، ويمكن اختصار هذه املعايير فيما  Dees (2001)ومن وجهة نظر 

 يلي:

 بني مهمة تحقيق قيمة مجتمعية وليس قيمة شخصية.ت •

 اغتنام فرص جديدة ومحاولة االستفادة منها في خدمة املجتمع. •

 لعملية التغيير. •
ً
 التعلم واالبتكار والتكيف املستمر والذي يكون رافدا

 الجرأة واالبتكار والتحلل من قيود املوارد الحالية. •

 املجتمع. االلتزام بالقدر األكبر باملساءلة أمام •

هميتها وبين ما تقدمه القطاعات األخرى وروادها  أ إن مسألة الريادي االجتماعي في املجتمع اليوم ترتكز على عدة ركائز، تجعل التفريق بين وظيفته و 

، وهذه الركائز هي
ً
 (Leadbeater, 1997, p. 22)  :في املجتمع أكثر وضوحا

فاملجتمعات اليوم تعج باملشكالت الكثيرة، البطالة، واملخدرات، وارتفاع نسبة الجرائم، زيادة مضطردة في حوادث السير. الخ، وهنا   املشكالت:حل  •

الحلول  االجتماعيين في مواجهة مثل هذه املشاكل االجتماعية وإيجاد حلول لها بطرق مبتكرة وابداعية مستدامة، ونقل هذه  األعماليأتي دور رواد 

 املمكنة إلى القطاع العام. 

فاملبادرات واملشاريع التي يقدمها الرواد االجتماعيون، تكون عادة أكثر فاعلية من حيث التكلفة من تلكم التي يقدمها القطاع   كفاءة جانب العرض: •

 تفع.العام، فهي أقل بيروقراطية وأكثر مرونة، كما أن االلتزام بها كبير ووالء العاملين عليها مر 

واملعنى املقصود أن املشاريع واملبادرات االجتماعية التي يقدمها الرواد االجتماعيون يكون املستفيدون منها أكثر مسؤولية من تلك   الرعاية النشطة:  •

 من املال يقدم لحل مشكلة بشكل مؤقت، ولكنه قيمة اجتماعية تؤ 
ً
دي  التي تقدمها الحكومة أو حتى القطاع الخاص، فالفكرة هنا ال تكون مبلغا

د بالنفس واالعتماد على الذات وتغني ثقافة العطاء في سبيل حل مستديم ملشكلة اجتماعية، ويمكن للرواد االجتماعيون بناء شبكة من األفرا  للثقة

 والجماعات وحتى من القطاع الخاص ملواجهة املشاكل املجتمعية وإيجاد حلول لها بشكل مشترك. 

 بطرق القياس التقليدية، كذلك سيكون لهذه   األعمالرواد  فاملشاريع واملبادرات التي يقدمها    املخرجات: •
ً
االجتماعيون، يمكن أن يتم قياسها أيضا

  املشاريع واملبادرات بشكل مباشر أو غير مباشر أثُر من الناحية االقتصادية واالجتماعية، بمعنى أنها قد تشكل وظائف جديدة وتشكل استث
ً
مارا

 د.برأس املال البشري ينعكس على االقتصا

االجتماعيين ومن خالل مبادراتهم ومشاريعهم يقدمون للمجتمع األصول التي لم تكن من قبل، أو يطورون على   األعمالفرواد    راس املال االجتماعي: •

، ومن أهم هذه األصول أنهم يعملون على خلق رأس املال االجتماعي والذي هو شبكة العالقات التي تدعم الشراكات والت
ً
حالفات ما كان موجودا

 االقتصادية، والتي تعتمد على ثقافة التعاون وتعززها القيم املشتركة والثقة. 

 أبعاد الريادة االجتماعية:  .3.1.2

 لدراسة قام بها كل من 
ً
 & Nga  ليس من السهل هنا التفرقة بين الريادي االجتماعي والريادة االجتماعية كسلوك وعملية في تحديد األبعاد، ووفقا

Shamuganathan (2010) فإن هنالك خمسة أبعاد للريادة االجتماعية، وهي ،(Nga & Shamuganathan, 2010, p. 261)  : 

 في متابعة قضية اجتماعية أو بيئية عادلة، والرؤية االج  الرؤية االجتماعية: •
ً
تماعية تتضمن االلتزام ويقصد بها الشعور باملسؤولية واالتصال عاطفيا

القضية  التام بهذه القضية، وهو ما يدفع األفراد إلى محاولة إيجاد فرص بديلة وطويلة ومستدامة إلحداث التغيير الحقيقي في املجتمع تجاه هذه  

 العادلة، والرؤية االجتماعية هي ما ينمي ويعمق الشعور باملساءلة لدى األفراد في كافة مجاالت عملهم. 

ه والرؤي العدالة،  صون  في  األخالقية  القناعات  العادل،  االجتماعي  التوزيع  إعادة  إلى  الرامية  األخالقية  القناعات  ويعززها  تنتج  االجتماعية  ذه  ة 

بالنسبة  ضل  القناعات التي شكلتها األحداث والخبرات التي مرت في حياة الفرد، والتي تؤدي إلى تطوير قدراته وإمكاناته وتوجيهها نحو التغيير لألف
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وليس لدوافع للمجتمع، ويمكن القول إن الرؤية االجتماعية هي ما يعزز الثقة بالريادة االجتماعية ألن الهدف منها يكون لتغيير املجتمع نحو األفضل 

 . (Wood, 2012, pp. 129-141)مادية أو ربحية 

ُعرفت التنمية املستدامة بأنها " التنمية التي تلبي احتياجات   1987في مؤتمر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية للعام    املستدامة:تقدير املمارسات   •

 ( 2020مم املتحدة، )منظمة األغذية والزراعة لأل  .الجيل الحالي دون اإلضرار بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة"

الثالث للقضايا االجتماعية والبيئية، وهو ما يوضحه مفهوم "الخالصة   
ً
املادية ال بد وأن يكون خاضعا املرابح  السعي وراء  الناس  وبالتالي فإن  ية"  

اني في إيجاد حلول الكوكب األرباح، فال بد من وجود توازن بين املصالح االقتصادية واالجتماعية والبيئية على املدى الطويل، بالتالي ال بد من التف

 (Zhang & Swanson, 2014, pp. 175-191) .الذي يضع نصب عينيه االستدامةمستدامة للمشكالت االجتماعية من خالل االبتكار املسؤول 

االجتماعية: • الشبكات  تطوير  على  من    القدرة  مجموعة  هي  االجتماعية  مع الشبكات  تكون  والتي  اإليجابية،  الرسمية  وغير  الرسمية  العالقات 

ناء السمعة  أشخاص في دائرة التأثير، هذه العالقة تكون املنشأ لرأس املال االجتماعي على شكل فوائد محتملة في مجال تبادل املعلومات والتأثير وب

ن تؤدي إلى املعلومات الثمينة ودعم القرار الصائب، وتعزيز الرؤية االجتماعية  وكذلك في تدعيم املوارد، إن الشبكات االجتماعية الفعالة من املمكن أ 

 (Westley & Antadze , 2009) .وتنميتها وتطويرها تعزز الثقة واالحترام باعتبارها املورد غير امللموس في املشاريع االجتماعية 

 أن تكون قيمة هذا االبتكار أو أفكاره  بشكل عام االبتكار هو تط االبتكار: •
ً
وير األفكار الجديدة أو تجديد أفكار قابلة للتنفيذ والتطبيق، وليس شرطا

ومفهوم التدمير الخالق او الفوض ى الخالقة، يعود إلى   مادية، ويعرف االبتكار بأنه عملية أو نشاط يقوم به الفرد وينتج عنه اختراع ش يء جديد.

ملنتجات وسلع    ة والذي يقوم بتحفيز التغييرات لتوزيع سلع وخدمات وعمليات جديدة، وفي املجال االجتماعي، هو ما يعطي أفكار جديداالبتكار،  

 وتلبي احتياجات املجتمع لتعزيز قدرته على العمل ،وخدمات
ً
 (Westley & Antadze , 2009, pp. 2-3) .وحتى نماذج معترف بها اجتماعيا

ين االجتماعي إن االبتكار في مجاله االجتماعي مزيج معقد من تقديم الخدمات واملنتجات والعمليات والبرامج التي تؤدي إلى التغيير املنشود في الروت

 Westley & Antadze)غير املطلوب  واملوارد وتدفقات السلطة واملعتقدات داخل النسيج االجتماعي الذي تحدث فيه، بمعنى أنه عملية مخططة للت

امشكلة    . (2009 , واملوارد، وألن كل  بالكفاءات  املتفانون  الشركاء  وإشراك  الداخلية  القدرات  تمكين  الفعال  االجتماعي  االبتكار  تحقيق  ويتطلب 

الحلول   االبتكار واستنباط  التغيير  اجتماعية فريدة من نوعها، يصبح  الحلول إلحداث  تقليدية في  الال   بسبب 
ً
املبتكرة مهمة صعبة تشكل تحديا

 (Smith, Bell, & Watts, 2013, p. 200) .الجذري 

املشروع االجتماعي واملؤسسة االجتماعية ليست مؤسسة ربحية وليست كذلك مؤسسة خيرية، هو عمل تجاري   القدرة على توليد العائد املالي: •

أو مؤسس اجتماعي  أعمال  الربحية، وعندما تدير مشروع  التجارية  املشاريع  اإلدارية ال بد وأن تكون هي ذاتها في  الكلمة، فالعقلية  عمال  أ ة  بمعنى 

خير   
ً
عمال تدير  ال  فأنت  مؤسسات  اجتماعية  تكون  بالتالي  االجتماعي،  الهدف  تحقيق  هو  بل  األرباح،  تعظيم  ليس  الهدف  كان  وإن   ،

ً
 األعمال يا

االجتماعية هي مؤسسات ذات غرض   األعمالاالجتماعية قادرة على تغطية تكاليفها بالكامل كي تكون مستدامة، ويمكن القول أن مؤسسات ريادة 

إيرادات، هي   بأن لديها خدمات ومنتجات وعمالء وأسواق ونفقات و  الربحية  املؤسسات  املجتمع وتحقيق قيمة له، تتشابه مع  أساس ي في خدمة 

 وتسدد استثمارات مالكيها بإعادة االستثمار في املشاريع ا
ً
 & ,Yunus, Moingeon)  الجتماعيةشركة بال خسارة وال توزيعات أرباح وتستديم ذاتيا

Lehmann-Ortega, 2010, pp. 308-325) 

 االجتماعية:  األعمالأهمية ريادة  .4.1.2

 (Nagler, 2007) :االجتماعية بالنسبة للتنمية بشقيها )االقتصادية واالجتماعية( بالنقاط التالية  األعمالأهمية ريادة  من املمكن تلخيص

حيث تحقق الريادة االجتماعية قيمة اقتصادية في مجال خلق وتطوير فرص العمل والتوظيف، فاملؤسسات    خلق وتطوير فرص العمل والتوظيف: •

 جديدة للعمل والتدريب الوظيفي لشرائح من املجتمع تعاني من البطالةاالجتماعية وم
ً
 .شاريع الريادة االجتماعية توفر فرصا

فالريادة االجتماعية تقوم بخلق وتطوير وتطبيق االبتكار على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي، وذلك  سلع وخدمات جديدة من خالل االبتكار:  •

 من أكبر املشكالت املجتمعية.يؤدي إلى إيجاد طرق وخدمات و 
ً
 سلع جديدة ساهمت في معالجة بعضا

 إلى جنب مع رأس املال االقتصادي، ويرى البنك الدولي   رأس املال االجتماعي: •
ً
اليوم الريادة االجتماعية أدت إلى خلق رأس املال االجتماعي ليكون جنبا

 الفقر وتحقيق التنمية البشرية واالقتصادية املستدامة.  حدة أن رأس املال االجتماعي ضروري لتخفيف 

 من خالل معالجتها للقضايا االجتماعية وتحقيق   تعزيز العدالة واإلنصاف: •
ً
الريادة االجتماعية تعزز القيمة االجتماعية وتجعل املجتمع أكثر إنصافا

 من تحقيق أقص ى درجات ال
ً
 ربحية.تأثير مستدام من خالل املهمة االجتماعية بدال
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 التنمية االقتصادية:  .2.2

 وحده إلحداث التنمية االقتصادية والتن
ً
مية التنمية االقتصادية تختلف عن النمو االقتصادي، فالنمو االقتصادي ش يء ضروري ولكنه ليس كافيا

 من أهداف أي دولة، ويمكن تعريفها بأنها " إحدا 
ً
ث النمو االقتصادي املصاحب لتغيرات في توزيع  بشكل عام، والتنمية االقتصادية ال تعدو كونها هدفا

 ( 33، ص 2018)نافزيجر،  .اإلنتاج والهيكل االقتصادي"

( إلى تعريف التنمية االقتصادية على أنها " تغيير جذري يكمن في الجهد املبذول من جميع مكونات املجتمع، ألجل النهوض  2019ويخلص عليمات )

ع مستوى املعيشة والقضاء على الفقر والبطالة مع الزيادة التراكمية املستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل بمختلف ميادين الحياة اإلنسانية ورف

 القومي الحقيقي وتحقيق قدر ممكن من العدالة االجتماعية". 

 أهداف التنمية االقتصادية:  .1.2.2

  
ً
للحالة التي تكون عليها الدولة ولإلمكانيات واملوارد التي تمتلكها، ولكن هناك جملة  تختلف أهداف التنمية بشكل عام من دولة ألخرى، وذلك وفقا

 من األهداف التي تتشارك فيها معظم الدول والتي تسعى من خالل إحداث تنمية اقتصادية إلى تحقيقها وهذه األهداف نلخصها فيما يلي: 

ويعد هذا الهدف من أهم األهداف التي تدفع الدولة إلى القيامة بالتنمية االقتصادية، فمشكلة الفقر والبطالة وانخفاض زيادة الدخل القومي:   •

، ص  2014)مصطفى وبن سانية،  مستوى معيشة األفراد واالزدياد املستمر في نمو السكان يدفع هذه الدول إلى العمل على زيادة الدخل الوطني  

القومي يحتكم إلى عوامل معينة، كإمكانات الدولة املادية والبشرية والفنية، ومعدل النمو السكاني، فكلما كان هناك أموال  زيادة الدخل  أن  .  (26

و  وكفاءات فإن إمكانية تحقيق زيادة في الدخل القومي الحقيقي تكون أكبر، والعكس صحيح، إضافة إلى أنه عند حدوث زيادة كبيرة في معدل نم

 ( 29، ص 2019)عليمات،  .لة ستكون مضطرة حينها إلى تحقيق الزيادة األعلى في دخلها القوميالسكان فإن الدو 

ان ارتفاع مستوى املعيشة بين أفراد املجتمع يعد من األمور الهامة، ومن أهم األهداف التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فالتنمية رفع مستوى املعيشة:   •

 إلى زيادة مستوى معيشة األفراد في الدولة لتمكينهم من توفير احتياجاتهم األساسية االقتصادية ال تهدف فقط إلى  
ً
زيادة الدخل القومي، وإنما أيضا

 (29، ص 2019)عليمات،  .من مأكل وملبس ومسكن والتي هي أدني مقومات الحياة 

ت هي مشكلة تالحق الكثير من الدول، فعادة ما نجد بأن فئة  إن مشكلة اختالل توزيع الدخول والثروا  تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات: •

ينتج عنه  صغيرة من أفراد املجتمع تستحوذ على الجزء األكبر من ثروة املجتمع، بينما يقع البقية في الفقر والبطالة وانخفاض مستويات الدخل، ما  

 تدني املستويات الصحية والتعليمية واملعيشية، وكلما كان حجم السكان أك
ً
،  2014)مصطفى وبن سانية،   .بر كلما كانت هذه الظاهرة أكثر تفاقما

 (27ص 

وهنا يتم الحديث عن تعديل وتغيير الطابع التقليدي لالقتصاد، والتوسع في بعض القطاعات الهامة في تعديل التركيب النسبي لالقتصاد القومي:   •

اإلنتاجي وبناء صناع الهيكل  ات تحويلية تمد االقتصاد الوطني باحتياجاته الالزمة، فالدول النامية تعاني من االقتصاد، والسعي نحو التوسع في 

خارج، اعتمادها الكبير على القطاع الزراعي إضافة إلى تخلف القاعدة اإلنتاجية وتقادمها، مع ضعف في درجة التشابك بين القطاعات والتبعية لل

،  2014)مصطفى وبن سانية،    . من خالل إحداث تغيير في بنية وهيكل اقتصاديات هذه الدول وبالتالي ال يمكن تحقيق اهداف هذه الدول التنموية إال

 (28ص 

 التنمية االجتماعية:  .3.2

التنمية الشاملة، ويمكن تعريفها بأنها "عملية تعتمد على أسلوب ا  لتخطيط ترتكز التنمية االجتماعية على االهتمام بالجانب اإلنساني في عملية 

 االجتماعي،  
ً
أساسا البشري  العنصر  يكون  كثيرة  في   تخدم مجاالت  العنصر الستثماره  إعداد هذا  فيها  ويتم  االجتماعي،  والدفاع  والصحة  كالتعليم  فيها 

النهائي   والهدف  واملخرجات،  املدخالت  من خالل  قياسه  يمكن   
ً
عائدا يحقق  ما  وهو  ككل،  املجتمع  تنمية  بهدف  واالقتصادي  االجتماعي  من  النشاط 

 .غييرات االجتماعية املرغوبة في بناء ووظيفة املجتمع مما يسمهم في تحقيق أهدافه املستقبلية املنشودة"استمرارية التنمية االجتماعية يتركز في إحداث الت

 (. 67-66، ص 2010)الغرايبة، 

 مبادئ التنمية االجتماعية:   .1.3.2

املنشود منها، ويرى حالوة وصا ( أن أهم هذه  153-151، ص2009لح )ترتكز التنمية االجتماعية على عدد من املبادئ األساسية لتحقيق التغيير 

 املبادئ: 

من خالل إقناع أفراد املجتمع بضرورة وصولهم إلى مستويات  اشتراك أعضاء البيئة املحلية في التفكير والعمل لوضع وتنفيذ البرامج التنموية:   •

 االقتصادية واالجتماعية.  معيشية أفضل، وتحفيزهم لتلبية الحاجات الجديدة لديهم وتعويدهم على أنماط جديدة من العادات
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 لعالج مشكالت مجتمعية،    تكامل مشروعات الخدمات والتنسيق بين أعمالها بحيث ال تصبح مكررة ومتضادة: •
ً
أساسا أقيمت  املشاريع  فهذه 

 وبالتالي ال بد من أن تكون ضمن خطط متكاملة.

ادات املجتمع على مساعدة أنفسهم باالعتماد على الذات، وحفزهم لتنمية  وهذا املبدأ يعتمد على اتاحة الفرص ألعضاء وقي  مبدأ املساعدة الذاتية: •

 مجتمعهم، من خالل حثهم على تغيير نظرتهم ألنفسهم وأسلوب حياتهم وإحساسهم بالقدرة على تحديد االحتياجات املتغيرة وحل مشكالتهم. 

لحصول على النتائج امللموسة في نفع املجتمع، وبالتالي فإن مشاريع والتنمية االجتماعية تتطلب سرعة ا  مبدأ الوصول إلى نتائج مادية محسوسة: •

إلى   التنمية االجتماعية ذات الوجه االقتصادي دائما ما تكون مشاريع ذات عائد سريع وتلبي حاجة اجتماعية ملحة، هذا املبدأ يهدف في األساس 

تمع والتي تعطي الفائدة واملنفعة امللموسة في أي مشروع اجتماعي أو اقتصادي في تعزيز الثقة وكسبها بين أبناء املجتمع، التي هي رأس املال في املج

 املجتمع. 

تعتمد التنمية االجتماعية على املوارد املحلية، مادية وبشرية، وهو ما يؤدي إلى النفع االقتصادي من حيث تقليل    مبدأ االعتماد على املوارد املحلية:  •

وارد املحلية هو أسلوب من أساليب التغيير، من خالل استعمال املوارد املألوفة بصورة جديدة أسهل على املجتمع  كلفة املشاريع، واالعتماد على امل

أكثر   أفراد مجتمعاتهم  اتجاهات  تغيير  قادرون على  املحليون  فالقادة  البشرية،  املوارد   على 
ً
أيضا ينطبق  وهذا  استخدام موارد جديدة،  من من 

 ر كفاءة وقدرة. أشخاص غرباء ولو كانوا أكث

والتنمية االجتماعية تسعى إليجاد نظم اجتماعية جديدة تقوم كل منظومة منها بإشباع حاجة أو مجموعة من الحاجات   مبدأ تحديد االحتياجات: •

وهذه النظم تتمثل االجتماعية الضرورية لإلنسان، إضافة إلى تطوير ما هو موجود من هذه النظم لتتوافق مع ظروف الحياة والتغييرات املستمرة، 

الالزمة إلشباع   في النظم االقتصادية واألسرية والدينية والسياسية والتعليمية والصحية واألخالقية ونظم الرعاية االجتماعية وغيرها من النظم 

 كافة احتياجات ومتطلبات األفراد والجماعات في املجتمع.  

 أهداف التنمية االجتماعية:   .2.3.2

 لتنوع مجاالتها في كل من التربية والتعليم والصحة و 
ً
السكن والنقل تعد التنمية االجتماعية أحد أهم عوامل ارتقاء اإلنسانية، وتتنوع أهدافها وفقا

( أن التزامات التنمية 264ص  ،  2018ويرى بلبع )،  م واالتصال وكذلك تلبية احتياجات األفراد املتغيرة بما يمكنهم من القيام بدورهم في خدمة مجتمعاته

 االجتماعية وأهدافها بما يلي:

 القضاء على الفقر املطلق. •

 دعم العمالة الكاملة باعتبارها أحد األهداف األساسية للسياسة العامة. •

 تشجيع التكامل االجتماعي القائم على تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها. •

 واإلنصاف بين الجنسين.تحقيق املساواة  •

 تهيئة البنية االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية والقانونية التي تمكن السكان من تحقيق التنمية االجتماعية. •

 تمكين الجميع دون تمييز من الحصول على التعليم والرعاية الصحية األولية. •

 : الريادة االجتماعية في فلسطين .4.2

الريادة   التاريخ أن  فترات  من  فترة  ففي  الدول،  من  كغيرها  ليست  كحالة  فلسطين  بعيد،  زمن  منذ  الفلسطيني  املجتمع  في  متأصلة  االجتماعية 

ول اليوم إلى الفلسطيني الهامة كانت استمرارية الوجود الفلسطيني وبقاءه على أرضه تعتمد على الريادة االجتماعية، ومن وجهة نظر الباحثون فإن الوص

 مؤسسات حكومية ودعائم دولة فلسطينية ما هو إال نتائج ريادة اجتماعية قام بها رياديون وطنيون على طول فترات النضال الفلسطيني. وجود

املجتمعية  فاملسؤولية  االجتماعية،  الريادة  مسمى  عن  بعيدة  أخرى  مسميات  تأخذ  فلسطين  في  االجتماعية  الريادة  فإن  الحاضر،  الوقت  وفي 

ط بالقطاع الخاص بدأ باالنتشار في فلسطين، وهو ما دفع الجهاز املركزي لإلحصاء إلى تعريفه ضمن التعريفات الشائعة، فاعتمده كتعبير كمصطلح يرتب

بأبعادها   املستدامة  التنمية  تجاه  واملساندة  الدعم  وتوفير  للمؤسسات  االستراتيجي  التخطيط  أولويات  ضمن  باملسؤولية  االلتزام  ثقافة   الثالثة عن 

ب للقيام  استراتيجي  نهج  هي  املسؤولية  أن  أي  والبيئية،  واالجتماعية  ومسؤولة  األعمالاالقتصادية  مستدامة  بطريقة  مجتمعها  في  )سعادة    .التجارية 

 ( 6، ص 2019والخالدي، 

صيل مسببات هذه املشاكل، ولكن  ويعيش الواقع الفلسطيني اليوم مشاكل كثيرة، منها ما هو االقتصادي ومنها ما هو االجتماعي، ولن نخوض في تفا

، وال يمتلك حرية في تطبيق الحلول املمكنة والتي تجعل
ً
 ينمو تحت االحتالل وال يمتلك من موارده الطبيعية شيئا

ً
 على الخروج يمكن القول إن مجتمعا

ً
ه قادرا

 على التفكير خارج الصندوق ليجد الحلول امل
ً
بتكرة واإلبداعية التي تساعده في حل ولو جزء من مشكالته  من هذه املشاكل، سيكون بشكل أو بآخر مجبرا

 ملوارده املحلية املتاحة. 
ً
 االقتصادية واالجتماعية وفقا
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 للمؤشرات اإلحصائية من الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، فإن معدل النمو السكاني املتوقع للعام  
ً
%(، فيما بلغ معدل  2.5كان ) 2019ووفقا

 بلغت )  2018في العام    البطالة في فلسطين
ً
)الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،   %( لإلناث.51.2%( للذكور و )25.0%( بواقع )30.8نسبة عالية جدا

 ألنماط االستهالك الشهري ما نسبته )(2019
ً
%( في الضفة الغربية 13.9، بواقع )2017%( في العام  29.2. وسجلت نسبة الفقر بين األفراد في فلسطين وفقا

( )53.0و  أن حوالي  تبين  كما  في قطاع غزة،  لألسرة.%16.8(  الشهري  االستهالك   ألنماط 
ً
وفقا املدقع  الفقر  يعانون من  األفراد  املركزي    %( من  )الجهاز 

الفلسطيني،   العام  (2019لإلحصاء  )  2017. وخالل  الشهري في فلسطين  الفرد  إنفاق  )  169.5بلغ متوسط  (، بواقع 
ً
أردنيا  

ً
( في   220.1دينارا

ً
أردنيا  

ً
دينارا

( في قطاع غزة.  91.2الضفة الغربية و )
ً
 أردنيا

ً
 دينارا

 تتفاوت ما بين  33,579تم اإلبالغ في الضفة الغربية لوحدها عن )  2018من إحصاءات، نجد كذلك أنه في العام    إضافة إلى ما سبق
ً
 إجراميا

ً
( فعال

 االعتداء على الغير والتهديد واإليذاء والسرقة... الخ. 

 في العام  
ً
 للجهاز املركزي لإلحصاء، فقد سجل الناتج املحلي اإلجمالي ارتفاعا

ً
، وبلغ نصيب الفرد من  2017%( مقارنة بالعام  1.2غ )بل  2018ووفقا

 بذلك عن العام 3,417.7) 2018الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في فلسطين للعام 
ً
 .2017( دوالر أمريكي منخفضا

واجتماعية كثيرة، ال يمكن للقطاع الحكومي وحده  وبالنظر إلى هذه املعطيات، وبشكل بسيط يمكن القول بأن فلسطين تشهد مشاكل اقتصادية  

االجتماعية  التصدي لها، وبالتالي ال بد من إيجاد شراكات عميقة ومستمرة بين القطاع الحكومي والخاص وبين املجتمع املحلي من خالل تشجيع الريادة  

 في مجتمعاتنا املحلية. 

 الدراسة اإلستبيانية وتحليل نتائجها  .3

أسئلتها واختبار فرضياتها وعرض نتائج ما توصلت إليه على  جابة  اإل اء االختبارات اإلحصائية املتعلقة بأداة الدراسة، ومن ثم   بإجر   ينقامت الباحث

 في الدراسة االستبيانة. 

 اختبار صدق وثبات أداة الدراسة:  .1.3

 صدق االستبانة: .1.1.3

( لفقرات  Factor Analysisاستثناؤها من العينة النهائية، تم إجراء اختبار التحليل العاملي )( مفردة تم 30من خالل العينة االستطالعية  بحجم )

 أداة الدراسة، وذلك كما هو واضح في الجدول التالي: 

 : نتائج تحليل اختبار التحليل العاملي لفقرات أداة الدراسة (1)جدول 

 درجة التشبع  العبارةرقم  درجة التشبع  رقم العبارة درجة التشبع  رقم العبارة

1 .680 17 .848 33 .868 
2 .690 18 .808 34 .890 
3 .844 19 .840 35 .532 
4 .741 20 .803 36 .909 
5 .906 21 .819 37 .607 
6 .718 22 .779 38 .725 
7 .943 23 .826 39 .616 
8 .828 24 .842 40 .919 
9 .781 25 .868 41 .417 
10 .766 26 .863 42 .827 
11 .740 27 .729 43 .612 
12 .867 28 .874 44 .727 
13 .865 29 .712 45 .635 
14 .884 30 .876 46 .728 
15 .874 31 .901 47 .681 
16 .898 32 .894   

 على برنامج  ون إعداد الباحث  املصدر:                              
ً
 SPSSاعتمادا

 للنتائج في الجدول  
ً
( فقرة جاءت بدرجة تشبع  47لجميع فقرات االستبانة وعددها )   Factor Analysis، فإن نتائج التحليل العاملي  (1رقم )  ووفقا

، وكذلك الفقرة ر 0.53( والتي كانت درجة التشبع لها )35( باستثناء الفقرة رقم )0.60عالية تزيد عن )
ً
( والتي كانت  41قم )( وهي أقل من املقبول إحصائيا

،0.417درجة التشبع لها )
ً
 ،وقد تم حذفها من أداة الدراسة وهو ما يمكن تفسيره بعدم وضوح هاتين الفقرتين للمبحوثين،   ( وهي أقل من املقبول إحصائيا

، وأنها متسقة مع املجال الذي تنتمي إليه، وتتشو 
ً
 في قياس ما وضعت ألجله في الدراسة، يمكن القول بأن جميع الفقرات األخرى كانت دالة إحصائيا

ً
ارك معا

 وقد تم حذف هاتين الفقرتين فيما من إجراءات التحليل اإلحصائي.

 ثبات أداة الدراسة:  . 2.1.3

النتائج املتعلقة بهذا تم التحقق من الثبات الكلي ألداة الدراسة )االستبانة( ومحاورها عن طريق حساب معامل كرونباخ ألفا، ويوضح الجدول التالي  

 املعامل: 
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 معامل االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( ملحاور االستبانة  :(2)جدول 
 Alphaقيمة   عدد الفقرات  العينة االستطالعية  البيان

 0.977 47 30 ثبات أداة الدراسة  

 للجدول  
ً
 من الثبات  0.977فإن قيمة الثبات ألداة الدراسة بكافة محاورها كانت )(  2رقم )  وفقا

ً
(، وبالتالي فإن االستبانة تتمتع بدرجة عالية جدا

 %(. 97.7وهذا يعني الثقة بنتائجها بمقدار قيمة الثبات لها، أي بنسبة )

 أيضا باحتساب قيمة الثبات ملحوري الدراسة، وذلك لزيادة التأكد من ثبات األداة لكل محور وكانت النتائج كما يلي: الباحثون  وقد قام

 : معامل االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( ملحاور االستبانة بشكل تفصيلي(3)دول ج

 Alphaقيمة   عدد الفقرات  العينة االستطالعية  البيان

 0.858 10 30 ثبات محور الرؤية االجتماعية 

 0.826 7 ثبات محور املمارسات املستدامة 

 0.852 6 ثبات محور الشبكات االجتماعية 

 0.718 5 محور االبتكار ثبات 

 0.859 6 ثبات محور العائد املالي

 0.961 34 ثبات األداة لـمحور أبعاد الريادة االجتماعية  

 0.928 6 ثبات محور التنمية االقتصادية 

 0.905 7 ثبات محور التنمية االجتماعية 

 0.956 13 ثبات األداة لـمحور أبعاد التنمية  

 ون إعداد الباحث املصدر:                           

 للجدول السابق رقم 
ً
(، بالتالي يمكن القول  0.961، فإن قيمة ثبات أداة الدراسة ملا يختص بمحور وفقرات أبعاد الريادة االجتماعية بلغت )(3)  ووفقا

 من الثبات فيما يختص بهذا املحور  بأن أداة الدراسة  
ً
مما يعني الثقة بنتائجها بنفس مقدار الثبات،   -أبعاد الريادة االجتماعية  -تتمتع بدرجة عالية جدا

تتمتع   (، بالتالي يمكن القول بأن أداة الدراسة0.956كما بين الجدول السابق قيمة ثبات أداة الدراسة ملا يختص بمحور وفقرات أبعاد التنمية بلغت )

 من الثبات فيما يختص بهذا املحور 
ً
 مما يعني الثقة بنتائجها بنفس مقدار الثبات. -أبعاد التنمية -بدرجة عالية جدا

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة: . 2.3

الريادة االجتماعية في منظمات ريادة   أبعاد  املتعلقة بواقع   املبحوثين  تناول تحليل وتفسير استجابات  الدراسة، تم  الجزء من  في   األعمالفي هذا 

 الغربية ودورها في تحقيق التنمية، حيث سعت الدراسة في هذا الجزء إلى اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها. 

 (:  2001( )أبو صالح، 4لنتائج، تم اعتماد مقياس األهمية النسبية ملقياس ليكرت الخماس ي كما يوضح الجدول التالي )ولغرض تفسير ا 

 األهمية النسبية لنتائج املتوسطات الحسابية  (:4)جدول 

 تفسير الدرجة  مقياس ليكرت  املتوسط الحسابي

  غير موافق بشدة  1.8 - 1
ً
 منخفضة جدا

 منخفضة  موافق غير  2.60- 1.81
 متوسطة  محايد 2.61-3.40
 كبيرة  موافق  3.41-4.20

  موافق بشدة  4.21-5
ً
 كبيرة جدا

ف  ذكرها  إحصائية سبق  واختبارات  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  استخدام  تم  واختبار فرضياتها،  الدراسة  أسئلة  ي  ولإلجابة عن 

 املنهجية، وتم عرض النتائج كما يلي: 

اقع أبعاد ريادة  نتائج اإلجابة على السؤال األول للدراسة: .1.2.3  في جنوب الضفة الغربية؟  األعمالاالجتماعية في منظمات ريادة  األعمالما و

 وللوصول إلى إجابة السؤال الرئيس األول للدراسة، كان ال بد من إجابة األسئلة املتفرعة عنه كما يلي: 

 في جنوب الضفة الغربية؟ األعمالما مدى وجود رؤية اجتماعية  في منظمات ريادة  .1

الدراسة عن كل فقرة من فقرات االستبان املعيارية الستجابات عينة  ة  لإلجابة عن هذا السؤال، تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

ريادة   منظمات  في  اجتماعية  رؤية  وجود  بمجال  الرؤية    األعمالالخاصة  وجود  مدى  تقيس  التي  الدرجة  استخراج  تم  كما  الغربية،  الضفة  جنوب  في 

 جتماعية في هذه املنظمات، وكانت النتائج كما في الجدول التالي: اال 
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افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات مجال وجود رؤية اجتماعية لدى منظمات ريادة : (5)جدول  في جنوب الضفة  األعمالاملتوسطات الحسابية واالنحر

 الغربية 

املتوسط   الفقرة الفقرة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

تقدير 

 االستجابة 

االعتبار أن القضية االجتماعية قد تكون اقتصادية  تأخذ املؤسسة بعين    .1

  
ً
أو سياسية أو اجتماعية أو بيئية وعليه تقوم ببناء أنشطتها وبرامجها وفقا

 لذلك.

4.73 .604 %94.60  
ً
 كبيرة جدا

وجود رؤية اجتماعية واضحة لدى املؤسسة من شأنه أن يسهم في إعادة    .2

 التوزيع االجتماعي العادل.

4.72 .619 %94.40  
ً
 كبيرة جدا

 نحو إيجاد حلول بديلة للمشاكل التي تواجه    .3
ً
الرؤية االجتماعية تكون دافعا

 املجتمع. 

4.71 .631 %94.20  
ً
 كبيرة جدا

  93.60% 640. 4.68 تحقيق العدالة االجتماعية هي ركيزة أساسية في رؤية املؤسسة االجتماعية.    .4
ً
 كبيرة جدا

 في متابعة القضايا امللحة.  .5
ً
  93.60% 624. 4.68 الشعور باملسؤولية االجتماعية يكون حافزا

ً
 كبيرة جدا

االجتماعية    .6 الرؤية  على  يعتمد  االجتماعية  القضية  متابعة  في  النجاح 

 للمؤسسة تجاه هذه القضية.  

4.67 .666 %93.40  
ً
 كبيرة جدا

مكونات الثقافة الفلسطينية )عادات، تقاليد، أخالق ..الخ( دافع رئيس ي    .7

 للريادة االجتماعية 

4.66 .667 %93.20  
ً
 كبيرة جدا

رؤية    .8 أمام  وجود  باملساءلة  الشعور   تعزز  املؤسسات  لدى  اجتماعية 

 الجميع.

4.65 .662 %93.00  
ً
 كبيرة جدا

تواجه    .9 التي  املهمة  القضايا  على  ترتكز  املؤسسة  لدى  االجتماعية  الرؤية 

 املجتمع. 

4.64 .632 %92.80  
ً
 كبيرة جدا

لدى    .10 ومنشورة  مكتوبة  واضحة  اجتماعية  رؤية  املؤسسة  لدى  يوجد 

 املجتمع. 

4.53 .753 %90.60  
ً
 كبيرة جدا

  %93.2 0.440 4.66 درجة وجود الرؤية االجتماعية لدى املنظمات 
 
 كبيرة جدا

 للنتائج في الجدول  
ً
، نجد بأن درجة استجابة عينة الدراسة على الفقرات التي تقيس مستوى الرؤية االجتماعية لدى منظمات ريادة (5رقم )ووفقا

)  األعمال للرؤية االجتماعية  الكلية  للدرجة  الحسابي  املتوسط  ، وقد كان 
ً
الغربية، كانت بدرجة كبيرة جدا الضفة  االنحراف  4.66في جنوب  ( فيما كان 

.93.2( وبالتالي يمكننا القول بأن هناك وجود للرؤية االجتماعية في عمل هذه املنظمات بنسبة )0.440املعياري لهذه الدرجة )
ً
 %( وهي نسبة عالية جدا

 للنتائج السابقة، يتبين أن أعلى الفقرات من حيث املتوسط الحسابي كانت الفقرة رقم )
ً
( في االستبانة، والتي نصت على أن " املؤسسة  10ووفقا

 لذلك"،    تأخذ بعين
ً
وهو  االعتبار أن القضية االجتماعية قد تكون اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو بيئية وعليه تقوم ببناء أنشطتها وبرامجها وفقا

روف تتدخل ظكما يرى الباحثون مؤشر كبير إلى أن  مؤسسات الريادة االجتماعية اليوم تدرك أن الظروف االقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها من ال

جاد الحلول  وبشكل مؤثر في القضايا االجتماعية، وعليه فإن هذه املؤسسات تأخذ بعين االعتبار وضع الخطط واملشاريع التي تتناسب وهذه الظروف في إي

 للقضايا االجتماعية امللحة.

لرؤية  ويرى الباحثون بأن نتائج اإلجابة على السؤال السابق، تتطابق وحاالت مطبقة في الواقع الفلسطيني، فعلى سبيل املثال ال الحصر، تجلت ا 

سياسية كذلك، االجتماعية لدى بعض املؤسسات العاملة بوجود مشكلة ثقافية أو تراثية في املجتمع، وهي مشكلة لها أبعادها االقتصادية واالجتماعية وال

يم حلول  وهو ما دفع بعض هذه املؤسسات إلى أنشاء مشاريع تراثية وثقافية تهدف إلى الربح من جهة لضمان استمرارية عملها، ومن جهة تهدف إلى تقد

 لهذه املشاكل. 

 الضفة الغربية؟ االجتماعية في جنوب  األعمالاالجتماعية لدى منظمات ريادة  األعمالما مستوى استدامة ممارسات  ريادة  .2

الدراسة عن كل فقرة من فقرات االستبان املعيارية الستجابات عينة  ة  لإلجابة عن هذا السؤال، تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

ت في هذه املنظمات، االجتماعية، كما تم استخراج الدرجة التي تقيس مستوى استدامة املمارسا  األعمالالخاصة بمجال استدامة املمارسات في ريادة  

 وكانت النتائج كما في الجدول التالي: 
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افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات مجال استدامة املمارسات لدى منظمات ريادة (6)جدول  في جنوب الضفة  األعمال: املتوسطات الحسابية واالنحر

 الغربية 
املتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

تقدير   النسبة املئوية 

 االستجابة

  95.80% 490. 4.79 التحديات التي تواجه املؤسسة. استدامة املشاريع من أكبر  1
ً
 كبيرة جدا

  95.80% 521. 4.79 تتبنى املؤسسة مشاريع ذات طبيعة مستدامة.  
ً
 كبيرة جدا

تأخذ املؤسسة بعين االعتبار املخاطر التي قد تكون مصاحبة ألية حلول   2

 قد تتبناها في مواجهتها ألية مشاكل اجتماعية. 

4.79 .501 %95.80  
ً
 كبيرة جدا

تقوم املؤسسة بالتشارك مع مؤسسات املجتمع املحلي والقطاع الحكومي   3

 بمشاريع مستدامة لتحسين الحياة املجتمعية. 

4.74 .573 %94.80  
ً
 كبيرة جدا

  91.80% 696. 4.59 ال تواجه املؤسسة خطر التوقف نتيجة الستدامة مصادرها.  4
ً
 كبيرة جدا

5  
ً
  تكون الحلول التي تتبناها املؤسسة في مواجهة املشاكل االجتماعية حلوال

 يشترط فيها اإلبداع والتجديد.  

4.59 .616 %91.80  
ً
 كبيرة جدا

للمشكالت   6 الحلول  إيجاد  عملية  االعتبار  في  بعين  يؤخذ  االجتماعية 

 استدامة املصادر. 

4.58 .713 %91.60  
ً
 كبيرة جدا

%93.8 0.409 4.69 األعمال مستوى استدامة املمارسات في منظمات ريادة     
 
 كبير جدا

 للنتائج في الجدول 
ً
، نجد بأن درجة استجابة عينة الدراسة على الفقرات التي تقيس مستوى استدامة املمارسات لدى منظمات ريادة  (6رقم ) ووفقا

)  األعمال للرؤية االجتماعية  الكلية  للدرجة  الحسابي  املتوسط  ، وقد كان 
ً
الغربية، كانت بدرجة كبيرة جدا الضفة  االنحراف  4.69في جنوب  ( فيما كان 

لهذه   املمارسات في منظمات ريادة  0.409الدرجة )املعياري  بأن مستوى استدامة  القول  الغربية كان بنسبة    األعمال( وبالتالي يمكننا  الضفة  في جنوب 

(93.2.
ً
 %( وهي نسبة عالية جدا

( رقم  الفقرة  هي  الحسابي  املتوسط  الفقرات من حيث  أعلى  فإن  للنتائج   
ً
ا 1ووفقا  " أن  تنص على  والتي  االستبانة  في  أكبر (  املشاريع من  ستدامة 

، وهي فقرة ال 95.80( وبنسبة مئوية بلغت )4.79التحديات التي تواجه املؤسسة."، حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذه الفقرة )
ً
%( وهي نسبة كبيرة جدا

( فإن ذلك يعني القلق  6في الفقرة رقم )( والتي تنص على أن " املؤسسة ال تواجه خطر التوقف نتيجة الستدامة مصادرها"، ف5تتعارض مع الفقرة رقم )

ذه املشاريع  الدائم واملستمر لدى مؤسسات الريادة االجتماعية حول استدامة املشاريع التي تقوم بها أو تتبناها وذلك من خالل وضع الخطط الالزمة له

( التي تتحدث عن استمرارية املؤسسة في مهمتها  5الفقرة رقم )لضمان استمراريتها بتوفير جميع سبل نجاحها وتحقيقها للعائد الذي يضمن ديمومتها، فيما  

لضمان نحو املجتمع ألن هذه املؤسسات تقوم عادة على أساس تمويلي ال يعتمد بشكل كلي على التبرعات بل على نشاطات اقتصادية يكون بعضها ربحي  

 استمرار املؤسسة في أعمالها ومشاريعها.

ؤسسات الفلسطينية ذات الطابع الريادي االجتماعي اليوم، ومن خالل نشاطاتها ومشاريعها، بدأت بالتفكير خارج  امل  ومما سبق؛ فإننا نستنتج بأن 

لى السؤال دائرة التمويل الخيري، وبدأت في إنشاء مراكز تمويل ومشاريع تضمن استدامة أعمالها واستدامة مشاريعها، وهو ما تعكسه نتائج اإلجابة ع

  السابق.

 االجتماعية في جنوب الضفة الغربية؟ األعمالالك شبكات اجتماعية في منظمات ريادة امت ما درجة .3

الدراسة عن كل فقرة من فقرات االستبان املعيارية الستجابات عينة  ة  لإلجابة عن هذا السؤال، تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

لدرجة التي تقيس درجة امتالك هذه الشبكات االجتماعية في هذه املنظمات، وكانت النتائج الخاصة بمجال امتالك شبكات اجتماعية، كما تم استخراج ا 

 كما في الجدول التالي: 

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

تقوم املؤسسة بالتنسيق الدائم مع الجهات الحكومية املختصة في إيجاد   1

 الحلول للمشكالت االجتماعية امللحة.  

4.78 .575 %95.60  
ً
 كبيرة جدا

من   2 امللحة  االجتماعية  القضايا  حول  للمعلومات  دائم  تدفق  يوجد 

 االجتماعية التي تملكها املؤسسة. الشبكات 

4.77 .542 %95.40  
ً
 كبيرة جدا

تسعى املؤسسة لطوير عالقتها باملجتمع املحلي من خالل مشاريع مدروسة   3

 تهدف إلى ذلك.  

4.76 .538 %95.20  
ً
 كبيرة جدا

تهدف املؤسسة إلى استثمار القدرات والطاقات الكامنة لدى فئة الشباب   4

 املجتمع. في 

4.64 .606 %92.80  
ً
 كبيرة جدا

  92.00% 665. 4.60 لدى املؤسسة شبكة عالقات رسمية قوية مع  ذوي التأثير في املجتمع.  5
ً
 كبيرة جدا

  91.60% 609. 4.58 لدى املؤسسة شبكة عالقات قوية مع املانحين واملمولين لبرامجها.  6
ً
 كبيرة جدا

%93.6 0.437 4.68 األعمال درجة امتالك شبكات اجتماعية في منظمات ريادة     
 
 كبير جدا
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 للنتائج في الجدول  
ً
، نجد بأن درجة استجابة عينة الدراسة على الفقرات التي تقيس امتالك الشبكات االجتماعية لدى منظمات ريادة  (7رقم )ووفقا

ريادة   األعمال قبل منظمات  االجتماعية من  الشبكات  امتالك  لدرجة  الحسابي  املتوسط  كان  وقد   ،
ً
كبيرة جدا بدرجة  كانت  الغربية،  الضفة  في جنوب 

في  األعمال( وبالتالي يمكننا القول بأن درجة امتالك شبكات اجتماعية في منظمات ريادة 0.437النحراف املعياري لهذه الدرجة )( فيما كان ا 4.68) األعمال

.93.6جنوب الضفة الغربية كان بنسبة )
ً
 %( وهي نسبة عالية جدا

التنسيق الكامل والدائم للمؤسسة مع الجهات الحكومية املختصة  ( والتي تقيس  1وكانت أعلى الفقرات من حيث املتوسط الحسابي هي الفقرة رقم )

    ما نراه %(، وهو  95.60( وبنسبة مئوية بلغت )4.78في إيجاد حلول للمشكالت االجتماعية امللحة، حيث جاءت هذه الفقرة بمتوسط حسابي بلغ )
ً
تعاونا

املس  الحكومي في  القطاع  الريادة االجتماعية وبين  بين مؤسسات  الغربية. وشراكة  الضفة  للقضايا االجتماعية في منطقة جنوب  إيجاد حلول   ؤولية عن 

ن املجتمع الفلسطيني مجتمع اجتماعي بطبعه، وهذه السمة تنتقل من الفردية إلى العمل الجماعي واملؤسس ي، فنجد أن درجة امتالك نستنتج من ذلك، أ 

. الشبكات االجتماعية في املؤسسات العاملة في املجال الرياد
ً
 ي االجتماعي عالية جدا

 في جنوب الضفة الغربية ؟ األعمالما مستوى االبتكار املؤثر في تحقيق التنمية في منظمات ريادة  .4

الدراسة عن كل فقرة من فقرات االستبان املعيارية الستجابات عينة  ة  لإلجابة عن هذا السؤال، تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 بتكار، كما تم استخراج الدرجة التي تقيس مستوى االبتكار هذه املنظمات، وكانت النتائج كما في الجدول التالي: الخاصة بمجال اال 

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات املعوقات التسويقية (8)جدول   : املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الفقرة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

تقدير 

 االستجابة 

 كبيرة   89.80% 934. 4.49 تلتزم املؤسسة بتقديم برامج مبتكرة لحل املشاكل االجتماعية.  1
 كبيرة   89.40% 839. 4.47 ثقافة املؤسسة تحرص على تقديم مبادرات ريادية لتحسين حياة املجتمع.  2

 ريادية لحل  3
ً
 كبيرة   86.40% 839. 4.32 املشاكل االجتماعية. تتبنى املؤسسة أفكارا

واملشاكل   4 القضايا  مع  للتعامل  مبتكرة  فكرة  أي  املؤسسة  إدارة  تتبنى 

 االجتماعية.  

 كبيرة  %83.60 870. 4.18

االجتماعية   5 املشاكل  حل  في  التقليدية  الطرق  املؤسسة الستبدال  تسعى 

 بالطرق املبتكرة.

 كبيرة  %75.80 1.075 3.79

%85.0 0.476 4.25 األعمال مستوى االبتكار لدى  منظمات ريادة   كبير  

 للنتائج في الجدول رقم  
ً
في جنوب   األعمال، نجد بأن درجة استجابة عينة الدراسة على الفقرات التي تقيس االبتكار لدى منظمات ريادة  (8)ووفقا

( فيما كان االنحراف املعياري لهذه الدرجة  4.25الضفة الغربية، كانت بدرجة كبيرة، وقد كان املتوسط الحسابي ملستوى االبتكار لدى هذه املنظمات )

 %( وهي نسبة عالية.85.0في جنوب الضفة الغربية كان بنسبة ) األعمالننا القول بأن مستوى االبتكار لدى منظمات ريادة ( وبالتالي يمك0.476)

ه الفقرة  ومن النتائج السابقة، فإن مؤسسات الريادة االجتماعية في محافظتي الخليل وبيت لحم تولي االبتكار درجة كبيرة من األهمية وهو ما تعكس

( وبنسبة مئوية  4.49متوسط حسابي من بين فقرات االستبانة التي تقيس هذا املحور، حيث بلغ املتوسط الحسابي لها )  والتي حازت على أعلى(  1رقم )

من %(، ويرى الباحثون معقولية هذا املستوى في الوقت الذي تعاني منه املنظمات الريادة شأنها شأن جميع املؤسسات في كافة القطاعات 89.80بلغت )

 نقص املوارد وشحها، فهي بحاجة دائمة وملحة إلى االبتكار والطرق غير التقليدية في إيجاد الحلول واستغالل الفرص املتاحة. 

  في جنوب الضفة الغربية ودوره في تحقيق التنمية ؟ األعمالما مدى توفر القدرة على توليد الدخل لدى منظمات ريادة  .5

الدراسة عن كل فقرة من فقرات االستبانة  لإلجابة عن هذا السؤال، تم احتس املعيارية الستجابات عينة  اب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

ما في الجدول الخاصة بالقدرة على توليد الدخل، كما تم استخراج الدرجة التي تقيس مستوى القدرة على توليد الدخل في هذه املنظمات، وكانت النتائج ك

 التالي: 

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات مجال توفر  القدرة على توليد الدخل في منظمات ريادة امل: (9)جدول  في جنوب   األعمالتوسطات الحسابية واالنحر

 الضفة الغربية 

املتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

تقدير   النسبة املئوية 

 االستجابة

. عوائد مشاريع  1
ً
 كبيرة   86.8% 1.02 4.34 الريادة االجتماعية تساهم بشكل كبير في تنمية املجتمع اقتصاديا

 كبيرة  81.8% 1.20 4.09 املؤسسة تعنى بتقديم مساعدات عينية ملساعدة الفقراء في املجتمع. 2

 كبيرة  80.6% 1.20 4.03 املؤسسة تعنى بتقديم مساعدات مستدامة تؤدي للتمكين االقتصادي.  3
 كبيرة  75.2% 1.05 3.76 تغطي املؤسسة تكاليفها بالكامل بشكل ذاتي.    4
 كبيرة  73.0% 1.05 3.65 تتبنى املؤسسة مشاريع استثمارية تحقق عوائد مستمرة تحقق استدامة املؤسسة.   5

 متوسطة  63.4% 1.07 3.17 تغطي املؤسسة تكاليفها بشكل جزئي فقط.  6

%76.8 0.517 3.84 توليد العائد املالي مدى القدرة على   كبيرة   
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 للنتائج في الجدول 
ً
في  األعمال ، نجد بأن درجة استجابة عينة الدراسة على الفقرات التي تقيس توليد العائد املالي لدى منظمات ريادة (9رقم )ووفقا

( فيما كان االنحراف املعياري 3.84كان املتوسط الحسابي ملستوى توليد العائد املالي لدى هذه املنظمات ) كبيرة، وقدجنوب الضفة الغربية، كانت بدرجة 

%( 76.8في جنوب الضفة الغربية كان بنسبة ) األعمال( وبالتالي يمكننا القول بأن مدى القدرة على توليد العائد لدى منظمات ريادة 0.517الدرجة )لهذه 

 وهي نسبة كبيرة.

جتماعية تساهم بشكل كبير  ( والتي تقول بأن " عوائد مشاريع الريادة اال 1ويالحظ أن أعلى الفقرات من حيث املتوسط الحسابي كانت الفقرة رقم )

"، وجاءت هذه الفقرة بمتوسط حسابي بلغ )
ً
%( بتقدير كبير، وهو ما يعني موافقة عينة الدراسة 86.8( وبنسبة مئوية )4.34في تنمية املجتمع اقتصاديا

 
ً
نجد بأن نسبة كبيرة توافق بدرجة كبيرة على الفقرة   على أن عوائد هذه املؤسسات الريادية لها دور كبير في التنمية االقتصادية للمجتمع املحلي، كما أيضا

%(، بينما كانت موافقتهم 75.2( والتي تقول بأن مؤسسات الريادة االجتماعية قادرة وبشكل ذاتي على تغطية كامل تكاليفها بدرجة كبيرة بنسبة )4رقم )

%(، وهو تباين حسب وجهة نظر الباحثون 63.4رجة متوسطة وبنسبة )( التي تقول بأن املؤسسة تغطي تكاليفها بشكل جزئي فقط هي بد6للفقرة رقم )

النهوض بنفسها من خالل املشاريع وا   وقادرة على 
ً
 بأن مؤسسات الريادة االجتماعية في فلسطين تسعى ألن تكون مستقلة ماليا

ً
 جيدا

ً
لبرامج التي  مؤشرا

 يجعلها قادرة على االستمرار. تتبناها والتي تكون قادرة على تحقيق عائد مالي يغطي تكاليفها و 

املتوسطا باستخراج  لباحثون  قام  للدراسة،  األول  الرئيس  بالسؤال  الخاصة  الفرعية  األسئلة  على  اإلجابة  خالل  من  السابقة  للنتائج   
ً
ت  ووفقا

 فة الغربية وكانت النتائج كما في الجدول التالي: الحسابية واالنحرافات املعيارية للمستوى الكلي ألبعاد الريادة االجتماعية املؤثرة في التنمية في جنوب الض

 جنوب الضفة الغربية  األعمال: درجة أبعاد الريادة االجتماعية املؤثرة على التنمية في منظمات ريادة (10)جدول 

االنحراف   املتوسط الحسابي البيان

 املعياري 

 مدى االستجابة النسبة املئوية 

  % 93.8 0.409 4.69 األعمالمستوى استدامة املمارسات في منظمات ريادة 
ً
 كبير جدا

  % 93.6 0.437 4.68 األعمال درجة امتالك شبكات اجتماعية في منظمات ريادة 
ً
 كبير جدا

  % 93.2 0.440 4.66 درجة وجود الرؤية االجتماعية لدى املنظمات  
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة   % 85.0 0.476 4.25 األعمالمستوى االبتكار لدى  منظمات ريادة 

 كبيرة   % 76.8 0.517 3.84 مدى القدرة على توليد العائد املالي

  %89.2 0.33 4.46 الدرجة الكلية ألبعاد الريادة االجتماعية
 
 كبيرة جدا

في جنوب الضفة   األعمال، بأن الدرجة الكلية ألبعاد الريادة االجتماعية التي تؤثر في تحقيق التنمية في منظمات ريادة (10رقم )ويالحظ من الجدول 

، حيث بلغ املتوسط الحسابي لهذه األبعاد مجتمعة )
ً
 %(. 89.2( وبنسبة مئوية )0.33( وبانحراف معياري بلغ )4.46الغربية، كانت بدرجة كبيرة جدا

األبعاد هو بعد مستوى استدامة املمارسات في مؤسسات الريادة االجتماعية، حيث كان املتوسط الحسابي لهذا املستوى بقيمة   وكان أعلى هذه 

، بينما كان أقل هذه األبعاد هو مدى القدرة على توليد العائد املالي والذي جاء بمتوسط حسابي 93.8( وبنسبة مئوية )4.69)
ً
%( وبدرجة تقدير كبيرة جدا

 %( وبدرجة تقدير كبيرة.89.2( وبنسبة مئوية بلغت )3.84)

االجتماعية ال بد وأن تكون لديها هذه األبعاد بدرجة مرتفعة وإال فإنها ستتحول إلى شكل آخر من   األعمالبأن مؤسسات ريادة    ،ويمكن االستنتاج

 عن الريادة االجتماعية، التي هي بمفهومها العلمي مزيج من الر 
ً
واالبتكار وااللتزام نحو االحتياجات   األعمالسالة االجتماعية وعلم إدارة  املؤسسات بعيدا

 االجتماعية. 

االجتماعية في املؤسسات العاملة في جنوب الضفة الغربية  األعمالوبالتالي يمكن إجابة السؤال الرئيس األول للدراسة والقول بأن واقع أبعاد ريادة 

، وهو األمر الذي يعكس  
ً
 جدا

ً
اهتمام هذه املؤسسات في تبني القضايا االجتماعية ومحاولة إيجاد حلول لهذه املشاكل بطرق غير تقليدية مبنية كان كبيرا

ألمر الذي من وجهة على طرق علمية وأساليب إدارية وابتكارية والتزام عاٍل بقضايا املجتمع بأبعادها السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، وهو ا 

 لدى الكثير من املؤسسات نحو االعتماد على الذات في حل املشاكل وإزالة الصعوبات أمام املجتمع.  نظر الباحثة
ً
 أصبح توجها

ومن وجهة نظر الباحثون، فإن املجتمعات الفلسطينية بشكل عام وعلى مدار سنوات طويلة قامت بتجربة املؤسسات االجتماعية أو الخيرية أو 

التي كانت التعاونية  أو بنجاح   الجمعيات  الحصول عليه   ما كانت تصطدم بالتمويل ونقصه وطرق 
ً
املشاكل والتي كثيرا املؤقتة للكثير من  الحلول  تقدم 

الفلسطيني يبحث من خالل مؤسسات ريادية عن ح املجتمع  التخطيط والتنفيذ، ونتيجة لذلك أصبح   لتقليدية 
ً
التي تقدمها نظرا املشاريع  لول  وفشل 

ر جديدة مبتكرة ومستدامة ملعالجة املشاكل االجتماعية بكافة أبعادها، بوضع خطط محكمة تراعي نقاط الضعف وتحاول تحويلها  دائمة لقضاياه، وأفكا

 إلى مزايا يستفاد منها وتراقب نقاط القوة في املجتمع وتقوم بتعزيزها. 

 ؟ ببعديها االقتصادي واالجتماعي في جنوب الضفة الغربيةما مستوى التنمية  نتائج اإلجابة على السؤال الثاني للدراسة: .2.2.3

 وللوصول إلى إجابة السؤال الرئيس األول للدراسة، كان ال بد من إجابة األسئلة املتفرعة عنه كما يلي: 
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 ما مستوى تحقيق املنظمات الريادية للتنمية ببعدها االقتصادي في جنوب الضفة الغربية ؟  .1

الدراسة عن كل فقرة من فقرات االستبان املعيارية الستجابات عينة  ة  لإلجابة عن هذا السؤال، تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

استخراج الدرجة التي تقيس مستوى التنمية االقتصادية في جنوب الضفة الغربية، وكانت النتائج الخاصة بمجال التنمية ببعدها االقتصادي، كما تم  

 كما في الجدول التالي:  

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات تحقيق املنظمة للتنمية ببعدها االقتصادي في جنوب الضف: (11)جدول   الغربية ة املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الفقرة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

تقدير 

 االستجابة 

احتياجات   1 تلبية  على  قادرة  اقتصادية  مشاريع  لتبني  املؤسسة  تسعى 

 املجتمع املتغيرة. 

4.52 .724 % 90.4  
ً
 كبيرة جدا

  95.8 % 541. 4.79 أسهمت املؤسسة في تطوير قطاعات اقتصادية مختلفة في املجتمع املحلي.   2
ً
 كبيرة جدا

  92.2 % 654. 4.61 ساعدت املؤسسة في خلق فرص عمل جديدة في املجتمع.    3
ً
 كبيرة جدا

  94.8 % 628. 4.74 ساهمت املؤسسة في تطوير رأس املال البشري.   4
ً
 كبيرة جدا

تسهم املؤسسة في دعم قطاعات إنتاجية مختلفة  في املجتمع املحلي من   5

 خالل إمدادها باملوارد التي تحتاجها.

4.64 .640 % 92.8  
ً
 كبيرة جدا

تساعد املؤسسة في تسويق وترويج منتجات وخدمات القطاعات اإلنتاجية   6

 املجتمعية.  

4.79 .570 % 95.8  
ً
 كبيرة جدا

   %93.6 0.464 4.68 املستوى الكلي لتحقيق املنظمة للتنمية ببعدها االقتصادي 
 
 كبيرة جدا

 للنتائج في الجدول  
ً
في جنوب    األعمال، نجد بأن درجة استجابة عينة الدراسة على الفقرات التي تقيس مستوى تحقيق منظمات ريادة  (11رقم )ووفقا

، وقد كان املتوسط الحسابي للدرجة الكلية لهذا املستوى  )
ً
( فيما كان االنحراف  4.68الضفة الغربية للتنمية ببعدها االقتصادي كانت بدرجة كبيرة جدا

%( وهي نسبة عالية 93.6( وبالتالي يمكننا القول بأن هناك تحقيق للتنمية ببعدها االقتصادي لدى هذه املنظمات بنسبة )0.464جة )املعياري لهذه الدر 

 .
ً
 جدا

الفقرة رقم ) الحسابي كانت  املتوسط  الفقرات من حيث  أعلى  أن  يتبين  السابقة،  للنتائج   
ً
املؤسسة  6ووفقا  " أن  ( في االستبانة، والتي نصت على 

( التي تقول " بأن املؤسسة أسهمت في تطوير قطاعات  2ساعد في تسويق وترويج منتجات وخدمات القطاعات اإلنتاجية املجتمعية"، وكذلك الفقرة رقم )ت

دي في دعم وتطوير اقتصادية مختلفة في املجتمع املحلي"، وهو كما ترى الباحثة مؤشر كبير إلى أن مؤسسات الريادة االجتماعية اليوم تدرك دورها االقتصا

 الصغيرة فيه.  األعمالاملجتمعات املحلية، من خالل توفير املوارد وكذلك توفير قنوات وأساليب التوزيع والتسويق التي يحتاجها املجتمع املحلي و 

 ما مستوى تحقيق املنظمات الريادية للتنمية ببعدها االجتماعي في جنوب الضفة الغربية ؟  .2

الدراسة عن كل فقرة من فقرات االستبانة    لإلجابة عن هذا السؤال، املعيارية الستجابات عينة  تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

النتائج كما الخاصة بمجال التنمية ببعدها االجتماعي، كما تم استخراج الدرجة التي تقيس مستوى التنمية االقتصادية في جنوب الضفة الغربية، وكانت 

 لي: في الجدول التا

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات املحددات الداخلية (12)جدول   : املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الفقرة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

تقدير 

 االستجابة 

  90.0 % 839. 4.50 تقدم املؤسسة مساعداتها للفئات املستهدفة في املجتمع بشكل دائم. 1
ً
 كبيرة جدا

هـــدفـــت إلى تحقيق االكتفـــاء الـــذاتي في  2 ــــاعـــدات  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــــة مسـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــــسـ ــ ــ ـ ــ قـــدمـــت املؤسـ

 املجتمعات املحلية.

4.71 .758 % 94.2  
ً
 كبيرة جدا

ـــــة املجتمع املحلي في تحديد احتياجاته األولية والبدء   3 ــ ــ ـ ــ ـــــسـ ــ ــ ـ ــ ـــــاعدت املؤسـ ــ ــ ـ ــ سـ

 بتحقيقها.

4.61 .792 % 92.2  
ً
 كبيرة جدا

املؤســـســـة مبدأ املشـــاركة مع قيادات املجتمع املحلي في إيجاد الحلول  تتبنى   4

 للقضايا امللحة.

4.65 .772 % 93.0  
ً
 كبيرة جدا

  93.0 % 765. 4.65 تتمتع املؤسسة بثقة عالية من قبل أفراد املجتمع املحلي.  5
ً
 كبيرة جدا

ــــاكل اجتماعية مهددة   6 ــــد مشـ ــــة حمالت توعوية ضـ ــــسـ للمجتمع  تقدم املؤسـ

 املحلي.

4.74 .644 % 94.8  
ً
 كبيرة جدا

ــــتهــدفة   7 ـ ــ ــ ـ ــ ــة قـاعـدة بيــانـات محــدثـة تحتوي على الفئــات املسـ ـــ ــ ــ ـ ــ ـــــسـ ــ ــ ـ ــ لـدى املؤسـ

 واملستفيدين من برامجها ومشاريعها.

4.76 .602 % 95.2  
ً
 كبيرة جدا

   %93.2 0.601 4.66 املستوى الكلي لتحقيق املنظمة للتنمية ببعدها االجتماعي 
 
 كبيرة جدا

 للنتائج في الجدول  
ً
في جنوب    األعمال، نجد بأن درجة استجابة عينة الدراسة على الفقرات التي تقيس مستوى تحقيق منظمات ريادة  (12رقم )ووفقا

، وقد كان املتوسط الحسابي للدرجة الكلية لهذا املستو 
ً
( فيما كان االنحراف  4.66ى )الضفة الغربية للتنمية ببعدها االجتماعي كانت بدرجة كبيرة جدا
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%( وهي نسبة عالية 93.3( وبالتالي يمكننا القول بأن هناك تحقيق للتنمية ببعدها االجتماعي لدى هذه املنظمات بنسبة )0.601املعياري لهذه الدرجة )

 .
ً
 جدا

 للنتائج السابقة، يتبين أن أعلى الفقرات من حيث املتوسط الحسابي كانت الفقرة رقم )
ً
( في االستبانة، والتي نصت على أن " املؤسسة لديها  7ووفقا

( التي تقول " تقدم املؤسسة حمالت  6قاعدة بيانات محدثة تحتوي على الفئات املستهدفة واملستفيدين من برامجها ومشاريعها"، وكذلك الفقرة رقم )

املحلي"، ويرى الباحثون بأن مستوى تحقيق منظمات ريادة   في جنوب الضفة الغربية للتنمية   األعمالتوعوية ضد مشاكل اجتماعية مهددة  للمجتمع 

الكبيرة نتيجة ألن هذه املؤسسات نشأت ووجدت في محاولة إليجاد الحلول  اجتماعي باملجتمع   ببعدها االجتماعي جاء بنسبته  ارتباط  للمشاكل التي لها 

 باملحلي، وهو ما يبرر هذا املستوى العالي. 

   نتائج اختبار فرضيات الدراسة:  .3.3

عدم وجود عالقة بين سيقوم الباحثين باختبار فرضيات الدراسة والتأكد من صحتها من خالل عدة اختبارات إحصائية، حيث افترض الباحثين  

  :متغيرات الدراسة حتى يصار إلى إثباتها والتحقق من وجودها او عدمه، وكانت النتائج كما يلي

( بين الريــادة االجتمــاعيــة بــأبعــادهــا املتمثلــة في )الرؤيــة االجتمــاعيــة، α≤0.05توى الــداللــة )ال توجــد عالقــة دات داللــة إحصــــــــــــــائيــة عنــد مســــــــــــ   .1.3.3

في  األعمالاســـــتدامة املمارســـــات، الشـــــبكة االجتماعية، االبتكار، توليد الدخل( وتحقيق التنمية ببعديها االقتصـــــادي واالجتماعي في منظمات ريادة 

 جنوب الضفة الغربية.

الداللة )ال توجد عالقة    الفرضية الفرعية األولى: • املتمثلة في )الرؤية  α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى  بأبعادها  الريادة االجتماعية  بين   )

التنمية ببعدها االقتصادي في منظمات ريادة   الدخل( وتحقيق  االبتكار، توليد  الشبكة االجتماعية،  املمارسات،  في    األعمالاالجتماعية، استدامة 

 جنوب الضفة الغربية.

الخطي  للتحقق   االنحدار  معامل  اختبار  الباحثة  استخدمت  الفرضية،  صحة  الريادة   Standardized Regressionمن  درجة  بين  للعالقة 

ا  تحقيق  وبين  الدخل(  توليد  االبتكار،  االجتماعية،  الشبكة  املمارسات،  استدامة  االجتماعية،  )الرؤية  في  املتمثلة  بأبعادها  ببعدها االجتماعية  لتنمية 

 في جنوب الضفة الغربية، وكانت النتائج كما في الجدول التالي:  األعمالاالقتصادي في منظمات ريادة 

 في جنوب الضفة الغربية  األعمال: معامل االنحدار املعياري للعالقة بين أبعاد الريادة االجتماعية وتحقيق التنمية االقتصادية في منظمات ريادة (13)جدول 

 الداللة االحصائية Rقيمة   املتغير 

 0.00 0.799 أبعاد الريادة االجتماعية 

• R Square = 0.638 

  األعمال ، نجد بأن هناك عالقة طردية االتجاه بين درجة أبعاد الريادة االجتماعية وبين تحقيق التنمية في منظمات ريادة  (13من نتائج الجدول رقم )

 .
ً
 في جنوب الضفة الغربية، بمعنى كلما تحققت أبعاد الريادة االجتماعية بمستويات عالية كلما كان تحقيق التنمية االقتصادية عاليا

 لقراءة قيمة  
ً
الريادة االجتماعية تؤثر بنسبة )  R-Squareووفقا أبعاد  القول بأن  أي  63.8فإنه يمكن  التنمية االقتصادية، وملعرفة  %( في تحقيق 

 في التنمية ببعدها االقتصادي قامت الباحثة بإجراء اختبار معامل االنحدار الخطي املتعدد  
ً
  Standardized Multiple Regressionاألبعاد أكثر تأثيرا

 ما في الجدول التالي:ذلك ك

 وب الضفة الغربية: نتائج اختبار معامل االنحدار الخطي املتعدد بين أبعاد الريادة الالجتماعية وتحقيق التنمية االقتصادية في املؤسسات العاملة في جن (14)جدول 

الداللة   tقيمة   معامالت االنحدار  Fقيمة   Rقيمة   املتغيرات املفسرة )املستقلة(   املتغير التابع

 أبعاد الريادة االجتماعية اإلحصائية 

التنمية ببعدها  

 االقتصادي

 077. 1.780 161. 65.11 0.799 الرؤية االجتماعية 

 743. 329.- 027.- استدامة املمارسات 

 000. 9.365 649. الشبكة االجتماعية 

 057. 1.913 099. االبتكار

 144. 1.466- 068.- توليد الدخل 

• R Square = 0.638 
• F sig = 0.000 

 حيث بلغت قيمة  (14رقم )حيث يالحظ من الجدول  
ً
( وهي أقل من مستوى الداللة 0.000( بداللة بلغت )65.11)  F، أن نموذج االنحدار كان معنويا

( ذات داللة إحصائية يمكن استنتاجها 0.649االجتماعية والتنمية ببعدها االقتصادي )(، وقد جاءت قيمة بيتا التي تدل على العالقة بين الشبكة 0.05)

%( كلما انعكس ذلك على 1(، بمعنى أنه كلما زادت قوة الشبكات االجتماعية في املؤسسة )0.000لهذا البعد والداللة املرتبطة به والبالغة )  tمن قيمة  

ملؤسسة لشبكة اجتماعية قوية من شأنها رفدها باألفكار والحلول   وهو ما يعزوه الباحثون  الى أهمية امتالك ا %(،  64.9التنمية ببعدها االقتصادي بواقع )
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يساعد املؤسسة مما  في خدمة  إمكانياتها  كافة  الحلول ووضع  لهذه  والتسويق  الترويج  إلى قدرتها على  إضافة  االجتماعية  للقضايا  زيادة اإلبداعية  في  ها 

 دية.وتحقيق تنمية اقتصا

( ان هذا املحور ليس له داللة معنوية على التنمية ببعدها االقتصادي،  13أما فيما يخص محور استدامة املمارسات، فقد بين الجدول السابق رقم )

قيمة   من  ذلك  )  tويظهر  بلغت  والتي  به  املرتبطة  وبين  0.743والداللة  املمارسات  استدامة  بين  ارتباط  يوجد  ال  أنه  بمعنى  ببعدها (،  التنمية  تحقيق 

 االقتصادي. 

( بين الريادة االجتماعية بأبعادها املتمثلة في ) الرؤية  α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الفرعية الثانية:   •

وتحقيق   الدخل(  توليد  االبتكار،  االجتماعية،  الشبكة  املمارسات،  استدامة  في جنوب  االجتماعية،  العامة  املنظمات  في  االجتماعي  ببعدها  التنمية 

 الضفة الغربية. 

املعياري  االنحدار  معامل  اختبار  الباحثة  استخدمت  الفرضية،  صحة  من  الريادة   Standardized Regression  للتحقق  درجة  بين  للعالقة 

املمارسات، استدامة  االجتماعية،  )الرؤية  في  املتمثلة  بأبعادها  ببعدها   االجتماعية  التنمية  تحقيق  وبين  الدخل(  توليد  االبتكار،  االجتماعية،  الشبكة 

 في جنوب الضفة الغربية، وكانت النتائج كما في الجدول التالي:  األعمالاالجتماعي في منظمات ريادة 

 في جنوب الضفة الغربية  األعمال: معامل االنحدار املعياري للعالقة أبعاد الريادة االجتماعية وتحقيق التنمية االجتماعية في منظمات ريادة (15)جدول 

 الداللة االحصائية Rقيمة   املتغير 

 0.00 0.801 أبعاد الريادة االجتماعية 

• R Square = 0.641 

الجدول   النتائج في  في  (15رقم )ومن  التنمية االجتماعية  الريادة االجتماعية وبين تحقيق  أبعاد  بين درجة  االتجاه  بأن هناك عالقة طردية  ، نجد 

التنمية االجتماعية   األعمالمنظمات ريادة   الريادة االجتماعية بمستويات عالية كلما كان تحقيق  أبعاد  الغربية، بمعنى كلما تحققت  الضفة  في جنوب 

 .
ً
 عاليا

 لقراءة قيمة 
ً
ية،  %( في تحقيق التنمية االجتماع64.1( فإنه يمكن القول بأن أبعاد الريادة االجتماعية تؤثر بنسبة )0.641البالغة ) R-Squareووفقا

املتعدد   الخطي  االنحدار  اختبار معامل  بإجراء  الباحثة  قامت  االجتماعي  ببعدها  التنمية  في   
ً
تأثيرا أكثر  األبعاد  أي   Standardized Multipleوملعرفة 

Regression :ذلك كما في الجدول التالي 

 االجتماعية وتحقيق التنمية االجتماعية في املؤسسات العاملة في جنوب الضفة الغربية : نتائج اختبار معامل االنحدار الخطي املتعدد بين أبعاد الريادة (16)جدول 

الداللة   tقيمة  معامالت االنحدار  Fقيمة   Rقيمة   املتغيرات املفسرة )املستقلة(   املتغير التابع

 اإلحصائية 

التنمية ببعدها  

 االجتماعي 

 007. 2.746 247. 66.120 0.801 الرؤية االجتماعية 

 656. 446. 036. استدامة املمارسات 

 000. 6.920 477. الشبكة االجتماعية 

 001. 3.324 172. االبتكار

 602. 522.- 024.- توليد الدخل 

• R Square = 0.641 * F sig = 0.000 

 حيث بلغت قيمة   ،(16رقم )حيث يالحظ من الجدول  
ً
( وهي أقل من مستوى الداللة  0.000( بداللة بلغت )66.12) Fأن نموذج االنحدار كان معنويا

( ذات داللة إحصائية يمكن استنتاجها 0.477(، وقد جاءت قيمة بيتا التي تدل على العالقة بين الشبكة االجتماعية والتنمية ببعدها االقتصادي )0.05)

%( كلما انعكس ذلك على 1(، بمعنى أنه كلما زادت قوة الشبكات االجتماعية في املؤسسة )0.000لهذا البعد والداللة املرتبطة به والبالغة )  tمن قيمة  

 بالتنمية بب47.7التنمية ببعدها االجتماعي بواقع )
ً
عدها االجتماعي، يلي ذلك بعد االبتكار حيث تدل العالقة بينه وبين %(، وتكون بذلك أكثر األبعاد تأثيرا

%(  17.2( والتي تعني تأثير االبتكار بنسبة )0.001املرتبطة بها والتي بلغت ) t( ذات داللة كما يتبين من قيمة 0.172التنمية االجتماعية كما تبين قيمة بيتا )

 وجود عالقة بين بعد الرؤية االجتماعية وبين التنمية ببعدها االجتماعي كما توضحه قيمة  بتحقيق التنمية االجتماعية، كما يوضح النموذج ا 
ً
لسابق أيضا

t ( 24.7(، بمعنى أن هناك تأثير للرؤية االجتماعية على تحقيق التنمية االجتماعية بما يعادل )0.007بداللتها البالغة .)% 

بأن دور مؤسس الباحثون  السابقة، يرى  للنتائج   
ً
التنمية االجتماعية يرتكز أساسوفقا الريادة االجتماعية بتحقيق   ات 

ً
على وضوح رؤيتها وفهمها    ا

امتالكها للشبكة االجتماعية القادرة على تزوديها باألفكار واملصادر واملوارد الالزمة لخلق ح لول مبتكرة وواقعية  للقضايا االجتماعية امللحة، إضافة إلى 

 األبعاد في مؤسسة ال بد وأن ينتج عنه تنمية اجتماعية في املجتمع املحلي الذي تعمل في حدوده هذه املؤسسة.وقابلة للتطبيق، فاجتماع هذه 

د  وعلى ما سبق، فإن الفرضية الرئيسية األولى للدراسة قد رفضت، حيث أثبتت نتائج اختبار الفرضية بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن

( بين دور الريادة االجتماعية بأبعادها املتمثلة في )الرؤية االجتماعية، استدامة املمارسات، الشبكة االجتماعية، االبتكار، توليد α≤0.05مستوى الداللة )

 في جنوب الضفة الغربية. األعمالالدخل( وبين تحقيق التنمية ببعديها االقتصادي واالجتماعي في منظمات ريادة 
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 ملخص نتائج الدراسة: . 4.3

 ملخص النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة: .1.4.3

 بعد تحليل إجابات املبحوثين حول أسئلة الدراسة يتبين عدة نتائج أهمها:

، حيث بلغت النسبة املئوية   األعمالبينت نتائج الدراسة أن مدى وجود رؤية اجتماعية لدى منظمات ريادة  •
ً
 جدا

ً
في جنوب الضفة الغربية كان عاليا

التي أشارت إلى أن الوعي وسمة الرؤية االجتماعية   Nga et al., (2018)%(، وهو ما اتفق مع نتائج دراسة 93.2ملدى وجود هذه الرؤية االجتماعية )

 هي من أكثر السمات التي تؤثر في أبعاد الريادة االجتماعية. 

بأبعادها االقتصادية والسب • القضية االجتماعية  الريادة االجتماعية بعين االعتبار  أن تأخذ مؤسسات  البالغة  أنه من األهمية  النتائج  ياسية ينت 

اليوم تكون  املجتمع  التي تواجه  املشاكل  الباحثة بأن  بناء على ذلك، حيث ترى  أنشطتها ومشاريعها  مترابطة    واالجتماعية والبيئية وأن تقوم ببناء 

 ومتشعبة األبعاد، األمر الذي يستدعي التفكير بحلول شاملة تغطي هذه األبعاد.

مات  بما يتعلق بمستوى استدامة املمارسات لدى منظمات الريادة االجتماعية العاملة في جنوب الضفة الغربية، فقد بينت النتائج أن هذه املنظ •

 من االستدامة بلغت نسبت
ً
في جنوب الضفة الغربية تجد   األعمال%(، ورغم هذه النتيجة فإن منظمات ريادة  93.8ه املئوية )تتمتع بمستوى عاٍل جدا

 على التخطيط وابتكار الطرق والحلول ملواجهة هذا التحدي 
ً
وضمان   أن استدامة املشاريع هي من أكبر تحدياتها وهو األمر الذي يجعلها أكثر حرصا

عليها، وعلى الجانب اآلخر فإن هذه املنظمات ال تواجه خطر التوقف عن العمل كونها تتنوع في مصادرها   استمرارية واستدامة املشاريع التي تقوم

 وال تعتمد على املساعدات التي قد ال تكون مستمرة، بل أنها تعمل على خلق مشاريع تمويلية ربحية تمدها باملصدر املالي.

، حيث بينت النتائج ان درجة امتالك  في جنوب    األعمالبينت النتائج امتالك منظمات ريادة   •
ً
الضفة الغربية لشبكات اجتماعية بدرجة كبيرة جدا

والتي أوصت بضرورة إشراك السكان املحليين    Ipangui (2017)%(، وقد اتفقت بذلك مع دراسة  93.6هذه املنظمات لشبكات اجتماعية بنسبة )

 على الشبكة االجتماعية وعلى نجاح ريادة  واملجتمع في عملية الريادة االجتماعية وهو ما سيؤثر إيج
ً
االجتماعية، وهو ما وضحته نتائج    األعمالابا

 من املبحوثين يرون بأن مؤسسات الريادة االجتماعية تقوم بالتنسيق الدائم مع املؤسسات والجهات الحك
ً
ومية الدراسة، حيث أن نسبة كبيرة جدا

 في إيجاد الحلول للمشكالت االجتماعية امللحة.  

 بنسبة ) •
ً
 جدا

ً
، وقد اتفقت هذه النتيجة ودراسة محمد )85.0مستوى االبتكار لدى هذه املنظمات كان مرتفعا

ً
( التي  2017%( وهي درجة كبيرة جدا

 لنجاح ريادة  
ً
 أساسيا

ً
االجتماعية، وقد بينت الدراسة هناك درجة التزام كبيرة لدى مؤسسات الريادة االجتماعية في   األعمالاعتبرت االبتكار شرطا

 جنوب الضفة بتقديم البرامج والحلول غير التقليدية في تناولها للمشكالت التي تتبناها كقضايا اجتماعية. 

أن االبتكار ال يساعد   Shin (2018)%(، وقد بينت دراسة 76.8ئوية )كانت القدرة على توليد الدخل في هذه املنظمات بدرجة كبيرة، بلغت نسبتها امل •

 على األداء االقتصادي لهذه املنظمات، وقد بينت الدراسة أن العوائد التي تجنيها املشار 
ً
يع التي تتبناها فقط على زيادة األداء االجتماعي وإنما أيضا

، كما أن نسبة كبيرة من هذه املؤسسات كانت معنية  مؤسسات الريادة االجتماعية في جنوب الضفة الغربية لها د
ً
ور كبير في تنمية املجتمع اقتصاديا

سسات  بتقديم معونات عينية كجزء من أنشطتها ملساعدة الفقراء في مجتمعاتها، وهو األمر الذي قد ال يتحقق بهذا املستوى لو لم يكن لهذه املؤ 

 ام بذلك.مشاريع تجلب لها العوائد املالية املناسبة للقي

 فيما يتعلق بتحقيقها ألبعاد •
ً
الريادة  أظهرت نتائج الدراسة أن منظمات الريادة االجتماعية العاملة في جنوب الضفة الغربية ذات مستوى كبير جدا

 في املؤسسات  %(، وقد كان أعلى هذه 89.2االجتماعية، حيث بلغ املستوى الكلي لهذه املنظمات بتحقيقها ألبعاد الريادة االجتماعية )
ً
األبعاد تحققا

%( يليه بعد امتالك الشبكات االجتماعية بنسبة 93.8العاملة في جنوب الضفة الغربية هو بعد استدامة املمارسات والذي جاء بنسبة مئوية بلغت )

(93.6( املالي والذي جاء بنسبة  العائد  القدرة على توليد   هو بعد 
ً
األبعاد تحققا أقل هذه  الحالة 76.8%( فيما كان  إلى  الباحثة  %( وهو ما تعزوه 

 االقتصادية التي تعاني منها املناطق الفلسطينية والتي ال تشهد تنمية فعلية منذ سنوات. 

 ملخص النتائج املتعلقة بفرضيات الدراسة: .2.4.3

 يمكن تلخيص ما نتج عن التحقق من فرضيات الدراسة فيما يلي:

عية، االبتكار،  بينت النتائج وجود عالقة بين دور الريادة االجتماعية بأبعادها املتمثلة في )الرؤية االجتماعية، استدامة املمارسات، الشبكة االجتما   •

 وتوليد العائد املالي( وبين تحقيق التنمية لدى منظمات الريادة االجتماعية العاملة في جنوب الضفة الغربية. 

النتائج • االقتصادي لدى منظمات ريادة    أظهرت  التنمية ببعدها  الريادة االجتماعية وبين تحقيق  بين دور  الضفة    األعمالوجود عالقة  في جنوب 

الدخل الغربية، وهو أمر متوقع ففي حال وجود مشاريع اقتصادية تتبع لقطاع الريادة االجتماعية فإن هذا يعني توافر فرص عمل جديدة وزيادة في 

 سر من ذوي الدخل املحدود كما ترى الباحثة.لدى بعض األ 
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إن زي • القول  التنمية ببعدها االقتصادي، ويمكن  إيجابية مع  الشبكات االجتماعية كان ذو داللة معنوية ويقيس عالقة  أن بعد  النتائج  ادة  بينت 

 بة مرتفعة.%(، وهي نس64.9%( سيؤثر على التنمية ببعدها االقتصادي بنسبة )1الشبكات االجتماعية بنسبة )

قتصادي، لم تظهر النتائج أي عالقة بين أبعاد )الرؤية االجتماعية، استدامة املمارسات، االبتكار، توليد الدخل( وبين تحقيق التنمية ببعدها اال  •

ة فإن هذا سيؤدي ويعزو الباحثون ذلك إلى أن العالقات البشرية واالجتماعية هي أساس كل ش يء، فلو تحققت لدى املؤسسة شبكات اجتماعية قوي

 إلى أفكار وأنشطة ستؤدي بشكل غير مباشر إلى مشاريع لها أثرها في إحداث التنمية االقتصادية. 

في جنوب الضفة الغربية،    األعمالأظهرت النتائج وجود عالقة بين دور الريادة االجتماعية وبين تحقيق التنمية ببعدها االجتماعي لدى منظمات ريادة   •

، ستؤدي إلى تقليل بعض املشاكل االجتماعية كالفقر ويعزو الباحثون ذ
ً
لك الى أن مشاريع الريادة االجتماعية حتى االقتصادية منها والتي تدر ربحا

 وضعف التعليم وغيرها من املشاكل التي تعوق التنمية االجتماعية. 

 على التنمية ببعدها االجتماعي هو ب •
ً
 ان أعلى األبعاد تأثيرا

ً
عد الشبكة االجتماعية ، بينما جاء االبتكار والرؤية االجتماعية كبعدين بينت النتائج أيضا

 على احداث التنمية ببعدها االقتصادي. 
ً
 مؤثرين أيضا

الباحثون بينت النتائج عدم وجود عالقة بين بعد استدامة املمارسات وتوليد الدخل وبين تحقيق التنمية ببعدها االجتماعي، وهو األمر الذي يفسره   •

هداف غلب هذه املشاريع يكون هدفها إيجاد حلول ملشكالت ملحة في املجتمع ال يكون الهدف منها الربح ألجل الربح، وإنما الربح ألجل تحقيق األ بأن أ 

 االجتماعية. 

 الخاتمة .5.3

 فيما يلي استعراض ألهم ما خلصت إليه الدراسة من استنتاجات وتوصيات: 

 :االستنتاجات .1.5.3

 إلى نتائج الدراسة ومناقشتها وتحليل بياناتها، خلصت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها:
ً
 استنادا

من هذا أن بعد الشبكات االجتماعية هو أكثر األبعاد قوة في مؤسسات الريادة االجتماعية في جنوب الضفة الغربية وبالتالي ال بد من االستفادة   •

 وير األبعاد األخرى. البعد وقوته في تفعيل وتط

جتماعية ال بد من التأكيد على أن تأخذ مؤسسات الريادة االجتماعية بعين االعتبار القضية االجتماعية بكافة أبعادها وليس فقط االقتصادية واال  •

 وإنما السياسية والبيئية وأن تقوم ببناء أنشطتها ومشاريعها بناء على ذلك. 

لف عن غيرها من املنظمات الخيرية والتعاونية في املجتمع الفلسطيني، وأبرز ما يميز هذه املنظمات عن غيرها  ان منظمات الريادة االجتماعية تخت •

لحلول غير   وإيجادها  استدامة ممارساتها  إلى  إضافة  اجتماعية،  رؤية  لديها  يكون  أن  في  املتمثلة  االجتماعية  الريادة  تحقيقها ألبعاد  تقليدية هو 

ي تواجه املجتمع من النواحي االقتصادية واالجتماعية، إضافة إلى قدرتها على تكوين وامتالك شبكات من العالقات النافعة  وابتكارية للمشكالت الت

ا  القادر على رفد هذه  املالي  العائد  للمجتمع، مع قدرتها على توليد  التي تقدمها  لها على مستوى نشاطاتها والخدمات  ملنظمات  واملفيدة والداعمة 

 اريتها وتطورها.وضمان استمر 

حلول غير هناك إدراك تام من قبل املبحوثين بضرورة االهتمام بمشاكل املجتمع وبأهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات الريادة االجتماعية في إيجاد ال •

 ماعي في املجتمع. التقليدية ومناقشة هذه املشاكل ووضع تصورات لحلول مناسبة لها يكون لها أثر في التنمية بشقيها االقتصادي واالجت

، إن مؤسسات الريادة االجتماعية في جنوب الضفة الغربية بدأت من خالل مبادرات فردية أو جماعية نتيجة ملواجهة مشاكل ملحة في مجتمعاتها •

بأبعادها، واملطلوب هو تنمية وتطوير  ورغم أن هذه املؤسسات حديثة العهد في فلسطين إال أنها استطاعت إنشاء واقع جيد وكبير للريادة االجتماعية  

 من قطاعات املجتمع الفلسطيني.
ً
 أصيال

ً
 هذا الواقع ليصبح جزءا

جاتها  منظمات العمل الريادي االجتماعي في جنوب الضفة الغربية كانت قوية في تكوين شبكات اجتماعية وعالقات ذات تأثير على أعمالها وعلى مخر  •

 مر الذي ال بد من االستفادة منه ونقل تجربته إلى األبعاد األخرى لتقويتها وتطويرها.تجاه املجتمع الفلسطيني، وهو األ 

لكامل مع تعتمد املؤسسات على آليات عملها على طرق غير تقليدية في معالجة األمور، إضافة إلى اعتمادها على قوة شبكاتها االجتماعية وتنسيقها ا   •

حسين مجتمعاتها والحد من مشاكلها، كما أن لها مصادر دخلها وتمويلها الخاصة والتي تنشأ كمشاريع القطاعين الحكومي والخاص في املساهمة في ت

والتبرعات املؤسسات  على  تمويلها  في  تعتمد  والتي  فلسطين،  في  املوجودة  التعاونية  أو  الخيرية  الجمعيات  عن  تختلف  بذلك  وهي  عنها،    ربحية 

ض األحيان التأثير السلبي على مسار عمل هذه املؤسسات، وبالتالي فإن العمل الريادي االجتماعي سيؤثر واملساعدات الحكومية التي يكون لها في بع

 بشكل مباشر أو غير مباشر في تنمية اجتماعية واقتصادية في املجتمع، واملشاريع. 
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عمل في مجتمعاتها وكذلك مساعدة الفقراء للخروج  إن إنشاء مؤسسات الريادة االجتماعية ملشاريع ذات اتجاه ربحي من شأنه تشغيل العاطلين عن ال •

 من فقرهم، ذلك أن معظم املشاريع التي يتم تبنيها هي مشاريع منتجة ومشاريع ذات عائد مالي. 

 :التوصيات .2.5.3

 من خالل استنتاجات الدراسة السابقة، خرجت الدراسة بعدة توصيات وهي:

بين مؤسسات الريادة االجتماعية في املناطق الجغرافية القريبة، وذلك من خالل وضع خطط  أهمية العمل على وضع أسس للعمل املشترك فيما   •

ترك  مشتركة وتبني مشاريع مشتركة تساهم في مواجهة القضايا املجتمعية امللحة، وهو ما يعني توحيد القدرات والطاقات واإلمكانات نحو هدف مش

 لهذه املؤسسات. 

ا  • السلطة  اإليجابي قيام  التي تساعدها على تحقيق سيكون من  التشريعات والقوانين  املؤسسات من خالل سن  الفلسطينية بدعم هذه  لوطنية 

التي تقوم عليها هذه املؤسسات كمصدر   األعمالأهدافها إضافة إلى تبني سياسات ضريبية خاصة للمشاريع التي تتبناها هذه املؤسسات أو مشاريع 

 الستدامتها، ودعمها بكافة السبل واإلمكانات املتاحة. 

االجتماعية في املجتمع الفلسطيني وذلك لالستفادة من هذا املكون االجتماعي في املساعدة  األعمالضرورة العمل على تقوية ودعم مؤسسات ريادة  •

 في املجتمعات الفلسطينية.  على حل املشكالت االجتماعية واالقتصادية

االستفادة من الشراكة مع املجتمعات املحلية وقياداتها على تقوية عناصر توليد الدخل في هذه املنظمات من خالل وضع خطط ودراسات جدوى   •

  
ً
 واجتماعيا

ً
وتساعد في توليد دخل دائم اقتصادية ملشاريع ريادة اجتماعية في التجمعات الفلسطينية تساعد على تنمية هذه التجمعات اقتصاديا

 ومستدام لهذه املنظمات لضمان استمرارية نشاطها. 

 لقلة املوارد التي تملكها املجتمعات املحلية الفلسطينية األمر الذي يد •
ً
فع إلى ترشيد هذه  تعزيز ثقافة االبتكار والحث عليها في كافة املستويات، نظرا

 ل دائم في مواجهة أي مشكلة. املوارد بطرق غير تقليدية وبحلول إبداعية بشك

البداعات تقديم مؤسسات الريادة االجتماعية لبرامج وأنشطة تسعى لتعزيز الوعي بالعمل الريادي االجتماعي في املجتمع الفلسطيني، بالتركيز على ا  •

دة منها في إيجاد حلول ملشاكل اجتماعية أو والنشاطات غير التقليدية بين الشباب، ومواكبة املبادرات الشبابية اإلبداعية ومحاولة دعمها واالستفا

 اقتصادية .

مات من املستحسن العمل على تقوية الشبكات االجتماعية الفاعلة في املجتمعات الفلسطينية، وتكوين رأس مال بشري قادر على مساعدة هذه املنظ •

 في مشاريعها وأعمالها. 

جتمعية التي تفرضها عليه مسؤوليته تجاه املجتمع وتوجيه هذه املساهمات نحو  توجيه القطاع الخاص من أجل زيادة حصته من املساهمات امل •

 مشاريع ريادية قابلة لالستمرار وليس فقط مساعدات منطقة أو مشاريع ال عائد منها. 

الخاص واألهلي، ويكون إيجاد نظام قادر على مراقبة ومتابعة العمل الريادي االجتماعي في فلسطين وذلك بشكل مشترك ما بين القطاع الحكومي و  •

 على متابعة العمل الريادي االجتماعي وأهدافه وقضاياه وتقييم عمله بشكل دائم لضمان عدم انحرافه وضمان نجاحه. 
ً
 هذا النظام قادرا
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Abstract: The study aims to shed light on the dimensions of social entrepreneurship in the entrepreneurial institutions 
in the south of West Bank, represented by the social vision, social networks, sustainability of practices, income 
generation, innovation, and their role in achieving development in its economic and social dimensions. 
The descriptive approach was used to conduct this study. The study population consisted of employees and volunteers 
in social entrepreneurship institutions located in the governorates of Hebron and Bethlehem (south of the West Bank). 
The study was conducted according to the random sampling method. The study population consists of (402) employees 
and volunteers, where the sample size was (196). The study questionnaire was distributed electronically to the sample. 
The questionnaire retrieval rate was (97.4 percent). Finally, the data were analyzed using the statistical software (SPSS 
V23). 
The study yielded several results, the most important of which are as follows: There is a strong direct relationship 
between social entrepreneurial efforts and economic and social development achievement in the Palestinian society. The 
findings also revealed that the dimension of social networks is the most critical and influential in the institutions of social 
entrepreneurship in the southern West Bank. The results also showed social vision, a high level of sustainability, and a 
high level of innovation among social entrepreneurship institutions. Finally, these institutions have the potential to 
generate income, albeit in a less significant way than in other aspects of social entrepreneurship. The study makes several 
recommendations: the most important is to lay the groundwork for collaborative work among social entrepreneurship 
institutions in nearby geographic areas. To promote and encourage a culture of innovation at all levels, to work to 
strengthen effective social networks in Palestinian society, as well as to develop human capital capable of assisting these 
organizations in their projects and activities, and finally, focusing on projects capable of generating long-term income. 

Keywords: social entrepreneurship institutions; social development; economic development. 
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:املقدمة .1

األغلب من متغير مستقل بأبعاده الفرعية املختلفة يؤثر على متغير تابع بأبعاده الفرعية املختلفة دون أي تأثير يتكون أنموذج الدراسة السببية على  

لباحثون  منظم من متغيرات أخرى )مصطلحات املتغير التابع واملستقل تستخدم غالبا بالبحوث التجريبية حيث يتوفر دقة عالية بتحدديهما ولكن لجأ ا 

تخدامهما كما هو دارج في الكثير من البحوث العلمية العربية وعادة ما يتم اإلستعاضة عنهما في دراسات نمذجة املعادالت البنائية  في هذه الدراسة إلس

 
 
ما استدعى هذه االفتراضات يشوبها عدم دقة وبالتالي ضعف في النتائج، م بالبناء الخارجي الكامن )املستقل( والبناء الداخلي الكامن )التابع (، ولكن فعليا

 
 
املتغير التربيعي    تدخل منطقي للمساعدة في تفسير هذه العالقة، وأكثر األمثلة الشائعة لذلك هما الوسيط واملعدل موضوع الدراسة الحالية وهناك أيضا

ولن يسلط   .  SMART-PLSامتري مثل  في حال كانت العالقة غير خطية بين املتغير املستقل والتابع والتطبق بوضوح إال في برامج التحليل االحصائي الالبر 
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 :امللخص

تأثيرات املتغيرات الوسيطة واملعدلة ومعرفة الحاالت التي يستفاد منها  تهدف هذه الدراسة إلى توفير تمييز يعزز إمكانية التفرقة بين  

الذي  الثالث  املتغير  الكشف عن ماهية  العلمي، يستوجب  البحث  إطار مفاهيمي واضح لخطوات  املقارن لطرح  الوصفي  املنهج  من خالل 

واستكشاف اآلثار القوية للمتغيرات املعدلة والوسيطة. إن يدخل على العالقة التقليدية املقتصرة على متغيرين فقط هما التابع واملستقل، 

غياب تحديد واضح  للمتغيرات املعدلة والوسيطة في نماذج األعمال يمثل الفجوة البحثية للدراسة وأحد أهم اسباب عدم قابلية التطابق 

سؤال   صياغة  تمت  الرصينة.  السابقة  الدراسات  أو  املثبتة  النظريات  مع  األعمال  تأثيرات  لنماذج  بين  فروقات  يوجد  هل  كالتالي:  البحث 

 . املتغيرات الوسيطة واملعدلة

ويخلص البحث إلى أن طبيعة املشاكل اإلدارية والنفسية والتربوية املعقدة يمكن اكتشافها والتعامل معها بطريقة أكثر شفافية ودقة 

ببية. وأن املتغيرات املعدلة تصف الحالة التي تكون فيها العالقة بين  لى العالقة البحثية السإ من خالل إضافة املتغيرات املعدلة والوسيطة  

 أ  ،املستقل والتابع غير ثابتة
 
الوساطة فتحدث عندما يفسر متغير ثالث العالقة بين    ي مسؤوال عن وجود الالتجانس في املتغير التابع، أما 

لها. املفاهيمي  الدعم  ويعتبر  العالقة  طبيعة  ويحكم  والتابع  العمل   املستقل  نظريات  نطاق  تعمل على توسيع  والوسيطة  املعدلة  املتغيرات 

ع. السائدة وتمكن الباحثين من اإلجابة عن اإلستفسارات البحثية املتعلقة بـ "متى" و"كيف" و"ملاذا" توجد عالقة خاصة بين املستقل والتاب

  ة.طية والسببية املستقبلية في العلوم االدارية والنفسية والتربويوبذلك، فإن هذه الدراسة تنطوي على تأثيرات متعددة في الدراسات االرتبا

 .املتغير الوسيط؛ املتغير املعدل؛ البحث العلميالكلمات املفتاحية: 
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فتراض البحث واملنهجية، يليها  ا عليه الضوء في هذه الدراسة. يتكون البحث من مقدمة توضيحية يليها اإلطار العام ملشكلة الدراسة واألهمية وسؤال و 

 توصيات.خطوات البحث العلمي. وتتضمن الخاتمة أهم ما توصل إليه البحث من نتائج وما انتهى إليه من 

 : مشكلة البحث  . 1.1

األبحاث   األحيان في  الكثير من  تأثيرهم في  الوسيطة واملعدلة وتجاهل  املتغيرات  بين  الفروقات  البحث في وجود جدل واسع حول  التي  تبرز مشكلة 

ط هذا فتقارها إلى توضيح شامل لهذين املفهومين حيث تقتصر فقط على تطبيق أحدهما دون التطرق الدقيق إلى إسقاا تكتب باللغة العربية ناهيك عن 

ييز يعزز  التطبيق على كل خطوة من خطوات البحث العلمي التي تستدعي تبرير وجود الوسيط أو املعدل أو كالهما. يهدف هذا البحث إلى الوصول إلى تم

 من إمكانية التفرقة الفعالة بين تأثيرات املتغيرات الوسيطة واملعدلة ومعرفة الحاالت التي يستفاد منها.

: همية البحث أ . 2.1

 
 
على قدر كبير من    تظهر أهمية البحث مع تزايد االهتمام بتحديد أنواع املتغيرات لتعزيز مخرجات البحث العلمي باإلضافة لكونها تعالج موضوعا

بل الباحثين األهمية واملتمثل بوضوح خطوات استخدام التحليل اإلحصائي الستخالص النتائج بدقة مما له األثر اإليجابي في فهم املوضوع ببساطة، من ق

األكاديمية، وبالتالي حل املشكالت   املستويات  العلمي بمختلف  البحث  املستفيدة من مخرجات  اعلية عالية، ولتوفير توضيح ممتد بف  اإلداريةوالجهات 

 ومكمل للدراسات التي أجريت في هذا املجال.

 فتراض البحث:  امنهجية وسؤال و  . 3.1

غير املعدل  استخدم الباحثون  املنهج الوصفي القائم على املقارنة والتحليل االستقرائي لخطوات البحث العلمي لتبرير وجود املتغير الوسيط أو املت

سية والتربوية. وبناء والنف  اإلداريةأو كالهما. وتمت صياغة سؤال البحث كالتالي: هل يوجد فروقات بين تأثيرات املتغيرات الوسيطة واملعدلة في العلوم  

 والنفسية والتربوية. اإلداريةعليه تمت صياغة االفتراض كما يلي : يوجد فروقات بين تأثيرات املتغيرات الوسيطة واملعدلة في العلوم 

 الدراسات السابقة: . 4.1

( الدراسات السابقة التي 1)  واملستقل ويوضح الجدول لى املتغير التابع  إ ضافة إ معدل   وأ شارت العديد من الدراسات السابقة لوجود متغير وسيط  أ 

 ليها في هذه الدراسة واملجاالت التي طبقت بها.   إ تم الرجوع 

 معدل(  و أ(: الدراسات السابقة )متغير وسيط 1جدول )

 املجال  معدل  وسيط  املتغيرات  الدراسات السابقة 

(Alea, Ali, & Ali, 2021)   ، الذاتي  )التعالي  ،  القيم  الذاتي  التعزيز 

 الحفظ( 
العلوم النفسية   ✓ ✓

 والسلوكية 

(Nugroho, Arif, & Halik, 2021)  املخاطر النظامية 

 والربحية 

 

✓ 

 واملالية  اإلدارية 

(Pothisiri, Prasitsiriphon, Saikia, & Aekplakorn, 2021)  الصحة والعلوم    ✓ السلوكيات املتعلقة بالصحة

 االجتماعية 

(Ren & Li, 2020)   العلوم التربوية  ✓ ✓ الدعم االجتماعي املدرك 

(Kim & Qu, 2019) 
 

 الصحية  اإلدارة  ✓ االحتراق الوظيفي 

 ✓  الذكاء العاطفي 

(Razak, Kasim, & Harun, 2018) 
 

 اإلدارية العلوم  ✓  النوع االجتماعي

(Abdollahi, Hosseinian, Panahipour, Najafi, & Soheili, 
2019) 

 اإلدارية العلوم  ✓  الذكاء العاطفي 

(Yenkey, 2018) 
 

 اإلدارية العلوم  ✓  العالقات االجتماعية 

 ((Omar, Kassim, Nazri, & Sidek, 2018)). 
 

 اإلدارية العلوم  ✓  السمات الشخصية 

(Malik, Hairuddin, & Shuib, 2018) 
 

 اإلدارية العلوم  ✓  الخبرة 

 اإلطار النظري:  .2

 خطوات البحث العلمي:   . 1.2

امل للمتغيرين  البحثية  للمشكلة  العام  اإلطار  تحديد  بكيفية  تتمثل  األولى  الخطوة  يلي:  كما  هي  الدراسة  في  املتبعة  العلمي  البحث  عدل خطوات 

ل والوسيط تليها الخطوة الثالثة التي تركز على أهمية  والوسيط، وتناقش الخطوة الثانية التحديد الدقيق ملشكلة البحث وسؤال البحث للمتغيرين املعد
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ير كل من البحث عند إضافة كل من املتغيرين املعدل والوسيط، أما الخطوة الرابعة فتتضمن اإلطار النظري وطريقة رسم نموذج الدراسة وتصنيفات تأث

 
 
 سب لكل من املعدل والوسيط.الخطوة الخامسة التي تناقش التحليل اإلحصائي املنا الوسيط واملعدل وأخيرا

   : الخطوة األولى: كيفية تحديد اإلطار العام للمشكلة البحثية للمتغيرين املعدل والوسيط •

 
ا
  وتمثل الخطوة األولى في البحث العلمي حجر األساس للتفرقة في الشعور واإلحساس باملشكلة وهي املالحظة. ولكن يجب التمييز بين املتغير  : املالحظة:أوال

 
 
(  Bougie & Sekaran, 2016ومن ثم التطرق إلى الفروقات بين املعدل والوسيط في اإلحساس باملشكلة من خالل املالحظات التالية: )  املعدل واملستقل أوال

في : جوده البرامج التدريبية التي يتلقاها العامل   الحظ مدير املوارد البشرية أن رغبة العاملين في تعلم طرق جديدة لتحسين أدائهم تتأثر   املالحظة األولى: 

 
 
 .ومعدل حاجته الشخصية للتطور وظيفيا

بجوده البرامج التدريبية التي  ال تتأثر بنفس املستوى الحظ مدير املوارد البشرية أن رغبة العاملين في تعلم طرق جديدة لتحسين أدائهم  ملالحظة الثانية:ا

 
 
التدريب هم فقط من لديهم الرغبة في التعلم من خالل    يتلقاها العامل بل تعتمد على حاجته الشخصية للتطور: الذين لديهم حاجة عالية للتطور وظيفيا

 املتخصص. 

ي رغبة العاملين في في كال املثالين لدينا نفس املتغيرات في الحالة األولى برامج التدريب والحاجة العالية للتطور هما املتغيرات املستقلة والتي تؤثر ف

ل الذي يؤثر في رغبة العاملين في تعلم طرق جديدة ن جودة البرامج التدريبة هي املتغير املستقإتعلم طرق جديدة لتحسين أدائهم أما في الحالة الثانية ف

 الجتماعي.  لتحسين أدائهم لكن هذه العالقة مشروطه بوجود املعدل وهو في هذا املثال حاجة العامل إلى التطور لتحقيق الذات وتحسين وضعه املادي وا 

 ولكن الهدف الرئيس لهذا البحث هو التفرقة بين املعدل والوسيط، فكيف نميز بين
 
مما يسبب   هما في هذا السياق، يظهر عادة املتغير املعدل أوال

 
 
   اللبس أحيانا

 
في الفقرات السابقة، أما بالنسبة للوسيط فال يالحظ إال بعدما يبدأ تأثير   بينه وبين املتغير املستقل أي بنفس الفترة الزمنية ويظهر هذا جليا

دائهم تتأثر بجوده  املتغير املستقل على املتغير التابع، وللتوضيح تطرق الباحثين إلى املثال التالي: نجد أن رغبة العاملين في تعلم طرق جديدة لتحسين أ 

 البرامج التدريبية التي يتلقاها العامل ومعد
 
ومن خالل اكتساب مهارات متعددة وجديدة تساعده في حل املشكالت،    ل حاجته الشخصية للتطور وظيفيا

ويظهر   1tبعدما بدأ برنامج التدريب في الزمن  t2وهنا نجد أن هذه املهارات املتعددة والجديدة هي نتيجة جودة البرامج التدريبية وبدأت بالظهور في الوقت 

 .  3tك على تحسين أداء العاملين في الوقت تأثرهم املشترك بعد ذل

 التحديد الدقيق ملشكله البحث وسؤال البحث للمتغيرين املعدل والوسيط:   : الخطوة الثانية •

 
 
(، ويعد  Wiener, Saunders, & Marabelli, 2020نها حالة وجود فجوة بين الوضع الحالي وبين الحالة املرغوب بها )أب تعرف مشكلة البحث عموما

 
 
  وجود متغير معدل أو وسيط محفزا

 
  قويا

 
بين املتغيرات مدار البحث، ويمكن  على تقليص هذه الفجوة وجعل عالقة السبب واألثر واملشكلة أكثر تحديدا

ب عدم  كوسيلة الحتساالتعبير عن مشكلة الدراسة بجملة دقيقة واضحة أو سؤال يطرحه الباحثين. ويصاغ عادة سؤال البحث في حالة وجود معدل  

بين من لديهم حاجة عالية للتطور الوظيفي ومن ليس    -، ومن األمثلة على أسئلة البحث في مثل هذه الحالة: متى تؤثر جودة البرامج التدريبية  التجانس

أما بالنسبة للمتغير الوسيط فإن دوره    ( Memon et al, 2019وعادة يتم السؤال بوجود املتغير املعدل بـ متى )  على تحسين أداء العاملين.  -لديهم حاجة  

، هل هذا املتغير املستقل وحده يؤثر في املتغير التابع أم أن هناك متغيرات أخرى كشف العالقة الحقيقية بين املتغير املستقل واملتغير التابعيتمثل في  

املين عند تلقيهم برامج تدريبية جيدة على تحسين األداء؟ أي أننا تؤثر؟ لذلك يمكن صياغة سؤال البحث كالتالي: هل تؤثر املهارات املكتسبة من قبل الع

للعاملين موجودة لكننا غير متأكدين كيف تعمل ه األداء  التدريبية وبين تحسين  البرامج  بين جودة  العالقة  بان  النظرية نعلم  الناحية  العالقة  من  ذه 

األ  التدريبية تحسين  البرامج  إلى ءدا والباحث ينوي شرح كيف تحقق جودة  بـ هل؟ باإلضافة  أعاله  الوسيط كما ورد  املتغير  السؤال بوجود  يتم  ، وعادة 

 ( Namazi & Namazi, 2016التساؤالت ملاذا وكيف .)

 
 
  من إضافة متغير وسيط أو معدل فقط إلى العالقة التقليدية بين املتغير املستقل والتابع،   وتتطلب بعض الدراسات التطرق إلى عالقات أكثر تعقيدا

 
 
 ويمكن صياغة سؤال البحث في هذه الحالة كالتالي:  حيث تتعدى ذلك إلى إضافة ودمج متغير وسيط ومعدل معا

 كيف تؤثر املهارات املكتسبة من قبل العاملين عند تلقيهم برامج تدريبية جيدة على تحسين أداء من لديهم حاجة عالية للتطور الوظيفي؟   .1

البرامج التدريبية بين من لديهم حاجة عالية للتطور الوظيفي ومن ليس لديهم حاجة عند اكتسابهم مهارات متعددة وجديدة  ملاذا يختلف تأثير جودة   .2

 على تحسين أداءهم؟

 تحديد أهمية البحث: تبرز أهمية البحث الذي يتعدى لوجود متغير وسيط أو معدل في النواحي التالية:   : الخطوة الثالثة •

يقر اختيار املتغير املعدل بتنوع السلوك اإلنساني من حيث النوع االجتماعي الخبرات والعالقات والسمات، ومن   اإلقرار بتنوع السلوك اإلنساني: .1

 من البحوث املنشورة:األمثلة على املعدل في الكثير 

 ( Razak et al, 2018النوع االجتماعي ) •

 ( Abdollahi et al, 2019الذكاء العاطفي ) •

 ( Yenkey, 2018العالقات االجتماعية ) •
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 ( Malik et al, 2018الخبرة ) •

 (.Omar et al, 2018والسمات الشخصية ) •

إذا كان  تعميم النتائج:   .2 املعدل طريقة الختبار ما  الدقة يوفر تحليل  بين  التوازن  املختلفة، مما يزيد من  التصنيفات  للتدخل تأثيرات مشابهة عبر 

 والثقة في مجتمع وعينة البحث. 

على النقيض من قابلية التعميم، من املهم تحديد التصنيفات التي يكون للتدّخل تأثيرها األكبر أو عدم وجود تأثيرات. يمكن    خصوصية التأثيرات:  .3

 بعد ذلك استخدام هذه املعلومات الستهداف هذه التصنيفات للتدخل بشكل تفصيلي ودقيق. 

   تحسين القياس: .4
 
   أحيانا

 
   نجد منطقيا

 
أثر واضح من املتغير املستقل على املتغير التابع وال يتم إثباته من خالل اختبار الفروض، مما يظهر    ونظريا

 
 
عدم قياس متغير وسيط لضبط هذه العالقة، أو متغير معدل يحقق موثوقية جيدة إلى حد معقول مثل العمر والجنس   وجود عامل خفي سببه مثال

 والعرق. 

 إذا تم إثبات تأثير املعدل، فقد تعتمد قرارات أخرى للتصنيفات التي حققت نجاح  تداعيات تحسين عملية القياس: .5
 
فيها وتطوير تدخل جديد    ا

ئمة على  للتصنيفات األخرى. على سبيل املثال، قد يكون من الواقعي تقديم برامج تدريبية مختلفة للعاملين ذوي الحاجات األقل للتطور الوظيفي قا

 ( Jo, Stuart, MacKinnon, & Vinokur, 2011عية )التحفيز ورفع مقومات الداف

 نموذج الدراسة وتصنيفات تأثير كل من الوسيط واملعدل والفرضيات:  :الخطوة الرابعة •

املسار   إعداد خريطة  أو معدلة من خالل  أو وسيطة  تابعة  أو  أكانت مستقلة  املتغيرات سواء  يجب تمثيل جميع  الدراسة:  نموذج  تمثيل  طريقة 

 (:  2( ،انظر الجدول )Sekaran & Bougie) (Fritz & Arthur, 2017, 2019كأسلوب علمي دقيق لتوليد االفتراضات عن أسباب املشاكل املحتملة  )

 (: طريقة تمثيل نموذج الدراسة حسب نوع املتغير 2جدول )

 الداللة  نوع املتغير وشكله الهندس ي  الرقم 

 املستطيل    -املتغير املستقل  1

 

يعبر عن الدور املتواصل للتأثير على  

 املتغير التابع. 
فيها   املستطيل املدور الحواف   - املتغير التابع  2 يظهر  التي  النهاية  نقطة  يمثل 

 
 
                .األثر واضحا

التأثير   متوازي املستطيالت   - املتغير الوسيط  3 في عملية  املتغير  يمثل دخول 

 .على التابع

يمثل خطوة تشعب وفرز ضمن أكثر   املعين   - املعدل  4

 . من خيار

 (: 1وعليه يتم بناء النموذج مثال الدراسة الحالية كما في الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خريطة مسار املتغيرات  -نموذج الدراسة :(1شكل )

 من عمل الباحثين املصدر: 
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 ME   المكتسبة المهارات

β2 
β3 

β1 

التدريب جودة برامج Y X  تحسين األداء  

 التأثيرات املتعلقة بكل من املتغير الوسيط واملعدل: 

 ,Hair Jr, Hultيمكن صياغة الفرضيات الصفرية املتعلقة باملتغير الوسيط في مثالنا البحثي مدعمة باملعادالت الرياضية )     أنواع تأثيرات الوسيط: .1

Ringle, & Sarstedt, 2021( والنموذج التوضيحي رقم )2) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (: نموذج توضيحي بسيط لعالقات املتغير الوسيط2شكل )
من عمل الباحثين املصدر: 

 (.3ويتم تصنيف تأثيرات املتغير الوسيط بناء  على الثقة )املعنوية( التي تحققها معامالت املتغيرات محور الدراسة واملوضحة بالشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: تأثيرات املتغير الوسيط بناءا على الثقة )املعنوية( التي تحققها معامالت املتغيرات 3شكل )
Hair Jr، J. F.، Hult، G. T. M.، Ringle، C.، & Sarstedt، M. (2016).A primer on partial least squares  structural equation modeling (PLS-SEM). Sage Publications.  

 

( للمهارات املكتسبة من قبل العامل في العالقة بين جودة البرامج  α≥0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  )0H) :الفرضية الرئيسية 

 وتتكون الفرضية الرئيسة من مجموعة من الفرضيات الفرعية التالية: ، أداء العاملينالتدريبية وتحسين 

 direct effectاألثر املباشر     

01H  .ال يوجد اثر لجودة البرامج التدريبية على تحسين أداء العاملين في املنظمة 
Yd = I1 + β1X + e1 

 indirect effectاألثر غير املباشر    

02H  يوجد أثر لجودة البرامج التدريبية على املهارات املكتسبة لدى العاملين ال 
Yid1 =ME = I2 +β2 X + e2 

03H ال يوجد أثر للمهارات املكتسبة من قبل العاملين على تحسين أدائهم في املنظمة 
Yid2 = I3 + β3 ME + e3 

:األثر الكلي   

0H   أثر ذو داللة إحصائية عند التدريبية  α≤  0.05مستوى معنوية )ال يوجد  البرامج  بين جودة  العالقة  العامل في  املكتسبة من قبل  للمهارات   )

 وتحسين أداء العاملين: 
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 YT= Yid1+ Yid2= I2 +β2 X + e2+ I3 + β3 ME + e3       

 YT=( I2 + I3( +) β3 ME + β2 X( +)e2 +e3 

 

:  I1،I2،I3،I4: املعامالت االنحدارية الغيرمعيارية والتي تساعد على معرفة أي من املتغيرات أكثر أهمية في شرح التباين في تحسين األداء.  β1، β2، β3حيث:  

 املعيارية.: األخطاء 4e1،e2،e3،e)تحسين األداء( عند تمثيل املعادلة على الرسم البياني.  Yثوابت نقاط القطع مع املحور الصادي  

يمكن صياغة الفرضيات الصفرية املتعلقة باملتغير املعدل في مثالنا البحثي مدعمة باملعادالت الرياضية والنموذج التوضيحي  أنواع تأثيرات املعدل:   .2

 ( 4رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: نموذج توضيحي بسيط لعالقات املعدل 4شكل )

 من عمل الباحثين  املصدر:

 
 
 . (5تصنيف تأثيرات املتغير املعدل بناء  على الثقة )املعنوية( التي تحققها معامالت املتغيرات محور الدراسة موضحة بالشكل ) ويتم أيضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: تأثيرات املتغير املعدل بناءا على الثقة )املعنوية( التي تحققها معامالت املتغيرات5شكل )
 . ""البواقي املعيارية لالنحدار كمؤشرات ملدى التفاعل"" كمستقل ثالث. 3.  املعدل كمتغير مستقل 2. املستقل األساس ي 1*التعامدية تعني معاملة التالي كمتغيرات مستقلة مؤثرة على التابع:  

 **طريقة املرحلتين: 

 استحداث األثر املشترك  LVSما يسمى ب درجات املتغيرات الكامنة  املرحلة األولى: تقدير التأثيرات الرئيسة بدون تفاعل أي قياس أثر املستقل على حده واملعدل على حدة، كالهما كمتغيرات مستقلة. وحساب  

 ادي العنصر يستخدم لقياس مدى التفاعل. لكال املتغيرات املستقل واملعدل كمقياس أح  LVSاملرحلة الثانية: يتم ضرب 

Hair Jr ،J. F. ،Hult ،G. T. M. ،Ringle ،C. ،& Sarstedt ،M. (2016). A primer on partial least squares    structural equation modeling (PLS-SEM). Sage Publications. 

 



 مفلح وآخرون                                                                                     البحث العلمي بوجود املتغيرات الوسيطة أو املعدلة في العلوم اإلدارية والنفسية والتربويةخطوات  

Global Journal of Economics and Business, 11(2) (2021), 268-277 
 274 

 

 
 
 في خطوة التحليل اإلحصائي: وسوف يتم توضيح طريقة املرحلتين والطرق األخرى الحقا

 ( ال تعدل الحاجة للتطور الوظيفي من قبل العامل العالقة بين جودة البرامج التدريبية وتحسين أداء العاملين. H0الفرضية الرئيسية ) 

 ثر املتغير املستقل :أ 

01H  ال يوجد أثر لجودة البرامج التدريبية على تحسين أداء العاملين في املنظمة:  

Y = I1 + β1X + e1 

 ليس له قيمة في التحليل او عرض النتائج يعامل هنا كأنه متغير مستقل اخر يؤثر على املتغير  التابع   -اثر املتغير املعدل دون تفاعل مع املتغير املستقل

02H   ال يوجد اثر للحاجة للتطور الوظيفي على تحسين األداء لدى العاملين في املنظمة 

Y = I2 +β2 MO + e2 

 اثر املتغير املعدل بالتفاعل مع املتغير املستقل: 

0H .ال تعدل الحاجة للتطور الوظيفي من قبل العامل العالقة بين جودة البرامج التدريبية وتحسين أداء العاملين 

 Y = I3 + β3* MO*X + e3             

: 4I1،I2،I3،I: املعامالت  االنحدارية  الغيرمعيارية والتي تساعد على معرفة أي من املتغيرات اكثر أهمية في شرح التباين  في تحسين األداء.  β1، β2 β3حيث :  

 : األخطاء املعيارية. 3e1،e2،e)تحسين األداء( عند تمثيل املعادلة على الرسم البياني.  Yثوابت نقاط القطع مع املحور الصادي  

 التحليل اإلحصائي املناسب لكل من املتغير املعدل والوسيط:: الخطوة الخامسة •

 
 
إحصائيا املتغيرات عادة  السببية متعددة  البحثية  النماذج  تحليل  برنامج    يتم  في  االنحدار  إجراءات  التاليتين: من خالل  الطريقتين   SPSSبإحدى 

(Baron & Kenny,1986))  والتي سوف يتناولها البحث بإسهاب، وعبر تحليل املسار أو إجراءات نمذجة املعادلة الهيكليةPLS-SEM هم أ، والتي تعد من

اإلحصائي منذ عام   التحليل  الثاني من  الجيل  املستقل  ، ح1990أدوات  املتغير  يسمى  يسمى    exogenousيث  التابع  ويعد هذا   endogenousواملتغير 

 )Namazi & Namazi, 2016( .التحليل اإلجراء األكثر مرونة ألنه يسمح لالختبار املرن لكل املعادالت

 
ا
 : SPSS: خطوات تحليل املتغير الوسيط عن طريق برنامج التحليل اإلحصائي أوال

 يرات خطية.  االفتراضات الرئيسية هنا هي: املتغيرات تقاس باملقياس املستمر والبيانات املعدة للتحليل تتبع التوزيع الطبيعي، والعالقة بين املتغ

 أهداف تحليل الوسيط:

 املتغير املستقل والتابع التأكد من معنوية العالقة بين  ●

 التأكد من معنوية العالقة بين املتغير املستقل والوسيط.  ●

 التأكد من معنوية العالقة بين املتغير املستقل والتابع بوجود الوسيط. والخطوات على البرنامج كالتالي:  ●

● Analyze-regression-Process،by Andrew F.hayes  

Outcome variable =  العاملينتحسين أداء   

Independent variable = جودة البرامج التدريبية  

Mediation =     املهارات املكتسبة من قبل العاملين  

● Process – model number =4 for mediation 

● Options –  اختيار  - OLS/ ML confidence، effect size ، sobel test، total effect model 4 and 6 ، compare indirect effects 4 

and 6  
 
ا
 : SPSS: خطوات تحليل املتغير املعدل عن طريق برنامج التحليل اإلحصائي  ثانيا

 تغيرات خطية. اإلفتراضات الرئيسة هنا أيضا أن املتغيرات تقاس باملقياس املستمر والبيانات املعدة للتحليل تتبع التوزيع الطبيعي، والعالقة بين امل

ك عن طريق تضمين أثر  من أجل التأكد من دور املعدل في العالقة بين التابع واملستقل يجب توضيح أن طبيعة العالقة تتغير كلما تغير املعدل ويتم ذل

عد في شرح التباين  العالقة التفاعلية بين املستقل واملعدل أي بين جودة البرامج التدريبية والحاجة للتطور الوظيفي والتأكد بأن هذا التفاعل معنوي ويسا

 الحاصل في املتغير التابع وتحسينه وتسمى هذه بطريقة املرحلتين والخطوات كالتالي: 

 األثر املشترك لكل من املتغير املستقل واملعدل. استحداث  ●

األول   ● النموذج  املتغيرين:  Model1بناء  العاملين من خالل  أداء  التابع وهو تحسين  باملتغير  للتنبؤ  املتعدد  الهرمي  االنحدار  يتم استخدام نموذج   :

 2R( باإلضافة إلى قيمة  βتكون العالقات جميعها معنوية )قيم    املستقل )جودة البرامج التدريبية( واملعدل )الحاجة للتطور الوظيفي(، ويشترط ان

 للنموذج.



 مفلح وآخرون                                                                                     البحث العلمي بوجود املتغيرات الوسيطة أو املعدلة في العلوم اإلدارية والنفسية والتربويةخطوات  

Global Journal of Economics and Business, 11(2) (2021), 268-277 
 275 

 

(. ويشترط أن تكون العالقة  X*MO: إضافة تأثير التفاعل بين )جودة البرامج التدريبية( و)الحاجة للتطور الوظيفي( )2Modelبناء النموذج الثاني   ●

 املتغير التابع. للعالقة مع  2R( باإلضافة إلى قيمة βمعنوية )قيمة 

 للنموذج الثاني اكبر من التباين للنموذج األول، فان الدور اإليجابي للمعدل يظهر. R2استخراج الفرق في التباين بين النموذجين، إذا كان التباين  ●

قة  ويتم استخدام طريقة املرحلتين عندما يكون هدف الدراسة هو كشف أثر املتغير املعدل أو عندما يتم صياغة العبارات الخاصة باملعدل بطري  ●

 Sarstedt, Ringle, & Hair, 2017( formative.((علمية نظرية ملكونات هذا املتغير األساسية 

( حيث يمكن تقليص الخطوات السابقة بخطوة واحدة بسبب وجود  hayes.comwww.af ،sby Andrew F. Haye ،PROCESSاستخدام طريقة ) ●

 نافذة للمتغير املعدل في دالة االنحدار. والخطوات على البرنامج كالتالي: 
● Transform – compute – X*MO 

●  Analyze-regression-Process،by Andrew F.hayes اختيار   

Outcome variable = تحسين أداء العاملين  

Independent variable = جودة البرامج التدريبية  

moderation =     الحاجة للتطور الوظيفي 
● Process – model number =1 for moderation 

● Options – اختيار  - mean center for products ،heteroscedasticity ،consistent SEs ، OLS/ ML confidence ، generate data 

for plotting model (1،2 and 3) 

 والتوصيات: النتائج  .3

 النتائج: . 1.3

 تلخصت نتائج البحث في ما يلي: 

د كل  قدم الباحثون خطوات مبسطة  ملنهجية البحث العلمي لكل من املتغير املعدل والوسيط باإلضافة إلى كيفية القيام بالتحليل اإلحصائي بوجو  •

 .وتبين وجود فروقات في تأثيرات كل منهما. spssمنها باستخدام برمجية الـ 

املعدلة والوسيطة تعمل على توسيع نطاق نظريات الع • السائدة و تمكن الباحثين من اإلجابة على اإلستفسارات البحثية املتعلقة بـ املتغيرات  مل 

الدراسات االرتب الدراسة تنطوي على تأثيرات متعددة في  اطية  "متى" و"كيف" و"ملاذا" توجد عالقة خاصة بين املستقل والتابع. وبذلك، فإن هذه 

 ربوية. والنفسية والت اإلداريةوالسببية املستقبلية في العلوم 

ن الباحث من فهم االليات التي تكمن وراء العالقة بينهما بشكل •
َ
 أدق. أن تحديد قوة عالقات املتغير الوسيط بين املتغير املستقل والتابع يمك

ليظهر االثر    لى التابعإ يبدأ تأثير املتغير املستقل وينتقل الى الوسيط بحيث يكون املستقل سبب في حدوث الوسيط ويحقق قيمة مضافة  ومن ثم    •

 بشكله النهائي.

يتضمن تحليل املسار في أبسط أشكاله متغير وسيط واحد ويمكن أن يشتمل النموذج على متغيرات وسيطة متعددة يمكن تحليلها في وقت واحد   •

 .    AMOS & SMART-PLSفي بعض البرامج مثل  

 حتى اتجاهها على متغير ثالث أي تختلف طبيعة العالقة بأختالف قيم املتغير الثالث. يحدث تأثير املعدل عندما تعتمد قوة العالقة بين متغييرين أو   •

املعدل  • املتغير  بوجود  املبحوثين  لجميع  ليست متماثلة  العالقة  في  إ   ،قوة  الالتجانس  كونها وسيلة الستكشاف  املعدل  املتغير  باختالف  تختلف  ذ 

  .البيانات

 .مستقل على حدة ومعدل على حدة وقيمته ناتج تفاعل كل من املعدل واملستقل يظهر مستقل جديد في النموذج املكون من  •

 يتضمن تحليل املسار في أبسط أشكاله متغير معدل واحد ويمكن أن يشتمل النموذج على متغيرات معدلة متعددة يمكن تحليلها في وقت واحد في  •

 . AMOS & SMART-PLSبعض البرامج مثل  

  : التوصيات . 2.3

 ويوص ي الباحثين بما يلي:  

•  
 
وبنمذجة عدد أكبر   دراسة املتغيرات الوسيطة واملعدلة في بيئات متعددة مثل األعمال والتربية والعلوم النفسية بتقديم أمثلة لنماذج أكثر تعقيدا

 
 
 . من املتغيرات الوسيطة واملعدلة مجتمعه، وبترتيب مختلف وأكثر تعقيدا

http://www.af/
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 STRUCTURAL(SEMتقديم طرق مختلفة من أساليب التحليل اإلحصائي لتوضيح االختالف مثل التحليل باستخدام نمذجة املعادلة البنائية  ) •

EQUATION MODELING    الصغرى املربعات  )بطريقة  املشترك    PLS)PARTIAL LEAST SQUARE MODELINGالجزئية  التغاير  طريقة  .أو 

COVARIANCE-BASED  . 
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Abstract: This study aims to provide a distinction between the effects of mediator and moderator variables that enhance 
the possibility of distinguishing and determining the cases that benefit from both.  The descriptive comparative approach 
was applied to contribute a clear conceptual framework based on steps within scientific research. In the case that 
requires revealing the effect of the third variable, it enters the traditional relationship that were previously limited to 
only two variables, namely, the dependent and the independent. Also, it explores the powerful effects of mediator and 
moderator variables. The absence of a clear identification of the moderator and mediator variables in business models 
represents the research gap of the study, and it is one of the most important reasons for miss integration of the business 
models with proven theories or previous solid studies. The research question was formulated as follows: are there 
differences between the effects of the mediator and moderator variables?  
The research concludes that: The nature of the complex administrative and psychological and educational problems can 
be exposed and allocated in a more transparent and accurate method, by structuring   mediator and moderator variables 
effects in the causal research relationship. Moderator effects describe the situation in which the relationship between 
the independent and the dependent is not static. It is responsible for the existence of heterogeneity in the dependent 
variable. Mediation effects occur when a third variable explains the relationship between the independent and the 
dependent. They control the nature of the relationship and consider the conceptual support for it. Mediator and 
moderator variables effects broaden the scope of the prevailing theories of action and enable researchers to answer 
research questions regarding 'when', 'how' and 'why’, and customizing precise relationships between the dependent and 
the independent. Thus, this study involves multiple effects in future causal and correlational studies in administrative, 
psychological, and educational sciences. 

Keywords: Mediation variable (ME); Moderator variable (MO); scientific research. 
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1. Introduction and Background of the Study 

For long period of time, establishments gradually embraced e-HRM to attain managerial and tactical 
remunerations (Kovach, Hughes, Fagan, & Maggitti, 2002; Marler & Parry, 2015; Strohmeier, 2009). E-HRM 
assured to offer expense reductions, facility developments, and reshuffle the HR experts to be more tactical (Ruël, 
Bondarouk, & Van der Velde, 2007). Similarly, the contemporary period of digitalization carried exceptional 
deviations in the world. The crucial modifications supported by IT improved how enterprises perform their 
dealings. It led to transformations in management proceedings and techniques. There was a time when the whole 
job in an enterprise was completed manually. Presently, enterprises are attempting to give all energies to 
digitalize all its maneuvers and HRM is no exemption to this (Lather & Kaur, 2019). 

At present, E-HRM is the essence in numerous enterprises. It appears to propose the opportunity of creating 
HR experts more effective by releasing them from some of their extra monotonous tasks and allowing them to 
focus on the strategic features of their tasks. It is in line with the often -heard statement that ‘‘employees are our 
ultimate fundamental asset’’. It reinforces the entitlement of high-ranking HR experts to be a member of the board 
of directors (Voermans & Veldhoven, 2007). 

Similarly, numerous business activities are going online due to the development of IT. Nowadays, the idea of 
smart work gets priority over the traditional concept of hard work. Electronic Human Resource Management (E-
HRM) is also a discovery of IT (Marler and Boudreau, 2017; Seddighi and Yoon 2018). Before, HR activities were 
done by the HR staffs. However, in the present supervisors in various enterprises execute these responsibilities. E-
HRM activities could be completed distantly or virtually. The victory of E-HRM essentially depends on actual 
collaborations between individuals and technology (Gueutal & Stone, 2005; Blom et. al., 2019; Siam & Alhaderi, 
2019). 

On the other hand, because of the development of IT, the HR department is under tremendous pressure to be 
more efficient and effective. In fact, the state-of-the-art developments in IT had a substantial effect on HR 
procedures (Lengnick-Hall & Mortiz, 2003). E-HRM schemes have several advantages for enterprises (i.e. 
improving excellence of HR practices, expense lessening, superior HR facilities etc.) (Bondarouk & Ruel, 2009; 
Iqbal et al. 2019). 
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Abstract: Information technology (IT) became a vital part of our modern-day activities. In contemporary years, the usage 
of IT in expediting the human resource management (HRM) activities augmented considerably. E-HRM has the ability to 
develop managerial competency and influence the role of human resources (HR) as a strategic business partner. E-HRM 
is essential for firms because of its encouraging effect on staff productivity. Speedy technical modifications revolved E-
HRM into a substantial theoretical and professional agenda. This study delivers an exploration into the contemporary 
level of improvements of the theoretical knowledge connected to E-HRM. Numerous features of E-HRM, specifically 
descriptions of E-HRM, the academic perceptions around E-HRM, the role of E-HRM, the numerous categories of E-HRM, 
the requirements for effective E-HRM etc.  are scrutinized. It will contribute into HRM literature and regulate the 
effectiveness of E-HRM and its practices. This research would support the scholars and the practitioners to have the 
comprehensive portrait of the modern matters linked to E-HRM. The articles concluded by delivering some suggestions 
for future studies. 

Keywords: HRM; management; human; resource. 
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Moreover, in the age of global networking, digital potentials stimulate the old-fashioned methods of 
providing HRM services. Also, the enterprises at present are becoming intensely reliant on IT (Lippert & Michael 
Swiercz, 2005; Troshani, Jerram, & Hill, 2011). The two imperative assets in enterprises, employees and 
information may ominously control the outcome of an enterprise and the commercial accomplishments involves 
the administration of both (Martinsons, 1994; Teo, Lim, & Fedric, 2007). According to Teo et al. (2007), as E-HRM 
associates, these two assets, appropriate utilization of the scheme may motivate the enterprises to a superior 
accomplishment (Chakraborty & Mansor, 2013). 

Likewise, many scholars claim that internet-based IT is a type of technology that will predictably alter the 
method in which firms are organized (Bower & Christensen, 1995; Brynjolfsson & Hitt, 2000). Similarly, many 
scholars state that E-HRM will convert how HRM is practiced in enterprises, moving it from being predominantly 
managerial to being more strategically appropriate (Lepak & Snell, 1998; Shrivastava & Shaw, 2003; Marler & 
Parry, 2016). 

On the contrary, with superior computerization of managerial jobs and quick entree to data, decision-making 
is reorganized so that those execute HRM jobs, may efficiently emphasis on challenging as well as job wise serious 
duties. As a result, tasks in HRM are upskilled due to the novel scientific improvements (Brynjolfsson & Hitt, 2000; 
Marler & Liang, 2012). However, as per a different point of view, when E-HRM is accepted, how it is installed in an 
organization is the outcome of strategic judgement and administrative intent (Broderick & Boudreau, 1992; 
Marler, 2009; Martin & Reddington, 2010; Ruel, Bondarouk, & Looise, 2004).  

Besides, IT, particularly the World Wide Web (W.W.W.), has facilitated to amend HR procedures (i.e. HR 
scheduling, staffing, selection, motivation, and payment etc.). To be precise, many big enterprises practice Web-
based recruiting schemes, and applied online training policies. These methods facilitated HR specialists to deliver 
superior service to all patrons (i.e., candidates, staffs, administrators etc.). These modifications assisted them to 
emphasis on HR strategy and become real associates in the enterprises (Gueutal & Stone, 2005, Stone & Dulebohn, 
2013). 

Also, modern E-HRM methods consequently have the prospective to create IT conceivable for HR specialists 
to produce information and statistics on HR issues that create it convenient to function now and assist to make 
strategic decisions for the future (Lawler et al., 2004; Lengnick-Hall and Moritz, 2003; Tansley et al. 2014). 

In addition, there is a rise in the number, functionality and level of superiority of IT that is utilized for HRM 
(Sierra-Cedar, 2019; Watson, 2014). It was testified that E-HRM is commonly utilized throughout Europe as two-
thirds of all enterprises have embraced E-HRM. The global industry for E-HRM is mounting. It may rise from USD 
14.50 billion in 2017 to USD 22.51 billion by 2022 and projected at a compound annual progression rate of 9.2 % 
(Research and Markets, 2017). The growing significance of E-HRM industry sector is also confirmed by buyout 
actions of main software business companies (i.e. SAP, Oracle and IBM), whose individual attainments totaled 
over 1 billion US$ (CB Insight, 2013; Reuters, 2014). Among the researchers, the growing prominence of E-HRM is 
confirmed by numerous calls for investigation and the publication of special issues in HR or IS journals such as the 
Journal of Strategic Information Systems (Grant and Newell, 2013; Parry and Strohmeier, 2014), the Journal of 
Employee Relations (Parry and Strohmeier, 2014). 

2. Research Methodology 

Picking an appropriate research method is the central phase to any research project. This research embraces 
a qualitative research method. It was conducted utilizing archival study technique (Ventresca & Mohr, 2002) 
where the scholars examined the information based on secondary resources. Because E-HRM study is nurtured by 
numerous disciplines, we systematically explored for appropriate journal articles in HRM, Organizational 
Behavior, Management, IT etc. research areas. The principal data source was a databank exploration on ISI Web of 
Science, Scopus, Emerald, Pro Quest, ABI/Inform, Science Direct etc.   In this circumstance, the research 
commences by a literature review of conceptualization of E-HRM and prominence of the E-HRM systems. 
Successively, there are the discoveries from secondary data. The paper finishes with conclusion, limitation of the 
study and some suggestions for the future research. 

3. What Is E-HRM? 

As numerous scholars conducted research linked to E-HRM. It is noticeable that there are switchable terms 
utilized to refer to E-HRM, for example Human Resource Information System (HRIS), HR intranet, Web-based HR; 
and HR portals etc. Definitions of E-HRM is plentiful (Johnson et al., 2016). Some scholars claimed about internet 
or web-based networks as a scheme of E-HRM (Ruel, Bondarouk, & Looise, 2004). Usually, E-HRM is a business 
policy to align staff manners with strategic sets by consuming cohesive technologies (Marler and Fisher, 2013; 
Marler, 2009; Panos and Bellou, 2016). 

More precisely, Johnson et al. (2016) outline E-HRM as the operation and supply of HR functionality 
supported by a HRIS (Human Resources Information System), which attaches staffs, candidates, administrators, 
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and the choices they create. Furthermore, Bondarouk and Ruël (2009) state that E-HRM has a strategic drive as it 
devotes to make value in the enterprises for directed staffs and administration (Chakraborty & Mansor, 2013) 

On the other hand, E-HRM is not just an IT instrument to execute HRM functions; it is a means to incorporate 
numerous HRM and IT undertakings within enterprises to try to progress staffs’ working environment and the 
performance of the institute (Bondarouk and Ruël, 2013; Johnson et al., 2016; Obeidat, 2016; Panos and Bellou, 
2016). 

Although some scholars desire to use the term E-HRM over HRIS (Ruel, et al., 2004; Strohmeier, 2007), 
numerous researchers approved that a line may not be drawn between IT-based information system for HR and 
internet based HR applications as these two are essentially doing parallel tasks (Ruel, Magalhaes, & Chiemeke, 
2011). Subsequently, for the sake of this research, we adopt E-HRM comprises all diverse types of information 
system (i.e. internet, intranet, enterprise resource planning etc.) that are supporting the HRM procedures and 
strategies (i.e. staffing, training, payment etc.) (Iqbal et. al., 2017). 

3.1. E-HRM and Traditional HRM: 

The universal demographic progress, the departure of baby boomers’ group (Frank et al. 2004) and altering 
principles, standards and social configurations of Generation Y encourage companies to come up with novel 
methods for handling their employees. Additional interrelated factors to amend the HRM in firms consist of the 
financial recession, inadequacy of a range of skill profiles of the graduates and novel methods of how individuals 
want to maintain their professional and family life (Gueutal 2009). Indeed, these tendencies simply worsen the 
challenges in numerous companies that long grieved due to insufficiency of competent staffs. Talent readiness 
became a boiling theme as globalization augmented (Dolan 2004). The subsequent hiring challenge for companies 
titled war for talents (Chambers et al. 1998). On the other hand, progresses in IT and the availability of the 
Internet may propose novel means to invite and hire talent and to shape company’s HR activities. Therefore, E-
HRM may offer a company a significant edge in a rough market for skills by creating a healthier talent 
administration ability (Laumer et. al., 2010).  

Besides, Bissola and Imperatori (2010) contended that E-HRM develops traditional HRM procedures. Study 
recommends that E-HRM advances HR service excellence (Bondarouk et al., 2016; Iqbal et al., 2018). E-HRM 
results from a move of customary labor-concentrated practices to IT- supported ones in which staffs, utilizing 
HRM software rather than HRM team, execute a bulk of HR functions (Parry and Tyson, 2011). It signifies a move 
to strategic and unified method of HRM (Bondarouk et al., 2017a). 

On the contrary, in the old HRM method, HR unit staffs fundamentally provide almost all HR activities, while 
E-HRM empowers the company to provide HR facilities through IT, permitting companies to include line 
supervisors in HR events to a larger magnitude and release HR experts from managerial burden to emphasis on 
strategic accomplishments (Bondarouk et al., 2017a, 2017b; Marler and Fisher, 2013). The crucial modifications 
carried by E-HRM may have substantial effects that go far outside operational competences and prolong to 
personal and transformational results (Lengnick-Hall and Moritz, 2003), by assisting employees personal and 
professional lives as well as by augmenting technical integrity (Bissola and Imperatori, 2014, Iqbal et. al. 2019).  

3.2. Types of E-HRM: 

There are fundamentally three categories of E-HRM practices. The particulars of the same are as following:  

3.2.1. Operational E-HRM: 

It is one of the elementary stages of E-HRM activity associated with the operational functions of HR sector, 
like payment and earnings of the staffs, preserving the data base of the current and potential staffs of the 
company. If this activity is made electronic, it will undoubtedly protect the time and efforts of the HR staffs and 
may save costs too (Srihari & Kar, 2019). 

3.2.2. Relational E-HRM: 

It is an alternative significant activity of HR unit and if administered electronically, the functions like training 
of fresh and current staffs, employment procedures and maintaining the appropriate path of the performance of 
staffs may turn out to be stress-free. This may deliver a competitive authority to a frim over the other comparable 
firms (Srihari & Kar, 2019). 

3.2.3. Transformational E-HRM: 

The strategic construction and execution of the same in the arena of HRM is a significant task of the HR unit. 
At the primary level, an extraordinary budget is required in instigating software and preparing all the staffs for the 
same is a monotonous job.  Nevertheless, once connected, it may undoubtedly amend the aspect of strategic 
alignment of HR unit forever. (Srihari & Kar, 2019) 
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3.3. Evolution of E-HRM 

Before the execution of automatic schemes, the HR unit utilized labor-intensive document maintaining and 
reporting methods that were normally awkward as well as time and energy consuming. The semimanual 
structures were a main portion of HRM throughout the 20th century. During the period of 1960s and 1970s, 
mainframe supercomputer schemes were utilized to computerize HR data maintenance. As a result, it began to 
reduce the managerial load in the field. During 1980s software was invented to assist HR activities (i.e.  candidate 
tracing, evaluation of employees, planning and development etc.). These schemes were called HRIS (Kavanagh, 
Gueutal, & Tannenbaum, 1990, Stone & Dulebohn, 2013) 

Similarly, these innovative HRIS assisted HR planning, and supported enterprises to utilize the aptitudes and 
skills in their employees. Nevertheless, the unique HRIS utilized computers, and it needed broad backing from IT 
specialists. Therefore, HR specialists were reliant on IT professionals to accomplish the scheme, manage enquiries, 
and cultivate required reports. 

Furthermore, during the end of 1980s micro-computers appeared to be leading forms of technology. HR 
records were kept on principal servers attached to local area networks (LAN) or wide area networks (WAN). This 
variation indicated that HR experts and others in the firm could enter these structures from their office. Also, 
records devoted to HR were established for both mainframe and client server platforms. For instance, PeopleSoft 
version 1 was out during end of 1980s, and signified the initial whole set of HR functions that ran on client–server 
architecture. 

Also, the 1990s observed a progression in combined HRIS that accomplished multiple HR activities and 
delivered more refined management structures. These schemes were either self-sufficient or portion of enterprise 
resource planning (ERP) software sets that combined HR and institutional records within one comprehensive 
institution-wide scheme (Stone & Dulebohn, 2013). 

The following improvement in the advancement of HRIS was that enterprises started to utilize intranets to 
collect, save, and distribute data. These innovative intranets were protected so that simply approved employees 
could enter the scheme utilizing a PIN. The utilization of intranet schemes facilitated companies to deliver inner 
stakeholders (e.g., staffs and supervisors) admission to data. Therefore, self-service methods provided 
stakeholders the capacity to accomplish HR procedures. For example, staffs could enter the scheme to modernize 
their accounts, make registration for welfares, apply for new jobs, and supervisors might utilize the schemes to 
create reports or cultivate HR tactics (Marler & Dulebohn, 2005). 

In addition, around middle of 1990s, the World Wide Web (W.W.W) appeared as a way of assisting two-way 
communication with the development of the Internet. Around the end of 1990s, the relocation to Web-empowered 
schemes began, and enterprises commenced creating HR software that could be well-matched with the Internet. 
At beginning of 2000s, this innovative software facilitated the control of all HR information so that employees 
might access it through the Internet at any time or anywhere. Enterprises commenced utilizing Internet to contact 
with both in-house and outer patrons (e.g., job candidates, staffs, supervisors etc.). For example, these schemes 
facilitated firms to cultivate online hiring schemes that might be utilized to appeal candidates from anyplace in the 
globe, and permit them to submit job application. During this period of time, these schemes turned out to be 
identified as E-HRM as they supported HR functions through the Internet (Lengnick-Hall & Mortiz, 2003). 
Although, HRIS delivered inner support for HR specialists, E-HRM systems delivered admission to both in-house 
and outer patrons (e.g., job candidates, staffs, supervisors, HR experts, trade associates etc.) (Stone & Dulebohn, 
2013). 

3.4. Functions of E-HRM 

3.4.1. E-Recruitment: 

Scholars identified e-recruiting as utilizing the Internet to appeal candidates and empower them to submit 
application for jobs through Internet (Braddy, Meade, & Kroustalis, 2006; Dineen & Noe, 2009). E-recruiting 
necessitates that candidate have the opportunity to utilize a PC / laptop or smart device to route websites to know 
about jobs and to upload a CV. Study pointed out that e-recruiting may vividly cut hiring phases and expenses. 
(Cober, Brown, Blumenthal, Doverspike, & Levy, 2000) 

However, apart from developing proficiency, e-recruiting may furthermore aid to progress hiring results (i.e. 
candidates’ awareness of the company and their purpose to request for a career with the company) (Allen, Mahto, 
& Otondo, 2007). Enterprises face significant interface scheme attentions when executing e-recruiting (Chapman, 
Uggerslev, Carroll, Piasentin, & Jones, 2005; Cober, Brown, Levy, Cober & Keeping, 2003; Zusman & Landis, 2002).  

Moreover, hiring websites may be an essential method for candidates to decide their administrative fit. 
Employee-company fit is vital as it may effect staff gratification, loyalty, absenteeism and performance (Kristof-
Brown, Zimmerman, & Johnson, 2005). A commendably planned website may support prospective candidates to 
decide fit and may decrease the number of low-quality candidates that a company desires to ponder. (Dineen & 
Noe, 2009; Johnson et. al. 2017) 
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3.4.2. E-Selection: 

It signifies a part of E-HRM where IT plays a vital role. E-selection schemes collect job candidates’ awareness, 
talents, and aptitudes utilizing numerous types of assessments (e.g., cognitive ability check, presentation skills 
check etc.). Moreover, they aid firms to find the most capable individual for a job (Stone, Lukaszewski, Stone-
Romero, & Johnson, 2013). In addition, the technology must not direct to disparity inferences about candidates’ 
established IT skills. Study on e-selection has scrutinized the efficiency of electronic employment interviews. 
Employment interviews permit one to assemble data about such variables as the communication and social 
abilities of the candidates. Nonetheless face-to-face interviews are expensive. Therefore, enterprises are 
nowadays exhausting video conferencing as well as collaborative voice-response methods to organize interviews. 
(Chapman & Rowe, 2002, Johnson et. al. 2017) 

3.4.3. E-learning: 

It denotes to all the agendas of training and teaching, where IT-based schemes are utilized to make and 
disseminate knowledge (Parry, 2011). E-learning covers numerous activities for learning such as IT-based 
learning, virtual classes and virtual teamwork. (Gueutal and Stone, 2005) 

Besides, companies at present utilize a range of technologies to provide training to staffs. These e-learning 
procedures range from simply delivering training resources online to utilizing a range of progressive technologies 
to provide course materials and support apprentices’ participation in the learning procedure. Though, initial 
investigators recommended that e-learning can be substandard to face-to-face (FtF) education, meta-analytic 
study established that sound designed online training may be as real as FtF training. Nonetheless, it is not as 
modest as duplicating a classroom arrangement online. As an alternative, inventors should consider pupils’ 
features, teachers’ features, announcements, and IT structure to make e-learning successful. (Johnson & Brown, 
2017, Rahman et. al. 2017).  

3.4.4. E-benefits: 

E-HRM was widely utilized in the zone of e-benefits. At present, companies offer staffs, the chance to enter 
and amend their benefits on the workstations or Internet at any time and from anywhere. These schemes are 
frequently termed as employee self-service (ESS) benefit schemes as staffs may enter their information in an E-
HRM and may amend their benefits without depending on HR (i.e., pension package, end of service benefits etc.) 
(Marler & Dulebohn, 2005). Study discovered that ESS may diminish the expenses of welfares activities by more 
than 90% (Hunter Group, 1999). Yet, to recognize these funds, employees ought to be capable to efficiently utilize 
computers to detect their records and to create alterations to their benefits package. (Johnson et. al. 2017) 

3.5. The Roles of E-HRM 

Ulrich (1997) presented an extensively recognized types of HRM roles (i.e. Caldwell, 2003; Guest and King, 
2004; Marler, 2009; Voermans and Van Veldhoven, 2007), merging the strategic vs functional emphasis and the 
stress located on employee vs method. The roles recognized are the “managerial specialist,” the “staff winner,” the 
“alteration manager,” and the “strategic mate”.  Assumed, though, those HR functions are challenging and 
coinciding, HR units incline to accept a role that has a preference to one of the roles recommended by Ulrich 
(1997) and not a specific role only. (Lepak and Snell, 1998; Martin and Reddington, 2010; Voermans and Van 
Veldhoven, 2007, Panos & Bellou, 2016) 

In addition, scholars settled that HRM roles influence on the degree and path of E-HRM results (Parry and 
Tyson, 2011; Ruël et al., 2004; Strohmeier, 2009, Panos & Bellou, 2016). For instance, the roles of alteration 
manager and strategic mate are expected to confidently connect to the assumption of a progressive E-HRM 
structure with transformational results (Gardner et al., 2003; Lengnick-Hall and Moritz, 2003; Lepak and Snell, 
1998; Marler, 2009). Though, an HR sector that performs like a staff winner inclines to state an undesirable 
response against E-HRM acceptance and propose operational results (Lepak and Snell, 1998; Voermans and Van 
Veldhoven, 2007; Martin and Reddington, 2010). Eventually, the HR specialist is projected to reveal operational as 
well as relational results (Olivas-Lujan etal.,2007; Ruël et al.,2007, Panos & Bellou, 2016). 

3.6. The Goals of E-HRM 

3.6.1. Operational Goals: 

The notion of E-HRM refining effectiveness or decreasing expenses sustained by some scholars (Ruel et al., 
2004; Marler, 2009). Operational feedbacks were recommended as a real effect of E-HRM. Hendrickson (2003) 
suggested that there could be augmented productivity through permitting extra dealings to happen with less static 
reactions in procedures like payroll. This is comparable to Martin et al.’s (2008) ‘transactional’ effects of E-HRM. 

Further, experiential examination reinforced the presence of improved effectiveness through E-HRM, by 
decreasing HR workforce, aggregating the rapidity of procedures, decreasing expenses and freeing employees 
from managerial duty (Ruel et al., 2004; Ruta, 2005; Strohmeier, 2007). Definitely, Ruel et al. (2004) discovered 
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that the vital results of E-HRM were a decline of expenditures and of the managerial load of HR experts (Parry & 
Tyson, 2011). 

3.6.2. Relational Goals: 

Relational effects of E-HRM may offer staffs and supervisors with distant entrance to HR data and escalate 
their aptitude to attach with other portions of the firm.  As a result, they may execute HR functions themselves. 
This notion is associated with Ruel et al.’s (2004) recommendation that E-HRM may be utilized to progress HRM 
facilities including assisting supervisors and staffs.  

Likewise, indication for developments to HR activities through augmented correctness of information record 
or by streamlining methods delivered by Gardner et al. (2003) as well as by Bondarouk et al. (2009), who 
discovered that E-HRM use was confidently correlated to observations of common HRM efficiency in supervisors 
and staffs. Equally, Payne et al. (2009) established that feedbacks to virtual appraisal management schemes were 
more encouraging than those to a manual style of the same scheme (Parry & Tyson, 2011). 

3.6.3. Transformational Goals: 

The transformational goal permits individuals to connect through geographical borders and share data, thus 
playing a key role in assisting online groups and network firms. Ruel et al. (2004) proposed that E-HRM has the 
ability to alter the HR activities by enlightening the strategic alignment of HRM. A strategic HR activity is one in 
which HRM is connected to the strategic administration procedure of the trade (Wright and McMahan, 1992, 
Parry & Tyson, 2011).  

3.7. The Importance of E-HRM. 

Practically all HR procedures may be completed by utilizing E-HRM, which may assist the firms in numerous 
methods (Ruel et al., 2004). For example, as an effect of E-HRM the computerization of responsibilities and 
procedures shrink the use of resources (i.e. monetary, materials, employees etc.). Decline in HR expenses; to 
utilize fewer stationeries and to help supervisors in HR procedures are a few of the instances of decrease of 
resource usages. As per Hendrickson (2003), E-HRM paybacks a firm in their HR procedures by aggregating the 
competence and efficacy as well as by offering self-service HRM (e.g. online training, virtual hiring etc.). Moreover, 
E-HRM provides information and front-end online presentations, which may allocate portion of HR records to 
staffs and supervisors (Ruel et al., 2011). Hence, staffs may enter and moderate information by themselves which 
build more correctness of information in addition to protect time and expenses. Some scholars stated some 
essential evidences of E-HRM that are efficient HR decision making, supporting a firm’s character (Sadri & 
Chatterjee, 2003), decreasing HR expenses, speedy HR services, decrease data mistakes plus develop the tracing 
and management of HR functions (Lengnick-Hall & Moritz, 2003, Chakraborty & Mansor, 2013) 

Besides, Aggarwal and Kapoor (2012) revealed that E-HRM not merely aids the administration and HR unit 
but also supports the staffs in a number of means. E-HRM is capable to escalate the decision making proficiency 
for the management of a firm. It aids the HR unit to own of lone data base of all staffs in the firm. E-HRM removes 
the manual methods that are relaxed and possess a greater probability of mistakes triggered by human element. 
In several firms, it allows the staffs attend training program via the Internet to grow their abilities and 
propensities. Consequently, it inspires staffs to take initiatives on the foundation of data acquired in E-HRM 
scheme (Chakraborty & Mansor, 2013). 

Similarly, the prominence of E-HRM may be seen everywhere. For instance, supporting in gathering, keeping 
and making facts and figures for reports, streamlining and speeding the procedures and supervising the existing 
information, decreasing labor expenditures for HR sector, and delivering data to the administration on time, based 
on which it is conceivable to create excellent strategic decisions associated to HR (Aggarwal & Kapoor, 2012). 

Likewise, research revealed that E-HRM is absolutely correlated to HRM value construction (Ruel and Kaap, 
2012; Bondarouk and Ruel, 2013). The practice of E-HRM removed the accountability from the HR employees to 
line managers (Ruël et al., 2004). Thus, E-HRM permits the HRM scheme to surge its value and to improve its 
efficiency inside the firms (Obeidat, 2015).  

On the other hand, some scholars (Bondarouk and Ruel, 2013) categorize the tactical welfares of E-HRM into 
seven groups: 
• The group of HR metrics to aid tactical decision-making (Hussain, Wallace and Cornelius 2007; Bondarouk 

and Ruel 2009; Parry and Tyson 2011); 
• The computerization of repetitive HR functions (Brown 2002; Parry, Tyson, Selbie and Leighton 2007); 
• The corporate branding and enlightening the corporate reputation (Lawler and Mohrman 2003; Martin, 

Reddington and Alexander 2008; Parry and Tyson 2011); 
• Releasing HR staffs from managerial loads and letting them to accept strategic functions (Ruel et al. 2004; 

Shrivastava and Shaw 2004; Martin et al. 2008); 
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• Endorsement of supervisors through the training and development skills to perform HR functions (Parry and 
Tyson 2011); 

• Refining knowledge administration by e-selection, e-appraisal management (Martin et al. 2008)  
• Converting HR experts from routine manual duties to strategic associates (Bell, Lee and Yeung 2006; 

Voermans and Van Veldhoven 2007; Haines and Lafleur 2008; Keegan and Francis 2008). 

3.8. Factors Influencing Adoption of E-HRM 

3.8.1. Organizational Factors: 

These are the factors that signify organizational features, which effect acceptance of E-HRM. Yang et al. 
(2007) indicated that acceptance may be inclined in firms that are centralized as higher authority may take 
adoption decision regardless of opposition from inferior level supervisors or staffs. Company size and 
organizational structure (i.e.  skilled employees) are essential elements in fruitful implementation of E-HRM 
(Troshani et al., 2011, Chakraborty & Mansor, 2013)  

Additionally, as per Hendrickson (2003) all E-HRM categories were not generated in the same way as the use 
of E-HRM relies significantly on the size of the company. It may be clarified with an instance; a main E-HRM such 
as PeopleSoft may be fixed by a firm comprising 25 staffs, nevertheless the massive expenditure could be 
challenging to validate. Likewise, a huge conglomerate might generate a databank package merely to enter and 
execute the tasks essential to function, however it could be uncontrollable. Consequently, it is obvious that real E-
HRM obliges an equilibrium concerning mechanical and acute data requirements of the HR department as per the 
firm’s size (Hendrickson, 2003). Subsequently, big firms commenced to use E-HRMs of all three categories, titling 
operational E-HRM, relational E-HRM and transformational E-HRM. However, minor and middle firm merely 
commenced to use operational and relational E-HRM as these two E-HRMs do not execute HR functions with a 
strategic appeal hence are less expensive (Ruel et al., 2011). On the other hand, the upper administration backing 
is necessary to adopt E-HRM. According to Yang et al. (2007) the CEO’s boldness and concentration to E-HRM is 
imperative to adopt it. Moreover, commitment of employees is as well desirable to adopt E-HRM (Teo et al. 2007, 
Chakraborty & Mansor, 2013).  

3.8.2. Technological Factors: 

These factors emphasis on the method, where technical issues may affect acceptance of E-HRM (Yang et al., 
2007). Advantages of accepting E-HRM comprise better service excellence, proficiency, and trustworthiness 
(Oliveira & Martins, 2010).  

Likewise, as per Oliveira & Martins (2010), IT inclination is relied on firm’s technology structure and HR. E-
HRM may become a fundamental fragment if the company has set-ups and mechanical abilities. These elements 
permit the technical capability of a firm to accept E-HRM (Oliveira & Martins, 2010). On the contrary, as firms with 
higher technology inclination are in a superior situation to accept E-HRM, firms without durable technology 
structure as well as extensive IT proficiency cannot be interested to accept E-HRM. Many scholars acknowledged 
technical inclination as a major factor that effect acceptance of E-HRM (Kwon & Zmud, 1987; Oliveira & Martins, 
2010). 

3.8.3. Environmental Factors: 

These factors refer to the area where firm execute their trade. It comprises business features, law, and 
supportive structure (Oliveira & Martins, 2010; Troshani et al., 2011). As per Rogers (2003) to be able to accept 
innovation, data about them should be presented to potential adopters. Government may encourage firms to 
adopt technology by increasing consciousness, training, financing etc.  (Troshani et al., 2011). 

Similarly, companies recognized that they may not be reasonable if they may not manage their HR efficiently 
(Teo et al., 2007). Hence, this necessity motivates the firms to utilize E-HRM because it may support to create up-
to-date judgement as well as well-organized HR procedures. 

Additionally, Ruel et al. (2004) acknowledged six environmental features that effect E-HRM execution; these 
are competition, scientific growth, HRM state of art, job market, social improvements and legal environment. 
Moreover, it is indicated that in a multinational company, the E-HRM is effected by features such as organizational 
and host-country environment (Dowling, Festing, & Engle, 2008; Festing & Eidems, 2011). Additionally, when a 
firm goes global, it is important to maintain an equilibrium among international environment and local 
fundamentals of the firm (Chakraborty & Mansor, 2013).  

3.8.4. National culture: 

It is the combination of shared principles and morals that differentiate individuals of one race from another 
race (Hofstede, 1980). It is also integrated in several HRM prototypes as a key feature effecting the creation of 
HRM activities (e.g. Jackson and Schuler, 1995; Aycan, 2005). Tayeb (1995) recommend that whereas the ‘what’ 
query in HRM could be common, the ‘how’ query is depended on culture. For example, staff training, and 
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development may be common, however the level of confidence on virtual learning vs. customary training 
procedures is expected to be affected by national culture (Panayotopoulou et al., 2010). 

3.8.5. Economy: 

Alternative feature probably associated with the acceptance of E-HRM is the nation’s monetary condition 
(Strohmeier and Kabst, 2009). Consequently, Gross Domestic Product (GDP) per capita would be reflected, when 
the firms of a given nation considering to accept E-HRM. GDP is not merely a significant indicator of the over-all 
platform of improvement of a country, nonetheless it too establishes a recognized indicator of IT acceptance of the 
country (Chinn and Fairlie, 2007). 

3.8.6. Internet penetration: 

The acceptance of E-HRM is anticipated to be interconnected to the magnitude of dissemination of the 
Internet in the country. Because E-HRM is executing HR functions consuming the Internet or Intranet (Lengnick-
Halland Moritz,2003), the degree of consumption of the Internet in the country appears appropriate to research of 
E-HRM. A suitable quantity describing this consumption is the Internet penetration pointer (Internet World 
Statistics, 2007, Panayotopoulou et al., 2010). 

3.9. Key Success Factors of E-HRM 

The research advocates numerous success features for E-HRM schemes, comprising of strategic visualization, 
execution group configuration, amendment management, higher administration backing, communication, 
cooperation, preparation, and the scheme itself (Stone, 2012). Bondarouk (2011) advises that effective execution 
may make E-HRM scheme more trustworthy. As per Burbach and Royle (2014) the fundamental success features 
for E-HRM execution are shortened in the following list: 
• Creation of task squad, usage of task winners and task administration (Belardo and Kavanagh, 2012); 
• Cooperation among IT and HR units (Belardo and Kavanagh, 2012); 
• Modification administration and dealing with opposition to modification (Al- Mashari et al., 2006; Stone, 

2012); 
• Abundant capitals (time, monetary and HR etc.) (Belardo and Kavanagh, 2012; Stone, 2012); 
• Corporate principles and beliefs (Lippert and Swiercz, 2005; Sheu et al., 2004); 
• Adequate preparation of the firms (Stone, 2012); 
• Efficient correspondences and patron participation (Burbach and Dundon, 2005; Stone, 2012); 
• Linguistic support (Heikkila¨ and Smale, 2011); 
• Continuous training (Belardo and Kavanagh, 2012; Stone, 2012); 
• Managerial fit and promptness (Zhu et al., 2010); 
• Top management backing (Stone, 2012); 
• Compassionate business policy as well as strategic orientation of commerce, HR and IT policies (Bondarouk 

and Looise, 2009); 
• Trade practice re-engineering (Stone, 2012); 
• Observation and assessment of execution (Stone, 2012); 
• Analysis and troubleshooting of scheme (Ngai et al., 2008); 
• Well-suited IT schemes (Burbach, 2011); 
• Excellence of scheme, facility and data (Chien and Tsaur, 2007) 
• Customer approval and user-friendliness of scheme (Stone, 2012; Venkatesh et al., 2003); 
• Corporate citizenship approach (Yoon, 2009); and 
• Confidence and safeguarding secrecy and safety (Stanton and Stam, 2003). 

3.10. E-HRM & Value Creation 

Possibly one of the prevalent challenges of contemporary HRM is to exhibit how corporate value is generated 
through its creativities. Considering the amount of investment in HR, creativities ought to contest with other 
anxieties for finance. HR specialists must apprehend the affiliation between the budget and value of their 
proposals. Foster, 2010). 

Similarly, according to Ruel and Van der Kaap (2012), the E-HRM practices considerably support the 
formation of proficiency and HR facility in a firm.  Circumstantial features enable E-HRM practices, such as 
information excellence, HR strategy and HR equipment capabilities were established to be associated to HRM 
value formation (Wahyudi and Park, 2014).  

Furthermore, one zone where HR has a chance to generate value is through the use of technology, principally 
the usage of internet-based schemes that facilitate the placement of HR procedures to line managers and staffs (E-
HRM). Nonetheless, HR activities had varied achievements in spreading E-HRM outside simple administrative 
duties. Although, according to CedarCrestone (2009), process-based managerial apparatuses are utilized by more 
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than 90% of firms, strategic HR apparatuses have inferior corporate dissemination, usually at the rate of 30 % -40 
%. (Foster, 2010). 

As per the E-HRM Value Model, the value may be generated in one of the three methods: 
• HR Budget Lessening: Decreasing the budget of HR functions, either by reducing the number of HR staff or 

secondary expense lessening such as lesser dependence on outsourcing. 
• Employee Administration: Utilizing equipment to assist employee administration through enlightening 

administrative responsibility, releasing HRM time to aid supervisors and delivering data that assists decision 
making. There is data to advocate that the improvement of an E-HRM ‘‘manager’s toolkit’’ is associated with 
the upper stages of efficiency.  

• Strategic Ability: Delivering the firm with competences that may be retrieved by technology, for instance, 
emphasizing the brand of the firm by virtual staffing, refining staff gratification with HR methods, delivering 
durable strategic data and permitting a move in the affiliation among the firm and its staffs. 
Furthermore, the eventual result of E-HRM is to assist to achieve competitive advantages. Remarkably, HR 

technology is expected to be effective and efficient if it supports to improve the firm’s capability to contest in its 
selected markets (Foster, 2010). 

3.11. Challenges of E-HRM 

3.11.1. Political Dimension: 

Firms are affected by factors such as government resolutions that necessitate HR experts to face challenges 
(Bondarouka et al., 2009). It happens due to the fact that numerous patrons are engaged in converting common 
HR scheme to E-HRM scheme (Wright and Dyer, 2000, Rahman and Mordi, 2017).  

3.11.2. Economical Dimension: 

Firms execute E-HRM to decrease the expenditures, as less number of employees is required. Besides, it 
shrinks the expensive training periods as the firms may execute the meetings on virtual rather than physical 
school / office room based training (Ruel et al., 2004). To execute E-HRM, firms should ensure that it has sufficient 
capitals and competences (Olivas-Luján et al., 2007). The more a firm has resources, the more it is possible for the 
firm to implement novel technology.  Consequently, Lau and Hooper (2008) suggest that financial plan is one the 
focal elements to execute E-HRM scheme effectively as it necessities gigantic setup expenses. Panayotopoulou et 
al. (2007) too claimed that the preliminary investments for E-HRM is the core blockade for firm.  

3.11.3. Social Dimension: 

IT effects the firm to alter HR functions. For instance, E-HRM scheme shift the approach of hiring and 
selection, training and advancement, payment policies etc. (Salas et al.,2012). The data advocates that IT alters the 
communal collaboration in the firms (Stone and Lukaszewski, 2009) or has the ability to effect corporate culture. 

3.11.4. Technological Dimension: 

To escalate the proficiency of HR units and its activities, E-HRM plays a substantial role (Voermans and van 
Veldhoven, 2007) in accomplishing the organizational achievements. The execution of IT in HRM escalates the 
efficiency, promptness and effectiveness of the sector. The ambition is to curtail total budget and increase output 
of the general activities of the HR sector (Marler and Fisher, 2013). HR sector should pay attention on recruiting 
proficient IT administrators who possess needed proficiency to administer technical services (i.e. technical 
structure, software growth, staffs’ technical training etc.) (Yusliza and Ramayah, 2012). To promote efficiency, due 
to the progresses in IT, firms might construct a centralized data base (Belizón et al., 2016). Moreover, as the firms 
adopt E-HRM; staffs face difficulties to be familiar to these technical modifications that might disturb their 
productivity or performance (Armstrong, 2016, Rahman and Mordi, 2017).  

3.11.5. Legal Dimension: 

HR administrators are accountable for legal matters to administer their regular tasks (Aylott, 2014). For 
example, it is necessary for firms to articulate discrimination strategies that do not contradict with the laws of the 
nation and made it accessible to the staffs by online / offline technology.  Firms must ensure that they are obeying   
appropriate service rules and regulations in handling the general activities. For instance, the employment 
announcements must be in line with the service rules and regulations of the nation (Aylott, 2014, Rahman and 
Mordi, 2017).  

3.11.6. Environmental Dimension 

As per Werner and DeSimone (2009), handling environmental issues are challenging matters in E-HRM. 
According to Fernandez et al. (2003) apart from values, key environmental topics contain worldwide heating, 
weather variation and green house fumes production. These days, the firms should take care of the ecological 
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matters to be a respectable corporate citizen   as well as to appeal the devotion of consumers and be modest in the 
market. Armstrong (2016) claimed the execution of ecological administration strategy support a company to 
curtail contamination and protect resources (Leonidou et al., 2013) and aid to reduce ecological threats (Ruël et 
al., 2004). On the other hand, the outdoor patrons expect upper outcome within a tiny time structure, while, to 
attain advantages from recently developed E-HRM requires a long time (Strohmier, 2009). Consequently, 
peripheral stakeholders might not be attracted in developing the eco-friendly E-HRM scheme (Rahman and Mordi, 
2017).  

3.11.7. Organizational Dimension 

The HR unit is a fundamental portion of a firm that has a link with the other units of the said firm. Hence, any 
alteration in the HR unit will impact additional modifications in the other units within the firm (Abbas and Asghar, 
2010). Administrative concern(s) is the most thought-provoking element that firms consider in executing E-HRM 
(Ruël et al., 2004, Rahman and Mordi, 2017).  

3.11.8. Strategic Human Resources and E-HRM: 

HR adapts more strategic when the HR activities change from being predominantly managerial to being 
‘more strategic’. The expression ‘being more strategic’ decreases the HR activities to assist the firm’s peripheral 
corporate policy (Lepak and Snell 1998; Snell, Stueber and Lepak 2001; Lengnick-HallandMoritz 2003; Ruel, 
Bondarouk and Looise 2004; Parry 2006). Additionally, the crucial excuse, and the reliable result of executing E-
HRM system, is lessening expenses with tiny indication of HR performing a strategic role (Shrivastava and Shaw 
2004; Lengnick-Hall and Moritz 2003; Ruel et al. 2004). Expenses reduction is accomplished by computerization 
or subcontracting of HR activities. Strictly, the projected result of excluding managerial duties is to possess extra 
period for the HR staffs to dedicate to tactical activities (Marler, 2009). 

3.12. Technology Attitude and E-HRM 

With the help of E-HRM, data about HR strategy is distributed within the company. Consequently, staffs are 
more conscious of what procedures and standards are accepted to assess and compensate them. Hence, they sense 
they are impartially judged. By broadcasting the HR strategy in the Internet, staffs not merely become conscious of 
the HR unit’s activities but also practice the facility more openly (Bissola and Imperatori, 2014 ).  

On the other hand, individuals have diverse mental feedbacks when faced with IT-based schemes. Several 
employees sense relaxed, perceive benefits in utilizing E-HRM and consequently are happy to perform in an IT-
based atmosphere, although others sense unhappy and unsatisfied (Parasuraman, 2000). There is a signal that 
when destructive moods succeed, employees could escape from IT, though they are conscious of the paybacks of 
utilizing it (Meuter et al., 2000).  

3.13. E-HRM and Perceived Employee Productivity 

Proliferations in outputs are repeatedly the dominant drive for firms to use IT (Swierczek and Shrestha, 
2003; Black and Lynch, 2001; Brynjolfsson and Yang, 1996; Jalava and Pohjola, 2007; Qutaishat et al., 2012; 
Subriadi et al., 2013). Firms finance in E-HRM schemes to ensure real usage of their staffs and, thus, to augment 
staff output (Datta et al., 2005; Liao et al., 2009). Definitely, various HRM units have amplified their use of IT 
(Scudder and Kucic, 1991; Lempinen and Rajala, 2014), containing E-HRM, to lift staff productivity 
(CedarCrestone, 2014, Iqbal et al., 2019).  

Likewise, E-HRM schemes provide staffs prospects to augment their proficiencies and contribute to the firm’s 
accomplishments (Bissola and Imperatori, 2013; Bondarouk and Ruël, 2013; Marler and Fisher, 2013; Panos and 
Bellou, 2016). It similarly escalates efficiency through computerization and swapping low-value managerial jobs 
with extraordinary value-added jobs (Marler and Parry, 2016). It means, non-HRM staffs may execute several 
repetitive HRM activities themselves, such as updating their own data and recording for training prospects, 
without bothering a HR member. 

Additionally, study indicates that the use of E-HRM systems may develop employee efficiency (Lengnick-Hall 
and Moritz, 2003; Foster, 2009). In contrast to old HRM methods, E-HRM may aid to modernize HRM functions; 
quick HR procedures; develop correspondences; decrease the quantity of HR staffs; generate and allocate some 
HR information more precisely and promptly. These benefits may support to escalate staff efficiency (Foster, 
2010; CedarCrestone, 2010, 2014; Lengnick-Hall and Moritz, 2003; Marler and Parry, 2016; Martin et al., 2008; 
Parry, 2011). Generally, E-HRM, by surging transparency over HR strategies, can support to superior staff output. 
Truly, enlightening staff output is one of the focal causes why firms inaugurate E-HRM (CedarCrestone, 2008, 
Iqbal et al., 2019).  

3.14. E-HRM and Human Computer Interaction 

From studying the investigation on HRIS, it is vibrant that concepts from IT and Human Computer Interaction 
(HCI) may improve significance to the research on E-HRM. Generally talking, the HCI field concentrates on the 
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affiliation among an employee and a computer.  Several scholars stated that this affiliation is significant and more 
multifaceted than with other customary apparatuses, like a hammer (Card, Newell, & Moran, 1983; Nass & Moon, 
2000). IT carries with them numerous abilities through which an employee will connect in same methods that 
they might connect with other employees (Marakas, Johnson, & Palmer, 2000; Nass & Moon, 2000). Consequently, 
the HCI arena emphases on various themes like employee-focused project, community computing, mental and 
community reactions to computers etc. Many of the study on E-HRM has concentrated on the effectiveness of IT on 
the HR and the influence of IT use on the HR activities rather than on the structure of these schemes and the 
collaboration among them and the users (e.g. candidates, staffs, supervisors etc.). The structure and usage of E-
HRM may influence the sorts of persons who apply for employments, how they are nominated, how staffs are 
appraised, how payments judgements are prepared, how staffs respond to HR strategies, how staffs are 
administrated etc. Thus, HCI may radically influence the efficiency and accomplishments of a E-HRM system. For 
instance, Dulebohn and Johnson (2013) cultivated a structure for developing decision support schemes for HRM. 
An essential element of this is the selection of information to the decision making method. As scholars revealed 
through the classic HCI research of the Minnesota Experiments (Dickson, Senn, & Chervany, 1977), how one 
displays information may have an intense influence on how one creates decisions (Johnson et al., 2016).  

Similarly, an ill planned employment website and virtual submission may effect in applicants eradicating 
themselves from the employment method (Allen et al., 2004), which may cause a firm to lose a brilliant staff or for 
an applicant to lose the chance to get a position. Moreover, the pin pointing the solidest applicants may improve 
employment results and corporate image. However, studies discovered that the medium utilized during 
assortment may affect applicant feedbacks and HR administrator decisions (Chapman, Uggerslev, & Webster, 
2003; Silvester & Anderson 2003). Investigation claimed that IT constructs genuine assortment assessments 
(Lievens & Thornton, 2005). 

On the other hand, alternative zone where HCI may notify scholars on planning and executing E-HRM is in 
staff benefits. Staff benefits are mounting in prominence to firms due to their costs and governmental rules. 
Consequently, firms are searching for techniques to deliver anticipated benefits through preserving costs down. 
Moreover, many firms are shifting from distinct pension policies to distinct contribution policies, like 401K. 
Hence, staffs are progressively accountable for administering their own pension policies, many of whom have 
slight understanding of monetary policy. As a result, the role of interface structure and decision support schemes 
may aid staffs to create more efficient virtual financing resolutions (Looney, Akbulut, & Poston, 2008, Johnson et 
al., 2016). 

3.15. Human Resource Management – New Challenges in the Computer Era  

The novel millennium is motivated by the globalization and technical developments. Developments of 
information and communication technologies (ICT) prepared the earth as lone linked scheme. Novel period 
carries fresh complications. HRM at present face new challenge, constructing innovative prototypes for attainment 
of universal movement, proficiency and effectiveness. IT altered the earth in various cases and by numerous 
means. In the information era, the arrival of Personal Computers (PCs) and the Internet only reinforced these 
modifications. Nowadays, numerous firms may not survive without utilizing PCs. Consequently, HR as a central 
unit of the firms have not by-passed that approach - new equipment has a substantial influence on the procedures 
of this arena (Popescu, 2016).  

Besides, if we consider the impact of IT on HRM, IT is perceived as presenting fresh opportunities in a fast 
moving atmosphere. The role of HR is shifting, the HR experts converted as advisors, designers, specialists and 
decision makers. Similarly, HR units should handle with a progressively higher bulk of records which obstructs 
their all other functions. In this backdrop, it is indicated that the crucial role of IT uses, proficient management of 
all staff’s information, of the Internet and Intranet and all other equipment have high influence on HRM (Popescu, 
2016).  

4. Conclusion 

Human resources are regarded as the utmost exclusive resource in any firm; consequently, they require 
vigilant management. The “war for talent” is still on. It has been observed that almost one third of all firms are 
incompetent to fill unoccupied employment positions with appropriate applicants. Reacting to these challenges, 
HRM is projected to alter itself. The aim of HRM is to ensure that a firm has the accurate amount of employees 
with the essential knowledge, talents, aptitudes and competencies, in the accurate place, at the correct time, at a 
reasonable budget. To fulfill the demands of current knowledge–based economy, it is virtually an obligation for 
firms to exploit the productivity of their staffs, an aim to which e- HRM might be of assistance.  

In addition, E-HRM delivers novel phenomenon for the firms. This allows the administrators and applicants 
to acquire the particulars concerning HR operations and to identify accurate candidate at exact time. Regardless of 
demographic sketch of applicant each job hunter may certainly access the job and be a part of the employment 
procedure.  
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On the other hand, the research shows that the particular functions of E-HRM are not stress-free to accept for 
the staffs but along with suitable preparations they may control these creativities and may receive advantages in 
the long run. E-HRM also plays an essential role as the foundation of strategic HR operation. 

Eventually, the outcomes of this article are beneficial for the companies as they can integrate E-HRM, bearing 
in mind the comparative significance of the features of E-HRM and therefore, escalate their effectiveness. The 
outcomes are also expedient for scholars. Firms from emerging and industrialized nations may extract rewards by 
crafting E-HRM schemes in a method that assists their workflow.  

4.1. Limitation of the Study 

Although the paper created worthwhile data both for practitioners and scholars, it still possesses numerous 
limitations. For instance, this study is centered on secondary data, that is, data originally collected for a discrete 
objective dissimilar from this study. The E-HRM schemes is modified and founded on the specific firm’s necessities 
and differ across firms and nations. Consequently, it is challenging to generalize the conclusion of this research. 
Besides, this research is exploratory in nature. The outcomes ought to be empirically tested.  

4.2. Future Research 

A constant effort from the scholars is required as the theme of E-HRM is still relatively in beginning phase 
(Bondarouk et al., 2017; Johnson et al., 2016; Marler and Parry, 2016). Technological and HRM successes of E-
HRM activities are not identical in the multifaceted corporate life. We inspire more exploration to incorporate 
outcomes of IT and HRM research. We inspire more effort on E-HRM, precisely comprise evolving technologies 
such as Artificial Intelligence (Abubakar et al., 2019; Tursunbayeva et al., 2018).  Topics such as work stress, role 
vagueness or overwork, enhancement of jobs, etc. will continue to decide the research plan for HRM and 
technology. 
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1. Introduction 

Several studies carried out by the League of Arab States, UNESCO and the World Bank have shown that the 
Arab world contributes to one third of the brain drain from developing countries, which constitute 50% of 
doctors, 23% of engineers, and 15% of Arab graduated competencies, who migrate to Europe, the United States, 
and Canada. As well reports stated that 54% of Arab students who study abroad do not return to their countries, 
and Arab doctors in Britain alone constitute 34% of all doctors there (Alarab Newspaper, 2018). Moreover, 
developed countries are competing today to offer temptations for highly qualified manpower to attract them. 
Recently, attention to the effects of migration on labor-exporting countries has started from the perspective of 
human development and not from the perspective of transfers and their developmental role. The World Health 
Organization has raised the risks arising from the migration of medical competencies from developing countries to 
developed industrial countries (Marzouk, 2010). 

Brain drain which is defined as the migration of persons with skills that a country is short of (Fadayomi, 
1994); is usually seen as a drag on economic development because it deprives developing countries of human 
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Abstract: This study aims at identifying the impact of some of the cause factors of brain drain, particularly, living 
conditions and organizational practices, on the human resource assets of the health sector in the Gaza Strip, clarifying 
the role of those factors in increasing the brain drain phenomenon and what influence it has over the human resource 
assets. The descriptive analytical approach was adopted. In addition, a questionnaire was designed to collect data from 
physicians from the health sector using random sample. 
The conclusions indicated that both living conditions and organizational practices were rated by the respondents as 
having negative influence as brain drain cause factors. In addition, it negatively influenced the human resource asset. 
Moreover, there is a significant positive relationship between brain drain cause factors (living conditions and 
organizational practices) and human resource assets.  This means improvements in the factors causing brain drain will 
lead to the same in the status of human resource assets. 
Accordingly, it is recommended to emphasize fairness, equity, equality, and anti-discrimination policies. Furthermore, 
continuously review and develop advanced organizational systems, such as career advancement, promotions, salary 
scales, incentives and rewards, in addition to appreciation and acknowledgment of competent employees. Moreover, 
there is a focus on investing in human resource assets through applying professional human resource practices related 
to human resource planning, and training and development. 

Keywords: Brain drain; Human resource assets; Organizational practices; Human capital flight; Human resource 
planning. 
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capital, one of their scarcest resources, and its negative effects coming from the fact that human resource is one of 
the most important pillars of society's development; especially when these competencies of high educational 
levels contribute essentially to the development and sustainability of a community.  Therefore, the loss of human 
resources in the health sector may mean that the capacity of the health system to deliver health care equitably is 
significantly compromised (Stilwell, et al., 2004). According to Abdullah & Ahandu (2017) study titled “African 
Brain Drain and its Impact on African Countries” the negative impact of the BD was affecting the development of 
the African countries economically and socially as well as human development in the African continent. 

A local study was conducted by The Center for Studies and Measurement of Public Opinion (2018) titled “The 
causes of youth migration and its repercussions on Palestinian society”. Which is an exploratory study aimed at 
knowing the reasons behind the widespread migration phenomenon of Palestinian youth from the Gaza Strip 
abroad. It highlighted that half of the respondents will leave the country if they were offered immigration. Also it 
has been found that the main factors that lead to migration are (economic, political, social, and cultural factors) 
respectively. It also tested the relation between brain drain and its effect on society in general as the majority 
declared that it negatively affected the Palestinian society. 

This research focuses on identifying the causes of migration and spot the light on the professional quality of 
those who leave rather than the number of migrants and assessing the impact of them on the performance of 
health sector in the Gaza Strip. 

1.1. Study Problem Statement 

Elasrag (2016) study titled “Migration of Arab Talent” revealed that the brain drain weakened Arab 
economies owing that it deprived them of the chance of future development, and drained strategic reserves in 
terms of human resources, which led to decrease productivity, a deterioration of the skill set, and put more 
pressure on the stability and cohesion of the country. As the results of the latest survey indicate, the proportion of 
those who want to migrate is relatively high, in addition of the many indicators of the weakness of different 
Palestinian sectors, including weak performance in the delivery of service through qualified staff. 

The issue of migration began to increase in 2017 after the Egyptian authorities temporarily opened the Rafah 
crossing after the movement was narrowed over the past decade. Throughout this period, the crossing has been 
the gateway to the rest of the world under the tightening of the Israeli blockade and preventing the movement of 
citizens through the crossings controlled by Israel. Data released by The United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs (2021) show that 36,214 citizens have left since 2017. Official data are 
absent about demographic characteristics or the nature of occupations of those who left. However, local and press 
reports indicate that several qualified people have emigrated, especially from the health sector including various 
specialties.  

On the other hand, the results of the survey conducted by the Center for Studies and Opinion Measurement at 
Al-Aqsa University in Gaza (2018) showed that 92.2% of respondents believe that youth migration has become a 
phenomenon in Gaza Strip. Also, 51.8% of respondents said that they have the intention and will migrate if they 
have the opportunity, the prevailing situation in Gaza Strip seems to play a role in increasing that rate. The health 
sector witnesses increasing in the phenomenon of BD, especially among physicians. As the director of the Central 
Archive Department at the Palestinian Ministry of Health mentioned that 145 doctors submitted their resignations 
during the previous 3 years, 55 of them in 2019, and explained that the causes for the resignation were mostly 
economical because most of the medical staff especially physicians are employed on low-paid contracts and the 
other cause was educational, in addition, to organizational problems (Al-Waheidi, Personal interview, 2019). 
Hence, the researchers believe that it is vital to study the issue of migration, the policies to limit it, and regulations 
that enable communication with those who left to encourage them to return to their country. 

This study aims to explore the phenomenon of brain drain through the following main question: “What is the 
impact of living conditions and organizational practices as brain drain factors on the human resource assets of the 
health sector in the Gaza Strip?”. 

1.2. Study Variables: 

The study variables are: 
• The independent variables, brain drain cause factors: 

a. Living conditions. 
b. Organizational practices. 

• The dependent variable: Human resource assets. 
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Figure (1): Study Variables 
Source: Articulated by the Researchers, 2021. Based on (Al-Ahmad, 2019), (Al-Qudah, 2019), (Jalali, 2018), (Nogma and 

Ismail,2015), (Grenier, 2015), (Ayub and Bahdur, 2014), (Fogo, 2012), (Ferjani, 2000). 

1.3. Study Hypotheses: 

The study hypotheses are: 
1. There is a statistically significant relationship at level α ≤ 0.05 between brain drain cause factors (living 

conditions and organizational practices), and human resource assets. 
2. There is a statistically significant impact at level α ≤ 0.05 of brain drain cause factors (living conditions and 

organizational practices) on human resource assets. 
3. There is a statistically significant difference at level α ≤ 0.05 in the responses of the study sample regarding 

the impact of brain drain cause factors (living conditions and organizational practices) on human resource 
assets due to the following demographic variables (gender, age, and marital status). 

1.4. Study Objectives: 

This study aims to achieve the following objectives:  
1. To determine the relation between living conditions and organizational practices, with human resource 

assets. 
2. To determine the level of impact of living conditions and organizational practices on human resource assets. 
3. To determine the most important factors related to living conditions and organizational practices that are 

negatively influencing the human resource assets. 
4. To provide recommendations to the concerned parties to reduce the negative impact of the mentioned 

factors on the human resource assets. 

1.5. Study Importance: 

The study importance aspects are: 
1. Provide useful information and reference to interested researchers and academic institutions in the subject 

matter of the study, which is expected to develop significant research in the area. 
2. Present useful information and reference to professionals interested in the subject matter of the study, which 

is expected to induce developments in the related area. 
3. Provide professional solutions to the problems discovered by the study that will lead to improvements 

related to the human resource assets. 
4. Generally speaking, this study is expected to contribute to the proper utilization of the human resource assets 

in the health sector which is considered as a very vital sector. 

2. Literature and Previous Study Preview 

2.1. Brain Drain Phenomenon 

Brain Drain (BD) is a term used for referring to the loss of talents, experts, skilled and highly qualified human 
resources who left their origin country and moved to another. The term of BD first appeared in the late 1960s 
when the migration of well-educated workforce from developing to developed countries accelerated (Beine, et al, 
2008). 

Human Resource Assets 

Brain Drain Cause Factors 

“Living Conditions and 

Organizational Practices” 

H1 

H3 

H2 

Demographic Variables 

“Gender, Age, and Marital Status” 
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Noir (2009) defined BD as the preference of specialists with higher degrees to live and work in foreign 
countries and serve people other than their own. According to UNESCO definition, BD is  an abnormal form of 
scientific exchange between countries characterized by one-way flow in favor of developed countries, or what is 
known as reverse technology transfer. Similarly, the international community of economists defined it as an 
outflow forms a one-way transfer of productive resources representing technology in human skills from 
developing to developed countries. This is obviously a transfer of technology and, since such transfer takes place 
from the poorer to the richer countries, the phenomenon has been termed a "reverse" transfer of technology 
(Kaempf & Singh, 1987, p. 2). However, Morsi (1982) considered BD as the absence of the vital human elements 
needed to achieve the comprehensive development processes of a society, whether the absence period is long or 
short, this includes those with rare mental competencies and a high-level of scientific expertise and skills. 

Skilled migrants move from developing to developed countries in response to many drivers which is a 
complex set of interlinking factors that influence an individual, family or population group’s decisions relating to 
migration, including displacement (Kaempf & Singh, 1987, p. 8),  

This study briefly focusses on Brain Drain Cause Factors which are (International Organization for Migration 
- IOM, 2020): 
1. Living conditions: which include political, economic, social and personal drivers. 
• Political factors: The conflicts, extreme violence, severe political and security instability, and peacebuilding 

setbacks which are considered as the main drivers of migration that displaced millions (Internal 
Displacement Monitoring Center - IDMC, 2017). Which was mentioned by Khawaja (2010) study titled 
“Highly-skilled migration into, through and from the southern and eastern Mediterranean and sub Saharan 
Africa. The case of Palestine” which revealed that the main motive behind the migration of Palestinians was 
related to economic factors that emerged from the political instability and the infighting between the 
Palestinian parties. Moreover, Elasrag (2016) stated that political corruption, the absence of democracy, the 
increasing repression and violations of human rights, and marginalization of the researcher by leaders are 
factors that led BD phenomenon to increase. 

• Economic factors: The higher level of income in developed countries in comparison with the developing 
countries explains why the upper middle-income countries have the biggest increase in migration scale 
(Department of Economic and Social Affairs, 2020), nearly two-thirds were labor migrants globally, 74% of 
them of working age (International Organization for Migration - IOM, 2019). In addition to the increased 
span of unemployment, which exceeds 14% in the Arab world according to Arab Labor Organization reports, 
the inappropriate financial returns for different scientific and technical competencies. Scientists are also 
attached to work that does not match their expertise and specialization (Elasrag, 2016), as well the migrant's 
desire to achieve a better standard of living, and to have a better place for work (Al-Shammari, 2016), the 
poor distribution of wealth and income in the Arab countries, which is related to the nature of the prevailing 
political and economic systems (Al-Anani, 2016) is a leading driver of the brain drain. 

• Social factors: As Abdullah & Ahandu (2017) mentioned that the absence or the decline in freedom of 
thought, opinion, and the scientific method of community management lead to brain drain. Also, the results of 
(Panagiotakopoulos, 2020) exposed that the vast majority of talented personnel decided to migrate owing to 
the prevalent cultural mindset of most Greek citizens and the profound crisis of social values in the country. 
This was highlighted by Qianhui Pi (2019) study titled “Doctors with Borders: Medical Brain Drain Through 

the Ethical Lens” aimed to discover the ethical dimensions of medical BD concerning cultural relativism, global 
inequality, and epistemic injustice by viewing case studies of three countries’ experience facing medical BD: South 
Africa, South Korea, and Malawi. The findings showed that without understanding the culture (national cultural 
identity, diaspora culture, or workplace culture) policies can barely be as effective as looked-for. Moreover, with 
understandings of cultural relativism and that cultures form ethics, not to mention that the ethics of policies can 
differ by culture.  
2. Organizational practices: Lack of economic growth, going hand in hand with political repression, 

discrimination, and a lack of freedom, drive personnel to flee their country. Economic and institutional 
development are also prime determinants of migration (Docquier, 2014). The most common push factor for 
migration is inadequate payments for health professionals. To be precise, migrants from developing countries 
mentioned several reasons for their decision to migrate among which:  the lack of essential supplies and, 
materials, excessive workloads, low staff motivation, and incompetent management. In addition to 
professional reasons represented by prospects of additional training, better career opportunities, and 
working conditions offered by destination countries (Mataria, Abu Hantash, & Amer, 2008), multiple media 
stated that migrants are not looking only for financial resources. But also, they are looking for loyalty in work 
relationships, the reliability of the career path, and certainty in the rights and duties relationship. Also, the 
need for transparency and fairness in the recruitment process (Rampini, 2003 as cited in Morano Foadi, 
2006). 
This is clearly emphasized by the study of Jalali (2018) titled “Investigating Causes of Human Capital Flight of 

Doctors and Engineers from Pakistan” which revealed work environment emerged as the main cause of human 
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capital flight of doctors and engineers from Pakistan, followed by economic causes, then the social factors come as 
the third such as the lack of security, the desire to live a better life in a foreign country, which were considered 
among the main motives, in addition to worsening political situation and political interference. Nepotism and lack 
of social justice had also led the doctors and engineers to think of leaving the country. The study of (Salmani, 
Taleghani, & Taatian, 2011) also, pointed out that justice considered a crucial issue among scientific competencies 
of Iranian society as they do not perceive the distribution of financial, physical, and social resources fair which 
exaggerates their migration intentions. Emotional justice also highly affects competencies’ migration decisions, 
which means the respondents do not see the society as providing adequate justice. As for procedural justice, 
respondents perceive inequity and inconsistency in the application of society’s stated rules and procedures. 
Meanwhile, transactional justice is driving BD phenomenon to increase, indicating that elites do not believe that 
agreements are honored or complied with. Finally, respondents indicate that poor informational justice was also 
perceived as a motive to migrate. 

2.2. The Human Resource Assets 

Human resource assets are a form of intellectual capital and considered as a vital element formed by a 
combination of the enterprise individuals’ competence, including knowledge, skills, attitudes, expertise, 
relationships, and capabilities shaped in the minds, bodies, and actions of individuals (Mention & Bontis, 2013). 
The idea of human assets can be traced back to the eighteenth century to Smith  (1789), who referred to it in his 
book, and proposed that improving human assets through training and education leads to a more profitable 
business, which adds to the collective wealth of a society. More recently, the term was used to define the 
workforce required to produce goods. However, the most recent theory concerning human assets or capital was 
used by Gary Becker and Theodore Schultz, who invented the term in the 1960s to reflect the value of human 
capacities (Kenton, 2019). To conclude, the researchers define human resource assets as the people who make up 
the workforce of an organization, business sector, or economy, who possess various competencies such as skills, 
education, knowledge, experience, attitudes, talent, capacity, and attributes, which, in turn, affect the workforce 
productive capacity and earning potential. It is usually managed by an organization's human resources (HR) 
department. 

Skills matching and anticipation are becoming a harder task for developing countries, due to the complexity 
and dynamics of the process and the countries' particular socio-economic conditions, capacities, weak institutions, 
and governance systems. Many of these countries have little labor market information and need more effort and 
investment to build a strong information system. Still, it is vital for policy-makers to be aware of the significance of 
reducing the risk of creating large skills gaps that undermine the employability of individuals and hinder the 
productivity of enterprises and economic growth (EG) (Řihová, 2016). Thus, human assets are resource for the 
most important inputs into production. Given that the labor input and the characteristics of the environment are 
inseparable, and due to the differences in the wealth of nations and their economic progress many economists 
give more attention to these attributes than others: the skills and aptitudes of employees, their educational 
qualifications, health status, ambitions, mobility, and willingness to adopt new ideas and methods (Durand, 2015) 
this was also supported by the International Labour Organization, Bureau for Workers’ Activities (2015). Hence 
improvements in the quality of the labor force are important contributors in EG (International Labour Office, 
2008). Therefore, the migration of skilled and trained personnel in the developing countries is perceived as a 
threat to successful development efforts due to their essence in the development and operation of an economy 
that depends upon modern technology. 

Investing in human assets leads to economic and noneconomic benefits, which accrue to both the person 
undertaking the investment and to the economy in general (United Nations Economic Commission For Europe, 
2016): 

1. Economic benefits: For example, enhancing persons’ employability and, if the person is employed, it can lead 
to enhancement in earnings and career prospects. 

2. Non-Economic benefits: It can lead to increase the person’s productivity in performing nonmarket activities 
such as household production or of personal benefits that do not relate to production such as better health 
status and subjective well-being. 
Accordingly, the benefits of investing in human capital can be seen in different levels and aspects as follows:  

1. At the company level, having higher productivity employees, due to their higher education and experience, 
lead to enhancing other employees' performance and, hence, the company’s profits.  

2. At the macro-economic level, there is evidence of the positive effect of human assets on economic growth. 
There are also the feedback effects, caused by the benefits created by investing in human assets which 
increases the level of human capital stocks 

3. At the social level, education makes individuals better citizens and better parents, which in turn lead to 
greater social cohesion.  
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4. At the national level, there are arguments on the tendency of causality between education and economic 
growth. Several studies have shown that the causality may operate in both aspects, indicating that a feedback 
loop may also operate at the macro level. 

2.3. The Relationship Between the Brain Drain and the Human Resource Assets: 

The relation between the occupational life quality and migration intentions was studied locally by Abu Qurah 
(2019) titled “The Level of Occupational Life Quality among the Faculty Members of Palestinian Universities and 
its Relation to the Foreign Migration”. It examined the relation between the quality level of occupational life 
among Palestinian universities’ faculty members and foreign migration. The findings showed that the occupational 
life’s quality level among academics in the Palestinian universities was great with a relative weight of 72.60%; the 
intention to migrate abroad of the academics in the Palestinian universities was at a medium degree, with a 
relative weight of 57.60%; there was no relationship between the level of quality of work-life among Palestinian 
universities' academics and their trends towards migration. 

In addition, according to Al-Qudah (2019) study titled “The Factors Leading to Arab Brain Drain to 
Developed Countries and Suggestions to Reduce them”. Which aimed to identify the driving factors behind the 
Arab brain drain from the perspective of the students at the University of Jordan. There was an increase in 
economic, social, political, and scientific factors that drive the Arab brain drain, which in turn led to intense 
competition with other institutions to retain specialized human resources. Along with the study of (Al-Ahmad, 
2019) titled “The Impact of Qualified Human Resources Migration on the Labor Market in Syria (Medical Sector as 
an example)” that showed that the economic, scientific, and political and security motives were strong stimuli of 
the BD phenomenon which, in turn threaten the health services provided. In addition to the study of Idoud & 
Asous (2018) titled “The Reality of Scientific Research and its impact on the Algerian Brains” highlighted the 
problems that face the scientific research, and the relationship between these conditions and the migration of 
elites. It showed that there were many problems and challenges facing scientific research. Mainly, it was 
represented by the lack of financial capabilities and administrative problems, political and social instability and 
the disappearance of democracy, low standard of living and weak material income, lack of requirements necessary 
for the advancement of scientific research, lack of some specializations, insufficient appreciation of scholars and 
competent people, and problems with routine and bureaucracy. 

Institut National d'Administration (2016) study titled “The Repercussions of Migration and Displacement of 
National Cadres on the Sectors of Health, Education and Higher Education” aimed at investigating the impact of 
the migration and displacement of cadres on the performance of the three sectors in conjunction with 
demographic changes in the Syrian governorates, and if it affects the size and the quality of the services provided. 
The findings showed that the migration and displacement of the cadres reflected negatively on the efficiency of the 
health sector performance in five governorates. The study of Ngoma and Ismail (2013) titled “The Impact of Brain 
Drain on Human Capital in Developing Countries” aimed at examining the effects of the short-run and long run of 
skilled migration rates (brain drain) on human capital formation in migrants’ source developing countries 
(OECD). Also, it highlighted that in the short-term, BD impacted adversely on human capital formation in 
immigrants’ source nations; however, long-term incentive impact was statistically insignificant. The results 
suggested that the findings of the positive impact of brain gain was influenced by inappropriate specification and 
unaccounted endogeneity. Furthermore, the globalization practices might excessively drain skills from developing 
nations and hinder their potentials for growth and convergence. Additionally, the increasing bias in migration 
policies against skilled workforce of specific talents escalate the costs and effects of brain drain and further delay 
growth prospects in the source nation. 

The study of Popescu, Picu, & Popescu (2018) titled “Empirical Research Regarding the Migration of Highly 
Qualified Human Resources from Romania - Example from the Medical Field” aimed at underlining to what extent 
the international migration of Romanian highly qualified human resources particularly in the healthcare sector 
could deeply affect the prospects of Romania’s sustainable economic development, and to prepare proposals that 
could limit the departure of highly qualified human resources, especially that of medical doctors. The findings 
showed that 78.43% of respondents left Romania because of the salary, and 11.49% because of the working 
conditions, while 10.08% of them referred to other causes (mentioned as being, mostly: a perceived lack of 
respect of society towards medical doctors, lack of viable professional development, the precarious and 
unpredictable environment).  The phenomenon was doubled due to the decline in the number of highly qualified 
human resources in healthcare. Also, Romania was ranked the second in the world regarding the human resources 
migration, the phenomenon of the medical doctors’ migration has reached distressing levels, Romania lost more 
than 43 thousand migrants in only 10 years, while the investment made to train them amounted to be more than 
3.5 billion euro. Nearly, this amount was not an investment, but an irretrievable loss. 

3. Study Methodology 

The descriptive analytical approach was adopted, as according to Devi (2017), the descriptive approach 
describes the situation as it exists at present as it is reported by the researcher as it has happened. While, in the 
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analytical approach the researcher has to use facts or information already available, and analyze these to make a 
critical evaluation of the material. 

3.1. Study Data Sources: 

The data sources are as follows:  
1. The secondary data sources: include text books, journals, research papers, statistics, and web sites. 
2. The primary data sources: a questionnaire was developed and distributed to collect the needed data from 

physicians from the health sector. 

3.2. Study Population and Sample: 

The population of this study composed of physicians from the health sector totaling 2,850 (Palestinian Health 
Information Center - PHIC, 2020). Furthermore, a random sample was used to present the targeted population. 
The sample size was calculated using the following equation (Moore et. al. 2003): 

2

2
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Accordingly, the minimum sample size was 339 respondents, the researchers have randomly distributed 400 
questionnaires to collect the data, and 360 were retrieved with a response rate 90 %. 

3.3. Study Tool Design and Data Measurement Scale: 

A questionnaire was designed to study “The Impact of Living Conditions and Organizational Practices as 
Brain Drain Factors on the Human Resource Assets of the Health Sector in the Gaza Strip”. The questionnaire 
included the following sections: 

1. Section one: Includes personal traits of the research sample which are: (gender, age, and marital status).    
2. Section two: Includes living conditions (12 items). 
3. Section three: Includes organizational practices (11 items). 
4. Section four: Includes human resource assets (12 items). 

A 1 to 10 scale was used to answer the questionnaire items. As 10 indicates the highest level of approval, 
were 1 indicates the lowest level of approval. As it is explained in the following table: 

Table (1): Data Measurement Scale 

Item Strongly 
Disagree 

 Strongly 
Agree 

Scale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The following steps were followed in order to design the questionnaire: 
1. Review and utilize the available literature and previous studies related to study area. 
2. Consult several academic and professional personnel from different universities and institutions. 
3. Identify the main fields of the questionnaire and the items under each field. 
4. The questionnaire was designed, reviewed, and modified by the researchers. 
5. Again, several academic and professional personnel were approached as referees. Based on the referees’ 

comments modifications were done as appropriate. 

3.4. Study Tool Validity and Reliability Testing: 

A pilot study sample of 45 questionnaires was distributed to help test the validity and reliability of the 
questionnaire according to the following: 

1. Content Validity: 13 academic and professional personnel reviewed and provided valuable notes to improve 
the questionnaire validity, as their inputs were taken into consideration. Content validity of the questionnaire 
was conducted in order to assure that the content of the questionnaire is consistent with the study objectives, 
and problem statement. Modifications were conducted till the questionnaire appeared in its final form as it is 
presented in appendix (1). 

2. Internal Validity: Internal validity of the questionnaire is used to test the validity of the questionnaire. It is 
measured through measuring the correlation coefficients between each item in a field and the whole field 
according to the following: 

• The internal validity of the living conditions field: 
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Table (2): Clarifies the Correlation Coefficient for Each Item of the Living Conditions Field and the Total of the Field 

# Item Pearson 
Correlation 
Coefficient 

P-Value 
(Sig.) 

1.  The general security and political situation have pushed the scientific and 
professional competencies to migrate. 

.506* 0.000 

2.  The decline in the standard of daily life due to the blockade and closure has 
encouraged talented competencies to migrate. 

.764* 0.000 

3.  Inequality of opportunity in the recruitment process due to political affiliation 
resulted in leaving the country. 

.503* 0.000 

4.  The insufficient income to meet the needs and requirements of competencies has 
impacted their decision to migrate. 

.764* 0.000 

5.  The mismatch of financial return with the magnitude of job tasks and skills of 
competencies led to their decision of leaving the homeland. 

.773* 0.000 

6.  The lack of job opportunities that match the skills and specializations of 
competencies has caused them to migrate. 

.568* 0.000 

7.  The poor distribution of income and wealth in the country pushed the scientific 
competencies to migrate. 

.822* 0.000 

8.  The low wages of the competencies compared to what their colleagues get for the 
same job in other countries pushed them to migrate. 

.802* 0.000 

9.  The unethical and illegal infringement of the basic rights of employees had led to 
their departure from the country. 

.468* 0.001 

10.  The desire for a better place to work pushed the competencies to migrate. .700* 0.000 
11.  Job insecurity (instability) and the employee’s feeling that he/she can be dispensed 

have affected their migration decision. 
.695* 0.000 

12.  The absence or deterioration of freedom of thought, opinion, and the scientific 
method of managing society has led to leaving the country. 

.761* 0.000 

         * Correlation is significant at level α ≤ 0.05 

Table (2) indicates that the p-values (Sig.) are less than 0.05, so the correlation coefficients of this field are 
significant at α ≤ 0.05. Thus, the items of this field are valid to measure what it was set for. 

• The internal validity of the organizational practices field: 

Table (3): Clarifies the Correlation Coefficient for Each Item of the Organizational Practices Field and the Total of the Field 

# Item Pearson 
Correlation 
Coefficient 

P-Value 
(Sig.) 

1.  The marginalization of the scientific competencies based on political affiliation 
encouraged their decision to migrate. 

.747* 0.000 

2.  Political and partisan struggles in the work environment have caused in deciding to 
migrate . 

.761* 0.000 

3.  Excluding competencies from participating in decision-making institutions due to 
political affiliation led to their decision in leaving the country. 

.676* 0.000 

4.  The lack of a clear and adequate wage system within the institution and the 
employees’ lack of satisfaction with the annual increments have affected the 
competencies in making the migration decision. 

.694* 0.000 

5.  The routine that characterizes the institutional systems and the existence of 
restrictions and complex governmental procedures pushed competencies to 
migrate outside. 

.768* 0.000 

6.  The lack of transparency and fairness in the recruitment and promotion process 
has led competencies to leave their homeland. 

.841* 0.000 

7.  Insufficient appreciation, respect for freedoms, and low motivation in the 
institution have caused the decision to migrate. 

.838* 0.000 

8.  Dissatisfaction with the conditions of the physical work environment 
(infrastructure) led to the decision of leaving the country. 

.697* 0.000 

9.  Excessive workloads resulted in the competencies' decision to leave their 
homeland. 

.673* 0.000 

10.  The lack of investment in the scientific energies has encouraged competencies to 
leave the homeland. 

.677* 0.000 

11.  The lack of awareness seminars for competencies related to instilling the values of 
belonging and loyalty have affected the migration decision. 

.437* 0.002 

* Correlation is significant at level α ≤ 0.05 

Table (3) indicates that the p-values (Sig.) are less than 0.05, so the correlation coefficients of this field are 
significant at α ≤ 0.05. Thus, the items of this field are valid to measure what it was set for. 

• The internal validity of the human resource assets field: 

Table (4): Clarifies the Correlation Coefficient for Each Item of the Human resource Assets Field and the Total of the Field 

# Item Pearson 
Correlation 
Coefficient 

P-Value 
(Sig.) 

1.  The brain drain has led to intense competition with other institutions to retain 
specialized human resources. 

.487* 0.001 

2.  Migration has caused a lack or limited specialized competencies in a specific field 
compared to the targeted workload. 

.622* 0.000 

3.  Migration has placed additional responsibilities and workloads on employees that 
exceed their scientific and practical capabilities. 

.698* 0.000 

4.  Migration has led to a decline in employee satisfaction with the organization's 
environment and infrastructure. 

.585* 0.000 

5.  The departure of some competencies led to problems or obstacles affecting the .812* 0.000 
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performance of employees. 
6.  Migration negatively affected the ideal level of efficiency of the institution due to 

the lack of available competencies. 
.843* 0.000 

7.  Migration has caused a decline in the level of new creative ideas and intellectual 
and scientific contributions. 

.788* 0.000 

8.  Migration caused a lack of talents and competencies that are capable of leading the 
institution and developing its business. 

.837* 0.000 

9.  Migration has helped reduce employee motivation to accomplish in the 
organization. 

.702* 0.000 

10.  Migration has impeded the transfer of knowledge and education among employees. .829* 0.000 
11.  The migration has affected the budget allocated for the employees’ training.  .635* 0.000 
12.  Migration has affected in an increase in the budget allocated to attract and recruit 

qualified employees. 
.571* 0.000 

* Correlation is significant at level α ≤ 0.05 

Table (4) indicates that the p-values (Sig.) are less than 0.05, so the correlation coefficients of this field are 
significant at α ≤ 0.05. Thus, the items of this field are valid to measure what it was set for. 

3. Construct Validity: Construct (structural) validity is used to test the validity of the questionnaire structure by 
testing the validity of each field and the validity of the whole questionnaire. It is measured through 
measuring the correlation coefficient between one field and all the fields of the questionnaire that have the 
same level of scale. 

Table (5): Clarifies the Correlation Coefficient of Each Field and the whole Questionnaire 

No. Field Pearson 
Correlation 
Coefficient 

P-Value 
(Sig.) 

1.  Living conditions .946* 0.000 
2.  Organizational practices .942* 0.000 
Brain drain cause factors .912* 0.000 
Human resource assets .784* 0.000 

* Correlation is significant at level α ≤ 0.05 

Table (5) indicates that the p-values (Sig.) are less than 0.05, so the correlation coefficients of all the fields 
are significant at α ≤ 0.05, so it can be said that the fields are valid to measure what it was set for. 

4. Reliability of the Questionnaire: Cronbach’s coefficient alpha test is used to test the reliability of the 
questionnaire. It ranged between 0.0 and + 1.0 and the higher values reflects a higher degree of internal 
consistency. 

Table (6): Cronbach's Alpha for Each Field of the Questionnaire 

No. Field Cronbach's Alpha 
1.  Living conditions 0.892 
2.  Organizational practices 0.897 
Brain drain cause factors 0.938 
Human resource assets 0.905 
All Fields 0.940 

Table (6) indicates the value of Cronbach's Alpha was in the range from 0.892 and 0.938. This range is 
considered high; the result ensures the reliability of each field of the questionnaire. Cronbach's Alpha equals 0.940 
for the entire questionnaire, which indicates a high reliability of the entire questionnaire. 

According to the previous results of testing the validity and the reliability of the questionnaire, it is clear that 
the questionnaire is valid, reliable, and ready for distribution as it is in its final form in appendix (1). 

3.5. Descriptive Analysis of the Sample Personal Characteristics: 
Table (7): Sample Personal Characteristics 

Gender Frequency Percentage 
Male 267 74.2 
Female 93 25.8 

Total 360 100 

Age Frequency Percentage 
Less than 30 years 154 42.8 
From 30 to less than 40 years 96 26.7 
From 40 to less than 50 years 79 21.9 
50 years and above 31 8.6 

Total 360 100 
Status Frequency Percentage 

Single 112 31.1 
Married 244 67.8 
Other 4 1.1 

Total 360 100 

Table (7) shows that 74.2% of the respondents are "males", and 25.8% are "females". This is higher than 
Palestinian Central Bureau of Statistics (2020) results identify the male’s participation rate in the labor force in 
the Gaza Strip by 62.3% while females’ participation rate only 19.2%. According to the cultural and social norms 
of the Palestinian society such opportunities are more available for males than females. This is owing to the health 
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sector’s job nature and due to the nature of male’s body structure and their ability to stand for more working 
hours than females and having more tolerability to work under rough conditions. 

Regarding age, it shows that 69.5% of respondents are less than 40 years, while 30.5% of respondents are 40 
years or more. The main reason is that many employees stopped  working as a result for the Palestinian fraction, 
and as a result new staff have been appointed in recent years. Another reason is the increase in the population size 
which implies increase in the human resources to deliver the needed health services. 

Also, it shows that most respondents are married with a percentage of 67.8%. There is compliance with age 
and income source availability due to the nature of the Palestinian community that encourages marriage at an 
early age and as soon as getting a job opportunity. 

3.6. Normality Testing: 

Kolmogorov-Smirnov test was used to examine normality as shown in the following table: 

Table (8): Kolmogorov-Smirnov test 

# Dimension Kolmogorov-Smirnov 

Statistic P-value 
1 Living conditions 1.330 0.058 
2 Organizational practices 0.996 0.274 

Brain drains cause factors 1.201 0.111 
Human resource assets 0.650 0.791 
All Fields 0.940 0.340 

According to table (8) the p-value for each variable is greater than 0.05 level of significance, thus the 
distributions for the data follow the normal distribution. Therefore, for statistical data analysis purposes 
parametric tests were used. 

3.7. Statistical Analysis Tools: 

The data was analyzed using the following statistical analysis methods: 
1. Frequency and Descriptive Analysis: This analysis is used to determine the measures of central tendency 

which are mean, mode, and median. These measures help the researcher to evaluate the results.  
2. Kolmogorov-Smirnov test of normality: It is a statistical test used to determine if the data follows normal 

distribution and it compared the sample with a normal distribution.    
3. Pearson Correlation Coefficient for Validity: It is a statistical test used to measure correlation between 

variables.  
4. Cronbach's Alpha for Reliability Statistics: This test measures reliability of the questionnaire to determine 

whether it measures well what it should be designed for or not.    
5. One-sample T Test: This test compares the sample mean with a predefined value. It requires a random 

sample, independent data, and a normally distributed data.   
6. Multiple Linear Regression Model: This analysis is used to clarify the relationship between number of the 

research independent variables and the dependent variable. 
7. Independent Samples T-test: This test determines the differences between two groups of data such as males 

and females. It is used when the population mean is unknown and with two independent samples. 
8. Analysis of Variance (ANOVA): This test compares between the means of a number of variables to determine 

the differences among them. It helps to find out whether to reject or accept the null hypothesis. 

4. Data Analysis 

The mean, standard deviation, proportional mean, and T test-value were used for data analysis purposes for 
all fields and items of the questionnaire to determine the tendency and ranking according to the following: 

• The Independent Variable “Living Conditions”: 

Table (9): Means and Test values for “Living Conditions” 
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1.  The general security and political situation have pushed the 
scientific and professional competencies to migrate. 

8.21 2.13 82.06 24.06* 0.000 9 

2.  The decline in the standard of daily life due to the blockade and 
closure has encouraged talented competencies to migrate. 

8.88 1.71 88.81 37.62* 0.000 4 

3.  Inequality of opportunity in the recruitment process due to 
political affiliation resulted in leaving the country. 

8.02 2.34 80.22 20.45* 0.000 10 

4.  The insufficient income to meet the needs and requirements of 
competencies has impacted their decision to migrate. 

9.03 1.63 90.25 40.93* 0.000 3 

5.  The mismatch of financial return with the magnitude of job tasks 
and skills of competencies led to their decision of leaving the 
homeland. 

9.12 1.56 91.22 44.08* 0.000 1 

6.  The lack of job opportunities that match the skills and 
specializations of competencies has caused them to migrate. 

8.66 1.63 86.61 36.74* 0.000 5 

7.  The poor distribution of income and wealth in the country 8.62 1.74 86.22 34.02* 0.000 7 
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pushed the scientific competencies to migrate. 
8.  The low wages of the competencies compared to what their 

colleagues get for the same job in other countries pushed them to 
migrate. 

9.09 1.42 90.86 47.84* 0.000 2 

9.  The unethical and illegal infringement of the basic rights of 
employees had led to their departure from the country. 

8.55 1.86 85.53 31.20* 0.000 8 

10.  The desire for a better place to work pushed the competencies to 
migrate. 

8.64 1.87 86.44 31.92* 0.000 6 

11.  Job insecurity (instability) and the employee’s feeling that he/she 
can be dispensed have affected their migration decision. 

7.98 2.37 79.75 19.80* 0.000 11 

12.  The absence or deterioration of freedom of thought, opinion, and 
the scientific method of managing society has led to leaving the 
country. 

7.68 2.04 76.78 20.28* 0.000 12 

All Items of the Field 8.54 1.17 85.40 49.26* 0.000 - 

                       * The mean is significantly different from 6 

Table (9) shows that item “5” ranked first by having the highest proportional mean valued 91.22% where 
item “12” ranked twelfth by having the lowest proportional mean valued 76.78%. In general, the items of the 
“Living Conditions Field” were statistically very high with a proportional mean valued 85.40%. This indicates that 
the living conditions as a brain drain cause factors are strongly perceived as influential factors leading to the 
decision of leaving the country. As those were considered as serious issues influencing the life of physicians 
negatively. This is attributed to the human needs of feeling safe and having a decent life, which implies that the 
bad economic conditions causing decrease and insecurity in income in the Gaza Strip were classified as major 
cause reasons for emigration.  

This agrees with the results of (Popescu, Picu, & Popescu, 2018) which indicate that many of the physicians 
left Romania because of the low salary. This occurs because Romania is one of the most corrupt countries in the 
EU and people continue to display a deep lack of trust in the government. 

This disagrees with the results of (Qianhui Pi, 2019), and (Ngoma and Ismail, 2013) which considered the 
ease of mobility and globalization practices may or may not drain skills from developing nations and increase the 
migration intensity. This is due to the nature of country’s culture, as the result of this study shows that the Israeli 
bans on the movement and blockade encourage the brain drain phenomenon. 

• The Independent Variable “Organizational Practices”: 

Table (10): Means and Test values for “Organizational Practices” 

# Item 
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1.  The marginalization of the scientific competencies 
based on political affiliation encouraged their decision 
to migrate. 

8.66 2.06 86.61 29.16* 0.000 1 

2.  Political and partisan struggles in the work 
environment have caused in deciding to migrate . 

8.32 2.15 83.17 24.91* 0.000 3 

3.  Excluding competencies from participating in decision-
making institutions due to political affiliation led to 
their decision in leaving the country. 

8.18 2.10 81.83 24.27* 0.000 4 

4.  The lack of a clear and adequate wage system within 
the institution and the employees’ lack of satisfaction 
with the annual increments have affected the 
competencies in making the migration decision. 

8.62 1.81 86.22 32.78* 0.000 2 

5.  The routine that characterizes the institutional systems 
and the existence of restrictions and complex 
governmental procedures pushed competencies to 
migrate outside. 

7.18 2.21 71.78 14.40* 0.000 10 

6.  The lack of transparency and fairness in the 
recruitment and promotion process has led 
competencies to leave their homeland. 

7.69 2.24 76.89 18.53* 0.000 8 

7.  Insufficient appreciation, respect for freedoms, and low 
motivation in the institution have caused the decision 
to migrate. 

8.08 2.00 80.81 24.49* 0.000 5 

8.  Dissatisfaction with the conditions of the physical work 
environment (infrastructure) led to the decision of 
leaving the country. 

8.03 1.96 80.28 24.52* 0.000 7 

9.  Excessive workloads resulted in the competencies' 
decision to leave their homeland. 

7.51 2.29 75.06 16.61* 0.000 9 

10.  The lack of investment in the scientific energies has 
encouraged competencies to leave the homeland. 

8.06 1.95 80.58 24.90* 0.000 6 

11.  The lack of awareness seminars for competencies 
related to instilling the values of belonging and loyalty 
have affected the migration decision. 

4.73 2.91 47.33 -5.01* 0.000 11 

All Items of the Field 7.73 1.38 77.32 30.80* 0.000 - 

* The mean is significantly different from 6 

Table (10) shows that item “1” ranked first by having the highest proportional mean valued 86.61% where 
item “11” ranked eleventh by having the lowest proportional mean valued 47.33%. In general, the items of the 
“Organizational Practices Field” were statistically high with a proportional mean valued 77.32%. This indicates 
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that the organizational practices as a brain drain cause factors are perceived as influential factors leading to the 
decision of leaving the country. As those were considered as serious negative working conditions influencing the 
professional life of physicians. As the respondents revealed that they are unsatisfied with many organizational 
practices which contradict with their need of suitable and comfortable work environment in a time there are other 
opportunities are available. 

This agrees with the results of (Qianhui Pi, 2019), and (Popescu, Picu, & Popescu, 2018) which showed that 
work environment emerged as the main cause of leaving. This is due to the similarities with the regions in which 
the above-mentioned studies were conducted, and the region of this study as they all are facing issues with the 
administration and low satisfaction with organization regulations. 

While this disagrees with the results of (Abu Qurah, 2019) study as there was no relationship between the 
level of quality of work-life among Palestinian universities' academics and their trends towards migration. This is 
due to the fact that the health sector in Gaza Strip most of its institutions are governmental, which were impacted 
more with the current situation and facing more problematic issues, which in turn, affected employees’ 
satisfaction, whereas the higher education sector most of its institutions are private and have more stable 
conditions. Also, the results were inconsistent with regarding item “11” (Abu Ghamajah, 2016), and (Institut 
National d'Administration, 2016), this is because of the Palestinian nature as they are considered as close-knit 
families hence; they have a strong affiliation towards their families and society. 

• The Dependent Variable “Human Resource Assets”: 

Table (11): Means and Test values for “Human Resource Assets” 
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1.  The brain drain has led to intense competition with 
other institutions to retain specialized human 
resources. 

4.81 2.67 48.06 -4.93* 0.000 10 

2.  Migration has caused a lack or limited specialized 
competencies in a specific field compared to the 
targeted workload. 

7.63 2.26 76.33 17.87* 0.000 1 

3.  Migration has placed additional responsibilities and 
workloads on employees that exceed their scientific 
and practical capabilities. 

7.20 2.28 72.00 14.17* 0.000 5 

4.  Migration has led to a decline in employee satisfaction 
with the organization's environment and 
infrastructure. 

7.29 2.30 72.92 14.76* 0.000 3 

5.  The departure of some competencies led to problems 
or obstacles affecting the performance of employees. 

7.08 2.23 70.81 13.42* 0.000 6 

6.  Migration negatively affected the ideal level of 
efficiency of the institution due to the lack of available 
competencies. 

7.42 2.27 74.17 16.00* 0.000 2 

7.  Migration has caused a decline in the level of new 
creative ideas and intellectual and scientific 
contributions. 

7.01 2.42 70.11 11.84* 0.000 7 

8.  Migration caused a lack of talents and competencies 
that are capable of leading the institution and 
developing its business. 

7.24 2.33 72.42 14.16* 0.000 4 

9.  Migration has helped reduce employee motivation to 
accomplish in the organization. 

6.44 2.50 64.42 7.16* 0.000 9 

10.  Migration has impeded the transfer of knowledge and 
education among employees. 

6.54 2.48 65.42 7.96* 0.000 8 

11.  The migration has affected the budget allocated for the 
employees’ training. 

4.43 2.79 44.28 -7.28* 0.000 12 

12.  Migration has affected in an increase in the budget 
allocated to attract and recruit qualified employees. 

4.51 2.93 45.14 -6.39* 0.000 11 

All Items of the Field 6.47 1.70 64.67 10.81* 0.000 - 

* The mean is significantly different from 6 

Table (11) shows that item “2” ranked first by having the highest proportional mean valued 76.33% where 
item “11” ranked twelfth by having the lowest proportional mean valued 44.28%. In general, the items of the 
“Human Resource Assets Field” were statistically significant with a proportional mean valued 64.67%. This 
indicates that the human resource assets are perceived as problematic because of the number of physicians 
migrated and left the country because of brain drain cause factors at many levels. 

This agrees with the results of (Idoud and Asous, 2018), (Abu Ghamajah, 2016), (Elasrag, 2016), (Institut National 
d'Administration, 2016), and (Popescu, Picu, & Popescu, 2018), which indicated that there was a lack or limited specialized 
competencies in a specific field compared to the targeted workload, which negatively affected the ideal level of efficiency of the 
institution due to the lack of available competencies This is due to the bad living conditions and the unfair organizational 
practices that push competencies to migrate. 

At the same time this disagrees with the results of (Al-Qudah, 2019), (Idoud and Asous, 2018), (Abu 
Ghamajah, 2016) which indicated that brain drain has led to intense competition with other institutions to retain 
specialized human resources, migration has affected the budget allocated for the employees’ training and increase 
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in the budget allocated to attract and recruit qualified employees. This is due to that the health sector in the Gaza 
Strip do not have the ability to compete with other worldwide institutions by increasing its budget, owing to the 
economic conditions and the deficiency in the financial resources that are allocated to attract, hire, and train the 
needed human resources. 

5. Hypotheses Testing 

The hypotheses were tested as follows: 

• There is a statistically significant relationship at level α ≤ 0.05 between brain drain cause factors (living 
conditions and organizational practices), and human resource assets. The Pearson correlation coefficient was 
used to test this hypothesis as illustrated by the following table: 

Table (12): Correlation Coefficient Between Brain Drain Factors (Living Conditions and Organizational Practices), and Human 
Resource Assets 

The Hypothesis Pearson 
Correlation 
Coefficient 

P-Value 
(Sig.) 

There is a statistical significant relationship at level α ≤ 0.05 between living 
conditions, and human resource assets 

.384* 0.000 

There is a statistical significant relationship at level α ≤ 0.05 between 
organizational practices, and human resource assets 

.504* 0.000 

There is a statistical significant relationship at level α ≤ 0.05 between brain drain 
factors (living conditions and organizational practices), and human resource assets 

.470* 0.000 

Table (12) shows that the correlation coefficient equals 0.470 and the p-value (Sig.) equals 0.000 which is 
less than 0.05. This indicates the existence of a significant positive relationship between brain drain factors (living 
conditions and organizational practices) and human resource assets. This is reasonably understood as living 
conditions and organizational practices are justifying taking migration decision, and at the same time this will 
negatively influence the availability of human resources as an asset specially if it is highly qualified and 
experienced. 

This agrees with the results of (Popescu, Picu, & Popescu, 2018) which showed that 78.43% of respondents 
in the medical field left Romania because of the salary. Also, it agrees with (Al-Ahmad, 2019) results which found 
that there was a significant relationship between the political situation of Syrian Arab Republic represented in the 
civil war that its citizens witness and the desire of migration on the quality of the health sector in terms of its staff 
and the services which are provided. This is due to the similarity of the sector which the study is conducted in 
also, the current circumstances that the professional Palestinians in the field suffer from as there is a need to have 
suitable salaries that matches their skills and qualification, in addition to the fact that the salaries awarded do not 
commensurate with the high responsibilities they are given, or the workloads preformed, and efforts made. In 
addition to the same political situation which is the division. 

These results agree with (Abdullah & Ahandu, 2017) which found that there was significant relation between 
the brain drain social and personal factors and the human resources, this is because of the unstable social 
situations that constitute conflicts in most African countries. Besides, the African competencies feel that they are 
sequestered in their own country so they search for a living situation that can promise them freedom, stability, 
and peace. 

• There is a statistically significant impact at level α ≤ 0.05 of brain drain cause factors (living conditions and 
organizational practices) on human resource assets. To test this hypothesis, the Multiple Linear Regression 
Model was used, as illustrated by the following table: 

Table (13): Multiple Linear Regression Analysis  

Variable B T Sig. R R-Square F Sig. 

(Constant) 1.925 3.369 0.001* 0.505 0.251 61.098** 0.000 

Living conditions -0.081 -0.735 0.463 

Organizational practices 0.677 7.189 0.000* 

* The variable is statistically significant at 0.05 level 
* * The relationship is statistically significant at 0.05 level 

Table (13) shows that the multiple correlation coefficient R =0.505 and R-Square = 0.251. This means 25.1% 
of the variation in the human resource assets in Gaza Strip is explained by organizational practices as the living 
conditions are statistically insignificant. Though, the analysis of variance for the regression model. F=61.098, p-
value (Sig.) is less than 0.05, so there is a significant relationship between the dependent variable the human asset 
and the independent variables. 
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This agrees with the results of (Jalali, 2018) which showed that work environment such as job security, 
career development, and nepotism emerged as the main cause that led doctors and engineers to leave Pakistan 
and that administrative and organizational practices were significantly related to the brain drain which in turn 
affect the human resources. This is due to that both studies conducted in developing countries and have similar 
issues in the administrative system, beside the fact that the respondents are highly educated and need a suitable 
work environment and just laws to make them stay, in a time they are offered a better job with much more better 
environments outside.  

This disagrees with the results of (The Center for Studies and Measurement of Public Opinion, 2018) which 
indicated that living conditions factor such as low wages and unemployment strongly affect human resources as it 
ranked the economic conditions as factor number one that led to the increase of brain drain phenomenon. In 
addition to (Khawaja, 2010) which showed that the main motive for migration by Palestinians was related to 
economic factors that emerged from the political instability and the infighting between the Palestinian parties, 
which in turn impact the human resources at many levels. 

• There is a statistically significant differences at level α ≤ 0.05 in the responses of the study sample regarding 
the impact of brain drain cause factors (living conditions and organizational practices) on human resource 
assets due to the following demographic variables (gender, age, and marital status). 

a. There’s a statistically significant difference at level α ≤ 0.05 in the responses of the research sample due to 
gender: 

Table (14): Independent Samples T-test of the fields and their p-values for Gender 

# Field Means Test Value Sig. 
Male Female 

1 Living conditions 8.46 8.78 -2.309 0.021 
2 Organizational practices 7.65 7.98 -2.021 0.044 

Brain drain cause factors 8.07 8.40 -2.277 0.023 
Human resource assets 6.43 6.58 -0.731 0.465 
All Fields 7.51 7.77 -1.882 0.061 

  * The mean difference is significant α 0.05 level 

Table (14) shows that there is an insignificant difference among the male and female respondents toward 
brain drain cause factors (living conditions and organizational practices) and human resource assets, this 
indicates that females and males had the same opinion regarding the impact of these factors on human resource 
assets. 

This agrees with the results of (Al-Ahmad, 2019), and (Al-Qudah, 2019) studies which indicated that females 
and males had the same opinion regarding the impact brain drain economic factors on human resource. On the 
other side, it disagrees with the same studies which indicated that females and males have different opinions 
about the causes of the brain drain phenomenon toward political, administrative, and organizational factors, and 

social factors. This is due to the nature of the country as in Syria the males are obliged to be recruited in military. 

b. There’s a statistically significant difference at level α ≤ 0.05 in the responses of the research sample due to 
age: 

Table (15): ANOVA Test of the fields and their p-values for age 

# Field Means Test Value Sig. 
Less than 
30 years 

From 30 
to less 

than 40 
years 

From 40 
to less 

than 50 
years 

50 years 
and 

above 

1 Living conditions 8.66 8.69 8.40 7.88 4.874 0.002 
2 Organizational practices 7.78 7.82 7.68 7.37 0.955 0.414 

Brain drain cause factors 8.24 8.27 8.05 7.63 2.708 0.045 
Human resource assets 6.41 06.62 6.35 6.56 0.460 0.710 
All Fields 7.61 7.71 7.47 7.27 1.359 0.255 

  * The mean difference is significant α 0.05 level 

Table (15) shows that there is an insignificant difference among respondents toward brain drain cause 
factors (living conditions and organizational practices) and human resource assets due to age groups, this 
indicates that the respondents had the same opinion regarding the impact of these factors on human resource 
assets. 

This disagrees with the results of  (Al-Ahmad, 2019), which indicated that there were difference among the 
respondents toward brain drain causes due to age this is because of the age groups perceive and affected by these 
factors in different ways; if the employee is younger, he/she will be in need to secure work and social 
environment to start and establish a life and in turn shall seek for more stable political, economic, and 
administrative conditions, however for more aged  groups, they have already secured a decent life conditions for 
their families and had a good job opportunity. 
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c. There’s a statistically significant difference at level α ≤ 0.05 in the responses of the research sample due to 
marital status: 

Table (16): ANOVA Test of the fields and their p-values for marital status 

# Field Means Test Value Sig. 
Single Married Other 

1 Living conditions 8.69 8.46 9.19 2.167 0.116 
2 Organizational practices 7.82 7.68 8.25 0.668 0.513 

Brain drain cause factors 8.28 8.09 8.74 1.415 0.244 
Human resource assets 6.43 6.47 7.21 0.413 0.662 
All Fields 7.64 7.53 8.21 0.908 0.404 

  * The mean difference is significant α 0.05 level 

Table (16) shows that there is an insignificant difference among the respondents toward brain drain cause 
factors (living conditions and organizational practices) and human resource assets due to marital status. This 
indicates that the respondents had the same opinion regarding the impact of these factors on human resource 
assets. 

This agrees with the results of (Al-Qudah, 2019) which indicated that there were no differences toward brain 
drain cause factors and human resources due to marital status. This is because all the respondents need to live in 
stable conditions, have a decent life, and work under fair and just laws. 

This disagrees with the results of (Al-Ahmad, 2019), which indicated that there were differences among the 
respondents toward brain drain cause factors and human resources due to marital status. This is due to the fact 
that widowed and divorced ones need a higher and stable source of income and they are more affected by 
economic factors as they are the only breadwinner for the family, as for singles, this is because they are at the 
beginning of establishing their lives, which requires a better economic situation and better jobs. As for married 
people, this is owing to they already have settled in their lives and their needs have become more specific.  

6. Conclusions 

The most important conclusions found are as the following: 
1. Conclusions related to living conditions field: It was concluded that living conditions as brain drain cause 

factor was rated highly by the respondents as a strong influence. Though it was rated lower than 
organizational practices. The respondents considered the following factors as the most prevailing: 
a. Insufficient income, inappropriateness of financial returns compared to job tasks and level of 

competencies, poor distribution of income and wealth, and the decline in the standards of daily life. 
b. Low wages, lack of better job opportunities, inequality of recruitment opportunities, suability of the 

workplace, and high job insecurity. 
c. The unstable security and political situations, unethical and illegal infringement of basic rights, and the 

deterioration of freedom of thoughts and opinions. 
2. Conclusions related to organizational practices field: It was concluded that organizational practices as brain 

drain cause factor was rated highly by the respondents as a strong influence. Actually, it was rated higher than 
living conditions. The respondents considered the following factors as the most prevailing: 
a. Marginalization and participation elimination based on political affiliation, in addition to internal political 

and partisan conflicts in the work environment.  
b.  Improper salary system and annual increments, moreover, insufficient appreciation, low motivation, 

poor investment in human resources, and extensive workload. 
c.  Lack of transparency and fairness in recruitment and promotion processes, rigidity of organizational 

systems, and dissatisfaction with physical work conditions and environment. 
3. Conclusions related to brain drain cause factors: It was concluded that only organizational practices have a 

strong impact on the physicians’’ migration decision. 
4. Conclusions related to human resource assets field: It was concluded that brain drain cause factors negatively 

influenced the human resource asset. The respondents considered these elements as the most influenced: 
a. Limitations in specialized competencies, added additional responsibilities on available employees, and 

performance problems. 
b. Lower satisfaction level with organizational environment, lower organizational efficiency, lower 

creativity, and lack of talented leadership. 
c. Nevertheless, the influence was less regarding reducing available employees’ motivation, and impeding 

transfer of knowledge and education. 
d. Finally, there was minor influence regarding the budget allocated for training and recruitment due to 

financial incapability. 
5. Conclusions related to hypotheses testing: 

a.  It was concluded that there is a significant positive relationship between brain drain cause factors (living 
conditions and organizational practices) and human resource assets.  This indicates that improvements in 
the factors causing brain drain will lead to the same in the status of human resource assets. Therefore, 
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inducing positive changes to living conditions and organizational practices will result in improvements in 
human resource asset. 

b. It was concluded that organizational practices have strong impact on the human resource assets. Where, 
there was no impact for living conditions on human resource assts. This means that though the 
respondents expressed their believe that the living conditions are very negative but still it have no 
influence over the migration decision as it is statistically insignificant. As a result, only positive 
improvements in organizational practices are influencing human resource assets. 

c. It was concluded that there are no differences in the responses of the study sample regarding the impact 
of brain drain cause factors (living conditions and organizational practices) on human resource assets 
due to the any of the following demographic variables (gender, age, and marital status). 

6.1. Recommendations: 

According to the previously mentioned conclusions a set of recommendations are introduced to reduce the 
negative influence of brain drain causes and improve human resource assets as following: 
1. Eliminate the consequences of local political division on the professional life of employees. 
2. Consider radical development of the compensation package for talented employees to obtain appropriate income, which 

will result in influencing positively their satisfaction level, help meeting their needs, improving the living standards, and 
live a decent life. 

3. Emphasize fairness, equity, equality in available opportunities, and anti-discrimination policies, to improve negative 
feelings toward current organizational policies. Through enforcing equal employment opportunity procedures and follow 
up the implementation of those procedures. Updating the public service law with human resources such as scholarships, 
education, health education, and allowances. 

4. In addition, implement talent-based policies regarding recruitment, selection, career advancement, and promotions. 
5. Continuously review and develop advanced organizational systems, such as; career advancement, promotions, salary 

scales, incentives and rewards, in addition to appreciation and acknowledgment of competent employees.    
6. Focus on investing in human resource assets through applying professional human resource practices related to human 

resource planning, and training and development. In order to enhance the value of human resource assets. The top-level 
management needs to follow those practices on the strategic level in order to assure the positive impact of those practices.  
Developing succession strategies / designing a succession system for supervisory positions, and listing (Identify) the 
various expected competencies on a regular basis. 

7. Improve participatory, free expression, and professional liberty mechanisms to allow enough space for talented 
employees to impart positive change and development. Using forums, open communication channels, public meetings, 
complaints procedures, etc. 

8. Consider conducting on regular bases surveys to assess employees’ satisfaction, migration intentions, perceived 
occupational life quality, etc. this will help being proactive and reduce the migration rate. 

9. Communicate with migrated employees to investigate reasons behind their leaving decision to develop solution to brain 
drain cause factors. 

10. Establish in collaboration with international bodies a joint fund or a program that targets general physicians needs to 
specialize. In addition to facilitate specialist physicians from abroad to run the board programs needed but not available in 
the Gaza Strip. 
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