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

 ىلع نظام التوثيق املعتمد يف املجلة، وعدم خرق أخالقيات النشر العلمي.  اللغة، ودقة التوثيق واإلسناد بناء
 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   •

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

 التحكيم:   .2
 تخضع كل ورقة بحثية للمراجعة العمياء املزدوجة )إخفاء أسماء الباحثين واملحكميين(.  •
 بتقرير من هيئة التحرير يبين قرارها. ُيبلغ املؤلف  •
 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 
الالزمة ىلع الورقة البحثية استنادًا إلى نتائج التحكيم ويعيد إرسالها إلى املجلة،  يقوم املؤلف بإجراء التعديالت   •

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 
حتفظ املجلة بحق القبول والرفض استنادًا إلى التزام املؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة تحرير املجلة  ت •

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

 جلة وال يتم استرجاع رسوم النشر. وال ينشر يف امل 
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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

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

  يف الورقة البحثية باللغتين العربية واإلنجليزية.
باللغتين العربية   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. 

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

 ُ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 ألص املصادر  املجلة  يف  املقررة  التوثيق  بقواعد  املؤلف  الببليوغرايف  يلتزم  والعرض  اإلسناد  ول 

 . 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 

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

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 عشر من املجلد ا   سادسالعدد النصة بحثية بمعايير عاملية، ويأتي هذا أن نكون رافدًا من روافد املعرفة، وم
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 
ك العاملية  تسعى (Gate-J, ID Research, Scholar Google, Crossref, Science of Web, EBSCO,)ـ  البيانات  زالت  وال   ،

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

 املعايير العاملية لنسهم يف هذا البناء الحضاري الكبير. 

 نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد
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    :امللخص 

  فترة جائحة   التنظيمي( خالل  )املناخ  املتغير الوسيط  وجود   ظل  في  اإلبداعي  السلوك  على  اإلداري   أثر التمتين  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  تهدف

شمل )  جامعة  في  التدريس  هيئة  أعضاء   اسةالدر   مجتمع  كورونا.  وزعت  استبانة200الزرقاء.   استبانة  ( 161)  ترجاعاس  تم   مالئمة،  عينة  على   ( 

 املسترجعة.  االستبيانات ( من%75.7( )122للتحليل ) الصالحة عدد االستبانات وبلغ ،(%80.5استرجاع ) بمعدل

  التنظيمي" له   "املناخ    الوسيط  املتغير  أن  حيث  ،اإلبداعي  السلوك  على  إحصائية  اللةد ذات    إيجابي  أثر  للتعزيز اإلداري   أن  الدراسة  نتائج  أظهرت

التي    التوصيات  أهم  . مناإلبداعي  والسلوك  اإلداري   التمتين  بين  وسيط  كمتغير  تأثير  له  يكن  لم  بينما  ،اإلبداعي  السلوك  تحسين  فيمتوسط    ثيرتأ

معة و  الجا  موظفي لدى القوة  نقاط تعزيز على املبني  التدريب مجال في تطوير كخطة التمتين جنه استخدامالجامعة  تبني ضرورة  قدمتها الدراسة 

  عوامل   في  التحسين  مع  ،اإلبداعي  وتعزيز السلوك  التعليم  جودة  من  رفع  على  قدرة  من  له  ملا  بعد  عن  التعليم  مع  أمكن  إن  الوجاهي  التعليم  دمج

 . الوجاهي للتعليم بديلة بوصفها خطة الراهنة، الظروف ملواجهة بعد عن التعلم نجاح

 .األردن-جامعة الزرقاء ؛ التنظيمياملناخ  ؛اإلبداعيالسلوك  ؛اإلداري التمتين الكلمات املفتاحية: 
Abstract: 
This study aims to identify the impact of Administrative Reinforcement on Creative Behavior in the presence 
of the mediating variable (organizational climate) during the Corona Pandemic period. The study population 
included faculty members at Zarqa University. (200) questionnaires were distributed to a convenient sample, 
161 questionnaires were retrieved with a retrieval rate of (80.5%), and the number of valid questionnaires 
for the analysis was (122) (75.7%) of the retrieved questionnaires. The results of the study showed that 
Administrative Reinforcement has a positive impact and statistical significance on Creative Behavior, the 
mediating variable "Organizational Climate" has a medium impact in improving creative behavior, while it had 
no impact as a mediating variable between Administrative Reinforcement and Creative Behavior.  One of the 
most important recommendations made by the study is the need for the institution to adopt the strengthening 
approach as a development plan in the field of training based on enhancing the strength points of university 
employees and integrating face-to-face education, if possible, with distance learning because of its ability to 
raise the quality of education and encourage creative behavior, with improvement in the success factors of 
distance learning to meet the current conditions, as an alternative plan for face-to-face education. 

Keywords: Administrative Reinforcement; Creative Behavior; Organizational Climate; Zarqa University- 
Jordan. 

 

http://www.refaad.com/
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 : املقدمة .1
داخل منظمات األعمال نتيجة التطورات التكنولوجية املستمرةر على تطوير املتحرص وبشكل كبي  الحديثة اليوم  اإلدارةت  أصبح   ،وارد البشرية 

يجب    ، حيث  ة حديثةألي منظم  أحد أهم املتطلبات  اإلبداعيأصبح السلوك    إذ   ،كورونا  في أي وقت وبشكل مفاجئ مثل جائحةاملتوقع حدوثها  واألزمات  

بذل   املديرين  او جهالعلى  اكتسد ملساعدة جميع  املعرفملوظفين على  املشكالتاب  لحل  الالزمة  والقدرات  أفكة  إلى  والتوصل  العمل  ،  وتعزيز  ار جديدة، 

 اونظرً  . بناًء عليه، وتقديم نتائج متفوقةعلى التكيف مع التطورات الخارجية، والقدرة تحقيق التميز، وزيادة اإلنتاجية في نهاية املطاف، من أجل الجماعي

ا على هذه  فمن هذا املنطلق أصبح لزامً   ، البشري   العنصر  هو  املعاصر  عاملنا  في  التحديات  مواجهة  على  هايساعد  الذي  واملفتاح  ظماتاملن  نجاح  سر   نأل 

إلى املنازل والعملنقل األعمال كامل  :مثل  تمتين موظفيها  من خاللاإلدارات أن تكون قادرة على مواجهة التحديات الجديدة التي فرضتها هذه األزمة    ة 

   واالجتماعيةمدار األسبوع من غير وجود عطلة نهاية األسبوع أو عطل األعياد واملناسبات الدينية والوطنية    طوال اليوم وعلى
ً

الدرجة   لى إ  وغيرها وصوال

مستقرة من  و   ة عمل داعمةوتهيئة بيئ  اإلبداعيلسلوك  ل  اداعًم   ألنه من املهم أن يكون التنظيمي    املناخ  يجب مراعاة  . كمااإلبداعياملطلوبة من السلوك  

يعدجل تحقيق االهداف  أ نوعية    ضافةإيمثل    فهو  ،البشري   واالستثمار  والقيادة  التدريب  واتجاهات  ملسارات  ا تصحيًح اإلداري    التمتين  املخططة، إذ 

 (. 2020 ،ومناصرية سبع) اإلدارة خرجات ستقوم البشرية التنمية في جديدة

 ،جائحة كورونا  تالئم متطلباتفي جامعة الزرقاء هو تقديم خدمات تعليمية إلكترونية مميزة ومتطورة  اري د اإل لعناصر التمتين  إن الهدف الرئيس

من   اإللكترونيسدت بتبني نمط التعلم  والتي تج  ،حيث سعت املؤسسات التعليمية إلى إيجاد بدائل للتعليم التقليدي،  باإلضافة إلى تحقيق رضا الطلبة

والتعليم اإللكتروني   ،التعلم عن بعد أصبححيث  (.2022 ،خرونوآ )خفاجةة التعليمية إلكترونيا ة املختلفة التي تدعم العمليخالل املنصات اإللكتروني 

خشية تجدد   التعلمية ونجاحهاالعملية  استمرارضمان وجامعة الزرقاء بشكل خاص ل ،الجامعات األردنية بشكل عام الرئيسة في مختلف تطلباتاملمن 

للتقدم التكنولوجي السريع  لم الجامعات األردنية  ااستخد لقد جاء    لجائحة ومضاعفاتها.ا  هذهوتكرار     ويتم استخدامه نظام التعليم اإللكتروني نتيجة 

  تواجه الجامعات عدًدا من التحديات التي تمنعها   ذلك،الب. ومع  كما أنها تستخدم لتشجيع مشاركة الط  التدريس،لتشجيع املحادثة بين أعضاء هيئة  

 يميل  ذلك،مثل هذا التطبيق. قد يكون أحد هذه التحديات هو عدم اهتمام الطالب باستخدام نظام التعلم اإللكتروني للتعلم. باإلضافة إلى  تبني  من  

يميين يفضلون تبني  . ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هؤالء األكاد كاديميةالتزاماتهم األللوفاء بعدم استخدام منصة التعلم اإللكتروني  لى  إبعض األكاديميين  

 ( Alqhaiwia, 2020ليدية. )أساليب التدريس التق

 : الدراسة وأسئلتها مشكلة  .1.1

على    اإلبداعيلوك  وعالقته بالس  اإلداري   متينالت  تناولت  الدراسات التيمحدودية  من خالل  من الناحية النظرية يمكن تشخيص مشكلة الدراسة  

ومن الناحية امليدانية، فقد   .اإلداري دب في األ  فكرة جديدة نسبًيا اإلداري فكرة التمتين  تعد بخاصة حيث بعامة والجامعات  مستوى املؤسسات األردنية

س في  ألعضاء هيئة التدري  اإلبداعي  تعزيز السلوكنه من املمكن  أجامعة الزرقاء    فيطويلة  زمنية  ملدة    أعضاء هيئة التدريسأحد    للباحث بوصفهتبين  

لمزيد من املوضوعية والعلمية في  ول  التدريس،ألعضاء هيئة    اإلداري لكتروني خالل جائحة كورونا وذلك من خالل التمتين  اإل  الجامعة في تبني التعليم

بوصف املناخ التنظيمي الحلقة التي    اإلبداعيالسلوك  و   اإلداري وسيط بين التمتين    التنظيمي. كمتغيراملناخ    فضل الباحث اختيار  الدراسة،نجاز هذه  إ

ل  من خال اإلبداعيالسلوك على  اإلداري التمتين فهم كيفية تأثير  فيهذه الدراسة االساس ي لالغرض  من هنا تمثل املذكورين،تربط بين املتغيرين  يمكن أن

التنظيمي للمناخ  الوسيط  ي  بناءً   .الدور  الدراسة  عليه،  تجسيد مشكلة  التساؤل  مكن  لوك  الس  على  اإلداريالتمتين    أثر ما    :اآلتيالرئيس  من خالل 

 ؟ثرهذا األ ملناخ التنظيميا  يتوسط  كورونا، وهلخالل فترة جائحة  ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الزرقاء  اإلبداعي

 : اآلتيةسئلة الفرعية نبثق عنها األ ت

أعضاء هيئة   من وجهة نظر  كوروناجائحة  خالل فترة    في جامعة الزرقاء   التنظيمي السائدواملناخ    اإلبداعي، السلوك  اإلداري التمتين    ما مستوى  •

 التدريس ي؟ 

السلوك  وا  اإلداري للتمتين    أثر هناك    هل • التنظيمي على  فترة جائحة    اإلبداعيملناخ  الزرقاء خالل  نظر  كورونافي جامعة  وجهة  هيئة   من  أعضاء 

 ؟ التدريس

ا • التنظيمي  املناخ  يتوسط  التمتين  هل  بين  الزرقاء   اإلبداعيوالسلوك    اإلداري لعالقة  فترة جائحة  في جامعة  نظر  كورونا  خالل  وجهة  عضاء أ  من 

 ؟ هيئة التدريس

 :أهمية الدراسة  .2.1

الدراسة العلمية  تستمد  أ  األهمية  خالل  التي    هميةمن  ا  اإلبداعيوالسلوك    اإلداري التمتين    عديحيث  تناولتها،  املتغيرات  املواضيع  في   ملهمةمن 

 . بهذه الدراسة واملكتبات األردنية والعربية، باإلضافة إلى رفد املجالت املعاصر اإلداري دب األ 

فترة جائحة والدور الوسيط للمناخ التنظيمي خالل  اإلبداعيالسلوك   في اإلداري التمتين  أبعاد  أثر ألهمية العملية للدراسة في معرفةبينما تكمن ا

 . وتوصياتها توصل إليها الدراسةتائج التي سوف تالجامعة من الن استقادةمن خالل  جامعة الزرقاء ب ء هيئة التدريسأعضا من وجهة كورونا
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 :أهداف الدراسة . 3.1

 :اآلتيتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق 

خالل   في جامعة الزرقاء   هيئة التدريس  أعضاء لدى    ثراملناخ التنظيمي هذا األ  وهل يتوسط  ،اإلبداعيالسلوك    في  اإلداري التمتين    أثر  إلىالتعرف   •

 . كورونافترة جائحة 

 . أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر كورونافي جامعة الزرقاء خالل فترة جائحة  اإلبداعيالسلوك  املناخ التنظيمي في أثر إلى التعرف •

 . أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر كورونارة جائحة املناخ التنظيمي في جامعة الزرقاء خالل فت في اإلداري لتمتين ا أثر إلىالتعرف  •

 لى جانب تقديم توصيات لدراسات مستقبلية. إ، ة الزرقاء بخصوص متغيرات الدراسةدارة جامعإلى إ تقديم بعض التوصيات •

 :أنموذج الدراسة  .4.1

 : ة والفرضيات واملتغيراتلى املشكلإ ااستنادً على أدبيات املوضوع و  االطالعتم تصميم أنموذج الدراسة في ضوء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : أنموذج الدراسة ( 1)شكل 

 عداد الباحث باالعتماد على الدراسات اآلتية: إن ر : ماملصد

 (Hamlin &Whitford, 2019; Nhat, 2019) :التمتين

 ( 2021،علواني) :اإلبداعيالسلوك 

 ( 2019، )األندنوس ي :التنظيمياملناخ 

 : فرضيات الدراسة   .5.1

 : تيةلى اختبار الفرضيات اآلإتسعى الدراسة سة وأهدافها بناء على مشكلة الدرا

: HO1  0.05≥ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية )  أثرال يوجدα (والتكيف )التعلم عن بعد، التنافسية، التعاون، املرونة    بأبعادهاإلداري    للتمتين

 . كوروناخالل فترة جائحة  زرقاء في جامعة ال اإلبداعيالسلوك  على دارة الوقت وضغوط العمل(إ، املعرفة

 تية: الفرعية اآلالفرضيات  هانبثق عنتو 

• : HO1.1  0.05≥ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية )  أثرال يوجدα (خالل   في جامعة الزرقاء   اإلبداعي  متغير التعلم عن بعد على السلوكلل

 فترة جائحة كورونا. 

• : HO1.2  م  أثرال يوجد خالل فترة   في جامعة الزرقاء   اإلبداعيالسلوك  على  تغير التنافسية  لمل) 0.05α≥ستوى املعنوية )ذو داللة إحصائية عند 

 جائحة كورونا. 

• : HO1.3 0.05≥ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية ) أثرال يوجدα ( خالل  في جامعة الزرقاء  اإلبداعيوروح لفريق على السلوك ملتغير التعاون

 فترة جائحة كورونا. 
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• HO1.4:  0.05≥)ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية  أثريوجد  الα ( خالل فترة  في جامعة الزرقاء  اإلبداعيونة والتكيف على السلوك ملتغير املر

 جائحة كورونا. 

• HO1.5: 0.05≥ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية ) أثريوجد  الα ( خالل فترة جائحة  رقاء في جامعة الز  اإلبداعيملتغير املعرفة على السلوك

 كورونا. 

• HO1.6:   د   أثريوجد    ال )اللة  ذو  املعنوية  السلوك) 0.05α≥إحصائية عند مستوى  العمل على  وضغوط  الوقت  إدارة  في جامعة   اإلبداعي  ملتغير 

 خالل فترة جائحة كورونا.  الزرقاء 

: HO20.05≥ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية ) أثريوجد  الα ( كورونا. ة جائحة خالل فتر  في جامعة الزرقاء  على املناخ التنظيمي إلداري اللتمتين 

: HO3  أثريوجد  ال  ( املعنوية  إحصائية عند مستوى  داللة  السلوك    التنظيمي  للمناخ) 0.05α≥ذو  الزرقاء   اإلبداعيعلى  فترة جائحة    في جامعة  خالل 

 كورونا. 

: HO4  0.05≥وية )ذو داللة إحصائية عند مستوى املعن  أثريوجد  الα (  املناخ التنظيمي في جامعة الزرقاءود  بوج  اإلبداعيعلى السلوك    اإلداري للتمتين  

 خالل فترة جائحة كورونا. 

 : اإلطار النظري  .2

 التمتين:. 1.2

النظريات    عدي إحدى  الصمادي عام  اإلداري التمتين  نسيم  د.  إلى  يعود فضلها  التي  الحديثة  األ   والتي تسعى 2007ة  الوقت  إليها منظمات  في  عمال 

ة التي تزيد من فاعلية نشاطها وتحقق  اإلداريللمحاولة بالنهوض باملفاهيم    كوروناص خاصة بعد جائحة  الحالي بشكل عام وقطاع الجامعات بشكل خا

 و / أو املشاريع ضمن املشروع دارةإ أن النظرية بكفاءة. وتقترح هذه  التنظيمية املهام الروتين، هذا باإلضافة إلى تحقيق ا عن بعيًد  ابتكاري أهدافها بشكل 

العمل  وتوحيد  األفراد   بين  مناسبة  أبعاًدا  تحقق   فعالة  اختيار  معايير  ق تطب  أن  يجب  املنظمات   األهداف   على  الحصول   أجل  من  واملواصفات  معايير 

 إلى تحسين  أساًسا  يهدف   الذي   والتطوير  لتدريبا  ووقت  تكاليف  للمشروع  سيوفر  املدير املناسب   أن   على  النظرية  تؤكد  ذلك،  على  عالوة.  بنجاح  النهائية

 العمل. وبيئة الوظيفة متطلبات مع لتتناسب راد فاأل  مهارات

فإن نظرية التمتين هو النظر في نجاح املشروع من خالل املرحلة األولى التي يتم فيها اختيار مديري املشاريع أو املمارسين املناسبين   مفيد،وبشكل  

العثور دائًما على األفراد املناسبين الذين    املنظماتلصعب على إدارة  ، إال أنه في بعض األحيان من ا(2016  ،شاريع )املزروعيامللتناسب متطلبات هذه  

 Han, 2013) .يكومون مناسبين للوظيفة )

 : ما هو التمتين .1.1.2

 :الىقوية لقوله تع  ان تكون ضعيفة، أما املتانة فهي دائمً يمكن أ  واألشياء فالقوةالتمتين لغة هو تقوية القوي وتقوية الجانب الضعيف في األفراد  

الطبراني: ص    )رواه  ".اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي"(، وكما جاء في الحديث الشريف:  58ات:الذاريوالقوة املتين﴾ )هللا هو الرزاق    ﴿ إن 

 (. 2012، )الصمادي (،315

إداريً أ أنهما  على  التمين  تعريف  فيمكن  لبناء مؤسسة متينة    ا  األفراد  و (2012،  )الصماديتمتين  املكان أيًض هو  .  في  املناسب  الشخص  وضع  ا 

البشري الذي هو هدف التنمية والتقدم    االستثمار، وزيادة العائد وتقليل الهدر والفاقد في  االحترافياملناسب لتحقيق العدالة وتعزيز املهنية، والعمل  

 باختالفاألفراد  مالئمة الشخص للوظيفة كواجهة مهمة بين    الفلسفة التفاعلية ملمارسات التمتين هي  ببساطة، تعد  .(2014،  )حجاروالتطور والنماء  

ة  اإلداريما يحسنه. ومن األخطاء    أمرئ (. ويقول سيدنا علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه: قيمة كل  2016،وظائفهم )املزروعية ومتطلبات  اإلداريمناصبهم  

العمل. الصحيح هو أن  في البطالة، محاولة تغيير سلوك وعادات املوظفين في    دت من الهدر في التنمية البشرية واالقتصادية، وساهمتالشائعة التي زا

 القوة فقط لدى املوظف، واألصح من ذلك كله هو أن تعين املوظف الصحيح فقط.   تعزز نقاط تمتن أي

 ما الفرد  يعمل أن أي ومعالجتها، ضعفلا نقاط تحديد وليس وتقويتها قوته لنقاط الفرد  معرفة"أنه:  على اإلداري التمتين ( 2012املناصرية ) عّرف

 . "ذلك على قدرته لعدم يعمله أن يريد ما عمل حاول  مهما يعمله أن يحسن فيما سيتفوق  ألنه يعمله، أن يريد ما ال يعمله أن يحسن

نقطة التقاء الذكاء الفطري با  وتكمن أهمية ألن ملهارة الشخصية، أو نقطة تقاطع الرغبة مع القدرة، فهالتمتين انه  و توافق بين ما يتوقع الفرد 

يفعله. فعند األداء من موطن قوة يختبر اإلنسان مستويات جديدة من املتعة والسعادة ألنه يتفاعل مع عناصر أساسية وجوهرية يفعله وما يمكنه أن  

 (.2016غ أهدافه )الصمادي، وبلو تساعده على إثبات ذاته وترسيخ هواياته، 

 : التمتين بعاد أ .2.1.2

  اإلداري:للتمتين  نـاول هـذه الـدراسـة سـتـة أبـعـاد رئيسةتـتـ
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 بعد: التعلم عن  •

إلى رواج    مما أدى  ؛التقنية املعلوماتية ووسائل االتصال الحديثة  الكبيرينالزيادة في كفاءة أشكال التعلم عن بعد وأساليبه نتيجة التطور    جاءت

وأساليب جديد أشكال  وظهور  التعليمية  أكثراستخداماتها  تعليمية    أنه: منظومة  بعدليالتعلم عن  (  2016)  محمداعرف    (،2022)قدادرة،  يةاعل ف  ة 

من   ا النوع من التعلماهم العوامل التي تعزز هذ (2019سنوس ي ) يوضحو  لكترونية رقمية.إعلى وجود بيئة  باالعتماد ترتبط بالعملية التعليمية التعلمية 

فهي تساعد على تلبية املعادالت الهائلة النفجار    الذاتي،مدى الحياة ونمو قدرة املتعلم على التعلم  عليم والتدريب  تدعم فكرة الت  خالل التأكيد على أنها

كورونا بشكل خاص وظاهرة العوملة بشكل عام   أن جائحة  املهن. وحيثاملعرفة وتلبية معدالت التغبير السريع في متطلبات العمل وممارسة العديد من  

  ،علمالت أعاقا عملية 
ً

 للعديد من القضايا التي كانت تعصف بالعملية التعليمية.  فقد تم اكتشاف هذه اإلستراتيجية لتناسب الظروف وتوفر حال

 التنافسية:  •

سبينس التنافسية على  1983)وهيلمريتش    يعرف  نوع(  الشخصية    أنها  بأنهاالتنافسية    القدرة  وتسمىمن  الشخصية   وتعرف  باملنافسة  "التمتع 

 . في الفوز والتفوق على اآلخرين"والرغبة 

دل على الشخص الذي يسعد في التفوق والتنافس مع ات( لوصف الدافع الجوهري للتفوق. إنه1992"التنافسية املتعمدة" مصطلح صاغه كوهن ) 

ركز على السمات الشخصية التي ن كالهما ي( نظًرا أل Brown et al.,1998رتين على أنهما متشابهتان أو متسقتان )اآلخرين. عادًة ما ُينظر إلى هاتين الفك

  (Wang et al., 2018).تحفز الفرد على األداء بشكل أفضل من اآلخرين

عد في الوصول إلى جيد يسا  نافسة على أنها عاملإلى املنظر يُ حيث . جيدة-سواء كانت علنية أو سرية -املنافسة في مكان العمل بين املوظفينوتعد 

البعض  يجبإذ    أفضل،إنتاجية   بعضهم  مع  التنافس  على  املوظفين  لتشجيع  تنظيمية  وثقافات  ديناميكية  بيئات  كفاءاتهم   ؛خلق  تعزيز  أجل  من 

تعة  د في القيام بأنشطته وتمنحه إحساًسا أكبر بامل تعد املنافسة العادلة بمثابة حافز يدفع الشخص لبذل املزيد من الجه   أخرى،من ناحية  ومهاراتهم.  

مما يؤدي إلى تحسينات مستمرة   األفضل،يمكن أن تحفز املنافسة الداخلية األفراد والفرق على السعي لتحقيق من هنا،  مهنته،في لتحقيق أداء أفضل 

 .  (Naidoo& Sutherland, 2016) األداء في 

 :وروح الفريقالتعاون  •

وأن آراءهم موضع   ،تعاوني لحل الصعوبات في العمل  تويات الثقة العالية ضرورية للمديرين ليشعروا أن املوظفين يمكنهم العمل بشكلتعد مس 

أن  التعاون وروح الفريق كما يعني  العمل،دعم أعضاء الفريق للتغلب على أي تحديات قد يواجهونها أثناء  ويتم مراعاتها وعدم تجاهلها، الى جانبتقدير 

بربار  ) ، وممارسة سلطة اتخاذ القرار بشكل كبيركة املسؤولياتلديهم مجموعة من القدرات، ومكرسون لتحقيق هدف مشترك، ومشار  التنظيمأعضاء 

 (. 2021،و آخرون

نظر  . ومن وجهالعمل الجماعي بأنه "عملية تعاونية تسمح لألشخاص العاديين بتحقيق نتائج غير عادية"  Scarlatti (2001)  عرف  & Harrisة 

Harris  (1996  لكل ألعضا( فان  يمكن  أو غرض مشترك حيث  هدف  الفريق  فريق  ف  بناء ء  الفريق اعلعالقات  أهداف  لتحقيق  ومتبادلة  يعد ة  ، حيث 

فكار واالقتراحات  هنا تسهم فرق ومجموعات العمل بدور حاسم في تقدم العمل من خالل طرح األ  املنظمات. منالتعاون أحد نقاط القوة األساسية لكل 

إيجابي عل تأثير  أكبر  له  هذا  العمل.  تحسين  كيفية  الجماعي من مستوى  الجديدة حول  العمل  يقلل  ما  الفردي. عادًة  اإلبداع  النتائج    املخاطر،ى  وألن 

 (. 2021بربار وآخرون، املبتكرة )اء فإنه يساعد املوظفين على مواجهة املخاطر وتعزيز بيئة يتم فيها تقييم األفكار واآلر  الجماعية،تخضع للمساءلة 

 والتكيف:املرونة  •

في   املرونة  االع   بيئةأصبحت  الحاضر  مل  الوقت  في  العلماء  أن  لدرجة  بديهية  في  تعزيز  ضرورة    يجمعون علىملعاصر  نتيجة   بيئةاملرونة  العمل. 

وعلى كيفية   واملؤسسات، ألفراد املرونة لكل من ا تحقيق ي يمكن من خاللها العمل بشكل أساس ي على الطرق الت بيئةتركز األبحاث حول املرونة في  لذلك،

 (. 2009،وأخو رشيداملعاني اء املوظف واألداء التنظيمي )د أل تمكين املرونة 

 ألحيان. ( ، هي القدرة على التعامل مع العديد من التغييرات التي تحدث في بعض اAPAوفًقا لجمعية علم النفس األمريكية ) التكيف،مهارة 

 املعرفة: •

والخبرة ا االستفادة من املعرفة  م بمهمات صعبة ومعقدة، وتتضمن أيضً القدرة على اختزان املعلومات واستحضارها أثناء القياتشير املعرفة الى  

و مناصرية  السابقة )سبع  واملستقبلية  الحالية  املواقف  لل  أخرى،ناحية    (. من2020  ،في  أسلوب جديد  لظهور  "املنافسة مع    منافسةنظًرا  يركز على 

 (.2019املنظمة )ربيع ،  فيأساًسا قوًيا لعمليات االبتكار  هاصفبو ، حديثة مهتمة أكثر فأكثر باملعرفة، أصبحت الشركات الاإلبداع"

بها    وفي قام  لطوفهدراسة  الحديثة    تبين(  2020)والعاتي  الباحثان  املنظمات  في  إهمالها  يمكن  ال  املعرفة  إدارة  يعتمد  أن  التنظيمي  اإلبداع  في  ألن 

 علة للمعرفة. االف اإلدارةعلى جوهره 
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 : وضغوط العملدارة الوقت إ  •

خلق مناخ تنظيمي يحفزه على أداء   املنظمة علىإدارة    عملتلذلك يجب أن    يؤديها،املوظف هو املحرك الرئيس ي واملشارك النشط في أي وظيفة  

  حتى يتمكن من تكريس كل وقته   األساسية؛يجب احترام املوظف وتلبية احتياجاته    ذلك،لتحقيق  التكيف معها.  وقادر على  ،  واجباته على أكمل وجه

وهو    الوقت،التخطيط للعمل املستقبلي ضرورًيا إلدارة    هنا يعد(. من  2019،  ومحمدعلي  واملعنوية )ودعمه أيًضا بالحوافز املادية    ،للعمل املطلوب منه

 (.2020، صة )جوديمه واستثماره لصالح الفرد واملجتمع. الهدف هو إكمال أكبر قدر ممكن من العمل في الفترة الزمنية املخصالتحكم في الوقت وتنظي

و االلتزام  أية  اعلبف   و القدرة على تخصيص الوقت وتوزيعهأ،  حد املشروعاتأالقدرة على تقدير الوقت املستغرق في تنفيذ  وتعكس إدارة الوقت  

ا  باألطر و و   ،ملوضوعةالزمنية  النهائية  التسليم  إحساًس يًض أيتضمن  مواعيد  عامً ا  في    اا  الوقت  )بأهمية  و حياتنا  وجهة    .(2020  ،يةمناصر سبع  ومن 

هي    (2006)  عبودينظر  الوقت  املعقول   ترتكز عملية  إدارة  االستخدام  وعلم  إنه فن  والتواصل.  واملتابعة  والتحفيز  والتنسيق  والتنظيم  التخطيط  على 

 . هو علم استثمار الوقت بكفاءة أو للوقت،

 :املناخ التنظيمي .2.2

يتمثل بتوفير االستقرار وعوامل الراحة   ايجابي  إ  انجاحها أو فشلها في بعض األحيان، ويؤدي دورً يعكس املناخ التنظيمي جو املنظمة العام وسبب  

.  (2017، وآخرون،  )الساعديحل الصراعات وغيرها من العوامل    ة علىوالقدر لى جانب توفير الدافعية العالية  إمع طموحاتهم،    وتالئم العملللعاملين  

املادية يعمل الفرد في إطارها )العميان،  وغير املادية   وهو أيضا البيئة الداخلية  هو مجموعة الخصائص    (2009. ومن وجهة نظر صليحة )(2005التي 

د الذين يعملون في هذه البيئة والتي يكون لها انعكاس أو تأثير على دوافعهم وسلوكهم. التي تميز بيئة العمل في املنظمة واملدركة بصورة مباشرة من األفرا

والتي يعمل الفرد ضمنها فتؤثر على قيمه واتجاهاته وآرائه ألنها تمتاز    الداخلية،( بأنه مجموعة الخصائص التي تميز بيئة املنظمة  1995بي،ويراه )املغر 

ا والثبات  االستقرار  ويعرف  بدرجة عالية من  ا  ( 2019،)شحادةلنسبي.  يتعامل  بكيف  ويتعلق  املوظفون  يدركه  والذي  البنك  في  السائد  الجو  لبنك  بأنه 

وأسا االتصال  وأنماط  املوارد  تخصيص  بعملية  املتبعة  وبالسياسة  األداء، معهم  قياس  وكيفية  القرار  وصنع  القيادة  وطريقة  والعقوبة  املكافأة  ليب 

 لوظيفي وحتى صورة البنك لدى العاملين.  والتدريب والتحفيز والرضا ا

إّن جودة   ،السلوكيات التي تتميز بها بيئة العملارسات و اداة الدراسة مجموعة املمنه الدرجة التي تقيس بها  أ( على  2019األندنوس ي )  وقد عرفه

الداخلي والتصميم  املعماري  االصطناعية  التصميم  اإلضاءة  العمل من حيث  والن  لبيئة  العمل،  واأللوان  في مكان  والّسالمة  األمن  وتوفر عناصر  باتات 

 إلى األثاث واملعدات، ُتؤثر على مستوى أ
ً
ن  داء العاملين، إذ ُيشعرهم ذلك براحة أكبر أثناء العمل، باإلضافة إلى توفير قاعات لالجتماعات وأماكإضافة

دورات املياه، وأماكن خاصة لالستراحة وتناول ا  اوليس آخرً   ا( أخيرً 2018  ،عباسلطعام ُتؤدي إلى رفع مستوى أداء العاملين )للتخزين، وعدد كافي من 

محصل هو  التنظيمي  و املناخ  الظروف  و ة  أفرادهااملتغيرات  يعيها  كما  للمنظمة  الداخلية  و ،  االجواء  يفسرونها  كما  اإل أو  عملياتهم  عبر  دراكية  يحللونها 

 (.2020 ،هم الوظيفي )بن غاليةالتي تحدد سلوكهم وأداءهم ودرجة والئهم للمنظمة وأدائ تااملسار اتجاهاتهم و لصوا منها مواقفهم و ليستخ

في بمدبغة الهضاب العليا من  اإلبداعيمستوى السلوك لى تقيم املناخ التنظيمي السائد و إهدفت هذة الدراسة  (2019 ،نيياحم بن عودة و )دراسة 

و  العاملين  نظر  توجهة  أن  الدراسة  نتائج  للمناخبينت  املوظفين  والسلوك    قييم  داللة  إيجابيً   اإلبداعيالتنظيمي  ذو  أثر  هناك  وأن  للمناخ  إ ا  حصائية 

 للموظفين باملؤسسة محل الدراسة.  اإلبداعيأبعاده على السلوك التنظيمي ب

 :اإلبداعيلسلوك ا . 3.2

ا التوصل إلى حل ما أو إلى وهو أيضً  (.2000)جواد، واملحتملة ة املشكالت القائمة هم في مواجهااإلبداع هو تصور أصيل للبدائل التي يمكن أن تس 

رات واالستعدادات والخصائص الشخصية التي إذا وجدت بيئة مناسبة، يمكن أن وعة من مزيج القدقصد باإلبداع مجم يو  (. 2003نجم، فكرة جديدة )

للتتر  ومفيدة  أصيلة  نتائج  إلى  لتؤدي  العقلية  بالعمليات  أوفقى  الشركة  أو  أو    رد  أواملجتمع  الدهنية    العالم  العقلية،  العمليات  هي عملية معقدة من 

 (. 2018، جديدة أو األصيلة )مسلمتستدعي توليـد األفكار، املفاهيم ال

( من  كل  عرف  والشورةإذ  واستغاللها  أعلى    اإلبداعيالسلوك    (2022،  الزواهرة  الفرص  اكتشاف  على  العقلية  العاملين  قدرة   فكارأوتوليد  نه 

 وليس عن الحل،   ث عن املشكلةيبدأ من البح  اإلبداعي. فالسلوك  اعمليً بداعية من شأنها ان تترجم هذة االفكار  إ  وأساليب عمل   استحداث طرق و 
ً

أوال

 .(2021، )علوانيانطوى على هذا بال شك وإنما يبحث عن املشكلة حتى قبل أن تقع  قائمة وإنوبالتالي فإنه يبادر، ليس من أجل حل مشكلة 

السلوك الجديدة    :نهأعلى  كذلك    اإلبداعي  وُعرف  االفكار  خلق  التفكعملية  في  التقليدي  السياق  من  و والبعيدة  الطرق  ير  كافة  استحداث 

للفرد بالتصرف دون عائق   اإلبداعيالسلوك يسمح  (. إذ 2009، )النوايسةنافعة  وذي قيمةلى واقع مطبق هذه االفكار إالتي من شأنها تحويل  واألساليب

 (. 2021، ميم وحل املشكالت )علوانيمن الذات أو القيود املفروضة خارجًيا على السعي للتعبير عن الذات والتص 
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 : الدراسة منهج .3
الدراسة   الزرقاء   املتغيرمن خالل    اإلبداعيالسلوك    في  اإلداري التمتين    أثرتعرف على  الهدفت  في جامعة  التنظيمي  املناخ  فترة   الوسيط  خالل 

ب  و على وصف الظاهرة املرغ، ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار الفرضيات اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي والذي يستند جائحة كورونا

 حصائي للبيانات التي جمعت من خالل أداة الدراسة. في دراستها، وإجراء التحليل اإل 

من خالل ستة أبعاد هي:   اإلداري ستقل )التمتين  امل ،  الدراسة الرئيسةغيرات  لقياس مت( فقرة  45)  تضمولجمع البيانات األولية صمّمت استبانة  

بعد، الفريق،  التنافسية،  التعلم عن  وروح  والتكيف،  التعاون  العمل  املعرفة،  املرونة  وضغوط  الوقت  و إدارة  )السلوك  ال(،  و (اإلبداعيتابع  وسيط ال، 

 في التحليل.  (SPSS)واعتمدت الدراسة على برنامج  اإلحصائية،االختبارات  . ولتحليل البيانات استخدم مجموعة من)املناخ التنظيمي(

 :اوعينته مجتمع الدراسة  .1.3

( عضو هيئة تدريس، والختيار 350في جامعة الزقاء من مختلف الكليات والتخصصات والبالغ عددهم ) أعضاء هيئة التدريساستهدفت الدراسة 

لتحديد حجم عينة الدراسة، وتفادًيا لعدم تحقيق عدد االستبانات حجم العينة املطلوب؛ وزعت  Sekeranعينة ممثلة عن املجتمع، استخدم جدول  

إدارة  200) بالتنسيق مع  املجتمع،  أفراد  استبانة على  )  الجامعة،(  استرداد  )161تم  استرداد  التمكن من  يتم  ولم  استبانة،  نسبة  39(  لتبلغ  استبانة   )

. واعتمدت آلية  Google form%(. واستخدمت الطرق اإللكترونية في عملية التوزيع بعد تصميم االستبانة على برنامج 80.5االستبانات القابلة للتحليل )

 املالئمة.  التوزيع على طريقة العينة

اتساقها: صدق االستبانة  .2.3  و

  :الصدق .1.2.3

 البناء. صدق الظاهري و  هما: الصدق الدراسة على نوعين من الصدقت اعتمد

ال • من حيث نوع   اة الدراسةالتحقق من صدق أد إلى    املحكمين، ويهدف: تم قياسه من خالل عرض االستبانة على مجموعة من  ظاهريالصدق 

 من حيث املوضوعية ومستويات الصعوبة.  انتمائها الى أبعاد متغيرات الدراسةوكيفية صياغتها ومدى وضوحها،  الفقرات

البناء:   • اال صدق  الدرجة  يتم قياسه من خالل عالقة  كل متغير مع  بين  لفقراترتباط  بين إذ    االستبانة،  الكلية  االرتباط  تكون عالقة  ان  يجب 

 ا
ّ
 ( يبين النتائج. 1الجدول )و  .احصائيً إ ةملتغيرات والدرجة الكلية دال

 نتائج تحليل صدق البناء لالستبانة  :(1جدول ) 

 مستوى الداللة معامالت االرتباط  املتغيرات  الرقم 

 0.000 0.697 ن بعد التعلم ع 1

 0.000 0.849 التنافسية  2

 0.000 0.859 التعاون وروح الفريق  3

 0.000 0.821 والتكيفاملرونة  4

 0.000 0.808 املعرفة 5

 0.000 0.833 إدارة الوقت وضغوط العمل  6

 0.000 0.899  اإلبداعيالسلوك  7

 0.000 0.660 املناخ التنظيمي  8

 البناء. االستبانة بصدق (، وبذلك تتمتع 0.5، وجميعها ضمن العالقات القوية )أكبر احصائيً إعالقات االرتباط دالة جميع  نأ( يتبين 1من الجدول)

 :االتساق الداخلي .2.2.3

ألفا (، وبوجه عام إذا كانت 0( و )1(، والذي يتراوح بين )Cronbach Alphaلفا( )ألالستبانة من خالل معامل )كرونباخ  االتساق الداخليتم قياس 

( ذات  0.4أقل من  الفقرات  فإن  و   اتساق(  ذات    تعدقيمته منخفضة،  داخلالفقرات  )  ياتساق  بين  بلغت قيمته  إذ  في حين  0.7- 0.4متوسط  يعد (، 

( )القحطاني 0.7ال يقل عن الفئة املرتفعة )باتساق داخلي  (، وينبغي أن تتمتع فقرات االستبانة  0.7مرتفًعا إذا بلغت قيمته أعلى من )  الداخلي  االتساق

 سة.( يبين معامالت ألفا ملتغيرات الدرا2(، والجدول اآلتي ذو الرقم )2015،
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 لالستبانة  االتساق الداخلينتائج تحليل  :(2جدول ) 

 معامالت كرونباخ آلفا  املتغيرات  الرقم 

 0.818 التعلم عن بعد  1

 0.853 التنافسية  2

 0.889 التعاون وروح الفريق  3

 0.878 يفاملرونة والتك 4

 0.805 املعرفة 5

 0.907 إدارة الوقت وضغوط العمل  6

 0.939  عياإلبداالسلوك  7

 0.898 املناخ التنظيمي  8

 0.962 األداء الكلي  

 .االتساق الداخلي(، وبذلك حققت فقرات االستبانة 0.7لفا للمتغيرات حققت أعلى من قيمة )أأظهرت النتائج أن معامل كرونباخ 

 : ألفراد عينة الدراسة  لشخصية والوظيفية ات ا البيان .3.3
 ألفراد عينة الدراسة ظيفيةوالو  البيانات الشخصية :(3جدول ) 

 النسبة املئوية التكرار  املعلومات العامة البند

 %82.0 132 ذكر النوع االجتماعي 

 %18.0 29 أنثى 

 %100 161 املجموع

 %0.0 0 عاما  25أقل من  الفئة العمرية 

 %37.3 60 ما عا 25-45

 %34.2 55 عاما  46-65

 %28.6 46 عاما  66أكثر من 

 %100 161 املجموع

ديمية   %11.8 19 مدرس الرتبة االكا

 %43.5 70 أستاذ مساعد 

 %26.1 42 أستاذ مشارك

 %18.6 30 أستاذ

 %100 161 املجموع

 %64.0 103 اإلنسانية  الكلية 

 %23.0 37 العلمية 

 %13.0 21 الصحية 

 %100 161 املجموع

 %33.5 54 لدي منصب إداري  اإلداري املنصب 

 %66.5 107 صب إداري جد منال يو 

 %100 161 املجموع

 %26.1 42 سنوات 5أقل من -1 سنوات الخبرة 

 %24.2 39 سنوات  10أقل من  -5

 %21.1 34 سنة  15أقل من  -10

 %13.0 21    20اقل من-15

 %15.5 25 سنة فأكثر  20

 %100 161 املجموع

( الجدول  النتائج من  أن غالبية  3أظهرت  )د ع فراأ(  بلغت  بنسبة  الذكور  هم من  الدراسة  )82ينة  نسبتهم  بلغت  اإلناث  بينما  وفيما %18(،   .)%

سنة( ألن لم يكن   25رية األقل )أقل من  %(، والفئة العم37.3األعلى بين الفئات العمرية بنسبة )  (45-25يتعلق بالفئة العمرية بلغت الفئة العمرية )

كاديمية فقد تنوعت ضمن أفراد العينة والغالبية ضمن رتبة )أستاذ مساعد( بنسبة بلغت ية. وأّما عن الرتبة األحد من أفراد العينة ضمن الفئة العمر أ

يات وكانت النسبة األكبر من الكليات اإلنسانية بنسبة بلغت %(. وشملت أفراد العين جميع الكل11.8%(، بينما األقل تعود إلى رتبة مدرس بنسبة )43.5)

الن64) بينما  يعو %(،  األقل  )سبة  الصحية  الكلية  لألكاديميين من  أفراد  13د  كانت غالبية  فئات  إلى خمس  العينة  ألفراد  الخبرة  سنوات  وقّسمت   .)%

سنة( بنسبة بلغت  20أقل من  -15%(. واألقل تعود ألصحاب الخبرة )24.2( بنسبة بلغت )سنوات 10أقل من  -5كاديمية )أبرة  العينة ممن يمتلكون خ

(13.)% 
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   :تحليل البيانات .4.3

التمتين   للتعرف على مستوى  املركزي  النزعة  تحليل  وم   اإلداري استخدم  الزرقاء  في جامعة  تنظيمي  دىبأبعاده  بمناخ  الجامعة  باإلضافة ،  تمتع 

 . النتائج( يبين 4والجدول ) اإلداري التدريس. في البداية تم قياس مستوى التمتين  لدى أعضاء هيئة اإلبداعيلقياس مستوى السلوك 

تغير التمتين  :(4)  جدول   اإلدارياملتوسطات الحسابية ألبعاد م

 األهمية النسبية  املتوسط الحسابي  املتغير 

 مرتفعة 3.86 التعلم عن بعد

 مرتفعة 3.94 التنافسية

 عةمرتف 3.89 التعاون وروح الفريق

 مرتفعة 3.82 املرونة والتكيف

 مرتفعة 3.74 املعرفة

 مرتفعة 3.84 وط العملإدارة الوقت وضغ

 مرتفعة  3.85 )املتوسط الحسابي العام( اإلداريالتمتين 

التمتين  أيتبين   أبعاد متغير  املرتفعة  اإلداري ن جميع  النسبية  األهمية  التن،  ضمن  ذات  ويعد  ويستدل من   ،على قيمة متوسط حسابيأافسية 

لديها مرتفع. حيث حقق متوسط  اإلداري وتعمل على تطبيقها، وأن مستوى التمتين  اإلداري تمتين في أبعاد ال اكبيرً  االنتائج أن جامعة الزرقاء تولي اهتمامً 

 متغيرات.( يبين املتوسطات الحسابي لل5واملناخ التنظيمي فالجدول ) اإلبداعيوفيما يتعلق بمتغير السلوك  (.3.85حسابي )

 يمي خ التنظواملنا اإلبداعياملتوسطات الحسابية ملتغيري السلوك  :(5جدول) 

 األهمية النسبية  املتوسط الحسابي  املتغير 

 مرتفعة 3.83 اإلبداعيالسلوك 

 مرتفعة 3.81 املناخ التنظيمي 

السلوك   الحسابي ملتغير  املتوسط  )  اإلبداعيبلغ  بمتوسط حسابي  نسبية مرتفعة  الجامعة يصّنف ضمن 3.83أهمية  داخل  التنظيمي  واملناخ   ،)

 (.3.81حسابي )املستوى املرتفع بمتوسط 

   : التحقق من جودة النموذج .5.3

 SEM (Sequence Equationختبار الفرضية الرئيسة الثانية باإلضافة اعتماد على اختبار   ال    (Path analysis)تحليل املسار  تم االعتماد على

Modelingيبين النتائج. ( 6البداية يجب التأكد من جودة ومناسبة البيانات للتحليل، والجدول ) (، لذلك في 

 مؤشرات جودة البيانات  :(6جدول ) 
2Ch GFI CFI AGFI RMSEA  مستوى الداللة ملربع

 كاي

68.871 0.921 1.000 0.328 0.0649 54.131 

GFI :  Goodness of fit index    مؤشرة مالئمة الجودة 

CFI: The comparative fit index       مؤشر املوائمة املقارنة 

RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation  مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي    

ى مؤشر جذر  (، باإلضافة إل54.131وبلغت قيمته )  ( 0.05( ذات داللة معنوي عند مستوى داللة )Chi Square  χ2ظهرت النتائج أن مربع كاي )أو 

يجب أن   GFIمؤشرة مالئمة الجودة  (. ويستدل على مناسبة النموذج  0.08)  قل منوهو أ 0.0649بلغت قيمته     RMSEAالتقريبي  متوسط مربع الخطأ

  ة أن تكون قيمته قريبيجب   CFI( ، وكذلك فيما يتعلق بقيمة مؤشر املوائمة املقارنة  1.000( حيث بلغت قيمته في الجدول )1.00يكون قريب من قيمة )

 ن مؤشر مالئمة القيم مالئم الستخدام تحليل للمسار. أعلى  (، وتدل تلك القيم0.921( وبلغت في الجدول )1.00من )

   :اختبار الفرضيات .4

اللة في الدراسة واختبرت الفرضيات من خالله مع العلم إن مستوى الد(SPSS) وبرنامج حصائي، اإل   (AMOS)الختبار الفرضيات استخدم برنامج 

 : واستخدمت االختبارات اإلحصائية اآلتية (0.05يبلغ )

الاإلحصا  الصيغة  ءات  خالل  التي ُحددت من  النسبية  واألهمية  والتكرار،  املئوية،  والنسب  املعياري،  واالنحراف  الحسابي،  باملتوسط  وصفية متمثلة 

 اآلتية:

 طول الفترة =
 الحد األدنى –الحد األعلى 

= 
5 -1 

 =1.33 
 3 عدد املستويات 
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 ليكون عدد املستويات على النحو اآلتي:
 املعيار اإلحصائي لتفسير املتوسطات الحسابية ملتغيرات الدراسة وتحديد األهمية النسبية :(1جدول )

 الفترة املستوى 

 2.33أقل من –1 املنخفض 

 3.66– 2.33 املتوسط 

 5 – 3.67 املرتفع 

 :ولىاختبار الفرضية الرئيسة األ  .1.4
: HO1   0.05≥وى املعنوية )ذو داللة إحصائية عند مست أثرال يوجدα ( بعاده )التعلم عن بعد، التنافسية، التعاون، املرونة والتكيف،بأ اإلداري للتمتين 

 الزرقاء خالل فترة جائحة كورونا. في جامعة  اإلبداعيالسلوك  علىدارة الوقت وضغوط العمل( املعرفة، إ

( يوضح نتائج.  7الجدول اآلتي ذو الرقم )، و Multiple Linear Regression)تحليل االنحدار الخطي املتعدد ) علىمد الباحث الختبار الفرضية اعت

 وكانت النتائج وفق  اآلتي:) 0.05α≥)تم اختبار الفرضية الرئيسة عند مستوى داللة 
 نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى  :(7جدول ) 

 

 

وتدل علىامل Fلغت قيمة  ب )  حسوبة  لالختبار  التباين  تحليل  قيمة  133.884قيمة  أكبر من   ،)F ( النموذج 2.19الجدولية  تثبت معنوية  وهي   ،)

(، ومنه نرفض الفرضية الرئيسة 0.05( وهي أقل من مستوى الداللة املعتمدة في الدراسة وقيمتها )P-Value 0.000املستخدم في تحليل االنحدار. وبلغ  

في    أعضاء هيئة التدريسلدى    كورونافترة جائحة  خالل    اإلبداعيمجتمعة على السلوك    ي دار اإل ألبعاد متغير التمتين    أثربل البديلة، بوجود  األولى ونق

 جامعة الزرقاء.

ذ  Rيستدل من قيمة   الجدول  في  تشير  وهي  التابع؛  واملتغير  املستقل مجتمعة  املتغير  أبعاد  بين  االرتباطية  العالقة  )على قيمة  الرقم  بوجود 7و   )

 (. 2007( )زايد،0.5، ألنها تقع أكبر من )0.916ملتغيرين، والتي بلغ قيمتها = عالقة ارتباطية إيجابية بين ا

( التحديد  املستقلة مجتمعة 2Rوتمثل قيمة    ( 0.839بلغ معامل  للمتغيرات  تفسيرية  القدرة  يدل على  التابع،  وهو  املتغير  أبعاد   من  أن  وتدل على 

 .اإلبداعيسلوك لا %( من 83.9املستقل قادرة على تفسير ما نسبته ) املتغير

   : اختبار الفرضيات الفرعية  .2.4

برنامج   على  االعتماد  تم  الفرضيات  باستخدام   AMOS الختبار  االحصائي  )SEM (Sequence Equation Modelingللتحليل  والجدول   ،)8  )

 (. 0.228الثابت= B( يبين النتائج. )قيمة 2والشكل )

 : HO1.1  0.05≥توى املعنوية )ذو داللة إحصائية عند مس  أثرال يوجدα (  خالل فترة    الزرقاء   في جامعة  اإلبداعيللمتغير التعلم عن بعد على السلوك

 جائحة كورونا. 

: HO1.2  0.05≥ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية )  أثرال يوجدα (  خالل فترة جائحة    الزرقاء في جامعة    اإلبداعيالسلوك  على  للمتغير التنافسية

 كورونا. 

: HO1.30.05≥ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية )  أثر يوجد    الα (  خالل فترة    في جامعة الزرقاء   اإلبداعيملتغير التعاون وروح لفريق على السلوك

 جائحة كورونا. 

 Model Summary يل التباينتحل  
ANOVA 

املتغير  

 املستقل

التمتين 

ري اإلدا  

 معامالت االنحدار 
Coefficients 

املتغير 

 التابع 

معامل 

االرتباط 
R 

معامل 

 التحديد
R2 

Adjusted 
R2 

F  درجة  املحسوبة

 الحرية

P-
Value 

-t Pقيمة  Bقيمة 
Value 

السلوك 

 اإلبداعي 

  التعلم عن  0.000 6 133.884 0.833 0.839 0.916

 بعد 

0.098-  1.616-  0.106 

 0.000 4.375 0.350 التنافسية

154 

 0.000 5.283 0.323 التعاون

املرونة   160

 والتكيف

0.488 6.175 0.000 

 0.190 1.310 0.082 املعرفة

ادارة الوقت   

وضغوط  

 العمل 

0.571 10.745 0.000 
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HO1.4:   أثريوجد    ال  ( املعنوية  إحصائية عند مستوى  داللة  امل) 0.05α≥ذو  السلوك  ملتغير  والتكيف على  الز   اإلبداعيرونة  فترة    رقاء في جامعة  خالل 

 جائحة كورونا. 

HO1.5:  أثريوجد    ال  ( املعنوية  إحصائية عند مستوى  داللة  السلوك  ) 0.05α≥ذو  املعرفة على  الزرقاء   اإلبداعيملتغير  فترة جائحة    في جامعة  خالل 

 كورونا. 

HO1.6:  0.05≥ستوى املعنوية )ذو داللة إحصائية عند م   أثريوجد    الα ( في جامعة الزرقاء  اإلبداعية الوقت وضغوط العمل على السلوك  ملتغير إدار  

 خالل فترة جائحة كورونا. 
 اإلبداعي على السلوك  اإلداريتأثير أبعاد التمتين  :(8جدول ) 

 مستوى الداللة C.R (t)قيم  2R Estimateقيمة  Rقيمة  الفرضية الفرعية 

 0.106 -1.616 -0.098 0.0056 -0.075 األولى

 0.000 4.375 0.350 0.0924 0.304 الثانية 

 0.000 5.283 0.323 0.1805 0.425 الثالثة 

 0.000 6.175 0.488 0.2361 0.486 الرابعة 

 0.190 1.310 0.082 0.00608 0.078 الخامسة

 0.000 10.745 0.571 0.388 0.623 السادسة

( الجدول  ا8من  نتائج  تظهر  الفرعيات    برفضلتحليل  (  األولى،اآلتيةالفرضيات  وجود    :  بعدم  وذلك  بعد،   أثروالخامسة،  التعليم عن  لكل من 

السلوك   )  اإلبداعيواملعرفة على  داللة  مستوى  للمتغيرات  0.05عند  الداللة  أن مستوى  النتائج  أظهرت  في    أكبر(، حيث  املعتمد  الداللة  مستوى  من 

  والتكيف، وإدارة لكل من التنافسية، والتعاون وروح الفريق، واملرونة    أثرئج بوجود  (. في املقابل أظهرت النتا0.190،  0.106الدراسة وهي على التوالي: )

(.  وهنالك  0.000) قيمته:(، إذ بلغ كل منها مستوى داللة 0.05، إذ بلغ مستوى الداللة للمتغيرات اقل من )اإلبداعيالوقت وضغوط العمل على السلوك 

والسلوك    عالقة التنافسية  بين  )  عياإلبداإيجابية  والسلوك  0.304وقيمتها  الفريق  وروح  والتعاون  )0.425)  اإلبداعي(،  والتكيف  واملرونة   ،)0.486  ،)

 أكبررية  (. وإدارة الوقت وضغوط العمل لها قدرة تفسي0.623وبلغت )  اإلبداعيوالسلوك  عالقة ارتباطية بين وإدارة الوقت وضغوط العمل    اهنالك أيضً 

 :  كاآلتي%(، بينما تمتلك ال ويمكن صياغة معادلة االنحدار الخطي للمتغيرات 38.8وبلغت قيمتها ) داري اإل من األبعاد األخرى للتمتين 

 الوقت وضغوط العمل  إدارة 0.571املرونة والتكيف +  0.488التعاون وروح الفريق+  0.323التنافسية +  0.350+ 0.228= اإلبداعيالسلوك 
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 الفرضيات الفرعية اختبار  : نتائج( 2) شكل



 حازم شحادة                                                                                            ....: الدور الوسيط للمناخ التنظيمي خالل فترة جائحة كورونااإلبداعيالتمتين اإلداري وأثره على السلوك  

Global Journal of Economics and Business, 12(6) (2022), 672-688 
 683 

 

 : اختبار الفرضية الرئيسة الثانية والثالثة  .3.4

: HO 2 0.05≥ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية ) أثرال يوجدα ( في جامعة الزرقاء خالل فترة جائحة كورونا. على املناخ التنظيمي  اإلداري للتمتين 

: HO 3  يوجد إحصائية عند مستوى    أثر ال  داللة  )ذو  التنظيمي  ) 0.05α≥املعنوية  السلوك  للمناخ  فترة جائحة    اإلبداعيعلى  الزرقاء خالل  في جامعة 

 كورونا. 

يبين (  9(، والجدول )Sequence Equation Modeling) SEMللتحليل االحصائي باستخدام   AMOSالختبار الفرضيات تم االعتماد على برنامج  

 النتائج.  

ية والثالثة ة الرئيسة الث نتائج اختبار الفرضي  :(9) جدول   ان

C.Rقيم  2R Estimateقيمة  Rقيمة  الفرضية الرئيسة   (t) مستوى الداللة 

 0.204 1.272 0.079 0.010 0.100 الثانية 

 0.005 2.824 0.194 0.041 0.201 الثالثة 

على املناخ التنظيمي، لكن  اإلداري مين للت  أثريوجد  ( تظهر نتائج التحليل برفض الفرضية الرئيسة الثانية وقبول الثالثة. بحيث ال9من الجدول )

يوجد   السلوك    أثر باملقابل  التنظيمي على  )  اإلبداعيللمناخ  داللة  الد0.05عند مستوى  أن مستوى  النتائج  أظهرت  بلغت على  (، حيث  للفرضيتين  اللة 

%( من  4.1تفسير )(، واملناخ التنظيمي قادر على  0.201ها )قيمت  اإلبداعي(. وهنالك عالقة إيجابية بين املناخ التنظيمي والسلوك  0.005،  0.204: )التوالي

 .اإلبداعيالسلوك 

ابعة:  .4.4  اختبار الفرضية الرئيسة الر

: HO4( 0.05≥ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنويةα ( ء  بوجود املناخ التنظيمي في جامعة الزرقا  اإلبداعيعلى السلوك    للتمتين اإلداري

 كورونا.  خالل فترة جائحة

، وهل املناخ اإلبداعيعلى السلوك  اإلداري للتمتين  أثروالذي من خالله يتم اختبار بوجود   Path analysisالختبار الفرضية اعتمد تحليل املسار  

 التنظيمي يلعب دور الوسيط. 

الجدول  في  املسار  تحليل  اختبار  نتائج  تأثيرً   ( 10)  أظهرت  هنالك     اأن 
ً

ا  احصائي  إ  داال السلوك    اإلداري لتمتين  ملتغير  في    اإلبداعيعلى  هو مبين  كما 

 %(. 70.8قدرة تفسيرية قيمتها ) اإلداري ، وللتمتين اإلبداعيوالسلوك  اإلداري الجدول. باإلضافة إلى وجود عالقة ارتباطية قوية بين التمتين 

 اإلبداعي على السلوك  اإلداريتأثير التمتين  :(10جدول ) 

 مستوى الداللة tقيمة  2Rقيمة  Rقيمة 

0.842 0.708 19.821 0.000 

للتمتين   املباشر  التأثير  السلوك    اإلداري وعند مقارنة  وبذلك   اإلبداعيعلى  املباشر  أكبر من غير  املباشر  التأثير  ان  يتبين  املباشر  التأثير غير  مع 

 ( 3( يبين النتائج والشكل )11والجدول ) اإلبداعيوالسلوك  داري اإل نستنتج ان املناخ التنظيمي ال يقوم بدور الوسيط بين التمتين 

 نتائج تحليل اختبار املسار  :(11جدول ) 

ير مباشر  تأثير مباشر  املسار   تأثير غ

 0.000 0.830  اإلبداعيالسلوك                           اإلداري التمتين 

 0.12 0.000 اإلبداعيالسلوك                        التنظيمي  ملناخ ا                           اإلداري التمتين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابعة يةالفرضنتائج اختبار  :( 3)شكل   الرئيسة الر
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 النتائج والتوصيات:  .5

 : لنتائجا مناقشة  .1.5

في    اإلداري التمتين  بزيادة االهتمام  أن  ث  ، والعالقة بين املتغيرين إيجابية قوية بحياإلبداعيحصائي على السلوك  إإيجابي دال    أثر  اإلداري للتمتين   •

تحسين السلوك   في  متوسط" دور  التنظيمي  املناخ"  الوسيط    وأن للمتغير.  اإلبداعيالسلوك    فيجامعة الزرقاء سينعكس باإليجاب على التحسين  

حيث بينت الدراسة   (2019 ،وحميانيعودة  )بنع م ال تتفق  وهذه النتيجة .اإلبداعيوالسلوك  اإلداري وال يقوم بدور الوسيط بين التمتين  اإلبداعي

  .للموظفين اإلبداعيالسلوك  فيحصائية للمناخ التنظيمي بأبعاده إذو داللة  أثرأن هناك 

فهي تسهم في تحسين  اإلبداعيحصائي على السلوك إدال  أثر، وإدارة الوقت وضغوط العمل الفريق، واملرونة والتكيفللتنافسية، والتعاون وروح  •

ذو   أثرد  و وجظهرت  أ  لتي( ا2020  ،مناصرية)سبع و   نتائج دراسة  يتفق مع  وهذالدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة الزرقاء،    اإلبداعيلسلوك  ا

البشري  للمورد  املتميز  األداء  الوظيفي على  للتمتين  إحصائية  وجود  باملقابل    .داللة  الدراسة عدم  هذه  نتائج  لكل من   احصائيً إدال    أثرأظهرت 

 .  امعة الزرقاء في ج لدى أعضاء هيئة التدريس اإلبداعيهم في تحقيق السلوك فهي ال تس اإلبداعيعلى السلوك  بعد، واملعرفةلتعلم عن ا

في الجامعة، وأكثر أبعاد التمتين   اإلداري في جامعة الزرقاء مرتفعة، فالجامعة تحرص على تطبيق مفاهيم وأبعاد التمتين    اإلداري مستوى التمتين   •

التمتين    اتطبيًق   إلداري ا أبعاد  بين  أعلى متوسط حسابي  )  اإلداري التنافسية حيث حققت  و 3.94بقيمة  بي  تعد(،  أقل متوسط حسابي  ن  املعرفة 

 .ا( وهي مرتفعة أيضً 3.74أبعاد التمتين بمتوسط حسابي )

التنظيمي في 3.83بي )بمتوسط حسا  اإلبداعييمتلك أعضاء هيئة التدريس في جامعة الزرقاء مستوى مرتفع للسلوك   • (. وكذلك األمر فإن املناخ 

 (.3.81جامعة الزرقاء مرتفع بمتوسط حسابي )

   :لتوصياتا  .2.5

 ، تقترح الدراسة: اإلبداعييعزز السلوك بطريقة  التمتينتوى لضمان الحفاظ على مس

 . الجامعة موظفي لدى القوة نقاط عزيزت على املبني التدريب مجال في تطوير كخطة التمتين نهج استخدام جامعةالضرورة تبني  •

 عوامل  في  التحسين  مع  ،اإلبداعي  السلوك  عزيزوت   التعليم  جودة  من  رفع  على  قدرة  من  له  ملا  بعد  عن  التعليم  مع  أمكن  إن  الوجاهي  التعليم  دمج •

 . الوجاهي للتعليم بديلة خطة بوصفها الراهنة، الظروف ملواجهة بعد عن التعلم نجاح

السلوك  الجام  إدارة  على • تحقيق  في  تسهم  بعد  التعليم عن  تعليمية من خالل  بيئة  ظروف  التفاعل عبر   اإلبداعيعة خلق  زيادة  وذلك من خالل 

 د. التعليم عن بع

 هم في رفع مستوى التعليم. ادراسة نقاط ضعف املناخ التنظيمي والعمل على تحسينها لتس •

 اءة عالية ويحسن من مستوى التعليم. تطوير قدرات القائمين على التعليم عن بعد ليصبح ذات كف •

 الدراسات املستقبلية:  .3.5

االردن  إ • في  بعد  التعليم عن  دراسات مستقبلية موسعة حول  إطار    والعالمجراء  تطوير  في  منها  واالستفادة  الحالية  التجارب  للتعرف على  العربي 

 . اإللكترونيمنظم للتعليم 

 : املراجع 

)فريو   ،  سالم  غزالي  محمد  ،األندنوس ي املناخ2019ده.   مجلةلقرى.  ا  أم  بجامعة  اتاإلداري   املوظفات  لدى  الوظيفي  األداء   بفاعلية  وعالقته  التنظيمي  (. 

 . 34-1 :عشر( الرابع )الجزء 20 :التربية فى العلمى البحث

)  ،لرادي  ،آدم  ،بن مسعود   نورالدين،  بربار، السلوك    اإلداري التمكين    أثر(.  2021سفيان.  املؤسسة:للعام  اإلبداعيعلى  في  دراسة حالة مؤسسة    لين 

 . 74-61 :(2)12 :مجلة دفاتر اقتصادية. ECDEاإلسمنت بالشلف 

  العليا   الهضاب  بمدبغة  املوظفين  من  عينة  راء آل   تحليلية  : دراسةاإلبداعي  السلوك  على  التنظيمي  املناخ  أثر(.  2019)  .صبرينة  ،حميانيو   مصطفى  ،بنعودة

 الجزائر. :االقتصاد و  اإلدارة بحوث مجلةبالجلفة. 

 .فكرون عين السعيد خامج املنهي التكوين بمركز العاملين لدى الوظيفي باألداء  وعالقته التنظيمي املناخ(. 2020الزهراء. )و  ،فضلون ، نصرالدين ،غاليةبن

 .دار الحامد .السلوك التنظيمي . (2000) .جواد، شوقي ناجي

بوضياف باملسيلة كلية ا  .(Doctoral dissertationاألداء لدى العاملين )  ها في تحسينأثر إدارة الوقت و (.  2020جودي. ) لعلوم االنسانية  جامعة محمد 

 .واالجتماعية

 .3/4، الخميس التاريخ:صحيفة املدينة .(التمتين مفهوم إداري حديث )طريقنا إلى التميز .(2014) .حجار، سحر محمد
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 الجزائر.، جامعة الجياللي بونعامه خميس مليانه .االقتصاديةورة االبداع في املؤسسة املعرفة ضمن سير(. 2019) أحمد بن يحي. ،ربيع

في املنظمات الذكية الدور املعدل للحوسبة السحابية في املصارف التجارية   اإلبداعيالسلوك  أثر(. 2022. )محمد سليم ،الشورة ،مصطفىعلي  ،الزواهره

 (. 1)8: ة وتكنولوجيا املعلوماتاإلدارياملثقال للعلوم االقتصادية و  لتجارية األردنية.األردنية: الحوسبة السحابية في املصارف ا

  استطالعية   دراسة  :للعاملين  الوظيفي  االحتراق  على  التنظيمي  تأثير املناخ  .(2017)  .الشريفي، زينب هاديعبد حسين، عادل عباس و الساعدي، مؤيد و 

 .بوابة البحث .العام اإلسكندرية مستشفى في العاملين من عينة راء آل  تحليلية

مجلة دراسات    .ة ميدانية في منشأة صناعية عراقيةللعاملين: دراس  اإلبداعيالعالقة بين أبعاد تصميم العمل والسلوك    .(1999)  .السالم، مؤيد سعيد

 .(2)12 :ةاإلداري للعلوم 

وحدة   االقتصادية  باملؤسسة  البشري   للمورد   املتميز  داء األ   تثمين  في  هأثر و   الوظيفي  التمتين(.  2020)  .رشيد  ،مناصرية  نجيبو  ،سبع   الجزائرية: 

   . 730-715: (1)20: الباحث مجلةاملصنعة.  املعدنية الهياكل بناء  مؤسسة حالة ( دراسةBATICIMاملغير)

 .ي والتعليم عن بعد نموذجاالتعليم اإللكترون-عصرنة مرفق التعليم الجزائري بين حتمية التغيير ومعوقات التطبيق (. 2019علي. ) ،سنوس ي

و   شحاتة، لبراشدية، خالصة عبدهللاأحمد ماهر خفاجة  و  بسيوني  ناهد محمد  املعلومات  2022)  .سالم،  دراسات  لقسم  اإللكتروني  التعليم  تجربة   .)

 .Journal of Information Studies & Technology (JIS&T), 2022(1), 3بوس في ظل جائحة كورونا. بجامعة السلطان قا

رسالة    .دور اإلبداع في تحقيق التميز التنظيمي: املناخ التنظيمي كمتغير وسيط، دراسة حالة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  .(2019)    .شحادة، فارس

 ، كلية الدراسات العليا، جامعة الزرقاء، األردن.ماجستير غير منشورة

  ، بوقرة  امحمد  جامعة  منشورة،  ماجستير  رسالة  .حالةراسة  د   للعاملين  الوظيفي  األداء   على  هتأثير و   التنظيمي  املناخ (2009) .شامي  ،صليحة

 بومرداس،الجزائر.

 األردن.  .والريادةالتمتين، مصفوفة التفرد والتجدد في القيادة  . (2016)  .الصمادي، نسيم

 .(56) :افلةمجلة الق  .نظرية التمتين: كمدخل للقيادة والنجاح والسعادة .(2012) .الصمادي، نسيم

  الجامعة . وبعده املؤقت املركز إلى االنتقال قبل الخاصة السورية الجامعة في مقارنة العاملين" دراسة أداء  في املادية العمل بيئة أثر  .(2018) .منير، عباس

 . البشرية املوارد  ادارة قسم ،خاصةال السورية

 . والتوزٌعاالولى، دار كنوز املعرفة لنشر الطبعة  .اإلدارةادارة الوقت في  (. 2006. )ريد منز  ،عبودي

( وأهميته.  اإلبداعيالسلوك  (.  2021علواني، محمد.  االعمال(.. ماهيته  االسترداد من  )رواد  تم   .(https://www.rowadalaamal.com/اإلبداعي-السلوك-

 (. وأهميته-ماهيته

)و   ،  يعل أداء   أثر(.  2019امحمد.  في تحسين  واملعنوية  املادية  )  الحوافز  سبها  اآلداب جامعة  كلية  في  التدريس  هيئة   .(Doctoral dissertationاعضاء 

 جامعة سبها(.

 والتوزيع.  لنشر وائل دار .األعمال منظمات في التنظيمي السلوك. (  (2005.سلمان محمود  يان،العم

ْدوِي للسانيات العرفنية وتعليمية اللغاتمجلة ال(. التعليم عن بعد وجائحة كورونا بين" املفهوم والتأصيل". 2022شوقي. ) ،قدادرة  .92-80  :(1)2 :ع 
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 : صخاملل

والتعرف على مدى إدراك رواد األعمال ألبعاد الريادة )القدرة ، ةهدفت الدراسة إلى معرفة أثر ريادة األعمال في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جد

وامل الصغيرة  املنشآت  في نجاح  بالنفس( لدورها  الثقة  النجاح،  الرغبة في  االبتكار،  القدرة على  الجديدة،  البحث عن الفرص  املنافسة،  في تحقيق  على  توسطة 

سناد املنشآت الصغيرة واملتوسطة، وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،  إألعمال في دعم و أهدافها، ومعرفة أثر التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة ا

رائد األعمال، وأظهرت نتائج    400وتم استخدام االستبيان للحصول على بيانات التحليل، في حين تكونت عينة عشوائية بسيطة من رواد األعمال ويبلغ عددهم  

 لريادة األعمال في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة حيث يتمثل ذلك في توفر الرغبة املشتركة ما بين الرواد العاملين في بلوغ األهداف  الدراسة أن هناك أثر إيجابي

عف اإلمكانات ة وضاملحددة، كما أظهرت نتائج الدراسة أن من أهم التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة األعمال تمثلت في الخوف من الفشل وتحمل املسؤولي

ذلك ضعف الوعي    املالية للشباب، وقلة وعي الشباب السعودي بثقافة ريادة األعمال وتفضيلهم للوظائف الحكومية عن ريادة األعمال الجديدة، باإلضافة إلى

األعمال ودرجة عالية من االهتمام من رواد    املجتمعي بأهمية أعمال ريادة األعمال، وأن هناك مؤشرات عديدة تدعم توفر اآلليات التي تدعم التوجه نحو ريادة

همية  أن يبتعد رواد األعمال عن الخوف من الفشل وتحمل املسؤولية وضعف اإلمكانات املالية للشباب، كذلك ضرورة و أ وصت الدراسة بضرورة أ، وقد  األعمال

ن يعمل رواد األعمال للحفاظ على األثر اإليجابي  أريادة األعمال الجديدة، و   زيادة الوعي لدي الشباب السعودي بثقافة ريادة األعمال وحثهم آلفاق جديدة عن طريق

ملنشآتهم الصغيرة واملتوسطة،  لريادة األعمال في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة، وضرورة توفر الرغبة املشتركة ما بين الرواد العاملين في بلوغ األهداف املحددة  

 رة على االستجابة لإلبداع في البيئة املحيطة، واإلبداع الخاص بتطوير طرق وأساليب العمل. وضرورة امتالك رواد األعمال القد

 . حاضنات األعمال؛  ريادة األعمال مشروعات؛ رواد األعمال الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
The study aimed to shed light the impact of entrepreneurship on the success of small and medium enterprises in Jeddah, to 
identify the extent to which entrepreneurs are aware of the dimensions of leadership (competitiveness, search for new 
opportunities, ability to innovate, desire for success, and self-confidence) for its role in the success of small and medium 
enterprises, and to recognize the impact of the challenges and difficulties facing entrepreneurship in supporting small and 
medium enterprises. The study followed the descriptive analytical approach, and the questionnaire was used to obtain the 
data of the analysis. While there was a simple random sample of 400 entrepreneurs, the results of the study showed that 
there is a positive impact of entrepreneurship on the success of small and medium enterprises, as this is represented in the 
common desire among the working pioneers to achieve the specified goals. The study results also showed that one of the 
most important challenges and difficulties facing entrepreneurship was the fear of failure, taking responsibility and the 
weak financial capabilities of young people, the lack of awareness of Saudi youth about the culture of entrepreneurship and 
their preference for government jobs over new entrepreneurship, in addition to the weak community awareness of the 
importance of entrepreneurship work, and that there are many indicators that support the availability of mechanisms that 
support the trend towards entrepreneurship and a high degree of interest from entrepreneurs. The study recommended 
that entrepreneurs should stay away from fear of failure, responsibility and poor financial capabilities for young people. It 
is also necessary and important to raise awareness among Saudi youth of the culture of entrepreneurship and urge them to 
new horizons through new entrepreneurship, for entrepreneurs to work to maintain the positive impact of 
entrepreneurship on the success of small and medium enterprises in Jeddah, the need for a common desire among the 
working pioneers to achieve the specific goals of their small and medium enterprises, the necessity for entrepreneurs to 
have the ability to respond to creativity in the surrounding environment, and the creativity of developing ways and methods 
of work. 

Keywords: Entrepreneurship; Entrepreneurship Projects; Business Incubators. 
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 قدمة: امل .1

أهمية كبرى في اآلونة األخيرة وباتت الدول تتسابق في دعم قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة، خاصة تلك التي تتسم  األعمالكتسب مفهوم ريادة ا 

 
ً

الدول وتعزز من نموها االقتصادي، هذا فضال اقتصاد  ملنتجات جديدة وتنوع من  آفاق  بأفكار ريادية تفتح   عن تأثير ريادة باإلبداع واالبتكار والخروج 

ا لهذه األهمية فقد خصصت البرامج الداعمة والجهات التمويلية الالزمة املعينات املادية مجال التوظيف والتقليص من مشاكل البطالة، ووعيً في    األعمال

ريادة   وانتشار فكره  دعم  في  تساهم  التي  رواد  األعمالواملعنوية  تواجه  التي  التحديات  الكثير من  تزال هناك  ال  املقابل  وفي  نجاح وتعي  األعمال،  ق من 

، ألنها األعمالتهتم معظم دول العالم اليوم بريادة  يجاد الحلول والبدائل املناسبة. و مشروعاتهم حيث تحاول العديد من الدول تجاوز تلك التحديات بإ

الت، العلمية منها والتكنولوجية يشهد العالم تطور تقني وتقدم علمي في كافة املجاالطريق نحو التميز وتحقيق األهداف للمؤسسات اإلدارية املختلفة، و 

ي مجال ريادة واالقتصادية وغيرها، ويتميز هذا التطور بوتيرته املتسارعة ونسقه املتصاعد أكثر فأكثر، فال يكاد يمر يوم دون أن نسمع عما هو جديد ف

االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية للدول، حيث أن  في كافة املجاالت، وتفرض سرعة التغيرات تحوالت جذرية مواكبة في املجاالت املالية و   األعمال

عدد املفتاح األساس ي للتقدم والتطور، على أن يتوازى هذا التطور مع تطلعات متجددة، تعزز بروح الريادة )املري 
ُ
 (. 16: 2013، مواكبة هذه التغيرات ت

 مشكلة الدراسة: . 1.1

ا في دفع وتعزيز النمو االقتصادي للدول ملا لها من أهمية في توفير فرص العمل وخفض معدالت ا مقدرً تلعب املشروعات الصغيرة واملتوسطة دورً 

ن املشروعات  البطالة، وكذلك توفير حاجة املجتمع من السلع والخدمات وإن كانت هذه الفائدة تحققها املشاريع الصغيرة واملتوسطة للنمو االقتصادي فإ

أعمق وأكبر في تعزيزها، وذلك لقدرتها على التوسع السريع واستيعاب أكبر عدد ممكن من العمالة، بجانب العديد من الريادية بطبيعة الحال يكون أثرها 

واالجتماعية املناسبة املزايا األخرى التي تحققها والتي تصب في مصلحة التنمية االقتصادية في الدولة، حيث أن تلك املشاريع إذا لم تجد البيئة االقتصادية  

نات املوجودة عدم توجيه الطاقات واألفكار اإلبداعية ملالكي مثل هذه املشاريع لن تكون قادرة على املحافظة على بقائها واستمراريتها وتوظيف اإلمكالها و 

شكلتها في الكشف عن   فيها من مادية وبشرية وتسخيرها بما يسهم في تعزيز نجاح املشاريع الصغيرة واملتوسطة، وعليه تحاول الدراسة الحالية من خالل م

واثرها على هذا القطاع، لذلك يتلخص تساؤل الدراسة    األعمالاملتوسطة والصغيرة من خالل دراسة واقع ريادة    األعمالعلى منشآت    األعمالثر ريادة  أ 

 في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جده؟ األعمالما هو أثر ريادة  في: يالرئيس 

 أسئلة الدراسة:    . 2.1

 تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤل الرئيس والتساؤالت الفرعية التالية: 

إدراك رواد   • االبتكار،   األعمالما مدى  القدرة على  الجديدة،  الفرص  البحث عن  املنافسة،  الريادة )القدرة على  السعودية ألبعاد  العربية  باململكة 

 في تحقيق أهدافها؟ ة في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جدالرغبة في النجاح، الثقة بالنفس( ودورها 

 ا نحو تحقيق أهدافها؟ ملواكبة ودعم احتياجات املنشآت الصغيرة واملتوسطة سعيً  األعمالما هي اآلليات الواجب توافرها لريادة  •

 في تحقيق أهدافها؟ ة سناد املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جدإ في دعم و  األعمالما هو أثر التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة  •

 فرضيات الدراسة: . 3.1

 الدراسة تفترض بشكل رئيس ي ما يلي:

  ألهدافها. ة وبين نجاح تحقيق املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جد األعمالتوجد عالقة بين ريادة  •

ألبعاد الريادة )القدرة على املنافسة، البحث عن الفرص الجديدة، القدرة على االبتكار، الرغبة في النجاح، الثقة   األعمالتوجد عالقة بين إدراك رواد   •

 نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة. بالنفس( وبين 

 رة واملتوسطة.تحقيق أهداف املنشآت الصغي  وبين األعمالوعناصر ريادة  األعمالتوجد عالقة بين اآلليات الواجب توافرها لريادة  •

التي تواجه ريادة   • التحديات والصعوبات  بين  إدراك رواد    األعمالتوجد عالقة  الصغيرة    األعمالوبين مدى  املنشآت  الريادة من أجل اسناد  ألبعاد 

 واملتوسطة في تحقيق أهدافها. 

   .أهداف املنشآت الصغيرة واملتوسطة في تحقيق  األعمالونجاح ريادة  األعمالالتي يدركها رواد  األعماليوجد أثر ألبعاد ريادة  •

 منهج الدراسة:   . 4.1

يعد تحديد منهج البحث العلمي املستخدم في أي دراسة علمية من أهم خطوات إجراء البحث العلمي الرصين، وهناك العديد من مناهج البحث 

البحث وتختلف بحسب طبيعة كل دراسة واإلشكالية البحثية التي تسعى إليجاد  العلمي التي يعتمد عليها الباحثون في إجراء أبحاثهم. وتتعدد أنواع املناهج  

اعتمدت حلول لها. وبالتالي فإن منهج البحث العلمي يعد عبارة عن خريطة طريق يسلكها الباحث للوصول إلى أهداف البحث الذي يقوم بتنفيذه. وقد  

ي يعتمد على استخدام األساليب اإلحصائية الوصفية والتحليلية، ويعرف املنهج الوصفي  هذه الدراسة بشكل أساس ي على املنهج الوصفي التحليلي، والذ

 اإلجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة أو املوضوع اعتمادً   ةنه "مجموعأب
ً

ا   كافيً ا على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليال
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(، وفي ذات السياق فإن املنهج الوصفي التحليلي يهدف إلى "صفة البحث  111:  2014لى نتائج"، )مطاوع والخليفة،  إ   ا الستخالص داللتها والوصول ودقيًق 

ا من خالل استخدام أدوات جمع  التي تستهدف الوصف الكمي أو الكيفي لظاهرة اجتماعية أو إنسانية أو إدارية أو مجموعه من الظواهر املترابطة معً 

ا  ا واقعيً املقابلة واملالحظة وغيرها مما يجعل الظاهرة أو الظواهر محل الدراسة واضحة بدرجة يسهل معها تحديد املشكلة تحديًد   ي املختلفة وهالبيانات  

 (.  118:  2007ا الختبار الفروض حولها" )األشعري، تمهيًد 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:  .2

 اإلطار النظري: . 1.2

 :األعمالريادة  .1.1.2

أهمية كبرى في اآلونة األخيرة وباتت الدول تتسابق في دعم قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة، خاصة تلك التي تتسم  األعمالاكتسب مفهوم ريادة 

 
ً

 عن تأثير ريادة باإلبداع واالبتكار والخروج بأفكار ريادية تفتح آفاق ملنتجات جديدة وتنوع من اقتصاد الدولة وتعزز من نموها االقتصادي، هذا فضال

الثانوية والكليات    في  األعمال املدارس  السعودية، "يسعى عدد متزايد من خريجي  العربية  اململكة  البطالة، وفي  التوظيف والتقليص من مشاكل  مجال 

ا االعتماد على القطاعين العام والخاص في توفير فرص العمل، فإن والجامعات إلى إيجاد فرص في سوق العمل، وبما أن الخريجين ال يستطيعون دائمً 

هي الحل البديل للخروج من البطالة، وإن كان ذلك مرهون بمدى قدرة هؤالء الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة والنجاح في استمراريتها"  األعمالريادة 

(Bokhari et al, 2012وفي ذلك يقال "إن العالم اليوم يواجه تحديات اقتصادية عديدة في ظل التغيرات والتحوالت الجديدة في اال ،) قتصاد التي تمثلت

ا في الحالة االقتصادية للدول املنتجة للنفط خاصة دول الخليج  في انخفاض أسعار النفط والركود االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة ويالحظ ذلك جيًد 

 األعمال لى اهتمام الدول بتنمية ريادة العربي والتي استحدثت سياسات جديده تحاول تغيير االعتماد على النفط كمورد اقتصادي وحيد، األمر الذي أدى إ

 (. 2017ملواجهة البطالة وخفض معدالتها، وتحقيق النمو االقتصادي للدولة" )املخيزيم والجاسر،

الذي اتضح منه االهتمام املتزايد الذي توليه الدولة    األمر م  2015لعام    األعمال( عاملًيا في مؤشر ريادة  31تبوأت اململكة العربية السعودية املركز )

، ودمجها في النظم وتقديم املساعدات الفنية والتدريبية واملادية الالزمة، وعليه أصدرت األعمالفي ظل الوعي بضرورة تنمية ثقافة ريادة    األعماللريادة  

 األعمالوتأتي أهمية مشروعات ريادة    ،(2016)الهيتي،    األعمالدعم وتعزيز ريادة  التشريعات املنظمة، وتزايد العمل على تكامل جميع الجهات املعنية ل

التنافسية محليً  السعودي وزيادة قدرته  في دعم االقتصاد  أهمية كبيرة  اململكة حسب رؤية ا ودوليً لتأخذ  الجديد واملستقبلي القتصاديات  ا، فالتوجه 

من ( هو عدم االعتماد على النفط كمورد اساس ي لالقتصاد السعودي وبالتالي التوجه نحو تنويع مصادر االيرادات والدخل لالقتصاد السعودي، و 2030)

 حاليً   األعمالتحتل ريادة  و   في دعم وتنويع مصادر الدخل.  األعمالضمن ذلك اشراك القطاع الخاص عبر مشاريع ريادة  
ً
 ومتزايدة

ً
في الوقت   ا أهمية كبيرة

قة ذاته، سواء أكان ذلك بالنسبة لالقتصاديات الصناعية أو النامية كما أضحت تمثل موضوع طلب اجتماعي من قبل العديد من األطراف ذات العال

ا ا مهمً بيئية، فهي تعتبر مصدرً )األفراد، الدولة، الهيئات والتنظيمات( وذلك ملا لها من تأثيرات إيجابية على كافة األصعدة االقتصادية واالجتماعية وحتى ال 

 وديكنسون ومارينو    تانغفقد عرفه   ،الكبيرة   باألهمية، والتي حظيت  األعماليعد التوجه الريادي من أهم املفاهيم الرئيسة في ميدان ريادة  للثروة، واإلبداع، و 

وتبني املخاطرة املحسوبة في محاولة منها لخلق واستثمار   واالستباقية  اإلبداعيةسلوكيات  الرغبة املؤسسة في تبني  "  اعلى أنه  (Tang, et al. 2,009)  واآلخرون

 ". الفرص البيئية

 :األعمالمفهوم ريادة  •

(، وتعرف على أنها "قدرات خاصة  6:  2017،والجاسرعرفت الريادة بأنها "إنشاء أو تطوير مشروع له قيمة إبداعية في أي مجال من املجاالت" )املخيزم  

حال ال تتوفر في لدى الفرد يمكن تنميتها، تساعده في بداية املشروع وإدارته ومواجهة مخاطرة بشكل يتميز باإلبداع واالحترافية وهذه القدرات بطبيعة ال

البعض وينجح في عالم   بها  الناس بل يختص  القدرات وتوظيفها توظيًف   على  األعمال كل  الحديث لريادة  (.  2016ا" )أبو سيف،ًح ا صحيتلك  املفهوم  أما 

"املدمر الخالق الذي يحطم املمارسات والصور التقليدية في جميع  هاعرف الذي ( 1934 ،فيرجع إلى املفكر االقتصادي املعروف )جوزيف شومبيتر األعمال

 بداعً إ و ا  ، وبالنسبة لـ)شومبيتر(، فإن الريادة تتضمن خلًق األعمالعمليات اإلنتاج والتسويق وغيرها من العمليات املرتبطة ب
ً

  ا في التنظيم واملعالجة وصوال

 مستحدثة نظم إداريةو  أساليب إنتاج مبتكرة و  منتجات جديدة يعني به  والذي االبتكار ى مفهوم تحقيق منتج إضافي، ويركز شومبيتر كما هو واضح عللى إ 

(Abdu Hameed, Magbool,2014: 5-6)"  ،أكما عرفت ب 
ً

 عن نها "قدرة الفرد على تحويل األفكار إلى عمل، وهي تشمل اإلبداع واالبتكار واملخاطرة فضال

ا عن القدرة على تنفيذ التغيير، أي القدرة (، كما تعبر أيضً Raposo & Paço, 2011: 454املشاريع من أجل تحقيق األهداف" )القدرة على تخطيط وإدارة 

تمامً  يتفق  التعريف  وهذا  األمور  إنجاز  السابق )على  التعريف  الريادة  Johannes son, 2012ا مع  ذلك فقد عرفت  جانب  إلى  ريادة  أ (،  بأنها    األعمالو 

نها" التوجه الريادي على أ، كما تعرف ب(Haynie et al., 2010: 219"اكتشاف وتقييم واستغالل الفرص لتحقيق الخير والخدمات الجيدة في املستقبل" )

و  وهجومية،  مبدعة،  بأنها  املتسمة  واملمارسات  والطرائق  القرار  اتخاذ  ألنماط  املتضمن  للمنظمة  االستراتيجي  التوجه  ذلك  ومحبذة أنه  استباقية، 

اإلنجاز ب  .(Yu,2012)للمخاطرة، واالستقاللية والرغبة في  األنشطة تقوم علأكما عرفت  الحاجات   ىنها "مجموعة من  الفرص، وتلبية  االهتمام وتوفير 

  ش يءنها "مجموع اإلجراءات الالزمة إليجاد  أا ب(، فيما عرفت أيضً 12:  2017(، )العجايب،816:  2016  )املؤمنى،  "األعمالوالرغبات من خالل اإلبداع وإنشاء  
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مكتسبات مادية أو تحقيق   ىمختلف ذي قيمة من خالل تكريس الوقت والجهد الالزمين لذلك، مع األخذ في االعتبار املخاطرة املحسوبة لذلك للحصول عل

نها " املبادرة واملبادأة في أ(، وعرفت الرياد ب47:  2016الن،دعم االبتكارات بشكل نظامي ومستمر")محي ىمنظمة قادرة عل ىالرضا الفردي بهدف الوصول إل

ا إذا استمر علي هذا الوضع ابتكار سلع أو خدمات يكون للريادي السبق في عرضها في السوق، مع تحمل املخاطر ومواجهة التهديدات، وهكذا يصبح رائًد 

على أنها "السلوكيات التي تشمل إظهار املبادرة والتفكير   األعمالمن خالل التعريفات السابقة يعرف الباحث ريادة    .(96:  2017لفترة طويلة" )زيدان وخليل،

املوارد واألوضاع اإلبداعي، وتنظيم اآلليات االجتماعية واالقتصادية في البحث عن الفرص الجديدة، واملثابرة والرغبة في النجاح، والثقة بالنفس لتحويل 

 عملي، وقبول املخاطر والفشل. إلى ربح 

 : األعمالمهارات وأبعاد ريادة  •

مهمتها توفير سبل النجاح لتلك األنشطة واملشاريع، وهذه املهارات هي التي تؤهل    األعمالإن لكل نشاط إداري مميزات تعمل على إنجاحه، ورياده  

بأنهم قادرون على تحويل األفكار إلى ممارسة، ويعتمد نجاحهم على   األعماللقيادة مؤسساتهم بنجاح، وفي ذات السياق عادة ما يوصف رواد    األعمالرواد  

( أن هناك عدة أبعاد لريادة 24-23:  2013(، وقد أبرزت دراسة )القاسم،Leon,2017ية والكفاءة السلوكية، )مهاراتهم وكفاءتهم املعرفية والكفاءة الوظيف

 البد وأن يتحلى بها الشخص الريادي الناجح والتي يمكن عرضها فيما يلي: األعمال

الريادة هو امليل نحو املخاطرة، لذلك نجد أن الشركات  االستعداد وامليل نحو املخاطرة: إن الريادي هو الشخص املخاطر لذلك فأن أهم ميزة في   .1

 
ً

  للمخاطرة من الشركات الكبيرة. الصغيرة التي يمتلكها شخص واحد هي أكثر ميال

لها  الثقة بالنفس: إن األشخاص الذين يمتلكون الثقة بالنفس ويشعرون أنهم يمكن أن يقابلوا التحديات، والثقة بالنفس يستطيع الريادي من خال .2

  أن
ً

 ا. ناجًح يجعل من عمله عمال

في العمل  االندفاع للعمل: يظهر الريادي مستوى من االندفاع نحو العمل أعلى من اآلخرين حتى إن هذا االندفاع والحماس يأخذ شكل العناد والرغبة   .3

  األعماليلي عرض ألهم أبعاد ريادة  والشاق، وفيماالصعب 

ا إلى التنافس بقوة مع املنافسين في القطاع الذي تعمل فيه الشركة  الشركة الريادي جزئيً   اتجاه القدرة على املنافسة هي    :القدرة على املنافسة .1

التنافسية لخصومها وإظهار    استعدادعلى    ,Ortakarpuz &Alagözمنافسيها، )للقوة التنافسية من حيث ميل اإلدارة للسيطرة على القوة 

2017:252 .) 

الجديدةالبحث عن   .2 املوارد بطريقة قد تحقق    :الفرص  بين  الجمع  بمثابة تحديد فرصة وإمكانية  عد 
ُ
ت الجديدة  الفرص  البحث عن  إن مهارة 

، "حيث أن وجود شخص ريادي يبحث عن الفرص الجديدة باستمرار يساعد املنظمة  األعمالا لنشاط ريادة  ا قويً ا وتلك املهارة تعتبر مؤشرً أرباًح 

احتي استباق  املتاحة،  على  الجديدة  الفرص  استغالل  واملستقبل من خالل  الحاضر  في  لتعزيزاجات عمالئها  املنظمة على   واستثمارها  قدرة 

 (. 25: 2015الحصول على حصة سوقية أكبر تساعدها على تحقيق مزيد من النمو في األرباح" )الدراس، 

"إن االبتكار يعني التوصل إلى ما هو جديد، فالجديد قد يكون فكرة أو مفهوم جديد ورغم أهمية الفكر واملفهوم إال أنهما    :القدرة على االبتكار .3

طور  ال يكونان كافيين إذ ال بد من التطبيق الجديد في منتج جديد أو عملية جديدة؛ لهذا فإن االبتكار هو التوصل إلى ما هو جديد بصيغة الت

 (.41-40: 2015ق العملي لفكرة جديدة" )عبد القادر وإبراهيم، املنظم والتطبي

فعال  على األ   األعمالا باملخاطرة وهي وضع احتمالية الخسارة نصب األعين، مما يحث رواد املثابرة والرغبة في النجاح: املثابرة، أو ما يعرف أحيانً  .4

ال تخلو من الشجاعة واإلقدام،   ةحقيق النجاح عبر اتخاذ خطوات ابتكارياالستباقية التي تحول دون تحقق الخسائر، والتي تسعى لت األعمالو 

ا الشجاعة في أعمالها من استغالل الفرص التي يوفرها لها نظامها املعلوماتي القوي وهو ما يتطلب إدارة قوية الريادية عمومً  األعمال"وتستمد 

 ومعارف قيمة لصناع القرار.

الثقة بالنفس هي اعتقاد الفرد بأن لديه الكفاءات الالزمة لبدء شركة، وهي مؤشر راسخ عن نية أصحابها بأن يصبحوا رجال    :الثقة بالنفس .5

؛ فالثقة، إما من خالل الخبرة أو من خالل الشخصية، هي محدد قوي الحتمال أن الفرد سوف يطلع  األعمالأعمال أو االطالع بأنشطة ريادة  

( أن األشخاص الذين يمتلكون الثقة بالنفس ويشعرون أنهم 2014(، وأوضحت دراسة )الفواز،Clarysse et al,2011)  األعمال بأنشطة ريادة 

التحديات يواجهوا  أن     ،يمكن 
ً

يجعل من عمله عمال أن  الريادي من خاللها  يستطيع  بالنفس  ناجًح والثقة    
ً
يمتلك شعور متفوق انه  ا  ا حيث 

 بدرجات أعلى والقدرة على ترتيب هذه املشاكل والتعامل معها بطريقة أفضل من اآلخرين. ا بأنواع املشاكل املختلفةوإحساًس 

 :األعمالحاضنات  .2.1.2

التجارية عن طريق توفير إدارة التوجيه واملساعدة    األعمالعلى أنها "عملية دعم    األعمالحضانة  (NBIA,2012:3) تعرف الجمعية الوطنية األمريكية  

 األعمال وخدمات    التقنية واالستشارات املصممة لتزايد الشركات الشابة وتوفير إمكانية الوصول إلى  العمالء، وتأجير مساحة مناسبة ومرنة وعقود اإليجار

ة في الحصول على التمويل الالزم لنمو الشركة والتي تسرع التطوير الناجح  التجارية املشتركة ومعدات الدعم التكنولوجي األساسية والخدمات املساعد

مع مجموعة من املوارد والخدمات املستهدفة، وهدفها الرئيس هو إنتاج الشركات التي ستغادر برنامج    األعماللبدء الشركات الوليدة من خالل توفير رجال  

 ها القدرة على خلق فرص العمل وتسويق التكنولوجيا الجديدة وتعزيز االقتصاديات املحلية والوطنيةا واستقاللها ويكون لديالحاضنة قبل اكتفائها ماليً 
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( بأنها "مؤسسات لها كيان قانوني مستقل بذاته تعمل على توفير جملة من خدمات التسهيالت للمستثمرين الصغار الذين 296: 2016وعرفتها )كالخي ،.

مشروعات صغيرة   إقامة  إلى  أو يبادرون  أو خاصة  للدولة  نابعة  تكون  أن  املؤسسات  لهذه  ويمكن  االنطالق  لتجاوز مرحلة  الالزم  الدعم  تقديم  بهدف 

حاضنات    مختلطة". موضوع  الدراسات  من  العديد  الريادة   األعمال تناولت  بشركات  الدراسات  واهتمامها  تلك  فيحان،    ومن  )آل  دراسة  توصلت  فقد 

تمثل إحدى املرتكزات األساسية لتأسيس ونجاح املشروعات الريادية حيث تقدم لها الفرصة ومن ثم املوارد   األعمال ( إلى أن حاضنات  95:  2012،  ومحسن

كما  برنامج تنموي يساعد على تنويع النشاط االقتصادي،  األعمال املالية والبشرية واملادية ملواجهة املخاطر التي تواجه تلك املشروعات، وتمثل حاضنات 

تعد وسيلة لتعزيز املشاريع الريادية فهي تقوم بتدعيم الروابط بين الجامعة   األعمالإلى أن حاضنات   ,Daraei, & Salamzadeh)   33:2011)  أشارت دراسة

العمل وأداة لحل مشكالت   األعمالباالعتماد على حاضنات    األعمالوعالم   املرتبطة بسوق  التدريس  أساليب  العلمي وتحسين  البحث  الجامعية لدعم 

االقتصادية التنمية  أعمدة  أحد  الجامعة  يجعل  مما  الحكومة  من  العبء  لتخفيف  فقد  .التمويل  السياق  دراسة  وفي    Lukesa ,Longob  توصلت 

,Zuhair,2019)  )املبيعات، كما   ايراداتالشركات املبتدئة املحتضنة لديها فرصة جيدة أكبر للتفوق على الشركات غير املحتضنة من حيث نمو    ان  إلى

( في دراسته بضرورة وضع سياسات  2018،  فيما أوص ى )املصري،التجارية األعماللحاضنة  األجلطويلة  واآلثار األجلقصيرة  اآلثارتمييز  الدراسةقدمت 

 وطنية واضحة لدعم وتطوير اإلبداع واالبتكار، وإيجاد شراكة فاعلة بين املصانع والشركات الكبرى لدعم املشاريع املحتضنة. وبرامج 

 : األعمالحاضنات  وفوائد أهداف •

توفير بيئة أعمال مناسبة    هيهم األهداف  أ ن  إف(  138:  2017)كافي،(  20:  2009بحسب )الزيدانين،  و   ،هناك أهداف كثيرة وراء إنشاء حاضنات أعمال

املشروعات الصغيرة في مواجهة املعيقات التي قد تواجهها في مرحلة   األعماللنمو   املراحل األولى من عمرها وتشجيع روح املبادرة ومساعدة  الجديدة في 

بداعات الشباب  إ تجميع أفكار و ، و كار الرائدة للمنتسبين للحاضنةاملساعدة في التوفيق والتنسيق بين املؤسسات التمويلية املختلفة وأصحاب األف، و البدء

ية واإلدارية  الواعدين ومساعدتهم في تحويلها إلى مشروعات استثمارية ودعم املهارات واإلبداعات لدى أصحاب املشاريع الصغيرة وتنمية املهارات العمل

توفير آليات الدعم املناسبة لهذه الفئة الطموحة من خالل ، و  التنمية االقتصادية ألفراد املجتمعتحقيق مبدأ التنمية االجتماعية من خالل  ، و للمنتسبين

: 2017كثيرة ومتنوعة، وتتضح هذه الفوائد بحسب )صبرة وبخيت،فهي  األعمالأما فوائد حاضنات   .شبكة من املختصين واملستشارين في املجاالت كافة

دارة املشاريع وتحسين إ بالنسبة للشباب الرياديين تمنح فرص النجاح لهم في إقامة املشاريع وتعزز الثقة بالنفس من خالل املقدرة على إقامة  وهي  (  14

 إلقامة يل املطلوب  و املهارات الفنية واإلدارية، وتسهل عملية االتصاالت وتوفر املعلومات واملعدات البسيطة للعمل وكذلك املكان، باإلضافة إلى تقديم التم

بالنسبة للدولة الحاضنات تساهم في نمو دخل الدولة وتعزز برامج التنمية املستدامة، وتساعد في تجنب فشل األسواق وكسادها كما تروج ، و املشروع

 .للتطوير والتنمية اإلقليمية وتوفر فرص عمل 

 منشآت القطاع الخاص الصغيرة واملتوسطة:  .3.1.2

 بدأت الدول  
ً
ا منها بضرورة االهتمام بها ألنها تمثل تطلعات الشباب وجهات مختصة أخرى بالدولة في االهتمام باملشاريع الصغيرة واملتوسطة إدراك

من ضمنها ، فاملشاريع الصغيرة واملتوسطة هي املحرك األساس ي للنشاط والنمو االقتصادي في معظم الـدول وبالـذات الـدول النامية، و ( الجدداألعمال)رواد  

ن "املشاريع الصغيرة واملتوسطة في حقيقة األمر، القاطرة التي تأخذ باقتصاد أي بلد باتجاه أ( ب148:  2015وقد أشار )مهدي، .اململكة العربية السعودية

ا واألقدر  واملتوسطة، هي االقتصاديات األكثر نموً ا باملشروعات الصغيرة ا خاصً النمو واالزدهار، وعلى عكس الشائع، فإن االقتصاديات التي تولي اهتمامً 

إن االنطالقة من أجل دعم هذا القطاع الحيوي في االقتصاد الجزائري، تكمن في نشر ودعم ثقافة العمل الحر   ،على حل املشاكل االقتصادية لبلدانها

ن دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة سيكون إلذا ف، تيعاب العمالةا تعتبر العنصر الرئيس ي في اسوأيضً  بشكل عام، وثقافة الريادة على وجه الخصوص"،

اإل  العاملين له مردوده  الكثير من  استيعاب  في  تساهم  بخلق فرص عمل  واعدة كفيلة  ككـل ونـشوء مؤسسات  الوطني  االقتصاد  ونمو  بنية  يجابي على 

 .مرة حيث ان هؤالء الشباب يدخلون سوق العمل ألول  األعمالوباألخص الشباب من خالل مشاريع الريادة عبر رواد ورائدات 

 توسطة:      نجاح املؤسسة الصغيرة واملمفهوم  •

ه شخص تحتل املشروعات الصغيرة مكانة مهمة في االقتصاد العاملي املعاصر، وتعد ضرورة لبناء اقتصاد سليم، ويعرف بأنه ذلك العمل الذي يبدأ ب

الصغيرة الريادية أسواقها بحسب س ماله وعدد العاملين به، وتحدد املشروعات  أ ا بحجمه ونشاطاته، ور واحد أو عدد محدود من األشخاص، ويكون صغيرً 

لو تم االخذ باالعتبار االرتباط الوثيق مليدان  نظامها، أي أنها تتحرك بحسب السوق أو الزبون وبغض النظر عن حجمها، أو قطاع الصناعة التي تعمل. و 

بصفة عامة وفي    األعمالهمية البالغة في مجال إدارة  باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ستتم دراسة النجاح الريادي والذي أضحى يحظى باأل   األعمالريادة  

على أنه التحسن في أداء املنظمة املرتكز بشكل إلى الزيادة ,Azzam & Moussa,2010)فقد عرفه العزام وموس ى )  .على وجه الخصوص  األعمالميدان ريادة  

، على أنه تحقيق املستوى الجيد ,Perez & Canino ,2009)كما عرفه بيرز وكانينو ) .في توليد الدخل، وتحقيق النمو، وخلق فرص عمل إضافية وجديدة 

النجاح ,(Ihsan, Jelab al et ,2016) هذا ويعرفا،  وبالتالي يحقق النجاح واالهداف معً في أداء املؤسسة، يما يحقق لها النمو واملوقع التنافس ي الجيد،  

تحقيقه من خالل تضافر جملة من الخصائص الفردية للشخص املقاول والتي من بينها: روح اإلبداعية، تحمل املخاطرة، الريادي على أنه "الواقع املمكن 

الت امليزة  املؤسسة  إكساب  بغرض  الطاقة،  العالي من  املستوى  وكذا  الفاشلة  التجربة  نتائج  الخوف من  بالنفس، عدم  الثقة  لإلنجاز،  نافسية الحاجة 

  . املستدامة
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 :الدراسات السابقة . 2.2

نها ذات عالقة بصورة أو بأخرى بموضوع الدراسة الحالية وهي  أ في هذه الجزء من الدراسة يحاول الباحث استعراض عدد من الدراسات التي يرى  

 كما يلي:

مكاناتها وقدراتها لتمكين املشاريع من تحقيق نموها  إ لى إظهار مدى قدرة حاضنات األعمال على تطوير  إ وقد هدفت الدراسة    (2018)  املصري   دراسة •

جاح ومعرفة الدور الحقيقي الذي تلعبه في متابعة ومرافقة الشباب إلنشاء مشاريعهم الخاصة، وقد أظهرت الدراسات نتائج عديدة من أهمها إن ن

وكفاءة معایير اختيار املشاريع التي تحتضنها ومن هذه املعایير توافق احتجاجات املشروع مع اإلمكانيات  أي حاضنة یعتمد بشكل كبير على جودة  

 . املادية والبشرية للحاضنة وقدرة املشروع على خلق فرص عمل جديدة 

ير فرص عمل لى التعرف على دور حاضنات التكنولوجيا في الجامعات  إ هدفت الدراسة  ،  (2018)  الغويل   دراسة •
َ
الليبية من خالل تعزيز اإلبداع وتوف

ظهرت الدراسة عدد من النتائج حيث تعاني الحاضنات التكنولوجية الجامعية، من ضعف البرامج التي تعمل على تطوير مهارات  أ لرواد األعمال، و 

  .العاملين في أساليب التدريب العملي ملشاريع األعمال

املعوقـات   ىتقيـيم دور الجامعـات املصـرية فـي تنمية ثقافة ريادة األعمال لدي الطالب، والتعـرف علـلى  إ راسة  هدفت الد  (،2018)  الرميدي  دراسة •

أن هنـاك قصـور واضـح فـي دور الجامعـات فـي تنميــة ثقافـة ريــادة   ىالتـي تواجههـا فـي تنمية ثقافة ريادة األعمال لدي الطالب، وقـد توصـلت الدراسـة إلـ

عليم للريادة، الطــالب فـي كــل املحـاور التـي شــملت الرؤيـة والرســالة واالستراتيجية، والقيــادة والحوكمة، واملوارد والبنية التحتية، والت   ى عمال لـداأل 

ت املصرية رؤية ورسالة واستراتيجية والدعم الجـامعي، والتـدويل والعالقـات الجامعيـة الخارجيـة، وتقـويم ريـادة األعمال، كما ال توجد لدي الجامعا

 ىوغياب التعليم الريادي بشكل كبير في مختلف التخصصات، بجانب ضعف الدعم الجامعي لريادة األعمال لد تتبني تنمية ثقافة ريادة األعمال

 الطالب.

عرض أهم االصالحات املنتهجة في هذا املجال، تشخيص واقع ريادة األعمال في الجزائر من خالل    هدفت هذه الدراسة إلى(  2017)  دراسة أيوب •

أهمها  والتي ترمي إلى دعم ومساندة الرياديين من أجل إنشاء مؤسساتهم الصغيرة واملتوسطة، وضمان بقاءها، وقد توصلت الدراسة إلى جملة نتائج 

ا يرة واملتوسطة محل الدراسة بيد أنها منخفضة نوعً وجود عالقة تأثيرية إيجابية ذات داللة إحصائية بين التوجه الريادي ونجاح املؤسسات الصغ

ا في إجابات أفراد العينة حول متغير دور التوجه الريادي في نجاح املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  ما، كما لم تظهر الدراسة وجود فروق دالة إحصائيً 

   تعزى إلى املتغيرات الديمغرافية.

لى تقييم أثر حاضنات األعمال في نجاح املشاريع الريادية في قطاع غزة، وكذلك قياس دور حاضنات  إ ، هدفت الدراسة  (2017)   صبرة وبخيت   دراسة •

وت املجتمعية،  الريادة  تعزيز  في  األعمال  أثر حاضنات  لقياس  إجراء دراسة كمية  الريادية،  للمشاريع  والعون  املساعدات  تقديم  في  قديم  األعمال 

األعمال والريادة االجتماعية واملساهمة في توفير قاعدة معلومات علمية تساعد توصيات قد تفيد راسمي   السياسات االقتصادية في تعزيز ريادة 

%من أفراد العينة يرون أن نجاح مشروعاتهم كان   78حاضنات األعمال داخل قطاع غزة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن 

%من أفراد العينة أن منظومة االحتضان للمشاريع الريادية ناجحة وفاعلة في قطاع غزة بنسبة تفوق   55لها، بينما أفاد  بسبب الفكرة الرئيسية  

  %(. 50ـالـ)

معرفة  لى استعراض دور حاضنات األعمال في توفير االحتضان والدعم للمشاريع الريادية، إ، وقد هدفت الدراسة (2016) نصار والبلعاوي  دراسة •

ئج  انعكاسات وتأثير ممارسة التدريب من منظور إبداعي على تأسيس وتطوير مشاريع أعمال صغيرة ريادية، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتا

أهمها   ملجان  أ كان من  إحصائية  داللة  ذو  تأثير  التعلم هناك  والتشجيع على  التدريبية،  الدورة  وإدارة  املدرب،  كفاءة  وهي:  اإلبداعي  التدريب  الت 

كون ممارسة  يدلل على  وهذا  ريادية،  أعمال صغيرة  وتطوير مشاريع  تأسيس  التدريبية على  الدورة  ختام  وفعاليات  التدريب،  واملشاركة، وطرق 

 هات، بإبداعية له تأثير مباشر على تأسيس وتطوير تلك املشاريع. منظومة التدريب في حاضنات األعمال وغيرها من الج

لى إبراز حاجة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة لحاضنات األعمال التكنولوجية لتنميتها وترقيتها،  إ هدفت الدراسة    (،2016)  بن قاوقاو ومزير   دراسة •

  وكذلك إبراز الدور الذي تمارسه الحاضنات التكنولوجية في دعم وتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، وقد خلصت الدراسة لعدد

دارية، تمويلية، عامة وشخصية، كما تقوم بإقامة برامج ومحاضرات وندوات تدريبة، كما تتمثل من النتائج من أهمها تقدم الحاضنات خدمات: إ 

ستشاري، سبل الحاضنات التكنولوجية في تأهيل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائرية في تقديمها للدعم املالي، القانوني، السياس ي، الفني واال 

 ذا القطاع إلى مصاف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة العاملية. اإلداري بالشكل الالزم للنهوض والرقي به

والتعرف على أثر إنشاء ،  معرفة ريادة األعمال وأثرها في معالجة البطالة في اململكة العربية السعودية  ، هدفت هذه الدراسة إلى(2015)   إدريس  دراسة •

ي الحد منها، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن هناك وعي كبير املشروعات الصغيرة واملتوسطة عل حجم البطالة والدور الذي تلعبه ف

كما اتضح صحة وجود عالقة ذات داللة إحصائية )إيجابية( قوية   بأهمية املشروعات الريادية في التنمية االقتصادية، ودورها في الحد من البطالة،

 اب السعودي محل الدراسة. بين كثرة املشاريع الريادية وزيادة دخل الفرد بين الشب
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نحو الخدمات   - املحتضنة واملتخرجة  -لى التعرف على اتجاهات رواد األعمال في املشروعات املدروسة  إ هدفت هذه الدراسة  (،  2015)  مهدي  دراسة •

املشرو  إتباع حاضنة  الضوء على مدى  وتسليط  األعمال،  ريادة  لتعزيز  تسعى من خاللها  والتي  الحاضنة،  تقدمها  لحزمة التي  عات بمدينة عنابة 

  متكاملة من الخدمات تؤثر من خاللها على ريادة األعمال، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن حاضنات املشروعات تهدف بشكل

القة ارتباط معنوية موجبة أساس ي إلى الترويج لروح الريادة، ومساندة املشاريع الريادية الصغيرة على مواجهة صعوبات مرحلة االنطالق، ووجود ع

ة، مالية،  بين خدمات حاضنة املشروعات وتعزيز ريادة األعمال، إذ ارتبطت الخدمات املعتمدة في الدراسة )إدارية، استشارية، تنمية املوارد البشري

 ي بين هذه املتغيرات. تسويقية، فنية، سكرتارية( مع تعزيز ريادة األعمال بعالقة معنوية موجبة، ويدل ذلك على الترابط املنطق

لى تحديد دور حاضنات األعمال في دعم رواد األعمال واملشروعات الصغيرة، والتوصل لرؤيا  إ، وقد هدفت هذه الدراسة  (2015)  الهزاني  دراسة •

هم نتائج الدراسة أن هناك أ مستقبلية ملواجهة الصعوبات التي تواجه حاضنات األعمال في دعمها لرواد األعمال واملشروعات الصغيرة، وقد كان من  

ات على أن الدور الفعلي لحاضنات األعمال يتمثل في توفير الدعم الفني من خالل شبكة من املختصين  اتفاق بين كل من رواد األعمال ومدراء الحاضن

  واملستشارين، وتخفيض مخاطر الدخول للسوق وتقديم برامج تدريبية لرواد األعمال، والتعريف باملشروعات املحتضنة من خالل وسائل األعالم

ا  املشروع بمختلف  والحضور في املعارض املختلفة، والتقييم  ملستمر لوضع املشروعات املحتضنة ملعرفة مشاكلها وتقديم الحلول املمكنة، وربط 

 وربط املشاريع املحتضنة بالشركات الكبيرة. الجهات الحكومية وغير الحكومية،

الدراسة    (،2014)  الهرامشة  دراسة • الزر إ تهدف هذه  األعمال في جامعة  إدارة  اتجاهات طالب  إلى  التعرف  الصغيرة لى  املشروعات  إقامة  قاء نحو 

يرة الريادية،  الريادية، والتعرف إلى أهمية إقامة املشروعات الصغيرة الريادية وإلى أهم السمات الفردية التي تساهم في إقامة الفرد للمشروعات الصغ

إنشاء املشروعات الصغيأ وكانت أهم نتائج الدراسة   الطالب على  رة الريادية تحقيق مكانة في املجتمع وأن يصبح ن من أهم األسباب التي تساعد 

   .الطالب سيد نفسه، كما تساهم املشروعات الصغيرة الريادية في توفير فرص العمل، وتحقيق النمو في االقتصاد الوطني

االقتصاد املحلي من خالل تشجيع  هدفت الدراسة إلى التعرف على دور حاضنات األعمال واهميتها كأداة إلنعاش وتنمية (، 2012) لشكري ا دراسة •

الحاضنات وخدماتها بدءً  بألية عمل  املتعلقة  املفاهيم  الدراسة بعض  إنشاء شركات صغيرة وتوضح  املبادر على  الجامعات  ا من  الشباب وخريجي 

تحويلها   اإلبداعية وحتى  الإ لى شركة صغيره وتخريجها  إ الفكرة  نقص  الدراسة  نتائج  وكان من  املحلي،  السوق  دور  لى  في  الشباب  جيل  بين  توعية 

مية الحاضنات وأهمية األعمال الحرة مع التأكيد على ضرورة تكاثف الجهد من أجل تنفيذ تقييم شامل لجدوى الحاضنات كأداة فاعلة في إنعاش تن

 . االقتصاد املحلي

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع حاصنات األعمال في قطاع غزة، وتحديد الدور الذي تلعبه في دعم املشاريع الصغيرة   (،2012)   النخالة  دراسة •

،  ابمن خالل تقديم العديد من الخدمات التي تحتاج إليها، وقياس دور حاضنات األعمال في تقديم املساعدة والعون للمشاريع الصغيرة لدى الشب

انطالقها، و أن املشاريع الصغيرة في غزة تعاني من العديد من املشاكل التي قد تكون سببً   وقد أظهرت الدراسة ن الخدمات أ ا في فشلها منذ بداية 

مكانيات املقدمة من قبل حاضنات األعمال متدنية وال تعمل على دعم املشاريع بشكل كبير، وهذا عائد إلى نقص الخبرة في هذا املجال وانخفاض اإل 

  .لديهااملتوفرة 

 عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة ومدى االستفادة منها:  

املتوسطة تتشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في أنها تمثل أحد االتجاهات أو النماذج املعاصرة في موضوعي ريادة األعمال ومنشآت األعمال  

 توظيفها في املجال االداري توظيًف والصغيرة باململكة العربية السعودية، والتي يمكن  
ً

ا للتحسين املتواصل، وتعتبر هذه الدراسة بحسب علم  سعيً ا فاعال

ا( باململكة العربية السعودية، حيث لم يتم العثور على  الباحث الوحيدة التي تناولت أثر ريادة األعمال على نجاح منشآت األعمال املتوسطة والصغيرة )معً 

ري ربطت  وأن  سبق  )أيوبدراسة  دراسات  وتعتبر  الشركات،  هذه  نجاح  عامل  في  باململكة  واملتوسطة  الصغيرة  باملنشآت  األعمال  )صبره  2017  ،ادة   ،)

)الهزاني،2017وبخيت، أما  وفلسطين(  )الجزائر  السعودية  العربية  اململكة  خارج  بيئات  في  لكنهما  األقرب  في دعم 2015  ( هما  دراستها  اقتصرت  ( فقد 

 بمدينة الرياض.  املنشآت الصغيرة 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها:  .3

البحث  منهج  تحديد  في  اإلجراءات  هذه  تتمثل  حيث  الدراسة،  في  املتبعة  املنهجية  اإلجراءات  لعرض  الدراسة  من  الجزء  هذا  الباحث  خصص 

تحقيق في  تساهم  التي  األولية  البيانات  للحصول على  استخدامها  تم  التي  الدراسة  أداة  اختيارها،  الدراسة وطريقة  وعينة  أهداف    املستخدم، مجتمع 

 اسة واإلجابة عن أسئلتها البحثية واختبار فرضيات الدراسة.  الدر 

   :مجتمع وعينة الدراسة . 1.3

الدراسة في جميع   الدراسة من خالل األسلوب  وقد  .  ة املنشآت الخاصة املتوسطة والصغيرة بمحافظة جديتمثل مجتمع  أداة  الباحث بتوزيع  قام 

ا، حيث عمل الباحث على نشر االستبانة باستخدام مواقع التواصل االجتماعي وتصميم االستبانة إلكترونيً الغير مباشر باستخدام نموذج قوقل درايف 

من رواد   400يبلغ عددهم  األعمالأما عينة الدراسة فقد استهدف الباحث اختيار عينة عشوائية بسيطة من رواد   املختلفة للوصول إلى العدد املناسب.
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وبالتالي اعتمدت الدراسة الحالية على أسلوب العينة القصدية وهي عينة غير احتمالية. وبعد توزيع االستبيان على عينة الدراسة بمدينة جدة،    األعمال

( استجابة من كامل أفراد العينة املستهدفين بالدراسة. وبعد مراجعة البيانات تم التأكد من 400تمكن الباحث من الحصول على استجابات من عدد )

 اإلجابات، وبالتالي أصبحت جميع االستجابات مستوفية لشروط الصالحية لالستخدام في تحليل الدراسة.   اكتمال

 :الدراسة أداة . 2.3

جميع متغيرات الدراسة الرئيسية وأبعادها وفقراتها، حيث شملت أداة   تحوي للحصول على البيانات األولية، قام الباحث بتصميم وإعداد استبانة 

 ( محاور رئيسية وهي كما يلي:  4االستبانة )

الصغيرة واملتوسطة في محافظة جدة في   األعمالفي نجاح منشآت    األعماليهدف هذا املحور إلى قياس أثر ريادة  و   األعمال: عن ريادة  حور األول امل •

فقرة موزعة على ثالث أبعاد تتضمن )بعد السلوك الريادي، بعد معززات الريادة، وبعد محددات   12تحقيق أهدافها. حيث يحتوي هذا املحور على 

 الريادة(، حيث يتضمن كل بعد أربعة فقرات لقياس ما يهدف املحور لقياسه. 

باململكة العربية السعودية ألبعاد الريادة التي تضم: )القدرة على املنافسة، البحث   األعمالرواد  املحور لقياس مدى إدراك   : يهدف هذا املحور الثاني •

 فقرة موزعة بين أبعاده الخمسة.  12هذا املحور  يحوي عن الفرص الجديدة، القدرة على االبتكار، الرغبة في النجاح، والثقة بالنفس( حيث 

ا نحو  ملواكبة ودعم احتياجات املنشآت الصغيرة واملتوسطة سعيً   األعمال: ويهدف هذا املحور للتعرف اآلليات الواجب توافرها لريادة  املحور الثالث  •

 فقرات لقياس ما يهدف لقياسه.  10تحقيق أهدافها. ولقد تضمن هذا املحور 

في دعم وإسناد املنشآت الصغيرة واملتوسطة   األعمالالتي تواجه ريادة  : ويهدف هذا املحور للتعرف على أثر التحديات والصعوبات  املحور الرابع •

فقرة موزعة بين املحاور الرئيسية    49فقرة. وبالتالي فإن أداة الدراسة احتوت على    15بمحافظة جدة في تحقيق أهدافها، حيث تضمن هذا املحور  

 ة بعينة الدراسة تشمل الجنس، الخبرة، املؤهل التعليمي، الوظيفة، والعمر. األربعة، باإلضافة إلى ذلك تضمنت أداة الدراسة خمسة متغيرات خاص

  :مؤشرات الصدق والثبات ألداة الدراسة . 3.3

جل في واقع األمر هناك العديد من اإلجراءات املنهجية التي تستخدم في التحقق من مدى صدق وثبات أدوات القياس وسالمة إجراءات إعدادها أل 

   .املعلومات والبيانات الدقيقة التي تساهم في أهداف الدراسة. ومن بين أهم األساليب املتبعة صدق املحكمين، والصدق البنائيالحصول على 

   :ضبط املحكمين لالستبانة •

( من أفراد العينة  Primary Dataمن أجل التحقق من صدق أداة الدراسة )االستبانة( الحالية والتي صممت بغرض الحصول على البيانات األولية )

حيث املستهدفين بالدراسة، تم عرض االستبانة على نخبة من املحكمين بلغ عددهم خمسة محكمين من األساتذة املختصين في مناهج البحث العلمي،  

 لك املالحظات والتوجيهات.  أبدى السادة املحكمون مالحظاتهم على االستبانة في صورتها األولية وتم وضع ذلك في االعتبار وجرى التعديل وفق ت

 البنائي:الصدق  •

  إن الهدف من الصدق البنائي هو قياس درجة ارتباط كل فقرة من فقرات االستبانة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي وللتحقق من مؤشرات

الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي من خالل تطبيق  الصدق ألداة الدراسة الحالية قام الباحث بحساب قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة مع  

 ا، ولقد جاءت النتائج، كما هو مبين بالجدول التالي: ( فردً 40االستبانة على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة بلغ حجمها )

 الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه   تباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة معمعامالت االر (: 1) جدول 

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

1 **0.509 13 **0.690 25 **0.534 35 **0.713 

2 **0.593 14 **0.578 26 **0.587 36 **0.819 

3 **0.630 15 **0.639 27 **0.706 37 **0.825 

4 **0.661 16 **0.732 28 **0.786 38 **0.711 

5 **0.499 17 **0.636 29 **0.818 39 **0.802 

6 **0.695 18 **0.710 30 **0.749 40 **0.743 

7 **0.567 19 **0.643 31 **0.840 41 **0.846 

8 **0.700 20 **0.800 32 **0.835 42 **0.787 

9 **0.680 21 **0.655 33 **0.828 43 **0.581 

10 *0.369 22 **0.628 34 **0.793 44 **0.624 

11 **0.706 23 **0.750   45 **0.682 

12 **0.602 24 **0.735   46 **0.812 

      47 **0.747 

      48 **0.674 

      49 **0.563 

 عند مستوى املعنوية )** تشير إلى أن معامل االرتباط دالة 
ً
 (.  0.01إحصائيا

 عند مستوى املعنوية )
ً
 (0.05*تشير إلى أن معامل االرتباط دال إحصائيا

النتائج بالجدول   أداة الدراسة )االستبانة( ترتبط على نحو دال إحصائيً 1)ويتضح من  أن درجة كل فقرة من فقرات محاور  الكلية  (  الدرجة  ا مع 

.  وهذا يعني أن كل فقرة من فقرات االستبانة تحقق أهداف القياس املرجوة من كل محور من 0.05و  0.01للمحور الذي تنتمي إليه عند مستويات الداللة  

-0.369لفقرات االستبانة تراوحت ما بين )  املحاور. وبالتالي فإن أداة االستبانة تتمتع بدرجة عالية من املصداقية، كما يتضح أن قيم معامالت االرتباط
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في املحور األول، حيث تبين وجود انخفاض في مؤشر معامل   10ما عدا الفقرة رقم   ،مثل قيم ملعامالت ارتباط موجبة( حيث أن جميع هذه القيم ت0.846

 االستبانة ككل.   ا وذلك ألنها لم تؤثر في درجة ثبات املحور أوارتباطها املحور، إال أنها مقبولة إحصائيً 

 : عرض وتحليل نتائج الدراسة ومناقشتها .4

ال  الباحث في هذا  الدراسة  جزءتناول  نتائج  أداة االستبانة   ،تحليل وتفسير ومناقشة  الحصول عليها باستخدام  التي تم  الدراسة  بيانات  ولتحليل 

 
ً

في نجاح   األعمالريادة هدفت الدراسة الحالية بشكل رئيس ي إلى التعرف على أثر  ،ا يحقق أهدافها ويجيب عن تساؤالتها املطروحة وفرضياتها علميً تحليال

( وذلك إلدخال بيانات  SPSSاستخدام برنامج التحليل اإلحصائي بالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )تم    ،ة املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جد

الحصول على استجابات من عدد )الدراسة ومعالجتها إحصائيً  الصغيرة 400ا، حيث تم  املشاريع  بالدراسة من رواد  املستهدفين  العينة  أفراد  ( فرد من 

ليل بيانات الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة الستخراج الجداول اإلحصائية والعمل على تحليلها وتفسير واملتوسطة بنسبة كاملة. كما تح

 وفيما يلي يتناول الباحث تحليل وتفسير نتائج الدراسة كما سيرد فيما يلي: ، نتائجها

   :اإلجابة عن األسئلة البحثية نتائج 

عرضها   خصص الباحث هذا الجزء إلى تحليل وتفسير نتائج الدراسة ومناقشتها، والتي يركز فيها على اإلجابة عن األسئلة البحثية للدراسة من خالل

ا  التي  املناسبة  اإلحصائية  املؤشرات  توظيف  خالل  من  وذلك  التالية،  البحثية  األسئلة  عن  لإلجابة  وتفسيرها  وتحليلها  إحصائية  جداول  ألساليب في 

 اإلحصائية الوصفية واالستداللية.  

   في تحقيق أهدافها؟ ةفي نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جد األعمالما هو أثر ريادة نتائج اإلجابة عن السؤال األول:  . 1.4

 واملتوسطة بمحافظة جدة وتحقيق أهدافها املنشآت الصغيرة في نجاح  األعمالحول أثر ريادة  األعمالاستجابات رواد (: 2جدول )
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    السلوك الريادي  

العاملون يعملون باستقاللية واسعة في التصرف  1

بمفردهم حال اعتقادهم أن ذلك من مصلحة 

 العمل وهذا يدعم السلوك الريادي  

 11 1.09 3.63 13 59 85 151 92 ت 

 3.3 14.8 21.3 37.8 23.0 ن% 

يتوفر إبداع فيما يخص طرق وأساليب العمل في  2

املنشآت الصغيرة واملتوسطة مما يدعم السلوك  

 الريادي.  

 3 0.85 4.12 2 17 62 171 148 ت 

 0.5 4.3 15.5 42.8 37.0 ن% 

تتوفر رغبة مشتركة ما بين الرواد العاملين في بلوغ   3

 األهداف املحددة وهذا يدعم السلوك الريادي  

 1 0.80 4.23 2 11 47 172 168 ت 

 0.5 2.8 11.8 43.0 42.0 ن% 

يتوفر باملنشآت تقييم مستمر لتنفيذ متطلبات   4

 واستحقاقات السلوك الريادي

 8 0.93 3.89 2 34 84 166 114 ت 

 0.5 8.5 21.0 41.5 28.5 ن% 

    معززات الريادة  

هناك عمل من أجل تصميم طريق التميز املؤسس ي   5

بدال من االعتماد على أساليب املنشآت األخرى وهذا 

 يعزز من العمل الريادي  

 10 0.99 3.67 2 54 111 140 93 ت 

 0.5 13.5 27.8 35.0 23.3 ن% 

يمتلك العاملون باملنشأة القدرة على االستجابة  6

 .  األعمالبسرعة لإلبداع الحاصل في بيئة 

 2 0.76 4.15 0 12 53 198 137 ت 

 0.0 3.0 13.3 49.5 34.3 ن% 

تتوفر حرية واستقاللية تامة للعاملين ألخذ القرار   7

 دون االعتماد على توجيه اإلدارة وهو ما عزز الريادة  

 9 0.96 3.72 0 48 114 142 96 ت 

 0.0 12.0 28.5 35.5 24.0 ن% 

يمتلك العاملون القدرة على توقع الفرص الجديدة   8

 وتحديدها ومالحظتها واملشاركة في األسواق الواعدة  

 4 0.86 4.02 0 22 78 171 129 ت 

 0.0 5.5 19.5 42.8 32.3 ن% 

    محددات الريادة  

تتوفر الرغبة في تجريب أشياء جديدة وجعل األشياء   9

 بشكل مختلف ومتفرد ملجرد وجود احتمال التغيير 
 5 0.83 3.99 0 18 85 180 117 ت 

 0.0 4.5 21.3 45.0 29.3 ن% 

يتوفر لدى العاملين روح العمل مع اآلخرين في شكل   10

 الفريق الواحد.  

 12 1.04 3.36 0 99 131 98 72 ت 

 0.0 24.8 32.8 24.5 18.0 ن% 

 7 0.84 3.91 0 21 98 177 104 ت  يتوفر الدعم الفني من خالل شبكة من املختصين.  11

 0.0 5.3 24.5 44.3 26.0 ن% 

توفر معلومات عن األساليب الحديثة في مجال  12

 التسويق له أثر إيجابي في نجاح املنشآت.  

 6 0.87 3.95 0 28 76 183 113 ت 

 0.0 7.0 19.0 45.8 28.3 ن% 

  0.47 3.89 املتوسط الحسابي املرجح العام   
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على نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جدة وتحقيق أهدافها،   األعمالاستجابات أفراد العينة حول أثر ريادة (  2)بينت النتائج بالجدول  

بلغت ) العام  املرجح  الحسابي  املتوسط  أن قيمة  )3.89حيث يتضح  العينة  0.47( وانحراف معياري قدره  أفراد  أن غالبية  (. وبالتالي نستنتج مما سبق 

على نجاح مشاريع املنشآت الصغيرة واملتوسطة في محافظة جدة. وهذا يشير إلى أن تبني مفهوم   األعمالأثر إيجابي وبدرجة عالية لريادة  يوافقون أن هناك  

نتائج  يؤثر على نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة وقد يكون لذلك العديد من األسباب والتي نحاول التعرف عليها من خالل تحليل وتفسير  األعمالريادة 

على " تتوفر رغبة مشتركة ما بين الرواد العاملين في بلوغ األهداف  التي تنص  ( 3أن الفقرة رقم ) (2) الدراسة كما سيرد فيما يلي:  أظهرت النتائج بالجدول 

ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي  املحددة وهذا يدعم السلوك الريادي" قد حازت على املرتبة األولي من بين الفقرات املفسرة ملفهوم السلوك الريادي،

بلغت ) العينة حيث  أفراد  )4.23الستجابات  الرغبة  0.80( وانحراف معياري قدره  أن توفر  العينة يؤكدون  أفراد  أن غالبية  بالتالي نستنتج مما سبق   .)

املنشآت الصغيرة واملتوسطة. كما أشارت جًد العاملين باملشروع الريادي لبلوغ األهداف املحددة يساهم بدرجة كبيرة    األعمالاملشتركة لرواد   ا في نجاح 

أن    ( 2)يدعمون أن لديهم رغبة مشتركة لبلوغ األهداف املحددة بشكل إيجابي. كما أظهرت النتائج بالجدول    األعمال% من رواد  85النتائج بالجدول أن  

" قد حازت على املرتبة الثانية من  األعمالعلى " يمتلك العاملون باملنشأة القدرة على االستجابة بسرعة لإلبداع الحاصل في بيئة التي تنص ( 6العبارة رقم )

امل الفقرات  العينة بين  أفراد  الحسابي الستجابات  املتوسط  الصغيرة واملتوسطة في محافظة جدة، ويدعم ذلك قيمة  املشاريع  الريادة في  فسرة ملعززات 

يؤكدون  املشاركون في الدراسة الحالية    األعمال(. بالتالي نستنتج مما سبق أن غالبية أفراد العينة من رواد  0.76( وانحراف معياري قدره )4.15حيث بلغت )

%  83.8لبية وبنسبة أن العاملين باملنشأة يمتلكون القدرة على االستجابة وبالسرعة املطلوبة لإلبداع الذي يحدث في بيئة العمل. كما بينت النتائج أن الغا

 لعمل. يؤكدون بأن العاملين لديهم القدرات املناسبة للتجاوب مع التغيرات وخاصة املتعلقة باإلبداع واالبتكار في بيئة ا 

على " يتوفر إبداع فيما يخص طرق وأساليب العمل في املنشآت الصغيرة واملتوسطة  التي تنص  (  2أن العبارة رقم )  (2)كما بينت النتائج بالجدول  

ة جدة، ويدعم ظة بمحافمما يدعم السلوك الريادي" قد حازت على املرتبة الثالثة من بين الفقرات املفسرة للسلوك الريادي في املنشآت الصغيرة واملتوسط

 األعمال(. وعليه يتبين مما سبق أن غالبية رواد  0.85( وانحراف معياري قدره )4.12ذلك قيمة املتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حيث بلغت )

وفي ذات السياق، فقد بينت   % يؤكدون ذلك.79.8يرون أن اإلبداع الخاص بطرق وأساليب العمل يتوفر لدى الرواد بدرجة كبيرة. كما بينت النتائج أن  

شاركة في األسواق على "يمتلك العاملون القدرة على توقع الفرص الجديدة وتحديدها ومالحظتها واملالتي تنص  (  8أن العبارة رقم )  ( 2)النتائج بالجدول  

ذلك قيمة املتوسط  الواعدة" قد حازت على املرتبة الرابعة من بين الفقرات املفسرة ملعززات الريادة في املشاريع الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جدة، ويدعم  

امتالك العاملون القدرة على توقع الفرص   (. وعليه يتبين مما سبق أن0.86( وانحراف معياري قدره )4.02الحسابي الستجابات أفراد العينة حيث بلغت )

كما تشير النتائج  الجديدة يعد من أبرز الخصائص التي تتوفر لدة العاملين بتلك املشاريع، مما يكون له أثر إيجابي وبدرجة كبيرة على نجاح هذه املشاريع.

على " تتوفر الرغبة في تجريب أشياء جديدة وجعل األشياء بشكل  التي تنص ( 9أن العبارة رقم ) (2)النتائج بالجدول كما أظهرت  % يؤكدون ذلك.75.1أن 

و  الصغيرة  املشاريع  في  الريادة  ملحددات  املفسرة  الفقرات  بين  الخامسة من  املرتبة  نالت  قد   " التغيير  احتمال  وجود  ملجرد  ومتفرد  املتوسطة مختلف 

(. وعليه يتضح مما سبق  0.83( وانحراف معياري قدره )3.99فراد العينة حيث بلغت )بمحافظة جدة، ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي الستجابات أ 

املشاركون في الدراسة الحالية يوافقون أن توفر الرغبة في التجريب وجعل األشياء بشكل مختلف ومتفرد يعد من أهم العوامل   األعمالغالبية رواد    أن

 أهداف املنشآت الريادية.  املرتبطة بمحددات الريادة، وهذا يساهم في تحقيق

على " توفر معلومات عن األساليب الحديثة في مجال التسويق له أثر  التي تنص ( 12أن الفقرة رقم ) ( 2)النتائج بالجدول من جانب آخر، فقد بينت 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جدة، ويعزز  إيجابي في نجاح املنشآت. " قد جاءت في املرتبة السادسة من بين الفقرات املفسرة ملحددات الريادة في 

غالبية رواد   (. وبالتالي نستخلص مما سبق أن0.87( وانحراف معياري قدره )3.95ذلك قيمة املتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حيث بلغت )

الحديث  األعمال أن توفر معلومات عن األساليب  الحالية يعتقدون  الدراسة  ناملشاركون في  إيجابي في  أثر  له  التسويق  الصغيرة ة في مجال  املنشآت  جاح 

على " يتوفر الدعم الفني من خالل شبكة من املختصين"  التي تنص  (  11أن الفقرة رقم )  (2)بالجدول  وفي ذات املسار، فقد كشفت النتائج  واملتوسطة.  

املشاريع الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جدة، ويعزز ذلك قيمة املتوسط الحسابي قد نالت املرتبة السابعة من بين الفقرات املفسرة ملحددات الريادة في  

عينة الدراسة الحالية يوافقون   األعمالغالبية رواد  (. وبالتالي يتضح من ذلك أن  0.84( وانحراف معياري قدره )3.91الستجابات أفراد العينة حيث بلغت )

 يساهم بدرجة كبيرة في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة في محافظة جدة.  أن توفر الدعم الفني من خالل شبكة من املختصين 

على " يتوفر باملنشآت تقييم مستمر لتنفيذ متطلبات واستحقاقات السلوك الريادي " التي تنص ( 4أن الفقرة رقم ) (2)بالجدول كما بينت النتائج 

املفسرة   الفقرات  بين  الثامنة من  املرتبة  نالت  بلغت )قد  العينة حيث  أفراد  الحسابي الستجابات  املتوسط  الريادي، ويدعم ذلك قيمة  (  3.89للسلوك 

عينة الدراسة الحالية يوافقون أن توفر التقييم املستمر باملنشآت لتنفيذ   األعمالغالبية رواد  (. وبالتالي يستنتج مما سبق أن  0.93وانحراف معياري قدره )

السلوك   واستحقاقات  رواد  متطلبات  يحفز  مما  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  نجاح  على  إيجابا  املؤثرة  العوامل  من  يعد  في    األعمالالريادي  للتوسع 

على " تتوفر حرية واستقاللية تامة للعاملين ألخذ  التي تنص  (  7أن الفقرة رقم )  ( 2)بالجدول  وفي ذات املسار، فقد كشفت النتائج  مشاريعهم الريادية.  

ة املتوسط  دون االعتماد على توجيه اإلدارة وهو ما عزز الريادة " قد جاءت في املرتبة التاسعة من بين فقرات بعد معززات الريادة، ويدعم ذلك قيمالقرار 

( بلغت  العينة حيث  أفراد  )3.72الحسابي الستجابات  أن  0.96( وانحراف معياري قدره  الدراسة  ع  األعمالغالبية رواد  (. وبالتالي يتضح مما سبق  ينة 
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عززات الريادة املؤثرة الحالية يوافقون أن توفر الحرية واالستقاللية التامة للعاملين فيما يتعلق باتخاذ القرار دون االعتماد على توجيه اإلدارة يعد أحد م 

 وبالتالي يسهم ذلك في تحقيق أهداف املنشآت الصغيرة. 

 التي تنص  (  5أن الفقرة رقم )  (2)بالجدول  من جهة أخرى، فقد أظهرت النتائج  
ً

 من  على " هناك عمل من أجل تصميم طريق التميز املؤسس ي بدال

دعم ذلك قيمة االعتماد على أساليب املنشآت األخرى وهذا يعزز من العمل الريادي" قد جاءت في املرتبة العاشرة من بين فقرات بعد معززات الريادة، وي

هناك نسبة مقدرة من رواد  (. وبالتالي يتضح مما سبق أن  0.99( وانحراف معياري قدره )3.67بات أفراد العينة حيث بلغت )املتوسط الحسابي الستجا

   األعمال
ً

مما يعزز  من االعتماد على أساليب املنشآت األخرى  عينة الدراسة الحالية يوافقون أن وجود عمل من أجل تصميم طريق التميز املؤسس ي بدال

على " العاملون يعملون باستقاللية واسعة في التصرف بمفردهم التي تنص  (  1أن الفقرة رقم )  ( 2)بالجدول  كما أظهرت النتائج  ويدعم العمل الريادي.  

سلوك الريادي، ويدعم حال اعتقادهم أن ذلك من مصلحة العمل وهذا يدعم السلوك الريادي " قد جاءت في املرتبة قبل األخيرة من بين فقرات بعد ال

هناك نسبة مقدرة  (. وبالتالي يتضح مما سبق أن 1.07( وانحراف معياري قدره )3.63ذلك قيمة املتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حيث بلغت )

 عينة الدراسة الحالية يوافقون أن العاملين يعملون باستقاللية واسعة في التصرف بمفردهم حال اعتقادهم أن ذلك من مصلحة العمل.   األعمالمن رواد  

 على " يتوفر لدى العاملين روح العمل مع اآلخرين في شكل الفريق الواحد" قد التي تنص ( 10أن الفقرة رقم ) (2)بالجدول ا، فقد بينت النتائج أخيرً 

( وانحراف 3.36جاءت في املرتبة األخيرة من بين فقرات بعد محددات الريادة، ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حيث بلغت )

الفريق الواحد لدى  وبالتالي نستنتج من ذلك أن أفراد العينة محايدون حول الفقرة التي تشير توفر روح العمل مع اآلخرين في شكل(. 1.04معياري قدره )

الكتساب ثقافة العمل بروح الفريق الواحد وذلك لدورها الجوهري في نجاح أي مشروع. وبالتالي يستخلص   األعمالوهذا يتطلب أهمية دعم رواد    العاملين،

الدراسة الحالية حول أثر ريادة    األعمالالباحث من خالل تحليل وتفسير استجابات رواد   الصغيرة واملتوسطة    األعمالاملشاركون في  في نجاح املشاريع 

في نجاح تلك املشاريع. كما كشفت النتائج أن من أهم ما يبين   األعمالوأهمية ذلك في تحقيق األهداف، فقد أظهرت النتائج أن هناك أثر إيجابي لريادة  

ا يتمثل في توفر الرغبة املشتركة ما بين الرواد العاملين في آت الصغيرة واملتوسطة في تحقيق أهدافها وبدرجة عالية جًد في نجاح املنش  األعمالأثر ريادة  

، وتوفر اإلبداع األعمالبلوغ األهداف املحددة. كما أظهرت النتائج أن امتالك العاملون باملنشأة القدرة على االستجابة بسرعة لإلبداع الحاصل في بيئة  

د من اص بتطوير طرق وأساليب العمل وامتالك العاملون القدرة على توقع الفرص الجديدة وتحديدها ومالحظتها واملشاركة في األسواق الواعدة تعالخ

لبيئة املحيطة، وامتالك القدرة على االستجابة لإلبداع في ا   األعمالعوامل نجاح تلك املنشآت. وبالتالي فإن العوامل التي تتضمن توفر الرغبة لدى رواد  

في نجاح  واإلبداع الخاص بتطوير طرق وأساليب العمل وامتالك القدرة على توقع الفرص الجديدة واستغاللها ودخول األسواق الواعدة تساهم بإيجابية

الدراسات التي تعزز أثر ودور ريادة    مشاريع الريادة وبدرجة كبيرة. وتتفق هذه النتائج للدراسة الحالية مع نتائج العديد من الدراسات. ومن بين أهم تلك

( والتي هدفت إلى التعرف 2017دراسة )أيوب،    ومن بين تلك الدراسات،،  األعمالفي نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة التي تتبني مفاهيم ريادة    األعمال

ود عالقة تأثيرية إيجابية ذات داللة إحصائية بين التوجه  على دور التوجه الريادي في نجاح املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، حيث أظهرت نتائجها إلى وج

(، حيث بينت نتائجها أن غالبية املستجوبين يرون 2017الريادي ونجاح املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. وفي ذات السياق جاءت دراسة )صبرة وبخيت،

في نجاح املنشآت الصغيرة   األعمال، مما يدل على أهمية ريادة األعمالدة أن نجاح مشروعاتهم كان بسبب الفكرة الرئيسية والتي تمثلت في تبني مفهوم ريا

وتبادل الخبرات والتجارب تعد من العوامل الداعمة لذلك. كما تتفق   األعمالواملتوسطة في قطاع غزة. كما أظهرت النتائج أن عقد ورش العمل مع رواد  

في كفاءة أداء املؤسسات في شركة كونكريت   األعمال والتي هدفت إلى التعرف على دور ريادة  (،  2016النتائج السابقة مع ما خلصت إليه دراسة )قنصوه،

 .الهندسية املحدودة في السودان، حيث بينت نتائجها وجود دور كبير للريادة في شركة كونكريت

بين ريادة   أن هنالك عالقة  نتائجها  أظهرت  املؤسس ي    األعمالكما  الخاصة واإلبداع  املؤسسات  النجاح واألهداف في  إلى تحقيق  الذي يقود  لديها 

(، حيث كشفت  2016املنشودة. كما اتفقت النتائج السابقة للدراسة الحالية ونتائج الدراسات املذكورة أعاله مع ما خلصت إليه دراسة  )بن قاوقاو ومزير،

واالبداع البشري إلى مشروعات عمل جادة ومنتجة بالجزائر، باإلضافة  نتائجها بأن الحاضنات التكنولوجية تمثل النواة األساسية لترجمة اإلنجاز العلمي

م املالي، إلى ذلك فقد بينت النتائج أن سبل الحاضنات التكنولوجية تتمثل في تأهيل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائرية من خالل تقديمها للدع

م للنهوض والرقي بهذا القطاع إلى مصاف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة العاملية. وفي ذات  القانوني، السياس ي، الفني واالستشاري، اإلداري بالشكل الالز 

، مع النتائج التي في تحقيق النجاح في املنشآت الصغيرة واملتوسطة األعمالالسياق فقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية والتي سعت للتعرف على أثر ريادة 

(، حيث أشارت إلى وجود وعي كبير بأهمية املشروعات الريادية في التنمية االقتصادية، ودورها في الحد من البطالة، باإلضافة 2015)إدريس،    أظهرتها دراسة

بالتالي يستنتج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية )إيجابية( قوية بين كثرة املشاريع الريادية وزيادة دخل الفرد بين الشباب السعودي محل الدراسة. و 

قد ساهمت في تحقيق بعض األهداف الرئيسية لها من خالل فتح باب الفرص الوظيفية للشباب وزيادة دخل الفرد وهو ما   األعمالمن ذلك أن ريادة  

 . األعماليسعى إليه رواد 

باململكة العربية السعودية ألبعاد الريادة )القدرة على املنافسة، البحث عن   األعمالنتائج اإلجابة عن السؤال الثاني: ما مدى إدراك رواد    . 2.4

تحقيق  الفرص الجديدة، القدرة على االبتكار، الرغبة في النجاح، الثقة بالنفس( ودورها في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جده وفي  

 أهدافها؟
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 في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جدة وتحقيق أهدافهاودورها  األعمالكهم ألبعاد ريادة مدى إدرا حول  األعمالاستجابات رواد ورائدات : (3جدول )

بالجدول   النتائج  أبعاد ريادة    األعمالرواد  استجابات    (3)بينت  إدراكهم ألثر  البحث عن   األعمالحول مدى  املنافسة،  التي تتضمن )القدرة على 

ضح أن قيمة الفرص الجديدة، القدرة على االبتكار، الرغبة في النجاح، والثقة في النفس( على نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جدة، حيث يت

ألبعاد    األعمالرواد  ل(. وبالتالي يتضح من ذلك أن هناك إدراك بدرجة كبيرة  0.52( وانحراف معياري قدره )4.17املتوسط الحسابي املرجح العام بلغت )

التي يدركها الرواد على   األعمالودورها في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة. وبالتالي يستنتج مما سبق أن هناك أثر إيجابي ألبعاد ريادة    األعمالريادة  

 الصغيرة واملتوسطة في محافظة جدة.  نجاح املنشآت 
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    القدرة على املنافسة بعد  

هناك إدراك بأهمية أن تتميز املنشأة   1

باالستجابة السريعة للتطورات  

 التكنولوجية الحاصلة في امليدان اإلنتاجي.  

 2 0.71 4.40 0 3 45 142 210 ت 

 0.0 0.8 11.2 35.5 52.5 ن% 

مدى أهمية التدريب   األعماليدرك رواد  2

 ورفع القدرات للكوادر البشرية  

 10 0.90 4.05 0 27 70 160 143 ت 

 0.0 6.8 17.5 40.0 35.8 ن% 

    بعد البحث عن الفرص الجديدة   

تمتلك املنشأة مشاريع مستقبلية تسعى   3

وترغب في تجسيدها اآلن دعما لعملها  

 الريادي

 1 0.77 4.41 0 9 44 121 226 ت 

 0.0 2.3 11.0 30.3 56.5 ن% 

بأهمية املساهمة   األعماليدرك رواد  4

والدخول لألسواق املستهدفة وهذا من  

 شأنه نجاح املنشآت  

 6 0.87 4.14 0 19 69 151 161 ت 

 0.0 4.8 17.2 37.8 40.2 ن% 

في وضع خطة لتسويق   األعماليساهم رواد   5

املنتج والخدمات املقدمة من املنشآت 

 الصغيرة واملتوسطة  

 11 0.81 4.04 0 15 78 184 123 ت 

 0.0 3.8 19.5 46.0 30.8 ن% 

    بعد القدرة على االبتكار  

يوجد اهتمام بطرح منتجات وخدمات  6

 ابتكارية تلبي حاجات ورغبات العمالء   

 3 0.76 4.23 0 8 55 173 164 ت 

 0.0 2.0 13.8 43.3 41.0 ن% 

هناك إدراك بأهمية أن تعمل املنشآت على   7

 التطوير املستمر ملنتجاتها وخدماتها 

 12 0.82 4.04 0 17 76 183 124 ت 

 0.0 4.3 19.0 45.8 31.0 ن% 

    بعد الرغبة في النجاح   

أن املنشآت الصغيرة   األعمال يعتقد رواد  8

واملتوسطة تساهم في الحد من ظاهرة  

البطالة من خالل خلق وظائف جديدة بين  

 الشباب السعوديين.  

 7 0.83 4.12 0 17 67 169 147 ت 

 0.0 4.3 16.8 42.3 36.8 ن% 

أن املنشآت الصغيرة   األعماليرى رواد  9

واملتوسطة ساهمت في تطوير الصناعات  

 املحلية السعودية.  

 5 0.80 4.18 0 19 42 189 150 ت 

 0.0 4.8 10.5 47.3 37.5 ن% 

    بعد الثقة بالنفس   

اإلدارة تدرك أهمية القدرة على التحكم   10

الجيد في املوارد وبناء عالقات مستمرة مع  

 العمالء.  

 9 0.88 4.09 0 22 74 152 152 ت 

 0.0 5.5 18.5 38.0 38.0 ن% 

بأهمية تشجيع   األعماليدرك رواد  11

القيادات اإلدارية باملنشآت على االبتكار  

 واإلبداع اإلداري وبث الثقة فيهم 

 8 0.83 4.11 0 15 74 162 149 ت 

 0.0 3.8 18.5 40.5 37.3 ن% 

أهمية تطبيق األفكار   األعماليدرك رواد  12

واملقترحات والخطط االبتكارية واإلبداعية  

 على أرض الواقع  

 4 0.77 4.20 0 15 42 191 152 ت 

 0.0 3.8 10.5 47.8 38.0 ن% 

  0.52 4.17 املتوسط الحسابي املرجح العام   
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بينت النتائج  على نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة، كما سيرد فيما يلي:    األعمال وفيما يلي يتناول الباحث أهم املؤشرات التي تدعم تأثير أبعاد ريادة  

تسعى وترغب في تجسيدها اآلن دعما لعملها الريادي" قد حازت على ( حيث نصت على " تمتلك املنشأة مشاريع مستقبلية 3أن الفقرة رقم ) (3بالجدول )

( وانحراف معياري  4.41من بين الفقرات املفسرة ملفهوم لبعد البحث عن الفرص الجديدة، ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت )  ىاملرتبة األول

مستقبلية تسعى وترغب في تجسيدها اآلن لدعم العمل الريادي الخاص بها، له دور بدرجة (. بالتالي يتضح مما سبق أن امتالك املنشأة ملشاريع  0.77قدره )

على " هناك إدراك بأهمية أن تتميز املنشأة   التي تنص(  1أن العبارة رقم )  (3)  كما أظهرت النتائج بالجدول جاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة.  ا في نكبيرة جًد 

نولوجية الحاصلة في امليدان اإلنتاجي" قد حازت على املرتبة الثانية من بين الفقرات املفسرة لبعد القدرة على املنافسة، باالستجابة السريعة للتطورات التك

 األعمال(. بالتالي نستنتج مما سبق أن غالبية أفراد العينة من رواد 0.71( وانحراف معياري قدره )4.40ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت )

ا ألهمية أن تتميز املنشأة الريادية باالستجابة السريعة للتطورات التكنولوجية  ركون في الدراسة الحالية يعتقدون أن لديهم إدراك بدرجة كبيرة جًد املشا

طورات التكنولوجية في الحقل اإلنتاجي. وهذا يدل على أن من بين أهم عوامل نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة أن تكون لديها القدرات على مسايرة الت

أن العبارة رقم   (3لسياق، فقد كشفت النتائج بالجدول )وفي ذات ا نافسة في السوق الذي تعمل فيه.  في الحقل اإلنتاجي، وهذا يمكنها من القدرة على امل

بة الثالثة من بين الفقرات املفسرة لبعد على " يوجد اهتمام بطرح منتجات وخدمات ابتكارية تلبي حاجات ورغبات العمالء" قد نالت املرتتنص ( والتي 6)

  األعمال % من رواد  84.3(. كما بينت النتائج أن  0.76( وانحراف معياري قدره )4.23القدرة على االبتكار، ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت )

املشاركون في الدراسة الحالية    األعمالبالتالي نستنتج مما سبق أن رواد    ،يدعمون أهمية طرح منتجات وخدمات ابتكارية لتلبية حاجات ورغبات العمالء

  األعمال دراك رواد  يعتقدون أن لديهم إدراك بدرجة كبيرة جدا ألهمية طرح منتجات خدمات ابتكارية تلبي حاجات وطموحات العمالء، وهذا يدل على مدى إ 

 لقيمة العميل وأثره في نجاح مشاريع الريادة.  

( بالجدول  النتائج  بينت  )(  3كما  رقم  العبارة  والتي  12أن  رواد    تنص(  "يدرك  االبتكارية    األعمالعلى  والخطط  واملقترحات  األفكار  تطبيق  أهمية 

فقرات املفسرة لبعد الثقة بالنفس، ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت واإلبداعية على أرض الواقع" قد جاءت في املرتبة الرابعة من بين ال

لديهم اتجاه إيجابي نحو أهمية تطبيق األفكار واملقترحات والخطط   األعمال% من رواد  85.8(. كما أشارت النتائج أن  0.77( وانحراف معياري قدره )4.20)

أن العبارة (  3لسياق، فقد كشفت النتائج بالجدول )وفي ذات ا شاريع الريادية في محافظة جدة.  من نجاح املاالبتكارية واإلبداعية على أرض الواقع، مما يض

أن املنشآت الصغيرة واملتوسطة ساهمت في تطوير الصناعات املحلية السعودية" قد حازت على املرتبة الخامسة   األعمالعلى "يرى رواد    التي تنص(  9رقم )

(. كما بينت النتائج 0.80( وانحراف معياري قدره )4.18لبعد الرغبة في النجاح، ويعزز ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت ) كأحد العبارات املفسرة 

السعودية، مما   األعمال% من رواد  84.8أن   املحلية  الصناعات  أنها ساهمت في تطوير  الصغيرة واملتوسطة  للمشاريع  الهامة  املميزات  بين  أن من  يرون 

النتائج بالجدول رقم )ومن جانرص الواسعة للتوسع في املستقبل.  يعطيها الف  األعمال على " يدرك رواد    التي تنص(  4أن العبارة رقم )(  3ب آخر، بينت 

  ساهمة والدخول لألسواق املستهدفة وهذا من شأنه نجاح املنشآت " قد نالت املرتبة السادسة كأحد العبارات املفسرة لبعد البحث عن الفرص بأهمية امل

ون  يدرك  األعمال% من رواد  78.1(. كما بينت النتائج أن  0.87( وانحراف معياري قدره )4.14الجديدة، ويعزز ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت )

 ق املستهدفة. وبدرجة كبيرة أهمية املساهمة والدخول لألسواق املستهدفة، مما يسهم في إيصال منتجات املشاريع الريادية إلى عمالء جدد في تلك األسوا 

تساهم في الحد من   أن املنشآت الصغيرة واملتوسطة  األعمال( حيث نصت على " يعتقد رواد  8أن العبارة رقم )(  3)  كما أظهرت النتائج بالجدول     

النجاح، ظاهرة البطالة من خالل خلق وظائف جديدة بين الشباب السعوديين" قد حازت على املرتبة السابعة كأحد الفقرات املرتبطة ببعد الرغبة في  

عينة الدراسة   األعمالمن رواد  %  79.1(. كما بينت النتائج أن  0.83( وانحراف معياري قدره )4.12ويشير إلى ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت )

السعودي.  الحالية، يعتقدون وبدرجة كبيرة أن املنشآت الصغيرة واملتوسطة تساهم في الحد من ظاهرة البطالة من خالل خلق وظائف جديدة بين الشباب  

ية من خالل خلق فرص عمل جديدة للشباب، وهذا وهذا يبين الدور املحوري للمشاريع الصغيرة واملتوسطة واملساهمة في الجوانب االقتصادية واالجتماع

بأهمية تشجيع    األعمالعلى "يدرك رواد    التي تنص(  11أن العبارة رقم )(  3)  النتائج بالجدول وفي ذات املسار، فقد أظهرت  ريع.  يساهم في نجاح تلك املشا

عد الثقة بالنفس، ويدعم  القيادات اإلدارية باملنشآت على االبتكار واإلبداع اإلداري وبث الثقة فيهم" قد حازت على املرتبة الثامنة كأحد الفقرات املرتبطة بب

عينة الدراسة الحالية،   األعمال% من رواد  77.8(. كما أشارت النتائج أن 0.83( وانحراف معياري قدره )4.11ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت )

املؤشرات التي يدعمون أهمية تشجيع القيادات اإلدارية باملنشآت الصغيرة واملتوسطة على االبتكار واإلبداع اإلداري والثقة بالنفس. وهذا يعد من بين  

 رية وأنشطة اإلبداع اإلداري.   تدعم فكرة مشاريع الريادة والتي من بين عوامل نجاحها دعم وتشجيع األفكار االبتكا

على " اإلدارة تدرك أهمية القدرة على التحكم الجيد في املوارد وبناء عالقات مستمرة   التي تنص( 10أن الفقرة رقم )( 3) النتائج بالجدول كما بينت 

( وانحراف  4.11ك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت )مع العمالء" قد حازت على املرتبة التاسعة كأحد الفقرات املرتبطة ببعد الثقة بالنفس، ويدعم ذل

يؤكدون أن اإلدارة في املنشآت الصغيرة واملتوسط لديها إدراك  عينة الدراسة الحالية، األعمال% من رواد 76(. كما أشارت النتائج أن 0.83معياري قدره )

أن الفقرة ( 3) النتائج بالجدول وفي ذات السياق، أظهرت بناء عالقات مستمرة مع العمالء. بدرجة كبيرة حول أهمية القدرة على التحكم الجيد في املوارد و 

ب ورفع القدرات للكوادر البشرية" قد حازت على املرتبة العاشرة كأحد الفقرات املرتبطة  مدى أهمية التدري األعمال( حيث نصت على " يدرك رواد 2رقم )

% من رواد  76(. كما أشارت النتائج أن 0.83( وانحراف معياري قدره )4.11ببعد القدرة على املنافسة، ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت )
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النتائج  لديهم إدراك حول أهمية التدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية العاملين باملشاريع الريادية. كما بينت يؤكدون أن  عينة الدراسة الحالية، األعمال

في وضع خطة لتسويق املنتج والخدمات املقدمة من املنشآت الصغيرة واملتوسطة"   األعمال( والتي نصت على" يساهم رواد 5أن الفقرة رقم )( 3) بالجدول 

املرت بلغت )قد حازت على  الحسابي حيث  املتوسط  الجديدة، ويعزز ذلك قيمة  البحث عن الفرص  ببعد  املرتبطة  الفقرات  األخيرة كأحد  (  4.04بة قبل 

يرون أنهم يساهمون بدرجة كبيرة في وضع خطة   عينة الدراسة الحالية،  األعمال% من رواد  76.8(. كما أشارت النتائج أن  0.81وانحراف معياري قدره )

امل في مختلف لتسويق  التسويقية  الفرص  البحث عن  في  املنشآت  تلك  نجاح  يعزز من  وهذا  واملتوسطة.  الصغيرة  املنشآت  املقدمة من  والخدمات  نتج 

 األسواق. 

املستمر ملنتجاتها  ( والتي نصت على" هناك إدراك بأهمية أن تعمل املنشآت على التطوير 7أن الفقرة رقم )( 3) النتائج بالجدول ا، فقد أظهرت وأخيرً 

(  4.04بلغت )  وخدماتها " قد حازت على املرتبة األخيرة كأحد الفقرات املرتبطة ببعد القدرة على االبتكار، ويشير إلى ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث

أن هناك إدراك بدرجة كبيرة ألهمية أن   يعتقدون   عينة الدراسة الحالية،  األعمال% من رواد  76.8(. كما أشارت النتائج أن  0.82وانحراف معياري قدره )

ا واستمرارها تعمل املنشآت على التطوير املستمر ملنتجاتها وخدماتها. وهذا يدعم حرص تلك املنشآت على التطوير املستمر وذلك يؤثر إيجابا على نجاحه

باملنشآت الصغيرة في مدينة جدة حول   األعمال لدراسة من رواد وبالتالي وبناء على ما سبق حول تحليل وتفسير اتجاهات عينة ا لسوق الذي تعمل فيه. في ا 

وخاصة بالنسبة لالقتصاد السعودي وللمنشآت    األعمالأن هناك مؤشرات إيجابية تعزز من مستوى اإلدراك ألهمية ريادة    األعمالمدى إدراكهم لريادة  

تسعى وترغب في الصغيرة واملتوسطة. حيث أظهرت النتائج أن من أهم ما يعزز هذا اإلدراك وبدرجة كبيرة جدا يتمثل في امتالك املنشأة ملشاريع مستقبلية 

اآلن دعمً  أن  تجسيدها  الريادية، كما  املا لعملياتها  تتميز  أن  بأهمية  إدراك  امليدان  هناك  الحاصلة في  التكنولوجية  للتطورات  السريعة  نشأة باالستجابة 

تلبي حاجات ورغبات العمالء، كما أن غالبية رواد   ابتكارية  يدركون وبدرجة   األعمالاإلنتاجي، باإلضافة إلى ذلك وجود اهتمام بطرح منتجات وخدمات 

ية واإلبداعية على أرض الواقع. وبالتالي فإن جميع هذه املؤشرات تدعم توفر اإلدراك الكافي ا أهمية تطبيق األفكار واملقترحات والخطط االبتكار عالية جًد 

في املنشآت الصغيرة واملتوسطة، مما يضمن لها تحقيق األهداف التي تسعى لها في املستقبل. وبالتالي فإن النتائج السابقة تبين بشكل   األعمالملفاهيم ريادة  

ال  األعمال  واضح أن إدراك أهمية ريادة  املنشآت   وقتفي  املشاريع الريادية سعيا نحو تميز  الحالي يرتبط بالتطورات التكنولوجية من أجل استغاللها في 

ا إلبداع واالبتكار مع امتالك تلك املنشآت ملشاريع ريادية مست قبلية. وتتفق  وخاصة الصغيرة واملتوسطة، باإلضافة إلى ارتكاز هذه املنشآت على عنصر 

(، حيث خلصت 2015. ومن بين هذه الدراسة نجد دراسة )مهدي، األعمالئج أعاله لدراستنا الحالية مع نتائج بعض الدراسات التي أجريت في ريادة النتا

ة االنطالق، لنتائجها أن حاضنات املشروعات تهدف بشكل أساس ي إلى الترويج لروح الريادة، ومساندة املشاريع الريادية الصغيرة على مواجهة صعوبات مرح

بعالقة معنوية   األعمال، مع تعزيز ريادة األعمالكما بينت نتائجها كذلك وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين خدمات حاضنة املشروعات وتعزيز ريادة  

في  األعمالف على دور حاضنات ( والتي هدفت إلى التعر 2015موجبة. وفي ذات السياق، فقد اتفقت الدراسة الحالية مع ما خلصت إليه دراسة )الهزاني،

ومدراء الحاضنات على أن الدور الفعلي    األعمالواملشروعات الصغيرة في مدينة الرياض، حيث توصلت إلى أن هناك توافق بين رواد    األعمالدعم رواد  

يتمثل في توفير الدعم الفني من خالل شبكة من املختصين واملستشارين، وتخفيض مخاطر الدخول للسوق وتقديم برامج تدريبية   األعماللحاضنات  

، والتعريف باملشروعات املحتضنة من خالل وسائل األعالم والحضور في املعارض املختلفة، والتقييم املستمر لوضع املشروعات املحتضنة  األعماللرواد 

وربط املشاريع املحتضنة بالشركات الكبيرة. وعليه  مشاكلها وتقديم الحلول املمكنة، وربط املشروع بمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية،ملعرفة  

ريادة   ومفاهيم  مضامين  إدراك  أهمية  تبين مدى  النتائج  الصغ  األعمالأو حاضنات    األعمال فإن هذه  املنشآت  وتطور  نمو  تعزيز  في  لدورها  يرة وذلك 

لدى طالب جامعة نجران،    األعمال(، والتي سطلت الضوء على أهمية الوعي بثقافة ريادة  2015العتيبي وموس ى،)واملتوسطة. وفي ذات املسار جاءت دراسة  

باتجاهات الطالب    جاءت بدرجة مرتفعة، إال أنها تختلف مع نتائج الدراسة الحالية فيما يتعلق  األعمال حيث كشفت نتائجها أن معارف الطالب بريادة  

والتي جاءت بدرجة متوسطة. كذلك اتفقت النتائج السابقة للدراسات الواردة أعاله ونتائج دراستنا الحالية مع النتائج التي توصلت لها   األعمالنحو ريادة  

)الهرامشة، إدارة  2014دراسة  اتجاهات طالب  التعرف على  إلى  إق  األعمال(، والتي هدفت  الزرقاء نحو  الريادية، حيث بجامعة  الصغيرة  املشروعات  امة 

سيد نفسه   أظهرت نتائجها أن من أهم األسباب التي تساعد الطالب على إنشاء املشروعات الصغيرة الريادية تحقيق مكانة في املجتمع وأن يصبح الطالب

ات الصغيرة الريادية في توفير فرص العمل، وتحقيق  وهذا يعكس وجود الرغبة لدى الطالب إلنشاء مشاريع صغيرة، باإلضافة إلى ذلك مساهمة املشروع

 .النمو في االقتصاد الوطني

افرها لريادة  . 3.4 ا  ملواكبة ودعم احتياجات املنشآت الصغيرة واملتوسطة سعي   األعمالنتائج اإلجابة عن السؤال الثالث: ما هي اآلليات الواجب تو

 نحو تحقيق أهدافها؟  
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اف األعمالاستجابات رواد : (4جدول ) ا نحو ودعم احتياجات املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جدة سعي   وذلك ملواكبة األعمالرها لريادة حول اآلليات الواجب تو

 تحقيق أهدافها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وذلك ملواكبة ودعم احتياجات املنشآت   األعمالحول اآلليات الواجب توافرها لريادة    األعمالاستجابات رواد ورائدات  (  4)  بينت النتائج بالجدول 

( وانحراف معياري 3.94ا نحو تحقيق أهدافها، حيث يتضح أن قيمة املتوسط الحسابي املرجح العام بلغت )الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جدة سعيً 

 الصغيرة واملتوسطة.    األعمالتتوفر بشكل عام وبدرجة كبيرة في منشآت  ألعمالا (. وبالتالي يتضح من ذلك أن آليات ريادة 0.61قدره )

بينت النتائج  لدى املنشآت الصغيرة واملتوسطة، كما سيرد فيما يلي:     األعمالوفيما يلي يتناول الباحث أهم املؤشرات التي تدعم توافر آليات ريادة  

على توفير فرص متنوعة للنظم في سبيل تعزيز التفكير واملهارات الريادية. " قد نالت    األعمالعلى " يعمل رواد  التي تنص( 1أن الفقرة رقم ) (4) بالجدول 

( وانحراف معياري قدره 4.09، ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت )األعمالمن بين الفقرات املتعلقة بمدى توافر آليات ريادة  ىاملرتبة األول 

يعملون على توفير   األعمالرواد التي تتوفر لدى املنشآت الصغيرة واملتوسطة تتمثل في أن  األعمالي يتضح مما سبق أن من أهم آليات ريادة (. بالتال0.85)

  األعمال رواد  على " يعمل  التي تنص  (  2أن العبارة رقم )  (4)كما أظهرت النتائج بالجدول  يز التفكير واملهارات الريادية.  فرص متنوعة للنظم في سبيل تعز 

فسرة آلليات على الحصول على مشاركة وتوظيف األشخاص ذوي املهارات والسلوكيات والخبرات الريادية" قد حازت على املرتبة الثانية من بين الفقرات امل

)  األعمالريادة   بلغت  الحسابي حيث  املتوسط  الصغيرة واملتوسطة، ويدعم ذلك قيمة  املؤسسات  )( وان4.09املتوفرة لدى  (.  0.81حراف معياري قدره 

  األعمال املشاركون في الدراسة الحالية يوافقون وبدرجة كبيرة أن من بين آليات ريادة    األعمالرواد  وبالتالي نستنتج مما سبق أن غالبية أفراد العينة من  

مشاركة وتوظيف األشخاص ذوي املهارات والسلوكيات  يعملون على الحصول على    األعمالرواد  املتوفرة لدى املنشآت الصغيرة واملتوسطة تتمثل في أن  

التي تنص  (  3أن العبارة رقم )  ( 4)  وفي ذات السياق، فقد بينت النتائج بالجدول ملنشآت الريادية في محافظة جدة.  والخبرات، مما يساهم في تحقيق أهداف ا 

" قد جاءت في املرتبة الثالثة من بين األعمالمين على دعم تنفيذ أجندة ريادة على توفير أهداف فردية ومؤشرات أداء لكافة القائ األعمالرواد على " يعمل 

رة 
فق
 ال
قم
ر

 

افرها   خيارات اإلجابة  اآلليات الواجب تو

بي
سا

لح
ط ا

س
تو
امل

ي   ر
عيا

امل
ف 

را
نح
اال

 

ب
رتي
الت

 

دة 
ش
ق ب

اف
مو

 

ق 
اف
مو

 

يد
حا
م

ق  
اف
أو
ال 

دة  
ش
ق ب

اف
أو
ال 

 

على توفير فرص متنوعة   األعماليعمل رواد  1

للنظم في سبيل تعزيز التفكير واملهارات  

 الريادية. 

 1 0.85 4.09 0 21 64 172 143 ت 

 0.0 5.3 16.0 43.0 35.8 ن% 

على الحصول على   األعماليعمل رواد  2

مشاركة وتوظيف األشخاص ذوي املهارات  

 والسلوكيات والخبرات الريادية 

 2 0.81 4.09 0 13 75 177 135 ت 

 0.0 3.3 18.7 44.3 33.7 ن% 

على توفير أهداف فردية   األعماليعمل رواد  3

ومؤشرات أداء لكافة القائمين على دعم  

 .  األعمالتنفيذ أجندة ريادة  

 3 0.82 4.08 0 13 80 170 137 ت 

 0.0 3.3 20.0 42.5 34.2 ن% 

بتحفيز وتكريم األفراد   األعماليقوم رواد  4

الذين يسهمون في دعم أجندة ريادة  

   األعمال

 7 0.86 3.91 0 22 103 166 109 ت 

 0.0 5.5 25.8 41.5 27.2 ن% 

على رفع الوعي بأهمية   األعماليعمل رواد  5

 وتحفيز التطلعات الريادية   األعمالريادة 

 5 0.89 3.93 0 30 81 175 114 ت 

 0.0 7.5 20.3 43.7 28.5 ن% 

على توفير أساليب   األعماليعمل رواد  6

تطوير من قبل خبراء من املجال األكاديمي  

 لدعم فكرة العمل الريادي.  

 6 0.88 3.91 0 31 83 178 108 ت 

 0.0 7.8 20.7 44.5 27.0 ن% 

باالستثمار في تنمية   األعماليقوم رواد  7

مهارات العاملين لدعم أجندتها لريادة  

 األعمال

 10 0.92 3.79 0 40 101 162 97 ت 

 0.0 10.0 25.3 40.5 24.2 ن% 

بدعم أهداف ريادة   األعماليقوم رواد  8

من خالل مجموعة متنوعة من   األعمال

 مصادر التمويل واالستثمار املستدامة.  

 9 0.91 3.82 0 37 98 165 100 ت 

 0.0 9.3 24.5 41.3 25.0 ن% 

على رصد البيئة التي   األعماليعمل رواد  9

تعمل بها املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  

 وذات العالقة بالريادة.  

 4 0.82 3.94 0 21 84 193 102 ت 

 0.0 5.3 21.0 48.2 25.5 ن% 

على توفير الدعم املالي  األعماليعمل رواد  10

 املناسب بضمانات وشروط ميسرة  

 8 0.87 3.88 0 26 100 170 104 ت 

 0.0 6.5 25.0 42.5 26.0 ن% 

  0.61 3.94 املتوسط الحسابي املرجح العام   
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( وانحراف 4.08املتوفرة لدى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت )  األعمالالفقرات املفسرة آلليات ريادة  

املتوفرة   األعماليوافقون وبدرجة كبيرة أن من بين آليات ريادة    األعمالرواد  بية أفراد العينة من  (. وبالتالي نستنتج مما سبق أن غال0.82معياري قدره )

يعملون وبدرجة كبيرة على توفير أهداف فردية ومؤشرات أداء لكافة القائمين على دعم تنفيذ  األعمال رواد لدى املنشآت الصغيرة واملتوسطة تتمثل في أن 

 يدعم تحقيق أهداف تلك املشاريع الريادية.   ، ممااألعمالأجندة ريادة 

على رصد البيئة التي تعمل بها املؤسسات الصغيرة واملتوسطة   األعمالعلى " يعمل رواد  التي تنص ( 9أن العبارة رقم ) (4) كما بينت النتائج بالجدول 

املتوفرة لدى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ويدعم  األعمالوذات العالقة بالريادة " قد حازت على املرتبة الرابعة من بين الفقرات املفسرة آلليات ريادة 

املشاركون في الدراسة    األعمال رواد  (. وبالتالي يتضح من ذلك أن غالبية  0.81قدره )( وانحراف معياري  3.94ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت )

يعملون على رصد   األعمالاملتوفرة لدى املنشآت الصغيرة واملتوسطة تتمثل في أن رواد    األعمالالحالية يوافقون وبدرجة كبيرة أن من بين آليات ريادة  

  بالريادة، وهذا يساهم في تحقيق أهداف تلك املنشآت الريادية. ومن جانب آخر، فقد كشفت النتائج بالجدول البيئة التي تعمل بها املؤسسات باملتعلقة  

وتحفيز التطلعات الريادية " قد نالت املرتبة الخامسة من  األعمالعلى رفع الوعي بأهمية ريادة  األعمالرواد على " يعمل التي تنص ( 5أن العبارة رقم ) (4)

( وانحراف 3.93املتوفرة لدى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت )  األعمالفسرة آلليات ريادة  بين الفقرات امل

  األعماليادة  املشاركون في الدراسة الحالية يوافقون وبدرجة كبيرة أن من بين آليات ر   األعمال رواد  (. وبالتالي يستنتج من ذلك أن غالبية  0.89معياري قدره )

وتحفيز التطلعات الريادية. وهذا يحقق  األعماليعملون على رفع الوعي بأهمية ريادة  األعمالاملتوفرة لدى املنشآت الصغيرة واملتوسطة تتمثل في أن رواد 

النتائج بالجدول  بينت  املسار، فقد  النمو والتطور. وفي ذات  املنشآت في  )  ( 4)  أهداف  العبارة رقم  " يعمل  التي تنص  (  6أن  على توفير   األعمال رواد  على 

 األعمالت ريادة  أساليب تطوير من قبل خبراء من املجال األكاديمي لدعم فكرة العمل الريادي" قد جاءت في الترتيب السادس من بين الفقرات املفسرة آلليا

(. وبالتالي يتضح من  0.88( وانحراف معياري قدره )3.91حيث بلغت )املتوفرة لدى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ويعزز ذلك قيمة املتوسط الحسابي  

  األعمالرواد  املتوفرة لدى املنشآت الصغيرة واملتوسطة تتمثل في أن    األعماليوافقون وبدرجة كبيرة أن من بين آليات ريادة    األعمالرواد  ذلك أن غالبية  

أساليب تطوير لألعمال من خالل االستعا الريادي، وهذا يساهم بدرجة كبيرة في يعملون على توفير  العمل  األكاديمي لدعم فكرة  نة بخبراء من املجال 

 تحقيق أهداف املشاريع الريادية.  

بتحفيز وتكريم األفراد الذين يسهمون في دعم أجندة ريادة    األعمالرواد  على " يقوم  التي تنص  (  4أن العبارة رقم )  ( 4)  كما بينت النتائج بالجدول 

السابعة من بين الفقرات املفسرة آلليات ريادة    "األعمال املتوفرة لدى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ويعزز ذلك قيمة    األعمالقد حازت على املرتبة 

يوافقون وبدرجة كبيرة أن من بين   األعمالرواد  (. وعليه يتبين مما سبق أن غالبية  0.86( وانحراف معياري قدره )3.91املتوسط الحسابي حيث بلغت )

يقومون بتحفيز وتكريم األفراد الذين يسهمون في دعم أجندة   األعمالاملتوفرة لدى املنشآت الصغيرة واملتوسطة تتمثل في أن رواد    األعمالآليات ريادة  

كما أظهرت كما بينت الريادية.    األعمالتحقيق أهداف    تساهم في، وهذا يشجع األفراد والعاملين على تقديم الجهود اإلبداعية واملبادرات التي  األعمالريادة  

على توفير الدعم املالي املناسب بضمانات وشروط ميسرة " قد نالت املرتبة  األعمالرواد على " يعمل التي تنص  ( 10أن العبارة رقم )( 4) النتائج بالجدول 

املفسرة آلليات ريادة   الفقرات  بين  بلغت املت  األعمالالثامنة من  الحسابي حيث  املتوسط  الصغيرة واملتوسطة، ويعزز ذلك قيمة  املؤسسات  وفرة لدى 

يعملون على توفير الدعم   األعمال رواد  يوافقون وبدرجة كبيرة أن    األعمالرواد  (. وعليه يتبين مما سبق أن غالبية  0.87( وانحراف معياري قدره )3.88)

توفير الدعم املالي املناسب بضمانات وشروط ميسرة يعد من بين العوامل التي تدعم نجاح املشاريع الريادية، املالي املناسب بضمانات وشروط ميسرة. ويعد  

 . األعمالحيث يوجد باململكة العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية التي توفر الدعم املالي لرواد 

من خالل   األعمالبدعم أهداف ريادة    األعمالرواد  على " يقوم  التي تنص  (  8أن العبارة رقم )  ( 4)  ومن جانب آخر، فقد أظهرت النتائج بالجدول 

املتوفرة لدى   األعمالمجموعة متنوعة من مصادر التمويل واالستثمار املستدامة" قد جاءت في املرتبة قبل األخيرة من بين الفقرات املفسرة آلليات ريادة 

(. وعليه يتبين مما سبق أن هناك  0.91( وانحراف معياري قدره )3.82يعزز ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت )املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، و 

من خالل مجموعة متنوعة من مصادر التمويل واالستثمار املستدامة. وهذا يمثل أحد اآلليات   األعماللدعم أهداف ريادة    األعمالاتجاه إيجابي لرواد  

، فقد بينت النتائج بالجدول  شاريع الريادية في محافظة جدة.  نمو املالهامة في استقرار و 
ً
 األعمال على "يقوم رواد    تنص( والتي  10أن العبارة رقم )  (4)وأخيرا

املتوفرة   األعمالة  " قد حازت على املرتبة األخيرة من بين الفقرات املتعلقة بآليات رياداألعمالباالستثمار في تنمية مهارات العاملين لدعم أجندتها لريادة  

(. وبالتالي يستنتج من ذلك  0.92( وانحراف معياري قدره )3.79لدى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ويشير إلى ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت )

تحقيق األهداف املطلوب بشكل مباشر    ، مما يدعم األعماليقومون باالستثمار في تنمية مهارات العاملين لدعم أجندتها لريادة    األعمالرواد  أن غالبية  

  األعمالحول اآلليات الواجب توافر باملنشآت الصغيرة واملتوسطة من أجل التوجه نحو    األعمالرواد  وبناء على ما سبق من تحليل التجاهات  تحقيقها.  

. حيث أظهرت النتائج األعمالالريادية، فقد كشفت نتائج الدراسة أن هناك مؤشرات عديدة تدعم توفر تلك اآلليات ودرجة عالية من االهتمام من رواد 

ذو  األشخاص  وتوظيف  مشاركة  الريادية،  واملهارات  التفكير  تعزيز  سبيل  في  للنظم  متنوعة  توفير فرص  في  تتمثل  اآلليات  تلك  أهم  املهارات أن من  ي 

أجندة ريادة   الريادية، توفير أهداف فردية ومؤشرات أداء لكافة القائمين على دعم تنفيذ  التي  األعمالوالسلوكيات والخبرات  البيئة  العمل على رصد   ،

ريادة   بأهمية  الوعي  ورفع  بالريادة،  العالقة  واملتوسطة وذات  الصغيرة  املؤسسات  بها  ا   األعمالتعمل  التطلعات  أعاله وتحفيز  النتائج  وتختلف  لريادية. 
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هميتها كأداة إلنعاش أ و   األعمالحيث هدفت إلى التعرف على دور حاضنات    (،2012لشكري،  )ا للدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسات ومن بينها دراسة  

إنشاء شركات صغيرة،   املبادر على  الجامعات  الشباب وخريجي  تشجيع  املحلي من خالل  االقتصاد  املعيقات وتنمية  أبرز  أن من  نتائجها  أظهرت  ولقد 

تلك املتمثلة في خطة االستدامة واملحافظة على استمرار توفير التمويل الالزم ملشاريع الحاضنة، باإلضافة  األعمالوالتحديات التي تواجه عمل حاضنات 

تكثيف الجهود من أجل تنفيذ تقييم شامل لجدوى الحاضنات الحرة مع ضرورة    األعمالإلى نقص التوعية بين جيل الشباب حول دور الحاضنات وأهمية 

حيث أظهرت  (،  2020سليمان وعبد القادر،)كأداة فاعلة في إنعاش تنمية االقتصاد املحلي. كما اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة 

غير عادلة وغير مجزية وال تتناسب مع حجم الدعم الحكومي املتوفر، باإلضافة إلى ذلك يرى الغالبية  األعمالنتائجها أن السياسات التمويلية لحاضنات 

 كة. أن السياسات التسويقية دون الطموح، كما أن برامج التدريب وسياساته دون الطموح ودون اإلمكانيات املتوفرة في اململ

ريادة    . 4.4 تواجه  التي  والصعوبات  التحديات  أثر  هو  ما  الرابع:  السؤال  و   األعمالنتائج اإلجابة عن  واملتوسطة إفي دعم  الصغيرة  املنشآت  سناد 

   بمحافظة جده في تحقيق أهدافها؟

 في دعم وإسناد املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جدة في تحقيق أهدافها األعمالالصعوبات والتحديات التي تواجه ريادة : (5جدول )
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عدم وجود استراتيجية واضحة للمؤسسات   1

 األعمال الصغيرة واملتوسطة فيما يخص ريادة 

 4 0.84 3.82 0 25 111 177 87 ت 

 0.0 6.3 27.8 44.3 21.8 ن% 

عدم وجود خطوط اتصال واضحة لتدفق   2

 املعلومات وأنظمة الرقابة في املنشآت.  

 5 0.95 3.77 0 49 90 164 97 ت 

 0.0 12.3 22.5 41.0 24.3 ن% 

ضعف االلتزام من القيادات في املنشآت الصغيرة   3

 األعمال واملتوسطة بتنفيذ أجندة ريادة 

 10 0.97 3.61 0 62 110 149 79 ت 

 0.0 15.5 27.5 37.3 19.7 ن% 

ضعف تشجيع املؤسسات وضعف الدعم املقدم   4

 األعمال لها في العمل ضمن ريادة 

 9 0.96 3.64 0 87 112 149 82 ت 

 0.0 14.3 28.0 37.3 20.5 ن% 

التي يمكن من  األعمالعدم اإلدراك لتطوير  5

 خاللها خلق واستثمار فرص جديدة 

 7 0.96 3.71 0 55 96 161 89 ت 

 0.0 13.8 23.8 40.3 22.3 ن% 

عدم امتالك املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  6

ألعمال إبداعية أو ابتكارية لتطوير األداء  

 الريادي.  

 12 1.05 3.54 0 81 112 117 90 ت 

 0.0 20.3 28.0 29.3 22.5 ن% 

عدم القدرة لالستعانة بأفكار الخبراء الخارجيين   7

 من أجل تطوير الخدمات الريادية في املؤسسات.   

 8 0.97 3.67 0 57 105 151 87 ت 

 0.0 14.3 26.3 37.8 21.8 ن% 

عدم وجود رغبة في العمل بشكل مستقل إليصال   8

 الرؤية في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  

 13 0.97 3.48 0 72 131 130 67 ت 

 0.0 18.0 32.8 32.5 16.7 ن% 

وتفضيلهم   األعمالقلة وعي الشباب بثقافة ريادة  9

 الجديدة   األعمالللوظائف الحكومية عن ريادة 

 2 0.98 3.87 0 39 103 130 128 ت 

 0.0 9.8 25.8 32.5 32.0 ن% 

الخوف من الفشل وتحمل املسؤولية وضعف  10

 اإلمكانات املالية للشباب.  

 1 0.96 4.00 0 30 95 119 156 ت 

 0.0 7.5 23.8 29.7 39.0 ن% 

قلة الكوادر البشرية السعودية املؤهلة لقيادة   11

   األعمالريادة 

 14 1.02 3.43 0 77 157 83 83 ت 

 0.0 19.3 39.3 20.8 20.8 ن% 

تعقد القوانين الخاصة بتوفير الحماية   12

 لالبتكارات التي تقدمها املشروعات الريادية.  

 6 0.96 3.75 0 41 123 130 106 ت 

 0.0 10.3 30.7 32.5 26.5 ن% 

ضعف الوعي املجتمعي بأهمية أعمال ريادة   13

 وأهمية دعمهم وتشجيعهم  األعمال

 3 0.93 3.86 0 35 101 150 114 ت 

 0.0 8.8 25.3 37.5 28.5 ن% 

ضعف البرامج التدريبية التي توفرها الدولة   14

   األعماللتنمية قدرات ومهارات رواد 

 11 1.00 3.59 0 60 135 115 90 ت 

 0.0 15.0 33.8 28.8 22.5 ن% 

 15 0.90 3.37 0 54 206 78 62 ت  ضعف روح املبادرة لدى الشباب السعودي   15

 0.0 13.5 51.5 19.5 15.5 ن% 

  0.58 3.67 املتوسط الحسابي املرجح العام  
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( بالجدول  النتائج  استجابات  5أوضحت  ريادة    األعمال رواد  (  تواجه  التي  والصعوبات  التحديات  الصغيرة   األعمال حول  املنشآت  وإسناد  دعم  في 

(. وبالتالي 0.58( وانحراف معياري قدره )3.67واملتوسطة بمحافظة جدة في تحقيق أهدافها، حيث يتضح أن قيمة املتوسط الحسابي املرجح العام بلغت )

املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جدة في في دعم وإسناد    األعماليستنتج من ذلك أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة  

 تحقيق أهدافها.   

في املنشآت الصغيرة واملتوسطة، كما سيرد فيما    األعمالوفيما يلي يتناول الباحث أهم املؤشرات التي تبين التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة  

على " الخوف من الفشل وتحمل املسؤولية وضعف اإلمكانات املالية للشباب" قد حازت على   التي تنص(  10أن الفقرة رقم )  (5)بينت النتائج بالجدول    يلي:

األول التي تواجه ريادة    ىاملرتبة  التحديات والصعوبات  بين  املتوسط   األعمالمن  الصغيرة واملتوسطة، ويدعم ذلك قيمة  املنشآت  من أجل دعم وإسناد 

من أجل  األعمال(. بالتالي يتضح مما سبق أن من أهم التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة 0.96ره )( وانحراف معياري قد4.00الحسابي حيث بلغت )

الشباب  دعم وإسناد املنشآت الصغيرة واملتوسطة تتمثل في الخوف من الفشل وتحمل املسؤولية وضعف اإلمكانات املالية للشباب. وهذا يستلزم إعداد

اط بقوة  وبث روح النجاح بينهم وتقديم الدعم املالي املناسب للشباب السعودي من أجل االنخر  األعمالملستوى في ريادة  وتدريبهم من خالل دورات عالية ا 

وتفضيلهم للوظائف    األعمالعلى " قلة وعي الشباب بثقافة ريادة    تنص( والتي  9أن العبارة رقم )  (5)كما أظهرت النتائج بالجدول  في املشاريع الريادية.   

من خالل  األعمالالجديدة " قد حازت على املرتبة الثانية من بين الفقرات املتعلقة بالتحديات والصعوبات التي تواجه ريادة   األعمالية عن ريادة  الحكوم

(. وبالتالي نستنتج من ذلك أن  0.98( وانحراف معياري قدره )3.87املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت )

 األعمالاملشاركون في الدراسة الحالية يوافقون وبدرجة كبيرة أن من بين أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة    األعمالرواد  غالبية أفراد العينة من  

بثقافة ريادة   السعودي  الشباب  قلة وعي  الحكومية عن    األعمالتتمثل في  أهمية لرفع وعي   األعمالريادة  وتفضيلهم للوظائف  الجديدة. وبالتالي هناك 

وفي ذات السياق، فقد كشفت ا.  ا وعامليً الريادة الناجحة محليً من خالل الورش وحلقات النقاش حول تجارب مشروعات    األعمالالشباب بثقافة ريادة  

وأهمية دعمهم وتشجيعهم" قد نالت املرتبة  األعمالبأهمية أعمال ريادة  على" ضعف الوعي املجتمعي تنص( التي 13أن العبارة رقم ) (5)النتائج بالجدول 

من خالل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ويدعم ذلك قيمة املتوسط  األعمالالثالثة من بين الفقرات املتعلقة بالتحديات والصعوبات التي تواجه ريادة 

املشاركون في الدراسة الحالية يوافقون وبدرجة   األعمالرواد  بالتالي يتضح من ذلك أن غالبية  (. و 0.93( وانحراف معياري قدره )3.86الحسابي حيث بلغت )

وأهمية دعم وتشجيع   األعمالتتمثل في ضعف الوعي املجتمعي بأهمية أعمال ريادة  األعمالكبيرة أن من بين أهم التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة 

 من قبل املجتمع املحيط بهم سواء كانت األسرة أو األصدقاء.   األعمالرواد 

على" عدم وجود استراتيجية واضحة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة فيما يخص ريادة   التي تنص(  1أن العبارة رقم )  (5)كما بينت النتائج بالجدول  

من خالل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة،   األعمالات والصعوبات التي تواجه ريادة  " قد جاءت في املرتبة الرابعة من بين الفقرات املتعلقة بالتحدي  األعمال

يعتقدون وبدرجة  األعمالرواد (. وبالتالي يتضح من ذلك أن غالبية 0.84( وانحراف معياري قدره )3.82ويعزز ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت )

التي تواج التحديات والصعوبات  أهم  بين  أن من  الصغيرة واملتوسطة فيما   األعماله ريادة  كبيرة  تتمثل في عدم وجود استراتيجية واضحة للمؤسسات 

لريادة  األعماليخص ريادة   استراتيجية محددة وواضحة  أهمية لصياغة  أهداف ورؤية   األعمال. وبالتالي هناك  الصغيرة واملتوسطة وذات  للمؤسسات 

على" عدم وجود خطوط اتصال واضحة لتدفق املعلومات   التي تنص(  2أن العبارة رقم )  (5)تائج بالجدول  واضحة املعالم. وفي ذات السياق، فقد أظهرت الن

التي تواجه ريادة   بالتحديات والصعوبات  املتعلقة  العناصر  بين  الخامسة من  املرتبة  املنشآت" قد حازت على  الرقابة في  املؤسسات    األعمالوأنظمة  في 

رواد (. وعليه يستنتج مما سبق أن غالبية 0.95( وانحراف معياري قدره )3.77الصغيرة واملتوسطة، ويشير إلى ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت )

التي تواجه ريادة    األعمال التحديات والصعوبات  أهم  بين  أن من  اتصال واضحة لتدفق   تتمثل في عدم وجود خطوط  األعماليعتقدون وبدرجة كبيرة 

في اتخاذ  املعلومات وأنظمة الرقابة في املنشآت. وعليه هناك ضرورة لتأسيس خطوط اتصال تنساب بمرونة من أجل الحصول على املعلومات وذلك لدورها  

الخاصة بمشاريع ر  املناسب.    األعماليادة  القرارات  الوقت  بالجدول  في  النتائج  العبارة رقم    (5)كما يظهر من  القوانين   تنص( والتي  12)أن  على" تعقد 

والصعوبات التي  الخاصة بتوفير الحماية لالبتكارات التي تقدمها املشروعات الريادية" قد جاءت في املرتبة السادسة من بين العناصر املتعلقة بالتحديات

(. وعليه 0.96( وانحراف معياري قدره )3.75سابي حيث بلغت )في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ويشير إلى ذلك قيمة املتوسط الح  األعمالتواجه ريادة  

  األعمالعينة الدراسة الحالية يعتقدون وبدرجة كبيرة أن من بين أهم التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة    األعمالرواد  يتضح من ذلك أن غالبية  

التي تقدمه الحماية لالبتكارات  بتوفير  الخاصة  القوانين  باالبتكار في تتمثل في تعقد  أهمية صياغة قوانين خاصة  الريادية. وهذا يدل على  املشروعات  ا 

 املشاريع الصغيرة من أجل حمايتها وحفظ حقوق الرواد املبادرين.  

التي يمكن من خاللها خلق    األعمال( والتي نصت على" عدم اإلدراك لتطوير  5أن العبارة رقم )  (5)ومن جانب آخر، فقد كشفت النتائج بالجدول  

في املؤسسات الصغيرة    األعمال واستثمار فرص جديدة" قد جاءت في املرتبة السابعة من بين العناصر املتعلقة بالتحديات والصعوبات التي تواجه ريادة  

عينة   األعمالرواد  (. وعليه يتضح من ذلك أن غالبية  0.96( وانحراف معياري قدره )3.71غت )واملتوسطة، ويشير إلى ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بل

والتي تساهم في خلق   األعمالتتمثل في عدم إدراك أهمية تطوير    األعمالالدراسة الحالية يرون أن من بين أهم التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة  
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لكي تتماش ى مع مستجدات العصر وذلك لضمان استمرار    األعمالاريع الريادية. وبالتالي هناك أهمية لتطوير  واستثمار الفرص الجديدة من خالل املش

 املشاريع الريادية. 

على" عدم القدرة لالستعانة بأفكار الخبراء الخارجيين من أجل تطوير الخدمات الريادية   التي تنص(  7أن العبارة رقم )  ( 5)كما بينت النتائج بالجدول  

التي تواجه ريادة  ف بالتحديات والصعوبات  املتعلقة  العناصر  بين  الثامنة من  املرتبة  نالت  املؤسسات" قد  الصغيرة واملتوسطة،   األعمال ي  املؤسسات  في 

عينة الدراسة   األعمالرواد  (. وعليه يتضح من ذلك أن غالبية  0.97( وانحراف معياري قدره )3.67ويشير إلى ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت )

تتمثل في عدم القدرة على االستعانة بأفكار الخبراء الخارجيين واالستفادة   األعمالالحالية يرون أن من بين أهم التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة  

ن الخبراء العاملين في مجال مشاريع من تلك األفكار من أجل تطوير الخدمات الريادية في املؤسسات محل الدراسة. وهذا يبين مدى أهمية االستفادة م

وفي ذات املسار، تظهر  ميتها ووضع األسس الصحيحة لذلك. واالستعانة بهم لتقديم املشورة الفنية في مختلف مجاالت املشاريع الريادية وتن األعمالريادة 

" قد جاءت في   األعمالاملقدم لها في العمل ضمن ريادة  على" ضعف تشجيع املؤسسات وضعف الدعم  التي تنص( 4أن العبارة رقم ) (5)النتائج بالجدول 

قيمة املتوسط    ات الصغيرة واملتوسطة، ويدعم ذلكفي املؤسس  األعمالاملرتبة التاسعة من بين الفقرات املتعلقة بالتحديات والصعوبات التي تواجه ريادة  

عينة الدراسة الحالية يعتقدون أن   األعمالا سبق أن غالبية رواد ورائدات  (. وعليه يتضح مم0.96( وانحراف معياري قدره )3.64الحسابي حيث بلغت )

 .  األعماليعتبر من بين التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة  األعمالضعف تشجيع املؤسسات وضعف الدعم املقدم لها ضمن ريادة 

على" ضعف االلتزام من  تنص  ( والتي3أن العبارة رقم )( 5)، فقد كشفت النتائج بالجدول األعمالفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه مشاريع ريادة 

 األعمال تواجه ريادة    " قد جاءت في املرتبة العاشرة من بين التحديات والصعوبات التياألعمالالقيادات في املنشآت الصغيرة واملتوسطة بتنفيذ أجندة ريادة  

(. وعليه يتضح مما سبق أن 0.97( وانحراف معياري قدره )3.61في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت )

. وبالتالي هناك األعمالأجندة ريادة    عينة الدراسة الحالية يوافقون أن ضعف التزام القيادات في املنشآت الصغيرة واملتوسطة بتنفيذ  األعمالرواد غالبية  

 (5)النتائج بالجدول وفي ذات السياق، فقد بينت من أجل ضمان االستمرارية.  األعمالأهمية لتفعيل دور قيادات املنشأة فيما يتعلق بتنفيذ أجندة ريادة 

" قد حازت على املرتبة الحادية عشرة األعمالعلى" ضعف البرامج التدريبية التي توفرها الدولة لتنمية قدرات ومهارات رواد    التي تنص(  14أن العبارة رقم )

التي تواجه ريادة   التحديات والصعوبات  بين  )  األعمالمن  بلغت  الحسابي حيث  املتوسط  الصغيرة واملتوسطة، ويدعم ذلك قيمة  املؤسسات  (  3.59في 

ضعف البرامج التدريبية التي توفرها يعتقدون أن    األعمال(. وبالتالي يستنتج مما سبق أن هناك نسبة مقدرة من رواد ورائدات  1.00ري قدره )وانحراف معيا

بالجدول  ائج كما كشفت النتلريادية. ، يعد من بين الصعوبات والتحديات التي تحد من نمو وانتشار املشاريع ا األعمالالدولة لتنمية قدرات ومهارات رواد 

على" عدم امتالك املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ألعمال إبداعية أو ابتكارية لتطوير األداء الريادي" قد نالت املرتبة التي تنص  (  6أن العبارة رقم )  (5)

في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت   األعمالالثانية عشرة من بين التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة  

)( وانحر 3.54) أن هناك نسبة مقدرة من  1.06اف معياري قدره  يتبين من ذلك  أن  األعمالرواد  (. وبالتالي  الصغيرة   يعتقدون  املؤسسات  امتالك  عدم 

 يعد من بين التحديات التي تواجه مستقبل هذه املنشآت.  واملتوسطة ألعمال إبداعية أو ابتكارية لتطوير األداء الريادي 

على" عدم وجود رغبة في العمل بشكل مستقل إليصال الرؤية في املؤسسات الصغيرة  التي تنص( 8أن العبارة رقم ) (5)بالجدول كما أظهرت النتائج 

في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ويدعم ذلك    األعمالواملتوسطة" قد جاءت في املرتبة الثالثة عشرة من بين التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة  

يؤكدون أن عدم وجود   األعمالرواد  % من 49.2(. وبالتالي يتضح من ذلك أن  0.97( وانحراف معياري قدره )3.48قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت )

بالجدول بينت النتائج الريادية في محافظة جدة.   األعمال ا أمامرغبة في العمل بشكل مستقل إليصال الرؤية في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة يعد عائًق 

" قد حازت على املرتبة قبل األخيرة من بين التحديات  األعمالعلى" قلة الكوادر البشرية السعودية املؤهلة لقيادة ريادة  التي تنص( 11أن العبارة رقم ) (5)

( وانحراف معياري قدره  3.43ملتوسطة، ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت )في املؤسسات الصغيرة وا  األعمال والصعوبات التي تواجه ريادة 

يعد من التحديات   األعماليرون أن قلة الكوادر البشرية السعودية املؤهلة لقيادة ريادة    األعمالرواد  % من  41.6(. وبالتالي يستنتج من ذلك أن  1.02)

التي تواجه ريادة   املحايدون   األعمالوالصعوبات  بلغت نسبة  بينما  أن  %، في حي39.3  في محافظة جدة،  وأخيرا، تظهر  % ال يوافقون على ذلك.  19.1ن 

)  ( 5)بالجدول  النتائج   العبارة رقم  التحديات    التي تنص(  15أن  بين  األخيرة من  املرتبة  السعودي" قد حازت على  الشباب  املبادرة لدى  على" ضعف روح 

( وانحراف معياري قدره  3.37في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي حيث بلغت ) األعمال والصعوبات التي تواجه ريادة 

يرون أن ضعف روح املبادرة لدى الشباب السعودي تعد من التحديات والصعوبات التي   األعمالرواد  % من  35.0(. وبالتالي يستنتج من ذلك أن  0.90)

 % ال يوافقون على ذلك.  13.5ن أن %، في حي51.5 في محافظة جدة، بينما بلغت نسبة املحايدون  األعمالتواجه ريادة 

املشاركين في الدراسة الحالية حول التحديات والصعوبات التي    األعمالرواد  وبالتالي يستخلص الباحث من خالل تحليل وتفسير اتجاهات عينة  

مل الخوف من الفشل وتحفي املشاريع الصغيرة واملتوسطة، فقد كشفت النتائج أن من أهم تلك التحديات والصعوبات تمثلت في:    األعمالتواجه ريادة  

الشباب األعمالاملسؤولية وضعف اإلمكانات املالية للشباب. وهذا يستلزم إعداد الشباب وتدريبهم من خالل دورات عالية املستوى في ريادة   ، قلة وعي 

 األعمال بأهمية ريادة الجديدة. باإلضافة إلى ذلك ضعف الوعي املجتمعي    األعمالوتفضيلهم للوظائف الحكومية عن ريادة    األعمالالسعودي بثقافة ريادة  

كذلك من بين التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة    ،من قبل املجتمع املحيط بهم سواء كانت األسرة أو األصدقاء  األعمالوأهمية دعم وتشجيع رواد  
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لي هناك أهمية لصياغة استراتيجية . وبالتااألعمالعدم وجود استراتيجية واضحة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة فيما يخص ريادة  تتمثل في    األعمال

للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وذات أهداف ورؤية واضحة املعالم. باإلضافة إلى ذلك عدم وجود خطوط اتصال واضحة   األعمالمحددة وواضحة لريادة  

أجل الحصول على املعلومات وذلك لدورها وعليه هناك ضرورة لتأسيس خطوط اتصال تنساب بمرونة من  ، لتدفق املعلومات وأنظمة الرقابة في املنشآت

في الوقت املناسب. وتتفق النتائج أعاله مع نتائج عدد من الدراسات التي أجريت سواء في مجال ريادة   األعمالفي اتخاذ القرارات الخاصة بمشاريع ريادة  

والتي هدفت إلى التعرف على دور  (،  2020مان وعبد القادر،)سليفي مختلف البيئات. ومن بين أهم تلك الدراسات دراسة    األعمالأو حاضنات    األعمال

في تحقيق التنمية املستدامة باململكة العربية السعودية بالتطبيق على قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة، حيث كشفت نتائجها أن    األعمالحاضنات  

التمويلية لحاضنات   التي تواجه حاضنات  األعمالالسياسات  التحديات  أبرز  التدريب تعد من  التسويقية وسياسات  في تحقيق   األعمال، والسياسات 

حيث بينت أن من  (، 2019)املهدى وآخرون،املستدامة في اململكة العربية السعودية. كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما خلصت إليه دراسة   التنمية

لحاضنات.  في مصر تتمثل في اختالف أهداف املشروع واملخاطر الناجمة عن تقديم املساعدات املالية ل األعمالأهم التحديات التي تواجه تطور حاضنات 

دور الحاضنات التكنولوجية التابعة للجامعات  ( والتي هدفت إلى دراسة  2018)الغويل،ومن جانب آخر، فقد اتفقت نتائج دراستنا الحالية مع نتائج دراسة  

اإلبداع وتحقيق ريادة   البحوث في تعزيز  التحدي  األعمالالليبية ومراكز  أهم  أن من  إلى  املحتضنة، حيث خلصت  التي تواجه حاضنات  للمشروعات  ات 

التخطيط   األعمال قلة  ذلك  إلى  باإلضافة  الريادية،  املشاريع  وتمويل  توجيه  في  مباشرة  مسؤولية  ذات  ليبيا  في  متخصصة  جهة  وجود  عدم  في  تتمثل 

 االستراتيجي والعشوائية في اتخاذ القرارات باإلضافة إلى عدم وجود أهداف واضحة للمشروع املراد احتضانه.  

في املنشآت الصغيرة واملتوسطة،   األعمالت السياق، فقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية واملتعلقة بالتحديات والصعوبات التي تواجه ريادة  وفي ذا 

بها   التي قام  الدراسة  نتائج  تنمية ثقافة ريادة    ،(2018)الرميدي،مع  املصرية في  الجامعات  تناولت تقييم دور  الطالب ولقد    األعمالحيث  كشفت  لدي 

 األعمال الجامعات في تنمية ثقافة ريادة لدى الطالب تمثلت في وجود قصور واضح في دور    األعمالنتائجها من أهم التحديات التي تواجه تنمية ثقافة ريادة 

الجامعي، والدعم  للريادة  والتعليم  التحتية  والبنية  والحوكمة  والقيادة  واالستراتيجية  والرسالة  بالرؤية  يتعلق  فيما  وخاصة  الطالب  والتمويل   لدى 

ريادة   وتقويم  الخارجية  الجامعية  اهاألعمالوالعالقات  عدم  في  تتمثل  التحديات  بين  من  أن  النتائج،  أظهرت  فقد  ذلك  إلى  باإلضافة  القيادات .  تمام 

الطالب على ريادة   املوارد والبنية   األعمالالجامعية بتشجيع  الجامعات، بجانب ضعف  الريادية داخل هذه  أعمال للمشروعات  وعدم وجود حاضنات 

ريادة   لدعم  وبخيت،  األعمالالتحتية  )صبرة  دراسة  نتائج  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  اتفقت  كما  الطالب.  توصلت2017لدي  أبرز   (، حيث  أن من  إلى 

التي تواجه حاضنات   املعلومات من   األعمالالصعوبات والتحديات  الحاضنات على توفير  التمويل وعدم قدرة  تتمثل في ضعف خدمات  في قطاع غزة 

في املنشآت    األعمالريادة    البحوث العلمية وتقديمها للمشاريع املحتضنة. كما تتفق نتائج دراستنا الحالية واملتعلقة بالتحديات والصعوبات التي تواجه

دراسة   لها  توصلت  التي  النتائج  مع  جدة،  بمحافظة  واملتوسطة  صعوبات  2015)الهزاني،الصغيرة  وجود  بينت  حيث  الرياض،  مدينة  في  أجريت  التي   )

الشباب في املجتمع، والروتين وتعقد  ومنها صعوبة الحصول على ممولين، وغياب ثقافة الفكر الريادي بين    األعمالورواد    األعمالوتحديات تواجه ريادة  

إليه. تنتمي  الذي  املحلي  املجتمع  من  الدعم  الحاضنة على  تراخيص وعدم حصول  الحصول على  التحديات   إجراءات  بين  أن  يتضح مما سبق  وعليه 

ريادة   تواجه  التي  الدراسات  إليها معظم  التي خلصت  املشتركة  اال   األعمالواملعيقات  الرؤية  في غياب  لريادة تمثلت  الواضحة  األهداف  ذات  ستراتيجية 

الفشل، وهناك   األعمال، وقلة وعي رواد  األعمال الخوف والتردد من  إلى  الريادية، باإلضافة  املشاريع  الريادية، وقضية تمويل  املشاريع  بأهمية  واملجتمع 

 بعض املشكالت في الجوانب اإلدارية والتدريب. 

في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمحافظة    األعمالنتائج اإلجابة عن السؤال الخامس: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية حول أثر ريادة    . 5.4

 
 
   ا ملتغيرات عينة الدراسة: الجنس، املؤهل األكاديمي، سنوات الخبرة؟ جده في تحقيق أهدافها وفق

  األعمالأثر ريادة نتائج اختبار ت لداللة الفروق حول : (6جدول )
 
 ا ملتغير الجنسفي نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جده في تحقيق أهدافها وفق

قيمة ت   أنثى ذكر  

 املحسوبة 

درجة  

 الحرية 

الداللة  

االنحراف   املتوسط  اإلحصائية 

 املعياري 

االنحراف   املتوسط 

 املعياري 

في نجاح املنشآت   األعمال أثر ريادة 

 الصغيرة واملتوسطة 

3.91 0.47 3.63 0.46 **3.05 398 0.002 

ألبعاد ريادة   األعمالإدراك رواد 

   األعمال

4.17 0.52 4.11 0.48 0.542 0.59 

  األعمالاآلليات الواجب توافرها لريادة 

 ملواكبة ودعم احتياجات املنشآت  

3.95 0.62 3.90 0.54 0.360 0.72 

التحديات والصعوبات التي تواجه  

   األعمالريادة 

3.69 0.57 3.52 0.58 1.522 0.13 

 (  α≤0.05ا عند )**تشير إلى أن الفرق دال إحصائيً 
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  (6)( بالجدول Independent Sample T-testأظهرت نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة )
ً
ا ذات داللة إحصائية بين رواد ورائدات أن هناك فروق

في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة يعزى الختالف متغير الجنس، حيث يتضح أن الفروق جوهرية وتعود لصالح رواد    األعمالحول أثر ريادة    األعمال

واآلليات الواجب توافرها لريادة   األعمالألبعاد ريادة    األعمالالذكور. بينما لم تكشف النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في إدراك رواد    األعمال

حول التحديات    األعمالرواد  كبة ودعم احتياجات املنشآت الصغيرة واملتوسطة، وكذلك لم تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ملوا   األعمال

 تعزى الختالف الجنس.  األعمالوالصعوبات التي تواجه ريادة 

 باختالف الخبرة   في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة في تحقيق أهدافها األعمالأثر ريادة نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه لداللة الفروق حول : (7جدول )

مجموع   مصدر التباين 

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

الداللة   قيمة ف املحسوبة

 اإلحصائية 

في نجاح املنشآت   األعمال أثر ريادة 

 الصغيرة واملتوسطة 

 0.002 5.007** 1.093 3 3.280 بين املجموعات  

 0.218 396 86.482 داخل املجموعات 

  399 89.762 اإلجمالي 

ألبعاد ريادة   األعمالإدراك رواد 

   األعمال

 0.03 2.943* 0.778 3 2.333 بين املجموعات  

 0.264 396 104.618 داخل املجموعات 

  399 106.951 اإلجمالي 

اآلليات الواجب توافرها لريادة  

ملواكبة ودعم احتياجات   األعمال

 املنشآت  

 0.02 3.256* 1.206 3 3.617 بين املجموعات  

 0.370 396 146.623 داخل املجموعات 

  399 150.240 اإلجمالي 

التحديات والصعوبات التي تواجه  

   األعمالريادة 

 0.14 1.833 0.605 3 1.815 بين املجموعات  

 0.330 396 430.728 داخل املجموعات 

  399 132.544 اإلجمالي 

 7( بالجدول )ANOVAكشفت نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه )
ً
املشاركين في  األعمالا ذات داللة إحصائية( بين استجابات رواد ( أن هناك فروق

تعزى الختالف   األعمالوآليات ريادة    األعماللريادة    األعمالفي نجاح املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ومدى إدراك رواد    األعمالالدراسة حول أثر ريادة  

  األعمال ئج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية تجاه التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة الخبرة في العمل في املشاريع الريادية. بينما لم تكشف النتا

 . األعمالباختالف الخبرة لدى لرواد ورائدات 

تم اجراء اختبار املقارنات املتعددة باستخدام طريقة أقل فرق معنوي، كما مبين   األعمالوللتعرف على داللة الفروق املتعلقة باملحاور الثالث لريادة  

 ( التالي: 8بالجدول )

 في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة باختالف الخبرة  األعمالأثر ريادة قل فرق معنوي لداللة الفروق حول يوضح نتائج اختبار أ: (8جدول )

املتوسط   سنوات الخبرة  محاور الريادة 

 الحسابي

 فرق املتوسط 

 5أقل من  

 سنوات 

ألقل من  -5
10 

ألقل من  -10
15 

سنة   15

 فأكثر 

في نجاح   األعمال أثر ريادة 

 املنشآت الصغيرة واملتوسطة 

 0.29* - 0.17* - 3.94 سنوات   5أقل من 

 - - - -0.17* 3.77 10ألقل من -5

 - - - - 3.75 15ألقل من -10

 - - - -0.29* 3.65 سنة فأكثر   15

لريادة   األعمالإدراك رواد 

   األعمال

 - 0.22* 0.17* - 4.21 سنوات   5أقل من 

 - - - -0.17* 4.04 10من  ألقل -5

 - - - -0.22* 3.99 15ألقل من -10

 - - - - 4.13 سنة فأكثر   15

الواجب   األعمالآليات ريادة 

 توافرها 

 - 0.27* 0.21* - 4.00 سنوات   5أقل من 

 - - - -0.21* 3.79 10من  ألقل -5

 - - - -0.27* 3.73 15ألقل من -10

 - - - - 3.88 سنة فأكثر   15

الريادي أقل من    األعمالا بين رواد  ( أن الفروق جوهرية وعلى نحو دال إحصائيً 8يتضح من النتائج بالجدول ) سنوات   5الذين خبرتهم في العمل 

  5الذين سنوات خبرتهم أقل من  األعمالرواد سنوات. وهذا يدل على أن   5مقابل الذين سنوات خبرتهم أكبر من ذلك وذلك لصالح الذين خبرتهم أقل من 

  األعمالسنوات يعتقدون بدرجة كبيرة أن ريادة  
ً

ا  هامً تؤثر في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة في محافظة جدة. وبالتالي فإن سنوات الخبرة يعد عامال

 على املشاريع الريادية.   األعمالألثر ريادة  األعمالفي تقييم رواد 
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 باختالف املؤهل التعليمي  في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة في تحقيق أهدافها األعمالأثر ريادة نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه لداللة الفروق حول : (9جدول )

مجموع   مصدر التباين 

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

الداللة   قيمة ف املحسوبة

 اإلحصائية 

في نجاح املنشآت   األعمال أثر ريادة 

 الصغيرة واملتوسطة 

 0.16 1.622 0.363 3 1.090 بين املجموعات  

 0.224 396 88.762 داخل املجموعات 

  399 89.762 اإلجمالي 

ألبعاد ريادة   األعمالإدراك رواد 

   األعمال

 0.64 0.565 0.152 3 0.456 بين املجموعات  

 0.269 396 106.494 املجموعات داخل 

  399 106.951 اإلجمالي 

اآلليات الواجب توافرها لريادة  

ملواكبة ودعم احتياجات   األعمال

 املنشآت  

 0.61 0.605 0.228 3 0.685 بين املجموعات  

 0.378 396 149.555 داخل املجموعات 

  399 150.240 اإلجمالي 

التحديات والصعوبات التي تواجه  

   األعمالريادة 

 0.10 2.086 0.396 3 2.062 بين املجموعات  

 0.330 396 130.544 داخل املجموعات 

  399 132.544 اإلجمالي 

( االتجاه  أحادي  التباين  تحليل  نتائج  )ANOVAتظهر  بالجدول   )9 
ً
فروق هناك  ليست  أنه  رواد  (  استجابات  بين  إحصائية(  داللة  ذات   األعمالا 

  األعمال في نجاح املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في محافظة جدة. وهذا يبين أن اختالف املؤهل العلمي لرواد    األعمالاملشاركين في الدراسة حول أثر ريادة  

 
ً

على نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة وتحقيق األهداف املنشودة. وهذا   مالاألع يؤدي لوجود فروق حول اتجاهاتهم املتعلقة بأثر ريادة  ال يعد عامال

توسطة وبالتالي تحقيق أهدافها.  في نجاح املنشآت الصغيرة وامل األعمالبمختلف مؤهالتهم العملية حول أثر ريادة  األعمالرواد يشير إلى وجود توافق بين 

ا للجنس، والخبرة واملؤهل التعليمي حول محاور الدراسة، فقد تبين وجود فروق روق اإلحصائية تبعً وبالتالي يستخلص الباحث من خالل تحليل نتائج الف

أثر ريادة   يتعلق بإدراك رواد    األعمالذات داللة إحصائية حول  بينما ليست هناك فروق فيما  الصغيرة واملتوسطة،  املنشآت   األعمالفي نجاح مشاريع 

ملشكالت التي تواجهها. أما فيما يتعلق بمتغير الخبرة فقد أظهرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية حول  وآلياتها وا  األعمالألبعاد ريادة 

وآلياتها واملشكالت واملحددات التي تواجهها. بينما أظهرت النتائج عدم   األعمالفي نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة، وإدراك أبعاد ريادة    األعمالأثر ريادة  

حيث لم تظهر ،  (2017تعزى الختالف املؤهل التعليمي. وتتفق هذه النتيجة األخيرة مع ما توصلت إليه دراسة )أيوب،وجود فروق ذات داللة إحصائية  

إحصائيً  دالة  فروق  متغيروجود  حول  العينة  أفراد  إجابات  في  املتغيرات    ا  إلى  تعزى  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  نجاح  في  الريادي  التوجه  دور 

 الديمغرافية، بينما اختلفت معها فيما يتعلق بمتغير الجنس والخبرة. 

 نتائج اختبار فرضيات الدراسة:  . 6.4

 وفيما يلي يتناول الباحث تحليل وتفسير نتائج اختبار فرضيات الدراسة املذكورة أعاله: 

باململكة العربية السعودية ألبعاد الريادة )القدرة على املنافسة،   األعمالتوجد عالقة بين إدراك رواد ورائدات  : ىنتائج اختبار الفرضية األول .1.6.4

في   ةنجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جد  البحث عن الفرص الجديدة، القدرة على االبتكار، الرغبة في النجاح، الثقة بالنفس( وبين

   تحقيق أهدافها.

 ألبعاد الريادة األعمالوبين إدراك رواد ورائدات  األعمالمعامالت االرتباط بين عناصر ريادة (: 10جدول )

 األعمال عناصر ريادة  متغيرات الدراسة 

 محددات الريادة  معززات الريادة  السلوك الريادي  ألبعاد الريادة   األعمالإدراك رواد ورائدات  

 0.423** 0.482** 0.360** القدرة على املنافسة  

 0.412** 0.360** 0.484** البحث عن الفرص الجديدة  

 0.336** 0.390** 0.434** القدرة على االبتكار  

 0.347** 0.283** 0.393** الرغبة في النجاح  

 0.957** 0.401** 0.382** الثقة بالنفس  

 عند مستوى 
ً
 (. 0.01املعنوية )**تشير إلى أن معامل االرتباط دال إحصائيا

ومدى إدراك    األعمال( أعاله أن هناك عالقات ارتباط ذات داللة إحصائية بين كل عنصر من عناصر ريادة  10تبين قيم معامالت االرتباط بالجدول )

(. وبالتالي فإن هذه 0.01املعنوية )ا عند مستوى  ، حيث يتضح أن جميع قيم معامالت االرتباط جاءت على نحو دال إحصائيً األعماللريادة    األعمالرواد  

  األعمالرواد  ( بين إدراك  0.01عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )من الدراسة والتي نصت على وجود    ىالنتائج تثبت صحة الفرضية األول 

قدرة على االبتكار، الرغبة في النجاح، الثقة بالنفس( وبين باململكة العربية السعودية ألبعاد الريادة )القدرة على املنافسة، البحث عن الفرص الجديدة، ال

 نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جده في تحقيق أهدافها. 
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افرها لريادة  :  الثانية  نتائج اختبار الفرضية   .2.6.4 ريادة    األعمالتوجد عالقة بين اآلليات الواجب تو ا نحو تحقيق أهداف سعي    األعمالوعناصر 

   املنشآت الصغيرة واملتوسطة.

افرها لتحقيق أهداف املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جدة  األعمالوآليات ريادة  األعمالة معامالت االرتباط بين عناصر رياد (: 11جدول )  الواجب تو

افرها  األعمالآليات ريادة  متغيرات الدراسة   الواجب تو

 مستوى الداللة اإلحصائية الداللة اإلحصائية االرتباط قيمة معامل  األعمال عناصر ريادة 

 0.01 0.00 0.542** السلوك الريادي  

 0.01 0.00 0.449**   األعمالمعززات ريادة  

 0.01 0.00 0.473** األعمالمحددات ريادة 

 عند مستوى الداللة )
ً
 (.  0.01**تشير إلى أن معامل االرتباط دال إحصائيا

(.  0.01ا عند مستوى الداللة )( أعاله أن جميع قيم معامالت االرتباط جاءت على نحو دال إحصائيً 11أظهرت نتائج تحليل االرتباط في الجدول )

واآلليات الواجب   األعمال( بين عناصر ريادة  α≤0.05عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية )وبالتالي فإن هذه النتائج تشير إلى وجود  

عم قبول الفرض الثاني  من أجل تحقيق أهداف املنشآت الصغيرة واملتوسطة في محافظة جدة. وبالتالي فإن املؤشرات السابقة تد األعمالتوافرها لريادة 

  األعمال، يجب أن تتكامل عناصر ريادة  األعمالمن الدراسة. وعليه يمكن القول أنه لتحقيق أهداف املنشآت الصغيرة واملتوسطة التي تتبنى نهج ريادة  

 .  األعمالنشاط الريادي في بيئة ومحدداتها مع اآلليات التي يجب أن تتوفر التي تدعم ال األعمالالتي تتضمن السلوك الريادي، معززات ريادة 

ألبعاد الريادة  األعمالوبين مدى إدراك رواد  األعمالنتائج اختبار الفرضية الثالثة: توجد عالقة بين التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة  .3.6.4

   .ةمن أجل اسناد املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جد

ألبعاد الريادة من أجل إسناد املنشآت الصغيرة واملتوسطة   األعمالومدى إدراك رواد  األعمالمعامالت االرتباط بين التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة (: 12جدول )

 بمحافظة جدة 
 األعمال التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة   متغيرات الدراسة 

 مستوى الداللة اإلحصائية  الداللة اإلحصائية   قيمة معامل االرتباط  األعمال أبعاد ريادة 

 0.01 0.00 0.260** القدرة على املنافسة  

 0.05 0.035 0.106* البحث عن الفرص الجديدة  

 0.01 0.00 0.204** القدرة على االبتكار  

 0.05 0.015 0.121* الرغبة في النجاح  

 0.01 0.00 0.283** الثقة بالنفس  

 0.01 0.00 0.216** أبعاد الريادة ككل

 عند مستوى الداللة )
ً
 عند مستوى الداللة )   (. 0.01**تشير إلى أن معامل االرتباط دال إحصائيا

ً
 ( 0.05*تشير إلى أن معامل االرتباط دال إحصائيا

الجدول ) والتحديات والصعوبات التي تواجه   األعمال( أعاله أن جميع قيم معامالت االرتباط بين أبعاد ريادة  12أظهرت نتائج تحليل االرتباط في 

والتحديات    األعمالعالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين أبعاد ريادة  ا وبالتالي يستنتج من ذلك أن هناك  ، جاءت على نحو دال إحصائيً األعمالريادة  

ريادة   تواجه  التي  التحديات األعمالوالصعوبات  بعض  هناك  وبالتالي  وقبولها.  الدراسة  من  الثالثة  الفرضية  صحة  تثبت  النتائج  هذه  فإن  وبالتالي   .

والتي تحد من تحقيق املنشآت الصغيرة واملتوسطة ألهدافها. وعليه فإن الحل يمكن في مواجهة جميع التحديات    األعمالوالصعوبات التي تواجه ريادة  

 ودعم املشاريع الريادية للشباب.   األعمالأنفسهم أو بالجهات املرتبطة بريادة  األعمالربما ترتبط برواد والصعوبات والتي 

الفرضية  .4.6.4 اختبار  ريادة  الرابعة  نتائج  أثر ألبعاد  يوجد  رواد    األعمال:  يدركها  ريادة    األعمالالتي  املنشآت   األعمالونجاح  أهداف  تحقيق  في 

 الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جدة.  

 في نجاح املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تحقيق أهدافها بمحافظة جدة   األعماللقياس أثر أبعاد ريادة  نتائج تحليل االنحدار الخطي املتعدد: (13جدول )

 مستوى الداللة  قيمة الداللة  قيمة "ت" املحسوبة قيمة بيتا معامالت النموذج  النموذج 

 دال  0.00 7.972**  10.688 الثابت  

 دال  0.00 5.379** 0.18 1.52 القدرة على املنافسة  

 دال  0.001 3.223** 0.13 1.201 البحث عن الفرص الجديدة  

 دال  0.007 2.719** 0.11 0.903 القدرة على االبتكار  

 دال  0.028 2.205* 0.08 0.630 الرغبة في النجاح  

 دال 0.00 18.359** 0.58 4.85 الثقة بالنفس  

   0.829معامل االرتباط املتعدد = 

 0.684معامل التحديد املعدل = 2R  =0.688معال التحديد 

  0.00قيمة الداللة = F ** =173.629قيمة 

 (.  0.05دالة إحصائيا عند مستوى املعنوية ) T-test*تشير إلى أن قيمة     (0.01دالة إحصائيا عند مستوى املعنوية ة) T-testوقيمة  F**تشير إلى أن قيمة 
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  األعمال املحسوبة واملتعلقة بكفاءة نموذج تحليل االنحدار الخطي املتعدد في قياس أثر أبعاد ريادة    F( أعاله أن قيمة  13يتضح من النتائج بالجدول )

(. وهذا يبين أن نموذج تحليل 0.01( وهي قيمة دالة عند مستوى املعنوية )173.629في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة في محافظة جدة، قد بلغت )

( حيث 2Rة عالية في قياس وتفسير التباين في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة. ويدعم ذلك قيمة معامل التحديد )االنحدار الخطي املتعدد ذو كفاء

له القدرة عل تقدير التغيرات في نجاح    األعمال( وهذا يدل على أن نموذج تحليل االنحدار الخطي املتعدد الذي يتضمن أبعاد ريادة  0.688بلغت قيمته )

وفيما يلي يتناول الباحث تحليل وتفسير لغير متضمنة في النموذج ثابتة.   ا، بشرط بقاء العوامل األخرى ا % تقريبً 69واملتوسطة بنسبة   املنشآت الصغيرة 

 في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة في تحقيق أهدافها، كما سيرد أدناه:   األعمالأثر كل بعد من أبعاد ريادة 

( وهي قيمة موجبة 1.816قد بلغت )  األعمال( أن قيمة معامل االنحدار ملتغير القدرة على املنافسة كأحد أبعاد ريادة  13أظهرت النتائج بالجدول )

(. وبالتالي نستنتج من ذلك أن هناك 0.05( وهي أقل من مستوى املعنوية )0.00بلغت )  T-testودالة، حيث أن مستوى الداللة اإلحصائية لقيمة اختبار  

لى املنافسة  عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين القدرة على املنافسة ونجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة. وهذا يشير إلى وجود أثر معنوي للقدرة ع

( أن قيمة معامل االنحدار للمتغير املستقبل البحث عن الفرص  13كما بينت النتائج بالجدول )ونجاح املشاريع الريادية لهم.    األعمالرواد  التي تتوفر لدى  

( وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية  0.001بلغت )  T-testا، حيث أن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار  ( وهي قيمة دالة إحصائيً 1.209الجديدة قد بلغت )

في البحث عن الفرص الجديدة. وهذا يبين وجود أثر  األعمالرواد (. وبالتالي نستنتج من ذلك أن هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين قدرة 0.05)

 معنوي للقدرة على البحث عن الفرص الجديدة ونجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة في تحقيق أهدفها.  

ا، حيث  ( وهي قيمة دالة إحصائيً 0.903قيمة معامل االنحدار للمتغير املستقبل القدرة على االبتكار قد بلغت )  ( أن13كما كشفت النتائج بالجدول )

(. وبالتالي نستنتج من ذلك أن هناك عالقة ارتباط ذات داللة  0.05( وهي قيمة أقل مستوى املعنوية )0.007أن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار ت بلغت )

على االبتكار وتحقيق النجاح في املشاريع الريادية. وهذا يدل على وجود أثر معنوي للقدرة على االبتكار التي تميز  األعمالة رواد ورائدات إحصائية بين قدر 

املستقبل الرغبة في النجاح  ( أن قيمة معامل االنحدار للمتغير  13وفي ذات املسار، فقد أظهرت النتائج بالجدول )ونجاح املشاريع الريادية.    األعمالرواد  

(. 0.05( وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية )0.028بلغت )  T-testا، حيث أن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار  ( وهي قيمة دالة إحصائيً 0.630بلغت )

ونجاح استثماراتهم في املشاريع الريادي. وهذا   مالاألعرواد  وبالتالي نستنتج من ذلك أن هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين الرغبة في النجاح لدى  

 . األعماليفسر وجود أثر معنوي للرغبة في النجاح ونجاح املشاريع الصغيرة واملتوسطة لريادة 

( وهي قيمة موجبة ودالة إحصائيا،  4.845( أن قيمة معامل االنحدار للمتغير املستقبل الثقة بالنفس بلغت )13ا، فقد بينت النتائج بالجدول )وأخيرً 

(. وبالتالي نستنتج من ذلك أن هناك عالقة ارتباط  0.05( وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية )0.00بلغت )  T-testحيث أن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار  

ونجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة في تحقيق أهدافها. وهذا يدل أن عامل الثقة بالنفس يعتبر  األعمال رواد ذات داللة إحصائية بين الثقة بالنفس لدى 

 من أبرز العوامل التي تساهم في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة في تحقيق النجاح. 

أبعاد ريادة   أهم  أن من  الباحث مما سبق  امل  األعمالوبالتالي يستخلص  النجاح في  الثقة  املؤثرة على تحقيق  الصغيرة واملتوسطة تمثلت في  نشآت 

جاء   ، ويليها في املرتبة الثانية القدرة على املنافسة، ويلي ذلك في املرتبة الثالثة البحث عن الفرص الجديدة، بينما في املرتبة الرابعةىبالنفس في املرتبة األول

في النجاح. وبالتالي فإن هذه النتائج تدعم قبول الفرضية الرابعة من الدراسة. كما يتضح  ا الرغبة  على االبتكار، وأخيرً   األعمالرواد  املتغير املستقل قدرة  

بالنفس، قدرة   الثقة  النموذج والتي تضم  في  املتضمنة  الخمسة  املتغيرات  والقدرة على   األعمالرواد  أن  الجديدة،  الفرص  والبحث عن  املنافسة،  على 

% في التنبؤ بتحقيق النجاح في املشاريع الريادية في محافظة جدة. وتتفق النتائج أعاله للدراسة 69ساهم بنسبة  االبتكار باإلضافة إلى الرغبة في النجاح ت

حيث كشفت نتائجها وجود عالقة تأثيرية إيجابية ذات داللة إحصائية بين التوجه الريادي ونجاح املؤسسات   (،2017)أيوب،الحالية مع نتائج دراسة  

الدراسة.   نتائج دراسة  الصغيرة واملتوسطة محل  الحالية مع  الدراسة  نتائج  تتفق  بين ريادة  2016)قنصوه،كما  أن هنالك عالقة  نتائجها  بينت  (، والتي 

في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة التي تتبنى من خالل أنشطتها  األعمالة واإلبداع املؤسس ي لديها وهذا ما يبين أثر ريادة في املؤسسات الخاص األعمال

إليها دراسة )مهدي،   النتائج التي توصلت  السابقة كذلك من  النتائج  تتفق  السياق،  الريادية. وفي ذات  تأثير  2015الرؤية  نتائجها وجود  (، والتي أظهرت 

قدمة على تعزيز  ، باإلضافة إلى وجود تأثير معنوي لكل خدمة من الخدمات املاألعمالعنوي لخدمات حاضنة املشروعات بمدينة عنابة على تعزيز ريادة  م

ها، وذلك لدور  يساهم بشكل فعال في تحقيق النجاح ل  األعمالوبالتالي يتضح مما سبق أن توجه املنشآت الصغيرة واملتوسطة نحو ريادة  .  األعمالريادة  

التمويل والتدريب    األعمالريادة   املشاريع في مجال  لتلك  الخدمات  العديد من  بأهداف واضحة، وتقديم  الريادة  الرؤية االستراتيجية ملشاريع  في تحديد 

 واالستشارات اإلدارية. 

 : والتوصيات ملخص نتائج الدراسة .5

   النتائج: . 1.5

 ت الدراسة إلى النتائج التالية: واإلجابة عن األسئلة البحثية لها واختبار فرضياتها، فقد خلصفي ضوء تحليل بيانات الدراسة، 
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في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جدة. كما كشفت النتائج أن من أهم ما   األعمالأن هناك أثر إيجابي لريادة  أظهرت نتائج الدراسة   •

أثر ريادة   أهدافها وبدرجة عالية جًد   األعماليبين  الصغيرة واملتوسطة في تحقيق  املنشآت  الرواد  في نجاح  بين  املشتركة ما  الرغبة  يتمثل في توفر  ا 

 العاملين في بلوغ األهداف املحددة. 

القدرة    األعمالرواد  امتالك  في نجاح املشاريع الصغيرة واملتوسطة ومن أهمها:    األعمالتائج وجود العديد من العوامل التي تبين أثر ريادة  بينت الن •

واستغاللها على االستجابة لإلبداع في البيئة املحيطة، واإلبداع الخاص بتطوير طرق وأساليب العمل وامتالك القدرة على توقع الفرص الجديدة  

 ودخول األسواق الواعدة تساهم بإيجابية في نجاح مشاريع الريادة وبدرجة كبيرة. 

الدراسة   • نتائج  إدراك  كشفت  تعزز مستوى  إيجابية  ريادة    األعمال رواد  أن هناك مؤشرات  السعودي    األعمال ألهمية  لالقتصاد  بالنسبة  وخاصة 

ن من أهم ما يعزز هذا اإلدراك وبدرجة كبيرة جدا يتمثل في امتالك املنشأة ملشاريع مستقبلية  وللمنشآت الصغيرة واملتوسطة. حيث أظهرت النتائج أ 

هناك إدراك بأهمية أن تتميز املنشأة باالستجابة السريعة للتطورات التكنولوجية  تسعى وترغب في تجسيدها اآلن دعما لعملياتها الريادية، كما أن  

رواد  فة إلى ذلك وجود اهتمام بطرح منتجات وخدمات ابتكارية تلبي حاجات ورغبات العمالء، كما أن غالبية  الحاصلة في امليدان اإلنتاجي، باإلضا

 أهمية تطبيق األفكار واملقترحات والخطط االبتكارية واإلبداعية على أرض الواقع.  األعمال
ً
 يدركون وبدرجة عالية جدا

.  األعمالرواد ودرجة عالية من االهتمام من   األعمالاآلليات التي تدعم التوجه نحو ريادة أن هناك مؤشرات عديدة تدعم توفر بينت نتائج الدراسة  •

الريادية، مشاركة وتوظ التفكير واملهارات  للنظم في سبيل تعزيز  تتمثل في توفير فرص متنوعة  اآلليات  تلك  أهم  أن من  النتائج  أظهرت  يف  حيث 

، األعماليادية، توفير أهداف فردية ومؤشرات أداء لكافة القائمين على دعم تنفيذ أجندة ريادة  األشخاص ذوي املهارات والسلوكيات والخبرات الر 

وتحفيز التطلعات   األعمالالعمل على رصد البيئة التي تعمل بها املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وذات العالقة بالريادة، ورفع الوعي بأهمية ريادة  

 الريادية. 

الخوف من الفشل وتحمل املسؤولية  في محافظة جدة تمثلت في:  األعمالأهم التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة  أن من أظهرت نتائج الدراسة  •

ريادة   بثقافة  السعودي  الشباب  وعي  قلة  للشباب.  املالية  اإلمكانات  ريادة    األعمالوضعف  الحكومية عن  للوظائف  الجديدة.   األعمالوتفضيلهم 

 .  األعمالباإلضافة إلى ذلك ضعف الوعي املجتمعي بأهمية أعمال ريادة 

 كشفت نتائج الدراسة   •
ً
في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة    األعمال حول أثر ريادة    األعمال ا ذات داللة إحصائية بين رواد ورائدات  أن هناك فروق

الذكور. بينما لم تكشف النتائج وجود فروق في إدراك    األعمالرية وتعود لصالح رواد  يعزى الختالف متغير الجنس، حيث يتضح أن الفروق جوه

ملواكبة ودعم احتياجات املنشآت الصغيرة واملتوسطة، وكذلك لم تظهر النتائج وجود فروق   األعمالوآليات ريادة  األعمالألبعاد ريادة  األعمالرواد 

 تعزى الختالف الجنس.   األعمالحول التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة  األعمالرواد بين 

في   األعمالاملشاركين في الدراسة حول أثر ريادة    األعمالرواد  ذات داللة إحصائية بين  بينت نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه عن وجود فروق   •

لريادة   إدراكهم  الصغيرة واملتوسطة، ومدى  املؤسسات  لم   ألعمالا نجاح  بينما  الريادية.  املشاريع  العمل في  الخبرة في  وآلياتها تعزى الختالف متغير 

 . األعمالرواد لباختالف الخبرة لدى  األعمالتكشف النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية تجاه التحديات والصعوبات التي تواجه ريادة 

النتائج   •  أظهرت 
ً
ليست هناك فروق استجابات  أنه  بين  إحصائية  داللة  ذات  ريادة    األعمالرواد  ا  أثر  الدراسة حول  في  نجاح    األعمالاملشاركين  في 

   األعمالاملؤسسات الصغيرة واملتوسطة في محافظة جدة. وهذا يبين أن اختالف املؤهل العلمي لرواد  
ً

 يؤدي لوجود فروق حول اتجاهاتهم  ال يعد عامال

 على نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة وتحقيق األهداف املنشودة. الاألعماملتعلقة بأثر ريادة 

الدراسة   • نتائج  ارتباط ذات داللة إحصائية بين كل عنصر من عناصر ريادة  أثبتت  إدراك رواد ورائدات    األعمالأن هناك عالقات    األعمالومدى 

باململكة العربية السعودية    األعمالرواد  ( بين إدراك  0.01مستوى معنوية )عالقة ذات داللة إحصائية عند  . وهذا يدل على وجود  األعماللريادة  

وبين  بالنفس(  الثقة  النجاح،  في  الرغبة  االبتكار،  القدرة على  الجديدة،  الفرص  البحث عن  املنافسة،  )القدرة على  الريادة  املنشآت    ألبعاد  نجاح 

 الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جده في تحقيق أهدافها. 

واآلليات الواجب توافرها لريادة   األعمال( بين عناصر ريادة α≤0.05دراسة وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية )بينت ال •

الثاني من    األعمال الفرض  قبول  تدعم  السابقة  املؤشرات  فإن  وبالتالي  في محافظة جدة.  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت  أهداف  تحقيق  أجل  من 

  األعمال، يجب أن تتكامل عناصر ريادة  األعمالالدراسة. وعليه يمكن القول أنه لتحقيق أهداف املنشآت الصغيرة واملتوسطة التي تتبنى نهج ريادة  

 .  األعمالومحدداتها مع اآلليات التي يجب أن تتوفر التي تدعم النشاط الريادي في بيئة  األعمالتضمن السلوك الريادي، معززات ريادة التي ت

. وهذا يدل  األعمالوالتحديات والصعوبات التي تواجه ريادة    األعمالعالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين أبعاد ريادة  هناك  كشفت الدراسة أن    •

 من خالل فحص أبعادها وذلك لوضع املعالجات لتلك املشكالت والتحديات.  األعمالعلى البحث عن املعيقات والتحديات التي تواجه ريادة 

املرتبة األولي،  املؤثرة على تحقيق النجاح في املنشآت الصغيرة واملتوسطة تمثلت في الثقة بالنفس في  األعمالأن من أهم أبعاد ريادة خلصت الدراسة  •

اء املتغير املستقل ويليها في املرتبة الثانية القدرة على املنافسة، ويلي ذلك في املرتبة الثالثة البحث عن الفرص الجديدة، بينما في املرتبة الرابعة ج

تضمنة في النموذج والتي تضم الثقة بالنفس، على االبتكار، وأخيرا الرغبة في النجاح. كما بينت النتائج أن املتغيرات الخمسة امل  األعمالرواد  قدرة  
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% في التنبؤ 69على املنافسة، والبحث عن الفرص الجديدة، والقدرة على االبتكار باإلضافة إلى الرغبة في النجاح تساهم بنسبة    األعمالرواد  قدرة  

 بتحقيق النجاح في املشاريع الريادية في محافظة جدة.  

 توصيات الدراسة: . 2.5

 ن الباحث يقترح بعض التوصيات حسب ما يلي: إا لنتائج التحليلي االحصائي لهذه الدراسة فاستنادً 

 في نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة بمحافظة جدة. األعمالعلى الحفاظ على األثر اإليجابي لريادة  األعمالرواد ن يعمل أ  •

 ضرورة توفر الرغبة املشتركة ما بين الرواد العاملين في بلوغ األهداف املحددة ملنشآتهم الصغيرة واملتوسطة.  •

 القدرة على االستجابة لإلبداع في البيئة املحيطة، واإلبداع الخاص بتطوير طرق وأساليب العمل.  األعمالرواد ضرورة امتالك  •

القدرة على توقع الف • الجديدة واستغاللها ودخول األسواق الواعدة حيث  ضرورة توفر وامتالك  نها تساهم بإيجابية في نجاح مشاريع الريادة أ رص 

 وبدرجة كبيرة.

 ضرورة امتالك املنشأة ملشاريع مستقبلية تسعى وترغب في تجسيدها اآلن دعما لعملياتها الريادية. •

للتطورات   • السريعة  املنشأة باالستجابة  تتميز  أن  اهتمام بطرح  ضرورة  أهمية وجود  إلى ذلك  اإلنتاجي، باإلضافة  امليدان  الحاصلة في  التكنولوجية 

 منتجات وخدمات ابتكارية تلبي حاجات ورغبات العمالء. 

 على تطبيق األفكار واملقترحات والخطط االبتكارية واإلبداعية على أرض الواقع.  األعمالرواد ن يعمل أ  •

 للنظم في سبيل تعزيز التفكير واملهارات الريادية.همية توفير فرص متنوعة أ  •

على مشاركة وتوظيف األشخاص ذوي املهارات والسلوكيات والخبرات الريادية، وضرورة توفير أهداف فردية ومؤشرات    األعمالرواد  أهمية ان يعمل   •

 . األعمالأداء لكافة القائمين على دعم تنفيذ أجندة ريادة  

 عن الخوف من الفشل وتحمل املسؤولية وضعف اإلمكانات املالية للشباب. مالاألعرواد ن يبتعد أ ضرورة  •

 الجديدة.   األعمالوحثهم آلفاق جديدة عن طريق ريادة  األعمالهمية زيادة الوعي لدي الشباب السعودي بثقافة ريادة أ ضرورة و  •

 في التنمية املجتمعي.  األعمالضرورة تنمية الوعي املجتمعي بأهمية مشاريع ريادة  •
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 . 19(: 167) 2 :مجلة كلية التربية
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 . 40-35(: 16) 6 :األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا .التجارة بجامعة النيلين، أماراباك

الوعي بثقافة ريادة األعمال لدى طالب جامعة نجران، واتجاهاتهم نحوها: دراسة ميدانية،   (.2015ي، منصور بن نايف وموس ى، محمد فتحي. )العتيب 

 (، القاهرة. 2الجزء ) :( 162) 34 :مجلة كلية التربية جامعة االزهر

 .رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، كليـة األعمال، جامعـة عمان العربية. فـي األردنأثر تمكين املـرأة علـي نمـو األعمال الرياديـة (. 2017العجائب، أمنة. )

رسالة ماجستير، كلية االقتصاد والعلوم    .دور حاضنات األعمال في توجيه الطلبة نحو ريادة األعمال في الجامعات األردنية(.  2014الفواز، عمران محمد. )

 اإلدارية، جامعة اليرموك، أربد. 

رسالة ماجستير، كلية    .أثر الخصائص الريادية في تبني التوجيهات االستراتيجية للمديرين في املدارس الخاصة في عمان(.  2013، مي منذر موس ى. )القاسم 

 األعمال، جامعة الشرق األوسط، عمان. 

كونكريت الهندسية املحدودة في السودان، دراسة حالة على  دور ريادة األعمال في كفاءة أداء املؤسسات في شركة  (.2016قنصوه، عبير احمد إبراهيم. )

دراسة ماجستير في االقتصاد، قسم التمويل، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،   .شركة كونكريت الهندسية املحدودة 

 الخرطوم.

( ا   (.2010القواسمة، ميسون محمد.  الغربيةواقع حاضنات األعمال ودورها في دعم  الضفة  الصغيرة في  اعمال، كلية    .ملشاريع  إدارة  دراسة ماجستير 

 الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الخليل، الخليل. 

 .دار الحامد للنشر والتوزيع .إدارة حاضنات األعمال للمشاريع الصغيرة (. 2017كافي، مصطفى كافي. )

زبان عاشور بالجلفة  :مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية  .األعمال في بعض الدول العربية(. واقع حاضنات  2016كالخي، لطيفة. ) -295  :(28، )جامعة 

303 . 

( األردنيـة(.  2016محـيالن، محمـد.  الدوائيـة  الصـناعات  األعمال فـي قطـاع  ريـادة  اإلداريـة علـي  املعلومـات  رسـالة دكتـوراه غيـر منشورة، كلية   .أثـر نظـم 

 .اسات العليا، جامعة العلوم اإلسالمية العامليةالدر 

واقع تنمية ريادة األعمال لطالب جامعة اإلمام محمد بن سعود  (. 2017املخيزيم، حسام بن إبراهيم بن حسين والجاسر، وليد بن عبد الرحمن محمد. )

 إلسالمية، الرياض. رسالة ماجستير، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود ا  .اإلسالمية

 .ريادة األعمال الصغيرة واملتوسطة ودورها في الحّد من البطالة في اململكة العربية السعودية دراسة تحليلية مقارنة(.  2013املري، ياسر سالم عايض. )

 ض. رسالة دكتوراه، قسم العلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الريا 

واقع حاضنات األعمال التكنولوجية والحدائق العلمية وأثر إنشائها في تعزيز الریادة وتحقيق التنمية املستدامة في مؤسسات    (.2018املصري، طارق. )

 (. 5)33 :دراسة منشورة في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية .التعليم العالي 

 الرياض: مكتبة املتنبي. . مبادئ البحث ومهاراته في العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية(. 2014دين محمد والخليفة، حسن جعفر. )مطاوع، ضياء ال

  : عمادة البحث العلمي   :دراسة منشورة في مجلة العلوم االقتصادية  .أثر حاضنات املشروعات في تعزيز ريادة األعمال بمدينة عنابة (.2015مهدي، جابر. )

   (.2)1جامعة باجي مختار، 

تطوير حاضنات األعمال الجامعية في مصر على ضوء خربة    (.2019املهدي، سوزان محمد ومحمود، أشرف محمود احمد وعلى، شيماء على عباس. )

 (. 5، جامعة جنوب الوادي، العدد )ة بالغردقةكلية التربي :دراسة منشورة في مجلة العلوم التربوية .باململكة املتحدة  (SET Squared) حاضنة

ة،  (. دور الخصـائص الرياديـة للعـاملين فـي الجامعـات فـي بنـاء الجامعـة الرياديـة، دراسـة تطبيقيـة علـي الجامعـات األردنية الخاص2016املـومني، هنـادة. )

 .825-813 :(2) 43جامعة البتراء،  :مجلة دراسات، كلية العلوم اإلدارية واملالية

(. دراسة بعنوان واقع حاضنات األعمال ودورها في دعم املشاريع الصغيرة لدى الشباب في قطاع غزة مقدم ملؤتمر الشباب والتنمية 2012النخالة، منى. )

 الجامعة اإلسالمية بغزة.  في فلسطين: مشكالت وحلول 

التدريب من منظور إبداعي وانعكاساته على تأسيس وتطوير مشاريع أعمال صغيرة ريادية( دراسة  (.  2016نصار، خالد محمد والبلعاوي، صالح زيدى. )

 . (2) 27 :مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية . ) استقصائية آلراء الرياديين

( الزرقاءاتجا  (.2014الهرامشة، حسين عليان.  الريادية، دراسة حالة طلبة جامعة  الصغيرة  املشروعات  إقامة  األعمال نحو  إدارة  دراسة    .هات طالب 

 .(1) 16 :الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية منشورة في مجلة
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 ص:لخامل

و غير صناعية أنشطة  االقتصادية سواء صناعية سعار األأثر الضرائب غير املباشرة على القطاع الصناعي على ارتفاع  العديد من ألى قياس إهدفت هذه الدراسة 

 Taxes)ن زيادة الضرائب على اإلنتاج أبرز مخرجات الدراسة تبين أ، من  Input-Output Modelقتصاد االردني من خالل نموذج املدخالت واملخرجات في اال

on Production)  قتصاد الوطني بنحو لى زيادة في قيمة مخرجات مجمل قطاعات اال إيراد لخزينة الدولة مليون دينار( يؤدي بذلك إللقطاع الصناعي )تحقيق

الدراسة كذلك  تبين زيادة الضرائب رتفاع األسعار. وومن مخرجات انما تعزى بسبب إ( مليون دينار، ولكن هذه الزيادة ليست بسبب زيادة كميات اإلنتاج و 1.63)

لى زيادة في قيمة مخرجات مجمل قطاعات إ يراد لخزينة الدولة مليون دينار( يؤدي بذلك إللقطاع الصناعي )تحقيق  ((Taxes on Products على منتجات

وقد حددت الدراسة أكثر القطاعات  زيادة كميات اإلنتاج.سعار وليس بسبب أن هذه الزيادة تعود لسبب ارتفاع إ( مليون دينار، و 1.57اإلقتصاد الوطني بنحو )

تنفيذ  لى عدد من التوصيات أبرزهاإ سعارها  من تبعيات  زيادة  الضرائب غير املباشرة على القطاع الصناعي، كما توصلت الدراسة أقتصادية حساسية  بارتفاع اال

وتتميز هذه الدراسة  ا في تنافسية القطاعات اإلقتصادية في االسواق الخارجية.ارتفاع األسعار قد تؤثر سلب  والسيما أن دراسات على قطاعات أخرى غير الصناعة، 

 رتفاع اسعار في األردن. افي قياس أثر الضرائب على   Input-Output Modelعن غيرها من دراسات أخرى وذلك بتطبيق نموذج املدخالت واملخرجات 

 . األردن؛ نموذج املدخالت واملخرجات ؛رتفاع األسعار ا ؛الضرائب غير املباشرة ؛الصناعيالقطاع : فتاحيةالكلمات امل

Abstract: 
This study aimes  to measure the impact of indirect taxes on the industrial sector that results in increasing prices of many 
economic activities, whether industrial or non-industrial in  Jordanian economy by using Input-Output Model. The results 
show that by increasing Tax on production of one million (The state treasury receives one million dinars), it will lead to an 
increase in the value of the outputs of all sectors of the national economy by about 1.63 million dinars, but this increase is 
due to the increase in prices and not due to the increase in production quantities. The study also showed an increase in taxes 
on the products of one million on industrial sector (a million dinars in revenue for the state treasury), which will lead to an 
increase in the value of the outputs of all sectors of the national economy by about 1.57 million dinars. This is also due to 
the  increase in prices and not by the increase in production quantities. The study also identified the most sensitive economic 
sectors due to the imposition more indirect taxes on the industrial sector. The study presented several  recommendations, 
such as implementing studies on sectors other than industry, especially that high prices may negatively affect the 
competitiveness of economic sectors in foreign markets. This study is characterized by the application of  the Input-Output 
Model in measuring the impact of taxes on  prices  rising in Jordan  . 

Keywords: Industrial Sector; Indirect Taxes; Price Increases; Input- Output Model; Jordan. 
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 املقدمة: .1

القيمة املضافة ملجمل    إجماليمن    1(%22.2من القطاعات املحورية واملولدة  للقيمة املضافة حيث يساهم بنحو)  األردنقطاع الصناعي في  الن  إ

القوى العاملة من مجمل القطاعات )دائرة اإلحصاءات العامة،    إجمالي% من  19.7، كما يستوعب القطاع الصناعي بنحو  األردنفي    ية االقتصاد القطاعات  

2021 
 

 Net( بما في ذلك صافي الناتج )Value Addedالقيمة املضافة )وتوليد العمالت الصعبة. وتعد     قدرة القطاع في استحداث فرص العمل(.  وفضال

Output عنصر العمل التي تعكس تطور القطاع اإلنتاجي وجودة املدخل في العملية اإلنتاجية والتي من أهمها يةاالقتصاد برز املؤشرات أ( بمثابةDevine 

P. et al., 2018)   2022،شموط والسطل ؛ .) 

 ,.IMF (Mansur, Y. et alزها ر بأي ومن االقتصاد في رسم املسار  يا، وتعدد الجهات والرؤ األردنيواجها التحديات اإلقليمية التي ، تراكم األزماتمع و 
زداد املشهد ا ،2022منذ مطلع العام الحالي   كرانيةو لى ذروتها منذ األزمة األ إبالظروف السياسية والتي وصلت  يةاالقتصادتَداخل املسائل ومع  ،2019( 2

( نحو األمثلية  General Equilibrium)  في إطار تحقيق التوازن    يةاالقتصاد ا؛ مما يتطلب التنوع في توظيف النماذج املتطورة  لتقديم الحلول  الدولي تعقيد  

ن توظيف   إف  طلق على املستوى الوطني، ومن هذا املن (2010دارة املوارد وفي تخطيط اإلستثمار والقوى العاملة والتجارة الخارجية )الحمادي،إفي اإلنتاج و 

(  متعددة ال يشملها  التحليل الجزئي أو الكلي )حاجي، Parameter’sفي التحليل يقدم معالم ) " ”Input Output- Modelنموذج املدخالت واملخرجات  

( والتي ال بديل   Econometricsالقياسية )( مكمل للنماذج  Mathematical Model(، وبالتالي يمكن اعتبار نموذج املدخالت واملخرجات الرياض ي )1985

 .  (Micro & Macro Economics)الجزئي والكلي ليلفي التح  عنها

  صبح أللضرائب غير املباشرة مقابل الضرائب املباشرة وبذلك تتمثل في تعزيز ،  ومتعددة تغيرات كبيرة  1989منذ عام  األردنشهد هيكل الضريبة في 

وانتهت إلى الشكل الحالي من ضريبة   1926عام  في      "مكوس" يركز على ضريبة املبيعات والتي بدأت على نطاق ضيق كضريبة    األردنالنظام الضريبي في  

،  ا، وهو أشبه ما يكون بنظام ضريبة القيمة املضافة املطبقة عاملي  2000لعام ( 36بموجب القانون رقم ) 2001املبيعات التي أصبحت نافذة في بداية عام 

% في 71.3لى نحو إاإليرادات الضريبية  إجماليمن  2007% في عام 60وحسب بيانات وزارة املالية تظهر نمو في حصة الضرائب على السلع والخدمات من 

ذاته  ال% في  5.5لى نحو  إ 2007% في عام  14.2همية النسبية للرسوم الجمركية من  ، بينما انخفضت األ 2020عام   ، في حين ارتفعت حصة  2020عام 

لى إ 2007% في عام 20اإليرادات الضريبية من  إجمالي( من ا من  ضريبة املبيعات أو الرسوم الجمركيةارتفاع )بنسب أقل الضرائب على الدخل واالرباح 

 2020مليار دينار في عام    3.9لى  نحوإ 2007مليار دينار في عام   2ما بخصوص مجمل الضريبة غير املباشرة فقد ارتفعت بنحو  أ  .2020عام    في  22.3%

و ارتفاع) الضعف(،  يقترب من  بها  استنتج حينها  نوعالحكومة    نأقد  النفطيةمحددة  ضريبة    فرضت  املشتقات  تعويض   في حينها  على  تتمكن من    حتى 

 عاله.أالفترة املذكورة النفط خالل  أسعارنخفاص ا

  األردن % على قطاع الصناعات التحويلية في  10ن الزيادة في الضرائب غير املباشرة بمقدار  أ( ب2019كدت تحليالت دراسة الزعبي وآخرون )أوقد  

 األردنن أكما  . ستحداث فرص العملا% بما في ذلك اآلثار السلبية في 21.6نخفاض في  قيمة الصادرات لقطاع الصناعات التحويلية بمقدار ايتسبب في 

% ، في حين 68ن هذه النسبة بلغت نحو أذ إ ؛يرادات الضريبيةلى مجمل اإل إنسبة ضريبة امليبعات   ارتفاع حيثصدارة دول العالم من على أنه في يصنف 

)منتدى    %17نحو  بلغت  املتحدة األمريكية  ما بالنسبة للوالياتأ  ،%24.5  بلغت نحو  فرنساوفي    ،  %28.2نحو   سويدكال بلغت لبعض الدول املتقدمة    ها قدنأ

)  .(2018ي؛  األردنستراتيجيات  اال  دراسة شموط  أكدت  ذاته  السياق  بوجود عالقة  2018وفي  )الضرائب غير  ا(  في  النمو  بين  )معنوية(  رتباطية عكسية 

ي؟  األردنن كانت الضرائب ُمسبب في خروج بعض الصناعات من السوق  إاملباشرة(  وبين النمو في )أعداد املنشآت الصناعية( مما يطرح السؤال فيما  

ا في توقف اإلعمال )فرد يتوقف دولي   )2رقم ) حقق رتبة قياسية 3(GEM,2017لريادة األعمال)املرصد العاملي   –تقرير الوطني الحسب  األردنن أوالسيما 

تراجع مزمن في مؤشر  بما في ذلك   ،(GEM,2020)عمال على مستوى العالم في تقرير في توقف األ   )3)عن العمل مقابل بين كل خمسة أفراد( وفي الرتبة رقم 

. كما األردننماطها املختلفة في  أمما يثير الجّدل والقلق بين الحرصين على النمو التنمية بجميع أبعادها وب )21et al., 20 Shammout4(اإلبتكار العاملي  

% على   1.16لى استحداث فرص عمل بنحو إ سيؤدي% 1في حال زيادة الصادرات بنسبة  نهأب  et al., 2018) (Dizajiدبيات دراسة أاإلشارة من خالل  تتم

زادت نسبة مساهمة املنشآت الصغيرة  الى  إن مرونة الصادرات بالنسبة  أاملدى الطويل. وفي دراسات أخرى تبين ب  ستحداث فرص العمل في تزايد كلما 

 .( et al., 2018 Unjung؛ 2019؛ الزعبي وآخرون، 2022شموط والسطل، (واملتوسطة في الصادرات 

 القومي  االقتصاد داء  أ  في  أو الكليعلى املستوى الجزئي  وآثارها  الضرائب  تبعيات  و   دور  توضح  والتي  االقتصاد ء علم  ىمباد مفاهيم  لى  إوبالعودة  

)Wonnacott P. &   Wnnacott R., 1982;  ,2004 Mansfeld & Yohe( 5    ،  لديها األدوات   اتالحكوم ن أب تؤكد  االقتصاد في السنوات األولى لطلبة  تدرس

 
 % . 2% ، الكهرباء واملاء 2.3% ، الصناعات اإلستخراجية 17.9: الصناعات التحويلية  2021% حسب اآلتي للريع لرابع لعام  22.2توزعت النسبة    1

2  International Monetory Fund  (IMF). 
3 Global Entrepreneurship Monitor (GEM)-Jordan National Report 2017. 
4  Global Innovation Index, Considering Manufacturing Industry in Jordan (2011-2020). 

( ، والذي ترجم كتابه لعدد من اللغات املختلفة درس في العديد من الجامعات في بلدان مختلفة ، وكان 1970للمؤلف  بول ساملسون )حصل على جائزة نوبل في علم اإلقتصاد    Economicsكتاب   5

 مرجع اساس ي لطلبة قسم اإلقتصاد في جامعة اليرموك في حقبة الثمانينيات من القرن املاض ي . 
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ن  أواإلنتاج، وكما  سعاروقع الضريبة على عبئها النهائي وأثرها على األ  وأن األدوات،تتصدر الضرائب هذه ، حيث الكافية في السيطرة على القطاع الخاص

همية مرونة الطلب والتي  أ، وفي هذا اإلطار تبرز عناصر اإلنتاج لى الخلف اتجاهإلى املستهلكين أو إا ا ما يمكنهم نقل العبيء قدم  من يدفعون الضريبة غالب  

وبذلك فإن فرض مزيد من الضرائب من   ؛Samuelson&Nordhaus,2001))  ملدخالت عناصر اإلنتاج أو السلع النهائيةساس ي سواء  ألها دور محوري و 

وتآكل   ،سعاراأل   ارتفاعو   ، تباطوء في اإلنتاجيةاالقتصاد اإلغالقات للمنشآت  من  مزيد    بمنهجيات سليمة يعني من منظور إقتصادي  و غير دراسة تبعياتها  

 عناصر اإلنتاج من النمو أو التطور واإلستدامة.  عرقلةوبالتالي تحييد أو ، القوة الشرائية لالفراد 

 أهداف الدراسة: .1.1

و أسواء صناعية  يةاالقتصاداالنشطة   أسعار منالعديد   على القطاع الصناعي  في زيادةرة ثر الضرائب غير املباشأقياس  لىإتهدف هذه الدراسة 

  :اآلتي هو كماو  ،على التوالي% 30%،20%،10بنسب و من خالل سناريوهات مختلفة ي األردن االقتصاد في  ناعيةغير ص

 . ياألردن االقتصاد في  يةاالقتصاد نشطة برز األأ أسعار ارتفاع" للقطاع  الصناعي  على Taxes on production" ثر زيادة الضرائب على االنتاجأ قياس •

 .  ياألردن االقتصاد في  يةاالقتصاد نشطة برز األأ أسعار  ارتفاع" للقطاع  الصناعي على Taxes on Products"  ثر زيادة الضرائب على املنتجاتأقياس  •

 (.املنتجات)على اإلنتاج ( و)على  نتيجة زيادة الضرائب سعاراأل  األكثر حساسية في زيادة يةاالقتصاد نشطة  األ تحديد •

   : مصادر البيانات واملنهجية  .2.1

 مصادر البيانات:  •

اعدتها دائرة اإلحصاءات العامة   حسب التقسيمات القطاعية التيصناعي رئيس ي    نشاط 16لنحو  بيانات القطاع الصناعي واملقسم    ىتم الحصول عل

مصفوفة  في تصميم   2016سجالت ومسوحات عام    اعتمدت على   (Secondary Data)نشاط  اقتصادي؛ وهي بمثابة بيانات ثانوية    40ية واملكونة من  األردن

على املوقع    )2020(زمة في بناء املصفوفة والتي تم نشرها في منتصف عام( بما في ذلك الجداول األساسية الال Inputs-Outputsاملدخالت واملخرجات )

 ".”DoSعاله  أالرسمي للدائرة 

 :املنهجية  •

ليونتيف"  ألتحقيق   نموذج  توظيف  تم  الدراسة  اآلتي وامل"  Input-Output Leontief Modelهداف  هو  كما  الجبرية  املعادالت  في  بين 

Jacques,2006:Chiang& Wainwright, 2005) ،2021: الزعبي وآخرون :)  

  :"Transaction Matrixمصفوفة املبادالت " 

Xi =Aij+Yi………………..….( i=1,2,3....40)…..………….(1)    )اإلنتاج الكلي = اإلستهالك الوسيط + الطلب النهائي( 

Xj = Aij+Vj…………….….…(j=1,2,3….40)……..……....(2)   = اإلستخدام + القيمة املضافة(  إجمالي)اإلنتاج الكلي 

واملخرجات  وبناء   املدخالت  ونشرت  ا على تصميم جداول  نفذت  العامة  والتي  اإلحصاءات  دائرة  لنحو  األردن من جانب  نشاط؛  أقطاع   40ية    تم و 

 : )2022)شموط والسطل، املعادالت التالية  عتماد االتحليل 
∑ 𝑨𝒊𝒋𝟒𝟎

𝒊=𝟏 + ∑ 𝒀𝒋𝟏
𝑱=𝟏   =   𝑿𝒊…………………………………………………………………………………………………………….. (3) 

∑ 𝑨𝒊𝒋𝟒𝟎
𝒊=𝟏  =  ∑ 𝒂𝒊𝒋 ∗ 𝑿𝒋𝟒𝟎

𝒋=𝟏 ……………………… ……. ........................................…….… ..............  ... ........…..(4) 
𝑨𝒊𝒋

𝑿𝒋
 𝒂𝒊𝒋 = 

∑ 𝑽𝒊𝒋𝟒
𝒊=𝟏 + ∑ 𝑨𝒊𝒋𝟒𝟎

𝒊=𝟏 =   𝑿𝒋 …………………………………………………………………………….………………….….  .......…(5) 

∑ 𝑽𝒊𝒋𝟒
𝒊=𝟏  =  ∑ 𝒖𝒊𝒋 ∗ 𝑿𝒋𝟒𝟎

𝒋=𝟏 ……………………… ……. ..............................................…….…  ... ........... . ......…..(6) 
𝑽𝒊𝒋

𝑿𝒋
 𝒖𝒊𝒋 = 

Yi= (𝐈 − 𝐚𝐢𝐣)    *Xi    ………………………………………………………………………………….………………………………….  .. (7) 

Xi= ((I – aij)¯¹)* Y i ……........…………………………………………………….………………..………………… ............ …… (8) 

∑ 𝐴𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

≠  ∑𝐴𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

∑𝑌𝑖

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝑉𝑗

𝑛

𝑗=1

 

 :أن حيث 

Aij : ( مصفوفة املبادالتTransaction Matrix     .) 

Xi: ( متجه عمودي يمثل مجمل اإلنتاج الكلي املنتج من جانب القطاعi )واملستلم من ( جانب القطاعj.)  

Xj :   متجه أفقي يمثل املستخدمات( املستلمة من القطاعj واملنتجة من جانب القطاع )(i).   
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aij " مصفوفة املعامالت ألفنية :Technical Coefficients Matrix  6( تظهر ما باعه القطاع " i )  للقطاع  (j  )  كنسبة من اإلنتاج الكلي للقطاعXj   “ Total

Output   ." 

Yi:  متجه الطلب النهائي  "Final Demand  "    

Vj:    منه االستهالك الوسيط( ، حيث تشمل القيمة املضافة  متجة 
 
+    7اآلتي: تعويضات العاملين القيمة املضافة وهو عبارة عن )اإلنتاج القائم مطروحا

 الدعم على اإلنتاج(.  –+ )الضرائب غير املباشرة على اإلنتاج  8اهتالك رأس املال الثابت + فائض التشغيل 

Uij: املصفوفة ألفنية للقيمة املضافة وتساوي )مجموع القيمة املضافة للقطاع( تقسيم االنتاج الكلي لذلك القطاع   𝑿𝒋. 

𝑰" مصفوفة الوحدة :Identity matrix " 

  9 سعار األ  ارتفاععلى  زيادة الضرائب ثر أقياس 
 سعار، وبالتالي يمكن تحليل األ  (' aij) على نحو ويرمز لها (  Transposeعمده )اي مقلوبها ألى إحويل الصفوف يتم  ت  (aij)ومن مصفوفة املعامالت 

   :10( Handbook of Input output ,1999 ; Miller.R & Blair.P   2009   :0022املتسلسة التالية )الكواز ،  ا للمعادالتالقيمة املضافة وفق  ومكونات 
P i =  (aij ´ *  Pi) + uij………..………………………………..…………………..…………………….…………………...………….(9)  
Pi  =  (I – aij ´ )¯ ¹ *  uij ………………………………………………….….…….……………....…………………………..……..(10)  
(I – aij ´ ) ¯¹ =  ((I – aij  )¯¹ ) ´ ……………..…………..………………..………..........………………………..……………….(11) 

 Pi : متجه األ سعار   11      

    :1،2،3......40 i 

  

𝑷𝒐
𝑷𝒐
𝑷𝒐
.
.

𝑷𝒐

 = [

𝒂𝟏𝟏 𝒂𝟐𝟏 . . . 𝒂𝒏𝟏
𝒂𝟏𝟐 𝒂𝟐𝟐 . . . . 𝒂𝒏𝟐

. . . . . .
𝒂𝟏 𝒏 𝒂𝟐 𝒏 . . . 𝒂𝒏𝒎 

]* 

[
 
 
 
 
 

𝑷𝟏
𝑷𝟐
𝑷𝟑
.
.

𝑷𝟒𝟎 ]
 
 
 
 
 

 +  

[
 
 
 
 
 

𝒖𝟏
𝒖𝟐
𝒖𝟑
.
.

𝒖 𝟒𝟎]
 
 
 
 
 

 …………………..……………………………………….(12) 

    

𝟏
𝟏
𝟏
.
.
𝟏

 = [

𝒂𝟏𝟏 𝒂𝟐𝟏 . . . 𝒂𝒏𝟏
𝒂𝟏𝟐 𝒂𝟐𝟐 . . . . 𝒂𝒏𝟐

. . . . . .
𝒂𝟏 𝒏 𝒂𝟐 𝒏 . . . 𝒂𝒏𝒎 

]* 

[
 
 
 
 
 

𝑷𝟏
𝑷𝟐
𝑷𝟑
.
.

𝑷𝟒𝟎 ]
 
 
 
 
 

 +  

[
 
 
 
 
 

𝒖𝟏
𝒖𝟐
𝒖𝟑
.
.

𝒖 𝟒𝟎]
 
 
 
 
 

 …………………………………………………..………..(13)                                              

Pn   =  𝑷𝒊  النسبية  سعار حيث أن التغيرات في األ 

𝑷𝒐
           ،   Po =1        

 "   Taxes on Production"ثر الضرائب على اإلنتاج  أقياس 

  

𝑷𝒏𝟏
𝑷𝒏𝟐
𝑷𝒏𝟑

.

.
𝑷𝒏𝟒𝟎

 = [

𝒂𝟏𝟏 𝒂𝟐𝟏 . . . 𝒂𝒏𝟏
𝒂𝟏𝟐 𝒂𝟐𝟐 . . . . 𝒂𝒏𝟐

. . . . . .
𝒂𝟏 𝒏 𝒂𝟐 𝒏 . . . 𝒂𝒏𝒎 

]* 

[
 
 
 
 
 

𝑷𝟏
𝑷𝟐
𝑷𝟑
.
.

𝑷𝟒𝟎 ]
 
 
 
 
 

 +  

[
 
 
 
 
 

𝒖𝟏 + ∆𝑺
𝒖𝟐 + ∆𝑺
𝒖𝟑 + ∆𝑺

.

.
𝒖 𝟒𝟎 + ∆𝑺]

 
 
 
 
 

………………… ......………………..…(14) 

:S   الضرائب على اإلنتاج "Taxes  on Production " 

: ∆𝑆 10 ، %20 ، %30    % 

 

 

 
 .Hirschman -هيرشمان حسب طريقة   6
ء املستخدمين اثناء الفترة املحاسبية، سواء دفعت يؤديه هؤال تعويضات العاملين :يشمل مجموع املبالغ النقدية والعينية مستحقة للدفع  من قبل رب العمل في مشروع ما إلى املستخدمين فيه مقابل عمل   7

  أو تزامنت مع أداء العمل أو بعد إنتهاء العمل)حسب تعريف دائرة اإلحصاءات العامة (.
 
  مقدما

  منها تعويضات العاملين  والضرا فائض التشغيل والدخل  املختلط :  8
 
 اليها اإلعانات على اإلنتاج )حسب تعريف دائرة يساوي  مجموع  القيمة املضافة  باالسعار األساسية مطروحا

 
ئب على اإلنتاج مضافا

 اإلحصاءات العامة (. 
 بأن ؛املنهجية املتبعة في مسوحات الصناعة التى تنفذ من جانب  دائرة اإلحصاءات العامة األردنية تبين أن إجمالي الضرائب غير املباشرة   9

 
مجموع )الضرائب على اإلنتاج + الضرائب على املنتجات(. علما

 (. 2018لضرائب على اإلنتاج"  تشكل الرسوم والتراخيص والطوابع وما شابه من رسوم اخرى )شموط ،% الضرائب على املنتجات" هي "الضرائب على املبيعات" في حين أن "ا97نحو من 
  .   (1420)الكواز ، تم اضافة مصفوفة اإلستيراد + مصفوفة الضرائب على املنتجات الى مصفوفة القيمة املضافة   10
 إلرتفاع االسعار تمت في هذه الدراسة  حسب  السيناريوهات ، حيث أن   كما تم نشرها من جانب دائرة اإلحصاءات العامة  (100=2016الثابتة )بيانات السعار لجداول املخالت واملخرجات باالسعار  11

على التوالي  108.8،124.3نحو  بلغ 2021، 2016ام الرقم القياس ي  السعار كميات اإلنتاج الصناعي لالعو  يذكر ان وملزيد من املعلومات  ، (100=2016)بغض النظر عن  مستوى التضخم  (النسب )

 price-indices/table-http://dosweb.dos.gov.jo/ar/economic/price-.2010لسنة االساس ذاتها   115.49 نحو  بلغ 2016، كما أن الرقم القياس ي السعار املستهلك عام ( 100=2010)
6-3-1538466806632-indices/#tab 
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    "  Taxes on Products"   املنتجات ثر الضرائب علىأقياس 

  

𝑷𝒏𝟏
𝑷𝒏𝟐
𝑷𝒏𝟑

.

.
𝑷𝒏𝟒𝟎

 = [

𝒂𝟏𝟏 𝒂𝟐𝟏 . . . 𝒂𝒏𝟏
𝒂𝟏𝟐 𝒂𝟐𝟐 . . . . 𝒂𝒏𝟐

. . . . . .
𝒂𝟏 𝒏 𝒂𝟐 𝒏 . . . 𝒂𝒏𝒎 

]* 

[
 
 
 
 
 

𝑷𝟏
𝑷𝟐
𝑷𝟑
.
.

𝑷𝟒𝟎 ]
 
 
 
 
 

 +  

[
 
 
 
 
 

𝒖𝟏 + ∆𝑻
𝒖𝟐 + ∆𝑻
𝒖𝟑 + ∆𝒕

.

.
𝒖 𝟒𝟎 + ∆𝑻]

 
 
 
 
 

………………………………… ......………..(15) 

 "Taxes on Products الضرائب على    املنتجات  " :T  

T : ∆ 10 ، %20 ، %30    % 

                                                                                                     "Products & Production Taxes on"  اثر الضرائب على املنتجات واإلنتاج مع  أ 

𝑷𝒏𝟏
𝑷𝒏𝟐
𝑷𝒏𝟑

.

.
𝑷𝒏𝟒𝟎

 = [

𝒂𝟏𝟏 𝒂𝟐𝟏 . . . 𝒂𝒏𝟏
𝒂𝟏𝟐 𝒂𝟐𝟐 . . . . 𝒂𝒏𝟐

. . . . . .
𝒂𝟏 𝒏 𝒂𝟐 𝒏 . . . 𝒂𝒏𝒎 

]* 

[
 
 
 
 
 

𝑷𝟏
𝑷𝟐
𝑷𝟑
.
.

𝑷𝟒𝟎 ]
 
 
 
 
 

 +  

[
 
 
 
 
 

𝒖𝟏 + ∆𝑻 + ∆𝑺
𝒖𝟐 + ∆𝑻 + ∆𝑺
𝒖𝟑 + ∆𝑻 + ∆𝑺

.

.
𝒖 𝟒𝟎 + ∆𝑻 + ∆𝑺]

 
 
 
 
 

………….……………………………..(16)   

 %   حسب السيناريو   %30 ، %20 ، 10 ∆ :

 :   12( Production Taxes Multiplierمضاعف الضرائب على اإلنتاج ) 

 القطاع املحدد بوحدة واحدة. قطاع محدد نتيجة زيادة الطلب النهائي لهذا لعلى اإلنتاج )تحصيل خزينة الدولة( الضرائب  فييقيس أثر الزيادة 
Ms = sij*(I-aij) ¯¹  ……………………… ...........................................……………………………  ......... . ……..………...(17) 

:sij  .𝑿𝒋االنتاج الكلي لذلك القطاع  بتقسيم قيم الضرائب على اإلنتاج على مجمل وتحسب املصفوفة الفنية   

 :  13( Taxes Multiplier Productsمضاعف الضرائب على املنتوجات  ) 

 الضرائب على املنتوجات )تحصيل خزينة الدولة ( لقطاع محدد نتيجة زيادة الطلب النهائي لهذا القطاع املحدد بوحدة واحدة.  يقيس أثر الزيادة في
Mt  = tij*(I-aij) ¯¹   ........... ……… .........……………………………..……………………  .........……….… ........ ....... .……..(18) 

tij  .𝑿𝒋االنتاج الكلي لذلك القطاع   على مجمل املصفوفة الفنية وتحسب بتقسيم قيم الضرائب على املنتجات  :  

   :الدراسات السابقة  .3.1

منذ الستينيات من القرن   يةاالقتصادفي عاملنا العربي في العديد من الدرسات    Input- Out put Modelتم تطبيق نموذج املدخالت واملخرجات  

 Analysis & Its Applicability for Development Planning The Frame-Work of Input ( والتي هي بعنوان 1965)  Nossierبرزها دراسة أاملاض ي 

والتي هي بعنوان  روابط الجذب األمامية والخلفية لالقتصاد   (1995دراسة الخرابشة )  األردن(، أما في  1958املصري )بيانات    االقتصاد واملطبقة على  

 Input –Output Table( بعنوان 2012)  Ayasrahي، وكذلك دراسة األردن االقتصاد ( بعنوان  دور قطاع الزراعة في 1997، وكذلك  دراسة زيتون )األردن

Analysis for an Aggregate National Jordanian Economy Sectors in 2006  كما أعد ، Al Zoub(2013  دراسة  بعنوان )Economic Multipliers 

for Jordanian Economy ( بعنوان 2019، وكذلك داسة بني حمد ) باالعتماد على جداول املدخالت واملخرجات ي األردن االقتصاد أثر قطاع الصناعة في

(، والتي هي بعنوان  العالقة التشابكية بين  2018سات على سبيل املثال وليس للحصر دراسة زهير) اعداد عدد من الدر إ، أما في الجزائر تم (2010)بيانات

 .ستخدام تحليل املدخالتافي الجزائر ب يةاالقتصاد القطاع الزراعي والقطاعات 

 تي:كما هو اآلدوات التحليل املستخدمة أو  في إطار موضوع الدراسة  حدث الدراساتألى إوسوف يتم التطرق 

االقتصاد  الصناعية في   دراسة بعنوان " تحليل القيمة املضافة في أثر زيادة الصادرات والتكوين الرأسمالي لألنشطة   ( 2022عد شموط والسطل ) أ •

نشطة الصناعية على القيمة املضافة سمالي  لألأستخدام نموذج ليونتيف" حيث هدفت الدراسة قياس أثر زيادة الصادرات والتكوين الر ااألردني ب

GVA .  أوتمثلت 
 

 عن تحديد نسب مكوناتها )مثل برز نتائج الدراسة في تحديد األنشطة الصناعية في االقتصاد األردني واملولدة للقيمة املضافة فضال

ومن أبرز   سمالي( لألنشطة الصناعية املدروسة.أتعويضات العاملين وفائض التشغيل( والناتجة عن سينارهات زيادة )الصادرات( و)التكوين الر 

% هي حسب 30نتيجة الزيادة  في قيمة الصادرات بنحو  Total Outputالصناعية والتي حققت زيادة في مجمل اإلنتاج لجميع القطاعات األنشطة 

مليون  322.6مليون دينار ويلي ذلك صناعة املواد واملنتجات الكيميائية وبنحو   426.5نحو     الترتيب كاآلتي: صناعة املالبس واملنسوجات والجلود 

ومن أبرز األنشطة الصناعية والتي حققت زيادة في مجمل اإلنتاج لجميع   مليون دينار. 180.2ومن ثم صناعة املنتجات الصيدالنية وبنحو    دينار

% حسب الترتيب كما هو اآلتي: صناعة 30بنحو   Capital Formationنتيجة سيناريو الزيادة في التكوين الرأسمالي   Total Outputالقطاعات   

 
12 Simple  Multiplier /Miller.R & Blair.P   1985 
13 Simple  Value Added   Multiplier /Miller.R & Blair.P   1985. 
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مليون دينار  31.0مليون دينار، ويلي ذلك صناعة منتجات املعادن الالفلزية األخرى وبنحو   69األساسية واملنتجات املعدنية املشكلة نحو    املعادن

وقد أوصت الدراسة في البحث عن سبل دعم صادرات صناعة املالبس واملنسوجات   مليون دينار. 20.3ومن ثم صناعة املشروبات والتبغ وبنحو  

للقطاع   Capital Formation والجلود و كذلك صناعة املواد واملنتجات الكيميائية والصيدالنية. وكذلك في بحث سبل تعزيز التكوين الرأسمالي  

 . املشكلة، وكذلك صناعة منتجات املعادن الالفلزية وكذلك صناعة املشروباتالصناعي وباألخص صناعة املعادن األساسية واملنتجات املعدنية 

حيث افترض    Impacts of Price Shocks: Price Modeling Analysis for Saudi Sectorsبإعداد دراسة بعنوان  ((Althumairi, 2021قامت   •

القطاعات الحيوية في السعودية )قطاع الكهرباء والغاز وإمدادات املياه، وقطاع التصنيع، وقطاع الزراعة، وقطاع النقل  أسعارسيناريوهات زيادة 

املنتجين واملستهلكين وذلك باستخدام نموذج املستخدم واملنتج  أسعارتلك القطاعات على  أسعار ارتفاعوالتخزين واالتصاالت( وقد تم قياس أثر 

سر هي األ   سعاراأل   ارتفاعا بشكل سلبي من سيناريو  ن األسر األكثر تاثير  أظهرت النتائج بأحيث  .  SAM 14  املحاسبة اإلجتماعيةمن خالل مصوفة  

% للمنتجات املصنعة وخدمات النقل  50بنسبة  سعارن زيادة األ أذات الدخل املنخفض واألسر املتوسطة الدخل. واظهرت نتائج الدراسة كذلك 

بضرورة اإلهتمام لآلليات   برز توصيات الدراسةأآثار املحتمله للصدمات مرتفعة في تكلفة املعيشة لألسر، ومن    كما تبين  ،والتخزين واالتصاالت

 املتعلقة بالتعويضات بهدف الحد من  اآلثار السلبية على األسر ذات الدخل املنخفض واملتوسط في اململكة العربية السعودية.

بإعداد دراسة تحت عنوان " تحليل أثر أهم مكونات الطلب النهائي على القطاعات االقتصادية في    (، 2021وبدراسة أخرى قام الزعبي وآخرون )  •

  Final Demand لى قياس أثر التغير في قيمة أهم مكونات الطلب النهائيإ" وقد هدفت الدراسة   Leontief Model األردن من خالل نموذج ليونتيف"

ا من التغير " ، ومن خالل نموذج املدخالت واملخرجات تم قياس ومن ثم تحديد أكثر القطاعات االقتصادية تأثر  Total Outputعلى الناتج الكلي "

ظهر أن   ومن أبرز نتائج  الدراسة  ت  % على التوالي.30%،20%،10في الطلب الكلي حسب مكوناته، وذلك من خالل "سيناريوهات" متعددة بنسب  

% 20مليون دينار( يتطلب الزيادة في إجمالي الصادرات السلعية بنسبة   1285.1( بمجموع  )Total Outputتحقيق  الزيادة في قيمة الناتج الكلي )

مليون  216.8بقيمة  ن هذه الزيادة  في الناتج الكلي تحدث في أنشطة صناعة املالبس واملنسوجات والجلود و أمليون دينار(، كما بينت التحاليل   879)

ستغالل املحاجر اويلي ذلك أنشطة التعدين و   مليون دينار، 171.5  نشطة صناعة املواد واملنتجات الكيماوية وبمقدارأدينار، ومن ثم الزيادة في إنتاج  

 الزيادة في قيمة الناتج الكلي برز استنتاجات الدراسة تبينأمليون دينار على التوالي، ومن  112.8، 128نشطة صناعة املنتجات الصيدالنية أويليه 

Total Output    همية الصادرات من خالل توصيات الدراسة كمحور ألى  إ%. وبذلك خلصت الدراسة  31فاقت قيمة الزيادة في قيمة الصادرات بنحو

كيز الخطط والسياسات والبرامج التنموية الداعمة للصادرات السلعية مقارنة مع باقي مكونات رئيس ي وفعال في نمو الناتج الكلي مما يتطلب تر 

همية التكوين أسمالي، الصادرات(، كما ركزت الدراسة على  أالطلب النهائي الذي تمت دراسته )اإلنفاق الحكومي، اإلستهالك الخاص، التكوين الر 

 .  Total Output الزيادة في الناتج الكليفي تحقيق   Capital Formationسماليأالر 

بإعداد دراسة بعنوان " تقدير العالقات  (، 2021قام الحلو )   (Leontief Input-Output Model)وكذلك من خالل نموذج املدخالت واملخرجات  •

استناد   األردن  في  االقتصادية  القطاعات  بين  املحدثةالتشابكية  واملخرجات  املدخالت  لجداول  الدراسة،  2010عام  ا  هدفت  تحديد إ  وقد  لى 

ة املختلفة وكذلك تقدير املضاعفات القطاعات الرائدة في االقتصاد الوطني من خالل  قياس قوة التشابك االقتصادي بين القطاعات االقتصادي

(Multipliers واستخلصت الدراسة أن انشطة قطاع الصناعات التحويلية قد تصدر من حيث قوة التشابك بين القطاعات االقتصادية املختلفة ،)

نشطة قطاع الكهرباء واملياه حيث أثم ، ومن 2.16في االقتصاد األردني، إذ حقق املضاعف الكلي للصناعات التحويلية )املباشر وغير املباشر( نحو 

نحو   املباشر(  وغير  )املباشر  الكلي  املضاعف  ذلك    2.033حقق  ويلي  و أ،  املطاعم  كلي انشطة قطاع  وغير    لفنادق حيث حقق مضاعف  )املباشر 

ن تدفع باقي القطاعات املختلفة نحو مزيد من أ، وبذلك اعتبرت هذه القطاعات رائدة في االقتصاد األردني والتي لديها القدرة  1.968 املباشر( نحو

برز توصيات الدراسة كانت في توجيه الخطط والسياسات لحكومية نحو تحفيز القطاعات أفرص العمل لتحقيق  اإلنتاج على املستوى الكلي، ومن 

تي تمتلك مضاعف مرتفعة كما هو الحال في قطاع الصناعات التحويلية والتي لها قوة تتشابك قوية مع باقي القطاعات أو األنشطة االقتصادية وال

 ستحداث فرص عمل في االقتصاد األردني.  ااإلنتاجية  بما في ذلك قدرته الكبيرة على 

ائدة في  ( بعنوان " تحديد القطاعا2020وفي دراسة أخرى أعدها شموط والسطل ) • ي من خالل قياس التشابك  األردن  االقتصادت املحورية والر

وذلك بإستخدام نموذج  ياألردن  االقتصاد حيث تم تحديد القطاعات املحورية والرائدة في    "  Leontief Modelنموذج ليونتيف   -ي  االقتصاد

  يةاالقتصاد " بين القطاعات  Economic Interdependenceالتشابكية "   ليتم بذلك وصف العالقات  Input-Output Modelاملدخالت واملخرجات

 Front and Rear Ties of Attraction  الجذب األمامية والخلفية لتلك القطاعات"  ي بما في ذلك قياس قوة الروابط األردن االقتصاد املختلفة  في 

 Value Added، وكذلك مضاعف القيمة املضافةIncome Multiplierومضاعف الدخل   Output Multiplier"  كما تم قياس مضاعف اإلنتاج

Multiplier    ا من حيث قوة الترابطات األمامية )املباشرة وغير املباشرة( تنازلي   اليلظهرت التحأي. وقد األردن االقتصاد داخل  يةاالقتصاد لألنشطة

، ويلي ذلك أنشطة صناعة الخشب والورق والطباعة وبنحو 2.34خرى وبنحو  الترابطات، حيث تصدرت أنشطة صناعة منتجات املعادن الالفلزية األ 

 
14 Social Accounting Matrix (SAM).  
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، أما بخصوص  الترابطات الخلفية )املباشرة وغير املباشرة( إذ   2.11، ومن ثم أنشطة  الخدمات املهنية والتقنية وخدمات األعمال وبنحو  2.12

،  1.94، ومن ثم  قطاع  انشطة صناعة منتجات املخابز وبنحو 2.11تصدر في املركز األول أنشطة صناعات تجهيز وحفظ اللحوم واألسماك وبنحو 

ستحداث )فرص  اقطاعات ريادية  يمكنها  5الدراسة بتحديد  ياتوصوجاءت ت . 1.85ويلي ذلك أنشطة  اإلنشاءات والتي حققت املركز الثالث وبنحو 

(، ومن ثم   2.12مامي الكلي =  عتبارها ريادية، وفي مقدمتها أنشطة الخدمات املهنية والتقنية وخدمات األعمال )الترابط األ ااستثمارية( والتي يمكن  

مامي ك أنشطة  التخزين والبريد والخدمات املساعدة ألنشطة النقل )الترابط األ (، ويلي ذل2.03أنشطة اإلنتاج الحيواني )الترابط االمامي الكلي=  

وفي السياق ذاته أوصت الدراسة في تسليط الضوء على القطاعات القادرة  على )إيجاد الطلب وتوسيع  قاعدة السوق(  والتي يمكن  (.1.89الكلي= 

الكلي=  ا الخلفي  )الترابط  واالسماك  اللحوم  وحفظ  تجهيز  أنشطة صناعة  وفي مقدمتها  ريادية،  أنشطة صناعة منتجات 2.11عتبارها  ثم  وكم   ،)

في البحث والتحري عن  كما دعت الدراسة  (.  1.85(، ويلي ذلك أنشطة اإلنشاءات )الترابط الخلفي الكلي =  1.94املخابز )الترابط الخلفي الكلي =  

ي ملا لها من تأثير فعال في إيجاد  القيمة األردن  االقتصاد ( للقطاعات اإلنتاجية في  Capital Accumulationنخفاض نسبة التكوين الرأسمالي )اباب  أس

 قطاع.  40قطاع من أصل  25لنحو  %3حجم الطلب الكلي( لم تتجاوز  إجمالياملضافة،  إذ أن هذه النسبة )التكوين الراسمالي من 

دوغالس(  في قياس   -بإعداد دراسة حول الضرائب غير املباشرة والقطاع الصناعي بعنوان " استخدام دالة )كوب (2019قام الزعبي وآخرون ) كما  •

لى قياس أثر الصادرات إ" والتي هدفت  األردنأثر الصادرات والضرائب غير املباشرة على فرص العمل املستحدثة لقطاع الصناعات التحويلية في  

املباشرة على  والض في  ارائب غير  التحويلية  الصناعات  لقطاع  العمل  كوب    األردنستحداث فرص  القياس ي  النموذج  بتوظيف  دوغالس    -وذلك 

(Cobb-Douglas ؛ وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن  في حال "سيناريو" الزيادة في الضرائب غير املباشرة وبمقدار)نشطة قطاع الصناعات أ%  على 10

% في فرص العمل املستحدثة في القطاع الصناعات التحويلية.  كما تبين في حال "سيناريو" زيادة الضرائب غير 12.9نخفاض  االتحويلية  يؤدي إلى 

% في قيمة الصادرات لقطاع الصناعات التحويلية. 21.6نخفاض بمقدار انشطة  قطاع الصناعات التحويلية يؤدي إلى أ% على 10رة  بمقدار املباش

 . في ضرورة مراجعة السياسات املتعلقة بعدالة العبيء الضريبي في إطار الكفاءة في التحصيل الضريبي تومن أبرز توصيات الدراسة تتمثل

 :ومناقشة النتائجالتحليل  .2
بما في  ي  األردن  االقتصاد ل القطاعات في  للقطاع الصناعي ومجماإلنتاج واملنتجات    موزعة حسبغير املباشرة  ( قيم الضرائب  1)  يبين الجدول رقم

مليون دينار   316.8مليون دينار للقطاع الصناعي في حين بلغت نحو  42.6ن الضرائب على اإلنتاج بلغت نحو أظهرت النتائج أحيث  ذلك القيمة املضافة،

الضرائب على اإلنتاج  إجمالي% من 13.4، وبالتالي شكلت الضرائب على اإلنتاج  للقطاع الصناعي نحو الوطني االقتصاد في  يةاالقتصاد ملجمل القطاعات 

 ي. األردن االقتصاد في 

النتائج  أكما   نحو  أظهرت  بلغت  املنتجات   الضرائب على  نحو 187.8ن  بلغت  في حين  الصناعي  للقطاع  دينار  ملجمل  556.7مليون  دينار  مليون 

الضرائب على املنتجات في  إجمالي% من 33.7الوطني، وبالتالي شكلت الضرائب على املنتجات  للقطاع الصناعي نحو  االقتصاد في  يةاالقتصاد القطاعات 

 . ياألردن االقتصاد 

 ي. األردنالضرائب غير املباشرة لإلقتصاد  إجمالي% من 26.4شكلت الضرائب غير املباشرة للقطاع الصناعي )اإلنتاج واملنتجات( نحو  كما

القيمة املضافة  إجمالي% من 24.1مليار دينار مشكلة نحو  5.9للقطاع الصناعي بلغت نحو ( ان القيمة املضافة 1الجدول رقم )من  يتبين كذلكو 

 مليار دينار أردني. 24.7ي البالغة نحو األردن قتصاد لال

 تجات واإلنتاج( ونسبها في القطاع الصناعي الضرائب غير املباشرة )املن القيمة املضافة و (: 1جدول ) 

من  نسب القطاع الصناعي 

القطاعات  إجمالي  

ي األردن االقتصاد مجمل قطاعات 

 )مليون دينار( 

 القطاع الصناعي 

 )مليون دينار( 

 الضريبة 

 الضرائب على اإلنتاج  42.6 316.8 13.4%
Taxes on Production    

 الضرائب على  املنتجات  187.8 556.7 33.7%
Taxes on Products 

لضرائب غير املباشرة ا 230.5 873.5 26.4%  

Indirect taxes 
24.1%  24678.7 

 
5965.6 

 
املضافة القيمة   

GVA15 

 

 

 
15 Gross Value Added (GVA) at the basic price 2016 . 
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   :القيمة املضافة في القطاع الصناعي إجمالي التوزيع النسبي في مساهمة األنشطة الصناعية في القيمة املضافة من 

حيث حققت ، مليار دينار( 5.9) القيمة املضافة للقطاع الصناعي إجمالي( التوزيع النسبي في مساهمة األنشطة الصناعية من 1يظهر الشكل رقم )

صناعة املالبس    ، وقد حققت في املركز الثاني  القيمة املضافة للقطاع الصناعي  إجمالي% من  11.1وبنحو    األخرى   صناعة املنتجات الغذائية  املرتبة األولىفي  

صناعة املعادن األساسية واملنتجات املعدنية  حققت في املركز الثالث  يمة املضافة للقطاع الصناعي، وقد  الق   إجمالي% من  8.7وبنحو  واملنسوجات والجلود  

 %. 8.2املركز الرابع وبنحو صناعة التعدين واستغالل املحاجر  في حين حققت%، 8.6وبنحو املشكلة 

ايوية صناعة املواد واملنتجات الكيم القيمة املضافة للقطاع الصناعي، ويلي ذلك  إجمالي% من 7.7كما بلغت مساهمة صناعة املنتجات الصيدالنية 

 على التوالي.  %7.4  ، %7.4وصناعة منتجات املعادن االفلزية األخرى بنحو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشطة الصناعية (: التوزيع النسبي للقيمة املضافة لأل1شكل )

 دائرة اإلحصاءات العامة/ جداول املدخالت واملخرجات  املصدر:

 : واملنتجات( للقطاع الصناعي حسب األنشطة الصناعية باشرة )اإلنتاج املقيمة الضرائب غير 

من القطاع الصناعي حسب النشاط الصناعي، حيث بلغت الضرائب على الذي تم تحصيله    ( قيمة الضرائب غير املباشرة2يبين الجدول رقم )

  51.4  املنتجات لقطاع صناعة املشروبات والتبغ نحو
 

دين 2.7ضافة الضرائب على اإلنتاج بنحو  إ عن  مليون دينار فضال ار وبالتالي بلغت مجمل   مليون 

 مليون دينار.   54.1 املباشر لهذا النشاط  نحو الضرائب غير

املباشرةو  الضرائب غير  نحو      بلغت قيمة  والتكيف  والغاز  الكهرباء  امدادات  دينار؛   24.6لقطاع صناعة  املنتجات  ضرائب علموزعة  كمليون  ى 

 على التوالي.  مليون دينار 4.9،19.7بنحو وضرائب على اإلنتاج 

ضرائب على    توزعت بين    مليون دينار؛ 20.3نحو  والجلود بلغت  قيمة الضرائب غير املباشرة لقطاع صناعة املالبس واملنسوجات  ن  أكما يالحظ  

 . مليون دينار 5بنحو وضرائب على اإلنتاج   مليون دينار 15.3 املنتجات 

 

 

 

 

 

 

التعدين واستغالل المحاجر
8.2%

صناعة 
طية فحم الكوك والمنتجات النف

المكررة  
6.1%
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ائب على اإلنتاج واملنتجات حسب انشطة القطاع الصناعي2شكل )    (: قيمة الضر

   حسب السيناريوهات التالية: القطاع الصناعيعلى  ( قيمة الزيادة في الضرائب غير املباشرة )اإلنتاج، املنتجات(3يبين الشكل رقم )

 : Taxes on Production  الضرائب على اإلنتاج 

 مليون دينار للقطاع الصناعي.  4.3% للضرائب على اإلنتاج لكل نشاط صناعي لتصل قيمة مجمل الزيادة لهذه الضريبة بنحو 10الزيادة بنسبة  •

 مليون دينار للقطاع الصناعي.  8.5% للضرائب على اإلنتاج لكل نشاط صناعي لتصل قيمة مجمل الزيادة لهذه الضريبة بنحو 20الزيادة بنسبة  •

 مليون دينار للقطاع الصناعي.  12.8% للضرائب على اإلنتاج لكل نشاط صناعي لتصل قيمة مجمل الزيادة لهذه الضريبة بنحو 30الزيادة بنسبة  •

 :  Taxes on Products  املنتوجاتالضرائب على 

 مليون دينار للقطاع الصناعي. 18.8  لهذه الضريبة بنحو  ةلتصل قيمة مجمل الزياد   لكل نشاط صناعي  نتوجات  امل% للضرائب على  10الزيادة بنسبة   •

 مليون دينار للقطاع الصناعي.   37.6  لهذه الضريبة بنحو ةلكل نشاط صناعي لتصل قيمة مجمل الزياد   نتوجات% للضرائب على امل20الزيادة بنسبة   •

 مليون دينار للقطاع الصناعي. 56.4و  لهذه الضريبة بنح  ةالزيادلكل نشاط صناعي لتصل قيمة مجمل  على املنتوجات  % للضرائب  30الزيادة بنسبة   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ائب غير املباشرة على القطاع الصناعي حسب الضريبة )اإلنتاج، املنتجات(3شكل )  (: سيناريوهات الزيادة في الضر

 ا( على القطاع الصناعي  حسب السيناريوهات التالية:  واملنتجات مع  قيمة الزيادة في الضرائب غير املباشرة  )اإلنتاج أ(   - 4كما يبين الشكل رقم )

مليون دينار للقطاع  23ا لكل نشاط صناعي لتصل قيمة مجمل الزيادة لهذه الضريبة بنحو % للضرائب على اإلنتاج املنتوجات مع  10الزيادة بنسبة  •

 الصناعي. 
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دينار  46.1ا لكل نشاط صناعي لتصل قيمة مجمل الزيادة لهذه الضريبة بنحو  واملنتوجات مع  % للضرائب على اإلنتاج  20الزيادة بنسبة   • مليون 

 للقطاع الصناعي. 

مليون دينار للقطاع  69.1% للضرائب على اإلنتاج واملنتوجات لكل نشاط صناعي لتصل قيمة مجمل الزيادة لهذه الضريبة بنحو 30الزيادة بنسبة  •

 الصناعي. 

يظهر )  كما  رقم  املنتجات من    -   4الشكل  الضرائب على  نسبة  في   إجماليب(  القطاعات  بمجمل  الصناعي مقارنة  للقطاع  املباشرة  الضرائب غير 

  .ياألردن االقتصاد %  ملجموع القطاعات في 57%، في حين بلغت نحو 82ي، حيث بلغت هذه النسبة في القطاع الصناعي نحو األردن االقتصاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ائب4شكل ) ائب على املنتجات من إجمالي الضر ائب غير املباشرة  ونسب الضر  (: سيناريوهات الزيادة في قيمة الضر

 الوطني   االقتصاد في  ية االقتصادمجمل القطاعات  أسعار على  باشرة أثر الضرائب غير امل سيناريوهات 

 : "  Taxes on Productionسيناريوهات الزيادة في الضرائب على اإلنتاج "  

 (16لكل نشاط صناعي  في جدول املدخالت واملخرجات )عدد على اإلنتاج  في الضرائبلزيادة ( مقدار ا2( في الجدول رقم )2يتبين من العمود رقم )

 12.8مليون دينار،  8.5، مليون دينار 4.3نحو  قطاع الصناعي بلغتلل الزيادة في مجمل الضرائب على اإلنتاجان  حيث ؛ (3سابقا من الشكل رقم )  كما ظهر

 .(1كما هو موضح في العمود رقم ) % على التوالي30%،20%،10بنحو في الضرائب على اإلنتاج  مليون دينار حسب السيناريوهات الزيادة

 بمثابة مجمل قيمة اإلنتاج للقطاع الصناعين قيمة الزيادة في أ (3كما هو مبين في العمود رقم ) (14النتائج من خالل تطبيق املعادلة رقم ) وتظهر

مليون دينار حسب السيناريوهات الزيادة في الضرائب على اإلنتاج   16.8مليون دينار،   11.2مليون دينار،   5.6بلغت نحو    (الكمياتوليس  )  سعارأثر زيادة األ 

 .% على التوالي%30،%20،10

املعادلة رقم )أ  كما تطبيق  ن قيمة الزيادة في مجمل قيمة اإلنتاج في جميع أ  (4وكما هو مبين في العمود رقم )  ذاتها  (14ظهرت النتائج من خالل 

على التوالي، حسب   مليون دينار 20.9 مليون دينار، 13.9مليون دينار ،  7بلغت نحو ( وليس الكميات) سعارزيادة األ  ي نتيجة األردن االقتصاد ات في القطاع

  %.30%،20%،10سيناريوهات الزيادة في الضرائب على اإلنتاج وبالترتيب 

ائب على اإلنتاج مع الزيادة في  (: مقارن2جدول )   سعاراأل  ارتفاعتبعيات  من ياألردن  االقتصادومجمل القطاعات في  للقطاع الصناعي  الزيادة قيمة زيادة قيمة الضر
  *قيمةالزياد في مجمل 

  االقتصادالقطاعات في 

  سعار األ   ارتفاعاثر الوطني 

 )مليون دينار( 

مجمل  *الزيادة  في قيمة 

    ارتفاعأثر القطاع  الصناعية 

)مليون دينار(  سعار األ   

الزيادة في مجمل قيمة الضرائب على اإلنتاج   

 للقطاع الصناعي   مليون دينار(

 

 السيناريو  

 

% 10الزيادة في الضرائب  على اإلنتاج    4.3 5.6 7.0  
% 20الزيادة في الضرائب  على اإلنتاج   8.5 11.2 13.9  
% 30الزيادة في الضرائب  على اإلنتاج   12.8 16.8 20.9  

لقيمة هي بسبب قيمة اإلنتاج لتلك الصناعة فيلكل نشاط صناعي  سعار * تم ضرب نسبة زيادة األ  لكميات ثابتة( سعار األ  ارتفاع) وبالتالي فإن هذه الزيادة في ا . في حين ان ا  
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   :ثر زيادة الضرائب على اإلنتاجأها أسعار التي ارتفعت  ية االقتصادبرز األنشطة أ

سيناريوهات الزيادة في من خالل  رتفاعها باال أسعار التي  تاثرت  يةاالقتصاد برز األنشطة أ( 14(،)13عادالت رقم )وبتطبيق امل( 5يبين الشكل رقم )

كما   للضرائب على اإلنتاج  %30في حال سيناريو الزيادة بنسبة  هاأسعار في  رتفاعا باال ثر  أ ت  يةاالقتصاد كثر األنشطة أدراج إ، ويمكن على اإلنتاجالضرائب 

      تي:هو اآل

 %.0.19نحو  بصناعة منتجات املخابز  •

 %.0.16  بنحو صناعة منتجات املعادن الالفلزية األخرى  •

 %.0.16  بنحو  امدادات الكهرباء والغاز والتكيف والبخار •

 . %0.15  بنحوصناعة املشروبات والتبغ   •

 %.0.14 بنحو  والورق والطباعة صناعة الخشب •

 %.  0.14 بنحو  صناعة املالبس واملسوجات والجلود  •

 %.0.11  بنحو  صناعة املنتوجات الصيدالنية •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ائب على اإلنتاجنتيجة الزيادة في   يةاالقتصادت القطاعا أبر  أسعار  ارتفاع(: النسب املئوية في 5شكل )  الضر

 " Taxes on Productsسيناريوهات الزيادة في الضرائب على املنتجات "  

(  16خالت واملخرجات )عدد لكل نشاط صناعي  في جدول املد املنتجات ( مقدار الزيادة في الضرائب على 3( في الجدول رقم )2يتبين من العمود رقم )

،  مليون دينار 37.8مليون دينار،   18.8قطاع الصناعي بلغت نحو  لل  املنتجاتن الزيادة في مجمل الضرائب على  أ  إذ   ؛( 3ا في الشكل رقم )كما ظهر سابق  

 .( 1كما هو موضح في العمود رقم ) % على التوالي30%،20%،10 املنتجاتمليون دينار حسب السيناريوهات الزيادة في الضرائب على  56.4

 ن قيمة الزيادة في مجمل قيمة اإلنتاج للقطاع الصناعيأ  ( 3وكما هو مبين في العمود رقم )  ( 15تطبيق املعادلة رقم )ظهرت النتائج من خالل  أ  كما

مليون دينار حسب السيناريوهات الزيادة في الضرائب على   73مليون دينار،   48.7مليون دينار،   24.3بلغت نحو  (  وليس الكميات)  سعارأثر زيادة األ   من

 % على التوالي.30%،20%،10 املنتجات

رقم )ويتبين   قيمة الزيادة في مجمل قيمة اإلنتاج في جميع القطاعات في   (4وكما هو مبين في العمود رقم )  ( ذاتها ان15من خالل تطبيق املعادلة 

األ األردن  االقتصاد  زيادة  نتيجة  الكميات)  سعاري  نحو    (وليس  دينار،   29.4بلغت  دينار،   58.9مليون  دينار 88.3مليون  التوالي مليون  حسب ،  على 

 %. 30%،20%،10 وبالترتيب املنتجاتسيناريوهات الزيادة في الضرائب على 

0.19%
0.16%

0.16%
0.15%
0.14%
0.14%

0.11%
0.09%

0.08%
0.08%

0.06%
0.06%

0.05%
0.05%

0.03%
0.03%
0.02%
0.02%
0.02%
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صناعة منتجات المخابز 

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 

صناعة الخشب والورق والطباعة

صناعة المنتجات الصيدالنية 

صناعة المواد والمنتجات الكيميائية  

…إمدادات المياه؛ أنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات 

صناعة المنتجات الغذائية األخرى   

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة  

التعدين واستغالل المحاجر 

الترفيه والثقافة والفنون 

%30نتيجة زيادة الضرائب على اإلنتاج بنسبة  %20نتيجة زيادة الضرائب على اإلنتاج بنسبة 

%10نتيجة زيادة الضرائب على اإلنتاج بنسبة 
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ائب على املنتجات مع الزيادة في قيمة الزيادة للقطاع الصناعي  ومجمل القطاعات في  سيناريوهات (: مقارنة3جدول )   ارتفاعي من  تبعيات األردن  االقتصادزيادة قيمة الضر

سعار األ   
( 4عمود رقم )  

الزياد في مجمل قيمة** القطاعات في  

 سعار األ   ارتفاعالوطني اثر  االقتصاد

 )مليون دينار( 

( 3) عمود رقم  

الزيادة  في قيمة *مجمل القطاع   

)مليون  سعار األ    ارتفاعالصناعية أثر 

 دينار( 

( 2العمود)   

الزيادة في مجمل قيمة  

الضرائب على املنتجات   

للقطاع الصناعي                      

 )مليون دينار ( 

( 1عمود رقم )  

 

السيناريو    

 

% 10الزيادة في الضرائب على املنتجات    18.8 24.3 29.4  

% 20الزيادة في الضرائب على املنتجات    37.6 48.7 58.9  

% 30الزيادة في الضرائب على املنتجات  56.4 73.0 88.3  

 لكل نشاط صناعي في قيمة اإلنتاج لتلك الصناعة.  سعار* تم ضرب نسبة زيادة األ 

 لكل نشاط إقتصادي  في قيمة اإلنتاج لذلك النشاط .  سعار** تم ضرب نسبة زيادة األ 

سيناريوهات  من خالل رتفاعها باال أسعار التي  تاثرت  يةاالقتصاد برز األنشطة أ( على التوالي 15(،)13وبتطبيق املعادالت رقم ) (6يبين الشكل رقم )

في الضرائب على املنتجات  في حال سيناريو الزيادة  هاأسعار في  رتفاعا باال تاثر    يةاالقتصادكثر األنشطة أدراج إالزيادة في الضرائب على املنتجات ، ويمكن 

 تي:    كما هو اآل  %30بنسبة 

 %.  0.43 نحو  صناعة املالبس واملسوجات والجلود  •

املعدنية املشكلةصناعة املعادن   •   % . 0.38نحو   االساسية واملنتوجات 

األخرى  •  % .0.38نحو  صناعة املنتوجات الغذائية 

 %.0.36صناعة منتجات املعادن الالفلزية األخرى  •

 %.0.29صناعة الخشب والورق والطباعة   •

 %.0.26صناعة التعدين وإستغالل املحاجر  •

 .%0.24نحو  صناعة تجهيز وحفظ اللحوم واالسماك •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ائب على املنتجات6شكل )  (: النسب املئوية في ارتفاع أسعار أبرز القطاعات االقتصادية  نتيجة الزيادة في الضر

 " Products & Production Taxes onا " سيناريوهات الزيادة في الضرائب غير املباشرة  على اإلنتاج واملنتجات مع  

( 16( مقدار الزيادة في الضرائب غير املباشرة لكل نشاط صناعي في جدول املدخالت واملخرجات )عدد 4في الجدول رقم ) (2يتبين من العمود رقم )

 46.1، مليون دينار 23ا( ملجمل القطاع الصناعي بلغت نحو ن الزيادة في مجمل الضرائب )اإلنتاج واملنتجات مع  أ؛ إذ (3ا من الشكل رقم )كما تبين سابق  

% على التوالي كما هو موضح في 30%،20%،10  ا()اإلنتاج واملنتجات مع  مليون دينار حسب السيناريوهات الزيادة في الضرائب على  69.1، نارمليون دي

 ( .1العمود رقم )
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%30نتيجة زيادة الضرائب على المنتجات بنسبة  %20نتيجة زيادة الضرائب على المنتجات بنسبة 

%10نتيجة زيادة الضرائب على المنتجات بنسبة 



ائب غير املباشرة في القطاع الصناعي على ارتفاع أسعار األنشطة االقتصادية في االقتصاد األردني....                                      شموط وآخرون                                                    قياس أثر الزيادة في الضر

Global Journal of Economics and Business, 12(6) (2022), 719-739 
 731 

 

ن قيمة الزيادة في مجمل قيمة اإلنتاج للقطاع الصناعي أ( 3( وكما هو مبين في العمود رقم )16ظهرت النتائج من خالل تطبيق املعادلة رقم )أحيث 

مليون دينار حسب السيناريوهات الزيادة في الضرائب على   89.9مليون دينار،  59.9مليون دينار،  29.9بلغت نحو  (وليس الكميات) سعارأثر زيادة األ من 

 % على التوالي. 30%،20%،10 ا()اإلنتاج واملنتجات مع  

رقم )ظهرت  أكما   تطبيق املعادلة  وكما هو مبين في العمود رقم )أ( ذاتها  16النتائج من خالل  ( قيمة الزيادة في مجمل قيمة اإلنتاج في جميع 4ن 

في  القطاع نتيجة  األردن  االقتصاد ات  األ ي  الكميات)  سعارزيادة  نحو  (  وليس  دينار 36.4بلغت  دينار،   72.8،  مليون  دينار 109.2مليون  على   مليون 

  %.30%،20%،10ا( وبالترتيب التوالي،وحسب سيناريوهات الزيادة في الضرائب غير املباشرة )اإلنتاج واملنتجات مع  

ائب غير املباشرة )اإلنتاج واملنتجات ( مع قيمة الزيادة للقطاع الصناعي  ومجمل القطاعات في  سيناريوهات (: مقارنة4جدول )  ي من  تبعيات األردن  االقتصادزيادة قيمة الضر

 سعار األ  ارتفاع

( 4عمود رقم )  

الزياد في مجمل قيمة** القطاعات  

   ارتفاعالوطني اثر  االقتصادفي 

)مليون دينار(  سعار األ   

( 3عمود رقم)  

الزيادة  في قيمة *مجمل القطاع   

)مليون  سعار األ    ارتفاعالصناعية أثر 

 دينار( 

( 2عمود )  

الزيادة في مجمل قيمة الضرائب غير 

املباشرة  للقطاع الصناعي                      

 )مليون دينار ( 

( 1عمود رقم )  

 السيناريو  

 

 

36.4 29.9 23.0 

الزيادة في الضرائب  على اإلنتاج واملنتجات  

  
 
% 10معا  

72.8 59.9 46.1 

الزيادة في الضرائب  على اإلنتاج واملنتجات  

  
 
% 20معا  

109.2 89.8 69.1 

الزيادة في الضرائب  على اإلنتاج واملنتجات  

  
 
% 30معا  

 لكل نشاط صناعي في قيمة اإلنتاج لتلك الصناعة.  سعار* تم ضرب نسبة زيادة األ 

 لكل نشاط إقتصادي  في قيمة اإلنتاج لذلك النشاط .  سعار** تم ضرب نسبة زيادة األ 

سيناريوهات الزيادة في من خالل  رتفاعها باال أسعار ثرت أالتي  ت يةاالقتصاد برز األنشطة أ (16(،)13وبتطبيق املعادالت رقم )( 4يبين الشكل رقم )

% كما  30في حال سيناريو الزيادة بنسبة  ها أسعار  ارتفاعا بتاثر    يةاالقتصاد شطة كثر األنأراج إد ا(، ويمكن الضرائب غير املباشرة )اإلنتاج واملنتوجات مع  

 :    تيهو اآل

 .%2.5صناعة املشروبات والتبغ بنحو   •

 %.1.05صناعة منتجات املخابز بنحو   •

 %.0.79امدادات الكهرباء والغاز والتكيف والبخار بنحو   •

 %.  0.57صناعة املالبس واملسوجات والجلود بنحو  •

 %0.54بنحو  امدادات املياه، انشطة الصرف الصحي ، وادارة النفايات ومعالجتها   •

 %.0.52صناعة منتجات املعادن الالفلزية األخرى بنحو   •

املعدنية املشكلة  نحو  •  %.  0.45صناعة املعادن االساسية واملنتوجات 
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 ا( نتيجة الزيادة في الضرائب غير املباشرة )اإلنتاج واملنتجات مع    االقتصاديةأبرز القطاعات  أسعار  ارتفاع(: النسب املئوية في 7شكل )

    ياألردن االقتصادفي   16  والطلب الكليمدخالت األنشطة الصناعية 

نشطة أخالت تستخدم في كمد )و (القطاع الصناعي نفسه تستخدم فيكمدخالت )ملدخالت القطاع الصناعي النسبي  توزيعال( 8يظهر الشكل رقم )

  عتبار ابالتالي يمكن  ؛  (1املعادلة رقم )  مبين في ( كما هو  Yi)  الصناعة    على هذه  ن باقي النسبة املتبقية تذهب للطلب الكلي أفي حين  (  أخرى غير صناعية

   في وصف  ت يؤخذ بعين اإلعتبارؤشراحد املأ  )التوزيع النسبي(
ُ
األنشطة    أسعار  ارتفاع  األخرى نتيجة  املختلفة    يةاالقتصاد القطاعات    أسعار  رمدى تأث

 : والتي أبرزها مايليذاتها  الصناعية 

القطاعات  لباقي% 22بلغت هذه النسبة نحو ، وقد  %42 صناعة الخشب والورق والطباعة: حيث بلغت نسبة املدخالت في القطاع الصناعي نحو •

 %.  36بنحو الصناعة  على هذه للطلب الكلي باقي النسبة تذهب  ن أحين  في يةاالقتصاد 

و  • املحاجر:  االتعدين  نحوستغالل  الصناعي  القطاع  في  املدخالت  نسبة  بلغت  نحو  41حيث  النسبة  هذه  بلغت  وقد  القطاعات %3،  لباقي   %

 %.  56ن  باقي النسبة تذهب للطلب الكلي على هذه الصناعة بنحو أفي حين  يةاالقتصاد 

%  32%، وقد بلغت هذه النسبة نحو 34حيث بلغت نسبة املدخالت في القطاع الصناعي نحوصناعة املعادن األساسية واملنتجات املعدنية املشكلة:  •

 %. 34ن  باقي النسبة تذهب للطلب الكلي على هذه الصناعة  بنحو أفي حين  يةاالقتصاد لباقي القطاعات 

األ  • الالفلزية  املعادن  الصناعي نحوخرى:  صناعة منتجات  القطاع  في  املدخالت  نسبة  بلغت  نحو  34حيث  النسبة  هذه  بلغت  وقد  لباقي %45،   %

 %.  21ن  باقي النسبة تذهب للطلب الكلي على هذه الصناعة بنحو أفي حين  يةاالقتصاد القطاعات 

% لباقي القطاعات  15%، وقد بلغت هذه النسبة نحو  31حيث بلغت نسبة املدخالت في القطاع الصناعي نحوصناعة املنتجات الغذائية األخرى:   •

 %.  54ن باقي النسبة تذهب للطلب الكلي على هذه الصناعة  بنحو أفي حين  يةاالقتصاد 

الصيدالنية:   • املنتوجات  الصناعي نحوصناعة  القطاع  في  املدخالت  نسبة  بلغت  نحو  27حيث  النسبة  هذه  بلغت  وقد  القطاعات %17،  لباقي   %

 %.  56ن  باقي النسبة تذهب للطلب الكلي على هذه الصناعة بنحو أفي حين  يةاالقتصاد 

 
منشور لدى دائرة اإلحصاءات العامة األردنية من خالل الفقرة السابقة )مصادر البيانات(، حيث ان  )اإلنفاق الحكومي ، االستهالك مكونات للطلب النهائي حسب ما هو  8يتوفر  مكونات الطلب النهائي :  16 

 . (Final Demand% من إجمالي الطلب النهائي)87.4الخاص، الصادرات السلعية، والتكوين الراسمالي( بمثابة املكونات الرئيسية االربعة والتي تشكل نحو 
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%  35%، وقد بلغت هذه النسبة نحو  25حيث بلغت نسبة املدخالت في القطاع الصناعي نحومدادات الكهرباء والغاز والتكيف والبخار:  إصناعة   •

 %.  40ن باقي النسبة تذهب للطلب الكلي على هذه الصناعة بنحو أفي حين  يةاالقتصاد لباقي القطاعات 

والبالستيكية:   • املطاطية  املنتجات  الصناعي نحوصناعة  القطاع  في  املدخالت  نسبة  بلغت  نحو  22حيث  النسبة  هذه  بلغت  وقد  لباقي %32،   %

 %.  46نحو ن  باقي النسبة تذهب للطلب الكلي على هذه الصناعة بأفي حين  يةاالقتصاد القطاعات 

% لباقي القطاعات 7%، وقد بلغت هذه النسبة نحو20حيث بلغت نسبة املدخالت في القطاع الصناعي نحوصناعة املواد واملنتجات الكيماوية:   •

 %.  73ن باقي النسبة تذهب للطلب الكلي على هذه الصناعة بنحو أفي حين  يةاالقتصاد 

% لباقي القطاعات 6%، وقد بلغت هذه النسبة نحو  18حيث بلغت نسبة املدخالت في القطاع الصناعي نحوسماك:  صناعة تجهيز وحفظ اللحوم واأل  •

 %. 76ن باقي النسبة تذهب للطلب الكلي على هذه الصناعة بنحو أفي حين  يةاالقتصاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: التوزيع النسبي ملدخالت االنشطة الصناعية حسب النشاط والطلب الكلي 8شكل )

 sMultiplier 17 Indirect taxesمضاعف الضرائب غير املباشرة    

( انشطة صناعية 4ن )أ، حيث  (17املعادلة )اإلنتاج والذي احتسب من خالل الضرائب على مضاعف الترتيب التنازلي لقيم ( 5يبين الجدول رقم )

 قتصادي.انشاط  20فقط  كانت في األعلى من بين 

رقم ) ذاته  الجدول  يتبين من  )5في حين  املعادلة  احتسب من خالل  والذي  املنتجات  لقيم مضاعف  التنازلي  الترتيب  )أحيث  (،  18(  نشطة  أ(  9ن 

ن حصة خزينة الدولة من الضرائب على منتجات القطاع الصناعي أكثر استجابة في   أقتصادي، مما يستدل من ذلك  انشاط   20صناعية كانت من بين  

   .تحصيلها لكثير من القطاعات غير الصناعية

 

 

 

 
 . ومقارنتها خالل سنوات مختلفة حيث تم حسابها حسب القطاعات (Dondokov,2011)، انظر الى املرجع بإستخدام نموذج املدخالت واملخرجاتمن املنهجيات لحساب مضاعف الضرائب  عدديوجد   17
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 (: الترتيب التنازلي لقيم مضاعف اإلنتاج ومضاعف املنتجات 5جدول ) 

د النشاط  ي االقتصا مضاعف الضرائب على   

 اإلنتاج 

د النشاط  الرتبة  ي االقتصا مضاعف  

الضرائب على 

 املنتجات

 الرتبة 

 1 0.091 صناعة املشروبات والتبغ  1 0.034 الترفيه والثقافة والفنون 

 2 0.071 النقل البري  2 0.030 االنشطة العقارية 

والبحري وعبر النقل الجوي  3 0.028 خدمات املعلومات واالتصاالت 

 السكك الحديدية وعبر األنابيب 

0.049 3 

الخدمات اإلدارية وخدمات  4 0.026 خدمات تقديم الطعام والشراب 

 الدعم 

0.046 4 

 5 0.031 صناعة منتجات املخابز  5 0.01 الخدمات األخرى 

 6 0.02 خدمات تقديم الطعام والشراب  6 0.018 خدمات االقامة

اإلدارية وخدمات الدعم الخدمات   7 0.023 خدمات االقامة 7 0.017 

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار  8 0.016 تجارة التجزئة 

 وتكييف الهواء 

0.022 8 

 9 0.022 التعدين واستغالل املحاجر 9 0.013 تجارة الجملة 

 10 0.021 اإلنشاءات  10 0.012 خدمات املالية والتامين

إمدادات املياه؛ أنشطة الصرف  11 0.012 النقل البري 

 الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها 

0.019 11 

صناعة منتجات املعادن الالفلزية  12 0.011 الخدمات املهنية والتقنية وخدمات األعمال 

 األخرى 

0.01 12 

صناعة املالبس واملنسوجات  13 0.009 التعليم الخاص 

 والجلود

0.01 13 

والبريد والخدمات املساعدة ألنشطة التخزين 

 النقل 

 14 0.016 اإلنتاج الحيواني  14 0.01

 15 0.015 خدمات املعلومات واالتصاالت  15 0.008 الخدمات الصحية الخاصة 

صناعة املعادن األساسية  16 0.008 صناعة منتجات املخابز 

واملنتجات املعدنية املشكلة   

0.015 16 

املعادن الالفلزية األخرى صناعة منتجات  اإلدارة العامة والدفاع والضمان  17 0.007 

 اإلجتماعي اإلجباري 

0.015 17 

 18 0.015 صناعة املنتجات الغذائية األخرى  18 0.007 صناعة املنتجات األخرى 

النقل الجوي والبحري وعبر السكك 

 الحديدية وعبر األنابيب 

األخرى صناعة املنتجات  19 0.0079  0.014 19 

الهيئات التي ال تهدف الى الربح  20 0.006 صناعة الخشب والورق والطباعة 

 وتخدم األسر املعيشية

0.0146 20 

 :والتوصياتستنتاجات اال  .3

   :ستنتاجات اال  .1.3

 : ستنتاج ما يلياتم ( 9 )الشكل رقم في إطار السيناريوهات املطبقة في الدراسةباشرة  املضرائب غير المن خالل فرض املزيد من  

القطاع مجمل لى زيادة في قيمة مخرجات إيؤدي ( مليون دينار يراد لخزينة الدولةإ)تحقيق  على إنتاج القطاع الصناعيواملصنفة  زيادة الضرائب ان •

ولكن  دينار،مليون   1.63الوطني بنحو  االقتصاد زيادة في قيمة مخرجات مجمل قطاعات  ويؤدي بذلك، اتقريب   دينار مليون  1.31 بمعدلالصناعي 

 وليس بسبب زيادة كميات اإلنتاج.  أسعار ارتفاع لىإتعزى هذه الزيادة 

الضرائب  إ • زيادة  الدولة  واملصنفة  ن  لخزينة  ايراد  )تحقيق  الصناعي  القطاع  يؤدي  مليون  على منتجات  في قيمة مخرجات مجمل إدينار(  زيادة  لى 

 مليون  1.57الوطني بنحو    االقتصاد زيادة في قيمة مخرجات مجمل قطاعات    لىإا، ويؤدي بذلك  تقريب    دينار  مليون  1.29القطاع الصناعي بمعدل  

 وليس بسبب زيادة كميات اإلنتاج.  أسعار ارتفاع لىإتعزى ولكن هذه الزيادة  دينار،
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 (: الزيادة في مجمل قيمة القطاع الصناعي ومجمل القطاعات االقتصادية من تبعيات ارتفاع األسعار9شكل )

ها نتيجة فرض املزيد من الضرائب غير املباشرة على القطاع أسعار  ارتفاعا في تأثر   األكثر يةاالقتصاد بين األنشطة من نشطة الصناعة تصدرت األ

 الصناعي في إطار السيناريوهات املطبقة في الدراسة كما هو اآلتي: 

 ها نتيجة زيادة الضرائب على اإلنتاج ما يلي: أسعار  ارتفاعي التي تأثرت في األردن االقتصادفي برز االنشطة أ

 %.0.19صناعة منتجات املخابز بنحو   •

 %.0.16صناعة منتجات املعادن الالفلزية األخرى بنحو  •

 %. 0.16امدادات الكهرباء والغاز والتكيف والبخار بنحو  •

 ها  نتيجة زيادة الضرائب على املنتجات ما يلي: أسعار  ارتفاعي التي تأثرت في األردن االقتصادفي برز االنشطة أ

 %.  0.43صناعة املالبس واملسوجات والجلود نحو  •

 % .  0.38ساسية واملنتوجات املعدنية املشكلة نحو صناعة املعادن األ  •

 %.0.38صناعة املنتوجات الغذائية األخرى نحو  •

 ( ما يلي: امع   )اإلنتاج واملنتجات ها نتيجة زيادة الضرائب غير املباشرة أسعار  ارتفاعي التي تأثرت في األردن االقتصادفي برز االنشطة أ

 % .2.5صناعة املشروبات والتبغ بنحو  •

 %.1.05صناعة منتجات املخابز بنحو   •

 %. 0.79مدادات الكهرباء والغاز والتكيف والبخار بنحو إ •

 %.   0.57سوجات والجلود بنحو نصناعة املالبس وامل •

 .%0.54دارة النفايات ومعالجتها بنحو إامدادات املياه، انشطة الصرف الصحي، و  •

 %.0.52صناعة منتجات املعادن الالفلزية األخرى بنحو  •

 %.   0.45صناعة املعادن االساسية واملنتوجات املعدنية املشكلة نحو  •

 كما هو األتي:   (%70عن  ا يزيد بم)صناعات تذهب مخرجاتها للطلب الكلي  5ظهرت  كما 

 .% 89لهذه الصناعة نحو حيث شكل الطلب الكلي ، واملنسوجات والجلود صناعة املالبس  •

 . %78، حيث شكل الطلب الكلي لهذه الصناعة نحوصناعة املشروبات والتبغ •

 . %76، حيث شكل الطلب الكلي لهذه الصناعة نحوصناعة منتجات املخابز •

 . %76الصناعة نحو، حيث شكل الطلب الكلي لهذه صناعة تجهيز وحفظ اللحوم واالسماك •

 . %73، حيث شكل الطلب الكلي لهذه الصناعة نحوصناعة املواد واملنتجات الكيماوية •

الطلب   إجمالي% من  73%،89صناعة املواد واملنتجات الكيماوية شكلت نحو  ، و ت لنشاط صناعة املالبس واملنسوجاتن نسبة الصادراأحيث  

على تنافسية الصناعات  ا سلب   ؤثر(، وبالتالي في حال زيادة الضرائب غير املباشرة سوف ت2020النهائي على هذه الصناعات على التوالي )شموط والسطل،

 بشكل مباشر.
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        : التوصيات .2.3

من حيث النظر في   ،األردنالقرار وصانعي السياسات في  يمتخذ لىإسات أخرى مشابهة( ا)أو در نتائج هذه الدراسة  البحث عن سبل أو آلية وصول  •

للعديد  أسعار ارتفاعملا لها من آثار في  ء خزينة الدولة (ىاعي ) مللقبل فرض املزيد من الضرائب غير املباشرة على القطاع الصناألجل الطويل تبعيات 

 في االسواق الخارجية. نتاجيةغلب القطاعات اإل أعلى تنافسية  اسلب  تنعكس قد ، و يةاالقتصاد من القطاعات 

 (  18)بحيث ال تكون الضرائب معرقلة للنموي  االقتصاد النمو    تحفيز  أن تركز السياسات املالية على  •
 
ا من ملحاربة العجز املزمن للمديونية، انطالق

فان   )وبالتالي  سبب  وليست  نتيجة  هي  واملديونية  العجز  هوكون  الرئيس  الهدف  هدف مشتق من  هو  واملديونية  العجز  النمو   تحقيق   محاربة 

 ي(. االقتصاد 

 في ضريبة املبيعات، وخاصة على املنتجات الصناعية  ذات املرونة العالية.  ضريبة الدخل بتخفيضمدروسة في زيادة ي أن يكون مقابلة أ •

ستيراد ألن اال  ،وذا قيمة مضافة عالية  نتج محليملأو بديل محلي  نتج  ملسلع مستوردة لها شبيه بإستهداف  وذلك    ؛دراسة أثر السياسات املالية البديلة •

 . ياألردن االقتصاد  ذات تبعيات مكلفة على كاهل العالي ما هو إال ترف استهالكي

بتنفيذ   ، وكذلكياألردن  االقتصاد رى في  األخأثر الضرائب غير املباشرة على القطاعات  التي تبحث في  توص ي الدراسة بإعداد املزيد من الدراسات   •

   . 19بما في ذلك قياس التهرب الضريبي وسبل معالجتة   الضريبي ء ىوالعدالة في العب وسبل تحقيق الكفاءه  ،دراسات تتعلق باثر الضرائب املباشرة

خاصة و ا، املعمول به حالي   كما هو  سنوات 10سنوات على األكثر، وليس كل  5كما توص ي الدراسة بتحديث بيانات جداول املدخالت واملخرجات كل  •

 . 20  املعاير الدولية للجودةاملنهجيات التحديث املستمر للبيانات حسب عرضة لتغيرات تستوجب  األردنومحيط  األردنن أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 معدل العبيء الضريبي مرن بما يتوافق مع النمو االقتصادي بحيث تنخفض الضريبة في أوقات االنكماش وترتفع في أوقات االزدهار.حيث من البديهيات الصحاب القرار وراسمو السياسات  بان  يكون  18
 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.  2015-1991ي خالل األعوام % من الناتج املحلي اإلجمال17.38التهرب حيث وصل اقتصاد الظل إلى ما نسبته محاربة   19
 . (UNSD) األمم املتحدة في  شعبة اإلحصاءات صادرة عن  وال املوص ى بها  املنهجيات  20
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 : صخاملل

( وتحدياتها،  19-واقع إدارة الزمة في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي وإدارتها في ظل جانحة كورونا )كوفيدهدفت الدراسة إلى التعرف على  

شوائية )غير  ستبانة كأداة للحصول على البيانات الولية، وتم توجيهها إلى عينة عستخدام ال استخدام املنهج الوصفي التحليلي، كما تم اولتحقيق هذا الهدف تم 

ولقد خلصت الدراسة    ،( فرد152احتمالية( من العاملين بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، حيث استطاعت الباحثة الحصول على الردود من عدد )

كورونا من خالل املتابعة املستمرة واملباشرة ا جبارة ملواجهة أزمة إلى عدة نتائج من أبرزها أن الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي بذلت جهود  

تدارك الزمة، كما تم  لتطورات الزمة، كما أن الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي قامت بالعديد من الدوار اإليجابية ذات الثر الفعال ل

 
 
مرين والتأكيد الدائم على لبس الكمامات والتعقيم بشكل مستمر. كما أظهرت النتائج ا عل سالمة املصلين واملعتتفعيل تطبيق نظام التباعد بين املصلين حفاظ

الصحية، وجود   بالشتراطات  الحجاج  التزام  تلك التحديات عدم  أبرز  الشريفين ومن  الحرمين  بزوار  ترتبط غالبيتها  رئيسية  الوعي،أن هناك تحديات  في   خلل 

كن السكن مما يزيد من فرص إنتشار العدوى بين الزوار. وأوصت الدراسة بأهمية تكثيف جهود التوعية وسط ضعف الرقابة الصحية وإهمال النظافة في أما

ا إلنتشار العدوى، كما أوصت الدراسة بتفعيل دور أفراد املجتمع  الزوار واملعتمرين والحجاج مع ضرورة اإللتزام بكافة التوجيهات الصحية وتطبيق اإلحترازات منع  

سكن،  من مكة واملدينة في نشر التوعية الصحية وسط تجمعات الحجاج واملعتمرين والزوار، سواء داخل الحرمين الشريفين أو خارجهما في أماكن ال  املحلي في كل

 وذلك من أجل تحقيق الهدف املنشود وهو تحقيق السالمة الصحية للجميع. 

 .ون الحرمينؤ الرئاسة العامة لش  ؛19كوفيد ؛زماتإدارة ال   زمة،ال   :الكلمات املفتاحية
Abstract: 
The study aimed to identify the reality of crisis management in the General Presidency for the affairs of the Grand Mosque 
and the Prophet’s Mosque, its management in light of the Corona pandemic (Covid-19) and its challenges. To achieve this 
goal, the descriptive analytical approach is used, and the questionnaire used as a tool to obtain the primary data. It was 
directed to a random sample of workers in the General Presidency for the Affairs of the Two Holy Mosques, where the 
researcher was able to obtain responses from (152) individuals. The study was concluded with several findings. The most 
prominent findings are that: the General Presidency for the Affairs of the Grand Mosque and the Prophet’s Mosque made 
great efforts to confront the Corona crisis through continuous and direct follow-up to the developments of the crisis, the 
results also showed that the General Presidency for the Affairs of the Grand Mosque and the Prophet's Mosque played many 
positive roles with an effective impact to remedy the crisis, the presidency has also implemented the social distance system 
between worshipers in order to preserve the safety of worshipers and pilgrims, and the constant emphasis on wearing 
masks and sterilization on an ongoing basis. The results also revealed that there are major challenges,  most of that are 
related to visitors to the Two Holy Mosques, whether they are pilgrims, or other worshippers, and the most prominent of 
these challenges are the pilgrims' lack of commitment to health requirements, neglect of awareness, poor health control and 
neglect of hygiene in places of residence, which increases the chances of the spread of infection among visitors, and non-
compliance with health requirements. The study recommended the importance of intensifying awareness-raising efforts 
among visitors, and pilgrims about the need to adhere to all health directives and apply precautions to prevent the spread 
of infection, the study also recommended activating the role of members of the local community in both Makah and Al-
Madinah in spreading health awareness among the gatherings of pilgrims, Umrah performers and visitors, whether inside 
or outside the Two Holy Mosques, particularly in the places of residence, in order to achieve the desired goal of 
achieving health safety for all.  

Keywords: Crisis; Crisis Management; Covid 19; the General Presidency for the Affairs of the Two Holy Mosques.  
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 : ةاملقدم .1

بالزمات  نتهاء  إ و ا بأزمات الحكومات واملؤسسات  زمات التي يمر بها الفرد مرور  ل ا من ا نتشار في املجتمع املعاصر بدء  ل املفاهيم واسعة ا زمة من  ل تعتبر ا 

تفاعل والتكامل عمل في طياته مالمح رؤية لل  اململكة العربية السعودية سلوك ومنهج  لقد أصبحت إدارة الزمات فيو الدولية على كافة املستويات والصعدة،  

( بنجاح 19زمة كورونا )كوفيدأ ستطاعت أن تدير إ (، حيث 19مع متطلبات الحياه املعاصرة ومع متطلبات التكيف، وهذا ما يتضح في أزمة كورونا )كوفيد

التكنولوجيا لتيسير أداء العمال في جميع القطاعات الحكومية، ومن ضمنها الرئاسة العامة   استخداموتقلل من اثآرها، كما سجلت مرونة في التوسع في 

لى التعرف على إ (، والتي هدفت  2021ليه دراسة بوشة )إ شارت  أ لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي، حيث بذلت جهود كبيره بهذا الشأن وهذا ما  

(، حيث توصلت 19هـ في ظل أزمة كورونا )كوفيد  1442رام، في إدارة تجربة ضيوف الرحمن في موسم العمرة لعامتقييم الخدمات املقدمة لزوار بيت هللا الح

تطبيقات الذكية في ال  استخدام  أهميةلى  إ ( والتي توصلت  2021، ودراسة الشريف )ا عالية جد  لى أن الخدمات املقدمة في املسجد الحرام كانت  إ الدراسة  

ن هنالك ندرة في وجود دراسات تبرز أهمية أ   لإ (،  19أزمة كورونا )كوفيدظل  زمة في  ل دور الرئاسة العامة في إدارة ا وعلى الرغم من أهمية    خدمات الحرمين.

الذي قدمته، و   ا الدور 
 
الحالية  نطالق الدراسة  أزمة كورونا )كوفيدإ ا من ذلك تسعى  في ظل  العامة  بالرئاسة  املقدمة  الخدمات  من هذا (، و 19لى تقييم 

دراسة   ( 19واقع إدارة الزمة في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في ظل جائحة كورونا )كوفيدالباحثة في دراسة    إزداد شغفاملنطلق  

املسجد   لشؤونالرئاسة العامة  كون الباحثة تعمل في    باإلضافة إلى  ،املاجستير  درجةنيل  لتقييمية لواقع الخدمات املقدمة، لكون هذا البحث متطلب  

  الحرام واملسجد النبوي.

 ـة:مشكله الدراس . 1.1

إلى  دراسةال  تهدف النبوي في ظل جائحة كورونا    الحالية  الحرام واملسجد  املسجد  العامة لشؤون  الرئاسة  الزمة في  إدارة  وهي  عرض وتقييم واقع 

عتماد على هيكلها ل ستشعار هذه املسؤولية ملواجهة هذه الزمة وا ا ن الرئاسة العامة أخذت على عاتقها أ وكيف ، دراسة تقييمية لواقع الخدمات املقدمة

ستجابة املنصوص عليها، ورفع مستوى القادة خالل إل ، والساليب التي تتبعها في السيطرة على الوضاع وإدارة العمليات بنجاح من خالل تنفيذ ا القيادي 

العامة لشؤون املسجد الحرام وا   لىإ  كما يهدف،  الزمة  املطلقة في الواقع في ظهور قادة في الرئاسة  ملسجد النبوي وثقتهم في  )التفاؤل الحذر( عن الثقة 

مع العتراف في الوقت ذاته بصعوبة الوضع وإدراك أبعاد الزمة غير املتوقعة والبدء في التعامل مع الزمة من خالل جمع املزيد  تخطي موقفها الصعب،  

املسجد الحرام  الزمات في الرئاسة العامة لشؤون  التحديات الشخصية واملهنية التي واجهها املوظفون خالل ب  عترافل المر الذي يتطلب ا  ، من املعلومات

.  فارق إيجابي في حياة ضيوف الرحمن  إحداثا من دورهم كقادة والذي يقتض ي منهم  ا جوهري  هم وقت يظهر فيه القادة جانب  أ وأن هذا هو    ،واملسجد النبوي 

اقع إدارة :  الرئيس ي التالي  السؤال  فيتتلخص مشكلة الدراسة    وبالتالي األزمات في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في ظل  ما هو و

 ؟(19-كوفيد)جائحة كورونا 

 :الدراسة أهداف . 2.1

 : إلى تحقيق الهداف التالية تهدف الدراسة 

 .   (19-كوفيد)التعرف على واقع إدارة الزمة في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في ظل جائحة كورونا   •

 (.   19-)كوفيدمعرفة دور إدارة الزمة في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في ظل جائحة كورونا  •

 (.   19-)كوفيداستعراض التحديات التي تواجه الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في ظل إدارتها لزمة كورونا  •

(،  19-)كوفيداستيضاح آراء عينة الدراسة حول واقع إدارة الزمة في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في ظل جائحة كورونا   •

  ف املتغيرات: الجنس، املؤهل الدراس ي، والخبرة العملية.ختال اب

   :أسئلة الدراسة. 3.1

 تحاول هذه الدراسة اإلجابة على التساؤلت التالية: 

 ؟  (19-)كوفيدفي الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في ظل جائحة كورونا  ةما هو واقع إدارة الزم •

 (؟  19-)كوفيدما هو دور إدارة الزمة في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في ظل جائحة كورونا  •

 (؟ 19-)كوفيدد النبوي في ظل إدارتها لزمة كورونا هل هناك تحديات تواجه الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسج •

- )كوفيدهل هناك فروق ذات دللة إحصائية حول واقع إدارة الزمة في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في ظل جائحة كورونا   •

 ختالف املتغيرات: الجنس، املؤهل الدراس ي، والخبرة العملية؟اب (،19
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 : اإلطار النظري والدراسات السابقة .2

 اإلطار النظري: . 1.2

الخدمات املقدمة من الرئاسة العامة لشؤون  و الحديث عن إدارة الزمة  من خالل    بعناصر الدراسةالجوانب النظرية املتعلقة    جزءيتناول هذا ال

 . (19-)كوفيدنبوي في ظل جائحة كورونا املسجد الحرام واملسجد ال

 : ةإدارة األزمو  زمةاأل  تعريف مفهوم .1.1.2

ا يؤدي إلى أوضاع غير مستقرة، وتحدث نتائج غير مرغوب فيها، في وقت قصير، وتستلزم اتخاذ قرار محدد ا مفاجئ  تعتبر الزمة نقطة تحول، أو موقف  

ومن هذا املنطلق تنبع أهمية دراسـة الزمـات فـي محاولـة لتـصنيف   املواجهة،تعدة أو غير قادرة على للمواجهة، في وقت تكون فيه الطراف املعنية غير مس

املحتملـة مـن خـالل صور  ةالحدوث وشدة الخطورة ودرجة التحكم من قبل املجتمع وذلـك كلـه بغـرض مواجهـة الزمـ لحتمالـا وتحليـل وتقيـيم الزمـات تبع  

تغيـرات البيئيـة أو الخطـاء البـشرية، ونظـرا لسـتمرار تواجـد العوامـل املــسببة لألزمــات املختلفــة، فإنــه يجــب إعــداد للمخاطر التـي يمكـن أن تحـدث نتيجـة ال

 :Mark, 2016)لتنبؤ  جراء ا خطــط لالســتعداد ملواجهــة هــذه الزمــات ومحاولــة وضــع أسس ومبادئ التنبؤ بها أو الحد من آثارها التدميرية في حالة صعوبة إ 

"لحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمصير الكيان اإلداري الذي يـصاب بهـا، ومـشكلة تمثـل صـعوبة حادة أمام متخذ القرار تجعله في نها أبالزمة  عرفت، و (8-9

ئج والتداعي املتالحق الذي يزيد درجة املجهول  ختالط السباب بالنتاا حيرة بالغة فيصبح أي قرار يتخذه داخل دائرة من عـدم التأكـد، وقـصور املعرفـة، و 

  وقد ارتـبط مـصطلح إدارة الزمـات  (،6: 2010في تطورات ما قد ينجم عن الزمة" )جاد هللا،
 
ـا باإلدارة العامة فإدارة الزمات نشاط هـادف يقـوم  ا قوي  ارتباط

املناسـب للتعامـل معهـا، عـن  علـى البحـث والحـصول علـى املعلومـات الالزمـة التـي تمكن اإلدارة من التنبؤ بأماكن واتجاهات الزمة املتوقعـة، وتهيئـة املنـاخ  

 . (Bundy,2017:2)قعة والقضاء عليها أو تغيير مسارها لصالح املنظمة، طريـق اتخاذ التدابير الالزمة للتحكم في الزمة املتو 

 أنواع األزمات وأبعادها: •

تكرارها حدتها، تأثيرها، شدتها،   ى ، إل أنه يمكن تصنيفها فـي مجموعـات متمـايزة مثـل )مدأبعادها  تعددت اآلراء في تقسيم أنواع الزمات وتصنيف

 كما يلي:  (Luoma-Verhoeven,2017: 223)  بحسبمحاورها( 

ان  : يعـد التكـرار مـن أهـم السـس فـي تـصنيف الزمـات وعلـى الـرغم مـن أن حـدوثها الـدوري يتـيح رصد مقدماتها وتجنبها، فإن أي كيتكرار األزمـة  حيثمن  

 :ىقائية ويمكن تقسيمها إلا أو مؤسـسة أو دولـة، ل يـستطيع تالفيهـا علـى مـا يملـك من أجهزة و إداري سواء كان فـرد  

تنبـؤ   .1 التنبـؤ  يتـيح  بتوقـع حـدوثها، فإنـه ل  الزمـات  تكـرر  الزمـات  تا ـا و ا دقيق  أزمـات دوريـة متكـررة:  تتمثـل فـي  املرتبطـة   القتـصاديةـساع مجالهـا وهـي 

تحديد نطاق جودة  و جودة الخدمات  ، أو  اإلنتاج  ى بالـدورة الـشرائية والناجمـة عـن الكـساد، والتـي قـد تنجم كذلك عن النتعاش نتيجة لخلل في قو 

 . الخدمات

، ومـن ثـم ل القتـصاديةأزمات غير دورية: هذه الزمات عشوائية الحدوث، ل ترتبط في حـدوثها بأسـباب دوريـة متكـررة مثـل الزمـات املرتبطـة بالـدورة  .2

ــدمات مثــل الزمــات الناجمــة عــن ســوء  يـسهل توقعهـا، والزمـات غيـر الدوريـة تحـدث نتيجـة عوامـل متعـددة، وإن كانــت عــادة تكــون فجــأة وبــدون مق

 .الحــوال الجويــة، أو تغيــر الظــروف املناخية

: وهي قوة التأثر بالزمة وحجم الخسائر املختلفة الناتجة عنها ويمكن تقسيم الزمات طبقـا ملـدي تغلغلهـا وتمكنهـا من الكيان الذي  حدة األزماتحيث من 

 ( هما:1191-1190: 2011صابته إلى نوعين أساسيين بحسب )رشاد،إ 

ض ي بـسرعة وخاصـة إذا عولجـت أسبابها وهي تنجم عن الشائعات الكاذبة ا إذ إنهـا تحـدث فجـأة وتنقـالزمـات الـسطحية: وهـي أزمـات ل تـشكل خطـر   .1

 مثل الزمات التموينية املفتعلة. 

رتباطها ببنيـــــان الكيـــــان الذي حدثت به الزمة، ومن ثم فقد تدمره إن أهملت إل الزمات العميقة: وهي أخطر أنواع الزمات ذات طبيعة شديدة القسوة   .2

 .مواجهتها

 و   (49-48:  2008بحسب )الصيرفي،وهو الوصف العام ملدى ما نتج عن الزمة ويمكـن تقـسيم الزمـات    :تأثير األزماتمن حيث  
 
ا ملقـدار وحجـم تـأثير الزمة فقـ

  هما:على أداء الكيان الذي حدثت فيه الزمة إلى نوعين 

تـرك بـصمات أو معـالم واضـحة على الكيان الذي حدثت فيه الزمة، تأزمات محدودة التأثير: وهي أزمة وليـدة ظـروف معينـة، ويحـدث عـادة دون أن   .1

 .مثل أزمة عدم توفير سلعة تموينية معينة ولـديها بـديل يحـل محلهـا بالكامـل ومتوفر بالسواق فـي بنيـة الكيـان الـذي يحـل بـه

عنهـا   ستغناءل ا ا ينعكس على أدائه، ويساعد على حرمانه حاجاته ومطالبه الساسية، التي ل يمكنه أزمـات جوهريـة: يـؤثر هـذا النـوع مـن الزمـات تـأثير   .2

 .خيمةو قـد يـسفر عـن نتـائج  استمرارهاهمـال مواجهتهـا إذ إن إ ولـذلك فإنـه ل يمكن تجاهل هذا النوع من الزمـات، أو 

 :على النحو التالي عالقتها بالعالم الخارجي ىبعاد األزمات ومدا ليمكن تصنيفها وفق   (Carolina and Malgorzata,2017: 169-204) وبحسب

 . ـا مـا تـنجح الـدول الكبـرى فـي نقـل أزماتهـا إلـى الـدول التي تـدور فـي فلكهاأزمـات عامليـة لهـا تـأثير محلـي: غالب   .1
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عاونية من جعل أزماتها تطول  أزمـات محليـة لهـا تـأثير خارجي: يتـضح مثـل هـذه الزمـات كلمـا كانـت الـدول الناميـة مترابطـة، ويمكنهـا ترابطها وعالقتها الت .2

إلـى النهـوض بمسئولياتها تجاه تلك الزمات، وتحمل الدول الكبرى فاتورة ع بء هذه الزمات وتجعلها تدفعها العالم الخارجي فتدفع الدول الكبرى 

 نيابة عنها.

تأثيرها حدود الدولة بل تقتصر على قطـاع محـدود منهـا ول يمكن ترحيلها إلى الخارج ولذلك فهي تعالج    يتعدى أزمات محلية فقط: وهي الزمات التي ل    .3

 في إطار محلي داخلي فقط. 

 في ظل الجائحة: الحرميننهج العمليات في الرئاسة العامة لشؤون  .2.1.2

نبوي في ظل الجائحة إلى فعل تنفيذ العمليات من أجل تحقيق الوقاية من في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد اليشير نهج العملية 

والهدف الساس ي منها هو أنشاء توحيد العمليات في رئاسة شؤون الحرميين مستوى جودة الخدمات لضيوف الرحمن،  الزمة الوبائية، واملحافظة على  

خلق الوعي والفهم لى  إ (  2015بحسب )زين الدين،  املنظمة تعمل بطريقة موحدة، والتي تهدفوالتأكد من أن الشخاص والوحدات التنظيمية املختلفة في  

تنفيذ طريقة لتحديد وتخطيط النشطة الالزمة لى  إ ، باإلضافة  في املنظمة فيما يتعلق في مسؤولية إدارة الزمات واملخاطر والخدمات امليدانية واإلدارية

املقدمة  لتشغيل نظام جود الخدمات  الجائحة، و ة  العمفي ظل  بين  التسلسل  العمل، وتحديد تحديد  املرن في سير  بين   ليات والتدفق  التفاعل  مضمون 

زيادة التصدي للمخاطر ومن الخطاء  مليات فيما يحقق النتائج املرجوة، و ضمان سالمة مخرجات الع  ايض  أ دقة تسليم املدخالت إلى العمليات،  العمليات و 

 توقعة. املغير 

 :زمة كوروناأالتطبيقات الذكية املستخدمة أثناء  •

 كما يلي: ( 2021، )املنصة الوطنية املوحدة، (2021نشات الرئاسة عدة تطبيقات وهي بحسب )الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أ 

: هو تطبيق يهدف إلى تحقيق رؤية واستراتيجية الرئاسة بناء على رؤية اململكة في تسخير التقنية الحديثة لخدمة الحرمين الشريفين تطبيق الحرمين .1

من مشاهدة خطبة الجمعة والبث اليومي للصلوات عبر البث املباشر  يناملستفيد  ويساهم في تمكين  ،والزوار  واملعتمرينوالقاصدين من الحجاج  

ل  وبأكثر من لغة عاملية ومعرفة مناسك وآداب الزيارة بشكل مبسط ومختصر يسهل التنقل في محتوياته، كما تعرف خدمة أرشدني املستفيد بدلئ 

 ية البحث فيها وحفظ املكان والرجوع إليه بكل سهولة.  الماكن املراد الذهاب إليها في املسجد الحرام واملسجد النبوي مع إمكان

أ :  تطبيق معتمرون .2 الحركة واملصليات وشرح  التجمع والدخول ومسارات  الالزمة لتوضيح نقاط  املعلومات  التطبيق على  لوانها ومعانيها، ويحتوي 

ج املعتمرين واملصلين، وإيجاد وعي لدى القاصدين بطرق  ، كما يهدف التطبيق إلى توضيح وتسهيل العملية التنظيمية لدخول وخرو ومواقع العربات

 في تيسير وسالسة أداء العبادات والنسك.  واآلمناملنتظم  التفويجالتباعد الجتماعي، وأهمية 

الشريفة أو  ما يرغب القيام به، سواء الصالة في الروضة اختيارقاصدي املسجد النبوي، ويستطيع الزائر من خالله  ويهدف لخدمة :تطبيق زائرون .3

ا للذهاب إلى املسجد النبوي، كما يوضح التطبيق لزائري املسجد النبوي، آلية الزيارة  يتم إعطاؤه موعد    يثالسالم على النبي صلى هللا عليه وسلم، ح

ئرين من وإلى املسجد النبوي تنظيم عمليات دخول وخروج الزا و لهم واملداخل واملخارج والعمال التي يمكن أن يقوموا بها في الحرم النبوي الشريف  

 .بما يتوافق مع الطاقات الستيعابية املخصصة خالل املواسم 

ويعمل تطبيق "تنقل" على تسهيل شراء التذاكر وحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية لداء الطواف والسعي داخل : تطبيق تنقل .4

ويقلل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات؛ مما يحقق التباعد الجسدي اآلمن بين املعتمرين املسجد الحرام، كما يتيح آلية الحجز املسبق  

 خالل موسم رمضان املبارك على مدار الساعة. 

املسجد الحرام، عبر نظام املالحة اإللكتروني وهو أول نظام من نوعه يخدم    :تطبيق املقصد .5 قاصدي ويتم من خالله البحث عن اي موقع داخل 

ارجه  املسجد الحرام يعتمد على تقنية عالية بواسطة البلوتوث، والذي يحدد موقع حامل الهاتف النقال ويتم إرشاده إلى مقصده داخل املسجد، وخ

 . (GPSبالربط بنظام التحديد العاملي )

واملحاضرات الشرعية وتقديم اإلرشاد والوعظ الديني وتمكين وتهدف منصة منارة الحرمين الخاصة بعرض الخطب والدروس  :  منصة منارة الحرمين .6

وفائقة الجودة يتم فيها بث الخطب والدروس    ستخدامالجمهور من الوصول إلى خدمات الحرمين الشريفين ذات الصلة عبر منصات رقمية سلسة ال 

، وخدمة القرآن املترجم بلغات متعددة والذي يخدم بدوره غير الناطقين با
 
 ومن أي مكان في العالممباشرة

 
 . للغة العربية مباشرة

   :الدراسات السابقة . 2.2

هدف واملنهجية العلمية املتبعة في توفير نظرة شاملة على كل العمال السابقة بما تشمله من  هولدراسات السابقة الهدف الساس ي من عرض ا ن إ 

الورقة يساعدها في تحديد التوجه املنهجي لدراستها. في هذا الجزء من ا، ا علمي  أساس  لدى الباحثة  يوفرتحقيق ذلك الهدف واستخالص أبرز نتائجها، مما 

   عرص بعض النتائج السابقة التي تناولت موضوع الدراسة.  ةتحاول الباحث العلمية

)تطبيق    19-كوفيد-لى التعرف على تأثير التطبيقات اإللكترونية في تنظيم العمرة والزيارة في ظل وباء كوروناإ والتي هدفت    (2022دي )دراسة حم •

. تم استخدام املنهج الوصفي املسحي، وتم استخدام أداة الستبيان لجمع 19-ا(، ومدى تأثير استخدامه في الحد من انتشار كوفيداعتمرنا أنموذج  
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( شخص مما سبق لهم استخدام تطبيق اعتمرنا. ومن أهم ما توصـلت إليه الدراسـة أن أكثر اآلثار  300البيانات والتي طبقت على عينة مكونة من )

فيف الزحام في الطواف والزيارة والعمرة للحرمين الشريفين، كمـا تساهم في تجنيـب  املترتبة على استخدام تطبيق اعتمرنا، تتثمل في مسـاهمته في تخ

للحرمين،    19-التكـدس في املنطقة املركزية وذلـك من خالل تنظيم مواعيـد العمرة. كما كان له الثر الكبر في منع دخول املصابين بفيروس كوفيد

 ستجد بين املعتمرين والزوار. ومساهمته في الحد من انتشار العدوى بالفيروس امل

املواطنين السعوديين( للخدمات املقدمة من اململكة   -مقدمي الخدمات  - للتعرف على تقييم )املعتمرين( 2021، والعتيبي )كما هدفت دراسة بوشة •

حوث الوصفية حيث اعتمدت على (. وتصنف الدراسة من الب19-ه في ظل أزمة كورونا )كوفيد1442العربية السعودية في إدارة تجربة العمرة عام

ه، واملواطنين السعوديين. واعتمدت الدراسة على عينة متاحة قوامها 1442أسلوب املسح بالعينة للمعتمرين ومقدمي الخدمات للمعتمرين عام  

التي تهدف لقياس جودة الخدمات املقدمة.   الستبانة( من املعتمرين ومقدمي الخدمات للمعتمرين واملواطنين السعوديين. حيث تم استخدام  227)

فقون بشدة ومن أهم النتائج فيما يتعلق بتقييم جودة الخدمات الصحية داخل الحرم املكي للمعتمرين أشارت النتائج إلى أن غالبية أفراد العينة يوا 

 على جودة الخدمات الصحية داخل الحرم املكي للمعتمرين، 

العمرة والزيارة في ه  فقد  (2021أما دراسة الشريف ) • التي تم تطويرها لتسهيل تنظيم  دفت إلى قياس درجة استخدام تطبيقات الجهزة الذكية 

في،  الحرمين الشريفين في ظل جائحة كورونا وإيجاد حلول فعالة لتحسينها، ودورها في الحد من انتشار الفيروس. استخدمت الباحثة املنهج الوص

استمارت استخدمت  البيانات  استبيان وجهت  ولجمع  )  ىالول  الستبانةي  عينة مكونة من  توجيه  250إلى  تم  بينما  املعنية،  الجهات  ( من منسوبي 

( فرد.  وأظهرت النتائج وضوح خطوات التسجيل وسهولة استخدام الخدمات 708عينة من املواطنين واملقيمين باململكة بلغت )  إلىالثانية    الستبانة

احترازي  عبر تطبيقي توكلنا واعتمرنا تباعد، صحتي(  التطبيقات )توكلنا،  املعتمرين  ، وكذلك ضرورة تحميل  بين  انتشار فيروس كورونا  ا للحد من 

 والزوار. 

ولتحقيق هدف الدراسة    ،واجهـة الزمات والكوارث املحليةلى تحديد متطلبات ممارسة الدور الوقائي بمؤسسات مإ   ( 2020دراسة محمد )   هدفت  •

تتضمن املقابالت واستمارة الستبيان التي تضمنت ثالثة محاور رئيسية   استخداماعتمدت على منهج املسح الجتماعي الشامل، ولجمع البيانات تم  

رسة الدور الوقائي، حيث متطلبات ممارسة الدور الوقائي بمؤسسات مواجهة الزمات والكوارث، ومعوقات ممارسة الدور الوقائي ومقترحات ملما

أن أهم متطلبات البرامج الوقائية  النتائج(. ولقد خلصت 236إلى جميع العاملين باملؤسسات محل الدراسة حيث بلغ عددهم ) الستبانةتم توجيه 

تنفيذ حمالت   هي هـم املتطلبات الفنيةأالحديثة، و ، وتنوع البرامج الوقائية وتنفيذ برامج للتدريب على التقنيات هي التدريب علـى نظـم الرصد املبكر

تصال متطورة وتطوير آليات الرصد واإلنذار املبكر، وأهـم  إ جهزة  أ قامة ندوات لتنمية القيم املجتمعية ووجود  إ توعوية لتقليل الضغوط املجتمعية و 

التنسيقية   املحلية  إ   هياملتطلبات  املؤسسات  بين  ل  والتصالقامة شراكة  والهلية املـستمر  املحلية  املؤسسات  وتكامل جهود  املعلومات  تحـديث 

 .  جهزة اإلعالم في توعية الرأي العام بالوقاية من الزماتأ لتوفير الخـدمات واملـساهمة مـع 

كأعضاء بفريق   الجتماعيينالخصائيين  إلقاء الضوء حول جائحة فيروس كورونا املستجد وجهود    لىإفقد هدفت    (2020دراسة سويدان )أما   •

استبانتين لجمع   استخداممنهج املسح الجتماعي. كما تم    استخداموتعتبر الدراسة من أنواع الدراسات الوصفية التحليلية، حيث تم  .  العمل الطبي

لال  خصصت  أحدهما  الجتالبيانات،  )خصائيين  عددهم  بلغ  الذين  بينما  35ماعيين  العاملين   الستبانة(،  الطبية  الفرق  لعينة  وجهت  الثانية 

أسلوب املعاينة لختيار عينة الفرق الطبية من ثالث مستشفيات حيث بلغ   استخدامبمستشفيات عزل مرض ى كورونا بمحافظة البحيرة. كما تم  

أن دور الخصائي   الدراسة إلىوتوصلت نتائج  ( من الذكور واإلناث بالفرق الطبية. 135مها )( وتم اختيار عينة بلغ حج411حجم مجتمع الدراسة )

خصائي جاءت بمستوى بالفريق الطبي بمستشفيات عزل كورونا جاء بمستوى ضعيف، وأن اتجاهات أعضاء الفريق الطبي نحو دور ال   الجتماعي

الوقائي لطريقة  .  ضعيف املنظور  برنامج مقترح من  إلى  الدراسة  ال كما خلصت  دور  لتفعيل  الجماعة  الطبي  خدمة  الفريق  في  الجتماعي  خصائي 

 كورونا.   بمستشفيات عزل مرض ى

سلوب أداء الدولة في إدارتها ومواجهتها، واملعوقات التي تحول  أ هدفت الدارسة إلى التعرف على طبيعة الزمات في مصر، و   ( 2015) محمد  دراسة   •

إدارة ملواجهتها، الدراسة دراسة وصفية تحليلية ميدانية تستهدف وصف    دون وجود  عد هذه 
ُ
الذي ت للدور  البعاد الجتماعية والثقافية  وتحليل 

 
 

 من: السلوب الوصفي، والسلوب التاريخي لتوضيح  تقوم به الدولة املصرية في مواجهة الزمات وخاصة املستحدثة، وقد اعتمدت الدراسة على كال

( حالة تم اختيارهم  70تم العتماد على ”دليل املقابلة املتعمقة”، حيث تم التطبيق على عدد ).  املصرية في التعامل مع الزماتالدور التاريخي للدولة  

ثمة عالقة قوية   أن  ىلإوتوصلت الدراسة  ”بطريقة عمدية” ممن ينتمون لفئات اجتماعية مختلفة من عاملين وغير عاملين في وحدات إدارة الزمات.  

ة لإلدارة يفقدان الثقة بها، وعدم وجود منظومة حقيق  إلىباإلضافة    ،دوارها أ داء  أ دة الزمات في الدولة املصرية وبين تراجع دور الدولة عن  بين زيا

   ،على حالة الوعي املجتمعي بالزمات وادارتهاذلك  انعكسوقد  ،الفعالة، وعدم وجود تنسيق وتكامل بين خطط مواجهة الزمات

 مجاالت االستفادة مع الدراسات السابقة:    

الجوانب اإلجرائية للدراسة الحالية، حيث تتشابه إعداد اإلطار النظري وفي تصميم اإل ستفادت الباحثة من الدراسات السابقة في  ا  ستبيان وفي 

في املعاصرة  النماذج  أو  التجاهات  أحد  يمثل  أنها  في  السابقة  الدراسات  مع  الحالية  كما    الدراسة  الزمات،  إدارة  واقع  الباحثة من ا موضوع  ستفادت 
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ا من نتائج وتوصيات، كما  ورد فيها أيض  ختيار الساليب اإلحصائية املناسبة، وما  إ الدراسات السابقة من حيث املنهج والدوات وتحديد عينة الدراسة، و 

طالع بجوانب عديدة فيما يخص إل سعة في ا  ة، مما أكسب الباحث الدراسة الحاليةختالف الدراسات السابقة وتنوعها كان له دور مهم في دعم وتعزيز ا إن 

 موضوع إدارة الزمة. 

 : منهجية الدراسة وإجراءاتــها  .3

التي تم تطبيقها لتحقيق الدراسة وإجراءاتها  الفصل منهجية  الباحثة في هذا  للدراسة في    تناولت  الرئيس ي  الهدف  يتمثل  الدراسة، حيث  أهداف 

توضيح    جزءحيث تم في هذا ال  (.19-في ظل جائحة كورونا )كوفيد التعرف على واقع إدارة الزمة في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي 

وذلك من خالل قياس مؤشرات صدقها  الولية،لحصول البيانات ا تحديد مجتمع وعينة الدراسة، وأداة و منهج البحث العلمي املتبع في الدراسة الحالية، 

 راسة الحالية وإجراءاتها: وفيما يلي يتم عرض منهجية الد، النتائجوتفسير وثباتها، باإلضافة إلى ذلك تحديد الساليب اإلحصائية املستخدمة في تحليل 

 منهج الدراسة: .1.3

والذي يقوم على   اعتمدت   التحليلي،  الوصفي  املنهج  أساس ي على  الحالية بشكل  الوصفية والتحليلية،   استخدامالدراسة  الساليب اإلحصائية 

على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها   ا اعتماد  ويعرف املنهج الوصفي بأنه "مجموعه اإلجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة أو لوصف موضوع 

 
 

تحليال وتحليلها  ودقيق  كافي    ومعالجتها  )مطاو   لستخالصا  ا  نتائج"  إلى  والوصول  والخلفية،دللتها  إلى 111:  2014ع  يهدف  التحليلي  الوصفي  واملنهج   ،)

أدوات جمع البيانات املختلفة    استخداما من خالل  أو إنسانية أو إدارية أو مجموعه من الظواهر املترابطة مع    اجتماعية"الوصف الكمي أو الكيفي لظاهرة  

الظواهر محل الدراسة واضحة بدرجة يسهل معها تحديد املشكلة تحديد   أو  الظاهرة  ا لختبار ا تمهيد  ا واقعي  وهي املقابلة واملالحظة وغيرها مما يجعل 

 الدراسة. اعد في الوصول إلى أهداف ه أن يسهذا املنهج من شأن استخدامأن  ةرى الباحثت(،  وعليه 118: 2007الفروض حولها" )الشعري،

 وعينة الدراسة:مجتمع  .2.3

الباحث تتوفر لدى  النبوي، حيث لم  الحرام واملسجد  املسجد  العامة لشؤون  بالرئاسة  العاملين  الدراسة من  ة معلومات عن حجم تكون مجتمع 

إلى العاملين بالرئاسة العامة لشؤون    الستبانة، حيث قامت الباحثة بتوجيه  بأسلوب العينة الغرضيةعتبار عينة الدراسة  ا تم    ولذلكمجتمع الدراسة،  

 فرد.   (152)عدد   من الردوداملسجد الحرام واملسجد النبوي، حيث استطاعت الحصول على 

  :االستبانةمؤشرات صدق  .3.3

ختبار صدق أدوات القياس املستخدمة في جمع البيانات الولية، وفي  اهناك العديد من الساليب واإلجراءات املنهجية التي تستخدم للتحقق من  

ولية في صورتها ال  الستبانةعرض تم ومن بينها الصدق املنطقي )الظاهري(، حيث  الستبانةعدة إجراءات للتحقق من صدق  استخدامهذه الدراسة تم 

صدق التساق  استخدامكما تم ظاتهم وتم أخذها بعين العتبار. على عدد من املتخصصين الكاديميين في مجال البحث العلمي. حيث أبدى الجميع مالح

أي فقرة أن  النتائجحيث بينت  ،1 املحور الذي تنتمي إليه، كما موضح بالجدول الدرجة الكلية الداخلي وذلك من خالل قياس درجة ارتباط كل فقرة مع  

- 0.631(، حيث تراوحت ما بين )0.01)  مستوى الدللة  عندا  على نحو دال إحصائي    ترتبط مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه  الستبانةفقرات    من

 (. وبالتالي نستنتج من ذلك أن جميع فقرات أداة الدراسة تتمتع بدرجة مرتفعة من الصدق.  0.973

 رتباط بين درجة كل عبارة مع املحور الذي تنتمي إليه(: معامالت اال 1جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عند مستوى الدللة ) **
 
 ( 0.01أن معامل الرتباط دال إحصائيا

ستبانة،  ال رتباط كل محور مع الدرجة الكلية لإ ستبانة وذلك من خالل قياس درجة  ال وفي ذات السياق، قامت الباحثة بالتحقق من مؤشرات الصدق ل

 وجاءت النتائج كما هو مبين بالجدول التالي: 

 رتباط اال   معامل رقم العبارة رتباط اال   معامل رقم العبارة رتباط اال   معامل رقم العبارة

1 **0.756 11 **0.832 24 **0.780 

2 **0.906 12 **0.858 25 **0.709 

3 **0.800 13 **0.885 26 **0.671 

4 **0.725 14 **0.727 27 **0.661 

5 **0.920 15 **0.973 28 **0.688 

6 **0.940 16 **0.681 29 **0.869 

7 **0.923 17 **0.885 30 **0.759 

8 **0.902 18 **0.783 31 **0.787 

9 **0.893 19 **0.726 32 **0.830 

10 **0.713 20 **0.798 33 **0.735 

  21 **0.943   

  22 **0.873   

  23 **0.631   
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 معامالت االرتباط بين درجة كل محور مع الدرجة الكلية لالستبانة(: 2جدول )

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط  االستبانةمحاور 

 0.00 0.753** 19-النبوي في ظل جائحة كورونا كوفيدواقع إدارة الزمة في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد املحور الول: 

 0.00 0.837** 19-دور إدارة الزمة في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في ظل جائحة كورونا كوفيداملحور الثاني 

واملسجد النبوي في ظل إدارتها لزمة كورونا  املحور الثالث: التحديات التي تواجه الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام 

 19-كوفيد

**0.739 0.00 

 عند مستوى املعنوية ) **              
 
 (0.01تشير إلى أن معامل الرتباط دال إحصائيا

ا، وهذا ستبانة جاءت على نحو دال إحصائي  ال أن جميع قيم معامالت الرتباط بين درجة كل محور مع الدرجة الكلية ل  (2أظهرت النتائج بالجدول )

  الستبانةوبالتالي نستنتج من ذلك أن جميع محاور    ستبانة،لال يدل على وجود عالقة ارتباط ذات دللة إحصائية بين درجة كل محور مع الدرجة الكلية  

 تحقق درجة عالية من املصداقية.  الستبانةأن  يدل علىوهذا  ،ياس املرجوة للحصول على بيانات موثوق بهاتحقق أهداف الق

 :ستبانةلال مؤشرات الثبات  .4.3

نفس السمة إذا أعيد تطبيقه مرة أخرى تحت نفس الظروف. وقياس الثبات يعتبر ذو   الختبارأو املقياس أو الداة أن يقيس  الختباريقصد بثبات 

(  0.70( أن معامل الثبات املناسب هو الذي تبلغ قيمته )2006أهمية كبيرة وذلك لننا نعتمد عليه في الحصول على بيانات موثوق فيها. ولقد أشار )حسن،  

 0.80بلغت قيمته )ا إذا  فأكثر، ويعد معامل الثبات مرتفع  
 
  ،ا إذا كان أقل من ذلك، ومنخفض  (0.70-0.60ا إذا تراوحت قيمته ما بين )( فأكثر، ومتوسط

( التالي، 3-3لألداة ككل وملحاورها كما هو مبين بالجدول رقم )  كرو نباخ ( من خالل حساب معامل ألفا  الستبانةقامت الباحثة باختبار ثبات أداة الدراسة )

ا  ( وبالتالي نستنتج من ذلك أن أداة الدراسة حققت ثبات  0.936جه أن أداة الدراسة قد حققت درجة عالية من الثبات حيث بلغت قيمته )حيث بينت نتائ

تائج أن  كما تشير الن  ،(، مما يدعم الوثوق بالنتائج التي تتوصل إليها الدراسة0.70ا يفوق الحد املسموح به لثبات أدوات القياس املحددة قيمته ب )عالي  

ثبات محاور   )  الستبانةقيم  بين  بناء    ، (0.952-0.913قد تراوحت ما  الباحثة على سالمة إجراءات  البيانات    الستبانةوبالتالي فإن ذلك يطمئن  في جمع 

 . الولية

 كرو نباخمعامالت ثبات محاور أداة الدراسة والثبات الكلي عن طريق ألفا : (3جدول )

 كرو نباخ معامل ألفا  عدد البنود املحاور  رقم

واقع إدارة الزمة في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في  املحور الول:  1

 19- ظل جائحة كورونا كوفيد
10 0.952 

إدارة الزمة في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في   الثاني: دور املحور  2

 19- ظل جائحة كورونا كوفيد
13 0.944 

: التحديات التي تواجه الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي  لث املحور الثا 3

 19- في ظل إدارتها لزمة كورونا كوفيد
10 0.913 

 0.936 33 الثبات الكلي ألداة الدراسة    

   :األساليب اإلحصائية املستخدمة في الدراسة .5.3

   وتفسير نتائج لتحليل  
 

ية، حيث شملت الساليب  ساليب اإلحصائية الوصفية والستدللال   استخداما، تم  ا سليم   إحصائي  الدراسة الحالية تحليال

التكرارات   الوصفية  وفق  اإلحصائية  الدراسة  لتوصيف عينة  وذلك  املئوية،  تم  والنسب  كما  الديمغرافية،  لخصائصها  الحسابي    استخداما  املتوسط 

اختبار   استخدامأما الساليب اإلحصائية الستدللية، فقد تم    .أفراد العينة حول فقرات محاور الدراسة  اتستجابإ والنحراف املعياري وذلك لتقدير  

كما   ، ستجابات أفراد العينة حول محاور الدراسة تعزى لختالف الجنسإ وذلك لقياس مدى وجود فروق ذات دللة إحصائية بين   "ت" للعينات املستقلة

بين    استخدامتم   التجاه وذلك لختبار مدى وجود فروق ذات دللة إحصائية  أحادي  التباين  الدراسة تعزى لختالف    آراء تحليل  العينة حول محاور 

، الستبانة معامل الرتباط بيرسون وذلك للتحقق من صدق    استخدامات الخبرة، املؤهل التعليمي، والعمر(. باإلضافة إلى ذلك فقد تم  متغيرات: )سنو 

إدارة من أجل تقدير مستوى استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع ودور . و الستبانةللتحقق من ثبات وذلك  كرو نباخمعامل ألفا  استخدامبينما تم 

   الخماس ي.مقياس ليكرت  استخدام، تم (19-كوفيدكورونا ) الزمة وتحدياتها في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في ظل جائحة

 : عرض وتحليل نتائــج الدراسـة .4

ودور إدارة الزمة وتحدياتها في الرئاسة العامة لشؤون املسجد  على اإلجابة عن السئلة البحثية وذلك للتعرف على واقع إدارة الزمة يتم التركيز هنا  

 .  (19-كوفيدكورونا ) الحرام واملسجد النبوي في ظل جائحة

افية لعينة الدراسة   :تحليل الخصائص الديموغر

الخبرة، املؤهل التعليمي والعمر( وتم ا لخصائص: )الجنس، سنوات  في هذا الجزء عرض وتحليل الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة وفق    تم 

 التالي:  ( 4عرض النتائج كما هو مبين بالجدول )
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افية لعينة الدراسة من العاملين بشؤون رئاسة الحرمين الشريفين : (4جدول )  الخصائص الديموغر

افية    النسبة املئوية %  العدد  الخصائص الديموغر

   .الجنس 1

 16.4 25 ذكر 

 83.4 127 أنثى  

   سنوات الخبرة .2

 10.5 16 سنوات   5أقل من 

 30.3 46 10من  لقل -5

 34.2 52 15من  لقل-10

 25.0 38 سنة فأكثر  15

   املؤهل التعليمي .3

 12.5 19 ثانوي  

 10.5 16 دبلوم عالي  

 60.6 92 بكالوريوس  

 16.4 25 دراسات عليا   

   العمر بالسنوات  . 4

 9.2 14 30من  لقل-20

 41.4 63 40من  لقل-30

 39.5 60 50من  لقل-40

 9.9 15 سنة فأكثر   50

ا  املشاركين في الدراسة الحالية وفق  و العاملين في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي    عينة( توصيف  4بينت النتائج بالجدول )

 بينما الذكور   %،83.4بنسبة    اإلناث يشكلن الغالبيةا ملتغير الجنس يشير إلى أن  توصيف العينة تبع  يتضح من النتائج أن  . و لخصائصهم الديموغرافية

ما بين    خبرتهم % تراوحت سنوات  34.2تبعا لسنوات الخبرة يبين أن    العينة( أن توصيف  4وفي ذات السياق، أظهرت النتائج بالجدول )%.  16.6يمثلون  

% سنوات خبرتهم  10.5سنة فأكثر، بينما   15% منهم سنوات خبرتهم 25( سنوات، في حين أن  10-5سنوات خبرتهم ما بين )% 30.3( سنة، بينما  10-15)

وبالتالي يستنتج من املؤشرات السابقة أن غالبية العاملين برئاسة شؤون الحرمين الشريفين املشاركين في الدراسة الحالية سنوات   ،سنوات  5أقل من  

أن الحاصلين  يتضح  تبعا للمؤهل التعليمي،    عينة العاملينأن توصيف    ( 4كما بينت النتائج بالجدول )  ،%59.2ات فأكثر حيث يشكلون  سنو   10خبرتهم من  

حملة   وأن%،  12.5الشهادة الثانوية    بينما%،  16.4بنسبة  والدكتوراه  %، ويليهم حملة املاجستير  60.5على درجة البكالوريوس يشكلون الغالبية بنسبة  

العالي  الد البكالوريوس واملاجستير يشكلون نسبة  %.  10.5بلوم  الحاصلين على شهادة  أن  العينة.77وبالتالي نستنتج مما سبق  إجمالي  وفي ذات   % من 

- 40ما بين )  % تراوحت أعمارهم 39.5( سنة، بينما 40-30تراوحت أعمارهم ما بين )  %41.4أن   يظهرالعينة حسب الفئة العمرية،    السياق أن توصيف

نحصرت إ   الغالبيةوبالتالي نستنتج مما سبق أن  ، ( سنة30-20% أعمارهم ما بين )9.2سنة فأكثر، بينما هناك    50% أعمارهم  9.9( سنة، في حين أن  50

 % من إجمالي العينة. 80.9الثالثة، حيث يشكلون نسبة و الثانية أعمارهم في فئتي العمر 

اقع إدارة األزمات في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبو :  األول اإلجابة عن السؤال    . 1.4  ؟ 19كوفيد ي في ظل جائحة كورونا  ما هو و

 التالي: ( 5)ولإلجابة عن السؤال الول تم عرض النتائج كما هو مبين بالجدول 

اقع إدارة األزمة في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين (: 5جدول )  ( 19-)كوفيدكورونا  الشريفين في ظل جائحةو
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اقع إدارة األزمة املتوسط  و

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة 

الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي أنشأت إدارة خاصة بالزمة   6 1

 19كوفيد  كوروناجائحه خالل 

4.42 0.79  
 
 عالية جدا

  0.75 4.42 19كورونا كوفيد فريق عمل إدارة الزمة يعمل على مدار الساعة اثناء جائحة 7 2
 
 عالية جدا

بشكل مباشر ويجري تعديل خطط الحرمين  19كوفيد كورونا أزمةيتم متابعة تطورات  1 3

 الشريفين عند الضرورة. 

4.59 0.65  
 
 عالية جدا

  0.73 4.48 .أطلقت منصة تفاعلية تتضمن جميع البرامج والتالوات والدروس واملحاضرات والخطب  3 4
 
 عالية جدا

  0.75 4.41 .دروس املسجد الحرام عبر )اليوتيوب(اقامت برنامج سلسلة فوائد وعبر من  8 5
 
 عالية جدا

هنالك اهتمام خاص من الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بإدارة الزمة ومتطلباتها  2 6

 19كوفيد كورونا جائحة لعملها اثناء 

4.57 0.71  
 
 عالية جدا

يعتمد عليها أثناء أزمة كورونا  تتوافر لدى إدارة الحرمين الشريفين قاعدة بيانات شاملة  10 7

 . ( 19)كوفيد

4.30 0.91  
 
 عالية جدا

  0.81 4.36 يهتم باملؤشرات املسبقة لحدوث الزمة وهو يساعد في وضع خطط املواجهة لالزمة.  9 8
 
 عالية جدا

يتوفر لدى إدارة الحرمين الشريفين كم هائل من املعلومات النوعية الالزمة للتعامل مع  5 9

 19كوفيد كورونا أزمة

4.43 0.78  
 
 عالية جدا

إطالق مبــادرة الحلقــات الرمضانيــة عــن بعــد لتعليــم القــرآن الكريــم عبــر تطبيقــات   4 10

 التواصــل الجتماعي. 

4.48 0.71  
 
 عالية جدا

  0.63 4.45 املتوسط الحسابي املرجح العام  
 
 عالية جدا
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( تم عرض استجابات أفراد العينة املشاركين في الدارسة حول واقع إدارة الزمة في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في ظل  5في الجدول )

(. وعليه نستنتج من ذلك أن غالبية 0.63( وانحراف معياري )4.45، حيث يتضح أن قيمة املتوسط الحسابي املرجح العام بلغت )19كورونا كوفيدجائحة 

أن هناك إدارة لألزمة بدرجة عالية جد  أف ا من وجهة نظر العاملين بالرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي راد العينة يوافقون بشدة 

إن الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي قد بذلت جهود  19كورونا كوفيدالشريف، في ظل جائحة   الزمة ا جبارة إل ، وهذا يؤكد  دارة 

تحليل وتفسير أهم املؤشرات والدلئل التي تؤكد مدى قدرة وكفاءة الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام   ةالباحث  تتناول وفيما يلي  ا.  عالية جد  بكفاءة  

 :  19كورونا كوفيدواملسجد النبوي في إدارة الزمة في ظل جائحة 

بشكل مباشر ويجري تعديل خطط    19كورونا كوفيد( حيث نصت على " يتم متابعة تطورات أزمة  3أن الفقرة رقم )  (5أظهرت النتائج بالجدول )

من قبل الرئاسة العامة   19كورونا كوفيدمن بين الفقرات التي تفسر واقع إدارة أزمة جائحة    ىالحرمين الشريفين عند الضرورة" قد حازت على املرتبة الول 

(. وبالتالي نستنتج من ذلك أن غالبية أفراد 0.65نحراف معياري قدره )ا ( و 4.59ريفين، ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي املرجح )لشؤون الحرمين الش

ي املسجد النبو العينة املشاركين في الدراسة الحالية يوافقون بشدة أن من أهم ما يبرز كفاءة وفعالية إجراءات الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام و 

الحرمين الشريفين  بشكل مباشر ويجري تعديل خطط    19كورونا كوفيدأن هناك متابعة لتطورات أزمة    يتمثل في  19كورونا كوفيدفي إدارة أزمة جائحة  

هنالك اهتمام خاص من الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بإدارة الزمة ومتطلبات  ( "  6( أن الفقرة رقم )5كما بينت النتائج بالجدول رقم )  عند الضرورة.

، من قبل الرئاسة 19كورونا كوفيدقد حازت على املرتبة الثانية من بين الفقرات التي تفسر واقع إدارة أزمة جائحة  19كورونا كوفيدثناء الجائحة أ عملها 

(. وبالتالي نستنتج من  0.71( وانحراف معياري قدره )4.57ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي املرجح )العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي،  

أن   أزمة    الغالبيةذلك  إدارة  يبين واقع  أبرز ما  بين  أن من  العامة لشؤون   ،19كورونا كوفيديوافقون بشدة  الرئاسة  اهتمام خاص من  يتمثل في وجود 

( أن الفقرة  5وفي ذات السياق، فقد كشفت النتائج بالجدول رقم )التحكم في إدارة الزمة بنجاح.    عملها، مما ساهم فيالحرمين بإدارة الزمة ومتطلبات  

قد نالت املرتبة الثالثة، ويدعم ذلك   "( حيث نصت على "أطلقت منصة تفاعلية تتضمن جميع البرامج والتالوات والدروس واملحاضرات والخطب4رقم )

(. وعليه يتضح مما سبق أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة أن من بين أبرز ما  0.73( وانحراف معياري قدره )4.48قيمة املتوسط الحسابي املرجح )

طالق منصة تفاعلية تتضمن جميع البرامج والتالوات والدروس  يبين واقع إدارة أزمة كورونا من جانب الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين يتمثل في إ 

( والتي نصت على " إطالق 10( أن الفقرة رقم )5)  كما بينت النتائج بالجدول واملحاضرات والخطب، التي تحقق الطمئنان النفس ي والروحي لكافة الناس. 

الكر  القــرآن  لتعليــم  بعــد  الرمضانيــة عــن  الحلقــات  التواصــل الجتماعيمبــادرة  املتوسط    "يــم عبــر تطبيقــات  الرابعة، ويدعم ذلك قيمة  املرتبة  نالت  قد 

كورونا  يوافقون بشدة أن من بين أهم ما يبين واقع إدارة أزمة الغالبية (. وعليه يستنتج مما سبق أن 0.71( وانحراف معياري قدره )4.48الحسابي املرجح )

ومن جانب آخر، فقد كشفت عبر تطبيقات التواصل الجتماعي.  يتمثل في إطالق مبادرة الحلقات الرمضانية عن بعد لتعليم القرآن الكريم    ،19كوفيد

علومات ( والتي نصت على " يتوفر لدى إدارة الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي كم هائل من امل9( أن الفقرة رقم )5النتائج بالجدول )

( وانحراف معياري 4.43قد جاءت في املرتبة الخامسة، ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي املرجح )  "  19كورونا كوفيدالنوعية الالزمة للتعامل مع أزمة  

( ا 0.78قدره  الرئاسة  أن  الحالية يوافقون بشدة  الدراسة  املشاركين في  العينة  أفراد  أن غالبية  الحرام (. وبالتالي يتضح من ذلك  املسجد  لعامة لشؤون 

حكم في إدارة واملسجد النبوي توفر كم هائل من املعلومات النوعية الالزمة للتعامل مع الزمة بكل شفافية وقدرات عالية، مما يساعد في السيطرة والت

 الجائحة. 

( والتي نصت على " يهتم باملؤشرات املسبقة لحدوث الزمة وهو يساعد في وضع 8( أن الفقرة رقم )5وفي ذات السياق، فقد أظهرت النتائج بالجدول )

، ويعزز ذلك قيمة املتوسط  19كورونا كوفيدخطط املواجهة لالزمة" قد جاءت في املرتبة قبل الخيرة من بين الفقرات املتعلقة بواقع إدارة أزمة جائحة  

وبالتالي يتضح من ذلك أن غالبية املشاركين في الدراسة الحالية يوافقون بشدة أن هناك اهتمام   ،(0.81( وانحراف معياري قدره )4.36الحسابي املرجح )

ا، وأخير  (.  19نتشار فيروس كورونا )كوفيدا باملؤشرات املسبقة لحدوث الزمة مما ساهم في وضع خطط املواجهة الالزمة والتي كان لها دور فعال في كبح  

تتوافر لدى إدارة الحرمين الشريفين قاعدة بيانات شاملة يعتمد عليها أثناء أزمة  ( والتي نصت على "  7( أن الفقرة رقم )5فقد أظهرت النتائج بالجدول )

(. وبالتالي يستنتج من ذلك أن  0.91( وانحراف معياري قدره )4.30قد جاءت في املرتبة الخيرة ويشير إلى ذلك قيمة املتوسط الحسابي املرجح )  كورونا"

املس لشؤون  العامة  الرئاسة  إدارة  لدى  شاملة  بيانات  قاعدة  توفر  بشدة على  يوافقون  الحالية  الدراسة  في  املشاركين  العينة  أفراد  الحرام  غالبية  جد 

   19كورونا كوفيدءات املتعلقة بالقضاء على الفيروس  مما ساهم في وضع السياسات واإلجرا   19كورونا كوفيدواملسجد النبوي يتم العتماد عليها أثناء أزمة 

، يتضح أن جميع املؤشرات الخاصة بإدارة الزمة  19-واملتعلقة بإدارة أزمة جائحة كوفيد  وبناء على ما سبق من تحليل آلراء املشاركين في الدراسة 

تبين تلك ولقد أظهرت النتائج أن من بين أهم املؤشرات التي    19كورونا كوفيدتشير إلى أن الرئاسة العامة قد سعت في بذل جهود جبارة في مواجهة أزمة  

مباشر ويجري تعديل الخطط في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد ،  بشكل  19كورونا كوفيد  يتمثل في أن هناك متابعة لتطورات أزمةالجهود  

الضرورة بدرجة عالية جد   الزمة ومتطلبات عملها  ا، كما أن  النبوي عند  ثناء جائحة أ هنالك اهتمام خاص من الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بإدارة 

نصة تفاعلية تتضمن جميع البرامج والتالوات والدروس واملحاضرات والخطب، كما تم إطالق ا، باإلضافة إلى ذلك تم إطالق مبدرجة كبيرة جد    كورونا

يتو  السياق،  ذات  وفي  الجتماعي،  التواصــل  تطبيقــات  عبــر  الكريــم  القــرآن  لتعليــم  بعــد  عــن  الرمضانيــة  الحلقــات  العامة مبــادرة  الرئاسة  إدارة  لدى  فر 
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ملسجد النبوي  كم هائل من املعلومات النوعية الالزمة للتعامل مع أزمة كورونا، بكل شفافية وقدرات عالية، مما يساعد في لشؤون املسجد الحرام وا 

 السيطرة والتحكم في إدارة الجائحة.  

   ؟19كورونا كوفيد ي في ظل جائحة النبو : ما هو دور إدارة األزمة في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد اإلجابة عن السؤال الثاني . 2.4

 التالي: ( 6)لإلجابة عن السؤال الثاني تم عرض النتائج كما هو مبين بالجدول 

 19-دور إدارة األزمة في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في ظل جائحة كوفيد(: 6)جدول 

املشاركين في الدارسة حول دور إدارة الزمة في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في ستجابات  ا عرض    (6)  رقم   تناولت الباحثة في الجدول 

وبالتالي نستنتج من ذلك أن غالبية   ،(0.53( وانحراف معياري )4.67، حيث يتضح أن قيمة املتوسط الحسابي املرجح العام بلغت )19-يدفظل جائحة كو 

ا للرئاسة العامة في إدارة أزمة جائحة كورونا من وجهة نظر العاملين بالرئاسة العامة لشؤون بدرجة عالية جد   أفراد العينة يوافقون بشدة أن هناك دور 

وهذا يدل على قدرة الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في إدارة  ،  19-املسجد الحرام واملسجد النبوي الشريف، في ظل جائحة كوفيد

تحليل وتفسير أهم املؤشرات التي تفسر دور الرئاسة العامة لشؤون الحرمين   ةالباحث  تتناول وفيما يلي    ،ا من الفعاليةبمستوى عالي جد    أزمة جائحة كورونا

 الشريفين في إدارة الزمة في ظل جائحة كورونا:  

الحرام واملسجد النبوي حواجز حول محيط الكعبة  وضعت الرئاسة العامة لشؤون املسجد  ( "  14أن الفقرة رقم )  (6)أظهرت النتائج بالجدول  

" قد حازت على املرتبة الولي من بين الفقرات التي تفسر دور الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في إدارة الزمة، ويعزز ذلك    املشرفة ومقام إبراهيم 

تالي نستنتج من ذلك أن غالبية املشاركين في الدراسة الحالية يوافقون بشدة (. وبال0.57نحراف معياري قدره )ا ( و 4.80قيمة املتوسط الحسابي املرجح )

ط الكعبة  أن من أهم ما يظهر دور الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في إدارة أزمة جائحة كورونا يتمثل في وضع حواجز حول محي

الرئاسة العامة لشؤون   ( " رفعت13أن الفقرة رقم )( 6)كما بينت النتائج بالجدول  ،ين الطائفينا للتباعد بتحقيق  الشريفة ومقام سيدنا إبراهيم، وذلك 

ذلك   ويدعم مستوى التعقيم داخل املسجد الحرام وساحاته بالتنسيق مع وزارة الصحة" قد حازت على املرتبة الثانية    املسجد الحرام واملسجد النبوي 

(. وعليه نستنتج من ذلك أن غالبية املشاركين في الدراسة الحالية يوافقون بشدة  0.55نحراف معياري قدره )ا ( و 4.76قيمة املتوسط الحسابي املرجح )

  مستوى التعقيم داخل املسجد الحرام وساحاته بالتنسيق مع وزارة الصحة أنها عملت على رفع ر التي تمت في إدارة أزمة كورونا تمثلت في أن من بين الدوا 

واملسجد عملت الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام ( والتي نصت على " 23أن العبارة رقم ) (6)، فقد كشفت النتائج بالجدول وفي ذات السياق

" قد حازت على املرتبة قبل الخيرة من بين اإلجراءات اإلدارية التي تبين دور الرئاسة العامة  النبوي بتقليص أعداد املوظفين بما يتناسب مع طبيعة العمل

(. وعليه تستنتج الباحثة 0.85قدره )( وانحراف معياري 4.51ويعزز ذلك قيمة املتوسط الحسابي املرجح ) ،19كورونا كوفيدفي إدارة الزمة في ظل جائحة 

 رقم

ب 
رتي

الت
 

 دور إدارة األزمة
املتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 
 الدرجة 

11 10 
اغلقت املشربيات الداخلية  الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي 

 والخارجية وجميع حافظات زمزم 
4.61 0.78  

 
 عالية جدا

12 3 
نظام التباعد بين   الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي  طبقت

 املصلين حفاظا على سالمة املصلين واملعتمرين.
4.76 0.54  

 
 عالية جدا

13 2 
مستوى التعقيم   الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي  رفعت

 داخل املسجد الحرام وساحاته بالتنسيق مع وزارة الصحة. 
4.76 0.55  

 
 عالية جدا

14 1 
وضعت الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي حواجز حول محيط  

 الكعبة املشرفة ومقام إبراهيم
4.80 0.57  

 
 عالية جدا

15 5 
أجهزة كشف الحرارة   الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي  وفرت

 .اليدوي والكشف الصحي على املوظفين والعمالة 
4.73 0.61  

 
 عالية جدا

16 13 
فريــق طــوارئ   الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي  أنشأت

 متخصــص لنقــل الحــالت املصابــة ل ســمح هللا وكيفيــة التعامــل. 
4.49 0.83  

 
 عالية جدا

17 6 
أعداد الطائفين  الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي حددت 

 .بالتنسيق مع الجهات المنية ملنع التجمعات البشرية 
4.72 0.60  

 
 عالية جدا

18 11 
وزعت الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي رسائل توعوية بعدة  

 لغات عبر الشاشات املوزعة في الحرمين الشريفين. 
4.59 0.72  

 
 عالية جدا

19 8 
علقت الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي نظام البصمة الخاص  

 والنصراف للموظفين. بإثبات الحضور 
4.65 0.67  

 
 عالية جدا

20 9 
أعفت الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي كبار السن وأصحاب  

 المراض املزمنة من الدوام خالل فترة الجائحة. 
4.63 0.75  

 
 عالية جدا

21 7 
على عدم املصافحة  الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي اكدت 

 .باليد بين املوظفين وترك مسافة آمنة
4.69 0.65  

 
 عالية جدا

22 4 
الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي على لبس الكمامات   اكدت

 .والتعقيم باستمرار أثناء الدوام
4.76 0.56  

 
 عالية جدا

23 12 
عملت الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي بتقليص أعداد  

  0.85 4.51 املوظفين بما يتناسب مع طبيعة العمل 
 
 عالية جدا

  0.53 4.67 املتوسط الحسابي املرجح العام  
 
 عالية جدا
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ا أن الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي قد وضعت خطة لتقليص أعداد وبدرجة عالية جد    املشاركين يوافقون من ذلك أن غالبية  

أن العبارة   (6)ا، فقد خلصت النتائج بالجدول  . وأخير  19كورونا كوفيداملوظفين بما يتناسب مع طبيعة العمل، مما كان له أثير إيجابي في إدارة أزمة جائحة  

فريــق طــوارئ متخصــص لنقــل الحــالت املصابــة ل ســمح هللا   الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي  نشأتأ ( حيث نصت على " 16رقم )

ة كورونا، ويدعم ذلك قيمة وكيفيــة التعامــل" قد نالت املرتبة الخيرة من بين اإلجراءات اإلدارية التي تبين دور الرئاسة العامة في إدارة الزمة في ظل جائح

أن الرئاسة العامة   بشدة (. وعليه تستنتج الباحثة من ذلك أن غالبية أفراد العينة يوافقون  0.83اري قدره )نحراف معيإ ( و 4.49املتوسط الحسابي املرجح )

وهذا يبين أن جهود الرئاسة العامة   ،قد عملت من البداية على إنشاء فريق طوارئ متخصص لنقل الحالت املصابة ل سمح هللا وكيفية التعامل معها

  ، سجد النبوي بإدارة الزمة بنجاح ل تتوقف فقط على الجوانب اإلدارية لألزمة، بل تعدت الحدود اإلدارية إلى الجوانب الصحيةلشؤون املسجد الحرام وامل

النبوي، فقد    وبالتالي تستخلص الباحثة من خالل آراء أفراد العينة واملتعلقة بالدوار التي قامت بها الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد

وبدرجة عالية    19كورونا كوفيدأظهرت النتائج أن إدارة الرئاسة العامة قامت بالعديد من الدوار اإليجابية ذات الثر الفعال إلدارة الزمة خالل جائحة  

إبراهيم، رفع مستوى التعقيم داخل ا، حيث كشفت النتائج أن من أهم تلك الدوار تمثلت في وضع حواجز حول محيط الكعبة املشرفة ومقام سيدنا جد  

 
 
ا على سالمة املصلين واملعتمرين، والتأكيد عل لبس الكمامات املسجد الحرام وساحاته بالتنسيق مع وزارة الصحة، تطبيق نظام التباعد بين املصلين حفاظ

 شف الصحي على املوظفين والعمالة. والتعقيم باستمرار أثناء الدوام، باإلضافة إلى ذلك توفير أجهزة كشف الحرارة اليدوي والك

في ظل إدارتها لألزمة  اإلجابة عن السؤال الثالث   . 3.4 كورونا : هل هناك تحديات تواجه الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي 

 ؟ 19كوفيد

 التالي:  (7) املشاركين في الدراسة الحالية، كما مبين بالجدول لإلجابة عن السؤال الثالث من الدراسة تم عرض وتحليل استجابات أفراد العينة 

 19كورونا كوفيد التحديات التي تواجه الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في ظل إدارتها ألزمة جائحة (: 7)جدول 

الجدول  في  الباحثة  الحرام  ا عرض  (  7)  رقم   تناولت  املسجد  العامة لشؤون  الرئاسة  التي تواجه  التحديات  الدارسة حول  املشاركين في  ستجابات 

(  4.02ستجابات العينة بلغت )ل حيث يتضح أن قيمة املتوسط الحسابي املرجح العام   ،19كورونا كوفيدواملسجد النبوي في إداراتها لألزمة في ظل جائحة 

لألزمة نستنتج من ذلك أن غالبية أفراد العينة يوافقون أن هناك عدد من التحديات تواجه الرئاسة العامة في إدارتها    (. وبالتالي0.82وانحراف معياري )

   .19كورونا كوفيدمن وجهة نظر العاملين بالرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي الشريف، في ظل جائحة 

واملسجد وفيما يلي تتناول الباحثة تحليل وتفسير أهم املؤشرات التي تفسر وجود تلك التحديات التي تواجه الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام  

التزام الحجاج ( والتي نصت على "عدم  27أن الفقرة رقم )  (7)رقم    أظهرت النتائج بالجدول   حيث،  19كورونا كوفيدفي ظل جائحة  النبوي في إدارة الزمة  

الول.لى ضياع الهدف الساس ي من وجوده بالحرمين وهو منسك الحج أو العمرة إ ا  حيان  أ بالشتراطات الصحية قد يؤدي   من بين   ى" قد جاءت في املرتبة 

(. وبالتالي نستنتج  0.90وانحراف معياري قدره )(  4.52لتحديات التي تواجه إدارة الزمة، ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي املرجح )املفسرة لالفقرات  

املسجد النبوي من ذلك أن غالبية املشاركين في الدراسة الحالية يوافقون بشدة أن من أهم التحديات التي تواجه الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام و 

( " اإلهمال  25أن الفقرة رقم )  (7)كما بينت النتائج بالجدول    الصحية.  لتزام الحجاج بالشتراطاتإ يتمثل في عدم    19كورونا كوفيدفي إدارة أزمة جائحة  

 رقم

ب 
رتي

الت
 

كورونا  أزمة التحديات التي تواجه الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين إلدارة 

 19كوفيد

املتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 
 الدرجة 

24 5 
في   للرئاسة  تحديا  يشكل  الصحية  بالشتراطات  والحجاج  واملعتمرين  الزوار  التزام  عدم 

 مواجهة الزمة. 
4.28 0.98 

 
 
 عالية جدا

25 2 
المراض   أصحاب  الزوار  بين  التنفس ي  الجهاز  أمراض  انتشار  الى  يقود  الوعي  في  اإلهمال 

 .املزمنة مما يعرضهم لإلصابة بالعدوى 
4.51 0.81 

 
 
 عالية جدا

  0.85 4.47 ضعف الرقابة الصحية واإلهمال في أماكن السكن يزيد من فرص انتشار العدوى بين الزوار.  3 26
 
 عالية جدا

27 1 
من  عدم   الساس ي   الى ضياع الهدف 

 
احيانا يؤدي  بالشتراطات الصحية قد  الحجاج  التزام 

 .وجوده بالحرمين وهو منسك الحج أو العمرة
4.52 0.90  

 
 عالية جدا

28 4 
عدم اللتزام بمنع استالم الحجر السود وأستار الكعبة من شأنه زيادة انتشار العدوى بين  

 الزوار. 
 عالية  1.06 4.38

 
 جدا

29 7 
الخطط   لتسيير  الالزمة  املالية  املخصصات  توفر  وعدم  املساندة  الخدمات  ضعف 

 املوضوعة. 
 عالية 1.33 3.77

 عالية 1.31 3.68 نقص عدد العاملين من ذو الكفاءات العالية املمارسين للدور الوقائي اثناء مواجهة الزمة.  8 30

31 10 
العامة   الرئاسة  استعانة  الوقائية  عدم  الخطط  وضع  في  باملتخصصين  الحرمين  لشؤون 

 لألزمات والكوارث املحتملة.
 متوسطة  1.21 3.27

32 6 
ضعف المكانيات املادية لدى بعض الزوار ملمارسة الدور الوقائي يشكل تحديا للرئاسة في  

 إدارة الزمة. 
 عالية 1.37 3.86

33 9 
افراد   من  فعالة  مشاركة  وجود  النشطة  عدم  تنفيذ  في  واملدينة  بمكة  املحلي  املجتمع 

 الوقائية. 
 عالية 1.37 3.44

 عالية 0.82 4.02 املتوسط الحسابي املرجح العام  
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قد حازت على املرتبة الثانية من بين  ،مراض املزمنة مما يعرضهم لإلصابة بالعدوى نتشار أمراض الجهاز التنفس ي بين الزوار أصحاب ال ا في الوعي يقود الى 

ويعزز ذلك قيمة املتوسط الحسابي املرجح   ،لتحديات التي تواجه الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في إدارة الزمةاملفسرة لالفقرات  

)ا ( و 4.51) أن غالبية  0.81نحراف معياري قدره  ا (. وعليه نستنتج من ذلك  التي تواجه   لدراسةاملشاركين في  التحديات  أبرز  بين  أن من  يوافقون بشدة 

العامة تمثلت في   إلى  ل أن اإلهمال وا الرئاسة  الوعي يقود  ا ا نخفاض في  الزوار أصحاب  بين  التنفس ي  الجهاز  أمراض  املزمنة مما يعرضهم ل نتشار  مراض 

 .لإلصابة بالعدوى 

( والتي نصت على " ضعف الرقابة الصحية واإلهمال في أماكن السكن يزيد 26أن الفقرة رقم ) (7) وفي ذات السياق، فقد كشفت النتائج بالجدول 

سجد الحرام من فرص انتشار العدوى بين الزوار" قد نالت املرتبة الثالثة من بين الفقرات التي تفسر التحديات التي تواجه الرئاسة العامة لشؤون امل

(. وعليه 0.85( وانحراف معياري قدره )4.47ويعزز ذلك قيمة املتوسط الحسابي املرجح ) ،19كورونا كوفيدل جائحة واملسجد النبوي في إدارة الزمة في ظ

يوافقون بشدة أن من بين أهم التحديات التي تواجه الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين تمثلت   املشاركين في الدراسةيتبين مما سبق أن غالبية  

صحية واإلهمال في أماكن السكن مما يزيد من فرص انتشار العدوى بين زوار الحرمين الشريفين وعلى وجه الخصوص أثناء مواسم  في ضعف الرقابة ال

 الحج والعمرة.  

واملدينة في تنفيذ فراد املجتمع املحلي بمكة  أ عدم وجود مشاركة فعالة من  ( حيث نصت على "33أن العبارة رقم )  ( 7)أظهرت النتائج بالجدول    كما

ة  " قد حازت على املرتبة قبل الخيرة من بين التحديات التي تواجه الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في إدارة الزم النشطة الوقائية

(. وبالتالي يتضح من ذلك أن هناك 1.37( وانحراف معياري قدره )3.44ويدعم ذلك قيمة املتوسط الحسابي املرجح )  ،19كورونا كوفيدفي ظل جائحة  

ملحلي بمكة  نسبة مقدرة من العاملين بالرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي يعتقدون أن عدم وجود مشاركة فعالة من أفراد املجتمع ا 

 (.19يدا يواجه إدارة أزمة كورونا )كوفواملدينة في تنفيذ النشطة الوقائية يعد تحدي  

عدم استعانة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين باملتخصصين في   ( حيث نصت على "31أن العبارة رقم )  (7)ا، فقد خلصت النتائج بالجدول  وختام  

مة في ظل جائحة " قد حازت على املرتبة الخيرة من بين التحديات التي تواجه الرئاسة العامة في إدارة الز وضع الخطط الوقائية لألزمات والكوارث املحتملة

كوفيد )  19كورونا  املرجح  الحسابي  املتوسط  قيمة  ذلك  و 3.27ويدعم  )ا (  قدره  معياري  ا 1.37نحراف  عدم  أن  ذلك  من  يتضح  وبالتالي  ستعانة إل (. 

تحدي   يعتبر  املحتملة  والكوارث  لألزمات  الوقائية  الخطط  في وضع  في  باملتخصصين  تباين  يدل على وجود  وهذا  بدرجة متوسطة.  اآلراء حول موضوع ا 

وبالتالي تستخلص الباحثة من خالل استعراض وتحليل آراء أفراد عينة الدراسة حول التحديات ،  ن لوضع الخطط الوقائية لألزماتالستعانة باملتخصصي

النتائج أن هناك تحديات رئيسية،    ، فقد كشفت19كورونا كوفيدالتي تواجه الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في إدارة أزمة جائحة  

أب أن من  النتائج  املصلين. حيث خلصت  أو غيرهم من  كانوا معتمرين، وحجاج  الشريفين سواء  الحرمين  بزوار  التحديات  تلك  ترتبط غالبية  رز حيث 

نتشار أمراض الجهاز ا لى  إ ة، اإلهمال في الوعي يقود  التحديات التي تواجه الرئاسة العامة في إدارة الزمة تتمثل في: عدم التزام الحجاج بالشتراطات الصحي

ضعف الرقابة الصحية واإلهمال في أماكن السكن يزيد من فرص انتشار   ،ى مراض املزمنة مما يعرضهم لإلصابة بالعدو التنفس ي بين الزوار أصحاب ال 

عدم اللتزام بمنع استالم الحجر السود وأستار الكعبة من شأنه زيادة  و عدم التزام الزوار واملعتمرين والحجاج بالشتراطات الصحية العدوى بين الزوار، 

. وبالتالي وملعالجة مثل هذه التحديات ترى الباحثة أن هناك أهمية لتكثيف جهود التوعية وسط الزوار واملعتمرين والحجاج انتشار العدوى بين الزوار

 نتشار العدوى بين زوار الحرمين الشريفين. ا حترازات التي تهدف إلى منع إل بضرورة اللتزام بكافة التوجيهات الصحية وتطبيق كافة ا 

اقع إدارة األزمة في الرئاسة العامة لشؤون املسجد   نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع:  . 4.4 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية لعينة الدراسة حول و

 ملؤهل الدراس ي، والخبرة العملية؟ ختالف املتغيرات: الجنس، اإب 19كورونا كوفيد الحرام واملسجد النبوي في ظل جائحة 

اختبار "ت" للعينات املستقلة وذلك لختبار دللة الفروق تجاه واقع إدارة الزمة ودور الرئاسة   استخداملإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة ب

ختبار دللة الفروق باختالف  إل تجاه وذلك  تحليل التباين أحادي ال  استخداما تم  ختالف الجنس، بينماالعامة للحرمين الشريفين في إدارتها وتحدياتها، ب

 وتم عرض النتائج كما يرد في الجداول التالية:  ،املؤهل الدراس ي والخبرة العملية

اقع إدارة األزمة ودور الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في إدارتها والتحد(: 8)جدول  يات التي تواجهها تعزى نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق حول و

 ختالف الجنس إل 

قيمة ت   أنثى ذكر  

 املحسوبة 

درجة  

 الحرية 

الداللة  

املتوسط   اإلحصائية 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 - 0.829 0.63 4.47 0.63 4.35 واقع إدارة الزمة  

150 

0.41 

دور الرئاسة العامة للحرمين  

 الشريفين في إدارة الزمة  
4.66 0.43 4.67 0.55 0.040 - 0.97 

التحديات التي تواجه  

الرئاسة العامة في إدارة  

 الزمة  

3.86 0.82 4.05 0.82 1.030 - 0.30 
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ا، ويدعم ذلك قيم الدللة اإلحصائية لختبار "ت" حيث جاءت  أن جميع قيم اختبار "ت" تعتبر غير دالة إحصائي    (8)يتضح من النتائج بالجدول  

   ،(0.05أكبر من مستوى املعنوية )
 
عينة الدراسة الحالية حول واقع إدارة    آراء ا ذات دللة إحصائية بين  وبالتالي نستنتج من ذلك أنه ليست هناك فروق

على وجود توافق   الزمة ودور الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في إدارتها والتحديات التي تواجهها، تعزى لختالف الجنس. وهذا يدل

عزز من املين بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين حول واقع إدارة الزمة ودور الرئاسة في ذلك والتحديات التي تواجهها. وهذا التوافق يبين الع

 أهمية املوضوع كونه يخص الحرمين الشريفين، والزوار واملعتمرين والحجاج. 

اقع إدارة أزمة (: 9)جدول   ختالف املؤهل التعليميإل تعزى  19كورونا كوفيدنتائج تحليل التباين أحادي االتجاه لداللة الفروق حول و

مجموع   مصدر التباين 

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

  Fقيمة  

 املحسوبة 

الداللة  

 اإلحصائية 

 0.69 0.488 0.196 3 0.584 بين املجموعات  واقع إدارة الزمة  

 0.399 148 59.094 داخل املجموعات 

  151 59.679 املجموع  

دور الرئاسة العامة لشؤون  

املسجد الحرام واملسجد  

 النبوي في إدارة الزمة  

 0.70 0.481 0.136 3 0.408 بين املجموعات 

 0.283 148 41.819 داخل املجموعات 

  151 42.228 املجموع  

 0.81 0.322 0.219 3 0.658 بين املجموعات  تحديات إدارة الزمة  

 0.681 148 100.851 داخل املجموعات 

  151 101.508 املجموع  

،  19كورونا كوفيدأنه ليست هناك فروق ذات دللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة حول واقع إدارة أزمة جائحة  ( 9)يتضح من النتائج بالجدول 

ختالف املؤهل التعليمي، ويبين عدم وجود فروق قيم اإلحصائية لختبار تحليل التباين حيث جاءت  إل ودور الرئاسة في ذلك والتحديات التي تواجهها تعزى 

أكبر القيم  )  جميع  املعنوية   0.05من مستوى 
 

التعليمي ل يعتبر عامال املؤهل  أن اختالف  العاملين في (. وعليه نستنتج من ذلك  بين   يؤدي لوجود فروق 

وتحدياتها وذلك لنها قضية صحة تواجه جميع أفراد   19كورونا كوفيدالرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي بشأن إدارة أزمة جائحة  

 ملجتمع، وكذلك قضية ذات خصوصية لنها ترتبط بالحرمين الشريفين واملعتمرين والحجاج وسالمتهم. ا 

اقع إدارة أزمة (: 10) جدول   ختالف الخبرة العملية إل تعزى  19كورونا كوفيدنتائج تحليل التباين أحادي االتجاه لداللة الفروق حول و

 
 مجموع املربعات  مصدر التباين

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

  Fقيمة  

 املحسوبة 

الداللة  

 اإلحصائية 

 واقع إدارة الزمة  

 0.497 3 1.490 بين املجموعات 

 0.393 148 58.189 داخل املجموعات  0.29 1.263

  151 59.679 املجموع  

دور الرئاسة العامة  

للحرمين الشريفين في إدارة  

 الزمة  

 0.290 3 0.870 بين املجموعات 

 0.279 148 41.357 داخل املجموعات  0.38 1.038

  151 42.228 املجموع  

 تحديات إدارة الزمة  

 0.214 3 0.642 بين املجموعات 

 0.682 148 100.867 داخل املجموعات  0.82 0.314

  151 101.508 املجموع  

أنه ليست هناك فروق ذات دللة إحصائية بين اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول واقع إدارة أزمة جائحة   (10)  رقم   يتضح من النتائج بالجدول 

ختبار ل ختالف الخبرة في العمل، ويشير إلى عدم وجود فروق قيم اإلحصائية  ل ودور الرئاسة العامة في ذلك والتحديات التي تواجهها تعزى    19كورونا كوفيد

  ختالف سنوات الخبرة ل يعتبرا (. وعليه يتضح من ذلك أن 0.05تحليل التباين أحادي التجاه، حيث جاءت جميع القيم أكبر من مستوى املعنوية )
 

 عامال

وتحدياتها وذلك لن   19كورونا كوفيديؤدي لوجود فروق بين العاملين في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي بشأن إدارة أزمة جائحة 

 الجانحة تعتبر ظاهرة تهدد حياة املجتمعات في مختلف دول العالم. 

 : مناقشة النتائج والتوصيات .5

في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي    19كورونا كوفيدالدراسة الحالية هدفت إلى التعرف على واقع إدارة الزمة في ظل جانحة  

الزمةودورها في ذلك،   إدارة  التي واجهتها في  التحديات  أبرز  آراء عينة من    ،والتعرف على  الباحثة باستطالع  إلى تلك الهداف قامت  الوصول  ومن أجل 

ورونا كر فيروس  العاملين بالرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي للتعرف على الجهود التي بذلتها الرئاسة للمواجهة والسيطرة على انتشا

وتحاول الباحثة في هذا الفصل مناقشة أبرز وأهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة وربطها بنتائج   ،وأهم التحديات التي واجهتها في إدارة الزمة  19كوفيد

 الجهود البحثية السابقة التي هدفت إلى معالجة الزمة. 
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   :مناقشة النتائج  . 1.5

كورونا    الدراسة وتفسيرها، فقد خلصت الدراسة الحالية إلى العديد من النتائج املتعلقة بواقع إدارة الزمة في ظل جائحةمن خالل تحليل نتائج  

ومن أهم ما خلصت ،  والدوار التي قامت بها الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي، وأهم التحديات التي واجهتها في إدارة الزمة  19كوفيد

أن جميع املؤشرات الخاصة بإدارة الزمة تشير إلى أن الرئاسة العامة   (19كورونا )كوفيدإليه الدراسة من نتائج فيما يتعلق بواقع إدارة الزمة في ظل جائحة  

ج أن من بين أهم وأبرز املؤشرات التي تفسر ما  ولقد بينت النتائ ،لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي سعت لبذل جهود جبارة في مواجهة أزمة كورونا

بشكل مباشر ويجري تعديل خطط الحرمين الشريفين عند الضرورة بدرجة   19كورونا كوفيدأن هناك متابعة لتطورات أزمة    ذلك  بذلته الرئاسة العامة في

ثناء جائحة أ امة لشؤون الحرمين بإدارة الزمة ومتطلبات عملها هنالك اهتمام خاص من الرئاسة العوفي ذات السياق، فقد بينت النتائج أن  ،ا عالية جد  

ا، باإلضافة إلى ذلك تم إطالق منصة تفاعلية تتضمن جميع البرامج والتالوات والدروس واملحاضرات والخطب، كما  ( بدرجة كبيرة جد  19كورونا )كوفيد

ــرآن الكريــم عبــر تطبيقــات التواصــل الجتماعي، وفي ذات السياق، يتوفر لدى إدارة الحرمين تم إطالق مبــادرة الحلقــات الرمضانيــة عــن بعــد لتعليــم الق

، بكل شفافية وقدرات عالية، مما يساعد في السيطرة والتحكم في 19كورونا كوفيدالشريفين كم هائل من املعلومات النوعية الالزمة للتعامل مع أزمة  

، مع نتائج العديد من الدراسات التي أجريت، ومن بين تلك  19كورونا كوفيدائج والخاصة بواقع إدارة الزمة في ظل جائحة وتتفق هذه النت ،إدارة الجائحة

املحلية والتي خلصت  إ ( حيث هدفت  2020الدراسات دراسة محمد ) الزمات والكوارث  الوقائي بمؤسسات مواجهـة  الدور  لى تحديد متطلبات ممارسة 

هـم أ ، وتنوع البرامج الوقائية وتنفيذ برامج للتدريب على التقنيات الحديثة، و التدريب علـى نظـم الرصد املبكر  أهم متطلبات البرامج الوقائية:نتائجها إلى أن  

وتطوير آليات  جهزة اتصال متطورة  أ قامة ندوات لتنمية القيم املجتمعية ووجود  إ املتطلبات الفنية: تنفيذ حمالت توعوية لتقليل الضغوط املجتمعية و 

قامة شراكة بين املؤسسات املحلية والتصال املـستمر لتحـديث املعلومات وتكامل جهود املؤسسات  إ الرصد واإلنذار املبكر، وأهـم املتطلبات التنسيقية: 

حيث تتفق هذه النتائج مع نتائج دراستنا الحالية    جهزة اإلعالم في توعية الرأي العام بالوقاية من الزمات،أ املحلية والهلية لتوفير الخـدمات واملـساهمة مـع  

سجد الحرام في عدة جوانب وخاصة فيما يتعلق بتنويع البرامج املخصصة للحد من آثار الجائحة. حيث بينت أن كل العاملين في الرئاسة العامة لشؤون امل

املم الجهود  كل  وبذل  متكاملة  عمل  منهجيات  إعداد  على  يعملون  النبوي،  والجودة واملسجد  والحوكمة  املؤسس ي  للعمل  ا  حقيقي  ا  نموذج  لتصبح  كنة 

نتائج دراسة سويدان ) اختلفت مع  السابقة قد  النتائج  أن  إل  التطوير والكفاءة.  إبداعية تساهم في  بيئات عمل  إلقاء  2020وتأسيس  إلى  التي هدفت   )

جتماعيين كأعضاء بفريق العمل الطبي، حيث خلصت نتائجها إلى أن دور  املستجد وجهود الخصائيين ال   19كورونا كوفيدالضوء حول جائحة فيروس  

جاءت  الخصائي  دور  نحو  الطبي  الفريق  أعضاء  اتجاهات  وأن  ضعيف،  بمستوى  جاء  كورونا  عزل  بمستشفيات  الطبي  بالفريق  الجتماعي  الخصائي 

 بمستوى ضعيف. 

،  19كورونا كوفيداسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي إلدارة أزمة جائحة وفي ذات السياق، وفيما يتعلق بالدوار التي قامت بها الرئ

ا، حيث  عالية جد  فقد خلصت النتائج أن الرئاسة العامة قامت بالعديد من الدوار اإليجابية ذات الثر الفعال إلدارة الزمة خالل جائحة كورونا وبدرجة 

تمثلت في وضع حواجز حول محيط الكعبة املشرفة ومقام سيدنا إبراهيم، ورفع مستوى التعقيم داخل املسجد  كشفت النتائج أن من أهم تلك الدوار  

 الحرام وساحاته بالتنسيق مع وزارة الصحة. باإلضافة إلى ذلك بينت النتائج أن الرئاسة العامة قامت بتطبيق نظام التباعد بين املصلين  
 
ا على سالمة حفاظ

والتأكيد على لبس الكمامات والتعقيم باستمرار أثناء الدوام، باإلضافة إلى ذلك توفير أجهزة كشف الحرارة اليدوي والكشف الصحي   املصلين واملعتمرين،

 2021على املوظفين والعمالة. وتتفق هذه النتائج مع النتائج التي خلصت إليها دراسة بوشة )
 

ي  من املعتمرين، مقدم ( والي هدفت للتعرف على تقييم كال

حيث   19كورونا كوفيده في ظل أزمة  1442الخدمات واملواطنين السعوديين، للخدمات املقدمة من اململكة العربية السعودية في إدارة تجربة العمرة عام

بمعدل يوازي درجة توصلت الدراسة إلى أن غالبية املشاركين في الدراسة قد أشاروا إلى جودة الخدمات الصحية املقدمة داخل الحرم املكي للمعتمرين و 

كما اتفقت نتائج دراستنا الحالية املتعلقة بأدوار الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي مع نتائج   ،عالية جدا من الجودة في الخدمات

( الشريف  درجة  2021دراسة  قياس  إلى  والتي سعت  الحرمين   استخدام(  في  والزيارة  العمرة  تنظيم  لتسهيل  تطويرها  تم  التي  الذكية  الجهزة  تطبيقات 

جائحة وإيجاد حلول فعالة لتحسينها، ودورها في الحد من انتشار الفيروس، حيث أظهرت نتائجها وضوح خطوات التسجيل وسهولة الشريفين في ظل ال

 للحد من انتشار فيروس كورونا ب  استخدام
 
ين  الخدمات عبر تطبيقي توكلنا واعتمرنا، وكذلك ضرورة تحميل التطبيقات )توكلنا، تباعد، صحتي( احترازيا

 ن والزوار. املعتمري

تحديات  كما خلصت دراستنا الحالية فيما يتعلق بالتحديات التي واجهت الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي، أن من أبرز تلك ال

زوار أصحاب المراض املزمنة لى انتشار أمراض الجهاز التنفس ي بين الإ تتمثل في عدم التزام الحجاج بالشتراطات الصحية، اإلهمال في الوعي الذي يقود 

ضعف الرقابة الصحية واإلهمال في أماكن السكن مما يزيد من فرص انتشار العدوى بين الزوار. كما أظهرت نتائج دراستنا  مما يعرضهم لإلصابة بالعدوى،

تزام بمنع استالم الحجر السود وأستار الكعبة والذي عدم اللو عدم التزام الزوار واملعتمرين والحجاج بالشتراطات الصحية  الحالية أن من بين التحديات  

. وتشير الباحثة هنا إلى أن غالبية هذه التحديات مصدرها الفراد الذين تقدم لهم الخدمات والتوجيهات التي  ربما يؤدي لزيادة انتشار العدوى بين الزوار

حيث تبين أن هناك عدم التزام من جانب املستفيدين من الخدمات.  وتتفق النتائج  يجب مراعاتها في الحرمين الشريفين وهم الزوار واملعتمرين والحجاج، 

نتائج دراسة محمد ) املحلية  2020أعاله في بعض جوانبها مع  املؤسسات  بين  إقامة شراكة  الزمات  الوقاية من  أهم متطلبات  أن من  إلى  ( والتي أشارت 
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امل وتكامل جهود  املعلومات  لتحديث  املستمر  العام والتصال  الرأي  توعية  في  اإلعالم  أجهزة  واملساهمة مع  الخدمات  لتوفير  والهلية  املحلية  ؤسسات 

املجتمع املحلي   في توعية الوفود بالوقاية من الزمات. وتشير الباحثة هنا أنه من أجل نشر الوعي بين الزوار واملعتمرين والحجاج أنه ل بد من مشاركة 

والحفاظ على نظافة املكان داخل وخارج الحرمين الشريفين، من أجل ضمان وجود سلوك صحي كامل من قبل زوار الحرمين باللتزام باإلرشادات الصحية  

( والتي خلصت إلى 2015)  محمدالشريفين. كما اتفقت النتائج السابقة من حيث مضمون وجود تحديات تواجه إدارة الزمات، مع الدراسة التي أجرتها  

ن إدارة الزمة بكفاءة في الدولة املصرية، حيث كشفت نتائجها وجود عالقة قوية بين ازدياد الزمات وبين تراجع دور الدولة عن وجود معوقات تحول دو 

لفعالة قية لإلدارة ا أداء أدوارها ، إل أن الدراسة الحالية تختلف مع نتائج دراسة إنعام والتي تمثلت في  فقدان الثقة بدور الدولة وعدم وجود منظومة حقي

 وعدم وجود تنسيق وتكامل بين خطط مواجهة الزمات، مما انعكس على حالة الوعي املجتمعي بإدارة الزمات.  

ن الحرمين ومن بين النتائج التي خلصت إليها دراستنا الحالية فيما يتعلق بمدى وجود فروق ذات دللة إحصائية بين العاملين بالرئاسة العامة لشؤو 

إدارة الزمة في ظل جائحة كورونا ودور الرئاسة العامة في إدارة الزمة والتحديات التي تواجهها، أنه ليست هناك فروق ذات دللة الشريفين تجاه وا  قع 

واجهها التي ت إحصائية بين اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول واقع إدارة أزمة جائحة كورونا ودور الرئاسة العامة للحرمين الشريفين في ذلك والتحديات

فية ل تعزى لختالف متغيرات الجنس، املؤهل التعليمي وسنوات الخبرة. وبالتالي نستنتج من ذلك أن اختالف العاملين من حيث الخصائص الديموغرا 

 
 

وتحدياتها وذلك  كورونا   يؤدي لوجود فروق بين العاملين في الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي بشأن إدارة أزمة جائحة  يعتبر عامال

 لنها قضية صحة تواجه جميع أفراد املجتمع، وكذلك قضية ذات خصوصية لنها ترتبط بالحرمين الشريفين واملعتمرين والحجاج وسالمتهم. 

 مخلص نتائج الدراسة: . 2.5

أن   حيث يتضح  ،ا جبارة في مواجهة أزمة كوروناجهود  أظهرت نتائج الدراسة أن الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي قد بذلت   •

التي تفسر   املؤشرات  أهم وأبرز  بين  أزمة    ذلكمن  الشريفين عند كورونا  أن هناك متابعة لتطورات  الحرمين  بشكل مباشر ويجري تعديل خطط 

 ا. الضرورة بدرجة عالية جد  

زمة ومتطلبات عملها  ل من الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي بإدارة ا وبدرجة كبيرة    هنالك اهتمام خاصبينت نتائج الدراسة أن   •

(، باإلضافة إلى ذلك تم إطالق منصة تفاعلية تتضمن جميع البرامج والتالوات والدروس واملحاضرات والخطب، كما  19كورونا )كوفيداثناء جائحة  

الر  الحلقــات  مبــادرة  إطالق  إدارة تم  لدى  يتوفر  السياق،  ذات  وفي  الجتماعي،  التواصــل  تطبيقــات  عبــر  الكريــم  القــرآن  لتعليــم  بعــد  عــن  مضانيــة 

، بكل شفافية وقدرات عالية، مما يساعد في السيطرة والتحكم كوروناالحرمين الشريفين كم هائل من املعلومات النوعية الالزمة للتعامل مع أزمة  

 الجائحة.   في إدارة 

بالعديد من الدوار اإليجابية ذات الثر الفعال إلدارة الزمة خالل   ا وبدرجة عالية جد    قامتلشؤون الحرمين    العامة  بينت نتائج الدراسة أن الرئاسة •

رفع مستوى التعقيم داخل املسجد الحرام و حواجز حول محيط الكعبة املشرفة ومقام سيدنا إبراهيم،  المن أهم تلك الدوار وضع  و   ،كوروناجائحة  

 وساحاته بالتنسيق مع وزارة الصحة. 

•  
 
حفاظ املصلين  بين  التباعد  نظام  بتطبيق  قامت  النبوي  واملسجد  الحرام  املسجد  لشؤون  العامة  الرئاسة  أن  النتائج  املصلين  بينت  ا على سالمة 

والتأكيدواملع أهمية    تمرين،  اليدوي الدائم على  الحرارة  أجهزة كشف  توفير  ذلك  إلى  باإلضافة  الدوام،  أثناء  باستمرار  والتعقيم  الكمامات  لبس 

 والكشف الصحي على املوظفين والعمالة. 

اء كانوا معمرين، وحجاج أو غيرهم من تحديات رئيسية يرتبط غالبية تلك التحديات بزوار الحرمين الشريفين سو نتائج الدراسة عن وجود كشفت   •

تتمثل في: عدم   التحديات  أبرز تلك  أن من  النتائج  الذي يقود  إ املصلين. حيث خلصت  الوعي  الصحية، اإلهمال في  الحجاج بالشتراطات  لى إ لتزام 

بالعدوي، املزمنة مما يعرضهم لإلصابة  الزوار أصحاب المراض  بين  التنفس ي  الجهاز  أمراض  أماكن    ضعف  انتشار  الصحية واإلهمال في  الرقابة 

 نتشار العدوى بين الزوار. إ يزيد من فرص مما السكن 

نتشار  إ من شأنه زيادة الذي ستالم الحجر السود وأستار الكعبة ا بمنع لتزام الزوار واملعتمرين والحجاج إ عدم أظهرت النتائج أن من بين التحديات   •

وبالتالي وملعالجة مثل هذه التحديات ترى الباحثة أهمية تكثيف جهود التوعية وسط الزوار واملعتمرين والحجاج بضرورة اللتزام    ،العدوى بين الزوار

 حترازات التي تهدف إلى منع انتشار العدوى بين زوار الحرمين الشريفين.  إل بكافة التوجيهات الصحية وتطبيق كافة ا 

 كشفت نتائج الدراسة أنه ليست هن  •
 
حول واقع إدارة الزمة ودور الرئاسة تعزى لختالف جنس املشاركين في الدراسة ا ذات دللة إحصائية اك فروق

شؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في إدارتها والتحديات التي تواجهها، وهذا يدل على وجود توافق بين العاملين بالرئاسة حول واقع  لالعامة  

الزمة   التي تواجههاودورها  إدارة  الشريفين، والزوار واملعتمرين    ،في ذلك والتحديات  الحرمين  املوضوع كونه يخص  أهمية  التوافق يعزز من  وهذا 

 .  والحجاج

حول  تعزى لختالف املؤهل التعليمي للمشاركين في الدراسة  أظهرت نتائج تحليل التباين أحادي التجاه أنه ليست هناك فروق ذات دللة إحصائية •

وبالتالي نستنتج من  ودور الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي في ذلك والتحديات التي تواجهها.  كورونا  واقع إدارة أزمة جائحة  

 
 

كورونا   يؤدي لوجود فروق بين العاملين في الرئاسة العامة للحرمين الشريفين بشأن إدارة أزمة جائحة  ذلك أن اختالف املؤهل التعليمي ل يعتبر عامال
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الشريفين واملعتمرين والحجاج  وتحدياتها وذلك لنها قضية صحة تواجه جميع أفراد املجتمع، وكذلك قضية ذات خصوصية لنها ترتبط بالحرمين

 وسالمتهم. 

أنه ليست هناك فروق ذات دللة إحصائية   • الدراسة  نتائج  الخبرة لدى بينت  الدراسة  تعزى لختالف سنوات  أزمة   املشاركين في  إدارة  حول واقع 

التي النبوي في ذلك والتحديات  الحرام واملسجد  املسجد  العامة لشؤون  الرئاسة  أن    جائحة كورونا ودور  ختالف  ا تواجهها. وعليه يتضح من ذلك 

 
 

 يؤدي لوجود فروق بين العاملين في الرئاسة العامة للحرمين الشريفين بشأن إدارة أزمة جائحة كورونا وتحدياتها وذلك  سنوات الخبرة ل يعتبر عامال

 لن جانحة كورونا تعتبر ظاهرة تهدد حياة املجتمعات البشرية.  

   :الدراسةتوصيات  . 3.5

 في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، توص ي الباحثة بما يلي:  

وار ملعالجة التحديات التي تواجه الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي أن هناك أهمية كبيرة لتكثيف جهود التوعية وسط الز  •

الح زوار  بين  العدوى  انتشار  منع  إلى  تهدف  التي  الحترازات  كافة  وتطبيق  الصحية  التوجيهات  بكافة  اللتزام  بضرورة  والحجاج  ين رمواملعتمرين 

 الشريفين. 

ار سواء تفعيل دور أفراد املجتمع املحلي في كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة في نشر التوعية الصحية وسط تجمعات الحجاج واملعتمرين والزو  •

وخاصة في مقرات السكن من أجل  هتمام بالنظافة  إل شتراطات الصحية وا إل لتزام باإلضرورة ا بداخل الحرمين الشريفين أو خارجها في أماكن السكن،  

 تحقيق الهدف املنشود وهو تحقيق السالمة الصحية للجميع.

ا  • واملعتمرين إل ضرورة  الزوار  بين  الصحية  التوعية  برامج  لنشر  الجتماعي  التواصل  ومواقع  الحديثة  والتطبيقات  العصر  تكنولوجيا  ستفادة من 

 .  19كوفيدة التي تقى من اإلصابة بفيروس والحجاج والخاصة بالتوعية الصحية والنشطة الوقائي

حة ئالحرص كل الحرص على وجود تنسيق وتكامل بين الجهود املبذولة من مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية والتي تهدف ملواجهة أزمة جا •

   .كورونا

   : مقترحات لدراسات مستقبلية . 4.5

 في املشاعر املقدسة "دراسة مقارنة.  19-اعتمرنا، صحتي وتباعد( في الحد من جائحة كوفيدفاعلية التطبيقات التكنولوجية )توكلنا،  •

حترازات الصحية. "دراسة مسحية على عينة  إللتزام باإل تفعيل مشاركة املجتمع املحلي بمكة املكرمة واملدينة املنورة في توعية املعتمرين والحجاج ل •

  .من سكان مكة املكرمة
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 امللخص: 

أهداف الدراسة واإلجابة    التأمينية. ولتحقيقالخدمات    التأمين لشراءشركات    عند اختيار  الصناعية  تتبعها الشركاتي  تهدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على املعايير ال

اإلحصائية لتحليل البيانات من خالل برنامج الرزم   استخدم التحليالت تم بوصفه املنهج املالئم للدراسة الحالية. حيث، الوصفي  الدراسة املنهج وظفتعلى تساؤالتها، 

(  102من )  للدراسة( وتألفت مكنة )املالئمة  املعينة  ال  استخدام ا في محافظة بيت لحم، وتم  ( مصنع  150تألف مجتمع الدراسة من ).  (SPSSماعية )اإلحصائية للعلوم االجت

.
 
ل استخدامها للدراسة. حيث  للشركات في االستبانة تتناسب مع الواقع العملي من أج  للتأكد من أن معايير االختيار ا أسلوب املقابالتستخدمت الدراسة أيض  وا مصنعا

أن أهم    عدت نتائج كان أهمها:  خلصت الدراسة إلى.  شركات التأمينمن  في الشركات الصناعية ومدراء  املؤثرين في قرار الشراء  املدراء    مع بعض   أربع مقابالتتم إجراء  

ا مصداقية شركة التأمين  مات التأمينية هي معايير جودة الخدمات التأمينية وتحديد  املعايير التي يتأثر بها قرار اختيار الشركات الصناعية لشركة التأمين عند شراء الخد

البيئية  إلى أن أهم العوامل    نتائج الدراسةتشير  و   ،ا معيار تسهيالت الدفعبالتعويض بعد حصول الحادث. كما تبين بأن معايير السعر تلي معايير الجودة باألهمية وتحديد  

بأن هناك قوانين متبعة من قبل الشركات الصناعية تجعلهم   د ما يفيوهو    4.12)حسابي   )متوسطمع    للشركات الصناعية هو معيار تجنب املساءلة القانونية  بالنسبة 

( فهي 3.14حسابي   متوسط)ية  السياس واألوضاع    3.27)حسابي    متوسط)الديني  أما بالنسبة للعامل    يقبلون على شراء الخدمات التأمينية من شركات تأمينية معينة.

ا  وتوص ي الدراسة بأنه يتوجب على شركات التأمين تحسين جودة الخدمات التأمينية التي تقدمها للشركات الصناعية وخصوص  الصناعية.  األقل أهمية بالنسبة للشركات  

ا وأخير    للشركات الصناعية لتشجيع إقبالها عليها واختيارها عند شراء الخدمات التأمينية. املصداقية في أداء الخدمة، وأن تهتم شركات التأمين بتقديم تسهيالت الدفع 

 ة التأمين املناسبة. توص ي الدراسة الشركات الصناعية بتطبيق معايير االختيار التي أوصت بها الدراسة عند اختيار شركات التأمين وذلك لتتمكن من اختيار شرك

 .شركات التأمينمعايير الشراء؛  ؛السلوك الشرائي للمؤسسات ؛الصناعيةالشركات الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 
The current study aimed to identify the criteria industrial companies follow when selecting insurance companies to 
purchase insurance services. The study employed the descriptive approach to achieve the study's objectives and answer its 
questions. Statistical analyses were used to analyze the data through the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
program. The study population consisted of (150) factories in the Bethlehem Governorate, the possible sample (appropriate 
for the study) was used, and it consisted of (102) factories. The study also used the interview method to ensure that the 
selection criteria for companies in the questionnaire were in line with the practical reality. Four interviews were conducted 
with some managers who influence the purchase decision in industrial companies and managers from insurance companies. 
The study was concluded with several results. First. the most important criteria that affect the decision to choose the 
industrial companies for the insurance company when purchasing insurance services are the standards of the quality of 
insurance services, precisely the insurance company's credibility with compensation after the accident. Second, the price 
standards follow the critical quality standards, specifically the payment facilities standard. Third, the study indicates that 
the most important environmental factor for industrial companies is the standard of avoiding legal accountability with an 
arithmetic average (4.12), which suggests that industrial companies follow the laws. Finally, the religious factor has an 
arithmetic average of (3.27) and political conditions with an arithmetic average of (3.14) suggesting that these factors are 
less critical for industrial companies. The study recommends that insurance companies should keep improving the quality 
of insurance services they provide to industrial companies, especially the credibility of service performance. Also, insurance 
companies should be interested in offering payment facilities to industrial companies to encourage them to buy their 
services. Finally, the study recommends that industrial companies apply the selection criteria recommended by the study 
when choosing insurance companies to be able to select the appropriate insurance company. 
Keywords: manufacturing company; organizational buying behavior; buying criteria; the insurance company. 
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 : املقدمة .1

اهتمام   املؤسسات  الشراء في  الفوائد ا من  ا كبير  تلقى وظيفة  إلى  الفعالية والتنافسية للمؤسسات إضافة  الشراء  املوردين، حيث يعزز  إدارة  قبل 

وظائف   األخرى التي يحققها لها. ومن أجل الحصول على هذه الفوائد، فإنه من الضروري اختيار املورد الصحيح، أي أن اختيار املزود الصحيح يشمل

 .  Mwikali and Kavali, 2012)) وامل تجعل من عملية اتخاذ قرار اختيار املزود صعبةوهناك عدة ع  مختلفة من ضمنها وظيفة الشراء،

%( من ميزانية الشركات تذهب لصالح مشترياتها من السلع والخدمات األمر الذي يكسب الشراء أهمية كبيرة في 60أثبتت الدراسات أن أكثر من )

ا للقيام بها لتقوم هي بالتركيز من أنشطتها املساعدة وتتعاقد مع مؤسسات أخرى أكثر تخصص  حياة املؤسسات، حيث بدأت املؤسسات تتنازل عن الكثير 

يها لضمان على أنشطتها األساسية، األمر الذي يلقي مسؤولية كبرى على عاتق إدارة املشتريات والعقود في تخطيط وتنظيم العالقة بين املؤسسة ومورد

(. يوجد العديد من املحددات الخارجية والداخلية التي تؤثر على سلوك  7، ص2010ي لداخل املؤسسة )سعيد،استمرارية التدفق السلعي والتدفق الخدم

ك زبائنها الشركات الشرائي التي ستزودها بالخدمات الالزمة، حيث أن تصنيف هذه املحددات وتحليلها بشكل ممنهج، يساعد املسوقين في فهم وتوقع سلو 

يساعدهم في وضع استراتيجية تسويقية مناسبة. من الضروري أن يقوم املسوقون بتمييز املحددات التي لها التأثير األقوى من املحددات الشرائي وبالتالي 

 ا من االهتمام مقارنة بسلوك األفراد الشرائيا كبير  التي لها التأثير األضعف على سلوك املؤسسات الشرائي، ولم يلق سلوك الشركات الشرائي حجم  

(, 2013  (XU.   الدراسة الحالية تسلط الضوء على السلوك الشرائي للشركات الصناعية التي تشتري الخدمات التأمينية من شركات التأمين العاملة في

ي أكثر السوق الفلسطيني، حيث بلغ عدد شركات التأمين الفلسطينية إحدى عشر شركة. وتوفر شركات التأمين املرخصة والعاملة في السوق الفلسطين

الحوادث الشخصية، والتأمين  من عشرين منتج   ا وخدمة تأمينية منها: تأمين املركبات، تأمين الحريق والسرقة واألخطار الحليفة، تأمين الحياة، تأمين 

الضوء على أهم املعايير التي  (؛ وبناء على ذلك،  فإنه من الضروري إلقاء  2020)هيئة سوق رأس املال ،  الصحي والهندس ي إلى جانب أنواع أخرى من التأمين

النسبة للشركات  تتبعها  الشركات الصناعية عند اختيار شركة التأمين للحصول على الخدمات التأمينية، نبحث في هذه الدراسة في املعايير األكثر أهمية ب

مين، وعملية التسويق التي تقوم بها شركة التأمين الصناعية عند اختيار شركات التأمين مما يساهم في تقديم توصيات خاصة بعملية اختيار شركة التأ

 للخدمات التأمينية. 

 :مشكلة الدراسة . 1.1

الصناعـي دور  يؤدي    القطـاع 
 
لكنهــا ســريعة  ا مهمـ األمــد،  اســتثمارات طويلــة  بكــون مشــاريعه  االقتصاديـة فـي فلسـطين، ويتميـز  التنميـة  ا فـي عمليـة 

الخارجيــةالتأثــر   البيئيــة  التنمية   .بالعوامــل  تحقيق  في  بفضل مساهمته  الفلسطيني  الوطني  لالقتصاد  األساسية  الركائز  أحد  الصناعي  القطاع  ويعتبر 

 .االقتصادية واالجتماعية. كما أنه القطاع الثاني في عدد املؤسسات بعد قطاع الخدمات

وذلك من خالل تعاون    ،من الخسائر، وهو شكل من أشكال إدارة املخاطر ضد الخسارة املتوقعة  يعتبر  قطاع التأمين وسيلة للحماية  املؤسسات  

لذي األشخاص املعرضين لنفس الخطر في مقابلة اآلثار الناتجة عن تحققه حيث يدفع كل مشترك قسط معين بشكل دوري ليوزع املبلغ على املشترك ا 

صناعة التأمين في انتشار ارة املخاطر في املؤسسات واحد من أهم املفاهيم األساسية التي ساهمت في (، ويعتبر مفهوم إد 2018يتعرض للخطر)الكحلوت،

التجارية والصناعية ) القطاعات  الذي شهدته  اليقين  العالم، وذلك بسبب عدم  أداة هامة Davalos, 2010مختلف دول  املخاطر  إدارة  (، حيث تعتبر 

 اإلدارية املختلفة في الشركات ليس فقط في حل املشكالت ومعالجة التحديات بل في تقرير مصير الشركة ومستقبلها وضرورية ملمارسة األنشطة 

بشكل ومن هنا تتمثل أهمية الشراكة ما بين قطاع التأمين والشركات الصناعية إلى تحفيز بيئة العمل من خالل خلق جو من األمان وهو ما ينعكس 

ا ال يتجزأ من القطاع الخاص. وتعتمد قوة االقتصاد على قوة القطاع الخاص؛ فالقطاع الخاص ويعتبر قطاع التأمين جزء    ادي.رئيس ي على النشاط االقتص

 يشكل الداعم األبرز لالقتصاد.

خدمات التأمينية، ومن ومن هنا تتبلور مشكلة الدراسة في معرفة املعايير املتبعة من قبل الشركات الصناعية في اختيار شركات التأمين عند شراء ال

شركات    هنا نسعى لدراسة السلوك الشرائي للشركات الصناعية من خالل تحديد العوامل التي تناولتها نظريات السلوك الشرائي للمؤسسات.  خاصة وأن

 التأمين تتشابه في الخدمات التأمينية التي تقدمها.

 :أهمية الدراسة . 2.1

  ، التأمينية  محاولتها البحث في املعايير التي تتبناها الشركات الصناعية في اختيار شركات التأمين عند شراء خدماتتأتي أهمية الدراسة من خالل  

ا اهتمت بمفهوم كما أن ال يوجد دراسات كافية تتناول املعايير التي تتبعها الشركات عند شراء خدمات التأمين املختلفة. وبالرغم من أن األبحاث قديم  

ا اتجاه الخدمات، لذلك من  سسات الشرائي، إال أن مفهوم سلوك املؤسسات الشرائي لم يحظ بالكثير من اهتمام الباحثين الحديث وخصوص  سلوك املؤ 

منه كل املتوقع أن تسهم هذه الدراسة في أدبيات سلوك شراء املؤسسات اتجاه الخدمات. وسوف يضاف هذا البحث للمكتبة العربية، وبالتالي يستفيد  

 :احثين املهتمين بهذا املوضوع، ويمكن تلخيص أهمية البحث العلمية في النقاط التاليةالب

على أهم املعايير التي تؤثر على قرار  من خاللهاتعتبر الدراسة الحالية ذات قيمة للعاملين وأصحاب القرار في شركات التأمين حيث يمكنهم التعرف  •

التالي تقوم شركات التأمين بتقديم ما هو أفضل لكسب الزبائن، كما أنه من املمكن للمسوق أن يقوم  اختيار الشركات الصناعية لشركة التأمين، وب
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 أهمية فيبتطوير وتحسين االستراتيجيات التسويقية للشركة. وبذلك تعود الفائدة على شركات التأمين وجميع املهتمين بقطاع التأمين، ملا له من  

 االقتصاد الفلسطيني.

الد • التأمينيةتعتبر هذه  الخدمات  تقوم بشراء  التي  الصناعية  للشركات  بالنسبة  أهمية  ذات  الشراء  راسة  التعرف على معايير  تمكنها من  ، حيث 

 املختلفة واملتبعة من قبل الشركات الصناعية األخرى. 

 .ن تنظيم عمل قطاع التأمين في فلسطينسوق رأس املال الفلسطيني، كونها الجهة املسؤولة ع  مهمة لهيئة من املتوقع أن تكون كما أن الدراسة  •

 :أهداف الدراسة . 3.1

  لتأمينية، يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في التعرف إلى املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين عند شراء الخدمات ا 

 تالية: وينبثق عن هذا الهدف األهداف الفرعية ال

 العالقة بين العوامل البيئية وتأثيرها على قرار اختيار الشركة الصناعية لشركة التأمين. التعرف على  •

 التعرف على مدى تأثير وجود عالقات بين الشركة الصناعية وشركة التأمين وقرار اختيار شركة التأمين. •

 لتأمين.التعرف على العالقة بين صفات شركة التأمين وقرار اختيار الشركة الصناعية للشركة ا  •

 التعرف على أهم املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيار شركات التأمين.  •

ا ل )عدد األفراد التعرف على االختالف في اتجاه الشركات   الصناعية في املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين وفق   •

تأمين العاملين، حجم التأمينات، املشاركة في شراء الحافظة التأمينية، الشكل القانوني للشركة الصناعية، أسس اختيار شركة التأمين، مزود ال

 الشركة أو الوكيل(؟ 

 أسئلة الدراسة:  . 1.4

 "ا الشركات الصناعية عند اختيار الشركة املزودة لخدمات التأمين؟ما هي املعايير التي تتبعه" تسعى الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس وهو

 وينبثق عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية: 

 اختيار الشركة الصناعية لشركة التأمين؟ واالقتصادي( عندالعوامل البيئية )العامل الثقافي، القانوني، السياس ي،  إلى أي مدى تؤثر •

 ؟هذه الشركةاختيار الشركة الصناعية ل على قرار التأمين الصناعية وشركةالشركة  مسبقة بينوجود عالقات  مدى يؤثرإلى أي  •

اختيار الشركة الصناعية   قرار السوق( علىقوة شركة التأمين في  الشركة،صورة   السعر،صفات شركة التأمين )جودة الخدمة، مدى تؤثر إلى أي    •

 التأمين؟لشركة 

 هي أهم املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيار شركات التأمين؟   ام •

 اختيار شركات التأمين؟ اتخاذ قرار ما هي أهم املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند •

األفراد العاملين، حجم التأمينات، املشاركة في    )عددتختلف املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين باختالف    هل •

  ؟ميناامينات، شراء الحافظة التأمينية، الشكل القانوني للشركة الصناعية، أسس اختيار شركة التأمين، مزود التأمين الشركة أو الوكيل(

 : فرضيات الدراسة . 5.1  

 لإلجابة على السؤال الخامس تم وضع الفرضية التالية:  فرضية الرئيسية للدراسةال

( املستوى  عند  ذات داللة إحصائية  فروق  توجد  تتبعها α ≤ 0.05ال  التي  املعايير  املبحوثين حول متوسطات  الحسابية إلجابات  املتوسطات  في   )

تأمينية،  الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تعزى للمتغيرات )عدد األفراد العاملين، حجم التأمينات، املشاركة في شراء املحفظة ال

 وانبثق عنها ست فرضيات وهي: ن(. الشكل القانوني للمؤسسة، أسس الشراء، مزود التأمي

املعايير   متوسطاتإلجابات املبحوثين حول  في املتوسطات الحسابية( α ≤ 0.05حصائية عند املستوى )إ : ال توجد فروق ذات داللة ولىالفرضية األ  •

 العاملين(.  عدد)ملتغير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تعزى 

املعايير    متوسطاتإلجابات املبحوثين حول    في املتوسطات الحسابية(  α ≤ 0.05حصائية عند املستوى )إ : ال توجد فروق ذات داللة  ثانيةالفرضية ال •

 التأمينات السنوية(.  حجم )ملتغير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تعزى 

املعايير    متوسطاتإلجابات املبحوثين حول    املتوسطات الحسابية( في  α ≤ 0.05حصائية عند املستوى )إ ال توجد فروق ذات داللة    :ثالثةال  الفرضية •

 املشاركة في القرار الشرائي(.  األقسام)ملتغير الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تعزى التي تتبعها الشركات 

املعايير    متوسطاتإلجابات املبحوثين حول    املتوسطات الحسابية( في  α ≤ 0.05حصائية عند املستوى )إ : ال توجد فروق ذات داللة  لرابعةالفرضية ا  •

 القانوني للشركة الصناعية(.  الشكل)ملتغير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تعزى 
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ال • )إ : ال توجد فروق ذات داللة  خامسةالفرضية  املستوى  املبحوثين حول  α ≤ 0.05حصائية عند  الحسابية إلجابات  املتوسطات    متوسطات( في 

 (. أسس معدة لالختياراملعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تعزى ملتغير )

داللة    سادسة:لا   الفرضية • )إ ال توجد فروق ذات  املستوى  املبα≤0.05حصائية عند  الحسابية إلجابات  املتوسطات  في    متوسطات حوثين حول  ( 

 املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تعزى ملتغير )شراء خدمات التأمين من الشركة أو الفرع(. 

 :مصطلحات الدراسة .6.1 

عٍة، وتكون هذه املواد جل تصنيعها، ثم تقوم بتحويل تلك أ هي شركات تقوم بجلب املواد الخام من  :الشركات الصناعية • املواد الخام إلى مواٍد ُمصنَّ

 (.2017)الزعبي، قابلة إلى التداول في األسواق من خالل البيع والشراء

يتم  و قد تكون تالفة حيث تقوم بفرزها وتصنيفها، ثم  أ ا: هي عبارة عن شركات تقوم بجمع املواد الخام التي لم تستهلك  جرائي  إ الشركات الصناعية  

 .التدوير لصنع منتجات جديدة باستخدامها إعادة 

من املمكن أن تكون هذه كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها من قبل املؤسسة باستخدام وحدة من العملة، و   السلوك الشرائي للمؤسسات: •

 (2020العملة أموال سلعة، مثل الذهب والفضة، ومن املمكن أن تكون أموال مصرفية تقرها الحكومات في البالد املختلفة )فياض، شحاتة،

 . القدرة املؤسسة شراء السلع والخدمات املعروضة للبيع بهدف إشباع حاجاته ا:السلوك الشرائي للمؤسسات إجرائي  

هي الوحدات االقتصادية التي تهدف لتحقيق الربح لتقديم خدمة التأمين لعمالئها مقابل دفع أقساط تأمينية مقابل هذه الخدمة   مين:شركة التأ •

 (2020)الزيادات، الضالعين،

 هن يقوم املؤمن بدفع مبلغ متفق عليأ ا: هي عبارة عن شركة تتعهد بتخفيض الخطر الذي يواجه الفرد أو املنشأة وفيه مقابل جرائي  إ شركة التأمين 

 .عند تحقق الخطر

 الدراسة:  نموذجأ .7.1 

 .االطالع عليها في هذه الدراسةلتحقيق الهدف من الدراسة، تم تطوير أنموذج الدراسة باالعتماد على املراجع والدراسات السابقة التي تم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج الدراسة أ :(1شكل )

 .( 2018)الكحلوت، من إعداد الباحثان باالعتماد على الدراسات السابقة  املصدر:

 :منهجية الدراسة . 8.1

وذلك ملالئمته لطبيعة الدراسة التي احتاجت إلى جمع    التحليلي،  املنهج الوصفي من خالل استخدام    تساؤالتهالتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على  

ملعرفة أهم املعايير التي تؤثر على قرار اختيار وذلك    البيانات من مجتمع الدراسة وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها الستخالص الدالالت والوصول إلى نتائجها،

ا  وتم  التأمينية.  للخدمات  املزودة  التأمين  لشركة  الصناعية  الشركات الشركات  سلوك  فهم  ملحاولة  الشرائي  املؤسسات  سلوك  نظريات  على  العتماد 

التي تهم    تحديدالصناعية عند اتخاذ قرار شراء خدمات التأمين واختيار شركة التأمين، وتم االستفادة منها في   املشترية  صحاب الشركات  أ أهم املعايير 

 على أرض الواقع. املمكنة املعايير تحديد كل لأصحاب االختصاص مع عدد من املقابالت باإلضافة إلجراء للتأمين،  لخدمات
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 : اإلطار النظري والدراسات السابقة .2

 اإلطار النظري: . 1.2

 : السلوك الشرائي للمؤسسات .1.1.2

ا. كما أنها تمتد  أحيان  السلوك الشرائي للمؤسسات عملية معقدة وتحتوي العديد من األشخاص، أهداف متعددة، ومعايير اتخاذ للقرار متضاربة  

( املؤسسات  بين  ما  العالقات  من  الكثير  وتحتوي  كثيرة،  مصادر  من  معلومات  إلى  تحتاج  الزمن،  من  طويلة  فترة   ;Webster and Wind,1973عبر 

Johnston and Lewin,1996 .) 

 
 

عندما يدرك شخص ما في املؤسسة وقوع مشكلة يمكن حلها   من أشكال حل املشكلة، حيث يخلق وضع الشراء تعتبر عملية شراء املؤسسات شكال

ف، من خالل اتخاذ إجراءات الشراء، ويتضمن السلوك الشرائي للمؤسسات جميع األنشطة التي يقوم بها أعضاء املؤسسة حيث يقومون بدورهم بتعري

 ت الشرائي الثالث. تقييم، واختيار املزودين من بين البدائل وذلك حسب ما جاءت به نظريات سلوك املؤسسا

حاور أساسية يجب فهمها عند تناول مفهوم السلوك الشرائي  مهتمت بسلوك املؤسسات الشرائي، أن هناك ثالث  ا تبين من الدراسات السابقة التي  

 : Pawlowski and Pastuszak, 2017))وهي للمؤسسات 

 .العوامل املؤثرة في عملية الشراء في املؤسسة •

 . ةمركز الشراء في املؤسس •

 .عملية شراء املؤسسة •

وهي   ،وتتعلق عملية شراء املؤسسات بأربعة أبعاد وكلما زاد فهمنا لهذه املحاور الثالث استطعنا أن نفهم السلوك الشرائي للمؤسسات بشكل أكبر.

 (. Pawlowski and Pastuszak, 2017)الشراء العوامل الخارجية، املؤسسة، أنشطة مركز الشراء في املؤسسة، واألفراد الذين يقومون بعملية 

اإلدارات األخر  املشتريات بالتعاون مع  إدارة  أن  املورد وتقويم مستمر ألدائه. كما  إلى متابعة ورقابة مستمرة على  الخدمات  ى كاإلدارة  يحتاج شراء 

ا يشمل قوته العاملة ومقدرته املالية املناسب وتقويمه تقويم  ا أكبر في البحث عن املتعاقد  املالية وقسم الجودة وبعض اإلدارات الفنية األخرى تأخذ وقت  

 . ( 2009يد،وأسلوب إدارته، والتزامه بقوانين السالمة واألمن وأهم عمالئه الحاليين والسابقين وخطة عمله واملشروعات التي تم تنفيذها من قبل )سع

 ,Garfamy)املؤسسات وقد أثبتت العديد من الدراسات أهمية العالقة ما بين اتباع املؤسسات ملعايير اختيار املزودين، ونجاح سير العمل في هذه 

 (. وفي األساليب  2005
 

 Ho,et) كمعيار وحيد من اتخاذ التكلفة  املعاصرة إلدارة سلسلة التوريد، يتم تقييم أداء املزودين بناء  على عدة معايير أخرى بدال

al., 2008)  . اء في هذه الدراسة نحاول التعرف على أهم املعايير التي يتم االهتمام بها من قبل أصحاب الشركات عند تقييم واختيار شركة التأمين عند شر

 الخدمات التأمينية. 

 : أهمية دراسة نظريات سلوك املؤسسات الشرائي •

املؤسسات الشرائي، حيث انبثقت أهمية التطرق للنظريات التي تختص بسلوك املؤسسات الشرائي، من معرفة أن ا سلوك تناولت النظريات قديم  

املشتري )الزبون(، وتحديد   أي نظرية تختص بسلوك  املزودة تستفيد من  النظريات املؤسسات  أن هذه  إذ  املزودة.  املؤسسات  التسويق في  العاملين في  ا 

مل التي تؤثر على استجابة املستهدفين للجهود التسويقية. كما تساعد نظريات سلوك املشتري املسوقين على تحليل املعلومات  تمكنهم من تعريف أهم العوا

املساعدة في تحديد أنها يمكنها  املستهلكين )املشترين(. كما  الذي يحتاجونه من معلومات إضافية لفهم سوق  السوق وتعريف ما  األهداف   املتوفرة عن 

(targets)   للجهود التسويقية، وتحديد أنواع املعلومات التي تهم العديد من متخذي قرار الشراء وتحديد املعايير التي سوف يستخدمونها في صنع هذه

رة، من ملستمالقرارات. باإلضافة يعتبر تحليل السلوك الشرائي للمؤسسات من أهم األساليب الضرورية ملواجهة املنافسة ومواكبة التطورات والتغيرات ا 

(، لذلك فإن دراسة 2020  خالل تبني أساليب وأدوات تسويقية حديثة معتمدة على دراسة متطلبات الشرائح السوقية الحالية واملحتملة )فياض وشحاتة،

 ر املزود وقرار الشراء. العوامل املؤثرة على السلوك الشرائي للمؤسسات قد تمكننا من معرفة املعايير التي تهتم بها الشركات عند القيام بقرار اختيا

 عن السلوك الشرائي للمؤسسات هي: •
ً
 بعض النظريات التي تحدثت قديما

 ) General model for understanding organizational buying behaviorالنظرية العامة للسلوك الشرائي للمؤسسات )  .1

(، فإن عملية الشراء في املؤسسات عبارة Webster and wind, 1972) الكاتبانبناء  على النظرية العامة للسلوك الشرائي للمؤسسات التي جاء بها 

املؤثرات    عن عملية اتخاذ للقرار يتم تنفيذها من قبل األفراد عن طريق التفاعل مع أفراد آخرين في سياق املؤسسة. حيث تتأثر املؤسسة بمجموعة من 

ا بميزانية املؤسسة مع أخذ األرباح بعين  م ضمن سياق رسمي داخل املؤسسات الرسمية، متأثر  وبناء على هذه النظرية فإن شراء املؤسسات يت املحيطة.

بين األفراد  االعتبار. وتتضمن عملية الشراء في املؤسسات على العديد من األشخاص املشاركين في عملية اتخاذ القرار، حيث يتم التفاعل بشكل معقد ما

 وما بين األفراد وأهداف املؤسسة. 
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 (  (Model of industrial buyer behavior ظرية السلوك الشرائي الصناعي للمؤسساتن .2

( الجوانب التي يتكون منها سلوك املؤسسات الشرائي. حيث اعتبرت أن Sheth, 1973)شيث  ووضحت نظرية السلوك الشرائي الصناعي التي جاء بها  

املشاركين في قرارات الشراء في املؤسسات. ويتعلق األمر الثاني بالظروف التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات مشتركة بين  الجانب األول هو العامل النفس ي لألفراد 

مجموعة متنوعة   هؤالء األفراد. أما بالنسبة للجانب األخير فهو عملية صنع القرار املشترك مع حتمية وجود الصراع بين صانعي القرار وحلها باللجوء إلى

 ات.من التكتيك

 ( Integrated model for organizational buying behaviorالنظرية التكاملية للسلوك الشرائي ) .3

الشرائي    1996  عام Johnston and Lewin الكاتبانقام   للسلوك  التكاملية  النظرية  باالعتماد على جمع عدد من    للمؤسسات،بتصميم  وذلك 

نة السابقة الدراسات السابقة ذات العالقة بسلوك املؤسسات الشرائي واملنشورة في أهم املجالت العاملية ألبحاث التسويق على مدار الخمسة وعشرين س

إلى نماذج املتغيرات التي قدمتها النظريات الثالث سابقة  ا. ومن ثم قاما بإضافة متغيرات جديدة  لها عالقة بالنظريات التي تم ذكرها مسبق    والتيللدراسة  

. لكنه من الصعب املشتريةيجب على املؤسسات التي تقوم بعملية البيع للمؤسسات أن تفهم السلوك الشرائي للمؤسسات    هذه النظريةوبناء على  الذكر.

دة املراحل، متعددة األشخاص، متعددة الدوائر، ومتعددة األهداف. كما ا ما يكون عملية متعدتحقيق هذا الفهم؛ ألن سلوك املؤسسات الشرائي غالب  

التي   القضايا واملؤثرات  البائعين في مجموعة معقدة من  الشرائي للمؤسسات عملية معقدة وتضع  السلوك  أن عملية  التكاملية  النظرية  تؤثر أضافت 

 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على سلوك املؤسسات. 

 ؤثرة في سلوك املؤسسات الشرائي بناًء على النظريات السابقة: أهم العوامل امل •

املشاعر، األهداف الشخصية، والسياسات  هنالك رؤية تقليدية لشراء املؤسسات تؤكد على متغيرات ليس لها عالقة بأهداف مهمة الشراء مثل 

على املتغيرات التي تتعلق بمهمة الشراء تؤكد بدورها على اهتمام املشتري في  الداخلية املرتبطة بعملية اتخاذ القرار الشرائي. هذه النظريات التي ال تركز  

الع أكدت على  الشراء  بمهمة  لها عالقة  ليس  التي  النظريات  املدركة. وبعض هذه  املخاطر  تقليل  أو  تعزيز غروره  في  التفضيالت،  القات  الحصول على 

بعملية الشراء. كما ركزت على الطرق التي تستخدمها املؤسسات املزودة لتوسعة تأثيرها على قرار   الشخصية املتبادلة بين رجل املبيعات واألفراد املرتبطين

 ,Webster and windالعامةوبناء على النظرية   .(Webster and wind, 1972) كاملةالشراء. ساهمت هذه الرؤى في فهم عملية الشراء إال أنها ليست  

 هي:( فإن األنواع األربعة للمتغيرات املحددة للسلوك الشرائي للمؤسسات  (1972

 املتغيرات املتعلقة باألفراد.  .1

 املتغيرات املتعلقة باملجتمع.  .2

 املتغيرات املتعلقة باملؤسسة. .3

 املتغيرات املتعلقة بالبيئة.  .4

وهي:    األساسية لدراسة تأثيرها على سلوك املؤسسات الشرائي،  املتغيراتاستخدام  (، فقد تم  Sheth, 1973)الصناعي  أما في نظرية السلوك الشرائي  

 باإلضافة إلى املتغيرات اإلضافية التالية املؤثرة على قرار الشراء:  املتغيرات البيئية، املؤسسية، صفات الشراء، 

 
ً

 الخطر املدرك، الخبرة السابقة، درجة تعقيد املنتج، ضغط الوقت.: صفات املنتج )الشراء(، حيث تتضمن متغيرات مثل مهمة الشراء، نوع املنتج، أوال

السعر، جودة    ا:ثانيً  املحتملين، مثل  املزودين  لتقييم  يتم استخدامها  التي  البائع واملعايير  القدرة صفات  املحددة، نوعية   الخدمة،  الحاجات  تلبية  على 

 املنتج، وقت التوزيع، الخدمة ما بعد البيع. 

 
ً
، ملعلومات أو املصدر ونوع كل معلومة يتعرض لها متخذ قرار الشراء. مثال على ذلك رجال املبيعات، اإلعالنات، تناقل التوصيات بين الناس: صفات ا اثالث

 لكتروني املباشرة.أخبار التجارة، ورسائل البريد اإل

متخذ القرار الشرائي في حل النزاعات الناتجة عن التضارب  من خالل نظريته، على الطرق التي يستخدمها Sheth : صفات حل النزاعات، حيث ركزارابعً 

 ساومة. الناتج عن اشتراك مجموعة من األفراد في اتخاذ القرار الشراء، حيث أفاد بأن هذه الطرق تحتوي على حل املشكلة واإلقناع، إضافة إلى امل

( وهي: املتغيرات البيئية، املؤسسية، صفات الشراء وهذه Johnston and Lewi, 1996)الثالثة  استخدمت النظرية التكاملية املتغيرات األساسية  

هيم والعالقات املتغيرات قد أعطت التصنيفات العامة للمؤثرات املتوقع تأثيرها على سلوك املؤسسات الشرائي. ولكنها فشلت في جمع كل املتغيرات واملفا

بالسلوك. وب املعقدة  التنبؤات  الناحية  التي تحتاجها  املفهوم ومن  النظرية من ناحية    Lewin Johnston and  طور   العملية فقدالتالي ومن أجل نضوج 

الثالث املذكورة   نتيجة لذلك أربعة أنواع من املتغيرات التي تؤثر في السلوك الشرائي للمؤسسات إلضافتها إلى املتغيرات األساسية املوجودة في النظريات

. وتم جمع املتغي
 
 رات اإلضافية في نقطتين:سابقا

 .ضغط الدور وقواعد القرار التي تعمل على املستوى الداخلي للمؤسسة نفسها .1

 عالقات املشتري بالبائع وشبكات االتصال التي تعمل ما بين املؤسسات.  .2



                              سجدية & درويش                                                                                                                            املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيار شركات التأمين....                                       

Global Journal of Economics and Business, 12(6) (2022), 757-778 
 763 

 

الشراء   املؤثرة على قرار  العوامل  الشرائي، فإن  املؤسسات  تناولت سلوك  التي  النظريات  بينهاوبناء على   ,Johnston and lewin)  متداخلة فيما 

على سبيل املثال، تؤثر على صفات األفراد الذين يعملون داخل هذه املؤسسة، وفي نفس الوقت تتأثر بالبيئة الخارجية    املشترية (. فصفات املؤسسة  1996

 للمؤسسة. 

بالصفات البيئية واملؤسسية والشرائية والخاصة بالبائع. بعض املؤسسات  بناء  على النظرية التكاملية تتأثر قواعد القرار عبر مراحل عملية الشراء  

على خبرة تكون فيها القواعد رسمية مثل أن يتضمن وجود معادالت معينة الختيار املزودين. وفي بعض املؤسسات تكون هذه القواعد غير رسمية وتعتمد 

 املشتري. 

البيئية واملؤسسية والشراء واملجموعة واملشاركين ويقصد به تضارب األدوار. أي أن املعلومات    أما املتغير الثاني ضغط الدور فإنه يتأثر بالصفات

لية الشراء، أن يكون ينقصها التوقعات املرافقة للشراء، طرق إنجاز توقعات الشراء املعروفة ونتائج أداء األدوار، وكمثال على التضارب في األدوار أثناء عم

 قليل تكلفة معينة مقابل زيادة في الجودة. الهدف من عملية الشراء ت

 ,Johnston and Lewinوالبائعة كما أنها تؤثر بها ) املشتريةوبناء على النظرية التكاملية، تتأثر عملية شراء املؤسسات بالعالقات ما بين املؤسسة 

ا الختبار . أي أن جميع هذه املؤثرات التي تؤثر في سلوك شراء املؤسسات، تتحد لتؤثر على عالقة الشركة بأي مزود. واملتغيرات التي يتم استخدامه1996(

 القوة، االعتماد، السلوك، مراقبة األداء، التعاون، الثقة، التكيف وااللتزام.  والبائعة: املشتريةالعالقة ما بين املؤسسة 

 العوامل املؤثرة في السلوك الشرائي للمؤسسات التي استخدمتها النظريات السابقة  تلخيص :(1)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عداد الباحثان باالعتماد على الدراسات السابقة واألدب النظري إ املصدر:

 

 الدراسات السابقة: . 2.2

والتي   .العاملي، تعريف املعايير التي يحتاجها بناء املرونة في سلسلة التوريدبعنوان اختيار املزود في ظل عدم اليقين    )Maleghemi,  2020(دراسة   •

تحديد إلى تعريف املعايير التي يحتاجها بناء املرونة في سلسلة التوريد. واستخدمت الدراسة دراسة الحاالت، املقابالت، والدراسات السابقة ل  هدفت

النتائج   أهم العوامل املعيارية التي يستخدمها مدراء التوريد الختيار املزودين، في ظل وجود عدم اليقين العاملي. وأظهرت الدراسة من خالل عرض

تمرار مع  أنه يوجد أربعة من املعايير: تبديد ثابت املعلومات مقابل تكامل البيانات في الوقت الحقيقي، تتحسن خطط إدارة االضطرابات القوية باس

ر عامل رئيس ي في التأثير  ن التواصل املعلوماتي يعتبأالدراسة ب  وأفادتالخبرة والتعاون واتفاقيات التحالف ومصالح الحكومات واملشرعين في القطاع.  

 دارة االضطرابات.إ يجابيا في  إ على قدرة سلسلة التوريد على الصمود أمام وجود الخلل، وأثبتت الخبرات في إدارة الخلل أن استجابة املزودين تؤثر  

هناك مرونة في العمليات التي تجري في   وتعتبر الدراسة أن مرحلة اختيار املزود نقطة استراتيجية في العمل، ومن خالل اختيار املزود الجيد يصبح

 . املؤسسات

، هدفت الدراسة إلى قياس العوامل املؤثرة في  العوامل املؤثرة في سلوك املستهلك في قطاع التأمين  بعنوان:  (Dubey and Tiwari, 2019(دراسة   •

العوامل. وذلك عن طريق مراجعة األدبيات السابقة ملعرفة سلوك املستهلك في قطاع التأمين والعمل على تحسين تقديم الخدمات بناء  على هذه  

هي:   هذه العوامل ومن ثم ترتيبها حسب أهميتها باستخدام املنهج الوصفي التحليلي عن طريق عمل استبيان. وتبين للدراسة بأن أهم هذه العوامل

الخدمة، معد التحتية، توزيع  البنية  الفرع،  التأمين، شبكة االتصال،  العمل، االستجابة، موقع شركة  الحسابات، عدد ساعات  الفائدة، فتح  ل 

 التكنولوجيا املستخدمة، توجيهات طاقم العاملين، سمعة الشركة. 

أكثر العوامل أهمية في التأثير على قرار الشراء   النظريات التي تبنت تلك العوامل  العوامل املؤثرة على قرار الشراء الصناعي 

 الصناعي بناء على نظريات 

 النظرية التكاملية.  البيئية املتغيرات 

 نظرية السلوك الشرائي الصناعي. 

 النظرية العامة للسلوك الشرائي للمؤسسات 

 . صفات الشراء 1

. صفات البائع واملعايير التي يتم استخدامها لتقييم  2

 املزودين املحتملين.

البيئية3 العوامل  في    .:.  املتبعة  القوانين  تشمل  التي 

الصناعية،   الشركات  مثل  قطاع  السائدة  الثقافة 

 العامل الديني، العامل االقتصادي والوضع السياس ي 

 . صفات املؤسسة املشترية 4

 . العالقات بين املؤسسات 5

 نظرية السلوك الشرائي الصناعي.  طبيعة عمل املؤسسة 

 النظرية التكاملية. 

 العامة للسلوك الشرائي للمؤسسات.النظرية 

 النظرية العامة للسلوك الشرائي للمؤسسات. صفات الشراء 

 النظرية التكاملية. 

 نظرية السلوك الشرائي الصناعي 

استخدامها   .1 يتم  التي  واملعايير  البائع  صفات 

 لتقييم املزودين املحتملين. 

 النظرية العامة للسلوك الشرائي للمؤسسات 

 السلوك الشرائي الصناعي نظرية 

 النظرية التكاملية 

 النظرية التكاملية  العالقات بين املؤسسات 
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هدفت الدراسة إلى التعرف على ، العوامل املؤثرة في اختيار العمالء املؤمن لهم في قطاع غزة لشركات التأمين بعنوان: ( 2018)دراسة الكحلوت  •

وخلصت  باستخدام املنهج الوصفي التحليلي حيث تم عمل استبيان  ة على سلوك العمالء املؤمن لهم عند اختيارهم لشركة التأمين،العوامل املؤثر 

ف تأثير العامل  الدراسة إلى أثر امتالك العمالء املؤمن لهم للثقافة التأمينية التي تؤهلهم الختيار شركة التأمين التي يتعاقدون معها، باإلضافة لضع

فيما يتعلق   لشركة أماا الديني على اختيارهم لشركة التأمين، فيما جاء تأثير عامل العالقات الشخصية كعامل وسيط يساهم في تعرف العمالء على  

يتها في  باملتغيرات املتعلقة بشركة التأمين، فهناك تأثير كل من جودة الخدمة التي تقدمها الشركة وسعر الخدمة التأمينية وسمعة الشركة ومصداق

  .اأداء التزاماتها على اختيار العميل لها، فيما جاء تأثير عامل املمارسات الترويجية لشركة التأمين ضعيف  

في الوالء وعالقتها بوالء الزبائن وأثرها على الحصة السوقية لشركات التأمين  2018)  دراسة امليمة •   الفلسطينية( بعنوان: العوامل املؤثرة 

كات الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل املؤثرة في والء العمالء وعالقتها بوالئهم تجاه شركات التأمين وأثر ذلك على الحصة السوقية لشر  هدفت

التأمين الفلسطينية. تم استخدام املنهج الوصفي. وهذه العوامل هي جودة الخدمات، سمعة وصورة شركة التأمين، سلوك العاملين)املسوقين(  

وتوصلت الدراسة إلى أن جميع العوامل املذكورة لها تأثير كبير على والء العمالء لشركات التأمين، أكثرها أهمية في التأثير  . سرعة الدفع والتعويض و 

 . هو سلوك العاملين، وتبين بأنه ال يوجد عالقة ما بين عوامل الوالء وزيادة الحصة السوقية لشركات التأمين

بعنوان: آثار التكلفة، جودة الخدمة املدركة، ورضا العميل على االستمرارية في تلقي خدمة التأمين الصحية   )et al.2017salim, -Abu(دراسة  •

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تكلفة الخدمة على جودة الخدمة املدركة. تم استخدام املنهج الوصفي    ، من املزود الحالي في اإلمارات العربية املتحدة

اإلمارات متعدد الجنسيات  وتم توزيع اعتبار أن شعب  املدركة يجب أن تؤخذ ،  االستبيانات في اإلمارات وعلى  وجدت الدراسة بأن تكلفة الخدمة 

  بجدية أكبر من قبل مسوقي الخدمات على أنها واحد من أهم محددات إدراك العميل لجودة الخدمة، كما أنها مؤشر لقياس رضا العميل. حيث أن

ا عند مقارنتها بالتكلفة الكلية للخدمة، ستحدد كيف سيدرك العميل جودة الخدمة، وإدراك العميل لجودة يل لجودة الخدمة خصوص  توقعات العم

الخدمات ستؤثر  الكلية، وإدراك جودة  التكلفة  إدراك  بتوقعاته،  املرتبط  العميل  الخدمات، ورض ى  اتجاه  العميل  الخدمة ستحدد مستوى رضا 

االستمرار بالشراء أو عدم االستمرار مع مزود الخدمة الحالي، حيث ركزت هذه الدراسة على عوامل    ونيته فيلعميل الشرائي  جميعها على سلوك ا 

شارت الدراسة إلى أن رض ى العميل العالي اتجاه خدمة التأمين الصحي، يؤدي إلى استمرار تلقيه للخدمة من أ استمرارية تلقي الخدمة من املزود. و 

 . غم من أن عدم رضا العميل اتجاه خدمة التأمين الصحي ال تؤدي بالضرورة إلى عدم استمرارية تلقي الخدمة الصحية من العميلاملزود، بالر 

هدفت الدراسة إلى تحديد سلوك عمالء الشركات التي تقدم خدمات تأمين على الحياة للمجموعات.  تم جمع البيانات    ).Imran et al 2017 (دراسة •

املقابالت واألسئلة املفتوحة املوجهة للزبائن. وتم عمل مجموعة تركيز تكونت من عدد من خبراء تقديم خدمات التأمين إضافة إلى توزيع  عن طريق 

ؤثرة  امل املعدد من االستبانات على عدد من الزبائن، إذ تم استخدام املنهج االستكشافي وباستخدام األدبيات املتعلقة باملوضوع تم التوصل إلى العو 

لوكية على سلوك األفراد عند شراء خدمات التأمين على الحياة، وهي عدالة الخدمة، جودة الخدمة، قيمة الخدمة والتي تؤثر على نية الشركات الس

ا  مقدمي  على  يجب  والتي  اإلضافية  األداء  استراتيجيات  مجموعة من  إلى  التوصل  تم  الدراسة  هذه  نتائج  على  وبناء  والتبديل(،  لخدمات )الوالء 

 استكشافها. وذلك عن طريق عمل االنحدار املتعدد الذي أجري للعثور على متغيرات تقييم الخدمة 

إلى إيجاد   والتي هدفت  (B2Bالسلوك الشرائي للمؤسسات تجاه املؤسسات في سياق)   بعنوان   ) Pawlowski and Pastuszak, 2017 (دراسة •

شرائي  الفروقات والتشابهات ما بين البيع للشركات والبيع لألفراد، وذلك من خالل الرجوع إلى الدراسات السابقة التي تناولت موضوع السلوك ال

. وبناء على للمؤسسات اتجاه املؤسسات. تم استخدام املنهج الوصفي تكونت عينة الدراسة من أصحاب القرار املحترفين في املؤسسات املختلفة

ا وبقوة. كما قامت الدراسة بمراقبة عبور في التعاون ما بين املؤسسات، في نمو متزايد ديناميكي   اإللكترونيةالتحليالت، تبين بأن استخدام الوسائل 

ملؤسسة، حيث تطلب املؤسسات  لكترونية. أظهرت الدراسة وجود اختالفات واضحة ما بين الزبون الفرد والزبون ا إلاملزودين للمشترين عبر القنوات ا 

طلب  مقابل والئها للمؤسسات األخرى الحصول على سعر جيد، تسهيالت خاصة في املناولة، والسعي وراء تحسين التكلفة. كما أن شراء املؤسسات يت

خصصة. وأظهرت الدراسة  وصف تقني مفصل للمنتج. بعض املؤسسات تقبل شراء الخدمة املشابهة للتي تشتريها، والبعض ال يقبل إال خدمة مت

املؤس يهم  أكثر ما  الخدمة، وأن  الحصول على  تكلفة  الخدمة،  الخدمة، سعر  املزود، هي جودة  اختيار  املؤسسة في  تتبعها  التي  املعايير  سات،  بأن 

الدراسة أهمية دور العالمة تحقيق األهداف االستراتيجية للمؤسسة، إمكانية عمل عالقات طويلة األمد، والشفافية في نظام التسعير. كما أظهرت 

 .التجارية في عملية شراء املؤسسات، وأهمية املعاملة الخاصة التي تقدمها الشركات للشركات العميلة

الهدف     (Mathur  and Tripathi  ,  (2014دراسة • التأمين.  الزبائن لشركة  اختيار  املؤثرة على  العوامل  إلى تعريف وتقييم  الدراسة  هدفت هذه 

تأثي   األكثر  العوامل  البحث عن  وفق  الرئيس ي هو  ترتيبها  ثم  في هذه ا  اإلحصائي  التحليل  استخدام  تم  الوصفي  املنهج  استخدام  لذلك من خالل  ا 

تأثير   األكثر  العوامل  ملعرفة  الحسابي  املتوسط  الدراسات  الدراسة  من  العوامل  هذه  استخراج  وتم  األهمية.  حسب  ترتيبها  ثم  ومن  االختيار  في  ا 

التحتي البنية  أهمية  إلى  املوقع والشبكة والفرع إضافة  التركيز على عوامل مثل  إلى  الـتأمين تحتاج  أن شركة  الدراسة  تبين من  ة وتقديم السابقة. 

وساعات الحسابات  وفتح  الفائدة  ومعدالت  العوامل    الخدمات  أن  كما  الشركة  وسمعة  املوظفين  وتوجيه  املستخدمة  والتكنولوجيا  العمل 
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معرفتها من قبل شركات التأمين من أجل تأسيس قاعدة بيانات تساعد شركات التأمين في معرفة   يجب  الديموغرافية لألفراد هي العوامل املهمة التي

 . تفضيالت الزبائن
هذه الدراسة إلى دراسة أثر دوافع الشراء الصناعي وأثره على سلوك املشتري الصناعي في مدينة  هدفت )2011زبداوي، شبيب وآخرون،  ) دراسة •

نابلس، وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي في وصف خصائص مفردات عينة الدراسة كما اتبعت الدراسة املنهجية السببية حيث اختبرت تأثير  

املتغ املالئمة  عدد من  العينة  استخدام  تم  الوصفي حيث  املنهج  استخدام  تم  الدراسة  أهداف  تحقيق  أجل  ومن  التابع.  في  املستقلة   وقاميرات 

مستهلك صناعي. وقد بينت الدراسة أهمية  42الباحثون بتوزيع استبانات على مفردات العينة بتزامن تواجدهم في مدينة نابلس. وتكونت العينة من 

فكانت   التجارية وطريقة عرض املنتج. أما بالنسبة للعالقات الشخصية  والعالمةقياس السعر، قياس خدمات ما بعد البيع، قياس الكلمة املنقولة،  

 متوسطة األهمية بالنسبة للعينة. 

هذه الدراسة إلى   هدفتبريطانيا: جامعة اوستن  املوردين،( بعنوان طرق صنع القرار املتعددة املعايير لتقييم واختيار et al.Ho ,2010 ,)دراسة  •

قدمت هذه الدراسة أدبيات سابقة عن طرق تقييم واختيار املزود. اعتمدت هذه  .  معرفة أهم معايير تقييم واختيار املوردين التي تهتم بها املؤسسات

. وأوضحت بأنه في  2008إلى عام   2000عام  الفترة بين الدراسة على مراجعة األدبيات السابقة التي اختصت في معايير تقييم واختيار املزودين خالل 

 
 

 من اتخاذ التكلفة كمعيار منفرد. أثبتت الدراسة بأن اإلدارة املعاصرة لسلسلة التوريد يتم تقييم املزودين املحتملين عن طريق معايير متعددة بدال

اعد الباحثين ومتخذي القرار في تطبيق األساليب بفاعلية. القرار املتعددة املعايير أفضل من النهج التقليدي القائم، كما أنها تس  وطرق اتخاذمناهج  

بين املزودين.  و بينها    ماحيث وجدت هذه الدراسة بأنه بناء على أساليب اإلدارة الحديثة، تهدف املؤسسات ألن تكون هناك عالقة مشاركة طويلة األمد  

ون باإلمكان االعتماد عليهم. كما أضافت الدراسة أن السعر أو التكلفة  وأن تقوم املؤسسة باستخدام عدد أقل من املزودين وفي الوقت نفسه أن يك 

 .التكلفةا لتقييم أداء املزود هو الجودة، يليها بعد ذلك التوزيع، السعر أو ا، بل أن املعيار األكثر استخدام  ليست هي املعيار األكثر استخدام  

 التعليق على الدراسات السابقة: 

،  للمورديناملعايير املؤثرة في اختيار الشركات  والتعرف على مجموعة منالسلوك الشرائي للشركات،  حول من خالل استعراض الدراسات السابقة 

وذلك ،  مينوجود توافق في اآلراء بشأن أهمية املعايير عند اختيار شركة التأ  الباحثون   ودراسات العوامل املؤثرة في سلوك زبائن شركات التأمين، الحظ

من حيث املنهج العلمي استخدمت .  والباحثين إال أنهم اتفقوا على أهمية املعايير عند تقييم واختيار شركات التأمين  بالرغم من اختالف مجتمعات الدراسة

 الدراسة. معظم الدراسات املنهج الوصفي واعتمد الباحثون على االستبيان كوسيلة لجمع البيانات مع اختالف العينات ومجتمعات 

.  السلع والخدماتلشراء    املوردينلقد توافقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنها تهتم في دراسة املعايير التي تهتم بها الشركات عند اختيار  

في سياق   باإلضافة إلى استخدامها املنهج الوصفي ولالستبانات كأدوات لجمع البيانات. كما اتضح من استعراض الدراسات أهمية دراسة معايير الشراء

 ، واستراتيجيات التسويق في املؤسسات املوردة. املشتريةشراء املؤسسات من املؤسسات وذلك لتحسين استراتيجيات الشراء في املؤسسات 

الدراسة ع ال  نوتتميز هذه  الدراسات  السابقة في كونها من  الضفة  قليلة  الدراسات  اختيار شركات و من نوعها في  الشركات في  التي تدرس معايير 

النظرية   صةالتأمين عند شراء الخدمات التأمينية من خالل استخراج املعايير من املتغيرات التي تم استخراجها من نظريات سلوك املؤسسات الشرائي خا

يط إلى التكاملية. كما تتميز هذه الدراسة بكونها تطرقت للموضوع من وجهة نظر أصحاب القرار الشرائي في الشركات الصناعية. مع التطرق بشكل بس

م استخدام املنهج  املوضوع من وجهة نظر شركات التأمين من خالل عمل بعض املقابالت مع مدراء ووكالء شركات التأمين، ومن ناحية منهجية البحث ت

باستخ املعايير  تحليل هذه  تم  والنظريات، حيث  الدراسات  املوردين من  تقييم  في  املهمة  باملعايير  املتعلقة  املتغيرات  تجميع  بعد  التحليل  الوصفي  دام 

 . اإلحصائي املناسب ملعرفة املعايير األكثر أهمية، ومحاولة الربط بين هذه املعايير

 : ــها منهجية الدراسة وإجراءات .3

 منهج الدراسة:  . 1.3

  م استخدام املنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها. إن املنهج الوصفي يستخدم لوصف ظاهرة ما للوصول إلى األسباب ت

على جمع وتحليل البيانات واختبار الفرضيات ومن هذا املنهج  يعتمد    .التي أدت إلى حدوث تلك الظاهرة والتعرف على العوامل التي تؤثر على تلك الظاهرة 

 .  )SPSS(ثم استخالص النتائج بعد تحليل ارتباط وعالقة املتغيرات ببعضها البعض عن طريق استخدام برنامج التحليل اإلحصائي

  مجتمع الدراسة: .2.3

شركة صناعية.   )150(الشركات الصناعية في محافظة بيت لحم املسجلة لدى وزارة االقتصاد الوطني وعددها  جميع مدراء  تمثل مجتمع الدراسة من  

 يج، األثاث.وتنوعت الغايات لهذه املصانع واشتملت على املصانع التي تقوم ب: صناعة الحجر، صناعات الباطون، خشب الزيتون، األغذية، األدوية، النس
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 عينة الدراسة: .3.3 

حيث تم توزيع االستبانة على مدراء من الدوائر املختصة  شركة،    )102(بعد أن تم وصف مجتمع الدراسة تم اختيار عينة مالئمة )ممكنة( تكونت من  

 ( من مجتمع الدراسة وهي تفي بأغراض الدراسة. %68نسبة ) بعملية الشراء ومالكي الشركات الصناعية. مثلت العينة

 أداة الدراسة: .4.3

التي تتعامل مع شركات التأمين، وذلك ملعرفة أهم املعايير التي   الصناعية  بتطبيق أداة االستبانة كأداة لجمع البيانات من الشركات    انقام الباحث

ار شركات  مقابالت لجمع معلومات مبدئية عن أهم املعايير التي تهتم بها الشركات عند اختي  أربعتهتم بها عند اختيار شركات التأمين، كما قاموا بإجراء  

لشركات صناعية، ومقابلتين تم عملهما مع وكيل ومدير فرع شركة تأمين وكان الهدف من سؤالهم عن ا   كيمالو تم عمل مقابلتين مع مدراء حيث التأمين. 

 سة. التأمين، حيث ساعد ذلك في حصر املعايير املهمة وساعد في اعداد استبانة الدرا أهم املعايير التي تهمهم عند اختيار شركة 

 صدق أداة الدراسة: .5.3 

( ارتباط  الصدق باستخدام معامل  الداخلي كما Person Correlationتم احتساب  الصدق  للتحقق من  للمحاور  الكلية  الفقرات والدرجة  بين   )

 . (2رقم ) تظهر من خالل الجدول 

 : نتائج تحليل اختبار التحليل العاملي لفقرات أداة الدراسة (2)جدول 

معامل   الرقم 

 االرتباط 

معامل   الرقم  Signالداللة 

 االرتباط 

معامل   الرقم  Signالداللة 

 االرتباط 

الداللة  
Sign 

 واالقتصادية   السياسية،املحور األول: العوامل البيئية: العوامل الثقافية، القانونية، 

1 .554** .000 3 .599** .000 5 .682** .000 
2 .637** .000 4 .423** .000 6 .649** .000 

 املحور الثاني: تأثير العالقات بين الشركتين

7 .234* .018 10 .596** .000 13 .717** .000 
8 .516** .000 11 .611** .000 14 .611** .000 
9 .716** .000 12 .365** .000    

 املحور الثالث: صفات تتعلق بشركة التأمين 

1 .494** .000 9 .591** .000 17 .599** .000 
2 .603** .000 10 .274** .005 18 .593** .000 
3 .464** .000 11 .238* .016 19 .485** .000 
4 .456** .000 12 .431** .000 20 .567** .000 
5 .573** .000 13 .479** .000 21 .682** .000 
6 .466** .000 14 .473** .000 22 .608** .000 
7 .411** .000 15 .457** .000    
8 *.231 .019 16 **.537 .000    

 إعداد الباحثان  املصدر:

تظهر كافة القيم وجود ارتباط عالي   بحيث،  اويتضح من الجدول السابق، بأن جميع نتائج التحليل العاملي لفقرات أداة الدراسة كانت دالة إحصائي  

تباط ذو بين الفقرات والدرجات الكلية للمجاالت الثالث مما يدل على الصدق الداخلي ألداة الدراسة. وبالرغم من حصول بعض الفقرات على معامل ار 

اختيارنا لشركة التأمين بعالقتنا    هي: يتأثرفقرات  لذلك تم قبول الفقرات. وهذه ال  050.قيمة منخفضة، إال أن الدالة الخاصة بها كانت بقيمة أقل من  

 على الشخصية مع مدير شركة التأمين، نختار شركة التأمين التي تحرص على تقديم خدمات مميزة ما بعد حدوث الحادث، ونختار شركة التأمين بناء  

 .رسون وألن الداللة موجودة نبقي الفقرة كما هيالعروض التي تقدمها. قد يكون االختالف في فهم هذه العبارات أدى إلى هبوط قيمة بي

 ثبات أداة الدراسة .6.3

 ( 3( للمجالين كما تظهر من خالل الجدول رقم )Alpha  Cronbachباعتماد معادلة كرونباخ ألفا ) الباحثان للتحقق من ثبات أداة الدراسة، قام

 االستبانة بشكل تفصيلي: معامل االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( ملحاور (3)جدول 

 Alphaقيمة   عدد الفقرات  العينة االستطالعية  البيان

 0.70 6 30 محور العوامل البيئية 

 0.72 8 تأثير العالقات بين الشركتين 

 0.82 22 صفات تتعلق بشركة التأمين 

 0.87 36 الثبات الكلي ألداة الدراسة 

الدراسة قد حققت درجة عالية من الثبات، حيث بلغت قيمة معامل كرونباخ ألفا للثبات الكلي لالستبانة  ويتضح من الجدول أعاله، أن استبانة  

 ت.(، وهو ما يجعل الباحثان مطمئنين إلى سالمة إجراءات بناء االستبانة وسالمة األسئلة التي تحتويها وأنها تتمتع بدرجة عالية من الثبا0.87)
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 عرض نتائج الدراسة: .4

ت الجزء من الدراسة، تم تناول تحليل وتفسير استجابات املبحوثين املتعلقة باملعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركافي هذا  

 التأمين عند شراء الخدمات التأمينية، حيث سعت الدراسة في هذا الجزء إلى اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها. 

 (:  2001( )أبو صالح، 4ئج، تم اعتماد مقياس األهمية النسبية ملقياس ليكرت الخماس ي كما يوضح الجدول التالي )ولغرض تفسير النتا

 : األهمية النسبية لنتائج املتوسطات الحسابية (4) جدول 

 تفسير الدرجة  املتوسط الحسابي

 منخفضة  فأقل  2.33

 توسطة م 2.34-3.67

 عالية فأعلى  3.68

في  ولإلجابة عن   ذكرها  إحصائية سبق  واختبارات  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  استخدام  تم  واختبار فرضياتها،  الدراسة  أسئلة 

 املنهجية، وتم عرض النتائج كما يلي: 

 اختيار شركة التأمين املزودة للخدمة؟ ما هي املعايير التي تهتم بها الشركات الصناعية في قرار : الرئيس يالدراسة سؤال إلجابة على نتائج ا . 1.4

الباحث قام  األول  الدراسة  الدراسة   ان لإلجابة عن سؤال  أداة  لفقرات  املبحوثين  لتقديرات  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  بحساب 

 ومجاالتها.

 للخدمة "في قرار اختيار شركة التأمين املزودة  : األعداد واملتوسطات الحسابية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة حول" املعايير التي تهتم بها الشركات الصناعية(5) جدول 

 
 

 

 

 

 

 

الحسابي للعوامل البيئية ( وهي قيمة مرتفعة، واملتوسط  4.02أن املتوسط الحسابي الكلي للعوامل جاء بقيمة )5) تشير البيانات الواردة في الجدول )

  ( وهي درجة متوسطة، أما باقي املجاالت جاءت بقيم مرتفعة. وهذا يدل على أهمية هذه املعايير بالنسبة للشركات الصناعية. وأن املعايير 3.64جاء بقيمة )

مين. أما املعايير املتعلقة بالعالقات بين الشركتين  املتعلقة بالعوامل البيئية هي ذات أهمية متوسطة بالنسبة للشركات الصناعية عند اختيار شركة التأ

ذات أهمية   4.13)وصفات شركة التأمين فهي ذات أهمية كبيرة. ويتبين من هذا الجدول أن املعايير التي تتعلق بصفات شركة التأمين )متوسط حسابي  

الشركات الصناعية لشركات التأمين، وأن جودة الخدمة التأمينية هي املعيار أكبر من العوامل البيئية والعالقات بين الشركتين في التأثير على قرار اختيار 

الحسابي   التأمين )متوسطها  بين صفات شركات  الخدمات )4.25)األهم من  التأمين4.08)، يليها سعر  التأمين  4.06)) ، ثم صورة شركة   ثم قوة شركة 

 .((Dubey and Tiwari, 2019، حيث ان هذه النتيجة اتفقت مع دراسة 3.91))

اخيارها لشركات التأمين، وهذا    والكفاءة عندمن خالل عرض هذه النتيجة يرى الباحثان بأن الشركات الصناعية تهتم بشكل كبير حول الجودة  

 املستقبلية.  على استمراريتها وتجنب املخاطريدل على مدى االهتمام باملحافظة 

 : إجابة على أسئلة الدراسة الفرعية . 2.4

  :التاليةسئلة الفرعية األ  اإلجابة علىالبد من  الرئيس للدراسة كان لإجابة السؤا وللوصول إلى 

 مدى تؤثر العوامل البيئية )العامل الثقافي، القانوني، السياس ي، واالقتصادي( عند اختيار الشركة الصناعية لشركة التأمين؟ إلى إي  •

 . )العوامل البيئية( االستبانةوقد تمثلت اإلجابة عنه في املحور األول من  

 .6)ا حسب املتوسط الحسابي كما في الجدول )قامت الباحثان بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املجال، وتم ترتيبها تنازلي  

 

 

 

 

 

 الدرجة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجال  الرقم 

 متوسطة  650. 3.64 العوامل البيئية  1

 مرتفعة  530. 4.00 العالقات بين الشركتين  2

 مرتفعة  0.42 4.25 جودة الخدمة التأمينية  صفات شركة التأمين  3

 مرتفعة  0.66 4.08 تأثير السعر   

 مرتفعة  0.67 4.06 صورة الشركة   

 مرتفعة  0.92 3.91 قوة الشركة   

 مرتفعة 0.41 4.13 الدرجة الكلية للصفات  

 مرتفعة 0.40 4.02 الدرجة الكلية للعوامل  
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افات املعيارية الستجابات أفراد العينة مرتبة  (6)جدول   )العوامل البيئية( ا حسب استجابات مجتمع الدراسة للمحور األول تنازليً : املتوسطات الحسابية واالنحر

 

 

 

 

 

 

 

 

( الجدول  الواردة في  البيانات  يتأثر  6تظهر  للفقرة:  أعلى متوسط حسابي كان  أن  القانونية،  (  للمساءلة  للتعرض  التأمين بتجنبنا  اختيارنا لشركة 

( وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الترتيب الثاني الفقرة: يتأثر اختيارنا لشركة التأمين بمسؤوليتنا اتجاه املوظفين، بمتوسط  5( من أعلى قيمة )4.12بقيمة )

 ( وهي درجة مرتفعة.3.86حسابي مقدار )

أقل   )بينما كان  التأمين، بمتوسط حسابي مقداره  اختيارنا لشركة  السياسية على  للفقرة: تؤثر تغيرات األوضاع  ( وبدرجة  3.14متوسط حسابي 

( التأمين، بمتوسط مقداره  اختيارنا لشركة   في 
 
الديني والشرعي دورا العامل  يلعب  أن هذه 3.27متوسطة، والفقرة:  ( وبدرجة متوسطة. وهذا يدل على 

 . بشكل كبير على اختيار الشركات الصناعية لشركات التأمينتتأثر  املعايير ال

يقيس التشتت في إجابات مجتمع الدراسة في املجال املذكور، نجد بأنها جميعا تأتي ما    املعياري الذي   واالنحرافوبالنظر إلى املتوسطات الحسابية  

املتوسطة  ا   واملرتفعة.  بين  بأن معايير  تبين  الجدول  التأمين هي تجنب  بناء  على هذا  الصناعية لشركة  الشركة  اختيار  البيئية ذات األهمية عند  لعوامل 

يليه في األهمية معيار مسؤولية الشركة الصناعية اتجاه املوظفين، مسؤولية الشركة الصناعية اتجاه الزائرين،    القانونية،الشركات الصناعية للمساءلة 

وبذلك تكون نتائج هذا السؤال قد توافقت ا، في مجال عمله واالستدامةتسعى االستمرارية الصناعية ان الشركات  على ثم الوضع االقتصادي، وهذا يدل

 (. Dubey and Tiwari, 2019) ( واختلفت مع دراسة2018)الكحلوت، مع دراسة كل من

فيما يتعلق بالعوامل البيئية فهو عامل األوضاع السياسية، أما بالنسبة للمعيار األقل أهمية بالنسبة للشركات الصناعية عند اختيار شركة التأمين  

التأمين وفق   الصناعية تختار شركات  الشركات  أن  إلى  الديني، وهذا يعود  الجودة  والعامل  ن أ الباحثان    واملصداقية، ومن هنا يرى ا معاير محددة مثل 

خاصة لدى تعرضه لضرر أو حادث، كما أن تواصل الشركة  املناسبين  املكان  الصناعية ترتكز على مدى إمكانية حصوله على الخدمة في الوقت و   الشركات

 .معه بشكل مستمر وفعال خالل هذه الفترة من شأنه أن يحفز تقييمه للخدمة ومدى جودتها

 ؟ الشركة مدى يؤثر وجود عالقات مسبقة بين الشركة الصناعية وشركة التأمين على قرار اختيار الشركة الصناعية لهذه إلى أي  •

السؤال   الباحثلإلجابة على هذا  تنازلي    انقام  ترتيبها  املجال، وتم  املعيارية لفقرات  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  املتوسط  بحساب  ا حسب 

 (.7)الجدول الحسابي كما في 

افات املعيارية الستجابات أفراد العينة مرتبة تنازليا حسب استجابات مجتمع الدراسة (7)جدول   بين الشركتين(  )العالقات: املتوسطات الحسابية واالنحر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الواردة في   البيانات  الشركتين ذات  4.3) الجدول تظهر  بين  العالقات  أن جميع معايير  الصناعية باستثناء معيار (  بالنسبة للشركات  أهمية كبيرة 

نا السابقة معها، االرتباط مع شركة التأمين بعالقة تجارية جاءت أهميتها متوسطة.  أعلى متوسط حسابي كان للفقرة: يتأثر اختيارنا لشركة التأمين بتجربت

، استعداد ملساعدتناالثاني الفقرة: نختار شركة التأمين التي يكون موظفوها على  ( وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الترتيب  5( من أعلى قيمة )4.54بقيمة )

املتوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة 

 املئوية

تقدير 

 االستجابة 

 مرتفعة  82.4% 859. 4.12 يتأثر اختيارنا لشركة التأمين بتجنبنا للتعرض للمساءلة القانونية  4

 مرتفعة  77.2% 1.005 3.86 اختيارنا لشركة التأمين بمسؤوليتنا اتجاه املوظفين يتأثر  2

 مرتفعة  73.6% 1.089 3.77 يتأثر اختيارنا لشركة التأمين بمسؤوليتنا اتجاه الزبائن)الزائرين( 3

 مرتفعة  73.6% 1.220 3.68 يتأثر اختيارنا لشركة التأمين بالوضع االقتصادي  6

 في اختيارنا لشركة التأمين يلعب  1
 
 متوسطة  65.4% 1.118 3.27 العامل الديني والشرعي دورا

 متوسطة  62.8% 1.251 3.14 تؤثر تغيرات األوضاع السياسية على اختيارنا لشركة التأمين  5

املتوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة 

 املئوية

تقدير 

 االستجابة 

 مرتفعة  90.8% 655. 4.54 بتجربتنا السابقة معها يتأثر اختيارنا لشركة التأمين  1

 مرتفعة  85.2% 878. 4.26 استعداد ملساعدتنانختار شركة التأمين التي يكون موظفوها على   6
 مرتفعة  85% 826. 4.25 نختار شركة التأمين التي تبقى في اتصال دائم معنا  5

 مرتفعة  80% 867. 4.00 الحصول على خصم يستمر شراؤنا من نفس شركة التأمين من أجل  3

 مرتفعة  77.4% 1.183 3.87 يتأثر اختيارنا شركة التأمين بعالقاتنا الشخصية مع وكيل شركة التأمين  8

 مرتفعة  76.8% 1.069 3.84 يتأثر اختيارنا شركة التأمين بعالقاتنا الشخصية مع مدير شركة التأمين  7

 مرتفعة  75% 994. 3.77 التأمين من أجل تقليل املخاطر يستمر شراؤنا من نفس شركة  4

نختار شركة التأمين التي تربطنا معها عالقة تجارية متبادلة )تقوم بشراء   2

)
 
 منتجاتنا مثال

 متوسطة  %69.2 1.069 3.46
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بينما كان أقل متوسط حسابي للفقرة: نختار شركة التأمين التي تربطنا معها عالقة تجارية متبادلة   ( وهي درجة مرتفعة.4.26بمتوسط حسابي مقدار )

 
 

( وبدرجة متوسطة، والفقرة: يستمر شراؤنا من نفس شركة التأمين من أجل تقليل املخاطر، 3.46ه )(، بمتوسط حسابي مقدار )تقوم بشراء منتجاتنا مثال

 مرتفعة. ( وبدرجة 3.77بمتوسط مقداره )

لها.   لصناعيةوبناء  على نتائج الجدول السابق يتضح لدى الباحثان أن التجربة السابقة مع شركة التأمين هي املعيار األهم بالنسبة الختيار الشركة ا 

أصبح ضروري  حيث   تأمين موثوقة  التعامل مع شركات  األخطار ان  ويحميها من  الشركات  تطور  الى  يؤدي  ذاته  بحد  الشركات، وهذا  في جميع مجاالت  ا 

يار شركة التأمين ، بينما حصل اختاملستقبلية التي يمكن أن تعيق من عملها وهذا بحد ذاته يساعدها في ومواكبة التطور والتقدم مع الشركات النموذجية

ن الشركات الصناعية تمتاز في االستقاللية أ ن يكون هناك عالقة متبادلة على درجة منخفضة ويالحظ الباحثان  أ من خالل ارتباطها بشراء من منتجاتها أي  

 (.2018وال تضع على نفسها قيود، حيث هذه النتيجة تشابهت مع دراسة )امليمة،

قرار اختيار الشركة الصناعية    السوق( على إلى أي مدى تؤثر صفات شركة التأمين )جودة الخدمة، السعر، صورة الشركة, قوة شركة التأمين في   •

 لشركة التأمين؟ 

مجاالت، وتم   أربعن  بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور الثالث واملكونة م  انقام الباحثلإلجابة على هذا السؤال  

 ا حسب املتوسط الحسابي كما يلي: ترتيبها تنازلي  

 
ً

 ( على قرارنا عند اختيار شركة التأمينService quality: تأثير جودة الخدمة التأمينية ) أوال

 )الجودة التأمينية(  مجتمع الدراسةا حسب استجابات املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة مرتبة تنازلي   :(8)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كبيرة بالنسبة للشركات الصناعية حيث تهتم ( أن جميع املعايير التي تتعلق بجودة الخدمة التأمينية ذات أهمية  8تظهر البيانات الواردة في الجدول )

حادث، بقيمة بها عند اختيار شركة التأمين. أعلى متوسط حسابي كان للفقرة: نختار شركة التأمين التي لديها مصداقية عالية بالتعويض اتجاهنا بعد ال

ساعة(،  24يار شركة التأمين التي تستجيب لنا في جميع األوقات )( وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الترتيب الثاني الفقرة: نفضل اخت5( من أعلى قيمة )4.62)

بينما كان أقل متوسط حسابي للفقرة: يتأثر اختيارنا لشركة التأمين باللباقة التي يتصف بها موظفوها،   ( وهي درجة مرتفعة.4.50بمتوسط حسابي مقدار )

(  3.96ختيارنا لشركة التأمين باملظهر املميز الذي يظهر به موظفوها، بمتوسط مقداره )( وبدرجة مرتفعة، والفقرة: يتأثر ا 3.68بمتوسط حسابي مقداره )

 وبدرجة مرتفعة.

الشركة تبين من هذا الجدول أن أهم معيار من معايير جودة الخدمة التأمينية بالنسبة للشركات الصناعية هو املصداقية العالية بالتعويض اتجاه  

والتعويض    االستجابةشركة التأمين تجاه املشتركين وسرعة     التزامان الشركات الصناعية تهتم بشكل كبير بمدى    ثانيالحظ الباحالصناعية، ومن هنا  

لى بناء عالقة تكاملية مع املشتركين )املستأمنين(، إ دي  ؤ ي  ةي حادث، في ظل بيئة مهنية مبنية على أساس من الوضوح واملصداقية، وهذا بحد ذاتأ فور وقوع  

املتوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

تقدير  الدرجة 

 االستجابة 

بالتعويض اتجاهنا بعد  نختار شركة التأمين التي لديها مصداقية عالية   7

 الحادث 

 مرتفعة  %92.4 564. 4.62

 مرتفعة  90% 671. 4.50 ساعة( 24نفضل اختيار شركة التأمين التي تستجيب لنا في جميع األوقات) 8

نختار شركة التأمين التي تحرص على تقديم خدمات مميزة ما بعد حدوث   10

 )مثل خدمات توفير سيارة، عالج، الخ( الحادث 

 مرتفعة  %89.8 714. 4.49

نفضل شركة التأمين التي تقوم بمتابعة تجديد التأمين الخاص بنا بشكل   9

 دوري لتذكيرنا

 مرتفعة  %88.6 802. 4.43

 مرتفعة  86% 818. 4.30 التأمين التي نشعر اتجاهها بالثقة نختار شركة  1

اتجاه   6 املتغيرة  متطلباتنا  مع  باملرونة  تتصف  التي  التأمين  شركة  نفضل 

 الخدمات 

 مرتفعة  %85.4 733. 4.27

 مرتفعة  85% 941. 4.25 نختار شركة التأمين التي لديها القدرة على تقديم الخدمة السريعة   2

اإلجراءات   5 وتوضيح  بعرض  بقيام موظفيها  التأمين  اختيارنا لشركة  يتأثر 

 املتبعة والتغطيات التأمينية بمهارة 

 مرتفعة  %80.8 911. 4.04

 مرتفعة  79.2% 1.143 3.96 املميز الذي يظهر به موظفوها يتأثر اختيارنا لشركة التأمين باملظهر   3
 مرتفعة  73.6% 892. 3.68 يتأثر اختيارنا لشركة التأمين باللباقة التي يتصف بها موظفوها 4
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لى لفت األنظار اليها من قبل الشركات إ لتزام شركة برسالتها وهويتها املؤسسية القائمة على تبني كامل ملبادئ ومعايير تطبيق التأمين مما يؤدي  ا باإلضافة إلى  

 .  )1820)امليمة، نتائج هذه الدراسة مع دراسة توافقتوقد  الصناعية

حصائية التي استخدمت في لى املعالجات اإل إ أما بالنسبة للمعيار األقل أهمية فهو اللباقة التي يتصف بها موظفو شركة التأمين واملظهر املميز، باالستناد  

والتزامها اتجاه عمالئها واختلفت    مصداقيتهعرض هذا املجال ان األهمية األساس ي التي تهتم به شركات الصناعية عند اختيار شركات تأمين هو مدى  

 . (Imran et al. 2017)دراسة هذه النتيجة مع 

 التأمين: (على قرارنا عند اختيار شركة Price) السعر ا: تأثير ثانيً 

افات املعيارية الستجابات أفراد العينة مرتبة تنازليا حسب استجابات مجتمع الدراسة للمجال الثاني : املتوسطات(9) جدول   الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة 

 مرتفعة  773. 4.32 الدفع يتأثر اختيارنا لشركة التأمين بتقديمها تسهيالت في عملية  3
 مرتفعة  920. 4.16 على العروض التي تقدمها  التأمين بناءنختار شركة  1

 مرتفعة  968. 4.12 نفضل اختيار شركة التأمين التي تقدم خصومات خاصة لنا 4

املصنع عند   5 التأمين خصومات ألفراد  بتقديم شركة  التأمين  اختيارنا لشركة  يتأثر 

 الخدمات التأمينية الخاصة بهم شرائهم 

 مرتفعة  990. 4.03

 مرتفعة  1.018 3.79 نختار شركة التأمين التي تقدم السعر األقل  2

( أن جميع املعايير املتعلقة بالسعر هي ذات أهمية بالنسبة للشركات الصناعية عند اختيار شركة التأمين. أعلى 9)  تظهر البيانات الواردة في الجدول 

( وبدرجة مرتفعة، وجاءت  5( من أعلى قيمة )4.32حسابي كان للفقرة: يتأثر اختيارنا لشركة التأمين بتقديمها تسهيالت في عملية الدفع، بقيمة )متوسط 

( بمتوسط حسابي مقدار  تقدمها،  التي  العروض  بناء على  التأمين  نختار شركة  الفقرة:  الثاني  الترتيب  الخ4.16في  ويليه  درجة مرتفعة  وهي  صومات ( 

 . 4.12))متوسط حسابي 

( وبدرجة مرتفعة، والفقرة: 3.79بينما كان أقل متوسط حسابي للفقرة: نختار شركة التأمين التي تقدم السعر األقل، بمتوسط حسابي مقداره )

الخا التأمينية  الخدمات  املصنع عند شرائهم  التأمين خصومات ألفراد  بتقديم شركة  التأمين  اختيارنا لشركة  )يتأثر  بهما، بمتوسط مقداره  ( 4.03صة 

 وبدرجة مرتفعة.

الـ املتعلق بمعايير السعر بالنسبة للشركات الصناعية عند اختيار شركة  األهم  الجدول أن معيار تسهيالت الدفع هو املعيار  تأمين  تبين من هذا 

ا يسمى بخصم عدم لتأمين املؤمن لشركات الصناعية خصم  شركات ا   بعض أن تمنحيستوجب     أنهويليه معيار الخصومات، وهذا يبين لدى الباحثان على  

لشركة التأمين وخلو سجله من الحوادث خالل  املؤمن له بمطالبة   ا لعدم تقدمبمطالبة" يتم بموجبه تخفيض قسط التأمين للسنة القادمة نظر   التقدم

باب   السنة من  ذلك  ويعد  السابقة،  بالسال التأمينية  االلتزام  الشركات  شركات  تشجيع  بعض  تقوم  وباملقابل  املهنية،  قسط مة  رفع  بعدم  التأمين 

 ( et al. 2010Ho ,)واختلفت مع دراسة  )salim., et al.2017-Abu(للسنة التأمينية الجديدة تشابهت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  التأمين

الشركات الصناعية ال تهتم بأسعار التأمين بمدى اهتمامها بطريقة  وبالتالي يرى الباحثان أن عيار السعر األقل على أقل متوسط حسابي،  موحصل 

 بين الشركة التأمين والشركة الصناعية في بند العقد.  هطريقة الدفع تكون خالل فترات وهذا يكون متفق علي، الدفع ربما يكون سعر مرتفع ولكن

ا: تأثير صورة الشركة ) ثا
ً
 ( على قرارنا عند اختيار شركة التأمين Imageلث

افات املعيارية الستجابات أفراد العينة مرتبة تنازليً  :(10)جدول   ا حسب استجابات مجتمع الدراسة املتوسطات الحسابية واالنحر

 

 

 

 

 

 

 

الصناعية عند اختيار شركة التأمين.  ( أن جميع املعايير املتعلقة بصورة شركة التأمين مهمة بالنسبة للشركة  10تظهر البيانات الواردة في الجدول )

 ( وبدرجة مرتفعة،5( من أعلى قيمة )4.35وأن أعلى متوسط حسابي كان للفقرة: نختار شركة التأمين ذات السمعة املميزة بين جمهور املتعاملين، بقيمة )

(  3.92املعروفة والشخصيات االعتبارية، بمتوسط حسابي مقداره )بينما كان أقل متوسط حسابي للفقرة: نختار شركة التأمين التي تتعامل معها الشركات  

 وبدرجة مرتفعة.

املتوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة 

 املئوية

تقدير 

 االستجابة 

 مرتفعة  87% 753. 4.35 نختار شركة التأمين ذات السمعة املميزة بين جمهور املتعاملين 1

 مرتفعة  81.4% 957. 4.07 يتأثر اختيارنا شركة التأمين بعالمتها التجارية القوية  2
من   3 والتوصية  اإليجابي  بالكالم  التأمين  شركة  اختيارنا  يتأثر 

 الشركات األخرى قبل املعارف في 

 مرتفعة  %78.4 961. 3.92

املعروفة   4 الشركات  معها  تتعامل  التي  التأمين  شركة  نختار 

 والشخصيات االعتبارية 

 مرتفعة  %78.4 1.175 3.92
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بين جمهور  ويتبين من هذا الجدول أن املعيار األهم بالنسبة للشركات الصناعية املتعلق بصورة شركة التأمين هو معيار سمعة شركة التأمين املميزة  

املؤسسات الصناعية تهتم في سمعة  والعالمة التجارية لدى الشركة   أن   يرى الباحثانهنا  من  التجارية لشركة التأمين، و املتعاملين، يليها في األهمية العالمة  

في  لشركتها    املؤمنة املؤسسات  وكافة  للمنظمات  بالنسبة  أساسية  عليها عملية  والحفاظ  السمعة  تعد  الراهنحيث  بين    الوقت  املنافسة  وفي ظل حدة 

ا  املنظمات بسمعتها لكونها قيمة وينبغي حمايتها املنظمات والسعي  اهتمام  الجماهير، لذا تضاعف  لدائم لخلق سمعة مميزة حيث تحظى برض ى ووالء 

 . والحفاظ عليها، إن الوصول إلى سمعة مؤسسية طيبة لدى املجتمع من أهم عوامل نجاح املؤسسة

الشرك  في  املعارف  قبل  والتوصية من  اإليجابي  الكالم  االعتبارية مع شركة أما معيار  والشخصيات  املعروفة  الشركات  تعامل  ومعيار  األخرى،  ات 

  من   لدى الباحثان   يتضحومن هنا    ،(  2011التأمين، فهما املعيارين األقل أهمية بالنسبة للشركات الصناعية وهنا اختلفت النتيجة مع دراسة )زبداوي،  

، ربما شركات التأمينالذين يشترون خدمات تأمين من األخرى الشركات الصناعية ال تهتم بتجارب سابقة لدى املؤسسات أن الدراسة خالل عرض نتائج 

باعتقادها التي تقدمها  أ معينة سواء في طبيعة عملها    استراتيجيةكل شركة لديها    أن  يفسر ذلك  اإلنتاجية  الخدمات  تهتم كثيرا بتوصيات و  وبالتالي ال 

 ى الحاصلة على الخدمة. الشركات األخر 

 تأثير قوة شركة التأمين في السوق على قرارنا عند اختيار شركة التأمين :ارابعً 

افات املعيارية الستجابات أفراد العينة مرتبة تنازليً (11) جدول    ا حسب استجابات مجتمع الدراسة : املتوسطات الحسابية واالنحر

 

 

 

 

 

 

 

( أن جميع املعايير املتعلقة بقوة شركة التأمين في السوق ذات أهمية بالنسبة للشركات الصناعية. وأن أعلى 11)تظهر البيانات الواردة في الجدول  

التأم  املالءة يعني قدرة شركة  )هامش  التأمين  اختيارنا لشركة  التأمين عند  املالءة لدى شركة  بهامش  نهتم  للفقرة:  الوفاء متوسط حسابي كان  ين على 

   (Mathur  and Tripathi,  2014 (تشابهت هذه النتيجة مع دراسة( وبدرجة مرتفعة، 5( من أعلى قيمة )3.98بالتزامها(، بقيمة )
 ة ستراتيجياال من قبل الشركات الصناعية تهتم عند اختيارها شركة التأمين بالقيم    ن هذه الفقرة تحظى بمستوى عالي من االهتمامأ   انالباحثالحظ  

امتالك  وهذا يتطلب    باستمراريةوالتي تتمثل في قدرة الشركة على التزامها باملعاير التي تم االتفاق علية، بكفاءة وجودة عالية، باإلضافة تقديم الخدمة  

ل الدائمة  املالية  التأمين موجودات  املأخوذة على شركة  التزاماتها  الشركات قادرة على مواجهة  أن تكون هذه  أي بمعنى  التي قد تصيبها،  الكوارث  تسديد 

 . عاتقها تجاه حملة وثائق التأمين في مواعيدها املقررة 
 ما هي أهم املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اتخاذ قرار اختيار شركات التأمين؟ •

يرمز لألكثر  7يرمز لألقل أهمية ورقم    1من خالل تقييم محددات اختياركم لشركة التأمين حسب درجة األهمية )رقم  على السؤال  اإلجابة    تتم

 ( 21)الجدول تم استخراج التكرارات الستجابات املبحوثين حول األهمية، كما تظهر من خالل عن هذا السؤال لإلجابة  أهمية(.

 ترتيب املعايير من حيث األهمية : (12) جدول 
األكثر   1الرقم  

 األهمية

 املعيار 

 تنوع تغطية الخدمات التأمينية وجودتها  1
 أسعار الخدمات التأمينية  2

 سمعة ومصداقية شركة التأمين  3
 الخصومات الخاصة باملؤسسات والشركات  4

 القوة املالية لشركة التأمين  5
 الشركات األخرى توصية املعارف في  6
 العالمة التجارية لشركة التأمين  7

 عالقات موظفي الشركة الصناعية مع وكالء أو موظفي شركة التأمين  8
 الحصة السوقية لشركة التأمين  9

 العامل الديني  10

املتوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة 

 املئوية

تقدير 

 االستجابة 

التأمين   1 لشركة  اختيارنا  عند  التأمين  شركة  لدى  املالءة  بهامش  نهتم 

 املالءة يعني قدرة شركة التأمين على الوفاء بالتزامها()هامش 

 مرتفعة  %79.6 1.015 3.98

التأمين  3 سوق  في  السوقية  بحصتها  التأمين  لشركة  اختيارنا  )عدد    يتأثر 

 األفراد املؤمنين والشركات املؤمنة لدى شركة التأمين( 

 مرتفعة  %77.8 1.071 3.89

املالية   2 القوة  بمعرفة  التأميننهتم  عند    لشركة  مالها(  وراس  )أرباحها 

 اختيارنا لشركة التأمين 

 مرتفعة  %77.2 1.203 3.86
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التقييم كانت للمحدد: تنوع تغطية الخدمات التأمينية وجودتها، بتكرار    أعلى فيأن محددات االختيار  (  12رقم )تظهر البيانات الواردة في الجدول  

أهمية للتقييم  56.9  أعلى  الثالث: سمعة 17.6كانت بقيمة    6وللتقييم    %7  الترتيب  التأمينية، وفي  الخدمات  املحدد: أسعار  الثاني  الترتيب  %، وجاء في 

  الخاصة باملؤسسات والشركات.ومصداقية شركة التأمين، وفي الترتيب الرابع: الخصومات 

%، واملحدد: الحصة السوقية لشركة التأمين، واملحدد: عالقات  11.8همية عليا  أ همية فكان للمحدد: العامل الديني بقيمة  أ قل محددات االختيار  أ أما  

ينية، يليه السعر، وسمعة ومصداقية شركة التأمين  وهذه النتائج تؤكد على أن املعيار األهم بالنسبة للشركات الصناعية هو الجودة التأم .موظفي الشركة

مقارنة املعايير  وأن أقل املعايير أهمية هو معيار العامل الديني ومعيار الحصة السوقية لشركة التأمين. وقد تبين من نتائج هذا الجدول أنه عندما تمت  

عايير. كما أن معيار السعر بقي هو التالي للجودة بالنسبة لألهمية. ذلك  بشكل متقارب فإن معيار جودة الخدمات التأمينية بقي هو األهم بالنسبة للم

شركة التأمين   يؤكد على أن الجودة والسعر هما املعيارين األكثر أهمية بالنسبة للشركات الصناعية عند اختيار شركة التأمين. ثم يليها سمعة ومصداقية

شابهت وتحيث األهمية.    األولى منليه فإن الصفات املتعلقة بشركات التأمين جاءت في املراكز الخمسة  ثم الخصومات ثم القوة املالية لشركة التأمين في. وع

 ( 2018) امليمة، ودراسة  (Ho, et al. 2010) هذه النتيجة مع دراسة

ا على مدى إمكانية حصوله على الخدمة في  أيض  ن شركات الصناعية تركز بشكل كبير على جودة الخدمات، وتركز أ ويرى الباحثان من نتيجة هذا السؤال 

الفترة من شأنه أن يحفز   عندخاصة  املناسبين  الوقت واملكان   تعرضه لضرر أو حادث، كما أن تواصل الشركة معه بشكل مستمر وفعال خالل هذه 

 .جودتهاتقييمه للخدمة ومدى 

تلف املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين باختالف )عدد األفراد العاملين، حجم التأمينات، املشاركة تخ  هل  •

 ؟ميناامينات،    في شراء الحافظة التأمينية، الشكل القانوني للشركة الصناعية، أسس اختيار شركة التأمين، مزود التأمين الشركة أو الوكيل(

 لإلجابة عن السؤال الخامس تم تحويله إلى ست فرضيات صفرية فيما يلي نصها:

غيرات سيقوم الباحثان باختبار فرضيات الدراسة والتأكد من صحتها من خالل عدة اختبارات إحصائية، حيث افترض الباحثان عدم وجود عالقة بين مت

 وكانت النتائج كما يلي:  و عدمه،أ الدراسة حتى يصار إلى إثباتها والتحقق من وجودها 

( في املتوسطات الحسابية إلجابات املبحوثين حول متوسطات  α ≤ 0.05الرئيسية: ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند املستوى ) الفرضية  . 3.4

العاملين، حجم التأمينات، املشاركة في شراء املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تعزى للمتغيرات )عدد االفراد  

 وانبثق عنها ست فرضيات فرعية:  املحفظة التأمينية، الشكل القانوني للمؤسسة، أسس الشراء، مزود التأمين(.

ا  الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تبعً ملتوسطات املعايير التي تتبعها  t testو  One way analysis of varianceاألحادي نتائج تحليل التباين : (13)جدول 

 فراد العاملين، حجم التأمينات، املشاركة في شراء املحفظة التأمينية، الشكل القانوني للمؤسسة، أسس الشراء، مزود التأمين(األ  )عددملتغيرات 

 النتيجة الداللة اإلحصائية Tقيمة )ف( او   االختبار املتغير 

العاملينعدد  تحليل التباين األحادي    ANOVA 1.284 .282  غير دال 

تحليل التباين األحادي   حجم التأمينات  ANOVA .420 .658  غير دال 

تحليل التباين األحادي   القرار الشرائي  ANOVA .671 .514  غير دال 

تحليل التباين األحادي   الشكل القانوني ANOVA 3.055 .032  ** احصائيادالة    

t-test أسس معدة لالختيار  **0.021 2.34   لعينتين مستقلتين   دالة احصائيا 

مزود خدمات التأمين  

 )شركة أم وكيل( 

t-test  غير دال  0.207 1.27   لعينتين مستقلتين 

( ملتوسطات املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية α  ≥0.05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   ( إلى وجود 13تشير نتائج التحليل كما في جدول )

(،   )الشكل القانوني(،ملتغير  االتأمين تبع  عند اختيارها لشركات 
 
 وجود )أسس معدة مسبقا

داللة    األولى:الفرعية    الفرضية • ذات  فروق  توجد  )إال  املستوى  عند  املتوسطات(  α ≤ 0.05حصائية  حول    في  املبحوثين  إلجابات  الحسابية 

 املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تعزى ملتغير)عدد العاملين(. متوسطات

ملتغير لشركات التأمين تعزى   الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي متوسطات املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها

 ( يبين نتائج اختبار تحليل التباين األحادي.16( املتوسطات الحسابية، والجدول )41)عدد العاملين(، ويبين الجدول )

 

 

 

 



                              سجدية & درويش                                                                                                                            املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيار شركات التأمين....                                       

Global Journal of Economics and Business, 12(6) (2022), 757-778 
 773 

 

افات الحسابية املتوسطات: (14) جدول   املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تبعا ملتغير )عدد العاملين( متوسطاتاملعيارية  واالنحر

     

 

 

 

 

 

موظفين وهذا يدل على أن الشركات الصناعية لديها أعداد   10( بأن معظم الشركات الصناعية تحتوي على عدد من املوظفين أكثر من14)الجدول يشير 

 من املوظفين يجعلها تهتم بشراء الخدمات التأمينية. 

ا ملتغير  املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تبعً  توسطاتمل One way analysis of variance األحادي التباين تحليل نتائج: (15) جدول 

 )عدد العاملين( 

  درجات املربعات  مجموع التباين مصدر 

 الحرية 

  مجموع  متوسط

 املربعات 

 اإلحصائية الداللة  (ف)  قيمة

 1.284 212. 4 848. املجموعات  بين
 

.282 
 

 165. 97 16.014 املجموعات  داخل 

  101 16.862 املجموع

( ملتوسطات املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية α  ≥0.05) ( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 51تشير النتائج الواردة في الجدول )

وعليه نقبل الفرضية الصفرية   (0.05( وهي أكبر من ).280اإلحصائية )ا ملتغير )عدد العاملين(، وذلك ألن قيمة الدالة عند اختيارها لشركات التأمين تبع  

 ا. يتبين من هذا الجدول بأن اختيار الشركات الصناعية لشركات التأمين ال يتأثر بتغير عدد العاملين. حصائي  إ بعدم وجود فروق دالة 

الثانية • الفرعية  داللة  الفرضية  ذات  فروق  توجد  ال  )إ:  املستوى  عند  الحسابية في  (  α ≤ 0.05حصائية  املبحوثين حول    املتوسطات  إلجابات 

 املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تعزى ملتغير)حجم التأمينات(.  متوسطات

ملتغير ن تعزى الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي متوسطات املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمي

  ( يبين نتائج اختبار تحليل التباين األحادي.18( املتوسطات الحسابية، والجدول )61حجم التأمينات(، ويبين الجدول ))

افات الحسابية املتوسطات: (16) جدول   ا ملتغير )حجم التأمينات( املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تبعً  متوسطاتاملعيارية  واالنحر

 

 

 

 

. وهذا الرقم قد يوحي بأن الشركات الصناعية ال دوالر  7500  أقل من تبلغ  محفظة التأمينات السنوية لديها  بأن حجم  معظم الشركات الصناعية أقرت  

أنه  تفضل التصريح عن املبلغ الحقيقي لحجم محفظة التأمين وذلك بسبب خوفهم من هذه التصريحات. حيث أن مدراء فروع شركات التأمين أشار إلى  

ا على تأمين بكثير، خاصة وأن هذه املحفظة تشتمل أيض    دوالر  (7500فإن بوليصة التأمين ترتفع إلى أكثر من )  (10)من  في حال توفر عدد من العمال أكثر  

متغير ارتفاع قيمة البوليصة   جل ربطأ من  هذا السؤال    تم وضعلقد  املركبات والتأمينات األخرى التي من شأنها أن ترفع قيمة مبلغ املحفظة التأمينية،  

ظ التأمينية نتيجة لتوقيت الدراسة الذي جاء خالل فترة جائحة كورونا والتي قد بحجم األعمال التي تقوم بها الشركات. قد يكون انخفاض قيم املحاف

 .تسببت بأزمة اقتصادية محلية وعاملية

ا ملتغير  املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تبعً  توسطاتمل One way analysis of variance األحادي التباين تحليل نتائج :(17) جدول 

 )حجم التأمينات( 

  درجات املربعات  مجموع التباين مصدر 

 الحرية 

  مجموع  متوسط

 املربعات 

 اإلحصائية الداللة  (ف)  قيمة

 420. 071. 2 142. املجموعات  بين
 

.658 
 

 169. 99 16.720 املجموعات  داخل 

  101 16.862 املجموع

 املعياري  االنحراف  الحسابي املتوسط العدد  عدد العاملين

 26. 3.94 13 موظفين 5أقل من 

 45. 4.17 22 موظفين 9إلى   5

 41. 4.05 29 موظف 19إلى   10

 45. 3.93 26 موظف 50إلى   20

 22. 3.94 12 موظف 50أكثر من 

 املعياري  االنحراف  الحسابي املتوسط العدد  حجم التأمينات 

 41. 4.04 52 دوالر  7500أقل من 

 46. 4.02 28 دوالر  15000 –  7500

 32. 3.95 22 دوالر 15000أكثر من 
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املعايير التي تتبعها الشركات   توسطات( ملα ≤ 0.05) مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجودعدم    إلى(  17)  الجدول   في  الواردة   النتائج  تشير

وعليه نقبل الفرضية   (0.05)  منأكبر    وهي(  0.65)  اإلحصائية  الدالة  قيمة  ألن  وذلكا ملتغير )حجم التأمينات(،  الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تبع  

 ال يتأثر بتغير حجم التأمينات السنوية للشركات الصناعية. ا. أي أن اختيار الشركات الصناعية لشركات التأمين  حصائي  إ الصفرية بعدم وجود فروق دالة  

الثالثة الفرضية   • داللة  الفرعية  ذات  فروق  توجد  ال  )إ:  املستوى  عند  الحسابية(  α ≤ 0.05حصائية  املتوسطات  املبحوثين حول    في  إلجابات 

 املشارك في القرار الشرائي(. القسم)ملتغير املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تعزى  متوسطات

املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تعزى   متوسطاتاألحادي  التباين تحليل استخدام  تم  الفرضية هذه  الختبار

 .األحادي  التباين تحليل اختبار نتائجو   الحسابية املتوسطات( 18) الجدول  ويبين ،)القرار الشرائي(ملتغير 

افات الحسابية املتوسطات: (18) جدول  القرار القسم املشارك با ملتغير )املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تبعً  متوسطاتاملعيارية  واالنحر

 الشرائي( 

 املعياري  االنحراف  الحسابي املتوسط العدد  القرار الشرائي

 42. 4.00 89 العليا( اإلدارة)العامة اإلدارة 

 34. 4.13 9 قسم املشتريات 

 09. 4.15 4 املاليالقسم 

 بناء على الجدول السابق فإن معظم املشاركين في اتخاذ القرار الشرائي للتأمين هم اإلدارة العليا. 

ا ملتغير  التأمين تبعً املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات  توسطاتمل One way analysis of variance األحادي التباين تحليل نتائج :(19) جدول 

 )القسم املشارك في القرار الشرائي( 

 

 

 

 

 

املعايير التي تتبعها الشركات   توسطات( ملα ≤ 0.05) مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجودعدم    إلى(  19)  الجدول   في  الواردة   النتائج  تشير

  (0.05)  منأكبر    وهي(  0.51)  اإلحصائية  الدالة  قيمة  ألن   وذلك املشارك بالقرار الشرائي(،    )القسم ا ملتغير  الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تبع  

الصفرية بعدم وجود فروق دالة   الفرضية  بتغير حصائي  إ وعليه نقبل  يتأثر  التأمين ال  الصناعية لشركات  الشركات  اختيار  بأن  الجدول  تبين من هذا  ا. 

   التأمين.القسم الذي يشارك في قرار اختيار شركة 

إلجابات املبحوثين حول    في املتوسطات الحسابية(  α ≤ 0.05عند املستوى )حصائية  إ: ال توجد فروق ذات داللة  الفرعية الرابعة  الفرضية •

 )الشكل القانوني(.ملتغير املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تعزى  متوسطات

افات الحسابية املتوسطات: (20) جدول   ا ملتغير )الشكل القانوني(املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تبعً  متوسطاتاملعيارية  واالنحر

 املعياري  االنحراف  الحسابي املتوسط العدد  الشكل القانوني

 43. 4.15 32 عادية عامة

 41. 4.10 19 عادية عامة محدودة 

 19. 4.01 11 مساهمة عامة 

املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تعزى   متوسطاتاألحادي  التباين تحليل استخدام  تم  الفرضية هذه  الختبار

 . األحادي  التباين تحليل اختبار نتائج  يبين(  21) والجدول  الحسابية، املتوسطات ( 20) الجدول  ويبين ،)الشكل القانوني(ملتغير 

الشرك  الخاصة، ويليها العادية العامة وهذه النتيجة توافق الواقع حيث أن معظم  ات معظم الشركات املوجودة في العينة هي الشركات املساهمة 

 املسجلة لدى وزارة االقتصاد الوطني هي العادية العامة يليها املساهمة الخاصة. 

ملتغير  ا  املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تبعً  توسطاتمل One way analysis of variance األحادي التباين تحليل نتائج :(21) جدول 

 الشكل القانوني()

  درجات املربعات  مجموع التباين مصدر 

 الحرية 

  مجموع  متوسط

 املربعات 

 اإلحصائية الداللة  (ف)  قيمة

 3.055 481. 3 1.442 املجموعات  بين
 

.032 
 

 157. 98 15.420 املجموعات  داخل 

  101 16.862 املجموع

درجات   مجموع املربعات  مصدر التباين

 الحرية 

متوسط مجموع  

 املربعات 

 الداللة اإلحصائية قيمة )ف(

 671. 113. 2 225. بين املجموعات 
 

.514 
 

 168. 99 16.637 داخل املجموعات 

  101 16.862 املجموع
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ملα ≤ 0.05) مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود   إلى  ( 12)  الجدول   في  الواردة   النتائج  تشير الشركات    توسطات (  تتبعها  التي  املعايير 

تبع   التأمين  اختيارها لشركات  القانوني(،  )ملتغير  ا  الصناعية عند  يتبين من هذا (0.05)  منأقل    وهي(  0.03)  اإلحصائية  الدالة  قيمة  ألن  وذلكالشكل   .

وإليجاد   للشركة. كما يدل على أن هذه الشركات تهتم بشراء التأمين.الجدول بأن اختيار الشركة الصناعية لشركة الـتأمين يتغير بحسب الشكل القانوني 

 (. 22، كما في الجدول )Tukeyمصدر الفروق تم استخدام اختبار توكي 

 ا ملتغير )الشكل القانوني(تبعً  التأميناملعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات  توسطاتمل، Tukey(: نتائج اختبار الفروقات الثنائية البعدية 22جدول )

 مساهمة خاصة  مساهمة عامة عادية محدودة  عادية عامة املقارنات 

 26840.* 13589. 04578.  عادية عامة

 22262. 09011.   عادية محدودة

 13251.    مساهمة عامة

     مساهمة خاصة

 الفئة عادية عامة واملساهمة الخاصة ولصالح عادية عامة.أظهرت النتائج في الجدول أعاله أن الفروق كانت بين 

إلجابات املبحوثين حول    في املتوسطات الحسابية(  α ≤ 0.05حصائية عند املستوى )إال توجد فروق ذات داللة    الفرعية الخامسة:  الفرضية •

 أسس معدة لالختيار(. )ملتغير املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تعزى  متوسطات

  :ذلك يوضح( 23) والجدول  مستقلتين، لعينتين( t-test( )ت) اختبار  استخدام تم  الفرضية والختبار

 املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تعزى ملتغير )أسس معدة لالختيار( متوسطات في للفروق (t-test( )ت) اختبار  نتائج: (23) ل جدو 

  املتوسط العدد  أسس معدة لالختيار

 الحسابي

 اإلحصائية الداللة  (ت)  قيمة املعياري  االنحراف 

 **0.021 2.34 38. 3.96 71 نعم

 42. 4.16 31 ال

 (0.05الداللة )** دالة عند مستوى 

تتبعها    متوسطات   في(  α ≤ 0.05)  الداللة  مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد   أنه(  23)  الجدول   في  الواردة   النتائج  تشير التي  املعايير 

( تساوي  الداللة  قيمة  التأمين، وذلك ألن  لشركات  اختيارها  الصناعية عند  )0.02الشركات  أقل من  "ال" 0.05( وهي  االجابة  لصالح  الفروق  وتتضح   ،)

 فرية ونقبل البديلة والتي نصها:( وعليه نرفض الفرضية الص3.96( بينما كان املتوسط الحسابي لإلجابة "نعم" بقيمة )4.16مقداره )  حسابي  بمتوسط

املعايير التي تتبعها الشركات   متوسطات إلجابات املبحوثين حول    في املتوسطات الحسابية(  α ≤ 0.05حصائية عند املستوى )إ توجد فروق ذات داللة  

ا( ولصالح االجابة "ال". وبناء على هذا الجدول يتبين بأن اختيار شركات )وجود أسس معدة مسبق  ملتغير  الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تعزى  

منطقية ألن الشركات التي تضع أسس مسبقة  ن هذه النتيجة  أ ويرى الباحثان  ا للشراء.  التأمين يختلف بحسب وجود أو عدم وجود أسس معدة مسبق  

واستراتيجي للوصول الى أفضل العروض املمكنة، على عكس الشركات التي ال تضع معايير مسبقة وبالتالي هي عرضة لكثير من تعمل بشكل منهي    لالختيار

 املتغيرات التي سوف تؤثر عليها وقت اتخاذا القرار

إلجابات املبحوثين حول    املتوسطات الحسابية في  (  α ≤ 0.05حصائية عند املستوى )إ: ال توجد فروق ذات داللة  الفرضية الفرعية السادسة  •

أو    متوسطات التأمين  شركة  من  التأمين  خدمات  ملتغير)شراء  تعزى  التأمين  لشركات  اختيارها  عند  الصناعية  الشركات  تتبعها  التي  املعايير 

 الوكيل(.

 :ذلك يوضح( 24) والجدول  مستقلتين، لعينتين( t-test( )ت) اختبار  استخدام تم  الفرضية والختبار

املعايير التي تتبعها الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين تعزى ملتغير )شراء خدمات التأمين من   متوسطات في للفروق( t-test( )ت) اختبار  نتائج: (24) جدول 

 الفرع( الشركة نفسها أو 

  املتوسط العدد  شراء خدمات التأمين 

 الحسابي

 اإلحصائية الداللة  (ت)  قيمة املعياري  االنحراف 

 0.207 1.27 419. 3.97 58 من شركة التأمين 

 390. 4.08 44 من وكيل شركة التأمين 

( الجدول رقم  الواردة في  النتائج  )42تشير  الداللة  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   )0.05≤   α  تتبعها التي  املعايير  ( في متوسطات 

(، وعليه نقبل الفرضية الصفرية بعدم 0.05( وهي أكبر من )0.20الشركات الصناعية عند اختيارها لشركات التأمين، وذلك ألن قيمة الداللة تساوي )

ا حسب متغير شراء خدمات التأمين. أي أن اختيار شركة التأمين ال يختلف باختالف مصدر شراء خدمات التأمين سواء من  حصائي  إ وجود فروق دالة  

 م الخدمات بين شركة التأمين ووكيلها.الشركة نفسها أو من الوكيل.  وهذا قد يدل على عدم وجود فرق كبير في تقدي
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 : الخاتمة  .5

وفيها يكتب الباحث باختصار ووضوح كل التفاصيل واألفكار والنتائج الجوهرية التي توصل إليها  ،تي خاتمة البحث العلمي في القسم األخير من الدراسةتأ

 .خالل دراسته، كما يكتب خالصة تجربته البحثية على شكل توصيات ومقترحات

   :ملخص النتائج  . 1.5

 ا إلى نتائج الدراسة ومناقشتها وتحليل بياناتها، خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:استناد  

شركات  أن معايير العوامل البيئية والعالقات ما بين الشركتين وصفات شركة التأمين ذات أهمية بالنسبة للشركات الصناعية وأهمها معايير صفات   •

 لتي تتعلق بالجودة والسعر صورة شركة التأمين وقوتها في السوق. التأمين ا 

ا مصداقية شركة التأمين في تعويض الشركة الصناعية بعد الحادث أن معايير جودة الخدمة التأمينية التي تقدمها شركة التأمين هي األهم وتحديد   •

 حدوث الحادث.   دما بعساعة وتقديم خدمات  24واالستجابة خالل 

 ا تسهيالت الدفع والعروض املقدمة والخصومات. تعتبر معايير السعر مهمة بالنسبة للشركات الصناعية وتحديد   •

ا التجربة السابقة مع شركة التأمين تعتبر معايير العالقات بين الشركتين ذات أهمية بالنسبة لشركة التأمين عند اختيار شركة التأمين وتحديد   •

 ملوظفين للمساعدة واالتصال الدائم مع الشركات الصناعية. واستعداد ا 

 اإليجابي.   والكالمتهتم الشركات الصناعية باملعايير املتعلقة بصورة شركة التأمين من حيث السمعة املميزة والعالمة التجارية القوية  •

ءة الذي يعكس قدرتها على الوفاء بالتزامها املالي اتجاه الشركات تهتم الشركات الصناعية باملعايير املتعلقة بقوة شركة الـتأمين من حيث هامش املال •

 الصناعية يليها الحصة السوقية لشركة التأمين أما القوة املالية لشركة التأمين فهي أقل أهمية منهما.  

الصناعية   • القانوني للشركة  الشكل  التأمين عند اختالف  اختيار شركات  املتبعة عند  املعايير  أهمية  ووجود أسس مسبقة الختيار شركة  تختلف 

 التأمين كما أنها تختلف حسب املؤهل العلمي لألفراد املسؤولين عن الشراء في الشركات الصناعية. 

ا ولديهم معظم شركات املساهمة الخاصة والعادية العامة تهتم بوجود أسس اختيار شركة الـتأمين. كما أن معظمها لديه موظفون مؤهلون علمي   •

 فأعلى( بكالوريوس)عالية مية مؤهالت عل

 قرار اختيار شركة التأمين يصدر من قبل اإلدارة العامة)العليا( للشركة الصناعية.  •

 : التوصيات . 2.5

فيما   شركات التأمين والشركات الصناعيةمتخذي القرار في  من خالل النتائج التي توصلت لها الدراسة نقدم مجموعة من التوصيات من أجل مساعدة  

 يوص ي الباحثان:  شركات التأمينب يتعلق

باملصداقية العالية اتجاه تقديم خدماتها بعد  بأن تتصفشركات التأمين بزيادة اهتمامهم بتقديم الخدمات التأمينية بجودة أفضل. وذلك  نوص ي •

الحوادث واالستجابة خالل   الصناعية معها تجربة ناجحة    24حدوث  الشركة  أن املصداقية تجعل من تجربة  الصناعية؛ حيث  ساعة للشركات 

حدوث الحادث وتقديمها للخدمات   دما بع وعليه تستمر الشركة الصناعية بعالقة قوية مع شركة التأمين. كما أن عليها االهتمام بتقديم الخدمات

 وغيرها. ما بعد شراء التأمين مثل الخدمات االستشارية واإلضافة 

شركات التأمين أن تزيد من التسهيالت في عملية الدفع من أجل استقطاب عدد أكبر من الشركات الصناعية. إضافة لذلك عليها أن تحرص  نوص ي •

 . والخصوماتعلى تقديم العروض 

عالقات مع الشركات الصناعية من خالل التجربة السابقة التي تخوضها الشركة الصناعية معها، واستعداد موظفو شركة    التأمين بناءركات  ش  على  •

 التأمين على املساعدة واتصالهم الدائم بها. 

 إليجابي الذي يتم نقله عنها.على صورتها من خالل سمعتها، والعالمة التجارية، والكالم ا  االهتمام واملحافظةعلى شركة التأمين  •

س اختيار على شركات التأمين االهتمام بالشركات العادية العامة واملساهمة الخاصة كونها تشكل النسبة األكبر من أنواع الشركات وألنها تهتم بأس •

 شركات التأمين. فعليها أن تتواصل معها باستمرار وتوضح لها ميزات اختيار شركة التأمين.

 لتأمين االهتمام بهامش املالءة الخاص بها، وحصتها السوقية، ذلك ألن الشركات الصناعية تهتم بها عند اختيار شركات التأمين. على شركات ا  •

 بالشركات الصناعية يوص ي الباحثان: يتعلقفيما 

، فهي تساعد الشركات على االختيار الجيد واملناسب لخلق التي توصلت إليها الدراسة تطبيق معايير اختيار شركة التأمينعلى الشركات الصناعية  •

بالجودة األفضل.  التأمينية  الخدمات  أن تحصل على  التأمين  املناسب لشركة  الصناعية من خالل االختيار  الشركة  بيئة عمل جيدة. فتستطيع 

 وبالتالي تساهم في تحسين ظروف العمل.
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 بالتأمين بكافة تغطياته تجنب   لتزامعية باالالشركات الصنا نوص ي •
 
واملحافظة على حقوق  ا منها على بيئة العمل ا للمساءلة القانونية من جهة، وحفاظ

 العاملين. 

التأمين واستجابتها وامل • تهتم بمصداقية شركة  أن  التأمين، بل عليها  السعر األقل الختيار شركة  أال تكتفي بمعيار  الصناعية  الشركات  يير عاعلى 

 األخرى.

 يجب على شركات التأمين االهتمام بمعيار هامش املالءة فهو الذي يبين مدى قدرة شركة التأمين على اإليفاء بواجباتها املالية. •

حتى تحصل على والسماح لألقسام املختلفة املشاركة في اختيار شركة التأمين  يجب على الشركات الصناعية وضع أسس الختيار شركات التأمين   •

 . أفضل الخدمات التأمينية
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 امللخص: 

التعرف على أثر   إلى  التوظيف في امليزة  التنافسية في شركات صناعة األدوية األردنية والبالغ عددها )ا هدفت الدراسة  ( شركة. تمثل 21ستراتيجية 

األردنية. وتم   األدوية  العاملة في مجال صناعة  الشركات  العليا في  الدارات  الدراسة من مديري  املتنا مجتمع  الطبقية  العينة  اسبة لغايات  ستخدام 

الدراسة، مجتمع  )  تمثيل  الدراسة  عينة  و ا   (178وبلغت  التحليلي،ا ستبانة  الوصفي  املنهج  على  الدراسة  أهدافها،  عتمدت  استخدام    لتحقيق  تم 

أفراد العينة أن هنالك لتحليل البيانات. وأظهرت نتائج تحليل إجابات    (SPSS)  عتمدت الدراسة على البرنامج الحصائياو   ستبانة لجمع البيانات،ال 

الردنية.  لتوظيف  أثر األدوية  صناعة  شركات  في  التنافسية  امليزة  في  البشرية  وال   املوارد  تعزيز  بضرورة  الدراسة  من  وأوصت   ستراتيجيةا ستفادة 

 توظيف املوارد البشرية لدراسة البيئة التنظيمية في شركات صناعة األدوية األردنية لتحقيق امليزة التنافسية. 

 األردنية. األدوية شركات صناعة ؛امليزة التنافسية؛ : توظيف املوارد البشريةاملفتاحية الكلمات

Abstract: 

This study aimed to identify the impact of the staffing strategy on competitive advantage in Jordanian 
pharmaceutical companies. The study population was represented by the managers of senior management in 
companies working in the Jordanian pharmaceutical industry counted (21) companies. A proportional 
stratified sample was drawn for the purposes of representing the study population. The study sample was 
(178) and the study relied on the descriptive analytical approach. To achieve its objectives, a questionnaire 
was used to collect data. The study used statistical program (SPSS) to analyze the data. The results showed that 
there is an impact from human resource staffing on the competitive advantage in Jordanian pharmaceutical 
companies. The researchers recommended the need to enhance and benefit from the components of human 
resource staffing strategies to study the organizational environment in Jordanian pharmaceutical companies to 
achieve competitive advantage . 

Keywords: human resource Staffing; competitive advantage; Jordanian pharmaceutical companies. 
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 : ملقدمةا .1

في البشرية  املوارد  إدارة  الشركات  تلعب  الشركات على  جميع  القليم    سواء  أو على مستوى  املحلي  املستوى  أو  مستوى  في شركات  على  أو  الدولي 

العاملية دور   والشركات  الجنسيات  هام  متعددة  مما  ا  النتاجية،  ورفع مستوى  الشركات،  إدارة  تحسين  الشركات واملساهمة من خلل  تنافسية  رفع  في  ا 

األداء املال وتحسين  إيجابي على خفض كلف رأس  الشركات في ظل    ينعكس بشكل  األعمال مما يساهم في نمو وتطور وتقدم  للشركات وتحسين جودة 

لت من العالم ككل عالم يسوده التغيير السريع وفي ظل العوملة والتطورات العلمية الهائلة والنترنت وتطور التكنولوجيا والبحث العلمي والعوملة التي جع

بشكل كبير بعملية توظيف املورد البشري مهما تطورت التكنولوجيا وتقدمت إذ ل   األردنية الهتمام  قرية صغيرة لذا يجب على شركات صناعة األدوية

شركة األدوية    يجب الستغناء عن املورد البشري ألنه هو املفكر واملبدع وهو الذي يقوم بعملية البتكار والتطوير والتحديث في الشركة فمن خلل قدرة 

األردنية على توظ العمل على تقديم منتجات ذات جودة الصناعية  العالية يمكنها هذامن  الكفاءة والقدرات والخبرات واملهارة  البشرية ذات  املوارد  يف 

الزبون موالي   يصبح  وبالتالي  ورغباته  حاجاته  وتلبية  الزبون  إرضاء  على  تعمل  أن  شأنها  ومتميزة من  يمكن شركاتعالية  بدورة  للشركة وهذا  صناعة   ا 

 ردنية من زيادة حصتها السوقية وزيادة األرباح لديها.األدوية األ 

امليزة التنافسية التي بدورها تميزها عن باقي   تحقيق  قدرتها على  من خلل  األردنية وذلكالعمل على زيادة كفاءة شركات صناعة األدوية    لذا يجب

بتلبية واختيار وتعين األفراد من ذوي املهارات والكفاءة العالية وقدرتها على التعامل بمرونة    قدرتها على استقطاب  الشركات األخرى ويتم ذلك من خلل

وقيادة    حاجات فائقة  بسرعة  والتميزالزبائن  رفع مستوى    التكلفة  يتم  والتي من خللها  العالية  الجودة  ذات  للمنتجات  العالي  وبالتالي باألداء   الشركة 

تنافسية   استراتيجيةلختيار  تسعى    على شركات صناعة األدوية األردنية أن  حيث يجب   قائها في السوق وزيادة أرباحها.يعكس ذلك على نموها وتقدمها وب 

)محسن، النجار،   من خللها التفوق على الشركات املنافسة لها وتحقيق األفضلية لها وبالتالي تقدمها ونموها وتحقيق أهدافها املنشودة   تستطيعبحيث  

2012  ،53 .) 

السريع والتطورات الهائلة يجب على الشركات التي تبحث عن التقدم والبقاء أن تسعى جاهدة  وف لتوظيف ملوارد  ي هذا العصر املتصف بالتغيير 

 ير أعمالها على أكمل وجه. لضمان س البشرية ذات الكفاءة 

واملنافسة املتغير  العالم  ظل  في  والتقدم  التميز  عن  تبحث  التي  الشركات  على  يجب  مفهوم    لذا  تتبنى  أن  املوارد    توظيف   استراتيجيةالشديدة 

والذي يساعدها في زيادة كفاءة النتاج   .تميزها عن باقي الشركات  التنافسية والتيأهمية كبيرة وذلك لتحقيق وإكساب الشركة امليزة    البشرية وإعطائها

ما يتوجب على  وبالتالي نمو وتقدم الشركة وبقاءها في السوق. حيث يوجد العديد من التحديات مثل تحديات العوملة والتغيير السريع في بيئات األعمال م

وذلك لتحقيق  البشرية من ذوات املهارة و الكفاءة والخبرات واملعارف توظيف املوارد شركات صناعة األدوية األردنيةإلى التوجه إلىالبشرية فيإدارة املوارد 

 (.15، 215)الناصر،  أهدافها املنشودة 

مشكلة الدراسة: . 1.1  

األردنية األدوية  التنافسية في شركات صناعة  امليزة  التابع وهو تحقيق  املتغير  الدراسة في  بين   تكمن مشكلة  أصبح هنالك منافسة شديدة  حيث 

التكنولوجيو التطور  نتيجة  األدوية  لصناعة  واألجنبية  العربية  وذلك    الشركات  األجنبية  الدوائية  املنتجات  لشراء  الزبائن  أغلب  تتجه  حيث  العوملة 

البعض األدوية متشابهة وبديلة لبعضها  الدوائية وجودتها مما يجعل  العربية متشابهة في تركيبتها  األدوية  أن  العالية حيث  ا بدرجه كبيرة جد  و   لجودتها 

التقليدية هذا   األدوية  األردنية على صناعة  املحلية  الشركات  بينها وأن عملية اختصار  التمييز  األدوية  لتلك  املستهلكين  أن حيث يصعب على  من شأنه 

 لذاالتكاليف وبالتالي خروجها من السوق وبالتالي يقلل من حصتها السوقية واألرباح لديها وزيادة  يضعف من قدرتها التنافسية بين الشركات املنافسة لها

العمل غير   إلى  التقليدي واملتشابه  البحث  تقليدي والذي يقوم على البداع والبتكار واملعرفة والحاليجب على الشركات أن تنتقل من العمل  داثة مثل 

 لدراسة تتضح من خلل الجابة على السؤال الرئيس:ا على ماسبق فإن مشكلة ا تأسيس   املستعصية مثل أمراض الدم والسرطان. عن أدوية لألمراض

 في امليزة التنافسية في شركات صناعة األدوية األردنية؟   التوظيف استراتيجية ثر أ ما

   :أهمية الدراسة . 2.1

 تكمن أهمية الدراسة في ناحيتين وكما يلي:

ذات    لقد السابقة  الدراسات  الطلع على  الباحثة من خلل  العربيةلحظت  البيئة  في  األبحاث خاصة  الدراسة محدودية  بموضوع  في   -العلقة 

الباحثة في مجال  -حدود علم  املعرفة  إثراء  في  الدراسة  أن تفيد هذه  يؤمل  ال   لذا  وزيادة  البشرية،  املوارد  في توظيف  النقص  في سد  للمساهمة  بتكار، 

العم الدراسة  أهمية  تبرز  املجال.  في هذا  العربية  تتناولهاملكتبة  بما  املرسومة   لية  الخطط  ترجمة  تحسين مدى  في  تسهم  والتي  الرئيسية  من متغيراتها 

ال  تحقيق  تركيزها على  إلى  إضافة  وواقعي  ذات   الذي   بتكارملستقبل ملموس  البشرية  الوارد  توظيف  في  كفاءة  بوجود موارد  إل  إليه  الوصول  يمكن  ل 

ا  إيجاز األهمية  العالية كما يمكن  تنبثق عنها توظيفالكفاءة  التي  املفاهيم  القرار حول  لتعزيز رؤى متخذي  البشرية    لعملية  في شركات صناعة املوارد 

 .األدوية األردنية
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 أهداف الدراسة: . 3.1

 ستكشاف أثر توظيف املوارد البشرية في امليزة التنافسية في شركات صناعة األدوية األردنية.ا في  الدراسةل هدف ثيتم

فرضية الدراسة:  . 4.1  

Ho:  ( ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى معنويةα ≤ 0.05  )شركات صناعة األدوية   التنافسية في  في امليزة املوارد البشرية    التوظيف  استراتيجية

 األردنية. 

 :أنموذج الدراسة . 5.1

 

 

 

 

 (: أنموذج الدراسة 1شكل )

 من إعداد الباحثة اعتمادا على الدراسات:  املصدر:
 . 2017Kareem، 2019، الغنيمات وأخرون،2020، خدام وأخرون،2021أخرونوخالد   .،2019إدريس وأبو جمعه، ) املتغير املستقل:

 (. Eidizadeh et,2017 al, 2015، 2016، راض ي والعربي، 2014، درة والجرادات، 2012، محسن، النجار، 2019، سليمان وحنا، 2020، املطيري Kareem,2017 املتغير التابع:.

 التعريفات اإلجرائية: . 6.1

 : التوظيف •

إجرائي   أنه مجموعويعرف  بها  ةا على  تقوم  التي  العمليات  إخبار    أو سلسة من  العمل على  يتم من خللها  األردنية حيث  األدوية  شركات صناعة 

للعمل على شغلهم للوظائف املطلوبة وذلك لتحقيق أهداف شركات صناعة  ومن ذوي املؤهلت العلمية املطلوبة واملهارات والخبرات اا ونوع  املوظفين كم  

 امليزة التنافسية. ضمنها تحقيق ومن األدوية األردنية

 :امليزة التنافسية •

عن باقي الشركات املنافسة لها مثل جودة املنتجات لديها   لتفوق والتفردا   األردنية فيا على أنها عبارة عن قدرة شركات صناعة األدوية وتعرف إجرائي  

 وبتكلفة منخفضة والتي بدورها تساهم في زيادة الحصة السوقية لها.

 منهجية الدراسة: . 7.1

تطوير  اعتمدت من  واملستمدة  املتغيرات  جميع  بين  واألثر  العلقة  دراسة  خلل  من  التحليلي  الوصفي  املنهج  على  الحالية  دراستها  في    الباحثة 

بيانات  لتحليل    SPSS)ا لتحقيق أهداف الدراسة الحالية. وتم استخدام برنامج الرزمة )الحزمة( الحصائية للعلوم الجتماعية )استبانة أعدت خصيص  

األولية األردن.  الدراسة  األدوية  صناعة  األساس ي شركات  الدراسة  مجال  )تضمن  عددها  والبالغ  الصحة. شركة    ( 21ية  وزارة  في  العلمي  املركز   حسب 

http://www.moh.gov.jo)) . 
حجم عينة الدراسة   العينة الطبقية املتناسبة لغايات تمثيل مجتمع الدراسة،  استخدامتم    ا في املستويات الدارية العليا.مدير    (299ويعمل فيها )

 املرتجعة ستبانات  ستكمال بيانات ال ا ا لعدم  ستبانة تحسب  ا   (200)  توزيع، وتم  ا على حجم املجتمع الكليعتماد  ا ا حسب جدول العينات و موظف    (169)

( بة  املسموح  الخطأ  هامش  يكون  و )الن  %(5بحيث  لهذ  (109  ،2017،الزعبيجار،النجار  والتحليل  املعاينة  العاملين  ووحدة  من  الدراسة  شركات  ه  في 

 . صناعة األدوية األردنية

 : والدراسات السابقة اإلطار النظري  .2

 اإلطار النظري: . 1.2

 التوظيف:  استراتيجية .1.1.2

   :التوظيف على النحو التالي  استراتيجيةلقد تم تعريف 

عملية يتم فيها اكتشاف مصادر القوى العاملة لتلبية متطلبات التوظيف    التوظيف على أنها  استراتيجيةإلى    (38،  2019)  ة أشار إدريس وأبو جمع

 املنظمة وتحقيق أهدافها املنشودة.بأعداد كافية للقيام بأعمال 

http://www.moh.gov.jo)/
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عملية اكتشاف املرشحين املحتملين الراغبين واملؤهلين لشغل الشواغر التوظيف العاملين هي  استراتيجية( أن 47، 2020ويرى املبيضين واألكلبي)

 الفعلية أو املتوقعة. 

إدريس وأبو جمعكما و   أنهاالتوظيف    استراتيجية  (.39،  2019)ة  عرفها  الشركة من خلل    ةرة عن مجموععبا  على  بها  التي تقوم  من الجراءات 

 في الشركة. أم ل الفرد للعملالقرار املناسب حول قبول  الوظيفة واتخاذالعمل على جمع املعلومات عن املتقدم لشغل 

وبين   تأتي    استراتيجية  مرحلة  أن  Diaz-Fernandez,Bornay& Lopez-Cabrales (2015,77)كما  الثانيةالتوظيف  مراحل   باملرحلة  من 

الشركة اختيار األفضل منهم وذلك لشغل وظيفة شاغرة في  العاملين والعمل على  يتم فيها استقطاب  البشرية حيث  املوارد  إدارة  وبالتالي    استراتيجيات 

 افسة لها.تحقيق األهداف املنشودة للشركة وإكسابها امليزة التنافسية التي بدورها تميزها عن باقي الشركات املن

الشركة بتحديد مدى التوظيف هي    استراتيجيةأن    Jackson(2016,26)كما وأشار   األهمية حيث تقوم  في غاية  العاملين عملية  عملية توظيف 

 فسية لها. ملئمة املرشحين لشغل الوظيفة من حيث املهارات واملواصفات املطلوبة لشغل الوظيفة وبالتالي تحقيق أهداف الشركة وتحقيق امليزة التنا

إل   التوظيف  استراتيجية  وتهدف عملية العمل وذلك من أجل زيادة عدد في شركات األعمال  إلى سوق  الشاغرة  الوظائف  املعلومات عن  إيصال  ى 

الشركة  قدرة  هو  للوظائف  املتقدمين  من  ممكن  عدد  أكبر  على  الحصول  من  والهدف  الشركة  في  املطلوبة  الوظائف  لشغل  املحتملين  املتقدمين 

ملئمة األكثر  املوظفين  اختيار  على  املنظمة للوظيف  اواختصاص    ومساعدتها  عن  املتقدمين  إلى  املعلومات  إيصال  في  الشركة  ويساعد  كما  الشاغرة  ة 

وأنشطتها وعدم  وسياستها  لشغلها  يتقدم  فيمن  توافرها  الواجب  واملؤهلت  املطلوب شغلها  الوظائف  املؤهلت    وطبيعة  فيها  تتوافر  ل  طلبات  تقديم 

إلية   أهم هدف تسعى  أن  أي  الوظائف  التوظيفعملاملطلوبة لشغل هذه  املتقدمين وذلك لختيار األفضل والعمل على   ية  بين زيادة عدد  املوازنة  هو 

 (.48-47، 2020)املبيضين واألكلبي،  تخفيض التكاليف من جراء عملية الختيار إلى أقل قدر ممكن

التوظيف هي عملية تقوم بها إدارة الشركة وذلك لتحديد احتياجها من املوارد البشرية  استراتيجية( أن 303-302، 2021ة ولحسن )وأوضح خالدي

الو  في  تعينهم  ثم  األفضل  اختيار  على  والعمل  الشاغرة  الوظيفة  لشغل  املوظفين  استقطاب  يتم  حيث  العالية  والخبرات  واملهارة  الكفاءة  ظائف ذات 

وعة من النشاطات التي يتم من خللها البحث عن املرشحين لشغل وظيفة معينة بالكم والنوع  الشاغرة حيث أن عملية الستقطاب تتم من خلل مجم

الكف اختيار أفضل  يتم فيها  أهدافها. وأما عملية الختيار فهي عملية  الشركة والعمل على تحقيق  املناسب وذلك للقيام بأعمال  الوقت  اءات والتي وفي 

لشركة ومن ثم تتم عملية التعيين وهي عملية يتم فيها وضع الشخص املناسب في الوظيفة التي تتناسب مع تتناسب مع الوظيفة وذلك لتحقيق أهداف ا 

امله العاملين  لكساب  وذلك  والتطوير  التدريب  أنشطة  تصميم  فيها  يتم  عملية  وهي  التعيين  مرحلة  بعدها  وتأتي  بها  القيام  ومستلزمات  ارات  شروط 

بأعمال الوظيفة وبالتالي تحقيق أهداف الشركة وفي مرحلة التعويضات حيث يتم وضع استراتيجيات الرواتب واألجور   والخبرات اللزمة للقيام والقدرات

 ه تقوم على إعطاء العامل أجرة املادي النقدي الذي يستحقه من جراء قيام  استراتيجيةاملزايا الوظيفية وهي    استراتيجيةو   الحوافز املالية  استراتيجيةو 

تقييم األداء عن باقي الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية فهي تعتبر من أهم الستراتيجيات    استراتيجيةق أهداف الشركة ول تقل أهمية  بأعماله لتحقي

ف مهارات  أو  بدنية  أو  نفسية  به من صفات  يتعلق  ما  بكل  العامل  الفرد  تقييم  فيها  يتم  وهي عملية  الشركة  أهداف  بتحقيق  تتعلق  أو   نيةوذلك ألنها 

نقاط   ومعالجة  القوة  نقاط  تعزيز  والعمل على  الضعف  ونقاط  القوة  نقاط  ملعرفة  وذلك  أو فكرية  ولعمليةسلوكية  كبير   الضعف  دور  األداء  تقييم 

 وفاعل في استخدام النتائج في عملية التدريب والترقية والتعويضات وذلك لتحقيق أهدافالعاملين الشركة ككل. 

لستقطاب    استراتيجيةولعملية   محكمة  خطة  إعداد  على  والعمل  العتبار  بعين  أخذها  البشرية  املوارد  إدارة  على  يجب  مراحل  عدة  التوظيف 

الوظيفة القائمة ومن ثم العمل على وضع وصف للوظيفة    واحتياجات  واختيار املوظفين في الشركة ومن أهم تلك املراحل العمل على تحديد متطلبات

اوتوصيف   تلك    أيض  و شاغل  الشركة  في  االوظيفة  خارجية    أيض  أو مصادر  كانت مصادر داخلية  الستقطاب سواء   تحديد وبيان مصادر وطرق  يجب 

كفاءتهم وخبراتهم  وبالتالي الوصول إلى عملية إعداد قائمة بأسماء املرشحين للوظيفة وبعدها يتم عملية املفاضلة والختيار للموارد البشرية التي تناسب 

ال  ومؤهلتهم 
 

بها وصول العمل  يراد  التي  الوظيفة  األخرى علمية مع  الشركات  باقي  عن  تميزها  والتي  التنافسية  امليزة  وإكسابها  الشركة  أهداف  لتحقيق   

 (. 152،  2010املنافسة لها )العزاوي، جواد، 

البشرية للموارد  أهداف عمليه الختيار  أبرز  إليه  ومن  أشار  الوظيفة والتي  الشركةوشغل  انتقاء   (134،  2010ا )جودة،  للعمل في  العمل على  هي 

لعمل على إتباع املوظف األكثر كفاءة وخبرة ومعرفة في مجال الوظيفة املنوي شغلها مع األخذ بعين العتبار البعد عن املحسوبية والواسطة واملحاباة وا 

و  واملساواة  العدالة  لا نهج  املتقدمينواملرشحين  جميع  أمام  الفرص  تكافؤ  منهج  الوظيفة.تباع  اختيار   شغل  في  تسهم  كونها  من  الختيار  أهمية  وتبع 

امل األعمال  أداء  املوظف من كفاءة وجودة عالية في  أداء   عاكسة على 
 
املناسب وهذا بدوره سوف يكون مرآة املكان  املناسب ووضعه في  وكولة الشخص 

امل الشركة  الشركة ككل مما يسهم في إكساب  أداء  السوق وبالتالي لدية وبالتالي يعكس على  النمو والتطور والبقاء في  التي تساعدها على  التنافسية  يزة 

ا ناسب سينعكس سلب  املووضعه في املكان غير  ة  املوظف على غير أسس علمية سليم  اختيار  يتم   الوصول إلى تحقيق أهدافها املنشودة حيث أنه عندما

أداء الشركة   ارتفاع معدلت دوران العمل وبالتالي يؤثر على  وزيادة نسبة األخطاء وبالتالي  وتغيبه  على أداء املوظف وعدم قيامة بأعماله على أكمل وجه

 ككل وعلى تحقيق أهدافها املنشودة.
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جه مديرو املوارد البشرية عند قيامهم بعملية التوظيف والتي يجب التنبه والتحوط لها ومن أهم وأبرز تلك املعوقات  ا وهناك عدة مشاكل قد تو 

وجود وعدم  الشركة  في  البشرية  املوارد  إدارة  دور  غياب  عشوائية   استراتيجيةخطة    واملشاكل  بطريقة  والتعيين  الختيار  عملية  يصبح  حيث   محكمة 

او  اسوء تخطيط املوارد البشرية والتي يتم من خللها عدم دقة تحديد احتياجات الشركة من املوارد البشرية و   أيض  التحليل وجود ضعف في عملية    أيض 

امن املوارد البشرية للعمل داخل الشركة، و  الوظيفي وعدم كفاءة األفراد القائمين بعملية الستقطاب والختيار  وجود ضعف في عملية الستقطاب أيض 

اوالتعيين و  العليا للشركة لعملية الختيار والتعيين و   أيض  الدارة  اوجود مشكلة عدم دعم  التكال  أيض  املستغرق لختيار  بروز مشكلة زيادة  يف والوقت 

تحقيق  إلى  تسعى  والتي  املنشودة  أهدافها  للشركة وتحقيق  التنافسية  امليزة  تحقيق  يعكس ذلك على  وبالتالي  املتاحة  الوظيفة  لشغل  )الهيتي، األفراد  ها 

2010  ،141-142 .) 

أن   الباحثة  املعلومات واملؤهلت لعلمية والخبرات   استراتيجيةالتوظيف هي    استراتيجيةوترى  العمل على جمع  الشركات وذلك بهدف  تستخدمها 

القدرات املناسب   التي  واملهارات ومعرفة  املوظف  اختيار  الشركة في عملية  الشركة بحيث يساعد  املعلن عنها من قبل  الوظيفة  املتقدم لشغل  يحملها 

أكمل وجه وبالتالي تحقيق امليزة التنافسية للشركة والتي بدورها تميزها عن باقي الشركات املنافسة   على ووضعه في الوظيفة املناسبة وذك للقيام باألعمال

 األخرى وتحقيق أهداف الشركة التي بدورها تسعى إليها.

 امليزة التنافسية:  .2.1.2

التنافسية من وج امليزة  ذلك من خلل    هةيشير مفهوم  ويكون  السوق  في  املنافسين  واألفضلية على  التفوق  تحقيق  الشركة على  إلى قدرة  نظري 

 نافسة لها. تطوير القدرات املميزة في الشركة وبامتلك الشركة القدرات املميزة لديها يؤدي ذلك إلى خلق ميزة تنافسية تميزها عن باقي الشركات امل

( بين  يطرأ Clemons,2018كما  الذي  التغيير  هي  التنافسية  امليزة  أن  الشركة   (  استراتيجيات  على  والتكنولوجيا  املعرفة  ظل  في  الشركات  على 

 هو الذي يكسب الشركة امليزة التنافسية.  وهياكلها واألفراد العاملين فيها حيث أن التغيير

التناف  ( 211،  2014كما عرفها درة، جرادات ) امليزة  أن  التنافسية   سية تشير  على  امليزة  الركائز واألسس والتي بدورها تشكل  أنها مجموعة من  إلى 

 نافسة.  للشركة مثل التمايز أو النمو أو البداع أو التحالفات والتي بدورها تساعد في إكساب الشركة امليزة التي تميزها عن باقي الشركات امل

في تعريفه للميزة التنافسية بأنها عبارة عن أحد أنواع التميز الذي يميز الشركة عن باقي الشركات املنافسة لها    Foon&Nair(  (2010كما وأوضح  

اللشركة و وذلك من خلل التقدم اليجابي   وهنا يجب أن تكون   تميز العاملين في الشركة عن باقي العاملين في الشركات التي تعمل في نفس القطاع  أيض 

بشكل غير محدد وذلك لكسابها    زمنية مستمرة بمدة    بل يجب أن يكون   زمنية محدودة نحو هذا التميز بحيث ل يجب أن يكون ملدة    هنالك استمرارية

زيادة   وبالتالي  السوقية  وزيادة حصتها  وتطورها  ونموها  تقدمها  وبالتالي  لها  املنافسة  الشركات  باقي  تميزها عن  التي  التنافسية  وعامليزة  لديها  دم  األرباح 

 تلشيها من السوق.

النجار) في    (59-54،  2012محسن،  لديها  املميزة  القدرات  تطوير  التنافسية من خلل قدرتها على  امليزة  امتلك  وقدرتها على  الشركة  تفوق  يأتي 

بالن واملتسمة  الفريدة  املوارد  وهي  التنافسية  امليزة  خلق  إلى  تقود  الشركة  في  املميزة  القدرات  فإن  ولذلك  تميزها الشركة  والتي  الشركة  تمتلكها  التي  درة 

وهي   لها  املنافسة  األخرى  الشركات  باقي  التنافسية عن  امليزة  ا وتكسبها  أو   أيض  لقوه عمل ماهرة  الشركة  امتلك  الشركة مثل  تمتلكها  التي  القوة  نقاط 

توزيع   لشبكات  الشركة  والتفردامتلك  تكن  قوية  امتلك  أو  أولية  مواد  تجهيز  مصدر  امليزة  بتملك  الشركة  إكساب  في  تسهم  مما  فريدة  إنتاج  ولوجيا 

 وبالتالي نموها ونطورها وتقدمها وعدم تلشيها من السوق.  التنافسية التي تميزها عن باقي الشركات

فراد العاملون من ذوي ويوجد عدة مصادر للميزة التنافسية والتي تتنافس بها شركات صناعة األدوية األردنية وهي األفراد العاملين حيث يعتبر األ 

األردنية األدوية  في شركات صناعة  التنافسية  امليزة  العالية هم من يشكلون  او   الكفاءة واملهارة  العاملين والتي تشمل    أيض  بين  التنظيمية  الثقافة  وجود 

االعادات والتقاليد واملعايير والسلوك و  العمليات وهي الطرق التي تستخدمها الشركة في عمليات النتاج املتفوق والعالي الجودة والتكنولوجيا حيث   أيض 

استخدام معها مثل  التعامل  على  والقدرة  الحديثة  التكنولوجيا  امتلكها  الشركة على  لقدرة  بيان  املعرفة  هنا  وتكنولوجيا  واملعدات  )املطيري،   اآللت 

2020  ،30 .) 

أن للميزة التنافسية في الشركات ثلثة مصادر رئيسية وذات أهمية وهي امللكية وتعني قدرة الشركة على شراء املواد التي تسعى   Hao(1999)ويرى  

امن خللها إلى تقديم أفضل الخدمات للعملء وبأفضل الطرق بين املنافسين لها في نفس القطاع التي تعمل به و  مركز قدرة الشركة إلى الوصول إلى  أيض 

اقوي في السوق واستخدامها ألفضل وأجود املواد في صناعة وتقديم الخدمات للعملء و  أن تمتلك الشركة السمعة الطيبة بين الشركات املنافسة    أيض 

و  لها،  املنافسة  الشركات  باقي  عن  تميزها  بدورها  التي  التنافسية  امليزة  يكسبها  مما  الها  ال  أيض  قدرة  وهي  املوارد  إلى  املوارد الوصول  شراء  على   شركة 

اوالحصول عليها بأفضل جودةمن املوردين، و  ا عن املنافسين لها في نفس  الكفاءة وهي قدرة الشركة على القيام بأعمالها بطريقة فعالة ومختلفة كلي    أيض 

 القطاع.  

الوهاب) تركز53-45،  2014وبين عبد  للشركات  التنافسية  امليزة  بأن  الجودة من خلل   (  تكون عالية  بحيث  الزبون  ورغبات  تلبية حاجات  على 

نتاج وتكنولوجيا متطورة ووجود أيدي عامله مدربة ذات كفاءة عالية، وحتى تمتلك الشركة امليزة التنافسية والتي بدورها تميزها عن  إ استخدام وسائل  
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تقديم الخدمة إلى الزبون بطريق متميزة ومختلفة عن املنافسون لها ويتم ذلك من خلل  باقي الشركات املنافسة لها يجب أن تكون قادرة على إنتاج سلع و 

اقدرة الشركة على استغلل مصادر القوة لديها ومعالجة نقاط الضعف وذلك لضافة قيمة ملنتجاتها يصعب على املنافسون تقليدها و  تكمن امليزة   أيض 

تسيير الجيد لجميع أنشطة الشركة سواء  النشاط املالي أو التسويقي أو العلئقي وغيرها بحيث تكسب التنافسية للشركة من خلل قدرة الشركة على ال

   ةالشركة امليزة التنافسية والحصول على حصة سوقي
 

 عدة مصادر  املنشودة ويوجد إلى تحقيق أهداف الشركة  كبيرة وبالتالي تحقيق أعلى األرباح وصول

املصادر الخارجية وهي املصادر املتعلقة بالبيئة الخارجية والطار الذي تعمل به  وهي  لهالها عن باقي الشركات املنافسة خل تستطيع الشركة أن تتميز من

والتكنولوجية   والسياسية  القتصادية  العوامل  مثل  والجتماعيةالشركة  املوارد   والقانونية  مثل  الشركة  تملكها  التي  املوارد  وهي  الداخلية  واملصادر 

او  واملعدات والهيكل التنظيمي والتي تسهم جميعها في بناء امليزة التنافسية للشركة املالية واألجهزة  املادية واملواردة واملوارد البشري األنشطة واملهارات  أيض 

والعمليات والتسويق وغيرها   واألنشطة التي تقوم بها وهي األنشطة األساسية مثل استلم مدخلت املنتجات والعمل على تخزينها  أساليب الدارة وتشمل  

املتعلقة بتخطيط واستقطاب وتوظي أنشطتها  البشرية واملتعلقة بجميع  املوارد  التكنولوجيا وإدارة  المداد وتطور  املساعدة مثل  ف وتدريب واألنشطة 

 وتعويض وتقييم العاملين في الشركة. 

قباجة وجرادات) قد  ( 24،  2021وبين  هي  للشركة  التنافسية  امليزة  قد  أن  التي  التهديدات  والحد من  الخارجية  الفرص  استغلل  الشركة على  رة 

لتحقيق أهداف    تواجه الشركة من قبل املنافسين وتنبع أهمية امليزة التنافسية من قدرة الشركة على استغلل املوارد املالية والبشرية بكفاءة وفعالية

كبيرة من  أهمية  ذات  أبعاد  التنافسية عدة  وللميزة  التكلفة وهي عملية يتم من خللها   الشركة  أبرزها  ومن  الشركة  أهداف  تحقيق  في  تسهم  أن  شأنها 

املنتجات و  باملنافسين للشركة مع ضمان جودة  تكلفة ممكنة مقارنة  بأقل  املنتجات والخدمات  االعمل على تصميم وتصنيع وتسويق  الجودة    أيض  بعد 

الشركة على تقديم منتجات وخدمات فريدة   العملء  وهي قدرة  تلبي حاجات ورغبات ورضا  املرونة فهي تعني    وبالتالي تحقيقبحيث  أما  الشركة  أهداف 

الشركة على   السريعةقدرة  الزبائن في عالم يسوده    الستجابة  املنتجات والعمل على تحقيق رغبات وحاجات  التي تحدث مثل تصميم  التغيرات  لجميع 

تلبي بحيث  منفعة  وذات  قيمة  ذات  تكنولوجيا  أو  أو خدمة  منتج  إلى  تحويلها  يتم  عن فكرة جديدة  فهو عبارة  البتكار  وأما  السريع،  حاجات   التغيير 

تحق  ورغبات وبالتالي  املنتج الزبائن  مواصفات  في  تغييرات  إحداث  فيها  يتم  عملية  وهي  للمنتج  البتكار  منها  أنواع  عدة  وللبتكار  الشركة  أهداف   يق 

أو تجديد في طرق وأساليب   النتاج وخصائصه بحيث تلبي حاجات ورغبات الزبائن وبالتالي تحقيق أهداف الشركة، ولبتكار للعملية وهي عملية تغيير 

اليف والعمل على تحسين أداء املنتج في عملية النتاج،  وللميزة التنافسية عدة مؤشرات يتم من خللها قياس التنافسية ومن أبرز بهدف تخفيض التك

ت مقارنة تلك املؤشرات مؤشر الربحية وهي األرباح التي يحصل عليها املساهمون في الشركة ومؤشر التكلفة وهي مقدار صنع وتكلفة املنتجات والخدما

 ملنافسين للشركة والحصة السوقية وهي مقدار مبيعات الشركة في السوق مقارنة باملنافسين لها.  با

عبارة عن قدرة الشركات على مواكبة التطورات والتكنولوجيا والتقدم العلمي والتغيير السريع في جميع مناحي  التنافسية هيامليزة  أنوترى الباحثة 

منتجات   على تقديم والعمل    والرغبات للزبائنهذه الحاجات  ة  تلبي  ةعلى سرع  الزبائن والعملمعرفة حاجات ورغبات    قدرة الشركة على  الحياة وبالتالي

بالجودة   والسرعةوخدمات تتصف  التسليم مما يساهم   العالية  الشركات    في  في  باقي  التنافسية والتي تميزها عن  امليزة  الشركة   األخرى وبالتالي إكساب 

 تسعى إلى تحقيقها.تحقيق أهدافها التي 

 أبعادامليزة التنافسية:  •

 هنالك عدة أبعاد للميزة التنافسية وهي كما يلي:

 :الجودة .1

مطابقة  إن تطبيق الجودة هي من أهم ما يميز الشركة عن باقي الشركات املنافسة لها في املنتجات حيث يشير مفهوم الجودة إلى التميز والعمل على

في   املطلوبة  واملعايير  واملقاييس  للمواصفات  فياملنتج  ويوجد عدة   املنتج  والتقدم  والتطور  والنمو  الستمرارية  التي تبحث عن  لتطبيق   الشركة  مداخل 

ناعة مبدأ الجودة في الشركة ومن أهم تلك املداخل مدخل املنتج ومدخل املستخدم ومدخل التصنيع ومدخل القيمة ويجب على الشركة عند قيامها بص

لوظيفة واملظهر وهي الخصائص الكيفية والطريقة التي يتم بها أداء ا   املتقن وهو املنتج األخذ بعين العتبار أبعاد وخصائص جودة املنتجات مثل األداء  

ج مسبقا من قبل الزبون ومن أهم األهداف التي تسعى إلى تحقيقها تلك  توالسمات امللموسة للمنتج واملطابقة وهي التوافق مع املواصفات املحددة للمن

وبالتالي يؤدي ج  ح وفق رغباتهم وتوقعاتهم نحو املنتالدارة هي العمل على زيادة القدرة التنافسية للشركة والعمل على إرضاء الزبائن بتحقيق جودة املنت

االتنافسية و ذلك إلى تحقيق امليزة     كه وتقليل التكاليف والوقت والجهد ركة والعمل على زيادة أرباح الشر ضمان التحسين املستمر لكافة أنحاء الش  أيض 

 (.43-18، 2016، )راض ي والعربي

وبين   العملء    Robbins&Coulter(2003,128)كما  جميع  إليها  الوصول  إلى  يسعى  بدورها  والتي  الرضا  من  حالة  إلى  الوصول  تعني  الجودة  أن 

تحقيق امليزة التنافسية لها والتي بدورها تميزها    الشركة وبالتاليوبشكل مستمر وذلك من خلل عملية التطور التي تحصل في العمليات التنظيمية لدى  

 فسة لها وبالتالي تحقيق أهدافها املنشودة. عن باقي الشركات املنا
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تساهم عند تطبيقها ملبدأ الجودة في العمل   األردنية حيث إلى أهمية إدارة الجودة الشاملة في شركات صناعة األدوية    ( 43،  2021)  وأشار إسماعيل

ذات   البشرية  املوارد  تشغيل  من خلل  الكلية  التكاليف  تقليص  عملية    واملهارة الكفاءة  على  في  والفاقد  األخطاء  تقليل  في  تسهم  بدورها  والتي  العالية 

او التصنيع   أو الخدمية فإن ذلك يساعد الشركة على تحسين النتاجية وزيادة الحصة   لتطبيق  أيض  الجودة في جميع عمليات الشركة سواء  الصناعية 

ملنشودة وبالتالي تحقيق امليزة التنافسية لها والتي بدورها تميزها عن باقي الشركات املنافسة  زيادة األرباح وتحقيق أهداف الشركة ا   وبالتالي  لهاالسوقية  

 لها.

واملنتجات والخدمات مع تخفيض   تطوير جودة إلى العمل على    (46-45،  2008)  وآخرونوتهدف إدارة الجودة في الشركة والتي أشار إليها النعيمي  

اوالعوائد ويتم ذلك من خلل قدرة الشركة على زيادة حصتها السوقية وزيادة مبيعاتها ومن أهم األهداف  التكاليف والعمل على زيادة األرباح   والتي   أيض 

مات  تسعى الشركة جاهدة للوصول إليها هي الوصول وتحقيق رضا العميل ألنه من خلل تلك العملية يصبح العملء محط دعاية وإعلن ملنتجات وخد

شراء متكررة مما يسهم في زيادة أرباح الشركة وبالتالي وصول الشركة إلى تحقيق أهدافها املنشودة ونموها وتطورها من خلل    الشركة ويقومون بعملية

 امتلك امليزة التنافسية والتي تميزها عن باقي الشركات املنافسة لها.  قدرتها على

حتية للجودة الشاملة وهي نظام إدارة الجودة والعلقة مع املورد فيجب أن العناصر للبنية الت  أهم (إلى  178-177،  2014)  كما وأشار عبد الوهاب

و  معينة  وشروط  أسس  ووفق  املتبادلة  الثقة  على  مبنية  العلقة  اتكون  الحصائية   أيض  التقنيات  استخدام  يتم  حيث  واملعلومات  والتحليل  القياس 

م في الحصول على الستخدام األمثل للبيانات املتاحة مما يسهم في عملية اتخاذ القرار والعمل على وصفها وتحليلها وتقديم التفسيرات والتي بدوها تسه

العناصر   املنشودة ومن  أهدافها  التنافسية وتحقيق  امليزة  إكسابها  الشركة في  ااملناسب والذي بدوره يساعد  العمل   أيض  الثقافة والتدريب حيث يجب 

عمل الشركة ويتم ذلك من خلل عملية التدريب والعمل   لتحسين وتطوير والخبرات والقدراتالضرورية واللزمة    باملهارات واملعارفعلى إكساب العاملين  

التدريب موجهه نحو   أن تكون عملية  املعلومات واملهارات بصورة واضحة ويجب  إيصال  التدريبية والتي بدورها تساعد في  البرامج  التغيير في على توفير 

 
 

وصول تحقالسلوك  إلى  وبالتالي   التنافسية  امليزة  الشركة  إكساب  في  يسهم  والذي  وفعالية  كفاءة  بكل  األعمال  إنجاز  على  والعمل  الشركة  أهداف  يق 

 تحقيق أهدافها املنشودة. 

نجاح (أهم أسباب الهتمام بالجودة الشاملة من قبل الشركات حيث أصبحت الجودة الشاملة من أهم املرتكزات ل46-45،  2015وبين الدرادكة)

إن العمل على  الشركات ضرورة  يحتم على  الذي  األمر  الشركات  بين  املنافسة  زيادة حدة  األسباب  تلك  أهم  أسباب من  لعدة  ذلك  ويعود  تاج الشركات 

اأفضل السلع وتقديم أفضل الخدمات للزبائن للحصول على ميزة تنافسية تميزها عن باقي الشركات املنافسة لها و  التنافس على  العوملة حيث أصبح أيض 

حيث   بأكمله  العالم  األسباب    الصناعة  انتقلتمستوى  أهم  ومن  العاملي  املستوى  إلى  املحلي  املستوى  امن  التجاه هو    أيض  خص  ازدياد   ة ص خنحو 

يق أهداف الشركة ا مثل كوريا الجنوبية وجميع تلك األسباب من شأنها أن تعمل على تحقالشركات وتحول بعض الدول النائية إلى دول متطورة صناعي  

 وبالتالي نموها وتطورها وتقدمها وتحقيق امليزة التنافسية لها والتي بدورها تميز ها عن باقي الشركات املنافسة لها. 

حمو العناصر   (223-222،  2015)وأشار  تلك  أهم  ومن  الشركة  أهداف  تحقيق  في  تسهم  بدورها  والتي  الشاملة  الجودة  إدارة  عناصر  أهم  إلى 

حي الدارية  القيادة  املستويات  لجميع  واملثل  القدوة  العليا  الدارة  تكون  وأن  العمل  في  يكون هنالك جدية  أن  يجب  والرؤيةث    ستراتيجية ال   والعاملين 

الزبائن   إيجاد ثقافة تركز على إشباع رغبات  العمل على  الرغبات حيث يجب  إشباع  العمل ومن ثم ثقافة  املشكلت في  ا و والقدرة والفن على حل   أيض 

الشركة   يجب على  املستمر حيث  باللتزام مع معايير    القيام بعمليةالتحسين  األداء  التكاليف وسرعة  لتوفير  وأنشطتها  في عملياتها  املستمر  التحسين 

العاملين تدريب  العمل على  الشركة  يجب على  العاملين حيث  مستوى  رفع  على  والعمل  والبداع  والبتكار  للمنتج  املطلوبة  وتطويرهم وصقل    الجودة 

كسابها مهاراتهم لتحقيق املستوى املطلوب من الجودة والعمل على بناء فر ق العمل وجميع تلك العناصر تسهم في تحقيق أهداف الشركة املنشودة وإ 

 امليزة التنافسية والتي بدورها تميزها عن باقي الشركات املنافسة لها وبالتالي نموها وتقدمها وتطورها.

الباحث عملي  أن ة  وترى  فهي  الشركات  باقي  عن  التنافسية  امليزة  الشركة  تكسب  من خللها  حيث  للشركة  كبيرة  أهمية  ذات  عملية  هي   ةالجودة 

والتي بدورها تسهم في زيادة الحصة السوقية للشركة من خلل    للمواصفات واملقاييسمطابقة املنتج والخدمة    ةالتقان للمنتج وتقديم الخدمة وعملي

لهم وبالتالي يعكس ذلك على نمو وتقدم وتطور الشركة وإكسابها امليزة    والخدمة املقدمةومواطنة الزبائن للشركة وذلك بسبب جودة املنتج    ماءولء وانت

 التنافسية عن باقي الشركات املنافسة. 

 التكلفة: .2

السعر    استراتيجيةوهي   لقيادة  الشركات  تكسبتستخدمها  التنافسية    والتي  امليزة  تميزهاالشركة  وهي  التي  لها  املنافسة  الشركات  باقي    عن 

ميزات هذا   استراتيجية تكون من  بأسعار منخفضة  سلع وخدمات  تقديم  الشركة مثل  بها  تقوم  وذلك من خلل عملية  الزبائن  تقوم على مبدأ جذب 

ال  لها وهذه  املنافسة  الشركات  أسعار  أنه مختلف عن  بدورة   يةستراتيجالسعر  وهذا  واسع  إنتاج  ذات  كبيرة  يكون هنالك سوق  مناسبة عندما  تكون 

التكاليف غير  أ   يتطلب من الشركة باشرة حيث املن يكون لديها القدرة على تقليل التكاليف وتقديم التسهيلت الكفؤة والعمل على إحكام الرقابة على 

لعمل على تأمين ميزة تنافسية دائمة على املنافسين من خلل إنتاج سلع أو خدمات بتكلفة  قيادة التكلفة بشكل أساس ي وفعال إلى ا   استراتيجيةتساعد  

املنافسين للشركة حيث يتطلب ذلك تحقيق مستوى عال   تكلفة  املنافسة    أقل من  الشركات  املنافسة بشكل أفضل من  األرباح والقدرة على تحمل  من 
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وبالتالي الشركة وحصولها على حصة    األخرى  في  امتلك  املنافسين  وأكبر من  تفوق  وبالتاليسوقية  والتقدم   السوق  والتطور  النمو  الشركة على  قدرة 

 (. 217، 2014وبقاءها في السوق. )درة، جرادات، 

( وبين  الدارية  shobaki et al.,2017كما  التكاليف  تقليل  عملية  في  كبير  وتأثير  دور  لها  البشرية  املوارد  إدارة  تستخدمها  التي  للتكنولوجيا  (أن 

أنش األفراد مع  يتم ذلك من خلل تقليل عملية الستقطاب والتعيين وبالتالي زيادة تفاعل  الشركة حيث  العاملين والعمليات داخل  املوارد لألفراد  طة 

 يد التعويضات والحوافز مما يكسب الشركة امليزة التنافسية التي تميزها عن غيرها من الشركات املنافسة لها.  البشرية مثل تحد

النجار) محسن،  وأشار  استخدامها  56،  2012كما  خلل  من  وذلك  لها  التنافسية  امليزة  متعددة  شركات  تحقق  حيث  التكلفة   ستراتيجيةل ( 

لها عندما تنتج بكميات كبيرة للمواد واستخدام الطاقة   كميزة تنافسية  ستراتيجيةن تستخدم الشركة تلك ال املنخفضة في الصناعة لديهاحيث يمكن أ 

بتقدي  ليتسنى للشركة ويسمح لها  الواحدة وذلك  الوحدة  املنتجات بكميات كبيرة مع تخفيض كلفة  الشركة  تنتج  م بشكل عال وملنتجات نمطية حيث 

 املنافسين وبذلك فقط تستطيع الشركة تحقيق امليزة التنافسية لها.  املنتجات بأسعار منخفضة مقارنة ب

عقيلي) من   استراتيجيةأن    ( 64،  2015وبين  الشركة  تسعى  والتي  أهدفها  أهم  من  مقارنة   التكلفة  النتاج  كلف  تخفيض  على  العمل  هو  خللها 

أقل من س املنتج بسعر  العمل على طرح  املنافسين للشركة وذلك من أجل  الجودة والذي من بتكلفة  اللتزام بمعايير  املنافسة مع ضمان  الشركات  عر 

املي  الشركة  وإكساب  إليها  تسعى  والتي  املنشودة  الشركة  أهداف  تحقيق  وبالتالي  السوق  في  للشركة  سوقية  حصة  أكبر  تحقيق  في  يسهم  أن  زة  شأنه 

 تطورها وتقدمها وعدم تلشيها من السوق. التنافسية والتي تميزها عن باقي الشركات املنافسة لهاوبالتالي نموها و 

ن تنتجها ضمن عملياتها الدارية والنتاجية أ   يجب على شركات صناعة األدوية األردنية  ةالتكلفة هي أسلوب وطريق  استراتيجيةوترى الباحثة أن  

باقي   التنافسية عن  امليزة  الشركة  املنتجات والخدمات بحيث تكسب  الجودة في  األرباح  مع ضمان  أكبر عائد من  لها وبالتالي تحقيق  املنافسة  الشركات 

 والتي من شأنها أن تساهم في تطوير ونمو وتقدم الشركة وقدرتها على الستمرارية في عالم يسوده املنافسة الشديدة والتغيير السريع. 

 املرونة:  .3

ال  املرونة  لل  ستراتيجيةإن  الستجابة  الشركات على سرعة  يجب على تشمل على قدرة  ومن هنا  األعمال  بيئات  في  تحصل  التي  والتغييرات  فرص 

املتسارع  العالم  ظل  في  والتطور  والتقدم  النمو  تبحث عن  التي  بالتغيرات  الشركات  العلمية  سواء    السريعة  واملليء  التغيرات  أو  التكنولوجية  التغيرات  ا 

بيقها في الشركة بل وفي جميع أنحاء الشركة وذلك لتحقيق امليزة التنافسية والتي تميزها والعمل على تط ستراتيجيةوغيرها أن تدرك مدى أهمية املرونة ال 

باقي   املنافسةعن  املرونة    الشركات  ولتطبيق  املرونة   ستراتيجيةال لها  أهمية  وتنبع  الكثيرة  بالفوائد  الشركات  على  تعود  بالغه  أهمية  الشركات  في 

أي تفضيلت    ستراتيجيةال  الكشف عن  العملء والعمل على  لتغيير حاجات ورغبات  السريعة  الشركات للستجابة  من كونها تساعد وتعزز من قدرات 

اللزبائن وتسهم   قدرة الشركات على عرض منتجاتها في عدة أسواق مختلفة وزيادة قدرة الشركة في توليد قيمة حقيقية  في زيادة    ستراتيجيةاملرونة ال   أيض 

أهمية وشرط لزيادة قدرة الشركات على مواجهه جميع التغيرات التي تحصل في األسواق   تطبيقها ذا والعمل على    ستراتيجيةال للزبائن كما وتعد املرونة  

 (. 16-13، 2016ين الشركات من إدارة أنشطتها وفق التغيرات التي تحدث في بيئات األعمال )عابد، بكفاءة وفعالية والعمل على تمك

وأشار   من خلل  Chase et al.,(2004,26)كما  وذلك  لديها  الزبائن  وأذواق  ورغبات  حاجات  تلبية  على  الشركة  قدرة  تعني  املرونة  أن  قدرة   إلى 

 ن لها. الشركة على تقديم منتجات واسعه وتقديم الخدمات بشكل واسع مما يسهم في إكساب الشركة امليزة التنافسية التي تميزها عن باقي املنافسي

وذلك من    الصناعية األردنية  للشركات الدوائيةإلى أن املرونة هي األساس الهام في تحقيق امليزة التنافسية    (138  ،2020كما أشار الشطي والجيار)

واملبنية على أسس علمية مدروسة للتغيرات التي تحدث في عالم املنتجات والخدمات وبما يتلءم مع حاجات    الستجابة السريعةالشركة على  خلل قدرة 

بالوقت للشركة وقدرة الشركة على مواكبة التطورات في مجال التكنولوجيا وقدرتها على العمال على تصميم املنتجات وإنتاجها وتسليمها ورغبات الزبائن 

 املناسبة للزبائن وفق رغبات وحاجات الزبائن.  والسرعة

النعيمي   حي99  -98،  2008)  وآخرونوبين  الشركة  في  النتاجية  العمليات  في  املرونة  الشركة (أهمية  في  تطبيقها  والقدرة على  املرونة  أصبحت  ث 

ا بين الشركات املنافسة حيث يتم ذلك من خلل قدرة الشركة على إنتاج مدى واسع من املنتجات والخدمات والتي من  ا تنافسي  والستجابة للتنوع سلح  

اشأنها أن تلبي حاجات ورغبات الزبائن و  ا منتجات جديدة من شأنها أن تلبي حاجات ورغبات الزبائن و   إدخال وإنتاجتشمل قدرة الشركة على    أيض   أيض 

يكون   أن  ويجب  الزبائن  ورغبات  يتوافق مع حاجات  بما  منتجاتها  وتعديل  وتطوير  تحسين  العمل على  الشركة على  مع   بسرعةقدرة  بما يتوافق  فائقة 

املنتجات و  للزبون وتقديم  الزبون الستجابة  لهم مما يسهم في تحقيق رضا  اللزمة  الحصول على ولء  الخدمات     وبالتالي 
 

الزبون وصول إلى وانتماء ذلك   

 تحقيق أكبر حصة سوقية وبالتالي تحقيق األرباح والعوائد وإكساب الشركة امليزة التنافسية والتي تميزها عن باقي الشركات املنافسة وصو 
 

 إلى تحقيق ل

 ودة.أهدافها املنش

على مواكبة جميع التغيرات الحاصلة في بيئة األعمال سواء  التغيرات    وترى الباحثة أن املرونة هي عبارة عن قدرة شركات صناعة األدوية األردنية

أوالتغيرات في  التكنولوجية بالسرعة وبا  والعوملة  تلبيتها  الزبائن والعمل على  الزبائن والعمل على معرفة حاجات ورغبات  املناسبة وا أذواق  لعمل  لجودة 

الو  للزبائن في  املناسب مما  على تسليمها  الزبائن    ولء  يسهم فيقت  باقي   للشركة وبالتاليوانتماء  التنافسية للشركة والتي بدوها تميزها عن  امليزة  تحقيق 

 الشركات والوصول إلى تحقيق أهدافها املنشودة. 
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 االبتكار: .4

جديدة مما تسهم  ةجديدة أو العمل على تقديم خدم ةتحويل الفكرة إلى منتج جديد أو تطوير للمنتج أو عمليحيث أن البتكار هو عملية يتم فيها 

باقي   عن  تميزها  التي  التنافسية  امليزة  الشركة  إكساب  وبالتاليفي  أهدافها    الشركات  حيثتحقيق  النمو    املنشودة  عن  تبحث  التي  الشركات  على  يجب 

د بوضع إدارة البتكار ضمن هيكلها التنظيمي ويوجد عدة مستويات للبتكار منها مجال البتكار النتاجي وهي عملية يتم والتطور والبقاء أن تسعى جاه

اومتميزة و   فيها إلى إنتاج منتجات كامله وجديدة  البتكارات الختراعية وهي تقوم على املخترعون واملكتشفون والذين يمتلكون القدرة على استخدام   أيض 

الغيراملوا  املنشودة  مما  د واألساليب بطرق مختلفة عن  أهدافها  الوصول وتحقيق  لها وبالتالي  املنافسين  التنافسية عن  امليزة  الشركة  إكساب   يسهم في 

 (. 71-77، 2012)خيري، 

الحنيطي) طر   (102-101،  2020وأشار  واستخدام  جديدة  نوعية  وخلق  جديدة  سلعه  خلق  عملية  هي  البتكار  عملية  أن  جديدة  إلى  إنتاج  يقة 

مصادر تزويد جديدة لنتاج منتجات ذات قيمة وذات جودة وبالتالي فتح أسواق جديدة تكسب الشركة امليزة التنافسية عن باقي الشركات   والعمل على  

الزبائن للشركة   انتماء وولء  إلى  الزبائن مما يؤدي  لها والعمل على تحقيق حاجات ورغبات  نتيجة زيادة  املنافسة  األرباح والعوائد للشركة  وبالتالي زيادة 

 
 

  إلى تحقيق أهدافها املنشودة. حصتها السوقية وصول

( نجم  امليزة    ( 19،  2003وبين  الشركة  إكساب  في  يسهم  لفكرة جديدة مما  الفعلي  والتطبيق  ما هو جديد  إلى  التوصل  البتكار هو عملية  أن  إلى 

 وبالتالي نموها وتطورها وتقدمها. شودة والتي تسعى إلى تحقيقهاالتنافسية وتحقيق أهدافها املن

( الصرن  البتكار  ( 59-50،  2000وأشار  لعملية  العليا  الدارة  دعم  وهي عدم  الشركة  في  البتكار  معوقات  أهم  واألنظمة    إلى  بالقوانين  واللتزام 

بتكار بين العاملين وعدم وجود قيادة إدارية مؤهلة فجميع تلك املعوقات تحد والتعليمات وعدم ثقة املديرين بأنفسهم وقدرتهم على تشجيع عملية ال 

تمام   العكس  املنشودة وعلى  أهدافها  التنافسية وتحقيق  امليزة  الشركة على تحقيق  أن تسهم في عملية تشجيع من قدرة  ا يوجد عدة عوامل من شأنها 

ارة باألهداف وهي التزام جميع العاملين بتحقيق أهداف الشركة واستخدام أساليب وطرائق البتكار في الشركة ومن أهم تلك العوامل تطبيق مبدأ الد

 الرقابة على الجودة مثل استخدام املدرجات التكرارية لضمان سير األعمال على أكمل وجه. 

( الحنيطي  ا 61-60،  2020وبين  امليزة  الشركة  أن تكسب  البتكار من شأنها  العمل  (أن هنالك عدة فوائد لعملية  الفوائد  تلك  أهم  لتنافسية ومن 

اعلى مشاركة األفراد العاملين في الشركة في اتخاذ القرارات ووضع الخطط الضرورية للشركة و  سعي جميع العاملين لتحقيق رسالة ورؤية وأهداف   أيض 

اوغايات الشركة و   ر. شعور العاملين بالرضا الوظيفي واألمان الوظيفي من خلل عملية البتكا أيض 

العمل عل أو  إلى تطوير منتج  أو مصادر أخرى  العاملين  املستوحاة من  األفكار  يتم فيها تحويل  البتكار هي عملية  أن عملية  الباحثة  إنتاج وترى  ى 

للزبائن مما يسهم ف الخدمة  إيجاد طرق مختلفة في تقديم  إيجاد طريقة وأسلوب عمل بطرق جديدة والعمل على  العمل على  أو  ي إكساب منتج جديد 

 تحقيقها ألهدافها املنشودة. لهاو بالتاليالشركة امليزة التنافسية التي تميزها عن باقي الشركات املنافسة 

 سرعة التسليم:  .5

التسليم من األسبقيات التنافسية ذات األهمية الكبيرة والتي بدورها تسهم في تحقيق أهداف الشركة التي تسعى إليها وذلك من   ةتعتبر عملية سرع

وهذا بدورة خلل مقدرة الشركة على معرفة حاجات وطلبات الزبون والعمل على إنتاجها في الوقت املحدد وتسليمها بالوقت املحدد تماما واملتفق علية  

قدرتها على الشركة امليزة التنافسية التي تمكنها من النمو والتطور والبقاء في السوق والتي تميزها عن باقي الشركات املنافسة لها وذلك من خلل    يكسب

 (. 61، 2012املحافظة على الزبائن وزيادة حصتها السوقية )محسن، النجار، 

التنافسية للشركات ومن أهم تلك العوامل عامل    األسبقيةأن هنالك عدة عوامل من شأنها أن تعمل على تحقيق    Bragman,1996كما وأوضح  

للشركة أن  سرعة التسليم وهو الفرق في الوقت املستغرق بين استلم الطلبية من الزبائن وعملية تنفيذ الطلبية وهو ما يسمى بالوقت املنتظر ويمكن  

التجهيز وال امليزة  تقوم بعملية  املتفق عليه وهذا بدوره يكسبها  الوقت  لها و   التنافسية والتيتسليم قبل  املنافسة  الشركات  باقي  ا بدورها تميزها عن   أيض 

  ا وذلك ملنع أي غرامات تترتب جراء عدم التسليم بالوقت املحدد مما يكسب الشركة امليزة عامل التسليم بالوقت املتفق عليه وهو التسليم بالوقت تمام  

امل الجديدة  املنتجات  تقديم  يتم  بحيث  وسرعته  التطوير  عامل  املهمة  العوامل  ومن  لها  املنافسة  الشركات  باقي  عن  تميزها  التي  في التنافسية  طلوبة 

الزبون و  التي يحتاجها  الجديدة  لتلبية حاجات والخدمات  املمكنة  ااألسواق وبالسرعة  القيام    أيض  الشركة في  أن تواكب  أهمية  بإنشاء تصاميم ل تقل 

التطورات ملواكبة  الشركات    جديدة  باقي  تميزها عن  بدورها  والتي  التنافسية  امليزة  الشركة  إكساب  في  يسهم  األسواق مما  في  الهائلة  والتغيرات  السريعة 

 املنافسة لها. 

ا ذا أهمية بالغة للميزة سرعة التسليم مصدر  ( مدى أهمية التنافس في سرعه التسليم حيث أصبحت عملية  100،  2008)  خرونآ وبين النعيمي و 

لحاجاتهم    الستجابة السريعةالتنافسية التي تتميز بها الشركة عن باقي الشركات املنافسة لها حيث ساهم وجود النترنت من زيادة توقعات الزبائن من  

لكساب الشركة امليزة التنافسية  على دور وأهمية سرعة التسليم  ا ذا أهمية بالغةمن قبل الشركة مما يعد مؤشر   ورغباتهم والشحن السريع بشكل دائم 

يم أخذها بعين والتي بدور ها تميزها عن باقي الشركات املنافسة لها، ومن أبرز املتطلبات التي يجب على الشركة التي تبحث عن املنافسة في سرعة التسل

على التكييف السريع والعمل على إيجاد نظام اتصال فعال مع املوردون والزبائن وذلك    اأيض  العتبار هي أن تتسم الشركة بالتحركات السريعة وقدرتها  



                              الالفي&  الرواشدة                                                                                                            أثر استراتيجية التوظيف في امليزة التنافسية في شركات صناعة األدوية األردنية                                    

Global Journal of Economics and Business, 12(6) (2022), 779-795 
 788 

 

عة الفائقة وهذا ملعرفة حاجات ورغبات الزبائن والعمل على جلب املوارد اللزمة من قبل املوردون والعمل على تلبية رغبات الزبائن وتسليم املنتج بالسر 

التنافسية امليزة  الشركة  يكسب  واملنتميين   بدورة  املواليين  الزبائن  أكبر حصة سوقيه من  تحقيق  وبالتالي  لها  املنافسة  الشركات  باقي  تميزها عن  والتي 

 
 

  إلى تحقيق أعلى نسبة من األرباح والعوائد وتحقيق أهدافها املنشودة ونموها وتطورها.للشركة وصول

الشركات     Peter&Jerry, (2008, 40)أوضح كما   باقي  عن  تميزها  التي  التنافسية  امليزة  الشركة  إكساب  ومهمفي  فاعل  دور  التسليم  لسرعة  أن 

في التسليم  ذلك من خلل سرعة  ويكون  للعملء  الوقت  توفير  العمل على  ذلك من خلل  ويتم  املنشودة  أهدافها  تحقيق  وبالتالي  لها  الوقت   املنافسة 

ااملناسب و  السل  أيض  أن تقدم  الزبائن وهذا بدور يمكن  املتفق علية مع  الوقت  انتهاء  الخدمة قبل  أو  تنافسية  ه عة  للعميل   ميزة  الرضا  للشركة وتحقيق 

او    من خلل تقديم السلع أو الخدمة للزبون بشكل خال من العيوب في السلعة أو مشاكل في عملية التوصيل والتسليم للسلع لذا يجب على الشركة  أيض 

تباع الطرق الصحيحة والسليمة في عملية تسليم املنتج وتقديم الخدمة ا ا في عملية تسليم السلع وتقديم الخدمات وذلك من خلل ير  ا كب أن تولي اهتمام  

فسة لشركات املنامما يسهم في تحقيق الرضا للعميل وبالتالي تحقيق أهداف الشركة املنشودة وتحقيق امليزة التنافسية لها والتي بدورها تميزها غن باقي ا 

 لها.

إنتاجها   القصوى والعمل على  بالسرعة  الزبائن  العمل على معرفة حاجات ورغبات وطلبات  يتم فيها  التسليم هي عملية  أن سرعه  الباحثة  وترى 

للشركة الزبون  ثقة وولء  تعزيز  في  يسهم  للزبون مما  املحدد  بالوقت  امليز   وتسليمها  وإكسابها  للشركة  السوقية  الحصة  زيادة  التي وبالتالي  التنافسية  ة 

 .بدورها تميزها عن باقي الشركات املنافسة لها وبالتالي نمو وتطور الشركة ووصولها إلى تحقيق أهدافها املنشودة وعدم تلشيها من السوق 

 الدراسات السابقة: .2.2

اقع  2021خرون)آ و   دراسةخالد • و بعنوان:  البشرية  استراتيجية(  املوارد  نظر مدراء  وجه  املؤسسات   -التوظيف من  عينة من  دراسة حالة 

إلى تشخيص وتحليل واقع  البترولية بحاس ي مسعود.   الدراسة  البشرية وتم استخدام   استراتيجيةهدفت  املوارد   التوظيف من وجه نظر مدراء 

)املؤسسة الوطنية للتنقيب، املؤسسة    سته شركات عاملة في قطاع النفط وهيأسلوب املقابلة مع مديري املوارد البشرية وكانت العينة مكونة من  

الوطنية للجيوفيزياء، مؤسسة   الشركة  اآلبار،  الوطنية لخدمات  املؤسسة  اآلبار، مجمع  ( في  HALLIBURTON، مؤسسة  HESSالوطنية ألشغال 

التوظيف بالنسبة للشركات الوطنية بسبب عدم  استراتيجيةكفاءة وكان من أبرز النتائج عدم  حاس ي مسعود املؤسسات البترولية بحاس ي مسعود

بعملية  ا  الشديد  اهتمامها  بسبب  األجنبية  للشركات  بالنسبة  وكفاءة  فعالية  ووجود  للتوظيف  التخطيط  عملية  في  العلمية  الطرق  الدارة  تباع 

التوصيات أنه يتوجب على املؤسسات العمل على إعادة النظر في  واستخدامها للطرق العلمية في اختيار وتعيين العاملين وكان من أبرز    التوظيف

 عملية التخطيط للتوظيف واستخدام طرق فعالة في عملية اختيار املوظفين في الشركة. 

شركات صناعة األدوية    وأثرها في تعزيز امليزة التنافسية: دراسة ميدانية على   ستراتيجية ( بعنوان: الرشاقة اال 2020دراسةالشطي والجيار )  •

ال   الفلسطينية. الرشاقة  أثر  التعرف على  إلى  الدراسة  الفلسطينية،   ستراتيجيةهدفت هذه  األدوية  التنافسية في شركات صناعة  امليزة  في تعزيز 

خلل   من  التحليلي  الوصفي  املهج  استخدام  العاملين و   الستبانةوتم  جميع  من  الدراسة  مجتمع  وتكون  الشامل  الحصر  استخدامأسلوب 

مبيعات مشتريات( والبالغ عددهم    أخرى مثل: مسؤول  بالوظائف الشرافية بشركات صناعة األدوية )مدير عام، مدير فرع، رئيس قسم، وظائف

في تعزيز امليزة التنافسية، وكان من أبرز التوصيات    ستراتيجيةال   ألبعاد الرشاقة  موظف، وكان من أبرز النتائج وجود أثر ذو دللة إحصائية166

والعمل على نشر فلسفته والعمل على ممارسته في جميع املستويات الدارية ملا لها من دور وأهمية    ستراتيجيةالعمل على اعتماد نهج الرشاقة ال 

 ض التكاليف وسرعه الستجابة للعميل والتقليل من الفاقد.  كبيرة في تعزيز امليزة التنافسية من خلل رفع جودة املنتجات وخف

هدفت هذه الدارسة إلى التعرف على إبراز الدور  تنمية املوارد البشرية في تحقيق امليزة التنافسية. دور  ( بعنوان2019دراسة سالم ولخضاري ) •

البشرية بمكوناتها املوارد  تنمية  تلعبه  الجودة( وتكون مجتمع    الذي  )التركيز على  بأبعادها  التنافسية  امليزة  الصيانة( في تحقيق  القيادة،  )التدريب 

الستبيان كأداة   أسلوب  بمدينة بوسعادة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وتم استخدام  SARL MULTI BEالدراسة من مؤسسة.  

املكون الوحيد الذي له دور في تحقيق امليزة التنافسية هو التدريب،  وكان من أبرز   أن وتحليلها، وكان من أبرز النتائجرئيسية لجمع البيانات األولية 

 الهتمام أكثر بجانب التحفيز وجانب القيادة وجانب صيانة املوارد البشرية.  الدارسة أنه يجب التوصيات

  . Business Innovation and Competitive Advantage in Nigerian Manufacturing Sectorبعنوان:  .Oladimeji, et al)   2019دراسة ) •

النيجيري  التصنيع  قطاع  في  التنافسية  وامليزة  تأثير.  ابتكار األعمال  إلى معرفة  الدراسة  في قطاع  ا   هدفت  التنافسية  امليزة  التجاري على  لبتكار 

ارتكزت الدراسة على نظرية النظرية القائمة على املوارد ونظرية القدرات الديناميكية. تم استخدام تصميم املسح الوصفي.    ..التصنيع النيجيري 

الدراسة من   ا من شركة  496وتكونمجتمع  اختيار حجم عينة من   .  Ogunبولية  Nestle Nigeria Plc   موظف  أخذ    217تم  ا من خلل  مستجيب 

. وكان من أبرز النتائج أن للبتكار التجاري تأثير كبير على  الستبانة  أسلوب  استخدام  وتم   .أخذ عينات عشوائية بسيطةالعينات الطبقية وإجراء  

املن العملء من خلل زيادة جودة  الهتمام لرضا  ا من  الجنسيات مزيد  الشركات متعددة  تولي  أن  الدراسة بضرورة  املنتج كما وأوصت  تج.  تكلفة 

ا التركيز  .على البتكار من أجل تحقيق امليزة التنافسية للشركة يجب أيض 
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• ( وأخرون  التنافسية:2019دراسةالغنيمات  امليزة  تحقيق  في  البشرية  املوارد  إدارة  دوراستراتيجيات  بعنوان:  فنادق    (  بين  مقارنه  دراسة 

واألردن. بمصر  نجوم  دور   الخمس  التعرف على  إلى  الدارسة  التنافسية:  هدفت هذه  امليزة  تحقيق  في  البشرية  املوارد  إدارة  دراسة   استراتيجيات 

 الستبانة أسلوب    في مصر وتم استخدام  9في األردن و  9فندق منها    18وتكون مجتمع الدراسة من   مقارنه بين فنادق الخمس نجوم بمصر واألردن.

النتائج وجود   أبرز  وكان من  البيانات  إحصائيأ في جمع  دلله  ذو  والتدريب    ة ثر  والختيار  )الستقطاب  البشرية  املوارد  إدارة  استراتيجيات  ألبعاد 

في تحقيق امليزة التنافسية في فنادق الخمس نجوم بمصر واألردن. وكان من أبرز التوصيات العمل على إجراء  وتقييم األداء( والتطوير والتعويضات

 ية وأخذ عينة بحث مختلفة. امليزة التنافس املزيد من البحوث العلمية حول مسببات

في البنوك التجارية األردنية. 2017دراسة التميمي)  •   ( بعنوان: أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية على التجديد االستراتيجي دراسة ميدانية 

املوارد   )تخطيط  خلل  من  مستقل  كمتغير  البشرية  املوارد  إدارة  ممارسات  أثر  معرفة  إلى  الدراسة  والتعيين، هدفت  الستقطاب  البشرية، 

)القدرة على التغيير التنظيمي، التأكيد على مرونة العمليات    تابع من خلل  الستراتيجي كمتغيرعلى التجديد    التدريب، تقييم األداء، التعويضات(

  13( وتكون مجتمع الدراسة من التنافسية،  توجه تعزيز تكيف األعمال، التركيز على التعليم البيئي، الوعي بقدرة الدارة الحركية
 
ا ا أردني  ا تجاري  بنك

عليهم وهم املدراء والعاملين في الدارة العليا والوسطى وكان من أبرز النتائج أنه    الستبانةا تم توزيع  فرد    346وتم أخذ عينة عشوائية مكونه من  

اهتمام الهتمام  يوجد  زيادة  العمل على  التوصيات  أبرز  وكان من  األردنية  التجارية  البنوك  قبل  من  البشرية  املوارد  إدارة  باستقطاب    بممارسة 

 ية التخصصية.  العمالة املصرفية ذات الختصاص واملهارات املعرف

 Strategic Human ResourceManagement and Firm Performance: The Mediating Rolبعنوان:    ,KoledZehira,et al)2016دراسة ) •

of Entrepreneurial Orientation   اال البشرية  املوارد  األعمال.  ستراتيجيةإدارة  ريادة  لتوجيه  الوسيط  الدور  الشركة:  هذه    هدفت  وأداء 

بين العلقة  في  الريادي  للتوجيه  الهام  الدور  التركيز على  إلى  البيانات من   SHRM الدراسة  استبيان وجمع  إعداد  تم  الغرض  لهذا  الشركة.  وأداء 

 الدراسة. تم تحليل البيانات التي تم جمعها من الستبيانات باستخدام برامجالشركات التي تعمل في صناعات مختلفة في إسطنبول وهي مجتمع  

SPSS و AMOS  وأداء الشركة )كل   ستراتيجيةوكان من أبرز نتائج التحليلت أن التوجه الريادي هو الوسيط في العلقة بين إدارة املوارد البشرية ال

املوظف(. املالي وأداء  األداء  التو   من  أبرز  األعمال ويمكن لدارات  وكان من  الضروري ألنشطة ريادة  املستوى  أنه يجب على مديري تحديد  صيات 

البشرية في    املوارد البشرية تحديد أدوارها وأنشطتها لتلبية احتياجات املنظمات الريادية. لذلك يمكن أن تزيد املساهمة اليجابية ألنشطة املوارد

 حوث في مناطق مختلفة من تركيا وبلدان مختلفة.  إجراء مزيد من الب أداء الشركة كما ويمكن

 النتائج:  .3

 : ستنتاجات على النحو التاليتم التوصل إلى ال  بناء  على التحليل الحصائي املستخدم لهذا البحث.

افية و الوظيقية ألفراد عينة الدراسة:  . 1.3  الخصائص الديموغر

وصف   الجزء  هذا  للخصائص  يستعرض  الدراسةا  لعينة  الجتماعي،العمر،ا والتي  .  الديموغرافية  النوع  على  الوظيفي،   شتملت  سنوات    املسمى 

ستعرضت الدراسة التكرارات والنسب املئوية لتلك الخصائص عن طريق األساليب الحصائية الوصفية والجدول  ا وفي صعيد متصل،    الخبرة العملية،

 املسمى الوظيفي(. املؤهل العلمي، سنوات الخبرة، املتغيرات الديموغرافية والوظيفية )النوع الجتماعي،يوضح توزيع أفراد العينة حسب  (1رقم )

 
ً

   : : الجنسأوال

 الجنس  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق : (1جدول )

 النسبة املئوية  التكرار  الفئة املتغير 

 67.4 120 ذكر الجنس  

 32.6 58 أنثى 

 100 178 املجموع 

 بنسبة )الناث( والتي بلغت )67.4( ارتفاع نسبة أفراد عينة الدراسة من )الذكور( والتي بلغت )1يتضح من الجدول )
 
وذلك    %(.32.6%(، مقارنة

  .لطبيعة بعض أعمال الشركة التي تتطلب وقت طويل في العمل مثل أعمال الحراسة

   : ا: املؤهل العلميثانيً 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق املؤهل العلمي  : (2جدول )

 النسبة املئوية  التكرار  الفئة املتغير 

 املؤهل العلمي 

 9.5 17 دبلوم متوسط فأقل  

 73.0 130 بكالوريوس

 17.4 31 دراسات عليا 

 99.5 178 املجموع 
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  (130وبتكرار )  %( 73.0على املؤهل العلمي )بكالوريوس(، والتي بلغت )( أن النسبة األكبر من أفراد عينة الدراسة حاصلين  2يتضح من الجدول )

( فرد في حين شكلت نسبة أفراد عينة الدراسة الحاصلين على املؤهل  31( وبتكرار )17.4)  أفراد العينة من فئة الدراسات العليا  فرد، فيحين بلغت نسبة 

بلغت ) األقل، والتي  النسبة  البكالوريوس وذلك بسبب نظام   ( فرد.17%( وبتكرار)9.5العلمي )دبلوم متوسط فأقل(  الشركة في تعين فئة  وذلك لرغبة 

البكالوريوس   فئة حملة شهادة  العاملون من  يتقاضاها  التي  والتعويضات  األجور األجور  نسبة  الدراسات   وذلك لن  أقل من حملة  تكون  والتعويضات 

   العليا.

 
ً
   :ا: سنوات الخبرةثالث

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق سنوات الخبرة: (3جدول )

 النسبة املئوية  التكرار  الفئة املتغير 

 سنوات الخبرة  

 19.1 34 سنوات   5أقل من 

 28.7 51 سنوات   10سنوات أقل من  5من 

 24.2 43 سنة   15سنوات إلى أقل من  10من 

 28.1 50 سنة فأكثر   15

 100 178 املجموع 

بين )من  3الجدول )يتضح من   تتراوح  الدراسة يمتلكون سنوات خبرة  أفراد عينة  األكبر من  أنالنسبة  أقل من    5(  إلى  سنوات(، والتي   10سنوات 

(  50( وبتكرار بلغ )28.1والتي بلغت )  سنة فأكثر(  15ا من أفراد العينة كما وبلغت نسبة ممن يمتلكون سنوات خبرة )فرد    (51%(، وبتكرار)28.7بلغت )

)فرد   بين  تتراوح  خبرة  سنوات  يمتلكون  ممن  الدراسة  عينة  أفراد  نسبة  بلغت  كما  العينة.  أفراد  من  )  سنوات(5ا  وبلغت،  األقل  النسبة   %( 19.1وهي 

ة إلى وظائف معدل دوران العمل في الشركة حيث يقوم بعض العاملين بترك الوظائف والتجازيادة    وذلك نتيجة  ا من أفراد العينة.فرد    ( 3وبتكرار بلغ )

 أخرى نتيجة وجود ميزات وأجور وتعويضات أعلى مما يتقاضون.

   : ا: املسمى الوظيفيرابعً 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق املسمى الوظيفي  : (4جدول )

 النسبة املئوية  التكرار  الفئة املتغير 

 املسمى الوظيفي  

 7.8 14 مدير عام 

 37.1 66 مدير 

 10.6 19 مساعد مدير عام / مدير  

 44.3 79 رئيس قسم  

 99.8 178 املجموع 

( الجدول  )4يتضح من  بلغت  الدراسة يشغلون منصب )رئيس قسم(، والتي  أفراد عينة  األكبر من  النسبة  أن  بلغ)44.3(  (، وبلغت 79%( وبتكرار 

وبتكرار بلغ    (10.6( وبلغت نسبة ممن يشغلون منصب مساعد مدير)66وبتكرار بلغ )(  37.1نسبة ممن يشغلون منصب مدير من أفراد عينة الدراسة )

نتيجة تعدد األقسام   ا.( فرد  14%( وبتكراربلغ )7.8( في حين تبين أن النسبة األقل من أفراد عينة الدراسة يشغلون منصب )مدير عام(، والتي بلغت )19)

 رئيس قسم له.  تعيينلى ارية  في الشركة وكل قسم يحتاج إ الد

 ختبار الفرضيات: مالئمة البيانات ال  . 2.3

من أعضاء الهيئه التدريسية في مجال إدارة األعمال عموما تم عرضها على مجموعه من املحكمين    الستبانةصدق أداة الدراسة للتأكد من صدق  

التنافسية البشرية وامليزة  األردنية. وإبداء    واملوارد  الجامعات  لبيان مدى ملئمتها ووضوحها  آ بشكل متخصص في  تنتمي  رائهم  الذي  للبعد  لية آ وتمثيلها 

تم تعديل األداه لتظهر   عتبار، والتي تمثلت بحذف بعض الفقرات ودمج بعضها وبعض التعديلت الملئية واللغوية،وقد تم األخذ بمقترحاتهم بعين ال 

دق صن كد مالتأ  ثم   فقرة موزعة على بعدي توظيف املوارد البشرية وامليزة التنافسية من  (39من )وبالنهاية فقد تكونت أداة الدراسة    ئية.في صورتها النها

تنتمي ل الذي  للبعد  الدراسة ووضوح فقراتها وملءمتها  التالي:  هأداة  النحو  الظاهري:  على  والدراسات   الصدق  النظري  الطار  وذلك من خلل مراجعة 

التنافسيةالسابقة   البشرية وامليزة  املوارد  املحتوى:.  املتعلقة بتوظيف  التدريسية  ا وذلك من خلل ملحظات و   صدف  الهيئة  من ذوي قتراحات أعضاء 

 ختصاص. ال 

 ثبات أداة الدراسة: . 3.3

)  تحليل  استخدامتم    ألفا  التساق  (Cronbach Alphكرونباخ  عن  الدراسة  للكشف  أداة  ثبات  من  وللتحقق  معدلت   .الداخلي    وتعتبر 

(Cronbach Alph)  أكبر كانت  إذا  )  ( 0.70)  من  مقبولة  قيم   فإن جميع  الحالية  الدراسة  أكبر من)  ( Cronbach Alphوفي  الدراسة   (.0.70جاءت  وفي 

 (. 0.70) أكبر من جاءت  (Cronbach Alph) فإن جميع قيم الحالية 
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 مراجعة  ركرومباخ ألفاا ختب ا ستخدامايوضح نتائج معامالت الثبات لفقرات أداة الدراسة ب :(5جدول )

    عدد الفقرات  Cronbach Alph املتغير 

    1.000 0.912 التوظيف  

   1.000 **0.767 **0.632 امليزة التنافسية 

 0.01)**( عند مستوى دللة 

الجدول رقم )يتضح   الدراسة، حيث 5من  أهداف  الدراسة، وهذا يعكس موثوقيتها وإمكانية العتماد عليها لتحقيق  أداة  ثبات  ارتفاع مستوى   )

(  0.974كرونباخ ألفا ألداة الدراسة ككل )(، كما بلغت قيمة معامل  0.954  –  0.691تراوحت قيم معامل كرونباخ ألفا ألبعاد متغيرات الدراسة ما بين )

 (. 0.60وكلهما أكبر من القيمة )

 فرضية الدراسة:  اختبار  . 4.3

، و  جابة عن سؤال الدراسةلل  ستدلليختبار الفرضية التي تمت صياغتها من خلل إستخدام أساليب الحصاء ال ا يتناول هذا الجزء من الدراسة 

الدراسة، بإلضافة لتقديم حلول ملشكلتها والهدف من هذة الدراسة هو إستكشاف أثر التوظيف املوارد البشرية في امليزة النافسية لتحقيق الهدف من  

 تي:ختبار فرضيات الدراسة على النحو اآلا ا في شركات صناعة األدوية األردنية . وتالي  

إحصائية عند  H0البحث  فرضية   دللة  ذو  أثر  يوجد  "ل   :( البشرية  للتوظيف(  α≤0.05مستوى معنوية  في    املوارد  التنافسية  امليزة  شركات صناعة في 

  ."األدوية األردنية

للتعرف إلى أثر توظيف املوارد البشرية في امليزة التنافسية بأبعادها    Simple Regressionالنحدار البسيط    إختبار  ستخداما هذة الفرضية تم    ولختبار

 يوضح ذلك   (6شركات  صناعة األدوية األردنية. والجدول )مجتمعة في 

 اإلنحدار الخطي البسيط للكشف عن أثر  توظيف املوارد البشرية في امليزة التنافسية بأبعادها مجتمعة نتائج اختبار : (6جدول )

املتغير  

 التابع

 ملخص النموذج 

Model Summery 

 تحليل التباين

ANOVA 

 جدول املعامالت 

Coeffecient 
R 

معامل  

 االرتباط 

2R 

معامل  

 التحديد 

F 

 املحسوبة 
درجة  

 الحرية 

Df 

Sig F البيان B   الخطأ

 املعياري 

T Sig t 

تحقيق  

امليزة  

 التنافسية 

 0.000 10.454 0.169 1.768 الثابت 0.000 1 200.760 0.533 0.730

 0.000 14.169 0.041 0.578 التوظيف 

 (α≤0.05* يكون التأثير ذا دللة إحصائية عند مستوى دللة )

( الجدول  من  بين  6يتضح  علقة  وجود  بلغ  (  حيث  التنافسية،  امليزة  وتحقيق  )التوظيف  الرتباط  التحديد  R=0.730معامل  معامل  وبلغ   ،)

(=0.5332R( وهذا يشير إلى أن التوظيف فسر ما نسبته ،)من التباين الحاصل في تحقيق امليزة التنافسية، مع ثبات العوامل األخرى 53.3 )% . 

عند مستوى  (  200.760)املحسوبة    Fا للتوظيف في تحقيق امليزة التنافسية، حيث بلغت قيمة  من الجدول وجود أثر معنوي دال إحصائي    ويتضح

 .  0.05أقل من  يوه  (SigF=0.000)دللة 

أن قيمة   أظهر  املعاملت، فقد  بلغت )  Bأما جدول  ( وبمستوى دللة  14.169املحسوبة عنده )  T(، وبلغت قيمة  0.578عند بعد )التوظيف( قد 

(SigT=0.000 وهي أقل من ،)وهذا يدل على وجود أثر معنوي لهذا البعد.  0.05 ، 

"يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند  وبناء  على ما سبق، يتم رفض الفرضية العدمية الفرعية الثانية وقبول الفرضية البديلة، والتي تنص على أنه:  

شركات  ليم( في  للتوظيف في تحقيق امليزة التنافسية بدللة أبعادها مجتمعة )الجودة، التكلفة، املرونة، البتكار، سرعة التس(  α≤0.05مستوى معنوية )

 ". صناعة األدوية األردنية

 مناقشة النتائج:  .4

تحديد الباحث ملشكلة الدراسة وأهدافها، تمت مراجعه األدب النظري من كتب ودراسات وبحوث ذات صلة باملوضوع، حتى تمكنت الباحثة   بعد

الرئيس الدراسة  ما  من  صياغة سؤال  األردنية؟  وهو  األدوية  في شركات صناعة  التنافسية  امليزة  في  البشرية  املوارد  تحليل    أثر توظيف  نتائج  وأظهرت 

توظيف املوارد     استراتيجيةوإرتفاع في مستوى إهتمام شركات صناعة األدوية األردنية ب  جابات األفراد العينة على السؤال الرئيس للبحث أن هنالك أثرإ 

 خرونآ الحالية مع دراسة خالد و واختلفت الدراسة    .وبأهمية نسبية مرتفعة (0.632نحراف املعياري )وال   (4.098البشرية حيث بلغ املتوسط الحسابي )

تباع الدارة الطرق العلمية في ا التوظيف بالنسبة للشركات الوطنية بسبب عدم    استراتيجيةالدراسةعدم كفاءة  حيث كان من أبرز نتائج تلك    (2021)

ية في عملية التخطيط للتوظيف ووجود فعالية وكفاءة بالنسبة للشركات األجنبية بسبب اهتمامها الشديد بعملية التوظيف واستخدامها للطرق العلم

 اختيار وتعيين العاملين لديها. 
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بين   ةدراسة مقارن  جيات إدارة املوارد البشرية في تحقيق امليزة التنافسية:استراتي  دور   ( بعنوان:2019تفقت نتائج دراسةالغنيمات وأخرون )ا و كما  

 استراتيجية و   ستراتيجيات إدارة املوارد البشريةحصائية ل إ مع نتائج الدراسة الحالية من حيث وجود أثر ذو دللة    فنادق الخمس نجوم بمصر واألردن.

 بين فنادق الخمس نجوم بمصر واألردن. ةدراسة مقارن تحقيق امليزة التنافسية:في  )الستقطاب والختيار والتعيين( التوظيف

 النتائج:  . 1.4

وهو مؤشر على أن شركات صناعة األدوية األردنية تعمل على تعيين الذكور    %( 67.4أن أغلبية أفراد العينة كانوا من فئة الذكور وبنسبة مئوية ) •

 األعمال التي تتطلب ساعات عمل طويلة مثل أعمال الحراسة. بنسبة أكبر وذلك بسبب طبيعة بعض 

• ( بنسبة مئوية  و  بكالوريوس  العلمي  املؤهل  يحملون  العينة ممن  أفراد  أغلبية  ردنية    %( 73.0ان  األ  األدوية  أن شركات صناعة  وهذا مؤشر على 

 تعمل على تعيين درجة البكالوريوس لديها نتيجة لنظام األجور والتعويضات لديها .

مستوى  ا  • با رتفاع  األردنية  األدوية  صناعة  شركات  الحسابي   استراتيجيةهتمام  املتوسط  بلغ  حيث  املعياري   ( 04.093)  التوظيف  والنحراف 

(0.632 .) 

نتيجة دوران العمل بسبب   %(28.7(وبنسبة مئوية )سنوات 10  أقل من  -سنوات  05ات الخبرة كانوا من فئة  و أن أغلبية أفراد العينة من متغير سن •

 .نظام األجور والتعويضات

• ( رئيس قسم وبنسبة مئوية  فئة  الوظيفي من  املسمى  كانوا ضمن  الدراسة  األكبر ألفراد عينة  النسبة  املدير    %( 44.3أن  فئة  األقل من  والنسبة 

 د أقسام شركات صناعة األدوية األردنية.  دوذلك لتع %(7.8العام بنسبة )

لجميع أبعادها حيث بلغ املتوسط الحسابي للميزة    ةهتمام شركات صناعة األدوية األردنية بتحقيق امليزة التنافسية وبنسبة مرتفعا رتفاع مستوى  ا  •

 زيادة حصتها السوقية و زيادة أرباحها. تالي الوذلك يسهم في تقدم وتطور ونمو شركات صناعة األدوية األردنية وب (4.137التنافسية )

 : التوصيات . 2.4

 تي: على النحو اآل تم وضع عدد من التوصيات،  على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، بناء  

 األدوية األردنية.في شركات صناعة  ختيار، التعيين(ا )استقطاب ، ستراتيجيات توظيف املوارد البشرية ا ستفادة من مكونات ضرورة تعزيز وال  •

الوحدات • لهذه  التنظيمي  الهيكل  ووضع  البشرية  املوارد  بتوظيف  متخصصة  وحدات  إنشاء  على  األردنية  األدوية  شركات صناعة  وذلك    تشجيع 

وذلك لتحقيق أهداف والقدرات والكفاءات العالية وحملة الشهادات العلمية املتخصصة  لختيار العاملين من ذوي املهارات  واملعارف والخبرات  

 سوق.العاملين وأىهداف الشركة ككل وتحقيق امليزة التنافسية للشركة وبتالي زيادة حصتها السوقية وزيادة األرباح لديها وعدم تلشيها من ال

 أن تعمل شركات صناعة األدوية األردنية على تشغيل الناث بنسبة أكبر بوظائف شركات صناعة األدوية األردنية. •

 ا أكبر في موضوع امليزة التنافسية لديها. ي شركات صناعة األدوية األردنية إهتمام  أن تول •

 العمل على تقديم التعويضات بأشكالها بشكل أكبر وذلك لتشجيع العاملين في شركات صناعة األدوية األردنية.   •

 املقترحات: . 3.4

 يقترح الباحث إجراء عدد من الدراسات املستقبيلة: 

 وشركات التأمين.  الدراسات على قطاعات مختلفة مثل املصارف التجارية،إجراء عدد من  •

 أسلوب املقابلة وغيرها. العمل على استخدام أداة لجمع البيانات غير أداة الستبيان أو التنوع في استخدام أداة الدراسة مثل استخدام •

 ة ومتطلبات العاملين بحيث يقلل من نظام دوران العاملين.العمل على تطوير  نظام األجور والحوافز بشكل يتلئم مع متطلبات الشرك •

 التوظيف ملا لها من دور فاعل في تحقيق أهداف الشركة.   استراتيجيةإجراء بحوث مستقبلية تتجة نحو متغير العمل على  •

 العمل على إجراء بحوث مستقبلية تتجة نحو متغير امليزة التنافسية ملا لها من دور فاعل في تحقيق أهداف الشركة .  •
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 امللخص:

  ، ن الجهات املعنية بالحج والعمرة لجنة الحج املركزية عن مستوى الخدمات املقدمة م  يعلى مدى رضا املسؤولين ف  لى التعرفإ ه الدراسة  ذهدفت ه

املستخد األليات  أهم  عن  قبل    ةموالكشف  واملعتمرينمن  الحجاج  رضا  لقياس  املركزية  الحج  عللجنة  واعتمدت  التحليلى  ،  الوصفي    ياملنهج 

تشترك    ي( من املسؤولين بلجنة الحج املركزية بكافة الجهات الت112)مستخدمة أداة االستبيان في جمع املعلومات، وطبقت على عينة متاحة قوامها  

لدى املسؤولين   الخدمات املقدمة    يباقمستوى الرضا عن    يالخدمات األمنية األعلى فلى أن  إ نتائج الدراسة    تأشار   .جعضوية اللجنة املركزية للح  يف

الرضا لدى املسؤولين بلجنة الحج ا   يقل ف خدمات الرحيل واملغادرة األ، وأن  %  85.3جنة الحج املركزية بنسبة  بل الخدمات   يملركزية عن باقمستوى 

وتوصلتاملقدمة أن  إ   الدراسة  ،  اإللكترونيةلى  التسجيل  واالس  يه  وسائل  القدوم  بين خدمات  اململكة  تقبال  األهم  زوار  تيسير على  ملا حققته من 

املتبعة سابق  بعك التقليدية  النظم  بينما  اس  امل،  إلى كفاءة  الصحية  الخدمات  نتائج  املكرمة فأشارت  خدمات طبية مميزة تقديم    يستشفيات بمكة 

الرحمن الرحم  ي ف  االستمرارة  ر ضرو ب  وأوصت ،  لضيوف  املقدمة لضيوف  الخدمات  األعداد وفق  تحسين مستوى كافة  يناسب زيادة  ا لرؤية  ن بشكل 

 .  2030اململكة 

 . الحج والعمرةالخدمات؛  ؛لجنة الحج املركزية ؛قياس الرضا الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
This study aimed to identify the extent of the satisfaction of officials in the Central Hajj Committee with the 
level of services provided by the authorities concerned with Hajj and Umrah, and to reveal the most important 
mechanisms used by the Central Hajj Committee to measure the satisfaction of pilgrims and Umrah 
performers. It relied on the descriptive analytical approach using the questionnaire tool in collecting 
information. It was applied to an available sample of (112) officials of the Central Hajj Committee in all the 
parties that participate in the membership of the Central Hajj Committee. The results of the study indicated 
that the security services had the highest level of satisfaction with the rest of the services provided by the 
officials of the Central Hajj Committee by 85.3%, and that the departure services were the lowest in the level of 
satisfaction of the officials of the Central Hajj Committee for the rest of the services provided. It concluded that 
the electronic means of registration are the most important among the arrival and reception services, which 
facilitated visitors to the Kingdom in contrast to the traditional systems used previously. While the results of 
health services indicated the efficiency of hospitals in Makkah Al-Mukarramah in providing distinguished 
medical services to the pilgrims, it recommended the need to continue improving the level of all services 
provided to the pilgrims in a manner appropriate to the increase in numbers according to the 2030 vision of 
the Kingdom. 

Keywords: satisfaction measure; Central Hajj Committee; Services; Hajj and Umrah. 
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 املقدمة:  .1

واألما األمن  بنعمة  بالدنا  أنعم على  الذى  يتوافدون من كل حدب    نالحمد هلل  الذين  الرحمن  بخدمة ضيوف  واألزمان  العصور  وشرفها على مر 

ِّ فَج ٍّ َعمِّيٖق حمسألداء فريضة الحج والعمرة استجابة لنبى هللا ابراهيم عليه السالم   وصوب 
تِّيَن مِّن كُل 

ۡ
ِّ َضامِّرٖ يَأ

تُوَك رَِّجالٗا وَعَلَٰى كُل 
ۡ
ِّٱلۡحَج ِّ يَأ ِّي ٱلنَّاسِّ ب ذ ِّن ف

َ
َوأ

مين الشريفين؛ فأولى هؤالء القادة الرشيدة وشرفها بخدمة الحر   الطاهرة أن سخر لها القيادة   دومن نعم هللا تعالى على هذه البال ،  جحس27الآية    حجسالحَج  ىجس٢٧

ا كبيرة وشهد الحرمان الشريفان هذه النعمة العظيمة وعناية فائقة واهتمام   -امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب هللا ثراه   -منذ املؤسس-من امللوك  

 ) .2015 ،لكل مستلزمات األمن والراحة والطمأنينة والسالمة للحجاج.)السلمي ا توفير   رات فائقة وتوسعة  كبيرة وو طفي عصر الدولة السعودية الزاهر ت

  الشؤون ممثلة في إنشاء الهيئات واملؤسسات كل من: وزارة  -أيدها هللا-ومن الجوانب املتعددة التي شملتها رعاية الحرمين الشريفين من هذه الدولة  

من العام والدفاع املدني ومعهد وير منطقة مكة املكرمة واملشاعر املقدسة واأل وزارة الحج والعمرة وهيئة تط  روية، أمانة العاصمة املقدسة،قلالبلدية وا 

الخدمات لضيوف   املعنية بتقديم  الجهات  ملهام  املنظمة واملحددة  األنظمة والقوانين  الحج والعمرة وسنها  الشريفين ألبحاث  الحرمين  رحمن في  لا خادم 

 . مواسم الحج والعمرة 

السعو  األمر والعامة منذ ظهور االسالم ولكنه نال عناية خاصة في ظل العهد  دي، فرعاية مكة املكرمة واملشاعر املقدسة شرف تسابق إليه والة 

 . مكة  املكرمة ومشاعرها املقدسة را حيث كانت الرعاية شاملة لكل تفصيالت مكة املكرمة واملشاعر املقدسة وفي مقدمتها اإلنسان املكي وزو 

اململكة    يوف أنشأت  الصدد  ا    لجنتيهذا  وتنظيم  ا 
 
تخطيط اململكة   في  بالحج  املتعلقة  األعمال  كافة  على  باإلشراف  لتقوم  واملركزية  العليا  الحج 

ا  ا وتطوير 
 
هات املعنية جلملركزية للحج بمشاركة وحضور كافة ا ا و ا من قبل اللجنة العليا  وذلك من خالل خطط استراتيجية يتم اعدادها سنوي    ،وإشراف

  /  9 /  22    بتاريخواللجنة املركزية للحج  ،  وفق املرسوم امللكي  ه1394-12-18   و تأسست اللجنة العليا للحج بتاريخ  ،ف الرحمنبتقديم الخدمات لضيو 

 ) .2016 ،لصحيفة املدينة اإللكترونيه )املوقع  1398

اللج  ويترأس لجنة السعودي رئيس  الداخلية  العليا وزير  نايف ورئيس    ةنالحج  العزيز بن سعود بن  املكرمة  األمير عبد  املركزية بمكة  الحج  لجنة 

 ) .2017 ،األمير خالد الفيصل واألمير فيصل بن سلمان رئيس لجنة الحج والزيارة  باملدينة املنورة )موقع صحيفة الوئام اإللكترونية

جنسية حول العالم بلغات وثقافات مختلفة فى املواسم الطبيعية   164ثر من  كأ ماليين الحجيج كل عام تجاه األراض ي املقدسة من    دفونسبة لتوا 

 اإللكتروني املوقع  ا للهيئة العامة لإلحصاء والتعبئة )مليون، وفق     406  ،489،   2ه  إلى     1440نتشار جائحة كورونا حيث بلغ عدد الحجاج ملوسم  ا قبل  

وضع خطط فاعلة إلدارة خدمات الحج والعمرة من قبل اللجنة املركزية للحج والعمرة  وذلك من    دبكان ال ، و ه(  1440  ،العامة لإلحصاء والتعبئة  هيئةلل

كد من تنفيذ ما تم أتبمشاركة الجهات املعنية بتنفيذها والعمل على األشراف عليها ومتابعتها بشكل مستمر وتقيمها من خالل كافة الوسائل الرقابية لل

 .إعداده من خطط مسبقة

ملسؤولين فى لجنة الحج املركزية ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات املقدمة من الجهات التنفيذية للحج والعمرة باعتبار أن البحث ا   ا يتناول هذ

اللحنة عمل   الخ  ورقابي    إشرافيعمل هذ  تنفيذ كافة  للتأكد من  التنفيذية وذلك  الجهات  املركزية   ططعلى  اللجنة  التى تم وضعها واعتمادها من قبل 

 السالمة والطمأنينة.   تهيئة الحرمين الشريفين واملشاعر املقدسة الستقبال ضيوف الرحمن بشكل يحقق كافة سبل يبما يسهم ف جللح

 مشكلة الدراسة:   . 1.1

ة وكاف  نلشريفيالجهات املعنية بشؤون الحج والعمرة فى الحرمين ا   ناملقدمة م  مستوى الرضا عن كافة الخدماتفي تقييم  تكمن مشكلة الدراسة  

بهذه الخدمات وكذلك نقاط القصور والضعف للعمل على تعديلها املركزية للوقوف على نقاط القوة ن قبل املسؤولين فى لجنة الحج  ماملشاعر املقدسة  

وفق   األعداد  فى  املرجوة  الزيادة  يحقق  اململكة  بشكل  لرؤية  الظروف غير  بو   2030ا  يتناسب مع  ال  االعتياديةشكل  بها  يمر  جاعالتى  انتشار  ائحة لم من 

 .كورونا

لجنة الحج املركزية عن مستوى الخدمات املقدمة من  املسؤولين فيما مدى رضا اإلجابة على تساؤل رئيس وهو:  يف ويمكن صياغة مشكلة الدراسة 

 التساؤالت التالية: ال الرئيس ؤ سا الذوينبثق عن ه والعمرة؟الجهات املعنية بالحج 

 ؟لخدمات القدوم واالستقبال زيةكر ما تقييم لجنة الحج امل •

 ؟ لخدمات البنية التحتية ما تقييم لجنة الحج املركزية •

 ؟  للخدمات الصحيةما تقييم لجنة الحج املركزية  •

 ؟للخدمات التقنية والتكنولوجيةما تقييم لجنة الحج املركزية  •

 ؟لجنة الحج املركزية  للخدمات الحرمين الشريفين م يما تقي •

 ؟للخدمات األمنية املقدمةحج املركزية لا ما تقييم لجنة  •

 ؟لجنة الحج املركزية لقياس رضا الحجاج واملعتمرين ما أهم األليات التى تستخدمها •
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 أهمية الدراسة: . 2.1

 :جازها فيما يلييإ تكتسب الدراسة أهميتها من مجموعة من النقاط، يمكن 

 : همية العمليةاأل 

ا مع اطالق  ، والتي حظيت باهتمام وتناول إعالمي دولي واسع وخصوص  بية السعودية خالل السنوات األخيرة ر عأهمية املرحلة التي تمر بها اململكة ال •

 . مليون  30واملعتمرين إلى  جيعد أحد برامجها زيادة أعداد الحجي والتي 2030األمير محمد بن سلمان ولى العهد رؤية اململكة 

الدراسة • الخدمات    شمولية  كافة  لتقييم  باملا وتطرقها  املعنية  الجهات  من  خدمات  قدمة  من  بداية  والعمرة  ومرور    االستقباللحج  ا  والدخول 

 . ا بخدمات الرحيل واملغادرة بالخدمات الصحية واالمنية وتجهيز البنية التحتية بالحرمين واملشاعر املقدسة وختام  

 : االهمية العلمية

للجنة الحج املركزية على الجهات املعنية بتقديم   والرقابي  اإلشرافيسابقة وهو الدور  لا تناول الدراسة ملوضوع جديد لم تتطرق له كافة الدراسات   •

 . خدمات الحج والعمرة 

 . ا للخطط املعتمدة من لجنة الحج املركزيةوفق   اقياس مستوى جودة الخدمات املقدمة من الجهات املعنية بالحج والعمرة ملعرفة مدى تطبيقه •

ترجمة ما  للحج والعمرة كاللجنة العليا واللجنة املركزية للحج والعمرة و   واإلشراقيةالخدمات للجهات الرقابية    ى و تقديم بيانات تفصيلية عن مست •

 . املعنية بالحج والعمرة  تتوصلت إليه الدراسة إلى مجموعة من القرارات لرفع مستوى الخدمات املقدمة من الجها

 أهداف الدراسة: . 3.1

من   اللجنة املركزية للحج والعمرة  يخدمات املقدمة من الجهات املعنية بالحج والعمرة من قبل املسؤولين فوى التستقييم م إلى  دراسةال ه هدف هذت

 : خالل تحقيق االهداف الفرعية التالية

 املركزية عن مستوى الخدمات املقدمة من الجهات املعنية بالحج والعمرة.  جحلجنة ال يمدى رضا املسؤولين  ف لىإ   التعرف •

 لية وضع الخطط ومتابعة تنفيذها. آ لجنة الحج املركزية عن  يرضا املسؤولين  ف لىإ   فر التع •

 . زية لقياس رضا الحجاج واملعتمرينتستخدمها  لجنة الحج املرك يليات التآ الكشف عن أهم  •

 :يةئاالتعريفات اإلجر  . 4.1

 :  لجنة الحج املركزية •

 ر معلى كل األعمال املتعلقة بالحج والع  إشرافيهلجنة  
 
 ا وتنظيم  ة في منطقة مكة املكرمة تخطيط

 
ا  ا تم املواقفة على تأسيسها وفق  ا وتطوير  ا وإشراف

وتضم في   ،ل سعود أمير منطقة مكة املكرمةآ   زويرأسها صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل بن عبد العزي ،ه 1398 / 9/ 22بتاريخ امللكيللمرسوم 

 . (  2016 ،ملدينةلصحيفة ا  اإللكترونياملوقع عالقة بأعمال الحج باملنطقة )لا عضويتها اإلدارات الحكومية ذات 

 رضا املسؤولين :   •

ف الشعور  اللغة  يالرضا  وهو   السخط  ضد  أبادى )  واالطمئنان   النفس ي  باالرتياح:  ).  (426  ،2005  ،الفيروز  بأنه    (189  ،1995،يالعديلوعرفه 

 .ات والتوقعات من العمل نفسهالحاجات والرغب عاأو السعادة  إلشب واالرتياح ، النفس يالشعور 

 ي ف والعمرة    جحواطمئنانهم ملستوى الخدمات املقدمة من الجهات التنفيذية فى موسم ال" قبول املسؤولين ورضاهم     :ا بأنهجرائي  ‘وتعرفه الباحثة  

مسبق   املعدة  األهداف  يحقق  بما  املقدسة  املشاعر  وكافة  الشريفين  فالحرمين  ا   يا  و جنة  للخطط  فاعلية  أعلى  يحقق  بشكل  لضيوف  املركزية  سالمة 

 .  الرحمن

 : امفهوم الخدمات لغوي   •

ا: يقصد  صطالح  إ ومفهوم الخدمات   (. 3، 2006"خدمة جمع خدم، وخدمات واجبات شخص يعمل لحساب اآلخرين، يقوم بحاجاتهم" )عصماني، 

ع تساعده  خدمات  من  اإلنسان  يحتاجه  ما  وتقديم  "املساعدة  )حل مشكالته  ىلبها  اللطيف،  "  الخدمات   ) 36  ،2013عبد  مستوى  الباحثة  وتعرف 

ة احتياجات ضيوف الرحمن بداية من خدمة القدوم يبموسم الحج لتل  يتشترك ف  يوالوزارات الت  الجهاتيقصد بها الخدمات املقدمة من    :باآلتيا  إجرائي  

ومرور   وخدمات  واالستقبال  والتكنولوجية  الصحية  بالخدمة  وخدمالا ا  األمنية  والخدمات  التحتية  املقدسة بنية  واملشاعر  الحرمين  وتأهيل  تجهيز  ت 

 .ا بخدمات املغادرة ضيوف الرحمن  وختام   الستقبال

 : ةاإلطار النظري والدراسات السابق .2

 : طار النظري اإل   . 1.2

  :مسؤوليات القائمين على إدارة الحج باململكة .1.1.2
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 (   25-24 ،  2019)عيد،  :ظيم وإدارة موسم الحج فيما يلييتوجب على القائمين على  تن تتمثل أبرز املسؤوليات التي 

 : العناية باإلنسان بالدرجة األولى •

 املجتمع، مما يساعد في تحقيق مقاصد الحج والعمرة .   أفرادويشمل الحاج واملعتمر ومقدمي الخدمة و  

 :  العناية باملوارد امللموسة •

املرافق كافة  في  الالزمة ألدا   وتتمثل  والعمرة والخدمات  الحج  وينبغيء مناسك  يعني    ،  الذي  املدى  بعيد  االستراتيجي  التخطيط  في مرحلة  تبدأ  أن 

 يمر عليه أو يستخدمه أو يقيم فيه الحجاج واملعتمرون.   بتوافر وتكامل منظومة الخدمات في كل موقع

 :العناية بالخدمات املطلوبة •

االستقبال، والنقل، واإلسكان، والتغذية، ووسائل االتصال واملعلومات وغيرها، وتعتبر الخدمات أهم عنصر    نسح، و وتتمثل في األمن والسالمة 

التجربة التي يدركها ويحس بها الضيف أثناء تلقي الخدمة وبعدها، فإذا كانت مستوى جودة الخدمة   في صناعة الضيافة وهو الخبرة أو  الرئيس يللمنتج  

 ال كان العكس. إ و  ا، وكانت الخدمة بسعر معقول فإن الضيف سوف يكون راضي  ن يتوقعهاك أو أفضل مما  امساوي  

 :  العناية باستخدام التقنية •

، ويندرج تحت  ألساليب والطرق واألجهزة، وهو يمثل التطبيق العملي للمعرفة خاصة في حقل معينا و وهو إنجاز األعمال بأفضل وأحدث الوسائل  

 شاكل أو هدر في املوارد، واالستفادة من أفضل املمارسات العاملية في نفس املجال.  ية عالية بأقل ما يمكن من أخطاء أو مفر ذلك أهمية إنجاز العمل بح

 :العناية بإدارة الوقت  •

امل  ى الحج والعمر تؤد  كمناس  املقدسة،  املشاعر  الجمرات، حدود  أوقات رمي  الصالة،  أوقات  الحج،  إطار زماني ومكاني مثل أشهر  ف،  اطضمن 

   . واملسعى، والعناية بهذه الجوانب هي الجوهر والوظيفة الرئيسية للقائمين على خدمة ضيوف الرحمن

 :  خدمات الحج 2.1.2

البرامج وا   يه الحج  أل"سلسلة من  أداء شعائر فريضة  الحرام، والتي تساعدهم  نشطة ذات طبيعة ملموسة وغير ملموسة تقدم لحجاج بيت هللا 

 (   21 ،  2019 ،عيدبسهولة ويسر" )

 :  كاآلتيوتحدد الباحثة ماهية خدمات الحج املقصودة فى صدد هذه الدراسة 

القدوم   • األساآلتيوتشمل    واالستقبالخدمات  الخدمات  التسجيلسا:  بداية من وسائل  ف  ية  القدوم  ياإللكترونية  الضيافة  ،  إجراءات  وخدمات 

  .التغذية والسقيا ،ةمخيمات سكن الحجيج باملشاعر املقدس ،والسكن بالفنادق

 : تنقسم إلى والتيالخدمات األمنية املقدمة بالحرمين الشريفين وكافة املشاعر املقدسة  •

 .( املدني عوالدفا -) خدمات األمن العام .1

التحتية .2  ي ف  نسك الحج لضيوف الرحمن بكل سهولة ويسر وتتمثل  إلتمام: وتشمل هذه الخدمات مجموعة من العناصر الهامة  خدمات البنية 

   .صيانة دورات املياه ( -خدمات قطار الحرمين  -شبكة الطرق واملواصالت -)تهيئة وتجهيز املشاعر واالماكن املقدسة

 :   ية وتنقسم هذه الخدمات إلى عنصرينحصالخدمات ال •

ف  :األول  .1 وتشمل    ييتمثل  الصحية  املرافق  املكرمة)جانب  بمكة  املتنقلة  -املستشفيات  امليدانية  املتواجدة   اإلسعافسيارات    -املستشفيات 

 .(باملشاعر املقدسة

  (.خدمات العزل  -الطبية  م ق)الفرق واألط ياملتمثل ف الطبي ي جانب العنصر البشر  ييتمثل فالثاني:  .2

 : الخدمات التقنية  التكنولوجية املستخدمة في الحج •

الت التكنولوجية  التقنيات  من  العديد  القائ  االستعانةتم    يهناك  قبل  من  موسيمبها  إدارة  على  للحجاج ن  املقدمة  الخدمات  لتسهيل  الحج  م 

 : يتآلا  يحددها ف Shambour , Gutub, 2021, p7 ) )واملعتمرين

حيث أن استخدام أجهزة الشاشة الذكية يسهم في تقليص عدد حاالت فقدان الحجاج واملعتمرين، ويتم توزيع األجهزة  :أجهزة الشاشة الذكية .1

امل في  أماكن معينة  السوار يدفي  املفقود  الشخص  يستخدم  كما  حالة ضياعهم،  في  إقامتهم  الناس على معرفة مكان  ملساعدة  املقدستين   نتين 

ا من موقعه الحالي ، ويرسم الجهاز مسار  " )اتصال املدى القريب(NFC"Near Field Communication) )   املوجود على الجهاز باستخدام تقنية

 يطة ويقدر املسافة ووقت الوصول املتوقع. ر خإلى املوقع املطلوب باستخدام 

اقبة األحداث غير االعتيادية .2 يرات املراقبة املستخدمة في الحرمين الشريفين واملشاعر املقدسة التي تقوم بمهام مافهناك العديد من ك : نظام مر

 ر من جانب املراقبين.  يبأمنية مختلفة لرصد جميع األحداث من خالل الكاميرات، ويتطلب األمر متابعة وتركيز وجهد ك
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رئيسية املؤدية إلى مواقف السيارات الكبيرة، مثل مواقف السيارات لا حيث يتم تطوير أجهزة تفاعلية في املخارج    نظام وقوف السيارات الذكي:  .3

املركبة وتوجه املستخدم إلى    ة في املدينة املنورة، مما يساعد على تحديد موقع وقوف املركبات من خالل رقم لوحة املركبة، وتعرض األجهزة صور 

 ى إبالغ السائق بموقعه الحالي. لإ مكان وقوف السيارة من خالل خريطة تفاعلية على الشاشة، باإلضافة 

الكتلة:   .4 كل نظام  تتكون  والعمرة،  الحج  فريضة  مؤدي  من  صغيرة  مجموعات  لتنظيم  شجرة  شكل  على  عنقودي  تطبيق  تطوير  يتم  حيث 

من   تح  100-50مجموعة  ويسإشرا   تشخص  ويحددهم،  الصغيرة  املجموعات  أعضاء  القائد  ويوجه  معهم،  مباشر  اتصال  لديه  قائد    لهف 

واملعتمرين،   تحديد موقع الحجاج  التنفيذيين وجميع  املديرين  بين  والتنسيق  التواصل  النظام عملية  يسهل هذا  كما  املجموعة،  في  كل عضو 

 ويسهل إيجاد املفقودين، وتسهيل الحركة والتنقل.

ت األشياء، ويأتي ذلك من خالل التحكم التلقائي والذكاء نر ويمكن التوسع في استخدام مفهوم البناء الذكي باستخدام تقنية إنتاألبنية الذكية:   .5

ستوى م  يا ففي وظائف وحالة املباني من خالل أجهزة استشعار تراقب حالة املباني، حيث توفر هذه املستشعرات البيانات الالزمة للتحكم تلقائي  

  .تأمين املكان والحفاظ على سالمة ساكنيه  ىالراحة وتحسين استخدام املوارد املتاحة )مثل الطاقة واملياه(، باإلضافة إل

الباحث .6 السابقة    ةتضيف  التكنولوجية  املقدسة   wifiخدمة)للخدمات  باملشاعر  الذكية  -املجانية  الهواتف  على  اإللكترونية    -التطبيقات 

   .(نيةو راألساور اإللكت

خدمات    -السيارات الكهربائية  -الحركة فى املطاف  -الدخول والخروج  للحرمين  ت ابواب)  :اآلتيوقسمتها الباحثة إلى  :  خدمات الحرمين الشريفين .7

 . ( إلنارة ا و  اإلضاءة املولدات الكهربائية ووحدات  -املبردة  املياه خزانات  -خدمات التطهير والنظافة -اللوحات اإلرشادية -التوعية الدينية

   .(صاالت املطارات وتهيئتها  -نقل األمتعة -االنتقال من أماكن السكن واملطارات -ات املغادرة ءا جر إ ) ي:وتتمثل ف: خدمات املغادرة والرحيل  .8

 : إدارة الحج باململكةتطور منظومة مراحل  .3.1.2

م، وحتى  1934  عام  يفمنذ توحيدها على يد امللك عبد العزيز آل سعود    لقد مرت اإلدارة العامة في اململكة العربية السعودية بمراحل تطور عديدة 

م تمت إعادة تشكيل هذه 1929برئاسة نائب امللك. وفي عام   (م ثم تشكيل )إدارة الحج1923اآلن. وشملت هذه التطورات إدارة وتنظيم الحج( ففي عام 

ل محل )لجنة الحج( وتضم في حتم تم إنشاء )هيئة الحج العليا( ل1930وفي عام    .اإلدارة وسميت لجنة الحج وتضم ممثلين عدد من األجهزة الحكومية

   .(2016 ،الحسنبوزارة الداخلية ) ااملطوفين( وترتبط إداري  )عضويتها ممثلين من القطاع الخاص 

لإلشراف عل إدارية مستقلة  إلى وجود جهة  الحاجة  ظهرت  الخدمات  ومتطلباتهم من  الحجاج  أعداد  زيادة  والحجاجؤ ش   ىومع  الحج  تم  ون  لذا   ،

 . م تم فصلها عن وزارة املالية وربطها بوزارة الداخلية  1958وفي عام  ،تم ربطها بوزارة املالية  1943( في عام ديرية العامة لشؤون الحجملا إنشاء )

  تأعلى إدارة وتنظيم الحج، لذا أنش  ف إال أن توسع أعمال الحج وازدياد أعداد الحجاج سنة بعد أخرى تطلب إنشاء جهاز إداري مستقل لإلشرا 

   .(2017 ،وكالة األنباء السعودية) .م لتقوم بتنظيم الحج والحجاج 1959وزارة الحج واألوقاف في عام 

الرسمية 1994في عام  و الحكومية  الجهة  وهي  الحج(  )وزارة  تحت مسمى  وزارة مستقلة  للحج  وأصبح  الحج  األوقاف عن وزارة  أعمال  تم فصل  م 

عن  لو املسئ بمشا  شؤون ة  والحجاج  الخدمات كر الحج  تقدم  أن  حيث  الحج،  مجال  في  العاملة  األهلية  والشركات  واملؤسسات  الوزارات  من  العديد  ة 

وال فاعلة،  إدارة  يتطلب  والثقافية  االقتصادية  والحالة  واألعمار  الجنسيات  مختلف  من  البشر  من  الكبيرة  األعداد  لهذه  التحركات  أن    وتنظيم  شك 

ج سيرفع من قدرة هذه املنظومة على تقديم خدمات ذات جودة عالية جعل رحلة الحج أمنة وممتعة وتتحول  حلدة في منظومة إدارة ا نظم الجو   قتطبي

    .( 386 ، 2009 ،الشريف. )املشاعر املقدسة في موسم الحج إلى مدن مؤقتة يجب أن تتوفر بها كافة الخدمات التي يحتاجها سكان أي مدينة في العالم 

أن تقدم في الوقت الصحيح وبالشكل السليم وإال فقدت قيمتها، بل إن تأخرها ربما يؤدي إلى كارثة لذا فإن إدارة وتنظيم   بل إن هذه خدمات يجب

 .الحج تتطلب مشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة

 : لجنة الحج املركزية .4.1.2

األمير خالد   يرأسها سمو أمير منطقة مكة املكرمةركزية بمكة املكرمة و ملا ول لجنة الحج  فرعين األ   ىل لجنة منبثقة من لجنة الحج العليا وتنقسم إ 

مير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز يرأسها سمو أمير منطقة املدينة املنورة األ ولجنة الحج املركزية باملدينة املنورة و   ،ل سعودآ الفيصل بن عبد العزيز  

   .(موقع العربية ، 2017 ،املطرفىأل سعود  )

 : تشكيل لجنة الحج املركزية •

، وتقوم اللجنة باإلشراف على كل األعمال املتعلقة بالحج  ه1398-9-22تشكلت لجنة الحج املركزية بمكة املكرمة بناء عـلى املوافقة الكريمة بتاريخ 

 
 
 ا وتنظيم  والعمرة في منطقة مكة املكرمة تخطيط

 
املوقع )  .ةمية ذات العالقة بأعمال الحج باملنطقو كدارات الحيتها اإل و ضوتضم في ع ،ا ا وتطوير  ا وإشراف

 .(ا عضو   23رئيس للجنة ويعاونه ا )عضو   24حيث تتشكل عضويتها من  ، (2016 ،لصحيفة املدينة اإللكتروني
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 :   مهام لجنة الحج املركزية •

برئا املكرمة  في مكة  دورية  بصفة  اجتماعاتها  املركزية  الحج  لجنة  األمير خالد    مستشار  ة ستعقد  امللكي  السمو  الشريفين صاحب  الحرمين  خادم 

كل  استكمال  من  والتأكد  واملعتمرين  الحجاج  بخدمات  املعنية  الجهات  خطط  كل  ملناقشة  وذلك  اللجنة،  رئيس  املكرمة  مكة  منطقة  أمير  الفيصل 

حسن وسالسة األداء، وتشرع لجنة الحج املركزية في مكة املكرمة  لبما يكف  ةالترتيبات والتجهيزات الالزم توافرها ملواجهة متطلبات مواسم الحج والعمر 

ا قبيل موسم الحج في مقر اإلمارة بمزدلفة، إلى  من خالل اجتماعاتها الدورية في ديوان اإلمارة بمكة املكرمة باإلضافة إلى عقد االجتماعات األخرى سنوي  

الحج والعمرة في مطار امللك عبدالعزيز الدولي في جدة ومرافقه، وجوالتها امليدانية كل   تومجمع صاال   القيام بجوالت ميدانية ملنطقة املشاعر املقدسة

 .عام لتفقد االستعدادات واملشروعات املعدة الستقبال وخدمة الحجاج واملعتمرين بميناء جدة اإلسالمي

زيارة على بحث كل املوضوعات ودراسة كل التقارير الواردة ذات  لا و   ة وتعكف اللجنة املركزية من خالل اجتماعاتها قبل حلول مواسم الحج والعمر 

النهائية املناقشة  اإللكترون)  .العالقة بأمور الحج والعمرة، بتوسع وتفصيل دقيق للوصول للتوصيات وإقرار الخطط التشغيلية بعد  لصحيفة    ياملوقع 

 : تيةاآل باالختصاصاتوتقوم اللجنة  ( 2016 ،املدينة

 .كل األعمال املتعلقة بالحج والعمرة في منطقة مكة املكرمة ىعل اإلشراف .1

 .التنسيق واملتابعة لكل أعمال الجهات املنـوط بها تقديم الخدمات للحجاج واملعتمرين .2

 .التأكد من استكمال كل الترتيبات والتجهيزات الالزم توافرها ملواجهة متطلبات مواسم الحج والعمرة  .3

 .وتحليلها من أجل تحديد مكامن أي قصور أو مالحظات ةمر دراسة مواسم الحج املنص .4

 .وضع الخطط والتدابير الكفيلة بمعالجتها ملنع تكرار حدوثها .5

 .مناقشة النتائج املتحققة وإقرار ما يمكن اتخاذه لتعزيز تلك اإليجابيات للرقي بمستوى األداء .6

لها من قضايا ودر  .7 أعمال وما يحال  ب  تاسا بحث ومناقشة كل ما يستجد من  أو من وزارة   شؤون ذات عالقة  العليا  الحج  الحج والعمرة من لجنة 

 .الداخلية إلبداء الرأي املناسب حيالها والرفع بالنتائج للجهات العليا

و  .8 ملعالجتها  الحلول  ألفضل  للوصول  والنقاش  للحوار  الحالية  أو  السابقة  املواسم  خالل  األداء  على  املرصودة  والسلبيات  املالحظات  ر ا ر قإ طرح 

 .الخطط التشغيلية

 م   2021  –ه  1442اجتماعات لجنة الحج املركزية ملوسم حج   •

   :مقر األمارة بجدة ياجتماع ف

اجتماع مع أعضاء لجنة الحج  ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة املكرمة رئيس لجنة الحج املركزية األمير خالد الفيصل  

التأكد من جاهزية املرافق واكتمال منظومة الخدمات  تخلله استعراض خطط الجهات خالل موسم حج العام الحالي، و   ،ة دجاملركزية في مقر اإلمارة ب

 :اآلتيوناقشت اللجنة خالل االجتماع   ،الستقبال ضيوف الرحمن، واملحافظة على صحتهم وسالمتهم في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا

وخدمات   .1 مرافق  التجر مجاهزية  الـواالس  عماكز  املكرمة  4  تقبال  ملكة  املسجد    ،مداخل  إلى  الحجاج  لنقل  املخصصة  الداخلية  النقل  ومحطات 

    الحرام بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

تناول   .2 املتحركةال  خدمات  االجتماعكما  الطبية وقائية  التي أخذت  حيث   فرق  املختلفة نبذة عن خططها  القطاعات  املحا  يفقدمت  ة ظفاالعتبار 

ضيو  صحة  الالزمة على  الصحية  الرعاية  لتقديم  طبية  مرافق  الصحية  الشؤون  هيأت  حيث  لهم،  الخدمات  وأرقى  أفضل  وتقديم  الرحمن  ف 

  ،عكاظ  لصحيفة  اإللكترونياملوقع  ).  لضيوف الرحمن عبر مستشفيات عرفات ومنى الوادي واملستشفى املتنقل إضافة لعدد من املراكز الصحية

2021).   

 :  2030دمة ضيوف الرحمن وفقا لرؤية اململكة خ ج مبرنا

للدور  ا امتداد   -حفظه هللا-أحتل تطوير منظومة الحج والعمرة أولوية لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

 اإللكتروني املوقع  استراتيجية متكاملة لتطوير هذه املنظومة ) مدلتق 2030ت رؤية اململكة ءا، وجالتاريخي للقيادة السعودية في خدمة اإلسالم واملسلمين

أكمل وجه،   .(2016  ،أرقام  والعمرة على  الحج  املسلمين ألداء فريضتي  الفرصة ألكبر عدد ممكن من  إتاحة  في  الرحمن  برنامج خدمة ضيوف  ويتمثل 

تجربتهم، م وتعميق  إثراء  وت  نوالعمل على  الشريفين،  الحرمين  تهيئة  وتقحخالل  العاملية،  اإلسالم  رسالة  وإتاحة يق  والثقافية،  السياحية  املواقع  هيئة 

ِّفة والحضارية للمملكة 
في خدمة الحرمين  أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم ملكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة، وعكس الصورة املشر 

 (  2022، املوارد البشرية والتنمية االجتماعية رة ا ز )املوقع اإللكترونى لو  .ف الرحمنو يالشريفين وض

 (   2030: ) رؤية اململكة  صمم برنامج خدمة ضيوف الرحمن رحلته وفق سبع نقاط اتصال رئيسة

 نقطة ما قبل الوصول.  .1

 . القدوم واملغادرة .2

 . التنقل .3
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 . زيارة الحرمين واملشاعر املقدسة .4

 .حة وأمنصبأداء النسك  .5

  .الضيافةِّ  .6

 .ةكاكتشافِّ اململ .7

   : (2030رؤية اململكة ) االستراتيجيةأهداف البرنامج  •

 .تيسير استضافة املزيد من املعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين .1

 .تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج واملعتمرين .2

 .إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج واملعتمرين .3

   : (2030رؤية اململكة  ) 2030ضيوف الرحمن وفقا لرؤية اململكة  ةمأبرز اإلنجازات التى حققها برنامج خد •

دقائق    5يوما    14اعتماد التأشيرات اإللكترونية للحجاج واملعتمرين وتقليص مدة الحصول على تأشيرة القدوم للملكة إلداء مناسك والعمرة من   .1

 فقط .

معدل  15 .2 مبادر   دقيقة  حيث ساهمت  املنافذ  عند  الرحمن  ضيوف  ع  ة انتظار  الرحمن  ضيوف  دخول  اجراءات  تسهيل  فى  مكة  منافذ طريق  بر 

   .اململكة

التامين   .3 مبادرة  وطن  الصحيانطالق  مشروع  وهو  الرحمن  لضيوف  )  يالشامل  شاملة  تغطية  لتعويضسفر  -حوادث  -صحيةلتوفير  ضيوف    ( 

 .والكوارث ومشاكل السفر حالة الحوادث يالرحمن ف

تطوير   .4 ومسجد  موقع    40مشروع  لألثار  سالمي  إ و   اخي  ير تاا  ا  والطمس  الهدم  ومنع  األولوية  ذات  املواقع  وحماية  تهيئة  بحمالت  القيام  خالل  من  ا 

 طالق مبادرة العناية بجبل النور . إ اإلسالمية و 

 و   1442   ،اململكة  ءاالهيئة العامة لإلحصم )  2021ه /   1442حصائيات الحج عام  إ •
 
والعمرة فقد أدى   جا للبيانات السجلية التابع لوزارة الحفق

    .م 2021ه /   1442فريضة الحج في عام  

من املواطنين واملقيمين من داخل اململكة العربية السعودية دون استقبال الحجاج  من الجنسين واقتصر حج  هذا العام على الحجاج     58  745,

االحترازية للوقاية من انتشار  فيروس كوفيد  بتطبيق اإلجراءات    ةمن الحكومة السعودي  ا للتوجيهات الكريمة التي صدرتوذلك نظر    ،من خارج اململكة

الحجاج فى عام    19 أعلى بكثير من عدد  الرقم  السابقة ولكن يظل هذا  باألعوام  حيث لم يتجاوز عند   م  2020  / ه  1441والتي حدت من عدد مقارنة 

في إقامة  مما حدا بالحكومة السعودية إلى فرض قيود مشددة مع االستمرار   األلف حاج، وهي السنة التي كان انتشار مرض كورونا في أشد صوره  جالحجا

 . هذه الشعيرة 

 : الحجاج السعوديون  •

التنظيمية لحج عام  وفق    السعودية على اإلجراءات  الحكومة  التي فرضتها  إجمال  1942ا لألنظمة  بلغ  السعوديين    يهـ فقد  الحجاج    33,034عدد 

   .فال في أداء املناسكطحاجا من الجنسين دون مشاركة األ 

%( من مجموع الحجاج السعوديين، فيما    50.78الذكور بلغت نسبتهم )  الحجاجوكشفت البيانات السجلية الصادرة عن وزارة الحج والعمرة أن  

 ( . % 49.3) بلغت نسبة اإلناث

 قة: باالدراسات الس  . 2.2

م صياغة املشكلة عن مستوى الخدمات املقدمة من الجهات التنفيذية، وحتى يت   ةيتهتم هذه الدراسة بقياس رضا املسؤولين في لجنة الحج املركز 

تبة من  ر م البحثية بشكل علمي دقيق، فقد حرصت الباحثة على رصد أدبيات البحث من إسهامات الباحثين ودراساتهم السابقة في هذا املجال، وعرضها 

 األحدث لألقدم على النحو التالي: 

•  ( رواس  بع2022دراسة  واإلعاشة  "ان  و ن(:  التموين  على مؤسسات  بالتطبيق  والعمرة  الحج  في منظومة  الشاملة  الجودة  إدارة  اقع  و تقييم 

اشة بمكة املكرمة من وجهة نظر اإلداريين  على التعرف على واقع إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التموين واإل إ هدفت الدراسة  بمكة املكرمة "  

ا، مطبخ   115هج الوصفي التحليلي، وتمثل مجتمع الدراسة بمطابخ اإلعاشة بمكة املكرمة والبالغ عددها ة على املنسا واعتمدت الدر  ،والعاملين بها

تطبق مؤسسات اإلعاشة   :همهاأالعديد من النتائج،    ىل وتوصلت الدراسة إ   ،وقد تم اختيار عينة الدراسة من العاملين واإلداريين في تلك املطابخ

املكر  بمكة  الشاملةإ   ةموالتموين  الجودة  الشاملةدارة  الجودة  إدارة  بإنجاح  التموين  بمؤسسات  العليا  اإلدارة  وتلتزم  النتائج ،  ،  هذه  ضوء  وفي 

املكرمة بتوفير كافة املوارد الالزمة للتطوير والتحسين املستمر  : بضرورة أن تقوم اإلدارة العليا بمؤسسات اإلعاشة والتموين بمكةأوصت الدراسة

 . بشكل مناسب، وضرورة إشراك العاملين في عملية التخطيط االستراتيجي افي أنظمته
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راسة إلى  دلهدفت ا تقييم تجربة العمرة من وجهة نظر املعتمرين خالل عودة الحج فى ظل جائحة كورونا "    (: بعنوان "2021دراسة حريرى ) •

رمضان   عمرة  موسم  في  املقدمة  والخدمات  املرافق  جودة  مستوى  االحترازية م  هـ1442تقييم  اإلجراءات  ظل  في  وذلك  املعتمرين  نظر  وجهة  ن 

والنوع  والعمر  الجنسية  باملعتمرين مثل  منها مؤشرات خاصة  للتقييم،  جائحة كورونا، عن طريق وضع مؤشرات  ظل  في  العمرة  لعودة  املشددة 

تفصيالت، ا و  من  ذلك  وغير  مرافقين  ووجود  السابقة  العمرة  مرات  وعدد  التعليمي،  جهة   ملستوى  مثل  العمرة  برحلة  خاصة  مؤشرات  وكذلك 

والحرم املكي، كما تضمنت الدراسة قياس مؤشرات الرضا عن الخدمات املقدمة للمعتمرين مثل اإلجراءات القدوم ووسائل االنتقال ملكة املكرمة  

العمرة، مواقيت اإلحرام، خدمات النقل ملكة    ك سدار تصاريح العمرة من خالل تطبيق اعتمرنا وتوكلنا، والخدمات املقدمة قبل أداء نصاملتبعة إل 

املكي من طواف وسعياملكرمة ، وأيض   بالحرم  العمرة والتواجد  أداء نسك  أثناء  املقدمة  الخدمات  أداء  ا تقييم  املقدمة بعد  ، باإلضافة للخدمات 

بعة، وتم اختبار الفروض اإلحصائية على أساس وجود  ر العمرة من الحالقة ودورات املياه، وقد تم استنتاج مؤشرات الرضـا لتلك املحاور األ   نسك

امل اراء  بين  العمرية وبينت اختالفات جوهرية  التعليمي وفئاتهم  املستوى  للمعتمرين،  الجنس  الديموغرافية على أساس  عتمرين وفقا للخصائص 

الف املستوى التعليمي والفئات العمرية، وخلصت تخا ال ا الختالف الجنس بينما توجد فروق جوهرية وفق  ئج أن ال توجد فروق جوهرية وفق  اتالن

العام للمعتمرين عن رحلتهم وصل إلى   املقدمة لهم 91الدراسة إلى أن مؤشر الرضا  آراء املبحوثين إيجابية حيال الخدمات  ؛ كما  % وعموما كانت 

املتبعة عند منافذ القدوم بمكة املكرمة واإلجراءات   ةأن أعلى خدمة نالت مستوى الرضـا من قبل املعتمرين هي خدمة هي اإلجراءات األمني  تبين

   .%99يت اإلحرام بنسبة االحترازية املتبعة بمواق 

• ( بوشة  "2021دراسة  بعنوان  كوفيد(:  كورونا  جائحة  ظل  فى  العمرة  تجربة  املقدمة)  "19إدارة  الخدمات  اقع  لو تقويمية  هدفت    (دراسة 

املواطنين السعوديين( للخدمات املقدمة من اململكة العربية السعودية في إدارة تجربة   -دماتالخ   يمقدم  -الدراسة التعرف على تقييم )املعتمرين

عام كوفيد1442العمرة  كورونا  أزمة  ظل  في  الوص19-هـ  البحوث  إلى  الدراسة  وتنتمي  للمعتمرين يف،  بالعينة  املسح  أسلوب  على  تعتمد  والتي  ة، 

عام   للمعتمرين  الخدمات  وا 1442ومقدمي  )واطنملهـ،  قوامها  متاحة  عينة  على  الحالية  الدراسة  واعتمدت  السعوديين،  من  227ين  مفردة   )

عام   للمعتمرين  الخدمات  ومقدمي  النتائج:1442املعتمرين  أهم  ومن  السعوديين،  واملواطنين  الصحية   هـ،  الخدمات  جودة  بتقييم  يتعلق  فيما 

ل العام لدرجة املوافقة على تقييم جودة الخدمات الصحية داخل الحرم املكي للمعتمرين دعداخل الحرم املكي للمعتمرين أشارت النتائج إلى أن امل

(، وبمستوى موافقة موافق بشدة على 0.545( على مقياس ليكرت الخماس ي، وانحراف معیاری )4.31افق بشدة( بمتوسط عام مقداره )كان )مو 

( على 0.623  1.096( بانحرافات معيارية )4.57  –  3.78ن )حسابية لهذا املحور بيلا ، حيث تراوحت املتوسطات  معظم اإلجابات على فقرات املحور 

 . العينة كانت مرتفعة لهذا  أفرادالتوالي ويدل املعدل العام للفقرات على ان تقييم 

على الخدمات  التعرف    هدفت الدراسة إلى  "تقييم الوضع الراهن للخدمات في دورات املياه بميقات التنعيم: بعنوان "(2021ي ) ر ددراسة شو  •

لى خدمات ذوي االحتياجات الخاصة للعام الحالي  إ ضافة  إ املقدمة داخل دورات املياه بميقات التنعيم، كالخدمات العامة، واالشتراطات الصحية، 

الراهن1442 التحليلى  ،هـ وتقييم وضعها  الوصفي  املنهج  الدراسة  )  ،واستخدمت  ميقات    قاصدى   نم( مفردة  200واعتمدت على عينة  قوامها 

املحرمين واملصلين يل  ،التنعيم من  أهمها ما  النتائج  البيانات وتوصلت ملجموعة من  الدراسة صحيفة األستبيان كأداة لجمع  : فيما يواستخدمت 

)محاي  قليتع كانت  املوافقة  لدرجة  العام  املعدل  أن  إلى  النتائج  أشارت  التنعيم  بميقات  املياه  دورات  داخل  الخدمات  عام    (دبتقييم  بمتوسط 

( لدرجة   ،(3.08مقداره  العام  املعدل  أن  إلى  النتائج  أشارت  فقد  التنعيم  بميقات  املياه  دورات  داخل  الصحية  االشتراطات  لتقييم  بالنسبة  أما 

أن تقييم    ،(3.15افقة كانت )محايد( بمتوسط عام مقداره )و امل للفقرات على  العام  املعدل  ل   أفرادويدل  املحور ذهالعينة كانت متوسطة  ومن    ، ا 

 حيث تقييم خدمات ذوي االحتياجات الخاصة داخل دورات املياه بميقات التنعيم، فقد أوضحت النتائج أن املعدل العام لدرجة املوافقة كانت 

)حم) مقداره  عام  بمتوسط  منها  ،(3.16ايد(  التوصيات  من  بمجموعة  الدراسة  امليا:  وانتهت  بدورات  املقدمة  للخدمات  معايير  بميقات    ه وضع 

ا بشكل دوري، ويشمل ذلك دورات املياه، اإلضاءة، التهويه، االدوات املستخدمة في أماكن الوضوء وداخل دورات  التنعيم وتنفيذها ومتابعة جودته

 وبة. لطضرورة تجهيز دورات مياه خاصة بذوى االحتياجات الخاصة مزودة باملستلزمات الصحية ووسائل املساعدة امل  ،ياه وفي املمراتملا 

 هدفت الدراسة إلى  قياس "  ه1441قياس رضا الزوار عن الخدمات املقدمة لهم باملدينة املنورة لحج عام  "  (: بعنوان  2020)  دراسة السقاف •

دف  هب، وخدمات املسجد النبوي الشريف  نسبة رضا زوار املدينة املنورة عن الخدمات املقدمة اليهم : خدمات النقل، والسكن، واإلقامة باملدينة

 هم الخدمات التي نالت استحسان ورضا من املستخدمينأ التعرف على  
 
 ة نا من الرضا. وتم تطبيق استبيان على عيا كبير  ، وتلك التي لم تنل قسط

( للعام  8857قوامها  الحج االستثنائي  املنورة خالل موسم  العام  1441( زائر للمدينة  الرضا  أن نسبة  إلى  الدراسة  ة  بس%، ون83.39ه، وتوصلت 

%، وعن خدمات اإلقامة باملدينة  83.79%، وعن خدمات املسجد النبوي الشريف 79.8%، وعن خدمات السكن 78.79لرضا عن خدمات النقل ا 

، %93%، وبالنسبة لخدمات النقل فقد كانت نسبة الراضين من الزوار عن زمن االنتقال من السكن إلى املسجد النبوي الشريف  84.78املنورة  

الحافالت    ى وعن مستو   88نظافة 
 
تنل قسط لم  التي  الخدمات  بنسبة  كبير    ا%، وعن  بالحافالت  الكمامات  توفر  الرضا جاءت  فقط،    %53ا من 

%  92.5%، وعن خدمات السكن فقد أشاد الزوار بكفاءة التكييف والتهوية واإلضاءة بالسكن بنسبة  68ا بنسبة  ل أيض  و حوتوفر املعقمات والك
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ما خدمات املسجد النبوي  أ %، 70توفر الكحول واملعقمات %، و 58االسكان باقل نسبة راضين  خدمات توفر الكمامات في لكل منهما، بينما جاءت

ا  ا وافقي  %، اما الخدمات التي لم تنل قدر  98ا  عن جودة التهوية والتكييف ونظافة الساحات بنسبة مرتفعة جد    االشريف فقد كانت نسبة الرض

ا يمكننا القول بأن خدمات اإلقامة باملدينة احتلت أعلى %، وأخير  59.2، وتوفر املعقمات والكحول  %26ت باملسجد  اممن الرضا جاء توفر الكما

الخدمات بصفة عا الرضا عن  تتراوح ما بين    ةمنسب  الخدمات نسب رضا مرتفعة  الخدمات وه97حيث سجلت كافة  اإل   ي% ألكثر  نارة في  جودة 

 .ا وهى نسب رضا مرتفعة جد   مات بالصيدلياتقع% لخدمة توفر امل86.5الشوارع، و

مصطف • "2020)   ى دراسة  بعنوان  ا(:  لذوي  الحرام  املسجد  في  املقدمة  الخدمات  جودة  ومؤشرات  الخاصةال معايير  هذه   "حتياجات  سعت 

)معاقإ الدراسة   الخاصة  االحتياجات  ذوي  رضا  استقصاء  السن   -لى  والخدمصطحب    -كبار  املرافق  جودة  عن  في اماالطفال(  لهم  املقدمة  ت 

ومؤشرات لتقييم  ت( قو ال -سهولة الحركة -سهولة االستعمال -سهولة التوجيه -سهولة الوصول  -)املساحةاملسجد الحرام، من خالل وضع معايير 

معيار املتوسطة  كل  الجودة  وذات  العالية  الجودة  ذات  الخدمات  تحديد  وتم  الحجاج ،  نظر  وجهة  من  املنخفضة  الجودة  ملسطرة طبق    وذات  ا 

لرضا عن املساحات  ا و يجابية مثل سهولة الوصول لألدوار العليا بالساللم املتحركة  لى بعض النتائج الهامة اإل إ القياس والتقويم، وخلص البحث  

فهم الخطيب    ة بجهاد الحراري في املطاف والسطح والساحات وصعو مثل اإل املخصصة للصالة وسهولة استعمال املواض ئ وبعض النتائج السلبية 

 ية وصعوبة الطواف بالنسبة لكثافة االزدحام. الناطقين بالعربواالمام لغير 

•  ( عيد  ت2019دراسة  مؤشرات  نحو  بعنوان"  بيت هللا  طخ(:  لحجاج  الطوافي  مؤسسات  تقدمها  التي  الخدمات  منظومة  كفاءة  لزيادة  يطية 

الخدمات" بعصر صناعة  يعرف  ما  إطار  في  الدراس  ،الحرام  التعر   ةهدفت  أشارت  إلى  فقد  الطوافة،  ملؤسسات  واملنهي  الوظيفي  الدور  على  ف 

الطوافة إلى أن عملية استقبال الحجاج في جدة يعد أمرا تنفيذيا ويجب أن  تمن مقدموا الخدمات والعاملون بمؤسسا%( من عينة الدراسة 43)

( أشار  بينما  العمل،  بهذا  الوكالء  مكتب  العمل  %19يقوم  هذا  أن  إلى  أ عي(  إشرافيا،  أمرا  )د  أشار  فقد  النقل  بخدمات  يتعلق  ما  من  %52ما   )

يعد   الطوافة  مؤسسات  من  باملرشدين  الحافالت  تزويد  أن  )  ن ماملبحوثين  وأوضح  الطوافة،  مؤسسات  وواجبات  التنفيذية  من  %23املهام   )

األساس التنفيذية  املهام  تعد من  الحجاج  تسكين  في  املساعدات  تقديم  أن  )  ةياملبحوثين  أشار  كما  الطوافة،  بها مؤسسات  تقوم  أن  70التي   )%

الخاصة بالتوعية واالرشاد هي املعلومات وامللصقات واملطويات للحجاج  أما ما يرتبط   تقديم  الطوافة.  التنفيذية األساسية ملؤسسات  املهام  من 

( من عينة الدراسة،  %75ة املهام التنفيذية حسب رأي )مدبخدمات التفويج والتصعيد فقد جاء تصعيد الحجاج إلى منى وعرفات واملزدلفة في مق

فة مندوبين لها في املستشفيات في مكة واملشاعر املقدسة  ا و ( من عينة الدراسة أن تعيين مؤسسات الط%53وفي الخدمات الصحية فقد أشار )

 .من املهام التنفيذية التي تتلتزم بها مؤسسات الطوافة تجاه الحجاج

• ( امليدانية2018دراسة غزاوي  الخدمة  )مکاتب  والعمرة  الحج  لوزارة  االلكتروني  املسار  رضا مستخدمي  "قياس مدى  بعنوان  مؤسسات   -(: 

افة " من وجهة نظر العاملين البحث بشكل رئيس ي إلى التعرف على أثر تطبيق "أثر استخدام املسار اإللكتروني لوزارة " الحج والعمرة  فهد( "الطو

الطوافة ومكا لها    بتفي مؤسسات  املكرمة والتي  في مكة  امليدانية  احتياجات وتوقعات مستخدمي الخدمة  التعرف على حقيقة  األكبر في  الجانب 

اإل املنهج كلاملسار  الباحث على  اعتمد  إلى حلول وبرامج عمل تستجيب الحتياجاتهم وتعكس توقعاتهم،  بأدائه وترجمتها  املؤثرين واملتأثرين  تروني 

التحليلي الدراسة من ا   اكم  ،الوصفي  أخذت عينة هذه  البسيطة حيث  العشوائية  العينة  الدراسة على  اعتمدت  وقد  كأداة  االستبيان  ستخدم 

ن على مؤسسات الطوافة وموظفي الدعم لديها ومكاتب الحج ورؤساء ونواب وأعضاء وموظفين مكاتب الخدمة امليدانية في مدينة يلمجموع العام

ا من مكاتب خدمات الحجاج املختلفة وتم التوصل إلى معرفة وجود االهتمام الكبير والواضح من ( فرد  100د )دع مكة املكرمة. وقد شملت العينة 

ا  و طلقبل مؤسسات  سلبية  أو  إيجابية  بدرجات ومستويات  اإللكتروني  للمسار  وامللموس  الجيد  االستخدام  إلى  الحج  ومكاتب  متفاوتة على  وافة 

ا، ومن توصيات الباحث: ضرورة االهتمام باملسار اإللكتروني وإعطاء مساحة أكبر ملكاتب  تنتهجها سنوي    يحسب خطط وبرامج تضعها الوزارة الت

للتحكم في ببيانات    امالخدمة  املتعلقة  املشاكل  الدقة والسرعة كذلك حل  املطلوبة منها على وجه  العمليات  يخص عملها من تطبيقات لتسهيل 

 .الحذف عن طريق مكاتب الخدمة مباشرة دون مفوض والحجاج والبحث واالستعالم والتعديل أ 

افق من وجهة: بعنوان  (2018دراسة برهمين )  • هدفت الدراسة إلى تقييم   هـ "1438نظر املعتمرين بموسم رمضان    " تقييم مستوى جودة املر

رمضان   عمرة  موسم  في  املقدمة  والخدمات  املرافق  جودة  ط1438مستوى  عن  املعتمرين،  نظر  وجهة  من  منها  ير هـ  للتقييم،  مؤشرات  وضع  ق 

والم والوظيفة  التعليمي  واملستوى  والنوع  والعمر  الجنسية  باملعتمرين مثل  العمرة  خدؤشرات خاصة  واللغة وعدد مرات  االجتماعية  والحالة  ل 

و  السكن  ونوع  القدوم  جهة  العمرة مثل  برحلة  تفصيالت، وكذلك مؤشرات خاصة  ذلك من  وغير  األ دعالسابقة ووجود مرافقين  بالغرفة   فرادد 

للمعتمر  املقدمة  الخدمات  عن  الرضا  مؤشرات  تتضمن  كما  وخالفه،  التوعية  ومصادر  االنتقال  والخدمات  نيووسائل  الديني  اإلرشاد  مثل   ،

اإلناث عن   فالصحية والغذاء ودورات املياه وخالفه، وخلصت الدراسة إلى أن التحليل املقارن للنتائج على أساس الجنس للمعتمرين أوضح اختال 

الحرام املسجد  داخل  التحرك  )سهولة  عناصر:  ستة  عن  رضائهن  عدم  في  املياه   -الذكور  لدورات  الوصول  القدوم  -سهولة  معابر  في  -الخدمات 

الضوضاء العمرية، فال توجد  -مستوى  التعليم، وفئاتهم  للنتائج على أساس مستوى  املقارن  التحليل  أما  العليا(.  الوصول لألدوار  فروق    سهولة 
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أعلى خدمة نالت مستوى الرضا    نأ ا كانت آراء املبحوثين إيجابية حيال الخدمة املقدمة لهم محل االختبار؛ كما بينت  جوهرية في النتائج. وعموم  

 ين.ر ممن قبل املعتمرين هي خدمة "النظافة باملسجد الحرام"، وفي املقابل "أسعار السلع والخدمات" نالت أدنى مستوى رضا من قبل املعت

اقيت اإلحرام )ميقات  : بعنوان "  (2018دراسة عبدالرحيم وآخرون )وقد سعت   •   ھ("1438الحليفه حج   و ذتقييم الوضع البيئي والصحي بمو

ئج  إلى تقييم الوضع البيئي والصحي بامليقات باإلضافة إلى قياس مستوى رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات املقدمه لهم بامليقات، وقد أشارت نتا

والتي تم رصدها وحصرها،   ا كافة الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمنحيث  يقدم تقريب  ا نموذجي   اسة أن ميقات ذي الحليفه  يعتبر ميقات  ا ر الد

الت الخدمات  الحجاج عن  الصحية املطلوبة، وبالنسبة لقياس مؤشرات رضا  أهم االشتراطات  إلى حد كبير  بامليقات مستوفية  املياه  ي وأن دورات 

  ،النظافة العامة بامليقات  ،خدمة التوعية الدينية واإلرشاد  ،توافر املواقف  ،ن خدمات سهولة الوصول إلى امليقاتإمها ميقات ذو الحليفة فدقي

توافر محال بيع مستلزمات اإلحرام فقد حازت رضا الحجاج    ،الخدمات الصحية  ،مسجد امليقات  ،خدمات الدورات الصحية واملراوش واملواض ئ

 %. 99-85تترواح ما بين  بنسب

إلى املساهمة في تحقيق   هدفت الدراسة  مميزة"  ة(: بعنوان "الخدمات الغذائية املقدمة لضيوف الرحمن رؤية لصناع2017)  دراسة العالوى  •

الحا  2030رؤية   باحتياجات  الصحية وتفي  الناحية  تكـون مأمونة من  واملعتمر من    جمن خالل تقديم خدمات غذائية مميزة للحجاج واملعتمرين 

ت توظيف  مـن خالل  واملعتمرين  للحجاج  املقدمة  اإلعاشة  بمستوى  واالرتقاء  الغذائية،  متناول ضيوف  نقالناحية  في  األغذية إلنتاج وجبات  يات 

رؤية   تتواكب مع  توصل  2030الرحمن  املوارد. وقـد  في  الهدر  للمستثمرين وتقليل  مالي مجز  وتحقق عائد  والعمرة،  الحج  تيسير  إلى   ت في  الدراسة 

التحتية   البنى  إنشاء مدينـة متكاملة  إلى  الدعـوة  أهمها:  التوصيات من  الغذائية للحجاج لتحقيق  اك تضم جميع شر جملة من  الخدمـات  ت تقديم 

ات املعنية هجمتطلبات االشتراطات الصحية بهـا وتفعيل دور املنشآت الصغيرة واملتوسطة. وإصدار الئحة موحدة لهذا النشاط بمشاركة جميع ال

  .وتحديثها كل خمس سنوات ملواكبة املستجدات الحديثة

• ( غزاوي،  "2017دراسة  بعنوان  الحج   مو مفه(:  افق  ومر على خدمات  الشاملة  الجودة  مبادئ  تطبيق  الدراسة    ،"أثر  معرفة  هدفت  أثر  إلى 

الجانب لها  والتي  الحج  ومرافق  خدمات  على  الشاملة  الجودة  مبادئ  في    تطبيق  حركةستاألكبر  للجودة    هيل  املقاييس  أفضل  وتوفير  الحجاج، 

التحس من خالل  املرافق  أداء هذه  لتحسين  االستراتيجيات   نيالشاملة  الحجاج، ووضع  التركيز على  وذلك من خالل  الخدمات.  لجودة  املستمر 

ماعية من قبل املخططين لها، وتم استخدام  جلوالسياسات بهدف التحسين والتطوير املستمر من خالل اتباع نظم إدارة مرنة تتميز باملشاركة ا 

اال  أداة  التحليلي، حيث تم االعتماد على  الوصفي   ساملنهج 
 

الدراسة ممثال البيانات وتحليلها على مجتمع  العليا من  تبانة في جمع  اإلدارية  بالطبقة   

سة إلى عدة توصيات مهمة أبرزها: ضرورة توفر نظم  ا ر املشرفين على مؤسسات الطوافة ومكاتب الحج والعمرة في مدينة مكة املكرمة، وخلصت الد

   تمرار ملالءمة الخدمات املقدمة لحجاج مكة املكرمة في الحرم الشريف.ساإدارية مرنة قابلة للتجديد والتطوير والتعديل ب

• ( رمان  آل  "2017دراسة  بعنوان  الرحمن"(:  في خدمة ضيوف  الحرام  الخاصة ألمن املسجد  القوة  ال ،  دور  بدور اسة   ر دهدفت  التعريف  إلى 

لزو  والطمأنينة  األمـن  توفير  في  الحرام  املسجد  الخاصة ألمن  ثالثة محاو   را القـوة  األوقات عبر  في جميع  الحرام  واملحور  :  ر بيت هللا  األمني،  املحور 

أل  الخاصة  القوة  تنتهجها  التي  املتكاملة  األمنية  الخطط  إيضاح  تم  كمـا  اإلنساني.  واملحور  كصالة   نمالتنظيمي،  مناسبة  لكل  الحرام  املسجد 

الحجة. و األعيـاد، وشهر رمضـان، وشهر ذي  البشرية، والوقت،    يفالجمعة، وصالة  الكثافة  املعوقات مثـل  الباحث بعض  الورقة استعرض  نهاية 

  .واملواقع التي تحول تؤثـر في تنفيذ الخطط األمنية

إلى تقييم الوضع الصحي ومكافحة امللوثات    صحي لدورات املياه باملشاعر املقدسة"ال  م يالتقي : بعنوان "  (2016دراسة أصغر وآخرون )   وهدفت  •

ا من مختلف دورات املياه باملشاعر املقدسة  دورة مياه تم اختيارها عشوائي    244جة من استخدام دورات املياه باملشاعر املقدسة، خضـعت  تاالن

 ت لى تقييم التلوث بمقابض أبواب دورات املياه وأخذ مسحاإ التي يجب توافرها باإلضافة    ةلى التقييم الصحي والذي يشمل االشتراطات الصحيإ 

هم النتائج هو عدم توفر وســـائل لغســـيل وتجفيف األيدي في دورات املياه باملشاعر وعدم وجود الفتات إرشادية لغسيل  أ ا، وكانت  عتها مخبري  ا ر وز 

تبين قلةفااأليدي وعدم توفر صابون ومطهرات بكمية ك  تليها عرفات ثم منى، كما  املياه بمزدلفة  الزحام في دورات  أكثر  اإلضـــاءة    ية وتبين تواجد 

 كما تبين وجود تلوث بكتيري عالي بمقابض األبواب بدورات املياه بمزدلفة تليها تلك بعرفات. بدورات املياه بعرفات تليها منى ثم مزدلفة. 

راسة إلى  دل وقد سعت هذه ا   ه".1433ن "تقييم الخدمات الصحية في املدينة املنورة خالل موسم حج  وان ع(: ب2015دراسة الزهراني وآخرون ) •

م، وأشارت 2014هـ 1433تقييم مدى رضا زوار املدينة املنورة عن مستوى الخدمات الصحية باملدينة املنورة خالل مراجعتهم لها خالل موسم حج 

ا  املدينة عن  أن رضا زوار  إلى  املقدمة لهم كانت ه خلالنتائج  الصحية  إلى رضائهم عن   يدمات  املبحوثون  أشار  البارزة، حيث  سرعة صرف    السمة 

 
 

  ا في إيجابية التقديم. محفز  الدواء والتجهيزات املادية، ومدى توافر األدوية في الخدمات الصحية، كما كان مجانية الخدمات عامال
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 التعليق على الدراسات السابقة: 

ا بموضوع الدراسة الحالية، والتي أتيحت لع الباحثال من خالل اط
 
اإلطالع عليها، تبين أنها أسهمت في فهم    اهة على مجمل الدراسات التي لها ارتباط

 :يوتعميق املشكلة البحثية لدى الباحثة، وبناء صورة شاملة لفهم أبعادها، وقد أمكن رصد عدد من املالحظات أهمها ما يل

أغلبية • املقدإ   تالدراسا  هدفت  الشريفين واملشاعر  بالحرمين  الرحمن  املقدمة لضيوف  الخدمات  الحج  يف   ةسلى تقييم مستوى  وكذلك   ،موسم 

 .عمرة شهر رمضان

 ألقت بعض الدراسات السابقة الضوء على  قياس مؤشرات الرضا عن الخدمات املقدمة للمعتمرين.  •

 .  (املواطنين السعوديين -مؤسسات الطوافة -مقدمي الخدمات -املعتمرين)تنوع الجمهور التي أجريت عليه الدراسات السابقة ما بين  •

• ( كالخدمات  الرحمن  لضيوف  املقدمة  الخدمات  السابقة على عدد محدود من  الدراسات  ( والبيئية  -والغذائية  -األمنية  -الصحية  ركزت غالبية 

 .دراسة بين األنواع املختلفة من الخدمات ي بشكل منفرد ولم تجمع أ 

العر إ تم    اتسا الدر  • باململكة  أماكن متعددة  فى  تمثلت فيبجرائها  السعودية  املنورة )  ية  واملدينة  بين مكة  الشريفين  الحليف  -الحرمين  ذو    -ةميقات 

 (املشاعر املقدسة

 داة لجمع البيانات واملعلومات.أاعتمدت غالبية الدراسات السابقة  على صحيفة  االستبيان ك  •

 :السابقة تأوجه االستفادة من الدراسا

 :طالع على الدراسات السابقة في جوانب مختلفة وهي كاآلتيال ا من خالل استفادت الباحثة 

 . ، وإضافة أبعاد جديدة  للدراسة، ووضع التصور العام للدراسةالتعرف على موضوع الدراسة بشكل أفضل  •

 . صياغة دقيقة للمشكلة وتحديد األهداف التي تسعى لتحقيقها الدراسة •

 . علمي لتحقيق أهداف الدراسة لكوفروض الدراسة بشؤالت اسصياغة ت •

 . والتعرف على املناهج واألدوات املستخدمة واالختيار األمثل ملنهج وأداة الدراسة ،صد أهم الجوانب املنهجيةر  •

  .ساهمت في تحديد مجتمع الدراسة وعينتها املناسبة •

 : ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

 .للجنة املركزية للحج يوالرقاب يملوضوع جديد من نوعه لم تتطرق له كافة الدراسات السابقة املتمثل فى الدور األشراف ةسرا دلتناول ا  •

 دراسة مدى رضا اللجنة املركزية عن الخدمات املقدمة لضيوف الرحمن من قبل الجهات املعنية.  •

وف • تتلقيها  التى  الخدمات  أنواع  لكافة  الدراسة  واال   ج حال  دو تناول  القدوم  ومرور  بداية من خدمات  البنية ستقبال  الصحية وخدمات  بالخدمات  ا 

 . ا بخدمات الرحيل واملغادرة منية والخدمات التقنية التكنولوجية وختام  التحتية والخدمات األ 

 .بالحرمين الشريفين واملشاعر املقدسة لضيوف الرحمن تطرق الدراسة لتقييم الخدمات املقدمة •

 : ا هإجراءاتسة و ار هجية الدمن .3

 منهج الدراسة:  . 1.3

ا،  دقيق   ااعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي والتحليلي اللذان يعتمدان على دراسة الواقع، أو الظاهرة كما توجد في الواقع، ووصفها وصف  

وتوضيح خصائصها، و اا وكم  والتعبير عنها كيف   الظاهرة  الكيفي من خالل وصف  التعبير  الظاهرة وصف    ن و كي، ويكون  الكمي من خالل وصف  ا التعبير 

 يوضح مقدار وجودها، وحجمها ودرجة ارتباطها مع متغيرات أخرى، ومن ثم الوصول إلى النتائج وتحليلها وتفسيرها، وذلك بغض النظر عن وجود  ارقمي  

ا ) حسن  .(79، 2011 ، أو عدم وجود فروض محددة مسبق 

 مجتمع الدراسة: . 2.3

 .عضوية لجنة الحج املركزية يتشترك ف يالت التنفيذيةاملسؤولين بكافة الجهات من دراسة لا  عيتمثل مجتم

 عينة الدراسة:  . 3.3

( قوامها  متاحة  الحالية على عينة  الدراسة  الت112اعتمدت  التنفيذية  بالجهات  املسؤولين  ف  ي( مفردة من  املركزية     يتشترك  الحج  لجنة  عضوية 

 . .هـ 1443 الدراس يللعام  ةسدرا لا وذلك خالل فترة اجراء 
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 : داة الدراسةأاختبار صدق وثبات  . 4.3

 : صدق االستبانة   .1.4.3

 :ي ظاهر لصدق اال •

ا  أهداف  ضوء  في  االستبيان  استمارة  قياس  من دلتم  عدد  على  بعرضها  الباحثة  قامت  املبدئي  شكلها  في  لالستمارة  الباحثة  إعداد  وبعد  راسة 

املتخصصي  املحكمين األساتذة  األ إ في    ن من  املتغيرات دارة  تقيس  التي  والعبارات  األسئلة  لتعديل عدد من  املحكمين  آراء  الباحثة من  واستفادت  عمال، 

 صياغة األسئلة للوصول إلى أفضل ترتيب لألسئلة.     لياملستقلة والتابعة والوسيطة، وكذلك تعد

 :صدق االتسـاق الداخـلي •

الداخـلي االتسـاق  الباحـثة بحسـاب  ارتبـا  قـامت  الـكلي لفقـرات  لالسـتبيان وذلـك بحسـاب معامالت  املحـاور واملعـدل  بـين كل محـور مـن  بيرسـون  ط 

  0.01ـا هـو موضـح يبـين أن معامـالت االرتبـاط املبينـة دالة عند مسـتوى معنويـة  مكاالسـتبانة، وقـد كانـت معامـالت االرتبـاط  
 
ـا وبذلـك يعتـبر املقيـاس صادق

 ع لقياسـه. وض اـمل

 محاور رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى الخدمات املقدمة من الجهات التنفيذية :(1جدول )

 م  املحور  معامل االرتباط  مستوى الداللة 

 1 واالستقبال خدمات القدوم  **0.849 0.01دال عند 

 2 الخدمات األمنية  **0.624 0.01دال عند 

 3 خدمات الرحيل واملغادرة  **0.799 0.01دال عند 

 4 خدمات البنية التحتية  **0.835 0.01دال عند 

 5 الخدمات الصحية  **0.671 0.01دال عند 

 6 لخدمات التقنية التكنولوجية ا **0.843 0.01دال عند 

 7 خدمات الحرمين الشريفين  **0.848 0.01دال عند 

 8 ها  خالل املواسم ومتابعة تنفيذ طلية اعتماد الخط آ **0.769 0.01دال عند 

 9 ليات قياس  رضا الحجاج واملعتمرين عن الخدمات املقدمة آ **0.694 0.01دال عند 

 ( 50.0( * معامالت االرتباط عند مستوى )0.01)معامالت االرتباط عند مستوى  **

( الجدول  ضح من    1يت 
ٌ
البحث موجبة أداة  ارتباط مفردات  أنَّ جميَع معامالت  ا عند )دو (   إحصائيًّ

ٌ
ة
َّ
األداةِّ بدرجةِّ صدٍق  0.01ال َع 

تمتُّ (، وهذا يعني 

 مرتفعٍة. 

 : ثبات االستبانة   .2.4.3

هذا االستبيان نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعه أكثر من مرة، وتحت نفس الظروف والشروط،    يقصد بثبات أداة الدراسة )االستبيان( أن يعطى

العينة عدة مرات خالل فترات    أفراد يان يعني االستقرار في النتائج وعدم تغيرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على  بتأو بعبارة أخرى أن ثبات االس

أداة الدراسة )االستبيان( استخدمت الباحثة طريقة معامل )ألفا كرونباخ(، للتأكد من ثبات أداة الدراسة على عينة زمنية معينة، ولقياس مدى ثبات  

الكلية عند 15ية مكونة من )عاستطال  ( مفردة من منسوبي الجهات التابعة للجنة الحج املركزية، وقد تم استبعاد تلك العينة االستطالعية من العينة 

 (، يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة. 2ل رقم )التطبيق، والجدو 

 20معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات وصدق أداة الدراسة ن= : (2جدول )

 عدد الوحدات  ر و ااملح
N of Items 

 الثبات 
Cronbach's Alpha 

 0.882 7 خدمات القدوم واالستقبال 

 0.776 4 الخدمات األمنية 

 0.911 3 خدمات الرحيل واملغادرة 

 0.899 5 ت البنية التحتية خدما

 0.906 5 الخدمات الصحية 

 0.894 6 الخدمات التقنية التكنولوجية 

 0.785 11 خدمات الحرمين الشريفين 

(االستبيان ) الدرجة الكلية  41 0.928 

 ( ُّ0.5ضعيفة أقل   ) ( طة بين  (0.7مرتفعة أكبر من ) (   0.7-0.5متوس ِّ

أنَّ   الجدول  بيانات  ضح من  )يتَّ أكبُر من  وهي  بات مقبولة، 
َّ
الث العم.70معامالتِّ  ن  يمكِّ وبناء  عليه  األداة،  لثبات  ا  د  ِّ

جي  ا  رًّ ِّ
 
يعطي مؤش وهذا  بها    لُ (، 

 واالعتماُد عليها. 
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 : النتائج الخاصة بمحاور الدراسة .4

 : دمة من الجهات التنفيذيةاملحور األول: رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى خدمات القدوم واالستقبال املق

 ي الجهات التنفيذية طلب من املشاركين ف  نمللتعرف على رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى خدمات القدوم واالستقبال املقدمة  

 هذه الدراسة بتحديد املستوى املناسب )درجة املوافقة( والذي يعكس مدى رضاهم عنها. 

افات املعيارية لرضا املسؤولين عن خدمات القدوم واالستقبال املتوسطات الح  :(3جدول )  سابية واالنحر

 م  العبارة  املتوسط  االنحراف املعياري  الدرجة 

 1 يسرت  وسائل التسجيل اإللكترونية فى إجراءات القدوم    2.98 0.311 أوافق 

 2 يحقق السالمة واألمان لضيوف الرحمن   والوقائية تم تطبيقها بشكل  االحترازية اإلجراءات  2.84 0.415 أوافق 

ضيوف الرحمن      ستقبالال    االستيعابيةباملطارات ورفع طاقتها  االستقبالتم تهيئة صاالت  2.77 0.424 أوافق 

 خالل موسم الحج  

3 

 4 تناسبت الطاقة التشغيلية للفنادق مع اعداد وفود ضيوف الرحمن   2.70 0.534 أوافق 

 5 تطبيق اإلجراءات االحترازية فى أماكن سكن الحجاج   تم 2.70 0.462 أوافق 

 6 جودة واألمان  لامخيمات سكن الحجيج تم تجهيزها بمستويات عالية من  2.54 0.629 أوافق 

 7 تم االلتزام بمعايير الجودة للوجبات املقدمة لضيوف الرحمن  2.59 0.594 أوافق 

 املعدل العام  2.71 0.323 أوافق 

  ل االجدول السابق إلى أن املعدل العام لدرجة املوافقة على رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى خدمات القدوم واالستقبتشير نتائج 

( بمتوسط عام مقداره  )مرتفع(  كان  التنفيذية  الجهات  ليكرت  2.71املقدمة من  وانحراف معيار الثالثي( على مقياس  (، وبمستوى موافقة 0.323)  ي ، 

)  أوافق بين  املحور  لهذا  الحسابية  املتوسطات  تراوحت  املحور، حيث  اإلجابات على فقرات  )  (2.98  –  2.59على معظم   –  .1130بانحرافات معيارية 

 العينة كانت مرتفعة لهذا املحور .  أفرادن درجة رضا أ ويدل املعدل العام للفقرات على  ي( على التوال0.629

العينة ب»   أفرادالعينة للمحور األول حيث تشير النتائج إلى أن نسبة إجابات  أفرادلباحثة بدراسة نسب إجابات ولتأكيد النتيجة السابقة قامت ا 

% لدرجة رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى خدمات القدوم واالستقبال املقدمة من الجهات التنفيذية وهذه النسبة  .274« كانت  أوافق

 حد ما« والتي انعكست على معدالت الفقرات واملعدل العام في الجدول السابق. ىلإ أوافق« إذا ما استثنينا » أوافق»ال  % ل 2.6ب  تعتبر كبيرة مقارنة

 ة يتوزيع نسب اجابات العينة لفقرات رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى خدمات القدوم واالستقبال املقدمة من الجهات التنفيذ :(4جدول )

 النسبة املئوية  التكرار  العبارة 

 %  74.2 582 أوافق 

 %  23.2 182 حد ما   ىلإ أوافق

 %  2.6 20 أوافق ال 

 % 100 784 املجموع 

 :  تفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج تو 

السقاف  )  ي( والت2020)  دراسة  املن%  83.9أكدت على وجود رضا عام بدرجة مرتفعة بنسبة  املدينة   ي ورة عن خدمات االستقبال والت( لدى زوار 

السكن وكذلك ف "  يتمثلت فى خدمات  الحالية  حصلت عبارة  الحجيج تم تجهيزها بمستويا  الدراسة  الجودة واألمان  ت مخيمات سكن  على "  عالية من 

 زوار املدينة املنورة .   ي اللجنة مع رأ  ي ( بدرجة موافقة كبيرة من قبل املسؤولين بلجنة الحج املركزية مما يؤكد توافق رأ 2.59متوسط  مقداره )

 :  باآلتيوتفسر الباحثة النتائج السابقة 

تتخذها    يالت  اإلجراءات(  ويرجع ذلك إلى  2.98الترتيب االول بمتوسط مقداره )  يفم "  و دوسائل التسجيل اإللكترونية فى إجراءات القيسرت  عبارة "

الشأن فى عمليات تسهيل الحصو  السعودية  ل على تأشيرة الزيارة للعمرة وكذلك الحج وفق  اململكة فى هذا  تستهدف   يوالت  2030ا لرؤية اململكة العربية 

رؤية   ياستقبال ضيوف الرحمن بأعداد كبيرة تتماش ى مع ما هو مستهدف ف  إجراءاتن أجل تسهيل  م  ةساع  24توفير وقت استخراج التأشيرات خالل  

 ا .يون زائر سنوي  مل 30ووصول عدد زوار اململكة إلى   2030

 رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى الخدمات األمنية املقدمة من الجهات التنفيذية  :الثانياملحور 

رضا على  ف  للتعرف  املشاركين  من  طلب  التنفيذية  الجهات  من  املقدمة  األمنية  الخدمات  مستوى  عن  املركزية  الحج  لجنة  في  هذه   ياملسؤولين 

 بتحديد املستوى املناسب )درجة املوافقة( والذي يعكس مدى رضاهم عنها. الدراسة 
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افات املعيارية لرضا  :(5جدول )  املسؤولين عن الخدمات األمنية  املتوسطات الحسابية واالنحر

 م  العبارة  املتوسط  االنحراف املعياري  الدرجة 

 1 بشكل يناسب أعداد الحشود    تم توزيع رجال األمن  باملشاعر املقدسة  2.91 0.344 أوافق 

 2 األمن يلتزمون بكافة اإلجراءات االحترازية والوقائية .  أفراد 2.88 0.332 أوافق 

 3 الخطط والتدابير االستباقية املعدة ملواجهة األزمات تم تنفيذها بفاعلية عالية   2.86 0.399 أوافق 

 4   لم تحدث أي مشكالت تزاحميه باملشاعر 2.70 0.534 أوافق 

افق   املعدل العام  2.83 0.289 أو

الحج املركزية عن مستوى الخدمات األمنية املقدمة  تشير نتائج الجدول السابق إلى أن املعدل العام لدرجة املوافقة على رضا املسؤولين في لجنة  

على   أوافق(، وبمستوى موافقة  0.289)  ي نحراف معيار ، وا ي( على مقياس ليكرت الثالث2.83من الجهات التنفيذية كان )مرتفع( بمتوسط عام مقداره )

بين   املحور  لهذا  الحسابية  املتوسطات  املحور، حيث تراوحت  ) (2.91  –  2.70)معظم اإلجابات على فقرات  ( على  0.534  –  0.332بانحرافات معيارية 

 .  ا املحور العينة كانت مرتفعة لهذ أفرادن درجة رضا أ ويدل املعدل العام للفقرات على  التوالي

العينة ب»  أفرادات حيث تشير النتائج إلى أن نسبة إجاب يالعينة للمحور الثان أفرادولتأكيد النتيجة السابقة قامت الباحثة بدراسة نسب إجابات 

التنف  85.3« كانت    أوافق الجهات  املقدمة من  األمنية  الخدمات  املركزية عن مستوى  الحج  املسؤولين في لجنة  النسبة تعتبر % لدرجة رضا  يذية وهذه 

 دل العام في الجدول السابق.حد ما« والتي انعكست على معدالت الفقرات واملع ىلإ أوافق« إذا ما استثنينا » أوافق% ل»ال  1.8كبيرة مقارنة ب 

 ة املقدمة من الجهات التنفيذية توزيع نسب اجابات العينة لفقرات رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى الخدمات األمني  : (6جدول )

 النسبة املئوية  التكرار  العبارة 

 %  85.3 382 أوافق 

 %  12.9 58 حد ما   ىلإ أوافق

 %  1.8 8 أوافق ال 

 % 100 448 جموع امل

 :  وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج 

مرين هي خدمة اإلجراءات األمنية املتبعة عند منافذ القدوم  أكدت أن أعلى خدمة نالت مستوى الرضـا من قبل املعت  ي( والت2021)  ي دراسة حرير 

 . ا مع أراء املعتمرينمنية متوافق  بمكة املكرمة لذلك جاء توافق ورضا املسؤولين بلجنة الحج املركزية عن الخدمات األ 

 :  باآلتيوتفسر الباحثة النتائج السابقة 

املقدس باملشاعر  األمن   رجال  توزيع  تم   " "جاءت عبارة  الحشود  أعداد  يناسب  بشكل  )  يف  ة   بمتوسط مقداره  االول  وتعد هذه  2.98الترتيب    )

ا إلجراءات السالمة من خالل أعداد محدودة من الحجاج من داخل اململكة وفق    االستثنائيالفترة األخيرة فى موسم الحج    يالنتيجة أمر مقبول ومنطفى ف

انتشار فيروس كو   اتخذتهاالتى   العام وفق  اململكة فى ظل  العمرة على مدار  إقامة  املستجد وكذلك  ة ا ملجموعة من اإلجراءات االحترازية لذلك عمليرونا 

 ه .   1443ه وكذلك عمرة رمضان لعام 1442موسم حج   يسبت مع أعداد الحشود املحدودة فتوزيع رجال األمن باملشاعر املقدسة تنا

 كزية عن مستوى خدمات البنية التحتية املقدمة من الجهات التنفيذية رضا املسؤولين في لجنة الحج املر  املحور الثالث:

هذه    يالتحتية املقدمة من الجهات التنفيذية طلب من املشاركين فللتعرف على رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى خدمات البنية  

 رضاهم عنها.  الدراسة بتحديد املستوى املناسب )درجة املوافقة( والذي يعكس مدى 

افات املعيارية لرضا املسؤولين عن خدمات البنية التحتية  :(7جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

االنحراف   الدرجة 

 املعياري 

 م  العبارة  ط  املتوس 

 1 تم تهيئة وتجهيز املشاعر واالماكن املقدسة الستقبال ضيوف الرحمن  بشكل يناسب حشود الحج  2.86 0.442 أوافق 

 2 ) قطار الحرمين( ساهم فى توفير الوقت والجهد فى انتقال الحجيج دون أي تعب وعناء    2.77 0.424 أوافق 

جيج بين املشاعر املقدسة تمت بكل سهولة ويسر دون حدوث أي حوادث أو  عملية انتقال الح  2.73 0.484 أوافق 

 اختناقات مرورية  

3 

حشود الحج والعمرة  ومهيأة ومجهزة بكافة الخدمات التى يسرت وسهلت  شبكة الطرق تسع حركة  2.68 0.573 أوافق 

 التنقل 

4 

 5 ملقدسة  تم اجرائها وفقا إلرشادات السالمة مستوى الصيانة الخاص بدورات املياه باملشاعر ا 2.59 0.705 أوافق 

افق   املعدل العام  2.72 0.393 أو
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العا املعدل  أن  إلى  السابق  الجدول  نتائج  التحتية  تشير  البنية  املركزية عن مستوى خدمات  الحج  املسؤولين في لجنة  املوافقة على رضا  م لدرجة 

بمتوسط عام   )مرتفع(  كان  التنفيذية  الجهات  )املقدمة من  الثالث2.72مقداره  ليكرت  وانحراف  ي( على مقياس  (، وبمستوى موافقة 0.393)  معياري ، 

املحور   أوافق اإلجابات على فقرات  )على معظم  بين  املحور  لهذا  الحسابية  املتوسطات  تراوحت  )  (2.86  –  2.59، حيث   –  0.424بانحرافات معيارية 

حيث جاءت عبارة " تم تهيئة وتجهيز املشاعر    ،العينة كانت مرتفعة لهذا املحور   أفرادن درجة رضا  أ   ويدل املعدل العام للفقرات على  التوالي( على  0.705

 ( . 2.86ول بمتوسط مقداره )الترتيب األ   يضيوف الرحمن  بشكل يناسب حشود الحج  ف ماكن املقدسة الستقبالواأل 

النتيجة السابقة قامت الباحثة بدراسة نسب إجابات   العينة    أفرادعينة للمحور الثالث حيث تشير النتائج إلى أن نسبة إجابات  ال  أفرادولتأكيد 

جنة الحج املركزية عن مستوى خدمات البنية التحتية املقدمة من الجهات التنفيذية وهذه النسبة % لدرجة رضا املسؤولين في ل   77.1« كانت    أوافقب»  

 حد ما« والتي انعكست على معدالت الفقرات واملعدل العام في الجدول السابق. إلى أوافقا » « إذا ما استثنينأوافق % ل»ال  4.7تعتبر كبيرة مقارنة ب 

 نة لفقرات رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى خدمات البنية التحتية املقدمة من الجهات التنفيذية جابات العي إتوزيع نسب  :(8جدول )

 النسبة املئوية  التكرار  العبارة 

 %  77.1 432 أوافق 

 %  18.2 102 حد ما   ىلإ أوافق

 %  4.7 26 أوافق ال 

 % 100 560 املجموع 

 وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج

دورات املياه  باملشاعر املقدسة ومستوى جاهزيتها    يأكدت عدم توفر بعض خدمات البنية التحتية  املتمثلة ف  ي( والت2016راسة أصغر وأخرون )د

 الحجاج.ا ألعداد وفق  

 : وتفسر الباحثة ذلك 

 ( )  يتم تطبيقها ف  (أصغربأن دراسة  ا   امتازت( فى ظروف طبيعية  2016موسم حج  أعداد  إلى  بكثرة  ا  ا وفق  حاج   1.952.817لحجيج والتى وصلت 

تم إجراء فيها   ين الفترة الحالية التلتصريح الهيئة العامة لإلحصاء مما شكل ذلك عبئ كبير على خدمات البنية التحتية باملشاعر املقدسة على العكس م

أن يكون    يعبئ على خدمات البنية التحتية فكان من الطبيع   من خالل أعداد محدودة فلم يشكل ذلك  استثنائياتسمت بموسم    يالدراسة الحالية والت 

عداد أ ة اململكة والجهات املعنية وذلك لتناسبها مع ا عن خدمات البنية التحتية املقدمة من حكوممستوى رضا املسؤولين بلجنة الحج املركزية مرتفع جد  

 .  ضيوف الرحمن

 ة عن مستوى الخدمات الصحية املقدمة من الجهات التنفيذية رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزي املحور الرابع:

ا  الجهات  املقدمة من  الصحية  الخدمات  املركزية عن مستوى  الحج  لجنة  في  املسؤولين  فللتعرف على رضا  املشاركين  طلب من  هذه   يلتنفيذية 

 الدراسة بتحديد املستوى املناسب )درجة املوافقة( والذي يعكس مدى رضاهم عنها. 

افات املعيارية لرضا املسؤولين عن الخدمات الصحية  :(9دول )ج  املتوسطات الحسابية واالنحر

االنحراف   الدرجة 

 املعياري 

 م  العبارة  املتوسط  

افق   1 تم توزيع  كفاءة املستشفيات بمكة املكرمة لتقديم خدمة طبية مميزة لضيوف الرحمن   2.89 0.364 أو

افق   2 ملكة فى أنشاء مستشفيات ميدانية متنقلة فى املشاعر املقدسة  توسعت امل  2.84 0.369 أو

افق   3 الفرق واألطقم الطبية تلقت تدريبات ذات مستوى عالى   2.84 0.369 أو

افق   4 خدمات العزل الطبى  مهيأة ومجهزة الستقبال حاالت العزل   2.80 0.442 أو

افق   5 املقدسة تناسبت مع حجم أعداد الحجاج سيارات اإلسعاف املتواجدة باملشاعر  2.79 0.412 أو

افق   املعدل العام  2.83 0.300 أو

في لجنة الحج املركزية عن مستوى الخدمات الصحية املقدمة تشير نتائج الجدول السابق إلى أن املعدل العام لدرجة املوافقة على رضا املسؤولين  

على   أوافق(، وبمستوى موافقة  0.300)  معياري ( على مقياس ليكرت الثالثى، وانحراف  832.من الجهات التنفيذية كان )مرتفع( بمتوسط عام مقداره )

املح لهذا  الحسابية  املتوسطات  املحور، حيث تراوحت  بين )معظم اإلجابات على فقرات  )  ( 2.89  –  2.79ور  ( على 0.442  –  0.364بانحرافات معيارية 

للفقرات على    التوالي العام  املعدل  املحور   أفرادرضا  ن درجة  أ ويدل  لهذا  "  ، العينة كانت مرتفعة  املستشفيات بمكة حيث جاءت عبارة  تم توزيع  كفاءة 

الرحمن األو   ي" فاملكرمة لتقديم خدمة طبية مميزة لضيوف  باقالترتيب  بين  اإليجابأ العبارات وحصلت على    يل  للرضا والتقييم  من قبل    يعلى مستوى 

األقل ف  ،(2.89بمتوس مقداره )املسؤولين بلجنة الحج املركزية    "    يوالعبارة  ارتفاع مستوى رضا املسؤولين بلجنة الحج املركزية عنها عبارة  الترتيب رغم 

   .(2.79" بمتوسط مقداره )تناسبت مع حجم أعداد الحجاجسيارات اإلسعاف املتواجدة باملشاعر املقدسة 
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العينة ب»   أفرادالعينة للمحور الرابع حيث تشير النتائج إلى أن نسبة إجابات  أفرادإجابات  ولتأكيد النتيجة السابقة قامت الباحثة بدراسة نسب

الخدمات الصحية املقدمة من الجهات التنفيذية وهذه النسبة تعتبر % لدرجة رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى    83.9« كانت    أوافق

 حد ما« والتي انعكست على معدالت الفقرات واملعدل العام في الجدول السابق. ىلإ أوافقما استثنينا » « إذا أوافق% ل»ال  0.7كبيرة مقارنة ب 

 الحج املركزية عن مستوى الخدمات الصحية املقدمة من الجهات التنفيذية  جابات العينة لفقرات رضا املسؤولين في لجنةإتوزيع نسب   :(10جدول )

 النسبة املئوية  التكرار  العبارة 

 %  83.9 470 أوافق 

 %  15.4 86 حد ما   ىلإ أوافق

 %  0.7 4 أوافق ال 

 % 100 560 املجموع 

 :  وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج 

لعام لدرجة املوافقة على تقييم جودة الخدمات الصحية داخل الحرم املكي للمعتمرين كان )موافق  أكدت أن املعدل ا   ي( والت2021دراسة بوشة )

الت  ،(4.31توسط عام مقداره )بشدة( بم إلى اإلجراءات االحترازية  الباحثة ذلك  اململكة بشأن    يوترجح   ي موسم استثنائ  يالحج ف  إقامةاتخذتها حكومة 

يمر بها العالم من انتشار لفيروس   يبخدمات صحية تتماش ى مع الظروف الت  االستعدادف الرحمن لذلك تم  ه من أجل ضمان سالمة ضيو   1442لعام  

 .   والسكينة لضيوف الرحمن الطمأنينةشعائر الحج العمرة بكل سهولة ويسر وبشكل يحقق  إقامةرونا املستجد لضمان كو 

 وى الخدمات التقنية التكنولوجية املقدمة من الجهات التنفيذية رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مست  املحور الخامس:

الحج املركزية عن مستوى الخدمات التقنية التكنولوجية املقدمة من الجهات التنفيذية طلب من املشاركين   للتعرف على رضا املسؤولين في لجنة

 رضاهم عنها.  هذه الدراسة بتحديد املستوى املناسب )درجة املوافقة( والذي يعكس مدى  يف

افات املعيارية لرضا املسؤولين عن الخدمات  :(11جدول )  التقنية التكنولوجية املتوسطات الحسابية واالنحر

االنحراف   الدرجة 

 املعياري 

 م  العبارة  املتوسط  

من املشكالت  ساهمت أجهزة نظام مراقبة االحداث غير االعتيادية باملشاعر املقدسة فى حل الكثير  2.79 0.454 أوافق 

 قبل وقوعها

1 

األعداد الكترونيا مما يسر عملية تنظيم  ساهمت األنظمة اإللكترونية باملشاعر املقدسة بحصر  2.77 0.537 أوافق 

 انتقالها من منسك ألخر 

2 

 3 التطبيقات اإللكترونية تم اعدادها بشكل يناسب مختلف الجنسيات واللغات  2.73 0.520 أوافق 

 4 لبت الشاشات الذكية واإلرشادية باملشاعر املقدسة  احتياجات ضيوف الرحمن املعرفية  2.70 0.499 أوافق 

 5 األساور اإللكترونية أسهمت فى حل  األزمات قبل وقوعها   2.61 0.676 أوافق 

 6 املجانية باملشاعر املقدسة    Wi-Fiلم تسجل أي مشاكل لخدمة  2.37 0.645 أوافق 

افق   العام املعدل  2.66 0.419 أو

في   املسؤولين  رضا  على  املوافقة  لدرجة  العام  املعدل  أن  إلى  السابق  الجدول  نتائج  التقنية  تشير  الخدمات  مستوى  عن  املركزية  الحج  لجنة 

( مقداره  عام  بمتوسط  )مرتفع(  كان  التنفيذية  الجهات  من  املقدمة  الثالث2.66التكنولوجية  ليكرت  مقياس  على  وانحراف  ي(  ،  (0.419)  معياري ، 

الحسابية  أوافقوبمستوى موافقة   املتوسطات  تراوحت  املحور، حيث  فقرات  اإلجابات على  معظم  )  على  بين  املحور  بانحرافات   (2.79  –  2.37لهذا 

 . العينة كانت مرتفعة لهذا املحور  أفرادويدل املعدل العام للفقرات على ان درجة رضا  التوالي( على 0.676 – 0.454معيارية )

العينة   أفرادئج إلى أن نسبة إجابات  العينة للمحور الخامس حيث تشير النتا  أفرادلنتيجة السابقة قامت الباحثة بدراسة نسب إجابات  ولتأكيد ا 

 % لدرجة رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى الخدمات التقنية التكنولوجية املقدمة من الجهات التنفيذية وهذه 74.1« كانت   أوافقب» 

تعتبر كبيرة مقارنة ب   »أوافق % ل»ال    2.7النسبة  ما استثنينا  إذا  والتي    ىلإ  أوافق«  الجدول حد ما«  العام في  الفقرات واملعدل  انعكست على معدالت 

 السابق.

 جية املقدمة من الجهات التنفيذية توزيع نسب اجابات العينة لفقرات رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى الخدمات التقنية التكنولو  :(12جدول )
 النسبة املئوية  التكرار  العبارة 

 %  74.1 498 أوافق 

 %  23.2 156 حد ما إلى   أوافق

 %  2.7 18 أوافق ال 

 % 100 672 املجموع 
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 :  باآلتيوتفسر الباحثة النتائج السابقة 

الترتيب األول    يحل الكثير من املشكالت قبل وقوعها " ف  ياملقدسة ف  حداث غير االعتيادية باملشاعرجاءت عبارة " ساهمت أجهزة نظام مراقبة األ 

تعتمد عليها اململكة بشكل  يإدارة وتنظيم حشود الحج والت  يحداث من العناصر الهامة ف( حيث تعتبر أجهزة ونظم مراقبة األ 2.79بمتوسط عام مقداره )

 حل    ياألساور اإللكترونية أسهمت فكما حصلت عبارة  "  ،ذا املجال بين سائر دول العالم ه  يتنظيم ومراقبة حشود الحج مما جعل لها الريادة ف  يكبير ف

قبل وقوعها " اإللكترونية من  األزمات  املركزية حيث تعد األساور  الحج  املسؤولين بلجنة  املوافقة والرضا من قبل   اإلجراءات أهم  على درجة عالية من 

الت الرحمن  الجديدة لضيوف  اململكة فأتب  يالتأمينية  ملا  يأصبحت ضرورة ملحة ف  يالسنوات األخيرة والت  يعتها حكومة  الفترة  تقدمه هذه األساور   هذه 

كما حصلت عبارة  ،حالة وقوع الوفاة  يالتعرف على هوية الحاج ف حالة الفقد أو يفاإللكترونية من خدمات لضيوف الرحمن مثل التتبع ومعرفة االماكن 

( وترجح الباحثة ذلك إلى 2.37اره )ة بمتوسط عام مقدعلى درجة عالية من املوافقدسة "املجانية باملشاعر املق  Fi-Wi " لم تسجل أي مشاكل لخدمة

اململكة املرتبة الخامسة عاملي    نترنت حيثتفوق اململكة فى تقديم خدمات اإل  اإلنترنت املتنقل، وفق  دولة  140من بين    احققت  ا ، في مؤشر سرعة نطاق 

 .  م 2021ئة العامة لإلحصاء لعام لتقرير الهي

 حج املركزية عن مستوى خدمات الحرمين الشريفين املقدمة من الجهات التنفيذية رضا املسؤولين في لجنة ال املحور السادس:

 ي من املشاركين فللتعرف على رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى خدمات الحرمين الشريفين املقدمة من الجهات التنفيذية طلب    

 ذي يعكس مدى رضاهم عنها. هذه الدراسة بتحديد املستوى املناسب )درجة املوافقة( وال

افات املعيارية لرضا املسؤولين عن خدمات الحرمين الشريفين   :(13جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

االنحراف   الدرجة 

 املعياري 

 م  العبارة  املتوسط  

 1 ءة عالية املولدات الكهربائية ووحدات اإلضاءة واإلنارة بالحرمين الشريفين تعمل بكفا 2.93 0.259 أوافق 

 2 الحركة فى املطاف تم تنظيمها بشكل يحقق األمن والسالمة للحاج  2.87 0.383 أوافق 

 3 تنظيم الدخول والخروج إلى  الحرمين الشريفين تم وفقا للطاقة االستيعابية لهما   2.84 0.415 أوافق 

 4 مختلف األماكن واملشاعر املقدسة خدمات التوعية الدينية لضيوف الرحمن تمت بشكل فعال فى 2.82 0.469 أوافق 

عمليـات التطهيــر والنظافــة  الخاصــة بـدورات امليــاه بــالحرمين الشــريفين  تـم اجرائهــا وفقــا إلرشــادات  2.80 0.517 أوافق 

 السالمة

5 

 6 ملبردة تم توزيعها بشكل مناسب على كافة املناطق بالحرمين الشريفين  خزانات املياه ا  2.79 0.492 أوافق 

 7 االنتقال من املطاف إلى املسعى يتم بشكل مناسب وال يشكل أي تزاحم 2.77 0.537 أوافق 

 8 خدمات ارشاد التائهين تم تصميمها بشكل يحقق األهداف املرجوة منها  2.68 0.573 أوافق 

 9 حات االرشادية تم تصميمها بلغات تتناسب مع جنسيات الحجيج املتعددة  اللو  2.66 0.637 أوافق 

 10 حركة السيارات الكهربائية فى املسعى تمت بانسيابية مع استمرار عمليات التعقيم والتطهير  2.66 0.578 أوافق 

ويحقـق السـالمة واألمـان األماكن املخصصة ألداء ركعتـي الطـواف تـم ادارتهـا بشـكل يناسـب االعـداد  2.59 0.623 أوافق 

 لضيوف الرحمن  

11 

افق   املعدل العام  2.76 0.331 أو

شريفين تشير نتائج الجدول السابق إلى أن املعدل العام لدرجة املوافقة على رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى خدمات الحرمين ال

بمتوسط عام م )مرتفع(  كان  التنفيذية  الجهات  )املقدمة من  الثالث2.76قداره  ليكرت  وانحراف  ي( على مقياس  ى موافقة (، وبمستو 0.331)  معياري ، 

)  أوافق بين  املحور  لهذا  الحسابية  املتوسطات  تراوحت  املحور، حيث  اإلجابات على فقرات  )  (2.93  –  2.59على معظم   –  0.259بانحرافات معيارية 

للفقرات على    التوالي( على  0.637 العام  املعدل  رضا  أ ويدل  درجة  امل  أفرادن   " جاءت عبارة  املحور حيث  لهذا  كانت مرتفعة  الكهربائية  العينة  ولدات 

" ف الشريفين تعمل بكفاءة عالية  بالحرمين  )  يووحدات اإلضاءة واإلنارة  األول بمتوسط عام مقداره  "  ،(2.93الترتيب  الترتيب عبارة   ي الحركة فوتالها فى 

ا عبارة " تنظيم الدخول والخروج إلى  متقاربة جد  وبنسبة    ،(2.87األول بمتوسط عام مقداره )من والسالمة للحاج  "املطاف تم تنظيمها بشكل يحقق األ 

دارتها بشكل يناسب  إ األماكن املخصصة ألداء ركعتي الطواف تم  الترتيب األخير جاءت عبارة "  يوف  ، ا للطاقة االستيعابية لهما "الحرمين الشريفين تم وفق  

 ( . 592." بمتوسط عام مقداره  ) ويحقق السالمة واألمان لضيوف الرحمن عداد األ 

العينة   أفرادالعينة للمحور السادس حيث تشير النتائج إلى أن نسبة إجابات    أفرادولتأكيد النتيجة السابقة قامت الباحثة بدراسة نسب إجابات  

املر   81.1« كانت    أوافقب»   الحج  املسؤولين في لجنة  ال% لدرجة رضا  الجهات  املقدمة من  الشريفين  الحرمين  تنفيذية وهذه كزية عن مستوى خدمات 

تعتبر كبيرة مقارنة ب   » أوافق % ل»ال    4.4النسبة  ما استثنينا  إذا  الجدول   ىلإ  أوافق«  العام في  الفقرات واملعدل  انعكست على معدالت  حد ما« والتي 

 السابق.
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 ن الشريفين املقدمة من الجهات التنفيذية ات رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى خدمات الحرميتوزيع نسب اجابات العينة لفقر   :(14جدول )

 النسبة املئوية  التكرار  العبارة 

 %  81.1 999 أوافق 

 %  14.5 179 حد ما   إلى أوافق

 %  4.4 54 أوافق ال 

 % 100 1232 املجموع 

 :  وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج 

أكدت الرضا التام من قبل الحجاج واملعتمرين عن الخدمات    ي( والت0182برهمين )ودراسة    ، (2020دراسة السقاف )و  ،(2020مصطفى )  دراسة

( معدل رضا عام عن خدمات الحرمين الشريفين 2020املقدمة بالحرمين الشريفين بنسب مقاربة ملا توصلت له الدراسة حيث سجلت دراسة مصطفى )

 ( . % 83.39بنسبة ) من قبل الزوار

 :إلى وترجع الباحثة النتائج السابقة

حكومة اململكة بكل ما يخص شؤون الحج والعمرة داخل الحرمين الشريفين ومختلف املشاعر املقدسة وذلك لتحقيق رؤية اململكة    اهتمامزيادة  

إلى    يف  2030 األعداد  الرحمن ووصول  زائر  30خدمة ضيوف  أ ،  مليون  الباحثة  ترجح  املر يض  كما  الحج  بلجنة  املسؤولين  ارتفاع معدل رضا  كزية عن ا 

ا لكفاية هذه الخدمات من أعداد الحشود والزوار املحدودة فى هذه الفترة مستوى الخدمات املقدمة من الجهات املعنية داخل الحرمين الشريفين نظر  

ا ملواسم الحج الجديدة  د  رونا مع زيادة االهتمام برفع مستوى الخدمات استعدا تتخذها اململكة ملواجهة فيروس كو   يا إلجراءات السالمة الوقائية التوفق  

 .بعد عودة األمور لطبيعتها

 رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى خدمات الرحيل واملغادرة املقدمة من الجهات التنفيذية املحور السابع:

هذه  يجهات التنفيذية طلب من املشاركين فعن مستوى خدمات الرحيل واملغادرة املقدمة من الللتعرف على رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية 

 الدراسة بتحديد املستوى املناسب )درجة املوافقة( والذي يعكس مدى رضاهم عنها. 

افات املعيارية لرضا املسؤولين عن خدمات الرحيل واملغادرة :(15جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

االنحراف   ة الدرج

 املعياري 

 م  العبارة  املتوسط  

 1 لم يحدث تكدس بين أفواج ضيوف الرحمن خالل االنتقال من وإلى املطارات    2.54 0.629 أوافق 

 2 إجراءات املغادرة تمت بكل سهولة ويسر وبتوقيتات زمنية قياسية كما هو معد مسبقا  2.54 0.657 أوافق 

 3 متعة الحجاج دون وجود فقد أو خسارة تم نقل  أ 2.45 0.627 أوافق 

افق   املعدل العام  2.50 0.517 أو

غادرة تشير نتائج الجدول السابق إلى أن املعدل العام لدرجة املوافقة على رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى خدمات الرحيل وامل

بمتوسط عام مقدار  )مرتفع(  كان  التنفيذية  الجهات  )املقدمة من  الثالث2.50ه  ليكرت  وانحراف  ي( على مقياس  (، وبمستوى موافقة 0.517)  معياري ، 

)  أوافق بين  املحور  لهذا  الحسابية  املتوسطات  تراوحت  املحور، حيث  اإلجابات على فقرات  )  (2.54  –  2.45على معظم   –  0.627بانحرافات معيارية 

ان د  التوالي( على  0.657 للفقرات على  العام  املعدل  املحو   أفرادرجة رضا  ويدل  بين    ،ر العينة كانت مرتفعة لهذا  " لم يحدث تكدس  حيث جاءت عبارة 

الترتيب األخير عبارة " تم نقل  أمتعة الحجاج  يوف ،(2.54ل بمتوسط عام مقداره )و الترتيب األ  يف" أفواج ضيوف الرحمن خالل االنتقال من وإلى املطارات

   .(2.45مقداره )دون وجود فقد أو خسارة " بمتوسط عام 

الباحثة بدراسة نسب إجابات  ولتأكيد النتيجة الساب العينة   أفرادالعينة للمحور السابع حيث تشير النتائج إلى أن نسبة إجابات    أفرادقة قامت 

كانت    أوافقب»   ا   58.3«  املقدمة من  واملغادرة  الرحيل  املركزية عن مستوى خدمات  الحج  لجنة  في  املسؤولين  لدرجة رضا  التنفيذية وهذه %  لجهات 

»أوافق % ل»ال    7.8رة مقارنة ب  النسبة تعتبر كبي ما استثنينا  إذا  الجدول   ىلإ  أوافق«  العام في  الفقرات واملعدل  انعكست على معدالت  والتي  حد ما« 

 السابق.

 التنفيذية ات الرحيل واملغادرة املقدمة من الجهات توزيع نسب اجابات العينة لفقرات رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى خدم   :(16جدول )

 النسبة املئوية  التكرار  العبارة 

 %  58.3 196 أوافق 

 %  33.9 114 حد ما   ىلإ أوافق

 %  7.8 26 أوافق ال 

 % 100 336 املجموع 
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 :  باآلتيتعلق الباحثة على النتائج السابقة 

ملسؤولين بلجنة الحج املركزية حيث أكدت غادرة على أقل مستوى من الرضا من قبل ا يتضح من نتائج املحور السابق حصول خدمات الرحيل وامل

نسبة ) أن  كبيرة %  58.3املؤشرات  بدرجة  واملغادرة  الرحيل  لديها رضا عن خدمات  الدراسة  )  ،( من عينة  بدرجة متوسطة%  33.9نسبة  لديها رضا   )، 

مما يجعل   ،الخدمات املقدمة من الجهات األخرى   يرنت بباقاملركزية عن هذه الخدمات إذا ما قرضا املسؤولين بلجنة الحج    يوتعتبر هذه النسب األقل ف 

دراسة أسباب تراجع مستوى خدمات الرحيل واملغادرة ألنها تعد الخدمات األخيرة التى يتلقاها زوار اململكة من الحجاج واملعتمرتين   يذلك ضرورة ملحة ف

ن أ   ينبغيأو بالسلب فكما تميزت خدمات القدوم واالستقبال بالترحيب والحفاوة  راسخة لديهم سواء كانت باإليجاب  تترك أثر كبير وصورة ذهنية    يوالت

  .تكون خدمات الرحيل واملغادرة بنفس الدرجة ملا تتركه من انطباع وأثر كبير

 نفيذها  خالل املواسم رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن آلية اعتماد الخطط ومتابعة ت املحور الثامن:

هذه الدراسة   يلى رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن آلية اعتماد الخطط ومتابعة تنفيذها  خالل املواسم طلب من املشاركين فللتعرف ع

 بتحديد املستوى املناسب )درجة املوافقة( والذي يعكس مدى رضاهم عنها. 

اف :(17جدول )  ن آلية اعتماد الخطط ومتابعة تنفيذها  خالل املواسم ات املعيارية لرضا املسؤولين عاملتوسطات الحسابية واالنحر

االنحراف   الدرجة 

 املعياري 

 م  العبارة  املتوسط  

 1 يتم متابعة خطط الجهات أثناء املوسم بشكل مستمر   2.84 0.527 أوافق 

ها وفقا ألهم  ف الرحمن والعمل على تعديل بعضهناك تقييم دائم لكافة الخدمات املقدمة لضيو  2.80 0.415 أوافق 

 املستجدات باملشاعر واألماكن املقدسة 

2 

 3 يتم عرض الخطط من الجهات التنفيذية ومناقشتها بوقت كاف    2.71 0.421 أوافق 

افق   املعدل العام  2.78 0.481 أو

ا  رضا  على  املوافقة  لدرجة  العام  املعدل  أن  إلى  السابق  الجدول  نتائج  املر تشير  الحج  لجنة  في  ومتابعة  ملسؤولين  الخطط  اعتماد  آلية  عن  كزية 

على   أوافق(، وبمستوى موافقة  0.481)  معياري ( على مقياس ليكرت الثالثى، وانحراف  2.78تنفيذها  خالل املواسم كان )مرتفع( بمتوسط عام مقداره )

ل  الحسابية  املتوسطات  املحور، حيث تراوحت  بين )معظم اإلجابات على فقرات  املحور  )  ( 42.8  –  2.71هذا  ( على 0.527  –  0.415بانحرافات معيارية 

 .العينة كانت مرتفعة لهذا املحور  أفرادن درجة رضا أ ويدل املعدل العام للفقرات على  التوالي

النتيجة السابقة قامت الباحثة بدراسة نسب إجابات   لعينة ا   أفرادلى أن نسبة إجابات  العينة للمحور الثامن حيث تشير النتائج إ   أفرادولتأكيد 

تنفيذها    .581« كانت    أوافقب»   الخطط ومتابعة  اعتماد  آلية  املركزية عن  الحج  املسؤولين في لجنة  النسبة تعتبر % لدرجة رضا  املواسم وهذه  خالل 

 جدول السابق. قرات واملعدل العام في الحد ما« والتي انعكست على معدالت الف ىل إ  أوافق« إذا ما استثنينا »أوافق% ل»ال  3كبيرة مقارنة ب 

 توزيع نسب اجابات العينة لفقرات رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن آلية اعتماد الخطط ومتابعة تنفيذها  خالل املواسم   :(18جدول )

 النسبة املئوية  التكرار  العبارة 

 %  81.5 276 أوافق 

 %  15.5 52 حد ما   ىلإ أوافق

 %  3 10 أوافق ال 

 % 100 336 املجموع 

 : باآلتيتفسر الباحث نتائج املحور السابق 

الذ الكبير  الدور  السابق  املحور  نتائج  من  عمليات    ي يتضح  من  املركزية  الحج  لجنة  به  من    إشرافيهتقوم  املقدمة  الخدمات  كافة  على  ورقابية 

زية من أجل تيسر الحج والعمرة على ضيوف الرحمن اجتماعات اللجنة املرك  يالجهات املعنية بالحج والعمرة للتأكد من تنفيذ ما تم عرضه من خطط ف

( مما يؤكد أن دور املسؤولين بلجنة الحج 2.84" على أعلى متوسط بمقدار )يتم متابعة خطط الجهات أثناء املوسم بشكل مستمرحيت حصلت عبارة "

 .   موسم الحج يو الخدمات املقدمة ف أ قدمة للمعتمرتين تقييم الخدمات امل يمستمر طوال العام سواء كان ذلك ف ورقابي إشرافياملركزية  دور 

 رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن آليات قياس رضا الحجاج واملعتمرين عن الخدمات املقدمة املحور التاسع:

الحجاج واملعتمر  آليات قياس رضا  املركزية عن  الحج  املسؤولين في لجنة  ا للتعرف على رضا  الخدمات  املشاركين فين عن  هذه   يملقدمة طلب من 

 الدراسة بتحديد املستوى املناسب )درجة املوافقة( والذي يعكس مدى رضاهم عنها. 
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افات املعيارية لرضا املسؤولين عن آليات قياس رضا الحجاج واملعتمرين عن الخدمات املقدمة  املتوسطات :(19جدول )  الحسابية واالنحر

راف  االنح الدرجة 

 املعياري 

 م  العبارة  سط  املتو 

 1 التقارير التى ترفعها مختلف الجهات املشاركة فى املوسم  2.89 0.410 أوافق 

 2 الزيارات امليدانية التى تقوم بها اللجنة  2.87 0.405 وافق أ

 3 عمل استطالعات آلراء  الحجاج واملعتمرين 2.49 0.684 أوافق 

 4 من على وسائل التواصل االجتماعي تعليقات ضيوف الرح مراجعة 2.39 0.727 أوافق 

 5 املقترحات والشكاوى املقدمة عبر االتصال املباشر أو البوابة اإللكترونية 2.33 0.741 لى حد ما إ أوافق

 6 البيانات التفصيلية املعلن عنها من خالل مصلحة االحصاء العامة بشكل يومي 2.09 0.734 لى حد ما إ أوافق

ا   دل العام املع  2.51 0.273 فق أو

الحجاج   رضا  قياس  آليات  عن  املركزية  الحج  لجنة  في  املسؤولين  رضا  على  املوافقة  لدرجة  العام  املعدل  أن  إلى  السابق  الجدول  نتائج  تشير 

مستوى موافقة  (، وب0.273)  اري معي( على مقياس ليكرت الثالثى، وانحراف  2.51واملعتمرين عن الخدمات املقدمة كان )مرتفع( بمتوسط عام مقداره )

)  أوافق بين  املحور  لهذا  الحسابية  املتوسطات  تراوحت  املحور، حيث  اإلجابات على فقرات  )  (2.89  –  2.09على معظم   –  0.741بانحرافات معيارية 

 العينة كانت مرتفعة لهذا املحور.  أفرادويدل املعدل العام للفقرات على ان درجة رضا  التوالي( على 0.405

العينة   أفرادالعينة للمحور التاسع حيث تشير النتائج إلى أن نسبة إجابات    أفرادة السابقة قامت الباحثة بدراسة نسب إجابات  ولتأكيد النتيج

النسبة   % لدرجة رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن آليات قياس رضا الحجاج واملعتمرين عن الخدمات املقدمة وهذه   63.1« كانت    أوافقب»  

 حد ما« والتي انعكست على معدالت الفقرات واملعدل العام في الجدول السابق.  ىل إ  أوافق« إذا ما استثنينا »أوافق»ال  % ل 11.6بيرة مقارنة ب تعتبر ك

 املقدمة  تمرين عن الخدماتتوزيع نسب اجابات العينة لفقرات رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن آليات قياس رضا الحجاج واملع  :(20جدول )

 النسبة املئوية  التكرار  العبارة 

 %  63.1 424 أوافق 

 %  25.3 170 حد ما   إلى أوافق

 %  11.6 78 أوافق ال 

 % 100 672 املجموع 

 :  باآلتينتائج املحور السابق  ةتفسر الباحث

السابق نوعية اآل املحور  نتائج  املركز يتضح من  الحج  التى تستخدمها لجنة  الليات  املقدمة والتية لقياس رضا  الخدمات    ي حجاج واملعتمرين عن 

من تنفيذ ما تم عرضه من  للتأكدتقوم بها اللجنة  يتقارير رسمية ترفعها مختلف الجهات للجنة الحج املركزية وكذلك الزيارات امليدانية الت تتنوع ما بين )

التنفيذية  على أرض  باجتماعاتهاخطط   الجهات  اإللكترونيةع األخذ باملقتم  ،الواقع من قبل  البوابة  أو  املباشر  االتصال  املقدمة عبر   ، رحات والشكاوى 

الترتيب األخير ألن لجنة الحج املركزية تتلقى البيانات وال تصدر  يالبيانات التفصيلية املعلن عنها من خالل مصلحة االحصاء ف ليةآ وتفسر الباحثة وجود 

املي املراجعة  بعد  إال  عليها  للتأكدأحكاما  يتم   دانية  بأعضائها  اللجنة  قبل  اجتماع من  املثل نجد  نظام عملها فعلى سبيل  فى  كما هو معتاد  من صحتها 

وبعد فترة قليلة يتواجد أعضاء من اللجنة بزيارات مفاجئة للتأكد من تنفيذ ما تم عرضه فاملصداقية لديها    ،عرض بعض الخطط من بعض الجهات

 .  ن خدمات وليست أرقام فقطرض الواقع مما هو ملموس على أ  يتتمثل ف

 : النتائج والتوصيات .5

 : النتائج  . 1.5

 خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: 

رتفع(  أن املعدل العام لدرجة رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى خدمات القدوم واالستقبال املقدمة من الجهات التنفيذية كان )م •

 العينة مرتفع لهذا املحور.  أفرادن تقييم أ % ويدل ذلك على  23.2وبمستوى موافقة  إلى حد ما بنسبة %  74.2بنسبة 

وبمستوى موافقة  إلى حد  ،%85.3أن املعدل العام لدرجة رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى الخدمات األمنية كان )مرتفع( بنسبة  •

 العينة  مرتفع لهذا املحور.  أفرادام للفقرات على ان تقييم دل الع% ويدل املع 12.9ما بنسبة 

وبمستوى موافقة    ،%77.1أن املعدل العام لدرجة رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى خدمات البنية التحتية  كان )مرتفع( بنسبة  •

 العينة  مرتفع لهذا املحور. فرادأ ن تقييم أ % ويدل املعدل العام للفقرات على  18.2إلى حد ما بنسبة 

إلى  وبمستوى موافقة ،% 83.9كان )مرتفع( بنسبة   أن املعدل العام لدرجة رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى الخدمات الصحية •

 العينة  مرتفع لهذا املحور.  أفرادن تقييم أ % ويدل املعدل العام للفقرات على 15.4حد ما بنسبة 
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وبمستوى   ،% 74.1كان )مرتفع( بنسبة الخدمات التقنية التكنولوجية العام لدرجة رضا املسؤولين في لجنة الحج املركزية عن مستوى  عدلأن امل •

 العينة  مرتفع لهذا املحور. أفرادن تقييم  أ % ويدل املعدل العام للفقرات على 23.2موافقة  إلى حد ما بنسبة 

املسؤ  • رضا  لدرجة  العام  املعدل  الشريفينوليأن  الحرمين  خدمات  مستوى  مستوى  عن  املركزية  الحج  لجنة  في  بنسبة    ن  )مرتفع(    ،%81.1كان 

 العينة  مرتفع لهذا املحور. أفرادن تقييم أ % ويدل املعدل العام للفقرات على 14.5وبمستوى موافقة  إلى حد ما بنسبة 

املركزي • الحج  لجنة  في  املسؤولين  رضا  لدرجة  العام  املعدل  واملغادرة    ةأن  الرحيل  خدمات  مستوى  مستوى  بنسبةعن  )مرتفع(    ،%54.3  كان 

 العينة  متوسط لهذا املحور . أفرادن تقييم أ % ويدل املعدل العام للفقرات على  33.9إلى حد ما بنسبة وبمستوى موافقة 

 ( .  2.78شكل مستمر. بمتوسط عام  )مرتفع(  مقداره )م بليات عمل املسؤولين فى لجنة الحج املركزية متابعة خطط الجهات أثناء املوسآ أن أهم  •

ترفعها مختلف الجهات   يالتقارير الت  أن أهم آليات قياس رضا الحجاج واملعتمرين عن الخدمات املقدمة من قبل املسؤولين بلجنة الحج املركزية •

 . والزيارات امليدانية التى تقوم بها اللجنة ،املوسم  ياملشاركة ف

 . وات ( سن10) ألكثر من تشترك بعضوية لجنة الحج املركزية لديهم خبرة كبيرة فى مجال الحج  ياملسؤولين بالجهات الت% من  35.7نسبة  •

 . النبوي املسؤولين التابعين للرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد  االستبانةتفاعلت مع  يأكثر الجهات الت •

  .املا حققته من تيسير على زوار اململكة بعكس النظم التقليدية املتبعة سابق   القدوم واالستقبال ين خدماتاألهم ب وسائل التسجيل اإللكترونية •

 بشكل يناسب أعداد الحشود . أشارت نتائج الخدمات األمنية إلى كفاية األعداد املشاركة من رجال األمن  باملشاعر املقدسة  •

 .% 85.3لدى املسؤولين  بلجنة الحج املركزية بنسبة مات املقدمة الخد ياقالخدمات األمنية األعلى فى مستوى الرضا عن ب •

 . خدمات طبية مميزة لضيوف الرحمن أشارت نتائج الخدمات الصحية إلى كفاءة املستشفيات بمكة املكرمة فى تقديم  •

   . دمة لضيوف الرحمنجية املقنظام مراقبة االحداث غير االعتيادية باملشاعر املقدسة األهم بين الخدمات التقنية التكنولو  •

  .الخدمات املقدمة يمستوى الرضا لدى املسؤولين بلجنة الحج املركزية عن باق يخدمات الرحيل واملغادرة االقل ف •

   .قياس رضا الحجاج واملعتمرين من قبل املسؤولين بلجنة الحج املركزية يالتقارير الرسمية والزيارات امليدانية أهم األليات املستخدمة ف •

 : التوصيات . 2.5

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

لك بإجراء  ذو ،  2030ا لرؤية اململكة تحسين مستوى كافة الخدمات املقدمة لضيوف الرحمن بشكل يناسب زيادة األعداد وفق   يف االستمرار ضرورة  •

 ه الدراسات من توصيات.ذما جاءت به ه ذلحج لألعوام املقبلة وتنفياسم ا مستوى كافة الخدمات بمو  العديد من الدراسات عن تقييم 

 . ضرورة توفر نظم إدارية مرنة قابلة للتجديد والتطوير والتعديل باستمرار ملالءمة الخدمات املقدمة للحجاج من كافة الجنسيات املختلفة •

 . ـات الغذائية للحجاجالخدم ضرورة إنشاء مدينـة متكاملة البنى التحتية تضم جميع شركات تقديم  •

يتلقاها الحجاج واملعتمرتين والتى تترك أثر كبير وصورة ذهنية راسخة  يالخدمات األخيرة الت العتبارهابخدمات الرحيل واملغادرة  االهتمامضرورة  •

 لديهم .

عن آلية لتطوع   باإلعالنلك  ذ و ، ا لألجدادية خلفضرورة زيادة مشاركة الشباب فى مجال إدارة الحج والعمرة إلعداد جيل جديد قادر على حمل الرا  •

 فى خدمة ضيوف الرحمن وتدريبهم الجيد من قبل الوزارات املختصة.الشباب 
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 امللخص:

الدراسة   )املشاركة اإلدارية، املساءلة والشفافية،  إ لى  إهدفت  تفويض السلطة، الالمركزية والتحسين( وأثرها  براز واقع تطبيق أنظمة الجودة من خالل 

( النهائية من  تم بناء استبانة، تكونت بصورتها  الدراسة فقد  في وزارة الحج والعمرة ولتحقيق هدف  ( فقرة موزعة على أربعة محاور، تكون  45على الداء 

ا من مجتمع ( عامل وعاملة تم اختيارهم عشوائي  100نة الدراسة من )مجتمع الدراسة من العاملين في وزارة الحج والعمرة بمنطقة مكة املكرمة وتكونت عي

ة، وعدم توفر  الدراسة الصلي، وخلصت الدراسة إلى أن هناك قلة الدورات والبرامج التدريبية عن الجودة الشاملة يعيق تنفيذ وتطبيق الجودة في الوزار 

متطلبا  وتنفيذ  تطبيق  يعيق  حيث  الالزمة  والبيانات  وضوح  املعلومات  وعدم  الوزارة،  في  الشاملة  الجودة  الوزارة  ات  في  الشاملة  الجودة  ستراتيجيات 

ا، أوضحت نتائج الدراسة وجود  ا ومحلي  وغموضها، وضعف مشاركة اإلدارة املختصة بالوزارة مع مراكز البحاث والدراسات املتعلقة بالجودة الشاملة عاملي  

مبدأ   -مبدأ املساءلة والشفافية -( فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول مبدأ املشاركة اإلدارية0.05) فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

في   -تفويض السلطة بوضع استراتيجية مناسبة للعاملين  الدراسة  الدراسة، فقد اوصت  إليها  التي توصلت  النتائج  مبدأ الالمركزية والتحسين، وفي ضوء 

لعمل على مشاركة مدراء فيها والعمل على تنفيذها خالل الوقت املطلوب، وتوفير ورش عمل أو مراكز للتدريب في وزارة الحج والعمرة  وزارة الحج والعمرة وا

 عن الجودة الشاملة.

 .وزارة الحج والعمرة؛ تطبيقات الجودة الشاملة  ؛الجودة الشاملة ؛الجودةالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 
The purpose of the study is to show the reality of the applying the quality management system through the 
following: Administrative Participation, Accountability and Transparency, Delegation of Authority, 
Decentralization, and Optimization), and its impact on performance in the Ministry of Hajj and Umrah. To 
achieve the goal of the study, we made a questionnaire consisting in its final form (45) paragraphs divided into 
four axes. It made sure from its stabile and honesty. The study population consisted of workers in the Ministry 
of Hajj and Umrah in the Makkah region. The study sample consisted of (100) workers who were randomly 
selected from the original study population. The results of the study showed the lack of necessary information 
and data impedes the implementation and application of total quality requirements in the ministry, the lack of 
clarity and ambiguity in the Ministry's total quality strategies, and the weak participation of the competent 
department in the ministry in research centers and studies related to total quality globally and locally. The 
results of the study showed that there were statistically significant differences at the significance level of (0.05) 
or less in the attitudes of the study sample members about: the principle of administrative participation, the 
principle of accountability and transparency, and the principle of delegation of authority. In viewing the results 
that reach through the study, it can make a range of recommendations including the need to put an appropriate 
strategy for the employees of the Ministry of Hajj and Umrah and work on the participation of managers in it, 
present it to the workers and clarify it to them, work to implement it in the required time, and provide training 
workshops or training laboratories in the Ministry of Hajj and Umrah on total quality. 

Keyword: Quality; Total Quality; Total Quality Applications; Ministry of Hajj and Umrah. 
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 قدمة: امل .1

اهتمام    إدارة أصبح مفهوم   نالت  التي  املفاهيم  الشاملة من  واسع  الجودة  تلبية حاجاتهم    إدارة ا؛ لن  ا  العمالء وكيفية  الشاملة تركز على  الجودة 

(، وال يحدث التفوق إال 2011الجودة الشاملة على التحسين املستمر في جميع وظائف العمل املؤسس ي )الداؤود،    إدارة ومتطلباتهم املتنامية، كما تركز  

أن  إ  باعتبار  املدخالت واملخرجات والعمليات،  الداء ككل بمعنى  بالجودة في مستويات  الجميع  التزم  التحسين    إدارة ذا  الشاملة "هي الساس في  الجودة 

املعلومات   بتوفير  العمالء وذلك  الرئيس ي وهو رضا  الهدف  الى  الوصول  إلى  املؤسسة  املستمر لألداء. والذي تسعى من خالله  بيئة تيهئ  والتطوير  وتوفير 

الحج   إدارة ا على ما تقدم فإن موضوع إمكانية تطبيق  (. وتأسي  2009لتزام في جميع العمال" )بدر،  ا العاملين للعمل بحماس و  الجودة الشاملة في وزارة 

نظام   تطبيق  أثر  على  للتعرف  الدراسة  هذه  جاءت  هنا  ومن  املستمر،  التطوير  في  لهميته  الدراسة  يستحق  بأبعادها    إدارة والعمرة  الشاملة  الجودة 

، وفي هذه الدراسة قد ، املساءلة والشفافية، تفويض السلطة، الالمركزية والتحسين( على الداء في وزارة الحج والعمرة في مكة املكرمةاإلدارية)املشاركة 

 .بعاد تشكل عناصر للجودة أ عناصر و  ةبعاد من مجموعأ ربعه  أ تم التركيز واختيار 

   مشكلة الدراسة: . 1.1

عدم   نتيجة  وذلك  اإلنتاجية،  وقلة  الداء  مشكلة ضعف  من  السعودية  العربية  اململكة  في  املؤسسات  من  كثير  بمبادئ  ا تعاني  املؤسسات  لتزام 

الجودة الشاملة في حياة  إدارة دراك الهمية الحيوية لتطبيق نظام إ العليا في هذه املؤسسات بالجودة، وعدم  دارة لتزام اإل ا الجودة الشاملة، وكذلك عدم 

حيث   املستقبل إ املؤسسات  في  واملؤثرة  املعاصرة  التغيرات  تسارع  ضوء  في  خاصة  والتطور  التحسين  على  قدرتها  ومدى  املؤسسة  نجاح  على  تؤثر  نها 

العليا في هذه املؤسسات بالجودة،   دارة ام اإل لبيان عدم التز نها تسعى  أ ، ومن هذا كله برزت الهمية التطبيقية لهذه الدراسة في  2030ا مع رؤية  وتماشي  

يمكن صياغة مشكلة الدراسة في   وبالتالي،  لى الداء في وزارة الحج والعمرة ع  ذلكوأثر    الجودة الشاملة  إدارة دراك الهمية الحيوية لتطبيق نظام  إ وعدم  

 ة الحج والعمرة؟ الجودة الشاملة على األداء في وزار  إدارةما أثر تطبيق نظام التساؤل التالي: 

 أسئلة الدراسة:   . 2.1

 تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية: 

، املساءلة والشفافية، تفويض السلطة، الالمركزية والتحسين( وأثره على اإلداريةالجودة الشاملة من خالل )املشاركة    إدارة ما مدى تطبيق نظام   •

 الداء في وزارة الحج والعمرة؟ 

 الجودة الشاملة على الداء في وزارة الحج والعمرة؟  إدارة ما أثر تطبيق نظام  •

 الجودة الشاملة وماهي الحلول لها؟  إدارة ما هي املعوقات التي تواجه تطبيق نظام  •

 أهداف الدراسة:   . 3.1

 لى مايلي: إ تهدف الدراسة 

، املساءلة والشفافية، تفويض السلطة، الالمركزية والتحسين( وأثره اإلداريةالجودة الشاملة من خالل )املشاركة    إدارة معرفة مدى تطبيق نظام   •

 على الداء في وزارة الحج والعمرة. 

 الجودة الشاملة على الداء في وزارة الحج والعمرة.  إدارة التعرف على أثر تطبيق نظام  •

 الجودة الشاملة وماهي الحلول لها. إدارة بيان املعوقات التي تواجه تطبيق نظام  •

 فرضيات الدراسة: . 4.1

 تفترض الدراسة مايلي: 

 ومستوى تقييم الداء في وزارة الحج والعمرة.  اإلداريةهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين املشاركة  •

ساءلة والشفافية ومستوى تقييم الداء في  •
ُ
 وزارة الحج والعمرة. هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين امل

 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تفويض السلطة ومستوى تقييم الداء في وزارة الحج والعمرة.  •

 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الالمركزية والتحسين ومستوى تقييم الداء في وزارة الحج والعمرة.  •

لى الفروقات الشخصية )الجنس، العمر، الخبرة العملية، املؤهل العلمي، املستوى  إ عزى  هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أراء أفراد العينة ت •

 الوظيفي(.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:  .2

 الجودة الشاملة ومن ثم الدراسات السابقة املتعلقة بمحاور الدراسة الحالية: إدارة ا لإلطار النظري مفهوم الجودة و يتضمن هذا الجزء عرض  
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 اإلطارالنظري: . 1.2

 الجودة الشاملة:  إدارة .1.1.2

كثيرة،    إدارة تعتبر   تطبيقات  له  اليوم  ونجد  العشرين  القرن  من  الثمانينات  فترة  من  ظهرت  التي  للجودة  املعاصرة  املناهج  من  الشاملة  الجودة 

الخدمات و خصوص   السلع ومجال  في كل من مجال  املتقدمة  البلدان  البنى   إدارة ن تطبيق  أا في  الشاملة يتطلب قواعد وأسس معينة في جميع  الجودة 

 (.2019واالجتماعية في داخل املؤسسات وخارجها، حيث توفر كل ما هو مناسب إلمكانية التطبيق )بني عيس ى،  اإلداريةالتنظيمية و 

 مفهوم الجودة: •

العالية( فكلما كانت أفضل خرجت   الناس )النوعية  نتائج رائعة. وبناء عليه، فقد تعددت  إن كلمة جودة تعني لكثير من  بصورة أحسن وأعطت 

التي   لها التعاريف  لكن من    تطرق  املتنوعة،  ولبعادها  الجودة،  ملعنى  تعريف محدد  في وجود  املحاوالت  استهدفت هذه  وقد  بالجودة،  واملهتمين  الكّتاب 

 الصعب ان نجد تعريف يصفها، ويعرفها تعريف  
 

(، وفي العصر الحديث تغير مفهوم الجودة مع ظهور  2016ومتنوعة )الصرن، الن جوانبها متعددة ا شامال

اإل  علم  صاحبت  التي  والتطورات  الكبيرة  والشركات  الصناعية  والثورة  الكبير  جديدة   دارة اإلنتاج  أبعاد  الجودة  ملفهوم  أصبح  إذ  املنافسة،  ازدياد  مع 

)بركات،   ب(.  2007ومتفرقة  عرفت  تحققها كما  أن  يمكن  التي  الرضا  من  الدرجة  هي  الخدمة  وجودة  وتجاوزها،  تخطيها  أو  الزبون  توقعات  مقابلة  أنها 

(، وعرفها معهد الجودة الفيدرالي بأنها "شكل تعاوني 21: 2021)السرحان،    إشباع وتلبية حاجاتهم، ورغباتهم، وتوقعاتهم   من خالل الخدمة للمستفيدين  

والعاملين، بهدف التحسين املستمر في الجودة واإلنتاجية من خالل فرق العمل" )عبد هللا،   دارة ى القدرات املشتركة لكل من اإل لداء العمال يعتمد عل

( ان الجودة "مجموعة من املبادئ والوسائل الفنية التي تؤدي إلى التحسين املستمر لألداء على كافة مستويات 886:  2020(، ويرى )الرقب،14:  2021

 ات والوظائف واملخرجات عن طريق استخدام املوارد البشرية واملادية املتاحة ملواجهة احتياجات املستفيدين والعمل على تحقيق الرضا. العملي

 الجودة الشاملة:  إدارةمفهوم  •

الذي يكون بتعاون كافة الفراد داخل    أدائهاا لتطور  اهتمام املنظمات التي تسعى دائم    اظهرتالجودة الشاملة من املفاهيم التي    إدارة يعتبر مفهوم  

للمح بتلبية طلباتهم وتوقعاتهم وحاجاتهم  بالعمالء  املستمر، واالهتمام  الداء  املنظمة وهي تحسين وتطوير  أهداف ورؤية  افظة عليهم املنظمة لتحقيق 

)رواس،   للمنظمة  العمالء  والء  واملختصين2021وضمان  الباحثين  رؤى  واختلفت  وتعددت  تعريف    (.  قال    إدارة حول  من  ومنهم  الشاملة  نها أ الجودة 

يرى   املنظمة  في  فرد  تجعل كل  التي  واملعتقدات  القّيم  قاعدة من  وتطوير  لخلق  تسعى  إدارية  والعمل أ فلسفة  العمالء،  الساس ي هو خدمة  الهدف  ن 

 (.2010بالتعاون واملشاركة لتحقيق هذا الهدف )الخاليلة، 

فراد داخل املنظمة ل الجودة الشاملة هي عبارة عن مجموعة من الساسيات واملبادئ التي يسير بها جميع ا   إدارة فيرى أن  (  2019أما )عبد القادر،

و الخارجيين من خالل تلبية رغباتهم وتطلعاتهم املستقبلية وتلبية حاجات  أ لخلق اإلبداعات التي ترض ي جميع املستفيدين من خدماتها سواء الداخليين  

الجودة الشاملة مجموعة من املبادئ والطرق الفنية التي تؤدي الى التحسين املستمر على الداء في كافة املستويات    إدارة (  2020تبر )الرقب،ويع  ،السوق 

أشار بعض ا  والوظائف واملخرجات من خالل استعمال كافة املوارد البشرية واملادية املتاحة لتلبية متطلبات املستفيدين والعمل على تحقيق الرضا، كم

الجودة الشاملة هي التطوير املستمر واملحافظة على قدرات املنظمة املتعددة، الجودة تعني تلبية حاجات وتوقعات العميل والنظر   إدارة الكتاب إلى أن  

(. وتوصلت الباحثة  2021ق )محمد، ا من رغبات العمالء وانتهاء بالتقييم الدقيبرؤيته، وتطبيق الجودة الشاملة في كل املجاالت والنشطة والعمليات بدء  

إدارية جديدة تطبق مع جميع املستويات    إدارة إلى تصور ملفهوم   التحسين   اإلداريةالجودة الشاملة حيث ترى أنها فلسفة  املنظمة ويكون هدفها  داخل 

 والفنية لتحسين الداء واالرتقاء بمستوى الخدمات املقدمة.  اإلداريةوالتطوير املستمر لجميع العمليات 

 : الجودة الشاملة إدارة وأبعاد مبادئ •

الجودة الشاملة، وقد اختلف   إدارة فلسفة  الجودة الشاملة مجموعة من القواعد واالرشادات التي تساعد املؤسسة على تطبيق إدارة تعتبر مبادئ  

أسلوب إداري يتحقق من خالل مجموعة من التقنيات والتطبيقات التي تسعى   وهو  اإلداريةاملشاركة    منها مبدأ   الجودة الشاملة في تحديدها  إدارة رواد  

يادة التوافق بين لى تقاسم املعلومات، املعارف، سلطة اتخاذ القرارات، القوة املالية وتقاسم املسؤولية بين مجموع املوظفين مع مراعاة نجاح املنظمة وز إ 

تستعمل منذ القدم وقد تعتبر املساءلة من املصطلحات التي  و   املساءلة والشفافية  ا مبدأ أيض    (. 19:  2017الهداف الفردية وأهداف املنظمة )فاطمة،  

الدبية لإل  املحاسبة و   دارة توسع استعمالها في املصطلحات  يتمثل في  السلطة أ الجديدة، حيث  أعمالهم وعلى درجة  أفعالهم حسب  الفراد على  ن يركز 

ن التعاون بين طرفين في العمل يتمتع الطرف  ا ماملقدمة لهم، وتدل املساءلة على العمل من الناحية التطبيقية أكثر من الناحية النظرية، لنها تعتبر نوع  

املساءلة   ينفذ، وال تتحقق عملية  الذي  الطرف اآلخر  بالسلطة والنفوذ على  املنظمة )حسين،  إ الول   الشفافية   ومبدأ   (. 2016ال بحدوث تغيرات داخل 

املتعلقة  أ( ب36:  2017عرفها )قشطة،  حيث بالظروف والقرارات والعمال الحالية متاحة ومنظورة ومفهومة وبشكل نها البيئة التي تكون فيها املعلومات 

واالن املناسب  الوقت  في  النشر  باملجتمع معلومة من خالل  املتعلقة  بالسياسة  املتصلة  القرارات  املعلومات وجعل  توفير  ومنهج  تحديد  لكل  أكثر  فتاح 

 الطراف ذوي العالقة. 
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، وتحديد اإلطار الذي يمكن لكل منهم اإلداريةي تستخدم ملنح سلطات معينة ملختلف مستويات النظم هي الوسيلة الت تفويض السلطة ا مبدأ أيض  

الال  السلطة  للمرؤوسين، ومنحهم  التفويض يتضمن تعيين مهمات  فإن  النسب؛ وبذا  القرار عند مستواه  اتخاذ  لتيسير عملية  زمة العمل فيه؛ وذلك 

لتح استعدادهم  مع  املهمات،  هذه  علم  ملمارسة  مقبول.  نحو  على  املهمات  هذه  أداء  مسؤولية  تبعات  بين مل  من  تعد  السلطة  تفويض  عملية  بأن  ا 

)الزعبي،   ممكنة  املنظمة  في  الحياة  لجعل  ضرورتها  من  الرغم  على  وذلك  اإلداريون،  يجابهها  التي  الرئيسية  الالمركزية   ومبدأ .  (10:  2012الصعاب 

الوحدات    هيوالتحسين:   هذه  تمتع  يعني  وهذا  اإلداري،  الجهاز  في  الدنى  والوظائف  الوحدات  الى  املركز  سلطات  من  بعض  أو  كل   اإلدارية تفويض 

املستقل" )الداؤود،   القرار والتصرف  الشاملة  131:  2001وقد أضاف )الصرن،  (. 24:  2011والوظائف بصالحية وسلطة صنع  املبادي للجودة  ( بعض 

التركيز واستعمال وتلبية العميل على وهي  وتوقعاته،  التخاذ الدقيقة والبيانات الحقائق احتياجاته  والوقاية والكافية   قبل الخطاء من القرارات، 

 أساس على الجودة وليس أساس على املوردين مع للعمليات، وان العالقة املستمر ا، والتحسينوالنتائج مع   والنشاطات العمليات على وقوعها، والتركيز

و  السعر التدريبخير  أ فقط،  والتغذية ا  املستمر  ومبدأ العكسية.   املستمر  والتحسين  و   التحسين  اإلضافي،  التحسين  املستمر كال من  التحسين  يشمل 

ظل   في  املستمر  التحسين  إن  املنظمة،  في  العمل  وحدات  ولجميع  اليومية  العمليات  بوصفها جزء من  الجديد  اإلبداعي  الشاملة   إدارة املعرفي  الجودة 

 (.42: 2007ام للزبون )بركات، يتجلى في قدرة التنظيم على تصميم وتطبيق نظام إبداعي يحقق باستمرار رضا ت

وبودي،   )مهداوي  اليها  أشار  الجودة فقد  ابعاد  املطلوبة  240:  2017أما  وبالدقة  املحدد  الوقت  في  الخدمة  تقييم  القدرة على  وهي  باالعتمادية   )

مع   الالخرى، ثم بعد االستجابة هي القدرة على التعامل الفعا بالبعاد  كأهمية نسبية في الجودة قياس   % 32ومدى وفائها بااللتزامات، ويمثل هذا البعد  

الضمان وهو االطمئنان أي خلو  كأهمية نسبية في الجودة، ثم بعد %22الشكاوي واالقتراحات واملبادرة في تقديم الخدمة بصدر رحب، ويمثل هذا البعد 

النفس ي واملادي الشك، ويشمل االطمئنان  أو  الخطر  أو  الخطأ  البعد  الخدمة من  التعاطف وهو   %19، ويمثل هذا  الجودة، ثم بعد  كأهمية نسبية في 

البعد   ويمثل هذا  احتياجاته،  الخدمة حسب  تقديم  في  والرغبة  بأهميته  وإشعاره  العميل  والحرص على  الصداقة  روح  في   16إبداء  نسبية  كأهمية   %

امللموسة وامل الجودة، ثم بعد بالجوانب  البعد  الخدمة ويمثل هذا امللموسية ويرتبط هذا  املسهلة لتقديم  التجهيزات  الخدمة، ومن ذلك  تعلقة بتقديم 

 % كأهمية نسبية في الجودة.  16البعد 

   مفهوم األداء املؤسس ي:  .2.1.2

كبير  لها حصة  التي  املفاهيم  يعتبر من  الداء  الدراسات    ة مفهوم  في  والبحث  الهمية  وذلك لنها    اوخصوص    اإلداريةمن  البشرية،  املوارد  دراسات 

اهتمام كبير من  مهمة للمؤسسة واالفراد ولكثرة وتنوع املؤثرات التي تؤثر على الداء، ويعد الداء الوسيلة الوحيدة لتحقيق اهداف املنظمات لذلك نالت

 الن أداء اإل اإلداريةقبل املنظرين واإلداريين في املجاالت 
 
ولين اإلداريين من مستويات ؤ انعكاس لداء العاملين نجد ان الكثير من املس ما هو إال   دارة ، ونظرا

املؤثرة فيه نصيب   (. ويعرف الداء على انه نوع من السلوك 2019ا من االهتمام )بن عيس ى،ا كبير  مختلفة يقومون بمنح موضوع أداء العاملين والعوامل 

( 2020(. كما عرف العزب )2017ظمة تحقيق أهدافها بمواردها املتاحة وبكفاءة وفعالية )فريحات،الذي يقوم به العاملين في عملهم، وبها تستطيع املن

 والعاملين لتحقيق الهداف في املؤسسة.  دارة الداء املؤسس ي انه الجهود املشتركة بين اإل 

 عناصر األداء:  •

( عيس ى  بن  ومن  أ (  2019يشير  جيد،  بشكل  بها  والعمل  معرفتها  العاملين  على  وينبغي  ومختلفة  متنوعة  بالداء  املتعلقة  العناصر  هذه أ ن  هم 

 العناصر ما يلي: 

 ا تشمل الدقة والنظام والتمكن التقني.يض  أ نوعية العمل املنجز: تعني القدرة تنظيم العمل والتخلص من الخطاء، و  .1

 ة في العمل واملعرفة الفنية ومعرفة الوظيفة واملجاالت املرتبطة بها.املتطلبات الوظيفية: تعني املهار  .2

 كمية العمل املنجر: وهي حجم العمل املنجز ومدى سرعة إنجازه.  .3

 التوجيه املثابرة والوثوق: وهي العمل بإخالص ونشاط وتحمل املسؤولية واالنتهاء من االعمال في الوقت املحدد، ومقدار حاجة العاملين لإلرشاد و  .4

 من املسؤولين وتقييم أدائهم. 

 أهمية تقييم األداء:   •

 ا في املؤسسات الخدماتية واإلنتاجية، ويمكن تلخيصها فيما يلي:ن لعملية الداء دور كبير ومهم جد  أ ( 2019ذكر املشاقبة ) 

 وتطويرها.التعرف على نقاط الضعف والعمل على معالجتها والتعرف على نقاط القوة والعمل على تحسينها  .1

 لى الخطاء التي حصلت والعمل على اتخاذ اإلجراءات املناسبة لتصحيح الخطاء. إ الوصول  .2

 بمستوياتها املختلفة، لكي تكون قراراتهم على قياس حقائق وضعية. دارة توفير أساليب قياس وتخطيط لكفاءة الداء لإل  .3

 افسة بين املؤسسات نحو االبداع واالبتكار في العمل. يعتبر تقييم الداء نوع من أنواع الحوافز يتم من خالله املن .4

 ن الساس في تحديد برامج التدريب والجور واملكافآت هي عملية تقييم الداء.أ  .5
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 أسس ومبادئ تقييم األداء:   •

الهداف، واختيار البديل النسب  ( هي توفر املعلومات الدقيقة لنجاح تقييم الداء وتحقيق  2021هم السس واملبادئ كما ذكرها عبد هللا )أ من  

ن تكون اهداف املؤسسة التي تريد تحقيقها واضحة ومحددة، وقد تم دراستها والتحقق منها وترتيبها  أ من بين البدائل املختلفة لتقييم أداء املشروعات، و 

مناسب للرقابة ومتابعة الداء وحفظ النتائج   من حيث الهمية، ووضع الخطط التفصيلية في املؤسسة لتحديد كيفية تحقيق الهداف، ووجود جهاز 

 ، وتجميع البيانات في نظام معلومات خاص بنتائج الداء الفعلي.اإلداريةالستخدامها في الوظائف 

 مشاكل تقيم األداء:   •

 ( ويمكن ذلك من خالل: 51: 2019عند تقييم الداء، تواجه إدارات املؤسسات عدة مشاكل اشار اليها)املشاقبة، 

 وجود معايير واضحة لألداء: أي يجب أن يكون هناك معايير لتقييم أداء اإلدارات وذلك لتحقيق العدالة فيما بينهم.  عدم .1

ما يؤثر  التشدد أو التساهل في تقييم الداء: أن امليل للتشدد أو للتساهل في إعطاء التقديرات يعني ذلك إما إعطاء تقديرات عالية أو منخفضة م .2

 الهداف املطلوبة.  ذلك في عدم تحقيق

 القائمين على تقييم املوظفين االستخدام المثل للمقاييس املتاحة.  دارة التأثيرات التنظيمية: حيث تستخدم اإل  .3

 :الدراسات السابقة . 2.2

على   وجمع  أ للتعرف  واالستقصاء  بالبحث  الباحثة  قامت  الحالية  الدراسة  بموضوع  الصلة  ذات  السابقة  الدراسات  مصادر  هم  من  املعلومات 

 مختلفة، وقد تم االطالع على الدراسات التالية:

وآخرونأدراسة   • عون  دور  (،  2022)  ل  معرفة  إلى  الملاني    إدارة هدفت  السعودي  مستشفى  في  الصحية  الخدمات  تحسين  في  الشاملة  الجودة 

و  بعسير، وتمثلت منهجية البحث باملنهج الوصفي التحليلي، وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج وهي اتفاق بين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة نح

( بين  0.05حية، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )التنفيذية في املستشفى على تحسين جودة الخدمة الص دارة مشاركة اإل 

دور  إ متوسط   املبحوثين حول  تعزى    إدارة جابات  الملاني بعسير  السعودي  املستشفى  في  املقدمة  الصحية  الخدمات  تحسين  في  الشاملة  الجودة 

 . للمتغيرات االتية )املؤهل العلمي، سنوات الخبرة، نوع الوظيفة(

الجودة الشاملة في مؤسسات التموين واإلعاشة بمكة املكرمة من وجهة نظر اإلداريين    إدارة لى التعرف على واقع  إ هدفت  (،  2021)  رواس   دراسة •

العليا بمؤسسات   دارة الجودة الشاملة، وتلتزم اإل   إدارة نه تطبق مؤسسات اإلعاشة والتموين بمكة املكرمة  أ لى  إ والعاملين بها، وتوصلت الدراسة  

 .الجودة الشاملة إدارة تموين بإنجاح ال

،  2030الجودة الشاملة في تحسين أداء املنظمة في ظل رؤية اململكة    إدارة لى التعرف على دور  إ ، وقد هدفت  (2022)   الناشري والشريف  ودراسة •

الجودة الشاملة في   إدارة وقد تم التوصل لعدة نتائج أبرزها وجود نسبة موافقة كبيرة لدى أفراد عينة الدراسة تجاه درجة توافر متطلبات تطبيق  

إلى وجود معوقات بدرجة متوسطة تواجه تطبيق   البحث  بلدية حلي  إدارة بلدية حلي، كما توصل  الشاملة في  أفراد عين  الجودة  ة من وجهة نظر 

 الدراسة. 

املعرفة في    دارة الجودة الشاملة على االداء املؤسس ي مع التأثير الوسيط إل   إدارة هدفت إلى التحقق من تأثير   (Arqawi and Zaid, 2020) دراسة •

املعرفة   إدارة الجودة الشاملة لها تأثير قوي ومباشر على أداء املؤسسات، وأن    إدارة التعليم العالي الفلسطيني، وتوصلت الدراسة إلى أن ممارسات  

 .الجودة الشاملة واالداء املؤسس ي إدارة لها دور وسيط في العالقة بين 

إ   (Kagiri and Njung,2020)دراسة • الدراسة  التعرف على دور  هدفت  املتميزة في كينيا، تمثل    إدارة لى  التجارية  املشاريع  أداء  الشاملة في  الجودة 

وتوصلت الدراسة أن هناك ارتباطات إيجابية وذات داللة بين   (Flamingo Horticulture Limited) لشركة  دارة مجتمع الدراسة في املوظفين واإل 

 .)الجودة  إدارة الجودة، تركيز العميل، الصفات القيادية، نهج  إدارة أداء املشاريع املتميزة في كينيا وجميع املتغيرات املستقلة )تخطيط 

واالعتماد الكاديمي واثر ذلك على تطوير الداء الفردي واملؤسس ي  لى التعرف على مدى تطبيق معايير الجودة  إ ، هدفت  (2021)  السرحان  ةدراس •

اهتمام   تولى  الردنية  الحكومية  الجامعات  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  الردنية،  الحكومية  الجامعات  في  التعليم  مخرجات  واضح  وتجويد  أكثر  ا ا 

عناصر   من  عناصر  التنظيمية   إدارة لثالثة  الثقافة  وهي  الشاملة  العملية    الجودة  وتحسين  تطوير  على  والتركيز  الردنية  الحكومية  للجامعات 

 الجودة الشاملة. إدارة العليا ملفهوم   دارة التعليمية، وتتبنى اإل 

وأبوالروس   دراسة • دور  (2022)  ادريس  على  التعرف  إلى  هدفت  توزيع    إدارة ،  شركات  في  املؤسس ي  االداء  مستوى  تحسين  في  الشاملة  الجودة 

في   الدراسة  الكهرباء  توصال  تطبيق  إ فلسطين،  واقع  أن  املؤسس ي جاء    إدارة لى  االداء  أن مستوى  كما  بدرجة موافقة عالية  جاء  الشاملة  الجودة 

بين   موجبة  قوية  ارتباط  عالقة  ووجود  عالية،  موافقة  ال   إدارة بدرجة  ومستوى  الشاملة  البعاد  الجودة  أثر  ووجود  املؤسس ي  الجودة   إدارة داء 

 .العليا، التحسين املستمر للعمليات، التركيز على العميل، اتخاذ القرارات بناء على معلومات(، في االداء املؤسس ي دارة اإل اع ودعم الشاملة )اقتن
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العليا، والتركيز على   دارة الجودة الشاملة بأبعادها )التزام ودعم اإل  إدارة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسات  ،(2019) دراسة خضر  •

أن هناك املستفيدين، وتمكين املوظفين، والتحسين املستمر( على أداء غرفة تجارة إربد في الردن من وجهة نظر العاملين فيها، وتوصلت الدراسة ب

بد في الردن من وجهة نظر العاملين فيها، كمـا وبينت النتائج وجـود أثر لبعاد )التركيز الجودة الشاملة على أداء غرفة تجارة إر   إدارة أثر ملمارسات  

)ا  أثر لبعاد  النتائج عدم وجود  بينت  حين  في  فيها،  العاملين  نظر  التجارة من وجهة  أداء غرفة  املستمر( على  والتحسين  املستفيدين،  لتزام على 

 ى أداء غرفة التجارة من وجهة نظر العاملين فيها. العليا، وتمكين املوظفين( عل دارة ودعم اإل 

معايير  (،  2010)   العتيبي   دراسة • تطبيق  أثر  عن  الكشف  إلى  الدراسة  في    إدارة هدفت  العاملين  أداء  مستوى  على  الشاملة  املوارد   إدارة الجودة 

املستفيدين؛ وتحسين   أن مستوى تطبيق معيار تحقيق رضا  أهمها  النتائج كان  إلى عدد من  الدراسة  الكويتي، توصلت  الوطني  بالحرس  البشرية 

فـي   املقدمة  الخدمات     إدارة جودة 
 
متوسط الكويتي  الوطني  بالحرس  البشرية  في  املوارد  العاملين  أداء  مستوى  أن  النتائج  وأظهرت  املوارد   ة إدار ا، 

 
 
أداء العاملين في   إدارة ا، وجود أثر ذي داللة معنوية ملعايير  البشرية بالحرس الوطني الكـويتي كان متوسط الجودة الشاملة مجتمعة ومنفردة على 

 املوارد البشرية بالحرس الوطني الكويتي.  إدارة 

الجودة الشاملة في رفع كفاءة الداء املؤسس ي ودعم امليزة التنافسية باملصارف   إدارة هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر (، 2021) عبد هللا دراسة •

  الجودة الشاملة ساهمت في فاعلية الداء باملصرف من خالل إنجاز العمال في وقت وجيز. إدارة التجارية، أظهرت نتائج الدراسة أن 

محافظة    (، 2017)  درويش  دراسة • في  االجتماعية  باملؤسسات  االداء  تحسين  في  الشاملة  الجودة  معايير  تطبيق  دور  إبراز  إلى  الدراسة  هدفت 

 السليمانية، وتوصلت الدراسة إلى أن املؤسسات موضوع الدراسة تطبيق معايير الجودة الشاملة بصورة متوسطة، كما أن هنالك اهتمام لحد ما

  .الجتماعية بمحافظة السليمانيةبتحسين االداء في املؤسسات ا 

بين    (، 2017)  بن عودة وأيوبدراسة  و  • الجودة الشاملة واالداء الوظيفي في املؤسستين االنتاجيتين   إدارة هدفت إلى التعرف على طبيعة العالقة 

داء الوظيفي، كما  ال الجودة الشاملة وا  إدارة قة ارتباطية موجبة ذات دالة إحصائية بين كافة أبعاد البوالية وهران، وأظهرت نتائج الدراسة وجود ع

الجودة الشاملة، والحرص على رفع مستوى    إدارة أظهرت نتائج الدراسة أن هناك اهتمام كبير من قبل املؤسستين محل الدراسة بتطبيق أبعاد  

 . داء الوظيفيال ا 

أثر تطبيق مبادئ  فقد    (2017)  عبد الوهاب  دراسةأما   • التعرف على  إلى  الدارسة  ا   إدارة هدفت  الشاملة على  الشركة ال الجودة  الوظيفي في  داء 

قة إيجابية بين تطبيق مبادئ الجودة الشاملة وارتفاع مستوى أداء العاملين بالشركة مما يؤدي  ال، وأظهرت النتائج وجود علالتصاالت  السودانية

 .احتياجات املستفيد الداخلي بما يساعد في تحقيق الرضا للعميل الخارجيإلى تلبية 

ا   ( 2017)   واملدهون   بدر    دراسة • املنظمات  في  املؤسسات  أداء  على  الشاملة  الجودة  مبادئ  تطبيق  أثر  دراسة  إلى  الدراسة  هذه  هلية  ل هدفت 

إحصائية بين جميع متغيرات مبادئ الجودة الشاملة التي اعتمدها الباحث  لة  القة ذات دالوبينت النتائج وجود ع،  جنبية العاملة في قطاع غزة ال 

 .هليةل داء املؤسس ي املتبع في تلك املؤسسات ا ل في الدراسة وا 

 أهم ما يميز الدراسة الحالي عن الدراسات السابقة: 

املجتمع السعودي لم تتطرق إليها الدراسات السابقة. وتطرقها وإظهارها ل لدور  تتميز عن غيرها من الدراسات بأنها شملت بيئة تطبيق جديدة في 

املناهج   أكثر  الشاملة  الجودة  الحج والعمرة، لكون  الداء في وزارة  الشاملة في رفع مستوي  الجودة  تلعبه  ضل الساليب شموال وعطاء وأف  اإلداريةالذي 

. من حيث هدف الدراسة: تنوعت الهداف واالتجاهات للدراسات السابقة بمستويات الخدمات املقدمة  التطور و الحديثة التي تسعي لالرتقاء    اإلدارية

لى إ (، حيث هدفت 2022الجودة الشاملة، بينما اختلفت  دراسة آل عون وآخرون ) إدارة تطبيق مبادئ   درجةلى التعرف على إ (، هدفت 2021السرحان )

الجودة الشاملة في تعزيز في تعزيز املسؤولية املجتمعية،   إدارة ( التعرف على دور  2020الجودة في تحسين الخدمات الصحية، الرقيب )  إدارة معرفة دور  

التعرف على واقع  2021دراسة رواس ) )  إدارة (  بينما دراسة عبدهللا  الشاملة  الشاملة في رفع كفاءة   إدارة أثر    معرفةلى  إ ( هدفت  2021الجودة  الجودة 

مثل دراسة الجودة الشاملة    إدارة الداء املؤسس ي، نتائج الدراسات السابقة تنوعت فهناك اتجاهات قوية إيجابية لبعض الدراسات نحو تطبيق مبادئ  

وأبوالروس، )السر (  2022)ادريس  بيئة  ،  (2021حان  الدراسات من  نتائج هذه  في  خرى  ل وتباينت  تباين ملحوظ  كان هناك  الواحدة  البيئة  داخل  وحتى 

التفّسيرّية بين هذه املتغيرات، وفي فروقاتها اإلحصائ القدرة  املستقلة والتابعة، وفي  عزى للمتغيرات درجة االرتباط وقوتِه واتجاهِه بين املتغيرات 
ُ
ية التي ت

والشخصية.  االجت الدراساتوقد  ماعية  من  الباحثة  إذ  السابقة  استفادت  الدراسات  إ ؛  أوردتها  التي  النظرّية  جوانبها  على  تصميم  السابقة  طلعت  في 

فت لدعم نتائج هذا الدراسة وفق املنطق وأصول املنهجّية التعليمية ِ
ّ
 . نموذج الدراسة وأداتها، واطلعت على نتائج تلك الدراسات التي ُوظ

 جراءاتها: إجية الدراسة و منه .3

الدراسة، ثم  يتناول هذا الجزء من الدراسة إيضاح   ا ملنهج الدراسة املتبع، وكذلك تحديد مجتمع وعينة الدراسة، ووصف خصائص أفراد عينة 

العرض   في تحليل  استخدمت  التي  املعالجة اإلحصائية  الدراسة )االستبانة(، وأساليب  أداة  الدراسة والتأكد من صدق وثبات  أداة  بناء  بيانات  ا لكيفية 
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أسلوب   يعتبر  الذي  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  أهداف  تحقيق  أجل  من  الباحثة  استخدمت  وقد  يداإلحصائية.  الذي  البحث  أساليب  رس ا من 

 الظاهرة دراسة كيفية توضح خصائصها ودراسة كمية توضح حجمها وتغيراتها ودرجات ارتباطها مع الظواهر الخرى. 

   مجتمع وعينة الدراسة: . 1.3

( الدراسة من  وتكونت عينة  املكرمة،  بمنطقة مكة  والعمرة  الحج  وزارة  في  العاملين  الدراسة من  الحج  100يتكون مجتمع  وزارة  في  العاملين  ( من 

 ا. والعمرة بمنطقة مكة املكرمة تم اختيارهم عشوائي  

 أداة الدراسة: . 2.3

الدراسة هي "اال  أهداف هذه  الكثر مالءمة لتحقيق  الداة  أن  الباحثة  الدراسة، وجدت  املتبع في  املنهج  البيانات، وعلى  ستبانة"، بناء على طبيعة 

( االستبيان أو ما يعرف باالستقصاء على أنه " أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع 106: 2014خرون )آ ويعرف عبيدات و 

 معين ويقدم على شكل عدد من السئلة يطلب اإلجابة عنها من عدد من الفراد املعنيين بموضوع االستبيان.

 صدق أداة الدراسة:  . 3.3

عدت لقياسه )العساف،  صدق الداة يعني التأكد م
ُ
(، كما ُيقصد بالصدق "شمول أداة الدراسة لكل العناصر  429: 2012ن أنها سوف تقيس ما أ

وآخر  ناحية أخرى، بحيث تكون مفهومه ملن يستخدمها" )عبيدات  ناحية، وكذلك وضوح فقراتها ومفرداتها من  الدراسة من  أن تحتويها  ون التي يجب 

 ثة بالتأكد من صدق االستبانة من خالل ما يأتي:(، ولقد قامت الباح179: 2014

 الصدق الظاهري والداخلي ألداة الدراسة )صدق املحكمين(: 

الجودة الشاملة على الداء"، تم عرضها على عدد من املحكمين وذلك لالسترشاد    إدارة بعد االنتهاء من بناء أداة الدراسة والتي تتناول" تطبيق نظام 

ل  العبارات  مناسبة  ملا وضعت لجله، ومدى  ومالءمتها  العبارات ومدى  الرأي حول مدى وضوح  إبداء  املحكمين مشكورين  لب من 
ُ
ط وقد  لمحور  بآرائهم. 

التي ي التعديالت واالقتراحات  إليه، مع وضع  تنتمي  الدراسة قامت الذي  الظاهري لداة  الصدق  التأكد من  الدراسة، وبعد  أداة  مكن من خاللها تطوير 

ا، وتم حساب معامل االرتباط بيرسون ملعرفة الصدق الداخلي لالستبانة، حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة الباحثة بتطبيقها ميداني  

 لمحور الذي تنتمي إليه العبارة. من عبارات أداة الدراسة بالدرجة الكلية ل

 ثبات أداة الدراسة: . 4.3

أوقات مختلفة )العساف،  ثبات الداة يعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريب   (،  430:  2012ا لو تكرر تطبيقها على الشخاص ذاتهم في 

 كرونباخ( . لفا أ وقد قامت الباحثة بقياس ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل ثبات )

 عرض بيانات الدراسة وتحليلها: . 5.3

جابة  يتناول هذا الجزء عرض بيانات الدارسة امليدانية ومناقشتها من خالل عرض إجابات أفراد الدراسة على عبارات االستبانة وذلك من خالل اإل 

 على تساؤالت الدراسة على النحو التالي: 

 الجودة الشاملة على األداء في وزارة الحج والعمرة؟ إدارةالسؤال األول: ما مدى تطبيق نظام  •

نظام   تطبيق  مدى  على  واملتوسطات    إدارة للتعرف  املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  تم  والعمرة؛  الحج  وزارة  في  الداء  على  الشاملة  الجودة 

 الحسابية واالنحراف املعياري إلجابات أفراد عي
 

، مبدأ املساءلة والشفافية، مبدأ تفويض السلطة، مبدأ اإلدارية من )مبدأ املشاركة نة الدراسة حول كال

 
 

 : منها، وذلك كما يليالالمركزية والتحسين(، كما تم ترتيب هذه العبارات حسب املتوسط الحسابي لكال
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 الجودة الشاملة على األداء في وزارة الحج والعمرة   إدارةمدى تطبيق نظام  الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة حول التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات   :(1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( عبارة ويشتمل على 20الجودة الشاملة على الداء في وزارة الحج والعمرة يتضمن )  إدارة ( أن محور مدى تطبيق نظام  1خالل الجدول )يتضح من  

 اد:، مبدأ املساءلة والشفافية، مبدأ تفويض السلطة، مبدأ الالمركزية والتحسين(، وفيما يلي عرض لهذه البع اإلداريةأربعة أبعاد هي )مبدأ املشاركة 

 

افقة  الفقرة م  ط  درجة املو
س
املتو

سابي 
الح

ف   
حرا

االن

املعياري 
الرتبة 
 

افق بشدة  افق  ال و افق محايد ال و افق بشدة أو  أو

 % ت  % ت  % ت  % ت  % ت 

 اإلدارية مبدأ املشاركة 
في   1 للمشاركة  للعاملين  الفرصة  الوزارة  تتيح 

 وضع خطط العمل. 

4 4 12 12 17 17 39 39 28 28 3.75 1.114 4 

اتخاذ   2 في  العاملين  مشاركة  ان  الوزارة  قناعة 

املشكالت    اإلداريةالقرارات     اإلدارية وحل 

 املختلفة هو تطوير إلمكانياتهم. 

1 1 12 12 20 20 35 35 32 32 3.85 1.038 2 

بالوزارة   3 العاملين  احترام  على  حرص  هنالك 

الحقوق   في  بينهم  املساواة  مبدأ  وتحقيق 

 .
 
 والواجبات تحقيقا

10 10 4 4 22 22 37 37 27 27 3.67 1.207 5 

على   4 املوظفين  الوزارة  انجاز  تشجع  في  املشاركة 

 املهام الصعبة. 

5 5 8 8 20 20 38 38 29 29 3.78 1.106 3 

املستويات   5 تساعد مشاركة املوظفين من جميع 

 في اإلحساس بالهمية ورفع الروح املعنوية. 

2 2 6 6 14 14 39 39 39 39 4.07 0.977 1 

  0.935 3.82 اإلدارية املتوسط الحسابي ملبدأ املشاركة 

 مبدأ املساءلة والشفافية

املوظفين   6 تجاه  املواطنين  شكاوى  مناقشة  يتم 

 التخاذ اإلجراءات املناسبة تجاه املقصرين. 

4 4 8 8 21 21 38 38 29 29 3.80 1.073 4 

املتبعة بالوزارة في حث    اإلداريةتساهم املساءلة   7

 املوظفين على أداء مهامهم.

4 4 6 6 12 12 49 49 29 29 3.93 1.008 1 

بالشفافية   8 الوزارة  في  املساءلة  آليات  تتسم 

 والوضوح.

5 5 8 8 27 27 38 38 22 22 3.64 1.069 5 

املسؤولية   9 مبدأ  على  املوظفين  تشجيع  يتم 

عن   الجميع مسؤول  وان  العمل  املشتركة  نتائج 

 النهائية. 

5 5 6 6 16 16 47 47 26 26 3.83 1.045 3 

ومساءلة   10 والعقاب  الثواب  مبدأ  تطبيق 

 املقصرين لجميع املوظفين ضمن لوائح الوزارة.

4 4 7 7 19 19 39 39 31 31 3.86 1.064 2 

 - 0.923 3.81 املتوسط الحسابي ملبدأ املساءلة والشفافية 

 السلطة مبدأ تفويض 

والصالحيات   11 السلطات  العاملين  الوزارة  تمنح 

 الالزمة لتسيير العمل. 

4 4 7 7 20 20 45 45 24 24 3.78 1.021 4 

باملهام   12 العاملين  التزام  مدى  املدراء  يتابع 

واملهارات   باملعلومات  وتزويدهم  إليهم  املفوضة 

 الالزمة.

2 2 6 6 21 21 44 44 27 27 3.88 .946 3 

اإل  13 للموظفين    دارةتعطي  املناسبة  املرونة 

القرارات   واتخاذ  مهامهم  أداء  في  للتصرف 

 باستقاللية.

4 4 8 8 23 23 39 39 26 26 3.75 1.058 5 

يتم منح املدراء الصالحيات إلنجاز العمال التي   14

 تخص إدارتهم. 

2 2 4 4 16 16 44 44 34 34 4.04 0.920 1 

اإل  15 الذين    دارة تقوم  املدراء  بمتابعة  املشرفة 

 تحت اشرافهم وتقديم املقترحات لهم.

1 1 6 6 24 24 34 34 35 35 3.96 .963 2 

 - 0.853 3.88 املتوسط الحسابي ملبدأ تفويض السلطة 

 مبدأ الالمركزية والتحسين 
انه   16 على  املستمر  والتطوير  التحسين  الى  ينظر 

 .الجودة بالوزارةجزء ال يتجزأ من متطلبات 

3 3 6 6 13 13 37 37 41 41 4.07 1.027 3 

في   17 حديث  هو  ما  كل  مواكبة  على  الوزارة  تعمل 

 لتحسين خدماتها  
 
مجال تطبيقات الجودة سعيا

 للعمالء. 

2 2 2 2 21 21 36 36 39 39 4.08 0.929 2 

العاملين لديها إلدخال تحسينات   18 تشجع الوزارة 

 أدائهم الوظيفي.مستمرة في 

4 4 6 6 17 17 38 38 35 35 3.94 1.062 4 

اإل  19 لتقديم    دارة تحرص  املوظفين  تشجيع  على 

 اقتراحاتهم وافكارهم للتطوير وتحسين الداء.

5 5 5 5 9 9 37 37 44 44 4.10 1.087 1 

تسعى الوزارة الى توفير كافة املوارد الالزمة   20

 أنظمتها. للتحسين املستمر في 

5 5 6 6 17 17 42 42 30 30 3.86 1.073 5 

  0.917 4.01 املتوسط الحسابي ملبدأ الالمركزية والتحسين 

 - 0.917 3.88 الجودة الشاملة على األداء في وزارة الحج والعمرة  إدارةاملتوسط الحسابي ملحورمدى تطبيق نظام 
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 :   اإلداريةمبدأ املشاركة : البعد األول 

بُ  العام لعبارات  الحسابي  املتوسط  املشاركة  بلغ  )3.82)  اإلداريةعد مبدأ  بانحراف معياري  أفراد 0.935(  بين  أن هناك موافقة  (، وهذا يدل على 

إلى   3.67على خمس عبارات تراوحت املتوسطات الحسابية لها ما بين )، فقد اشتمل هذا البعد  في وزارة الحج  اإلداريةمبدأ املشاركة    تطبيق  الدراسة على

مبدأ تطبيق  ( وهذه متوسطات تقع بالفئة الرابعة والتي تشير إلى درجة موافق، مما يدل على موافقة أفراد الدراسة على جميع العبارات املتعلقة ب4.07

 وتفسير لهذه العبارات: ، وفيما يلي عرض في وزارة الحج اإلداريةاملشاركة 

الولى بمتوسط حسابي )في  (  5جاءت العبارة رقم ) • (، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة 0.977( وبانحراف معياري )4.07املرتبة 

 على أن مشاركة املوظفين من جميع املستويات تساعد في اإلحساس بالهمية ورفع الروح املعنوية.

(، وهذا يدل على قناعة الوزارة بأن مشاركة العاملين في 1.038( وبانحراف معياري )3.85املرتبة الثانية بمتوسط حسابي )في ( 2) جاءت العبارة رقم  •

 املختلفة هو تطوير إلمكانياتهم.  اإلداريةوحل املشكالت  اإلداريةاتخاذ القرارات 

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة 1.106( وبانحراف معياري )3.78املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )في  (  4جاءت العبارة رقم ) •

 على تشجيع الوزارة املوظفين على املشاركة في انجاز املهام الصعبة املوكلة إليهم عن طريق تحفيزهم. 

وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة (،  1.114( وبانحراف معياري )3.75املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )في  (  1جاءت العبارة رقم ) •

 على أن الوزارة تتيح الفرصة للعاملين للمشاركة في وضع خطط العمل ومن ثم املشاركة في بناء هذه الخطط.

• ( رقم  العبارة  )في  (  3جاءت  حسابي  بمتوسط  الخامسة  )3.67املرتبة  معياري  وبانحراف  موافقة  1.207(  هناك  أن  على  يدل  وهذا  أفراد  (،  بين 

 الدراسة على احترام العاملين بالوزارة وتحقيق مبدأ املساواة بينهم في جميع الحقوق والواجبات. 

 مبدأ املساءلة والشفافية:  : البعد الثاني

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد  0.923( بانحراف معياري )3.81بلغ املتوسط الحسابي العام لعبارات لبعد مبدأ املساءلة والشفافية )

 3.64، فقد اشتمل هذا البعد على خمس عبارات تراوحت املتوسطات الحسابية لها ما بين )في وزارة الحج  مبدأ املساءلة والشفافيةتطبيق  الدراسة على  

إلى درجة موافق، مما يدل على3.93إلى   الرابعة والتي تشير  بالفئة  املتعلقة    ( وهذه متوسطات تقع  العبارات  الدراسة على جميع  أفراد   بتطبيق موافقة 

 ، وفيما يلي عرض وتفسير لهذه العبارات: في وزارة الحج مبدأ املساءلة والشفافية

الولى بمتوسط حسابي )  في(  7جاءت العبارة رقم ) • (، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة 1.008( وبانحراف معياري )3.93املرتبة 

 املتبعة بالوزارة تساهم في حث املوظفين على أداء مهامهم بكل جدية.  اإلداريةعلى أن املساءلة 

أفراد الدراسة (، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين 1.064( وبانحراف معياري )3.86املرتبة الثانية بمتوسط حسابي )في ( 10جاءت العبارة رقم ) •

 على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومساءلة املقصرين لجميع املوظفين ضمن لوائح الوزارة املتبعة. 

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة 1.045( وبانحراف معياري )3.83املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )في  (  9جاءت العبارة رقم ) •

على املوظفين  تشجيع  و   على  املشتركة  املسؤولية  في أ مبدأ  املوظفين  جميع  مشاركة  على  يعمل  مما  النهائية  العمل  نتائج  عن  مسؤول  الجميع  ن 

 كمالها على أحسن وجه. إ العمال وتشجعيهم وتحفيزهم على 

هناك موافقة بين أفراد الدراسة (، وهذا يدل على أن  1.073( وبانحراف معياري )3.80املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )في  (  6جاءت العبارة رقم ) •

 ا مجازاة املمتازين منهم. على أنه يتم مناقشة شكاوى املواطنين تجاه املوظفين التخاذ اإلجراءات املناسبة تجاه املقصرين منهم وأيض  

• ( رقم  العبارة  )في  (  8جاءت  حسابي  بمتوسط  الخامسة  )3.64املرتبة  معياري  وبانحراف  أن  1.069(  على  يدل  وهذا  أفراد  (،  بين  موافقة  هناك 

 الدراسة على أن آليات املساءلة في الوزارة تتسم بالشفافية والوضوح لجميع العاملين. 

 مبدأ تفويض السلطة:  :البعد الثالث 

بُ  العام لعبارات  الحسابي  املتوسط  السلطة )بلغ  )3.88عد مبدأ تفويض  بانحراف معياري  أفراد 0.853(  بين  أن هناك موافقة  (، وهذا يدل على 

إلى   3.75فقد اشتمل هذا البعد على خمس عبارات تراوحت املتوسطات الحسابية لها ما بين )  تفويض السلطة في وزارة الحج،مبدأ  تطبيق  الدراسة على  

مبدأ   بتطبيق ة أفراد الدراسة على جميع العبارات املتعلقة  ( وهذه متوسطات تقع بالفئة الرابعة والتي تشير إلى درجة موافق، مما يدل على موافق4.04

 ، وفيما يلي عرض وتفسير لهذه العبارات: في وزارة الحج تفويض السلطة

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة 0.920( وبانحراف معياري )4.04املرتبة الولى بمتوسط حسابي )في  (  14جاءت العبارة رقم ) •

 ه يتم منح املدراء الصالحيات إلنجاز العمال التي تخص إدارتهم واالشراف عليها.على أن

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة 0.963( وبانحراف معياري )3.96املرتبة الثانية بمتوسط حسابي )في ( 15جاءت العبارة رقم ) •

 شرافهم وتقديم املقترحات لهم. إ املشرفة بمتابعة املدراء الذين تحت  دارة على قيام اإل 

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة 0.946( وبانحراف معياري )3.88املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )في ( 12جاءت العبارة رقم ) •

 إليهم وتزويدهم باملعلومات واملهارات الالزمة عند طلبهم لها.مدى التزام العاملين باملهام املفوضة  يتابعون  املدراء أنعلى 
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(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة 1.021( وبانحراف معياري )3.78املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )في ( 11جاءت العبارة رقم ) •

 بالطريقة املتفق عليها. على منح الوزارة العاملين السلطات والصالحيات الالزمة لتسيير العمل 

• ( رقم  العبارة  )في  (  13جاءت  حسابي  بمتوسط  الخامسة  )3.75املرتبة  معياري  وبانحراف  أفراد  1.058(  بين  موافقة  هناك  أن  على  يدل  وهذا   ،)

 تعطي املرونة املناسبة للموظفين للتصرف في أداء مهامهم واتخاذ القرارات باستقاللية ومحاسبتهم بعد االنتهاء منها. دارة الدراسة على أن اإل 

 مبدأ الالمركزية والتحسين: :البعد الرابع

ى أن هناك موافقة بين أفراد وهذا يدل عل (،0.917( بانحراف معياري )4.01عد مبدأ الالمركزية والتحسين )بُ املتوسط الحسابي العام لعبارات  بلغ

الالمركزية مبدأ  تطبيق  الحج  والتحسين  الدراسة على  وزارة  بين في  ما  لها  الحسابية  املتوسطات  تراوحت  على خمس عبارات  البعد  اشتمل هذا  ، فقد 

يدل على موافقة  4.10إلى    3.86) درجة موافق، مما  إلى  تشير  والتي  الرابعة  بالفئة  تقع  املتعلقة  ( وهذه متوسطات  العبارات  الدراسة على جميع  أفراد 

 ، وفيما يلي عرض وتفسير لهذه العبارات: في وزارة الحج عد مبدأ الالمركزية والتحسينبُ تطبيق ب

اسة (، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدر 1.087( وبانحراف معياري )4.10املرتبة الولى بمتوسط حسابي )في  (  19جاءت العبارة رقم ) •

 على تشجيع املوظفين لتقديم اقتراحاتهم وافكارهم للتطوير وتحسين الداء داخل الوزارة. دارة على حرص اإل 

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة 0.929( وبانحراف معياري )4.08املرتبة الثانية بمتوسط حسابي )في ( 17جاءت العبارة رقم ) •

ا لتحسين خدماتها للعمالء وذلك باستخدام كافة مرة تعمل على مواكبة كل ما هو حديث في مجال تطبيقات الجودة سعي  على أن وزارة الحج والع

 االجهزة والتطبيقات الحديثة. 

أفراد الدراسة (، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين 1.027( وبانحراف معياري )4.07املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )في ( 16جاءت العبارة رقم ) •

 على النظر إلى التحسين والتطوير املستمر على انه جزء ال يتجزأ من متطلبات الجودة بوزارة الحج والعمرة. 

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة 1.062( وبانحراف معياري )3.94املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )في ( 18جاءت العبارة رقم ) •

 ارة تشجع العاملين لديها إلدخال تحسينات مستمرة في أدائهم الوظيفي.على أن الوز 

• ( رقم  العبارة  )في  (  20جاءت  حسابي  بمتوسط  الخامسة  )3.86املرتبة  معياري  وبانحراف  أفراد  1.073(  بين  موافقة  هناك  أن  على  يدل  وهذا   ،)

 جهزة واملعدات الحديثة. املستمر في أنظمتها من خالل استقطاب ال لى توفير كافة املوارد الالزمة للتحسين إ الدراسة على أن الوزارة تسعى 

، املساءلة والشفافية، تفويض السلطة،  اإلداريةالجودة الشاملة من خالل )املشاركة    إدارة يتضح من خالل شرح وتفسير أبعاد واقع تطبيق نظام  

 والعمرة، وفيما يلي ترتيب لهذه البعاد: الالمركزية والتحسين( وأثره على الداء في وزارة الحج 

اقع تطبيق نظام  :(2جدول )    الجودة الشاملة وأثره على األداء في وزارة الحج والعمرة إدارةيوضح املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة حول و
 الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي األبعاد/املحور 

 3 0.935 3.82 اإلدارية البعد الول: مبدأ املشاركة 

 4 0.923 3.81 البعد الثاني مبدأ املساءلة والشفافية 

 2 0.853 3.88 البعد الثالث: مبدأ تفويض السلطة 

 1 0.917 4.01 البعد الرابع: مبدأ الالمركزية والتحسين 

اقع تطبيق نظام   - 0.841 3.88 الجودة الشاملة ككل   إدارةمحور و

( الجدول  أبعاد واقع  2يتضح من  الدراسة على جميع  أفراد  الشاملة  إدارة تطبيق نظام  ( موافقة  الدراسة على الجودة  أفراد  تبين موافقة  ، حيث 

الالمركزية والتحسين  تطبيق الحج  مبدأ  )  في وزارة  الحسابي  املتوسط  بلغ  الدراسة موافقون على 4.01فقد  أفراد  أن  الولى، فيما وجد  املرتبة  ( ويأتي في 

متوسط ب  اإلداريةمبدأ املشاركة  تطبيق  ( ويأتي في املرتبة الثانية، وفي املرتبة الثالثة جاء 3.88وبمتوسط حسابي )  في الوزارة   مبدأ تفويض السلطةتطبيق  

( وبدرجة 3.82حسابي  والخيرة  موافق  (  الرابعة  املرتبة  في  جاء  فيما  بتطبيق  ،  والشفافية  املساءلة  )مبدأ  حسابي  موافق3.81متوسط  وبدرجة  كما (   ،

، املساءلة والشفافية، اإلداريةالجودة الشاملة من خالل )املشاركة    إدارة يتضح من الجدول أعاله موافقة أفراد الدراسة على محور واقع تطبيق نظام  

(،  2022لسلطة، الالمركزية والتحسين( وأثره على الداء في وزارة الحج والعمرة ككل وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )ال عون وآخرون،  تفويض ا 

 دارةإ التنفيذية في املستشفى على تحسين جودة الخدمة الصحية، تعامل    دارة والتي أظهرت اتفاق بين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة نحو مشاركة اإل 

 املستشفى مع الشكاوى املقدمة من املرض ى بكل اهتمام وجدية، مطابقة الخدمة املطلوبة من طرف املريض مع الخدمة املقدمة. 

 الجودة الشاملة على األداء في وزارة الحج والعمرة؟  إدارةما أثر تطبيق نظام  :السؤال الثاني •

الجودة الشاملة على الداء في وزارة الحج والعمرة؛ تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية   إدارة للتعرف على أثر تطبيق نظام 

 
 

  منها، وذلك كما يلي: واالنحراف املعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة، كما تم ترتيب هذه العبارات حسب املتوسط الحسابي لكال
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الجودة الشاملة على األداء في وزارة  إدارةالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة حول أثر تطبيق نظام  :(3ول )جد

 الحج والعمرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( عبارة، حيث تراوحت  11الجودة الشاملة على الداء في وزارة الحج والعمرة يتضمن ) إدارة ( أن محور أثر تطبيق نظام 3يتضح من خالل الجدول )

الحسا لعبارات  املتوسطات  بين )بية  ما  )4.01  -  3.76املحور  أصل  املتدرج 5.0( من  املقياس  فئات  الرابعة من  بالفئة  املتوسطات تقع  درجات، وهذه   )

لدراسة على  الخماس ي، وتشير النتيجة السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة حول عبارات املحور جاءت بدرجة )موافق(، مما يدل على موافقة أفراد ا 

 الجودة الشاملة على الداء في وزارة الحج والعمرة.  إدارة املتعلقة بأثر تطبيق نظام جميع العبارات 

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة على أثر تطبيق 0.921( بانحراف معياري )3.89بلغ املتوسط الحسابي العام لعبارات املحور )

 ة الحج والعمرة. الجودة الشاملة على الداء في وزار  إدارة نظام 

التفصيل استجابات تناقش بنوع من  التالية  أثر تطبيق نظام   والعبارات  الدراسة حول عبارات محور  الداء في    إدارة أفراد  الشاملة على  الجودة 

 ا للمتوسط الحسابي لها، وذلك على النحو التالي: ا وفق  وزارة الحج والعمرة، وهي مرتبة تنازلي  

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة 1.010( وبانحراف معياري )4.01املرتبة الولى بمتوسط حسابي )في  (  31جاءت العبارة رقم ) •

 العليا بالوزارة على رفع مستوى أداء العاملين فيها. دارة على حرص اإل 

 الفقرة م 

افقة   درجة املو

سابي 
ط الح

س
املتو

ف املعياري  
حرا

االن
 

الرتبة
 

افق   ال و

 بشدة
افق ال  افق محايد و افق بشدة أو  أو

 % ت % ت % ت % ت % ت

21 

استراتيجية  خطة  الوزارة  تتبنى 

الجودة ثقافة  لنشر   واضحة 

 وتحقيقها في كامل منظومتها.

2 2 8 8 21 21 36 36 33 33 3.90 1.020 5 

22 

مستوى   بمراقبة  الوزارة  تقوم 

من  املقدمة  الخدمات  جودة 

 باستمرار. قبلها 

2 2 6 6 20 20 40 40 32 32 3.94 0.973 2 

23 

والكادر   الوقت  الوزارة  توفر 

وامليزانية  واملعدات  البشري 

املالية الكافية لتنفيذ االنشطة 

 املتعلقة بالجودة. 

3 3 11 11 23 23 33 33 30 30 3.76 1.093 11 

24 

ووسائل   طرق  ابتكار  يتم 

تساعد  مستمر  بشكل  جديدة 

الجودة في   مستويات  تحسين 

 بالوزارة. 

3 3 10 10 22 22 30 30 35 35 3.84 1.108 8 

25 

دعم   على  الوزارة  تعمل 

فرق   في  بمشاركتهم  العاملين 

بالجودة  الخاصة  العمل 

 الشاملة بالوزارة. 

3 3 8 8 26 26 33 33 30 30 3.79 1.057 10 

26 

تحرص الوزارة على تدوين كافة  

االعمال   في نتائج  وحفظها 

عند   بها  لالستعانة  سجالت 

 اتخاذ القرارات. 

2 2 9 9 19 19 37 37 33 33 3.90 1.030 6 

27 

اإل  أهدافا    دارةتضع  العليا 

وتتابع   بالجودة  تتعلق  واضحة 

مشاريع   مستمر    إدارة بشكل 

 الجودة الشاملة.

3 3 6 6 25 25 39 39 27 27 3.81 1.002 9 

28 

إدارات واقسام مختصة  توجد 

الشاملة    إدارةفي   الجودة 

 بالوزارة. 

3 3 6 6 20 20 39 39 32 32 3.91 1.016 4 

29 

املختلفة   اإلدارات  تحرص 

الخطاء   معالجة  على  بالوزارة 

 بمجرد حدوثها. 

4 4 5 5 22 22 33 33 36 36 3.92 1.070 3 

30 
تطور الوزارة آليات للتحقق من 

 العاملين لديها. كفاءة 
4 4 9 9 16 16 39 39 32 32 3.86 1.092 7 

31 

اإل  بالوزارة    دارة تحرص  العليا 

العاملين   أداء  على رفع مستوى 

 فيها. 

3 3 5 5 17 17 38 38 37 37 4.01 1.010 1 

 - 0.921 3.89 الجودة الشاملة على األداء في وزارة الحج والعمرة إدارةاملتوسط الحسابي ملحورأثر تطبيق نظام 
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(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة 0.973( وبانحراف معياري )3.94املرتبة الثانية بمتوسط حسابي )في ( 22جاءت العبارة رقم ) •

 على قيام الوزارة بمراقبة مستوى جودة الخدمات املقدمة من قبلها باستمرار عن طريق استخدام اساليب وخدمات حديثة داخل الوزارة. 

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة 1.070( وبانحراف معياري )3.92املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )في ( 29جاءت العبارة رقم ) •

 خطاء.على حرص اإلدارات املختلفة بالوزارة على معالجة الخطاء بمجرد حدوثها وذلك من خالل وجود مسؤولين عن معالجة هذه ال 

وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة (، 1.016( وبانحراف معياري )3.91املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )في ( 28جاءت العبارة رقم ) •

 الجودة الشاملة بالوزارة تعمل على مراقبة مستوى جودة الخدمات املقدمة.  إدارة قسام مختصة في أ على وجود إدارات و 

• ( رقم  العبارة  )في  (  21جاءت  حسابي  بمتوسط  الخامسة  )3.90املرتبة  معياري  وبانحراف  هن1.020(  أن  على  يدل  وهذا  أفراد  (،  بين  موافقة  اك 

 الدراسة على تبني الوزارة خطة استراتيجية واضحة لنشر ثقافة الجودة وتحقيقها في كامل منظومتها داخل وزارة الحج والعمرة. 

• ( رقم  العبارة  )في  (  26جاءت  بمتوسط حسابي  السادسة  )3.90املرتبة  وبانحراف معياري  أفر 1.030(  بين  موافقة  أن هناك  يدل على  اد  (، وهذا 

 الدراسة على حرص الوزارة على تدوين كافة نتائج االعمال وحفظها في سجالت لالستعانة بها عند اتخاذ القرارات ووجود جهات مختصة لذلك. 

• ( رقم  العبارة  )في  (  30جاءت  حسابي  بمتوسط  السابعة  )3.86املرتبة  معياري  وبانحراف  أفراد  1.092(  بين  موافقة  هناك  أن  على  يدل  وهذا   ،)

 ا.اسة على أن الوزارة تعمل على تطوير آليات للتحقق من كفاءة العاملين لديها ومحاسبة املمتازين منهم واملتخاذلين أيض  الدر 

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة 1.108( وبانحراف معياري )3.84املرتبة الثامنة بمتوسط حسابي )في ( 24جاءت العبارة رقم ) •

يتم  أنه  وذلك باستخدام    على  بالوزارة  الجودة  تحسين مستويات  في  تساعد  بشكل مستمر  في  أ ابتكار طرق ووسائل جديدة   إدارةساليب حديثة 

 الجودة الشاملة. 

• ( رقم  العبارة  )في  (  27جاءت  حسابي  بمتوسط  التاسعة  )3.81املرتبة  معياري  وبانحراف  أفراد 1.002(  بين  موافقة  هناك  أن  على  يدل  وهذا   ،)

   دارة الدراسة على أن اإل 
 
الجودة الشاملة من خالل خطة متفق عليها    إدارة ا واضحة تتعلق بالجودة وتتابع بشكل مستمر مشاريع  العليا تضع أهداف

 من الوزارة. 

• ( رقم  العبارة  )في  (  25جاءت  حسابي  بمتوسط  العاشرة  )3.79املرتبة  معياري  وبانحراف  موافقة1.057(  هناك  أن  على  يدل  وهذا  أفراد   (،  بين 

ومعنوي مادية  حوافز  وتقديم  بالوزارة  الشاملة  بالجودة  الخاصة  العمل  فرق  في  بمشاركتهم  العاملين  دعم  على  تعمل  الوزارة  أن  على  ة الدراسة 

 ا معاقبة العاملين املقصرين.للعاملين املتفوقين وأيض  

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد 1.093بانحراف معياري )( و 3.76املرتبة الحادية عشر بمتوسط حسابي )في  (  23جاءت العبارة رقم ) •

بالجودة وذلك من   املتعلقة  لتنفيذ االنشطة  الكافية  املالية  البشري واملعدات وامليزانية  الوقت والكادر  الوزارة توفر  أن  خالل خطة  الدراسة على 

 متفق عليها.

 الجودة الشاملة في تحسين أداء العاملين في وزارة الحج والعمرة وإيجاد الحلول لها؟  إدارة السؤال الثالث: ما املعوقات التي تواجه تطبيق نظام •

الجودة الشاملة في تحسين أداء العاملين في وزارة الحج والعمرة وإيجاد الحلول لها؛ تم حساب    إدارة للتعرف على املعوقات التي تواجه تطبيق نظام 

امل حسب  العبارات  هذه  ترتيب  تم  كما  الدراسة،  عينة  أفراد  إلجابات  املعياري  واالنحراف  الحسابية  واملتوسطات  املئوية  والنسب  توسط التكرارات 

 
 

  منها، وذلك كما يلي:الحسابي لكال
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الجودة الشاملة في  إدارةالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة حول املعوقات التي تواجه تطبيق نظام  :(4جدول )

 تحسين أداء العاملين في وزارة الحج والعمرة وإيجاد الحلول لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( الجدول  التي تواجه تطبيق نظام  4يتضح من خالل  املعوقات  أن محور  الحج والعمرة    إدارة (  العاملين في وزارة  أداء  الشاملة في تحسين  الجودة 

( يتضمن  لها  الحلول  )8وإيجاد  بين  ما  املحور  لعبارات  الحسابية  املتوسطات  تراوحت  حيث  عبارات،   )3.26    ،3.69( أصل  من  وهذه 5.0(  درجات،   )

املتدرج الخماس ي، وتشير النتيجة السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة حول عبارات الرابعة( من فئات املقياس    –املتوسطات تقع بالفئتين )الثالثة  

 موافق(.  -املحور جاءت بدرجتين )محايد

(، وهذا يدل على أن هناك محايدة بين أفراد الدراسة على املعوقات  0.959( بانحراف معياري )3.39بلغ املتوسط الحسابي العام لعبارات املحور )

الجودة الشاملة في تحسين أداء العاملين في وزارة الحج والعمرة وإيجاد الحلول لها، ومن أبرز تلك املعوقات )قلة الدورات   إدارة ه تطبيق نظام  التي تواج

الوزارة  في  الجودة  وتطبيق  تنفيذ  يعيق  الشاملة  الجودة  التدريبية عن  و   -والبرامج  تطبيق  يعيق  الالزمة  والبيانات  املعلومات  توفر  تنفيذ متطلبات  عدم 

الوزارة  في  الشاملة  دراسة    -الجودة  نتيجة  مع  الحالية  الدراسة  نتيجة  اتفقت  وقد  وغموضها(،  الوزارة  في  الشاملة  الجودة  استراتيجيات  وضوح  عدم 

الالزمة؛ لتطبيق  2017)محمد،   املتطلبات  با   إدارة (، والتي أظهرت مجموعة من  التربوي  إدارات اإلشراف  الشاملة في  السعودية، الجودة  العربية  ململكة 

يجب    وجاءت املتطلبات في صورة متطلبات تنظيمية، ومادية وبشرية، ومجتمعية. وتلك املتطلبات منظومة متكاملة ومتداخلة مع بعضها البعض، لذلك

أظهرت وجود معوقات بدرجة متوسطة  (، والتي  2022النظر إليها بصورة كلية، كما تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة )الناشري والشريف،  

 %(. 59.4الجودة الشاملة في بلدية حلي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة بوزن نسبي بلغ ) إدارة تواجه تطبيق 

شاملة  الجودة ال إدارة أفراد الدراسة حول عبارات محور املعوقات التي تواجه تطبيق نظام   والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل استجابات

 ا للمتوسط الحسابي لها، وذلك على النحو التالي: ا وفق  في تحسين أداء العاملين في وزارة الحج والعمرة وإيجاد الحلول لها، وهي مرتبة تنازلي  

 الفقرة م 

افقة  سابي درجة املو
ط الح

س
املتو

 

ف 
االنحرا

املعياري 
 

الرتبة
 

افق   ال و

 بشدة
افق  افق  محايد ال و افق بشدة  أو  أو

 % ت  % ت  % ت  % ت  % ت 

32 

لتنفيذ   املالي  الدعم  ضعف 

الشاملة   الجودة  تطبيقات 

 في الوزارة. 

6 6 19 19 30 30 28 28 17 17 3.31 1.143 7 

33 

اإل  مشاركة    دارة ضعف 

مراكز  مع  املختصة بالوزارة 

والدراسات   البحاث 

الشاملة   بالجودة  املتعلقة 

 .
 
 ومحليا

 
 عامليا

5 5 16 16 32 32 33 33 14 14 3.35 1.067 4 

34 

بعض   قناعة  عدم 

بالوزارة    اإلداريةالقيادات  

 بتطبيق متطلبات الجودة.

5 5 20 20 29 29 30 30 16 16 3.32 1.118 6 

35 

وضوح   استراتيجيات  عدم 

الوزارة   في  الشاملة  الجودة 

 وغموضها. 
3 3 21 21 26 26 31 31 19 19 3.42 1.112 3 

36 

قياس   معايير  وجود  عدم 

الخدمات   عن  العمالء  رضا 

 التي تقدمها الوزارة. 

5 5 25 25 21 21 30 30 19 19 3.33 1.190 5 

37 

القوانين   كفاءة  عدم 

الوزارة   في  للعمل  املنظمة 

وتطبيق  بما   يتالءم 

 متطلبات الجودة الشاملة. 

6 6 20 20 32 32 26 26 16 16 3.26 1.134 8 

38 

املعلومات   توفر  عدم 

يعيق   الالزمة  والبيانات 

متطلبات  وتنفيذ  تطبيق 

 الجودة الشاملة في الوزارة. 

4 4 18 18 28 28 31 31 19 19 3.43 1.112 2 

39 

والبرامج   الدورات  قلة 

الجودة   عن  التدريبية 

تنفيذ   يعيق  الشاملة 

 وتطبيق الجودة في الوزارة. 

5 5 16 16 14 14 35 35 30 30 3.69 1.203 1 

الجودة الشاملة في تحسين أداء العاملين في وزارة الحج    إدارةتطبيق نظام  خاللاملعوقات  املتوسط الحسابي ملحور 

 والعمرة وإيجاد الحلول لها 
3.39 0.959 - 
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موافقة بين أفراد الدراسة (، وهذا يدل على أن هناك  1.203( وبانحراف معياري )3.69املرتبة الولى بمتوسط حسابي )في  (  39جاءت العبارة رقم ) •

ن الجودة  على قلة الدورات والبرامج التدريبية عن الجودة الشاملة يعيق تنفيذ وتطبيق الجودة في الوزارة وتوص ي الباحثة بتقديم دورات تدريبية ع

 الشاملة للعاملين في الوزارة. 

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة 1.112ف معياري )( وبانحرا 3.43املرتبة الثانية بمتوسط حسابي )في ( 38جاءت العبارة رقم ) •

توفي بضرورة  الباحثة  توص ي  لذلك  الوزارة  في  الشاملة  الجودة  متطلبات  وتنفيذ  تطبيق  يعيق  الالزمة  والبيانات  املعلومات  توفر  عدم  أن  ر على 

 املعلومات والبيانات من الجهات املختصة بذلك. 

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة 1.112( وبانحراف معياري )3.42املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )في  (35جاءت العبارة رقم ) •

 على عدم وضوح استراتيجيات الجودة الشاملة في الوزارة وغموضها مما يجعل صعوبة في تنفيذ هذه االستراتيجية من قبل العاملين بالوزارة. 

(، وهذا يدل على أن هناك محايدة بين أفراد الدراسة  1.067( وبانحراف معياري )3.35املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )في ( 33جاءت العبارة رقم ) •

ا لذلك توص ي الباحثة بضرورة  ا ومحلي  املختصة بالوزارة مع مراكز البحاث والدراسات املتعلقة بالجودة الشاملة عاملي    دارة على ضعف مشاركة اإل 

 املختصة بالوزارة مع البحاث والدراسات املتعلقة بالجودة الشاملة لتحقيق النجاح في العمل داخل الوزارة.  دارة ة كبيرة من قبل اإل وجود مشارك

• ( رقم  العبارة  )في  (  36جاءت  بمتوسط حسابي  الخامسة  )3.33املرتبة  معياري  وبانحراف  أفراد  1.190(  بين  محايدة  هناك  أن  على  يدل  (، وهذا 

 لى عدم وجود معايير قياس رضا العمالء عن الخدمات التي تقدمها الوزارة. الدراسة ع

• ( رقم  العبارة  )في  (  34جاءت  بمتوسط حسابي  السادسة  )3.32املرتبة  أفراد 1.118( وبانحراف معياري  بين  أن هناك محايدة  يدل على  (، وهذا 

القيادات   بعض  قناعة  لهذه    اإلداريةالدراسة على عدم  تدريببية  دورات  تقديم  الباحثة بضرورة  توص ي  لذلك  الجودة  بتطبيق متطلبات  بالوزارة 

 القيادات عن مميزات وأهداف تطبيق الجودة الشاملة داخل الوزارة. 

• ( رقم  العبارة  )املفي  (  32جاءت  حسابي  بمتوسط  السابعة  )3.31رتبة  معياري  وبانحراف  أفراد 1.143(  بين  محايدة  هناك  أن  على  يدل  وهذا   ،)

الجها من  املناسب  املالي  الدعم  توفر  بضرورة  الباحثة  وتوص ي  الوزارة  في  الشاملة  الجودة  تطبيقات  لتنفيذ  املالي  الدعم  ت الدراسة على ضعف 

 املة داخل الوزارة. املختصة لتنفيذ تطبيقات الجودة الش

(، وهذا يدل على أن هناك محايدة بين أفراد الدراسة  1.134( وبانحراف معياري )3.26املرتبة الثامنة بمتوسط حسابي )في ( 37جاءت العبارة رقم ) •

الباح توص ي  لذلك  الشاملة،  الجودة  وتطبيق متطلبات  يتالءم  بما  الوزارة  في  للعمل  املنظمة  القوانين  كفاءة  دورات  على عدم  تقديم  بضرورة  ثة 

 تدريبية عن الجودة الشاملة للعاملين في الوزارة. 

 الجودة الشاملة على أداء العاملين؟ إدارةالسؤال الرابع: ما أثر تطبيق نظام  •

أثر تطبيق نظام   الحسابية واالنحراف    إدارة للتعرف على  املئوية واملتوسطات  التكرارات والنسب  العاملين؛ تم حساب  أداء  الشاملة على  الجودة 

 
 

  منها، وذلك كما يلي: املعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة، كما تم ترتيب هذه العبارات حسب املتوسط الحسابي لكال

 الجودة الشاملة على أداء العاملين  إدارةسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة حول أثر تطبيق نظام التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الح  :(5جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفقرة م 

افقة  سابي  درجة املو
ط الح

س
املتو

ف املعياري  
حرا

االن
 

الرتبة
 

افق   ال و

 بشدة
افق  افق محايد ال و  أو

افق  أو

 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

40 
ــــتم  ــــافية يـ ــــال إضـ ــــام بأعمـ ــــالوزارة القيـ ــــون بـ ــــل املوظفـ يتقبـ

 تكليفهم بها حسب متطلبات العمل.
2 2 5 5 21 21 45 45 27 27 3.90 0.927 4 

41 
ــــدون  ــالهم بـ ــ ــاز أعمـ ــ ــــى انجـ ــالوزارة علـ ــ ــــون بـ ــــرص املوظفـ يحـ

 أخطاء.
1 1 8 8 18 18 46 46 27 27 3.90 0.927 4 

42 
ــــي  ــ ــ ـــالوزارة فـ ــ ــ ــ ــــاملين بـ ــ ــ ـــا العـ ـ ــ ــ ــــنعكس رضـ ــ ــ ـــــتوى يـ ــ ــ ــــاع مسـ ــ ــ ارتفـ

 أدائهم.
3 3 2 2 16 16 40 40 39 39 4.10 0.948 3 

 2 0.960 4.26 52 52 29 29 15 15 1 1 3 3 تساهم الجودة في تحسين أداء العاملين بالوزارة. 43

44 
يــؤدي تحســين أداء العــاملين الــى تقليــل التكــاليف املاديــة 

 على املدى الطويل.
2 2 3 3 10 10 35 35 50 50 4.28 0.911 1 

45 
ــــودة  ـــايير الجـ ـ  ملعـ

 
ـــا ـ ـــامهم طبقـ ــــالوزارة مهـ ــــون بـ ـــز املوظفـ ينجـ

 املطلوبة.
4 4 5 5 26 26 38 38 27 27 3.79 1.028 5 

 - 0.742 4.04 الجودة الشاملة على أداء العاملين إدارةاملتوسط الحسابي ملحورأثر تطبيق نظام 
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( رقم  الجدول  خالل  من  نظام  5يتضح  تطبيق  أثر  محور  أن  )  إدارة (  يتضمن  العاملين  أداء  على  الشاملة  تراوحت  6الجودة  حيث  عبارات،   )

( بين  ما  املحور  لعبارات  الحسابية  )4.28،  3.79املتوسطات  أصل  من  )الرابعة5.0(  بالفئتين  تقع  املتوسطات  وهذه  درجات،  فئات -(  من  الخامسة( 

 موافق بشدة(.  -يجة السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة حول عبارات املحور جاءت بدرجتين )موافقاملقياس املتدرج الخماس ي، وتشير النت

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة على أثر تطبيق 0.742( بانحراف معياري )4.04بلغ املتوسط الحسابي العام لعبارات املحور )

على    إدارة نظام   الشاملة  العاملين  الجودة  أداء  تحسين  )يؤدي  العبارات  تلك  أبرز  ومن  العاملين،  الطويلإ أداء  املدى  على  املادية  التكاليف  تقليل    -لى 

ينعكس رضا العاملين بالوزارة في ارتفاع مستوى أدائهم(، وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة   -تساهم الجودة في تحسين أداء العاملين بالوزارة 

)ر  اإل 2021واس،  دراسة  تقوم  أن  بضرورة  أوصت  والتي  للتطوير    دارة (،  الالزمة  املوارد  كافة  بتوفير  املكرمة  بمكة  والتموين  اإلعاشة  بمؤسسات  العليا 

 والتحسين املستمر في أنظمتها بشكل مناسب. وضرورة إشراك العاملين في عملية التخطيط االستراتيجي. 

التفص من  بنوع  تناقش  التالية  استجاباتوالعبارات  نظام   يل  تطبيق  أثر  محور  عبارات  حول  الدراسة  أداء    إدارة أفراد  على  الشاملة  الجودة 

 ا للمتوسط الحسابي لها، وذلك على النحو التالي: ا وفق  العاملين، وهي مرتبة تنازلي  

• ( العبارة رقم  )في  (  44جاءت  الولى بمتوسط حسابي  )4.28املرتبة  أفراد  (، وهذا  0.911( وبانحراف معياري  بين  أن هناك موافقة بشدة  يدل على 

 لى تقليل التكاليف املادية على املدى الطويل وذلك بتقديم دورات تدريبية عن الجودة الشاملة.إ الدراسة على أن تحسين أداء العاملين يؤدي 

وهذا يدل على أن هناك موافقة بشدة بين أفراد (،  0.960( وبانحراف معياري )4.26املرتبة الثانية بمتوسط حسابي )في  (  43جاءت العبارة رقم ) •

 الدراسة على مساهمة الجودة في تحسين أداء العاملين بالوزارة وذلك لنها تعمل على رفع مستوى أدائهم داخل الوزارة. 

اك موافقة بين أفراد الدراسة (، وهذا يدل على أن هن0.948( وبانحراف معياري )4.10املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )في ( 42جاءت العبارة رقم ) •

مستوى  على أن رضا العاملين بالوزارة من خالل تشجعيهم وتقديم مكافئات مادية ومعنوية للعاملين الجيدين منهم والتي بدورها تعمل على ارتفاع  

 أدائهم. 

، وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد (0.927( وبانحراف معياري )3.90املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )في  (  41-40جاءت العبارتان رقم ) •

أن املوظفين بالوزارة يتقبلون القيام بأعمال إضافية يتم تكليفهم بها حسب متطلبات العمل وذلك عند وجود مكافآت وبدالت ع ن  الدراسة على 

 ا يحرصون على انجاز هذه العمال بدون أخطاء. هذا العمل، وأيض  

• ( رقم  العبارة  )املرتفي  (  45جاءت  حسابي  بمتوسط  الخامسة  )3.79بة  معياري  وبانحراف  أفراد  1.028(  بين  موافقة  هناك  أن  على  يدل  وهذا   ،)

ا ملعايير الجودة املطلوبة وذلك من خالل وجود مدراء يشرفون على العمل الذي يقومون الدراسة على أن املوظفين بالوزارة ينجزون مهامهم طبق  

 به.

 اإلجابة على فرضيات الدراسة: .4

، املساءة والشفافية، مبدأ تفويض السلطة،  اإلداريةالفرضية األولى والتي تنص على "هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين كٍل من )املشاركة    . 1.4

 مبدأ الالمركزية والتحسين( ومستوى تقييم األداء في وزارة الحج والعمرة ".

 باستخدام اختبار االنحدار املتعدد والبسيط وجاءت النتائج:لإلجابة على هذه الفرضية قامت الباحثة 

 يوضح ترتيب املتغيرات في النموذج :(6جدول )

 ترتيب املتغيرات في النموذج  املتغيرات الداخلة في النموذج 

 1 مستوى تقييم الداء في وزارة الحج والعمرة 

 2 السلطة، مبدأ الالمركزية والتحسين ، املساءة والشفافية، مبدأ تفويض اإلداريةاملشاركة 

خطوات تحليل االنحدار املتعدد واملتغيرات املستقلة التي تم إدراجها في معادلة االنحدار املتعدد مرتبة حسب قوة تأثيرها على    (6)يعرض الجدول  

( تم إدراجه في ، املساءة والشفافية، مبدأ تفويض السلطة، مبدأ الالمركزية والتحسيناإلداريةاملشاركة  املتغير التابع، ويتضح من الجدول أن متغيرات )

الداء في وزارة الحج والعمرة على املتغير التابع، وللتأكد من صالحية   إدراج مستوى تقييم  النموذج الختبار الخطوة الولى كمتغيرات مستقلة، بينما تم 

 كالتالي:  Analysis Of Varianceالفرضية تم استخدام تحليل التباين لالنحدار 

 للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية  (Analysis Of Variance)التباين لالنحدار يوضح نتائج تحليل  :(7جدول )

 

 

 

 

 

 املصدر  املتغير التابع 
معامل  R2قيمة 

 التحديد التراكمي
 مجموع املربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 املربعات

قيمة ف  

 املحسوبة

مستوى  

 الداللة

مستوى تقييم الداء في وزارة  

 الحج والعمرة

 االنحدار 

0.468 

25.450 4 6.362 

20.852 0.00 
 305. 95 28.987 الخطأ

  99 54.436 املجموع
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 من )املشاركة  7يوضح الجدول )
 
، املساءة والشفافية، مبدأ تفويض السلطة، مبدأ الالمركزية والتحسين( ومستوى تقييم اإلدارية( عالقة بين كال

(، وبناء  عليه يوجد  92، 7( ودرجات حرية )0.000(، عند مستوى داللة )11.983املحسوبة البالغة )  (F)ا ملعنوية قيمة  والعمرة، نظر  الداء في وزارة الحج  

 
 

كال بين  )املشاركة  عالقة  من  الحج اإلدارية  وزارة  في  الداء  تقييم  ومستوى  والتحسين(  الالمركزية  مبدأ  السلطة،  تفويض  مبدأ  والشفافية،  املساءة   ، 

 (.  0.05ا ملعنوية قيمة )ف( عند مستوى داللة أقل من )والعمرة، نظر  

، املساءة والشفافية، مبدأ تفويض السلطة، مبدأ الالمركزية والتحسين(  اإلداريةيوضح تحليل االنحدار املتعدد للتأكد من وجود عالقة بين كل من )املشاركة   :(8جدول )

 والعمرة ومستوى تقييم األداء في وزارة الحج 

 tقيمة   Beta الخطأ املعياري  B املتغير املستقل 
مستوى  

 الداللة 

 000. 6.306  0.265 1.674 الثابت

 0.017 1.3800 0.192 0.110 0.152 اإلدارية املشاركة 

 0.042 0.073 0.011 0.126 0.009 املساءلة والشفافية 

 0.022 2.323 0.379 0.142 0.329 مبدأ تفويض السلطة 

 0.036 0.913 0.145 0.128 0.117 مبدأ الالمركزية والتحسين 

    فأقل 0.05*   فروق دالة عند مستوى 

ا، وكذلك وجود عالقة بين  ، واختبارات )ت( أن الثابت دالة إحصائي  (Beta)( ومن متابعة معامالت  8يتضح من خالل النتائج املوضحة بالجدول )

 
 

كال بين   )املشاركة  عالقة  من  الحج  اإلدارية  وزارة  في  الداء  تقييم  ومستوى  والتحسين(  الالمركزية  مبدأ  السلطة،  تفويض  مبدأ  والشفافية،  املساءة   ،

هناك تنص على  والعمرة، مما يدل على وجود تأثير لهذه املتغيرات على مستوى تقييم الداء في وزارة الحج والعمرة، وبذلك تتحقق فرضية الدراسة والتي  

 
 

، املساءة والشفافية، مبدأ تفويض السلطة، مبدأ الالمركزية والتحسين( ومستوى تقييم الداء اإلدارية من )املشاركة عالقة ذات داللة إحصائية بين كال

داللة إحصائية بين أبعاد (، والتي أظهرت عالقة ذات  2022في وزارة الحج والعمرة، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )آل مشاري وآخرون،  

عسير، كما  الجودة الشاملة )التركيز على املستفيد ، والتزام القيادة بالجودة ، ومشاركة املوظفين( وتحسين أداء املنشآت، والقطاع الخيري بمنطقة إدارة 

تجارة إربد في الردن من وجهة نظر العاملين فيها،  الجودة الشاملة على أداء غرفة إدارة ( والتي أظهرت هناك أثر ملمارسات 2019تتفق مع دراسة )خضر، 

فيه العاملين  نظر  التجارة من وجهة  أداء غرفة  املستمر( على  والتحسين  املستفيدين،  )التركيز على  أثر لبعاد  وجـود  النتائج  وبينت  وأيض  كمـا  تتفق  ا،  ا 

( بين درجة ممارسة  a>  0.05عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى )(، والتي أظهرت وجود  2020نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة )الرقب،  

 الجودة الشاملة ومستوى املسؤولية املجتمعية.  إدارة أبعاد 

 كما تم استخدام أسلوب تحليل اإلنحدار الخطي البسيط لدراسة تأثير كل متغير مستقل على املتغير التابع، وجاءت النتائج كما يلي:

 ( ومستوى تقييم األداء في وزارة الحج والعمرة اإلداريةيوضح تحليل االنحدار البسيط للتأكد من وجود عالقة بين )املشاركة  :(9جدول )

معامالت االنحدار   النموذج 

β 

 Fاختبار  2Rمعامل التحديد   Rمعامل االرتباط   اختبار )ت(

 **60.76 0.383 0.619 8.739 2.163 الحد الثابت 

 7.795 0.490 اإلدارية املشاركة 

 ( فأقل 0.05ا عند مستوى )* إحصائي  

(.  مستوى تقييم الداء في وزارة الحج والعمرة ( و )اإلدارية( نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لدراسة العالقة بين )املشاركة  9يوضح الجدول )

( االختبار  قيمة  أن  )Fيتضح  بلغت  والتي  للمشاركة  60.76(  املعنوي  التأثير  وبالتالي  االنحدار  نموذج  إلى معنوية  جاءت معنوية مما يشير  على   اإلدارية( 

(  0.490( والذي بلغ )اإلدارية( للمتغير املستقل )املشاركة  β. كما يوضح الجدول معامل اإلنحدار في النموذج )مستوى تقييم الداء في وزارة الحج والعمرة 

ا مما يشير إلى معنوية تأثير معامل انحدار املتغير املستقل في ا لقيمة االختبار )ت( والتي جاءت دالة إحصائي  ت داللة إحصائية وفق  وهي قيمة موجبة وذا 

ا دالة إحصائي  ( ويشير إلى عالقة طردية قوية و 0.619( والذي بلغ )Rالنموذج، هذا باإلضافة إلى قيمة معامل االرتباط بين املتغير املستقل واملتغير التابع )

( في إحداث التغير اإلدارية( مما يشير إلى أن نسبة مساهمة املتغير املستقل )املشاركة  0.383بين املتغيرين، وكذلك نجد أن معامل التحديد والذي بلغ )

( أي أنه:   38.3( بلغ  مستوى تقييم الداء في وزارة الحج والعمرة في املتغير التابع  %. وبالتالي فإنه يمكن التوصل قبول الفرضية الفرعية الولى للدراسة، 

 ( ومستوى تقييم الداء في وزارة الحج والعمرة. اإلداريةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين )املشاركة 

 ستوى تقييم األداء في وزارة الحج والعمرة يوضح تحليل االنحدار البسيط للتأكد من وجود عالقة بين )املساءلة والشفافية( وم  :(10جدول )

معامالت االنحدار   النموذج 
β 

معامل التحديد   Rمعامل االرتباط   اختبار )ت(
R2 

 Fاختبار 

 **55.04 0.360 0.600 8.650 2.202 الحد الثابت 

 7.419 0.482 املساءلة والشفافية 

 ( فأقل 0.05ا عند مستوى )* إحصائي  
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( الجدول  و)(  10يوضح  والشفافية(  )املساءلة  بين  العالقة  لدراسة  البسيط  الخطي  االنحدار  تحليل  الحج  نتائج  وزارة  في  الداء  تقييم  مستوى 

)والعمرة  االختبار  قيمة  أن  يتضح   .)F( بلغت  والتي  للمساءلة 55.04(  املعنوي  التأثير  وبالتالي  االنحدار  نموذج  معنوية  إلى  يشير  مما  معنوية  جاءت   )

( للمتغير املستقل )املساءلة والشفافية( β. كما يوضح الجدول معامل اإلنحدار في النموذج )مستوى تقييم الداء في وزارة الحج والعمرةوالشفافية على  

ا مما يشير إلى معنوية تأثير معامل انحدار ا لقيمة االختبار )ت( والتي جاءت دالة إحصائي  ذات داللة إحصائية وفق  ( وهي قيمة موجبة و 0.482والذي بلغ )

( ويشير إلى عالقة طردية 0.600( والذي بلغ )Rاملتغير املستقل في النموذج، هذا باإلضافة إلى قيمة معامل االرتباط بين املتغير املستقل واملتغير التابع )

إحصائي    قوية )ودالة  بلغ  والذي  التحديد  معامل  أن  نجد  وكذلك  املتغيرين،  بين  )املساءلة 0.360ا  املستقل  املتغير  مساهمة  نسبة  أن  إلى  يشير  مما   )

( التابع  املتغير  في  التغير  إحداث  في  والعمرة والشفافية(  الحج  وزارة  في  الداء  تقييم  بلغ  مستوى  التوصل    36.0(  يمكن  فإنه  وبالتالي  الفرضية  %.  قبول 

 مرة. الفرعية الثانية للدراسة، أي أنه: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين )املساءلة والشفافية( ومستوى تقييم الداء في وزارة الحج والع

 يوضح تحليل االنحدار البسيط للتأكد من وجود عالقة بين )تفويض السلطة( ومستوى تقييم األداء في وزارة الحج والعمرة  :(11جدول )

معامالت االنحدار   النموذج 
β 

 Fاختبار  2Rمعامل التحديد   Rمعامل االرتباط   اختبار )ت(

 **77.78 0.442 0.665 6.888 1.794 الحد الثابت 

 8.819 0.578 تفويض السلطة 

 ( فأقل 0.05ا عند مستوى )* إحصائي  

(. مستوى تقييم الداء في وزارة الحج والعمرة ( و )تفويض السلطةنتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لدراسة العالقة بين ) (11)يوضح الجدول 

( االختبار  قيمة  أن  )Fيتضح  بلغت  والتي  إلى  77.78(  يشير  ل( جاءت معنوية مما  املعنوي  التأثير  االنحدار وبالتالي  نموذج  السلطةمعنوية  على    تفويض 

(  0.578( والذي بلغ )تفويض السلطة( للمتغير املستقل )β. كما يوضح الجدول معامل اإلنحدار في النموذج )مستوى تقييم الداء في وزارة الحج والعمرة 

ا مما يشير إلى معنوية تأثير معامل انحدار املتغير املستقل في )ت( والتي جاءت دالة إحصائي    ا لقيمة االختباروهي قيمة موجبة وذات داللة إحصائية وفق  

ا ( ويشير إلى عالقة طردية قوية ودالة إحصائي  0.665( والذي بلغ )Rالنموذج، هذا باإلضافة إلى قيمة معامل االرتباط بين املتغير املستقل واملتغير التابع )

( في إحداث التغير في تفويض السلطة( مما يشير إلى أن نسبة مساهمة املتغير املستقل )0.442جد أن معامل التحديد والذي بلغ )بين املتغيرين، وكذلك ن

( التابع  الحج والعمرة املتغير  الداء في وزارة  بلغ  مستوى تقييم  أنه   44.2(  أي  للدراسة،  الثالثة  الفرعية  الفرضية  التوصل قبول  : %. وبالتالي فإنه يمكن 

 ( ومستوى تقييم الداء في وزارة الحج والعمرة. تفويض السلطةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين )

 يوضح تحليل االنحدار البسيط للتأكد من وجود عالقة بين )الالمركزية والتحسين( ومستوى تقييم األداء في وزارة الحج والعمرة  :(12جدول )

معامالت االنحدار   النموذج 

β 

 Fاختبار  2Rمعامل التحديد   Rمعامل االرتباط   اختبار )ت(

 **62.72 0.390 0.625 7.678 2.013 الحد الثابت 

 7.920 0.505 الالمركزية والتحسين 

 عند مستوى )
 
 ( فأقل 0.05* إحصائيا

( الجدول  و)12يوضح  والتحسين(  )الالمركزية  بين  العالقة  لدراسة  البسيط  الخطي  االنحدار  تحليل  نتائج  الحج  (  وزارة  في  الداء  تقييم  مستوى 

)والعمرة  االختبار  قيمة  أن  يتضح   .)F( بلغت  والتي  لالمركزية (  62.72(  املعنوية  التأثير  وبالتالي  االنحدار  نموذج  معنوية  إلى  يشير  مما  معنوية  جاءت 

( للمتغير املستقل )الالمركزية والتحسين( β. كما يوضح الجدول معامل اإلنحدار في النموذج )مستوى تقييم الداء في وزارة الحج والعمرة على   والتحسين

ا مما يشير إلى معنوية تأثير معامل انحدار ا لقيمة االختبار )ت( والتي جاءت دالة إحصائي  ذات داللة إحصائية وفق  ( وهي قيمة موجبة و 0.505والذي بلغ )

( ويشير إلى عالقة طردية 0.625( والذي بلغ )Rاملتغير املستقل في النموذج، هذا باإلضافة إلى قيمة معامل االرتباط بين املتغير املستقل واملتغير التابع )

إحصائي    قوية )ودالة  بلغ  والذي  التحديد  أن معامل  نجد  املتغيرين، وكذلك  بين  )الالمركزية 0.390ا  املستقل  املتغير  نسبة مساهمة  أن  إلى  يشير  ( مما 

( التابع  املتغير  في  التغير  إحداث  في  والعمرة والتحسين(  الحج  وزارة  في  الداء  تقييم  بلغ  مستوى  التوصل  39.0(  يمكن  فإنه  وبالتالي  الفرضية   %.  قبول 

 عمرة. الفرعية الرابعة للدراسة، أي أنه: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين )الالمركزية والتحسين( ومستوى تقييم الداء في وزارة الحج وال 

العينة تعزى الى الفروقات    .2.4 الشخصية )الجنس، سنوات الفرضية الثانية والتي تنص على "هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أراء أفراد 

 الخبرة، املؤهل العلمي، املستوى الوظيفي(".

 
ً

 الفروق باختالف متغير الجنس:  :أوال

تبع   الدراسة  الدراسة حول محاور  أفراد عينة  إجابات  في متوسطات  إحصائية  داللة  ذات  كانت هناك فروق  إذا  ما  الجنس  للتعرف على  ملتغير  ا 

 (، والجدول التالي يوضح ذلك: independent sample t-testلعينتين مستقلتين )استخدمت الباحثة )ت( 
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 يوضح اختبار )ت( لتوضيح الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة باختالف الجنس  :(13جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 فأقل.0.05* فروق دالة عند مستوى 

فأقل في اتجاهات أفراد عينة    0.05( عدم  وجود فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  13يتضح من خالل النتائج املوضحة بالجدول )

املشاركة   )مبدأ  والشفافية  -اإلداريةالدراسة حول  املساءلة  السلطة  -مبدأ  تفويض  والتحسين  -مبدأ  الالمركزية  نظام    -مبدأ  تطبيق  واقع   إدارة محور 

الداء في وزا الحج والعمرة ككلالجودة الشاملة وأثره على  الداء في وزارة الحج والعمرة     إدارة املحور الثاني: أثر تطبيق نظام    -رة    -الجودة الشاملة على 

املحور الرابع:   -الجودة الشاملة في تحسين أداء العاملين في وزارة الحج والعمرة وإيجاد الحلول لها    إدارة املحور الثالث: املعوقات التي تواجه تطبيق نظام  

، 0.174،  0.327،  0.119،  0.268الجودة الشاملة على أداء العاملين ( باختالف متغير الجنس، فقد بلغت قيم مستويات الداللة )  إدارة ثر تطبيق نظام  أ 

فأقل في   0.05( مما يدل على عدم وجود فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05( وجميعها قيم أكبر من )0.190، 0.1652، 0.288،  0.192

الالمركزية والتحسين  -مبدأ تفويض السلطة  -مبدأ املساءلة والشفافية  -اإلداريةاتجاهات أفراد عينة الدراسة حول )مبدأ املشاركة   محور واقع   -مبدأ 

الجودة الشاملة على الداء في وزارة   إدارة املحور الثاني: أثر تطبيق نظام    -داء في وزارة الحج والعمرة ككلالجودة الشاملة وأثره على ال   إدارة تطبيق نظام  

الجودة الشاملة في تحسين أداء العاملين في وزارة الحج والعمرة وإيجاد الحلول لها    إدارة املحور الثالث: املعوقات التي تواجه تطبيق نظام    -الحج والعمرة  

الجودة الشاملة على أداء العاملين( باختالف متغير الجنس، وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن الغالبية من أفراد   إدارة الرابع: أثر تطبيق نظام    املحور   -

 الدراسة من الذكور وبالتالي جاءت استجاباتهم متشابهة نحو محاور الدراسة.

 الفروق باختالف متغير سنوات الخبرة:  :اثانيً 

تبع   الدراسة  الدراسة حول محاور  أفراد عينة  إجابات  إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات  ا الختالف متغير للتعرف على ما 

ا توسطات إجابات أفراد عينة الدراسة طبق  ( لتوضيح داللة الفروق في مone way Anovaاستخدمت الباحثة " تحليل التباين الحادي ") سنوات الخبرة 

 وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:  سنوات الخبرة إلى اختالف متغير 

 

 

 

 

 

 

 العدد  الجنس  املحور 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 قيمة ت 

درجة  

 الحرية 
 مستوى الداللة 

 اإلدارية مبدأ املشاركة 
 0.980 3.78 80 ذكر

 غير دالة  0.268 98 0.940
 0.725 4.00 20 أنثى 

 مبدأ املساءلة والشفافية 
 0.985 3.74 80 ذكر

 غير دالة  0.119 98 1.572
 0.545 4.10 20 أنثى 

 مبدأ تفويض السلطة 
 0.915 3.84 80 ذكر

 غير دالة  0.327 98 0.985
 0.519 4.05 20 أنثى 

 مبدأ الالمركزية والتحسين 
 0.990 3.95 80 ذكر

 غير دالة  0.174 98 1.369
 0.473 4.26 20 أنثى 

الجودة   إدارةمحور واقع تطبيق نظام 

الشاملة وأثره على الداء في وزارة  

 الحج والعمرة ككل 

 0.9100 3.8269 80 ذكر

 غير دالة  0.192 98 1.315
 0.421 4.1025 20 أنثى 

  إدارة املحور الثاني: أثر تطبيق نظام 

الجودة الشاملة على الداء في وزارة  

 الحج والعمرة 

 0.982 3.83 80 ذكر

 غير دالة  0.288 98 1.067
 0.596 4.07 20 أنثى 

املحور الثالث: املعوقات التي تواجه  

الجودة الشاملة في   إدارةتطبيق نظام 

تحسين أداء العاملين في وزارة الحج  

 والعمرة وإيجاد الحلول لها 

 0.978 3.45 80 ذكر

 غير دالة  0.1652 98 1.381
 0.855 3.13 20 أنثى 

  إدارةاملحور الرابع: أثر تطبيق نظام 

 الجودة الشاملة على أداء العاملين 

 0.792 3.99 80 ذكر
 غير دالة  0.190 98 1.320

 0.454 4.23 20 أنثى 
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 one way ANOVAيوضح نتائج " تحليل التباين األحادي " ) :(14جدول )
ً
 الخبرة ا إلى اختالف متغير سنوات ( للفروق في متوسطات إجابات أفراد الدراسة طبق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة   0.05( وجود فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  14يتضح من خالل النتائج املوضحة بالجدول )

املشاركة   )مبدأ  والشفافية  -اإلداريةحول  املساءلة  السلطة  -مبدأ  تفويض  والتحسين  -مبدأ  الالمركزية  نظام    -مبدأ  تطبيق  واقع  الجودة   إدارة محور 

الحج والعمرة ككل الداء في وزارة  أثر تطبيق نظام    -الشاملة وأثره على  الثاني:  الحج والعمرة    إدارة املحور  الداء في وزارة  الشاملة على  املحور   -الجودة 

التي تواجه تطبيق نظام  الثال املعوقات  لها    إدارة ث:  الحلول  الحج والعمرة وإيجاد  العاملين في وزارة  أداء  الشاملة في تحسين  أثر    -الجودة  الرابع:  املحور 

نظام   )  إدارة تطبيق  الداللة  مستويات  قيم  بلغت  فقد  الخبرة،  سنوات  متغير  باختالف  العاملين(  أداء  على  الشاملة  ، 0.015،  0.032،  0.025الجودة 

فأقل في   0.05( مما يدل على وجود فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05( وجميعها قيم أقل من )0.00،  0.020،  0.089،  0.029،  0.029

الالمركز   -مبدأ تفويض السلطة  -مبدأ املساءلة والشفافية  -اإلداريةاتجاهات أفراد عينة الدراسة حول )مبدأ املشاركة   محور واقع   -ية والتحسينمبدأ 

الجودة الشاملة على الداء في وزارة   إدارة املحور الثاني: أثر تطبيق نظام    -الجودة الشاملة وأثره على الداء في وزارة الحج والعمرة ككل  إدارة تطبيق نظام  

تحسين أداء العاملين في وزارة الحج والعمرة وإيجاد الحلول لها الجودة الشاملة في  إدارة املحور الثالث: املعوقات التي تواجه تطبيق نظام  -الحج والعمرة  

الجودة الشاملة على أداء العاملين ( باختالف متغير سنوات الخبرة، ولتحديد صالح الفروق في كل فئة من فئات    إدارة املحور الرابع: أثر تطبيق نظام    -

 "، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:LSDتبار"سنوات الخبرة نحو االتجاه حول هذا املحور، استخدم الباحث اخ

 

 

 

 

 

 

 املجموعات  املحاور 
مجموع  

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 
 مستوى الداللة  قيمة ف 

 اإلدارية مبدأ املشاركة 

 1.361 1.177 3 3.532 بين املجموعات 
 

0.025 
 

 دالة
 0.865 96 83.050 داخل املجموعات 

  99 86.582 املجموع 

 مبدأ املساءلة والشفافية 

 0.576 0.497 3 1.491 املجموعات بين 
 

0.032 
 

 دالة
 0.863 96 82.815 داخل املجموعات 

  99 84.306 املجموع 

 مبدأ تفويض السلطة 

 1.766 1.256 3 3.767 بين املجموعات 
 

0.015 
 

 دالة
 0.711 96 68.241 داخل املجموعات 

  99 72.008 املجموع 

 مبدأ الالمركزية والتحسين 

 1.246 1.040 3 3.120 املجموعات بين 
 

0.029 
 

 دالة
 0.834 96 80.110 داخل املجموعات 

  99 83.230 املجموع 

الجودة   إدارةمحور واقع تطبيق نظام 

الشاملة وأثره على الداء في وزارة الحج  

 والعمرة ككل 

 1.262 0.886 3 2.659 بين املجموعات 
 

0.029 
 

 دالة
 0.702 96 67.439 املجموعات داخل 

  99 70.098 املجموع 

  إدارة املحور الثاني: أثر تطبيق نظام 

الجودة الشاملة على الداء في وزارة الحج  

 والعمرة 

 0.491 0.423 3 1.268 بين املجموعات 
 

0.089 
 

 دالة
 0.861 96 82.625 داخل املجموعات 

  99 83.893 املجموع 

املحور الثالث: املعوقات التي تواجه تطبيق  

الجودة الشاملة في تحسين أداء   إدارةنظام 

العاملين في وزارة الحج والعمرة وإيجاد  

 الحلول لها

 1.539 1.394 3 4.182 بين املجموعات 
 

0.020 
 

 دالة
 0.906 96 86.940 داخل املجموعات 

  99 91.122 املجموع 

  إدارةاملحور الرابع: أثر تطبيق نظام 

 الجودة الشاملة على أداء العاملين 

 1.244 3 3.733 بين املجموعات 
 دالة 0.00 2.356

 0.528 96 50.703 داخل املجموعات 

  99 54.436 املجموع 
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 " للفروق في كل فئة من فئات سنوات الخبرة LSDيوضح نتائج اختبار " :(15جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة   0.05( وجود فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  15يتضح من خالل النتائج املوضحة بالجدول )

املشاركة   )مبدأ  والشفافية  -اإلداريةحول  املساءلة  السلطة  -مبدأ  تفويض  والتحسين  -مبدأ  الالمركزية  نظام    -مبدأ  تطبيق  واقع  الجودة   إدارة محور 

ال الداء في وزارة  أثر تطبيق نظام    -حج والعمرة ككلالشاملة وأثره على  الثاني:  الحج والعمرة    إدارة املحور  الداء في وزارة  الشاملة على  املحور   -الجودة 

التي تواجه تطبيق نظام   املعوقات  لها  إدارة الثالث:  الحلول  الحج والعمرة وإيجاد  العاملين في وزارة  أداء  الشاملة في تحسين  أثر   -الجودة  الرابع:  املحور 

الجودة الشاملة على أداء العاملين( باختالف متغير سنوات الخبرة، ومن خالل املتوسطات الحسابية املوضحة بالجدول أعاله يتبين    إدارة ق نظام  تطبي

احث ذلك  ا  وذلك لنهم حازوا على أعلى متوسط حسابي. ويفسر الب( عام  15أن الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة التي عدد سنوات خبرتهم أكثر من )

نتيجة مع أن هذه الفئة حصلت على أعلى عدد في توزيع أداة الدراسة وبالتالي جاءت استجاباتهم وأراءهم مختلفة تجاه محاور الدراسة، تختلف هذه ال

يق جميع مبادئ ( والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر أفراد عينة الدراسة عن مدى تطب2010نتيجة دراسة )الشراري،  

 ا ملتغير الخبرة الوظيفية، ومتغير املسمى الوظيفي. الجودة الشاملة وفق   إدارة 

 

 

 

 املتوسط الحسابي ن سنوات الخبرة  املحاور 

 اإلدارية مبدأ املشاركة 

 4.11 16 ( أعوام أو أقل 5)

 3.57 15 ( أعوام 10) –( 5من )

 15) –( 11)من 
 
 3.58 17 ( عاما

 15أكثر من )
 
 4.89 52 ( عاما

 مبدأ املساءلة والشفافية 

 4.09 16 ( أعوام أو أقل 5)

 3.72 15 ( أعوام 10) –( 5من )

 15) –( 11من )
 
 3.74 17 ( عاما

 15أكثر من )
 
 4.78 52 ( عاما

 مبدأ تفويض السلطة 

 3.29 16 ( أعوام أو أقل 5)

 3.81 15 ( أعوام 10) –( 5من )

 15) –( 11من )
 
 3.64 17 ( عاما

 15أكثر من )
 
 4.86 52 ( عاما

 مبدأ الالمركزية والتحسين 

 3.38 16 ( أعوام أو أقل 5)

 3.96 15 ( أعوام 10) –( 5من )

 15) –( 11من )
 
 3.78 17 ( عاما

 15أكثر من )
 
 4.99 52 ( عاما

الجودة الشاملة وأثره   إدارة محور واقع تطبيق نظام 

 على الداء في وزارة الحج والعمرة ككل 

 3.22 16 ( أعوام أو أقل 5)

 3.77 15 ( أعوام 10) –( 5من )

 15) –( 11من )
 
 3.68 17 ( عاما

 15أكثر من )
 
 3.88 52 ( عاما

نظام   تطبيق  أثر  الثاني:  الجودة    إدارة املحور 

 الشاملة على الداء في وزارة الحج والعمرة 

 3.09 16 ( أعوام أو أقل 5)

 3.98 15 ( أعوام 10) –( 5من )

 15) –( 11من )
 
 3.80 17 ( عاما

 15أكثر من )
 
 3.99 52 ( عاما

نظام   تطبيق  تواجه  التي  املعوقات  الثالث:  املحور 

في    إدارة العاملين  أداء  تحسين  في  الشاملة  الجودة 

 وزارة الحج والعمرة وإيجاد الحلول لها 

 3.16 16 ( أعوام أو أقل 5)

 3.26 15 ( أعوام 10) –( 5من )

 15) –( 11من )
 
 3.13 17 ( عاما

 15أكثر من )
 
 3.58 52 ( عاما

نظام   تطبيق  أثر  الرابع:  الجودة    إدارة املحور 

 الشاملة على أداء العاملين 

 3.35 16 ( أعوام أو أقل 5)

 3.67 15 ( أعوام 10) –( 5من )

 15) –( 11من )
 
 4.10 17 ( عاما

 15أكثر من )
 
 4.03 52 ( عاما
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ً
 الفروق باختالف متغير املؤهل العلمي: : اثالث

تبع   الدراسة  الدراسة حول محاور  أفراد عينة  إجابات  إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات  الختالف متغير ا  للتعرف على ما 

ا ( لتوضيح داللة الفروق في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة طبق  one way Anovaاملؤهل العلمي استخدمت الباحثة " تحليل التباين الحادي ")

 إلى اختالف متغير املؤهل العلمي وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي: 

 one way ANOVAيوضح نتائج " تحليل التباين األحادي " ) :(16جدول )
ً
 ا إلى اختالف متغير املؤهل العلمي ( للفروق في متوسطات إجابات أفراد الدراسة طبق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة  0.05( وجود فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 16يتضح من خالل النتائج املوضحة بالجدول )

املشاركة   )مبدأ  والشفافية  -اإلداريةحول  املساءلة  السلطة  -مبدأ  تفويض  والتحسين  -مبدأ  الالمركزية  نظام    -مبدأ  تطبيق  واقع  الجودة   إدارة محور 

الحج والعمرة ككل الداء في وزارة  أثر تطبيق نظام    -الشاملة وأثره على  الثاني:  الحج والعمرة    إدارة املحور  الداء في وزارة  الشاملة على  املحور   -الجودة 

نظام   تطبيق  أثر  قي  إدارة الرابع:  بلغت  العلمي، فقد  املؤهل  باختالف متغير  العاملين(  أداء  الشاملة على  )الجودة  الداللة  ،  0.284،  0.249م مستويات 

فأقل في   0.05( مما يدل على وجود فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05( وجميعها قيم أقل من )0.208،0.431،  0.283، 0.488،  0.333

الالمركزية والتحسين  -لسلطةمبدأ تفويض ا   -مبدأ املساءلة والشفافية  -اإلداريةاتجاهات أفراد عينة الدراسة حول )مبدأ املشاركة   محور واقع   -مبدأ 

الجودة الشاملة على الداء في وزارة   إدارة املحور الثاني: أثر تطبيق نظام    -الجودة الشاملة وأثره على الداء في وزارة الحج والعمرة ككل  إدارة تطبيق نظام  

على أداء العاملين ( باختالف متغير املؤهل العلمي، وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة  الجودة الشاملة  إدارة املحور الرابع: أثر تطبيق نظام  -الحج والعمرة  

)الشراري،   مبادئ  2010دراسة  تطبيق  إحصائية عن مدى  داللة  أظهرت وجود فروق ذات  والتي  العاملين،   إدارة (  وتأهيل  )تدريب  في  الشاملة  الجودة 

 مي.وتحفيز العاملين، والتطبيق الكلي( وفقا للمؤهل العل

أعاله وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة   الجدول  الثالث:    0.05كما يتضح من  الدراسة حول )املحور  أفراد  اتجاهات  فأقل في 

نظام   تطبيق  تواجه  التي  املؤهل   إدارة املعوقات  متغير  باختالف  لها(  الحلول  وإيجاد  والعمرة  الحج  وزارة  في  العاملين  أداء  تحسين  في  الشاملة  الجودة 

مجموع   املجموعات  املحاور 

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

 مستوى الداللة  قيمة ف 

 1.373 1.183 4 4.732 املجموعات بين  اإلدارية مبدأ املشاركة 
 

0.249 
 

غير  

 0.862 95 81.850 داخل املجموعات  دالة

  99 86.582 املجموع 

 1.278 1.076 4 4.305 بين املجموعات  مبدأ املساءلة والشفافية 
 

0.284 
 

غير  

 0.842 95 80.001 داخل املجموعات  دالة

  99 84.306 املجموع 

 1.160 0.838 4 3.353 بين املجموعات  السلطة مبدأ تفويض 
 

0.333 
 

غير  

 0.723 95 68.654 داخل املجموعات  دالة

  99 72.008 املجموع 

 0.864 0.731 4 2.922 بين املجموعات  مبدأ الالمركزية والتحسين 
 

0.488 
 

غير  

 0.845 95 80.308 داخل املجموعات  دالة

  99 83.230 املجموع 

نظام   تطبيق  واقع  الجودة    إدارة محور 

الحج   وزارة  في  الداء  على  وأثره  الشاملة 

 والعمرة ككل 

 1.280 0.896 4 3.586 بين املجموعات 
 

0.283 
 

غير  

 0.700 95 66.512 داخل املجموعات  دالة

  99 70.098 املجموع 

الجودة    إدارةاملحور الثاني: أثر تطبيق نظام  

 الشاملة على الداء في وزارة الحج والعمرة 

 1.502 1.248 4 4.990 بين املجموعات 
 

0.208 
 

غير  

 0.831 95 78.903 داخل املجموعات  دالة

  99 83.893 املجموع 

تطبيق   تواجه  التي  املعوقات  الثالث:  املحور 

أداء    إدارةنظام   في تحسين  الشاملة  الجودة 

وإيجاد   والعمرة  الحج  وزارة  في  العاملين 

 الحلول لها

 2.610 2.256 4 9.023 بين املجموعات 
 

0.040 
 

 دالة

 0.864 95 82.099 داخل املجموعات 

  99 91.122 املجموع 

الجودة    إدارة املحور الرابع: أثر تطبيق نظام  

 الشاملة على أداء العاملين 

غير   0.431 0.964 0.531 4 2.124 بين املجموعات 

 0.551 95 52.313 داخل املجموعات  دالة

  99 54.436 املجموع 
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"، وجاءت النتائج كما LSDالعلمي، ولتحديد صالح الفروق في كل فئة من فئات املؤهل العلمي نحو االتجاه حول هذا املحور، استخدم الباحث اختبار" 

 يوضحها الجدول التالي: 
 " للفروق في كل فئة من فئات املؤهل العلمي LSDيوضح نتائج اختبار " :(17جدول )

 فأقل. 0.05 * فروق دالة عند مستوى 

فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة   0.05يتضح من خالل النتائج املوضحة بالجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

نظام   تطبيق  تواجه  التي  املعوقات  الثالث:  )املحور  الحلو   إدارة حول  وإيجاد  والعمرة  الحج  وزارة  في  العاملين  أداء  تحسين  في  الشاملة  لها( الجودة  ل 

التي   الدراسة  أفراد عينة  لصالح  الفروق  أن  يتبين  أعاله  بالجدول  املوضحة  الحسابية  املتوسطات  العلمي، ومن خالل  املؤهل  متغير  مؤهلهم باختالف 

الدراسة وبالتالي   وذلك لنهم حازوا على أعلى متوسط حسابي. ويفسر الباحث ذلك أن هذه الفئة حصلت على أعلى عدد في توزيع أداة  العلمي بكالوريوس

 .هم مختلفة تجاه محاور الدراسةؤ جاءت استجاباتهم وأرا 

   الفروق باختالف متغير املستوى الوظيفي:  :ارابعً 

تبع   الدراسة  الدراسة حول محاور  أفراد عينة  إجابات  إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات  ا الختالف متغير للتعرف على ما 

( لتوضيح داللة الفروق في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة one way Anovaالوظيفي استخدمت الباحثة " تحليل التباين الحادي ")املستوى  

 ا إلى اختالف متغير املستوى الوظيفي وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:طبق  

 one way ANOVAيوضح نتائج " تحليل التباين األحادي " ):( 18جدول )
ً
 ا إلى اختالف متغير املستوى الوظيفي ( للفروق في متوسطات إجابات أفراد الدراسة طبق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فأقل.  0.05 *فروق دالة عند مستوى 

داللة   إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  أعاله وجود فروق   بالجدول  املوضحة  النتائج  أفراد عينة    0.05يتضح من خالل  اتجاهات  في  فأقل 

املشاركة   )مبدأ  والشفافية  -اإلداريةالدراسة حول  املساءلة  السلطة  -مبدأ  تفويض  والتحسين  -مبدأ  الالمركزية  نظام    -مبدأ  تطبيق  واقع   إدارة محور 

 املتوسط الحسابي ن املؤهل العلمي  املحاور 

  إدارة املحور الثالث: املعوقات التي تواجه تطبيق نظام 

الجودة الشاملة في تحسين أداء العاملين في وزارة الحج  

 والعمرة وإيجاد الحلول لها 

 4.10 18 ثانوي 

 4.66 55 بكالوريوس

 3.97 5 دبلوم عالي 

 4.13 20 ماجستير 

 4.01 2 دكتوراه 

مجموع   املجموعات املحاور 

 املربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 املربعات

 مستوى الداللة  قيمة ف 

غير   0.670 0.402 0.356 2 0.712 بين املجموعات  اإلدارية مبدأ املشاركة 

 0.885 97 85.870 املجموعات داخل  دالة

  99 86.582 املجموع

غير   0.545 0.611 0.524 2 1.049 بين املجموعات  مبدأ املساءلة والشفافية 

 0.858 97 83.257 داخل املجموعات  دالة

  99 84.306 املجموع

غير   0.831 0.185 0.137 2 0.274 بين املجموعات  مبدأ تفويض السلطة 

 0.740 97 71.733 داخل املجموعات  دالة

  99 72.008 املجموع

غير   0.398 0.930 0.783 2 1.566 بين املجموعات  مبدأ الالمركزية والتحسين

 0.842 97 81.664 داخل املجموعات  دالة

  99 83.230 املجموع

الجودة الشاملة    إدارةمحور واقع تطبيق نظام  

 وأثره على الداء في وزارة الحج والعمرة ككل 

غير   0.664 0.411 0.295 2 0.590 بين املجموعات 

 0.717 97 69.508 داخل املجموعات  دالة

  99 70.098 املجموع

نظام   تطبيق  أثر  الثاني:  الجودة    إدارةاملحور 

 الشاملة على الداء في وزارة الحج والعمرة

غير   0.236 1.467 1.231 2 2.463 بين املجموعات 

 0.839 97 81.430 داخل املجموعات  دالة

  99 83.893 املجموع

تطبيق   تواجه  التي  املعوقات  الثالث:  املحور 

أداء    إدارةنظام   تحسين  في  الشاملة  الجودة 

العاملين في وزارة الحج والعمرة وإيجاد الحلول  

 لها

 دالة 0.001 7.286 5.951 2 11.901 بين املجموعات 

 0.817 97 79.220 داخل املجموعات 

  99 91.122 املجموع

نظام   تطبيق  أثر  الرابع:  الجودة    إدارةاملحور 

 الشاملة على أداء العاملين 

غير   0.183 1.730 0.937 2 1.875 بين املجموعات 

 0.542 97 52.561 داخل املجموعات  دالة

  99 54.436 املجموع
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الحج والعمرة ككلال الداء في وزارة  الداء في وزارة الحج والعمرة     إدارة املحور الثاني: أثر تطبيق نظام    -جودة الشاملة وأثره على    -الجودة الشاملة على 

، 0.670الجودة الشاملة على أداء العاملين( باختالف متغير املستوى الوظيفي، فقد بلغت قيم مستويات الداللة )  إدارة املحور الرابع: أثر تطبيق نظام  

 0.05( مما يدل على وجود فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05( وجميعها قيم أقل من )0.183،  0.236، 0.664،  0.398، 0.831،  0.545

محور  -مبدأ الالمركزية والتحسين -مبدأ تفويض السلطة -مبدأ املساءلة والشفافية -اإلداريةينة الدراسة حول )مبدأ املشاركة فأقل في اتجاهات أفراد ع

اء في الجودة الشاملة على الد   إدارة املحور الثاني: أثر تطبيق نظام    -الجودة الشاملة وأثره على الداء في وزارة الحج والعمرة ككل  إدارة واقع تطبيق نظام  

 الجودة الشاملة على أداء العاملين ( باختالف متغير املستوى الوظيفي. إدارة املحور الرابع: أثر تطبيق نظام  -وزارة الحج والعمرة 

أعاله وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة   الجدول  الثالث:    0.05كما يتضح من  الدراسة حول )املحور  أفراد  اتجاهات  فأقل في 

نظام  امل تطبيق  تواجه  التي  املستوى   إدارة عوقات  متغير  باختالف  لها(  الحلول  وإيجاد  والعمرة  الحج  وزارة  في  العاملين  أداء  تحسين  في  الشاملة  الجودة 

"، وجاءت النتائج LSDالوظيفي، ولتحديد صالح الفروق في كل فئة من فئات املستوى الوظيفي نحو االتجاه حول هذا املحور، استخدم الباحث اختبار"

 كما يوضحها الجدول التالي: 

 " للفروق في كل فئة من فئات املستوى الوظيفي LSDيوضح نتائج اختبار " :(19جدول )

 

 

 

 فأقل. 0.05* فروق دالة عند مستوى 

فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة  0.05يتضح من خالل النتائج املوضحة بالجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

نظام   تطبيق  تواجه  التي  املعوقات  الثالث:  )املحور  لها(   إدارة حول  الحلول  وإيجاد  والعمرة  الحج  وزارة  في  العاملين  أداء  تحسين  في  الشاملة  الجودة 

يتبي أعاله  بالجدول  املوضحة  الحسابية  املتوسطات  الوظيفي، ومن خالل  املستوى  املوظفين  باختالف متغير  الدراسة  أفراد عينة  الفروق لصالح  أن  ن 

لي جاءت  اإلداريين وذلك لنهم حازوا على أعلى متوسط حسابي. ويفسر الباحث ذلك أن هذه الفئة حصلت على أعلى عدد في توزيع أداة الدراسة وبالتا

شاملة في تحسين أداء العاملين في وزارة الحج والعمرة وإيجاد الحلول الجودة ال إدارة هم مختلفة تجاه املعوقات التي تواجه تطبيق نظام ؤ استجاباتهم وأرا 

 .لها وذلك بسبب عملهم كموظفين إداريين فهم على علم بجميع هذه املعوقات

 النتائج والتوصيات:  .5

 النتائج. يشمل هذا الجزء على عرض لبرز النتائج التي تم التوصل إليها ومن ثم التوصيات املقترحة في ضوء تلك 

 نتائج الدراسة:    . 1.5

، املساءلة والشفافية،  اإلداريةالجودة الشاملة من خالل )املشاركة    إدارة أظهرت نتائج الدراسة موافقة أفراد الدراسة على محور واقع تطبيق نظام   •

لدراسة على تفويض السلطة، الالمركزية والتحسين( وأثره على الداء في وزارة الحج والعمرة، كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك موافقة بين أفراد ا 

 ، فقد اشتمل هذا البعد على خمس عبارات، ومن أبرز هذه العبارات: اإلداريةمبدأ املشاركة 

 .وظفين من جميع املستويات في اإلحساس بالهمية ورفع الروح املعنويةتساعد مشاركة امل .1

 . املختلفة هو تطوير إلمكانياتهم  اإلداريةوحل املشكالت  اإلداريةقناعة الوزارة ان مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات  .2

 تشجع الوزارة املوظفين على املشاركة في انجاز املهام الصعبة. .3

الدراسة أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة على مبدأ املساءلة والشفافية، فقد اشتمل هذا البعد على خمس عبارات، ومن أبرز هذه أظهرت نتائج   •

 العبارات: 

 .املتبعة بالوزارة في حث املوظفين على أداء مهامهم  اإلداريةتساهم املساءلة  .1

 .فين ضمن لوائح الوزارة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومساءلة املقصرين لجميع املوظ  .2

 يتم تشجيع املوظفين على مبدأ املسؤولية املشتركة وان الجميع مسؤول عن نتائج العمل النهائية.  .3

هذه   بينت نتائج الدراسة أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة على مبدأ املساءلة والشفافية، فقد اشتمل هذا البعد على خمس عبارات، ومن أبرز  •

 العبارات: 

 .منح املدراء الصالحيات إلنجاز العمال التي تخص إدارتهم يتم  .1

 .شرافهم وتقديم املقترحات لهم إ املشرفة بمتابعة املدراء الذين تحت  دارة تقوم اإل  .2

 يتابع املدراء مدى التزام العاملين باملهام املفوضة إليهم وتزويدهم باملعلومات واملهارات الالزمة.  .3

 املتوسط الحسابي ن املستوى الوظيفي  املحاور 

الجـودة  إدارةاملحـور الثالـث: املعوقـات التـي تواجـه تطبيـق نظـام 

الشاملة في تحسين أداء العاملين في وزارة الحج والعمـرة وإيجـاد 

 الحلول لها

 4.13 18 عليا  إدارة

 3.22 29 تنفيذية  إدارة

 4.23 53 موظف اداري 
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أن   • الدراسة  نتائج  أبرز  أوضحت  البعد على خمس عبارات، ومن  املساءلة والشفافية، فقد اشتمل هذا  الدراسة على مبدأ  أفراد  بين  هناك موافقة 

 هذه العبارات: 

 .على تشجيع املوظفين لتقديم اقتراحاتهم وافكارهم للتطوير وتحسين الداء دارة تحرص اإل  .1

 .ا لتحسين خدماتها للعمالءتطبيقات الجودة سعي  تعمل الوزارة على مواكبة كل ما هو حديث في مجال  .2

 نه جزء ال يتجزأ من متطلبات الجودة بالوزارة. أ لى التحسين والتطوير املستمر على إ ينظر  .3

شتمل هذا الجودة الشاملة على الداء في وزارة الحج والعمرة، ا   إدارة أظهرت نتائج الدراسة أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة على أثر تطبيق نظام   •

 ا بدرجة موافقة من قبل أفراد الدراسة، ومن أبرز هذه العبارات: املحور على إحدى عشر عبارة جاءت جميع  

 العليا بالوزارة على رفع مستوى أداء العاملين فيها.   دارة تحرص اإل  .1

 تقوم الوزارة بمراقبة مستوى جودة الخدمات املقدمة من قبلها باستمرار. .2

 ة بالوزارة على معالجة الخطاء بمجرد حدوثها.تحرص اإلدارات املختلف .3

 الجودة الشاملة بالوزارة.  إدارة توجد إدارات واقسام مختصة في  .4

 تتبنى الوزارة خطة استراتيجية واضحة لنشر ثقافة الجودة وتحقيقها في كامل منظومتها. .5

التي تواجه تطبيق نظام   • املعوقات  الدراسة على  أفراد  بين  أن هناك محايدة  الدراسة  نتائج  العاملين في    إدارة بينت  أداء  الشاملة في تحسين  الجودة 

وافق( ومن  وزارة الحج والعمرة وإيجاد الحلول لها، فقد اشتمل هذا املحور على ثماني معوقات تراوحت استجابات أفراد الدراسة ما بين )محايد، م

 أبرز هذه املعوقات: 

 قلة الدورات والبرامج التدريبية عن الجودة الشاملة يعيق تنفيذ وتطبيق الجودة في الوزارة.  .1

 عدم توفر املعلومات والبيانات الالزمة يعيق تطبيق وتنفيذ متطلبات الجودة الشاملة في الوزارة.  .2

 الوزارة وغموضها.عدم وضوح استراتيجيات الجودة الشاملة في  .3

 ا.ا ومحلي  املختصة بالوزارة مع مراكز البحاث والدراسات املتعلقة بالجودة الشاملة عاملي   دارة ضعف مشاركة اإل  .4

أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة على أثر تطبيق نظام   • املحور    إدارة أظهرت نتائج الدراسة على  أداء العاملين، اشتمل هذا  الجودة الشاملة على 

 لى ست عبارات، تراوحت استجابات أفراد الدراسة عليها ما بين )موافق، موافق بشدة( ومن أبرز هذه العبارات: ع

 يؤدي تحسين أداء العاملين الى تقليل التكاليف املادية على املدى الطويل.  .1

 تساهم الجودة في تحسين أداء العاملين بالوزارة. .2

 توى أدائهم. ينعكس رضا العاملين بالوزارة في ارتفاع مس .3

، املساءة والشفافية، مبدأ تفويض السلطة، مبدأ الالمركزية والتحسين(  اإلداريةمن )املشاركة  كلأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة بين عالقة بين  •

 وزارة الحج والعمرة. ومستوى تقييم الداء في وزارة الحج والعمرة، مما يدل على وجود تأثير لهذه املتغيرات على مستوى تقييم الداء في 

 ( ومستوى تقييم الداء في وزارة الحج والعمرة. اإلداريةأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين )املشاركة  .1

 أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين )املساءلة والشفافية( ومستوى تقييم الداء في وزارة الحج والعمرة.  .2

 رت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين )تفويض السلطة( ومستوى تقييم الداء في وزارة الحج والعمرة. أظه .3

 أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين )الالمركزية والتحسين( ومستوى تقييم الداء في وزارة الحج والعمرة.  .4

الدراسة عدم  وجود ف • نتائج  املشاركة    0.05روق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  بينت  الدراسة حول )مبدأ  أفراد عينة  اتجاهات  فأقل في 

والشفافية  -اإلدارية املساءلة  السلطة  -مبدأ  تفويض  والتحسين  -مبدأ  الالمركزية  نظام    -مبدأ  تطبيق  واقع  وأثره على    إدارة محور  الشاملة  الجودة 

املحور الثالث: املعوقات    -الجودة الشاملة على الداء في وزارة الحج والعمرة    إدارة املحور الثاني: أثر تطبيق نظام    -رة ككلالداء في وزارة الحج والعم

لها    إدارة التي تواجه تطبيق نظام   الحلول  الحج والعمرة وإيجاد  وزارة  العاملين في  أداء  الشاملة في تحسين  أثر تطبيق نظام    -الجودة  الرابع:  املحور 

 الجودة الشاملة على أداء العاملين ( باختالف متغير الجنس. إدارة 

داللة   • إحصائية عند مستوى  داللة  الدراسة وجود فروق ذات  نتائج  املشاركة   0.05أوضحت  )مبدأ  الدراسة حول  أفراد عينة  اتجاهات  في  فأقل 

املساءلة والشفافية  -اإلدارية السلطة  -مبدأ  الالمركزية والتحسين  -مبدأ تفويض  الشاملة وأثره على   إدارة محور واقع تطبيق نظام    -مبدأ  الجودة 

ث: املعوقات املحور الثال  -الجودة الشاملة على الداء في وزارة الحج والعمرة    إدارة املحور الثاني: أثر تطبيق نظام    -الداء في وزارة الحج والعمرة ككل

لها  إدارة التي تواجه تطبيق نظام   الحلول  الحج والعمرة وإيجاد  العاملين في وزارة  أداء  الشاملة في تحسين  أثر تطبيق نظام    -الجودة  الرابع:  املحور 

الدراسة    إدارة  أفراد عينة  الفروق لصالح  الخبرة، وجاءت  ( باختالف متغير سنوات  العاملين  أداء  الشاملة على  التي عدد سنوات خبرتهم الجودة 

 ا. ( عام  15أكثر من )
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 -اإلداريةفأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول )مبدأ املشاركة  0.05بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  •

املساءلة والشفافية السلطة  -مبدأ  الالمركزية والتحسين  -مبدأ تفويض  الداء في   إدارة محور واقع تطبيق نظام    -مبدأ  الشاملة وأثره على  الجودة 

الداء في وزارة الحج والعمرة    إدارة املحور الثاني: أثر تطبيق نظام    -وزارة الحج والعمرة ككل ع: أثر تطبيق نظام املحور الراب  -الجودة الشاملة على 

العلمي   إدارة  مؤهلهم  التي  الدراسة  عينة  أفراد  لصالح  الفروق  وجاءت  العلمي  املؤهل  متغير  باختالف  العاملين(  أداء  على  الشاملة  الجودة 

 بكالوريوس. 

داللة   • إحصائية عند مستوى  داللة  الدراسة وجود فروق ذات  نتائج  الدراس  0.05أوضحت  أفراد عينة  اتجاهات  في  املشاركة فأقل  )مبدأ  ة حول 

املساءلة والشفافية  -اإلدارية السلطة  -مبدأ  الالمركزية والتحسين  -مبدأ تفويض  الشاملة وأثره على   إدارة محور واقع تطبيق نظام    -مبدأ  الجودة 

املحور الرابع: أثر تطبيق    -ة الحج والعمرة  الجودة الشاملة على الداء في وزار   إدارة املحور الثاني: أثر تطبيق نظام    -الداء في وزارة الحج والعمرة ككل

 الجودة الشاملة على أداء العاملين( باختالف متغير املستوى الوظيفي وجاءت الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة املوظفين اإلداريين. إدارة نظام 

 توصيات الدراسة:    . 2.5

 يلي:في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها توص ي الباحثة بما 

نفيذها وضع استراتيجية مناسبة للعاملين في وزارة الحج والعمرة والعمل على مشاركة مدراء فيها وتقديمها للعاملين وتوضيحها لهم والعمل على ت •

 خالل الوقت املطلوب. 

 لوسائل واملعدات الالزمة. الجودة الشاملة، من حيث ا  إدارة الحرص على تهيئة العمل داخل وزارة الحج والعمرة بشكل مناسب لتطبيق نظام  •

مستوى  • رفع  وتعمل على  العاملين  لجميع  والوضوح  بالدقة  تتميز  والعمرة  الحج  وزارة  داخل  للعاملين  استراتيجية واضحة  تبني خطة  العمل على 

 جودة الخدمات التي يقدمونها

ال • في وزارة  العاملين  احتياجات  لتلبية  الالزمة  املساندة  واإلمكانيات  الخدمات  املالي والذي  توفير  الدعم  النتائج ضعف  أظهرت  حج والعمرة، حيث 

 يحتاجونها لتوفير هذه االمكانيات. 

التدريبية عن و توفير ورش عمل   • الدورات والبرامج  تلك  أن قلة  النتائج  أظهرت  الشاملة، حيث  الجودة  الحج والعمرة عن  للتدريب في وزارة  معامل 

 ي الوزارة.الجودة الشاملة يعيق تنفيذ وتطبيق الجودة ف

 . العمل على توفير نظام معلومات وبيانات للعاملين في وزارة الحج والعمرة يساعدهم في تطبيق وتنفيذ متطلبات الجودة الشاملة في الوزارة  •

الحج والعمرة على تنفيذ االستراتيجية املوجودة وذلك من خالل شرحها لهم وتقديم مكافآت مادية ومعنوي • ة للمتفوقين تشجيع العاملين في وزارة 

 منهم. 

 مقترحات الدراسة: . 3.5

ساهم في إثراء امليدان في ذل
ُ
 ك املجال:في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها تقدمت الباحثة بعض املقترحات لدراسات مستقبلية، والتي تأمل أن ت

 نظر أخرى وبمناطق أخرى.إجراء دراسة تتناول معوقات تطبيق الجودة الشاملة في وزارة الحج والعمرة من وجهة  •

 الجودة الشاملة في وزارة الحج والعمرة بمنطقة مكة املكرمة.  إدارة إجراء دراسة تتناول تصور مقترح لتفعيل نظام  •

 الجودة الشاملة. إدارة واقع احتياجات وزارة الحج والعمرة في ضوء تطبيق نظام  •

 :راجعامل

، دراسة تطبيقية على شركات توزيع الكهرباء  الجودة الشاملة في تحسين مستويات األداء املؤسس ي  إدارة دور   (.2022الروس، ثابت. )  أدريس، تيمان وأبو

 (. 40العدد ) :املجلة العربية للنشر العلمي .في فلسطين

العمال   إدارة قسم   .ماجستير .غزة  أثر تطبيق مبادئ الجودة الشاملة على أداء املؤسسات الهلية الجنبية العاملة في قطاع (.2009بدر، رشاد محمود. )

 .غزة  -الجامعة اإلسالمية  -كلية التجارة  -

( واملدهون، محمد.  رشاد محمود،  في قطاع غزة 2017بدر،  العاملة  االجنبية  االهلية  املؤسسات  أداء  الشاملة على  الجودة  مبادئ  تطبيق  أثر  مجلة   .(. 

 . 136-104 :(4) 25 :الجامعة االساملية للبحوث االنسانية

قسم   .ماجستير  .الجودة الشاملة في ظل الثقافة التنظيمية السائدة في البنوك العاملة في قطاع غزة   إدارة واقع تطبيق أبعاد   (.2007بركات، منال طه. )

 .غزة  -الجامعة اإلسالمية  -كلية التجارة  -العمال  إدارة 

الوظيفي    إدارة (.  2017بن عودة، قصير وأيوب مختار. ) الشاملة وعالقتها باالداء  االنسانية .  دراسة ميدانية بمؤسستي بوهران  –الجودة  العلوم  مجلة 

 .357-368(، 31) :واالجتماعية

الردن(.  2016حسين، أحمد نعيم موس ى. ) اإلفتاء العام في  الحاكمية من وجهة نظر إسالمية على التميز في دائرة  معة جا  -. ماجستير. كلية العمالأثر 

 الردن. -عمان العربية
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العاملين فيها  إدارة أثر ممارسات  (.  2019خضر، محمد حسين إسماعيل. ) إربد من وجهة نظر  أداء غرفة تجارة  الشاملة على  قسم    .ماجستير  .الجودة 

 جامعة آل البيت.  - اإلداريةكلية االقتصاد والعلوم  -العمال  إدارة 

الجودة الشاملة في املكتبات الجامعية الحكومية في الردن   إدارة الثقافة التنظيمية وعالقتها بدرجة ممارسة   (.2010داوود. )الخاليلة، إيمان عبد الرحيم  

 .الجامعة الردنية -كلية الدراسات العليا  .. ماجستيرمن وجهة نظر العاملين فيها

 .ودة الشاملة لتحسين الداء املؤسس ي في شركات التعدين والصناعات االستخراجيةالج  إدارة دور بيئة املنظمة في تبني   (.2011الداؤود، عبير اجريس. )

 .جامعة عمان العربية  -واملالية العليا  اإلداريةكلية الدراسات  .دكتوراه 

( باملؤسسات االجتماعية(.  2017درويش، سامان توفيق.  االداء  الشاملة في تحسين  الجودة  امل  -دور تطبيق معايير  ؤسسات االجتماعية في دراسة حالة 

 .أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة النيلين .العراق –محافظة السليمانية بإقليم كوردستان 

( محمد.  زايد  توفيق  السعودية  إدارة دور  (.  2020الرقب،  الجامعات  لدى  املجتمعية  املسؤولية  تعزيز  في  الشاملة  التربيةالجودة  كلية  امللك    -.  جامعة 

 لعربية السعودية.اململكة ا  -سعود

( واقع  (.  2021رواس، حسن سراج.  املكرمة  إدارة تقييم  بمكة  واإلعاشة  التموين  بالتطبيق على مؤسسات  والعمرة  الحج  في منظومة  الشاملة  . الجودة 

 اململكة العربية السعودية.  -جامعة أم القرى  -العمال إدارة ماجستير. كلية 

املعنوية للعاملين معهم  (.2012الزعبي، خالد محمود عبد هللا. ) كلية   .ماجستير  .أنماط تفويض السلطة لدى القادة اإلداريين وعالقته بمستوى الروح 

 .جامعة عمان العربية -العلوم التربوية والنفسية 

أثر تطبيقات معايير الجودة الشاملة واالعتماد الكاديمي على تحسين الداء الفردي واملؤسس ي للجامعات الحكومية 2021. )السرحان، عبد هللا فهد  .)

 .الردن -والقيادة اإلسالمية دارة مجلة اإل  -الردنية. الهيئة العاملية للتسويق اإلسالمي

 اعة والنشر. دار رسالن للطب. الجودة الشاملة  إدارة  .(2016) .الصرن، رعد

 دار عالء الدين للنشر. .االبتكار واإلبداع إدارة (. 2001) الصرن، رعد.

كلية   -العمال    إدارة قسم    .ماجستير   .الجودة الشاملة على أداء الجمعيات الخيرية في الردن  إدارة أثر ممارسات  (.   2019عبد القادر، هبى خليل فالح. )

 جامعة آل البيت.  - اإلداريةاالقتصاد والعلوم 

الجودة الشاملة في رفع كفاءة الداء املؤسس ي ودعم امليزة التنافسية بالتطبيق على املصارف التجارية   إدارة أثر  (.  2021عبد هللا، السماني حامد محمد. )

 السودان.  -النيلينجامعة  -. رسالة دكتوراه. كلية الدراسات العلياالسودانية

الجودة الشاملة على أداء قطاع الصناعات الغذائية السودانية، دراسة حالة مجموعة شركات معاوية   إدارة أثر  (.  2017عبد الوهاب، محمد نور هللا. )

 .رسالة دكتوراه، جامعة النيلين، السودان .البرير

 دار الفكر.. الطبعة السادسة، وأدواته وأساليبه  .بحث العلمي مفهومهال(. 2014عبيدات، ذوقان، عدس، عبد الرحمن، عبد الحق،كايد. )

 إدارةقسم    .ماجستير  .الجودة الشاملة وأثرها على مستوى أداء املوارد البشرية  إدارة مدى االلتزام بتطبيق معايير   (.  2010العتيبي، فالح شجاع فالح. )

 .جامعة الشرق الوسط -كلية العمال  -العمال 

 مكتبة العبيكان.  .املدخل إلى البحث في العلوم السلوكية(. 2012العساف، صالح بن حمد. )

 السعودية.اململكة العربية  -جامعة امللك خالد -. كلية العمالالجودة الشاملة في تحسين الخدمات الصحية إدارة دور (. 2022ل عون وآخرون. )آ 

( أحمد.  الردنية  إدارة أثر ممارسات  (.  2019ابن عيس ى، معاذ محمد عدنان  الحكومية  املستشفيات  في  العاملين  أداء  الشاملة على   .ماجستير  .الجودة 

 جامعة آل البيت.  - اإلداريةكلية االقتصاد والعلوم  -العامة  دارة العمال واإل  إدارة قسم 

( حدر.  اإل (.  2017فاطمة،  االقتصادي   دارة دور  التطوير  تحقيق  في  السياسيةباملشاركة  العلوم  قسم  ماجستير.  السياسية  -.  والعلوم  الحقوق   -كلية 

 الجزائر.  -جامعة مولود معمري تيزي وزو

 -. ماجستير، كلية التجارة  ملنظمات الهلية بقطاع غزة دور اإلفصاح املحاسبي في دعم أنظمة الرقابة املالية واملساءلة في ا (.  2017قشطة، سليم بشير. )

 .غزة  -الجامعة اإلسالمية 

( حسين.  العزب  مبادئ  (.  2021محمد،  تطبيق  الردنية  إدارة أثر  االتصاالت  شركة  في  املؤسس ي  الداء  على  الشاملة  مؤتةالجودة  جامعة  ماجستير.   .- 
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Abstract: 
The current study dealt with the topic of tools to provide a distinct digital customer experience for B2C 
organizations in the age of uncertainty. The study aimed to identify the tools through which to provide a distinct 
digital customer experience. An electronic questionnaire was distributed to the study sample for the purpose of 
collecting data to test the study hypotheses. The current study focused on the Kingdom of Saudi Arabia. The 
sample size was 550 individuals. Stepwise analysis was used to test the study's hypotheses. The study concluded 
that the most important tools for providing a distinct digital customer experience for B2C organizations in the 
age of uncertainty are the outstanding performance of the online store, the product’s value proving, and effective 
communication with customers. The case study contributes to enriching the knowledge side of the dimensions 
of the digital customer experience, which have not been adequately addressed by researchers. It will also 
contribute to informing those responsible for digital marketing in B2C organizations how to enhance the 
customer's digital experience in a way that they can maintain and increase their loyalty. 

keywords: Digital customer experience; Age of uncertainty; Online store performance; Proof of product value; 
Effective communication with customers. 

 ص: امللخ

التعرف على   ىعصر عدم اليقين، وهدفت الدراسة ال  يف B2Cتناولت الدراسة الحالية موضوع أدوات تقديم تجربة عمالء رقمية متميزة ملنظمات  

عينة الدراسة بغرض لجمع البيانات الختبار فروض  ىلكتروني علإيمكن من خاللها تقديم تجربة عمالء رقمية متميزة. وتم توزيع استبيان  ياألدوات الت

معامل االنحدار املتدرج  مفردة، وقد تم استخدام تحليل   550الدراسة. وركزت الدراسة الحالية على اململكة العربية السعودية، وبلغ حجم العينة  

(stepwise ) لى أن أهم أدوات تقديم تجربة عمالء رقمية متميزة ملنظمات إالختبار فروض الدراسة. وقد خلصت الدراسةB2C عصر عدم اليقين   يف

 . ثبات قيمة املنتج، والتواصل الفعال مع العمالء إلكتروني، و األداء املتميز للمتجر اإل يه

 الرقمية؛ عصر عدم اليقين؛ أداء املتجر االلكتروني؛ إثبات قيمة املنتج؛ التواصل الفعال مع العمالء. تجربة العمالء الكلمات املفتاحية: 
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1. Introduction 

Customer experience is one of the most important mechanisms on which to compete in an era of uncertainty, 
as this era is characterized by successive crises with fierce competition, which made the customer differentiate 
between products accurately, and the customer experience contributes to choosing the product and repurchasing 
again. Therefore, it has become imperative for brands to provide an excellent experience to their customers in order 
to ensure their loyalty and that they will buy from them again. 

Customer experience expresses the way the organization interacts with customers during the purchasing 
journey starting from marketing to sales and after-sales service. It involves recognizing the customer's feelings 
about the brand at every point of contact with the customer (Sam, 2020, where it is possible through the customer 
experience to either develop the customer's feeling towards the brand or destroy this feeling (Anurag, 2021). 
Therefore, there are many important decisions that the organization must take at one of the points of contact with 
the customer that affect the extent of the success of the organization’s work (Isabella, 2018). Interaction improves 
the customer experience as they want to communicate effectively with their brand and want the organization to 
know them (Debra, 2020). These interactions have a cumulative effect on customers' impression and loyalty to the 
brand, and then increase sales and increase profits. Rather, it has become a very important competitive factor in an 
era in which competition intensified as a result of the increase in the number of brands. As this era is characterized 
by uncertainty, this includes conflict in events and crises whether economic, political, or social, which is mainly 
reflected in marketing. That is why organizations have to find mechanisms that help them in marketing their 
products in this era (Sang & Lee,2020), which is considered one of the most important at the present time to 
improve the customer experience. 

Academics have been interested in the topic of digital customer experience, how it affects the brand and how 
to improve it through several factors such as following up on his journey and points of contact with him, working 
to improve them, and providing good customer service .The current study contributes to this knowledge by 
developing mechanisms to improve customer experience through a model that includes a number of main 
dimensions from which several sub-dimensions branch.  

The current study was applied to the Kingdom of Saudi Arabia, as it is concerned with digital marketing and is 
considered a promising market for it. It is also one of the most emerging countries in digital marketing, in which 
consumers are connected to the Internet and shopping through it. 

1.1. Study Problem: 

In an age of uncertainty with fierce competition in the markets, digital organizations no longer have a choice 
in finding ways in which they try to attract customers and ensure their satisfaction and loyalty to the brand. The 
digital customer experience is one of the most important of these methods, which is one of the most ways to 
overcome strong competition and the era of uncertainty. As it allows interaction between electronic stores and 
customers, which is one of the best things for customers and which makes them attracted to the store greatly . where 
previous studies did not identify the ways in which digital organizations can provide a distinctive digital experience 
to the customer that contributes to overcoming the crises of the age of uncertainty. That is why the current study 
will address this topic as the study attempts to identify the mechanisms and methods for improving the digital 
customer experience. Hence, the current study attempts to identify the answer to the following question: "What are 
the mechanisms for improving the digital customer experience to overcome the age of uncertainty." 

Several sub-questions emerge from this question: 
• Can the performance of the online store provide a distinct digital customer experience for B2C organizations 

in an age of uncertainty? 
• Can product value proving deliver a superior digital customer experience to B2C organizations in an age of 

uncertainty? 
• Can communication with the customer provide a distinct digital customer experience for B2C organizations in 

an age of uncertainty? 

1.2. The Importance of the Study: 

The importance of the current study comes in that it deals with an important aspect of marketing that can 
enhance the brand's position in the markets. It is through this that it is possible to present a better image of the 
brand, increase customer retention, increase their loyalty, satisfaction and trust in the brand, advocate for it, 
enhance its competitive position, and then increase its profits in an era of intense competition and uncertainty in 
all its aspects, especially in the aspect of marketing. The importance of the current study is also due to the fact that 
it deals with the digital aspect of improving the customer experience, as the transition to digital marketing for most 
brands, especially after COVID-19. Accordingly, the study will contribute to providing organizations in the form of 
B2C with the most important dimensions through which they can enhance the customer's digital experience to 
maintain and gain loyalty. 

Also, previous studies did not address the subject in the study with the explanation that the current study dealt 
with, so this is an addition to the theoretical and cognitive aspect. 
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1.3. Study Objectives: 

The current study aims to: 
• Recognize the extent to which the performance of the online store contributes to providing a distinct digital 

experience to the B2C client in the age of uncertainty. 
• Reaching the extent to which the product value proving contributes to providing a distinct  digital experience 

to the B2C client in the age of uncertainty. 

• Recognize the importance of communicating with the customer in providing a distinct digital experience to the 
B2C customer in the age of uncertainty. 

1.4. Study Assumptions: 

The online store is the brand’s performance and market over the Internet, and from this standpoint, it must be 
given priority in dealing, and the online store must be credible and contain all types of products, provided that 
filtering options are available which allows the shopper to filter among the many products on the site (Zhang et al., 
2017). This is of paramount importance in the case of B2C marketing due to the large number of products available 
through the online store, and it is difficult for the customer to choose among them (Bilgihan et al., 2016). The online 
store should also be easy to navigate (Mohd-Ramly & Omar, 2017). In addition, it should simply proceed in all 
operations so that the customer does not get bored and have the opportunity to enjoy shopping (Petit et al., 2019; 
Debra, 2020). An online store can take advantage of artificial intelligence technologies such as chatbots to provide 
a better customer experience (Anurag, 2021), and the payment process is secure (Maryam, 2020).  

Accordingly, the first hypothesis of the study can be formulated as follows: 
H1: There is a significant relationship between the performance of the online store and providing a distinct digital 
experience to the B2C client in the age of uncertainty. 

Products are the basis of the work of the online store, and because the digital customer does not see the 
product, an adequate description of the product with all its characteristics must be provided (Bustamante & Rubio, 
2017). It also contains the advantages of using it, the possibilities available in the product, and the extent of the 
benefit that the customer will get from the product (Hyken, 2018). The products must be diversified through the 
online store. If the customer does not find the product he wants, of course, he will leave the store immediately 
(Kuehnl et al., 2019; Anurag, 2021). It must also be presented in a smooth manner that is easy for the customer to 
identify, as the lack of quick access to the products he wants will also lead him to leave the store immediately (Debra, 
2020). It is necessary to present the characteristics and features of the product and the benefits that will accrue to 
the customer from using it (Cliff, 2018). 

Accordingly, the second hypothesis of the study can be formulated as follows: 
H2: There is a significant relationship between proving the value of the product and providing a distinct digital 
experience to the B2C client in the age of uncertainty. 

The online store should always maintain communication with customers, and even make friends with them, 
which can be done through the online store itself or through e-mail communication (Ladhari et al., 2019; Mukerjee 
et al., 2019). Providing good customer service is one of the first steps to provide a distinctive digital customer 
experience, as the presence of a guide to help the customer on the online store provides good customer service and 
thus provides a distinctive customer experience (Sang & Lee, 2020). Also, the means of communicating with 
customers through the online store, such as chatting and responding to immediate inquiries, works to provide a 
distinctive customer experience (Orlova et al., 2020; HyunJee & Choi 2019). 
H3: There is a significant relationship between communication with the customer and providing a distinct digital 
experience to the B2C customer in the age of uncertainty. 

2. Theoretical Framework and Previous Studies 

2.1. Theoretical Framework: 

Digital Customer Experience: 

It is the customer's experience while dealing with the online store, which mainly relates to the extent of the 
customer's interaction with the online store while doing the digital shopping process. 

The Importance of Improving the Digital Customer Experience: 

The importance of improving the customer experience digitally is due to the importance of the customer and 
the importance of his satisfaction with the online store with the products and accompanying services it offers. A 
good customer experience leads to satisfaction and loyalty, an increase in the conversion rate within the store, 
repeating buying from the online store and encouraging him to spend through the online store. The opposite is true 
as the weak experience provokes the customer’s dissatisfaction, his rejection of the online store and his failure to 
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visit him again by approximately 88%, according to the statistics (Mukerjee et al., 2019). The importance of 
providing a good experience to the customer can be summarized as: (Omair, 2020) 
• Controlling marketing costs: The organization reduces spending costs to attract and convince customers and 

increase retention. 
• Increasing sales: providing a good customer experience increases the likelihood of a customer buying, and even 

repeating purchases, which increases sales. 
• Increasing the competitive advantage: Improving the customer experience requires improving the product and 

the accompanying services and services provided by the online store, which improves the competitive 
advantage of the online store. 

• Increasing customer loyalty: A good customer experience increases customer loyalty. 

Digital transformation of the customer experience: 

It is the process of integrating the uses of digital technology, the most important of which is artificial 
intelligence and machine learning, in various areas of the work of the digital store, which leads to improving the 
working mechanism in order to provide better digital services to customers.  (Malter& Rindfleisch, 2019( 

2.2. Previous Studies: 

Although the topic of the research is recent, a number of studies have dealt with it in the study. 

• Online Store Performance: 
1. The study Cliff (2018) dealt with marketing in the era of digital transformation, which findings indicated that 

internet marketing mainly depends on the online store, and online stores can take advantage of the online 
store to give the customer a distinctive impression of the brand. There is no doubt that the first impression of 
the brand online comes from the online store, which must be attractive to customers and easy to navigate. 

2. The study of Henry (2021) also aimed to learn about digital marketing by numbers, and also concluded that 
the online store should contain all the information that the customer desires about the product and services 
provided to him. 

3. As for the studies of Omair, (2020) and Hubspot, (2021), they dealt with effective digital marketing channels, 
they agreed with the previous study and added that the online store should be well designed, images and pages 
should be easy to load, and fast browsing and moving between pages should always be active. 

4. And the studies of Chatzopoulos & Weber, (2018) and Leinonen, (2018) addressed the challenges of customer 
experience and concluded that a customer will trust an online store if they feel consistency in their operations, 
policies, and procedures. Also, the content presented to the customer has a great impact in providing a 
distinctive customer experience, which must be varied between texts, images, videos, and even reviews of 
previous customers. 

5. Isabella (2018)’s study dealt with how to achieve a successful study for clients, and it added that the content 
should contain all the essential information and services that touch the customer’s needs without increases 
that may make the customer feel bored and increase the number of pages unnecessarily, thus slowing the 
opening of links and pages that the customer actually needs. 

• Product Value Proving: 
1. Kranzbühler et al. ( 2019) dealt with the levels of customer experience, and indicated that the product is the 

basis and reason for the existence of the online store, and it is the basis of the customer’s visit to the online 
store, around which the process of providing a distinctive customer experience revolves, Moreover, in order 
for the product to contribute to providing a distinctive digital experience to customers, the online store must 
provide a good description of the product and its continuous improvement. 

2. As for the study of Valdez (2018) it dealt with ways to increase sales and added to the previous that the product 
specifications should be written in detail, as the customer here does not see the product, and its characteristics 
and benefits should be written to the customer from using it. 

3. MacDonald, (2018) and Sutter (2018) dealt with customer retention through customer experience, they found 
that the product must fit the customer's needs, and thus the customer finds what he wants from the products 
when he visits the online store. Customers may also be offered offers and rewards as a result of their purchase 
of the product. 

4. Hubspot (2021) stated that it is possible to allow communication between the customer and a product 
specialist to answer his inquiries and provide him with an assessment of the appropriateness of using the 
product. Leinonen (2018) and Sam (2020) declared that it is also in addition to providing statistics on the 
product and its uses. 

• Communication with the Customer: 
1. Bolton et al. (2018) and Kim et al. (2019) Dealt with the effective digital marketing channels, and concluded 

that communication with the customer is one of the most important tools for improving the digital customer 
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experience. The organization that wants to improve the digital customer experience must listen to the 
customer as it listens to customer complaints, inquiries and suggestions. 

2. The studies Hamilton and Price, (2019) and Keiningham et al. (2019) also addressed the customer's journey 
and experience, which found that the customer feels that communicating with him personally and that the 
product provided to him personally provide a very distinctive digital experience for the customer. When the 
customer receives a welcome from the online store in the language of his country, and the products are 
displayed according to his traditions and customs, he thus feels personal, which provides a distinctive digital 
experience for the customer. This makes the customer feel that the online store knows its typography, qualities 
and preferences and tries to meet them, which contributes greatly to providing a better digital experience for 
the customer. 

3. Gronholdt, (2019) and Pandey and Chawla, (2018) dealt with the online customer experience added to which 
that the online store should not let the customer discover the product's caveats, but should mention it to them 
from the beginning. 

Summary of Previous Studies: 

It is clear from previous studies that tools and mechanisms for improving the digital customer experience in 
the form of B2C are not addressed in the era of certainty. This is what the current study will deal with in order to 
find these tools. 

3. Study Procedures 

3.1. The Method used in the Study: 

The study relied on the descriptive analytical approach, where the study identifies the previous studies on the 
subject and then completes the points that were not addressed and thus determines the hypotheses, then collects 
the primary data to prove the validity or falseness of the hypotheses and reach the results and recommendations of 
the study. 

3.2. Study Population: 

The study population consisted of all digital marketing clients from the Kingdom of Saudi Arabia. 

3.3. Study Sample: 

The study sample was identified as follows: 
Since the size of the study population is not known, the sample size was determined by the following equation: 

n = z^2/x^2 × q(1-q) 
Thus, the sample size is: 

n = ((1.96)2)/((0.05)^2) x 0.5(1-0.5) = 384 

3.4. Study Tool:  

The study relied on questions according to the five-year Likert scale, which was distributed in May 2022, and 
the questionnaire was divided into two parts, the first dealing with basic data and the second dealing with questions 
related to study variables and testing hypotheses. The responses were high, reaching nearly 1987 questionnaires. 
The study increased the sample size to 550 individuals to increase reliability.  

3.5. Data Analysis Methods: 

 The study relied on some descriptive statistics analyzes and statistical methods included in the (SPSS) 
program. To test the study's hypotheses, the stepwise regression coefficient was relied upon, as the: correlation 
coefficient R, coefficient of determination R2, T-test, F-test, beta coefficient B, in addition to some descriptive 
statistics analyses. 

4. Results and Analysis 

4.1. Validity and Reliability of the Measuring Instrument: 

The stability of the measurement tool was verified by Alpha Cronbach analysis, and the results of all 
questionnaire questions ranged between 78% to 94%, which are high rates, as they exceeded 70%, which means 
that all questionnaire questions are accepted. This is illustrated by the following table (1). 

Table (1): shows the Alpha Cronbach analysis to test the stability of the measuring instrument 

Question number of paragraphs Alpha Cronbach 
Online store performance 11 94% 
Proof of product value 10 91% 
Communicate with the customer 11 92% 



Tools to Deliver an Outstanding Digital Customer Experience for B2C Organizations…                                      Abeer Elsayed Fayed 

Global Journal of Economics and Business, 12(6) (2022), 848-859 
 853 

 

The validity of the measurement performance was also verified by presenting the questionnaire to a number 
of arbitrators. 

4.2. Descriptive Data Analysis: 

As for the descriptive analysis, it was limited to gender, as it is the most influential factor in purchasing in Saudi 
Arabia as well as age because the study takes care of the Z generation, so the study wanted to identify the generation 
that buys the most Online. 

The study indicated that the percentage of females in the sample was 62% and the percentage of males was 
38%, which can be explained by the fact that most females in Saudi Arabia are the most popular with e-marketing, 
and women are responsible for purchasing in the family. 

The ages ranged in the sample, and the largest percentage of the ages of generation Z, Y, who are the two 
transparent generations with electronic purchase and are highly connected to the Internet, especially the Z 
generation, where the percentage of responses for ages between 21: 30 years was 40%, and the response rate for 
ages between 31: 40 years is 31 %, and 17% for ages between 41: 50 years, 6% for ages between 10: 20 years, 5% 
for ages between 51: 60 years, and 1% for ages 61 and over. 

4.3. Study Hypothesis Test: 

First Hypothesis Test: 

The study relied on graduated regression analysis to test the first hypothesis, and the results are indicated in 
Table (2). The results indicate that the independent variables together explain (91.5%) of the change in improving 
the digital customer experience in the era of uncertainty as it has a significant relationship at the level of significance 
(0.000). The rest is due to other independent variables and random error. We find from the results that the variable 
of simplicity, ease of use and browsing the online store come first in terms of the effect on the dependent variable, 
as it is explained by itself (10.7%). Then comes the online store attractiveness variable (10.2%), followed by the 
content and information provided via the store (9.9%), the variable browsing and downloading speed through the 
store’s website (8.4%), the website’s configuration for smartphones (7.9%), followed by the store’s credibility 
(7.4%), the variable of multiple payment methods, secure payment and the variable of data privacy participated in 
the same percentage (6.3%), then the variable of ease of use of the shopping cart (5.9%),  followed by the variable 
providing high quality customer service and customer support via the website (5.1%), then providing after-sales 
support (4.5%), then using artificial intelligence techniques such as robots via the website (3.8%). The value of the 
correlation coefficient (0.956) indicates a very strong positive correlation between the dependent variable and the 
independent variables. All variables are considered significant and affect the dependent variable in terms of the 
value of T, with the exception of the return policy variables and the addition of previous customers' reviews that 
they are not significant, which indicates that they are not important for customers. 

Table (2): shows the graduated regression analysis to test the first hypothesis 

Sig .T T Sig .F F R2 R Independent variables 

0.492 1.508 0.000 503.110 0.107 0.327 simplicity, ease of use and 
browsing the online store  (M1) 

0.403 1.023 0.001 620.234 0.209 0.457 the online store attractiveness 
variable (M2) 

0.624 - 0.581 0.000 772.381 0.308 0.556 the content and information 
provided via the store (M3) 

0.741 1.358 0.000 437.273 0.392 0.626 browsing and downloading speed 
through the store’s website (M4) 

0.845 2.570 0.004 128.289 0.471 0.686  the website’s configuration for 
smartphones (M5) 

0.287 0.957 0.000 297.197 0.545 0.738 the store’s credibility (M6) 

0.414 0.893- 0.000 481.135 0.608 0.779 multiple payment methods, 
secure payment (M7) 

0.414 1.620 0.000 397.721 0.671 0.819 data privacy participated in the 
same percentage (M8) 

0.414 0.933 0.000 253.871 0.730 0.854 ease of use of the shopping cart 
(M9) 

0.332 2.381  -  0.002 429.871 0.781 0.884 providing high quality customer 
service (M10) 

0.294 0.434 0.000 131.217 0.832 0.912 customer support via the website 
(M11) 

0.591 1.284 0.000 239.951 0.877 0.936 providing after-sales support 
(M12) 

0.375 1.039 0.000 137.339 0.915 0.956 using artificial intelligence 
techniques such as robots via the 
website (M13) 
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The regression equation can be formulated as follows: 
Y= 3.925 + 0.492 M1 + 0.403 M2 + 0.624 M3 + 0.741 M4 + 0.845 M5 +0.287 M6 + 0.414 M7+0.414 M8 + 0.414 
M9 + 0.332 M10+ 0.294 M11+ 0.591 M12+ 0.375 M13. 

It is clear that these results agree with Giovanni et al. (2020), Woo (2021), and Alina (2017) as the outstanding 
performance of the online store contributes to providing a distinct digital customer experience in an age of 
uncertainty. Thus, it is possible to accept the initial hypothesis of the study that there is a significant relationship 
between the outstanding performance of the online store in the form of B2C and the provision of a distinct digital 
customer experience to B2C organizations in the era of uncertainty. 

The Second Hypothesis Test: 

The study relied on graduated regression analysis to test the second hypothesis, and the results are indicated 
in Table (3). The results indicate that the independent variables together explain (91.4%) of the change in 
improving the digital customer experience in the era of uncertainty, as it has a significant relationship at the level 
of significance (0.000). The rest is due to other independent variables and random error. We find from the results 
that the first variable in terms of influencing the dependent variable is the diversity of products, which is explained 
by itself (14.3%), followed by the variable of displaying products in an easy way with a percentage of (12.9%), 
followed by the variable of providing a full explanation of the product (10.1%), then the variable of displaying the 
uses, features and benefits of the product (9.7%), then providing filtering options for products through the site at a 
rate of (9.4%), followed by presenting products in the form of models that reflect its true form (8.1%), and with the 
same percentage came the variable of using artificial intelligence techniques in presenting and displaying the 
product (8.1%), followed by the variable of offering products that correspond to the needs and desires of customers 
(6.5%), and in the same percentage came the variable of offering offers and rewards to customers for purchasing 
products (6.5%), and then the customers communicated with a product specialist to explain it to them (5.8%). The 
value of the correlation coefficient (0.956) indicates that there is a very strong positive correlation bet ween the 
dependent variable and the independent variables. Also, the T value shows that all variables are significant and 
affect the dependent variable except for the variable displaying statistics about the product and its uses.  

Table (3): shows the graduated regression analysis to test the second hypothesis 

Sig .T T Sig .F F R2 R Independent variables 

0.782 0.908 0.000 428.134 0.143 0.378 the diversity of products (M1) 
0.923 1.783 0.000 279.568 0.272 0.521 displaying products in an easy 

way (M2) 

0.453   1.507 0.004 541.890 0.373 0.611 providing a full explanation of 
the product (M3) 

0.342 - 2.038 0.000 145.567 0.470 0.686 displaying the uses, features and 
benefits of the product (M4) 

0.483 1.073 0.000 579.209 0.564 0.751 providing filtering options for 
products through the site (M5) 

0.391 0.981 0.000 325.670 0.645 0.803 presenting products in the form 
of models that reflect its true 
form (M6) 

0.391 1.373  0.000 142.198 0.726 0.850 using artificial intelligence 
techniques in presenting and 
displaying the product (M7) 

0.402 - 0.934 0.001 377.821 0.791 0.889 offering products that 
correspond to the needs and 
desires of customers (M8) 

0.402 2.168 0.000 693.102 0.856 0.925 offering offers and rewards to 
customers for purchasing 
products (M9) 

0.837 1.721   0.000 147.046 0.914 0.956 the customers communicated 
with a product specialist to 
explain it to them (M10) 

The regression equation can be formulated as follows: 
Y= 3.048 + 0.587 M1 + 0.801 M2 + 0.311 M3 + 0.703 M4 + 0.341 M5 +0.537 M6 + 0.257 M7+0.369 M8 + 0.639 
M9 + 0.224 M10. 

These results are in agreement with Yang et al. (2021) and Pantano and Vannucci (2019) where product value 
proving has a significant impact on providing a distinct digital customer experience in an age of uncertainty. Thus, 
the second hypothesis of the study can be accepted as that there is a significant relationship between proving the 
value of the product in the form of B2C and providing a distinct digital customer experience to B2C organizations in 
the era of uncertainty. 

 



Tools to Deliver an Outstanding Digital Customer Experience for B2C Organizations…                                      Abeer Elsayed Fayed 

Global Journal of Economics and Business, 12(6) (2022), 848-859 
 855 

 

The Third Hypothesis Test: 

The study relied on graduated regression analysis to test the third hypothesis, and the results are indicated in 
Table (4). The results indicate that the independent variables together explain (89%) of the change in improving 
the digital customer experience in the era of uncertainty, as it has a significant relationship at the level of significance 
(0.000). The rest is due to other independent variables and random error.  We find from the results that the first 
variable in terms of influencing the dependent variable is the variable of listening to the client, which is explained 
by itself (12.1%), then comes personalization with a percentage of (11.5%), followed by the variable of making 
friends with the client (10.6%), then the variable of communication via chat (9.7%), then providing assistance to 
the customer (8.5%), followed by providing responses to immediate inquiries (8.3%), then the variable of 
communication via e-mail (7.4%), followed by the variable mentioning the caveats related to the product (6.9%), 
followed by the variable of diversity of communication means (6.7%), then the variable of displaying reviews about 
products and the site (4.2%), then welcoming the customer and making the first impression (3.1%). The value of 
the correlation coefficient (0.943) indicates a very strong positive correlation between the dependent variable and 
the independent variables. Also, the T value shows that all variables are significant and affect the dependent variable 
except for the variable displaying statistics about the product and its uses. 

Table (4): shows the graduated regression analysis to test the third hypothesis 

Sig .T T Sig .F F R2 R Independent variables 

0.381 0.981 0.000 235.179 0.121 0.348 listening to the client (M1) 
0.579 - 1.128 0.000 412.028 0.236 0.486 Personalization (M2) 

0.618 2.079 0.002 184.841 0.342 0.585 making friends with the client 
(M3) 

0.271 1.734 0.000 553.017 0.439 0.663 communication via chat (M4) 

0.789 1.458 0.000 389.247 0.524 0.724 providing assistance to the 
customer (M5) 

0.348 - 0.989 0.001 129.479 0.607 0.779 providing responses to 
immediate inquiries (M6) 

0.427 1.268 0.000 391.028 0.681 0.825 communication via e-mail 
(M7) 

0.188 -1.630 0.000 241.239 0.750 0.866 mentioning the caveats 
related to the product (M8) 

0.234 0.833 0.000 573.279 0.817 0.904 diversity of communication 
means (M9) 

0.467 1.489 0.000 324.924 0.859 0.927 displaying reviews about 
products and the site (M10) 

0.361 - 1.684 0.003 274.193 0.890 0.943 welcoming the customer and 
making the first impression 
(M11) 

The regression equation can be formulated as follows: 
Y= 2.984 + 0.368 M1 + 0.351 M2 + 0.412 M3 + 0.532 M4 + 0.578 M5 +0.246 M6 + 0.711 M7+0.409 M8 + 0.258 
M9 + 0.719 M10 + 0.472 M11. 

It is clear from these results that they agree with Pappas (2018) and Vannucci and Pantano (2019) which 
showed that effective communication with the customer contributes to providing a distinct digital customer 
experience in an age of uncertainty. Thus, the third hypothesis of the study can be accepted that there is a significant 
relationship between effective communication with the customer in the form of B2C and providing a distinct digital 
customer experience to B2C organizations in the era of uncertainty. 

5. Conclusion 

5.1. Results: 

The study reached a number of results, which can be clarified as follows: 
• The current study concluded that the online store is of great importance to give the customer a distinctive 

experience, whereas: 
1. In the era of uncertainty and intense competition in the markets, it is not only that the customer experience 

is good, but it must become distinctive. The online store performance has the most important role, especially 
in the form of B2C, which can be done through: 

2. The online store must be attractive to the customer from the first sight of his visit, and provide all the 
information that the customer needs about the products and services provided. Also, the store should be easy 
to browse and fast to download, and this is consistent with the study of Kei et al. (2019), Lovia (2019), 
Mathew et al. (2020), Dew and Allen (2020), and Shuiping et al. (2021). 

3. The ease of obtaining the product, and the easy content that is rich in information about the products and 
services provided by the store. 



Tools to Deliver an Outstanding Digital Customer Experience for B2C Organizations…                                      Abeer Elsayed Fayed 

Global Journal of Economics and Business, 12(6) (2022), 848-859 
 856 

 

4. The easy-to-use and accessible shopping cart that can be easily modified, and also through the multiplicity of 
payment methods on the store, which must be safe and smooth. Also, the online store should be safe and 
secure. 

5. It should provide high-quality service to customers via the online store, and customer support must be 
provided via the website and after-sales support. This is consistent with the study of Shaikh et al. (2020) and 
Amit and Jebarajakirthy (2019) and provides a clear and easy return policy for the customer. 

6. The online store should be prepared for use through smart phones which customers are closely associated 
with and see that it is the easiest to shop and through which most of the electronic deals are made.  

7. It also prevents broken links and pages that have a significant negative impact on the customer, and reduces 
the customer's waiting time, as the digital customer is characterized by intolerance of waiting and wants to 
end the transaction in a very short time, which is consistent with the study of Woo et al. (2020) and Natalia 
et al. (2020). 

• The current study also found the need to prove the value of the product in order for a distinct customer 
experience to occur, through:  

1. The need for the online store to provide products through its pages, as the product page is the most 
appropriate place through the online store to present the product in an attractive and competitive way that 
makes it significantly outperform its competitors. Rather, it helps him to make the decision to purchase the 
product quickly and creates the need to acquire this product primarily without referring to  competitors' 
products. That is why the product must be presented in an easy and smooth way and can be accessed quickly 
without having a long waiting time. This agreed with Yun et al. (2018) and Frasquet-Deltoro et al. (2021).  

2. The presentation of the product through distinctive digital content includes texts containing a sufficient 
explanation about the product and its use, features, and benefits from its use, as well as videos that explain 
the method of using the product and its benefits, and displaying the product through models that better 
explain it; this has a great role in providing excellent digital customer service. 

3. It is possible to take advantage of artificial intelligence tools in presenting the product in sizes and shapes 
that are close to natural shapes in order for the customer to get to know the product better and compensate 
for the lack of visibility in reality. 

4. The customer should be rewarded and provided with gift cards, prizes and discount coupons all work to 
increase customer confidence and create brand awareness and then attract and encourage the customer to 
continue marketing through the online store and thus contribute significantly to providing a distinctive 
digital customer experience. 

5. The customer should be provided with filtering options as B2C has many similar products, which must have 
filtering options. 

• The current study also found that communication with the customer contributes greatly to providing a 
distinctive digital experience to the customer, through: 

1. Helping the customer in his purchase journey from start to finish, answers all his inquiries immediately 
through the chat service, respond to immediate inquiries, as well as providing all advice, assistance and 
customer service during the purchase journey and even after the purchase. It has a very big impact in 
providing a distinctive digital customer service. 

2. As the store stays in constant contact with the customer, facilitating the communication process and 
diversifying the means of communication are among the important tools to provide a distinctive digital 
experience for the customer, and this is what agreed with Vitalievna’s study et al. (2020) and Elizabeth et al. 
(2021)’s study. 

3. Through continuous communication through e-mail, and constantly measure the extent of his satisfaction 
through customer reviews, questionnaires and other means of measuring the extent of customer satisfaction 
and this is what agreed with the study of Sang and Lee (2020) and Vitalievna et al. (2020). 

4. Chatting with the customer, instant responses to inquiries, and discussion forums all work great to provide 
a distinctive digital experience for the customer. Directing the customer and guiding him during the process 
of navigating through the online store mainly work to provide a digital service to the customer. 

5. The customer's first impression is one of the most important pillars of customer satisfaction, which 
contributes to providing a better experience for the customer, as the first contact with the customer must 
make the customer trust the brand and be attracted to the online store and continue with the store until he 
finishes his visit to move to buy the product already. 

6. It is necessary to add reviews of previous customers to the product and the site, and to follow up on the family 
constantly through the online store.  

7. Expedite the completion of transactions, the completion of deals and the speed of responding to customers, 
as the slowness in responding to customers and completing deals leads to the customer's reluctance from the 
online store and the search for an alternative. 
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5.2. Study Recommendations: 

Through the results of the study, the following recommendations can be suggested: 
• Organizations should find solutions to attract the customer and gain his satisfaction and loyalty, and perhaps 

the most important of these solutions is the customer's experience, which proves day after day how important 
it is, especially in the markets. 

• The need to pay attention to the outstanding performance of the online store, as it should be characterized by 
ease, simplicity and attractiveness, and the content that provides the information that the customer needs by 
various means between texts, images and videos. 

• Attention to the credibility of the online store, in addition to the multiplicity and security of payment methods, 
privacy, customer support and providing distinguished customer service to them. 

• Broken links and pages should be completely avoided. 
• The need to configure the online store to work via smart phones. 
• Attention to provide a distinctive customer experience by proving the value of the product, where the product 

must be presented in an easy, simple, attractive and easily accessible and display sufficient information about 
it. 

• We should take advantage of artificial intelligence techniques to display the product across the store in a form 
that is close to its natural shape and size, which must correspond to the needs and desires of customers. 

• Attention to motivate customers by offering offers and rewards when purchasing the product. 
• Availability of communicating with a product specialist to facilitate the description of the product and its 

features. 

• Interest in communicating constantly and distinctly from the client, where communication through listening 
to the client, chatting, e-mail and responding to immediate inquiries. 

• Attention should also be given to making friends with customers, which is reinforced by informing them of the 
caveats of the product 

• Attention to customer assistance and the availability of a return policy that attracts the customer. 
• Products that are compatible with each customer should be presented individually as personalization plays an 

important role in providing a distinctive customer experience. 

5.3. Limitations of the Study and Future Research: 

The current study focused on studying the improvement of a distinctive digital customer experience from 
several dimensions, and future research can address the subject with different dimensions. Also, the study was 
limited to the Kingdom of Saudi Arabia only, and the study suggests that other studies be conducted on different 
regions of the world that may differ from the dimensions that were addressed in the current study. The study 
focused on Generation Z, and future research can address other generations to study. 
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Abstract: 
This research deals with the hidden costs in Saudi Corporations in terms of their presence and their impact on 
the performance. The first part of the research is a review of the literature related to hidden costs in general 
and the second part is an analysis of 100 questioners which were received from a sample of companies listed in 
the Tadawul stock market in Saudi Arabia. The Multiple regression method was used to analyze the 
questionnaires received from the companies. A set of results were reached: the hidden costs at all are existing 
in Saudi Corporations with a high average of both of Absence index (3.98), productivity index (3.81) and 
medium average for each of work turnover rate (3.66), poor quality (3.54) and work accidents index (3.52). A 
set of recommendations were suggested such as: applying the principle of penalties to reduce the phenomenon 
of absenteeism at work,  giving material and moral rewards to disciplined workers who are not absent, 
improving working environment conditions, hiring qualified and trained workers from the beginning, 
respecting employees, being transparent and just in dealing with them, giving continuous training courses to 
them, , reducing overtime work hours and timing them to reduce injuries on the job, focusing on improving 
quality to increase the profits, considering hidden costs as one of the constituent elements of the 
comprehensive income statement, forming an allowance of estimated hidden costs doubtful  in the financial 
statement position,  standardizing the hidden costs and including them in the budgets of business 
organizations. 

Keywords: Hidden costs; performance; Absence; Productivity; work turnover rate; poor quality; work 
accidents. 

 امللخص: 

املساهمة   الشركات  في  الخفية  التكاليف  البحث  هذا  و تناول  وجودها  حيث  من  من  أ السعودية  الول  الجزء  وشكل  الشركات.  هذه  أداء  على  ثرها 

استبانة تم استالمها من عينة من الشركات    100بينما تناول الجزء الثاني تحليل    ،البحث مراجعة لألدبيات املتعلقة بالتكاليف الخفية بشكل عام

استخدام   وتم  )تداول(.  السعودية  السهم  سوق  في  إلى  املدرجة  التوصل  وتم  الشركات.  من  الواردة  االستبيانات  لتحليل  املتعدد  االنحدار  أسلوب 

  اإلنتاجية ومؤشر( 3.98) الغياب مؤشر من لكل مرتفعمجموعة من النتائج: التكاليف الخفية موجودة  بشكل عام في الشركات السعودية بمتوسط 

 من   مجموعة  اقتراح  تم   وقد(. 3.52)  العمل  حوادث  ومؤشر( 3.54)  الرديئة  الجودة   ،(3.66)  العمل  دوران  معدل:  من  لكل  متوسط  ومتوسط(  3.81)

املتغيبين،   مبدأ   تطبيق:  منها  التوصيات املنضبطين غير  للعاملين  ومعنوية  مادية  وإعطاء مكافآت  العمل،  التغيب عن  ظاهرة  للحد من  العقوبات 

دورات   وتحسين ظروف بيئة العمل، وتوظيف عاملين مؤهلين ومدربين منذ البداية، واحترام املوظفين والشفافية والعدالة في التعامل معهم، وإعطاء

واعتبار   ،تقليل ساعات العمل اإلضافي لتقليل اإلصابات أثناء العمل، والتركيز على النوعية لثرها اإليجابي على زيادة الرباحتدريبية مستمرة لهم، و 

تكاليف  التكلفة الخفية أحد العناصر املكونة لقائمة الدخل للشامل، وتكوين مخصص للتكاليف الخفية في قائمة املركز املالي، ومحاولة معايرة ال

 عمال.دراجها في املوازنات التخطيطية ملنظمات ال إ ة و الخفي

 التكاليف الخفية؛ الداءح الغياب؛ اإلنتاجية؛ معدل دوران العمل؛ الجودة الرديئة؛ حوادث العمل. الكلمات املفتاحية: 
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1. Introduction 

Most business organizations seek to achieve profitability, and this requires maximizing revenues and 
reducing costs while maintaining quality according to the strategy used by the management of the organization. 
There is no difficulty in identifying, standardizing, and controlling the direct and variable costs, but the problem 
lies in allocating indirect costs with the aim of fair distribution and accurate calculation for the unit cost of the 
product (good or service), the accompanying rationalization of production, sale and distribution decisions and the 
comparison between the available alternatives in order to reach the desired goals and maximize profits. Here in 
Al-Nafaa (2019), we notice the known indirect costs allocation methods, such as ABC (Activity Based Costing), 
time-Driven ABC, RCA (Resource Consumption Accounting) and other methods. Business organizations also seek 
to control costs through estimating and standardizing them, using the performance reports to discover 
undesirable deviations, and this includes non-added value costs, such as the costs of internal transportation, 
handling and adaptating to reduce them to the maximum degree because they do not add value to the product. But 
what contemporary accounting systems have neglected is the hidden costs which contribute in reducing 
profitability because they are not included in the accounting systems (financial accounting and cost accounting) 
and therefore are not estimated or standardized, which mainly revolves around: the cost of work and what is 
related to it, absenteeism of workers, work accidents, work turnover, non-quality defects, and worker 
productivity.  The study of Ionescu et al. (2019) showed that business organizations focus on reducing costs and 
maximizing profits while facing hidden costs that negatively affect the performance of these organizations. Hidden 
costs arise from various factors such as: absenteeism of workers, work turnover, productivity and quality 
deviations, as well as work accidents. 

The research will address the importance of the study, research objectives, research hypotheses, theoretical 
framework, statistical analysis of data, results, recommendations and references. 

1.1. The Importance of the Research: 

We consider that the importance of the research stems from the following things: the identification and 
reduction of hidden costs will lead to maximizing the profitability of business organization in the strategic term,  
enhancing the competitiveness of business organization in the long term through detection and work to reduce 
hidden costs, and developing the accounting theory by developing the current financial statements and giving 
researchers the opportunity to work on finding or developing methods of measuring and estimating hidden costs 
in business organizations. 

1.2. The Objectives of the Research: 

This research aims to shed light on these types of costs in an attempt to understand their nature and impact 
on the financial statements of business organizations, try to estimate and standardize them, and notice their 
presence in Saudi Corporations. The research will attempt to answer the following questions: What are the hidden 
costs in business Organizations? Are there hidden costs in Saudi Corporations?  What is the impact of hidden costs 
on the performance of Saudi Corporations? 

1.3. Research Hypotheses: 

H1: There is a significant relationship between employee absence and companies' performance. 
H2: There is a significant relationship between work accidents and companies' performance. 
H3: There is a significant relationship between poor quality and companies' performance. 
H4: There is a significant relationship between productivity and companies' performance. 
H5: There is a significant relationship between turnover and companies' performance. 
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Figure (1): the relationship between the independent and dependent variables 

2. Theoretical Framework of the Research 

2.1. The Definition of Hidden Costs: 

The credit for giving it this name is due to the French scientist (H. SAVALL), and it is possible to derive the 
following definitions of hidden costs: 

It is the cost that does not appear in the accounting books, such as the cost of training new workers in the 
production chain. The slowness of the new worker in the production chain leads to a delay in every production 
batch, which leads to a high cost of the product unit. 

They are costs related to quality that do not appear in the official quality reports, and appear under other 
names such as re-engineering and production costs. 

A critical translation of the activities of handling operating losses, and it is called hidden because it cannot be 
observed in the information systems of the institution. 

Also, business organization may be unable to control some costs, which are mainly represented in the impact 
of the human resource, which is the only element whose behavior cannot be controlled, rather, it can be 
monitored and directed only, and this is a result of some behaviors that appear in the organization, such as 
absenteeism, work accidents, poor quality, or the so-called hidden costs that negatively affect the organization and 
its level. 

The hidden costs elements are the additional wages (resulting from the absence of workers without an 
excuse), the additional time to address manufacturing defects due to the neglect of workers, the functional 
consumption of both available resources and work energy, and the opportunity cost resulting from not meeting 
the needs of customers and the return missing production, in other words, not adhering to quality standards. 

We can notice the indicators of hidden costs are as follows: 

2.2. Absence: 

It is considered one of the most important indicators of hidden costs and is defined as the worker's failure to 
attend work despite being included in the workers' lists for personal reasons or beyond his control. In a study, 
researchers showed that obese workers cost the country about $8.65 billion annually and miss more than workers 
of normal weight. 

Stewart (2013) titled in: "Work Missing: Trends in Absenteeism in Canadian Organizations" deals with the 
fact that absenteeism is more than just a matter of human resources. It costs the Canadian economy billions of 
dollars every year. The researcher also explained that by looking at patterns of absenteeism and identifying the 
causes of absence, organizations can develop programs and policies to reduce absenteeism.  

2.3. Work Turnover:  

The hidden costs in the labor turnover rate are the costs associated with recruitment from administrative 
and contracting procedures, the costs associated with the initial training of new employees and the decrease in 
productivity, the costs of dismissal and termination of service and end-of-service benefits. 
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According to Al-Serafy (2006), work turnover is defined as the movement of new workers entering the 
institution or leaving them due to moving, promotion, retirement, dismissal or death within a specified period of 
time. 

 Bernard (2018) showed that industry leaders in the United States spent 11 billion dollars annually in 
advertising, recruitment and training expenditures related to the return on voluntary employee turnover, and 
using the theory of employee turnover as a conceptual framework. 

In the study of Major (2016), the researcher showed that increasing the rate of work turnover is costly for 
business organizations by causing problems in workloads and work flow. And the annual average of work lessons 
in the United States of America reached 25%, which small-sized enterprises cannot afford. The researcher 
concluded the need for training¸ appropriate compensation for employees, a professional work environment and 
effective communication as the most important factors to reduce the voluntary turnover of employees. The 
owners of small projects also indicated that one of the factors that limit the voluntary turnover of employees is 
education and a positive, organized environment at work. 

Justus (2017) showed that voluntary employee turnover destabilizes small retail companies and represents a 
costly business problem for owners of small retail companies. Some small retail companies witness a voluntary 
employee turnover rate of up to 50% annually to reduce voluntary employee turnover by increasing overall job 
satisfaction among employees. This study investigates positive social change by providing strategies for small 
business owners and human resource managers to reduce voluntary employee turnover, increase profits, and 
improve economic conditions in the communities in which they operate. 

Carter (2018) indicated that the low rate of employee turnover among small companies is a problem because 
employee turnover is costly and negatively affects the ability of business owners to gain a competitive advantage. 
The study's implications for positive social change include the ability to help small business owners and leaders 
implement strategies to reduce employee turnover and increase revenue to maintain their competitive edge. 
Small, stable businesses can lead to social change by creating jobs to strengthen local communities and economies. 

Morgan (2019) showed that the cost of replacing employees may reach 200% of the annual salary of this 
employee, and owners of small service enterprises are sensitive to this issue because of their limited resources. 
Strategies to reduce voluntary employee turnover create positive social change in local economies by helping to 
ensure stability in local trade and national economies by supporting the success of the small businesses that 
represent many businesses in the United States. 

2.4. Work accidents: 

The work accidents are defined by Shehata (2007) as: "everything that happens without being expected, 
resulting in harm to the individual or to others." Work accidents can be defined as: “An unexpected accident that 
may lead to damage or injury in every circumstance of working life, and most if not, most accidents may be due to 
material elements while part of them may be due to human effort.” Work accidents affect the ability of individuals 
to produce in a unit of time by causing the loss of part of the work time, whether for damage to the worker or loss 
of property or both (Munira, 2010). It is also considered one of the most factors that increase production costs in 
proportion to the apparent and hidden costs. 

Ionescu et al. (2019) showed that business organizations often seek to reduce costs and maximize profits, 
while facing hidden costs that negatively affect the results of business organizations. Hidden costs can arise from 
the following reasons: absenteeism, work turnover, productivity deviations and work accidents. Researchers 
confirm that scientific research can determine the value of these hidden costs through prediction using algorithm. 

In the study of News (2019), it was shown that each employer bears his share of the cost of health care for 
his workers, for example, the cost of health care for workers in Starbucks annually represents more than the cost 
of coffee, and General Motors has more than the cost of Steel. Over the years, companies have reduced the risk of 
injuries and accidents in the workplace, but the stress inflicted on employees as a result of stressful working 
conditions has not received the same attention, which in turn leads to reduced productivity and thus increased 
hidden costs.  Among the hidden costs resulting from work accidents (Munira, 2010): the cost of participating in 
social security for work accidents, and the administrative cost resulting from work accidents, which includes (the 
cost of the time spent by the administration in investigating the accident and the cost of lost time for the worker 
being investigated due to the accident and the cost of internal and external correspondence due to the accident), 
the cost of first aid for primary health care for the worker after the accident, the potential health monitoring after 
the worker undergoes treatment, and the cost of operating losses resulting from worker accidents, which includes 
(the cost of lost time resulting from the worker stopping work immediately after his injury). The wage that the 
worker receives despite the decrease in his productivity after the work accident, the cost of the workers present 
during the accident, either for leaving their jobs and following up on the accident or the disruption of the 
production line that the worker was working after being exposed to the accident, and the cost of additional wages 
due to compensating the shortfall in production as a result of the accident, the resulting cost for the absence of the 
injured worker, the cost of training and qualifying the new worker to replace the worker injured by the accident, 



Hidden Costs and the Performance of Saudi Corporations                                                                                       Abuamarah & Alharkan 

Global Journal of Economics and Business, 12(6) (2022), 860-869 
 864 

 

in addition to the cost of lost profits due to the shortage or damage in production due to the accident and the 
investment cost of preventing work accidents. 

2.5. Quality defects (non-quality): 

According to Okil (2005), Quality is defined as “the ability of the product to satisfy the desires of customers 
on the basis of its internal and external characteristics. Thus, the concept of lack of quality refers to the presence 
of defects or distortions that appear on the product and can be observed with the naked eye. Poor quality As for 
the poor quality, it is also defined by Munira (2010) as a bad definition of the need or bad listening to the 
customer, poor design, that is, the lack of accurate definition of the products and the lack of good translation of the 
needs, poor implementation, poor service delivery to the customer, and the reasons for the lack of quality are due 
to human factors, elements of design and work style, factors related to machines and equipment, and factors 
related to raw materials and components. The hidden costs related to non-quality include the costs incurred by 
the facility due to low quality, including prevention and evaluation costs and internal and external failure. 

V, Rajasekar, Santhosh, Arunprasad, and Trehan, (2018) showed that defective parts in manufacturing are a 
serious problem faced by every manufacturer. Even after proper care in design, material selection and product 
manufacturing, there is a defective part. The purpose of this study was to explore the quality of manufacturing, 
and to find the use of effective quality tools to reduce the part defect rate in the electrical parts manufacturing 
unit, and thus reduce the cost of replacing defective parts. 

In the study of Luca & Luca (2019), the researchers showed that the use of quality management tools plays a 
major role in improving the quality of products or services provided, helping to ensure internal efficiency and 
effectiveness of the organization as well as improving customer satisfaction and considering the advantages of 
using quality management tools. In the study of Cheah, Shahbudin, and Taib. (2011), it aimed to report the use of 
quality costing in one of the continuing industry facilities with a focus on hidden costs. As a result of the study, it 
was found that the costs of non-quality (poor quality) included an additional category of the traditional failure 
model, which is the lost opportunity costs. Keeping track of poor-quality costs is an important step in the quality 
management process. 

 2.6. Productivity:    

Productivity is defined as the ratio of the final product to the elements contributing of its formation (Issawi, 
2015), that is, the ratio of the quantity or value of products to the resources used in them, such as human forces, 
machinery, equipment or raw materials. As known by Babiker (2007), it is the amount produced by a unit of 
production factors, and here we distinguish between two types of productivity: partial productivity which means 
the amount produced by one of the factors of production, and total productivity which means the amount 
produced by the total factors of production. 

In the study of Sullivan, Edgar and McAndrew (2019), it was shown that alcohol use affects workplace 
productivity in terms of absenteeism and decreased performance by employees. The objectives of this study were 
to estimate the cost of lost productivity associated with alcohol use in New Zealand and to describe and evaluate  

the impact on employers. The estimated average annual cost of lost productivity due to alcohol use per employee 
was NZ$1097.71. 

 In the study of Bedel (2019), the aim was to assess the cost of moving employees by surveying a wide range 
of member companies in a variety of sectors and the varying size of the workforce. The researchers found that 
costs depend largely on the amount of training required to move the new employee to a relatively high level of 
productivity (say 80 to 85 percent of full productivity). 

Mahmood, Shahrukh and Ishaque (2013) indicated that the costs of poor quality will not be spent if the 
required work is done correctly from the first time; some researchers claim that poor quality costs ranging from 
22 to 32% of total revenues. 

Souza, Marques-Poiani-da-Silva, Gomes-Ramos, Silva-Porto and Gask-de-Souza (2019) showed that 
measuring hidden costs becomes an essential tool for increasing the competitiveness of business enterprises 
taking into account market conditions. It was found that hidden costs significantly affect the productivity of the 
cooperative, which indicates the importance of their identification with the aim of improving operational results. 

3. Research Methodology 

The research is based on the inductive and deductive approaches, where it will review what is stated in the 
accounting thought in general and in the field of hidden costs in particular, with the aim to arrive a theoretical 
framework of research, on the basis of which a field study is conducted on a sample of Saudi corporations in 
various sectors, to identify the extent of the existence of hidden costs and their impact on the performance of 
Saudi corporations. 
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3.1. Sampling: 

A simple random sample of public and private sector employees was selected, the research sample was 100 
individuals, and table 1 shows the distribution of sample individuals to demographic characteristics. 

Table (1): Demographics of the research sample 

Demographic variables  Categories Frequency Percent 
Sector Public sector 48 48.0 

Private sector 52 52.0 
Occupation Financial Manager 20 20.0 

Senior Accountant 12 12.0 
Trainee accountant 4 4.0 
Other 64 64.0 

Qualification PhD 36 36.0 
Master 16 16.0 
Bachelor 48 48.0 

Experience Less than 3 years 32 32.0 
3 to less than 6 years 8 8.0 
6 to less than 9 years 8 8.0 
9 to less than 12 years 4 4.0 
12 years and above 48 48.0 

3.2. Instruments: 

A questionnaire was developed to measure independent and dependent variables. The questionnaire 
included two parts: the first: related to general information as (sector, occupation, qualification, and experience). 
second part measures the variables of the research, which consists of 28 items including: four items that measure 
each of absence and turnover, five items that measure each of work accidents, poor quality and productivity, and 
six items that measure performance. The Likert scale was used, the response of which ranged from strongly agree 
= 5 points to strongly disagree = 1 point. 

3.3. Validity and reliability: 

Validity indicates that the scale measures what is designed to measure it, and reliability indicates the internal 
consistency of individuals' responses to the scale. Reliability analysis is conducted for the scales using Cronbach’s 
alpha (α > 0.70). Validity has been verified through standardized factor loadings (SFL > 0.70) which is preferred 
to a test of construct validity, composite reliability is a preferred to a test of convergent validity (CR > 0.70), and 
average variance extracted (AVE > 0.50) is used as a test of both divergent and convergent validity (Chin, 1998; 
Abdur Rouf & Akhtaruddin, 2018; Al-Tit, 2016). Table 2 shows that the instrument items enjoyed acceptable 
validity and reliability after dropping four items in which SFL were less than 0.70 (AB5, AC1, PE1 and PR3).  

Table (2): The results of validity and reliability 

Constructs  Items Factor 
Loadings* 

Factor Loadings Cronbach’s 
alpha 

Composite Reliability Average Variance Extracted (AVE) 

Absence AB1 0.749 0.748 0.831 0.883 0.655 

 AB2 0.711 0.720  
  

 AB3 0.865 0.861  
  

 AB4 0.895 0.895  
  

 AB5 0.311** -    

Accidents AC1 0.689** - 0.935 0.941 0.795 

 AC2 0.805 0.801   
 

 AC3 0.841 0.838   
 

 AC4 0.959 0.960   
 

 AC5 0.935 0.939   
 

 AC6 0.908 0.909   
 

Performance PE1 0.377** - 0.903 0.921 0.660 

 PE2 0.887 0.876  
 

 

 PE3 0.848 0.865  
 

 

 PE4 0.752 0.758  
 

 

 PE5 0.808 0.807  
 

 

 PE6 0.763 0.778  
 

 



Hidden Costs and the Performance of Saudi Corporations                                                                                       Abuamarah & Alharkan 

Global Journal of Economics and Business, 12(6) (2022), 860-869 
 866 

 

 PE7 0.772 0.782  
 

 

Poor Quality PO1 0.714 0.725 0.882 0.907 0.665 

 PO2 0.742 0.727  
  

 PO3 0.765 0.749  
  

 PO4 0.928 0.928  
  

 PO5 0.918 0.921  
  

Productivity PR1 0.941 0.943 0.906 0.936 0.786 

 PR2 0.723 0.740  
  

 PR3 0.550** -    

 PR4 0.936 0.935  
  

 PR5 0.919 0.912  
  

Turnover TU1 0.952 0.953 0.924 0.945 0.811 

 TU2 0.917 0.916  
  

 TU3 0.864 0.862  
  

 TU4 0.866 0.866  
  

* Before items deleted 
** SFL < 0.70 

The results shown in Table 3 verify the discriminant validity of research constructs, where the investigated 
can be verified by the square root of the AVE of each construct that should be much higher than the correlation of 
the construct with all other constructs (Al-Tit, 2020). 

Table (3): Discriminant validity and descriptive variables 

 Constructs Absence Accidents Performance Poor Quality Productivity Turnover 
Mean  Std. 

Dev. 

Absence 0.809           3.98 .772 

Accidents 0.698 0.891         3.52 .968 

Performance 0.485 0.560 0.812       3.91 .687 

Poor Quality 0.670 0.810 0.364 0.825     3.54 .907 

Productivity 0.756 0.867 0.591 0.814 0.887   3.81 .908 

Turnover 0.751 0.609 0.299 0.571 0.708 0.900 3.66 .873 

3.4. Test of hypotheses: 

Table 4 shows the results of hypotheses testing. The results indicated that there is not a significant 
relationship between employee absence and companies' performance, the H1 was not supported. The results also 
refer to that there is a significant relationship between work accidents and companies' performance (ß = 0. 537). 
The H2 was supported, and there is a significant relationship between productivity and companies' performance 
(ß = 0. 697). The H4 was supported.  On the other hand, the findings show that there is a negative significant 
relationship between poor quality and companies' performance (ß = -0.678). The H3 was supported.  There is a 
negative significant relationship between turnover and companies' performance (ß = -0.373). The H5 was 
supported. Figure 1 explains these relationships. Finally, the results indicate that the value of R2 Adjusted (0.483) 
which shows the predictor of independent variables in the independent variable; this value is moderate according 
to (Chin,1998). He suggested that the values of R2 that above 0.67 is considered high, 0.33 - 0.67 are moderate, 
0.19 - 0.33 are weak and less than 0.19 are unacceptable. 

Table (4): Path Coefficient of the Research Hypotheses 

Hype  Relationships  Std. Beta Std. Error  T Values P Values Decision  

H1 Absence -> Performance 0.318 0.181 1.757 0.080 Not Supported 

H2  Accidents -> Performance 0.537 0.247 2.176 0.030 Supported* 

H3  Poor Quality -> Performance -0.678 0.228 2.969 0.003 Supported** 

H4 Productivity -> Performance 0.697 0.203 3.434 0.001 Supported** 

H5 Turnover -> Performance -0.373 0.177 2.103 0.036 Supported* 

Significant at p** ≤ 0.01, p*≤ 0.05 
R Square Adjusted 0.483 
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The finding of effect size, as shown in Table 4, indicated that the poor quality is the strongest independent 
variable affecting the companies' performance (ƒ2 = -0.213). This value is medium effect according to Chin 

(1988). He suggested that the values of ƒ2 and ƒ2 are 0.02-0.15, 0.15-0.35 respectively, and above 0.35 indicating 
small, medium, and large respectively. 

Table (5): The Effect Size of the Exogenous Constructs 

Constructs Effect Size- f2 Results 

Absence 0.067 Small  

Accidents 0.089 Small 

Poor Quality 0.213 Medium  

Productivity 0.154 Medium  

Turnover 0.109 Small 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure (2): Research Model 

 

4. Findings and Recommendations 

4.1. Findings: 

According to the researchers, this is the first study dealing with hidden costs in Saudi corporations in terms 
of their presence and their impact on the performance of these companies. The researchers reached the following 
results: the Hidden costs are present in Saudi Corporations in different proportions, as they were high for each of: 
the absenteeism index with an average of (3.98), and the productivity index with an average of (3.81), and it was 
medium for each of: the work turnover rate with an average of (3.66) and poor-quality indexes (3.54). There is no 
statistically significant relationship between employee absence and the performance of Saudi Corporations (ß = 
0.318) while there is a statistically significant relationship between work accidents and the performance of Saudi 
Corporations (ß = 0.537), there is a statistically significant relationship between productivity and performance of 
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Saudi Corporations (ß = 0.697 .) and there is a negative statistically significant relationship between poor quality 
and the performance of Saudi Corporations (ß = -0.687). 

4.2. Recommendations: 

• Apply the principle of penalties to reduce the phenomenon of absenteeism at work. 

• Give material and moral rewards to disciplined workers who are not absent. 

• Improve working environment conditions. 

• Hire qualified, trained workers from the beginning. 

• Respect employees, and be transparent and just in dealing with them. 

• Give continuous training courses to employees. 

• Provide industrial safety means for workers, such as clothes, shoes, and glasses, from radiation, and increase 
the rules of occupational safety 

• Reduce overtime work hours and time them to reduce injuries in the job. 

• Suggest that the hidden costs component to be one of the expenses components within the comprehensive 
income statement in Saudi Corporations. 

• Propose the formation of an allowance of hidden costs doubtful in the financial statement position in Saudi 
Corporations which appears as one of the elements of current liabilities.  

• Focus on business management to improve quality because of its positive impact on increasing profitability 
and improving the financial position of Saudi Corporations. 

• Budgeting in Saudi Corporations` estimated hidden costs (standardized) is based on the experience of 
previous years and setting a standard for them.  

• The need of (SOCPA) the Saudi Organization for Certified Public Accountants to set a standard of hidden 
costs in business organization in general, and in Saudi Corporations in particular. 

• The necessity of including the topics of hidden costs within the qualification exam for the accounting 
fellowship conducted by SOCPA the Saudi Organization for Certified Public Accountants. 

• The necessity of business colleges to organize scientific seminars dealing with hidden costs, in which will 
lecture professionals from major accounting firms with a global reputation. 

• The necessity of business colleges and training centers in Saudi universities to design and implement a set of 
training courses for students who are graduated and did not obtain sufficient knowledge about the hidden 
costs to qualify them for the current labor market. 

• The need of mutual cooperation between companies operating in the Kingdom of Saudi Arabia and business 
colleges in Saudi universities to develop a theoretical and practical framework to address hidden costs and 
their negative impact on the performance of business organizations. 

• The need of direct researches conducted by faculty members to address areas of hidden costs and encourage 
the collective synthesis of accounting in general and hidden costs in particular. 
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Abstract: 
The effectiveness of asset management practices among industries listed on the Amman Stock Exchange (ASE) 
is examined in this study with regard to their effects on financial performance measured by return on assets 
throughout the 2015–2020 timeframe. Companies in the industrial sector make up the population of this study. 
Purposive sampling was the method that was employed to gather data for the study subjects from as many as 
33 firms. Return on assets is the dependent variable in this study. However, the independent variables are 
Non-Current Asset Turnover, Total Asset Turnover and Working Capital Turnover. The test technique utilized 
to decide the effect of three independent variables on the return on assets is regression using panel data 
analysis, which is carried out using Eviews (12). However, based on the results of a contemporaneous 
investigation, the study's major results are that Non-Current Asset Turnover and Total Asset Turnover have a 
significant positive effect on Return on assets; it in turn has a positive effect on industrial firms' financial 
performance, and on the contrary, the study found that Working Capital Turnover has a negative effect on 
Return on assets; the study suggests applying the efficiency of asset management to include additional sectors 
in the Amman Stock Exchange, choosing other financial indicators such as solvency and liquidity ratios, and 
comparing the industrial sectors with the service and financial sectors. 

Keywords: Asset Management Efficiency, Financial Performance, Amman Stock Exchange. 
 امللخص: 

 ثرها على األداء املالي املقاس بالعائد على األصول في الصناعات املدرجة في بورصة عمانأ في هذه الدراسة تم فحص فعالية ممارسات إدارة األصول و 

) ASE(  شركة،   33. حيث تشكل مجتمع الدراسة من  الشركات الصناعية املدرجة في بورصة عمان.  والتيي بلغ عددها 2020-2015خالل الفترة مابين

ومعدل دوران  ،فإن املتغيرات املستقلة هي معدل دوران األصول غير املتداولة ،وقد تمثل املتغير التابع في هذه الدراسة بالعائد على األصول، ومع ذلك

   Eviews دوران رأس املال العامل. وقد تم استخدام  االنحدار البسيط  وتحليل بيانات اللوحة والذي تم تنفيذه باستخدامإجمالي األصول، ومعدل  

الرئيسة  أ لتحديد    )12 ( الدراسة  نتائج  إلى  واستناًدا  ذلك،  ومع  األصول،  على  العائد  على  املستقلة  املتغيرات  إلىأ ثر  غير    ظهرت  األصول  دوران  أن 

ا  للشركات  املالي  األداء  على  إيجابي  تأثير  له  وبالتالي  األصول؛  على  العائد  على  إيجابي  تأثير  لهما  األصول  دوران  وإجمالي  وعاملتداولة،  لى  لصناعية، 

الدراسة  أ العكس من ذلك،   نتائج  الدراسة  أ لى  إ ظهرت  العائد على االصول، وتقترح  تأثير سلبي على  له  املال  دارة  إ تطبيق كفاءة  ن معدل دوران رأس 

ليشمل قطاعات إضافية في بورصة عمان واختيار مؤشرات مالية اخرى مثل نسب املالءة املالية والسيولة ومقارنة القطاعات الصناعية مع   صول األ 

 القطاعات الخدمية واملالية. 

 .كفاءة إدارة األصول؛ األداء املالي؛ بورصة عمان الكلمات املفتاحية:

 

 

 
 

http://www.refaad.com/
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1. Introduction  

Return on assets measures a company's profitability in relation to its total assets. It provides insight into how 
well management uses its resources to produce profits as ROA demonstrates the profit resulting from the 
utilization of assets; assesses profitability ratios (Lawyer & Efeeloo, 2017). Return on assets is a reliable indicator 
to investors that a company's management has been making good use of the assets that were supported by both 
debt and equity. According to agency theory, this encouraging signal will also reduce the potential for conflict of 
interest between owners (shareholders) and agents (managers) (Marito & Sjarif ,2020). 

Non-current assets are regarded as one of the most important investment components in a business for a 
variety of reasons. According to Okoro and Charles (2019), one of the most crucial components of a company in 
generating value for shareholders is the proper investment of non-current assets. While a low ratio suggests 
wasteful investment and use of fixed assets or non-current assets, a high ratio indicates efficient use of non-
current assets in producing sales. If non-current assets are not invested effectively, businesses run the risk of not 
performing as intended (Anuar et al., 2021). On the other hand, profit-making companies employ financial 
performance which is measured by return on assets as a criterion for assessing the business environment. The 
concept is used to indicate a broad percentage of a firm's total financial health during a certain time period, and it 
may be applied to research rival companies in a similar sector (Stevenson, 2011). 

Regarding the influence of total asset turnover (TATO) on the return on assets, it is that TATO is the 
comparison of sales to a company's total assets, which illustrates in a financial report how quickly the total assets 
change hands over a specific time period (Andari et al., 2016). TATO is a ratio used to determine how quickly all 
assets owned by a corporation are turned over as well as how many sales are generated from each dollar of assets. 
Considering the research's assertion Total Assets Turnover (TATO) in accordance with (Jumah, 2017) and Andari 
et al. (2016), it significantly lowers Return on Assets (ROA).However, this assertion runs counter to Erawati's 
(2013) assertion that TATO significantly boosts return on assets (ROA). 

Working capital is regarded as one of the most significant sources of financing for business organizations, 
particularly industrial businesses as it is connected to the survival and continuity of these businesses due to its 
direct and obvious impact on the value and profitability of the company, as well as its advantages in fulfilling 
financial obligations of businesses and consequently is reflected on their financial performance generally (Ahmad 
et al., 2014).  

Working capital management is a key element that immediately enhances a company's profitability and 
liquidity. In business, profitability and the efficiency with which a company uses working capital to optimize 
shareholder returns are strongly correlated. Profit is determined by the cost of revenues incurred in producing a 
high income. A statistic called working capital turnover (WCCT), often referred to as the working capital turnover 
ratio, is used to track or examine a company's working capital's effectiveness over time. This is the amount of 
working capital that is flowing for a while (Simatupang & Sari, 2021). 

Alrabadi et al. (2021) asserts that greater working capital management may be shown in the effectiveness of 
working capital as indicated by working capital turnover. Shorter turnover times and higher turnover rates are 
followed, correspondingly, by better working capital turnover and, as a result, greater and better than the rest 
profitability. Working capital turnover that more accurately represents the company's financial organization 
structure is also important.  

The industrial sector in Jordan is an important part of the Jordanian investment environment, and due to the 
dynamic economy, the business environment is characterized by high levels of uncertainty, which may negatively 
affect the continuity of the company. It should also be noted that CFOs spend a significant amount of time going 
over the day-to-day operations of working capital management (Al-Momani & Almomani,2018). 

In order to maximize the use of assets while avoiding a detrimental impact on the company’s funds, it is 
through comprehending the nature of the connections between the elements of working capital and their impact 
on business performance, on the one hand, and their effect on guaranteeing acceptable levels of profitability and 
so increasing wealth of shareholders, on the other hand, as well as the same with regard to some vital and 
important indicators that may also affect the nature of the company’s operational operations because of their high 
degree and impact on the financial performance, whether positive or negative and the company’s management 
can achieve this balance. From here emerged the problem of the study, where the question of study questions may 
be written as follows: 

Is there a significant effect of asset management efficiency on return on assets? 

The following are the most three sub-questions that follow the main question: 
• Does the turnover of non-current assets have a significant effect on the return on assets? 
• Does the turnover of total assets have a significant effect on return on assets? 
• Does the turnover of working capital have a significant effect on the return on assets? 

The purpose of the current study is to examine how effectively managing assets affects the financial 
performance of industrial enterprises listed on the Amman Stock Exchange (ASE), how various factors affect the 
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financial performance of the firms, how, total asset turnover, non-current asset turnover, and working capital 
turnover affect those companies' return on assets, on other words, financial performance. 

The study is significant because it examines the impact of effective asset management on the financial results 
of industrial enterprises listed on the Amman Stock Exchange. Another crucial step in the process of management 
decision-making is the identification of the key factors that are relevant and have an impact on financial 
performance. Additionally, these variables in this research should appropriately reflect the financial 
developments that have affected industrial firms in order to represent the profitability of the business's stated 
operational success and to anticipate operational performance going forward. The contribution of this study is to 
investigate the efficiency of the company's asset management on the financial performance of Jordanian industrial 
Firms. 

1.1. Related Literature: 
• Gunawan et al.’s (2022) study goal is to analyze and put into practice the relationship between return on 

assets and the debt-to-asset ratio (DAR), current ratio (CR), total asset turnover (TATO), and debt-to-equity 
ratio (DER) (ROA). The results of the study show that DAR, TATO, and DER all have positive and substantial 
effects on ROA while Current Ratio does not affect ROA. Additionally, TATO significantly enhances ROA. 
Alodat et al. (2022) results show the need for aggressive working capital management among finance 
managers at these companies in order to increase shareholder value and the financial performance of the 
three sectors. 

• Alrabadi et al.’s (2021)  findings demonstrate that the cash conversion cycle and Leveraged finances 
considerably lower the ROA of Jordanian SMEs. Nevertheless, the following factors (sales growth, working 
capital finance and investment strategies, firm size, and ROA of Jordanian SMEs) have a statistically 
significant beneficial impact on ROA. It's interesting to note that company risk has a positive and substantial 
relationship with ROA (Tarihoran & Endri (2021).  In this research, the consumer products industry listed on 
the Indonesia Stock Exchange (IDX) is examined for the years 2015 to 2020 to see what variables impact 
profitability. According to the findings of concurrent research, business size and WC have a negative and 
significant influence on profitability (ROA), TATO, GROW, and CR have a major positive effect on ROA while 
oil price, exchange rate, and DER have little to no impact on ROA. 

• Simatupang & Sari (2021) uses financial management theory related to variable ROA, Working Capital, Asset 
Turnover, and Sales Growth. The findings revealed that ROA is not significantly impacted by Asset Turnover, 
or Working Capital, nor is it much impacted by ROA. Working Capital and Turnover Assets are also 
unimportant to ROA and have no impact. 

• Al-Momani & Almomani (2018) discovered that industrial enterprises generated excellent earnings. The 
effectiveness of using assets (rate of current assets turnover, working capital turnover, and asset growth 
rate) was also found to have a positive influence on improving profits quality. 

• Wibowo  & Rohyati (2018) finding’s of this study and subsequent debate, the working capital turnover 
indicator has a negative impact on the profitability of the company's production from 2012 to 2014. Al 
Dalayeen (2017) reveals that working capital management has a significant effect on the profitability of 
particular real estate enterprises. 

• Warrad & Al Omari (2015) found no significant relationship between turnover ratios, fixed asset turnover, 
working capital turnover, total asset turnover or and return on assets (ROA) in the Jordanian services 
sectors. 

1.2. Hypotheses Development: 

The following hypotheses are tested in order to determine how effectively an organization manages its assets 
in relation to its financial performance as measured by the ratios of non-current assets turnover, total assets 
turnover, and working capital turnover for industrial companies listed on the ASE: 
Ho1: Asset management efficiency does not have a positive effect on company's financial performance listed on 
ASE.  
The following three sub-hypotheses are generated from the main hypothesis: 
Ho1-1: Asset management efficiency by non-current assets turnover does not have a positive effect on a company 
by return on assets listed on ASE 
Ho1-2: Asset management efficiency by total assets turnover does not have a positive effect on a company by 
return on assets listed on ASE.  
Ho1-3: Asset management efficiency by working capital turnover does not have a positive effect on a company by 
return on assets listed on ASE.  
 
 
 



The Effect of The Asset Management Efficiency on Financial Performance                                                                    Husni Al-Shattarat 

Global Journal of Economics and Business, 12(6) (2022), 870-876 
 873 

 

2. Research Approach, Sample, and Data 

The target population of the study is the industrial sector listed on ASE from 2015 to 2020. Firms that 
became the research sample were 33 companies every year; the sample size for this study is 33 companies a year, 
leading to an overall sample of 198 enterprises from 2015 to 2020 according of amman Stock Exchange. Panel 
regression was used to examine how the independent factors affected the dependent variable. 

2.1. Measure of Variables:  

The following table includes all the variables of the independent and variable study as it is clarified how to 
measure each variable in the main equation, what is the significance of this variable, and the studies that applied 
it. 

Table(1): Variables definition and past studies used 

Source: by Researcher  

 

2.2. Empirical Models of Study: 

ROA = α0+ α1Y1 + α2Y2 + α3Y3+ ϵ 

Where ROA indicates the return on assets, Y1 indicates to Non-Current Assets Turnover, 
Y2 indicates Total Assets Turnover, Y3 indicates Working Capital Turnover, α0; α1; α2; α3 indicate Regression 

Coefficient, and ϵ indicates the error term 

2.3. Descriptive Statistics: 

Table 2 provides the mean, max, min, and SD for each variable used in this investigation 

Table (2): Descriptions of the study's variables 

 TATO WCCT N-CAT ROA 

 Mean  0.595 -0.376  2.841  1.621 

 Maximum  3.215  69.230  27.049  36.071 

 Minimum  0.000 -218.254  0.000 -85.716 

 Std. Dev.  0.416  19.628  4.573  9.522 

 Skewness  2.467 -7.642  3.850 -3.671 

 Kurtosis  14.157  83.375  18.354  37.80239 

 Observations  198  198  198  198 

The investigation of mean, max, min, and SD employed descriptive statistics as a gauge. The descriptive 
statistic values between variables were displayed in Table 2. 198 samples were observed in the sample. The 
current ratio's highest and lowest mean values had previously been noted; as a result, the current ratio's peak was 

Variables Type of 
Variables 

Data Description Measurement  
 

Previous 
Studies 

Sig 

Dependent Return on 
Assets 
(ROA) 

ROA gauges the effectiveness 
of utilizing a company's 
resources or A company's 
capacity to make a profit is 
known as profitability. 

 
Net Income 
Divided by 
Total Asset 

Gunawan, et al 
(2022). 

Tarihoran, D. V., 
& Endri, E. 

(2021).   

 
+ 

Independent Non-
Current 
Assets 

Turnover 
(N-CAT) 

Non-Current Assets turnover 
equation is a ratio that 
assesses how much a 
company's capacity to 
produce sales is dependent 
on its holdings of fixed 
assets. 

 
Net Sales 

Divided by 
Net Non-Current 

Asset 

Aseinimieyeofo
ri, P. A. (2022). 
Warrad, L., & Al 

Omari, R. 
(2015). 

 
 

+ 

Independent Total Assets 
Turnover 
(TATO) 

A company's average total 
assets are compared to its 
total sales in the asset 
turnover ratio. Investors can 
use the ratio to assess how 
well a business uses its 
resources to create sales. 

 
 

Net Sales 
Divided by 
Total Asset 

Tarihoran, D. V., 
& Endri, E. 

(2021).  
Warrad, L., & Al 

Omari, R. 
(2015).   

 
 
 

+ 

Independent Working 
Capital 

Turnover 
(WCCT) 

Demonstrates how 
effectively a corporation uses 
its operating capital. 

Net Sales Divided 
by 

Average  
Working Capital 

Gunawan, et al 
(2022). 

Al-Momani, M., 
& Almomani, T. 

(2018) 

 
+ 
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2.88 and its bottom was 2.18 with a mean value of 2.48. The mean data value appeared to be somewhat erroneous 
based on a minimal dispersion of 0.17. 

2.4. Empirical Results and Analysis:  

Table (3): Correlation matrix of the study's variables 

 TATO WCCT N-CAT ROA 

TATO 1    

WCCT -0.1860 1   

N-CAT 0.1398 0.0138 1  

ROA 0.2197 0.0195 0.2061 1 

Table 3 presents the correlation matrix to investigate the existence of a multicollinearity problem between 
the independent variables; this problem exists when two or more independent variables are strongly correlated 
(Alqatamin, 2018; Altawalbeh, 2020), as such, the data set used in this study is free from multicollinearity 
problem as the highest correlation is between TATO and ROA with the coefficient of 21.97 % as presented in Table 
3 and this is what the graph shows in which the study variables are normally distributed 

2.5. Hypothesis Test Results:  

Panel data was used for the study consisting of 32 companies and a period of 5 years (2017-2021), and 
accordingly, the random effect equivalent was estimated, and the results were as follows: 

Table (4): The results of the random effect analysis of the Sub-Hypothesis Tests  

Variables Beta Coefficients Std. Error t-Statistic Prob. 

N-CAT 0.402857 0.213096 1.890495 0.0675 
TATO 0.002072 0.000402 5.151944 0.0000 
WCCT -0.009282 0.009123 -1.017508 0.3163 

C 0.336492 1.263736 0.266267 0.7917 

The results indicate that the total assets turnover has a positive effect of 0.002 at a significant level of less 
than 1%, so if the total assets turnover value increased by 1%, the ROA value increased by 0.002%, so was the 
non-current assets turnover for it a positive effect at the significant level of less than 10%, if the assets turnover 
value increased by 1%, the ROA value would increase by 0.40% while the working capital turnover did not have a 
significant effect on the ROA. 

In order to choose between Random effects and Fixed effects, the Hausman Test was conducted. The result 
showed acceptance of the null hypothesis, and therefore the required analysis is Random effects, but we will 
display the result of Fixed effects as follows: 

Table (5):  results of the fixed effects analysis 

Variables Beta Coefficients Std. Error t-Statistic Prob. 
N-CAT 0.375787 0.119630 3.141253 0.0256 
TATO -0.000431 0.001215 -0.354622 0.7373 
WCCT -0.024109 0.008480 -2.843069 0.0361 

C 0.417871 0.494830 0.844474 0.4369 

The Effect of Non-Current Assets Turnover on ROA: 

The Non-Current Assets Turnover (N-CAT), which has a positive effect on ROA, can be observed from the 
findings of Table 4. This shows that if the value N- CAT's rises by one unit, the ROA would rise by the same amount 
(0.402857). This represents a substantial percentage of less than 10%, where it reached (0.067). 

Consequently, the first null hypothesis, which states that Asset management efficiency by non-current assets 
turnover does not have a positive effect on a company by return on assets listed on ASE is rejected, and the 
alternative hypothesis is accepted that is the Asset management efficiency by non-current assets turnover has a 
positive effect on a company by return on assets listed on ASE. 

 The findings of this study's panel data regression tests, namely the Randem Effect model, show that Non-
Current Assets Turnover has a positive and significant influence on (ROA). It is supported by a previous 
researcher (Warrad & Al Omari, 2015); Non-Current Assets Turnover, according to them, has a positive and 
substantial impact on (ROA). 

The Effect of Total Asset Turnover on ROA: 

The Total Asset Turnover (TATO), which has a positive effect on ROA, can be observed from the findings of 
Table 4. This shows that if the value of TATO rises by one unit, the ROA would rise by the same amount (0.002). 
This represents a substantial percentage of less than 10%, where it reached (0.000). 
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Consequently, the first null hypothesis, which states that the Asset management efficiency by Total Asset 
Turnover does not have a positive effect on a company by return on assets listed on ASE, is rejected, and the 
alternative hypothesis is accepted in which it indicates that the Asset management efficiency by Total Asset 
Turnover has a positive effect on a company by return on assets listed on ASE. 

 The findings of this study's panel data regression tests, namely the Randem Effect model, show that TATO 
has a positive and significant influence on (ROA). It supported by previous researchers (Gunawan et al., 2022; 
Endri, 2021; Warrad & Al Omari, 2015). Total Asset Turnover, according to them, has a positive and substantial 
impact on (ROA). The results of this current study do not agree with the study of (Simatupang & Sari, 2021), 
whose results showed that there is a negative impact on the return on assets. 

The Effect of Working Capital Turnover on ROA: 

The Working Capital Turnover (WCCT), which has a negative effect on ROA, can be observed from the 
findings of Table 3. This shows that if the value of WCCT rises by one unit, the ROA would rise by the same amount 
(- 0.009). This represents a substantial percentage less than 5%, where it reached (0.316). 

Consequently, the first null hypothesis, which states that the Asset Management Efficiency by Working 
Capital Turnover hasn’t had a positive effect on the company by return on assets listed on ASE, is accepted, and 
the alternative hypothesis is Rejected, which states that Asset Management Efficiency by Working Capital 
Turnover has a negative effect on a company by return on assets listed on ASE.  

The findings of this study's panel data regression tests, namely the Randem Effect model, show that WCCT 
has a negative and significant influence on (ROA). It supported by previous researchers that WCCT has a negative 
and substantial impact on (ROA) (Simatupang & Sari, 2021; Wibowo & Rohyati, 2018). The results of this current 
study do not agree with the study of Warrad and Al Omari (2015) and Al-Momani and Almomani (2018) whose 
results showed that there is a positive impact on the return on assets. 

3. Conclusion and Recommendations for future studies 

According to the analysis's findings and justifications, TATO would have a favorable and considerable effect 
on the industry sectors on ROA from 2015 to 2020. N-CAT significantly and positively affects on ROA of the 
industry sector throughout the same periods. Moreover, for the same period, the ROA of the industry sector is 
positively and significantly affected by the last variable: WCCT. This conclusion will motivate firm executives to 
effectively manage fixed assets in increase profits.  

The study suggests applying the efficiency of asset management to include additional sectors in the Amman 
Stock Exchange, choosing other financial indicators such as solvency and liquidity ratios, and comparing the 
industrial sectors with the service and financial sectors. Future research may be broadened in a number of ways 
including increasing the sample size, comparing the service and industrial sectors, and ultimately including other 
dependent variables like sales growth and firm size. 

The limitation of this study  solely uses data in the form of financial statements and annual reports of 
industrial businesses registered on the ASE for the five years of observation, or the period of 2015 to 2020. Only 
Non-Current Assets Turnover (N-CAT), Total Assets Turnover (TATO), and Working Capital Turnover were 
researched as of yet (WCCT). We haven't been able to generalize studies for all industrial sectors because the 
number of sectors that have been investigated is still rather few. 
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