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 قواعد النشر 

 أواًل: تسليم الورقة البحثية:
باملجلة. أو عن طريق البريد   التسليم اإللكتروني يتم إرسال الورقة البحثية ومرفقاتها إلى املجلة عن طريق نظام •

  editorgjeb@refaad.com) ) اإللكتروني الخاص باملجلة
 يتم إعالم املؤلف باستالم الورقة البحثية. •

 ثانيًا: املراجعة: 

 الفحص األولي:   .1 
 هيئة التحرير بفحص الورقة البحثية للنظر فيما إذا كانت مطابقة لقواعد النشر الشكلية ومؤهلة للتحكيم.تقوم  •
ُتعتمد يف الفحص األولي شروط مثل: مالءمة املوضوع للمجلة، ونوع الورقة )ورقة بحثية أم غير بحثية(، وسالمة   •

 د يف املجلة، وعدم خرق أخالقيات النشر العلمي. اللغة، ودقة التوثيق واإلسناد بناء ىلع نظام التوثيق املعتم
 يتم إبالغ املؤلف باستالم الورقة البحثية وبنتيجة الفحص األولي.  •
يمكن للمجلة أن تقوم بما ُيعرف بمرحلة "استكمال وتحسين البحث"، وذلك إذا ما وجد. أن الورقة البحثية واعدة   •

ه املرحلة تقدم للمؤلف إرشادات أو توصيات ترشده إلى  ولكنها بحاجة إلى تحسينات ما قبل التحكيم، ويف هذ
 سبل تحسين ورقته بما يساعد ىلع تأهيل الورقة البحثية ملرحلة التحكيم. 

 التحكيم:   .2
 تخضع كل ورقة بحثية للمراجعة العمياء املزدوجة )إخفاء أسماء الباحثين واملحكميين(.  •
 قرارها. ُيبلغ املؤلف بتقرير من هيئة التحرير يبين  •
 دفع رسوم التحكيم والنشر كما هو موضح يف موقع املجلة. •
ُترسل خالصة مالحظات هيئة التحرير والتعديالت املطلوبة إن وجدت، وُيرفق معه تقارير املراجعين أو خالصات   •

 عنها. 

 إجراء التعديالت:   .3 
نتائج التحكيم ويعيد إرسالها إلى املجلة،    يقوم املؤلف بإجراء التعديالت الالزمة ىلع الورقة البحثية استنادًا إلى  •

مع إظهار التعديالت، كما ُيرفق يف ملف مستقل مع الورقة البحثية املعدلة أجوبته عن جميع النقاط التي وردت  
 يف رسالة هيئة التحرير والتقارير التي وضعها املراجعون. 

 القبول والرفض:   .4 
استنادًا إلى التزام املؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة تحرير املجلة  تحتفظ املجلة بحق القبول والرفض   •

  والتعديالت املطلوبة من قبل املحكمين. 
إذا أفاد املحكم بأن الباحث لم يقم بالتعديالت املطلوبة، ُيعطى الباحث فرصة أخيرة للقيام بها، وإال يرفض بحثه   •

 ر. وال ينشر يف املجلة وال يتم استرجاع رسوم النش 
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 ثالثًا: القواعد الشكلية:

 أن يقع موضوع الورقة البحثية ضمن نطاق اهتمام املجلة. مالءمة املوضوع:  .1
يكون باللغتين العربية واإلنجليزية، كما يجب أن يتعلق العنوان بهدف الورقة البحثية. مع   عنوان الورقة البحثية: .2

 تجنب االختصارات والصيغ قدر اإلمكان. 
كتابة األسم الكامل ومكان العمل وعنوان البريد اإللكتروني للمؤلف الرئيس ولجميع املؤلفين املوجودين   الباحثين: .3

  يف الورقة البحثية باللغتين العربية واإلنجليزية.
العربية  باللغتين   كلمة(  200) يجب أن تشمل الورقة البحثية ىلع ملخص وافٍ ومختصر من فقرة واحدة امللخص: .4

إضافة يجب  كما  البحثية،  الورقة  يف  النتائج  وأبرز  واملنهجية  املوضوع  لبيان  الكلمات   5-3 واإلنجليزية  من 
 املفتاحية باللغتين العربية واإلنجليزية. 

يتضمن هذا القسم خلفية الدراسة وأهدافها وملخًصا لألدبيات املوجودة والدوافع وملاذا كانت هذه  ملقدمة:ا .5
 رية. الدراسة ضرو

 ُتعرض الجداول والرسوم البيانية بطريقة واضحه ومناسبة كما هو موضح بقالب املجلة. الجداول والرسوم البيانية: .6
 يتضمن هذا القسم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.   النتائج: .7
واملراجع: .8 ال املصادر  والعرض  اإلسناد  ألصول  املجلة  يف  املقررة  التوثيق  بقواعد  املؤلف  ببليوغرايف  يلتزم 

 . APAنظام  حسب
البحثية عن  الحجم: .9 االورقة  تزيد  ال  بحيث  الصفحات  بعدد  املؤلف  امللخص وصفحة   صفحة  30 يلتزم  بما فيها 

 العنوان وقائمة املراجع. 
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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   لثاني عشرمن املجلد ا  رابعالعدد 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 تسعى (Gate-J, ID Research, Scholar Google, Crossref, Arcif ,Science of Web, EBSCO,)ـ  البيانات العاملية ك

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

 املعايير العاملية لنسهم يف هذا البناء الحضاري الكبير. 

 والرشادنسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهداية  
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 املقدمة:  .1

الشركات   زادت  وكلما  البلد،  في  االقتصاد  وتطور  للتقدم  مهم  عامل  تشكل  وهي  االقتصادي  للنشاط  الفقري  العمود  الصناعية  الشركات  تعتبر 

ت ر الشركاوتوسعت كلما زادت املخاطر املصاحبة للعمل تلك الشركات ومن أبرز نلك املخاطر هي مخاطر التخلف عن السداد، والتي تهدد إمكانية استمرا 

 ة املالية ن أكثر املخاطر التي تهدد سالمة واستقراريه املالية للشركات هي الهشاشة املالية، ومن الحلول للمواجهة هذه املخاطر هو تطبيق الكفاءأ بمعنى  

املالية الشركات من استغالل    واالستقاللية  املالية تمكن  الشركات، فالكفاءة  ا أ في  املتوفرة وتقليل  املالية  للموارد  املتوفرة    السرافلهدر و مثل  املوارد  في 
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 امللخص:

)نسبة مصارف التشغيل ومعدل دوران املوجودات(   :الكفاءة املالية املتمثلة بعدد من املؤشرات وهي كل من لى معرفة بيان وأثرإ  دراسةهدف الت

في الحد وتخفيض مستوى الهشاشة املالية : )نسبة الدين إلى املوجودات ونسبة التمويل الدائم( املتمثلة بعدد من املؤشرات وهيواالستقاللية املالية 

، تم تحديد مشكلة البحث في عدد من التساؤالت حول مدى تأثير مؤشرات الكفاءة  األردنيةواملتمثل بمؤشر )تغطية الفوائد( في الشركات الصناعية  

عينة الدراسة، حيث تم صياغة عدد من الفرضيات كحلول  األردنيةالهشاشة املالية في الشركات الصناعية في الحد من مستوى  واالستقاللية املالية

شركات صناعية   خمسةلألوراق املالية ولعينة من    ردناأل لحل مشكلة البحث والتي تمثلت بفرضيات تأثير، وتم جمع البيانات من املوقع الرسمي لسوق  

حصائي  ( والبرنامج ال Excelتم اعتماد التحليل املالي واألساليب الحصائية في معالجة البيانات وباستخدام برنامج )(، و 2020-2010وللفترة )  اردنية

(Eviews-12  وتم التوصل ،) لى مخاطر الهشاشة املالية وضرورة مواجهتها إدراك الشركات الصناعية عينة الدراسة  إ   منهالى عدد من االستنتاجات و إ

نه مع انخفاض  أ وأظهرت النتائج    وضرورة التقليل من االعتماد على الديون كمصدر رئيس ي للتمويل  على االستقرار املالي في الشركاتومحاولة املحافظة  

التشغيلية ف املصاريف  املالية والذي بدوره يؤدي  إ ن ذلك يؤدي  إنسبة  الكفاءة  تأثير زيادة  املاليةإ لى  الهشاشة  انخفاض مستوى  وكذلك أظهرت   لى 

كذلك اعتماد الشركات على أنظمة مالية حديثة وتطوير   خفض مستوى الهشاشة املالية، انخفاض نسبة الدين إلى املوجودات يساهم فين أ ج النتائ

، كذلك تم األردنيةثر كبير في رفع الكفاءة املالية وخفض الهشاشة املالية في الشركات الصناعية أ وتدريب الكوادر واالستفادة من الخبرات العاملية له 

 .الهشاشة املالية في الشركات عينة الدراسة مستوى واالستقاللية املالية تأثر في ن مؤشرات الكفاءة املالية أ لى إ التوصل 

املفتاحية: املالية  الكلمات  املالية؛  ؛الكفاءة  املالية؛  الهشاشة  الدين    نسبة  االستقاللية  نسبة  التشغيل؛  تغطية  إ مصاريف  نسبة  املوجودات؛  لى 

 . الفوائد
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وهو بدوره يساهم في   واملخاطر املصاحبة  تواالستقاللية املالية تزيد من االعتماد على املوارد الذاتية وتقليل الديون وااللتزاما  األداءوكذلك رفع كفاءة  

في الشركات حاول البحث بينان مدى مساهمة الكفاءة املالية )متغير تخفيض مستوى الهشاشة املالية في الشركات، ومن هنا ونتيجة ألهمية الكفاءة املالية  

 . عينة الدراسة األردنيةفي الحد وتخفيض مستوى الهشاشة املالية )متغير تابع( في الشركات الصناعية  واالستقاللية املالية )متغير مستقل( مستقل(

 مشكلة الدراسة:   . 1.1

ا الصناعية ومحاولة مام مسببات الهشاشة املالية في القطاعات املختلفة وخصوص  أ لى املزيد من الدراسات بهدف معرفة والوقوف  إ اقتضت الحاجة  

على  ومدى االعتماد ن االستقرار املالي يستند على مدى الكفاءة في استغالل املوارد املالية املتاحةأ ، ويفرض الكفاءة تحقيق االستقرار املالي فيه بهدف رفع 

الذاتية للكفاءة    املوارد  تأثير  التالية: )هل يوجد  البحث في األسئلة  وبما يضمن تحقيق االستقرار والقدرة على االستمرار والنمو، ويمكن تحديد مشكلة 

 في الحد من الهشاشة املالية في الشركات( ومنها التساؤالت الفرعية التالية:  املالية  ةواالستقاللي

 ؟ نسبة مصاريف التشغيل في الهشاشة املالية لشركات عينة الدراسة هل يوجد تأثير ملؤشر •

 ؟هل يوجد تأثير ملعدل دوران املوجودات في الهشاشة املالية لشركات عينة الدراسة •

 ؟لى املجودات في الهشاشة املالية لشركات عينة الدراسةإ الدين  ةهل يوجد تأثير لنسب •

 ؟ لنسبة التمويل الدائم في الهشاشة املالية لشركات عينة الدراسة تأثيرهل يوجد  •

 أهمية الدراسة: . 2.1

الشركات وخصوص   للعوملة واملنافسة وجدت  الحالي ونتيجة  الوقت  التحديات ووجدت نفسفي  العديد من  الصناعية منها  ا في وضع يحتم عليها  ها 

لى املجاالت األكثر ربحية وتنويع إ مما يضمن لها توجيه املوارد املالية املحدودة    وزيادة االعتماد على املوارد الذاتية  املوارد املالية بكفاءة   إدارة التركيز على  

ى تحقيق كفاءة مالية لإ بد من إعطاء األولوية    أوجه االستثمارات وضمان مستويات منخفضة من املخاطر، ولتحقيق نوع من االستقرار املالي في الشركات ال

املالية  دور الكفاءة املالية  وتوضيح   ، تكمن أهمية الدراسة من خالل تبينوتقليل الديون   في استغالل املوارد املالية   املوارد املالية    إدارة في    واالستقاللية 

للموارد في ظل  أ بهدف تحقيق استقرار   املخاطر والذي بدوره يضمن تحقيق االس  أقلمثل  العلمية في ما يمكن من  الطرق  اعتماد  املالي من خالل  تقرار 

 داء الشركات.أ ا في املوارد املالية وبما يضمن تخفيض مستوى الهشاشة املالية والذي ينعكس إيجابي   إدارة في واالستقاللية تحقيق الكفاءة 

 أهداف الدراسة: . 3.1

 إلى:  دراسةال ه هدف هذت

 .والهشاشة املالية( واالستقاللية املالية الفكر املالي فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة )الكفاءة املاليةمواكبة التطورات في مجال : الهدف األول  •

 .ومؤشرات الهشاشة املالية واالستقاللية املالية التعرف على مؤشرات الكفاءة املالية :الهدف الثاني •

 .ةمعرفة مستوى الكفاءة املالية في الشركات عينة الدراس الهدف الثالث: •

 .معرفة مستوى الهشاشة املالية في الشركات عينة الدراسة الهدف الرابع: •

 املالية في الشركات عينة الدراسة. ةالهدف الخامس: معرفة مستوى االستقاللي •

 .والهشاشة املاليةواالستقاللية املالية تحليل نوع العالقة التأثير بين الكفاءة  :السادسالهدف  •

 الدراسة:مصطلحات  . 4.1

املتوفرة وبشكل    الكفاءة املالية: • املالية  املوارد  القدرة على استغالل    ى أدن   ىلإ  السرافو   والهدرالتكاليف    تخفيضيضمن    والذي   األمثلهي مدى 

 لعمليات واملخرجات.ن يؤثر على ا أ مستوى دون 

هي مدى االعتماد على املوارد املالية الذاتية في النشاط وعمليات املنظمة ومحاولة تقليل االعتماد على الرافعة املالية )الديون(  االستقاللية املالية: •

 في الهيكل املالي للمنظمة.

االلتزامات وفي مواعيدها   والتي قد تتسبب في عدم قدرة على سداد  األزماتهي ضعف في النظام والهيكل املالي للمنظمات اتجاه    الهشاشة املالية: •

 املحددة. 

هو قطاع مهم وحيوي وهو يعتبر العمود الفقري للنشاط االقتصادي في البلد ويتكون من مجموع الشركات املرتبط نشاطها في   القطاع الصناعية: •

 نتاج السلع والصناعات التحويلية والشحن واالستخراج وغيرها. إ الصناعة مثل 

 :الدراسةفرضيات  . 5.1

فرضااية التأثير: )توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية  تمثل مقترحات الحلول لالختبار األساااليب املالية والحصااائية وهي:  :الفرضييية الرسيةييية الو   •

 ويشتق منها الفرضيات الفرعية التالية: .بين مؤشرات الكفاءة املالية والهشاشة املالية(
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 توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين مؤشر نسبة مصاريف التشغيل والهشاشة املالية. :الو   الفرضية الفرعية 

 توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين مؤشر معدل دوران املوجودات والهشاشة املالية.  : الفرضية الفرعية الثانية

فرضية التأثير: )توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية  لالختبار األساليب املالية والحصائية وهي: تمثل مقترحات الحلول : الثانيةالفرضية الرسيةية  •

 : ويشتق منها الفرضيات الفرعية التالية املالية والهشاشة املالية(. االستقالليةبين مؤشرات 

 والهشاشة املالية. لى املوجوداتإ الدين توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين مؤشر نسبة  :الفرضية الفرعية الو   

 والهشاشة املالية. نسبة التمويل الدائم توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين مؤشر  : الفرضية الفرعية الثانية

 :  الدراسة نموذج  .6.1  

 لدراسة:  املخطط الفرض ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : أنموذج الدراسة (1الشكل )

 .ينعداد الباحث إاملصدر: من 

 :  مجتمع وعينة الدراسة . 7.1

وتم اختيار العينة لعدد من لألوراق املالية    عمان( شركات صناعية مدرجة في سوق  5ولعينة من )  االردنيمجتمع الدراسة تمثل بالقطاع الصناعي  

بيانات   اكتمال وتوفر   األسباب وهي  
 

الدراسة فضال املالية  الشركات عينة  المكانيات  الصناعي    واملساهمة عن  النشاط االقتصادي  - 2010وللفترة )في 

2020) . 

 الساليب املالية واالحصاسية:   . 8.1

التحليل املالي )نسبة مصارف حصائي، تم استخدام بعض املؤشرات املالية في  بهدف قياس املتغيرات واختبار الفرضيات من الجانب املالي والجانب ال 

املوجودات دوران  ومعدل  الدين    التشغيل  ونسبة  الدائم  التمويل  املوجوداتإ ونسبة  املالية  لى  )الكفاءة  املتغيرات  لقياس  الفوائد(  تغطية   ونسبة 

 ..(0.05) تم اعتماد مستوى معنوية، و (Eviews-12)حصائيوالبرنامج ال  (Excel) والهشاشة املالية( وتم استخدام برنامج واالستقاللية املالية

 : والدراسات الةابقة اإلطار النظري  .2

 اإلطار النظري:. 1.2

 : مفهوم الكفاءة املالية  .1.1.2

للموارد املتوفرة وكذلك   األمثلو االستخدام  أ املتزايدة في العصر الحالي، كونها تعكس مدى االستغاللية    األهميةتعتبر الكفاءة من املواضيع ذات  

على املنافسة  وكسب حصة سوقية ضمن   الشركةتالي تحسن من قدرة  الوب  نشطةاألو   األعمال تساهم في تقليل التكاليف والوقت والجهد االزم للقيام ب



 علي & عباس                                                                                                                                      ....                  أثر الكفاءة واالستقاللية املالية في الحد من الهشاشة املالية 

Global Journal of Economics and Business, 12(4) (2022), 425-446 
 428 

 

ما يمكن، وتعرف الجمعية الفرنسية    أقلوجد تعريف شامل لكفاءة وابسط تعريف للكفاءة هي الحصول على الكثير بسواق ذات منافسة شرسة، ال يأ 

، الكفاءة (2013)الزهرة و قاسم ميلود،    للنشاط"  األمثل  األداءلى  إ نها "استخدام القدرات في وضعية مهنية بهدف التوصل  أ الصناعية الكفاءة على    معاييرلل

حيث تؤدي الكفاءة املالية   األموالا مع زيادة شراسة املنافسة وارتفاع تكاليف  املتزايدة في العصر الحالي، خصوص    األهميةاملالية واحدة من املواضيع ذات  

وتعتبر كذلك واحدة من  الشركةضمان نجاح  وتطورها الصحي، تعتبر الكفاءة املالية من الوسائل الحاسمة في الشركةموضوعي ألداء  تقييم لى إجراءات إ 

(، ويمكن  Begam, 2020)  نشطتها املختلفةأ وقدرتها على االستثمار في    الشركةحيث تعبر عن مدى القدرات االستثمارية للموجودات    هاهم الوسائل نجاحأ 

املالية على   الكفاءة  االستخدام   " نهاأ تعريف  املالية    األمثلالقدرة على  الكفاءة في 2010،سلمان وحسن")لشركاتللموارد  الهدف هو تحقيق  (، بمعنى 

و خدمة مع مراعات تقليل التكاليف وفي نفس الوقت أ نتاجية ممكنة ملنتج ما سواء سلعة  إ قص ى  أ استخدام املوارد املتاحة بحيث يمكن الحصول على  

داء املهام في الوقت املناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة والتي تكون عادة من أ  " نهاأ لية على عدم التأثر على جودة الناتج، وكذلك تعرف الكفاءة املا

(، وال Plc, 2012ساسية للتحقيق كفاءة مالية على درجة عالية")غير األ   نشطةاأللوجيا وتقوم بإلغاء  و لى التكنإخالل عمليات مبسطة وموحدة تستند  

القدرة  فقط  املالية  الكفاءة  تظهر    تظهر  بل  الديون  وسداد  املوارد  تخصيص  واأل يض  أ على  العوائد  تحقيق  على  القدرة  ال   رباحا  مكانيات واستغالل 

ن زيادة  أ (، بمعنى  Sherman, 2006كبر")أ كثر لكل وحدة من املدخالت هذه يعني كفاءة مالية  أ عند ما تكون املخرجات   " نهاأ املستقبلية، وكذلك تعرف على  

من املدخالت وهذا يعني تحقيق كفاءة في استغالل    أقلكبر من الخرجات بقدر  أ نتاجية حيث يتم الحصول على قدر  لى زيادة في القدرة ال إ املخرجات يؤدي  

املتاحة، حيث تحاول   املالية  التعامل بشكل    نشطةاألتحسين    الشركةاملوارد  املوارد من ما يكسبها قدرة    األمثلوكذلك  بالعمل وتحقيق مع  القيام  على 

العوائد وضمان االستمرار والنمو) املزيد من   " تعتبر  أ (، وكذلك يمكن  Lan, 2019استدامة مالية وتحقيق  ذات كفاءة مالية في حال   الشركةن تعرف 

 (. 2012هدر ممكن")رايس، أقلاستغالل مواردها املالية املتوفرة افضل استغالل بحيث تحقق عوائد عالية و ب

 أهمية الكفاءة املالية  •

املالية الفعالة والكفؤة التخطيط    دارة حيث تتطلب ال   األهميةمر بالغ في  أوالتي أصبحت    الشركةاملوارد املالية في    إدارة تكمن أهمية الكفاءة املالية في  

نتاجية  إ قص ى أ ماتها، والهدف الرئيس ي هو ضمان و من حيث استخدا أ  األموالسواء من حيث مصادر  الشركةاملالية املختلفة في   نشطةاألوالتنسيق بين 

ي حالة من العسر  أ وكذلك ضمان تحقيق العوائد ومنع   ما يمكن من املوارد املالية املتوفرة،  أقلمع تقليل الهدر واستخدام    الشركةوعمليات    نشطةلأل

كبر أ على االستفادة من وفورات الحجم حيث سيوكون الهدف وتقليل التكاليف وتوزيعها على عدد  الشركاتا يض  أ املالي والفالس، وتساهم الكفاءة املالية 

يزة تنافسية على حساب املنافسين ضمن مل  الشركةمر سوف يساهم في تحقيق  من الوحدات املنتجة بشرط عدم تأثيرها على جودة املنتج النهائي كل هذا األ 

ن الكفاءة املالية تساهم أ (، كذلك يمكن القول  Ngunyu, 2013)  لشركةاملالي    األداء ساس ي لنجاح  أ بيئة ذات منافسة حادة وتعتبر كفاءة التكلفة شرط  

املستغلة ومحاولة االستفادة منها في   الغير  الحصول على االدخارات  النمو االقتصادي الوبنتاجية مختلفة  إ   أنشطةفي  املساهمة في   ,Lampedusa   تالي 

ومحاولة   رباحعلى تحقيق الكفاءة املالية وذلك بهدف خفض التكاليف وتحقيق املزيد من األ   الشركاتمن البديهي اعتماد    الحادة (، في ظل املنافسة  (2019

(، وتساهم الكفاءة  2015االقتصادية وتحسين الرفاهية املجتمع بصوره عامة )زهير،كبر، وكذلك يساهم في تحقيق التنمية أ الحصول على حصة سوقية 

 وبالتالي زيادة في الدخل املتحقق. الشركةداء أ وبالتالي زيادة الكفاءة وفعالية في  نشطةاألكذلك في تخفيض تكلفة العمليات و 

    الكفاءة املالية إطرق الوصول  •

 الكفاءة املالية من خالل:لى إ الوصول  لشركاتيمكن 

والقيام بعمليات التخطيط املالي وكذلك عمليات الرقابة بهدف مقارنة ما هو مخطط    الشركة قسام املختلفة داخل  تحقيق التعاون والتنسيق بين األ .1

 جات.لوجي والتي تمكن من تقليل التكاليف وزيادة السرعة وجودة املنتو بما تم إنجازه واالستفادة من التقدم التكن

 بحيث تضمن تحقيق التوازن بين املوارد اي العناصر املدخلة واملخرجات. السرافلية تمنع الهدر املوارد و آ وضع  .2

 ن يتمتع موظفوها بتدريب واملؤهالت الكافية. أ هلية للتحقيق الكفاءة املالية في مواردها وكذلك يجب أ مكانية وقدرة و إ  شركةللن تكون أ  .3

 الكفاءة املالية  مقاييس •

 ( Assets Turnover Ratioدوران املوجودات: ) معدل .1

ن معدل دوران املوجودات  أ ي  أ )املبيعات(،    اتيرادال معدل دوران املوجودات يقيس ويبين دوران املوجودات بمعنى مدى كفاءة املوجودات في تحقيق  

 (.Nurlaela, 2019ومدى تحقيقها للربح ) الشركةدوران املوجودات( هو نسبة تعني كيف يتم تشغيل جميع املوجودات املمتلكة من قبل  إجمالي)

املبيعات مقسوم على   املوجودات هو نسبة صافي  دوران  كفاءة  أ و  املوجودات،  إجماليمعدل  تعني  النسبة  ارتفاع هذه  هذه  أن  استخدام  في  على 

 .(Efendy, 2018املوجودات )

صافي املبيعات

إجمالي  املوجودات 
=  نسبة دوران  إجمالي  املوجودات 
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ا ما  دائم    ،موجوداتها  إدارة املنافسة ومعرفة فيما إذا كانت تتمتع بكفاءة في    ى خر األ   الشركاتمع بقية    الشركة ويتم من خالل هذه املقياس مقارنة  

 .الشركةاملوجودات لدى  جماليمكانياتها الربحية ويتم ذلك عن طريق االستخدام الكفوء لل إ لى تحسين إ  الشركةتسعى 

 ( Operating Expenses Ratioنةبة مصاريف التشغيل: )  .2

التشغيل ) انفاقها للتوليد    مقاييس( واحدة من  OERتعتبر نسبة مصاريف  التي تم  ، في العادة تقوم اتيرادال الكفاءة املالية وهي تعبر عن املبالغ 

مستوى ممكن  ىلى أدنإغوتقليل التكاليف  إيرادعلى أ لى النتائج املرجوة ويكون الهدف هو تحقيق إ بتحليل التكاليف التشغيلية ملحاولة الوصول  الشركة

( للحصول على نسبة  100وضرب الناتج في )  اتيرادال   إجمالياملصاريف التشغيلية على    إجماليل من خالل قسمة  يتم الحصول على نسبة مصارف التشغي

 ( وكما االتي:Rosenberg, 2013مئوية )

100 ∗
إجمالي  املصاريف التشغيلية

إجمالي  اليرادات
=  نسبة مصاريف التشغيل

 العملية التشغيلية.  إدارة ( كلما كانت املؤسسة أكثر كفاءة في OERكلما انخفضت نسبة مصاريف التشغيل )

 : مفهوم االستقاللية املالية  .2.1.2

و غير مالية و ذلك بسب املزايا العديدة التي تحققها  أ لى تحقيقه العديد من املؤسسات سواء كانت مؤسسات مالية إ تسعى  غايةاالستقاللية املالية 

حرية   حيث  من  سواء  باملؤسسة  من    األعمالالقيام  وغيرها،  الديون  ضغوط  من  معنى أ والتخلص  معرفة  يجب  املالية  االستقاللية  معنى  معرفة  جل 

خر، تعتبر االستقاللية املالية عنصر آ و طرف أ ن الفرد يقوم بصناعة قراراته بنفسه وبدون تدخل جهة أ االستقاللية والتي تعني االستقالل الذاتي بمعنى 

يقاف  إ وتقليل التكاليف و  األعماللى تطوير  إ ؤدي  ت سوف    االستقالليةسة بل حتى  عنصر مهم لتعزيز االستقالل املالي للبلد، كون  مهم ليس فقط للمؤس

قيام ا ما يصاحب  ا على الوضع االقتصادي للبلد ودائم  يجابي  إ سوف ينعكس    بالتاليمثل للموارد املالية املتاحة و أوالعمل على استغالل    السرافالهدر و  

ن تضع  أ على املؤسسات    ؛مرمن املالي لهذه املؤسسات وللتالفي هذا األ العديد من التهديدات التي قد تكون سبب في فقدان األ   نشطةاألو   األعمالاملؤسسات ب

وكذلك تساهم االستقاللية املالية  الحلول املناسبة وتطبق سياسة مالية صحيحة ومستقلة قادرة على مواجهة التهديدات والصدمات الخارجية والداخلية  

األ  الخروج من  املؤسسة على  التي ترغب في تحقيق م  (، دائ2019Nguxen ,الفالس)املالية وكذلك مواجهة شبح    زمةفي مساعدة  املؤسسات  ا ما تفضل 

مان املالي مرتفع مان واالستقرار وفي حال كان مستوى األ لى نقطة األ إ مان املالي االستثمار في االستثمارات التي تحقق االستقرار املالي وتمكنها من الوصول األ 

تكون مرتفعة  إف املالية سوف  االستقاللية  القدرة على  2017Nguyen ,)  ايض  أ ن  امتالك  االستقاللية  تعني  املؤسسات  وفي  لتحقيق  (،   األهداف السعي 

املتوفرة دون تدخل    نشطةاألو   األعمالوالقيام بكل   املوارد  التوجه أل أ والواجبات بصورة ذاتية واالعتماد على  تعتبر و  الحالي  الوقت  ي طرف خارجي، في 

املؤسسة هو   التي تواجهها  التحديات  التكاليف ومع زيادة إ واحدة من  ارتفاع  العمل ولكن  يجاد مصادر تمويل كفيلة بتغطية االحتياجات وضمان سير 

ع والعمل على تحقيق سياسة استقاللية مالية  مر الواقصبح من الضروري على املؤسسة فرض سياسة األ أ ا وهنا مر معقد جد  صبح األ أ شراسة املنافسة 

الوصول   التوازن في    األهدافلى  إ تمكنها من  املستثمرة أ كثر يجب  أ جل فهم االستقاللية  أ نشطتها وعملياتها، من  أ وتحقيق  املوجودات  بين  التميز  يتم  ن 

ن االحتياجات هي الضروريات التي تمكن املؤسسة من القيام  أ واملوجودات املستخدمة وكذلك  يجب التميز وفهم الفرق بين االحتياجات والرغبات حيث 

 (. 2013Sons ,) ليهاإ لى الوصول إ التي تسعى املؤسسة  األهدافنشطتها اليومية بينما الرغبات هي أ بأعمالها و 

 همية االستقاللية املالية أ •

ا في ظل ارتفاع تكاليف  التمويل وزيادة حدة املنافسة و يكون الهدف من تطبيق مفهوم االستقاللية  همية متزايدة خصوص  أ االستقاللية املالية ذات 

فالسياسة املالية هي عبارة عن القرارات التي يكون الهدف    األهدافلى  إ املالية هو تحقيق سياسة مالية متكاملة ومتناسقة تمكن املؤسسة من الوصول  

لتحقيق   املالية  املوارد  تخصيص  )  األهدافمنها  للمؤسسة  املتوفرة  املالية  االمكانيات  وذلك ضمن  والطويل  القصير  املدى  (، كذلك 2013،بوزنادة على 

املستوى   تحقيق  املالية  السياسة  وتح  األمثلالهدف من  املالية  السيولة  الربحية  من  التكاليف  أ قيق  وتدني  العالية  املردودية  دنى مستوى ممكن   أ لى  إ و 

و الذاتي يعبر عن االرتباط بين التجميع واالستخدام  أ كثر على موارد ذاتية، فالتمويل الداخلي  أ ومحاولة تمويل االستثمارات بدون هدر واالعتماد بصورة  

السنوات السابقة والتي تكون تحت تصرف املؤسسة واالحتياطات نوعين قانونية   أرباحوالتي تمثل  ي استخدام االحتياطياتأ دخار واالستخدام بمعنى ال 

التي اختارت املؤسسة عدم توزيعه على املساهمين   رباحي تمثل فائض من األ تاملحتجزة وال رباحواختيارية وكذلك االعتماد على التمويل الذاتي من خالل األ 

ن السياسة املالية أ ، حيث  (2013،حوريةويحقق التمويل الداخلي مزايا عديدة ومنها تقليل التكاليف وزيادة الحرية في اتخاذ القرار و تقليل التكاليف )

لعالقة بين السياسة املالية واالستقاللية يمكن تحقيق النمو واالستمرارية فضل لالستقاللية املالية حيث من خالل ا أ لى تطبيق  إ املتبعة تمكن من الوصول  

التي تؤدي  2006واملردودية عالية )الياسر، التمويل  السياسات  الذاتي  إ (، واحدة من  التمويل  املالية هي االعتماد على  و سياسة أ لى تحقيق االستقاللية 

الذاتي   التمويل  وينقسم  الذاتي  تإ التمويل  من  لى قسمين  املتولدة  النقدية  التدفقات  ذاتي من خالل  طريق    نشطةاألو   األعمالمويل  ذاتي عن  وتمويل 

س أ (، كذلك تعتبر عملية اختيار هيكل ر 2020Hamel ,املحتجزة وغيرها )  رباحو االعتماد على األ أ سهم  أ صدار إ املوجودات املتوفرة مثل بيع موجود قديم و 

و من مصادر خارجية أ املحتجزة واالحتياطات    رباحما من مصادر داخلية مثل األ ألى توفير املوارد املالية  إ املال من القاضية املهمة حيث تسعى املؤسسة  
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ولويات عدة تؤثر في القرارات أ مخاطر ولكن هنالك    أقلكلفة و   أقلفضل كونه  ا خيار استخدام املصادر الداخلية هو األ سهم والقروض ودائم  صدار األ إ مثل  

 أ ساسين  وهما  أ (، الدافع من وراء التمويل الذاتي هو تحقيق هدفين  2020،ياره التمويلية مثل الكلفة وخلق قيمة وتعظيم الربحية و املخاطر )
 

التمويل   :وال

ا:الذاتي للبقاء بمعنى ضمان بقاء واستمرار املؤسسة و    األعمال ي تحقيق تمويل ذاتي يمكن من تحقيق نمو والتوسع في  أ الذاتي للنمو    هو التمويل  ثاني 

 
 

 . مستقبال

 مقاييس االستقاللية املالية  •

 (: Perpetual Financing Ratioنةبة التمويل الداسم )  .1

نها تلك املوارد التي تغطي أتتمثل املوارد الثابتة بو املوارد الثابتة للموجودات الثابتة للمؤسسة، أالدائمة  األموالتعبر هذه النسبة عن مدى تغطية  

جل التي تستخدمها املؤسسة في توليد الدخل، ويمكن الحصول على هذه النسبة  ما املوجودات الثابتة فهي املوجودات طويلة األ أ املوجودات الثابتة فقط و 

 (1997،بوعالم) :و االصول الثابتة وكما يأتيأ تة الدائمة على االستخدامات الثاب األموالو أ من خالل قسمة املوارد الثابتة 

(األموال  الدائمة ) املوارد الثابتة 

(االستخدامات  الثابتة ) املوجودات  الثابتة 
=  نسبة التمويل  الدائم 

 تقدير.  أقل( على 1و أكبر من )أ يجابية للمؤسسة عندما تكون القيمة مساوية إ و أ تكون هذه النسبة مقبولة 

 (: Debt To Total Assets Ratioاملوجودات ) إجما ي   إالدين  نةبة .2

لى تكلفته  إ ن االقتراض يزيد من قدرتها االستثمارية بالضافة أل  األعمالتقوم الشركات باالعتماد على املصادر الخارجية مثل القروض وذلك للقيام ب 

وث مخاطر ومشاكل للشركة وبهدف معرفة مستوى ديون الشركة يجب لى حدإ س املال السهمي ولكن قد يؤدي االفراط في االقتراض  أ املنخفضة مقارنة بر 

يتمثل  أ تحديد نسبة ديونها   املالية،  الرافعة  ب  إجماليو نسبة  األ أالديون  الديون قصيرة  األ نه مجموع  املوجودات فأ جل و جل وطويلة  نه يمثل  إما مجموع 

راض ي ومباني وغيرها( مع املوجودات املتداولة )النقد واملخزون أ موجودات الشركة ويتم الحصول عليها من خالل جمع املوجودات الثابتة )االت و   إجمالي

املدينة وغيرها( ) الدين    (،Madume, 2018والحسابات  الحصول على نسبة  الديون على مجموع   إجماليلى  إ ويتم   املوجودات من خالل قسمة مجموع 

 املوجودات وكما يأتي: 

مجموع  الديون 

مجموع  املوجودات 
=  نسبة الدين  إلى  إجمالي  املوجودات 

ا نسبة قابلية السداد وهي تبين القدرة على الوفاء حيث تبين هذه النسبة مستوى تغطية موجوداتها بأموالها الخارجية حيث  يض  أ تسمى هذه النسبة 

 (. 0.5ن يكون أصغر من )أ و أ ن يساوي أ موال الدائنين مضمونة اي بمعنى يجب على الناتج أ كلما كانت هذه النسبة أصغر كل ما كانت 

ن أ %( تعني  100( )1.0من )  قلن الشركة لديها ديون أكثر من املوجودات والنسبة األ إ%( ف100( )1.0سبة تزيد عن )ن إذا كانت النأ يمكن القول  

 (. Ilmu, 2019خرى )ا لى إ الشركة لديها موجودات أكثر من الديون هذا وتختلف هذه النسبة من صناعة 

 : مفهوم الهشاشة املالية  .3.1.2

م وذلك خالل محاولته لتطوير نموذج بغية التوصل ومعرفة  1972( في عام  Minskyول مرة من قبل الباحث )أ استخدم مصطلح الهشاشة املالية  

 أ املالية، بهدف معرفة معنى الهشاشة املالية يجب    األزماتوشرح وتفسير فترات عدم االستقرار املالي وكذلك بعض من  
 

 معرفة معنى الهشاشة والتي وال

و يمكن  أ ا بمخاطر عالية وبأزمات متكررة يض  أ شكالها و يتسم أ زات بجميع نها عبارة عن الوضع الذي يتسم بالتعرض وبشكل كبير لهأ ن تعرف على أ يمكن 

املهمة والحساسة خصوص  2016،بيرجيسنها ضعف وسهولة تفتت النظام )أ ن تعرف على  أ  ا بعد تعرض (، تعتبر الهشاشة املالية واحدة من املواضيع 

فالس بعضها وخروجها  إ لى  إ دت  أ عرضها ملخاطر كبيرة  تو غير املالية و أ سواء املالية    املنظماتثرت وبشكل كبير على  أ زمات  أ لى اضطرابات و إ االقتصاد العاملي  

 من املنافسة 
 

مان املالي في املؤسسة، تقدم الهشاشة املالية االهتمام بموضوع الهشاشة املالية ومحاولة فهم وتفسير سبب ضعف االستقرار واأل   عن فضال

م قدرة املؤسسة على سداد االلتزامات املترتبة عليها وكذلك تساهم في تفسير سبب عدم تحقيق الربحية املخططة والتي تحاول املؤسسة  تفسير لسبب عد

لى تقليل الربحية وزيادة في مخاطر إ ن الهشاشة املالية تظهر بشكل طبيعي كظاهرة توازن تؤدي أ (، يرى بعض الباحثين 2009Tymoigne ,ليها )إ الوصول 

ن ظاهرة الهشاشة املالية تحدث  أ خر يرى بعض الباحثين مر وفي الجانب األ التخلف عن السداد وتكون السياسة االقتصادية املتبعة مبرر لحدوث هذا األ 

األ أ نتيجة   ال خخطاء متراكمة سابقة وهذه  التي    دارة طاء وسوء في  القرارات هي  Calomrls ,)  الشركةو ضعف مالي في  أ لى حدوث هشاشة  إ دت  أ واتحاذ 

سباب هي سلوك الشركة االستثماري وطريقة التمويل املعتمدة والحالة االقتصادية بشكل عام أ ن تحدث الهشاشة املالية نتيجة لثالث  أ ( ، يمكن  2004

Schroeder ,)  حيث تعتبر من العمليات بالغة التعقيد والصعوبة  الشركةو الضعف املالي في  أ يعتبر من الصعوبة البالغة تحديد سبب الهشاشة املالية  

نها ضعف النظام املالي في مواجهة أ اشة املالية ولكن يمكن تعريف الهشاشة املالية بمفهومها البسيط على  (، ليس هنالك تعريف شامل ومعتمد للهش2009
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لى االعتماد على اعادة التمويل باستخدام إ حيث تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها وقد يؤدي بها    الشركةو هو ضعف مالي في  أ مالية    أزمة

عدم االستقرار املالي والذي ينتج من خالل   ةنها " حالأ ن تعرف الهشاشة املالية على أ كبر، ويمكن أ و حتى بيع بعض من موجوداتها لتجنب مخاطر أ الديون 

  الشركةليها  إ   (، يبين هذا التعريف الحالة التي تصل2017،العطوي املالية على الوفاء بالتزاماتها ويتبعه انخفاض في مستوى الربحية")  الشركةعدم قدرة  

و ربحية أ لى انخفاض في مستوى التدفقات النقدية إ ا يض  أ حيث تواجه عجز في سداد االلتزامات نتيجة لوجود حالة من عدم االستقرار املالي والذي يؤدي 

الداخلية  أ ن تعرف الهشاشة املالية على  أ ، وكذلك يمكن  الشركة (، يشير هذا 2011Hong ,)و بسبب عوامل خارجية"أ   لشركةنها " ضعف في العوامل 

 دارةخالقية وسوء ال فالعوامل الداخلية تشمل املخاطر األ  الشركةلى العوامل الداخلية والخارجية التي تكون سبب في حدوث الضعف املالي في إ التعريف 

ن تعرف الهشاشة املالية على أ ن يصاب بها االقتصاد ككل، ويمكن أ املالي التي يمكن  األزماتوغيرها من العوامل الداخلية بينما العوامل الخارجية تتمثل ب

لبات غير املعتادة في املتغيرات  سعار املوجودات وظروف االئتمان والنمو االقتصادي بحيث تؤدي التقأ نها " الحساسية العالية للمراكز املالية لتغيرات في أ 

و بيع املوجودات أ نها الحالة التي تقوم من خاللها الوحدة االقتصادية باالعتماد على التمويل بالديون أ لى خلق صعوبات بالوفاء بالتزامات بمعنى إ السابقة 

بالتزاماتها")أ من   الوفاء  في  2006Schinasi ,جل  املالي  النظام  تأثر  التعريف شدة  يبين هذا  القدرة على   الشركة(،  تؤثر على  بحيث  املحيطة  بالتغيرات 

و أ يجاد الحلول عن طريق بيع املوجودات لتالفي كبر الخطر  إ   الشركةلى محاولة  إ الحصول على املوارد املالية والقدرة على االستمرار في النمو من ما يؤدي  

خالقي  أ ا من وجود خطر  جزئي    أو احتمال حدوث ضعف في النظام املالي والذي  ينشأ نها " عبارة عن ضعف مالي أ ا على  يض  أ شاشة املالية  التهديد، وتعرف اله

وتتمثل هذه  الشركةسباب حدوث الهشاشة املالية  هي املخاطر االخالقية في أهم أ ن واحدة من أ (، يركز هذا التعريف على 2006Ranciere ,")الشركةفي 

 خذ بنظر االعتبار املخاطر والتهديدات املصاحبة لهذه الفرص. املخاطر في محاولة انتهاز الفرص املربحة دون األ 

 همية الهشاشة املالية أ •

ة، تحصل هذه نتاجينشطتها ال أ تنشأ الهشاشة املالية من انتشار ممارسات الشركات واعتمادها على عقود التمويل بالديون بهدف تمويل عملياتها و 

طراف وهنا يجب على الشركة  صل القرض والفائدة خالل املدة وحسب ما هو متفق في العقد املبرم ما بين األ أ الشركات على القروض مقابل وعد بسداد  

األ  فهذا  السداد  في  املقترضة  الشركة  وفي حال فشلت  والفائدة  الدين  يمكنها سداد  بحيث  الكافية  الضمانات  بهتوفير  يودي  ال إ ا  مر  فالس، وحسب لى 

(Minskyتعتبر )   الشركة ذات هشاشة مالية في حال واجهة صعوبات في سداد االلتزامات ويتم تحليل الهشاشة املالية من حيث فئات التدفقات النقدية

و  واستخدامات    اتيرادال للشركة  واالقتراض  واالستخدامات  األموالاملتحققة  املصادر  حيث  من  النقدية  التدفقات  توضيح  ويمكن  الديون   وخدمة 

(, 2001Duncanc :كما في املعادلة التالية ) 

𝑹 + 𝑫 = 𝑰 + 𝑽 

 ن:أ حيث 

(R( ،التدفقات النقدية = )D( ،االقتراض = )I( ،االستثمار = )Vخدمة الدين = ) 

تالي تساهم عملية دراسة وتحليل ال(، وب2021Bialowolski ,توقعة )املتعكس الهشاشة املالية نقص املوارد للتعامل مع النفقات املجمعة وغير  

ن عدم االستقرار املالي في أ مان املالي ويمكن القول لى حالة االستقرار واأل إ  الشركةمام وصول أ الهشاشة املالية للمؤسسة على معرفة املعوقات التي تقف 

هو فشل مالي مؤقت ويمكن الكشف عن الهشاشة املالية من خالل القيمة الصافية للشركة غير املادية وصافي الثروة الجماعية والتخلف عن    الشركة

واالقتصاد على حد سواء وكذلك حجم   الشركةراحل التي تمر بها (، تختلف درجة الهشاشة املالية باختالف امل 2019Susan ,السداد وانخفاض الربحية )

كثر عرضة التي ال تمتلك احتياطيات سائلة هي األ  الشركات ( في العادة تكون  2011،الدليمييلعب دور في مستوى الهشاشة املالية )  األعمالوطبيعة    الشركة

املالي ) تعاني منها  إ جل  أ (، من  2012Brunetti ,للضعف والهشاشة في نظامها  التي  املالية  للهشاشة  املناسبة  الحلول  عادة هندسة إ يجب    الشركةيجاد 

بالضافة   والصالبة  بالقوة  يتمتع  بحيث  املالي  الداخلية إ النظام  والصدمات  املعوقات  مع  والتكيف  املواجهة  من  تمكن  والتي  الوقت  بنفس  املرونة  لى 

الدور الرقابي سواء رقابة داخلية ورقابة خارجية بحيث تعمل على تصحيح مسار العمل واالستفادة كذلك يجب تفعيل  الشركةوالخارجية التي تصاب بها 

العكسية و  خطاء السابقة كذلك تقليل االعتماد على املصادر املالية الخارجية واستبدالها بمصادر ذاتية  خذ الدروس والعبر من األ أ من عملية التغذية 

 مان املالي وبنسب تحفظ األ 
 

 (.2012، الهوران )بحيث يمكنها االستمرار والتوسع مستقبال

 أسباب وحلول الهشاشة املالية  •

التمويل   نشطةول يتعلق بعدم اليقين املتزايد والطلب املرتبط ألن هنالك بعدين للهشاشة املالية البعد األ أ يمكن توضيح أسباب الهشاشة املالية في  

ما مرتبطة إ سباب الهشاشة املالية تكون  أ ن  أ ط التوزيع التمويلي العاملي لالقتصاديات املتقدمة وبقية العالم بمعنى  املتعلقة باملضاربة والثاني يتعلق بنم

وضعف املوقف املالي وظهور االبتكارات املالية   دارة خالقية ومشاكل ضعف ال و عوامل خارجية فالعوامل الداخلية تتمثل باملخاطر األ أ بعوامل داخلية  

سباب باختالف حجم  وحاالت عدم االستقرار االقتصادي، تختلف األ   األزماتالجديدة والعوامل الخارجية تتمثل املنافسة والتدخل الحكومي والقيود و 

سباب الهشاشة املالية هو زيادة عدد الودائع غير  أ هم  أ ة واحدة من  نه في املؤسسات املالية واملصرفيأ وطبيعة عملها فعلى سبيل املثال نجد    الشركةوقدرة 
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القروض بدون ضمانات كافية ) املخاطر يساهم 2013Quijano ,املؤمن عليها وزيادة في تقديم  (، وكذلك طبيعة السياسة االستثمارية املطبقة فإهمال 

ن العالقة ما بين حجم الشركات والهشاشة املالية للشركات قوية بالنسبة  أ يمكن القول   (،2012Gennaioli ,وبشكل كبير في حدوث الهشاشة املالية )

يجاد  إ نها سوف تحاول  أ لى  إ ن الشركة كل ما كبر حجمها زادت التحديات والصعوبات التي تواجهها بالضافة  أ لى البقاء على الحياة بمعنى  إ لتحيز الشركة  

يجابي في إ (، كذلك تعزيز مستوى السيولة يلعب دور  2019Alfaro ,)بقائها وعدم خسارة حصتها التنافسية  تخاذ القرارات املناسبة للضمان  إ الحلول و 

مكانياتها على سداد االلتزامات  إ كونها سوف تحتفظ بمستوى مالئم من النقد السائل بما يعزز    الشركةتقليل مستوى الهشاشة املالية في النظام املالي في  

و أ مام الصدمات السلبية سواء داخلية  أ من الصمود    الشركةاتباع سياسة السيولة املناسبة التي تضمن بناء هيكل مالي يمكن    الشركةبمعنى يجب على  

ي االبتعاد عن أ باالبتعاد عن االستثمارات التي تزعزع االستقرار املالي   الشركةن تقوم  أ (، وللحد من مخاطر الهشاشة املالية يمكن  2020Danilo ,)خارجية

الخطر ومحاولة توفير مرونة  اال  الخارجية )أ ستثمار  املالية  املوارد  املخاطر وتقليل االعتماد على  تلعب دور 2003Draghi ,كبر وتنويع  الرقابة  (، كذلك 

سباب  أ خرى حول  أ (، هنالك وجهات نظر  2021Bialowlski ,يجابي في الحد من الهشاشة املالية وتزيد من فرص الرفاهية والتمتع بصحة مالية عالية )إ 

تالي يزيد من تقلبات االقتصاد الكلي وهو بدوره يولد الهشاشة  الفراط في املخاطر وبلى ال إ ن التحرير املالي يؤدي  أ الهشاشة املالية حيث يرى بعض الباحثين  

 . (2012Roseline ,ا على النمو )املالية والتي تؤثر سلب   األزماتاملالي ويزيد من احتمالية حدوث 

 مقاييس الهشاشة املالية  •

 و تمويل بونزي:أو مضاربة أهشاشة منةكي مؤشر تحوط  .1

ويمكن تطبيق   تمويل بونزي   شركةو  إ تمويل مضاربة    شركةو  إ تمويل تحوط    شركةما  إ لى ثالث فئات وهي   إ ( تقسم املؤسسات  Minskyاقترح العالم )

تكون قادرة على سداد كل التزاماتها   الشركاتالتي تكون ذات تمويل تحوط هي    الشركاتو غير مالية،  أ نواع املؤسسات سواء مالية  أ هذا التقسيم على جميع  

الكافية للوفاء بجميع التزاماتها وفي    اتيرادال نها لن تكون لديها القدرة على توليد  أ ا تمويل املضاربة فهي تعرف مسبق    الشركاتما  إ وفي مواعيد استحقاقها و 

نها لن تكون قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها وفي أ لى حد ما تمويل املضاربة من حيث  إ تمويل بونزي فهي تشبه    لشركاتما بالنسبة  أ مواعيدها املحددة و 

 (  2020،حسن) كبرأ وااللتزامات يكون  اتيرادال ن حجم االختالف ما بين كل من إمواعيدها ومع ذلك ف

 نةبة تغطية الفواسد:

𝑰𝑪 =
𝑵𝒆𝒕 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆 + 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑬𝒙𝒑𝒆𝒏𝒔𝒆

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑬𝒙𝒑𝒆𝒏𝒔𝒆
 

 = مصروفات الفوائد  Interest Expense= صافي الدخل،  Net Income= تغطية الفوائد،  IC ن:أ حيث 

 حةب التقةيم االتي فئة املؤسةةاختيار  (:1جدول )
IC  تمويل تحوط  4و يساوي أأكبر 
IC  تمويل مضاربة  0و 4بين 
IC  تمويل بونزي  من الصفر أقل 

 (Teixeira،2017) املصدر: 

 :الدراسات الةابقة . 2.2

الكفاءة املالية لشركات التحويل املا ي املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية    تقييم التحليل املا ي وعالقته بقياس و   ( 2020دراسة حمودي ) •

فقي للقوائم املالية ودورها في قياس الكفاءة املالية للشركات  لى التعرف على دور التحليل املالي العمودي واأل إ تهدف الدراسة  ،(2017- 2013للفترة )

ربع شركات كلها مدرجة في  أ التحويل املالي وفهم نقاط القوة والضعف لهذه الشركات، اعتمدت الدراسة على املنهج التحليلي وشملت الدراسة على  

لى إ (، حيث تم التوصل  Microsoft Excelفقي  باستخدام برنامج )واأل (، وتم التحليل العمودي  2017-2013سوق العراق لألوراق املالية وللمدة )

همها وجود ضعف في القدرة االستثمارية للشركات ضمن الدراسة وكذلك وجود نوع من الكفاءة املالية للبعض الشركات من ما  أ نتائج واستنتاجات 

  نظري طار إ لى متغير الكفاءة املالية وتكوين وبلورة إ في التطرق دراسة حمودي  تكمن أوجه تشابه الدراسة الحالية مع ،لى تعزيز مراكزها املاليةإ يؤدي 

لى متغيرات االستقاللية إ وعدم التطرق  املستخدمة  ما أوجه االختالف فتكمن في طبيعة العينة والسوق واملدة الزمنية  أ عن متغير الكفاءة املالية،  

 املالية والهشاشة املالية.

للكفاءة    تقييمجراء  إ    إتهدف هذه الدراسة  ،  الكفاءة املالية في نظام التأمين الصحي الحكومي في قطاع غزة  تقييم  (2015دراسة النجار وحلس ) •

سلوب دراسة تحليلية  أ مجتمع الدراسة هو نظام التامين الصحي في قطاع غزة واستخدام    املالية للنظام التأمين الصحي الحكومي في قطاع غزة،

لى نتائج حول الكفاءة املالية للنظام التأمين الصحي وباستخدام السالسل الزمنية ملدخالت  إ م استخدام مؤشرات حديثة للوصول  تطبيقية مقارنة وت

سلوب تحليل البيانات املغلفة  أ ومخرجات النظام ومن املؤشرات املستخدمة  نسبة العائد على حقوق امللكية ونموذج القيمة االقتصادية املضافة و 

و وطريقة حد   السميك  والحد  العشوائية  بأ التكلفة  والخاصة  العالقة  ذات  تقارير  وتفسير  وتحليل  البيانات  تم عرض  الحر،  التوزيع   إدارةسلوب 
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مين أن نظام التأ (، حيث بينت نتائج هذه الدراسة بMicrosoft Excelوكذلك تم ايجاد النسب والعالقات باستخدام برنامج ) اتيرادال املصروفات و 

طباء املتخصصين وكذلك  الصحي الحكومي ال يتمتع بكفاءة مالية تمكنه من العمل بصورة فعالة كذلك بينت الدراسة نقص ملحوظ في معدل األ 

دنى أ لى إ همية القيام بخفض التكاليف والنفقات  أ لى توصيات عديدة  ومنها  إ وية والعالج، وتم التوصل  دجهزة الطبية وارتفاع في تكاليف األ نقص في األ 

للوصول   االنفاق  ليتوافق مع حجم  والخارجي  الداخلي  التمويل  ورفع مستوى  املقدمة  الخدمات  رفع جودة  العمل على  لى إ مستوى ممكن وكذلك 

املالية  لى متغير الكفاءة  إ ، أوجه تشابه الدراسة الحالية مع دراسة النجار وحلس في التطرق  الكفاءة املالية املطلوبة لنظام التامين الصحي الحكومي

لى متغيرات إ ما أوجه االختالف فتكمن في طبيعة العينة والسوق واملدة الزمنية وعدم التطرق  أ ري عن متغير الكفاءة املالية،  ظطار نإ وتكوين وبلورة  

 االستقاللية املالية والهشاشة املالية. 

اقع  ( للحد من الهشاشة املاليةIFRS) معايير تعزيز الكفاءة املالية في ظل  (2020دراسة حةين والةقا ومحمود ) • في   الزماتدراسة تجريبية لو

البيانات تحليل مغلف  باستخدام  الدراسة    ،العراق  تأثير  إتهدف هذه  )  معاييرلى معرفة  الدولية  املالية  الكفاءة IFRSالتقارير  بين  العالقة  في   )

وتم اختيار   األزماتثار هذه  آ املالية وكيفية الوقوف والحد من    األزماتفهم تأثير  والهشاشة املالية في القطاع املصرفي العراقي، كذلك حاولت الدراسة  

  مضاربة،   ( ومؤشر )التحوط،Z-score(، وتم اختيار مؤشر )2018-2013( مصرف تجاري مدرج في سوق العراق لألوراق املالية وللفترة )20عينة من )

القياس باستخدام تحليل مغلف البيانات وكذلك تمثل دور )أ بونزي( للقياس الهشاشة املالية   ( في مدى تبني  IFRSما عن الكفاءة املالية فقد تم 

يجابي ويظهر  إ ( يعتبر  IFRSن تبني )أ ن الكفاءة املالية العالية تساهم في تقليل الهشاشة املالية و أ لى نتيجة وهي  إ املصارف هذا املعيار، وتم التوصل  

الحالية مع دراسة حسين والسقااملالية وبعدها  األزماتدوره ضمن فترات ما قبل   الدراسة  أوجه تشابه  التطرق    ،  لى متغيرات إ ومحمود تكمن في 

العينة والسوق واملدة لى مفهوم االستقاللية املالية كذلك وجود اختالف في  إ ما أوجه االختالف فتكمن في عدم التطرق  أ الكفاءة والهشاشة املالية ا  

 الزمنية. 

 Lukac & Kedzo,  The financial efficiency of small food and drink produces across selected European union)  2020دراسة ) •

countries using data envelopment analysis    غذية واملشروبات  الصغيرة لنتاج األ لى معرفة دور الكفاءة املالية في املشاريع  إ تهدف هذه الدراسة

التي تقف   املشاكل والعقبات  الصغيرة وكذلك  أ وكذلك معرفة  املشاريع  النظر في  أ مام هذه  التشغيلية واملالية   نشطةاألمتعددة ضمن    معاييرخذ 

وربي وتقدير الكفاءة النسبة باستخدام تحليل  لى تحليل هذه املشاريع الصغيرة عبر بلدان االتحاد األ إ والتسويقية واالستراتيجية، وتهدف الدراسة  

العينة يوجد اختالفات خالل ن عدد من الشركات الصغيرة ذات كفاءة عالية، في  أ (، ومن النتائج التي توصلت لها الدراسة  DEAمغلف البيانات )

شارت أ فضل وكذلك  أ ن نسب الكفاءة الفعالة والربحية أ كفاء  كبر نسبة من املنتجين الصغار األأ فترة التحليل حيث تكشف البلدان التي توجد فيها  

( مع الدراسة الحالية Lukac & Kedzo)  ، تكمن أوجه تشابه دراسةنتاج املشاريع الصغيرة من خالل رفع الكفاءة املاليةإ مكانية تحسين  إلى  إ الدراسة  

ما أوجه االختالف فتكمن حجم العينة والسوق واملدة أ،  اللى مفهوم الكفاءة املالية والتطبيق في القطاع الصناعي وجود تشابه في بعض  إفي التطرف  

 لى مفاهيم االستقاللية والهشاشة املالية.إ الزمنية كذلك وجود اختالف من حيث عدم التطرق 

لى التحقق في  إ تهدف هذه الدراسة   :Schroeder (2009) Defining and detecting financial fragility: New Zealand’s experienceدراسة   •

سباب عدم االستقرار  أ لى معرفة  إ دبيات االقتصادية، كذلك تهدف الدراسة  عطاء مفهوم وتعريفات مختلفة في األ إ سبب الهشاشة املالية وكذلك  

األ  املؤشر املالي وتم مقارنة  املالية باستخدام مجموعة مقابلة من  الهشاشة  املختلفة لتعريف واكتشاف  نهج ما بعد  ساليب  ات واستخدام مؤشر 

(Keynesian  من ) طار منسكي )مضاربة وتحوط وبونزي( وتمت الدراسة على قطاعات  إ طار بسيط ملحاسبة التدفق النقدي، من ال املستخدمة هو  إ

كثر من ثالث سنوات وفي هذه الفترة ا أللى استنتاجات حيث كانت نيوزيلندا في وضع هش مالي  إ الية، وتم التوصل  املوللعينة من املؤسسات املالية وغير  

،  كثر مرونة وقدرة في مواجهة عد االستقرار و وضع حد للهشاشة املاليةأ ن يتخذ قرارات  تجعل نيوزيلندا أ كان يمكن من خاللها لصانعي السياسات 

 لى مفهوم  إ ( فقد تطرقت الدراستين  Schroederتكمن أوجه تشابه الدراسة الحالية مع دراسة )
 

لى أسباب حاالت  إ  عن التطرف  الهشاشة املالية فضال

أوجه االختالف   املالية، تكمن  الهشاشة  اطار نظري عن متغير  املختلفة وتم االستفادة في تكوين  املالي ومقارنة األساليب  في حجم  عدم االستقرار 

 وطبيعة العينة والسوق واملدة الزمنية ووجد اختالق في ال املستخدمة. 

 : ا يالتحليل امل .3

 : التحليل املا ي للكفاءة املالية  . 1.3

 ( Operating Expenses Ratioالتحليل املا ي لنةبة مصاريف التشغيل )  .1.1.3

ودائما ما تحاول الشركات تحليل مصاريفها التشغيلية ملحاولة الوصول    ات يرادال تبين نسبة مصاريف التشغيل املصاريف التي تم انفاقها للتوليد  

املصاريف    إجماليقدر من املصاريف، يتم الحصول على نسبة مصاريف التشغيل من خالل قسمة    أقلب  إيرادعلى  أ لى النتائج املرجوة ومحاولة تحقيق  إ 
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أكثر كفاءة   الشركة( كلما كانت 0.7( و )0.5لى نسبة مئوية، كلما وقعت النسبة بين )( للحصول ع100وضرب الناتج في ) اتيرادال   إجماليالتشغيلية على  

(, 2013Rosenberg( يبين الجدول ، )تحليل نسبة مصاريف التشغيل للشركات الصناعية 1 )عينة الدراسة.  األردنية 

 عينة الدراسة  الردنيةتحليل نةبة مصاريف التشغيل للشركات الصناعية  :(1جدول )

اسم   ت 

الشركة/املدة  

 الزمنية

معدل   2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

 الشركة 

اسمنت   1

 الشمالية 

0.794 0.775 0.878 0.828 0.687 0.720 0.740 0.736 0.973 0.854 0.750 0.794 

االستثمارات   2

 العامة 

0.654 0.721 0.712 0.694 0.658 0.708 0.548 0.576 0.682 0.547 0.571 0.643 

الباطون   3

الجاهز  

والتوريدات  

 االنشائية 

0.930 0.907 0.879 0.871 0.857 0.863 0.827 0.860 0.889 0.988 0.896 0.888 

البوتاس  4

 العربية 

0.534 0.442 0.487 0.648 0.737 0.593 0.822 0.752 0.654 0.551 0.598 0.620 

الصناعية   5

التجارية  

 الزراعية 

0.922 0.915 0.903 0.893 0.905 0.933 0.923 0.931 0.943 0.935 0.884 0.917 

 0.772 0.740 0.775 0.828 0.771 0.772 0.763 0.769 0.787 0.772 0.752 0.767 معدل الفترة  

 .انالباحثعداد إاملصدر: من 

( الجدول  الصناعية  1يبين  للشركات  التشغيل  نسبة مصاريف  )  األردنية( تحليل  بلغ  ويالحظ تحقيق معدل شركة عام  الدراسة،  (،  0.772عينة 

على من املعدل القطاعي  أ ( باملقارنة مع بقية الشركات عينة الدراسة وهو معدل 0.917معدل شركة بلغ ) اعلىالصناعية التجارية الزراعية وحققت شركة  

  القطاعي، ا للمعيار الصناعي  ( معدالت مقبولة وفق  الشمالية  سمنتإ و  االستثمارات العامةو  البوتاس العربية)(، كذلك حققت شركة 0.5-0.7الصناعية )

 . ومتقاربةوحققت الشركات معدالت مقبولة 

 ( Assets Turnover Rateالتحليل املا ي ملعدل دوران املوجودات ). 2.1.3

ن معدل دوران املوجودات  أ ي  أ )املبيعات(،    اتيرادال معدل دوران املوجودات يقيس ويبين دوران املوجودات بمعنى مدى كفاءة املوجودات في تحقيق  

معدل دوران املوجودات هو  ، لربحومدى تحقيقها  الشركةدوران املوجودات( هو نسبة تعني كيف يتم تشغيل جميع املوجودات املمتلكة من قبل  إجمالي)

املبيعات مقسوم على   النسبة تعني كفاءة  إ املوجودات، و   إجمالينسبة صافي  ارتفاع هذه  املوجودات )أن  يبين  (،  Asrizal, 2018على في استخدام هذه 

 عينة الدراسة.  األردنية( تحليل معدل دوران املوجودات للشركات الصناعية 2الجدول )

 عينة الدراسة  الردنيةتحليل معدل دوران املوجودات للشركات الصناعية  :(2جدول )

اسم   ت 

الشركة/املدة  

 الزمنية

معدل   2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

 الشركة 

 0.652 0.421 0.521 0.394 0.556 0.588 0.607 0.765 0.706 0.759 0.814 1.045 اسمنت الشمالية  1

االستثمارات   2

 العامة 

0.438 0.449 0.445 0.348 0.347 0.311 0.299 0.305 0.352 0.409 0.356 0.369 

الباطون الجاهز   3

والتوريدات  

 االنشائية 

0.666 0.611 0.669 0.680 0.791 0.729 0.685 0.675 0.508 0.490 0.411 0.628 

 0.499 0.408 0.464 0.478 0.452 0.403 0.519 0.565 0.518 0.541 0.589 0.555 البوتاس العربية  4

الصناعية   5

 التجارية الزراعية 

1.160 2.082 1.132 0.858 0.877 0.700 0.521 0.599 0.687 0.758 0.651 0.910 

 0.612 0.449 0.528 0.484 0.517 0.499 0.573 0.669 0.622 0.709 0.909 0.773 معدل الفترة  

 .انعداد الباحثإاملصدر: من 
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( الجدول  الصناعية  2يبين  املوجودات للشركات  بلغ )  األردنية( معدل دوران  الدراسة، ويالحظ تحقيق معدل شركة عام  (، وحققت  0.612عينة 

الدراسة، وحققت شركة  0.910معدل شركة بلغ )  الصناعية التجارية الزراعيةشركة   العامة  ( وهو أفضل معدل بين الشركات عينة   أقل االستثمارات 

 (. 0.909يث بلغ )( ح2011(، وحققت الشركات أفضل معدل فترة في سنة )0.369معدل شركة بلغ )

 املا ي لالستقاللية املالية:  ل التحلي . 2.3

 ( Perpetual Financing Ratioالتحليل املا ي لنةبة التمويل الداسم ) .1.2.3

املوارد التي تغطي و املوارد الثابتة للموجودات الثابتة للمؤسسة، تتمثل املوارد الثابتة بانها تلك أالدائمة  األموالتعبر هذه النسبة عن مدى تغطية  

جل التي تستخدمها املؤسسة في توليد الدخل، ويمكن الحصول على هذه النسبة  ما املوجودات الثابتة فهي املوجودات طويلة األ أ املوجودات الثابتة فقط و 

يجابية للمؤسسة عندما إ و  أ صول الثابتة تكون هذه النسبة مقبولة  و األ أ الدائمة على االستخدامات الثابتة    األموالو  أ من خالل قسمة املوارد الثابتة  

 (. 1997بوعالم،تقدير ) أقل( على 1كبر من )أ و أ تكون القيمة مساوية 

 عينة الدراسة  ردنيةال تحليل نةبة التمويل الداسم للشركات الصناعية  :(3جدول )

اسم   ت 

الشركة/املدة  

 الزمنية

معدل   2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

 الشركة 

اسمنت   1

 الشمالية 

1.368 1.542 1.487 1.588 1.975 2.033 2.070 2.161 2.008 2.291 2.329 1.896 

االستثمارات   2

 العامة 

3.163 3.214 3.140 3.459 3.540 3.341 3.522 3.807 4.075 3.688 3.368 3.483 

الباطون   3

الجاهز  

والتوريدات  

 االنشائية 

2.185 2.014 2.262 2.261 2.368 2.338 2.406 2.326 2.095 1.978 1.768 2.182 

البوتاس  4

 العربية 

1.738 2.321 2.428 2.456 2.597 2.873 2.612 2.712 3.148 2.784 2.351 2.547 

الصناعية   5

التجارية  

 الزراعية 

1.502 1.752 1.500 1.488 1.530 1.429 1.393 1.392 1.232 1.269 1.364 1.441 

 2.310 2.236 2.402 2.512 2.480 2.401 2.403 2.402 2.250 2.163 2.169 1.991 معدل الفترة  

 .انعداد الباحثإاملصدر: من 

(، وحققت  2.310عينة الدراسة، ويالحظ تحقيق معدل شركة عام بلغ ) ردنيةاأل ( تحليل نسبة التمويل الدائم للشركات الصناعية 3يبين الجدول )

(،  1على من املعدل القطاعي الصناعية )أ ( باملقارنة مع بقية الشركات عينة الدراسة وهو معدل  3.483أفضل معدل شركة بلغ )  شركة االستثمارات العامة

 ا للمعيار الصناعي.( وهي نسبة مقبولة وفق  1.441نسبة مصاريف تشغيل بلغت ) أقلكذلك حققت شركة الصناعية التجارية الزراعية 

 ( Debt To Total Assets Ratioاملوجودات ) إجما يل املا ي لنةبة الدين ا   التحلي .2.2.3

الدين   الحصول على نسبة  النسبة    إجماليلى  إ ويتم  املوجودات، تسمى هذه  الديون على مجموع  ا نسبة يض  أ املوجودات من خالل قسمة مجموع 

أصغر كل ما   قابلية السداد وهي تبين القدرة على الوفاء حيث تبين هذه النسبة مستوى تغطية موجوداتها بأموالها الخارجية حيث كلما كانت هذه النسبة

%(  100( )1.0سبة تزيد عن )ن إذا كانت النأ (، يمكن القول  0.5ن يكون أصغر من )أ و  أ ن يساوي  أ ي بمعنى يجب على الناتج  أ موال الدائنين مضمونة  أ كانت  

ن الشركة لديها موجودات أكثر من الديون هذا وتختلف هذه النسبة  أ %( تعني  100( )1.0من )  قلن الشركة لديها ديون أكثر من املوجودات والنسبة األإف

 (. Ilmu, 2019خرى )أ لى إ من صناعة 
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 عينة الدراسة  الردنيةاملوجودات للشركات الصناعية  إجما ي   إالدين تحليل نةبة  :(4جدول )

اسم   ت 

الشركة/املدة  

 الزمنية

معدل   2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

 الشركة 

اسمنت   1

 الشمالية 

0.049 0.124 0.111 0.132 0.203 0.361 0.299 0.159 0.356 0.267 0.183 0.204 

االستثمارات   2

 العامة 

0.082 0.086 0.099 0.090 0.093 0.120 0.103 0.110 0.109 0.137 0.144 0.107 

الباطون   3

الجاهز  

والتوريدات  

 االنشائية 

0.439 0.459 0.445 0.407 0.390 0.400 0.419 0.454 0.510 0.541 0.552 0.456 

البوتاس  4

 العربية 

0.187 0.170 0.110 0.118 0.092 0.122 0.122 0.138 0.164 0.181 0.166 0.143 

الصناعية   5

التجارية  

 الزراعية 

0.462 0.319 0.441 0.484 0.318 0.288 0.309 0.340 0.351 0.355 0.374 0.367 

 0.255 0.284 0.296 0.298 0.240 0.250 0.258 0.219 0.246 0.241 0.232 0.244 معدل الفترة  

 .ناالباحثعداد إاملصدر: من 

(،  0.255عينة الدراسة، ويالحظ تحقيق معدل شركة عام بلغ )  االردنيةاملوجودات للشركات الصناعية    إجماليلى  إ   الدين( نسبة  4يبين الجدول )

، وحققت حسب املعيار الصناعي القطاعي  ( وهو أفضل معدل بين الشركات عينة الدراسة0.107معدل شركة بلغ )االستثمارات العامة  وحققت شركة  

 (.0.5ا للمعيار الصناعي القطاعي )( وهو معدل مقبول وفق  0.456معدل شركة بلغ ) علىأ نشائيةالباطون الجاهز والتوريدات الشركة 

 التحليل املا ي للهشاشة املالية:  .3.3

 و تمويل بونزي:أو مضاربة أهشاشة منةكي مؤشر تحوط  . 1.3.3

 عينة الدراسة  ردنية ال بونزي( للشركات الصناعية -مضاربة-تحليل هشاشة منةكي )تحوط :(5جدول )

اسم   ت 

الشركة/املدة  

 الزمنية

معدل   2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

 الشركة 

اسمنت   1

 الشمالية 

42.600 22.354 7.996 5.687 12.103 9.103 11.276 15.410 -0.182 6.375 11.808 13.139 

 تحوط تحوط تحوط بونزي  تحوط تحوط تحوط تحوط تحوط تحوط تحوط تحوط

االستثمارات   2

 العامة 

4.205 2.863 3.413 2.561 3.083 1.912 3.282 2.163 1.815 2.774 2.077 2.741 

 مضاربة  مضاربة  مضاربة  مضاربة  مضاربة  مضاربة  مضاربة  مضاربة  مضاربة  مضاربة  مضاربة  تحوط

الباطون   3

الجاهز  

والتوريدات  

 االنشائية 

0.613 0.507 2.147 3.475 7.908 6.376 8.886 4.412 1.125 -1.497 -3.704 2.750 

 مضاربة  بونزي  بونزي  مضاربة  تحوط تحوط تحوط تحوط مضاربة  مضاربة  مضاربة  مضاربة 

البوتاس  4

 العربية 

85.275 62.062 60.456 128.226 156.501 86.989 11.818 14.110 12.522 18.849 22.795 59.964 

 تحوط تحوط تحوط تحوط تحوط تحوط تحوط تحوط تحوط تحوط تحوط تحوط

الصناعية   5

التجارية  

 الزراعية 

24.220 27.052 51.818 64.588 13.605 2.147 3.699 10.929 6.012 15.955 73.173 26.654 

 تحوط تحوط تحوط تحوط تحوط مضاربة  مضاربة  تحوط تحوط تحوط تحوط تحوط

 21.049 21.229 8.492 4.258 9.404 7.792 21.304 38.64 40.907 25.166 22.967 31.382 معدل الفترة  

 تحوط تحوط تحوط تحوط تحوط تحوط تحوط تحوط تحوط تحوط تحوط تحوط

 .انعداد الباحثإاملصدر: من 

عينة الدراسة، ويالحظ تحقيق    ردنيةاأل بونزي( مؤشر تغطية الفوائد للشركات الصناعية  -مضاربة-تحليل هشاشة منسكي )تحوط(  5يبين الجدول )

االستثمارات ( تمويل تحوط، وحققت شركة 59.964أفضل معدل شركة بلغ ) البوتاس العربية( تمويل تحوط، وحققت 21.0496معدل شركة عام بلغ )

 .مضاربة( تمويل 2.741معدل شركة بلغ ) أقل  العامة
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 :حصائي للمتغيرات الدراسةالتحليل اإل  .4.3

  :املاليةعالقة تأثير ذات داللة معنوية بين مؤشرات الكفاءة املالية والهشاشة  دتوج الفرضية الو  : .1.4.3

 نسبة مصاريف التشغيل والهشاشة املالية.توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين مؤشر  :الفرضية الفرعية الو    •

 نتاسج عالقة التأثير نةبة مصاريف التشغيل في الهشاشة املالية  :(6جدول )

املؤشرات  

 املةتقلة 

التقديرات   املؤشر التابع

(Coefficient) 

الخطأ املعياري  

(Std. Error) 

 إحصاسية

(t-Statistic) 

 مةتوى املعنوية

 (Prob) 

 القرار 

OER IC 171.574 - 50.277 3.412 - 0.042  قبول الفرضية 

 الطريقة املقطعية للمربعات الصغرى  0.527 (Cالثابت )
Method: Pooled Least Squares 
𝐼𝐶 = 0.527 +  −171.574 𝑂𝐸𝑅  

معامل التحديد  

(𝑅2) 

0.795 

-F( )tإحصائية )

Statistic) 

11.648 

مستوى معنوية  

(F) 

0.041 

 الشركات حةب التأثير الثابتالتمايز بين 

Fixed Effects (Cross) 

 التمايز بين الفترات حةب التأثير الثابت

Fixed Effects (Period) 

 

 الشركات 

(Cross) 

 التقديرات 

(Coefficient) 

 الفترات  الترتيب

 (Period) 

 التقديرات 

(Coefficient) 

 الترتيب

 11 0.432- 2010 2 0.982 اسمنت الشمالية 

االستثمارات  

 العامة 

-0.782 4 2011 0.111 4 

الباطون الجاهز  

والتوريدات  

 االنشائية 

-0.840 5 2012 -0.012 8 

 9 0.022- 2013 1 1.673 البوتاس العربية 

الصناعية  

 التجارية الزراعية 

-0.004 3 2014 0.033 7 

 2015 -0.081 10 
2016 0.101 6 
2017 0.111 5 
2018 0.213 3 
2019 0.321 2 
2020 0.332 1 

 (Eviews-12حصائي ) باالعتماد عل  برنامج اإل  ينعداد الباحثإاملصدر: من 

 ية( حسب طريقة املربعات الصغرى سيتم اختبار الفرضية الفرعية )توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية لنسبة مصارف التشغيل في الهشاشة املال

𝑰𝑪 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏(𝑶𝑬𝑹) + 𝜺 

ن معامل التحديد  أ (  6لجدول )( نسبة تغطية الفوائد )املتغير التابع(، يتضح من ا IC( نسبة مصارف التشغيل )املتغير املستقل( و)OERن )أ حيث  

(𝑅2( ( ( من التباين الحاصل في مؤشر الهشاشة املالية في الشركات عينة الدراسة، وبلغت معنوية )79( وهذا يعني تفسير ما نسبته )0.795مقداره%F )

(، وعلى ضوء معادلة االنحدار 0.05من مستوى معنوية ) أقل( ، وهي 0.042( املحسوبة )t(، وبلغت معنوية )0.05من مستوى معنوية ) أقل( وهي 0.041)

𝛽0بلغ ) = 𝛽1ما امليل الحدي فد بلغ )أ ، و   )0.527 = ن تغير مقداره وحدة واحدة يؤدي في نسبة مصاريف التشغيل  أ ( وهي نسبة تدل على  171.574−

الهشاشة املالية، ويبين تحليل التمايز بين الفترات حسب التأثير  إ  ( الترتيب األول بين السنوات حيث بلغت 2020الثابت تحقيق سنة )لى تغير سلبي في 

(، وفي ظل هذه 1.673الترتيب األول حيث بلغ )البوتاس العربية  (، وبينت نتائج تحليل التمايز حسب التأثير الثابت بين الشركات تحقيق شركة  0.332)

 النتائج تقبل الفرضية.
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 عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين مؤشر معدل دوران املوجودات والهشاشة املالية. توجد  الفرضية الفرعية الثانية:  •

 نتاسج عالقة التأثير معدل دوران املوجودات في الهشاشة املالية  :(7جدول )

املؤشرات  

 املةتقلة 

التقديرات   املؤشر التابع

(Coefficient) 

الخطأ املعياري  

(Std. Error) 

 إحصاسية

(t-Statistic) 

 مةتوى املعنوية

 (Prob) 

 القرار 

AT IC 36.017 10.852 3.328 0.043  قبول الفرضية 

 الطريقة املقطعية للمربعات الصغرى  0.156 (Cالثابت )
Method: Pooled Least Squares 

𝐼𝐶 = 0.156 +  36.017 𝐴𝑇 
معامل التحديد  

(𝑅2) 

0.785 

-F( )tإحصائية )

Statistic) 

 

11.014 

مستوى معنوية  

(F) 

0.045 

 التمايز بين الشركات حةب التأثير الثابت

Fixed Effects (Cross) 

 التمايز بين الفترات حةب التأثير الثابت

Fixed Effects (Period) 

 

 الشركات 

(Cross) 

 التقديرات 

(Coefficient) 

 الفترات  الترتيب

 (Period) 

 التقديرات 

(Coefficient) 

 الترتيب

 10 0.421- 2010 2 1.360 اسمنت الشمالية 

االستثمارات  

 العامة 

0.853 3 2011 -0.071 9 

الباطون الجاهز  

والتوريدات  

 االنشائية 

-1.176 5 2012 0.013 7 

 8 0.021- 2013 1 2.221 البوتاس العربية 

الصناعية  

 التجارية الزراعية 

-0.076 4 2014 0.020 6 

 2015 -0.956 11 
2016 0.193 4 
2017 0.111 5 
2018 0.298 1 
2019 0.231 2 
2020 0.210 3 

 (Eviews-12حصائي ) باالعتماد عل  برنامج اإل  ينعداد الباحثإاملصدر: من 

 ية(  حسب طريقة املربعات الصغرى سيتم اختبار الفرضية الفرعية )توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية ملعدل دوران املوجود في الهشاشة املال

𝑰𝑪 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏(𝑨𝑻) + 𝜺 

ن معامل التحديد أ (  7الجدول )( نسبة تغطية الفوائد )املتغير التابع(، يتضح من  IC( معدل دوران املوجودات )املتغير املستقل( و)ATن )أ حيث  

(𝑅2( ( ( من التباين الحاصل في مؤشر الهشاشة املالية في الشركات عينة الدراسة، و بلغت معنوية )78( وهذا يعني تفسير ما نسبته )0.785مقداره%F  )

(، وعلى ضوء معادلة االنحدار 0.05ى معنوية )من مستو  أقل( ، وهي 0.043( املحسوبة )t(، وبلغت معنوية )0.05من مستوى معنوية ) أقل( وهي 0.045)

𝛽0بلغ ) = 𝛽1ما امليل الحدي فد بلغ )أ ، و  )0.156 = لى  إ ن تغير مقداره وحدة واحدة يؤدي في نسبة مصاريف التشغيل أ ( وهي نسبة تدل على 36.017

التأثير  إ تغير   الفترات حسب  بين  التمايز  املالية، ويبين تحليل  الهشاشة  في  بلغت 2018الثابت تحقيق سنة )يجابي  السنوات حيث  بين  األول  الترتيب   )

(، وفي ظل هذه النتائج 2.221الترتيب األول حيث بلغ )البوتاس العربية  (، وبينت نتائج تحليل التمايز حسب التأثير الثابت بين الشركات تحقيق  0.298)

 تقبل الفرضية.

 املالية والهشاشة املالية.  االستقاللية مؤشرات توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين  .2.4.3

 والهشاشة املالية. لى املوجوداتإ الدين توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين مؤشر نسبة  :الفرضية الفرعية الو    •
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 نتاسج عالقة التأثير نةبة التمويل الداسم في الهشاشة املالية  :(8جدول )

املؤشرات  

 املةتقلة 

التقديرات   املؤشر التابع

(Coefficient) 

الخطأ املعياري  

(Std. Error) 

 إحصاسية

(t-Statistic) 

 مةتوى املعنوية

 (Prob) 

 القرار 

PFR IC 0.151 0.921 3.412 0.041  قبول الفرضية 

 الطريقة املقطعية للمربعات الصغرى  0.455 (𝐶الثابت ) 

Method: Pooled Least Squares 

𝐼𝐶= 0.455 +  0.151 𝑃𝐹𝑅 
معامل التحديد  

(𝑅2) 

0.531 

-t)( Fإحصائية )

Statistic) 

6.696 

مستوى معنوية  

(F) 

0.001 

 التمايز بين الشركات حةب التأثير الثابت

Fixed Effects (Cross) 

 الفترات حةب التأثير الثابتالتمايز بين 

Fixed Effects (Period) 

 

 الشركات 

(Cross) 

 التقديرات 

(Coefficient) 

 الفترات  الترتيب

 (Period) 

 التقديرات 

(Coefficient) 

 الترتيب

 11 0.432- 2010 2 0.982 اسمنت الشمالية 

االستثمارات  

 العامة 

-0.982 4 2011 0.111 5 

الباطون الجاهز  

والتوريدات  

 االنشائية 

-0.999 5 2012 -0.012 8 

 9 0.022- 2013 1 1.673 البوتاس العربية 

الصناعية  

 التجارية الزراعية 

-0.009 3 2014 0.033 7 

 2015 -0.081 10 
2016 0.101 6 
2017 0.111 4 
2018 0.213 2 
2019 0.222 1 
2020 0.211 3 

 (Eviews-12حصائي ) باالعتماد عل  برنامج اإل  ينعداد الباحثإاملصدر: من 

 لية( حسب طريقة املربعات الصغرى سيتم اختبار الفرضية الفرعية )توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية لنسبة التمويل الدائم في الهشاشة املا

𝑰𝑪 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏(𝑷𝑭𝑹) + 𝜺 

  )𝑅2ن معامل التحديد )أ (  8الجدول )  ( نسبة تغطية الفوائد )املتغير التابع(، يتضح منIC( نسبة التمويل الدائم )املتغير املستقل( و)PFRن )أ حيث  

( F( )0.001%( من التباين الحاصل في مؤشر الهشاشة املالية في الشركات عينة الدراسة، وبلغت معنوية )53( وهذا يعني تفسير ما نسبته )0.531مقداره )

𝛽0(، وعلى ضوء معادلة االنحدار بلغ )0.05من مستوى معنوية )  أقل(، وهي  0.041( املحسوبة )t(، وبلغت معنوية )0.05من مستوى معنوية )  أقلوهي   =

𝛽1ما امليل الحدي فد بلغ )أ، و   )0.455 = لى تغير إيجابي في  إ   التمويل الدائم ن تغير مقداره وحدة واحدة يؤدي في نسبة  أ ( وهي نسبة تدل على  0.151

(، وبينت 0.222( الترتيب األول بين السنوات حيث بلغت )2019لثابت تحقيق سنة )الهشاشة املالية، ويبين تحليل التمايز بين الفترات حسب التأثير ا 

 (، وفي ظل هذه النتائج تقبل الفرضية.1.673الترتيب األول حيث بلغ ) نتائج تحليل التمايز حسب التأثير الثابت بين الشركات تحقيق لبوتاس العربية

 ذات داللة معنوية بين مؤشر نةبة التمويل الداسم والهشاشة املالية الفرضية الفرعية الثانية: توجد عالقة تأثير  •

 

 

 

 

 

 

 



 علي & عباس                                                                                                                                      ....                  أثر الكفاءة واالستقاللية املالية في الحد من الهشاشة املالية 

Global Journal of Economics and Business, 12(4) (2022), 425-446 
 440 

 

 املوجودات في الهشاشة املالية  إجما ي   إ الديننتاسج عالقة التأثير نةبة  :(9جدول )

املؤشرات  

 املةتقلة 

التقديرات   املؤشر التابع

(Coefficient) 

الخطأ املعياري  

(Std. Error) 

 إحصاسية

(t-Statistic) 

 مةتوى املعنوية

 (Prob) 

 القرار 

DTA IC 0.983 0.852 3.328 0.043  قبول الفرضية 

 الطريقة املقطعية للمربعات الصغرى  0.156 (Cالثابت )
Method: Pooled Least Squares 

𝐼𝐶 = 0.156 +  0.983 𝐷𝑇𝐴 
معامل التحديد  

(𝑅2) 

0.663 

-F( )tإحصائية )

Statistic) 

11.014 

مستوى معنوية  

(F) 

0.045 

 التمايز بين الشركات حةب التأثير الثابت

Fixed Effects (Cross) 

 التمايز بين الفترات حةب التأثير الثابت

Fixed Effects (Period) 

 

 الشركات 

(Cross) 

 التقديرات 

(Coefficient) 

 الفترات  الترتيب

 (Period) 

 التقديرات 

(Coefficient) 

 الترتيب

 10 0.521- 2010 2 1.660 اسمنت الشمالية 

االستثمارات  

 العامة 

0.953 3 2011 -0.081 9 

الباطون الجاهز  

والتوريدات  

 االنشائية 

-1.276 5 2012 0.013 7 

 8 0.031- 2013 1 2.298 البوتاس العربية 

الصناعية  

 التجارية الزراعية 

-0.098 4 2014 0.020 6 

 2015 -0.856 11 
2016 0.262 2 
2017 0.121 5 
2018 0.299 1 
2019 0.231 3 
2020 0.210 4 

 (Eviews-12حصائي ) عداد الباحث باالعتماد عل  برنامج اإل إاملصدر: من 

املوجودات   إجماليلى  إ حسب طريقة املربعات الصغرى سيتم اختبار الفرضية الفرعية )توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية لنسبة حقوق امللكية 

 في الهشاشة املالية( 

𝑰𝑪 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏(𝑫𝑻𝑨) + 𝜺 

ن معامل التحديد  أ (  9الفوائد )املتغير التابع(، يتضح من الجدول )( نسبة تغطية  IC( معدل دوران املوجودات )املتغير املستقل( و)DTAن )أ حيث  

(𝑅2(  ( ( من التباين الحاصل في مؤشر الهشاشة املالية في الشركات عينة الدراسة، وبلغت معنوية )66( وهذا يعني تفسير ما نسبته )0.663مقداره%F  )

(، وعلى ضوء معادلة االنحدار 0.05من مستوى معنوية )  أقل(، وهي  0.043ملحسوبة )( ا t(، وبلغت معنوية )0.05من مستوى معنوية )  أقل( وهي  0.045)

𝛽0بلغ ) = 𝛽1ما امليل الحدي فد بلغ )أ ، و )0.156 = لى  إ  لى املوجوداتإ الدين ن تغير مقداره وحدة واحدة يؤدي في نسبة أ ( وهي نسبة تدل على 0.983

املالية، ويبين تحليل  إ تغير   الهشاشة  في  الثابت تحقيق سنة )يجابي  التأثير  الفترات حسب  بين  بلغت 2018التمايز  السنوات حيث  بين  األول  الترتيب   )

(، وفي ظل هذه 2.298الترتيب األول حيث بلغ )البوتاس العربية  (، وبينت نتائج تحليل التمايز حسب التأثير الثابت بين الشركات تحقيق شركة  0.299)

 النتائج تقبل الفرضية.

 : خاتمة ال .4

 النتاسج:  . 1.4

 خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: 

املنظمات على • استثمار   تؤكد الدراسة الحالية على ضرورة تبني أنظمة مالية ذات كفاءة عالية وكذلك زيادة االعتماد على املوارد الذاتية ملساعدة 

التطورات املعاصرة في   وبينت  بعاد خطر الفالس عن املنظماتأ كافة الفرص املتاحة ومواجهة التهديدات وتقليل مستوى الهشاشة املالية وبالتالي  

ن تحقيق الكفاءة املالية يعد عامل مهم وأساس ي في القرارات املالية وفي مختلف املنظمات حيث سوف يساهم في استثمار الفرص أ املالية    دارة ال 

 املتاحة وتجنب التهديدات واملخاطر املالي التي تواجهها. 
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وزيادة مستوى االستقاللية املالية وتقليل االعتماد على املوارد    السرافة املالية وتقليل الهدر و نه مع زيادة الكفاءأ أظهرت النتائج الدراسة الحالية   •

 وقدرة املنظمات على االستمرار والنمو.  رباحالخارجية سوف يساهم بشكل مباشر في زيادة األ 

واحد، كذلك  في مخطط فرض ي  املالية(  ةلية املالية والهشاش)الكفاءة واالستقال قلة الجهود املعرفية السابقة التي جمعت متغيرات الدراسة الحالية •

 .(الكفاءة واالستقاللية املالية والهشاشة املاليةقلة الجهود السابقة في ربط النظري للمتغيرات الدراسة الحالية )

 مستوى ممكن. ىلى أدنإ في املوارد املتوفرة  سرافال تتحقق الكفاءة املالية عند ما يكون هنالك استغالل أمثل للموارد املالية املتاحة وتقليل الهدر و  •

 الخارجية، وتزيد من اعتمادها على املوارد الذاتية واملتوفرة لديها.تتحقق االستقاللية املالية عندما تقلل املنظمات االعتماد على املوارد املالية  •

والهشاشة املالية خطر تواجه العديد من املنظمات حيث تعاني املنظمات من  املالية،  االهتمام املتزايد من قبل املنظمات الى تقليل مستوى الهشاشة   •

 لى الفالس.إ ر معدم القدرة على سداد االلتزامات وفي مواعيدها وبالتالي في حال عدم إيجاد الحلول قد يتطور األ 

هم املؤشرات املستخدمة والتي من خاللها يتم قياس مدى الكفاءة املالية للمنظمات، حيث تظهر معدالت الدوران  أ ءة املالية من تعد مؤشرات الكفا •

 مدى كفاءة املنظمات في أدراه وتوظيف املوجودات واستغالل املوارد املالية. 

وتقليل    اتيرادال حيث من ارتفاع    اتيرادال نفاقها لتوليد  إ لغ التي تم  تعتبر نسبة مصارف التشغيل من مقاييس الكفاءة املالية التي تعبر عن املبا •

 النفقات تعتبر املنظمة ذات كفاءة عالية.

لى منظمات تحوط ومنظمات مضاربة ومنظمات بونزي ومن خالل هذا التقسيم يتم تحديد إ من خالل مؤشر الهشاشة املالية يتم تقسيم املنظمات  •

 تعاني منها املنظمات. مستوى الهشاشة املالية التي

هم أ تخاذ القرارات املتسرعة وزيادة االعتماد على القروض للحصول على التمويل االزم وبشكل غير مدروس يعتبر واحد من  ا قلة الخبرات الدارية و  •

 أسباب الهشاشة املالية في املنظمات.

والتدريب في املنظمات واحدة من الطرق املهمة التي تزيد من كفاءة استغالل املوارد تعتبر عملية تطوير الكوادر الدارية والعاملين وزيادة الخبرات   •

 املتوفرة واملساهمة الكبيرة في تقليل الهدر واملشاكل التي تعاني منها املنظمات.

ن ملؤشرات الكفاءة املالية دور في لى مخاطر الهشاشة املالية وضرورة املحافظة على االستقرار املالي، وكاإ أدركت الشركات الصناعية عينة البحث  •

 مواجهة الهشاشة املالية.

 لى تأثير زيادة الكفاءة املالية وبالتالي خفض مستوى الهشاشة املالية.إ ن هذا يؤدي إنه مع انخفاض نسبة املصاريف التشغيلية فأ أظهرت النتائج  •

 بدوره يساهم في زيادة االستقرار املالي في الشركات.  زيادة معدالت دوران املوجودات سيساهم في زيادة الكفاءة املالية والذي  •

 أظهرت النتائج وجود عالقة تأثير بين مؤشرات الكفاءة املالية والهشاشة املالية والذي يبين توافق من الفرضيات. •

املالي، وكان ملؤشرات االستقاللية املالية دور  لى مخاطر الهشاشة املالية وضرورة املحافظة على االستقرار  إ أدركت الشركات الصناعية عينة البحث   •

 في مواجهة الهشاشة املالية. 

 لى تأثير زيادة الكفاءة املالية وبالتالي خفض مستوى الهشاشة املالية.إ ن هذا يؤدي إنه مع زيادة نسبة التمويل الدائم فأ أظهرت النتائج  •

 الية والهشاشة املالية والذي يبين توافق من الفرضيات. أظهرت النتائج وجود عالقة تأثير بين مؤشرات االستقاللية امل •

 : التوصيات . 2.4

 ليها الدراسة فإننا نوص ي بما يلي:إ وبناء  على النتائج التي خلصت 

ا على ينعكس إيجابي  تعزيز الكفاءة املالية للمنظمات وإعادة النظر في سياساتها نحو تحقيق كفاءة عالية في استغالل املوارد املتاحة وتقليل الهدر بما   •

على املخاطر   أكثرحكم تاملوارد املالية، مما يوفر سيطرة و  دارة ضرورة اهتمام املنظمات على استراتيجية جديدة أكثر فعالية ل كذلك  أداء املنظمات

 ويضمن تحقيق التدفقات النقدية املناسبة والذي بدوره يحسن من الكفاءة املالية للمنظمات. االستثمارية املالية، والذي يزيد من الفرص

 ن تتعرض لها املنظمات.أ تقليل االعتماد على املوارد الخارجية بما له من أثر على تخفيض املخاطر والتهديدات التي يمكن  •

مر الذي سيساهم في توفير موارد مالية تزيد من الطاقة  ى مخرجات املنظمات األ مستوى ممكن دون التأثير عل  ىلى أدنإ تقليل املصاريف التشغيلية   •

 .األهدافالنتاجية للمنظمات وبالتالي زيادة الربح وتحقيق 

الهدر وكذلك يجب على   • الكفاءة وتقليل  له من دور كبير في تحقيق  ملا  البشرية  املوارد  أكثر والتركيز على  االهتمام  املنظمات  نظمات  املينبغي على 

وبما يساهم في  جنبيةواالستفادة من الخبرات األ  االعتماد على الكفاءات واملؤهالت وإقامة برامج تدريبية مستمرة للتطوير وزيادة قدرة املورد البشري 

 . األهدافتحقيق 

ن  أ ي تخفيض املخاطر والصدمات التي يمكن  ضرورة اهتمام الدارات العليا في املنظمات باملوارد الذاتية وتقليل االعتماد على الديون بما ينعكس ف •

 تتعرض لها املنظمات.

 .ضرورة تخصيص املزيد من البحوث والدراسات فيما يتعلق بمتغير االستقاللية املالية، لغرض الحصول على مؤشرات أكثر وضح وقابلية للتطبيق •
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أكبر على املخاطر املالية ويزيد الفرص ويضمن تحقيق تدفقات    لى سيطرإ ضرورة محافظة املنظمات على معدالت دوران موجودات مرتفعة مما يؤدي   •

 نقدية مما ينعكس في تحسين الكفاءة املالية للمنظمات. 

املالية وحالة  إعادة هيكلة املصادر التمويلية للمنظمات ذات الهشاشة املالية املرتفعة بما يساهم في زيادة مستويات لكفاءة املالية وتقليل املخاطر   •

 مستوى ممكن. ىلى أدنإقرار املالي عدم االست

ال عند القيام بدراسة متأنية ملعرفة  إ املالية وعدم االقتراض    اعدم املبالغة في االعتماد على الرافعة املالية وضرورة قيام املنظمات بدراسة إمكانياته •

 تأثير عملية االقتراض على املنظمة وقدرها على السداد. 

 الصناعية األردنية املبحوثة بتعزيز وزيادة مستويات نسبة تغطية الفوائد ملا له من دور في خفض مخاطر الهشاشة املالية.ضرورة قيام املنظمات  •

 زيادة االهتمام في معدل دوران املوجودات ملا له من دور في زيادة الربحية وتحقيق االستقرار املالي في الشركات. •

 ساهم في تحقيق الصالحات وتحسين األنظمة وزيادة الكفاءة املالية بما يضمن تحقيق الساملة املالية.تحسين العمليات الرقابية الداخلية مما ي •

املالية وبما يسا • املوارد  بأداة  املتعلقة  السياسات  العديد من  الشركات من خالل وضع  املالية في  االهتمام في االستقاللية  هم في زيادة  ضرورة زيادة 

 االستقرار املالي. 

ن يؤثر على أداء الشركات والذي بدوره سيكون له إثر إيجابي  أ مستوى ممكن دون  ىلى أدنإ العتماد على التمويل الذاتي ومحاولة تقليل الديون زيادة ا  •

 .األهداففي زيادة الطاقة النتاجية وزيادة التدفقات النقدية وتحقيق 

املبحوثة   • األردنية  الصناعية  املنظمات  أنشطتها وزيادة  ينبغي على  السيطرة على  الدائم لغرض  التمويل  املحافظة على مستويات مرتفعة من نسب 

  .معدالت الدوران مما يعزز االستقاللية والكفاءة املالية ويخفض من مستويات الهشاشة املالية
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Abstract: The study aims to reveal the impact of financial efficiency represented by a number of indicators, 
namely: (the ratio of operating banks and the turnover rate of assets) and financial independence 
represented by a number of indicators, namely: (the ratio of debt to assets and the ratio of permanent 
financing) in decreasing and reducing the level of financial fragility represented by the indicator (interest 
coverage) in Jordanian industrial companies. The research problem was identified in a number of questions 
about the extent of the impact of indicators of efficiency and financial independence in reducing the level of 
financial fragility in the Jordanian industrial companies, the study sample, where a number of hypotheses 
were formulated as solutions to the research problem, which were represented by impact hypotheses. Data 
were collected from the official website of the Jordan Stock Exchange and a sample of five Jordanian 
industrial companies for the period (2010-2020). Financial analysis and statistical methods were adopted 
in data processing using (Excel) and (Eviews-12) statistical program. A number of conclusions were reached, 
including the awareness of the industrial companies in the study sample to the risks of financial fragility and 
the need to confront it and try to maintain financial stability in companies and the need to reduce dependence 
on debt as a major source of financing. The results showed that with a decrease in the percentage of operating 
expenses, this leads to the effect of increasing the financial efficiency, which in turn leads to a decrease in the 
level of financial fragility. The results also showed that the low debt-to-assets ratio contributes to reducing 
the level of financial fragility. Also, companies’ reliance on modern financial systems, developing and training 
cadres and benefiting from global expertise has a significant impact on raising financial efficiency and 
reducing financial fragility in Jordanian industrial companies. 

Keywords: financial efficiency; financial fragility; operating banks ratio; asset turnover ratio; interest 
coverage ratio. 
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   : املقدمة .1

باملسؤولية  ال يعد   السنوية  ال هتمام  الخطط  ضمن  من  وجعلها  إ للمجتماعية  تؤدي  التي  العوامل  أهم  من  على  لى  ؤسسات  والعمل  استدامتها 

سسات ام املؤ ن اهتمأل  يهية والرعاية بجميع جوانبهاالعاملين والبرامج التعليمية والترفهتمام أن يستصحب تقديم برامج تدريب  ويتطلب هذا ال  ،تطويرها

 .عنها ورضا العمالء الخارجيينوقدرتها على املنافسة لى استقرار واستدامة عمل املؤسسة إ  ااملين لديها سيؤدي حتم  بالع

ات  املبادر سين ظروف بيئة عملها وتوفير العدالة الوظيفية وغيرها من  تح  إلىو   ،حياة عامليها  جودة عديد من املؤسسات إلى تحسين  ولقد بادرت ال

التنافس يالج أرباحها وموقفها  الداخلية وذلك لتحسين  الستينات   ،تماعية  املؤسسات، وفي بداية  الجانب القتصادي والتسويقي لهذه  التركيز على  أي 

، اخارجي    اا داخلي  اجتماعي  العديد من منظمات األعمال إلى تبني ما يمكن أن نسميه أداء   من القرن املاض ي وبعد زيادة النتقادات والضغوطات، بادرت  

 . (2014،القريوتي)وذلك من خالل الهتمام بعناصر املسؤولية الجتماعية التالية: العمالء، واملنافسين، واملجهزين، واملجتمع، والبيئة 

 
 
هدف الطيبة  الذهنية  الصورة  تكوين  النجاح  ىتسع  اأساسي    اأصبح  تنشد  التي  الشركات  معظم  الشر   ،إليه  أهموقد وعت  دراسكات  وقياس ية  ة 

وبالتالي خلق   الصورة الذهنية املتكونة في أذهان جماهيرها لكي تبني الخطط والستراتيجيات التي تعني بتحسين النطباعات واملعارف الذهنية للجماهير

وهناك من ربط بين املسؤولية    (2009،  الشيخ)(  نيةاإلعال   -التسويقية  -املالية  -بكافة مجالتها )اإلدارية  بيئة مالئمة لتحقيق نشاطات الشركة املختلفة

الذهنية أذهان جميع األطراف   ،الجتماعية والصورة  أي وقت مض ى على صورتها في  أكثر من  املنافسة تحرص  اليوم وفي ظل احتدام شدة  فاملنظمات 

 

 

 
www.refaad.com 

 األعمالعاملية لالقتصاد و املجلة ال

Global Journal of Economics and Business (GJEB) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/Journal/Index/2 

E-ISSN  2519-9293 | P-ISSN  2519-9285 

 

 

 

 

 

  DOI: https://doi.org/10.31559/GJEB2022.12.4.2  2/6/2022 قبول البحث:     11/12/2021 مراجعة البحث:      1/11/2021 استالم البحث:  

 امللخص:

ة بين املسؤولية الجتماعية الداخلية والصورة الذهنية املدركة للعاملين بالشركات  في العالق  هدفت الدراسة التعرف على دور كفاءة العاملين

لجمع  استبانة  )امليسرة( وصممت  الحتمالية  العينة غير  اعتمدت على  كما  الوصفي،  املنهج  الدراسة  واستخدمت  السودان،  في  العاملة   الخدمية 

 اوتم بناء نموذج الدراسة وتطوير الفرضيات اعتماد  %(  93( بنسبة استجابة بلغت )243)  استرد منها( استبانة و 260البيانات، حيث تم توزيع عدد )

السابقة الدراسات  عالقةعلى  وجود  عدم  النتائج  وأظهرت  الفرضيات.  لختبار  البنائية  املعادلة  ونمذجة  املسار  تحليل  استخدام  تم  كما  بين   ، 

ا  والصورة  الداخلية  الجتماعية  املاملسؤولية  الستباقية لذهنية  الجتماعية  املسؤولية  بين  العالقة  تفسر  ل  العاملين  كفاءة  وأن  للعاملين  دركة 

املدركة للعاملين، وأوصت الدراسة بالعمل على تنم الكفاءة واملهارة من خالل  ةیاملوارد البشر   ةی والصورة الذهنية    ة ی بیعقد برامج تدر   في مجال رفع 

 . من تلك القدرات  واملهارات في دعم أنشطتهم العملية الستفادة  العاملين عیلجم حیفعالة تت

 كفاءة العاملين؛ املسؤولية الجتماعية؛ الصورة الذهنية املدركة للعاملين؛ السودان. املفتاحية:  الكلمات

http://www.refaad.com/
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ولشك أن ،  تشأ وسواء خططت لذلك أم لم تخطط  لم   ذلك أم  في أذهان جميع املتعاملين معها شاءت في  صورة ذهنية  ن لكل منظمةأل ؛  املتعاملة معهم 

 كثير ة الذهنية الحسنة يمكن أن تسهم الصور 
 
 . (Gregory, 1999)في نجاح املنظمة واستمراريتها  ا

   :دراسةمشكلة ال . 1.1

حيث ركزت    ،كمصدر للميزة التنافسية  لدراساتدد من ا ألهميتها تناولتها ع  ا آلية تنافسية  ونظر  يجب أن تؤخذ في العتبار املسؤولية الجتماعية ك 

كما يظهر ذلك في بمخلفاتها  بصفة عامة على دراسة الشركات اإلنتاجية والصناعية باعتقاد أن تلك الشركات هي التي تؤثر على البيئة  معظم الدراسات  

  :الدراسات السابقة أدناه 

( حيث أهملت  تلك الدراسات جانب الشركات واملنظمات الخدمية والتي تمثل  ,Chang  2015 ،  2014  ،القريوتي  ،Hassan , et al., 2014دراسة )

الوطني فهي تقوم بدور فعال   الخدمات وتنويعها وتحقيق األهداف   عي منما القتصادي الجتوالتطور والنمو  دعامة حقيقية لالقتصاد  خالل تقديم 

ولية الجتماعية ؤ كما نجد أن معظم الدراسات تناولت املس،  الدراسات والبحوث  ة تستحقنة كبير ، مما جعلها تكتسب مكاوخلق فرص العمل  اإلنمائية

كارول)القتصادي  وبأبعاد  )الجمهور(  الخارجين  العمالء  )ماجد  -البيئي  -القانوني  -من منظور  ( كدراسة  سيمون  و   2012  ،القريوتيو   2016،الجتماعي 

   ا ( وأهملت جزء  2011  ،آخروننزال و   وصفي و  2015  ،خوجليو   2016،
 

بعاد تختلف عن  أمن أصحاب املصلحة هم الزبائن الداخلين )العاملين( وب  أصيال

 . الذي تم تناولها في الدراسات السابقة الذكر

أثره في تدعيم العالقة   ىللتعرف عسيط ملحاولة ا العاملين في هذه الدراسة كمتغير و كفاءة  سد الفجوة البحثية السابقة فقد تم تناول    من أجل  و 

املس الداخليةؤ بين  الجتماعية  املو   ولية  الصورة  ذات مستو ،  للعاملين  دركةتحسين  لتقديم خدمة  يدفعهم  إل ،  مثالي  ى مما  أن معظم   ىباإلضافة  ذلك 

العاملين(  كفاءة  الخدمات الداخلية )دة  جو   ضوع  مو   تناول ت  أنالصورة الذهنية دون    ىولية الجتماعية كمتغير مستقل يؤثر علؤ الدراسات تناولت املس

 . كمتغير وسيط

  :كما يليمشكلة الدراسة  يمكن صياغة على ما سبق  اتأسيس  

 للعاملين؟  دركةالصورة  الذهنية املو  ،لية االجتماعية الداخليةؤو العاملين في العالقة بين املسكفاءة ما دور 

 : هيتساؤالت وتتفرع منها عدة 

 ؟ السودانبفي الشركات الخدمية العاملة  ملدركةجتماعية الداخلية علي الصورة الذهنية ا ال  ليةؤو سر املأث ما •

 ؟ السودانبالشركات الخدمية العاملة  العاملين فيالتفاعلية(علي كفاءة  -الستباقيةلية الجتماعية الداخلية )ؤو املس تأثير ما  مستوى  •

 ؟ السودانبفي الشركات الخدمية العاملة  الصورة الذهنية املدركةو  لين،ماالعة لى أي مستوى توجد عالقة بين كفاءإ  •

مدى إ  • أي  العاملينتتوسط    لى  املس  كفاءة  بين  الؤ العالقة  الجتماعية  امل  ،داخليةولية  الذهنية  العاملة   دركةوالصورة  الخدمية  الشركات   في 

 ؟ السودانب

 :أهمية الدراسة . 2.1

له • النظرية  األهمية  ا تأتي  بموضوع  من  سة  لدرا ذه  تختص  وكونها  بالسودان  العاملة  الخدمية  باملؤسسات  تختص  الجتماعية   ليةؤو املسكونها 

امل الذهنية  السودان  ،كفاءتهم للعاملين من خالل    دركةالداخلية  في تحسين الصورة  الدراسات في هذا    أنحيث   وهي من املوضوعات الحديثة في 

احثين في القيام بالعديد من البحوث املتعلقة بموضوع الصورة الذهنية الداخلية للشركات العاملة البسة  را دلذه ا كما قد تساعد ه قليلة،  املجال  

امل  ،بالسودان الذهنية  الصورة  مجال  في  متخصصة  تطبيقية  دراسة  إضافة  الدراسة  هذه  تمثل  قد   لية ؤو املسب  وعالقتها  للعاملين  دركةوكذلك 

 . غير مفسر لهذه العالقةين كمتالعامل فاءة كالجتماعية الداخلية من خالل 

ال • الدراسة  أهمية  املس   تطبيقيةتتمثل  بالتوجه نحو  املنظمات  املؤو في مساعدة  الذهنية  الصورة  الداخلية لتحسين  للعاملين   دركةلية الجتماعية 

العاملة في السودان بكافة أ ،  العاملين  كفاءة من خالل   أن الشركات واملؤسسات الخدمية   اح  يف ها  نواعكما 
 
لتحسين صورتها في أذهان عمالئها    جة

جودة   ىلية الجتماعية الداخلية وبالتالي التأثير علؤو الهتمام باملس  مستوى وكذلك رفع    ،كفاءتهم ومقدرتهم املهنيةمن خالل    الداخلين )العاملين(

 . الخدمة الداخلية في املنظمات الخدمية في السودان

   :فرضيات الدراسة . 3.1

 :  ما يلية للدراسة فييسة الرئيالفرض تمثلت

باملس • التوجه  بين  عالقة  ال ؤ توجد  ال ؤ )املس  جتماعيةولية  ال ؤ املس-الستباقيةجتماعية  ولية  و ولية  التفاعلية(  املجتماعية  الذهنية   دركة الصورة 

 . ات لحق  ضيالفر ير ا وتطو سيتم تناولها عند مناقشة نموذج الدراسة  تتفرع منها فرضيات فرعيةو  ،للعاملين

 : هدف الدراسة . 4.1

 . نللعاملي دركةرة  الذهنية املالصو لية الجتماعية الداخلية و ؤو العاملين في العالقة بين املسكفاءة معرفة الدور الوسيط ل •
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 ن. السودا بلة عامة الخدمي الشركات ال العاملين فيكفاءة  ىعل التفاعلية( -الستباقيةلية الجتماعية الداخلية )ؤو املس  دراسة تأثير •

 السودان.بالصورة الذهنية املدركة  في الشركات الخدمية العاملة و  ،عرفة العالقة بين كفاءة العاملينم •

 .السودانب في الشركات الخدمية العاملة دركةوالصورة الذهنية امل ،داخليةولية الجتماعية الؤ العالقة بين املس كفاءة العاملينتوسط  قياس مدى  •

 :الدراسةمحددات  .5.1 
الجتاو تن • املسؤولية  الدراسة  كتوجه  لت  الداخلية  وتفاعليا ستراتيجي  ا ماعية  تعستباقي  حيث  مفهوم    د،  الداخلية  الجتماعية    ا واسع    ااملسؤولية 

 .وتشتمل على جوانب متعددة يمكن تناولها بأبعاد وزوايا مختلفة

 (. التامين -التعليم العالي -البنوك -)شركات التصالت :قطاعات هي السودان في أربعةة بامل الع دميةانحصرت الدراسة على عينة من الشركات الخ •

بين   ى قو أ طرق إليها الدراسة قد يكون لها تأثير  تالعاملين ( لكن هناك متغيرات أخرى لم تكفاءة  تناولت الدراسة جودة الخدمات الداخلية بمتغير ) •

 للعاملين.  ةركدصورة الذهنية املوالية داخلة الالتوجه باملسؤولية الجتماعي

 في الشركات الخدمية موضوع الدراسة . -فقط-استهدفت الدراسة فئات العاملين  •

   :والدراسات السابقة  طار النظري ال  .2

السابقة  الدراسات  يتناول  الذي  املعرفي  الجانب  على  الجزء  هذا  تعنى  ،يشتمل  التي  الدراسات  ا غيرا بمت  ونتائج  املسؤولية   ،اساتلدر ت  ومنها 

وأبعادها  الجتماعي  الداخلية  الداخليةو ة  الذهنية  العاملين  كو   الصورة  بصورة والتي  فاءة  الدراسة  ملتغيرات  املفاهيمي  الجانب  تعزيز  يتم  خاللها  من 

 مفصلة كما يلي:

 الطار النظري: . 1.2

 :لية االجتماعية الداخليةؤو املس .1.1.2

الجتماعية ومن هذه الدراسات دراسة أجريت في الوليات املتحدة    همية املسؤوليةت مختلفة على أ يئاي بيت فأجر   تؤكد العديد من الدراسات التي

تريليون دولر كانت قد استثمرت في الشركات التي أظهرت نسبة   24تريليون دولر من أصل    2.3حيث أظهرت أن ما مقداره    ؛م2006األمريكية في سنة  

 (. Heslin & Ochoa, 2008ية  )ماعجتة ال ؤوليعالية ضمن مقياس املس 

الذهنيةإ  الصورة  ترسيخ  في  كبير  دور  لهما  واإلبداع  البتكار  كانت هذه   ،ن  إذا  بما  الهتمام  ازداد  لذلك فقد  النجاح  لضمان  يكفيان  ل  ولكنهما 

 
 

ات بحيث أدخلت هذا البعد  ملنظمعلى ا  آخر  اماعي عبئ  جتال  عيارامل  لذلك فقد أضاف هذا  ؛في املسؤولية الجتماعية أم ل  اتاريخي   املنظمات تحمل سجال

 .  ( Balmer & Gray, 2000.)في استراتيجياتها وقراراتها

كد  يؤ و   ،على الصورة الذهنية  اايجابي    ا ن لها أثر  إلى األداء املالي األفضل والزيادة في حجم املبيعات فإ فوائد املسؤولية الجتماعية فباإلضافة    وهناك

درا ذل استقطاب    ؛(Fomburn et., al 2000)سة  ك  في  األكبر  القدرة  الذهنية مثل  الصورة  تحسين  جانب  إلى  الفوائد  من  إلى مجموعة  توصلوا  حيث 

 حية نا  ح منلنجاليست ضمانة لتحقيق ا   ولكنهاومع أن السمعة الجيدة قد تساعد املنظمات    ،راملوظفين واإلبقاء عليهم وتحسين العائد على الستثما

 .وسيلة تنافسية للشركات العاملية د(  بأن السمعة تع(Petrick ,1999مالية فيما يعتقد 

ظهر   ا نظر  و  فقد  الجتماعية  املسؤولية  أهمية  الجتماعية    ت لزدياد  للمسؤولية  الدقيق  التعريف  تحديد  حاولت  التي  التعريفات  من   منالعديد 

نظمة عن اآلثار املترتبة لقراراتها وأنشطتها على املجتمع والبيئة عبر ملا  للمسؤولية الجتماعية بأنها " مسؤولية ISOية عاملس ال: تعريف منظمة املقاييهاأهم

   يةالشفافية والسلوك األخالقي املتناسق مع التنمية املستدامة ورفاه
 

 يتم وس  (2011  ،)كردي   .عن األخذ بعين العتبار توقعات املساهمين  املجتمع فضال

 :ملسؤولية الجتماعية من خالل بعدين هماول ا تنا

ن العاملين تقدم لهم ما هو أفضل أل   أن  : إذا كانت املنظمات تولي اهتمامها لرأس املال البشري فال بد منولية االجتماعية تجاه املوظفينسؤ ملا •

ن أكثر  إ حيث  اثبت ذلك تجريبي  أ بين العوامل األخرى وقد من ية تماعالجاملهرة على املستوى الوطني والعاملي أصبحوا يركزون على عامل املسؤولية 

جيدة  بيئية ومجتمعية  لديها سياسات  التي  املنظمة  في  العمل  يحبذون  تجاري    نفسه  السياقب  ثبتأ كما    ،الناس  التعامل  يحبذون  الناس  ا مع  أن 

 . (Eweje & Bentley, 2006) نفسها  املنظمات

فبعد مراجعة العدید ،  التي تم تناولها في هذه الدراسةف باملسؤولیة الجتماعیة الداخلیة للشركات و ا یعر أو م  :ينعامل مسؤولیة الشركات تجاه ال •

األدبیات السابقة التي تطرقت للمسؤولیة الجتماعیة الداخلیة وخاصة آلة من األدبیات السابقة التي تناولت هذا الجانب فقد وجدت الدراسة ض

العربیة، البیئة  دهنا    ريونش  في  و إلى  البدور  العال  ، (2010)آخرونراسة  تناولت  املسؤولیالتي  بين  والقة  الداخلیة  الجتماعیة  في  ة  التنظیمي  لتزام 

األ  املصرفي  اآل  ؛ردنيالقطاع  األبعاد  تناولت  في )  :تيةحیث  التنوع  والحیاة،  العمل  توازن  والرفاهیة  السالمة  اإلنسان،  حقوق  والتدریب،  التعلیم 

 . (E&, Lin ,S.K (2010) Ali, A  ,Nasruddin ) (لعملان ا مك
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السیاسات 2011عبید )راسة سیف  وتناولت د التنظیمي،  أبعاد وهي)الهیكل  الوظیفي ثالثة  اللتزام  الداخلیة وأثرها على  املسؤولیة الجتماعیة   )

 ( AL Shbiel,  2011) .(اإلداریة، البتكار والتغیير

العاملين، الرفاهیة والسالمة، تحسين مستوى   لمسؤولیة الجتماعیة الداخلیة للشركات بالنسبة للموظفين )نوعیةد لبعایة أ ثمانيتضح أن هناك  

   .(,Turker  2009) (داریة عادلة، الحتیاجات والرغبات، تشجیع املهارات،التطویر والدعم للموظفين وتعزیز تعلمهم إ رص، قرارات املعیشة، تكافؤ الف

ا أ  الداخليةؤو املس  تتناولفقد  الیة  الحسة  لدرا ما  الجتماعية  املو   ،لية  اللتزام  األ هي  ملؤسسات  األخالقيستمر  بالتصرف  في حل    سهامواإل   ،عمال 

والبيئية والقتصادية  الجتماعية  املعيشيةالقضايا  الظروف  نوعية  تحسين  والعمل على  وعائالته،  للعاملين  واملنتجات  الخدمات  وتقديم  وا ،  مع ملجتم 

 .(2010 ،لغالبي والعامري ا )ستباقي أو تفاعلي إ بشكل  ككل

 :  جتماعية الداخليةاال  ليةؤو أبعاد املس •

 : هيلهذه الدراسة لية الجتماعية الداخلية ؤو لية الجتماعية الداخلية يتضح أن أبعاد املسؤو من خالل التعريف السابق للمس

 : االستباقية لية االجتماعية ؤو املس .1

لألعراف    ا ق  ريقة تتفق أو تفوق توقعات املجتمع وفوتقدم احتياجات العمالء واملجتمع بط  ،ستباقيا أن تتجاوز الشركة القوانين واللوائح بشكل    يه

اهيم من الحالة  ملفل ا تنق الستباقيةف، بمرحلة تنفيذ العمل الريادي ستباقي من أن له عالقة ل ا وتنبع أهمية التوجه   ،(2017 ،خليل) والقواعد األخالقية

امل املنظمة  احتالل  من خالل  املكاسب  لتحقيق  العملية  الحالة  إلى  للمنظمةالنظرية  الجديدة  الفرص  واستغالل  الستثمار  في  األولى  فاملنظمات ،  رتبة 

التطورات والتغيرات ف  الستباقية للزبون وتتوقع  املستقبلية  الحاجات  السوق وتكشف عن  اتجاهات  الترصد  تالتطلب  ي  إلى توليد فرصة وإيجاد  ي  قود 

 ( 2013، )جندبواملنظمة.  مسببات عمل جديدة وتحقيق نمو وتطور غريبين لدى كل من الزبون 

 لية االجتماعية التفاعلية: ؤو املس .2

سؤولية الجتماعية تتبناها  امل بنىي تتالت وهذا يعني أن الشركة ،تلبي الشركة لحتياجات العمالء واملجتمع كرد فعل نحو متطلباتهم ورغباتهم أن  هي

للمجتمع كرد ف  ،بشكل تفاعلي احتياجاتهمأو حيث تقدم خدماتها  إلى  إ حيث    ؛ورغباتهم   عل نحو  تتغير من وقت  القضايا الجتماعية  خر والقضية آ ن 

الوقت نفسه  أخرى   الجتماعية الخاصة بصناعة معينة قد ل تناسب صناعة القضايا الجتماعية التي تغيرت   من  ديدالع   هناكعلى سبيل املثال  ، ففي 

الوقت آمن  ،بمرور  منتجات  على  متزايد  بشكل  التركيز  تتضمن  العمالةةوالتي  في  تمييز  الخ،   ... البيئة  في  الطبيعية  املوارد  فإن    ،،  ستراتيجية ا وعليه 

أخر  إلى  للقضايا الجتماعية سوف تختلف من منظمة  ال  ى الستجابة  املنظمة  إ وق  ة منواحدوفي  القضايا ت  الشركات تستجيب لبعض  لى آخر بعض 

. وقد  (2017  ،خليل)  خر ينتظر لحين حدوث املشكلةلياته الجتماعية والبعض اآل ر بمسؤو خر يبادالبعض اآل و والبعض اآلخر ل يفعل ش يء على اإلطالق  

مية املسؤولية الجتماعية والعمر واملستوى التعليمي وعدد  ألهين  عاشيامل  دراكإ   حصائية بينإ ( عدم وجود عالقة  2018خرون،  آ أظهرت دراسة )علي و 

 أفراد األسرة. 

 :الصورة الذهنية الداخلية .2.1.2

للمؤسسة   الذهنية  و   هيالصورة  أعمالهاالنطباعات  تجاه  للمؤسسة  للعمالء  الكلية  املؤسسة  و   املدركات  النطباعات مواقف عمالء  تشكل هذه 

   ههاتجاية  خارجالو الداخلية  
 

يخها  طائلة في محاولة ترسلذا أدركت الكثير من املنظمات مدى أهمية الصورة الذهنية الجيدة لذلك فقد استثمرت أموال

 (  Gregory ,1999) .ن الصورة الذهنية الجيدة لها تأثير كبير على نجاح املنظماتأ ولكل منظمة صورة ذهنية و  ،ملصلحةفي أذهان أصحاب ا 

وذلك للعديد من األسباب  ،  جل تطوير وإدارة صورها الذهنيةأ ن املنظمات تكافح من  إف  ،تؤثر في سلوك أصحاب املصلحة  نيةلذهرة ا الصو بما أن  

 ابية يجإ تعزيز عالقات   ،املؤسسات املاليةالتأثير في املستثمرين و   ، خلق هوية للموظفين، ترسيخ النوايا الحسنة للمنظمة  ،تالتي تشمل: تنشيط املبيعاو 

 ( 2011،)الكردي  .يتنافس  جل تحقيق وضع  أ ة الخاصة وقادة الرأي وآخرون من ومجموعات املصلح ،ع والحكومةجتماملمع 

الذهنية الذي حيث    ؛والعالقات  ،األحاسيس  ،التصورات  :هي  املدركة  الصورة  الشخص ي  إدراكهم  وهو  األشخاص حقيقتهم  اإلدراك عند  يعكس 

   ن الصورة املتوقعة هي ماذا تفعل املنظمةأ ا يفكر املوظفون وبماذا يشعرون و سات بأن الصورة الذاتية هي ماذدرا ال  تشيرية و يؤثر على قراراتهم الشرائ

)بركات،    خر فقد أظهرت دراسةآ ، من جانب  (2011،)الكردي   .ماذا يفكر املستهلك وما الذي يؤثر على سلوكه تجاه هذه املنظمةملدركة هي  ن الصورة ا أ و 

 ملتغيرات العوامل الديمغرافية.  افي مستوى ادراكات أفراد الدراسة للصورة الذهنية للمعلم تبع   احصائي  إ دالة وق فر  وجود عدم ( 2020

حصائية بين متوسطات دور دائرة العالقات العامة في إدارة السمعة والصورة إ عدم وجود فروق ذات دللة  فقد بينت    (2020،  غسانأما دراسة )

 ة النجاح الوطنية تعزى ملتغيري مكان القامة والسنة الدراسية. امع ي جبة فالطلالذهنية لدي 

 :تكوين الصورة الذهنية لدى الجمهور الداخلي )املوظفين( •

إستراتيجيب  إن ثروة  لتكون  لنفسها  املؤسسة  ترغبها  التي  الصورة  وتطوير  الخارجناء  إلى  الداخل  من  يبدأ  لها  هذ  ة  على  تستند  التي  ا  فالشركات 

بحاجة إلى بناء صورتها الذهنية، ولكن قبل البدء بتكوين الصورة لبد من التعرف على األشياء التي يفكر بها  الجمهور تجاه الشركة وهذا  هل  يس ساساأل 
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املتبعة الرسمية  السياسات  تكامل  إلى  بحاجة  الجمهور  لدى  الصورة  وتشكيل  املتبعة،  اإلستراتيجية  لبناء  وبحوث  ف  دراسات  كفيها،  ولين  ؤ ساملبير  من 

تنف املرغوبة وطرق  الصورة  بنود  بوضع  تقوم كلها  التي  البشرية،  املوارد  إدارة  إلى  العامة  العالقات  إدارة  إلى  ذلك متوقف على التنفيذيين  ونجاح  يذها، 

مع املوظفين، ل شك فيها مل  تعا ي الكة فدة مشتر تكامل جهود جميع الدوائر اإلدارية على تحقيق تلك الصورة، فعندما تتحد هذه الدوائر على ثقافة واح

 (    2009 ،)الشيخستجد نتيجة ذلك الصورة الطيبة املرغوبة. 

 العاملين:كفاءة  .3.1.2

 نها: ف بأوهذا ما يعبر عنه بالكفاءة التي تعر   ،من أهم التحديات التي تواجهها اإلدارات التنفيذية في الشركات املتاحة لموارداألمثل ل ستخداميعد ال 

 أما ،ائ  كف عدی للعمل ئهأدا  في ممكنة موارد أقل یستخدم فاملشروع الذي  وغيرها(، أفراد   آلت، )أموال، من املتاحة املوارد استخدام حسن عن ارة بع"

 تدریبيتطلب  ذي  ال  اءاتالكف، وهذا يتطلب بما يعرف ببناء  (1996ماهر،   (كفء غير فهو للعمل ئهأدا  في ینبغي مما موارد أكثر یستخدم الذي  املشروع

 املنظمة  في شكالتملا  خلق ببساطة یعني به، القیام عليهم  یتعين ما بأنفسهم  سیكتشفون  أو یفعلون  ماذا  سیعرفون  العاملين أن املوظفين، وافتراض

 . (2004 ،حمزاوي )

 زیادة  في تتمثل الفوائد من مجموعة الفاعلة ةریبیالتد مجلبرا تحقق ا  حیث  ؛األداء ضعف  نقاط معالجة أو بإزالة للمنظمة التدریب أهمیة وتتمثل

 املهارات   إكساب العاملين خالل من  التنظیمي األداء نوتحسي ،اإلنتاجیة زیادة  في واملساهمة واملنظمة، العمل العاملين نحو لدى  الیجابیة التجاهات

 على یعمل التدریب أن كما اإلنتاج، في املستخدمة واملوارد الوقت لیصوتق  اءة بكف املهام تنفیذ في یساعدهم  بحیث وظائفهم  ألداء الالزمة واملعارف

اإلداریة ترشید السیاسات  على التدریب یعمل وكذلك اإلداریة، القیادة  ومهارات  وأسس أسالیب وتطویر  القرارات    وبذلك للمنظمة، العامة توضیح 

لت ظمةاملن تریده  ملا معرفتهم  طریق عن العاملين أداء یرتفع مع  یتوافق بما وتحدیثها املعلومات تجدید في یساعد أنه إلى باإلضافة أهدافها، حقیقمنهم 

 . 2003 )عباس،الداخلیة ) والستشارات لالتصالت فاعلة قاعدة  بناء في ویساهم  البیئة في املختلفة املتغيرات

 نموذج الدراسة وتطوير الفرضيات:  .3

 نموذج الدراسة:  . 1.3

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطوير الفرضيات:  . 2.3

  :للعاملين دركةخلية والصورة الذهنية املولية االجتماعية الداؤ العالقة بين املس

دراسة   للمسعن    (2016  ،د)ماجكشفت  إيجابية  عالقة  اإل ؤ وجود  عل جتماعيولية  الشركة  الصنف  عدالة  ىة  دراسة    ،وصورة  وتوصلت 

دور    ىإل  (2012،)القريوتي للمس إ وجود  الجتمؤ يجابي  التنافسيةولية  امليزة  تحقيق  في  دراسة  وأيض    ،  اعية  توصلت  وجود عالقة   ىإل  (2015  ،)خوجليا 

املسإ  بين  التنافسية اإل ة  وليؤ يجابية جزئية  وامليزة  أوضحت دراسة  ،  جتماعية  أثر    ( 2011  ،ي )كردكما  اإل ؤ للمس   امعنوي    ا أن هناك  بجميع ولية  جتماعية 

الداخلية ولية الجتماعية  ؤ املس  جود دراسات تناولتمن خالل ما تم عرضه من الدراسات السابقة تبين عدم و و .  ها في إدارة الصورة الذهنية ككلأبعاد

 : تيةة اآليسالرئ اتفرضييمكن استنتاج الهنا و من  لداخليةرة الذهنية ا ي تحسين الصو ف
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 : ىة األولالفرضية الرئيس  .1

التوجه بين  عالقة  ال ؤ باملس   توجد  ال ؤ جتماعية)املسولية  اإل ؤ املس  -الستباقيةماعية  جتولية  التولية  و جتماعية  املفاعلية(  الذهنية    دركة الصورة 

 فرعية اآلتية: تتفرع منها الفرضيات الو للعاملين 

 . دركةالصورة املو  الستباقيةاعية جتمال ولية ؤ سامل توجد عالقة بين •

 . دركةالصورة املماعية التفاعلية و جتولية ال ؤ توجد عالقة بين املس •

 :كفاءة العاملينو الداخلية جتماعية ولية ال ؤ املسالعالقة بين 

أنإل  (2014  ،)سوزانتوصلت دراسة   بين    هناك  ى  ايجابية  اإل ؤ املسعالقة  والتي   ( 2012  ،)مأمون وآخرونودراسة  ،  خدمةال  ودة ة وجماعيجتولية 

)الثقة الثالثة  األبعاد  ملفهوم  شاملة  نظرة  التنفيذيين  للمدراء  تكون  بأن  )  -التأمين  -أوصت  ودراسة  تأثير    (luu trony, 2012التعاطف(  يجابي  إ هناك 

 : التالية سيةرئية الفرضيستنتاج ال. من هنا يمكن ا عدالة الصنف ىولية الجتماعية عل ؤ للمس

 : الفرضية الرئيسية الثانية .2

بين   اإل ؤ املستوجد عالقة  ال ؤ املس)  الداخلية  جتماعيةولية  ال ؤ املس  -الستباقيةجتماعية  ولية  و جولية  التفاعلية(  تتفرع  و   ،العاملينكفاءة  تماعية 

 منها الفرضيات الفرعية اآلتية: 

 العاملين. كفاءة و  ،الستباقية ة عيماجتولية اإل ؤ توجد عالقة بين املس •

  العاملين.كفاءة التفاعلية و  ،جتماعيةإل ولية ا ؤ توجد عالقة بين املس •

   :الفرضية الثالثة .3

 :دركة للعاملينوالصورة الذهنية امل ،كفاءة العاملينالعالقة بين 

وجود أثر    ىلإ   (املهنية  -العاطف  -مانالض  -ستجابةال   -يةلو ؤ املس  -ديةعتماال   -سةالجوانب امللمو بأبعادها )(  2013،العواجين)فقد توصلت دراسة  

للعاملين الوظيفي  الرضا  أبعادها في  الداخلية بجميع  الخدمات  العاملين في جودة  و   ،(2011  ،)صفدي . كذلك دراسة  لجودة  أثبتت وجود رضا عن  التي 

املقدمة من شركة   الداخلية  أشار . كيةسطينالفلالتصالت  الخدمات  إلPiyush , 2016)ت دراسة  ما  املوظفين    ى(  الخدمات  عوجود رضا من  ن جودة 

بينما  الداخلية دراسة  ت  ،  عال  ىإل  (2009  ،نانس ي)وصلت  الداخلية وجود  الخدمات  جودة  بين  الخارجيةو   ،قة  الخدمات  دراسة جودة  توصلت  كما   .

(Angelos , 2013إل )فكتوريا)، أما دراسة  في خدمات رعاية املستشفياتادة السريرين  رضا املوظفين للق  ىة علخليلدا ات ا لخدمتأثير لجودة ا وجود    ى ، 

 -التصالت  -التنافسية  -الستجابة  -العتماديةسلوك خدمة العمالء بجميع أبعاده )  ىتأثير لجودة الخدمات الداخلية علوجود    ىإلفقد توصلت    ( 2008

اس( و السلوك الجتماعي  -اءة لكفا   -املةاملج  -التفاهم  الفرضية  من هنا يمكن  بين    :التاليةتنتاج  امللعاملين و ا كفاءة  توجد عالقة  الذهنية   دركة الصورة 

 . للعاملين

 : الرابعة الفرضية .4

 وسيط غير كمت لينلعامكفاءة اللعاملين بوجود  دركةالصورة الذهنية املو  ،لية االجتماعية الداخليةاملسؤو توجد عالقة بين 

 :منهجية الدراسة . 3.3

التحليليامل  على  احثانبالاعتمد   الوصفي  الظواهر  نهج  تفسير  إلى  يهدف  املتغيراتو   ،والذي  بين  توجد  التي  والعالقات  الظروف  في   ،تحديد  كما 

كما  ،ات خدمية في القتصاد السودانيقطاع أربعةم  أه يكات الخدمية العاملة بالسودان فكما تم تحديد مجتمع الدراسة بالشر ، (2003 ،منس ى) الواقع

 (.2006)سيكاران، عات البحوث.  التي تستخدم خالل املراحل الستكشافية ملشرو حتمالية )امليسرة( و ال  غير العينة لىالدراسة ع تمد في هذه اع

ة التي تعتبر مقبولة في األبحاث  %(  من العينة الرئيس 89بة )ت نسشركة وقد مثل (232) خضعت للتحليل اإلحصائي فيوتمثلت العينة النهائية التي 

الدراسةآ   ىستناد إلنات، وتم تطويرها بال لجمع البيا  ة كأدا  ةتم العتماد على الستبانة. و يمالعل وتم   راء ومالحظات املشرف واملحكمين بما يخدم غرض 

الت التي زادت لتعديمن ا   ا عدد    ى جر أ يها و باملالحظات التي وردت ف  وتم األخذ  ،نةلعيمن ا ركة  ( ش  30)  ىمن خالل توزيعها عل  ةإجراء اختبار قبلي لالستبان

  -عدد موظفين الشركة -الشكل القانوني للشركة -: يشتمل على األسئلة العامة مثل عمر الشركةاألول ، وتتكون الستبانة من قسمين: من قدرة الستبانة

اإلدارة، وهي الشخصیة والوظیفیة عن املبحوثين كالجنس، واملؤهل العلمي، والعیانات  الب  ىإل   عد املنافسين للشركة باإلضافة مر، وسنوات الخدمة في 

التعرف على الدراسة  بیانات تفید في  أما  خصائص مجتمع  الثاني  .  تتكون من    ىفيحتوى علالقسم  التي  الدراسة  املتعلقة بمحاور  مجموعة من األسئلة 

ولية الجتماعية سؤ مستقلة )امل  اتن متغير ن م، ويتكو تخدام مقياس ليكارت الخماس ي الذي يتم استخدامه لدراسة املواقفثالثة محاور تم قياسها باس

دراسة   الداخلية من  قياس عبارته  وتم  املومت  (   Ching, 2015و    2017  ،)خليل(  الذهنية  )الصورة  تابع  )  (دركةغير  دراسة  قياسه من  تم   قاش ي والتي 

في عملية التحليل اإلحصائي للبيانات على    الباحثانعتمد  ا . و (2001،كاظم )وتم قياسها من دراسة    ،العاملين(كفاءة  واملتغير الوسيط )(  2016،  وآخرون

املسار تحليل  البنائيةو   ،أسلوب  املعادلة  الكامنة وهو  ؛  نمذجة  املتغيرات  من  مجموعة  بين  املباشرة  وغير  املباشرة  الخطية  للعالقات  مفترض  نمط 

 املشاهدة. و 
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 ستكشافي: لعاملي ال االتحلیل  . 4.3

التحليل في الكامنة لل  ظ  يتم استخدام هذا  العوامل  تقي  كتشاف واختبارعدم معرفة  التي  الدراسةالعبارات  حيث ،  س كل متغير من متغيرات 

،  )زغلول من العوامل األخرى    ى قو أ لعامل الواحد  كون العالقة داخل ا وت  ،لتحليل بتوزيع عبارات الستبانة حسب انحرافها عن الوسط الحسابييقوم ا 

2003)   . 

 :جتماعية الداخليةولية اال ؤ ستكشافي للمسلعاملي اال االتحليل  •

( اإلحصائي  التحليل  برنامج  حزمة  استخدام  عمليSPSSتم  إجراء  في  التحليل  (  ال ا ة  من  لعاملي  عبارة  كل  إعطاء  تم  حيث  للنموذج  ستكشافي 

 الستكشافي للدراسة.  مليلعاا ( نتائج عملية التحليل 1) رقم  الجدول ستبانة، ويوضح يرات ال ت لقياس كل متغالعبارات التي استخدم

 ة الداخلية ولية االجتماعي ؤ ي للمسستكشافل لعاملي اانتائج عملية التحليل : ( 1) جدول 

 1 2 العبارات                                          

 0.514  أو العمالء للزبائن الدقيقة املعلومات  بتوفير بالشركة املوظفين يقوم

 0.667  عامة للجمهور.  بصورة أنشطتها مسيرة نع باإلعالن الشركة تقوم

 0.842  إعالناتها . عبر املحلي أنشطة في باملشاركة موظفيها الشركة تشجع

 0.537  حتمل تقديمهاامل الخدمات  عن للزبائن الدقيقة املعلومات  بالشركة العاملين يقدم

 0.528  املتوقعة للعمالء الرغبات  تلبي الشركة تقدمها التي الخدمات 

  0.615 بشكل دائم. املطلوبة العمالء أو الزبائن أفعال لردود الشركة تستجيب

  0.677 أفعال الزبائن ردود عن الدقيقة املعلومات   بتوفير ركةبالش العاملين يقوم

  0.700 متطلبات العمالء عن العاملين من املقدمة باملعلومات  الشركة تهتم

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.530 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 317.469 
Df 28 

 (2021:  من بيانات الدراسة امليدانية) املصدر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2021) بيانات الدراسة امليدانية من املصدر: 

 

 تحليل االعتمادية والصالحية ملتغيرات الدراسة: •

ا ول قيمة  لقر تخاذ  بشأن  املطلوبك  الفأ ار  علرونباخ  ذلك  يتوقف  من    ىة  األول  ،دراسةالالغرض  املراحل  تشير   األساسية  دراساتال من    ىففي 

(nunnally,1967)  0.80من    تكفي وأن زيادة املصداقية ألكثر  0.60-0.50أن املصداقية من    ىإل   
 
  0.50كرونباخ من    لفأ   دومع ذلك يع  اربما يكون إسراف

أن قيمة  فقد  (  Hair et al, 2010)أما  (   Bowlig,2009)  ةفما فوق مقبول أكثر من  أ اقترح  أن تكون  املوثوقية  CRطريق )عن    0.70لفا كرونباخ يجب   )

)ا املركبة وكذلك   للتأكد من صالحيةMSV, MaxR(H ,)AVEحتساب كل من  التالي    (  التحليل    يوضحالنموذج والجدول  ملتغا لعاملي  ا بعد  يرات لتوكيدي 

 ا من التحليل. تمام  مما يستوجب استبعاد البعد  0.7عتمادية عن أن التوجه التفاعلي تقل قيمته ال (2يتضح من الجدول  رقم ): و الدراسة
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 تحليل االعتمادية والصالحية ملتغيرات الدراسة  (2) جدول 

 
القيمة    

  الحرجة
AVE MaxR(H) الستباقي ا  التوجه التفاعلي  التوجه   

كفاءة ال دركة ورة_املالص   

    0.120- 2.469 0.581 0.737 الستباقي ا_ هالتوج

   0.527  0.680 0.278 0.474 التوجه_التفاعلي 

  0.645   0.742 0.416 0.667 الكفاءة 

 0.604    0.725 0.365 0.683 دركة الصورة_امل

 (2021من بيانات الدراسة امليدانية)   املصدر: 

 نموذج الدراسة املعدل:  . 5.3

التحليل    بعد ال ا إجراء  و لعاملي  الدراسة  لتوكيدي  ا ستكشافي  ال يملتغيرات  يسفر  تم  التي  النتائج  على  التحليلعتماد  نموذج  ف  ،عنها  كان  ما  إذا 

ن يستند على  الواقعالدراسة  يطابق  ما  ال أ   ،ظرية قوية عادة  حالة عدم  في  فما  نظرية  الإعتماد على  تعديل  يتم  ما  ا نه عادة  يطابق   ، لواقعنموذج حتى 

 نه يتم استبعاد البعد إف،    ة حسوبة عن القيمة املعتمد تساق الداخلي للبيانات إذا قلت نتيجة التحليل امللفا كرونباخ  لالأ عتماد على مقياس  وكذلك ال 

 التالي يوضح نموذج الدراسة املعدل:والشكل  ،ا تمام   ذي القيمة األقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نموذج الدراسة  :(2) شكل

 2021 د الباحثينداملصدر: إع 

التحليل   إجراء  ال ا بعد  و ستكلعاملي  الدراسة  مللتوكيدي  ا شافي  ال تغيرات  التي  تم  النتائج  على  التحليلأ عتماد  عنها  أ ؛  سفر  النتائج ظهر حيث  ت 

( مما ستباقيل ا احد وهو )التوجه  بمحور و الداخلية  ة  جتماعيولية ال ؤ املس   صبحتاملستقلة ل  اتالتفاعلية من املتغير ولية الجتماعية  ؤ استبعاد محور املس

 . ات الدراسةتعديل فرضي ىإل ى أد

 فرضيات الدراسة املعدلة:  . 6.3

 . للعاملين دركةالصورة الذهنية املو  ،الستباقيةولية الجتماعية ؤ توجد عالقة بين املس :ىالفرضية األول •

 . العامليناءة  كفو ، الستباقيةجتماعية ل ولية ا ؤ توجد عالقة بين املس :الفرضية الثانية •

 للعاملين.  ملدركةالصورة الذهنية ا لعاملين و ا كفاءة  توجد عالقة بين :الفرضية الثالثة •

 .للعاملين دركةالصورة الذهنية املستباقي و إل ا توسط العالقة بين التوجه تالعاملين كفاءة  :الفرضية الرابعة •

 املعياري ملتغيرات الدراسة:  نحرافاملتوسطات و ال  . 7.3

نحو الفقرات التي تقیس ( أن اتجاهات عینة الدراسة كانت متوسطة 3الجدول رقم )  تائج التحلیل اإلحصائي الوصفي ملتغيرات الدراسة فيتوضح ن

ا  الحسابي وال و   ،لدراسةمتغيرات  الوسط  املعیاري لیوضح  املستقل )نحراف  املتغير  له  أن  (ستباقيإل ا التوجه  بعد  الحسابي  نحراف  اب  (،1.80= )الوسط 

ا   ،(0.508عیاري )م الحسابي يقل عن  الوسط  أن  املستخدم فيالحظ  الفرض ي  التحلیل اإلحصائي )لوسط  أقل من نصف وال ي برنامج  املعیاري  نحراف 

الحس التوجه  املتوسط  إلى ضعف  الدراسةل ا ابي( مما یشير  الحسابي وال   ،ستباقي تحت  الوسط  أن  املعیار نحرا كما  الوسیطف  املتغير  لبعد  كفاءة )  ي 

حسابي  كان(  العاملين معيار ا و   ( 1.86)بوسط  برنامج   ،(0.68)ي  نحراف  في  املستخدم  الفرض ي  الوسط  من  أقل  الحسابی  الوسط  هذا  أن  واملالحظ  
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اإلح إلى ضعف    صائيالتحلیل  یشير  الدراسةكفاءة  ما  تحت  أنو   ،العاملين  قید  ب  العاملين  یتضح  اهتمام  الدراسة  الشركات  امل  ایعطون  من  عتاد أقل 

)لل الوسیط  الحسایتضوكذلك    ،العاملين(كفاءة  متغير  الوسط  أن  وال ح  )بي  التابع  للمتغير  املعیاري  املنحراف  نحراف  ا و   ((1.53  (دركةالصورة 

  أقل من نصف املتوسط الحسابيوهو  اف املعیاري  نحر في برنامج التحلیل اإلحصائي وال   أقل من الوسط الفرض ي املستخدمعلى التوالي    (459.)معياري 

 للعاملين.  دركةما یشير إلى ضعف متغير الصورة الذهنية امل

 نحراف املعياري ملتغيرات الدراسة ال  املتوسطات : (3)جدول 

نحراف املعياري ل ا نوع املتغير  املتغير  افقة  األهمية النسبية  املتوسط    درجة املو

 متوسطة  %36 1.8043 0.50844 مستقل  الستباقي ا جه التو 

بعتا الصورة_املدركة   متوسطة  %31 1.5399 0.45971 

 متوسطة  37% 1.8635 0.68661 وسيط  العاملين كفاءة  

 (  2021:  من بيانات الدراسة امليدانية) املصدر               

 (: Person Correlationتحليل االرتباط )  . 8.3

والوسيط،  فكلما  ،  يرات املستقلة واملتغير التابعة بين املتغام تحليل الرتباط بين متغيرات الدراسة بهدف التعرف على العالقة الرتباطيتم استخد

ضعفت   الرتباط عن الواحد الصحيح  وكلما قلت درجة  ،بين املتغيرين  ح فإن ذلك يعني أن الرتباط قوي  كانت درجة الرتباط قريبة من الواحد الصحي

املتغيرين بين  العالقة    ،العالقة  أو عكسيةوقد تكون  الرتباط  قة ضعيفالعال   دتع  ، وبشكل عامطردية  إذا كانت قيمة معامل  )أ ة  ( ويمكن 0.30قل من 

 قة قوية بين املتغيرين. العال د( تع0.70مة الرتباط أكثر من )( أما إذا كانت قي 0.70 – 0.30اعتبارها متوسطة إذا تراوحت قيمة معامل الرتباط بين )

كما اتضح من خالل  ،للعاملين دركةالصورة الذهنية امللعاملين و ا كفاءة كل من بين  وسطةمتارتباط ( أن هناك عالقة  4) رقم  يالحظ من الجدول و 

 ستباقي. ل ا وجه والت كفاءة بين العالقة عكسية و  دركةستباقي والصورة املل ا التوجه بين  ضعيفةالجدول أن وجود عالقة ارتباط 

 ات الدراسة (: يوضح االرتباطات بين متغير 4)جدول 

 ير املعياري التقد العالقات 

ستباقي ل االتوجه_   196. الصورة_املدركة  <--> 

 302. الكفاءة  <--> الصورة_املدركة 

ستباقي ل االتوجه_   -035. الكفاءة  <--> 

 (  2021:  من بيانات الدراسة امليدانية)املصدر     

 اختبار الفرضيات:   . 9.3

للبيانات على أسلو في ع  الباحثاناعتمد   التحليل اإلحصائي  البنائيةملية  املباشرة وغير    ،ب نمذجة املعادلة  الخطية  للعالقات  وهو نمط مفترض 

ستخدام أسلوب تحليل املسار  ملا يتمتع به هذا األسلوب من عدة مزايا تتناسب مع وبالتحديد ا    املباشرة بين مجموعة من املتغيرات الكامنة واملشاهدة.

 . لدراسةطبيعة ا 

املسار   املتغيرات وه:    Path Analysisتحليل  من  أكثر  أو  متغير  بين  العالقات  وتحليل  بدراسة  تعني  والتي  البنائية،  املعادلة  نمذجة  أساليب  أحد  و 

املت كانت هذه  املتغيرا املستقلة سواء  كانت هذه  التابعة سواء  املتغيرات  أكثر من  أو  ومتغير  أو متقطعة،  بهدف  غيرات مستمرة  أو متقطعة  ت مستمرة 

حليل النحدار ن نمذجة املعادلة البنائية تجمع بين أسلوب تإ تغير أو املتغيرات التابعة، حيث و العوامل التي يكون لها تأثير على املتحديد أهم املؤشرات أ 

تحليل املسار فيما يماثل األغراض التي يستخدم   يستخدمحيث    ، (Barbara G. Tabachnick and Linda S. Fidell, 1996)لعاملي  ا دد والتحليل  املتع

في الحسبان   نه يضعإ لية حيث عاتحليل املسار، أكثر ف لتحليل النحدار املتعدد، ولكن ا امتداد    عدن تحليل املسار يأ ها تحليل النحدار املتعدد، حيث  في

املتغيرات بين  التفاعالت  الخطي  The Modeling of Interactions،نمذجة  الخط  Nonlinearitiesة  وعدم  والرتباط  القياس،  املزدوج وأخطاء  ي 

Multicollinearity  بين املتغيرات املستقلة(Jeonghoon ,2002  .) 

 للعاملين دركةالصورة الذهنية املو  ، االستباقيةعية ولية االجتماؤ توجد عالقة بين املس   :ىالفرضية األول  •

 

 

 

 

 

 الفرضية األولى   :(3)شكل 

 م 2021 نحثياب الاملصدر: إعداد 
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 ى والذي يعن،  ام أسلوب تحليل املساراستخد وفيها تم    ،على  نمذجة املعادلة البنائية  تم العتمادثير بين املتغيرات  وية التأبغرض التعرف على معن

أكثر من الدللة  و   ،املتغيرات مستمرة أو متقطعةسواء كانت هذه    ،املتغيرات املستقلة  بدراسة وتحليل العالقات بين متغير أو  تم العتماد على مستوى 

ية املحتسب مع قيمة مستوى الدللة املعتمد، وتعد التأثيرات مقارنة مستوى املعنو   كذلك اعتمدت الدراسة على  ،على مدى معنوية التأثير  م ( للحك0.1)

( يوضح تحليل 5)  رقم   والجدول   ،( والعكس صحيح0.1ت قيمة مستوى الدللة املحتسب أصغر من مستوى الدللة املعتد )ذات دللة إحصائية إذا كان

التوجهامل بين  امل  ،ستباقيل ا   سار  الذهنية  الجدركةوالصورة  يتضح من  املس. حيث  املسار من  أن  الجتماعؤ دول  امل  ىإل   الستباقيةية  ولية   دركة الصورة 

   دالغير  ( وهو  407.معنوية )  مستوى عند    094.ساوي  ي
 
  دركة صورة املوال  الستباقيةماعية  ولية الجتؤ عالقة بين املس  وجودعدم    ىل إ مما يدل    يإحصائ

 العاملين. 

 دركة الصورة الذهنية املو  االستباقيةاالجتماعية ولية  ؤ املسار من املس: (5) جدول 

 العالقات 
 التقدير املعياري 

الخطا  

لعياري ا  

القيمة  

 الحرجة 
الداللة   P 

دركة الصورة_امل ستباقي ل االتوجه_  --->   .094 .113 .829 .407 

 ( 2021ية )من بيانات الدراسة امليدان املصدر: 

 العاملينكفاءة و  ، االستباقيةجتماعية ولية اال ؤ قة بين املستوجد عال : الفرضية الثانية   •

 

 

 

 

 الفرضية الثانية  :(4)شكل 

 م 2021 نالباحثي املصدر: إعداد

  ، (032.معنوية )  مستوى عند  (  224.-)وي  العاملين يساكفاءة    ىإل  الستباقيةولية الجتماعية  ؤ أن املسار من املس  (6رقم )الجدول  حيث يتضح من  

 العاملين. كفاءة و ،الستباقيةتماعية ولية الجؤ املس وجود عالقة بينعدم  ىر إلن نتائج التحليل تشيإعليه ف ال إحصائي  دا  غير وهو

 العاملينكفاءة  ىإل االستباقيةولية االجتماعية ؤ املسار من املس :(6) جدول 

 العالقات 
اري التقدير املعي  

الخطا  

اري العي  

القيمة  

 الحرجة 
الداللة   P 

كفاءة ال ستباقي ل االتوجه_  --->   -.224 .104 -2.148 .032 

 (2021من بيانات الدراسة امليدانية )  املصدر:  

 للعاملين دركةالصورة الذهنية املو ، العاملينكفاءة توجد عالقة بين  :الفرضية الثالثة •

 

 

 

 الفرضية الثالثة  :(5) شكل

 م 2021 نحثيالبا املصدر: إعداد

  ا ( وهو دال إحصائي  027.)معنوية    ى عند مستو ،  (233.)يساوي    ملدركةالصورة ا   ىالعاملين إلكفاءة  أن املسار من    (7الجدول رقم)حيث يتضح من  

 للعاملين.  دركةالصورة الذهنية املو  العاملين كفاءة وجود عالقة بين  ىلإ  نتائج التحليل تشيروبالتالي فإن 

 للعاملين  دركةالصورة الذهنية امل لىإلعاملين اكفاءة من املسار  :(7) دول ج
 العالقات 

 التقدير املعياري 
الخطا 

 العياري 

القيمة  

 الحرجة 
الداللة   P 

دركة الصورة_امل  027. 2.210 105. 233. كفاءة العاملين  ---> 

 (2021دراسة امليدانية )من بيانات ال صدر: امل
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 ة للعامليندركالصورة الذهنية املو  ، ستباقيال اتوجه ط العالقة بين التوستالعاملين كفاءة : الفرضية الرابعة •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2021)املصدر: من بيانات الدراسة امليدانية 

 Pathتم استخدام تحليل املسار )و   ،دركةلصورة املا و   ،الستباقيةعية  ولية الجتماؤ في العالقة ما بين املس  كفاءة العاملينثر  أ الكشف عن    بهدف

analysis) رقم   لجدول كما يوضح ا   ، دركةوالصورة امل  العاملين   كفاءة وبين    العاملين،  كفاءة و   ،ستباقيل ا ر بين التوجه  حيث يوضح الشكل السابق املسا  ؛

باشر ار األثر غير امل( تحليل مس9)رقم    والجدول   دركةوالصورة امل  لعاملين  ا  كفاءة و   العاملين،  كفاءة و   ،ستباقيل ا باشر للتوجه  تحليل مسار األثر امل  (8)

 . دركةوالصورة املالعاملين  كفاءة و  ،العاملين كفاءة و  ،ستباقيل ا للتوجه 

 دركة والصورة امل  كفاءةالو  ،كفاءةوال ،ستباقيل اباشر للتوجه يل مسار األثر املتحل :(8) دول ج
P  العالقات  التقدير املعياري  لخطا املعياري ا القيمة الحرجة  الداللة 

.023 -2.270 .098 -.223 
 التوجه أ 

 الكفاءة >---ستباقي ال 

.011 2.554 .111 .284 
 الصورة املدركة  >---الكفاءة 

 (2021يدانية ) صدر: من بيانات الدراسة املامل

 دركة والصورة امل كفاءةو ال ءةكفاوالستباقي ل اسار األثر غير املباشر للتوجه تحليل م  :(9) جدول 

الداللة   P   دنى  الحد األ  الحد األعلى  معامل  التقديرات  

.092 .016 -.252 -.063 A x B 

 (2021صدر: من بيانات الدراسة امليدانية ) امل                       

ا  املس  ـأعاله  لجدولينمن  املسار من  أن  املباشر  األثر  في  الفرضية  اختبار  أن  الجتؤ نجد  يساوي    إلى  الستباقيةماعية  ولية  عند    223.-الكفاءة 

أما  ،ادال إحصائي  .( وهو 011معنوية )  مستوى عند   284.الصورة املدركة تساوي  املسار من الكفاءة إلىو  ،احصائي  .( وهو غير دال إ 023عنوية )م  مستوى 

يساوي  املغير  ألثر  ا  مستوى   063.-باشر  )  عند  ف092معنوية  إحصائي  .(  دال  غير  علىمم  اهو  يدل  ا   العاملين  كفاءة   أن  ا  بين  العالقة  تفسر  لتوجه ل 

 ستباقي والصورة املدركة. ال 

 : نتائج والتوصياتال .4

 النتائج:  . 1.4

  ؛ الصورة الذهنية املدركةو   الستباقيةجتماعية اإل  وليةؤ املس  إحصائية بين ةثر ذو دللأ  عدم وجودأظهرت نتائج الدراسة من واقع تحليل البيانات  •

اختلف النتيجة مع دراسة  حيث  تو   ( 2014،وآخرون  القريوتي )ت هذه  إلالتي  بأ وجود    ىصلت  بعادها مجتمعة في أثر معنوي للمسؤولية الجتماعية 

 إدارة الصورة الذهنية ككل. 
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واقعم الدراسة نتائج أظهرتكما   • عالقة ل نهأ الدراسة   لبيانات املستخدم اإلحصائي التحليل ن   املسؤولية بين يةإحصائ دللة ذات توجد 

أ ،  ملينالعا  كفاءة و   الستباقية الجتماعية العاملين ؤثر علىت ل اوحده املينالعوحاجات   رغبات تلبية نأي   ،الدراسة محل بالشركات كفاءة 

دراسة مع  النتيجة  هذه  إل  (2011  ،قاسم   ر)عم  واختلفت  توصلت  للتوجه  وج  ىوالتي  إحصائية  دللة  ذو  أثر  عليل ا ود   كفاءة  تحقيق  ستباقي 

الكويتية  العاملين البنوك التجارية    ، ولية الجتماعيةؤ يجابية متوسطة بين املسإ وجود عالقة    ىالتي توصلت إل  ((David Han, 2015راسة  دو   ،في 

الخدمة    ،األخالقي البعد (أبعادهاو  الجتماعية املسؤولية قوية بين إيجابية عالقة وجود إلى التي أشارت  (Elsevier Ltd, 2013)ودراسة  وجودة 

يجابية بين  إ وجود عالقة    ىتشير إل   (Suzanne k. Murrmann ,2014) ودراسة    ،وجودة الخدمة) بعد البيئيال القتصادي، البعد ،القانوني البعد

 . عدالة الصنف ىجتماعية علولية ال سؤ يجابي للمإ ( هناك تأثير   luu trony, 2012ودراسة ) ،جتماعية وجودة الخدمةولية ال ؤ املس

 التي ( Angebs , 2013دراسة ) اتفقت هذه النتيجة معو  .ة العاملين والصورة املدركةبين كفاء ي معنو  تأثير ذات عالقة وجود الدراسة أوضحت كما •

. ضمن سياق نظام الصحة  تشفياترضا املوظفين للقادة السريرين في خدمات رعاية املس  ىتأثير لجودة الخدمات الداخلية عل  وجود   ىإل  توصلت

وكانت النتائج أن في تلك البنوك   ،سلوك خدمة الزبون   ىلجودة الخدمات الداخلية عل  ا ك أثر  هنا  أن   ىعل  (Bellou ,2008دراسة )و   .العامة اليوناني

 . جودة الخدمة الداخلية  ىحافظة علالتعاون فيما بينهما للموكذلك تحقيق املزيد من كبر أ تهم وسلوكهم العام بشكل فاء حسين كيفضلون ت

  صورة الشركة في ىيؤثر علالصورة الذهنية املدركة للعاملين مما و  استباقي  ا لجتماعية ولية ا ؤ ملسل تتوسط ا العاملين  كفاءة كما أظهرت النتائج أن  •

ا  العمالء  الخارجين و   ىلداخلين والذي بدوره قد ينعكس علنظر   نأ  التي تنص على  لهيرزبرغ املتغيرين نظرية حديثيخالف  بالطبع هذا  العمالء 

 محاسن ومميزات ويظهر ، عنها جميلة صورة  يعطي فإنه بها التي املؤسسة أو املنشاة  عن  اراضي     كان الوظيفي و  الرضا حقق إذا  الداخلي العميل

إلى وهذا  للعمالء الخدمات أفضل تقديم  على حرصها مدى  ويظهر ،منشأته  الذهنية الصورة  وتحسين ،الخارجين العمالء جلب بطبيعته يؤدي 

 . لديهم 

 التوصيات:  . 2.4

واملهارة  يف البشریة املوارد تنمیة على العمل • الكفاءة  رفع  برامج خالل  من  مجال   تلك من  الستفادة  ملوظفين ا  لجمیع تتیح  فعالة تدریبیة عقد 

 .دعم أنشطتهم العملية في القدرات و املهارات

 على الشركا •
 
 وظیفیة لجمیع العاملين، وذلك لرفع مستوى التدریب والتطویر داخل الشركات. ا ت أن تقدم استشارات وخطط

عر العاملين وتعلمهم بأي نشاطات رسمیة أو اجتماعیة قبل حدوثها على الشركة •
 
 .أن تش

تجاه الشركة مما يدفعهم إلى تقديم حسين صورتهم الذهنية  وبالتالي ت  ،هم املين بالشركات مما يؤثر على رضاتهيئة مناخ وظروف عمل مالئمة  للع •

 .خدمات الشركة  بشكل جيد للجمهور الخارجي

ورغبات  والتركيز    الهتمام • احتیاجات  في  التغيرات  والعمل  على  املستجدة،  الجدیدة العاملين  الخدمات  من  مجموعة  ضمن  لها  الستجابة  على 

 .املقدمة لهم من قبل الشركة

إلثراء  یة، وكذلك  ل على إجراء العدید من الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة لقلتها في الدراسات العربیة، وذلك ملا للموضوع من أهمالعم •

 املكتبة العربیة. 

 مقترحات بحوث مستقبلية:  . 3.4

 : ة بمتغيرات الدراسة الحالية كما يلي، واملرتبطيقترح عدد من الدراسات املستقبليةي توصلت إليها الدراسة على النتائج الت بناء

 رها على العالقة بينهما. ة مدي تأثيمع متغيرات وسيطة أخري لدراس نفسها متغيرات الدراسة املستقلة والتابعة تطبيق •

 اعية الداخلية للشركات بجوانب وأبعاد أخرى .دراسة املسؤولية الجتم •

 :املراجع

 
ً

 : املراجع العربية:أوال

 ..دار املریخ للنشر. "مدخل لبناء املهارات البحثیةث في اإلدارة "طرق البح (.2006. )ران "تعریب إسماعیل بسیونياكيأومآ س .1

 .(2) 5: مجلة جامعة الستقالل لألبحاث .طولكرمالصورة الذهنية املدركة لدي الجمهور الفلسطيني في محافظة  .(2020. )ادبركات، زي .2

رسالة ماجستير   .ستباقیة في تطویر املنتجات الجدیدة واألداء التسویقيجهات اإلستراتيجية اإلبداعیة واإل أثر التو   (.2013. )جندب، عبد الوهاب .3

 . ق األوسط، األردنجامعة الشر ورة، غير منش

)شریف حمزاوي،  .4 املؤسسات التسویقي التوجه إلدماج التنظیمیة املتطلبات (.2004.   الثاني الوطني املنتدى  مقدم بحث .القتصادیة في 

 . عنابة الجزائر مختار باجي جامعة التسیير، وعلوم  العلوم القتصادیة كلیة الجزائر، ،للمؤسسات
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رسالة    .الوطنية  العالقات العامة في إدارة السمعة والصورة الذهنية لدي الطلبة في جامعة النجاحدور دائرة    .(2020. )ان، أسيل محمد غسداود .5

 . ، فلسطينقدمت كأحد متطلبات الحصول على درجة املاجستير في العالقات العامة املعاصرة في جامعة النجاح الوطنية بنابلس

 .  45-27:  (1)31 :مجلة تشرین  .ت كمدخل لتحسين القدرة التنافسیةدسة العملیاعادة هنإ ق یم فرص تطبیتقو  (.2009. )دیب، شیخ .6

 . والبحوث اإلحصائيةبغداد منشورات املعهد العربي للتدريب  ،العراق .(spssالبرنامج اإلحصائي ) ىدليلك إل (.2003. )شيرسعد زغلول ب .7

ضا العاملين في العالقة بين املسؤولية الجتماعية للشركات وامليزة كة ور لسمعة الشر الدور الوسيط  (.2017. )خليل جمعة عثمان صابون  ،صابون  .8

 .السودان للعلوم والتكنولوجياجامعة  .التنافسية 

 . للنشر والتوزیع وائل دار .استراتیجي مدخل :البشریة املوارد إدارة   (. 2003. )سهیل عباس، .9
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Abstract: This study aimed to identify the role of the employees' efficiency  in the relationship between 
internal social responsibility and the perceived mental image of employees in service companies operating in 
Sudan. The study used the descriptive approach, as it relied on the  non probabilistic ( convenient )sample. A 
questionnaire was designed to collect data, where (260) questionnaires were distributed and (243) were 
recovered from them, with a response rate of (93%). The study model was built and the hypotheses were 
developed based on previous studies. Path analysis and structural equation modeling were also used to test 
the hypotheses. The results showed that there is no relationship between internal social responsibility and the 
perceived mental image of employees, and that the efficiency of employees does not explain the relationship 
between proactive social responsibility and the perceived mental image of employees. The study 
recommended working on the development of human resources in the field of raising efficiency and skill 
through conducting effective training programs that allow all employees to benefit from those capabilities and 
skills in supporting their practical activities. 

Keywords: Employees efficiency; Social responsibility; The perceived mental image of employees; Sudan. 
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 : قدمةامل .1

وسمات تخصه وحده ال    ة ويتميز بخصوصي  ةمعين  ةجغرافي  ةصار معها املجتمع القديم الذي كان يعيش داخل رقع  ة عالم بصور تطورت وسائل اإل 

 ةلعد ا جامع   ااسم  اإلعالم الجديد فاستثناء ث العلمي ليس والبح املسايرة  ىمجبرين عل الحياتيةني مما جعل املهتمين بكافة امليادين له في العصر اآل ةمكان

التقني   اعتماده هم ما يميزه  أ   ةظواهر تقني الرقمي في ووفق    .لكخير مثال لذ  االجتماعيالتواصل    ومواقع  )digitization( ةالرقمي  ةعلي  النمو  ا ملؤشرات 

حوالي    يخدممست  نسبةالسودان   السودان  في  السكان  %28االنترنت  عدد    ( 2022)الدولي،    ةنسممليون    44حوالي  البالغ    )vapadmin, 2019(  من 

في  فال والتطوير  التغيير  حتمية  إلى  أدت  املجتمع  في  الكبرى  وضرورة  تحوالت  التدريس  هيئة  عضو  جديدة    اكتسابهبنية  بجوانب   واالهتماممهارات 

عضاء هيئة التدريس  تجابة أ اس  ملنعطف إلى أي مدى يمكنولعل السؤال الذي يطرح نفسه في هذا ا   ،التطبيقات التكنولوجية والعمل في البيئة الرقمية

واملستقبلية الراهنة  للتطورات  بنية    ؟بجامعاتنا  تكتمل  لم  التدريس  فإذا  توظيفعضو هيئة  التواصل    همن خالل   سيصبح مهامه    في  االجتماعيوسائل 

 داء ضعيف األ 
 

 القيام بمهامه في التدريس والبحث العلمي وخدمة املجتمع. قصوره ب عن طريق منعزال
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 :خصلامل

هدفت الورقة للتعرف على كيفية توظيف وسائل التواصل االجتماعي من برامج وأنشطه لصالح البحث العلمي تمثلت أهميه الورقة في متابعة 

التطور   من  العلمي  البحث  استفادة  للدراسة مدى  كعينة  بحري  بجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  متخذة  االجتماعي  التواصل  وسائل  في   الكبير 

الدراسة و  للدراسة ومن خالل منهج  االستبانة كأداة  التحليلي باالعتماد على  الوصفي  املنهج  الدراسة  الورقة  أ استخدمت  لى عدد من إ داتها توصلت 

أهمها اعضا:  النتائج  عل   ءاستخدام  والتعرف  للتعلم  صور  نقل  في  االجتماعي  التواصل  لوسائل  بحري  بجامعه  التدريس  املكتبة أ   ىهيئة  نشطة 

بعدد من التوصيات أبرزها   ةلى استفادتهم منها في التخطيط وتقديم االستشارات العلمية والحصول على املراجع العلمية وأوصت الدراسإ ضافه  باإل 

 خاصة فيما يتعلق باالنترنت  تأسيس البنيه التحتيه بالجامعه  
 

عضاء هيئة التدريس لالستفادة القصوى من مواقع  قامة دورات تدريبيه ال إ  عن  فضال

 . ةالتعليمي   ةالتواصل االجتماعي في العملي

 البحث العلمي. ؛ أعضاء هيئة التدريس ؛مواقع التواصل االجتماعي ؛اإلعالم الجديد :الكلمات املفتاحية
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 :مشكلة الدراسة .1.1

امل  عضويعتبر   البشري  املورد  هو  التدريس  التغير  هيئة  في  الفعال  والعنصر  تهدفأ الجامعات  ف  االجتماعيهم  الكليات  وتطوير  دائهم  أ لقياس    و 

حقيقي وعلمي من   استخدام  في السؤال الرئيس ي الذي يدور حول هل هنالك  ةمشكلة الدراس  تكمن علمي حديث و   أسلوب التحسين املستمر وفق منهج

 .في البحث العلميشطتها نأ  من االستفادة   ومدى  االجتماعيري ملواقع التواصل بجامعة بحضاء هيئة التدريس عأ قبل 

 ة:الدراس فروض .2.1

 .البحث العلمي يةفعال  االجتماعيالتي تحتويها مواقع التواصل  جبرامة والنشطهناك عالقة طردية بين األ •

 .البحث العلمي فيفعال  ال تسهم بشكل  االجتماعيالتي تحتويها مواقع التواصل   والبرامج ةاألنشط •

 أهمية الدراسة:  .3.1

الذي تطرحه كونها   األهمية العملية والعلمية، فبالنسبة لألهمية النظرية تنبع أهمية الدراسة من أهمية املوضوعيمكن تقسيم أهمية الدراسة إلى 

العلمي. البحث  في  االجتماعي  التواصل  لوسائل  بحري  بجامعة  التدريس  أعضاء هيئة  توظيف  أن    تتناول  املتوقع  العملية، فمن  باألهمية  يتعلق  وفيما 

 . وفعالية وسائل التواصل االجتماعي ودورها الكبير في البحث العلمي ميةسؤولين بجامعة بحري بأهتساهم في زيادة وعي امل

 :ةف الدراساهدأ .4.1

 إلى:  ةتهدف الدراس

 .لصالح البحث العلمي انشطهوأ وبرامجها   االجتماعيهيئة التدريس لوسائل التواصل  عضاءكيفية توظيف أ  التعرف على •

 في تفعيل وتطوير وتنشيط البحث العلمي.التعرف مدى مساهمة برامج وأنشطة وسائل التوصل االجتماعي  •

 : منهج الدراسة وأدواتها .5.1

الدراسة واإلجابة على فرضيت  تتحقق بالرجوع  استخدامها من خالل  يأهداف  الحالة وذلك  التحليلي ودراسة  الوصفي  املوضوع    املنهج  أدبيات  إلى 

التدريس  و   االجتماعيتواصل  مفهوم البحث العلمي ومواقع ال  املتمثلة في  عضو هيئة 
 

عضاء هيئة التدريس بجامعة أل   ةاملقدم  االستبانة عن تحليل  فضال

 .االجتماعيةلتحليل العلوم  اإلحصائيةلحزم برامج ا  استخدامعن طريق  بحري 

 :الدراسات السابقةو  نظري ال طارال  .2

 :طار املفاهيميال  .1.2

 عالم الجديد:ال  .1.1.2

ا  متيح   ةكترونيلوتطبيقات النشر والبث اإل ةالتكنولوجيا الرقمي  استخدام ىالذي يقوم عل" :نهأعالم  الجديد باإل براهيم اسماعيل  إ يعرف الدكتور 

للمادل  ةاملشارك ومتلقين  كمنتجين  بحري  ةعالمي اإل   ة لجميع  معها  والتفاعل  لتداولها  بيو   (2014)اسماعيل،    ة"ووسطاء  لشبكات   اندماج"  :نهأعرف 

 (2017)أزروال،  ."ة الكمبيوتر والوسائط املتعدد

اقع التواصل  .2.1.2  :االجتماعيمو

للمستخدمين للتواصل   ة القدر   إلتاحة  ةمخصص  رى خأ طبيقات  تو  أ مواقع  "  :نهاأشبكات االعالم االجتماعي ب  وأ تعرف وسائل التواصل االجتماعي  

نها تتيح للمستخدم التواصل مع أوتتميز وسائل التواصل االجتماعي ب  (2014)السويدي،    "ع معلومات وتعليقات ورسائل وصور ضفيما بينهم من خالل و 

اآل   ةساليب مختلفأ عن نبذه عن املستخدم و   توضح  ما  ة خرين يشاركونه اهتمامات وخلفيات مشابهه وهي عادأ  املستخدمين  خرين وفي هذا  للتفاعل مع 

   .)طالب(ا ورأسي   عضاء هيئة التدريس (أ ا )زمالء من فقي  أ خرين  أ مع  ةعضاء هيئة التدريس املوضوعات العلميأ الصدد يشارك 

 :عضاء هيئة التدريسأ .3.1.2

للدراسوفق      ةا 
 

مؤهال يحمل  من  كل  به  علمي  يقصد  في    األ أ ا  العلوم  مجاالت  االجتماعيأ   ةنسانياإل  أو  ةالتطبيقي  ةساسيحد   ىحد إ ويشغل    ةو 

 .()بروفيسور  ستاذأ  وأ مشارك  وأ ستاذ مساعد أ محاضر  ةالوظائف التالي

 :البحث العلمي .4.1.2

ب وتطبيقها  ومقارنتها  الحقائق  عن  التقص ي  معين  ة النسبعملية  بيض  أ ويعرف    ( 2017)الطاهر،    ةملشكلة  من    ة ملشكل  ةالعميق  ة الدراس"  :نهأا 

 (2008)السماك،    "ةواالجتماعي  ةنسانيمن العلوم اإلي فرع  أو أ   ةوالتكنولوجي  ةالطبيعيلعلوم  ي ميدان من ميادين ا جتمع في أ املشكالت التي تواجه امل

الطريق   الجديد  لالستقصاءوهو  والحقائق  املعلومات  للكشف عن  واملوضوعي  والدقيق  املنظم     ة والتتبع 
 

املعلومات فضال وتحليل  وتعديل  تطوير  عن   

 أن يكون األسلوب العلمي أداة وتنظيم   ىعل ةالقائم
 

 .(2010)العبيدي،   هو املميز للباحثا وتحليال
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 السابقة:الدراسات  .2.2

وجود عالقة   ىتسليط الضوء على تطوير طلبة الدراسات العليا ملهارة التعلم الذاتي وخلصت إل  ىلإ : هدفت الدراسة  (2019)   دراسة مباركي صفاء  •

ا فراد العينة حول مهارات التعلم طبق  أ طرديه بين التشارك املعرفي ومهارات التعلم الذاتي كما خلصت إلى عدم وجود فروق معنويه بين اتجاهات  

 ملتغير الجنس والسن والتخصص. 

•  ( عياد  الدراسة    (:2017دراسة خيرت  جانب    ىلإ هدفت  اتصال من  املحمول كوسيلة  للهاتف  الطلبة  استخدام  بين معدل  العالقة  التعرف على 

اإل  الجامعات  آخر بالتطبيق علي  األكاديمي لهم من جانب  األداء  أن  ومؤشرات  إلى  الدراسة  املسحي، خلصت  املنهج  الدراسة على  اعتمدت  مارتية، 

إ أ  الدخول  املحمول هو  للهاتف  الطلبة  استخدامات  اإل كثر  االجتماعي وتصفح  التواصل  واالستماع  لى وسائل  الفيديو  أفالم    ى لإ نترنت ومشاهدة 

ا إلى وجود عالقة عكسية بين معدل استخدام طلبة الجامعة للهاتف املحمول من جانب ومعدالتهم األكاديمية من جانب املوسيقي وخلصت أيض  

 آخر.

ن  أ العملية التعليمية وما يمكن    ىثار التصور الذهني ملواقع التواصل االجتماعي علآ   ىعلهدفت الدراسة إلى التعرف    (: 2017دراسة أحمد كاظم  )  •

وتوصلت   الوصفي،  املنهج  على  الدراسة  اعتمدت  الجامعي،  التعليم  ميدان  في  التعليم  لتحسين  التواصل إ تقدمه  ملواقع  أن  منها  نتائج،  عدة  لى 

 .عياالجتماعي فوائد يمكن  استخدامها في التعليم الجام

عواج • سامية  في    (:2016)   دراسة  االجتماعي  التواصل  ملواقع  التعليمية  العملية  أطراف  توظيف  أغراض ومجاالت  للتعرف على  الدراسة  هدفت 

ملواقع التعليم عن بعد ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف التعليم عن بعد والكشف عن التحديات واملعوقات التي يواجهها املتعلم في استخدامه  

املنهج الوصفي التحليلي وتوصلت إلى وجود عالقه ارتباط كبير في درجة االعتماد على مواقع التواصل    ىالتواصل االجتماعي، اعتمدت الدراسة عل 

 عليمية.االجتماعي في التعليم والتعلم بين الطلبة واألساتذة مما يسرت على الطلبة الوصول إلى مصادر املعلومات، ويسرت لألساتذة بيئة ت

واغاثا • الدراسة    :(2015)  دراسة اوسو  للطالب    ىلإ هدفت  األكاديمي  الوضع  على  االجتماعي  التواصل  تأثير وسائل  وتوصلت  بمعرفة  غانا،  دولة 

 .كاديميأن هناك تأثير ملواقع التواصل االجتماعي على الوضع األ ىلإ الدراسة 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر شبكات التواصل االجتماعي اإللكترونية على  اتجاهات طلبة الجامعات في األردن   (:2013)   دراسة ضيف هللا •

املعرفي والسلوكي  أ اعتمدت على املنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى   األردن في كل من البعد  اتجاهاتك طلبة الجامعات في  ن أثر الشبكات على 

 املتوسط وأن اثارها السلبية اإلدمان على الشبكات والتأخر الدراس ي وتعزيز التعصب العشائري أو اإلقليمي أو العرقي.  والوجداني جاء في املستوي 

الباحثان ورود اتجاهين للعالقة بين مواقع التواصل االجتماعي واألمور الحياتية املختلفة خاصة فيما يتعلق بالعملية  ى ا للدراسات السابقة ير وفق  

ير التعليمية   وبحثي  ى إذ  تعليميه  لخدمات  تقديمه  االجتماعي من خالل  التواصل  إيجابية مواقع  األول  ير   ة جيد  ةاالتجاه  سلبية   ى بينما  الثاني  االتجاه 

االجتماعي عل التواصل  لد  ىمواقع  األكاديمية  ا   ى املعدالت  في  السابقة  الدراسات  مع  اتفقت  الحالية  الدراسة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  ملتغير املستخدمين 

املن في  السابقة  الدراسات  معظم  مع  اتفقت  كما  االجتماعي  التواصل  مواقع  تؤديه  الذي  والدور  مسمياته  بمختلف  الجديد  اإلعالم  وهو  هجية الثابت 

الدراسة   مجتمع  في  السابقة  الدراسات  عن  الحالية  الدراسة  اختلفت  فيما  البيانات  جمع  وأداة  علىإ البحثية  الحالية  الدراسة  ركزت  هيئة أ   ذ  عضاء 

 ا للدراسة.التدريس بالجامعات السودانية باإلضافة لتناولها البحث العلمي موضوع  

 :إجراءات الدراسة .3

ا ملجتمع الدراسة وعينته، وطريقة إعداد أداتها، ، يشمل ذلك وصف  اإلجراءات التي أتبعت في تنفيذهاا للطريقة و في هذا الجزء وصف    ةتتناول الورق

البيان تحليل  بموجبها  تم  التي  اإلحصائية  واملعالجة  لتطبيقها،  اتبعت  التي  والطريقة  وثباتها،  للتأكد من صدقها  اتخذت  التي  واستخراج واإلجراءات  ات 

 ا ملنهج الدراسة.ا ووصف  النتائج، كما يشمل املبحث تحديد  

 :مجتمع وعينة الدراسة .1.3

عددهم   والبالغ  بحري  بجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  جميع  من  األصلي  الدراسة  مجتمع  أنش  777يتكون  قومية  جامعة  هي  بحري  ت أوجامعة 

جراء   العالي  التعليم  قطاع  على  طرأت  التي  السالبة  األوضاع  ومعالجة  املعرفة  مجتمع  بناء  في  العام  ا لتساهم  في  عن شماله  السودان  جنوب  نفصال 

 مراكز.  5كلية باإلضافة إلى  15ذه الجامعة تضم الجامعات الجنوبية )جوبا، أعالي النيل، بحر الغزال، ُرمبيك ( تنضوي تحت  الجامعه م. وه2011

( استمارة استبيان تم توزيعها 50أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة، حيث قام الباحث بتوزيع عدد )

 دناه.أ ساتذة بالجامعة حيث تم اختيارهم بنسب متفاوتة من جميع الكليات حسب الجدول األ  على
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 عضاء هيئة التدريس بجامعة بحري حسب الكليات أيوضح توزيع   :(1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بجامعة بحري. ةون العلميؤ مانة الشأحصاء قسم ال  :املصدر

 %( من املستهدفين.100)ات املطلوبة أي ما نسبته ا حيث أعادوا االستبيانات بعد ملئها بكل املعلوم( فرد  50وقد استجاب )

 وللخروج بنتائج دقيقة قدر االمكان حرص الباحث على تنوع عينة الدراسة من حيث شمولها على اآلتي:

 .النوع •

  .األفراد من مختلف الدرجات العلمية •

 .األفراد من مختلف التخصصات •

 الدراسة وفق متغير النوعالتوزيع التكراري ألفراد عينة : (2جدول )

 النسبة املئوية  العدد  النوع 

 % 64 32 ذكر

 % 36 18 نثى أ

 % 100 50 املجموع 

 .2021إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:

%( من العينة الكلية، ثم 64نسبته )ا ويمثلون ما  ( فرد  32، حيث بلغ عددهم )أفراد عينة الدراسة هم من الذكور ( أن غالبية  2يبين الجدول رقم )

 %( من العينة الكلية. 36ا بنسبة )( فرد  18، إذ بلغ عددهم )دد أفراد عينة الدراسة من االناثيليهم بالع

 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير الدرجة العلمية  :(3جدول )

 

 

 

 
 .2021إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:

( رقم  الجدول  العلمية  3يتبين من  الدرجات  ذوي  الدراسة هم من  أفراد عينة  أن غالبية  )أ (  بلغ عددهم  فرد  25ستاذ مساعد، حيث  وبنسبة (  ا 

%( من ذوي 20( أفراد وبنسبة )10تضمنت العينة على )%( من ذوي املؤهل العلمي محاضر، كما  30ا وبنسبة )( فرد  15%(، وتضمنت العينة على )50)

 ستاذ.أ ستاذ مشارك و أ املؤهالت العلمية 

 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير هل تستخدم وسائل التواصل االجتماعي :(4جدول )

 النسبة املئوية  العدد  ة االجاب 

 % 100 50 نعم

 % 0 0 ال

 % 100.0 50 املجموع 

 .2021إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:

 عينة الدراسة  ساتذة عدد األ  الكلية 

 2 33 االنتاج الحيواني 

 2 38 الزراعة 

 8 117 العلوم التطبيقية والصناعيه 

 3 53 الهندسة 

 5 72 العلوم االنسانية 

 4 64 اللغات والترجمة 

 1 13 القانون 

 2 35 العلوم االدارية 

 1 20 علوم التمريض 

 1 19 جيولوجيا البترول واملعادن 

 3 45 الدراسات االجتماعية واالقتصادية 

 4 55 البيئية املوارد الطبيعية والدراسات 

 3 48 البيطرة 

 6 95 الطب 

 2 29 دراسات املجتمع والتنمية الريفية 

 3 41 التربية 

 50 777 املجموع 

 النسبة املئوية  العدد  الدرجة العلمية 

 % 30 15 محاضر 

ستاذ مساعد أ  25 50 % 

استاذ مشارك أ  4 8 % 

ستاذأ  6 12 % 

 % 100 50 املجموع 
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 . %(100ا وبنسبة )( فرد  50ماعي، حيث بلغ عددهم )اسة يستخدمون وسائل التواصل االجت( أن جميع أفراد عينة الدر 4يتضح من الجدول رقم )

 كثر الوسائل التي تستخدمها أذا كانت االجابة بنعم ماهي إالتوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير  :(5جدول )

 النسبة املئوية  العدد  املستوى الوظيفي 

 % 68 34 واتس اب 

 % 30 15 فيس بوك 

 % 2 1 خرى أ

 %100 50 املجموع 

 .2021إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:

رقم  الجدول  من  أن  5)  تبين  االجتأ (  التواصل  وسائل  استخدام  كثر  )الواتسهو  ا  ماعي  عددهم  بلغ  حيث  فرد  34اب،   )( وبنسبة  يليهم  68ا   ،)%

 %.  19فراد بنسبة أ  8خرى مستخدمي الفيس بوك والوسائل األ 

 :أداة الدراسة .2.3

ال األدوات   دراسةأداة  العديد من  ويوجد  الدراسة،  الظاهرة موضوع  الالزمة عن  املعلومات  في جمع  الباحث  تستخدمها  التي  الوسيلة  عبارة عن 

 مع املعلومات املستخدمة في مجال البحث العلمي للحصول على املعلومات والبيانات الالزمة للدراسة، وقد اعتمد الباحث على االستبيان كأداة رئيسية لج

 . من عينة الدراسة

 :جزئييناالستبيان على  احتوى وصف االستبيان 

الشخصية  األول:  الجزء التواصل أ ضمن خمس  تيو   االسئلة  باستخدام وسائل  يعنى  العلمي، وسؤال  التخصص  العلمية،  الدرجة  النوع،  وهي:  سئلة 

 ا.  كثر وسائل التواصل استخدام  أ ماهية عن االجتماعي، وسؤال 

)محور الدراسة، و  الجزء الثاني:  الجزء على عدد  أن يحددوا  19يحتوي هذا  الدراسة  أفراد عينة  استجابتهم عن ما تصفه كل عبارة ( عبارة طلب من 

 وفق مقياس متدرج الذي يتكون من خمس مستويات )أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة(. 

 :ثبات وصدق أداة الدراسة .3.3

 الثبات والصدق الحصائي •

ا أنه إذا ما طبق  واحدة تحت ظروف مماثلة، ويعني الثبات أيض  يقصد بثبات االختبار أن يعطي املقياس نفس النتائج إذا ما استخدم أكثر من مرة  

املجموعة نفسها وتم الحصول على الدرجات نف سها اختبار ما على مجموعة من األفراد ورصدت درجات كل منهم، ثم أعيد تطبيق االختبار نفسه على 

ثابت  عليه   االختبار  تمام  يكون  الدقة  و ا،  ا  مدى  بأنه  الثبات  الطرق يعرف  أكثر  ومن  االختبار،  يقيسه  مما  عليها  الحصول  يتم  التي  للقياسات  واالتساق 

 ا في تقدير ثبات املقياس هي: استخدام  

 براون.-طريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان .1

 كرونباخ.-معادلة ألفا .2

 طريقة إعادة تطبيق االختبار.  .3

 طريقة الصور املتكافئة. .4

 معادلة جوتمان.  .5

الصدق فهو مقياس يستخدم ملعرفة درجة صدق املبحوثين من خالل إجاباتهم على مقياس معين، ويحسب الصدق بطرق عديدة أسهلها كونه   أما

س األداة ملا يمثل الجذر التربيعي ملعامل الثبات، وتتراوح قيمة كل من الصدق والثبات بين الصفر والواحد الصحيح. والصدق الذاتي لالستبانة هو مقيا

لها إحصائي   الذاتي  الصدق  بإيجاد  الباحث  قام  له،  األداة لقياس ما وضعت  الصدق هو معرفة صالحية  الصدق وضعت، وقياس  ا باستخدام معادلة 

 الذاتي هي:  

 

الجدول   النتائج كما في  ألفا كرونباخ وكانت  ثبات  االستبيان عن طريق حساب معامل  املستخدم في  املقياس  ثبات  الباحث بحساب معامل  وقام 

 اآلتي:  

 (: الثبات والصدق الحصائي لجابات أفراد العينة االستطالعية على االستبيان6جدول )

 

 .2021 ةامليداني ةالدراسإعداد الباحثان من بيانات  املصدر:

 الذاتي معامل الصدق   معامل الثبات  املقياس 

 
 

 0.95 0.90 االستبيان كامال
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رقم  الجدول  نتائج  )6)  يتضح من  وقريبة من  كبيرة  كانت  االستبيان  العينة على  أفراد  والصدق إلجابات  الثبات  أن معامل  وبالتالي فهي  100(   )%

إحصائي   ودالة  يدل  مقبولة  مما  سليم  ا،  اإلحصائي  التحليل  ويجعل  البحث،  أغراض  يحقق  بما  الكبيرين  والصدق  بالثبات  يتصف  االستبيان  أن  ا على 

 
 

 . ومقبوال

 :األساليب الحصائية املستخدمة .4.3

 على تساؤالتها، تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:  ولإلجابةلتحقيق أهداف الدراسة وللتحقق من فرضياتها، 

 األشكال البيانية.  •

 التوزيع التكراري لإلجابات. •

 النسب املئوية.  •

 لداللة الفروق بين اإلجابات واالستقاللية.  كأي اختبار مربع  •

ا إلى الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية والذي يشير اختصار    SPSSوللحصول على نتائج دقيقة قدر اإلمكان، تم استخدام البرنامج اإلحصائي  

Statistical Package for Social Sciences . 

 تطبيق أداة الدراسة:  .5.3

وقد تم تفريغ البيانات واملعلومات في الجداول التي أعدها الباحث لهذا الغرض، حيث تم ا، ( فرد  50تم توزيع االستبيان على عينة الدراسة املقررة )

( على الترتيب وتم تفريغ البيانات في  1،  2،  3،  4،  5تحويل املتغيرات األسمية )أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة( إلى متغيرات كمية )

 ل البيانية الالزمة. الجداول اآلتية، وتم إعداد األشكا

• ،
ً
 . الجدول التالي يوضح ذلك حساب النسب املئوية لجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة ومن ثم على العبارات مجتمعة

 فراد عينة الدراسة على عباراتهاأ لجاباتالنسب املئوية  :(7جدول )

افق  أ العبارة  و

 بشدة

افق أ افق أال  محايد و افق  أال  و و

 بشدة

 املجموع 

تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في التعرف علي انشطة  

 املكتبة 

18 % 50 % 12 % 16 % 4 % 100 % 

 % 100 % 0 % 4 % 8 % 58 % 30 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في نقل صور التعلم 

 % 100 % 0 % 24 % 10 % 48 % 18 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في نقل املحاضرات 

 % 100 % 0 % 4 % 20 % 48 % 28 التواصل االجتماعي في نقل املؤتمرات تستخدم وسائل 

تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في نقل مقاطع فيديوهات  

 للتعلم

34 % 42 % 6 % 18 % 0 % 100 % 

 % 100 % 4 % 8 % 18 % 30 % 40 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في التفاعل مع الطالب 

 % 100 % 0 % 34 % 38 % 14 % 14 االجتماعي في التقويم تستخدم وسائل التواصل 

 % 100 % 0 % 10 % 28 % 36 % 26 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في التوجيه االكاديمي 

 % 100 % 0 % 16 % 18 % 42 % 24 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في االرشاد االكاديمي 

 % 100 % 4 % 10 % 25 % 27 % 34 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في تطوير املناهج 

تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في التخطيط وتقديم  

 االستشارات العلمية 

26 % 38 % 20 % 12 % 4 % 100 % 

الحصول على املراجع   تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في

 العلمية 

30 % 54 % 8 % 8 % 0 % 100 % 

زيادة التحصيل الدراس ي  لتستخدم وسائل التواصل االجتماعي  

 لدى الطالب 

18 % 38 % 28 % 8 % 8 % 100 % 

تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في اثراء الحصيلة العلمية  

 لدى الطالب 

22 % 54 % 8 % 12 % 4 % 100 % 

االطالع على ما هو جديد   فيتستخدم وسائل التواصل االجتماعي 

 في تخصصك 

36 % 43 % 11 % 6 % 4 % 100 % 

 % 100 % 13 % 23 % 23 % 35 % 6 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في تحكيم االوراق البحثية 

البنية التحتية بالجامعة تيسر استخدام وسائل التواصل  

 االجتماعي 

8 % 18 % 26 % 38 % 10 % 100 % 

االجتماعي في التعرف على املؤتمرات  تستفيد من مواقع التواصل 

 وامللتقيات العلمية واملشاركة فيها 

34 % 54 % 12 % 0 % 0 % 100 % 

لنشر في املجالت  لتستفيد من مواقع التواصل االجتماعي 

 العلمية 

22 % 46 % 16 % 12 % 4 % 100 % 

 %100 %3 %14 %17 %42 %24 جميع العبارات 

 .2021إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:
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( الجدول  أن  7يبين  بلغت  أ (  بنسبة  اوافق  عباراتها  على  الدراسة  عينة  أفراد  إلجابات  نسبة  و 42كبر  بينما  24ن  أ %،  بشدة،  موافقون  منهم   %

 %من العينة الكلية. 17%، والذين غير موافقين بلغت نسبتهم في العينة 17املحايدون على ذلك 

 :ةاختبار صحة محور الدراس .6.3

بخصوص   الدراسة  عينة  آراء  تبين  والتي  االستبيان  عبارات  من  عبارة  لكل  الوسيط  حساب  سيتم  الدراسة  تساؤالت  على  اقع ألإلجابة  مو ثر 

السودانية   بالجامعات  العلمي  البحث  على  االجتماعي  بحري    –التواصل   أجامعة 
ً
)نموذجا الدرجة  إعطاء  تم  حيث  أوافق  5،   " إجابة  لكل  كوزن   )

)4رجة )بشدة"، والد أوافق "، والدرجة   " إجابة  )3( كوزن لكل  )2(  كوزن لكل إجابة  " محايد "، والدرجة  أوافق "، والدرجة  " ال  إجابة  (   1( كوزن لكل 

إلى متغيرات كمي املتغيرات االسمية  التحليل اإلحصائي هو تحويل  إن كل ما سبق ذكره وحسب متطلبات   ." أوافق بشدة  " ال  إجابة   ة، وبعد كوزن لكل 

 ملعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة على جميع العبارات.  كأي ذلك سيتم استخدام اختبار مربع 

هذا   من صحة  الوسيط وللتحقق  حساب  ويتم  به،  املتعلقة  العبارات  من  عبارة  كل  بخصوص  الدراسة  عينة  آراء  اتجاه  معرفة  ينبغي  املحور، 

ظاهرة إلجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة ومن ثم على العبارات مجتمعة، والوسيط هو أحد مقاييس النزعة املركزية الذي يستخدم لوصف ال

 ا وذلك كما في الجدول اآلتي:ا أو تنازلي  تتوسط جميع اإلجابات بعد ترتيب اإلجابات تصاعدي  والذي يمثل اإلجابة التي 

 الوسيط لجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الدراسة  :(8جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .2021إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:

 ( ما يلي:8يتبين من الجدول رقم )

• ( الدراسة  الدراسة على جميع عبارات محور  أفراد عينة  الوسيط إلجابات  قيمة  أن  4بلغت  القيمة  وتعني هذه  الدراسة  (،  أفراد عينة  غالبية 

 موافقين على ما جاء بعبارات املحور.

ا غير موافقين أو محايدين على ذلك،  إن النتائج أعاله ال تعني أن جميع أفراد عينة الدراسة موافقين على ذلك، حيث أنه وكما ورد أن هناك أفراد  

لداللة الفروق بين    كأي حايدين وغير املوافقين للنتائج أعاله تم استخدام اختبار مربع  والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعداد املوافقين وامل

 اإلجابات على كل عبارة من العبارات. 

 

 

 

 

 

 

 

 التفسير الوسيط  العبارات  ت 

 أوافق  4 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في التعرف على أنشطة املكتبة  1
 أوافق  4 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في نقل صور التعلم  2

 أوافق  4 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في نقل املحاضرات  3
 أوافق  4 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في نقل املؤتمرات  4
 أوافق  4 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في نقل مقاطع فيديوهات للتعلم  5

 أوافق  4 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في التفاعل مع الطالب  6
 محايد 3 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في التقويم  7
 أوافق  4 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في التوجيه األكاديمي 8

 أوافق  4 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في االرشاد األكاديمي 9
 أوافق  4 وسائل التواصل االجتماعي في تطوير املناهج تستخدم  10

 أوافق  4 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في التخطيط وتقديم االستشارات العلمية  11
 أوافق  4 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في الحصول على املراجع العلمية  12
 أوافق  4 التحصيل الدراس ي لدى الطالب تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في زيادة   13

 أوافق  4 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في إثراء الحصيلة العلمية لدى الطالب  14
 أوافق  4 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي على االطالع على ما هو جديد في تخصصك  15
 محايد 3 البحثية تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في تحكيم األوراق  16

 محايد 3 البنية التحتية بالجامعة تيسر استخدام وسائل التواصل االجتماعي  17
 أوافق  4 تستفيد من مواقع التواصل االجتماعي في التعرف على املؤتمرات وامللتقيات العلمية واملشاركة فيها  18

 أوافق  4 املجالت العلمية تستفيد من مواقع التواصل االجتماعي في النشر في   19

افق  4 جميع العبارات    أو



   

اقع التواصل االجتماعي على البحث العلمي بالجامعات السودانية   عبد الرحيم &  طاهر                                                                                                       أثر استخدام مو

Global Journal of Economics and Business, 12(4) (2022), 462-472 
 469 

 

 لداللة الفروق لإلجابات على عبارات املحور  كأينتائج اختبار مربع  :(9جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2021إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:

حيث أن عبارات  بصورة إجمالية لجميع العبارات  مما تقدم الحظنا تحقق محور الدراسة ألغلبية العبارات املتعلقة بها، وللتحقق من صحة املحور 

 هذا يعني أن عدد  50( عبارات وعلى كل منها هناك )19املحور عددها )
 
الدراسة على جميع عبارات املحور الدراس ي ( إجابة اإلجابات الكلية ألفراد عينة 

، ويمكن تلخيص إجابات أفراد عينة الدراسة على العبارات الخاصة باملحور بالجدول رقم )950ستكون )
 
 .(10( إجابة

 التوزيع التكراري لجابات أفراد عينة الدراسة على جميع عبارات املحور  :(10جدول )

 النسبة املئوية  العدد  الجابة 

 % 24 231 أوافق بشدة 

 % 42 395 أوافق 

 % 17 165 محايد

 % 14 130 ال أوافق 

 % 3 29 ال أوافق بشدة 

 % 100.0 950 املجموع 

 .2021إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوزيع التكراري لجابات أفراد عينة الدراسة على جميع عبارات املحور  :(1شكل )

 .2021إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:

 sigقيمة املعنوية   قيمة مربع كاي  العبارات  ت 

 0.000 31.00 وسائل التواصل االجتماعي في التعرف على انشطة املكتبة تستخدم  1

 0.000 36.80 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في نقل صور التعلم  2

 0.002 15.00 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في نقل املحاضرات  3

 0.000 18.17 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في نقل املؤتمرات  4

 0.001 15.60 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في نقل مقاطع فيديوهات للتعلم  5

 0.000 22.60 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في التفاعل مع الطالب  6

 0.002 9.84 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في التقويم  7

 0.060 7.12 األكاديميتستخدم وسائل التواصل االجتماعي في التوجيه  8

 0.038 8.40 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في االرشاد األكاديمي 9

 0.004 15.39 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في تطوير املناهج  10

 0.002 17.00 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في التخطيط وتقديم االستشارات العلمية  11

 0.000 37.33 التواصل االجتماعي في الحصول على املراجع العلمية تستخدم وسائل  12

 0.002 17.00 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في زيادة التحصيل الدراس ي لدى الطالب  13

 0.000 40.60 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في اثراء الحصيلة العلمية لدى الطالب  14

 0.000 30.34 التواصل االجتماعي على االطالع على ما هو جديد في تخصصك تستخدم وسائل  15

 0.017 12.00 تستخدم وسائل التواصل االجتماعي في تحكيم األوراق البحثية  16

 0.004 15.20 البنية التحتية بالجامعة تيسر استخدام وسائل التواصل االجتماعي  17

 0.001 13.42 االجتماعي في التعرف على املؤتمرات وامللتقيات العلمية واملشاركة فيها تستفيد من مواقع التواصل  18

 0.000 25.40 تستفيد من مواقع التواصل االجتماعي في النشر في املجالت العلمية  19

   جميع العبارات  

0
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عبارات %( موافقة بشدة على ما جاء بجميع 24( إجابة وبنسبة )231( أن عينة الدراسة تضمنت على )1( والشكل رقم )10يتبين من الجدول رقم )

و) )395املحور،  وبنسبة  إجابة  و)42(  موافقة،   )%165( وبنسبة  إجابة  و)17(  محايدة،   )%130( وبنسبة  إجابة  و)14(  موافقة،  غير  إجابات %29(   )

واملحايدة وغير املوافقة على %( غير موافقة بشدة على ذلك، وقد بلغت قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أعداد اإلجابات املوافقة  3وبنسبة )

ا على ما  %( واعتماد  5( ومستوى داللة )4الجدولية عند درجة حرية )  كأي ( وهذه القيمة أكبر من قيمة مربع  295.75ما جاء بجميع عبارات املحور األول )

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية وعند مستوى داللة  بين اإلجابات ولصالح 5ورد فإن ذلك يشير  املوافقة على ما جاء بجميع عبارات   %(  اإلجابات 

 الدراسة. 

 :النتائج والتوصيات .4

 : النتائج  .1.4

التي تحتويها مواقع    جوالبرام  ةاألنشط  نأ ثبات فرضيتها وهي  إ   ىلإ   ةتوصلت الدراس  ومناقشتهمن خالل العرض السابق والتحليل ملوضوع الدراسة  

  علىلها أثر فعال  االجتماعيالتواصل 
 

 : عدد من النتائج أهمها عن البحث العلمي في فضال

 .أنشطة املكتبة ىلتعلم والتعرف عللبحري وسائل التواصل االجتماعي في نقل صور  ةهيئة التدريس بجامع ءعضاأ يتسخدم  •

   .االستشارات العلمية والحصول على املراجع العلميةعضاء هيئة التدريس من وسائل التواصل االجتماعي في التخطيط وتقديم أ يستفيد  •

 .يادة التحصيل الدراس ي لدى الطالبز  منتمكن وسائل التواصل االجتماعي  •

 .على ما هو جديد في التخصص من خالل وسائل التواصل االجتماعي ويستفاد منه كذلك في النشر في املجالت العلمية ة ساتذيطلع األ  •

 :التوصيات .2.4

 تي: توص ي الدراسه باآل ةا على نتائج الدراساستناد  

 العلمي.اصل االجتماعي بغرض البحث وسائل التو بتكوين مجموعات في  ةالجامع من املفيد أن تهتم  •

  .نترنتخاصة فيما يتعلق باإل  ةالبنيه التحتيه بالجامعتطوير ضرورة  •

 .والبحثية  ةالتعليمي  ةية االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي في العمليفعضاء هيئة التدريس في كيأل  ةقامة دورات تدريبيإ  ا من املهم جد   •

 

 املراجع:

 :
ً

 املراجع العربية:أوال

)  ،أزروال .1 العربي2017يوسف.  الوطن  في  الساس ي  التغيير  صناعة  في  الجديد  اإلعالم  دور  التجرب  -(.  في  االجتماعي  التواصل   ة التونسي  ةشبكات 

 .2 :ةمجلة الغلوم االجتماعيواملصريه نموذجا . 

 قطر: وزارة الثقافه والفنون والتراث . االعالم املعاصر وسائله مهاراته تاثيراته اخالقياته.(. 2014ابراهيم. ) ،اسماعيل .2

)  ، حنتوش .3 كاظم.  الخضراء  2017أحمد  القاسم  جامعة  البيطري  الطب  كلية  الجامعي  النعليم  قطاع  في  ودورها  اإلجتماعي  التواصل  مواقع   .)

 (. 4)7 :ةمجلة مركز بابل للدراسات االنسانيانموذجا . 

 . العراق: دار ابن االثير للطباعه والنشر.(1مي )اسس وتطبيقات ( )املجلد طرق االبحث العل(. 2008محمد ازهر سعيد. ) ،السماك .4

 . وسائل التواصل االجتماعي ودورها في التحوالت املستقبليه من القبيله الى الفيس بوك(. 2014جمال سند. ) ،السويدي  .5

)  ،صعيليك  ابو .6 عوده.  هللا  االردن.  2013ضيف  في  الجامعات  طلبة  اتجاهات  علي  اللكترونيه  االجتماعي  التواصل  شبكات  اثر  للبحوث    ةمؤت(. 

 . 7 :والدراسات

منهج البحث التاريخي ودوره في تطوير املنهجيه البحثيه ودراسه فنيه علي مصاحف سناريه (. 2017هاشم. )  احمد  ،ابشر الطيب والطاهر ،الطيب .7

 . السودان: االمانه العامه ملشروع سنار عاصمه للثقافه االسالميه.(1)اإلصدار 

 . االردن: ديبوتو للطباعه والنشر والتوزيع. طرق البحث العلمي(. 2010محمد جاسم. ) ،العبيدي  .8
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 في عصر التكنولوجيا الرقميه. طرابلس.

)  ،عياد .10 الجامعات.  2017خيرت.  لطلبة  االكاديمي  واالداء  اتصال  كوسيلة  املحمول  الهاتف  استخدام  بين  العالقه  لالعالم  (.  العربيه  املجله 

 .18 :واالتصال
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Abstract: The paper aimed to identify how to employ social media from programs and activities for the benefit 
of scientific research. The faculty members at University of Bahri were taken as a sample for the study. The 
study used the descriptive analytical method, depending on the questionnaire as a tool for the study. Through 
the study's methodology and tools, the paper reached a number of results, the most important of which are: 
faculty members at University of Bahri used social media in transmitting images for learning and identifying the 
library’s activities, in addition to their use in planning, providing scientific advice and scientific references. The 
study recommended a number of recommendations, the most notable are the development of the university's 
infrastructure, especially with regard to the internet, as well as the establishment of training courses for faculty 
members to make the most of social networking sites in the educational process. 
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 املقدمة:  .1

بف  تشهد بينها بشكل غير مسبوق  املنافسة  أنشطتها، واشتدت  التقنية والتكناملؤسسات االقتصادية تطورات كبيرة في  التطورات   لوجية، و ضل 

ذو )إن لم يكن الوحيد( للمعلومات التي يحتاجها ويعتمد عليها متخ  األساس ي املصدرباعتبارها    ، بمهنة املحاسبة ومخرجاتها  زيادة االهتمام  ىذلك إل  ى فأد

أهمية   إلى  ى وهذا أد  الجودة والتعبير الصادق عن وضع املنشأة.و باملصداقية  تلك املعلومات  وبالضرورة أن تتمتع    املنشأة.  فيالقرار وأصحاب املصلحة  

املراجعة   لتأكيد  و والتدقيق  مهنة  بها  املنش  ى مداالهتمام  مالية  باملحاسبية  ومبادئ  ملعايير    ة أتطبيق  تقارير  إعداد  و قصد  هذا و .  عادلةسليمة  ازداد 

تزايداالهتمام   فيشركات  النشاط    نتيجة  األعمال  دول    ومنظمات  إلبال   العالم،مختلف  في  املتزايدة  التطورات    ىضافة  و   هاعملياتواملستمرة  كبر املالية 

املالية  أنشطتها  ضبط  الشركات ومنظمات األعمال بالقيام بلزم إدارات  وهذا الوضع يصارمة.  دولية  حجمها في ظل وجود قوانين وأنظمة ومعايير محلية و 

 .دارتهاإ ألنهم محاسبون على نتائجها وحسن  ،وفق املعايير والضوابط املحددة 

 مشكلة الدراسة: . 1.1

الدراسة   مشكلة  أ تتمثل  مطلب  تعتبر  املراجعة  جودة  أن  السفي  والذي  املراجعة  ملهنة  األ أ   بد  اس ي  على  ينعكس  تتم  داء  ن  التي  للشركات  املالي 

املراجعة  ،مراجعتها عملية  في  محددة  خصائص  توافر  خالل  االقتصادية    ،من  الظروف  ظل  في  السوانية  األعمال  بيئة  في  توافرها  يصعب  قد  والتي 

 ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية:  .السائدة 

 ؟  املالي ئهاأدا  تحسيناملراجعة الخارجية في  علىاملدرجة في سوق الخرطوم لألوراق املالية الشركات تعتمد  هل •

 التخارجية وتحسين األداء املالي للشركات املدرجة في سوق الخرطوم لألوراق املالية؟طبيق نتائج تقرير املراجعة هل هناك عالقة بين ت •
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 ص:لخامل

جودة املراجعة الخارجية وتحسين األداء املالي للشركات املدرجة في سوق الخرطوم لألوراق املالية. العالقة بين التعرف على   ىالدراسة إلهدفت 

الدراسة   توصلت  الدراسة.  بيانات  لجمع  كأداة  االستبانة  العتماد على  وتم  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  بين   ىلإ اعتمدت  وجود عالقة قوية 

أن تط كما  الخرطوم،  بورصة  في  املدرجة  للشركات  املتاحة  املالية  املوارد  استخدام  وكفاءة  املالي  األداء  الخارجية تحسين  املراجعة  نتائج  جودة  بيق 

املا الشركات ويساعد في تقييم كفاءتها  لتلك  املالي  الوضع  ُيّمكن من تشخيص  الجيد  الخارجية  املراجعة  التزام  تقرير  الدراسة بضرورة  أوصت  لية. 

بتنفي الخرطوم  املدرجة في بورصة  الشركات  إدارة  التزام  املنهي، وضرورة  السلوك  املراجعة وقواعد وأدبيات  الخارجيين بمعايير  ذ توصيات  املراجعين 

 ومالحظات تقرير املراجعة الخارجية. 

 سوق الخرطوم لألوراق املالية.  ؛األداء املالي ؛جودة املراجعة الخارجية الكلمات املفتاحية:

 

mailto:amahmeed@kku.edu.sa
http://www.refaad.com/


 آدم عمر                                                                             العالقة بين جودة املراجعة الخارجية وتحسين األداء املالي للشركات املدرجة في سوق الخرطوم لألوراق املالية 

 

Global Journal of Economics and Business, 12(4) (2022), 473-485 
 474 

 

 أهداف الدراسة: . 2.1

 تحقيق األهداف التالية:  إلىالدراسة  ىتسع

 .املالي تحسين األداءتساعد في  دقيقةتقديم معلومات مالية  ىالخارجية الجيدة ف املراجعة  تحليل العالقة بين •

 داء املالي للشركات املدرجة في سوق الخرطوم لألوراق املالية.وتحسين األ  الخارجية الجيدة املراجعة  تطبيق نتاج ل العالقة بينتحلي •

 أهمية الدراسة: . 3.1

 : علمية وأهمية عمليةأهمية لهذه الدراسة 

 وتتمثل في:  األهمية العلمية: 

 . بحاجتها في هذا املجال د املكتبات األكاديميةتزو  نأ تستطيع هذه الدراسة  •

 .املاليتحسين األداء  يفالجيدة املراجعة الخارجية  دور براز إ   •

 .قاعدة بيانات للباحثين في موضوع املراجعة الخارجية توفير  •

 وتتمثل في:  األهمية العملية: 

    الخارجية الجيدة للشركة وألصحاب املصلحة.  ةتوضيح أهمية تقرير املراجع •

 . املاليتحقيق جودة األداء  الجيدة في املراجعة الخارجيةتوضيح مدي مساهمة  •

 الدراسة: يات فرض . 4.1

 الفرضيات التالية: وتحقيق أهدافها تمت صياغة تساؤالت الدراسة علىلإلجابة  

 .لشركات املدرجة في سوق الخرطوم لألوراق املاليةلتحسين األداء املالي و حصائية بين جودة املراجعة الخارجية  عالقة ذات داللة إ  توجد •

 .للشركات املدرجة في سوق الخرطوم لألوراق املالية تحسين األداء املاليو  املراجعة الخارجية تطبيق نتائج عالقة ذات داللة إحصائية بين  توجد •

 منهجية الدراسة: . 5.1

 .لوصف الظاهرة وتحليلها وتفسير نتائجها التحليلياملنهج الوصفي  علىاعتمدت الدراسة 

 والدراسات السابقة:  اإلطار النظري  .2

 اإلطار النظري: . 1.2

   :مفهوم جودة املراجعة الخارجية .1.1.2
البعض املنهي عرفها  الخارجية بمفهوهما  أمين  املراجعة  الداخلية وبيانات  (  )خالد  الرقابة  املؤسسة فحص  حسابات ودفاتو بأنها فحص ألنظمة  ا  ر 

تصويرها  ى داللة القوائم املالية عن الوضع املالي لتلك املوسسة في نهاية فترة زمنية معلومة ومد ى مد ىا بقصد الخروج برأي فني محايد علا منظم  انتقادي  

 ىبأنها اختبار تقني صارم وبناء بأسلوب محدد من طرف منهي مؤهل ومستقل بغية إعطاء رأي معلل عل  ( Germound & Bonnault)ى  وير   لنتائج أعمالها.

احترام    ى مد  ىمدي احترام الواجبات في إعداد هذه املعلومات في كل الظروف وعل  ىوعلنوعية ومصداقية املعلومات املالية املقدمة من طرف املؤسسة  

 .(2005)ظواهر، بها في الوضعية املالية ونتائج املؤسسة  ل بية املعمو القواعد والقوانين واملبادئ املحاس

ألن مفهوم الجودة ال يختلف    تها.يطبق عليها مفهوم جودة السلع كأساس لوضع مفهوم عام لجود التي املراجعة الخارجية من الخدمات املهنيةتعد 

   .(1992 ،)الصباغ الفرق في صعوبة قياس جودة الخدمة فقط يكمن سواء كان املنتج سلعة أو خدمة، 

 على األسس التالية: بناء   ويمكن استعراض مفهوم جودة املراجعة الخارجية

1.  
 
  ا للمعايير املهنية:مدى التزام املراجع بأداء مهمته وفق

املنهي التي وضعها املجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين. وهي املعايير العاتتمثل جودة   مة  املراجعة الخارجية في الوفاء باملعايير وقواعد السلوك 

( أن  Copley&Doucet ,1993)ى  (. وير Knorth,1989جانب قواعد السلوك املنهي وأخالقيات املهنة )بمليداني، ومعايير إعداد التقرير،  ومعايير العمل ا 

 أداء املراجع لعمله بكفاءة وفعالية واتباع الجراءات واألساليب أثناء عملية املراجعة الخارجية. املراجعة الخارجية الجيدة هي

 درجة اكتشاف املراجع لألخطاء والغش والتقرير عنها:  .2

اجع األخطاء الجوهرية أو احتمال تجاهلها، والتركيز على ضرورة  ُعّرفت جودة املراجعة الخارجية بأنها احتمال اكتشاف املر هذا األساس،    ىبناء  عل

(. وُعرفت بأنها درجة التأكيد بأن القوائم املالية للعميل خالية من الغش الجوهري، Knapp,1991قيام املراجع بإدراج األخطاء التي يكتشفها في تقريره )

 (.Keefe, 1994الخارجية ) وسوء العرض. و تمثل هذه الدرجة من التأكيد مخرجات املراجعة

  :تحقيق أهداف األطراف املعنية بعملية املراجعة الخارجية .3
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الخارجية    ىعل املراجعة  األداءهذا األساس تم تعريف جودة  للوفاء    يسعى للوصول   الجيد والذي في كل عملية مراجعة  بأنها  املناسبة  الكفاءة  إلى 

 ، )املنشأة محل املراجعة  فت بأنها، ضمان قيام املراجع بعمله بما يحقق لألطراف ذات الصلةرّ عُ كذلك و  .(Discenza, 1994) بمتطلبات العميل واملجتمع

 .  (2003 ،)قطبأهدافها  (املنظمات املهنية، واألجهزة الحكومية، القوائم املالية، مكاتب املراجعة وا مستخدم

الخارجية  ما سبق،    ىا علتأسيس   املراجعة  املراجع  الجيدة  ُيمكن تعريف  بها  التى يقوم  املراجعة  الكتشاف األخطاء  مهنية  كفاءة  بكل  الخارجي  بأنها 

                                أغراض األطراف ذات املصلحة.  احتياجات  سوتقديم تقرير يلب عنها، والتقرير والتقارير املاليةالجوهرية في القوائم 

 أهمية جودة املراجعة الخارجية:  •

أهمية   من  الخارجية  املراجعة  جودة  أهمية  املتنبع  املراجعة  لعملية  النهائي  من تماملنتج  كثير  عليه  يعتمد  والذي  الخارجي،  املراجع  تقرير  في  ثل 

قرارا  اتخاذ  في  الخارجيين  املراجعة  أ كما  .  تهم املستخدمين  جودة  املصلحة تتمثل  ن  املراجعةامل  في  خدمة  من  املستفيدة  األطراف  لجميع   شتركة 

 وبالتالي تكمن أهميتها في توجيهها ملسار العمل داخل املؤسسة وتمكنها من تحسين أداءها املالي.  .(2010،)شوان

  أهداف جودة املراجعة الخارجية: •

 (2000 ،)عبد العليم  :اآلتيل أهداف جودة املراجعة الخارجية في تتمث

 .مليات املشروعوجود نظام محاسبي فعال للرقابة على ع .1

مكاتب املراجعة الخارجية بتحقيق مستوى عاٍل    إلزام  املنظمات املهنية التي تسعى إلىومستخدمي القوائم املالية، ومكاتب املراجعة و خدمة معدي   .2

 .تطوير املهنة وتدعيم الثقة فيها من الجودة، من أجل

 يمكن االعتماد عليها في اتخاذ القرارات املختلفة. التقليل من األخطاء والتالعب وتوفير نظام محاسبي فعال لنتاج املعلومات املحاسبية التي  .3

 عمال والحفاظ على االستقاللية في العالقات مع العمالء. أداء األ تكوين موضوعية في  .4

من   .5 الخارجي  املراجع  بها  يلتزم  أن  يجب  التي  بالجراءات  الخاصة  االرشادات  ا أ توفير  بتفويض  الخاصة  األساسية  باملبادئ  االلتزام  لسلطة  جل 

 . اعديه في مهمة املراجعةملس

 ملعايير املراجعة مع الفصاح عن األخطاء واملخالفات الجوهرية التي تم اكتشافها .6
 
في القوائم    أداء عملية املراجعة الخارجية بكفاءة وفاعلية وفقا

 املالية.

 . يل أثناء العمل كسب ثقة العمالء من خالل زيادة الدقة واالنتباه إلى التفاص .7

 . ت والجهد املبذول في إعادة العملداء املهام، وتقليل الوقأ التشغيلية املتعلقة بتدقيق العمليات، وتحسين كفاءة وفاعلية  تقليل التكاليف .8

 .تب املراجعة ورفع روحهم املعنويةعضاء مكأ زيادة معنويات  .9

أرضية مشتركة تكون منهج   .10 لها نفس  إيجاد  التي  املكاتب األخرى  املشتركةا يمكن من خالله معرفة  املصالح  ملناقشة    ، )شل  األهداف والخصائص 

2000) . 

القانونية وتجنبهم االتهام   واملسائالتفي الحد من تعرض املراجعين للمشاكل  ةساهمأجل االرتقاء بمستوى املهنة واملاملساهمة في الجهد الوطني من  .11

 املنهي. أداء الواجب بالتقصير في 

 :العوامل املؤثرة على جودة املراجعة •

 (  2013 ،)التميمي منها: حدد ،من العوامل املؤثرة على جودة املراجعة الخارجيةالعديد هناك 

تنظيمية   .1 عملية تتمثل  عوامل  لتمام  الالزم  الوقت  وتحديد  املطلوب  العمل  حجم  وتحديد  املراجعة  إجراءات  وتحديد  للمراجعة  التخطيط  في 

 املراجعة. 

 مثل الصدق واألمانة واالستقاللية. ،املراجع الخارجي ن يتحلى بهاأ يجب  عوامل سلوكية .2

 التحصيل العلمي.و  مثل الخبرة، ،في املراجع الخارجي يجب أن تتوفرشخصية عوامل  .3

 األخص مبدأ املوضوعية.بمثل االلتزام بتطبيق املبادئ املتعارف عليها و  ،ملهنة املراجعةساسية عملية أ عوامل  .4

 :(1991،)شحاته: تؤدي إلى تحسين جودة املراجعة الخارجية في اآلتيكما تم تحديد العوامل التي 

 االختيار الصحيح للمراجعين الذين يستطيعون إنجاز العمل بطريقة أفضل من غيرهم.  .5

 العناية بتدريب املراجعين على كل مستحدث في طرق العمل.  .6

 واملواد التي تمكنهم من العمل بكفاءة عالية وبحد أدنى من الجهد.توفير بيئة العمل املناسبة للمراجعين، وتزويدهم باألدوات  .7

 .ا لدورهم في التأثير على سلوك املراجعينأهمية اختيار القادة في مكتب املراجعة نظر   .8

 روح االنتماء ملكتب املراجعة.  املادي لتنميةتوفير مستوى معيش ي مالئم من خالل دخلهم  .9

 .(2000 ،)محمد راجعين القائمين بعملية املراجعة مما يؤدي إلى زيادة كفاءتهم في العملتنمية روح الرقابة الذاتية لدى امل .10
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 :محددات جودة املراجعة الخارجية •

وترجع أهمية محددات   .راجعة معين ذات جودة عالية أم الاملؤشرات التي توضح ما إذا كانت عملية املراجعة الخارجية التي يقوم بها مكتب م  هي

ناصر ، حتى يقلل من عالذي يؤدي إلى تحقيقها وتحسينها  نه من خالل هذه املحددات يمكن معرفة وضع الجودة واالتجاه أ جودة املراجعة الخارجية إلى  

 :جودة املراجعة الخارجية في اآلتي. وتتمثل محددات و الوسائل التي تؤدي إلى تحسينهاتخفيضها وتزيد من العناصر أ 

حيث أن مكاتب املراجعة الكبيرة التي لديها عدد كبير من العمالء من   العمالء،يقاس حجم مكتب املراجعة بعدد ونوعية : حجم مكتب املراجعة .1

و  املالية  املساهمةاملؤسسات  و الشركات  من .  القليل  العدد  ذات  الصغيرة  املراجعة  مكاتب  من  أكثر  عالية  جودة  ذات  مراجعة  خدمات  تقدم 

 .  (1996 ،)بدران غلبهم من األفراد وشركات األشخاصأ العمالء الذين 

املراجعة  .2 مكتب  املرفوعة ضد  القضائية  ا :  الدعاوى  مدى  على  الخارجية  املراجعة  جودة  املراجعتتوقف  وكفاءة  قدرة ستقالل  تعني  والتي   ،

ية في الوقت املحدد ، واتمام عملية املراجعة الخارجلعمالء وتمسكه باملعايير املهنية، وقواعد وآداب السلوك املنهياملراجع على مقاومة ضغوط ا 

فواملتفق عليه الواردة  الجوهرية  واملخالفات  لألخطاء  اكتشافه  النهاية على  في  ينعكس  بما  والتقرير   ي،  املالية  ذلك   عنها.التقارير  في  الفشل  وأن 

الخارجية  يطلق عليه املراجعة  القضائية فشل في عملية  الدعاوى  أو ما يطلق عليه  املهنية  للمساءلة  املراجع  إلى تعرض  من قبل    ، والذي يؤدي 

 .(Vandijk, 1998) ومات مضللةا ملا لحق بهم من ضرر نتيجة اعتمادهم على معلوذلك تعويض   مستخدمي القوائم املالية.

، أنشطة معينة أن يتخصص املراجع في مراجعة نشاط معين أو النصيب السوقي ملنشآت املراجعة في مجال : تخصص املراجع في نشاط العميل   .3

 .(Abbott,2001) ا إلى إجمالي عمالئهويقاس التخصص في النشاط بعدد عمالء املراجعة في هذا النشاط منسوب  

املراجعةشهرة    .4 املراجع:  مكتب  تقرير  في مصداقية  والثقة  الطيبة  السمعة  هي  الجاد (Kanpp,2005)  الشهرة  العمل  بعد سنوات من  وتأتي   .

املرا   والتي تسهم وتقديم خدمات ذات جودة عالية   للمكتب في تحقيق شهرة مكتب  الكبير  ،  جعة كالتخصص في نشاط منشأة معينة، والحجم 

 .م وجود قضايا مرفوعة عليهوعه، وقلة أو عدالجغرافي لفر  واالنتشار

تم :  الكفاءة املهنية للمراجع الخارجي  .5 املحاسبة واملراجعة والتي  الكافية واملتخصصة في مجاالت  املعرفة  الخارجي هي  للمراجع  املهنية  الكفاءة 

الهام األمور  للمراجعين من  املهنية  الكفاءة  وتعد  الفني.  والتدريب  التعليم  يقدمونه من  اكتسابها من  ما  واالعتماد على  الثقة  تحديد مدى  في  ة 

، الخبرة بمجال  التأهيل العلمي والعملي للمراجع، االلتزام باملعايير املهنية  :نية محصلة لعدة عناصر متداخلة هيتقارير. كذلك تعد الكفاءة امله

للمراجع  املهنية  الكفاءة  وبتوافر  الخارجية.  املراجعة  إجراءات  لتنفيذ  برنامج  تخطيط ووضع  في  الحديثة  التقنيات  استخدام  العميل،  نشاط 

ا ه أكثر إملام  ، وبرامج خاصة بالتعليم املنهي املستمر تجعلنية وتوفير برامج تدريبية متخصصةللمنظمات امله  واالنضماموتشجيعه على التعليم  

ج هو  ما  بكل  واملراجعةودراية  املحاسبة  مجالي  في  أثناء  ديد  تواجهه  التي  واملشاكل  األمور  معالجة  في  خبرة  وتكسبه  املراجعة  أ ،  لعملية  دائه 

 . (2002،)عبد هللا الخارجية

 األداء املالي:  مفهوم .2.1.2

املالي باألداء  أو    ُيقصد  تنفيذ  إ تأدية عمل  أو  إل  ىمهمة تساعد علنجاز نشاط  وهو مفهوم    .(1999،)عبد هللا  املحددة   األهدافتحقيق    ىالوصول 

الالزمة لتحقيقها. الشركات  علىويعبر    ،نجاز األهدافإ   ى استخدام مؤشرات مالية لقياس مد  علىحيث يركز    يعكس كل من األهداف والوسائل   .أداء 

التي  االد  ويعتبر املختلفة  الشركةعم األساس ي لألعمال  املالي  ويساهم    .تمارسها  استثمارية وميادين  األداء  الشركة بفرص  املالية وتزويد  املوارد  إتاحة  في 

تساعد   التي  املختلفة  املصالح  علىاألداء  أصحاب  احتياجات  املالي  تلبية  األداء  تعريف  يمكن  كما  رغباتهم.  املالي    على  وتحقيق  الوضع  تشخيص  أنه 

آخذه   ،والجداول امللحقة  النتائج،جدول حسابات    امليزانيات،  علىإنشاء قيمة ومجابهة املستقبل من خالل اعتمادها    على  قدرتها  ى للمؤسسة ملعرفة مد

 (. 2010 ،الظرف االقتصادي والقطاع الصناعي الذي تنتمي إليه )الخطيب  في االعتبار

 األداء املالي:  علىالعوامل املؤثرة  •

 : (2000 ،)جمعة :يلي منها مااألداء املالي  على تؤثرالتي خارجية الداخلية و العوامل ال توجد العديد من

الداخلية: .1 املؤسسة    وهي  العوامل  داخل  املوجودة  تؤثر  العوامل  املؤسسة  ،ئهاأدا   علىالتي  الذي   وبإمكان  بالشكل  عليها  والسيطرة  فيها  التحكم 

تكلفة   علىوالرقابة    املتاحة،لية  اكفاءة استخدام املوارد امل  علىالرقابة    التكاليف،  على: الرقابة  مثل  .تعظيم العائد وتقليل التكاليف  علىيساعد  

 األموال.  علىالحصول 

التي    وهي  العوامل الخارجية: .2 الخارجية  التغيرات  املؤسسة  مجموعة من  املالي    وتؤثر علىتواجه  السيطرة    لدارة   وال يمكنأدائها    عليها،املؤسسة 

له املستقبلية  النتائج  توقع  يمكن  تأثيراتها  ،اوإنما  من  والتقليل  ملواجهتها  خطوط  إعطاء  العلمية   .ومحاولة  التغيرات  العوامل:  هذه  ومن 

والسياسات املالية    السوق،املؤسسات من طرف الدولة وقوانين    علىالقوانين والتعليمات التي تطبق    الخدمات،نوعية    علىوالتكنولوجية املؤثرة  

 واالقتصادية للدولة.
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 : داء املالياملراجعة الخارجية لتحسين األ  إلىالحاجة  •

هي الخارجية  للمراجعة  الرئيسية  املهمة  املالية   إن  القوائم  عن صحة وعدالة  املحايد  الفني  رأيه  املراجع  فيه  يبدئ  مكتوب  رسمي  تقرير  تقديم 

واملعلو  للبيانات  عرضها  ومدى  وسالمة  املالية  مخاطر إ مات  وتقليل  عليها،  االعتماد  إل.  هامكانية  أدت  عوامل  عدة  عل  ىوهناك  الطلب  املراجعة    ىزيادة 

 : (2004منها )لطفي،الخارجية، 

مما صعب من إمكانية قيامهم بمراجعة املعلومات التي تقدمها الدارة بأنفسهم. فكانت    التباعد: وهو التباعد الناتج من فصل امللكية عن الدارة. .1

 نيابة عن مستخدميها. املراجعة الخارجية لتأكيد صحة ودقة املعلومات  إلىالضرورة 

ويقصد .2 االقتصادية    التعقيد:  املؤسسات  حجم  في  الكبيرة  الزيادة  أنشطتها    والتوسع  والتطور به  إلفي  يؤدي  األخطاء    ىوفروعها،  احتمال  زيادة 

للمعلومات   أو  والتحريف  الجوهرية  األخطاء  من  وخلوها  املالية  القوائم  وعدالة  صدق  لتأييد  الخارجية  للمراجعة  الحاجة  ظهرت  لذا  املقدمة. 

 التحريف. 

 لتعارض مصالح و   تعارض .3
 
املعلومات ومستخدمي تلك  إدارة املؤسسة ا هداف  أ املصالح: وهو التعارض الذي قد ينشأ نتيجة القتصادية والتي تعد 

وهنا تظهر    الدارية.  اعالية أو أثبات كفاءته  مكافآت  املعلومات. فالدارة بإمكانها إعداد تقارير مالية تحسن من وضع املؤسسة بهدف الحصول على

ا  الدارة تعكس بصدق  املقدمة من قبل  املعلومات  أن  لتأكيد  الخارجية  للمراجعة  للمؤسسة ويمكن االعتماد عليهاالحاجة  املالي  اتخاذ   ملوقف  في 

 .القرارات

املترتبة علاألخطار وعواقبها:   .4 املعتمدة عل  ىويعني  األخطار  إن كانت غير ذات مصداقية. مما يحتم    ىالقرارات  املالية، وبخاصة  القوائم  معلومات 

 صدقية وسالمة ومالئمة معلومات القوائم املالية لتخاذ القرارات. ى مد ؤكد ياملراجعة الخارجية للتعبير عن الرأي املحايد ل ىلإ ويبرر الحاجة 

أعاله ح االستعرض  الخاتيالحظ من  للمراجعة  الحاجة  الرجية  مية وضرورة  تعزز  إليها، ألنها  املستمر  القوائم ثوالطلب  في جودة  واملصداقية  قة 

تتضمنها. التي  للمعلومات  مضافة  قيمة  بإضفائها  تساعد    املالية  الجيدة  الخارجية  املراجعة  ومالحظات  نتائج  فإن  معالجة وبالتالي  في  املؤسسة  إدارة 

واملالي املحاسبي  نظامها  في  الثغرات  وسد  القرارات  وم  .األخطاء  اتخاذ  وفي  االقتصادية  املنظمة  عمليات  تشغيل  تحسين  في  بفعالية  تساهم  فإنها  ثم  ن 

 الرشيدة من قبل كل أصحاب املصلحة.

 :الدراسات السابقة . 2.2

 لى األقدم على نحو ما يلي: إ تم استعراض بعض الدراسات ذات الصلة من األحدث 

بنك فيصل   ىعملية دور املراجعة الخارجية في جودة معلومات القوائم املالية بالتطبيق عل ىالتعرف عل ىلإ هدفت الدراسة  (:2021) دراسة العركي •

أن هنالك تأثير معنوي لدور املراجعة    ىتوصلت الدراسة عل. الدور الذي يلعبه االلتزام بأخالقيات مهنه املحاسبة  ىم والتعرف عل2017سالمي  ال 

مالءمة تحسين  في  املالية،  الخارجية  القوائم  معلومات  معلومات  جودة  تحسين  في  للمراجعين  واملنهي  العلمي  التأهيل  لدور  معنوي  تأثير  ووجود 

 زيادة موثوقيتها.   يوف ملاليةالقوائم املالية، وأن هناك تأثير معنوي لدور املراجعة الخارجية في تحسين جودة معلومات القوائم ا 

)العوامل املرتبطة بمكتب املراجعة،   ،الخارجيـه بأبعادها املختلفة جودة املراجعـة ىتناولت الدراسة العوامل املؤثرة عل :(2019) دراسة الجمهودي •

املراجعة املرتبطة بعميل  العوامل  املراجعة،  املرتبطة بفريق  الدراسة  ) العوامل  الشركات. توصلت  العوامل   ىلإ وحوكمة  بين  إيجابية  وجـود عالقة 

الخارجية    ىاملؤثرة عل املراجعة  املرتبطة جودة عملية  العوامل  املراجعـة،  املرتبطـة بفريـق  العوامل  املراجعة،  املرتبطة بمكتب  العوامل  واملتمثلـة في 

 . وبين تدعيم حوكمة الشركات املصريةبعميل املراجعة 

•  ( إل (Alireza & Kayhan, 2017دراسة  رئيس ي  بشكل  الدراسة  املراجعة عل  ى: هدفت  تقارير  آثار  في   ىفحص  املدرجة  للشركات  املالية  املعلومات 

تقارير املالية. حيث تم دراسة   ايران لألوراق  للفترة    117سوق  إل2014  –  2009شركة  الدراسة  املراجعة   ىم. توصلت  بين نوع  وجود عالقة قوية 

 تقييم املراجع واملعلومات املالية.و 

  ىاألداء املالي لشركات األسمنت األردنية. توصلت الدراسة إل  ى: صممت الدراسة لبيان أثرجودة املراجعة عل(Aledwan & Others, 2015دراسة )  •

 ا من الحجم. األداء املالي للشركات التي تمت دراستها. وأن االستقاللية أكثر تأثير   ىعل أن حجم مكتب املراجعة واستقاللية املراجع لها تأثير كبير

الحسين • التأمين    (: 2015)   دراسة  شركات  في  الخارجية  املراجعة  جودة  تحقيق  في  املراجعة  لجان  دور  على  التعرف  إلى  الدراسة  العاملة  هدفت 

 بالسودان. استنتجت الدراسة إنه توجد عالقة بين استقاللية أعضاء لجان املراجعة بشركات التأمين وتحقيق جودة املراجعة الخارجية. 

منية. هدفت الدراسة إلى اختبار العوامل املؤثرة علي جودة املراجعة ومراجعة الجودة في منظمات األعمال بالجمهورية الي  (: 2015)   دراسة بيانوني •

 استنتجت الدراسة على أن العوامل املؤثرة علي جودة املراجعة تختلف من بيئة ألخرى.  

التحفظ املحاسبي في الشركات  ى هدفت الدراسة بصورة رئيسية إلى معرفة أثر خصائص جودة املراجعة في تحسين مستو  (:2012) دراسة حمدان •

 .كبر حجم مكتب التدقيق يؤدي إلى خدمات مراجعة ذات جودة عالية . استنتجت الدراسة إناملساهمة األردنية
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زيادة االهتمام بموضوع الحوكمة، وإظهار دور جودة املراجعة  ىهدفت الدراسة إلى الوقوف على أهم األسباب التي أدت إل (:2011) دراسة عبد هللا •

ح وصريح  في تعظيم كفاءة وفعالية البيانات واملعلومات، وإبراز دور املراجعة في زيادة فعالية الحوكمة. توصلت الدراسة إلى عدم وجود مفهوم واض

 . من أهم مقومات الجودة التأهيل العلمي والعمليلجودة املراجعة، وتأثر جودة املراجعة بمجموعة من العوامل والخصائص، و 

• ( بجودة    (:Manitaa&Elonmalb, 2010دراسة  آخر معنى  جهاز  أو ألي  املراجعة  ولجان  املراجعة  لجودة  قياس  بناء جداول  إلى  الدراسة  هدفت 

 يد من األبعاد. املراجعة. استنتجت الدراسة أن عملية املراجعة هي عملية معقدة تحتاج إلى أن تفهم من خالل العد

 عالقة الدراسة بالدراسات السابقة:

 إنها تناولت جودة املراجعة من زوايا مختلفة. •

 اختالف النتائج الختالف املجاالت واألهداف وبلد التطبيق. •

إال   • الحالية،  الدراسة  الدراسات قاعدة معرفية جيدة تنطلق منها  تلك  الخارجية  أ تمثل  املراجعة  بين جودة  العالقة  تتناول  أنها  نها تختلف عنها في 

 وتحسين األداء املالي للشركات املدرجة في سوق الخرطوم لألوراق املالية.

 ي البحث في جودة املراجعة الخارجية وفي تحسين األداء املالي.ساهمت تلك الدراسات في تزويد الباحث بأهمية االستمرار ف •

 : الدراسة إجراءات  .3

 :دراسةمجتمع وعينة ال. 1.3
ال مجتمع  العاملين    دراسةيتكون  )من  وعددها  املالية  لألوراق  الخرطوم  سوق  في  املدرجة  العينة اوب  ،شركة  ( 67بالشركات  اسلوب  ستخدام 

 فراد العينة. أ الخصائص املراد دراستها في  الذين تتوفر فيهم من ذوي االختصاص شركة منها بمعدل استبيان لك شركة   35عدد تم اختيار القصدية  

 : أداة الدراسة . 2.3

ت  وتممن مجتمع الدراسة    عينة ميسرة للباحث( استبانة على  35هي االستبانة، فقد تم توزيع )دراسة  ال  ه األداة املستخدمة لجمع البيانات في هذ

، 4، أوافق 5التالية: أوافق بشدة لثبات املحاور أو نفيها كان االستبيان خماس ي التقدير، وتم تصحيح فقراته بالطريقة  %100بنسبة واستردادها تعبئتها 

 .1اوافق بشدة  ، ال2، ال أوافق 3 محايد

 الثبات والصدق الظاهري:   . 3.3

صدق    الدر أ لختبار  )  هاتم عرضسة،  ا داة  األ5على  من  املختص(  مكاديميين  والتحقق  صدقها  تحسين  أجل  من  وسالمة    ن ين  صالحيتها ووضوح 

 
ُ
  (AlphaCronobach) لفا كرونباخأ ختبار معامل  االتساق الداخلي  ا وتم ذلك من خالل  عيد صياغة العبارات.  أخذ في االعتبار مقترحاتهم و عباراتها، وأ

والجدول  (Spss).   ستخدام برنامج التحليل االحصائياجابات املبحوثين بإ الثبات والترابط الداخلي لفقرات االستبيان ونسبة تباين    ى والذي يقيس مد 

 ( أدناه يوضح ذلك. 1)

 االستبيان  لعباراتوالثبات معامل الصدق  :(1جدول )

 الصدق  معامل ألفا كرو نباخ للثبات  عدد العبارات  العبارات 

 % 98 % 96 16 جميع العبارات 

 م 2022الدراسة امليدانية  بيانات املصدر:      

وهو مرتفع وموجب الشارة لعبارات االستبيان، أي أن زيادة قيمة  %96( أعاله أن معامل ألفا كرونباخ لكل عبارات االستبيان  1يوضح الجدول )

 وهذا يدل على أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات. معامل كرو نباخ ألفا تعني زيادة مصداقية البيانات 

 : تحليل البيانات الشخصية . 4.3
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 النسب والتكرارات للبيانات الشخصية  :(2جدول )

 النسبة التكرار  املؤهل العلمي 

 % 48.6 17 بكالوريوس

 % 11.4 4 دبلوم عالي 

 % 22.9 8 ماجستير 

 % 11.4 4 دكتوراه 

 % 5.7 2 أخري 

 %100 35 املجموع 

 النسبة التكرار  التخصص العلمي 

 % 37.1 13 محاسبة مالية 

 20% 7 إدارة أعمال 

 % 8.6 3 اقتصاد

 14.3% 5 دراسات مصرفية 

 % 8.6 3 نظم معلومات محاسبية 

 % 11.4 4 محاسبة وتمويل 

 %100 35 املجموع 

 النسبة التكرار  املؤهل املنهي 

 % 8.6 3 زمالة عربية 

 % 20 7 زمالة سودانية 

 % 10 28.6 ( …,ACP,ACCP) أخري زماالت مهنية 

 % 42.8 15 منهي  ال يوجد مؤهل 

 %100 35 املجموع 

 م 2022املصدر: بيانات الدراسة امليدانية  

  و البكالوريوس    ات% من عينة الدراسة يحملون شهاد49حوالي  أنفيه  ويالحظ   الشخصية. النسب والتكرارات للبيانات  أعاله  (  2الجدول )يوضح    

من  % 45.7 العليا  منهم  الدراسات  هنالك  .  حملة  أن  يالحظ  يكما  من 91  قارب ما  العلمية    %  معالتخصصات  الدراسة،  بموضوع  نسبة    تتعلق  وجود 

 منهي. لديهم مؤهل    %(57) نسبة%. وكذا 37ملحاسبين املاليين تفوق ال ا  منمعقولة 

أن حوالي   يفسر  فإن  95وهذا  وبالتالي  الدراسة.  املبحوثة متفهمه ملوضوع  العينة  ت% من  املعطيات  يدلي    أن  ىلإ شير  هذه  التي  أفراد البيانات  بها 

 يمكن االعتماد عليها لغراض هذه الدراسة.  ،العينة

 : اإلحصاء الوصفي لبيانات الدراسة . 5.3

في سوق الخرطوم لتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة املراجعة الخارجية وتحسين األداء املالي    : ىالفرضية األول   . 1.5.3 لشركات املدرجة 

 .لألوراق املالية

 ى اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية األول: (3جدول )

افق ال العبارات        افق محايد أو  أو

افق  أو

 بشدة

الوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

  املعياري 

 النتيجة

املراجعة الخارجية الجيدة تؤدى إلى تحقيق كفاءة عالية في األداء املالي   

 للمؤسسات املالية. 

1 2 18 14 
 املوافقة  0.536 3.57

2.9 % 5.7 % 51.4 % 40 % 

توفر املراجعة الخارجية الجيدة تقارير مالية دقيقة تساهم في تحقيق  

 كفاءة األداء املالي. 

1 3 17 14 
 املوافقة  0.609 3.54

2.9 % 8.6 % 48.5 % 40 % 

استخدام   كفاءة  على  الرقابة  في  الجيدة  الخارجية  املراجعة  تساعد 

 املوارد املالية املتاحة للمؤسسة.

0 3 20 12 
 املوافقة  0.585 3.53

0 8.6 % 57.1 % 34.3 % 

تقرير   تقديم  إلى  يؤدي  املهنية  باملعايير  الكامل  جيد  االلتزام  مراجعة 

 ُيعتمد عليه في اتخاذ القرارات 

0 2 20 13 
 املوافقة  0.536 3.57

0 5.7 % 57.1 % 37.1 % 

املراجعة الخارجية الجيدة توفر تقارير مالية دقيقة تساهم بفعالية في  

 تحقيق كفاءة األداء املالي. 

0 3 17 15 
 املوافقة  0.539 3.54

0 8.6 % 48.6 % 42.8 % 

أداء  تسهم   تقييم  في  العمالء  ثقة  كسب  في  الخارجية  املراجعة  جودة 

 املؤسسة املالي. 
1 3 17 14 

 املوافقة  0.567 3.53
2.9 % 8.6 % 48.5 % 40 % 

في  يساهم  الخارجي  املراجع  ومالحظات  لتوصيات  الشركة  إدرة  تطبيق 

 الرقابة علي املوارد. 

1 2 19 13 
 املوافقة  0.545 3.57

2.9  % 5.7 % 54.3 % 37.1 % 

واالعتماد  فيها  الثقة  زادت  كلما  الخارجية  املراجعة  جودة  زادت  كلما 

 عليها في تحسين األداء املالي 
1 1 17 16 

 ة املوافق 0.567 3.52
2.9% 2.9% 48.5% 45.7% 

افقة  املستوى العام   املو

 م 2022بيانات الدراسة امليدانية  املصدر: 
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أن 3)  رقم   الجدول   خالل  من الباحث    الحظ  يُ  أفراد عينة  (  بشدأ الدراسة موافقون    غالبية  ماو موافقون  أن   ة على  كما  الدارسة،  جاء بعبارات 

الـ) يقترب من  العبارات  الحسابي لجميع  )4الوسط  يتجاوز  ال  بينها  والفرق  الصحيح  الواحد  وأقل من  بانحرافات معيارية متجانسة  يفسر  0.09(  ( مما 

 على جميع عبارات الفرضية. املوافقة العالية 

في سوق   .2.5.3 املدرجة  للشركات  املالي  األداء  وتحسين  الخارجية  املراجعة  نتائج  تطبيق  بين  ذات داللة إحصائية  توجد عالقة  الثانية:  الفرضية 

 الخرطوم لألوراق املالية.

 اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الثانية :(4جدول )

افق  ال العبارات  افق  محايد أو افق أو  أو

 بشدة

الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 النتيجة

إلى   يؤدي  التكنولوجية  للتغيرات  الخارجية  املراجعة  تقرير  مواكبة 

 تقديم نتائج نوعية تستخدمها املؤسسات املالية. 

0 2 19 14 3.57 0.536 
 املوافقة 

0 5.7 % 54.3 % 40 % 

لها   تقارير  توفير  في  الخارجية  املراجعة  نتائج  تساهم  أن  املمكن  من 

 قيمة استرجاعية يعتمد عليها في ترشيد القرارات االستثمارية. 

0 2 21 12 3.54 0.609 
 % 34.3 %  60 % 5.7 0 املوافقة 

املتعلقة   الخارجية  املراجعة  نتائج  األخطاء  تساعد  باكتشاف 

معلومات   لنتاج  فعال  محاسبي  نظام  توفير  في  والغش  والتالعب 

 محاسبية يمكن االعتماد عليها في اتخاذ القرارات املالية. 

1 1 22 11 3.53 0.585 

 % 31.3 % 62.9 % 2.9 % 2.9 املوافقة 

نتائج   تقديم  إلى  يؤدي  الخارجية  املراجعة  معايير  بتطبيق  االلتزام 

 مراجعة تساعد في ايجاد اجراءات وسياسات مالية فعالة ومرونة. 

0 3 19 13 

 املوافقة  0.536 3.57
0 8.6 % 54.3 % 37.1 % 

بين   املقارنة  في  تساعد  نتائج  الجيد  الخارجية  املراجعة  تقرير  يوفر 

 التقارير املالية السنوية مما يزيد من فاعليتها في اتخاذ القرارات. 

1 2 21 11 

 املوافقة  0.539 3.54
2.9 % 5.7 % 60 % 31.4 % 

املالي   الوضع  تشخيص  من  الجيدة  الخارجية  املراجعة  نتائج  ُتمكن 

 للمؤسسة وتسهم في تقييم أداءها املالي. 

1 4 20 10 

 املوافقة  0.537 3.53
2.9 % 11.4 % 57.1 % 28.6 % 

لكافة   الخارجية  املراجعة  تقرير  املتعلقة  اشتمال  املالية  املعلومات 

 . باألداء املالي يساهم في تحسين أدائها

2 2 18 13 

 املوافقة  0.545 3.57
5.7 % 5.7 % 51.5 % 37.1 % 

افقة  العام   ى املستو   املو

 م 2022املصدر: بيانات الدراسة امليدانية  

( رقم  الجدول  الباحث من خالل  أفراد عينة4ُيالحظ   أن غالبية  ماأ الدراسة موافقون    (  بشدة على  الدارسة.  و موافقون  بعبارات  أن   جاء  كما 

الـ ) العبارات يقترب من  الحسابي لجميع  )4الوسط  بينها ال يتجاوز  الصحيح، والفرق  الواحد  ( مما يفسر  0.09( بانحرافات معيارية متجانسة وأقل من 

 املوافقة العالية على جميع عبارات الفرضية. 

 رضيات الدراسة:اختبار ف . 6.3

 ا للجداول التالية: ختبار فرضيات الدراسة من خالل ايجاد قيمة مربع كاي وذلك وفق  ا يتم 

في سوق الخرطوم    الفرضية األولى:  .1.6.3 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة املراجعة الخارجية وتحسين األداء املالي لشركات املدرجة 

 .لألوراق املالية

 األولىمربع كاي لعبارات الفرضية   :(5جدول )

 القرار  مستوى الداللة  قيمة مربع كاي  العبارات 

 القبول  .000 93.533 املراجعة الخارجية الجيدة تؤدى إلى تحقيق كفاءة عالية في األداء املالي للمؤسسات املالية.  

 92.467 توفر املراجعة الخارجية الجيدة تقارير مالية دقيقة تساهم في تحقيق كفاءة األداء املالي.  
 القبول  .000

 القبول  .000 81.733 تساعد املراجعة الخارجية الجيدة في الرقابة على كفاءة استخدام املوارد املالية املتاحة للمؤسسة. 

 القبول  .000 89.000 املهنية يؤدي إلى تقديم تقرير مراجعة جيد ُيعتمد عليه في اتخاذ القرارات االلتزام الكامل باملعايير 

 القبول  .000 85.400 املراجعة الخارجية الجيدة توفر تقارير مالية دقيقة تساهم بفعالية في تحقيق كفاءة األداء املالي. 

 128.083 تسهم جودة املراجعة الخارجية في كسب ثقة العمالء في تقييم أداء املؤسسة املالي.  
 القبول  .000

 القبول  .000 139.667 االلتزام الكامل باملعايير املهنية يؤدي إلى تقديم تقرير مراجعة جيد ُيعتمد عليه في اتخاذ القرارات  

 القبول  .000 135.583 املراجعة الخارجية الجيدة توفر تقارير مالية دقيقة تساهم بفعالية في تحقيق كفاءة األداء املالي.    

 م  2022الدراسة امليدانية   املصدر: بيانات

وبمستوى داللة   (4و3مقارنة بالقيم الجدولية تحت درجات الحرية )  ة املحسوبة كبير   ي أن قيم مربع كا  (5)ُيالحظ  الباحث من خالل الجدول رقم  

ا عن  كثير   الداللة تقل قيمة مستوى نجد أن   ،(0.05ا )وعند مقارنة قيم مستويات الداللة بمستوى املعنوية املسموح به إحصائي   .(0.00لجميع العبارات )

املعنوية الفرضيةمما يعني وجود فروق ذات دالله إحصائية ف  ،مستويات  املراجعة   عالقة ذات داللة إحصائيةوهذا يعنى وجود    .ي عبارات  بين جودة 

 مما سبق نجد أن الفرضية األولى تحققت. . الخارجية وتحسين األداء املالي لشركات املدرجة في سوق الخرطوم لألوراق املالية
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تطبيق    .2.6.3 بين  ذات داللة إحصائية  توجد عالقة  الثانية:  في سوق الفرضية  املدرجة  للشركات  املالي  األداء  وتحسين  الخارجية  املراجعة  نتائج 

 الخرطوم لألوراق املالية.

 مربع كاي لعبارات الفرضية الثانية :(6جدول )

 القرار مستوى الداللة  قيمة مربع كاي  العبارات 

مواكبة تقرير املراجعة الخارجية للتغيرات التكنولوجية يؤدي إلى تقديم نتائج نوعية   

 .000. 93.533 تستخدمها املؤسسات املالية. 
 القبول 

من املمكن أن تساهم نتائج املراجعة الخارجية في توفير تقارير لها قيمة استرجاعية يعتمد عليها  

 000 92.467 االستثمارية. في ترشيد القرارات 

 القبول 

تساعد نتائج املراجعة الخارجية املتعلقة باكتشاف األخطاء والتالعب والغش في توفير نظام  

 محاسبي فعال لنتاج معلومات محاسبية يمكن االعتماد عليها في اتخاذ القرارات املالية.   
81.73 000. 

 القبول 

مراجعة تساعد في ايجاد  االلتزام بتطبيق معايير املراجعة الخارجية يؤدي إلى تقديم نتائج 

 اجراءات وسياسات مالية فعالة ومرونة. 
89.00 .000. 

 القبول 

يوفر تقرير املراجعة الخارجية الجيد نتائج تساعد في املقارنة بين التقارير املالية السنوية مما   

 000 85.40 يزيد من فاعليتها في اتخاذ القرارات.
 القبول 

ُتمكن نتائج املراجعة الخارجية الجيدة من تشخيص الوضع املالي للمؤسسة وتسهم في تقييم  

 أداءها املالي.    
128.08 000. 

 القبول 

اشتمال تقرير املراجعة الخارجية لكافة املعلومات املالية املتعلقة باألداء املالي يساهم في  

 .تحسين أدائها
139.67 .000 

 القبول 

 م 2022الدراسة امليدانية   بياناتاملصدر: 

وبمستوى داللة   (4و3( أن قيم مربع كاى املحسوبة كبيره مقارنة بالقيم الجدولية تحت درجات الحرية )6)ُيالحظ  الباحث من خالل الجدول رقم  

ا عن  نجد أن قيمة مستوى الداللة تقل كثير    ،(0.05ا ). وعند مقارنة قيم مستويات الداللة بمستوى املعنوية املسموح به إحصائي  (0.00لجميع العبارات )

 مستويات املعنوية، مما يعني وجود فروق ذات دالله إحصائية في عبارات الفرضية. 

لشركات املدرجة في سوق الخرطوم لألوراق لوهذا يعنى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق نتائج املراجعة الخارجية وتحسين األداء املالي  

 مما سبق نجد أن الفرضية الثانية قد تحققت.  .اليةامل

 : النتائج والتوصيات .4

 ج: النتائ . 1.4

 نتائج عامة:

 النتائج التالية: ىإلحصاء الوصفي توصل الباحث طار النظري وال من خالل ال 

 املتاحة.تساعد في الرقابة على كفاءة استخدام املوارد املالية الجيدة  إن املراجعة الخارجية •

 .جودة املراجعة الخارجية تؤدي إلى تحقيق كفاءة األداء املالي نإ  •

 جراءات وسياسات مالية فعالة ومرونة. إ االلتزام بتطبيق معايير املراجعة الخارجية يؤدي إلى تقديم نتائج مراجعة تساعد في ايجاد  •

 ويزيد من فاعليتها في اتخاذ القرار الرشيد. تطبيق املؤسسة لنتائج املراجعة الخارجية بشكل جيد يساهم في تحسين أداءها املالي  •

 .ة مما يسهم في إنشاء قيمة لهاُيمكن من تشخيص الوضع املالي للمؤسس الجيد إن تقرير املراجع الخارجي •

 نتائج خاصة:

 لشركات املدرجة في سوق الخرطوم لألوراق املالية.لصائية بين جودة املراجعة الخارجية وتحسين األداء املالي وجود عالقة معنوية ذات داللة إح •

 الية.وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق نتائج املراجعة الخارجية وتحسين األداء املالي للشركات املدرجة في سوق الخرطوم لألوراق امل •

 التوصيات:  . 2.4

 : آلتياب باحثوص ي الضوء النتائج ي  على

ساهم في بجودة عالية يضرورة إلتزام املراجعين الخارجيين بقواعد وأدبيات ومعاييراملهنة، ألنها األساس في عملية املراجعة لتقديم تقرير مراجعة   •

 تحسين األداء املالي للشركات املدرجة في سوق الخرطوم لألوراق املالية.  

تطبيق نتائج املراجعة  ، والعمل على  راجع الخارجي بشأن أداءها املاليتوصيات امللملالية  املدرجة في سوق الخرطوم لألوراق ا الشركات    ضرورة تنفيذ •

 . ا علي األداء املالييجاب  إ بشكل جيدة، مما ينعسك 
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تحقيق كفاءة تشخيص وضعها املالي لفي  الجيدة  املراجعة الخارجية  نتائج    ىعلالشركات املدرجة في سوق الخرطوم لألوراق املالية  عتماد  ا   ضرورة  •

 .تحسين جودة التقارير املالية واألداء املالي 

 : الدراسات املستقبلية . 3.4

 تحسين جودة التقارير املالية للشركات املساهمة. و جودة املراجعة الخارجية  ىاستقاللية املراجع الخارجي وحجم مكتب املراجعة علدراسة أثر  •

 الخارجية في زيادة ثقة بيانات القوائم املالية.دراسة دور محددات جودة املراجعة  •

 :املراجع

 :
 
 املراجع العربية:أوال

محمد .1 ثناء  وإدارة    . (1996)  .بدران،  التجارة  كلية  حلوان،  جامعة  القاهرة:  املساهمة،  الشركات  مديري  نظر  وجهة  من  املراجعة  جودة  عناصر 

 العدد الثالث والرابع.  :املجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية. األعمال

الجودة في منظمات األعمال، دراسة ميدانية بالجمهورية اليمنية، العوامل املؤثرة علي جودة املراجعة ومراجعة  .(2015) .بيانوني، أحمد عز الدين .2

 جامعة أم درمان السالمية، كلية الدراسات العليا، رسالة دكتوراه في املحاسبة )غير منشورة(. . الخرطوم

حنظل .3 جمانة  التوفيقية  .(2013)  .التميمي،  العملية  جودة  في  املؤثرة  وا   -العوامل  الكلبات  في  ميدانية  البصرة دراسة  جامعة  في  البحثية    . ملراكز 

 (.10)5 :مجلة الدراساتبغداد: جامعة البصرة، كلية الدارة واالقتصاد، 

 دار املريخ. . األداء املالي ملنظمات األعمال .(2000) .جمعة، السعيد فرحات .4

دور العوامل املؤثرة على جودة املراجعة الخارجية فى تحسين حوكمة الشركات املصرية دراســة   .(2019)  .الجمهودي، إیمان عبدالفتاح حسن قرنى .5

 العدد السادس. :مجلة الدراسات التجارية املعاصرة  .ميدانيــة 

الخرطوم، جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا،    .لجان املراجعة ودورها في تحقيق جودة املراجعة الخارجية  .(2015)  .الحسين، رجاء حسن علي .6

 رسالة ماجستير في املحاسبة )غير منشورة(. 

  . أثر خصائص جودة املراجعة في تحسين مستوي التحفظ املحاسبي في الشركات املساهمة األردنية، البحرين .(2012) ى.حمدان، عالم محمد موس  .7

  .(4)52 :مجلة الدارة العامة

 دار الحامد.   .العوامل املؤثرة على األداء املالي وأثره علي جودة أسهم الشركات .(2010) .محمد محمودالخطيب،  .8

نادر .9 إبراهيم  النظم   . (1991).  شحاته،  نظرية  منظور  من  الخارجية  املراجعة  عمليات  لتحسين  مقترح  كلية   .مدخل  املنصورة،  جامعة  القاهرة: 

 .(5) :ارة املجلة املصرية للدراسات التجالتجارة،  

الهادي  .10 محمد  يحيى  أشرف  اسماعيل،  محمد  الجودة   .(2000)  .شل،  قياس  نموذج  باستخدام  املراجعة  خدمات  جودة  نظرية    -قياس  دراسة 

 (.12القاهرة: جامعة األزهر، مركز صالح عبد هللا كامل لالقتصاد االسالمي، العدد ) .تطبيقية

حسين .11 محمود  إسكندر  الفلسطينية  .(2010)  . شوان،  الحسابات  مراجعي  وجهة  من  فيها  املؤثرة  والعوامل  الخارجية  املراجعة  القاهرة:   .جودة 

 . مجلة الفكر املحاسبيجامعة عين شمس، كلية التجارة، 

املولى .12 عبد  أحمد  البيئة    .(1992)  .الصباغ،  في  تطبيقه  وإمكانية  املراجعة  عمليات  جودة  لرقابة  النظراء  بواسطة  الفحص  أسلوب  استخدام 

 العدد الثاني.  :مجلة الدراسات والبحوث التجاريةفرع بنها،  –القاهرة: جامعة الزقازيق، كلية التجارة  .املصرية

 .جامعةدار ال .املراجعة وتدقيق الحسابات .(2005) .ظواهر، محمد التهامي .13

الحسابات وأثرها على رضا   -قياس جودة الخدمات املهنية  .(2000)  .عبد العليم، د. محمد بكري  .14 دراسة تطبيقية ملفاهيم وقياس خدمة مراجعة 

 . العدد الثالث :املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة القاهرة: جامعة عين شمس، كلية التجارة،  .العمالء

املراجعة    .(2011)  .عبد هللا، عائدة عثمان .15 لجان  الحوكمة من منظور  وفعالية  كفاءة  رفع  في  املراجعة  الخرطوم،   .دراسة ميدانية  –دور جودة 

 جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة دكتوراه الفلسفة في املحاسبة )غير منشورة(. 

 اطروحة دكتوراة، جامعة الجزائر.  .–حالة الجزائر  –دية أثر البيئة علي أداء املؤسسات العمومية االقتصا. (1999) .عبد هللا، علي .16

العزيز .17 الدولية  .(2002)  .عبد هللا، محمد عبد  العلمية واملهنية  بالجهود  املراجعة في مصر باالسترشاد  التوقعات في  القاهرة:   .نحو تضييق فجوة 

 العدد األول. :مجلة الدراسات والبحوث التجاريةجامعة الزقازيق، كلية التجارة فرع بنها، 

 .28العدد : املجلة العربية للنشر العلمي .لقوائم املاليةتاثير املراجعة الخارجية على جودة معلومات ا  .(2021) .العركي، معن محمد الحسن .18

سباعي .19 أحمد  حسنين،  محمد  طارق  الحسابات  .(2003)  .قطب،  على  الخارجية  الرقابة  جودة  قياس  ونماذج  لعوامل  تحليلية  القاهرة:   .دراسة 

 .60العدد  :مجلة املحاسبة والدارة والتأمينجامعة القاهرة، كلية التجارة، 
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 . الدار الجامعية .مراجعات مختلفة لغراض مختلفة. (2004) .لطفي، أمين السيد أحمد .20

القاهرة: جامعة حلوان،   .ةدراسة تحليلية ألثر العوامل التحطيمية ملكاتب املراجعة بجمهورية مصر العربي  .(2000)  .محمد، سوسن عبد الفتاح .21

 كلية التجارة وإدارة األعمال، رسالة ماجستير في املحاسبة غير منشورة. 

ا:   املراجع األجنبية:ثاني 
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2. Larry F. Knorth. (1989). Auditing Concepts and Application: A Risk Analysis- Approach, St. Paul: West Publishing. 

3. Lawrence J. Abbott, et.al. (2001).  Auditor Industry Specialization and Auditor Reporting, (Presented at Seventh Annual 
Midyear. Auditing Section Conference Program. 

4. Manitaa R. & Elonmalh N. (2010).  The Quality of Audit Process: An Empirical Study with Audit Committees Leonard De 
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Abstract: The aim of this study is to identify the retationship between external audit quality and the improving 
of financial performance of the listed companies on the Khartoum Stock Exchange. The study used both the 
analytical descriptive approach and the field study approach. A questionnaire was used for data collection. The 
study results show a strong relationship between the quality of the external audit and the improvement of 
financial performance, financial diagnosis and financial efficiency evaluation of the listed companies on the 
Khartoum Stock Exchange. The study highly recommends that external auditors must be obliged to adhere to 
the rules and codes of professional conduct, and the management of the companies must increase the 
remuneration of auditors' report to improve the financial performance. Furthermore, the management should 
employ the external audit recommendations and observations.  

Keywords: External Audit Quality; Financial Performance; Khartoum Stock Exchange.    
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 املقدمة:   .1

ملستدامة، يعتبر القطاع الزراعي املصدر األساس ي للغذاء وتوفير املواد الغذائية للسكان، وهو الركيزة األساسية من أجل تحقيق التنمية الريفية ا 

بل   الوطني  االقتصاد  في  املباشرة  املساهمة  في  دوره  يكتفي   وال 
 
سوق ويعتبر  كما  والبيئية.  واالقتصادية  االجتماعية  األبعاد  من  العديد  ليشمل  ا يمتد 

ف ذلك  إلى  باإلضافة  الرأسمالية،  أو  االستهالكية  األخرى  والقطاعات  الصناعي  القطاع  القابلة  إملنتجات  الفئات  أكثر  من  تعتبر  الزراعية  املجتمعات  ن 

تغيرات واملؤثرات التي تؤثر على األمن الغذائي وبؤر الفقر، ويسهم في االستقرار السياس ي واألمني، واملحافظة للتعرض لحالة من انعدام األمن والتأثر بامل

  فل ديمومة املوارد على اإلرث الثقافي واملوروث االجتماعي، إضافة إلى البعد البيئي بما ينطوي عليه من حفاظ على التنوع الحيوي والتوازن البيئي الذي يك

 (.2003)مقبل، 

ا في التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول، كما وترتبط هام    ا ويعتبر القطاع الزراعي من القطاعات اإلنتاجية املهمة في األردن، وتلعب الزارعة دور  

 
 
وثيق  ارتباط الزراعي  ا  القطاع  ويحدد  واستمراريتها،  الحياة  بنظام  ويعتبر مصدر    أسلوبا  لألفراد،  الدخل  واالجتماعي املعيشة ومستوى  الغذائي  لألمن  ا  

ا  من محاور التنمية الريفية، وتتنوع أساليب اإلنتاج وتقنياته في القطاع الزراعي في األردن، مما ينعكس على كفاءة القطاع وذل  ك القترانها بضعف  ومحور 

على مستوى املزرعة، ولكن ارتفاع تكلفة تبني تلك األساليب القدرة املالية على تبني األساليب الزراعية الحديثة التي تساعد في خفض التكاليف الزراعية  

يتم من  توفير املخصصات املالية والفنية لزيادة قدرة املزارعين  وتوفير الدعم املادي والبشري ألنشطة البحث العلمي واإلرشاد الزراعي، وهذا    إلىيدعو  

 . (2020ارعة، تباع سياسة متطورة لزيادة مخصصات هذه األنشطة )وزارة الز ا خالل 

الشراء  إ أال و  املحلية بنسبه  املنتجات  الزراعي وذلك من حيث منسوب استهالك  اقتصادها  تعاني من عجز هائل في  العربية  الدول  ن هناك بعض 

املستوردة، جميع تلك العقبات تؤدي الهائل لها، والتي ال تكفي سكان الدولة الواحدة، أو يكون هناك عجز في شراء املنتجات املحلية وتوجههم للمنتجات 

 (.2016بو زيد،أ بدورها إلى عجزهم من الناحية الزراعية واالقتصادية للدولة )

 

 

 
www.refaad.com 

 عاملية لالقتصاد واألعمالاملجلة ال

Global Journal of Economics and Business (GJEB) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/Journal/Index/2 

E-ISSN  2519-9293 | P-ISSN  2519-9285 

 

 

 

 

 

  DOI: https://doi.org/10.31559/GJEB2022.12.4.5  2022/ 22/6 قبول البحث:      6/2022/ 9 مراجعة البحث:      23/4/2022 استالم البحث:  

 امللخص:

وتمثلت األداة في    املنهج النوعي، واستخدمت الباحثة  دور التسويق الزراعي في تحسين األمن الغذائي في األردنهدفت الدراسة إلى التعرف على  

)  ةإعداد مقابلة شبة مقنن بلغت  توزيعها على عينة قصدية  وتم  الصحيحة  العلمية  بالطرق  التأكد من صدقها وثباتها  فرد  35وتم  العاملين  ا من  ( 

معظم املشاركين في الدراسة أكدوا على ضرورة التسويق الزراعي ودوره الكبير في وأظهرت نتائج الدراسة أن    وواملختصين والخبراء في القطاع الزراعي

الغذائي". األمن  مستوى  تحسين  وفي  عام  بشكل  الزراعي  القطاع  نشاط  األ أ و   تحسين  جميع  بين  اتفاق  هناك  بان  املشاركين  على  فراد  دور  لدراسة 

وفي ضوء النتائج    املؤهل العلمي  ،بغض النظر عن  خصائصهم الديموغرافية كالنوع االجتماعي  التسويق الزراعي في تحسين األمن الغذائي في األردن

ن في القطاع الزراعي عن ا ألهميته. وعقد رشات تدريبية للعاملين واملهتميوص ي الباحث بإجراء العديد من الدراسات واألبحاث حول املوضوع نظر  ي

 أهمية التسويق الزراعي في تحسين األمن الغذائي. 

  .: التسويق الزراعي؛ األمن الغذائي؛ األردنالكلمات املفتاحية
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واالستراتيجيات   األساليب  هذه  االقتصادية ا ومن  أهميته  إلى  راجع  وهذا  املعاصر  التسويق  مجاالت  أهم  بين  من  يعد  والذي  الزراعي  التسويق  تباع 

، حيث يهتم هذا الفرع بالعديد من الجوانب املتعلقة بالزراعة كاملزارعين واملؤسسات التسويقية ملخرجات هذا القطاع وكذلك  واالجتماعية والسياسية 

 (. 2022املؤسسات التصنيعية )سابح،  

ول ويراعي احتياجات  ن مفهوم التسويق الزراعي يهدف إلى تسهيل تبادل السلع الزراعية بين أفراد املجتمع وتحديد أسعارها بشكل منطقي ومقبإ 

استهالكها   أماكن  إلى  إنتاجها  أماكن  من  بها  املرتبطة  الغذائية  والخدمات  الزراعية  السلع  تدفق  تسهيل  على  يعمل  والذي  الواحد،  باألسعار  املجتمع 

 (. 2016واألوضاع املناسبة ملستهلكيها )السعيدي، 

زراعي من أهمية هذا القطاع والدور الذي يلعبه في التنمية االقتصادية فهو يسهم في وتأتي أهمية دراسة إمكانات اإلنتاج الزراعي وواقع القطاع ال

األمن   يحقق  يوفر  بالزارعة  واالهتمام  والنسيج  الغذائية  الصناعات  في  تستخدم  التي  األساسية  املادة  الزراعي  اإلنتاج  يشكل  إذ  الغذائي، كما اإلنتاج؛ 

دي بين كافة القطاعات، كما ويساهم القطاع الزراعي في دعم ميزانية  الدولة عن طريق زيادة اإلنتاج املحلي  ويحقق التنمية املستدامة والتكامل االقتصا

ا لكون القطاع الزراعي يرتكز على مجموعة من العوامل البيئية والطبيعية فإن االستثمار به ضئيل جد   ا ومحدود. )خيري، وتقليل حجم االستيراد، ونظر 

2016 .) 

همية القطاع الزراعي والدور الذي يلعبه في التنمية االقتصادية فهو يسهم في اإلنتاج؛ إذ يشكل اإلنتاج الزراعي املادة أل ا على ما سبق ونظر  ا وتأسيس  

امل التنمية  ويحقق  كما  األردن،  في  الغذائي  األمن  يحقق  يوفر  بالزارعة  واالهتمام  والنسيج  الغذائية  الصناعات  في  تستخدم  التي  ستدامة األساسية 

القطاعات، كما ويساهم القطاع الزراعي في دعم ميزانية  الدولة عن طريق زيادة اإلنتاج املحلي وتقليل حج م االستيراد، والتكامل االقتصادي بين كافة 

جد   ضئيل  به  االستثمار  فإن  والطبيعية  البيئية  العوامل  من  مجموعة  على  يرتكز  الزراعي  القطاع  لكون  ا  ومونظر  ومحدود.  هذه ا  فكرة  جاءت  هنا  ن 

ونظر   تطويره.  وإمكانات  يواجهها،  التي  والتحديات  األردني،  الزراعي  القطاع  واقع  للتعرف على  املستويات الدراسة  تحسين  في  الزراعي  التسويق  ا ألهمية 

التسويق الزراعي في تحسين األمن الغذائي    اإلنتاجية للقطاعات الزراعية املختلفة فقد جاءت الحاجة إلجراء هذه الدراسة والتي تهدف إلى التعرف لدور 

 في األردن. 

   :شكلة الدراسة وتساؤالتهام . 1.1

ا في حماية البيئة والحفاظ عليها، بما في  هام    ا ا من األركان االقتصادية وأركان التنمية االجتماعية، كما وتلعب الزارعة دور  ا أساسي  تعد الزارعة ركن  

الذي يوفر االستخدام املستدام للموارد ويحافظ عليها لألجيال القادمة، وقد بدأت الدول املتقدمة ذلك حماية التنوع الحيوي   البيئي  وضمان التوازن 

تباع نهج  اا على األهمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية لهذا القطاع، وقام األردن بتهتم بالقطاع الزراعي وتخصص له العديد من املوارد لدعمه تأكيد  

ا لتحقيق األمن ا في السنوات األخيرة إلى دعم قطاع الزارعة وتطوير الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئة فيه سعي  دول املتقدمة حيث سعى جاهد  ال

غلب وقت وجهد ورأس  يشكل التسويق الزراعي أهمية خاصة بالنسبة للدول النامية، إذ أن أ  إذومن هذه االستراتيجيات املهمة التسويق الزراعي . الغذائي

الد التسويقي في هذه  الجهاز  بالزراعة، وعليه فإن كفاءة  السكان  الزراعي، حيث يعمل معظم  الناتج  الدول يوجه من أجل  السكان في هذه  إنما  مال  ول 

في تسويق السلع الزراعية، ويعود ذلك إلى ا  ا هام  تكون له آثار بعيدة املدى على رفاهية هؤالء السكان. وتلعب التنظيمات التسويقية الزراعية األهلية دور  

ومن خالل خبرة الباحث الواسعة في وزارة   تأثيراتها الكبيرة على النظام التسويقي والناجمة عما تحدثه من تغييرات على قوى السوق البائعة منها واملشترية

برز املشاكل  أ الزراعة وجدت أن هناك عدة مشاكل تواجه القطاع الزراعي بشكل عام واألمن الغذائي بشكل خاص ومنها التسويق الزراعي الذي يعد من  

قد تمحورت  و  ل مستويات عالية من األمن الغذائي  في األردنالتي تواجه القطاع الزراعي في األردن وذلك لدوره الكبير في تحسين العملية اإلنتاجية وتحصي

 : ة اآلتي تال مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤ 

 ما دور التسويق الزراعي في تحسين األمن الغذائي في األردن؟ •

الدراسة   • عينة  استجابات  في  فروقات  هناك  في  لهل  الغذائي  األمن  تحسين  في  الزراعي  التسويق  يعز   األردندور  الدراسة  عينة  استجابات   ى بين 

 املؤهل العلمي؟ ،للخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة كالنوع االجتماعي

 أهداف الدراسة: . 2.1

 ستسعى الدراسة الحالية لتحقيق األهداف اآلتية: 

املزارعين  لكشف عن  ا  • الزراعياتجاهات  القطاع  في  والخبراء  األردن  واملختصين  في  الزراعة  في وزارة  يعملون  تحسين  ل  مما  في  الزراعي  التسويق  دور 

  األمن الغذائي في األردن.

 . املؤهل العلمي ،النوع االجتماعي ملتغيرات ا تبع  عينة الدراسة   اتجاهاتفي  التعرف على االختالفات •

  تقديم إطار نظري شامل يمكن الرجوع إليه من قبل املختصين والباحثين. •
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   :أهمية الدراسة . 3.1

 تتمثل أهمية الدراسة في الجوانب اآلتية: 

 األهمية النظرية: 

والتي    ،دور التسويق الزراعي في تحسين األمن الغذائي في األردنأهمية املوضوع املدروس وهو  و   أهمية القطاع الزراعي  منتستمد الدراسة أهميتها  

الزراعية املنظمات  حياة  في  والحديثة  الهامة  املوضوعات  تربط    ،تعد من  بدراسة  العربية  املكتبة  كونها ستزود  في  الدراسة  أهمية  تنبع  تسويق  الدور  إذ 

تكمن أهمية الدراسة في كونها    كما  ،وجاءت أهمية الدراسة من ندرة الدراسات واألبحاث في هذا املجال  األردنالغذائي في    األمن تحسين  وأثره في  الزراعي  

 على النتائج التي ستتوصل لها الدراسة.  ستقدم توصيات للمهتمين واملعنيين بمثل هذه املواضيع بناء  

 األهمية التطبيقية: 

لدور التسويق الزراعي في تحسين وتقدم لهم إطار عمل شامل  في األردن    القطاعات الزراعيةتكمن األهمية التطبيقية لهذه الدراسة في كونها تفيد  

الحالية، باإلضافة لبيان مدى أهمية    الغذائي  األمن للقطاعات لتحقيق مستقبل أفضل    التسويق الزراعيمن خالل النتائج التي ستتوصل لها الدراسة 

 ملدى الطويل.  ديمومتها ونموها واستمراريتها ونجاحها على ا  مما يحقق الزراعية املختلفة 

  :مصطلحات الدراسة . 4.1

الزبون النهائي ومراكز االستهالك،    بأنهويعرف  التسويق الزراعي:   • إلى  جميع األنشطة الالزمة لنقل املنتجات الزراعية من املزارعين ومراكز اإلنتاج 

والبيع والعرض  والتخزين،  والشحن،  والنقل  والتوضيب،  والتغليف  والفرز،  والتصنيف  والحصاد،  والزراعة،  اإلنتاج  تخطيط   وتشمل 

Shalaby,2011)). 

الغذائي:   • أن  األمن  لضمان  الغذاء،  وإعداد  وتوزيع  وتخزين  وتصنيع  إنتاج  الالزمة خالل عمليات  الضرورية  واملعايير  الظروف  بأنه جميع  ويعرف 

 يكون الغذاء آمن  
 
ة االستهالك  ا لالستهالك اآلدمي. فأمان الغذاء متعلق بكل املراحل من مرحلة اإلنتاج الزراعي وحتى لحظا ومالئم  ا به وصحي  ا وموثوق

 (. 2019)املشاقبة،  من طرف املستهلك األخير

  :حدود الدراسة . 5.1

 ستقتصر حدود هذه الّدراسة في الحدود اآلتية:  

 في اململكة األردنية الهاشمية.  تم إجراء الدراسةالحدود املكانية:  •

 م.2022تم إجراء  هذه الّدراسة في عام  الحدود الزمانية: •

 .جال الزراعيامل املختصين والخبراء في و  املزراعيناقتصرت الدراسة على  الحدود البشرية: •

 . الحدود العلمية: ستقتصر الّدراسة على معرفة دور التسويق الزراعي في تحسين األمن الغذائي في األردن •

 :الدراسات السابقة . 6.1

   :وقد جرى ترتيبها من األحدث إلى األقدم ،ا ألهم الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسةالجزء عرض  يتضمن هذا 

ر والفواكه في والية تيبازة، وقد تم  ابدراسة هدفت إلى تحديد أهم املعوقات التي تواجه تسويق املنتجات الزراعية من الخض  ( 2020قامت سابح ) •

استبيان على    60توزيع   اإلنتاجية  استمارة  املدخالت  تكلفة  ارتفاع  أبرزها  النتائج ومن  الدراسة إلى مجموعة من  املزارعين، وتوصلت  مجموعة من 

مت وعدم توفر مخازن مجهزة الستقبال هذا النوع من املنتجات التي تعرف بسرعة تلفها هي من أهم املعوقات التي تعترض التسويق الزراعي، وقد

 .ن تلقى صداها لدى كافة أطراف العملية التسويقيةفي ذات الوقت مقترحات نأمل أ 

•  ( فنش  بو  التسويق    (2019وأجرى  وتطور نظام  طبيعة  إلى  التطرق  الجزائر، من خالل  في  الزراعي  التسويق  واقع  التعرف على  إلى  دراسة هدفت 

لزراعي في الجزائر يعاني من عدة مشاكل تحول دون  الزراعي في الجزائر، وأهم املؤهالت التي تساعد على تطوره. وخلصت الدراسة إلى أن التسويق ا 

 .التسويق الزراعي إستراتيجيةتطوره، والتي قمنا على ضوئها بتقديم بعض املقترحات من أجل تطوير 

والتي هدفت إلى إبراز دور التسويق الزراعي في تطوير الزراعة الصحراوية وتحقيق تغطية جيدة لألسواق الوطنية  (2015دراسة موري وبن ناصر ) •

الزراعية  املنتجات  التي تعيق تسويق  املشاكل  إلى مختلف  التعرض  أمن غذائي وطني، مع  الزراعة   .مما قد يساهم في تحقيق  إلى  نتائجها  وأشارت 

ا في السنوات األخيرة نتيجة االهتمام و الدعم الذي حظيت به، باعتبارها أحد املفاتيح التي تملكها الدولة  ا كبير  تطور    الصحراوية في الجزائر تشهد

كل أكبر في  والتي قد تساهم في معالجة مشكلة األمن الغذائي، كما أن املوارد الطبيعية التي تزخر بها الصحراء توحي إلى إمكانية تطوير الزراعة بش

ر الدولة لكل الوسائل واإلمكانيات وتحدي العوائق، مما قد يرفع من مساهمة الزراعة الصحراوية في اإلنتاج الوطني إلى املستوى الذي  ظل تسخي

ا لبلوغ هذا الهدف، بحيث يجب أن يتبع هذا التطور في  قد يسمح بتحقيق اكتفاء ذاتي غذائي، غير أن ارتفاع حجم اإلنتاج في الصحراء ال يعد كافي  

ترقية   اإلنتاج بتسويق زراعي فعال يضمن توزيع املنتجات الزراعية و إيصالها إلى كافة األسواق الوطنية وخاصة الشمالية، وعليه يمكن القول أن
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غذائي  الزراعة الصحراوية باالعتماد على التسويق الزراعي قد تساهم في الحد من استيراد بعض املنتجات الزراعية مما قد يساعد على تحقيق أمن

   ".وطني

ت إلى إبراز واقع حال تسويق الصناعات الغذائية الجزائرية وتجارتها الخارجية من خالل تقديم إحصائيات  فدراسة هد  (2011وأجرى بن تفات ) •

هذه   تلعبه  الذي  الدور  إبراز  محاولة  إلى  باإلضافة  املعطيات،  هذه  وتحليل  الجزائرية  الغذائية  الصناعات  بعض  االقتصاد عن  في  الصناعات 

وأظهرت نتائج الدراسة أن التسويق الزراعي هو   .الوطني، وذلك بعد التعرف على الجانب النظري لكل من األمن الغذائي وكذلك التسويق الزراعي

استه يكون  حيث  إلى  إنتاجها  أماكن  من  املنتجة  الزراعية  السلع  بإيصال  يهتم  حيث  الزراعي  االقتصاد  علم  فروع  من  كافة  فرع  يحوي  وهو  الكها 

ة هي جانب  العمليات املرتبطة بتوصيل املنتجات الزراعية إلى املستهلك النهائي كالعمليات التحويلية أي خلق املنفعة الشكلية، فالصناعات الغذائي

 . وحيازية  من اهتمام فرع التسويق الزراعي، باإلضافة إلى أن فرع التسويق الزراعي يسعى إلى تحقيق منافع مكانية وزمنية

)  وهدفت  • السرحان  هذه   إلى  (2007دراسة  وتمثلت  األردنية  الشمالية  البداية  في  والفواكه  الخضار  تسويق  في  التغيرات  من  عدد  أثر  تحليل 

سياسة زراعية تقليدية والخبرة واملعرفة بـأساليب تجهيز املنتجات الزراعية وغياب نظم املعلومات التسويقية وقابلية املنتجات    تباعا املتغيرات في  

 الزراعية للفساد وضعف خدمات األسواق والقنوات التوزيعية كما هدفت الدراسة إلى تقييم أنشطة تسويق الخضار والفواكه في منطقة البادية 

 اآلتية ذا وقد توصلت الدراسة إلى النتائج  الشمالية. ه 
 

: تبين من خالل هذه الدراسة أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية قوية اتباع سياسة : أوال

ثاني   الشمالية وبين تسويق الخضار والفواكه  ا: هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الخبرة واملعرفة بأساليب  زراعية تقليدية في منطقة البادية 

ضوء هذه النتائج التي انتهت إليها الدراسة يمكننا  ىجهيز املنتجات الزراعية وغياب نظم املعلومات التسويقية وبين تسويق الخضار والفواكه. وعل ت

أهمها:   التوصيات  من  عدد  عل  تباعا اقتراح  تعتمد  األردنية  الشمالية  البادية  منطقة  في  املزارعين  قبل  من  حديثة  زراعية  ام استخد  ىسياسة 

والبذارة   الزراعي  املحراث  استخدام  من  ابتداء  الحديثة  الزراعية  الزراعية    اآلليةاألساليب  محددة  ليةاألوالرشاشات  زراعية  مساحات  تحديد   .

قية التي ا لالختناقات التسوي لزراعة الخضار والفواكه واالبتعاد عن الطرق العشوائية واختيار املزروعات املناسبة حسب املساحة املزروعة تجنب  

الخضار والفواكه في منطقة املستوردة في زراعة  للبذور املحسنة  املزارعين  الصيفي. استخدام  اإلنتاج  أثناء موسم  الزراعي  اإلنتاج  البادية   تواجه 

 ".ة للمزارعينا ذا جودة عالية لتسهل عملية تسويقها في األسواق املركزية املحلية أو الخارجية بأسعار مريحالشمالية والتي تعطي إنتاج  

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

تناولت   الدراسات  غالبية  أن  على  املوضوع  في  الخاصة  السابقة  الدراسات  على  اإلطالع  بعد  الباحث  الزراعيتوصل  غالبية  ،  التسويق  أن  كما 

ا فقد أجريت  منذ عام   الّدراسات اعتمدت املنهج   2020إلى    2007الّدراسات حديثة نسبي  ، وتنوعت أماكن تطبيق الّدراسات، باإلضافة إلى أّن غالبية 

 الوصفي التحليلي. 

املتعلق   النظري  األدب  بإثراء  السابقة  الدراسات  الدراسة من  الز وقد استفادت هذه  التسويق  الغذائيبدور  األمن  ، واملساعدة في  راعي في تحسين 

الدراسة   املناسب وصياغة مشكلة  الدراسة  تحديد منهج  في  السابقة  الدراسات  واضح أ و االستفادة من  بشكل  وأهدافها  الدراسة  أداة  وتحديد  سئلتها 

 .ودقيق

كونها   في  األخرى  السابقة  الدراسات  الدراسة عن  يميز هذه  األولىوما  الدراسات  والتي  من  تطبيقها،  الهاشمية    تم  األردنية  اململكة  باستخدام في 

 . املنهج النوعي

  :نهجية الدراسة وإجراءاتها م .2

 :منهج الدراسة .1.2

وأهدافها الدراسة  لطبيعة  ملناسبته  النوعي  املنهج  الدراسة  وأيض    ،استخدمت  املتعمق  ي  بالتقص ّ يسمح  الذي  املنهج  ي  وهو  التقص ّ من  املزيد  ا 

حيث   ردودهم،  على  بناء  املستجيبين  معمقة   الباحثحاول  يواستجواب  نتائج  على  الحصول  وبالتالي  الدراسة  موضوع  اتجاه  وروائهم  مقترحاتهم  فهم 

   ،للدراسة
 
مما يعملون في وزراه الزراعة في اململكة األردنية   املختصين والخبراء في القطاع الزراعيو   ملزارعينبإجراء املقابلة مع ا   الباحثقوم  يء عليه سوبنا

 و وذلك الستطالع آرائهم حول دور التسويق الزراعي في تحسين األمن الغذائي في األردن.  الهاشمية

 :امجتمع الدراسة وعينته .2.2

الدراسة من الزراعيواملختصين  املزارعين    تكون مجتمع  القطاع  الهاشمية  والخبراء في  األردنية  اململكة  الزراعة في  . واقتصرت  مما يعلمون في وزارة 

وتم   ،ا ( فرد  135وعددهم )  مما يعلمون في وزارة الزراعة في اململكة األردنية الهاشمية  واملختصين والخبراء في القطاع الزراعياملزارعين    عينة الدراسة على  

 القصدية. اختيارهم بالطريقة
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 أداة الدراسة: .3.2

الكشف عن تصورات العاملين والخبراء واملختصين في القطاع الزراعي لدور التسويق  أداة الدراسة )املقابلة شبه املقننة( لغايات   الباحثاستخدم 

إليها في   األردنالغذائي في    األمنالزراعي في تحسين   التطرق  املفترض  التي من  املجاالت  أو  املوضوعات  املقابالت على مجموعة من  النوع من  ويعتمد هذا 

إال املقننة،  املعيارية  األسئلة  املوقف   صورة عدد من  ا على طبيعة  بناء  املجاالت  أو  األسئلة  إضافة عدد من  أو  يمكنه حذف  املقابالت  بتلك  القائم  أن 

األ  من  الكثير  في  ا  انتشار  الشخصية  املقابالت  أنواع  أشهر  املقننة  شبه  الشخصية  املقابالت  وتعتبر  بينهما  والحوار  املحادثة  تدفق  البحثية ومدى  نواع 

املرونة التي تتمتع بها والتي تمكن  وبخاصة في البحوث النوع من إضافة أو حذف بعض   الباحثية، ولعل السبب في ذلك إنما يعزى في حقيقة األمر إلى 

 الباحث وضع أسئلة املقابلة بخبرة    جرى األسئلة أثناء املقابلة، كما أنها تعطي للباحثة فرصة الحصول على معلومات مفصلة إزاء املوضوع املطروح حيث  

 وباإلطالع واالستفادة من األدب النظري والدراسات السابقة املتعلقة باملوضوع.  الشخصية

 صدق األداة   •

والخبراء واملختصين في    األردنيةالتأكد من صدق أسئلة املقابلة، بعرضها على مجموعة من املحكمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات    تم 

الجامعات األردنية إلبداء الرأي حول مدى مالئمة األسئلة املتضمنة في أداة املقابلة لتحقيق الهدف من الّدراسة،  مجال التسويق الزراعي   وإبداء أية في 

 مالحظات يرونها مناسبة من حيث اإلضافة، أو الحذف، أو الّتعديل .

 ثبات األداة  •

أو حذف أقواله وهذه من    الباحث  قام املقابلة ثم يطلب منها إضافة  املقابلة بعد تفريغها على املشارك لبيان وجهة نظرة حول ما قاله في  بعرض 

طرح أسئلة على عينة الدراسة للتأكد من دقة التعبير من خالل إعادة طرح األسئلة التي وجهت في املرة األولى ب  الباحث  وقاماملؤشرات على ثبات املقابلة  

حد الزمالء من نفس التخصص بإعادة عملية التحليل للكشف عن  وهذا يدل أيض  
 
ا على ثبات املقابلة وكذلك التحقق من ثبات املقابلة من خالل قيام ا

 . جراء املقابلةوكانت النسبة مقبولة إل  املجاالت والسمات الرئيسة والفرعية للمقابلة توافقه بين املحللين في

 إجراءات تنفيذ املقابلة:. 4.2

 الخطوات اآلتية للمقابلة مع الباحثين واملختصين ومشرفي الدراسات االجتماعية في املدارس الحكومية في األردن:  الباحث اتبع

 . في األردن املجال الزراعيالخبراء واملختصين في العاملين و  بمجموعة منتحديد أفراد الدراسة املشاركين واملتمثل  جرى  •

اختيارهم بشكل قصدي  تم  • الذين جرى  الدراسة  أفراد  التي تدور   ،التواصل مع  األساسية  املجاالت  للمقابلة، من حيث تحديد  املسبق  واإلعداد 

 حولها، وإعداد األسئلة املناسبة، واألداة التي تستخدم في تسجيل البيانات، وتحديد مكان املقابلة وزمنها.

املبحوث، وكسب • للمقابلة والدراسة، وتوضيح سبب    الباحثثقته، وذلك عن طريق تعريف    تكوين عالقة ودية مع  العام  الهدف  بنفسها، وشرح 

 ، وبأهمية مشاركته في البحث. الباحثاختيار املبحوث، وإقناعه بأن البيانات التي يدلي بها، هي لغرض البحث وتكون محل سرية 

 بما يتناسب ومناطق عملهم أو سكناهم.م 2022في املجال الزراعي في عام  واملختصين الخبراءالعاملين و  تحديد مواعيد وأماكن املقابالت مع تم  •

 عداد مجموعة من األسئلة الخاصة باملقابالت وتوثيق فعالياتها كتابي  إ  تم  •
 

  بعد استئذان املشاركين ونيل املوافقة منهم. ا وتسجيال

 ا لرغبة املشارك. إجراء املقابالت بصورة فردية مع أفراد عينة الدراسة بصورة شخصية أو عبر الهاتف النقال، وذلك وفق   تم  •

املناسبة وتشجيعه على االستجابة. وستقوم    تم  • املبحوث باألساليب  البيانات من  الورق ما   الباحثاستدعاء  ا على  بطرح األسئلة والتدوين حرفي 

ا دون   بقراءة املقابلة وتدوينها بصورة حرفية.   الباحثأضافه، أو حذف، وبعد االنتهاء من املقابلة ستقوم يذكر حرفي 

املبحوث،  تم  • الكتابي ألجوبة  التدوين  املعروفة، من مثل:  التسجيل  أساليب  بإتباع أحد  املبحوث، وأية مالحظات إضافية وذلك  إجابات    تسجيل 

 ، أو لكل ما يمكن أن يسجل من أقوال، واستخدام أجهزة التسجيل الصوتي، وذلك بعد موافقة املبحوث.والتسجيل الحرفي لكل ما يقوله املبحوث

النوعي  تم  • البحث  في  الترميز  باستخدام منهجية  املقابلة  ولكل جملة جرى   .تحليل  ولعدة مرات،  ناقدة  متأنية  بطريقة  لوحدها  لقراءة كل مقابلة 

 وتدعيمها باألقوال املقتبسة من قبل كل مشارك أو مشاركة. السمات املتضمنة في بيانات املقابالت.تدوينها، وذلك لهدف استخالص األفكار و 

   :نتائج الدراسة ومناقشتها .3

 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرئيس ي للدراسة وينص "ما دور التسويق الزراعي في تحسين األمن الغذائي في األردن"؟  . 1.3

األردن، وفي ضوء   الباحثللدراسة قام    تساؤالتلإلجابة عن   الزراعي في  القطاع  العاملين والخبراء واملختصين في  بإجراء مقابالت شبه مقننة مع 

لدور التسويق الزراعي في تحسين يمكن أن تعد منطلقات رئيسة  عدة محاور عملية تحليل استجابات أفراد الّدراسة، أظهرت نتائج تحليل البيانات وجود 

  .األردنالغذائي في  األمن

 شارت نتائج تحليل السؤال الرئيس ي للدراسة ما يلي: أ
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على ضرورة التسويق الزراعي ودوره الكبير في تحسين نشاط القطاع الزراعي بشكل عام وفي تحسين مستوى   أكدوا أن معظم املشاركين في الدراسة   •

 األمن الغذائي. 

كامل ألنشطة املشروع التي تتعلق بتدفق السلع الزراعية والخدمات من مراكز اإلنتاج  وأشار املشاركين في الدراسة إلى أن التسويق الزراعي هو أداء  •

 .الزراعي إلى املستهلك

فمعلومات أشار غالبية أفراد الدراسة إلى أن التسويق الزراعي يساهم في وصول السلع واملنتجات الزراعية إلى املستهلكين عبر األسواق املختلفة،   •

أساس  جزء  السوق،  في وأخبار  يساعد  مما  املزارعون  ويبيعها  ينتجها  أن  يمكن  السلع  من  وكم  ومتى  أين  حول  املزارعين  لتوجيه  التسويق  من  ي 

الغذائي   األمن  الزراعي يساعد فيأ و تحسين  التسويق  القطاع    ن  املستهلكين بشكل يربط  إلى األسواق ومن ثم  الحقول  اإلنتاج من  انسيابية فائض 

 مما يحقق مستويات عالية من التنمية املستدامة للقطاع الزراعي.  الزراعي مع القطاعات األخرى 

اإلنتاج • تركيز  على  يعمل  الزراعي  التسويق  أن  إلى  الدراسة  في  املشاركين  غالبية  األسواق  الزراعي وأشار  في  ثم  ومن  محلية،  األسواق  في  وتجميعه 

راكز االستهالك. املوازنة بين العرض والطلب، ويقصد بها التحكم في العرض مركزية، بهدف القيام بالوظائف التسويقية الالزمة لنقل السلع إلى م

 حتى يتوافق مع الطلب من حيث الزمن والكمية والنوع. 

وانخفاض  • املزارعين  دخل  .وتحسين  وتقدمها  الدول  وازدهار  االقتصادية  التنمية  في  مهم  دور  الزراعي  للتسويق  أن  الدراسة  أفراد  معظم  وأكد 

 يساعد على الحصول على مستوى مناسب من األمن الغذائي.  التكاليف مما 

احأ و  • إنتاج كل  الذاتية في  املوارد واإلمكانات  الكامل على  االعتماد  الغذائي وتحقيق  الذاتي  االكتفاء  الزراعي يساعد في تحقيق  التسويق  تياجات ن 

 . املجتمع الغذائية محلي 

التسويق الزراعي هو أداء كامل ألنشطة املشروع التي تتعلق بتدفق السلع الزراعية والخدمات من مراكز اإلنتاج   أن إلىاملشاركين في الدراسة  وأشار •

 .الزراعي إلى املستهلك

وذلك لتحقيق    و يفوق الطلب املحلي بما يعادل أ   اإلنتاج الزراعي في األردن  أن التسويق الزراعي يساعد في رفع مستوياتالدراسة    أفرادغالبية    وأكد •

 .  مستوى عالي من األمن الغذائي

الزراعية ومحدداتها ويج • التنمية  أبرز معيقات  أحد  املنتجات الزراعية،  أن تسويق  الزراعي  القطاع  الخبراء واملختصين والعاملين في  ب دراسة ويرى 

املتعلقة بالتسويق الزراعي في   املعيقات والتغلب عليها ووضع رؤى وتصورات مستقبلية لتطوير البنية التحتية  ودراسة وهذا ما يتفق    .األردنهذه 

أن ترقية الزراعة الصحراوية باالعتماد على التسويق الزراعي قد تساهم في الحد من استيراد بعض شارت نتائجها  أ ( والتي  2015موري ون ناصر )

لزراعي هو فرع من فروع  وأظهرت نتائجها أن التسويق ا (   2011ودراسة بن تفات )  املنتجات الزراعية مما قد يساعد على تحقيق أمن غذائي وطني.

رتبطة علم االقتصاد الزراعي حيث يهتم بإيصال السلع الزراعية املنتجة من أماكن إنتاجها إلى حيث يكون استهالكها وهو يحوي كافة العمليات امل

ال الشكلية، فالصناعات  املنفعة  أي خلق  التحويلية  النهائي كالعمليات  املستهلك  إلى  الزراعية  املنتجات  اهتمام فرع  بتوصيل  غذائية هي جانب من 

إلى تحقيق منافع مكانية وزمنية وحيازية الزراعي يسعى  التسويق  أن فرع  إلى  الزراعي، باإلضافة  ( والتي أشارت 2020مع دراسة سابح )و   .التسويق 

جات التي تعرف بسرعة تلفها هي من أهم ارتفاع تكلفة املدخالت اإلنتاجية وعدم توفر مخازن مجهزة الستقبال هذا النوع من املنت  نتائجها إلى أن

أن التسويق الزراعي في الجزائر يعاني من عدة مشاكل ( والتي أشارت نتائجها إلى  2019املعوقات التي تعترض التسويق الزراعي ومع دراسة بوفنش )

  تحول دون تطوره 

دور التسويق الزراعي في تحسين األمن الغذائي في هل هناك فروقات في استجابات عينة الدراسة  أشارت نتائج تحليل السؤال الثاني للدراسة ما يلي:

افيةبين استجابات عينة الدراسة يعزي للخصائص  األردن  املؤهل العلمي؟  ،لعينة الدراسة كالنوع االجتماعي والديموغر

 والديموغرافية بغض النظر عن  خصائصهم    ي تحسين األمن الغذائي في األردندور التسويق الزراعي فاتفق جميع اإلفراد  املشاركين بالدراسة على  

 املؤهل العلمي.   ،كالنوع االجتماعي

   : التوصيات . 2.3

 بما يلي: الباحثفي ضوء النتائج املتحصلة توص ي 

 ا ألهميته. إجراء العديد من الدراسات واألبحاث حول املوضوع نظر   •

 للعاملين واملهتمين في القطاع الزراعي عن أهمية التسويق الزراعي في تحسين األمن الغذائي. عقد ورشات تدريبية   •

 االستفادة من تجارب الدول املتقدمة والرائدة في مجال التسويق الزراعي.  •
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Abstract: The aim of the study was to identify the role of agricultural marketing in improving food security in 
Jordan. The researcher used the qualitative curriculum. The tool was to prepare a comparative interview, 
verified its honesty and consistency by the correct scientific methods and distributed to an intentional sample: 
35 individuals working, specialists and experts in the agricultural sector. The results of the study showed that 
most participants in the study emphasized the need for agricultural marketing and its significant role in 
improving agricultural sector activity in general and in improving food security.  There is agreement among all 
individuals involved in the study on the role of agricultural marketing in improving food security in Jordan 
regardless of their demographic characteristics such as gender and scientific qualification. In light of the 
findings, the researcher recommends that many studies and research on the subject should be carried out due 
to its importance. Training workshops were held for workers and interested persons in the agricultural sector 
on the importance of agricultural marketing in improving food security. 
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 املقدمة:  .1

م وبعدها انتقلت إلى بقية أقطار العالم. وقد أسهمت 1969كانت بداية عملية تقييم املردود البيئي واالقتصادي في الواليات املتحدة األمريكية عام 

التي عقدت في ريودي جانيرو عام   للبيئة والتنمية  األمام وأعطتها دفعة قوية، ونجد ذلك في 1992قمة األرض  إلى  البيئي  املردود  م في دعم مسيرة تقييم 

ردود البيئي بالقضايا العاملية. ونجد أن تحقيق التوازن البيئي بين معدالت القرارات التي اتخذت في تلك القمة التي أقرت ضرورة ربط إجراءات تقييم امل

ية البيئة إيقاف التنمية املتسارعة والتأثير السلبي على املوارد الطبيعية أصبح هو املطلب اليسير للبشرية كحماية حقها في الحياة. وليس الهدف من حما

التلوث   من  الحد  وإنما  والتنمية  التطور  البيئية عملية  الجدوى  دراسة  إجراء  طريق  عن  البيئي  التوازن  من  األدنى  الحد  تحقيق  ويمكن  واالستنزاف، 

 واالقتصادية للمشروع التنموي قبل إقامته. 

 :دراسةمشكلة ال . 1.1

ال مشكلة  تتحدد  البيئة  لقضايا  الحديثة  املعالجات  قصور  إطار  عل  دراسة في  للحفاظ  الرئيسة  املالمح  لتحديد  محاولة  من  في  ووقايتها  البيئة  ى 

هذه   التلوث، حيث نجد أن الهدف األساس من قيام أي مشروع تنموي هو العائد املادي في العادة، والذي يبنى على أساس اقتصادي بحت وإن اختلفت

االعتبا العائد وإنما باألخذ في  التنموي ليس فقط من حيث  املتقدمة،إذ ينظر للمشروع  الدول  اآلن وخاصة في  الدول النظرة  أما في  البيئية،  العوامل  ر 
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التنمية املتسارعة والتأثير السلبي على املوارد الطبيعية أصبح هو املطلب اليسير للبشرية إن تحقيق التوازن البيئي واالقتصادي بين معدالت  

في إهمال البعد البيئي واالقتصادي للمشروع مما يؤدي إلى التأثيرات السلبية على املوارد الطبيعية    دراسةكحماية لحقها في الحياة، وتمثلت مشكلة ال

األمر   واستنزافها  نضوبها  البيئي وبالتالي  املردود  تقييم  دور  إبراز  إلى  الدراسة  وهدفت  األخرى  الحية  والكائنات  اإلنسان  حياة  على  يؤثر  الذي 

الطبي املوارد  على  وأثره  الصناعي  التلوث  مصادر  على  والتعرف  التنموية  للمشاريع  واالقتصادية  البيئية  اآلثار  تقييم  وكيفية  عية. واالقتصادي 

املردود البيئي واالقتصادي للمشروع التنموي وتطور املناطق الحضرية. ويتكون مجتمع الدراسة من العاملين باملنطقة  العالقة بين دراسةال تواختبر 

(  115) الصناعية بمختلف تخصصاتهم واملهن التي يعملون بها، قام الباحث باختيار عينة عشوائية من العاملين باملنطقة الصناعية، وتم توزيع عدد

بمعدل ص )استبانة،  وثبات  )87دق  باستخدام معادلة  وذلك  وتوصل-لفاأ %(  نباخ(،  املردود    دراسةال  تكرو  تقييم  أهمها: عملية  النتائج  لعدد من 

 البيئي يجب أن تطبق على املشروعات القائمة والجديدة لتفادي األخطار البيئية املحتملة. 

 نمية بإجراء دراسة تقييم املردود البيئي واالقتصادي للمشاريع قبل إقامتها. بالعديد من التوصيات أبرزها: إلزام القائم بالت دراسةال تكما أوص

 . االحتباس الحراري  ؛طبقة األوزون  ؛البيئة ؛التنمية املستدامة الكلمات املفتاحية:
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وتتداخل بعض العوامل األساسية مثل التسويق، الطاقة، املاء، العمالة، األرض. ويتم إهمال   النامية فيتم النظر إلى جوانب أخرى منها املوقع والترحيل،

السلبية على املوارد الطبيعية وبالتالي نضوبها واستنزافها مما يؤثر على حياة  البعد البيئي واالقتصادي أو أثر املشروع على البيئة مما يؤدي إلى التأثيرات  

ال مشكلة  تتمثل  هنا  ومن  األخرى.  الحية  والكائنات  البيئية   دراسةاإلنسان  الجدوى  دراسة  خالل  ومن  وتقييمها  واالقتصادية  البيئية  اآلثار  دراسة  في 

اختيار   أسباب  ومن  املشروع،  قيام  قبل  أصحاب واالقتصادية  اهتمام  لعدم  إضافة  البيئية  اآلثار  لقياس  املشكلة هو عدم وجود معيار مناسب  هذه 

نسبة ألن تقييم املردود البيئي   دراسةا في مشكلة الا جوهري  املشاريع بتضمين دراسة الجدوى البيئية في إطار دراسات الجدوى، األمر الذي يشكل عنصر  

 ومن هنا تظهر التساؤالت التالية:  ديد جوانب الجدوى البيئية له.للمشروع التنموي ال يمكن أن يتم دون تح

 ؟ ما هو أثر املردود البيئي للمشروع التنموي على تطور املناطق الحضرية .1

 ؟ما هو دور املردود االقتصادي للمشروع التنموي على تطور املناطق الحضرية  .2

 :دراسةأهمية ال . 2.1

في توضيح الدور املهم لدراسة املردود البيئي واالقتصادي للمشروع التنموي، حيث نجد أن هنالك عالقة طردية بين التنمية    دراسةتنبع أهمية ال

 
 

فمثال وخالفه.  التلوث  من  السلبية  اآلثار  من  بيئية  حماية  هنالك  يكون  أن  البد  ولكن  منها،  ينتج  الذي  التلوث  ودرجة  النشاط والتطور  تعارض  إذا   

ن هنالك تنمية اقتصادية تتوافق مع البيئة ولكي يتم أ مع حماية البيئة، فيجب أن يعاد النظر بالعملية التنموية لتتوافق مع البيئة، حيث  االقتصادي  

 تحقيق تنمية مستدامة البد من دراسة املردود البيئي واالقتصادي. 

 :دراسةأهداف ال . 3.1

 واالقتصادي وكيفية تقييم اآلثار البيئية واالقتصادية للمشاريع التنموية.إبراز دور تقييم املردود البيئي  .3

ا على البيئة في شكل ملوثات مختلفة تغير سباب التي تؤدي للتلوث البيئي الناجم عن نشاطات اإلنسان املختلفة والتي تنعكس سلبي  األ توضيح   .4

 نمط بعض العناصر الطبيعية في البيئة، أهمها املناخ. 

 واإلسهام في الحد من ظاهرة االحتباس الحراري وحماية طبقة األوزون ومشاكل األمطار الحمضية. املشاركة .5

 التعرف على مصادر التلوث الصناعي وأثره على املوارد الطبيعية في املناطق الحضرية. .6

 املترتبة عليها وطرق مكافحتها.تحديد القضايا البيئية من وجهة نظر الدراسات املعاصرة من حيث عوامل ظهورها وأنواعها واآلثار  .7

 :دراسةفرضيات ال . 4.1

 ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين املردود البيئي للمشروع التنموي على تطور املناطق الحضرية. .8

 ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين املردود االقتصادي للمشروع التنموي على تطور املناطق الحضرية. .9

 : دراسةمنهج ال . 5.1

   دراسةعتمد الت
 

امللموس فضال املنهج االستقرائي، وهو اللجوء إلى الواقع   عن تجارب املاض ي ودراسة مفرداته وظواهره؛ بقصد بشكل رئيس على 

واستخالص  املنهج الوصفي التحليلي وذلك إلثبات صحة الفروضعلى  دراسةعتمد التاستنتاج طبيعة العالقات التي تحكم هذه الظاهرة وتفسرها، كما 

 النتائج والتوصيات. 

 مصادر البيانات: . 6.1

 . ولية: وتمثل االستبياناأل املصادر  .10

 نترنت واملجالت والدوريات والرسائل الجامعية. املصادر الثانوية: املتمثلة في املراجع العربية واألجنبية والتقارير ومواقع اإل  .11

 :دراسةحدود ال . 1.7

 .الخرطوم(-الصناعية )السودانالحدود املكانية: املنطقة  .12

 .م2018-2016الحدود الزمانية: الفترة من  .13

 الحدود البشرية: عينة من العاملين في املنطقة الصناعية بمختلف تخصصاتهم واملهن التي يعملون بها. .14
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 : والدراسات السابقةاإلطار النظري  .2

 اإلطار النظري: . 1.2

 للمشروعات التنموية:املردود البيئي  .1.1.2

اإلنسان   إن البيئة هي املرتكز األساس ي ملكونات عناصر الثروات الطبيعية، ومن الواضح أن عالقة اإلنسان بالبيئة هي عالقة تبادلية، تمد البيئة

املحتو  عن  وتعبر  والحياة،  العيش  واملياه   ى بسبل  والتربة  املناخ  منها:  واملتغيرات،  العوامل  من  عدد  البيئة  تضم  نشاطاته،  فيه  اإلنسان  يمارس  الذي 

عدد من املتغيرات التي تتبع للبيئة من منظور إداري وهي املتغيرات االجتماعية واالقتصادية   إلىواملعادن والغطاء النباتي، واملسطحات املائية، باإلضافة  

 لتشريعية والقانونية واملتغيرات التقنية )التكنولوجية(. والثقافية وا 

التي تحدد الوجود اإلنساني، أو بصورة أخرى هي مجموعة العوامل التي تؤثر في نشاطات الفر  د  إن مفهوم البيئة يمتد ليشمل مجموعة العوامل 

 (.111، 2010)النشوان وغانم،  كالعوامل االقتصادية والثقافية والتكنولوجية

 ( 113،  2005كولستاد،  ) :ات وعناصر البيئةمكون •
ية والثروات البيئة الطبيعية: وتمثل كل املوجودات الطبيعية التي لم يتدخل البشر في تكوينها أو وجودها، كالهواء واملاء والتربة واملسطحات املائ .1

 الحيوانية وغيرها. 

نسان وبقائه وال يستطيع التحكم فيها كاملتغيرات االقتصادية والثقافية  اإلالبيئة اإلدارية: وهي مجموعة العوامل واملتغيرات التي تؤثر على نشاط  .2

 االجتماعية والتقنية. 

   (47،  2006)محمد نور،   مفهوم تقييم املردود البيئي:  •

ب البيئي  املردود  النتائج  أيعرف   " أو مجموعة نه  نشاط  بفعل  البيئي  النظام  في خصائص  تحدث  التي  التغيرات  املترتبة على  السلبية  أو  اإليجابية 

ثر البيئي هو التغيرات التي تحدث في مكونات الوسط البيئي، سواء  كانت ضارة أو مفيدة. ويتم ذلك عن طريق دراسة أنشطة طبيعية أو غير طبيعية " واأل

املعين الطبيعة  هذه  البيئية  كانت  سواء  البيئة  على  وتأثيرها  انبعاثها  املتوقع  امللوثات  ونوعية  التصميم  حيث  من  الفنية  املشروع  مواصفات  وكذلك  ة 

اإلجراءا  يعني  البيئي  األثر  وتقييم  إيجابية.  أم  كانت  سلبية  اقتصاديه  أو  اجتماعية  أبعاد  ذات  أو  أو ضجيج  أو حرارية  كيماوية  العلمية  امللوثات  و أ ت 

وا املنه العادمة  املياه  الطاقة ومحطات معالجة  توليد  واملطارات ومحطات  املصانع  )إقامة  تنموي  نشاط  البيئي ألي  األثر  ملعرفة  تدرس  التي  لطرق جية 

مهم   ا  جزء  البيئي  األثر  تقييم  ويعد  وراحته  االنسان  على صحة  وكذلك  البيئية  على  وتوقعها  وغيرها(  السالسريعة  والتشريعات  التخطيط  من  ياسية ا 

 .وبرامج البيئة، ومن املناسب التمييز بين التغيرات البيئية والطبيعية )التي تحدث بفضل نظام طبيعي(

 ة أخرى. والتغيرات في الوسط البيئي من صنع أو فعل اإلنسان، وكذلك التمييز بين التغييرات البيئية من جهة، ونتائجها املفيدة أو الضارة من جه

م األثر البيئي هي دراسة تنبؤيه توضح العالقة سواء  كانت سلبية أو إيجابية، وبذلك يمكن تعريف تقييم األثر البيئي بأنه " الفحص املنظودراسة تقييم  

ا هو مي  وعل  لآلثار غير املتعمدة التي تنجم عن مشروع أو برنامج تنموي، وذلك بهدف تقليص أو تخفيض حدة اآلثار السلبية وتعظيم اآلثار اإليجابية "

و تشغيله قد يؤثر على سالمة البيئة وعلى املوارد الطبيعية أو صحة اإلنسان أو كالهما  أ ن تنفيذ هذا املشروع أ ثر البيئي للمشروع املقترح حيث دراسة األ

التقييم  مع   املدى لهذا  البيئي هو ضمان حماية البيئة واملوارد الطبيعية. والهدف بعيد  األثر  اقتصادية متواصلة ا. والهدف من تقييم  هو ضمان تنمية 

 تلبي حاجات الوقت الحاضر دون االنتقاص من قدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة.  

املشروع  ويمكننا تصنيف اآلثار البيئية إلى آثار مباشرة أو سريعة تحدث عند القيام باملشروع، وآثار غير مباشرة )تراكمية( تحدث كمخرجات لهذا  

قياس    يسهل العادة  التراكمية غير اآلفي  اآلثار  تكون  األحيان  أغلب  وفي  املباشرة  اآلثار غير  قياس  يصعب  بينما  البيئية(،  الجدوى  )دراسة  املباشرة  ثار 

ا في األنواع ما تحدث تغير    املباشرة أكثر خطورة من األثار األولية املباشرة. فنجد أن األثار املباشرة أو األولوية الناجمة عن إنشاء مدينة صناعية في موقع

غير   البيئية  اآلثار  تكون  قد  بينما  األراض ي،  استعماالت  في  للتغيرات  كنتيجة  مهدد  املالنباتية  املصانع  وأدخنة  الكيميائية  النفايات  الثانوية،  ا  باشرة 

 .  (13،  2002)الشيخ،  بانقراض عدة أنواع نباتية أو ندرة أنواع أخرى 

   (13،  2006)صالح،  يجب أخذها في االعتبار، وتشمل هذه اآلثار اآلتي:اآلثار البيئية التي 

           .نوعية الهواء وضبط الهواء .1

  .التعديل في ظواهر الطقس .2

 وسائل النقل. .3

 الحفاظ على الحياة البرية.  .4

 استصالح أراض ي مناطق التعدين.  .5

 صحة املجتمع وتلوث املياه. .6
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  (19،  2000)العمر،   أسباب عديدة أهمها: ضرورة التقييم البيئي: هنالك 

 الوفاء باملتطلبات القانونية.  .1

 يعّد تقييم األثر البيئي وسيلة للتأكد من أن املشروع: .2

 ال يؤثر بشكل سلبي على البيئة.  . أ 

 ال يحتوي على آثار غير مرغوب بها أي ضارة بالبيئة.  .ب

 االقتصادية في منطقة املشروع. ال يحتوي على آثار ضارة بالبشر وبالنشاطات  .ج

 يعد  تقييم األثر البيئي وسيلة لتشجيع التنمية املستدامة.  .3

 تحسين مدى سالمة العمال والصحة العامة.   .4

 زيادة مدى قبول العامة للمشروع )املشاركة الشعبية واملحلية في عملية التقييم(.  .5

 يساعد في تنفيذ السياسات والخطط الوطنية البيئية.  .6

 ( 97،  2004)عباس ي،   املراحل التي تمر بها عملية تقييم املردود البيئي هي:أما 

 مرحلة التحضير وجمع املعلومات املتعلقة بالتقنيات الحديثة والالزمة لعملية التقييم.  .1

ية تأثيرها، وذلك إليجاد  مرحلة البحث في التأثيرات املحتملة وإعطاء مزيد من االهتمام لآلثار حسب أهميتها وترتيبها ضمن أولويات حسب أهم .2

 قرار حول درجة التحليل الضرورية.

   .مرحلة تحديد اآلثار أو التأثيرات البيئية وهي مرحلة مبكرة ومهمة في عملية التقييم  .3

ية االقتراحات ملدى فاعل  امرحلة املتابعة والرقابة وهي عملية مهمة ألي مشروع منتهي، ضمان    مرحلة تحضير تقرير التأثير البيئي ويتضمن اآلتي: .4

 وإدخال التعديالت الالزمة لإلصالح.

 ( 101،  1996)خريبط،   عمليات التقييم البيئي ونتائجها: ويمكن حصرها في اآلتي:

 .نساناإلحماية البيئة واملوارد الطبيعية وصحة  .1

 املراقبة البيئية للمشروعات لضمان عدم انحرافها عن الخط البيئي.  .2

 واملستقبلية بكل مردوداتها البيئية خاصة الضارة منها أمام املخططين واملراقبين وصناع القرار. توضيح الرؤية الحالية  .3

   العمل على تحقيق تنمية اقتصادية متواصلة تلبي حاجات الوقت الحاضر دون االنتقاص من قدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة. .4

 ( 49،  2003)صالح،   مزايا تقييم املردود البيئي: •

التي ترتكز   الفلسفة  البيئي بسمات يمكن من خاللها استيعاب  املردود  آلية عليها واأل يتميز تقييم  السمات هي  التي تسعي لتحقيقها، وهذه  هداف 

ال    منهجية كما  والسياسات  البرامج  تشمل  بل  فحسب  التنموية  املشاريع  على  يقتصر  وال  النظم  ومتداخل  متكامل  مقترب  وذات  للتخطيط  مساندة 

ه وتقويته وأنها إحدى املكونات األساسية في املظلة الكبيرة التي يوكل  تنحصر في تخفيف املردود السلبي وإنما تسعى لزيادة املردود اإليجابي وتوص ي بزيادت

ئي فوائد كثيرة، إليها أن تحمي رأس املال الطبيعي وتستغله بطريقة مستدامة وفي الوقت ذاته تساعد في تحقيق التنمية االقتصادية. ولتقييم املردود البي

مستوى   تحقيق  في  يسهم  واملستثمر  الدولة  مستوى  نفقات فعلى  تقليل  إلى  تؤدى  مستدامة  بطريقة  الطبيعية  املوارد  استخدام  في  الكفاءة  من  أكبر 

م لتحسين  الضرورية  الراجعة  التغذية  آليات  إحدى  هي  وأيضا  بيئية،  احتماالت حدوث كوارث  تقليل  البعيد مع  املدى  اإلنمائية على  ستويات املشاريع 

 
 

املردود  للمشروعات االقتصادية واإلنمالتخطيط مستقبال املستدامة. ويتمثل تقييم  التنمية  وأسس  األفراد فإنه يدعم مفاهيم  أما على مستوى  ائية، 

واإل  السلبية  اآلثار  تقييم  خاللها  من  ويتم  قيامه،  قبل  للمشروع  بيئية  جدوى  دراسة  إجراء  في  للمشروعات  اإلالبيئي  وصحة  البيئة  على  نسان  يجابية 

لى االستخدام إ أو تنفيذ سياسات سواء  كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية دون دراسة، كما تهدف الدراسة  ورفاهيته الناجمة عن إقامة مشاريع  

 ئات هي:األمثل للموارد الطبيعية والحد من التلوث البيئي، وقد قام جهاز البيئة بتصنيف املشروعات الخاضعة لتقييم التأثير البيئي إلى ثالث ف

: وهي املشروعات ذات اآلثار البيئية الضئيلة ولكن يمكن معالجتها بإضافة تكاليف قليلة، مثل املصانع الصغيرة التي  مشروعات القائمة البيضاء .1

 تنتج بكميات صغيرة )منتجات األسماك، املنسوجات، الفواكه والخضروات(.

معالجت .2 يمكن  ولكن  الضارة  البيئية  اآلثار  ذات  املشروعات  وهي  الرمادية:  القائمة  القوى مشروعات  مصانع  مثل  باهظة،  تكاليف  بإضافة  ها 

 الحرارية، ومصانع املعالجة السطحية كالطالء الكهربائي.  

لآلث .3 كامل  تقييم  إجراء  األمر  يتطلب  وهنا  معالجتها  يمكن  ال  ولكن  الضارة  البيئية  اآلثار  ذات  املشروعات  وهي  السوداء:  القائمة  ار  مشروعات 

 ميجاواط.    30ومصانع اإلسمنت ومحطات القوى الحرارية ذات الطاقة الكبيرة التي تزيد عن البيئية، مثل مصانع الحديد والصلب، 

 اآلثار البيئية لبعض امللوثات على املناخ:   
 الكرة األرضية ومن أمثلة هذا التلوث: ى مستو  ىالتلوث البيئي ال يمكن حصره في منطقة جغرافية محددة فهو منتشر عل
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ً

   ( 18،  2003)الحجار،   : ظاهرة االحتباس الحراري:أوال

مؤخر   الدراسات  من  عدد  في  تناولها  تم  مستحدثة  مشكلة  واالحتباس وهي  العاملي،  املناخ  تحول  كظاهرة  املتداولة،  املسميات  من  عدد  ولها  ا، 

الزجاجية،   إلالحراري، والبيوت  الجوي،   ىباإلضافة  الغالف  الكربون في  أكسيد  ثاني  الدفيئة بزيادة معدالت تركيز غاز  الدفيئة، وتتعلق مشكلة  ظاهرة 

ب األرض، إذ حيث يعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون غاز غير سام للنباتات وهو األساس في عمليات التمثيل الضوئي وبالتالي دعم اإلنتاج الغذائي في كوك

ية، تات في األرض باالستفادة من هذا الغاز في عن طريق عملية التمثيل الضوئي في تكوين سلسلة من املكونات العضوية املعقدة كاملواد السكر تقوم النبا

باألشعة املرئية ة والنشوية، الدهون والبروتينات النباتية، والتي تمثل بدورها املغذيات الرئيسية لإلنسان والحيوان، وإن ظاهرة االحتباس الحراري مرتبط

هم الغازات التي تعمل على أحرارة بعد اصطدامها باألرض واملوجودات فيها ويعمل غاز ثاني أكسيد الكربون كأحد    ىالقادمة من الشمس والتي تتحول إل

 حبس الحرارة وإن زيادة نسبته تعني زيادة نسبة الحبس الحراري. 

لى حد الدمار الشامل وأولها زيادة  إ ا يتوقع الباحثون زيادة تراكيز الغازات املسببة للحبس الحراري األمر الذي يؤدي إلى آثار بيئية قد تصل  وعموم  

 في تكرار حدوث الحاالت املناخية املتطرفة )أي أيام شديدة الحرارة أو شديدة الجفاف، أو فيضانات مدمرة(. 

 من االحتباس الحراري: ضرار البيئية املتوقعة األ 

ار  قد تصبح ظاهرة البيت الزجاجي من أهم العوامل املحددة لنمو السكان في العالم وقد تؤدي إلى هالك أعداد هائلة من البشر من خالل األضر 

   (21، 2004)الريماوي والحوري،  التالية:

ارتفاع منسوب البحار وتغيير نسبة األمالح املذابة وإغراق العديد    إلىذوبان كميات كبيرة من جليد القطبين الشمالي والجنوبي األمر الذي يؤدي   .1

 املدن الساحلية.

قد .2 حين  في  )الفيضانات(،  املناطق  بعض  في  األمطار  كمية  بسبب  العالم  في  الزراعية  اإلنتاجية  األنظمة  اختالل  أخرى    إمكانية  مناطق  تتأثر 

لى حدوث نقص في إ بالجفاف والتصحر وهذا يعني تغيير نظام سقوط األمطار مما يؤدي إلى الحد من تنوع املحاصيل الزراعية على شكل يؤدي  

 الغذاء.

 ا بسبب زيادة كمية مياه األمطار وتكوين مناطق رطبة. إمكانية انتقال األمراض إلى مناطق ال تعرف هذه األمراض حالي   .3

ا عند األطفال، وكبار السن،  إمكانية التأثير في صحة اإلنسان من خالل ضربة الحرارة والكرب الحراري، اللذان قد يؤديان إلى الوفاة خصوص   .4

 واملصابين باألمراض القلبية والتنفسية. 

 ر الجفاف. إمكانية تعرض التنوع الحيوي للخطر بسبب فقد مواطن الكائنات الحية من غابات ومناطق رطبة من أث .5

 ( 45،  2001)حياتي،  طرق الحد من مشكلة ظاهرة االحتباس الحراري:

 الترشيد في استهالك الطاقة في جميع القطاعات والتحول إلى مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية واملياه والرياح.   .1

 االستفادة من غاز امليثان الناتج عن مكان النفايات ومناجم الفحم وآبار البترول في إنتاج الطاقة.  .2

 تطوير أجهزة جديدة تستفيد بكفاءة أفضل من الطاقة.  .3

 طبيق املواصفات الحديثة في األبنية العامة والخاصة من حيث التصميم والعزل الحراري. ت .4

 املحافظة على الغابات وزراعة األشجار وعدم حرق املخلفات النباتية. .5

   ( 14،  2002)الحسن واملاجد،   ا: تأثيرات طبقة األوزون:ثانيً 

كلم( عن سطح األرض، وتم تسميتها   35إلى    15ويقدر ارتفاع هذه الطبقة في املسافة بين )توجد طبقة األوزون في الجزء األعلى من الغالف الجوي  

وزن ضروري للحفاظ على بقاء الكائنات الحية إذ تعمل هذه األ على هذا النحو نتيجة احتوائها على نسبة كبيرة من جزيئات غاز األوزون، إن وجود طبقة  

امتصاص بعض  أ   الطبقة على  الشمس وخاصة  في األ شعة مثل  األ شعة  الحياة  األوزون مهمة للحفاظ على  طبقة  فإن  وبالتالي  البنفسجية،  شعة فوق 

تي تضعف  كوكب األرض. أما ثقب األوزون والناتج بسبب وصول بعص املركبات الكيميائية للطبقة االستراتوسفير لتكون مركبات الكلوروفلوروكربون وال

نسان لغاز التكييف، وبعض اإلوزون لألشعة فوق البنفسجية الضارة، أن تكوين مركبات الكلوروفلوروكربون ناتج من استخدام  من امتصاص طبقة األ 

لتط البنفسجية  فوق  األشعة  بفعل  وتتفكك  الطبقة  تلك  إلى  تصعد  والتي  الصناعية  املركبات  من  والكثير  والبخاخات،  والعطور  املنظفات،  لق  مواد 

األوزون. ونتيجة لذلك ظهر ثقب األوزون  عنصر الكلور الذي   األوزون لظهر مركب جديد هو الكلوروفلوروكربون وبذلك تدمر من جزيئات  يتفاعل مع 

 ووجد أن هذا الثقب يزيد معدل اتساعه مع تقادم السنوات.

   (18،  2000سلم، )م ومن أضرار اضمحالل حزام األوزون وبالتالي وصول األشعة فوق البنفسجية إلى كوكب األرض ما يلي: 

أضرار بصحة وسالمة   .1 العينين، اإلإحداث  املناعة، تعكر مياه  السلبي في نظام  التأثير  الجلد،  )سرطان  املتوقعة  الصحية  نسان، ومن األضرار 

 اسمرار البشرة وترهلها( 

 الحد من اإلنتاج الزراعي.  .2
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 نتاج الغذاء من البحار.إ الحد من  .3

 األرض. اإلسهام في مشكلة تسخين كوكب  .4

الذي بدوره يزيد من كمية   .5 األوزون  نتيجة تدمير حزام  املدن  الهواء في  تلوث  البنفسجية والتي تسهم في إحداث  األ زيادة حدة مشكلة  شعة فوق 

 مشكلة الضباب الكيميائي في املدن. 

 ( 14،  2002)الحسن واملاجد،  ويمكن لجميع دول العالم أن تسهم في حماية حزام األوزون من خالل اآلتي:

 منع تصنيع واستيراد املواد الضارة بحزام األوزون على املستوى العاملي. .1

 منع تصنيع عبوات الرذاذ املحتوية على مركبات كلور فلور كربون كغاز. .2

 الحد من انبعاث املواد الضارة بحزام األوزون عن طريق االستفادة منها. .3

 البحث عن مواد بديلة للمواد الضارة بحزام األوزون.   .4

 وقف استعمال مثيل البروميد الضار بحزام األوزون في تطهير التربة الزراعية واستبدال هذه الطريقة بطريقة التطهير الشمس ي. .5

 
ً
   (World Bank, 1991)  مطار الحمضية:األ : اثالث

الحمضية عندما تصل درجة حموضة  األ تحدث   إلاأل مطار  النشاط اإلنساني أ أو    5.2ما يقارب    ىمطار  قل، والتي تنتج من االنبعاثات الناتجة عن 

حفوري والتي تتكون من مزيج من أكسيد النتريك وثاني أكسيد النيتروجيني، ويمكن أن تأخذ أحد شكلين أولهما: الترسب الرطب  األ املرتبط بحرق الوقود  

 التي تحتوي على ماء، والثاني الترسب الجاف: والذي يتكون من الغبار والغازات. و 

   ( Strategic, Management, Entrepreneurship”, 2003“) مسببات حدوث املطر الحمض ي:

 مسببات طبيعية: والتي ترتبط بتعفن النباتات والغازات املنبعثة من البراكين. .1

الوقود   .2 باستخدامات  ترتبط  بشرية:  ونتيجة األ مسببات  الكبريت،  أكسيد  ثاني  وغاز  النتروجين  انطالق غاز  احتراقه  ينتج عن  والذي  حفوري، 

التربة   الحمضية تؤثر على  املطار  النتريك، وعند وصول هذه  الكبريتيك، حمض  تنتج محاليل معتدلة من حمض  لتفاعلها مع األكسجين واملاء 

 واملاء.

   ( 45،  2001)حياتي،   ثيرات املطر الحمض ي:تأ

 الحية في البحيرات واألنهار، باإلضافة إلى الغطاء النباتي. حياة الكائناتبة والتربة، حيث تزيد من درجة حوضتها وبالتالي على ذتوثر على املياه الع .1

 تأثيرها على التربة يؤثر على الغطاء الغابي وعلى املساحات الزراعية. .2

 مطار الحمضية من درجة حموضة التربة تمنع تكاثر النباتات وتقلل وكذلك تقلل من قدرة النباتات على مقاومة األمراض والحشرات. برفع األ  .3

 ( 45،  2001)حياتي،   كيفية الحد من األمطار الحمضية:

الوقود وخاصة في السيارات، وتوفير مواعين نقل أخرى كالقطارات ومترو   .1 النقل العام تقليل نسبة عوادم األ تقليل استخدام  نفاق والحافالت 

 السيارات. 

 ترشيد استهالك الكهرباء وبالتالي تقليل استخدام حرق الوقود.  .2

 الريح واألمواج وما إلى ذلك. استحداث استخدامات الطاقة الصديقة للبيئية كالطاقة الشمسية وطاقة .3

 املردود االقتصادي للمشروعات التنموية:   .2.1.2

املفهوم   وإشباع  الإن  ممكن  ربح  أكبر  تحقيق  بهدف  ومالية(  بشرية،  )طبيعية،  للموارد  األمثل  االستخدام  على  ركز  والذي  لالقتصاد  كالسيكي 

أثير الجانب الحاجات اإلنسانية بأقل التكاليف. وكنتاج للتطور في األنشطة االقتصادية فإن هذا املفهوم أصبح غير مناسب ألنه ال يأخذ في الحسبان ت

التكاليف.   على النشاط االقتصادي، وبالتالي فإن إعادة النظر إلى املوارد نجد أن االستخدام األمثل يتطلب مراعاة التأثيرات البيئية وكذلك تقليلالبيئي  

املرشحا تركيب  فإن  التصنيع،  عند  االجتماعية  املسؤولية  بـتكاليف  املرتبطة  الجوانب  سيراعي  االقتصادي  املفهوم  تطور  فإن  عوادم  وبالتالي  على  ت 

لها   ولكن  إضافية  تكاليف  يمثل  الكيميائية  املخلفات  من  التخلص  في  العلمية  الطرق  واستخدام  األوبئة أ صناعات،  وكذلك  املجتمعات،  على  ثرها 

د الكربون وعالقته بظاهرة طاء النباتي، ومدي تزايد انبعاث غاز ثاني أوكسيغ مراض ومدي تأثيرها على الطاقة اإلنتاجية، وتأثير حرائق الغابات على الواأل 

 الدفيئة. كل ما ورد يجب أن يؤخذ في االعتبار عن تناول املردود االقتصادي للمشروعات.

تختلف مشكلة تناول البيئة باختالف دول العالم ففي دول اقتصاديات السوق تختلف عن دول اقتصاديات التخطيط املركزي، وفي كال الحالتين 

ظور البيئي وبالتالي التدمير البيئي لم ينقطع، وكنتيجة لزيادة الوعي البيئي ظهر فرع جديد في االقتصاد يهتم بالبيئة وهو )علم ال يوجد اهتمام واضح باملن 

ث على  يركز  البيئي  االقتصاد  علم  إن  النمو.  استدامة  يكفل  بيئي  توازن  على  املحافظة  إلى  يهدف  والذي  البيئة(  األثر ال اقتصاد  )إبان  هي:  جوانب  ث 

واألدوات اال األساليب  باستخدام  البيئي  التدهور  معدالت  خفض  البيئي،  التدهور  مسببات  على  التعرف  البيئي،  املستوي  في  للتدهور  قتصادي 

 االقتصادية(. 
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   (Jackson, 2007)  عالقة االقتصاد بالبيئة: 

مثل للموارد أما علم البيئة فيركز على األ إن عالقة االقتصاد بالبيئة تكمن في محور املوارد، فإن علم االقتصاد يدور حول االستخدام واالستقالل  

ئة تنظر إلى السلوك الحفاظ على املوارد خالل فترة زمنية محددة، االقتصاد يهتم بإشباع الحاجات اإلنسانية من خالل املوارد املتاحة لذلك، بينما البي 

د أن الندرة هي من املشاكل االقتصادية وكثير من املظاهر املرتبطة بالبيئة يمكن أن تؤثر في الندرة وبالتالي فإن جاإلنساني كجزء مؤثر في البيئية. كما ن

الح وزيادة  املجتمعات  في حجم  للنمو  ونتيجة  والبيئة.  االقتصاد  بين  وثيق  أشبعهااالرتباط  املراد  للموارد  جات  الحاجة  تنامت  االقتصاد  في  ذلك   ى دأ ا 

م يواجه ال على البيئة لذلك فإن العأ للمنافسة عليها وبالتالي زيادة الندرة على بعض املوارد، إن التنامي في الصناعات زاد من املخلفات الصناعية وتأثيره  

 ات بالصورة السليمة وتأثيرها على الوجود اإلنساني. خلفلتخلص من املعدد من املخاطر أهمها استنفاد املوارد الطبيعية، وكذلك عدم القدرة على ا

 حماية البيئة:  .3.1.2

 وب عن طريق الصيانة واملعالجة واملحافظة واإلبقاء، على املوجودات.غإن مفهوم الحماية هو تقليل احتمال حدوث تلف أو حدوث تغير غير مر 

 ( 19،  2006)محمد نور،   عناصر حماية البيئة:
 . زيادة الوعي البيئي من خالل التعريف باملخاطر املؤثرة على البيئية  •

 ترسيخ مبدأ املحافظة على املمتلكات العامة والطبيعية بالدولة.  •

 توليد اإلحساس باملسؤولية املجتمعية ووضع الضوابط الداعمة لذلك. •

منظور االقتصادي يراعي  لتبلورت العديد من الرؤى والنظريات التي تؤطر لوبالنظر إلى املردود االقتصادي للمشروعات في العصر الحديث فقد  

اس إلى  باإلضافة  استنفادها،  املوارد وعدم  املحافظة على  تغفل ضرورة  ال  واملوارد  اإلنتاج  بين  العالقة  إن  بالبيئة،  الصلة  ذات  اإلنتاج الجوانب  تدامة 

  .ية االجتماعية، والتي له دور في زيادة مكانة وسمعة املنشآت اإلنتاجية في املجتمعاتوخفض التكاليف ما أمكن ولكن مع مراعاة تكلفة املسؤول

 ( 100،  2000)العمر،   التلوث الصناعي في املناطق الحضرية:
 
 

الحضرية:أوال املنطقة  تعريف  السكانية    :  الكثافة  ذات  املنطقة  ودائم  واإلهي  الكبيرة،  املصطلح على  نشاءات  يطلق هذا  األمم ا  وتتوقع  الكبيرة،  املدن 

نصف سكان العالم سوف يعيشون بمناطق حضرية، والحضرية تعني دراسة الطرق املميزة لتفاعل  فإن  م  2008عام  في    هاملتحدة حسب إحصاءاتها بأن

 ملصطلح التخطيط الحضري. 
 
 سكان املدن مع البيئة الحضرية، وفي بعض السياقات الدولية فإن مفهوم الحضرية يعد مرادفا

البيئي:ثاني   التلوث  أو كيمي  ا: تعريف  تغيير فيزيائي  أيٌّ  بأنه  اإلنسان يعرف  أو يضر بصحة  التربة،  أو  املاء  أو  بالهواء  تأثير ضار  إلى  أو بيولوجي، يؤدي  ائي 

 نتاجية نتيجة التأثير على املوارد املتجددة. وتتخذ مشكلة تلوث البيئة عدة أبعاد أهمها: اإل بالعملية  ا والكائنات الحية األخرى، مما يلحق أضرار  

 ملصانع في صورة أدخنه محمله ببعض الغازات السامة التي تضر بالصحة وتسبب بعض األمراض. تلوث الهواء الناتج عن إطالق مخلفات ا  .1

 لمياه. تلوث مصادر املياه وذلك بما يقذف بها من مخلفات املصانع األمر الذي يؤثر على الثروة السمكية وعلى االستخدامات االقتصادية األخرى ل .2

 مخلفات النشاط اإلنساني.  استخدام األرض كمستودع للتخلص من جزء آخر من  .3

 ( 46،  2004)عباس ي،   ويمكن تقسيم وتصنيف التلوث كاآلتي:

•  
ً
 ا لنشأته: تصنيف التلوث طبق

 ين.تلوث طبيعي: وهو الناتج من مكونات البيئة ذاتها دون تدخل االنسان كاألتربة وانتقالها عن طريق الرياح والغازات التي تخرج من البراك .1

 ا نتيجة ملا استحدثه اإلنسان في البيئة من تقنيات وصناعات ووسائل نقل وسيارات. عموم  تلوث مستحدث: وهو  .2

•  
ً
 ا لطبيعة تأثيره: تصنيف التلوث طبق

 لإلنسان والنباتات والحيوانات مثل البكتيريا والفيروسات. ا ملوثات بيولوجية، وهي امللوثات الناتجة عن األحياء وتسبب أضرار   .1

واملبيدا  .2 النقل  املتصاعدة من وسائل  والغازات  والورق  اإلسمنت  الصناعية مثل صناعة  األعمال  الناتجة عن  امللوثات  وهي  كيميائية،  ت  ملوثات 

 ا. ا بالكائنات الحية جميع  واألسمدة الكيميائية مما يسبب إضرار  

 فيزيائية مثل الضوضاء والتلوث الحراري والتلوث الكهرومغناطيس ي واإلشعاعات. ملوثات  .3

•  
ً
 ا لقابليتها للتحلل:تصنيف امللوثات طبق

 ملوثات قابلة للتحلل العضوي، وهي التي يمكن تفكيكها وامتصاصها مثل الورق واملواد العضوية والعظام.  .1

التي ال   .2 العضوي، وهي  للتحلل  البالستيك والزجاج  يمكن تفتيتها عضوي  ملوثات غير قابلة  تلوثها مثل  إلى  الطبيعية وتؤدي  ا وتظل عالقة باألنظمة 

 واملعادن الثقيلة. 

 درجات التلوث: 

 ا بأي أخطار أو مشاكل بيئية رئيسة. التلوث املقبول، وهو الدرجة التي ال يتأثر بها توازن النظام اإليكولوجي مصحوب   .1

 التلوث الخطر، وهي الدرجة التي تتعدى الحد اإليكولوجي للتغير والذي يبدأ معه التأثير السلبي على العناصر البيئية والبشرية.   .2



 سليمان وآخرون                                                                                                           ....للمشروع التنموي على تطور املناطق الحضريةتقييم املردود البيئي واالقتصادي  

Global Journal of Economics and Business, 12(4) (2022), 494-510 
 501 

 

 التلوث املدمر، وهو الحد الذي يصبح فيه النظام االيكولوجي غير قادر على العطاء الختالل مستوى االتزان بشكل جذري.  .3

 ( 13،  2002)الحسن واملاجد،  كيفية الحد من مشاكل التلوث:

 التقليل من االنفجار السكاني العاملي. .1

 التقليل من إنتاج النفايات وإعادة تدويرها.  .2

 ترشيد استهالك الطاقة.  .3

 رفع كفاءة األجهزة لالستفادة من الطاقة. .4

 التحول إلى مصادر الطاقة املتجددة.  .5

 االقتصادي: تقييم املردود  .4.1.2

التقييم   التي أعدت له سابق  يعتبر  الجدوى االقتصادية  لنتائج دراسات  تنفيذه تحديث  التنموي بعد  اختيار  االقتصادي للمشروع  ا وذلك بهدف 

ا من املنافع منها تحديد الوضع الراهن للمشروع أفضل البدائل االستثمارية املتاحة للمشروع، وأن عملية تقييم املردود االقتصادي البد أن تتضمن عدد  

معالجة األخطاء التي مر بها املشروع خالل فترة تنفيذه ومن ثم توفير البيانات واملؤشرات التي يمكن االسترشاد  دودات الفعلية الحقيقية له وإمكانية واملر 

 
 

 ور املناطق الحضرية.   عند إعداد دراسات الجدوى لتكون أكثر دقة وواقعية، واالهتمام بكل هذه الدراسات يكون له األثر اإليجابي على تطبها مستقبال

 الدراسات السابقة: . 2.2

•  ( " 2008دراسة حجاب  البيئة  التلوث وحماية   " املعالجات    (:  في قصور  الدراسة  وتمثلت مشكلة  إسالمي  البيئة من منظور  تناول قضايا  حيث 

وأيض   البيئة وخصائصها  ملصطلح  اإلسالمي  املفهوم  تحديد  في  الدراسة  البيئة وهدفت  لقضايا  البيئة  الحديثة  لعناصر  الرئيسة  املالمح  تحديد  ا 

سالمي لعالج قضايا البيئة في ضوء املقاصد العامة للتشريع اإلسالمي وخرجت الدراسة بالعديد  الحية وغير الحية وتحديد املالمح املميزة للمنهج اإل 

 من النتائج والتوصيات أهمها: ابتغاء الطيبات من الرزق واالستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ على نظافة البيئة. 

واالقتصادية واالجتماعية للمشاريع املروية بوالية النيل األبيض"، مشاريع اإلعاشة، دراسة حالة  " اآلثار البيئية    (: 2003دراسة عبد القادر )  •

التلوث واملخلفات على    ، مشروع ود نمر آثار  التنموي وتوضيح  املشروع  البيئية واالقتصادية واالجتماعية على  اآلثار  لبيان  الدراسة  حيث هدفت 

تمثل التي  اإلنتاجية  الزراعية  املشروعات    املشاريع  إلزام جميع  أهمها:  والتوصيات  النتائج  بالعديد من  الدراسة  للسكان. وخرجت  إعاشة  مصدر 

 الجديدة بضرورة عمل دراسات الجدوى البيئية. 

•  ( آدم  الخرطوم2000دراسة  والية  في  الصناعي  التلوث  آثار   " بوال   "(:  الحضرية  املناطق  على  الصناعي  التلوث  أثر  بيان  الدراسة  ية  استهدفت 

لى زيادة نسبة تلوث الهواء وذلك نسبة الرتفاع استهالك الطاقة وزيادة نسبة الغازات إ الخرطوم حيث يؤدي التصنيع والتوسع في املناطق الحضرية  

لتلوث   الرئيسة  املصادر  تعّد من  والتي  الخاصة والعامة  النقل  استعمال وسائل  الصناعي وزيادة  اإلنتاج  الناتجة عن  ا يؤدي الهواء وأيض  السامة 

الطاقة وتقليل كمية  إالتصنيع   الحد من استهالك  أهمها:  النتائج والتوصيات  بالعديد من  الدراسة  الصناعية، وخرجت  املخلفات  لى زيادة نسبة 

 النفايات الصلبة التي يجب التخلص منها .

 اإلضافة العلمية لهذه الدراسة:  

بإجراء دراسة بالتنمية  القائم  إلزام  الجديدة والقائمة   ضرورة  املشروعات  إقامتها. والتزام جميع  للمشاريع قبل  البيئي واالقتصادي  املردود  تقييم 

املتعل البيئية  بالتشريعات  واالهتمام  املحتملة.  املخاطر  لتفادي  وذلك  واالقتصادي  البيئي  املردود  وتقييم  البيئية  الجدوى  دراسات  بالحد من بعمل  قة 

 اكل الالزمة لتنفيذها. التلوث الصناعي ووضع الهي

 : إجراءات الدراسة  .3

 مجتمع الدراسة:   .1.3

الصناعية )السودان   العامة والفردية وعدد  -املنطقة  املساهمة  املتباينة من حيث  الخرطوم( تضم مجموعة من شركات  الصناعية  املنشآت  ا من 

أنواع   تشمل  النشاط  ونوعية  والوظيفة  الصناعات  الحجم  من  مختلفة  واملواد ا  والسجائر،  والزيوت،  والحلويات،  الصابون،  كصناعة  املتوسطة، 

ا من املنشآت الصناعية الصحية، واألدوية، واملعدات الطبية، وصناعات الهواء السائل، باإلضافة إلى عدد من الصناعات الغذائية كما أن هناك عدد  

م، تم تشكيل بنيتها 1956يفة وغيرها من الصناعات، بدأت املرحلة التأسيسية في ينايرالصغيرة والحرفية، والتي تعمل في صناعة األثاث واملعدات الخف

امللحوظ في    التحتية على النسق اإلنجليزي إال أنه لم يتم إجراء كثير من التحديث على متطلبات تشغيل مرفقات البنية التحتية بما يتماش ى مع التوسع 

 عدد وحجم االستثمارات القائمة في املنطقة. 
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 عينة الدراسة:   . 2.3

ا لكبر حجم   بها من حرف يدوية وصناعات تحويلية وغيرها، ونظر  التي يعملون  العاملين بمختلف تخصصاتهم واملهن  الدراسة من  يتكون مجتمع 

( استبانة بنسبة  14استبانة، وتم استرجاع )( 115مجتمع الدراسة قام الباحث باختيار عينة عشوائية من العاملين باملنطقة الصناعية، وتم توزيع عدد )

 % من االستبانات املوزعة على عينة الدراسة. 88

 أداة الدراسة )األساليب اإلحصائية املستخدمة(: . 3.3

 87كرو نباخ( حيث بلغ معدل الصدق والثبات  -للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم استخدام معادلة )ألفا
 

 ألغراض الدراسة،  % والذي يعّد مقبوال

( برنامج  استخدام  تم  الدراسة  أهداف  )SPSSولتحقيق  االستبانة من  تتكون  واختبار فرضياتها.  الدراسة  تساؤالت  لإلجابة على   )17 
 

تم    ؛ حيث( سؤاال

)ال أوافق االعتماد على مقياس )ليكرت الخماس ي( الذي تتدرج اإلجابة فيه من درجة واحدة أمام اإلجابة )أوافق بشدة( إلى خمس درجات أمام اإلجابة  

 بشدة(، وتتكون االستبانة من جزأين: األول يتعلق بالبيانات األساسية، واآلخر بفرضيات الدراسة.

 تحليل بيانات الدراسة:   . 4.3

 تحليل البيانات األساسية:   .1.4.3

 : توزيع املبحوثين حسب النوع •

 النوع :(1جدول )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 80.0 80.0 79.2 80 ذكـر 

 100.0 20.0 19.8 20 ى نثأ

Total 100 99.0 100.0  

Missing  1 1.0   

Total 101 100.0   

 2019، من بيانات االستبيان، الخرطوم،  نياملصدر: إعداد الباحث

مما يثبت بأن الذكور في مجتمع العينة كانت نسبتهم أعلى   % إناث.  19.8% مقارنة ب  79.2( فإن نسبة الذكور كانت  1بالرجوع إلى بيانات الجدول )

 من نسبة اإلناث. 

 :توزيع املبحوثين حسب العمر •

 العمر :(2جدول )
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

20 – 25 10 9.9 10.0 10.0 
25-30 40 39.6 40.0 50.0 
30-35 20 19.8 20.0 70.0 
35-40 10 9.9 10.0 80.0 

 100.0 20.0 19.8 20 فاكثر 40

Total 100 99.0 100.0  
Missing  1 1.0   

Total 101 100.0   

 2019، من بيانات االستبيان، الخرطوم،  نياملصدر: إعداد الباحث

 .سنة 35% من العينة أعمارهم أقل من 69.3من بيانات الجدول السابق فإن توزيعات مجتمع الدراسة حسب العمر بينت أن 

 :توزيع املبحوثين حسب املؤهل العلمي •

 املؤهل العلمي  :(3جدول )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 50.0 50.0 49.5 50 ثانوي 

 70.0 20.0 19.8 20 جامعي

 80.0 10.0 9.9 10 دبلوم

 100.0 20.0 19.8 20 ى خر أ

Total 100 99.0 100.0  

Missing  1 1.0   

Total 101 100.0   

 2019، من بيانات االستبيان، الخرطوم،  نياملصدر: إعداد الباحث

( الجدول  العلمي جامعي، ونسبة  19.8( فإن نسبة  3من  املبحوثين مؤهلهم  العلمي ثانوي، ونسبة  49.5% من  املبحوثين مؤهلهم  % من  9.9% من 

 املبحوثين مؤهلهم العلمي دبلوم.
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 : توزيع املبحوثين حسب سنوات الخبرة  •

 سنوات الخبرة :(4جدول )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1-5 20 19.8 20.0 20.0 
5-10 50 49.5 50.0 70.0 

10-15 20 19.8 20.0 90.0 
 100.0 10.0 9.9 10 فاكثر  15

Total 100 99.0 100.0  

Missing  1 1.0   

Total 101 100.0   

 2019، من بيانات االستبيان، الخرطوم،  نياملصدر: إعداد الباحث

 % ويدل ذلك على جودة الخدمات املقدمة باملنطقة الصناعية.29.7سنوات كانت نسبتها   10حسب البيانات عالية فإن الخبرة ألكثر من 

 : نوع املشروع  •

 نوع املشروع  :(5جدول )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 10.2 10.2 9.9 10 صناعي

 39.8 29.6 28.7 29 تجاري 

 50.0 10.2 9.9 10 زراعي

 100.0 50.0 48.5 49 خدمي

Total 98 97.0 100.0  

Missing  3 3.0   

Total 101 100.0   

 2019، من بيانات االستبيان، الخرطوم،  نياملصدر: إعداد الباحث

 %. 48.5% خدمي9.9 % زراعي28.7% تجاري 9.9من البيانات السابقة فإن نسب توزيعات املشروعات كانت صناعي 

 منة: آوجود مخلفات صناعية سائلة يتم ابادتها بطريقة غير  •

 توجد مخلفات صناعية سائلة يتم إبادتها بطريقة غير آمنة :(6جدول )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 30.3 30.3 29.7 30 موافق بشدة 

 79.8 49.5 48.5 49 موافق 

 89.9 10.1 9.9 10 محايد 

 100.0 10.1 9.9 10 وافق أال 

Total 99 98.0 100.0  

Missing  2 2.0   

Total 101 100.0   

 2019، من بيانات االستبيان، الخرطوم،  نياملصدر: إعداد الباحث

املوافقة   آمنة كانت نسبة  إبادتها بطريقة غير  يتم  املبحوثين عن وجود مخلفات صناعية سائلة   %69.3بسؤال 
 

األمر  ، وفعال  قد تحققنا من هذا 

 عند وقوفنا عليه، وقد كان األمر بحسب ما ذهب إليه املبحوثين.

 وجود مخلفات صناعية صلبة يتم إبادتها بطريقة غير آمنة:  •

 توجد مخلفات صناعية صلبة يتم إبادتها بطريقة غير آمنة( 7جدول رقم )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 30.3 30.3 29.7 30 موافق بشدة 

 70.7 40.4 39.6 40 موافق 

 89.9 19.2 18.8 19 محايد 

 100.0 10.1 9.9 10 ال اوافق 

Total 99 98.0 100.0  

Missing  2 2.0   

Total 101 100.0   

 2019، من بيانات االستبيان، الخرطوم،  نياملصدر: إعداد الباحث

 .%69.3بسؤال املبحوثين عن توجد مخلفات صناعية صلبة يتم إبادتها بطريقة غير آمنة كانت نسبة املوافقة 
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 :هنالك انبعاث غازات سامة يتم التعامل معها بدون استخدام املرشحات الهوائية •

 هنالك انبعاث غازات سامة يتم التعامل معها بدون استخدام املرشحات الهوائية  :(8جدول )

                                                                                        Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 50.5 50.5 49.5 50 موافق بشدة 

 80.8 30.3 29.7 30 موافق 

 90.9 10.1 9.9 10 محايد 

 100.0 9.1 8.9 9 ال اوافق 

Total 99 98.0 100.0  

Missing  2 2.0   

Total 101 100.0   

 2019، من بيانات االستبيان، الخرطوم،  نياملصدر: إعداد الباحث

 .%79.2تم سؤال املبحوثين عن وجود انبعاثات غازية سامة كانت نسبة املوافقة 

 توجد نفايات متنوعة يتم التعامل معها بصورة غير سليمة:  •

 توجد نفايات متنوعة يتم التعامل معها بصورة غير سليمة :(9جدول )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 38.8 38.8 37.6 38 بشدة موافق 
 79.6 40.8 39.6 40 موافق 
 89.8 10.2 9.9 10 محايد 
 100.0 10.2 9.9 10 ال اوافق 

Total 98 97.0 100.0  

Missing  3 3.0   

Total 101 100.0   

 2019، من بيانات االستبيان، الخرطوم،  نياملصدر: إعداد الباحث

 . %77.2بسؤال املبحوثين عن وجود نفايات متنوعة يتم التعامل معها بصورة غير سليمة كانت نسبة املوافقة 

 وجود مستويات تلوث واضحة باملناطق الصناعية:  •

 وجود مستويات تلوث واضحة باملناطق الصناعية  :(10جدول )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 30.0 30.0 29.7 30 موافق بشدة 

 70.0 40.0 39.6 40 موافق 

 90.0 20.0 19.8 20 محايد 

 100.0 10.0 9.9 10 ال اوافق 

Total 100 99.0 100.0  

Missing  1 1.0   

Total 101 100.0   

 2019، من بيانات االستبيان، الخرطوم،  نياملصدر: إعداد الباحث

 %. 69.3بسؤال املبحوثين عن وجود مستويات تلوث واضحة باملناطق الصناعية كانت نسبة املوافقة 

 يوجد حجم كبير من املشروعات التنموية باملنطقة الصناعية:  •

 يوجد حجم كبير من املشروعات التنموية باملنطقة الصناعية :(11جدول )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 30.0 30.0 29.7 30 موافق بشدة 

 80.0 50.0 49.5 50 موافق 

 90.0 10.0 9.9 10 محايد 

 100.0 10.0 9.9 10 ال اوافق 

Total 100 99.0 100.0  

Missing  1 1.0   

Total 101 100.0   

 2019، من بيانات االستبيان، الخرطوم،  نياملصدر: إعداد الباحث

، باإلضافة لرأي املبحوثين تحققنا  %79.2بسؤال املبحوثين عن وجود حجم كبير من املشروعات التنموية باملنطقة الصناعية كانت نسبة املوافقة 

 ا من اإلحصاءات من وزارات الدولة ذات الصلة.ميداني  

 توجد صناعات كيماوية منتشرة باملنطقة الصناعية:  •
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 توجد صناعات كيماوية منتشرة باملنطقة الصناعية  :(12جدول )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 30.3 30.3 29.7 30 موافق بشدة 

 79.8 49.5 48.5 49 موافق 

 89.9 10.1 9.9 10 محايد 

 100.0 10.1 9.9 10 وافق أال 

Total 99 98.0 100.0  

Missing  2 2.0   

Total 101 100.0   

 2019، من بيانات االستبيان، الخرطوم،  نياملصدر: إعداد الباحث

ا ، باإلضافة لرأي املبحوثين تحققنا ميداني  %78.2بسؤال املبحوثين عن وجود صناعات كيماوية منتشرة باملنطقة الصناعية كانت نسبة املوافقة  

 من اإلحصاءات من وزارات الدولة ذات الصلة.

 ازدياد املسطحات الخضراء والحدائق باملناطق الحضرية: •

 ازدياد املسطحات الخضراء والحدائق باملناطق الحضرية  :(13جدول )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 50.0 50.0 49.5 50 موافق بشدة 

 80.0 30.0 29.7 30 موافق 

 90.0 10.0 9.9 10 محايد 

 100.0 10.0 9.9 10 وافق أال 

Total 100 99.0 100.0  

Missing  1 1.0   

Total 101 100.0   

 2019، من بيانات االستبيان، الخرطوم،  نياملصدر: إعداد الباحث

املوافقة نسبة  كانت  الحضرية  باملناطق  والحدائق  الخضراء  املسطحات  ازدياد  املبحوثين عن  تحققنا  ،  %79.2  بسؤال  املبحوثين  لرأي  باإلضافة 

 ا من اإلحصاءات من وزارات الدولة ذات الصلة.ميداني  

افر فرص عمل باملناطق الحضرية:  •  تو

افر فرص عمل باملناطق الحضرية  :(14جدول )  تو

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 50.0 50.0 49.5 50 موافق بشدة 

 70.0 20.0 19.8 20 موافق 

 90.0 20.0 19.8 20 محايد 

 100.0 10.0 9.9 10 ال أوافق 

Total 100 99.0 100.0  

Missing  1 1.0   

Total 101 100.0   

 2019، من بيانات االستبيان، الخرطوم،  نياملصدر: إعداد الباحث

 .، ولقد تم أخذ اإلحصاءات من وزارات الدولة ذات الصلة%69.3بسؤال املبحوثين عن توافر فرص عمل باملناطق الحضرية كانت نسبة املوافقة 

 البيئة االستثمارية باملناطق الحضرية مشجعة:  •

 البيئة االستثمارية باملناطق الحضرية مشجعة  :(15جدول )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 30.0 30.0 29.7 30 موافق بشدة 

 70.0 40.0 39.6 40 موافق 

 90.0 20.0 19.8 20 محايد 

 100.0 10.0 9.9 10 ال أوافق 

Total 100 99.0 100.0  
Missing  1 1.0   

Total 101 100.0   

 2019، من بيانات االستبيان، الخرطوم،  نياملصدر: إعداد الباحث

 . %69.3بسؤال املبحوثين عن أن البيئة االستثمارية باملناطق الحضرية مشجعة كانت نسبة املوافقة 

 هناك تطور ملحوظ للنواحي الصحية باملناطق الحضرية: •
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 هناك تطور ملحوظ للنواحي الصحية باملناطق الحضرية  :(16جدول )
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 24.0 24.0 23.8 24 موافق بشدة 

 61.0 37.0 36.6 37 موافق 

 70.0 9.0 8.9 9 محايد 

 76.0 6.0 5.9 6 وافق أال 

 100.0 24.0 23.8 24 وافق بشدة أال 

Total 100 99.0 100.0  
Missing  1 1.0   

Total 101 100.0   

 2019، من بيانات االستبيان، الخرطوم،  نياملصدر: إعداد الباحث

 بسؤال املبحوثين عن أن هناك تطور  
 
، تم أخذ اإلحصاءات من وزارات  %60.4ا للنواحي الصحية باملناطق الحضرية كانت نسبة املوافقة  ا ملحوظ

 .الدولة ذات الصلة

 هناك تطور ملحوظ في مستوي الرفاهية باملناطق الحضرية:  •

 هناك تطور ملحوظ في مستوي الرفاهية باملناطق الحضرية  :(17جدول )
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 40.2 40.2 38.6 39 موافق بشدة 
 75.3 35.1 33.7 34 موافق 
 86.6 11.3 10.9 11 محايد 

 91.8 5.2 5.0 5 وافق أال 
 100.0 8.2 7.9 8 وافق بشدة أال 

Total 97 96.0 100.0  

Missing  4 4.0   

Total 101 100.0   

 2019، من بيانات االستبيان، الخرطوم،  نياملصدر: إعداد الباحث

 بسؤال املبحوثين عن أن هناك تطور  
 
 %72.3ا في مستوى الرفاهية باملناطق الحضرية كانت نسبة املوافقة ا ملحوظ

 
 التحقق من األمر ، ولقد تم فعال

 بزيارة الوزارات ذات الصلة.

 تحليل فرضيات الدراسة:  .4

 ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين املردود البيئي للمشروع التنموي على تطور املناطق الحضرية   الفرضية األولى:. 1.4

املتغيرات الحضرية( ومجموعة من  املناطق  )تطور  التابع  املتغير  بين  تربط  التي  العالقات  اختبار عدد من  تم  الفرض  التحقق من هذا  أجل    من 

 ( يبين نتائج عالقات هذه الفرضية.  18رضية )املردود البيئي للمشروع التنموي(، الجدول )املستقلة املرتبطة باملتغير املستقل للف

 عالقات الفرضية األولى: ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين املردود البيئي للمشروع التنموي على تطور املناطق الحضرية  :(18جدول )

 نتيجة العالقة املعنوية ى مستو  درجة الحرية  ي اقيمة مربع ك  العالقات الجزئية للفرضية األولى

 38.883a 12 .000   ملحوظ في النواحي الصحية باملناطق الحضرية.إبادة املخلفات الصناعية السائلة يؤدي إلى تطور  
توجد عالقة  

 معنوية 

 69.292a 12 .000 إبادة املخلفات الصناعية الصلبة يؤدي إلى تطور ملحوظ في النواحي الصحية باملناطق الحضرية 
توجد عالقة  

 معنوية 

الغازات السامة، وهذا يؤدي إلى تطور ملحوظ عدم استخدام املرشحات الهوائية يقلل من انبعاث 

 في النواحي الصحية باملناطق الحضرية. 
68.917a 12 .000 

توجد عالقة  

 معنوية 

التعامل السليم مع النفايات املتنوعة يؤدي إلى تطور ملحوظ في النواحي الصحية باملناطق  

 الحضرية  
85.824a 12 .000 

توجد عالقة  

 معنوية 

 66.991a 12 .000 معالجة مستويات التلوث يؤدي إلى تطور في النواحي الصحية باملناطق الحضرية 
توجد عالقة  

 معنوية 

 2019، من بيانات االستبيان، الخرطوم، نيالباحثاملصدر: إعداد 

( الجدول رقم  أن وجود مؤشرات لوجود عالقة ذات داللة 18يتضح من  الدراسة  املتغيرين قيد  بين  للعالقات  الوصفي  أن ما تضمنه اإلحصاء   )

الحضرية( يعتمد على   املناطق  التنموي على تطور  البيئي للمشروع  املردود  )بين  الذي يعطي بعض األسس  ااإلحصاء االستداللي وهو مربع ك إحصائية  ي 

التنموي على املنهجية للتأكد من صحة العالقة. واالختبار يتم على فرض العدم وهو )عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين املردود البيئي للمشروع 

ا ( يوضح  18تطور املناطق الحضرية(، وللتحقق من هذه العالقة فإن الجدول ) قيم مربع كاي وتوزيع درجات الحرية ومستوى املعنوية الذي يعّد مؤشر 

أقل من   املعنوية  أكثر من    0.05للعالقة. فإذا كان مستوى  الثقة  أن درجة  العدم، 0.95فذلك يعني  ، وبذلك توجد عالقة معنوية حيث يرفض فرض 

فإن نتائج العالقات الجزئية للفرضية جاءت معنوية، وبذلك يمكن القول  ويكون الفرض البديل وهو فرض البحث صحيح. ومن بيانات الجدول السابق

 بأن فرض البحث األول )هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين املردود البيئي للمشروع التنموي على تطور املناطق الحضرية( صحيح. 
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 االقتصادي للمشروع التنموي على تطور املناطق الحضريةال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين املردود   الفرضية الثانية:  . 2.4

املتغيرات الحضرية( ومجموعة من  املناطق  )تطور  التابع  املتغير  بين  تربط  التي  العالقات  اختبار عدد من  تم  الفرض  التحقق من هذا  أجل    من 

 ( يبين نتائج عالقات هذه الفرضية. 19الجدول ) املستقلة املرتبطة باملتغير املستقل للفرضية )املردود االقتصادي للمشروع التنموي(،

 عالقات الفرضية الثانية: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التمويل اإلسالمي واملعوقات التمويلية للمشروعات الصغيرة  :(19جدول )

 نتيجة العالقة املعنوية ى مستو  درجة الحرية  ي كاقيمة مربع  ثانية العالقات الجزئية للفرضية ال

يؤدي إلى تطور وجود حجم كبير من املشروعات التنموية باملنطقة الصناعية 

 الحضريةباملناطق  ملحوظ في مستوى الرفاهية 
49.549a 12 .000 

 توجد عالقة معنوية

تطور ملحوظ في يؤدي إلى وجود صناعات كيماوية منتشرة باملنطقة الصناعية 

 مستوى الرفاهية باملناطق الحضرية 
22.314a 12 .034 

 توجد عالقة معنوية

تطور   يؤدي إلىازدياد املسطحات الخضراء والحدائق باملناطق الحضرية  

 ملحوظ في مستوي الرفاهية باملناطق الحضرية
53.624a 12 .000 

 توجد عالقة معنوية

تطور ملحوظ في مستوي يؤدي إلى  توافر فرص عمل باملناطق الحضرية 

 باملناطق الحضريةالرفاهية 
52.922a 12 .000 

 توجد عالقة معنوية

تطور ملحوظ في  يؤدي إلى مشجعة باملناطق الحضرية ستثمارية بيئة ا وجود

 مستوي الرفاهية باملناطق الحضرية 
57.469a 12 .000 

 توجد عالقة معنوية

 2019، من بيانات االستبيان، الخرطوم،  نياملصدر: إعداد الباحث 

َحظ مما تضمنه اإلحصاء الوصفي للعالقات بين املتغيرين قيد الدراسة، أن وجود مؤشرات لوجود عالقة ذات داللة  19في الجدول رقم )
ْ
( ما يلي: ُيل

اإلح على  يعتمد  الحضرية؛  املناطق  تطور  على  التنموي  للمشروع  االقتصادي  املردود  بين  ك إحصائية  مربع  وهو  االستداللي  بعض   اي صاء  يعطي  الذي 

للمشروع  األسس املنهجية للتأكد من صحة العالقة. واالختبار يتم على فرض العدم وهو )عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين املردود االقتصادي 

ي وتوزيع درجات الحرية ومستوى املعنوية الذي ام مربع ك ( يوضح قي19التنموي على تطور املناطق الحضرية( وللتحقق من هذه العالقة فإن الجدول )

ا للعالقة. فإذا كان مستوى املعنوية أقل من   ، وبذلك توجد عالقة معنوية حيث يرفض فرض  0.95فذلك يعني أن درجة الثقة أكثر من    0.05يعد  مؤشر 

فإ السابق  الجدول  بيانات  ومن  البحث صحيح.  فرض  وهو  البديل  الفرض  ويكون  معنوية. العدم  نتائجها  جاءت  للفرضية  الجزئية  العالقات  نتائج  ن 

حضرية( وبذلك يمكن القول: إن فرض البحث الثاني )هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين املردود االقتصادي للمشروع التنموي على تطور املناطق ال

 صحيح.

 النتائج والتوصيات:   .5

البيئي واالقتصادي للمشروع التنموي ودور ذلك األثر على املناطق الحضرية، وتوصلت الدراسة لعدد من  تم في هذه الدراسة بيان تقييم املردود  

 النتائج والتوصيات:
 

 النتائج:  . 1.5

ا  • ة لبيئأن عمليتي التنمية االقتصادية والبيئية متداخلتان على نحو ال يمكن فصله، وال يمكن القيام بأي نشاط تنموي دون أن يكون له أثر على 

 ا. ا أو سلبي  سوآء  كان إيجابي  

 عملية تقييم املردود البيئي يجب أن تطبق على املشروعات القائمة والجديدة لتفادي االخطار البيئية املحتملة. •

بينه   • التبادلية  العالقات  البيئي ألي مشروع تنموي جديد البد من دراسة وتقييم  املردود  القيام بعملية تقييم  به وذلك  عند  املحيطة  واملشروعات 

 حتى تكون تلك املشاريع املتشابهة النشاط قادرة على التحكم في مصادر ومخاطر التلوث املحتملة بصورة جيدة وبتكاليف أقل.

 أن تركيز امللوثات الطبيعية والكيميائية في املناطق الحضرية أدى إلى حدوث اآلثار البيئية التي تضر باإلنسان والبيئة.  •

 أن املخلفات التي تنتج من الصناعة ال يتم معالجتها قبل خروجها من املنشأة وترحل إلى املجاري محملة بالشوائب واملخلفات الصلبة. نجد •

للتفتت والنقل بعوامل  • بها دون دفن مما تصبح عرضه  يلقى  أو  أماكن مفتوحة  التخلص منها عن طريق حرقها في  الصلبة يتم  املخلفات  أن  نجد 

 لجوية واالمطار. التعرية ا 

ا يؤدي إلى مضاعفة نسبة غاز ثاني أوكسيد الكربون في الغالف الجوي األمر الذي يؤدي  استمرار حرق الوقود وإزالة الغابات باملعدل املوجود حالي   •

 لحدوث كارثة.

 التوصيات:  . 2.5

 للمشاريع قبل إقامتها. لزام القائم بالتنمية بإجراء دراسة تقييم املردود البيئي واالقتصادي ا  •

وذلك من خالل  • تدهورها  ومنع  بها  واالرتقاء  والجوفية(  السطحية  املياه  األرض،  )الهواء،  البيئية  األصول  املحافظة على  حتمية  نشر    إرساء مبدأ 

 الوعي البيئي بوسائل ووسائط اإلعالم املختلفة.
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 لبيئية وتقييم املردود البيئي واالقتصادي وذلك لتفادي املخاطر املحتملة. التزام جميع املشروعات الجديدة والقائمة بعمل دراسات الجدوى ا  •

 وضع قوانين وعقوبات حازمة على املخالفين واملتسببين في إحداث األضرار البيئية مهما كان نوعها. •

يب وممارسات اإلنتاج واملتبعة في  تشجيع املستثمرين على استجالب التقنيات النظيفة الخالية من التلوث في الصناعات الجديدة وتحسين أسال •

 الصناعات القائمة. 

العامة ومناطق • التصريف  إلى شبكات  للمخلفات قبل دفعها  األولية  املعالجات  الصناعية وكذلك  املنشأة  املياه داخل   االهتمام بشبكات تصريف 

 جمع النفايات.

 الهياكل الالزمة لتنفيذها. االهتمام بالتشريعات البيئية املتعلقة بالحد من التلوث الصناعي ووضع  •
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Abstract: One of the essential bases of life is to achieve an ecological and economic balance between accelerated 
development rates and the negative impact on natural resources. The research problem focuses on the neglect 
of ecological and economic dimension of the project and this leads to negative impacts on life and natural 
resources, then they will be depleted. 
This study aimed to highlight the role of environmental and economic returns and how to evaluate the 
environmental and economic impacts of development projects and to identify the sources of industrial pollution 
and its impact on natural resources. The research examined the relationship between the environmental and 
economic returns of the development project and the development of urban areas. The study population 
consisted of workers in the industrial area of various specializations and professions in which they worked. The 
researcher selected a random sample of workers in the industrial area, a total of (115) questionnaires were 
distributed, with an accuracy and reliability rate of (87%), using the equation (Cronbach’s Alpha). The most 
important result is environmental impact evaluation process which should be applied to existing and new 
projects in order to avoid potential environmental risks. 
The most important recommendations, drawn by this research is obligating the responsible of the development 
to conduct a study to evaluate the environmental and economic returns of projects before they are found. 

Keywords: Ozone Layer; The Environment; sustainable development; Global Warming. 
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1. Introduction  

In Jordan, nonprofit companies are located in a gray area. The Jordanian Companies Law has stipulate the 
general framework of the non-profit companies in Article (7/d) as following:  

"Non-profit companies may be registered in accordance with one of the types of companies 
provided for in this Law and in accordance with the provisions set forth in this Law.1 These 

companies shall be registered in a special register named “Register of Non-Profit Companies.” 
The company’s provisions, conditions, objectives, work that it is permitted to practice, 

supervision, the method and manner of receiving assistance and grants, finance resources, 
spending method, liquidation and accrual of its money upon liquidation and death, and 

documents that should be submitted to the Controller and remaining related issues will be 
specified in pursuance to a special regulation issued for this purpose".2 

 
1 Article (6) of The Companies Law No. 22 of 1997 And its amendments state that; Subject to the provisions of Articles (7) and (8) of this Law, 
companies registered under this Law shall be divided into the following forms:  
1.  General Partnership 
2.  Limited Partnership 
3.  Limited Liability Company  
4.  Limited Partnership in Shares 
5.  Private Shareholding Company  
6.  Public Shareholding Company 
2 The Jordanian Companies Law No. 22 of 1997. 
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Abstract: Since 2020, the novel Corona pandemic had negatively affected the people's economic situation in 
Jordan. The Jordanian government procedures to contains the spread of the virus from movement restriction, 
border closures, and lookdown have forced companies to shut down their businesses completely or partly and 
lay off workers or reduce their remuneration. Some of these companies that had been negatively affected was 
nonprofit Companies. Nonprofit Companies in Jordan have faced a decrease in financial returns as a result of the 
reduced amount of donations and an increase in demand of the services they provide, especially those that 
provide health services. As a result, non-profit companies operating in Jordan had adopted new approaches and 
mechanism of working to survive and to still be relevant in the Jordanian society. This research article primarily 
focuses on the impact of the Corona pandemic on non-profit companies operating in Jordan in terms of financials, 
strategies and the impact of the Jordanian defense law on the situation of the labor working in these institutions. 
The research has reached to several results that highlight the impact of the Corona pandemic. Corona pandemic 
had and still has a significant impact on non-profit companies from an economic and legal point of view.  

Keywords: COVID-19; Non-Profit Companies; Jordan. 
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Based on the above article, the Non-Profit Companies Regulation No. 73 of 2010 was issued to govern the 
following matter regarding the Non-Profit Companies operating in Jordan:  

• The objectives that Non-Profit Companies may follow.  
• The Non-Profit Companies establishment procedures, and the official documents that should be submitted 

to the Jordanian Companies Control Department upon registration. 
• The business that nonprofit companies are allowed to do, as Article 4 of the Nonprofit Companies Regulation 

is: 
"The objectives of the Non-Profit Companies shall be in health service sectors, 

educational sectors, financing small projects, community development training, or any 
purpose related to the above-mentioned sectors approved by the Jordanian Companies 

Control Department".3 
• The Nonprofit Companies supervision means.  
• Funding and spending approaches and the mechanism of receiving support, grants and donation. 
• The liquidation of the nonprofit companies.  
• The Procedures that nonprofit companies must follow to convert to profitable companies.  

In summary, the Nonprofit Companies Regulation contains 16 articles regulating the registration of the non-
profit companies in Jordan, in addition to the objectives and financial returns of these companies, the rights enjoyed 
by these companies and the duties they are bound by, and what are the procedures that must be followed to turn 
the company into a profitable company.4  

2. The Conceptual Framework of Non-profit Corporation  

In the Middle East,5 the Jordanian Companies Law No. 22 of 1997 was the first Arab law to permit the 
establishment of Non-profit corporation based on Article (7/d) of the said law.6 While globally, the U.S. law 
represents the most prominent model in which the non-profit company is regulated,7 the UK Companies Act which 
was amendment for the last time in 2006, they do not allow the establishment of such corporation , 8 as well as the 
case in French law, which does not allow the establishment of such a company because Article (1832) of the French 
Civil Code expressly decided that the purpose of the establishment of the company is to achieve profit and stated 
law permits the practice of non-profit activities by other companies and association only.9 

Article 2(b) of the regulation for non-profit companies stipulate a general explanation as "any company that is 
registered in compliance with the law and this regulation. It does not aim at accomplishing profits, and if any 
revenues were accomplished they are not to be distributed to any of the company partners or shareholders”.10 

Based on the above, the researchers can conclude that, nonprofit company is an establishment that voluntarily work 
to fulfill the society needs without profit objective. 

From the foregoing texts, it seems that they referred to the essential characteristic of non-profit companies, 
which is that they are a company that does not aim to make a profit. However, the profits that these companies earn 
when they engage in one of the activities related to their purpose are not distributed to shareholders.11 The non-
profit company is created for religious, literary or scientific charitable purposes, as well as for practicing activities 
aimed at achieving its business, and it represents a legal form for the establishment or management of some 
institutions educational or health.12 

Currently in Jordan, there are (600) registered nonprofit Companies, (570) are fully operating nonprofit 
companies. 13 

 

2.1. Factors influencing non-profit companies operating in Jordan during covid-19 Pandemic 

 
3 the Non-Profit Companies Law No. 60 of 2007 was issued on 5/31 2007, then the Non-Profit Companies Law No. 73 of 2010 issued on 
12/14/2010 
4 Non-Profit Companies Regulation No. 73 of 2010 As of Official Gazette No. 5071 dated 14/12/2010 
5 Al Amaren, Emad Mohammad; Indriyani, Rachma. Appraising the Law of Wills in a Contract. Hang Tuah Law Journal, 2019, 3.1: 46-58. 
6 Ramzi Madi, "The Legal System for Non-Profit Companies in light of the Jordanian Law". Al-Ijtihed Revue des études juridiques & économiques 
11, (2017): 2. 
7 Hager, Mark; Rooney, Patrick; Pollak, Thomas. How fundraising is carried out in US nonprofit organisations.  International Journal of Nonprofit 
and Voluntary Sector Marketing, 2002, 7.4: 311-324.  See also, Hansmann, Henry B. The role of nonprofit enterprise. Yale LJ, 1979, 89: 835. 
8 Kendall, Jeremy; Knapp, Martin. Defining the nonprofit sector: The United Kingdom. Johns Hopkins Institute for Policy Studies, 1993. See also, 
the U.K. Companies Act 2006 (c. 46) https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents 
9 Farouk Jassim, "Non-Profit Companies in Kuwaiti Companies Law No. 1/2016". Journal of the Kuwait International Law School 1, no 29 (2020): 
515-542: 516 
10 Non-Profit Companies Regulation No. 73 of 2010 As of Official Gazette No. 5071 dated 14/12/2010 
11 Farouk Jassim, "Non-Profit Companies in Kuwaiti Companies Law No. 1/2016". Journal of the Kuwait International Law School 1, no 29 (2020): 
515-542: 517. 
12 Ronald.  A.  Anderson, Business Law, South – Western Publishing Co, Cincinnati, Ohio, eleventh edition,  1980,  p.  629.  Cara.C.  Putman, Business 
Law, ALPH Books, New York, First edition, 2009, p.  81.  Robert Emerson, Business Law, Barrons, New York, Fifth edition, 2009, p.702.  
13 This information was published on the official website of the Jordanian Companies Control Department. 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents


The Impact of COVID-19 Pandemic on Non-Profit Companies in Jordan….                                                                        Al Amaren et al.  

Global Journal of Economics and Business, 12(4) (2022), 511-523 
 513 

 

• cash flow, reduced demand and supply, and disruption in the value chains as a result of Jordanian government 
measures responding to COVID-19.  

• The difficulties to operate as usual at the time of the pandemic. as companies had closed temporarily during 
the pandemic.   

• The non-ability of the companies to continue paying salaries to all workers under existing conditions are for 
more than one to three months. wage subsidies are essential to cope with the situation. 

• Majority of the Jordanian companies including non-profit companies have stopped payment to social security 
as a result of the COVID-19 crisis, making use of the waver introduced in Defense Order 1.  

• The ability for companies to survive the economic crisis will depend on multiple factors, including how agile 
enterprises are in ensuring business continuity and adapting their business processes.  

• The lack of knowledge and awareness of the companies regarding the support packages or measures 

available to help them mitigate the impact of the crisis. 14  

3. Socio-economic dimension of COVID-19  

In December 2019, The World Health Companies has announced a piece of news that had worried all of 
humanity. A new disease emerged out from Wuhan in Hubei province in China, named Coronavirus which is 
considered as a pandemic with a potential to affect millions of people worldwide.15 Since that day, the Coronavirus 
has infected more than 442 million people worldwide and more than 1.5 million people in Jordan.16 The health 
analysts have commented that the COVID-19 outbreak is truly considered as the greatest critical worldwide 
health/economic catastrophe of the century. 

The outbreak of coved-19 in Jordan has started on 2 March 2020, when the first case was discovered. The 
response of the government was introduced two weeks later in a shape of initial restrictions for operating 
businesses in Jordan. Later on, a royal decree was signed by His Majesty King Abdullah II to enact the National 
Defense Law, in order to activate the state emergency law to control the outbreak of the corona virus. Based on that, 
a team led by the Prime Minister of Jordan which was in that time of "Omar Razzaz" that has applied a full lockdown 
in the country. The lockdown included a fully closure of Private and public educational, businesses, religious and 
public institutions, Jordan air and land border.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure (1): Timeline of relevant defense orders in Jordan. (18) 

Despite the difficulty of estimating the size of the impact of COVID-19 pandemic on the economic growth rate 
in Jordan, expectations issued by the International Monetary Fund indicate a decline in GDP in Jordan in 2020 by -
3.7 percent. Despite this expected decline in the growth rate in Jordan, it is considered good considering the rates 
of decline in advanced economies in 2020, which are estimated at -6.1%, including the United States -5.9%, the 
Eurozone -7.5%, the United Kingdom -6.5%, and France -7.2%, while the decline in Jordan is more than the average 

 
14 Kebede, T. A., Stave, S. E., Kattaa, M., & Prokop, M. (2020). Impact of the COVID-19 pandemic on enterprises in Jordan. Int. Labour Organ. 
15 The United Nations World Health Organization announced, on Wednesday 11/3/2020, through its Director-General, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, that it has now considered the Corona virus that causes “Covid-19” disease, which has infected more than 110 thousand people 
around the world since December 2019 and is spreading around the world as a “pandemic.” That is, it is a global epidemic  
16 Sandeep Reddy Pisati, Vishnu Cherukuri, Siddhartha Srinadhuni, Srikar Kandikonda, Ravali Bandroju, "Impact of COVID-19 Pandemic on Non-
Profit Sector in Telangana". International Journal of Science and Research 10, no.2 (2021): 509-518: 509 
17 Tewodros Aragie Kebede, Svein Erik Stave, Age A. Tiltnes; Maha Kattaa; Michaela Prokop, Ramzi Maaytah, and Silke Handley, Impact of COVID-
19 on Enterprises in Jordan: One year into the pandemic. the International Labour Organisation 2021: 13. 
18 Kebede,Tewodros A.  et al. (2021). "Impact of COVID-19 on Enterprises in Jordan: One year into the pandemic". Int. Labour Organ, 14. 
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for the Middle East and North Africa region, with an estimated decline of -3.3%. The inflation rate for the current 
year in Jordan is 0.2%, while the current balance deficit is expected to reach 5.9% of GDP.19 

Objectives:  
• To understand how the Corona pandemic affected the NPC’s main objectives. 
• To understand how the Corona pandemic affected the workforce in NPC operating in Jordan. 
• Knowing the impact of the Corona pandemic on volunteer work and donations in NPC operating in Jordan. 

4. Method 

In this study, the descriptive approach and the analytical approach were followed to reach the goal of the study, 
20 which is knowing the impact of the Corona pandemic on the of NPC in Jordan. 

In order to achieve the objectives of the study, a questionnaire was used to collect quantitative data since it fits 
the topic of the study. Furthermore, the quantitative method has more advantages in terms of cost and obtaining a 
large number of participants compared to the qualitative method. The questionnaire consisted of a set of closed 
questions to help respondents verify the questions and answer them honestly and objectively. The questionnaire 
was created electronically through Google Forms in order to facilitate the process of distributing it in the current 
circumstances. 

4.1. Study population and sample 

The study community represents 570 non-profit companies currently operating in Jordan, while the study 
sample represents 25% of the non-profit companies operating in Jordan.  

4.2. Preparation of the data 

The required initial data which was obtained through an electronic questionnaire was created electronically 
through Google Forms distributed to 25% of non-profit companies operating in Jordan.21 When the required 
number was reached, the data collection process was stopped and a total of 140 responses were obtained back. 
After reviewing the data to ensure that it is free of errors, it was found that there were nine questionnaires 
containing some paragraphs without an answer, so they were removed from the sample, bringing the final sample 
size to 131. 

4.3. Study design strategy 

The questionnaire contained a number of different sections, such as aspects of the NPC, the main objectives of 
the companies, donations, workforce and volunteers to understand the way NPCs work and how the pandemic 
affected their work. The questionnaire contained 16 closed questions distributed in four sections. 

The survey started by taking a set of basic details about NPC, such as the names of the companies, the area of 
competence of the companies, the size of the Companies, and whether the pandemic affected the future plans of the 
Companies. Other sections included the following: 
• The main objectives of the Companies: This section contained a set of closed questions such as whether the 

pandemic affected the basic objectives of the companies, the size of the pandemic’s impact on the companies 
events, in addition to the impact of the pandemic on services, and the extent of the disruption that the pandemic 
caused on the companies, and for each question an appropriate scale was set to answer it. 

• The workforce: This section contained a set of closed questions aimed to identify the impact of the pandemic 
on the workforce in non-profit companies and included questions such as the percentage of the workforce that 
was laid off during the pandemic, and the percentage of the workforce that receives a wage/salary, and this 
section also contained questions aimed to know if there has been a change in the way in which the companies 
operate and if there were virtual meetings during the pandemic. 

• Volunteer work and donations: This section contains a set of questions that aim to know the impact of the 
pandemic on volunteering and donations, and it includes questions such as the change in the volunteer base 
and the percentage of change in it, as well as the change in donations and the percentage of change in them. 
Each question has an appropriate scale to answer. 

 
19 The Jordanian Banks Association, the expected effects of the Corona pandemic on some indicators of the Jordanian economy, 2020, 
20 Al Amaren, Emad Mohammad, et al. An introduction to the legal research method: To clear the blurred image on how students understand the 
method of the legal science research. International Journal of Multidisciplinary Sciences and Advanced Technology, 2020, 1.9: 50-55.  
21 The source of the electronic questionnaire was obtained from 

1.  Pisti, S. ready., et al. (2021). " Impact of Covid-19 on non-profit Sector in Telangana". International Journal of Science and Research 
10.2: 509-518.  DOI: 10.21275/SR21201185653 

2. Kebede, T. A., Stave, S. E., Kattaa, M., & Prokop, M. (2020). Impact of the COVID-19 pandemic on enterprises in Jordan. Int. Labour 
Organ. 

3. Haykal, M., Bensaadi, I., & Yunus, S. (2022). Covid-19 Impact on Micro and Small-Medium Enterprises Operating and Analysis of 
Government Stimulus Packages. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social 
Sciences, 5(1), 1422-1430. 
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4.4. Analysis 

• Information about companies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure (2): Information about companies 

With regard to the companies field represented by the study sample, the previous charts show that the 
majority of NPC specialize in the field of education by 32.1% of the study sample, after that, health care sector with 
13.7% of the study sample. Women's protection sector came in third with 12.2% of the study sample.  Environment 
sectors came forth with rates of 11.5% of the study sample, family welfare with 9.9% of the study sample and finally 
agriculture sector came last with 9.2% of the study sample. Also, 11.5% of respondents answered none of that. With 
regard to the size of companies, the percentages were close, as the largest percentage of companies operate with 
more than 100 persons by 28.2%, then from 50 to 100 by 26.7% then less than 20 persons, 24.4% and the lowest 
percentage is 20 to 50 persons at 20.6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure (3): Pandemic affected future plans 

Respondents were also asked about whether the pandemic had affected future plans, and the previous figure 
shows that most of the responses were yes, at 92.3%, and no 7.7%. 

• The main objectives of the Companies   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure (4): The main objectives of the Companies 
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This part included the main goals of the companies, were the study sample was asked about whether the 
pandemic affected the main goals of the companies and the majority of the answers were yes, at a rate of 93.3%, 
and the majority of the study sample said that the impact of the pandemic on future plans was big at 31.3% and 
19.8% said that it was postponed, 18.3% said that the impact was small, 22.3% said that it was canceled and 8.4% 
said that it was as planned.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (5): The impact of the pandemic on services 

With regard to the demand for services, 16.2% of NPC said that the demand for services decreased, 26.2% said 
that it was postponed until after the pandemic, 21.5% said that the demand for services increased, and 20% said It 
was canceled and 16.2% said it was as planned. 

• Workforce on NPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure (6): Workforce on NPC 

This section discusses the situation of the workforce during the pandemic. As the previous figure shows, that 
(59.2% or 77 company) of the study sample laid off 0% to 20% employees, (30.8% or 40) companies laid off 20% 
to 40% employees, and (8.5% or 11 companies) laid off 40% to 60% employees. And only (1.5% or 2 companies) 
have laid off 80% to 100% employees, and with regard to the paid workforce, (32.8% or 43 companies) of the study 
sample pay 40% to 60% of employees, (16% or 21 companies) pay 60% to 80% of employees and (19.1 or 25) 
companies pay only 0% up to 20% of the employees and (10.7% or 14 companies) pay for the majority of their 
employees from 80% to 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (7): The nature of work during the pandemic 
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With regard to the nature of work during the pandemic, (74.6% or 97 companies) of the study sample said 
that there was a difference in the way they worked during the pandemic, and (15.4% or 20 companies) of the study 
sample said that there was no difference, while 10% or 13 companies of the study sample said that work during the 
pandemic was completely shut down and stopped. Furthermore, there was almost a consensus by the companies 
represented the study sample that during the pandemic, there are virtual meetings by a rate of 96.2% or 125 of 131 
compines. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure (8): Percentage of disruption caused by pandemic 

With regard to the disruption, the previous chart shows (18.5%) of the study sample said that there was a big disturbance 
and did not recover quickly, in addition, (10.8%) said that there was a big disturbance, but it was recovered quickly, (26.2%) 
said that there was little disturbance and (14.6%) said there is no disturbance. While, (30%) of the study sample said that there 
was a big disturbance. 

• volunteer work and donations 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (9): volunteer work and donations 

This part discusses volunteer work and donations during the pandemic, and as shown in the charts, 53.4% of 
non-profit companies operating in Jordan said that the volunteer base increased, 13% said that it did not change, 
29.8% said that it decreased, and 3.8% of the study sample said that they were unable to judge. On the other hand, 
33.6% of the companies said that the rate of change in the volunteer base was from 20% to 40%, and 39.7% of the 
companies said that the rate of change in the volunteer base was from 0% to 20%, and 17.6% of the companies said 
that it was from 40% to 60% and 6.9% of the companies said that it was between 60% and 80 % and only 2.3% said 
that the rate of change in the volunteer base was from 80% to 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (10): The donations 
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With regard to donations, 46.5% of the non-profit companies said that donations decreased, 22% of the 
companies said that they did not change, 25.2% said that donations increased, and 6.3% of the companies said that 
they were unable to judge. On the other hand, and regarding the change of the donation percentage, 31.5% of the 
companies said that the rate of change in donations was between 20% to 40% and 39.2% said that the rate of change 
in donations was between 0% to 20% and 6.9% of the companies said that the rate of change in donations was 
between 60% to 80% and 20.8% of the companies said that it was between 40% to 60% and only 1.5% of the 
companies said that they were from 80% to 100%. 

5. The Impact of the Jordanian Defense Law on Labor Working in Nonprofit Corporation 

The defense orders issued under the Defense Act which was imposed starting from 18th of March 2020 in 
Jordan has led to a devastating breakdown in economic life and has led many establishments in Jordan to be unable 
to fulfill their responsibilities towards their workers. as a result, many of Jordanian companies has discharge their 
workers contract or reduce their wage. 
According to the Jordanian labor law a worker is:  

"any person, male or female, performing work against remuneration for an employer and 
under his direction, including minors, trainees and persons on a trial period". 

While "work" under the same law is defined as 
"any intellectual or manual effort made by a worker for remuneration"22, be it for an indefinite 

period, or on a casual, temporary or seasonal basis". 23 
Furthermore, contract of employment under the labor law is defined as: 

"an agreement, verbal or written, explicit or implicit, whereby a worker undertakes to work 
for an employer, under his supervision or direction, in return for remuneration; contracts of 

employment may be for a specified period or of indefinite duration, or for specified or 
unspecified work". 24 

Based on the labor law provision, the provisions of this law shall apply to all workers and employers, except: 
• government and municipal officials. 
•  an employer's family members working without remuneration in his undertakings. 
• domestic servants, gardeners, cooks and the like. 
• agricultural workers excluding those who shall be covered by this law pursuant to a decision 

taken by the Council of Ministers on the basis of a recommendation by the Minister".25 

In conclusion on what has the labor law stipulated in in Article 3 and 4, as well as Article 7/d of the Jordanian 
companies Law, it is clear that workers who work in non-profit companies are subject to the Labor Law, as is the 
case with all employees who work in for Non-profit companies that are registered According to the Jordanian 
companies Law. 

5.1. The Impact of COVID-19 on Labor law in Jordan  

The Jordanian labor law was drafted with the aim of controlling the economic and social aspect of the work 
force in Jordan, through achieving a balance contractual relationship between the worker and the employer.26 
Therefore, The Jordanian labor law was one of the most prominent laws most affected by the COVID-19 pandemic, 
hence, many countries of the world have been keen to enact legal regulations to limit the impact which was resulted 
from the COVID-19 pandemic on the labor contract and the labor situation, therefore, the Jordanian government 
has focused on issuing a legal rules in which its connected with the labor law to regulate the mechanism for 
managing and maintaining rights of the worker and the employer during COVID-19 pandemic. 27 

Jordanian Defense Order No. (6) of 2020(2) was drafted to outline certain measures relating to employment 
conditions, payment of wages, temporary closure of entities/institutions unable to cope under the current 
circumstances, and making reference to the government Economic Protection Programmes, 28 as this Defense Order 
has stipulated many provision as follows:  

• "All employees in the private sector, or any other establishment subject to the provisions of the Labour Law 
No. 8 of 1996, shall receive their full wages for the period between 18th of March 2020 until 31 of March 
2020".29 

 
22 Remuneration is the worker wage or salary.   
23 Jordanian Labour law No.8 of 1996 
24 Jordanian Labour law No.8 of 1996 
25 Jordanian Labour law No.8 of 1996 
26 Hisham shakhatreh, Naser albala'wi and Mohammed, Alta'ani, The Impact of Enforcing The Jordanian Defense Act on the Employment Contract 
in Light of Corona Pandemic (COVID-19). Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 2021, 12.14: 399-420. 
27 Kebede, Tewodros Aragie, et al. Impact of the COVID-19 pandemic on enterprises in Jordan. Int. Labour Organ, 2020. 
28 Defence Order No. 6 stipulating labour rights in Jordan 
29 This applies to all establishments whether subject to the Lockdown Decision or otherwise  
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• "Employees excluded from the Lockdown Decision shall not be entitled to overtime work during the period 
between 18 March 2020 until 31 March 2020, unless they were asked to perform overtime work, pursuant to 
Article 59 of the Labour Law. The Defence Order No. (6) explains the payment for overtime work as follows: 
the employee is entitled to 125% of his/her hourly wage for every hour of overtime work performed during 
ordinary business days, and 150% of the employee's daily rate for every day worked during religious holidays 
and weekends, with the exception of public holidays (such as this lockdown period)".  

• "The institutions which are able to carry on work remotely, whether wholly or partially, shall be considered 
excluded from the Lockdown Decision, and employers are able to obligate their employees to work remotely 
if this serves the interest of the establishment".  

• "Employees required at the workplace: Defence Order No. (6) stipulated that, where an establishment 
necessitates for the continuation of work that its employees be present at the workplace, such employees are 
entitled to their full wages. However, it is permissible to reduce the salary of employees therein, provided 
such reduction does not exceed 30% of the ordinary wage". 

• For remote workers: "Full-time employees: If such employees are working full time (eight hours daily), then 
they are entitled to full pay. The salaries of full-time remote workers are also subject to the 30% reduction in 
salary. The Instructions regarding Remote Working stipulate that if the employer imposes such reduction in 
salary, and the employee does not object thereto before the Ministry of Labour within a period of seven days 
from the effective date of reduction, then this shall be considered as free consent on behalf of the employee. 
Regarding the Part-time employees: Such employees are entitled to their wages for actual hours worked, 
provided the pay does not fall below the minimum rate per hour, or does not fall below 50% of his/her usual 
wage, whichever is higher".  
In any case, if the employee has been asked to work overtime, the employee is entitled to 125% of his/her 
hourly wage for every hour of overtime work performed during ordinary business days, and 150% of the 
employee's daily rate for every day worked during religious holidays and weekends, with the exception of 
public holidays.  

• "Employees not required to work: The defence order No. (6) has granted establishments subject to the 
Lockdown Decision, or those establishments which are only partially authorized to work, the right to submit 
a request to the Minister of Labour, seeking to reduce the salaries of employees, who are not required to work, 
by 50%, provided the salaries thereof do not fall below the statutory minimum wage. If such request is 
rejected, the establishment is obliged to continue payment of such wages in full". The following chart which 
indicate the labour situation regarding the wage during COVID- 19 pandemic.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure (11): The labour situation regarding the wage during Covid- 19 pandemic 

• The Defence Order No. (6) has granted establishments in the private sector or those entities subject to the 
provisions of the Labour Law (whether subject to the Lockdown Decision or otherwise) which are unable to 
continue payment of employee salaries, even after the aforementioned reduction in salaries, the right to 
submit a request to a committee (comprised of the Minister of Labour and the Minister of Industry, (Trade 
and Supply) to cease the entire operations of the establishment, and to suspend the employment contracts of 
all employees therein.  

 
30 Business & Human Rights Resource Centre, Workers at risk: Labour rights in Jordan during COVID-19:  
https://www.business-humanrights.org/en/from-us/briefings/workers-at-risk-labour-rights-in-jordan-during-covid-19/ 

https://www.business-humanrights.org/en/from-us/briefings/workers-at-risk-labour-rights-in-jordan-during-covid-19/
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• Defence Order No. (6) has permitted the termination of an employment contract, during the lockdown period, 
in the following instances only: 

1. Death of the employee or the employee's inability to perform work, provided the same is supported by a 
medical report. 

2. The employee fulfils the requirements of retirement under the Social Security Law. 
3. The employee impersonates another individual or presents false certificates or documentation with the 

purpose of procuring a benefit himself/herself or brings detriment to another. 
4. The employee is convicted, by a judicial ruling of final degree, of a felony or misdemeanour, violating public 

honour and morals.  
5. The employee is found in a state of intoxication or other psychotropic substance or commits an act violating 

public morals in the workplace.  
6. The employee assaults his/her employer, responsible manager, any of his/her superiors, another employee 

or any other person during work or, as a result thereof, by battery or insult. 

5.2. The Impact of COVID-19 on Laborers in Jordanian Non-profit Companies  

The spread of the Corona virus has prevented part of the workers from performing their work temporarily and 
not permanently.31 For example, in Jordan, in the beginning of the spread of the virus, the government took a total 
look down in the city of Irbid in March 27, 2020 by taking a preventive decision to completely isolate Irbid 
governorate from the rest of the governorates of the Kingdom, and isolate villages and regions within the same 
governorate from each other, in an attempt to contain and control the disease. Citizens residing in the governorate 
are allowed to spend their needs on foot and individually without using any means of transportation which helped 
to keep some private sector activities continuing to work without interruption, and thus the activities that the 
spread of the virus did not close, the work contract is enforceable between its two parties and it is not permissible 
for the employer to adhere to the provisions of force majeure to terminate the work contract, and each of its parties 
is obligated to perform its obligations.32 

Also, the employer is not entitled to terminate the contract as long as the worker continues to perform the 
work, even if the worker is absent without leave from the employer because he/she is infected with the virus, the 
employer is not entitled to terminate the work contract in accordance with Jordanian Defense Order No. (6) of 2020 
(2) and the Jordanian Labor Law, which stipulates in Article 27, "Subject to the provisions of paragraph (2) of this 
section, an employer may not terminate the employment of a worker or give the latter notice, if the worker is: c- 
Temporary absence from work due to an annual or sick leave, on leave granted for worker education or pilgrimage 
or on leave agreed by both parties to take up trade union office or studies in a recognized institute, college or 
university".33  

Furthermore, as for non-profit companies whose activities have been temporarily suspended due to the spread 
of the Corona epidemic, Article 50 of the Jordanian Labor Law indicated that " If an employer is forced to stop 
working temporarily for reasons that cannot be attributed to him and which are beyond his control, workers shall 
be entitled to full remuneration for no more than the first ten days from the date on which work stopped in any one 
year and half their remuneration for the remaining period. The total remunerated period with full work stoppage 
shall not exceed sixty days in any one year".34 

6. Conclusion 

The COVID-19 pandemic and the Jordanian Defiance Law are having a major impact on Jordanian enterprises 
in general and on Jordanian Non-profit enterprises in particular. Practically Non-profit enterprises surveyed for this 
research has faced cash flow challenges, reduced demand and supply, and disruption to value chains. Furthermore, 
the vast majority of them expect major decline in projected revenue. 

As the previous analysis of the responses of NPC in Jordan showed that the Corona pandemic has a great impact 
on NPC operating in Jordan, the researchers found that the pandemic has affected future plans, including what has 
been canceled, some of which have been postponed and it has also affected the main objectives of companies and 
the services they provide. It was also found that companies during the pandemic have changed the way they work 
and are conducting meetings and completing work online. Non-profit companies in Jordan have also faced a 
decrease in donations and volunteer work, which are very important for non-profit companies, as they rely heavily 
on them to finance many projects and pay workers' wages. As a result, we see the significant decrease in donations 
that non-profit companies operating in Jordan have laid off many of their employees, which in turn will be reflected 
on the ability of non- profit companies to provide services to society. 

 
31 AHSANY, Fachry; ALAMSYAH, Ahmad Faiz; AL-FATIH, Sholahuddin. Legal Protection of Labor Rights During the Coronavirus Disease 2019 
(Covid-19) Pandemic. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2020, 7.2: 100-115. 
32 Istbraq Mohammad Hamzah and Ammar Murad Ghirkan, Legal implications of the "Covid 19" Corona virus on employment contracts". Int. 
Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 1(2) (2020), 80-87. 
33 Defense Order No. (6) of 2020(2) and the Jordanian Labor Law, which stipulates in Article 27.  
34 Article 50 of the Jordanian Labor Law. 
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Regarding the work contract for the worker who work in the non-profit companies, they are subject to Defense 
Law No. 6 of 2022 in addition to the Jordanian Labor Law, and accordingly, if the non-profit companies did not close 
because of the spread of the virus, then the work contract should be applicable as normal between the worker and 
the employer, in addition, it is not permissible for the employer to adhere to the provisions of force majeure to 
terminate the work contract, and each of its parties is obligated to perform its obligations. 

Also, the employer is not entitled to terminate the contract as long as the worker continues to perform the 
work, even if the worker is absent without leave from the employer because he/she is infected with the virus, the 
employer is not entitled to terminate the work contract in accordance with Jordanian Defense Order No. (6) of 
2020(2) and the Jordanian Labor Law, which stipulates, "Subject to the provisions of paragraph (2) of this section, 
an employer may not terminate the employment of a worker or give the latter notice, if the worker is: Temporary 
absence from work due to an annual or sick leave, on leave granted for worker education or pilgrimage or on leave 
agreed by both parties to take up trade union office or studies in a recognized institute, college or university".  

Furthermore, as for non-profit companies whose activities have been temporarily suspended due to the spread 
of the Corona epidemic, Article 50 of the Jordanian Labor Law indicated that " If an employer is forced to stop work 
temporarily for reasons that cannot be attributed to him and which are beyond his control, workers shall be entitled 
to full remuneration for no more than the first ten days from the date on which work stopped in any one year and 
half their remuneration for the remaining period. The total remunerated period with full work stoppage shall not 
exceed sixty days in any one year" 

Regarding the right of wages of the workers in the non-profit companies during the COVID-19 pandemic, the 
Defense Order No. (6) of 2020(2) has regulate this matter as follow:  

• Full-time employees (still work from the office): If such employees are working full time (eight hours daily), 
then they are entitled to full pay.  

• The salaries of full-time remote workers (work from home) are also subject to the 30% reduction in salary 

• Part-time employees: Such employees are entitled to their wages for actual hours worked, provided the pay 
does not fall below the minimum rate per hour, or does not fall below 50% of his/her usual wage, whichever 
is higher. 

• Employees do not require to work: The Defence Order No. (6) has granted establishments subject to the 
Lockdown Decision, or those establishments which are only partially authorised to work, the right to submit 
a request to the Minister of Labour, seeking to reduce the salaries of employees, who are not required to 
work, by 50%, provided the salaries thereof do not fall below the statutory minimum wage. If such request 
is rejected, the establishment is obliged to continue payment of such wages in full.  
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 :امللخص

، أثرت جائحة كورونا بشكل سلبي على أوضاع الناس االقتصادية في األردن. حيث أجبرت إجراءات الحكومة األردنية الحتواء  2020منذ عام  

الشركات على إغالق أعمالها التجارية كلًيا أو جزئًيا، وتسريح العمال أو تخفيض رواتبهم. انتشار الفيروس من تقييد حركة املوطنين وإغالق الحدود  

لية نتيجة كواحدة من هذه الشركات التي تأثرت سلًبا كانت الشركات غير الربحية. واجهت الشركات غير الربحية في األردن انخفاًضا في العوائد املا

الخدمات التي تقدمها، ال سيما تلك التي تقدم خدمات صحية. نتيجة لذلك، تبنت الشركات غير الربحية  انخفاض حجم التبرعات وزيادة الطلب على  

على تأثير العاملة في األردن مناهج وآليات جديدة للعمل من أجل البقاء ولتظل ذات صلة باملجتمع األردني. تركز هذه املقالة البحثية بشكل أساس ي  

الربحية العاملة في األردن من حيث القدرة املالية واالستراتيجيات وأثر قانون الدفاع األردني على وضع العمالة في جائحة كورونا على الشركات غير  

تأثير جائحة كورونا من   الضوء على  نتائج تسلط  إلى عدة  البحث  املؤسسات. وقد توصل  الشركات غير  أ همها  أ هذه  ن لوباء كورونا تأثير كبير على 

 .اقتصادية وقانونية الربحية من وجهة نظر

 جائحة كورنا؛ الشركات غير الربحية؛ األردن.  الكلمات املفتاحية:
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1. Introduction 

In demography, the word fertility means the number of live births that a woman achieves during her lifetime 
(Burch, 2017). Of course, in Muslim countries, this process entails the institution of marriage. Fertility is different 
conceptually from fecundability, which means that a woman is biologically capable of producing children, but for 
one reason or another, she is not fertile (Thomas, 2018). Thus, the precise measurement of the period of fertility for 
any population is crucial, perhaps to two decimal places, before any attempt to analyse its determinants can be made 
(Carmichael, 2016). In Saudi Arabia, all measures of fertility are available, but with different methodologies and 
varying accuracy (Khraif, 2001). 

The level of fertility in the world varies greatly by country, culture and socio-economic conditions, as well as 
by individual characteristics such as age (Yeung, 2022). In general, more industrialized and economically developed 
societies have lower fertility than less developed agricultural societies (Thasineku, 2019). Also, within countries, in 
general, more educated and higher income groups have lower fertility than less educated lower income groups 
(Cohen, 2021). Historically, as groups within countries have improved their standards of living, nations have 
become more economically developed, health conditions have improved, morbidity and mortality rates have 
decreased, and fertility has declined due to the adoption of fertility-restricting behaviors, such as limiting sexual 
relations or marriage, practicing contraception, and resorting to induced abortion (Thompson, 2022). This sequence 
of events has been observed in Western industrial societies over the past two centuries, and in developing regions 
in the past half century (Hazazy, 2018). The process is often referred to as the demographic transition, and it 
comprises the main theoretical basis for research conducted by demographers, sociologists, anthropologists, 
epidemiologists, economists, and others, on the determinants and consequences of national mortality and fertility 
levels (Alwulayi, 2020). 

Demographic indicators in the Kingdom of Saudi Arabia, especially fertility rates are estimated based on 
fertility levels in neighboring regions and countries (Khraif, 2001). This might result in unrepresentative estimates 
because fertility rates tend to change from one region/country to another (Salam, 2013). This is due to the scarcity 
of data on fertility in Saudi Arabia. This increases the need for reproductive data and more studies and research in 
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Abstract: The exact measurement and evaluation of indicators of period fertility in a multiracial society could 
help explain disparities. The aim of this paper is to develop a methodological and analytical attempt to 
systematically analyse period fertility and discuss differentials in its levels and patterns between domestic and 
expatriate women in Saudi Arabia as far as available data allow. The data used were obtained from official 
sources published by the General Authority for Statistics in the Household Health Survey 2018, and then the 
quantitative calculation was used to calculate fertility indicators. Estimated period fertility indicators started 
from the simplest rates to the more complex ones, with adequate illustration of the advantages and 
disadvantages of each of them. The purpose was to establish fertility differentials and historical patterns. The 
paper consistently shows that the fertility of expatriates in Saudi Arabia is lower than the fertility of Saudi 
domestic women; however, the reason for this disparity is not established, as the sufficient influence of 
contraceptive practices has not been confirmed. It is also revealed that the fertility transition that has been taking 
place since the early eighties will continue, but it will result in precautions in the future. 

Keywords: person years; period fertility; natural fertility; Total Fertility Rate; fertility indicators; reproductivity. 
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this field to understand reproductive behaviors in the Kingdom of Saudi Arabia and to identify accurate indicators 
of the current fertility rate and future trends. Based on the foregoing, several questions arise that need to be 
addressed. What is the fertility rate in the Kingdom of Saudi Arabia? How the rate varies across regions of Saudi 
Arabia? How much do Saudi women give birth to an average and how it varies by regions? Is fertility increases or 
decreases overtime?   

In this paper, we attempt to provide a systematic measurement of period fertility to two decimal places for 
all rates and explain the conceptual meaning of these rates in a scholarly way. This is done for both domestic Saudi 
women and for non-Saudi female residents, and the tempo of period fertility is considered. Additionally, the 
historical pattern of period fertility is analysed, and comparisons of the practice of family planning by the two 
population groups are investigated.                                              

2. Materials and Methods 

This study depends entirely on secondary data officially published by the Saudi General Authority for 
Statistics, with special reference to the tables provided by the Household Health Survey 2018. The tables on which 
our analysis is based are as follows: 

• Total population in Saudi Arabia. 

• Saudi and non-Saudi age and sex distribution. 

• Age-related specific fertility rates in Saudi Arabia. 

• Total fertility by administrative region in Saudi Arabia. 

• Contraceptive prevalence among females of reproductive age. 

The study focuses on period fertility alone because the Household Health Survey 2018 does not provide 
data on cohort fertility. We attempt to introduce measures of period fertility in a systematic way by starting 
with crude measures and moving towards more refined one; we also indicate measurement methodologies and 
the pros and cons of each method. In addition, we discuss the disparities between rates for Saudis and non-
Saudis and the role of contraceptive use in influencing these disparities. 

3. Conceptuality of fertility indicators in demographic literature 

Fertility is different conceptually from fecundability, which means that a woman is biologically capable of 
producing children but, for some reason, she is not fertile (Burch, 2003). From the experience of human populations, 
the maximum number of children per woman is approximately 17 births on average if no fertility control is ever 
practised. However, no population has ever recorded this figure, and the maximum number of children recorded 
never surpassed 15 children or dropped below 0.83 children. Thus, the precise measurement of period fertility for 
any population is crucial. 

Demographers differentiate conceptually between a ratio and a rate. According to (Newell, 1990), “a ratio is 
simply any number divided by any other number”. For instance, the dependency ratio equals the total number of 
young and old people divided by the working population multiplied by 100. A rate, on the other hand, resembles the 
way in which a certain event occurs in a specified period of time, thus entailing the definition of exposure years to 
the forces of that event. The grasp of a period rate, therefore, involves some imagination because it is synthetic 
rather than real. For example, as we shall see later in this paper, the total fertility rate is an imaginative concept of 
the fertility performance of a cohort of women, as they produce children along a historical age scale if they live and 
follow the same natality regime (Shryock & Seigel, 1980). 

Even more imaginative is the concept of “person years”, which is frequently used by demographers. For 
example, as women proceed in life and give birth, some of them die in the process; since these women contribute to 
fertility at each age, their exact years of survival within their age group must be considered which, although 
important, is usually difficult to grasp; thus, demographers instead use the concept of “mid-year” as a proxy for the 
total number of women in an age group. A more detailed explanation of the mid-year concept is found in Smith 
(2013). 

The growth reproduction rate (GRR) and net reproduction rate (NNR) are also synthetic measures and are 
more imaginative than total fertility. These two measures represent what is called in demography “reproductivity”. 
This term refers to the concept of replacement in dealing with female births rather than all births. Two very 
important concepts are also related to these two measures, namely, the mean age of fertility distribution and the 
mean age of childbearing, which are not similar.    

One concept that is frequently used is that of fecundability. This concept relates to the physiological ability to 
conceive, i.e., the statistical probability of conception in a menstrual cycle. Fecundability is particularly important in 
the statistical modelling of the process of family building and in the estimation of the effectiveness of family planning 
programmers (Newell, 1986). 

A population in which no deliberate attempt is made to limit the number of births is said to experience 
“natural fertility”. This very important and widely used concept was first identified and named by Louis Henry  



Methodological Analysis of Period Fertility in Saudi Arabia for 2018                                                                              Ayman Mahgoub 

Global Journal of Economics and Business, 12(4) (2022), 524-532 
 526 

 

(1972). Such a measure of fertility is a biological indicator, and its magnitude depends on social norms related to 
family planning, breastfeeding and weaning practices. There is no fertility-limiting behaviour that is in any way 
dependent on the number of children already born (Bongaarts, 2002). 

4. Measures of Period Fertility in Saudi Arabia in 2018 

4.1. The Child/Woman Ratio 

This ratio is defined as follows: 

C/W 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =
𝑪𝒉𝒊𝒍𝒅𝒓𝒆𝒏 𝒂𝒈𝒆 𝟎−𝟒 

𝑾𝒐𝒎𝒆𝒏 𝒂𝒈𝒆𝒅 𝟏𝟓−𝟒𝟗
 

From appendix tables 1, 2, and 3 (Saudi population by age groups and sex), the    C/W ratios are calculated, 
as seen in table (2) below. 

 
Table (1): Child/Woman Ratio in Saudi Arabia 

Child/Woman (C/W) Population 

0.3897 Saudi Women 
0.2105 Non-Saudi Women 
0.3576 Total Population of Women in Saudi Arabia 

Source: Household Health Survey, Saudi Arabia, 2018                                                             

It is clear that the C/W ratio is higher for Saudi women than for non-Saudi women, but the ratio for both is 
low compared to that of other Arab and Asian countries. The usefulness of the ratio, however, arises from the fact 
that it requires only information on the composition of the population by age and sex. No data on births are needed 
at all. This makes this calculation particularly useful when using census data. Obviously, it is an extremely crude 
measure; in broad terms, if fertility is high, then the child/woman ratio will be high, but if fertility is low, then the 
ratio will be low. The ratio is, however, quite sensitive to reporting errors and to the level of infant mortality; 
therefore, it is dangerous to use the ratio to compare populations with substantially different levels of infant and 
child mortality or where the underreporting of young children is a problem. 

4.2. The Crude Birth Rate 

This is a simple and notorious indicator that is determined from the following equation: 

CBR=
𝑩𝒊𝒓𝒕𝒉𝒔 𝒊𝒏 𝒚𝒆𝒂𝒓

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒕 𝒎𝒊𝒅−𝒚𝒆𝒂𝒓
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 

From Tables 1, 2, and 3 of the Household Health Survey of Saudi Arabia from 2018 (Saudi population by age 
groups and sex), crude birth rates are calculated, as seen in Table (2) below. 

Table (2): Crude Birth Rates 
Child/Woman (C/W) Population 

17.9 Saudi Women 
8.2 Non-Saudi Women 

14.3 Total Population of Women in Saudi Arabia 
  Source: Household Health Survey, Saudi Arabia, 2018                                                               

Once again, there is a marked differential between the outcome for national Saudi women and that for 
expatriate women. The CBR range that has been observed in the human population is between 10 and 50; thus, the 
rate for national Saudi women is slightly above the international average while that for non-Saudi women is below 
the international average. 

The inclusion of all ages and sex makes the measure crude. Comparisons are not logical, as births are not 
related to females at risk. However, three reasons are usually cited for the importance of this calculation. First, it is 
easy to grasp. Second, the data requirements and calculations are simple because what is needed consists of the total 
population and one year of birth information. Third, if one subtracts the CDR from the CBR, then he or she obtains 
what is called the rate of natural increase. To see the usefulness of the CBR, consider the location of Saudi Arabia in 
the international fertility regimes portrayed in figure 1. It is clear that the CBR for non-Saudi women is closer to the 
world minimum while that for Saudi women is close to the world maximum. 
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Figure (1): Comparisons of the CBR for Saudi and non-Saudi women with World Bounds 
Source: Based on table 2 

4.3 Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 

The definition of ASFR is as follows: 

ASFR =
𝑩𝒊𝒓𝒕𝒉𝒔 𝒊𝒏 𝒚𝒆𝒂𝒓 𝒕𝒐 𝒘𝒐𝒎𝒆𝒏 𝒂𝒈𝒆𝒅 𝒙

𝑾𝒐𝒎𝒆𝒏 𝒂𝒈𝒆𝒅 𝒙 𝒂𝒕 𝒎𝒊𝒅−𝒚𝒆𝒂𝒓
 

Often, although the ASFR is calculated per thousand women and seven age ranges of rates are calculated, as 
seen in Table 3, single-year rates are also common. Here, they are calculated per woman. Note that there is a big 
jump in the data requirements. Specific fertility rates are given in the Household Health Survey of Saudi Arabia for 
2018 for both Saudi women and the total population of women; however, it is easy to observe that the lower range 
of ASFR for the total population of Saudi women is an indication of the lower fertility rate among non-Saudi women. 
As previously reflected in the child/woman ratio and the crude birth rate, the age-specific fertility rates for all 
women are lower at all ages than those for Saudi women. However, although the age-specific fertility distributions 
for Saudi and non-Saudi women are different in regard to level, they look similar in pattern. Both distributions have 
a late peak, indicating that both Saudi and non-Saudi women achieve approximately 50% percent of their fertility 
by age 31, with similar dispersion. See Figure (2). 

Table (3): ASFRs for the Total Population of Women and Saudi Women 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Household Health Survey, Saudi Arabia, 2018        

As reflected in Figure (2), the ASFR is lower for all women than for Saudi women in all age groups, except, 
perhaps the younger age groups (15-19 and 20-2); however, the shapes of the two curves are astonishingly identical. 
They tend to show regular features, i.e., a rapid rise to a peak in the early or mid-twenties and a gradual decline to 
very low levels after age 40. These regularities make the ASFRs amenable to mathematical modelling. 

The major inconvenience of ASFRs stems from the fact that they are not single numbers but rather a set of 
seven rates. As such, comparisons become a little complex. Fortunately, this problem can be overcome by 
summarizing them by using the total fertility rate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure (2): Comparisons of ASFRs for Saudi and non-Saudi Women 
Source: Household Health Survey, Saudi Arabia, 2018 

ASFR for Total Population of Women ASFR for Saudi Women Age Groups 

0.007384 0.0076 15 - 19 

0.066228 0.0615 20 - 24 

0.099686 0.1113 25 - 29 

0.104826 0.1244 30 - 34 

0.073272 0.1091 35 - 39 

0.02569 0.0421 40 - 44 

0.007149 0.0097 45 - 49 

10
8

18
50

World Minimum Non-Saudi
Women

Saudi Women World Maximum

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

 15 - 19  20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49

A
SF

R
s

Saudi

Total



Methodological Analysis of Period Fertility in Saudi Arabia for 2018                                                                              Ayman Mahgoub 

Global Journal of Economics and Business, 12(4) (2022), 524-532 
 528 

 

4.4 Total Fertility Rate (TFR) 

Sometimes, this is called the total period fertility rate (TPFR), and the TFR is the mathematical sum of the 
ASFRs. However, there are some complications related to the average age interval. Thus, it is necessary to multiply 
the five-year rate by five. Second, the TFR is almost always expressed per woman, whereas ASFRs are often 
expressed per 1,000. If that is the case, then it is necessary to divide by 1,000. 
The formula is thus as follows: 

TPFR=
𝑺𝒖𝒎 𝒐𝒇 𝑨𝑺𝑭𝑹𝒔∗𝟓

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

The total fertility rates for Saudi women and the total population of women are calculated from Table 3 as 
2.33 and 1.92, respectively. It then becomes very clear that the fertility of indigenous Saudi women is higher than 
that of expatriate women by 0.41 children per woman. This is a very high differential because for every 1000 
women, Saudi females have 410 children more than non-Saudi women do.  Before we discuss the reasons for such 
a large disparity, we first look at the variation in TFR by region in Saudi Arabia. 

As shown in Fig. (3) below, the TFR for all women is consistently lower than that of Saudi women, which is 
an indication that expatriate women have a lower total fertility. If TFR=2 is taken as a cut-off point, we notice that 
in all regions, the TFR of Saudi women is greater than 2.0, except for in Jazan, Al-Baha and Al-Jouf. In contrast, the 
TFR for the total population of women is lower than 2 for all regions except for Tabuk, the Northern Borders and 
Najran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure (3): Comparisons of TFR for Saudi and non-Saudi Women by Region 
Source: Household Health Survey, Saudi Arabia, 2018 

4.5 Measures of Reproductivity 

Reproductivity considers the extent to which one generation of females reproduces itself. It addresses two 
important measures of period fertility, namely, the gross and net reproduction rates, and two-time measures of 
period fertility, namely, the mean of the age-specific fertility distribution and the mean age of childbearing. 

4.5.1. The Gross Reproduction Rate (GRR) 

This measure is very similar to the total fertility rate (TFR), except that it considers only females rather than 
all births. It is calculated in the same way as the TFR but uses female age-specific fertility rates (Keyfitz, 2005). As 
shown in Table (4), the GRR for Saudi women is 1.14 (0.2271*5) children per woman. 

Table (4) Gross and Net Reproduction Rates for Saudi Females 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Household Health Survey, Saudi Arabia, 2018 
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The gross reproduction rate is understood as the average number of female births by a woman who has 
reached age fifty with constant ASFRs. Remember that the GRR, like the TFR, is a period rate and therefore has 
nothing to do with any real cohort. Instead, it considers a hypothetical, synthetic cohort, as illustrated earlier. A 
GRR= 1.0 means that the female population is approximately replacing itself, while a GRR= 2.0 may be taken to 
imply that the population is doubling itself within a generation; that is, each woman is producing, on average, two 
daughters. However, it is important to be very careful in the interpretation of the GRR, not only because it is a 
measure of period fertility but also because it does not consider mortality between the ages of 15 and 50. Thus, a 
GRR > 1.0 is essential for a woman to substitute herself although this depends on the extent of mortality. The same 
applies to the TFR of course; i.e., a figure of over 2.0 is required to ensure that in the long term, the population 
maintains its size. 

Similarly, the GRR for all women in Saudi Arabia is 0.94 children. The results suggest that every 100 Saudi 
women are replacing themselves with 114 daughters while every 100 non-Saudi women are replacing themselves 
with only 94 daughters. This explains the differential between the two groups in an intrinsic way. 

Obviously, all the daughters will not survive to substitute their mothers, and all mothers will not live to the 
end of their fertile years. This impact of mortality is controlled for in the next measure, namely, the net reproduction 
rate. 

4.5.2 The Net Reproduction Rate (NRR) 

Basically, the net reproduction rate (NRR) is the GRR adjusted by mortality. This adjustment is done by 
multiplying each ASFR for daughters by the probability of surviving to that age and then summing and multiplying 
by five (Alho & Spencer, 2006). The NRR is always slightly less than the GRR, and the difference is dependent on 
mortality. The probability of surviving to a certain age x is referred to as lx, so the calculation of the NRR requires 
both female ASFRs and a life table (Skiadas & Skiadas, 2018). Note that a precise life table for females for the year 
in question is not essential; any reasonable estimate is adequate. The calculations for Saudi Arabia in 2018 are 
shown in Table 9.2 and are based on a life table that was calculated from age-specific death rates extracted from 
2017. 

In Table 4, the NRR for Saudi females is 1.082 (sum of column 6). The difference of 0.06 children was a result 
of the female mortality in 2018. Calculated in the same way, the NRR for the total population of women (including 
non-Saudi women) is 0.90. The fertility timing of Saudi and non-Saudi women was almost the same, as the mean 
childbearing periods calculated from Table 4 were close for the two groups, i.e., 31 and 32 years, respectively. This 
is because, as indicated earlier, the shapes of the age-specific fertility curves for the two groups are similar with 
moderate skewness and kurtosis. 

5. Explaining the differential 

To date, the evidence points to a marked difference in the fertility performance of Saudi and non-Saudi 
females that indicates higher fertility levels among Saudi women. The Saudi Household Survey from 2018 did not 
provide predisposing variables with which to analyse the determinants of the differential except, perhaps, one 
variable. This variable reflects the data relating to the prevalence of the use of modern contraceptives for Saudi 
women who are currently married and that of the total population of women, which is classified by age groups of 
women in the reproductive period (Table 5). 

Although the table apparently seems to support the hypothesis that family planning practises in Saudi Arabia 
have played an important role in the fertility transition that has been gaining momentum in Saudi Arabia since 1984, 
it also explains partially some of the effect of family planning on the fertility differential, as 33% of non-Saudi women 
are current users of contraceptive methods compared to 30% of Saudi women (Salam, 2013). 

Table (5): Contraceptive Prevalence Rates by Age Group 
Saudi Women Total Population of Women Age Group 

12.0 15.0 15 - 19 

20.7 22.4 20 - 24 

32.1 31.8 25 - 29 

33.6 34.6 30 - 34 

33.1 36.1 35 - 39 

33.1 37.8 40 - 44 

21.9 24.7 45 - 49 

30.4 32.9 Total 

To investigate the root causes of the differential, one needs to examine the marriage patterns present in the 
two groups, particularly age at marriage; however, this is beyond the scope of this paper. Nevertheless, the fact that 
has emerged from this research thus far is that the total fertility for both Saudi and non-Saudi women has been 
declining for the last three decades. 

To carry the analysis a step further, we looked at the historical pattern of the TFR for the period 1960 – 2016, 
as provided by the Saudi Household Survey for 2018. Time series for Saudi and non-Saudi women are not available 
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separately; instead, they are available for the total population of women in Saudi Arabia only. Table (6) suggests 
that the total fertility in Saudi Arabia has been declining continuously since 1983. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure (4): Fertility Transition in Saudi Arabia, the UK and Hong Kong for the 1960-2018 Period 

Comparing the fertility transition in Saudi Arabia with that of the United Kingdom and Hong Kong for the 
same period, we notice the following: 

• When the fertility transition started to decline in Hong Kong and later in Saudi Arabia, the trend had already 
gained great momentum in the UK. The decline started in Saudi Arabia at the beginning of the eighties, i.e., from 
slightly more than 7 children in 1960 to 2.3 children in 2018, when the TFR in the UK was less than 3.0. 

• The transition in Hong Kong started slightly earlier than 1960 but proceeded at a faster pace, thereby 
surpassing the UK transition and reaching the replacement level in 2018. 

• The transitions in the UK and Hong Kong witnessed ups and downs in the process, while the fertility rate was 
steadily decreasing in Saudi Arabia, which suggests that the data for Saudi Arabia has been somewhat 
graduated or smoothed. 

• The transitions in Saudi Arabia and the UK have been influenced by migrants in both countries, but the migrant 
fertility rate in the UK suggests a convergence with the domestic population (Hazazy, 2018) while that in Saudi 
Arabia shows the opposite as the fertility rate of non-Saudi women is already consistently lower than that of 
domestic women. 

• While a further decline in the fertility rate of domestic Saudi women is feasible, any further decline or transition 
in the fertility of non-Saudi, UK and Hong women would lead to a negative trend in population growth. This 
means that a second demographic transition in these countries would eventually lead to dwindling population 
size (Caldwell, 2007). 

6. Conclusion 

The methodological study attempted in this paper aimed to investigate period fertility in Saudi Arabia and 
has actually raised more questions than answers. It has been consistently shown that the fertility of expatriates in 
Saudi Arabia is lower than the fertility of Saudi domestic women; however, the reason for the disparity was not 
established, as the sufficient influence of contraceptive practises has not been confirmed. The replacement level 
analysis showed us that the expatriate population will dwindle in size if fertility continues to decline among this 
population. However, the fertility transition that has been taking place in Saudi Arabia is suggestive of further 
decline before the transition is complete. It is, however, paramount for the Saudi statistical authorities to provide 
needed information regarding predisposing variables that influence differential fertility between domestic and 
expatriate women, especially since the majority of expatriate women come from countries where the fertility rate 
is exceptionally high and no evidence of such a transition has, thus far, been noticed in these countries. 
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 امللخص:

القياس الدقيق وتقييم مؤشرات فترة الخصوبة في مجتمع متعدد العراق يمكن أن يساعد في تفسير االختالفات. الهدف من هذه الورقة هو 

ي  تطوير منهجية لتحليل مؤشرات خصوبة الفترة بشكل منهجي ومناقشة الفروق في مستوياتها وأنماطها بين النساء السعوديات وغير السعوديات ف

اء  العربية السعودية بقدر ما تسمح به البيانات املتاحة. تم الحصول على البيانات املستخدمة من مصادر رسمية نشرتها الهيئة العامة لإلحص  اململكة

، ومن ثم تم استخدام املنهج الكمي لحساب مؤشرات الخصوبة. بدأت مؤشرات الخصوبة املقدرة بالفترة من أبسط  2018في مسح صحة السرة  

ة السعودية  ت إلى املعدالت الكثر تعقيًدا، مع توضيح كاٍف ملزايا وعيوب كل منها. تظهر الورقة باستمرار أن خصوبة الوافدين الي اململكة العربياملعدال 

ا تم الكشف أقل من خصوبة املرأة السعودية، ولكن لم يتم إثبات سبب هذا االختالف، حيث لم يتم تأكيد التأثير الكافي ملمارسات منع الحمل. كم

الثمانينيات   أوائل  الخصوبة منذ  انخفاض  انتقال ديمغرافي بسبب  الحالي،    ىلإ عن  املستقبليضً أ وقتنا  أخر في  انتقال ديمغرافي  بناء على  .  ا متوقع 

 االستمرارية في املعدالت املنخفضة للخصوبة. 

 الخصوبة الكلي؛ مؤشرات الخصوبة؛ اإلنجابية.سنوات شخص؛ خصوبة الفترة؛ الخصوبة الطبيعية؛ معدل : الكلمات املفتاحية
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