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دور االشتمال املالي لدى املصارف الوطنية في تحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء
(دراسة حالة  -البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة)
ياسر عبد طه الشرفا
قسم إدارة األعمال -كلية التجارة -الجامعة اإلسالمية في غزة -فلسطين
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حنين محمد بدرعجور
امللخ :
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور أبعاد االشتمال املالي في تحقيق املسؤولية االجتماعية لعمالء البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة،
كما تم استعراض مفهوم االشتمال املالي وأهميته وأهدافه وبيان أثره على تحسين ثقافة ومبدأ املسؤولية االجتماعية.
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي في دراسة وتحليل الجوانب املختلفة لدور االشتمال املالي في إرساء قواعد املسؤولية االجتماعية لعمالء
البنوك االسالمية في قطاع غزة .و استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع املعلومات ،ومن ثم تحليلها احصائيا وعرض نتائج هذا التحليل ،واستخدام
االساليب االحصائية املالئمة لغرض الدراسة.
يتكون مجتمع وعينة الدراسة من جميع عمالء البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة ممثلة بالبنك االسالمي الفلسطيني موزعا على خمسة
ً
فروع ،وأيضا عمالء البنك االسالمي العربي موزعا على فرعين وهم فرع محافظة غزة وفرع محافظة خانيونس ،وتم استخدم أسلوب العينة العشوائية
ً
لحساب عدد أفراد العينة والتي تكونت من  383عميال لفروع البنكين مع االخذ بعين االعتبار نسبة عمالء كل بنك بالحسبان ،تم توزيع االستبانات بعد
عمل عينة استطالعية مكونة من  30استبانة ،وكانت النسبة النهائية لالستبانات املستردة  375استبانة مايشكل نسبة  %98.1من اجمالي عدد العينة
املكونة من  383استبانة .وكان من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود عالقة طردية قوية بين أبعاد الشمول املالي الثالثة مجتمعة وتحقيق
املسؤولية االجتماعية لعمالء البنوك االسالمية في قطاع غزة ،وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على حملة توعية لشرح مفهوم املسؤولية املجتمعية
وأبعادها ومبادئها ،وتضمين املسؤولية املجتمعية وأبعاد االشتمال املالي الخطة االستراتيجية للبنوك عينة الدراسة ،وتحديد مجاالت التدخل حسب
أبعادها االجتماعية وليس الربحية ،والعمل على نشر ثقافة املسؤولية املجتمعية للبنوك خاصة وملختلف شرائح العاملين فيها سواء عبر البرامج
ً
واألنشطة والفعاليات غير املنهجية أو عير تدريب منظم ،وأيضا إصدار نشرات ،وإنشاء موقع إلكتروني يهتم بمجاالت املسؤولية املجتمعية ،وتحديث
أخبارها وجمع الحاالت الدراسية من خالل أفضل التجارب واملمارسات الناجحة للمسؤولية املجتمعية.
الكلمات املفتاحية :االشتمال املالي ،البنوك اإلسالمية ،املصارف الوطنية.

الفصل األول :اإلطار العام للدراسة
 1،1املقدمة:
يعد االشتمال املالي من املواضيع الحديثة الهامة التي برزت على الساحة الدولية بعد نشوب األزمة املالية العاملية في العام 2008م ،حيث بات
ً
واضحا االهتمام العالمي من قبل املؤسسات املالية الدولية والبنوك املركزية واملؤسسات النقدية بموضوع االشتمال املالي إلى جانب مواضيع أخرى ال
تقل أهمية عن ذلك مثل االهتمام بتعزيز قدرات وإمكانيات قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة وإنشاء مكاتب لالستعالم االئتماني وتبادل بيانات
املستثمرين واملقترضين عبر الحدود لحماية اقتصاديات الدول) .(PMA,2014عرف البنك الدولي ) (WBG,2016االشتمال املالي أنه عبارة عن “وصول
الشركات واألفراد إلى املنتجات والخدمات املالية املتوفرة والتي تقابل احتياجاتهم مثل املعامالت ،واملدفوعات وااليداع واالئتمان واالدخار وتوصيلها
للمستفيدين بشكل مسؤول ومستدام” .وتعكف مجموعة البنك الدولي حاليا على توسيع نطاق الخدمات املالية واالستشارية والدعم الفني للمساعدة
في الوصول إلى عدد كبير من األشخاص ممن ال يتعاملون مع البنوك في جميع أنحاء العالم .في هذا السياق ،وضع البنك الدولي وتحالف االشتمال املالي
( )Alliance of Financial Inclusion AFIوالشراكة العاملية من أجل االشتمال املالي ()Global Partnership Financial Inclusion GPFI
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بعض االبعاد الدولية لقياس االشتمال املالي وهي :الوصول إلى الخدمات املالية؛ استخدام الخدمات املالية؛ وجودة الخدمات املالية املقدمة وفي هذا
السياق ،تطمح هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى مساهمة االشتمال املالي في البنوك الفلسطينية االسالمية العاملة في قطاع غزة في تحقيق املسؤولية
االجتماعية حيث تلعب البنوك الفلسطينية دورا هاما في االقتصاد الفلسطيني (سلطة النقد الفلسطينية2015 ،م) .تشمل الدراسة الحالية على بيان
مفهوم االشتمال املالي وقياس تحقق مؤشراته في املصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة ،وأيضا مدى مساهمة هذه البنوك في تحقيق املسؤولية
االجتماعية تجاه عمالئها وفق هذا املفهوم.

 1،2مشكلة الدراسة:
على الصعيد العالمي ،أوضحت دراسات قياس االشتمال املالي أن  %59من البالغين ال يوجد لديهم أي حساب مصرفي بسبب عدم وجود ما
يكفيهم من املال ،وهذا يعني أن الخدمات املالية حتى االن ليست في متناول املستخدمين ذوي الدخل املنخفض ،وذلك بسبب عوائق آخرى تمنعهم من
فتح حساب مصرفي بسبب عامل املسافة وعدم الوصول ملزودي الخدمات املالية ،ونقص الوثائق الالزمة لذلك؛ باإلضافة إلى انعدام الثقة في مقدمي
الخدمات املالية ) .(WBG,2016من جهة أخرى ،أوضحت الدراسات املحلية الفلسطينية وجود فجوة كبيرة بين جانبي الوصول واالستخدام للمنتجات
املالية وبحسب بيانات سلطة النقد ،فإن  %36من املواطنين الفلسطينيين البالغين ال يمكلون حسابات مصرفية ،في حين ال تتجاوز نسبة من تمكنوا
من الوصول إلى مصادر االقراض واستخدامها  %10ممن يملكون حسابات مصرفية (  .),PMA, 2014لم يعد تقييم مؤسسات القطاع املصرفي يعتمد
على ربحيتها فحسب ،كما ولم تعد تلك املؤسسات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها املالية فقط ،بل ظهرت مفاهيم حديثة تساعد في خلق بيئة عمل
قادرة على التعامل مع التطورات املتسارعة في مختلف جوانب الحياة ،ولعل من أبرز هذه املفاهيم مفهوم املسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات بمختلف
أحجامها وأنواعها .وفي ضوء ما تقدم تكمن مشكلة الدراسة في البحث عن الدور الذي تؤديه املصارف العاملة في األراض ي الفلسطينية بشكل عام
وبشكل خاص املصارف اإلسالمية في قطاع غزة في تحقيق املسؤولية االجتماعية لعمالئها .ويمكن تحديد املشكلة من خالل التساؤل التالي:
ما دور االشتمال املالي لدى البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة في تحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه عمالئها؟
ويتفرع من السؤال الرئيس ي األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما دور وصول العمالء للخدمات املالية في تحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء لدى البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة؟
 .2ما دور استخدام العمالء للخدمات املالية في تحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء لدى البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة؟
 .3ما دور جودة الخدمات املالية املقدمة للعمالء في تحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء لدى البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة؟

 1.3متغيرات الدراسة:
املتغير التابع :تحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء.
املتغيرات املستقلة  :تتمثل املتغيرات املستقلة في األبعاد الثالثة لالشتمال املالي التي أقرها التحالف العالمي لالشتمال املالي  AFIوهي:
 وصول العمالء للخدمات املالية.
 استخدام العمالء للخدمات املالية.
 جودة الخدمات املالية املقدمة للعمالء.

 1.4فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى :توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  α≤0.05بين أبعاد االشتمال املالي من جهة وتحقيق املسؤولية
االجتماعية تجاه العمالء من جهة اخرى لدى البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة.
وينبثق من الفرضية الرئيسية عدة فرضيات فرعية وهي:
 توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  α≤0.05بين وصول العمالء للخدمات املالية من جهة وتحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه
العمالء من جهة أخرى لدى البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة.
 توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  α≤0.05بين استخدام العمالء للخدمات املالية من جهة وتحقيق املسؤولية االجتماعية
تجاه العمالء من جهة أخرى لدى البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة.
 توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  α≤0.05بين جودة الخدمات املالية املقدمة للعمالء من جهة وتحقيق املسؤولية
االجتماعية تجاه العمالء من جهة أخرى لدى البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة.
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 1.5أهداف الدراسة:
يمكن تحديد أهداف الدراسة من خالل ما يلي:
 التعرف على دور البنوك االسالمية في قطاع غزة في تحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه عمالئها من خالل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من
العمالء وتقديم خدمات مالية متنوعة وتحقيق مؤشرات االشتمال املالي.
 الكشف عن مدى اهتمام املصارف اإلسالمية بممارسة املسؤولية االجتماعية تجاه عمالئها.
 التعرف على مدى وصول عمالء املصارف االسالمية للخدمات املالية.
 التعرف على مدى استخدام عمالء املصارف االسالمية للخدمات املالية.
 التعرف على جودة الخدمات املالية املقدمة لعمالء املصارف االسالمية.
 تحليل مدى استجابة املصارف االسالمية في قطاع غزة لحاجة املتعاملين معها بالشكل املناسب .

 1.6أهمية الدراسة:
يمكن تحديد أهمية الدراسة من خالل ما يلي:
 دراسة مفهوم االشتمال املالي لدى خدمات البنوك اإلسالمية في قطاع غزة.
 تعتبر الدراسة من الدراسات النادرة في فلسطين التي ربطت أبعاد االشتمال املالي باملسؤولية االجتماعية.
 تحديد املعيقات واملحفزات املختلفة في سبل تطبيق االشتمال املالي في املصارف العاملة في األراض ي الفلسطينية وخاصة اإلسالمية منها.
 تحديد مدى مساهمة ابعاد االشتمال املالي في تحقيق املسؤولية االجتماعية للعمالء.
 تعتبر الدراسة خارطة طريق في الوصول إلى الفئات املهمشة من حيث الخدمات البنكية في القطاع.

الدراسات السابقة:

ً
أوال :الدراسات العربية واملحلية:
 دراسة (أبو دية2016 ،م) بعنوان" :دور االنتشار املصرفي واالشتمال املالي في النشاط االقتصادي الفلسطيني".
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور االنتشار املصرفي واالشتمال املالي في النشاط االقتصادي .في الفترة (2014 – 1995م)  ،وكانت عينة
الدراسة :البنوك العاملة في فلسطين ،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي في دراسة وتحليل الجوانب املختلفة لدور االنتشار املصرفي
واالشتمال املالي في االقتصاد الفلسطيني ،كما استخدمت املنهج القياس ي الكمي الختبار فرضياتها ،وتحديد العالقة بين متغيرات الدراسة .وكانت أداة
الدراسة :نموذج انحدار خطي متعدد يوضح العالقة بين املتغيرات املستقلة متمثلة في (التفرع املصرفي  ،وودائع الجمهور  ،التسهيالت االئتمانية
ً
املباشرة  ،وأعداد العاملين ) واملتغير التابع متمثال في الناتج املحلي اإلجمالي.
و توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ،وجود عالقة ايجابية بين التفرع املصرفي وانتشار ونفاذ الخدمات املالية واملصرفية إلى كافة فئات
املجتمع ،وخاصة الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل ،ووجود تأثير ايجابي النتشار الخدمات املالية واملصرفية على حشد املدخرات وزيادة ودائع
الجمهور ،كما تبين أن الودائع تلعب دورا ايجابي ا في زيادة الناتج املحلي اإلجمالي ،وهذا متوافق تماما مع النظرية االقتصادية الكلية ،والواقع
االقتصادي الفلسطيني .أوصت الدراسة بضرورة تقديم خدمات مصرفية مبتكرة بدون فروع بنكية ،بصفتها وسيلة لتحسين فرص حصول الفقراء على
الخدمات املالية ،وزيادة االهتمام بنشر الوعي املصرفي .
 دراسة (أبو جامع ،وافي2016 ،م) بعنوان" :دور البنوك في فلسطين بإثراء املسؤولية املجتمعية وانعكاسها على أدائها املالي".
هدفت الدراسة إلى تحديد عناصر املسؤولية املجتمعية في املالكون ،العاملون ،الزبائن ،املنافسون ،املجتمع ،البيئة والحكومة ،كما هدفت إلى
تحديد أنواع املسؤولية االجتماعية التي تمثلت في املسؤولية القانونية،املسؤولية األخالقية،املسؤولية االجتماعية و املسؤولية الشرعية ومن ثم تم
تحديد دور البنوك في فلسطين بإثراء املسؤولية املجتمعية وانعكاسها على أدائها املالي ،واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي وكانت أداة الدراسة
االستبانة واستخدمت عينة عشوائية بلغ حجمها ( )40من موظفي البنوك الفلسطينية .وتوصلت الدراسة إلى أن تفاعل النبوك مع النشاطات
ً
املجتمعية ينعكس ايجابا على أدائها البنك املالي ،ولهذا تقوم البنوك بتحديد استراتيجية خاصة لنشاطات املسؤولية االجتماعية ،ورسم سياسات
التنفيذ لها حسب أولوياتهم محاولين التنسيق بما يتطابق مع حاجة املجتمع وربحية البنك .وأوصت الدراسة لضرورة سن التشريعات التي تكفل
اإلفصاح والشفافية للبنوك وضرورة التزام البنوك بالنسبة املئوية املخصصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية بالدعم املجتمعي ،وضرورة التزام
البنوك بتقديم برامج للمجتمع مع االخذ بعين االعتبار االعتبارات االخالقية واملجتمعية ،وتعزيز دور البنوك في خدمة املجتمع املحلي.
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 دراسة (اشتيوي وأبومصطفى2016،م) بعنوان" :املسؤولية االجتماعية وعالقتها بتغيير االتجاهات التسويقية نحو الخدمات البنكية
(دراسة حالة :املستفيدين من خدمات بنك فلسطين بمحافظة خانيونس)".
هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين املسؤولية االجتماعية وتغيير اتجاهات املستفيدين التسويقية من الخدمات البنكية للبنوك
التجارية ،طبقت مفردات الدراسة على بنك فلسطين كدراسة حالة ،وكانت عينة الدراسة :صدفية عشوائية عدد مفرداتها ( )450مستفيد من خدمات
البنك ،واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي و استخدمت االستبانة ،وكان من أهم النتائج والتوصيات التي توصلت لها الدراسة :أن ممارسة البنك
للمسؤولية االجتماعية بجميع أبعادها توافقت مع توجهات املستفيدين من الخدمات املقدمة بدرجة كبيرة وأن واقع اتجاهات املستفيدين التسويقية
ً
نحو الخدمات التي يقدمها البنك كانت بدرجة كبيرة .وأن هناك عالقة ارتباطية موجبة كبيرة جدا بينهما ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة أن
زيادة االهتمام بجانب املسؤولية اإلنسانية ،فقد تعتبر من أهم الجوانب التي يمكن أن تؤثر في اتجاهات املجتمع التسويقية وفي قرار التعامل مع البنك
من عدمه.
ً
ثانيا :الدراسات األجنبية:

 دراسة ) (Baza and Rao, 2017بعنوان" :االشتمال املالي في أثيوبيا" ""Financial Inclusion in Ethiopia
هدفت هذه الدراسة لتحليل وضع االشتمال املالي ،واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي واالستبانة وكانت العينة على البنوك العاملة في أثيوبيا.
أهم النتائج والتوصيات :خلصت الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من أن إثيوبيا حققت نموا سريعا في القطاع املالي في العامين املاضيين ،أال أن العديد من
األسر ال تزال مستبعدة من الحصول على الخدمات املالية  ،وأن تحليل الوصول واستخدام الخدمات املالية من قبل األفراد وجد أن  %33.86في املئة
فقط من البالغين لديهم حساب رسمي لدى املؤسسات املالية ،أنهم يستخدمون حسابهم للحفاظ على املال بصورة آمنة ،وإرسال واستقبال املدفوعات،
والحصول على االئتمان والخدمات ،وخدمات الصرف األجنبي .وأظهرت النتائج أن إثيوبيا متخلفة عن أفريقيا ومنخفضة في هذا الجانب ،كما أوصت
الدراسة بإمكانية تخفيض الع قبات التي تواجه االشتمال املالي من خالل تنظيم النظام املالي بشكل سليم واملنافسة وبناء بيئة تمكينية أفضل.
 دراسة ( )Bose, Bhattacharyya, & Islam, 2016بعنوان " آليات االشتمال املالي على املستوى املؤسس ي :دليل تجريبي من اقتصاد دولة
ناشئة" " "Dynamics of firm-level financial inclusion: Empirical evidence from an emerging economy
هدفت هذه الدراسة الختبار ممارسات االفصاح عن االشتمال املالي واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي وكانت أداة الدراسة :تحليل البيانات
الواردة في التقارير السنوية وعينة الدراسة 157 :بنك في بنجالديش.
أهم النتائج والتوصيات :أظهرت النتائج أن مستوى االفصاحات عن الشمول املالي تحسنت بشكل ملحوظ بعد أن أصدر البنك املركزي لبنغالديش
توجيهاته املتعلقة باالشتمال املالي .وأشارت النتائج أيضا إلى أن مستوى االشتمال املالي يتأثر إيجابيا بحجم املصارف ،وفرص النمو ،واملستثمرين من
املؤسسات ،وحجم لجنة التدقيق.
 دراسة ) (Ismail, Ismail, Shahimi, & Shaikh, 2015بعنوان ":الشمول املالي في البنوك االسالمية :مقارنة بين املثل العليا واملمارسات
ً
استنادا إلى مقاصد الشريعة"
""Financial Inclusiveness in Islamic Banking: Comparison of Ideals and Practices Based on Maqasid-e-Shari’ah

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أداء البنوك االسالمية نحو تعزيز الوساطة املالية واملساواة واالنصاف في الخدمات املالية .تسلط الدراسة
الضوء على اداء البنوك االسالمية أن التمويل املنخفض مع الودائع ذات التكلفة املرتفعة غير متناسق مع أهداف الشريعة االسالمية .حددت الدراسة
ايضا فئات مختلفة من الناس الفقراء الذين هم بحاجة إلى الصحة والتعليم ورأس مال صغير ولكنهم ال يستفيدون من هذه البنوك بواسطة الخدمات
املصرفية املتاحة .واستخدمت املنهج الكمي التحليلي واستخدمت الدراسة بعض املؤشرات الكمية لتقييم أداء البنوك االسالمية في باكستان نحو تعزيز
وساطة مالية تشاركية وشاملة وذات تكلفة معقولة.
أهم النتائج والتوصيات :توصلت الدراسة إلى أن املوقع الجغرافي للمصارف االسالمية يؤثر على توصيل هذه الخدمات حيث أن اغلب هذه البنوك في
املناطق الحضرية الكبرى وبالتالي فهي باهظة الثمن .باإلضافة إلى أن بعض املنتجات املميزة وذات األفضلية وغير الكاملة والبديلة لبعض الخدمات مثل
خدمات التمويل املعتمد على املساواة ليست مقبولة من قبل بعض القطاعات وكذلك ألصحاب املصارف اإلسالمية واملودعين واملساهمين.
 دراسة ) )Naceur, Barajas& Massara, 2015بعنوان" هل تستطيع الخدمات املصرفية اإلسالمية زيادة االشتمال املالي؟"
"?" Can Islamic Banking Increase Financial Inclusion

هدفت الدراسة لتحليل املعلومات على املستوى القطري للعالقة بين تنمية الصيرفة االسالمية واالشتمال املالي ،واستخدمت املنهج الكمي
التحليلي و نموذج االنحدار املتعدد .وكانت النتائج لهذه الدراسة :تقدم صورة مختلطة عن الصيرفة اإلسالمية واالشتمال املالي .أظهرت البيانات إلى أنه
على الرغم من أن الوصول املادي إلى الخدمات املالية قد ازداد بسرعة أكبر في دول منظمة التعاون االسالمي ،اال أن دول منظمة التعاون االسالمي في
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السنوات األخيرة ال تزال أقل من بقية العالم في االشتمال املالي .من جهة أخرى ،يبدو أن دول منظمة التعاون االسالمي في الصيرفة االسالمية لديها
ً
مستويات أعلى قليال مما يشير إلى أن االستبعاد الذاتي الديني قد تم تخفيفه إلى حد ما.
مايميز هذه الدراسة أنها بينت فجوة بحثية جديدة ربطت بين أبعاد االشتمال املالي الثالثة ،وهي :الوصول للخدمات املالية ،استخدام الخدمات املالية،
جودة الخدمات املالية وبين تحقيق املسؤولية االجتماعية للعمالء في البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة.

الفصل الثاني :اإلطارالنظري
املبحث األول :االشتمال املالي
مفهوم االشتمال املالي:
عرف االشتمال املالي على أنه "العملية التي يتم بها توسيع نطاق االستفادة من الخدمات املالية ذات الجودة العالية والتي تشمل خدمات
القروض وااليداع ونظام الدفع واملعاشات والتعليم املالي وآلية حماية العمالء" (.)Mazer et al.,2011
أما سلطة النقد الفلسطينية (2014م) عرفت االشتمال املالي" :تعزيز وصول واستخدام كافة فئات املجتمع بما يشمل الفئات املهمشة
وامليسورة للخدمات واملنتجات املالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بحيث تقدم لهم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة".
في هذا الصدد ،هناك فرق بين مفهوم االشتمال املالي ومفهوم الحصول على الخدمات املالية حيث أن االشتمال املالي يشمل نسبة االفراد
والشركات الذين يستخدمون الخدمات املالية فعدم االستخدام ال يعني بالضرورة صعوبة الحصول على هذه الخدمات.)GFDR ,2014( .
أبعاد االشتمال املالي:
خالل العقد املاض ي ،تطور مفهوم االشتمال املالي إلى أربعة أبعاد رئيسية وهي :سهولة الوصول إلى التمويل لجميع األسر والشركات ،استرشاد
املؤسسات بالقواعد التنظيمية واالشراف املالي ،االستدامة املالية للشركات واملؤسسات باإلضافة إلى املنافسة بين مزودي الخدمات املالية لتحقيق
أفضل البدائل للعمالء .وقديما تم قياس االشتمال املالي بحساب نسبة املستفيدين من البنوك التجارية واجهزة الصراف االلي وأحجام الودائع
والقروض التي تم تغطيتها بواسطة األسر ذات الدخل املنخفض واملشارع الصغيرة واملتوسطة .ولكن توفر الخدمات املالية ال تساوي مفهوم االشتمال
املالي ألن الفرد قد يستبعد نفسه من الخدمات املالية ألسباب دينية أو ثقافية على الرغم من توفر امكانية الحصول على هذه الخدمات ( Iqbal at
.)al.,2012
قام تحالف االشتمال املالي (" )Alliance of Financial Inclusion "AFIبإعداد رابطة عمل لبيانات االشتمال المالي Financial

 (FIDWG) ،Inclusion Data Working Groupوالتي قامت بإجراء مبادرة لوضع مجموعة من االبعاد لقياس االشتمال املالي حيث تم تصميم هذه
الرابطة من قبل صناع القرار حتي تكون مرنة وملبية لالحتياجات الخاصة بكل بلد ولكنها بنفس الوقت تسمح إلجراء املقارنة والقياس بين البلدان .ركزت
هذه املجموعة على بعدين رئيسيين هما :امكانية الوصول للخدمات املالية واستخدام الخدمات املالية .من جهة اخرى ،أدركت الشراكة العاملية من اجل
االشتمال املالي مؤخرا ( )Global Partnership Financial Inclusionأن االشتمال املالي هو عنصر رئيس ي للتمكين في مكافحة الفقر وتحقيق أهداف
التنمية االقتصادية الشاملة مما يؤدي إلى زيادة التركيز واالهتمام بالسياسات واملبادرات من اجل االشتمال املالي .ومن ثم تم الخروج ببيانات موثوقة
حول أبعاد وقياس االشتمال املالي لتحقيق التنمية املستدامة حيث اتفق أعضاء الرابطة العاملية من اجل االشتمال املالي ( )GPFIفي مؤتمر لوس
كابوس الذي تم عقده عام 2012م على تقديم توصية تشمل ثالثة مؤشرات رئيسية للشمول املالي وهي( :)AFI,2013
 سهولة الوصول إلى الخدمات املالية.
 االستخدام الفعال للخدمات املالية من قبل كل املواطنين.
 تعزيز جودة الخدمات املالية.
وفيما يلي تعريف لكل من األبعاد السابقة:
ً
أوال :الوصول للخدمات املالية (:)Access dimension
يشير بعد الوصول إلى الخدمات املالية إلى القدرة على استخدام الخدمات املالية من املؤسسات الرسمية .تتطلب تحديد مستويات الوصول
إلى تحديد وتحليل العوائق املحتملة لفتح واستخدام حساب مصرفي مثل تكلفة والقرب من نقاط الخدمات املصرفية (الفروع واجهزة الصراف االلي.
الخ) يمكن الحصول على بيانات تتعلق بإمكانية الوصول للخدمات املالية من خالل املعلومات التي تقدمها املؤسسات املالية ( .)AFI,2013
ً
ثانيا :استخدام الخدمات املالية:
يشير بعد استخدام الخدمات املالية إلى مدى استخد ام العمالء للخدمات املالية املقدمة بواسطة مؤسسات القطاع املصرفي .تحديد مدى
استخدام الخدمات املالية يتطلب جمع بيانات حول مدى انتظام وتواتر االستخدام عبر فترة زمنية معينة (.)AFI,2013
مؤشرات قياس بعد استخدام الخدمات املالية (:)Usage dimension
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 نسبة البالغين الذين لديهم نوع واحد على االقل كحساب وديعة منتظم.
 نسبة البالغين الذين لديهم نوع واحد على االقل كحساب ائتمان منتظم.
 عدد حملة سياسة التأمين لكل  1000من البالغين.
 عدد معامالت التجزئة غير النقدية للفرد الواحد.
 عدد معامالت الدفع عبر الهاتف.
 نسبة البالغين الذين يستخدمون حساب بنكي بشكل دائم ومتواتر.
 نسبة املحتفظين بحساب بنكي خالل سنة مضت.
 نسبة البالغين الذين يتلقون تحويالت مالية محلية أو دولية.
 نسبة الشركات املتوسطة أو الصغيرة التي لديها حسابات رسمية مالية.
 عدد الشركات الصغيرة واملتوسطة التي لديها حسابات ودائع.
 ما هو عدد الشركات الصغيرة واملتوسطة التي لديها قروض قائمة.
ً
ثالثا :جودة الخدمات املالية (:)Quality
تعتبر عملية وضع مؤشرات لقياس بعد الجودة هو تحدي في حد ذاته حيث أنه على مدى  15سنة املاضية انتقل مفهوم االشتمال املالي إلى
جدول أعمال الدول النامية حيث كان البد من تحسين الوصول إلى الخدمات املالية .عدم الوصول للخدمات املالية ال يزال مشكلة ويختلف بحسب
البلد ونوع الخدمات املالية .ومع ذلك ،فان النضال من أجل ضمان جودة الخدمات املالية املقدمة يعتبر تحديا حيث يتطلب من املهتمين وذي العالقة
لدراسة وقياس ومقارنة واتخاذ اج راءات تستند إلى أدلة واضحة فيما يخص جودة الخدمات املالية املقدمة .بعد الجودة لالشتمال املالي ليس بعدا
واضحا ومباشرا حيث يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على جودة ونوعية الخدمات املالية مثل تكلفة الخدمات ،وعي املستهلك ،فعالية آلية
التعويض باإلضافة إلى خدمات حماية املستهلك والكفاالت املالية ،وشفافية املنافسة في السوق باإلضافة إلى عوامل غير ملموسة مثل ثقة املستهلك
(.)AFI,2013
أهمية االشتمال املالي:
ً
يعاني حوالي مليار شخص الجوع يوميا ،يكافح حوالي  1.2مليار شخص للعيش على أقل من  1.2دوالر في اليوم للفرد الواحد في جميع أنحاء
العالم ،يجب خلق حوالي  600مليون وظيفة خالل السنوات القادمة الستيعاب الشباب الداخلين إلى سوق العمل ،تشير قاعدة البيانات املالية العاملية
للبنك الدولي (جلوبال  (Findexأن  2.7مليار من البالغين على مستوى العالم حوالي نصف مجموع السكان البالغين ،ليس لديهم إمكانية الحصول على
الخدمات املالية التي تقدمها املؤسسات املالية الرسمية ،في حين نجد في البلدان املرتفعة الدخل حوالي  %89من البالغين لهم حساب في مؤسسة مالية
رسمية ،بينما  % 41فقط في االقتصادات النامية (مؤسسة التمويل الدولية ،التقرير السنوي.)2013 ،
من هنا تبرز أهمية تثقيف العمالء بأهمية الحصول على الخدمات املالية ،وكيف يكون لديهم خيارات مالية أفضل ،على سبيل املثال ،سيدرك
العمالء نوع الخدمة املالية التي تلبي حاجاته الشخصية وسوف يساعد ذلك بتحسين النمو الشامل للبالد .وبالتالي فان عملية الحصول على الخدمات
املالية بتكلفة معقولة ستحسن من حياة الفقراء .وبالتالي فان لالستبعاد املالي أثر كبير على النمو االقتصادي حيث أشار أبو دية (2016م) إلى مخاطر
االستبعاد املالي وهي:
 انخفاض الوعي املصرفي لدى جمهور املواطنين
 صعوبة الحصول على االئتمان أو الحصول على االئتمان من املصادر غير الرسمية بأسعار باهظة.
 االنخفاض العام في االدخار واالستثمار.
 ارتفاع معدالت البطالة والتضخم.
 تراجع مشاريع القطاع الخاص املحرك األساس ي لعملية النمو االقتصادي.
 انتشار الفقر والفساد والجريمة وزيادة معدالتها.
 ضعف االنظمة املالية واملصرفية وعدم قدرتها على مواكبة التطور التكنولوجي الكبير.
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أهداف االشتمال املالي:
نظرا لالهتمام العالمي بتوسيع نطاق االشتمال املالي ،وخلق التحالفات بين الهيئات واملؤسسات املالية العاملية للتنسيق والعمل ،ضمن آليات
مشتركة وموحدة ،تتنامي املنافع املتأتية من االشتمال املالي ،ترى املجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء  /البنك الدولي أن بناء نظام مالي شامل هو
الطريق الوحيد للوصول إلى الفقراء ومحدودي الدخل .وذلك لتحقيق أهداف االشتمال املالي كما وضعها أبو دية (2016م) وهي كالتالي:
 تعزيز وصول كافة فئات املجتمع إلى الخدمات واملنتجات املالية ،لتعريف املواطنين بأهمية الخدمات املالية وكيفية الحصول عليها
واالستفادة منها لتحسين ظروفهم االجتماعية واالقتصادية.
 تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل بهدف تحسين الظروف املعيشية للمواطنين وخاصة الفقراء منهم.
 تعزيز مشاريع العمل الحر والنمو االقتصادي.
ً
 تمكين الشركات الصغيرة جدا من االستثمار والتوسع.
 خفض مستويات الفقر وتحقيق الرخاء والرفاه االجتماعي.
الوضع الحالي لالشتمال املالي في فلسطين:
بشكل عام يعاني القطاع االقتصادي الفلسطيني من ارتفاع معدالت البطالة والنمو االقتصادي البطيء والذي بدوره أدى إلى عدم استقرار
الوضع السياس ي واالقتصادي .لتحقيق هذا النمو االقتصادي عملت الحكومة على تشجيع سياسات توصيل الخدمات املالية إلى الفئات الضعيفة
والفقراء بتكلفة مالية مناسبة لهم وهذا ما يسمى باالشتمال املالي .يشير ( )Wang and Shihadeh, 2015أنه تم االلتفات إلى االشمال املالي ومؤشراته
منذ ان انضمت فلسطين إلى تحالف االشتمال املالي منذ عام 2010م باإلضافة إلى تحسينها للبنى التحتية لها .ولكن استخدام الخدمات املالية ما زال
محدودا خاصة خدمات االئتمان وهذا ما يحتاج إلى جهود كبيرة لتحسينه .في هذا السياق ،شرعت سلطة النقد في تحقيق االشتمال املالي من خالل
تسهيل وتيسير وصول كافة فئات املجتمع واملؤسسات واملنشآت الكبيرة والصغيرة إلى الخدمات واملنتجات املالية ،وكذلك تعزيز مستوى الوعي والثقافة
املالية واملصرفية لدى هذه الفئات ،فقد تم تحقيق العديد من االنجازات في هذا اإلطار من حيث زيادة الوعي املالي وحماية حقوق مستهلكي الخدمات
املالية إضافة إلى تعزيز األطر الرقابية والقانونية التي تحكم عمل القطاع املالي في فلسطين ،وقد قامت سلطة النقد بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة سوق
رأس املال الفلسطينية لقيادة الجهود لبناء استراتيجية وطنية لالشتمال املالي في فلسطين وبمشاركة األطراف ذات العالقة ،بحيث تهدف هذه
ً
االستراتيجية إلى مأسسة وتأطير جميع الجهود املبذولة من قبل الجهات املختلفة ،وذلك ضمن خطة وطنية واضحة املعالم ومحكمة وفقا للمبادئ
الرئيسة لتحقيق االشتمال املالي (سلطة النقد الفلسطينية2015 ،م).

املبحث الثاني :املسؤولية االجتماعية
مفهوم املسؤولية االجتماعية:
عرف  Carollاملسؤولية االجتماعية للشركات أنها عبارة عن االلتزامات االجتماعية تجاه أصحاب املصالح والبيئة .طور " "Carollهذا املفهوم
حيث اقترح أربعة أبعاد للمسؤولية االجتماعية للشركات وهي أبعاد اقتصادية ،قانونية ،اخالقية وخيرية .تقاس املسؤولية االجتماعية للشركات بتعظيم
ثروة املساهمين املولدة للربح ،والتنافسية (جودة عالية وتكلفة منخفضة) ،والكفاءة التشغيلية باإلضافة إلى الربحية املستمرة (.)Khan, 2015
أما اللجنة األوروبية " "European Commissionنشرت الوثيقة الخضراء " "Green Paperفي تموز (2001م) ،عرفت املسؤولية االجتماعية
بأنها" :مفهوم تقوم الشركات من خالله بدمج اهتماماتها االجتماعية والبيئية مع عملياتها األساسية ،وتتفاعل مع األطراف األخرى على أساس طوعي".
وبينت هذه الوثيقة أن االهتمام باملسؤولية االجتماعية له تأثير مباشر على إنتاجية العاملين ،ودعم املوقف التنافس ي للشركة (أبوجامع ووافي،
2016م).
املسؤولية االجتماعية في القطاع املصرفي الفلسطيني:
ً
ال يحظى مفهوم املسؤولية املجتمعية فلسطينيا باالنتشار ألنه غير معروف بشكل واسع النطاق ،نتيجة غياب الوعي الحقيقي تجاهه بالرغم
من وجود عدد كبير من البنوك تقدم التبرعات املادية لتغطية بعض الحوائج ،بعضها تبرعات فردية ومؤسسية تهدف لحل بعض املشاكل الصحية أو
االجتماعية أو التعليمية ،لكنها ال تدخل في إطار املسؤولية املجتمعية ،وال تقتصر املسؤولية املجتمعية على ما تقدمه البنوك من حصة أرباحها ملن
يحتاجها فقط ،بل تشمل السلوك البنوك الخاص في املجتمع وسلوك املسؤولية تجاه األفراد والعالقات الداخلية داخل املؤسسة ،وتتعامل معظم
مؤسسات مع مفهوم املسؤولية املجتمعية كمساعدات إنسانية ،فلم تتناول املفهوم األشمل واألعم واألكثر ً
تأثيرا في تنمية املجتمع ،ونرى أن هناك
تقصير من جانب القطاع الخاص الفلسطيني وشركاته من حيث الكم والنوع في مقدار ما تقدمه من دعم ومساندة في إطار مسؤوليتها املجتمعية داخل
املجتمع الفلسطيني ،ولم تصل ملرحلة تنفيذ برامج محددة في قطاعات محددة ّتبنيها (زغب2011 ،م).
7

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 1, 2019

ياسر الشرفا ،حنني عجور

دور االشتمال املايل لدى املصارف الوطنية يف حتقيق املسؤ ولية االجتماعية جتاه العمالء

وعند تناول سلطة النقد الفلسطينية في ضوء املسؤولية االجتماعية نرى أن سلطة النقد تعمل على توفير املناخ املناسب لحياة كريمة للمواطن
ً
الفلسطيني ،من خالل جهدها الهادف واملستمر لتحقيق االستقرار املالي فلسطينيا ،و الجهود املبذولة لتعزيز وتمكين التنمية املستدامة لتحسين
الظروف االقتصادية للفئات االجتماعية محدودة الدخل ،نوعت سلطة النقد الوسائل التي تستخدمها لتحقيق ذلك من خالل إتاحة الفرصة لتعزيز
ً
دور الجهاز املصرفي بمجال املسؤولية االجتماعية ،للتخفيف من الفقر وتمكن وتعزيز صمود املواطن الفلسطيني اقتصاديا ،و تتحمل سلطة النقد
ً
مسؤولياتها االجتماعية بإيجاد ما هو ايجابي في املجتمع الفلسطيني ،والقيام دورها بتهيئة املناخ املصرفي املالئم لتعزيز دور الجهاز املصرفي اجتماعيا
للقيام دوره امللتزم بقضايا املجتمع .في هذا الصدد أيضا قررت سلطة النقد الفلسطينية باعتبارها الجهة الرقابية واإلشرافية على الجهاز املصرفي
ً
الفلسطيني ،والحقا ملؤتمر املسؤولية االجتماعية املنعقد عام (2011م) ،وبالتنسيق مع جمعية البنوك في فلسطين تخصيص( )%2من أرباح الجهاز
املصرفي السنوية لتعزيز املسؤولية االجتماعية ومشاريعها التنموية الفلسطينية ،وبلغ إجمالي مساهمات البنوك خالل عام (2012م) حوالي
( 3,243,755مليون دوالر) ُوجهت لدعم ( )436مؤسسة محلية ،وبلغت مساهمتها خالل عام (2013م) حوالي 4.67مليون دوالر بنسبة تجاوزت ()%3.2
من أرباحها للعام نفسه ،من خالل ( )550شراكة مع املؤسسات األهلية ،وشجعت سلطة النقد البنوك في تبني ثقافة املسؤولية االجتماعية من خالل
القيام بدورها باملساهمة املجتمعية ،وشملت هذه النفقات على البيئة والتعليم والصحة والطفولة وذوي االحتياجات الخاصة والرياضة واإلغاثة
والتنمية والثقافة ،كما نظمت سلطة النقد بالتعاون مع جمعية البنوك ملتقي مصرفي للمسؤولية عامي (2010م2011-م) للدفع باتجاه التحول بدور
املسؤولية االجتماعية من دورها التقليدي إلى الدور اإلنتاجي ،وتحديد حجم مساهمة القطاع املصرفي ،والقطاعات التي استهدفها ،لالنتقال بمفهوم
املسؤولية االجتماعية نحو توحيد الجهد املصرفي في قطاعات محددة ،والتركيز على الجانب اإلنتاجي االقتصادي ،لضمان استمرارية وديمومة االنتفاع
من املسؤولية ،واملساهمة بإيجاد حلول ملشاكل الفقر والبطالة ،ودعت سلطة النقد البنوك إلى االرتقاء بمفهوم املسؤولية املجتمعية ،وتوجيه أنشطتها
اتجاه مشاريع اقتصادية تلبي احتياجات املجتمع ،والحد من مشكلة البطالة (جامع ووافي2016 ،م).

الفصل الثالث :االطارالعملي واجراءات الدراسة
مجتمــع وعينة الدراسة:
ً
تم أخذ عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية ،وبلغت عينة الدراسة ( )383عميل بناءا على قانون العينة العشوائية .وقد قام الباحثان
بتوزيع ( )383استبانة على مجتمع الدراسة مع مراعاة النسب لكال البنكين ،وتم استرداد ( )375استبانة ،أي بنسبة استجابة بلغت ( ،)%98.1وبعد
تفحص االستبانات لم ُي ْس َت ْب َعد ٌّ
أي منها ،وبالتالي تم تحليل ( )375استبانة.
أداة الدراسة:
قام الباحثان بإعداد استبانة تدور حول " دور االشتمال املالي لدى املصارف الوطنية في تحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء –
دراسة حالة البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة".
اختبار الفرضيات وتحليل نتائج الدراسة
تحليل النتائج املتعلقة بمحاور االستبانة:
فيما يلي عرض نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات االستبانة ومحاورها ،من خالل تحديد املستوى العام ملتغيرات الدراسة من وجهة نظر مجتمع
وعينة الدراسة.
ً
أوال :تحليل محاور أبعاد االشتمال املالي:
تحليل فقرات املحور األول :الوصول إلى الخدمات املالية:
 .1مدى وجود بنك في منطقة االقامة:
لقد تم قياس التكرارات والنسب املئوية ملدى وجود بنك في منطقة االقامة ،وقد جاءت النتائج كما هي مبينة في الجدول التالي:
جدول ( :)1مدى وجود بنك في منطقة االقامة
االجابة

التكرار

النسبة %

نعم
ال
املجموع

343
32
375

91.5
8.5
100.0

تبين من خالل الجدول السابق أن  %91.5من أفراد عينة الدراسة يرون وجود بنك في مكان اقامتهم ،بينما  %8.5ال يرون ذلك.
 .2مدى وجود فروع قريبة للبنك الذي يتعامل معه العمالء:
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لقد تم قياس التكرارات والنسب املئوية ملدى وجود فروع قريبة للبنك الذي يتعامل معه العمالء ،وقد جاءت النتائج كما هي مبينة في الجدول
التالي:
جدول ( :)2مدى وجود فروع قريبة للبنك الذي يتعامل معه العمالء
االجابة

التكرار

النسبة %

نعم
ال
املجموع

295
80
375

78.7
21.3
100.0

تبين من خالل الجدول السابق أن  %78.7من أفراد عينة الدراسة يرون وجود فروع قريبة للبنك الذي يتعاملون معه ،بينما  %21.3ال يرون ذلك.
 .3مدى وجود صراف قريب من مكان اقامة عمالء البنك:
لقد تم قياس التكرارات والنسب املئوية ملدى وجود صراف قريب من مكان اقامة عمالء البنك ،وقد جاءت النتائج كما هي مبينة في الجدول
التالي:
جدول ( :)3مدى وجود صراف قريب من مكان اقامة عمالء البنك
االجابة

التكرار

النسبة %

نعم
ال
املجموع

279
96
375

74.4
25.6
100.0

تبين من خالل الجدول السابق أن  %74.4من أفراد عينة الدراسة يرون وجود صراف قريب من مكان اقامتهم ،بينما  %25.6ال يرون ذلك.
 .4مدى ابتعاد أقرب صراف آلي للبنك الذي يتعامل معه العمالء عن محل اقامتهم أكثر من كيلو متر مربع:
لقد تم قياس التكرارات والنسب املئوية ملدى ابتعاد أقرب صراف آلي للبنك الذي يتعامل معه العمالء عن محل اقامتهم أكثر من كيلو متر
مربع ،وقد جاءت النتائج كما هي مبينة في الجدول التالي:
جدول ( :) 4مدى ابتعاد أقرب صراف آلي للبنك الذي يتعامل معه العمالء عن محل اقامتهم أكثرمن كيلو مترمربع
االجابة

التكرار

النسبة %

نعم
ال
املجموع

152
223
375

40.5
59.5
100.0

تبين من خالل الجدول السابق أن  %40.5من أفراد عينة الدراسة يرون بأن ابتعاد أقرب صراف آلي للبنك الذي يتعاملون معه عن محل اقامتهم أكثر
من كيلو متر مربع ،بينما  %59.5ال يرون ذلك.
 .5مدى وجود حساب الكتروني للعمالء للتعامل مع الخدمات البنكية عبر الهاتف الذكي:
لقد تم قياس التكرارات والنسب املئوية ملدى وجود حساب الكتروني للعمالء للتعامل مع الخدمات البنكية عبر الهاتف الذكي ،وقد جاءت
النتائج كما هي مبينة في الجدول التالي:
جدول ( :)5مدى وجود حساب الكتروني للعمالء للتعامل مع الخدمات البنكية عبر الهاتف الذكي
االجابة
نعم
ال
املجموع

التكرار
88
287
375

النسبة %
2305
76.5
100.0

تبين من خالل الجدول السابق أن  %23.5من أفراد عينة الدراسة يرون وجود حساب الكتروني لهم للتعامل مع الخدمات البنكية عبر الهاتف الذكي،
بينما  %76.5ال يرون ذلك.
 .6مدى وجود مراسالت مصرفية الكترونية بين العمالء والبنك:
لقد تم قياس التكرارات والنسب املئوية ملدى وجود مراسالت مصرفية الكترونية بين العمالء والبنك ،وقد جاءت النتائج كما هي مبينة في
الجدول التالي:
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جدول ( :)6مدى وجود مراسالت مصرفية الكترونية بين العمالء والبنك
االجابة

التكرار

النسبة %

نعم
ال
املجموع

96
279
375

25.6
74.4
100.0

تبين من خالل الجدول السابق أن  %25.6من أفراد عينة الدراسة يرون وجود مراسالت مصرفية الكترونية بينهم وبين البنك ،بينما  %74.4ال يرون
ذلك.
جدول ( :)7نتائج تحليل فقرات محور :الوصول إلى الخدمات املالية
م
7
8
9
10
11
12
13
14
15

الفقرة
يوجد عدد فروع كافية للبنك تسمح بالوصول للخدمات البنكية
يوجد صرافات الية كافية للبنك تسمح بالوصول للخدمات البنكية
تؤثر طبيعة وظيفتك على مدى حصولك على الخدمات البنكية
تتطلب املعامالت في البنك ضمانات وكفاالت كبيرة من العميل إلتمام معاملته
سلوك املوظفين وتعاملهم لدى البنك جيد مما يسهل الوصول إلى الخدمات البنكية
يؤثر دخلك الشهري على مدى حصولك على الخدمات البنكية
استخدام الهاتف الذكي في التعامالت البنكية يسهل من الوصول للخدمات البنكية
التواصل عن طريق املراسالت االلكترونية يسهل عملية الوصول للخدمات البنكية
املوقع االلكتروني للبنك يتسم بسهولة التصفح والوصول لكافة الخدمات البنكية
الدرجة الكلية

املتوسط
الحسابي
7.31
6.38
5.75
5.94
7.61
5.61
6.83
7.36
6.64
6.60

االنحراف
املعياري
2.45
2.46
3.18
3.32
2.18
3.22
3.10
2.82
2.45
1.28

الوزن
النسبي%
73.1
63.8
57.5
59.4
76.1
56.1
68.3
73.6
66.4
66.0

الترتيب
3
6
8
7
1
9
4
2
5

يتضح من خالل الجدول السابق ما يلي:
 الفقرة التي تنص على "سلوك املوظفين وتعاملهم لدى البنك جيد مما يسهل الوصول إلى الخدمات البنكية" جاءت في املرتبة األولى من بين باقي
الفقرات بمتوسط حسابي قدره ( 7.61من  ،)10وبانحراف معياري ( ،)2.18وبوزن نسبي ( ،)%76.1وهذا يشير إلى وجود درجة مرتفعة من
املوافقة على هذه الفقرة.
 الفقرة التي تنص على "يؤثر دخلك الشهري على مدى حصول ك على الخدمات البنكية" جاءت في املرتبة األخيرة من بين باقي الفقرات بمتوسط
حسابي قدره ( 5.61من  ،)10وبانحراف معياري ( ،)3.22وبوزن نسبي ( ،)%56.1وهذا يشير إلى وجود درجة متوسطة من املوافقة على هذه
الفقرة.
 ويالحظ أن املتوسط الحسابي الكلي إلجابات املبحوثين على محور "الوصول إلى الخدمات املالية" بلغ ( 6.60من  ،)10وبانحراف معياري (،)1.28
وبوزن نسبي ( ،)%66مما يدل على أن محور "الوصول إلى الخدمات املالية" يحظى بدرجة مرتفعة من املوافقة.

تحليل فقرات املحور الثاني :استخدام الخدمات املالية:
 .1مدى امتالك العمالء لحساب مالي رسمي:
لقد تم قياس التكرارات والنسب املئوية ملدى امتالك العمالء لحساب مالي رسمي ،وقد جاءت النتائج كما هي مبينة في الجدول التالي:
جدول ( :)8مدى امتالك العمالء لحساب مالي رسمي
االجابة
نعم
ال
املجموع

التكرار
279
96
375

النسبة %
74.4
25.6
100.0

تبين من خالل الجدول السابق أن  %74.4من أفراد عينة الدراسة يمتلكون حساب مالي رسمي ،بينما  %25.6ال يمتلكون ذلك.
 .2مدى وجود قرض قائم واحد على األقل:
لقد تم قياس التكرارات والنسب املئوية ملدى وجود قرض قائم واحد على األقل ،وقد جاءت النتائج كما هي مبينة في الجدول التالي:
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جدول ( :)9مدى وجود قرض قائم واحد على األقل
االجابة

التكرار

النسبة %

نعم
ال
املجموع

104
271
375

27.7
72.3
100.0

تبين من خالل الجدول السابق أن  %27.7من أفراد عينة الدراسة لديهم قرض واحد قائم على األقل ،بينما  %72.3ليس لديهم ذلك.
 .3مدى استخدام خدمات معامالت التجزئة غير النقدية:
لقد تم قياس التكرارات والنسب املئوية ملدى استخدام خدمات معامالت التجزئة غير النقدية ،وقد جاءت النتائج كما هي مبينة في الجدول
التالي:
جدول ( :)10مدى استخدام خدمات معامالت التجزئة غيرالنقدية
االجابة

التكرار

النسبة %

نعم
ال
املجموع

88
287
375

23.5
76.5
100.0

تبين من خالل الجدول السابق أن  %23.5من أفراد عينة الدراسة يستخدمون خدمات معامالت التجزئة غير النقدية ،بينما  %76.5ال يستخدمون
ذلك.
 .4مدى استخدام العمالء لحسابهم البنكي بشكل دائم:
لقد تم قياس التكرارات والنسب املئوية ملدى استخدام العمالء لحسابهم البنكي بشكل دائم ،وقد جاءت النتائج كما هي مبينة في الجدول
التالي:
جدول ( :)11مدى استخدام العمالء لحسابهم البنكي بشكل دائم
االجابة

التكرار

النسبة %

نعم
ال
املجموع

104
271
375

27.7
72.3
100.0

تبين من خالل الجدول السابق أن  %27.7من أفراد عينة الدراسة يستخدمون حسابهم البنكي بشكل دائم ،بينما  %72.3ال يستخدمون ذلك.
جدول ( :)12نتائج تحليل فقرات محور :استخدام الخدمات املالية
م
5
6
7

الفقرة
يؤثر املستوى التعليمي لديك على استخدامك للخدمات البنكية
تعيق الرسوم البنكية استخدامك للخدمات البنكية املتاحة
تؤثر الوثائق الرسمية كالبطاقة الشخصية على استخدامك للخدمات البنكية املتاحة
الدرجة الكلية

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الوزن النسبي%

الترتيب

6.12
3.84
6.59
5.52

3.76
2.96
3.25
2.33

61.2
38.4
65.9
55.2

2
3
1

يتضح من خالل الجدول السابق ما يلي:
 الفقرة التي تنص على "تؤثر الوثائق الرسمية كالبطاقة الشخصية على استخدامك للخدمات البنكية املتاحة" جاءت في املرتبة األولى من بين باقي
الفقرات بمتوسط حسابي قدره ( 6.59من  ،)10وبانحراف معياري ( ،)3.25وبوزن نسبي ( ،)%65.9وهذا يشير إلى وجود درجة مرتفعة من
املوافقة على هذه الفقرة.
 الفقرة التي تنص على "تعيق الرسوم البنكية استخدامك للخدمات البنكية املتاحة" جاءت في املرتبة األخيرة من بين باقي الفقرات بمتوسط
حسابي قدره ( 3.84من  ،)10وبانحراف معياري ( ،)2.96وبوزن نسبي ( ،)%38.4وهذا يشير إلى وجود درجة منخفضة من املوافقة على هذه
الفقرة.
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 ويالحظ أن املتوسط الحسابي الكلي إلجابات املبحوثين على محور "استخدام الخدمات املالية" بلغ ( 5.52من  ،)10وبانحراف معياري (،)2.33
وبوزن نسبي ( ،)%55.2مما يدل على أن محور "استخدام الخدمات املالية" يحظى بدرجة متوسطة من املوافقة.
تحليل فقرات املحور الثالث :جودة الخدمات املالية:
لتحليل محور جودة الخدمات املالية استخدم الباحثان االختبارات الوصفية املناسبة :املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان
النسبية ،والترتيب.
جدول ( :)13نتائج تحليل فقرات محور :جودة الخدمات املالية
م

الفقرة

1
2
3
4
5

توصف الخدمات البنكية املقدمة من قبل بنكك بالجيدة
تشعر بالثقة تجاه بياناتك ومعلوماتك املالية في البنك
تشعر بالرضا تجاه أداء البنك وموظفيه والخدمات املقدمة
توصف تكلفة ورسوم الخدمات املالية باملقبولة
تكون
حول
اللغة
الخدمات املالية التي يقدمها البنك ،و
تتلقى معلومات كافية وتوضيح تام من موظفين البنك
واضحة واالسلوب واضح
تستطيع تقديم شكوى للبنك بسبب أي معاملة غير قانونية من قبل موظفين البنك
يمكنك االستعانة بجهة عادلة أو أمين للمظالم املالية في البنك تلجأ اليه عند حدوث نزاع بينك وبين البنك
يعتبر متوسط الوقت الذي يقضيه العميل في االصطفاف في البنك طويل
تشعر بالراحة والسهولة حول الخدمات املقدمة من البنك
يعتبر متوسط تكلفة الخدمة لفتح حساب جاري أساس ي تكلفة مقبولة
يعتبر متوسط تكلفة التحويالت املالية تكلفة مقبولة
يعتبر متوسط الرسوم السنوية لحساب التوفير تكلفة مقبولة
الدرجة الكلية

6
7
8
9
10
11
12

املتوسط
الحسابي
7.85
8.21
7.72
7.33
7.63

االنحراف
املعياري

الوزن النسبي%

الترتيب

2.00
1.90
1.92
2.12
2.03

78.5
82.1
77.2
73.3
76.3

2
1
3
5
4

6.57
5.20
5.36
7.12
6.78
6.48
6.69
6.91

3.11
3.17
3.29
2.09
2.54
2.21
2.31
1.37

65.7
52.0
53.6
71.2
67.8
64.8
66.9
69.1

9
12
11
6
7
10
8

يتضح من خالل الجدول السابق ما يلي:
 الفقرة التي تنص على "تشعر بالثقة تجاه بياناتك ومعلوماتك املالية في البنك" جاءت في املرتبة األولى من بين باقي الفقرات بمتوسط حسابي قدره
( 8.21من  ،)10وبانحراف معياري ( ،)1.90وبوزن نسبي ( ،)%82.1وهذا يشير إلى وجود درجة مرتفعة من املوافقة على هذه الفقرة.
 الفقرة التي تنص على "يمكنك االستعانة بجهة عادلة أو أمين للمظالم املالية في البنك تلجأ اليه عند حدوث نزاع بينك وبين البنك" جاءت في املرتبة
األخيرة من بين باقي الفقرات بمتوسط حسابي قدره ( 5.20من  ،)10وبانحراف معياري ( ،)3.17وبوزن نسبي ( ،)%52وهذا يشير إلى وجود درجة
متوسطة من املوافقة على هذه الفقرة.
 ويالحظ أن املتوسط الحسابي الكلي إلجابات املبحوثين على محور "جودة الخدمات املالية" بلغ ( 5.36من  ،)10وبانحراف معياري ( ،)3.29وبوزن
نسبي ( ،)%53.6مما يدل على أن محور "استخدام الخدمات املالية" يحظى بدرجة متوسطة من املوافقة.
ً
ثانيا :تحليل فقرات محور املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء:
لتحليل محور املسؤولية االجتماعية استخدم الباحثان االختبارات الوصفية املناسبة :املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان النسبية،
والترتيب.
جدول ( :)14نتائج تحليل فقرات محور :املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء
م

الفقرة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الوزن النسبي%

الترتيب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

يشترط البنك بأن تكون كافة املعامالت فيها متوافقة مع الشريعة اإلسالمية
تتوافق رسالة البنك وأهدافه مع أهداف وقيم عمالؤه
تقيم البنك املعارض والندوات للتعريف بخدمات البنك
يهتم البنك بقسم العالقات العامة الذي يعنى باالهتمام بالعمالء وتعريفهم بنشاطات البنك
يطبق البنك مبدأ "اعرف عميلك"
يهتم البنك آلراء ومقترحات العمالء
يقدم البنك توعية للشباب للتعامل مع البنوك والخدمات املقدمة
يقوم البنك بالرد على شكاوى العمالء ويحقق االستجابة املناسبة لها
يتعامل البنك مع عمالئه بشفافية ونزاهة
يحافظ البنك على أمن وسالمة العمالء وأموالهم وكافة البيانات املتعلقة بهم

6.27
6.38
4.37
4.78
7.93
4.86
4.33
4.75
5.52
7.25

3.54
3.14
2.89
3.30
2.88
2.73
2.98
2.70
2.64
2.29

62.7
63.8
43.7
47.8
79.3
48.6
43.3
47.5
55.2
72.5

11
10
17
15
1
14
18
16
13
3
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11
12
13
14
15
16
17
18

يوضح البنك الشروط التي تحدد طبيعة العالقة ما بين البنك والعمالء
يهتم البنك بإقامة عالقات طيبة مع العمالء
يهتم البنك بحقوق العمالء
يهتم البنك بتقديم الخدمة للعميل في املكان املناسب له
يهتم البنك بتقديم الخدمة للعميل في الوقت املناسب له
يهتم البنك بتيسير سياسات واجراءات تقديم الخدمات للعاملين
يعمل البنك على تحقيق رضا املودعين عن العائد املحقق
يعمل البنك على توفير سالمة الخدمات املقدمة
الدرجة الكلية
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7.01
6.71
7.04
7.46
7.19
6.85
6.18
6.80
6.20

2.07
2.29
2.40
1.87
1.78
1.96
2.10
2.39
1.61

70.1
67.1
70.4
74.6
71.9
68.5
61.8
68.0
62.0

6
9
5
2
4
7
12
8

يتضح من خالل الجدول السابق ما يلي:
 الفقرة التي تنص على "يطبق البنك مبدأ اعرف عميلك" جاءت في املرتبة األولى من بين باقي الفقرات بمتوسط حسابي قدره ( 7.93من ،)10
وبانحراف معياري ( ،)2.88وبوزن نسبي ( ،)%79.3وهذا يشير إلى وجود درجة مرتفعة من املوافقة على هذه الفقرة.
 الفقرة التي تنص على "يقدم البنك توعية للشباب للتعامل مع البنوك والخدمات املقدمة" جاءت في املرتبة األخيرة من بين باقي الفقرات بمتوسط
حسابي قدره ( 4.33من  ،)10وبانحراف معياري ( ،)2.98وبوزن نسبي ( ،)%43.3وهذا يشير إلى وجود درجة منخفضة من املوافقة على هذه
الفقرة.
 ويالحظ أن املتوسط الحسابي الكلي إلجابات املبحوثين على محور "املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء" بلغ ( 6.20من  ،)10وبانحراف معياري
( ،)1.61وبوزن نسبي ( ،)%62مما يدل على أن محور "املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء" يحظى بدرجة مرتفعة من املوافقة.

اختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى :توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  α≤0.05بين أبعاد االشتمال املالي وتحقيق املسؤولية االجتماعية
تجاه العمالء في البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة.
لإلجابة على هذه الفرضية تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين أبعاد االشتمال املالي وتحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه
العمالء في البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة ،والنتائج املتعلقة بهذه الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:
جدول ( :)15يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين أبعاد االشتمال املالي وتحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء في البنوك
االسالمية العاملة في قطاع غزة
االشتمال املالي

ً
احصائيا عند مستوى داللة α≤0.05
* االرتباط دال

املسؤولية االجتماعية
معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

0.53

*0.000

تبين من النتائج املوضحة في جدول ( )5.26وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بين أبعاد االشتمال املالي وتحقيق املسؤولية االجتماعية
تجاه العمالء في البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة ،حيث إن القيمة االحتمالية املقابلة ملعامل االرتباط أقل من مستوى الداللة  .0.05وتعزو
الدراسة هذه النتيجة إلى أنه كلما كانت ابعاد االشتمال املالي متحققة في البنوك كلما ساهم ذلك في تحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء وتمكين
شرائح اكبر منهم من االستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك .وتتفق هذه النتيجه مع (ابودية2016،م) وأيضا مع (جامع ووافي2016،م) و(اشتيوي
وأبومصطفى2016،م).
ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات اآلتية:
الفرضية الفرعية األولى :توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  α≤0.05بين الوصول إلى الخدمات املالية وتحقيق املسؤولية
االجتماعية تجاه العمالء في البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة.
لإلجابة على هذه الفرضية تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين الوصول إلى الخدمات املالية وتحقيق املسؤولية االجتماعية
تجاه العمالء في البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة ،والنتائج املتعلقة بهذه الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:
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جدول ( :)16يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين الوصول إلى الخدمات املالية وتحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء في البنوك
االسالمية العاملة في قطاع غزة
الوصول إلى الخدمات املالية

ً
احصائيا عند مستوى داللة α≤0.05
* االرتباط دال

املسؤولية االجتماعية
معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

0.37

*0.010

تبين من النتائج املوضحة في جدول ( )5.27وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بين الوصول إلى الخدمات املالية وتحقيق املسؤولية
االجتماعية تجاه العمالء في البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة ،حيث إن القيمة االحتمالية املقابلة ملعامل االرتباط أقل من مستوى الداللة .0.05
وتعزو الدراسة هذه النتيجة إلى انه كلما كانت عملية الوصول للخدمات البنكية اسهل كلما ساهم ذلك في تحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء
لهذه البنوك .وتتفق هذه النتيجه مع وتتفق هذه النتيجه مع (ابودية2016،م) وأيضا مع (جامع ووافي2016،م) و(اشتيوي وأبومصطفى2016،م).
الفرضية الفرعية الثانية :توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  α≤0.05بين استخدام الخدمات املالية وتحقيق املسؤولية
االجتماعية تجاه العمالء في البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة.
لإلجابة على هذه الفرضية تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين استخدام الخدمات املالية وتحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء
في البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة ،والنتائج املتعلقة بهذه الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:
جدول ( :)17يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين استخدام الخدمات املالية وتحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء في البنوك
االسالمية العاملة في قطاع غزة
املسؤولية االجتماعية

استخدام الخدمات املالية

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

0.06

//0.220

ً
احصائيا عند مستوى داللة α≤0.05
 //االرتباط غير دال

تبين من النتائج املوضحة في جدول ( )5.28عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين استخدام الخدمات املالية وتحقيق املسؤولية
االجتماعية تجاه العمالء في البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة ،حيث إن القيمة االحتمالية املقابلة ملعامل االرتباط أكبر من مستوى الداللة .0.05
وتعزو الدراسة هذه النتيجة إلى أن مفهوم استخدام الخدمات البنكية ليس مرتبطا بتحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء حيث إن الخدمة قد
تكون موجودة ولكن العميل اليقوم باستخدامها نظرا لظروف وحيثيات تخص العميل نفسه .واختلفت هذه النتيجه مع (أبودية2016،م) وايضا مع
(جامع ووافي2016،م) و(اشتيوي وأبومصطفى2016،م)
الفرضية الفرعية الثالثة :توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  α≤0.05بين جودة الخدمات املالية وتحقيق املسؤولية االجتماعية
تجاه العمالء في البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة.
لإلجابة على هذه الفرضية تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين جودة الخدمات املالية وتحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء في
البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة ،والنتائج املتعلقة بهذه الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:
جدول ( :)18يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين جودة الخدمات املالية وتحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء في البنوك
االسالمية العاملة في قطاع غزة
جودة الخدمات املالية

ً
احصائيا عند مستوى داللة α≤0.05
* االرتباط دال

املسؤولية االجتماعية
معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

0.71

*0.010

تبين من النتائج املوضحة في الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمات املالية وتحقيق املسؤولية
االجتماعية تجاه العمالء في البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة ،حيث إن القيمة االحتمالية املقابلة ملعامل االرتباط أقل من مستوى الداللة .0.05
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وتعزو الدراسة هذه النتيجة إلى أنه كلما زادت جودة الخدمات التي تقدمها البنوك لعمالئها كلما ساهم ذلك في تحقيق رسالة البنوك تجاه تحقيق
املسؤولية االجتماعية تجاه عمالئها .وتتفق هذه النتيجه مع (أبودية2016،م) وايضا مع (جامع ،ووافي2016،م) ،و(اشتيوي وأبومصطفى2016،م).

النتائج والتوصيات

ً
أوال :النتائج:
بعد أن تم تحليل البيانات املستقاة من أجوبة املبحوثين خلصت الدراسة إلى عدة نتائج ،جاءت على النحو اآلتي:
 حظي محور الوصول إلى الخدمات املالية بدرجة مرتفعة من املوافقة حيث بلغ الوزن النسبي للمحور  ،%66ويرجع ذلك إلى أن سلوك املوظفين
وتعاملهم لدى البنك جيد مما يسهل الوصول إلى الخدمات البنكية ،والتواصل يتم عن طريق املراسالت االلكترونية مما يسهل عملية الوصول
للخدمات البنكية ،ووجود عدد فروع كافية للبنك تسمح بالوصول للخدمات البنكية.
 حظي محور الوصول إلى الخدمات املالية بدرجة متوسطة من املوافقة حيث بلغ الوزن النسبي للمحور  ،%55.2ويرجع ذلك إلى أن الوثائق
الرسمية كالبطاقة الشخصية واملستوى التعليمي يؤثر على استخدام الخدمات البنكية املتاحة.
 حظي محور جودة الخدمات املالية بدرجة متوسطة من املوافقة حيث بلغ الوزن النسبي للمحور  ،%53.6ويرجع ذلك إلى الشعور بالثقة لدى
العمالء تجاه البيانات واملعلومات املالية في البنك ،والرضا تجاه البنك وأداء موظفيه والخدمات املقدمة.
 حظي محور املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء بدرجة مرتفعة من املوافقة حيث بلغ الوزن النسبي للمحور  ،%62ويرجع ذلك إلى اهتمام البنوك
االسالمية بتقديم الخدمة للعمالء في الوقت واملكان املناسب ،واهتمامها بحقوق العمالء ،ومحافظة البنوك على أمن وسالمة العمالء وأموالهم
وكافة البيانات املتعلقة بهم.
 وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بين ابعاد االشتمال املالي وتحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء في البنوك االسالمية
العاملة في قطاع غزة.
 وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بين الوصول إلى الخدمات املالية وتحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء في البنوك
االسالمية العاملة في قطاع غزة.
 تبين من النتائج عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين استخدام الخدمات املالية وتحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء في
البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة.
 تبين من النتائج وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمات املالية وتحقيق املسؤولية االجتماعية تجاه العمالء في
البنوك االسالمية العاملة في قطاع غزة.
ثانيا :التوصيات:
 تضمين مفاهيم املسؤولية املجتمعية وأبعاد االشتمال املالي الخطة االستراتيجية للمصارف وتحديد مجاالت التدخل حسب أبعادها االجتماعية
املختلفة؛ وليس التركيز على الربحية.
 عمل دورات للتوعية بأهمية االشتمال املالي وأبعاده الثالثة وماله من أثر على تحقيق املسؤولية االجتماعية.
 عرض الخدمات املصرفية التي تتناسب وتتالءم مع قيم املجتمع املحلى والواقع االجتماعي واالقتصادي للمجتمع املحلى.
 العمل على نشر ثقافة املسؤولية املجتمعية للبنوك خاصة؛ ملختلف شرائح العاملين فيها سواء عبر البرامج واألنشطة والفعاليات غير املنهجية أو
عير تدريب منظم.
 إصدار نشرات ،وإنشاء موقع إلكتروني يهتم بمجاالت املسؤولية املجتمعية واالشتمال املالي ،واالطالع على أفضل التجارب واملمارسات الناجحة
للمسؤولية املجتمعية.
 عقد وتنظيم ورش العمل والندوات واللقاءات الداعمة واملؤتمرات تضم متخذي القرار لتحديد معايير أداء املسؤولية املجتمعية ومنح حوافز
للتميز في أداء املسؤولية املجتمعية.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1أبو جامع ،نسيم  ،وافي ،فاطمة .)2016( ،دور البنوك في فلسطين بإثراء املسؤولية املجتمعية وانعكاسها على أدائها املالي .مجلة جامعة فلسطين،
تاريخ االطالع 16 :أكتوبر  ،2016املوقع االلكترونيhttp://dspace.up.edu.ps/xmlui/handle/123456789/156:
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، جامعة األزهر،) (رسالة ماجستير غير منشورة،) دور االنتشار املصرفي واالشتمال املالي في النشاط االقتصادي الفلسطيني2016(، ماجد، أبودية.2
.غزة
. البنك اإلسالمي العربي:فلسطين،) التقرير السنوي2016(، البنك اإلسالمي العربي.3
. البنك اإلسالمي الفلسطيني:فلسطين،) التقرير السنوي2016( ، البنك اإلسالمي الفلسطيني.4
. البنك الدولي: واشنطن. التقرير السنوي.)2013(، البنك الدولي.5
http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview#1 : املوقع االلكتروني،2016  فبراير15 : تاريخ االطالع. نظرة عامة.)2016( ، البنك الدولي.6
 برنامج األمم املتحدة: السودان،) اصالح سياسات االدماج في الخدمات املالية الشاملة2010(، ياسر، جامع.7
. جمعية البنوك: فلسطين.) التقرير السنوي2015( ، جميعية البنوك العامة.8
 ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر املسؤولية.) دور القطاع الخاص الفلسطيني في تعزيز مبادرات املسؤولية املجتمعية2011( ، أحمد، زغب.9
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Abstract:

This study aimed to identify the role of the contribution of financial inclusion dimensions in the
achievement of social responsibility to clients of Islamic banks in the Gaza Strip during the year 2016. This has
been achieved through presenting the concept of financial inclusion, its importance, objectives, and impact on
improving the culture of social responsibility.
The study relied on the descriptive and analytical approach in the study and analysis of the various aspects of the
role of financial inclusion in establishing the basis of social responsibility. This has been done with reference to the
clients of Islamic banks in the Gaza Strip. The study used a questionnaire as a data collection tool to gather
information, which has been statistically analyzed and presented using the appropriate statistical methods that fit
the purpose of study.
The study population consisted of all the clients of the Islamic banks operating in the Gaza Strip. Those banks are
the Palestinian Islamic Bank, which has the following five branches: the Northern Governorate, Gaza Governorate,
the Middle Governorate, Khan Younis Governorate, and Rafah Governorate, and the Arab Islamic Bank, which has
the following two branches: Gaza Governorate and the Khan Younis Governorate. The study used the random
sample method to estimate the required number of respondents. This number is estimated at 383 clients of the
above-mentioned branches of these two banks, taking into account the clients proportion in each bank. The
questionnaires were distributed, following a pilot study of 30 questionnaires. The final percentage of the completed
returned forms was 375 questionnaires, which represents a proportion of 98.1% of the total distributed forms
consisting of 383 questionnaires.
The most important findings of the study is that there is a strong positive correlation between the three financial
inclusion dimensions together and achieving social responsibility to the clients of the Islamic banks in the Gaza
Strip. The study recommended the need to work on an awareness campaign to explain the concept of social
responsibility, its dimensions, and principles. The study also recommends to include social responsibility and the
dimensions of financial inclusion in the strategic plans of banks, and to determine areas of intervention according to
the social implications, not profitability. The study also recommends to work on the spread of the culture of social
responsibility of organizations in general and banks in particular through targeting the various ranks of workers
either through programs, activities, events, or through structured training. This could be supported by issuing
bulletins, establishing a website dedicated to social responsibility and its updates, gathering case studies of similar
experiences and success stories of the practice of social responsibility.
Keywords Financial Inclusion, Islamic Banks, National Banks.
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أثرااللتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة على كفاءة أداء املصارف في اململكة العربية السعودية
سعـد بن علـي الوابـل
قسم األعمال املصرفية  -كليـة االقتصاد والعلوم اإلدارية -جامعـة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -السعودية
sadalwabel@yahoo.co.uk

امللخ :
تتمثل مشكلة البحث في السعي إلى التعرف على أثر االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة على كفاءة أداء املصارف في اململكة العربية السعودية
ألعمالها التي تقوم بها مما يؤثر على مستوى فاعلية القطاع املصرفي ككل ،يستهدف البحث تحقيق هدف رئيس وهو التعرف على أثر االلتزام بتطبيق
مبادئ الحوكمة على كفاءة أداء املصارف في اململكة العربية السعودية وذلك من خالل تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية وهي التعرف على
املصطلحات واملفاهيم املتعلقة بموضوع الدراسة ،التعرف على واقع تطبيق البنوك في اململكة العربية السعودية ملبادئ ومعايير الحوكمة ،دراسة مدى
قيام البنوك في القطاع املصرفي بالحفاظ على حقوق املساهمين وأصحاب املصالح ،التعرف على الدور الذي تقوم به الهيئات الرقابية في القطاع
املصرفي ،وتعتمد عينة الدراسة من العاملين بإدارة ستة بنوك من البنوك العاملة في اململكة العربية السعودية والذين قاموا باإلجابة على استمارة
االستبيان الخاصة بالبحث وتم إجراء عدد من املقابالت الشخصية معهم ،وخضعت بيانات الدراسة للتحليل اإلحصائي وفق برنامج الحزم اإلحصائية
للعلوم االجتماعية .SPSS
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،وهي أهمية وضرورة حرص إدارة البنوك للحفاظ على حقوق املساهمين ،وحماية حقوق أصحاب
املصلحة ،واالضطالع بمسؤولياتهم بكفاءة وفعالية ،وتوفير أعلى مستويات اإلفصاح والشفافية ،كما خلصت الدراسة أن يقوم املشرفون بمسؤولياتهم
بكفاءة وفعالية ،مما يؤدي إلى الشفافية والكفاءة في األداء املصرفي .كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية طردية معنوية بين ّ
متغير مدى
االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة وكفاءة أداء املصارف في اململكة العربية السعودية.
الكلمات املفتاحية :املصارف ،الحوكمة ،اململكة العربية السعودية

املقدمة:

ً
ً ً
يعا في مستوى ُّ
التقدم التكنولوجي؛ ّ
مما
شهد القطاع املصرفي العالمي في نهاية القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين تطورا هائال وسر
ساعد على وجود العديد من األدوات والوسائل الحديثة في املجال املالي واملصرفي وحدوث انفتاح كبير لألسواق املالية؛ بحيث أصبحت تلك األسواق
ً
تتعامل مع بعضها البعض كأنها سوقا واحدة ،وازدادت املنافسة فيما بينها.
ُ
ّ
وبخاصة بعد التطورات الحاصلة في املجال املصرفي،
وتعتبر الحوكمة من املوضوعات الحديثة التي بدأ يزداد االهتمام بها خالل الفترة األخيرة؛
وزيادة االهتمام بالكيفية التي ّ
يتم من خاللها ِّّاتخاذ القرارات والعمل على توفير أكبر قدر ممكن من الحفاظ على مصالح املتعاملين في القطاع املصرفي.
وتعمل الحوكمة على توفير الوسائل واألساليب التي تساعد على تقديم ّ
الدعم الالزم لتحقيق اإلصالح املالي واإلداري املطلوب في جميع
املؤسسات والهيئات ،وتساعدها على تحقيق أفضل استغالل ممكن للموارد املتاحة بما يؤدي إلى زيادة قدرة هذه املؤسسات والهيئات على الوصول إلى
األهداف املطلوبة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
ّ
ّ
ّ
ملؤثرة
وتعتبر البنوك إحدى الدعامات األساسية في االقتصاد السعودي؛ حيث تقوم البنوك بدور مهم في تسهيل املعامالت االقتصادية واملالية ا ِّ
في النشاط االقتصادي ،وكذلك بتقديم التمويل الالزم للعمليات االستثمارية من خالل التسهيالت االئتمانية والقروض التي تقوم بمنحها للشركات
والهيئات العاملة في االقتصاد السعودي؛ ّ
مما ُي ْسهم في تحقيق مستوى التنمية االقتصادية التي يرغب املجتمع السعودي في تحقيقها.

مشكلة البحث:

ّأثرت معايير وقواعد الحوكمة في يادة القدرة ّ
التنافسية للمؤسسات والهيئات التي قامت بتطبيقها ّ
وأدت إلى رفع كفاءة األداء في تنفيذ األعمال
ز
التي تقوم بها تلك املؤسسات؛ ّ
مما كان له بالغ التأثير اإليجابي في الكثير من القطاعات االقتصادية.

أثر االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة على كفاءة أداء املصارف يف اململكة العربية السعودية

سعد الوابل

وتسعى القطاعات واملؤسسات االقتصادية بصفة عامة والقطاع املصرفي بصفة خاصة إلى تطبيق القواعد واملبادئ التي تعمل على رفع كفاءة
ّ ّ
يقلل من املشكالت واألزمات التي قد يتعرض لها القطاع املصرفي وتعمل على زيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع ّ
املهم الذي يؤثر
وفاعلية األداء؛ مما ِّ
بدرجة كبيرة على مستوى االقتصاد الكلي للدولة.
ُّ
وتتمثل مشكلة البحث في أنه يسعى إلى التعرف على أثر االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة على كفاءة أداء املصارف في اململكة العربية السعودية
ّ ّ
يؤثر على مستوى فاعلية القطاع املصرفي ككل.
ألعمالها التي تقوم بها؛ مما ِّ

أهداف البحث:
يستهدف البحث تحقيق هدف رئيس وهو التعرف على أثر االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة على كفاءة أداء املصارف في اململكة العربية
السعودية؛ وذلك من خالل تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية وهي:
 .1التعرف على املصطلحات واملفاهيم املتعلقة بموضوع الدراسة.
 .2التعرف على واقع تطبيق البنوك في اململكة العربية السعودية ملبادئ ومعايير الحوكمة.
 .3دراسة مدى قيام البنوك في القطاع املصرفي بالحفاظ على حقوق املساهمين وأصحاب املصالح.
 .4التعرف على الدور الذي تقوم به الهيئات الرقابية في القطاع املصرفي.

فروض البحث:
يفترض البحث مجموعة من الفروض بهدف الوصول إلى تحقيق الهدف الرئيس من البحث وهذه الفروض هي:
الفرض األول :تهتم إدارة البنك باملحافظة على حقوق املساهمين.
الفرض الثاني :تهتم إدارة البنك باملحافظة على حقوق أصحاب املصالح.
الفرض الثالث :تحرص إدارة البنك على توفير أعلى ّ
معدالت من اإلفصاح والشفافية.
الفرض الرابع :تقوم إدارة البنك بأداء مسؤوليتها بكفاءة وفاعلية.
الفرض الخامس :تقوم إدارة البنك بتطبيق مبادئ الحوكمة بكفاءة وفاعلية.
الفرض السادس :تقوم الهيئات الرقابية بأداء مسؤوليتها بكفاءة وفاعلية.
الفرض السابع :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة وكفاءة أداء املصارف.

املصطلحات واملفاهيم البحثية:

ً
أوال :مفهوم حوكمة البنوك:
توجد العديد من التعريفات التي تناولت مفهوم حوكمة البنوك ومن هذه التعريفات:
تعريــف لجنــة بــازل للرقابــة املصــرفية :هــي األســلوب الــذي يــتم مــن خاللــه إدارة البنــك عــن طريــق مجلــس اإلدارة الــذي يقــوم بوضــع االســتراتيجية وإنجــاز
األعمال اليومية وحماية مصالح املودعين والتعامل مع األنشطة التي يقوم بها البنك بطريقة آمنة وسليمة .1
ً
وأيضا هي القوانين واللوائح املالية واملحاسبية التي تقوم من خاللها اإلدارة بأداء عملها والوفاء بجميع املسؤوليات التي ُتوكل إليها .2
وكذلك هي النظام والطريقة التي يتم من خاللها إدارة البنـوك مـن أجـل تحقيـق األهـداف التـي تسـعى إليهـا مـع الحفـاظ علـى حقـوق املسـاهمين واملـودعين
وأصحاب املصالح .3
ّ
ّ
ّ
تحقــق أعلــى مســتويات اإلدارة املصــرفية
علــى ضــوء مــا تقــدم؛ يمكــن للباحــث تعريــف الحوكمــة فــي املصــارف بأنهــا مجموعــة املبــادئ واملعــايير التــي ِّ
ً
ّ
الرشيدة من خالل تحديد مسؤوليات مجالس اإلدارة العليا ،وحماية حقوق املساهمين واملودعين وأصحاب املصـلحة ،مـع االلتـزام بالعمـل وفقـا لألنظمـة
ّ
السائدة؛ بما ّ
القانونية ّ
يؤدي إلى تحقيق الشفافية والفاعلية والكفاءة في األداء املصرفي.
ً
ثانيا :البنوك املركزية والحوكمة:
1

Basel Committee on Banking Supervision, Principles for Enhancing Corporate Governance, bank for international
settlements, Switzerland, October 2010, p. 05.
2
الربيعي ،حاکم محسن وراض ي ،أحمد عبد الحسين ( )2011حوكمة البنوك وأثرها في األداء واملخاطرة ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ص.32 :
3

تشاركهام ،جوناثان( ) 2005ترجمة مركز المشروعات الدولية الخاصة ،إرشادات ألعضاء مجالس إدارة البنوك ،المنتدى العالمي لحوكمة الشركات ،ص9:
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يعتبر البنك املركزي مؤسسة نقدية مركزية يمثل السلطة النقدية وهو بنك البنوك كما أنه الوكيل املالي للحكومة والذي يتولى الخدمات
املصرفية واالئتمانية للدولة ،كما أن له دور أساس ي في اإلشراف على جميع البنوك العاملة في الجهاز املصرفي ،ويقوم البنك املركزي بإصدار النقود
القانونية وإدارة احتياطيات الدولة من النقد األجنبي ،ورسم وتنفيذ السياسة النقدية للدولة للمحافظة على استقرار األسعار وقيمة العملة الوطنية
وأسعار الصرف ،وتسوية الحسابات املدينة والدائنة بين البنوك عن طريق غرفة املقاصة .4
وتقــوم البنــوك املركزيــة بــدور أساس ـ ي فــي تفعيــل وتحفيــز الحوكمــة علــى مســتوى البنــوك مــن خــالل تقنيــات التنظــيم املصــرفي وإجــراءات الرقابــة
ً
البنكية ،ووسائل الوقاية واإلشراف واملراقبة إلى الحد الذي يوفر فيه ً
مناسبا بحماية فعالـة ألصـول املؤسسـات املاليـة وحقـوق املـودعين ،ويضـمن
إغناء
سالمة وتعزيز وتقوية مركزها املالي ويدعم استقرارها اإلداري والتنظيمي ،ومتابعة تطبيق البنوك للتعليمات واألنظمة بشكل دوري.5
ً
ثالثا :مؤسسة النقد العربي السعودي:
أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تعتبر املصرف املركزي للمملكة العربية السعودية ،في عام 1371هـ (1952م) وأوكل إليها العديد
من املهام بموجب عدة أنظمة وتعليمات ومن أهم هذه املهام اآلتي:6


القيام بأعمال مصرف الحكومة.



سك وطبع العملة الوطنية ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية ،باإلضافة إلى تقوية غطاء النقد.



إدارة احتياطيات اململكة من النقد األجنبي.



إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار األسعار وأسعار الصرف.



تشجيع نمو النظام املالي وضمان سالمته.




مراقبة املصارف التجارية واملشتغلين بأعمال مبادلة العمالت.
مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات املهن الحرة املتعلقة بالتأمين.



مراقبة شركات التمويل.

 مراقبة شركات املعلومات االئتمانية.
ً
رابعا :مبادئ حوكمة البنوك:
قامـت لجنــة بـازل بإصــدار مجموعـة مــن املبـادئ بهــدف وضـع قواعــد ومعـايير لحوكمــة البنـوك وقــد تـم إصــدار أول هـذه املبــادئ عـام  ،1999وبعــد
التطورات الحادثة في القطاع املصرفي تم إصدار مبادئ جديدة عام  2006ثم ونتيجة لألزمة املالية العاملية وللمساعدة في مواجهتها تـم إصـدار مجموعـة
أخرى من املبادئ عام  ،2010وفيما يلي ش يء من التفصيل ملبادئ كل إصدار:
 مبادئ  7( 1999مبادئ) :7
املبدأ األول :وضع استراتيجية معروفة لجميع املنظمات البنكية.
املبدأ الثاني :تحديد املسؤوليات لجميع األفراد العاملين في املنظمة.
املبدأ الثالث :يجب أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة مستقلين في اتخاذ قرارتهم.
املبدأ الرابع :وجود رقابة مناسبة من اإلدارة العليا للمنظمة.
املبدأ الخامس :االعتراف بأهمية ودور الرقابة الداخلية والخارجية.
املبدأ السادس :وجود مكافآت تتناسب مع األهداف املحققة.
املبدأ السابع :تطبيق مبادئ الحوكمة بشفافية.
 مبادئ  8( 2006مبادئ) :8
املبدأ األول :ضرورة قيام املديرين باملمارسة الصحيحة إلدارة البنك.
4

األفندي ،محمد أحمد ( )2013مقدمة في االقتصاد الكلي ،كلية التجارة واالقتصاد ،جامعة صنعاء ،الطبعة الخامسة ،اليمن ،صص .209- 208
 5حوحو ،فطوم ،مرغاد ،لخضر ( )2014دور حوكمة املؤسسية املصرفية في استقرار األسواق املالية ،أبحاث اقتصادية وإدارية – الجزائر  -جامعة محمد خيضر بسكرة  -كلية
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،العدد السادس عشر ديسمبر صص .54 – 53
6
املوقع الرسمي ملؤسسة النقد العربي السعودي http://www.sama.gov.sa
7

Basel Committee on Banking Supervision, Enhancing Corporate Governance For Banking Organization, Bank for international
settlements, Switzerland, September 1999, pp. 04-09
8
Basel Committee on Banking Supervision, Enhancing Corporate Governance For Banking Organization, Bank for international
settlements, Switzerland, February 2006, pp. 06-18.
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املبدأ الثاني :ضرورة قيام املديرين بالعمل على تحقيق األهداف التي يسعى إليها البنك مع اإلفصاح عنها.
املبدأ الثالث :ضرورة قيام املديرين بتحديد املسؤوليات لجميع أفراد البنك.
املبدأ الرابع :ضرورة وجود رقابة مناسبة من اإلدارة العليا على أعمال البنك.
املبدأ الخامس :ضرورة االهتمام بوظيفة الرقابة واملراجعة سواء الداخلية أو الخارجية.
املبدأ السادس :ضرورة أن تتناسب املكافآت مع أهداف واستراتيجية البنك.
املبدأ السابع :تطبيق الشفافية الكاملة في اإلدارة.
املبدأ الثامن :ضرورة فهم اإلدارة للكيفية التي يدار بها البنك.
 مبادئ :2010
استهدفت هذه املبادئ تحسين نوعية رأس املال املستخدم في القطاع املصرفي ،زيادة قوية في مستوى رأس املال املطلوب في البنوك ،التقليل من
املخاطر النظامية  ،إتاحة الوقت لالنتقال إلى النظام الجديد بسهولة  ،9وفق عدد من املجاالت ويندرج تحت كل مجال عدد من املبادئ كالتالي:10
املجال األول :ممارسات مجلس اإلدارة
 .1املسؤولية العامة للمجلس:
املبدأ األول :يتحمل املجلس كافة املسؤوليات ويقوم بالرقابة واإلشراف على كفاءة إدارات البنك.
 .2مؤهالت املجلس:
املبدأ الثاني :توفير التدريب الالزم ألعضاء املجلس حتى يستطيعوا تنفيذ معايير ومبادئ الحوكمة بصورة أكثر فاعلية.
 .3ممارسات املجلس وهيكله:
املبدأ الثالث :يجب أن يقوم املجلس بتحديد كيفية تنفيذ مبادئ الحوكمة بشكل يضمن االستمرارية واملتابعة.
 .4هياكل املجموعة:
املبدأ الرابع :مجلس اإلدارة في الشركة األم هو املسؤول عن تنفيذ مبادئ الحوكمة في كافة شركات املجموعة.
املجال الثاني :اإلدارة العليا
ّ
يقلل من املخاطر املحتملة.
املبدأ الخامس :تقوم اإلدارة العليا باإلشراف على تنفيذ سياسات البنك بشكل ِّ
املجال الثالث :إدارة املخاطر والرقابة الداخلية
املبدأ السادس :ضرورة وجود نظام قوي ومستقل للرقابة الداخلية
املبدأ السابع :العمل على تحديد املخاطر املحتملة ومراقبتها بشكل مستمر
املبدأ الثامن :ضرورة وجود اتصال فعال بين إدارات البنك
املبدأ التاسع :االهتمام بوظيفة املراجعة الداخلية والخارجية
املجال الرابع :املكافآت (التعويضات)
املبدأ العاشر :ضرورة وجود نظام مناسب وفعال للتعويضات.
املبدأ الحادي عشر :ضرورة أن تتناسب التعويضات مع املخاطر املحتملة.
املجال الخامس :هياكل البنوك املبهمة واملعقدة
املبدأ الثاني عشر :ضرورة فهم اإلدارة للهيكل التشغيلي للبنك.
املبدأ الثالث عشر :ضرورة أن تسعى إدارة البنك للتقليل من املخاطر املحتملة.
املجال السادس :اإلفصاح والشفافية
املبدأ الرابع عشر :ضرورة توفير الشفافية عند تطبيق مبادئ الحوكمة.

الدراسات السابقة:

9

Basel Committee on Banking Supervision, Group of Governors and Heads of Supervision Announces Higher Global Minimum
Capital Standards, Press release, Bank for international settlements, Switzerland, 12 September 2010, pp. 1-4.
10
Basel Committee on Banking Supervision, Principles for Enhancing Corporate Governance, bank for international settlements,
Switzerland, October 2010, pp. 07-30.
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يعتبر االستعراض املرجعي القاعدة الضرورية ألي دراسة علمية مزمع إجرائها ،على اعتبار أنه يثري املعرفة بالجهود العلمية السابقة املبذولة في
نفس مجال الدراسةُ ،وي ْسهم في تحديد املنهج واألسلوب التحليلي واملجال املستهدف الذي سوف تعتمد عليه الدراسة الجديدة حتى تأتي كحلقة متصلة
ّ
ومكملة لسلسلة الدراسات السابقة.
ِّ
فيما يلي استعر ٌ
اض لبعض الدراسات واألبحاث العلمية التي سبق وأن تناولت بالدراسة والتحليل الجوانب املتعلقة بالحوكمة ومعايير تطبيقها.
 دراسة خليل ( )2005بعنوان" :الدور املتوقع للمدقق الداخلي عند تقديم خدمات التأكيد في البنوك التجارية األردنية في ظل الحاكمية
11
املؤسسية"
استهدفت هذه الدراسة إلى تقييم دور املدقق الداخلي في نظام الحوكمة املؤسسية عند تنفيذ أعمال التدقيق الداخلي ،وكذا دراسة مدى تأثير
معايير األداء املنهي ملمارسة مهنة التدقيق على مبادئ الحوكمة املؤسسية .وقد خرجت هذه الدراسة بعدة نتائج أهمها عدم وجود عالقة جوهرية بين
عناصر التدقيق الداخلي وعناصر الحوكمة في البنوك العاملة في األردن ،كما استنتجت أن ثمة التزام بمعايير الصفات عند قيام املدقق الداخلي
بتقديم خدمة التأكيد داخل عينة الدراسة ،وأيضا وجود استقالل تنظي مي عند قيام املدقق الداخلي بتقديم خدماته بشأن أنشطة التدقيق الداخلي
داخل البنوك التجارية العاملة في األردن .ومن أهم ما أوصت به هذه الدراسة أن يشمل نشاط التدقيق الداخلي تحديد طبيعة العمل بشأن التقييم
واإلسهام في تحسين إدارة املخاطر والرقابة وعمليات الحوكمة.
12
 دراسة أبو زر ( )2006بعنوان" :استراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية املؤسسية في القطاع املصرفي األردني"
وقد استهدفت هذه الدراسة تقديم تصورات وحلول للكيفية التي يجري بها تعزيز مبادئ حوكمة الشركات في األردن من أجل النهوض بمهنة
ً ً
ً
املحاسبة عامة ،والعمل على زيادة مساحة اإلفصاح والشفافية خاصة .وقد أظهرت الدراسة عددا من النتائج ،أهمها أن هناك اتساقا كبيرا في القوانين
والتشريعات األردنية مع قواعد ومبادئ الحوكمة املؤسسية الصادرة عنOrganization for Economic Co-operation and Development
ً
( )OECDلعام 2004م ،وأن هناك توافقا بين الجهود املبذولة من قبل الحكومة األردنية بشأن التشريعات االقتصادية الجديدة ذات العالقة بمهنة
املحاسبة ،مع تلك الجهود املبذولة من قبل منظمات املجتمع املدني ،وخصوصا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،وصندوق النقد الدولي ،والبنك
الدولي ،وكذلك فإن ثمة عالقة قوية بين مهنة املحاسبة ومتطلبات الحاكمية املؤسسية من خالل التقارير املالية املنشورة .كما توصلت الدراسة إلى أن
ً
هناك قصورا في التقارير السنوية للمصارف األردنية تتمثل في عدم التزامها باإلفصاح عن حاكمية الشركات في ضوء لجنة بازل الصادرة سنة .1999
وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات ،أهمها أن يقوم البنك املركزي األردني بإصدار تعليمات لجميع املصارف العاملة في األردن بتضمين تقاريرها ربع
ً
السنوية ونصف السنوية والسنوية تقريرا عن الحوكمة املؤسسية ،كما أوصت بتطوير مبادئ املحاسبة املتعارف عليها والتدقيق؛ لتحقيق شفافية
عالية في التقارير املالية ،ولضمان جودة ونزاهة التقارير املالية في املستقبل .كما أوصت الجامعات واملعاهد األردنية بضرورة تطوير برامج املراحل
ً
الجامعية املختلفة لتشمل التطورات االقتصادية العاملية ،وخصوصا فيما يتعلق بالحوكمة املؤسسية.
 دراسة العبس ي ( )2010بعنوان "متطلبات تطبيق آليات الحوكمة في البنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية  -دراسة نظرية
13
تطبيقية"
ّ
استهدفت الدراسة تقييم مدى توافر متطلبات تطبيق آليات الحوكمة في البنوك التجارية العاملـة فـي الجمهوريـة اليمنيـة ،وتوصـلت الدراسـة إلـى
ّ
تــوافر معظــم متطلبــات الحوكمــة فــي البنــوك التجاريــة العاملــة بــاليمن ،كمــا أوصــت الدراســة بعــدد مــن التوصــيات ،أهمهــا حــث البنــوك التجاريــة العاملــة
ّ
تنظم عمل البنـوك ،وإضـافة
بالجمهورية اليمنية بتطبيق مبادئ وتوصيات وإرشادات الحوكمة ،مع ضرورة تعديل بعض بنود القوانين والتشريعات التي ِّ
بعضها اآلخر لتنسجم مع ما تنادي به الحوكمة في مبادئها وإرشاداتها.
14
 دراسة شقور ( )2013بعنوان "الشفافية املحاسبية في البنوك اإلسالمية األردنية ،والعوامل املؤثرة فيها"
استهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الشفافية املحاسبية في البنوك اإلسالمية األردنية ،وتحليل العوامل املؤثرة فيها ،من خالل أربعة
مقاييس هي الحوكمة املؤسسية ،وعدم ممارسة إدارة األرباح ،واإلفصاح املحاسبي ،وتطبيق معايير التدقيق الداخلي .واستخدمت الدراسة One
 11خليل ،عطا هللا وراد ( )2005الدور املتوقع للمدقق الداخلي عند تقديم خدمات التأكيد في البنوك التجارية األردنية في ظل الحاكمية املؤسسية ،املؤتمر العربي األول حول التدقيق
الداخلي في إطار حوكمة الشركات (تدقيق الشركات  -تدقيق املصارف واملؤسسات  -تدقيق الشركات الصناعية) ،القاهرة  -مصر  26-24سبتمبر.
 12أبو زر ،عفاف إسحاق محمد ( )2006استراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية املؤسسية في القطاع املصرفي األردني ،أطروحة دكتوراه ،جامعة عمان العربية للدراسات
العليا ،عمان – األردن.
 13العبس ي ،فكري أحمد عبد امللك ( )2010متطلبات تطبيق آليات الحوكمة في البنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية ،دراسة نظرية تطبيقية ،دراسة ماجستير غير منشورة،
جامعة أسيوط ،مصر.
14
شقور ،عمر فرید ( )2013الشفافية املحاسبية في البنوك اإلسالمية األردنية والعوامل املؤثرة فيها ،املؤتمر الدولي التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي ،منظمة التعاون اإلسالمي،
اسطنبول تركيا ،سبتمبر.
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 Sample T testوأسلوب تحليل االنحدار الختبار الفرضيات .وخلصت الدراسة إلى أن الشفافية املحاسبية في البنوك اإلسالمية األردنية مجتمعة
تساوي  % 70وأن درجتها تزداد مع زيادة حجم البنك ،كما توصلت إلى أن درجة الحوكمة املؤسسية كانت  ،% 72ودرجة عدم ممارسة إدارة األرباح
بنسبة  ،%60ودرجة اإلفصاح املحاسبي بنسبة  ،%69ودرجة تطبيق معايير التدقيق الداخلي كانت  ، %77وتوصلت الدراسة الى مجموعة من
التوصيات  ،وهي شرط زيادة وضع الشفافية املحاسبية من قبل هيئة األوراق املالية ،من خالل إيجاد طرق مناسبة للحد من استخدام األساليب التي
تخفض من الشفافية املحاسبية ،وكذلك استخدام وتطبيق املبادئ واملفاهيم التي تؤدي الى الزيادة في دقة شفافية املحاسبة في البنوك والشركات
األردنية .كما أوصت الدراسة بتأسيس جمعية للمراجعين الداخليين تهتم بمصالحهم وتحافظ على حقوقهم من خالل وضع قواعد ومبادئ ومعايير
التدقيق الداخلي واملطالبة بتطبيقها.
 دراســة امل ـزين ( )2017بعنــوان " مــدخل لتفعيــل دور املراجعــة الداخليــة فــي تطبيــق عمليــة الحوكمــة وتعزيــز أداء إدارة املخــاطر دراســة ميدانيــة
15
بالتطبيق على الشركات املقيدة بسوق األوراق املالية الكويتي"
وقد استهدفت الدراسة تقييم وتطوير ممارسات حوكمة الشركات ومبادئها بطبيعة األعمال بدولة الكويت ،تقييم وتطوير اليات إدارة املخاطر
وعملياتها بطبيعة االعمال بدولة الكويت ،تقييم وتطوير دور املراجعة الداخلية في تعزيز الحوكمة وإدارة املخاطر بالشركات املساهمة املسجلة في سوق
األوراق املالية الكويتية ،وقد اعتمدت الدراسة على ّ
كل من املنهج االستقرائي ،واملنهج االستنباطي وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
ٍّ
أنه لم يكن االهتمام بحوكمة الشركات وليد اللحظة حيث تعود جذور الحوكمة إلى ظهور ما يعرف بمشكلة الوكالة ،إال أن االهتمام اآلن قيد تجدد
حيث تعد حوكمة الشركات من أبرز وأهم املوضوعات على املستوى املحلي واإلقليمي والدولي ،وقد تعاظم االهتمام بهذا املوضوع في العديد من
االقتصاديات املتقدمة والناشئة خالل العقد املاض ي وخاصة بعد سلسلة األزمات املالية ا لتي حدثت في العديد من الشركات والبنوك واملؤسسات املالية
والتي كان من أهم مسبباتها إما الفساد املالي أو سوء اإلدارة ،كما كان هناك اهتمام بحوكمة الشركات من قبل العديد من املنظمات الدولية فقد كان
ً
األمر كذلك مع إدارة املخاطر حيث أصدرت لجنة  (COSO) Committee of sponsoring organizationفي عام  2004إطارا إلدارة املخاطر
ّ
باملنشأة يتكون من ثمانية عناصر  )ERM) Enterprise risk management integrated frameworkكما أنها أكدت على هذا االهتمام في عام
ً
()2009؛ حيث ّ
قدمت لجنة ( )COSOتقريرا بعنوان تعزيز إدارة مخاطر املنشأة لتحقيق ميزة استراتيجية.
وتتميز الدراسة الحالية بأنها تعتبر من الدراسات الحديثة التي قامت بدراسة الحوكمة وتطبيقاتها في القطاع املصرفي في اململكة العربية
السعودية وهو املوضوع الذي لم يتم التطرق له بالشكل الكافي في مجال البحث العلمي.
الدراسة امليدانية:
في هذه الجزئية من البحث سوف يتم محاولة إثبات صحة فروض البحث وذلك من خالل دراسة ميدانية تحليلية الستخالص نتائج تفيد في
التوصل إلى النتائج العامة للبحث وإثبات مدى صحة الفروض.
وقد تم وضع الدراسة امليدانية بحيث يتم الوقوف على كافة االحتماالت والبيانات واملعلومات املرتبطة بمدى االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة
على كفاءة أداء املصارف في اململكة العربية السعودية وفق اآلتي:
ً
أوال :اتجاهات الدراسة امليدانية:
اعتمدت الدراسة التحليلية على إجراء مقابالت شخصية ولكنها ّ
موجهة من خالل استمارات للمقابالت وقد ّتم إعداد هذه االستمارات من خالل
ّ
ً
ّ
منظمة ّ
الخاصة بموضوع
ومنسقة في شكل استمارة استبيان مع محاورة املقابل معهم ومناقشتهم في النقاط الرئيسة
تحديد األسئلة مسبقا بصورة
البحث؛ إلمكانية الحصول على املعلومات واآلراء والسلوكيات التي يمكن أن تتكشف من ّ
جراء هذه املقابالت.
وشملت استمارة االستبيان العاملين في اإلدارات العامة لعدد سته من البنوك العاملة في اململكة العربية السعودية وقد اشتملت العينة على
(مجموعة من أعضاء مجلس اإلدارة بالبنوك ومديري اإلدارات ونوابهم ورؤساء األقسام ومدراء الفروع) وقد تم استخدام مقياس ليكرت ذي الثالث
درجا ت الذي يتكون من موافق  -موافق لحد ما  -وغير موافق ،في اإلجابة عن أسئلة محاور االستبيان.
ً
ثانيا :تصميم استمارة االستبيان واملقابلة الشخصية:
بالنسبة الستمارات االستبيان واملقابلة الشخصية املوجهة للجهات املعنية فقد تم تصميمها بناء على عدة خطوات وهي كالتالي:

15

املزين ،فاطمة فهد خليل (  )2017مدخل لتفعيل دور املراجعة الداخلية في تطبيق عملية الحوكمة وتعزيز أداء إدارة املخاطر :دراسة ميدانية بالتطبيق على الشركات املقيدة
بسوق األوراق املالية الكويتي ،رسالة ماجستير ،قسم املحاسبة ،كلية التجارة وإدارة األعمال ،جامعة حلوان  ،مصر.
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 .1تحديد كمية ونوعية البيانات املراد جمعها ،وذلك عن طريق املراجعة الدقيقة ملشكلة الدراسة والفروض والتساؤالت وما تسعى إليه الدراسة
للحصول عليه من معلومات وإجابات واستفسارات.
 .2تحديد الهيكل العام الستمارة االستبيان بحيث يتم ترتيب األسئلة في القائمة بطريقة نمطية ،لكي تبدو االستمارة في النهاية مبنية على مجموعة
من الوحدات املتتابعة والتي تتضمن كل وحدة منها على فكرة معينة بتفصيالتها املختلفة التي يراد جمع املعلومات عنها.
ّ .3تم إعداد االستبيان في صورته األولية وذلك عن طريق تصميم غالف بما يحتويه من بيانات ّ
توضح اسم البحث والجهة القائمة عليه.
ِّ
ّ
ِّ .4اتسام األسئلة بالسهولة والبساطة والوضوح ،كما احتوت االستمارة على التأكيد على سرية البيانات وأن استخدامها للبحث العلمي ومناشدة
العينة على ّ
أفراد ّ
التعاون في إعطاء البيانات.
ِّ
 .5تم اختيار جميع األسئلة املستخدمة من نوعية األسئلة املغلقة  Closed questionsوالتي تم تحديد مجموعة من اإلجابات البديلة الختيار منها.
 .6تم وضع اإلجابات البديلة التي توضح شدة االستجابة وهو ما يعرف باملقياس املتدرج  ،Scaled Responseوهي االسئلة التي لها اجابات
محتملة متدرجة من التأييد إلى الرفض ،وقد تم استخدام هذه النوعية لسهولة تبويبها وتصنيفها وتحليلها.
-7 .7عمل اختبار لالستقصاء  Pretestوذلك من خالل عرضه على املختصين بموضوع الدراسة إلقرار صحة وموضوعية ومنهجية االستمارة
وكذلك وضوح صياغة األسئلة.
 .8تم تنفيذ دراسة أولية استكشافية على ّ
عينة محدودة وذلك للتعرف على مدى فهم العينة لصياغة األسئلة ولفهم االلفاظ املستخدمة ثم عمل
ِّ
التعديالت الالزمة الستمارة االستبيان لتكون في صورتها النهائية.
 .9تم التركيز على ستة محاور في استمارة االستبيان:
املحور األول :يعبر عن مدى الحفاظ على حقوق املساهمين واشتمل على  3أسئلة.
املحور الثاني :يعبر عن مدى الحفاظ على حقوق أصحاب املصالح واشتمل على  3أسئلة.
املحور الثالث :يعبر عن متطلبات اإلفصاح والشفافية واشتمل على  4أسئلة.
املحور الرابع :يعبر عن صالحيات ومسؤوليات إدارة البنك واشتمل على  6أسئلة.
املحور الخامس :يعبر عن تطبيق إدارة البنك للحوكمة واشتمل على  5أسئلة.
املحور السادس :يعبر عن صالحيات ومسؤوليات الهيئات الرقابية واشتمل على  3أسئلة.
 .10تم استخدام عدة طرق في توزيع استمارات االستقصاء منها طريقة التوزيع اليدوية واملقابلة الشخصية املباشرة.
ً
ثالثا :تحديد حجم العينة:
تم تطبيق الدراسة امليدانية على عينة محددة من املجتمع الكلى ،وذلك لصعوبة تنفيذ الحصر الشامل ،وقد استخدم الباحث أسلوب العينة
العمدية ( القصدية) وهي التي يتم اختيار عناصرها بشكل مقصود من قبل الباحث لتوافر بعض الخصائص في هؤالء األفراد دون غيرهم ،حيث يخدم
هؤالء األفراد هدف الباحث ،ويتم اللجوء لهذا النوع من العينات في حال توافر بيانات البحث الالزمة لدى فئة من املجتمع دون غيرها .16وجاء اختيار
الباحث لهذا النوع من أنواع العينات ألنها تؤدي إلى زيادة في دقة التقديرات وتقليل حجم الخطأ .لذا تكونت عينة الدراسة من العاملين بإدارة ستة بنوك
ّ
الخاصة بالبحث ،وتم إجراء عدد من
من البنوك املدرجة بالسوق املالية في اململكة العربية السعودية؛ والذين قاموا باإلجابة عن استمارة االستبيان
املقابالت الشخصية معهم.
وقد اقتصرت الدراسة على آراء العينة خالل النصف األول من عام 2018م ،وبلغ عدد أفراد العينة املختارة  162استمارة وبلغت عدد
االستمارات الصحيحة والتي استخدمت في التحليل  150استمارة وهو ما نسبته  %92تقريبا من إجمالي عدد االستمارات املوزعة.
ً
رابعا :األساليب االحصائية لتحليل البيانات:
إن معرفة الباحث باألساليب اإلحصائية وما يطلبه كل أسلوب من شروط وفرضيات معينة أمر ضروري إلعطاء نتائج صحيحة ،وإن أسلوب
معالجة البيانات خطوة مهمة من خطوات تصميم البحث ،وقد استخدم الباحث عند تناوله استمارات االستقصاء أحد أهم وأشمل وأكثر البرامج
ً
اإلحصائية شيوعا وهو برنامج ال " )Statistical package for social sciences( SPSSالحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية" ،وهو عبارة عن حزم
حاسوبية متكاملة إلدخال البيانات وتحليلها ،باإلضافة الى املنهج الوصفي التحليلي الذي استخدمه الباحث عند تناوله استمارات املقابالت الشخصية
في سبيل اختبار فروض البحث وتحقيق أهدافه وذلك من خالل جمع البيانات .وقد تم استخدم األساليب االحصائية التالية لتحليل البيانات:
أ -املتوسط الحسابي:

 16أبو زينة ،فريد كامل ،النعيمي ،محمد عبدالعال ،الشايب ،عبد الحافظ وعبابنة ،عماد غصاب ( )2007مناهج البحث العلمي (اإلحصاء في البحث العلمي) ،األردن ،دار املسيرة ،ط .2
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ً
يعتبر املتوسط الحسابي أو ما يسمى بالوسط الحسابي من أهم مقاييس النزعة املركزية وأكثرها انتشارا واستخداما في التحليل اإلحصائي؛ ملا
ً
يتمتع به من مميزات وصفات إحصائية عالية .واملتوسط يساوي مجموع القيم مقسوما على عددها ،أي أنه يحسب الوسط الحسابي رياضيا بجمع قيم
عناصر املجموعة املراد إيجاد وسطها ،ويقسم املجموع على عدد العناصر وفق املعادلة:17
𝑖𝑋 ∑𝑛𝑖=1
𝑛

=

𝑛𝑋 𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ +
𝑛

=̅
𝑋

حيث 𝑋̅ :يمثل املتوسط (الوسط الحسابي)  Xiتمثل قيم املتغير اإلحصائي  ،و  nتمثل عدد القيم.
ب -االنحراف املعياري:
ً
ُيعتبر االنحراف املعياري من أفضل مقاييس التشتت وأكثرها انتشارا واستخداما لقياس مدى التبعثر اإلحصائي للتعرف على مدى امتداد
مجاالت القيم ضمن مجموعة البيانات اإلحصائية ،وبالرغم من تعقيد حساباته عند كبر حجم العينة إال أن التقنية الحديثة ّ
سهلت هذا اإلجراء،
ً
ً
وللحصول على االنحراف املعياري ال بد من استخراج الجذر التربيعي للتباين أوال وذلك ألن االنحراف املعياري يكون محسوبا بنفس وحدات القياس
للبيانات محل الدراسة.18
ج -الوزن النسبي:
يستخدم الوزن النسبي للعبارة للتعرف على األهمية النسبية لها بالنسبة للمحور الخاص بها وذلك لترتيب العبارات وفقا لألهمية النسبية ،ويتم
حساب الوزن النسبي للعبارة من خالل تقسيم قيمة املتوسط الحسابي على ثالثة.19
د -اختبار ألفا كرونباخ:
هو مؤشر ملقياس صدق وثبات االستبيان املستخدم قيد الدراسة والختبار املوثوقية لالتساق الداخلي بمعنى أن تكون كل فقرة من فقرات
االستبيان متسقة مع املحور الذي تنتمي إليه ،والثبات هو مقدرة األداة على اظهار النتائج نفسها إذا تم تكرار القياس على العينة نفسها عدة مرات في
نفس الظروف .لذا فقد تم استخدام حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبيان عن طريق استخدام معامل ألفا كرونباخ ،وكلما
ارتفعت قيمة ألفا كرونباخ دل ذلك على ثبات األداة املستخدمة والعكس صحيح ،مع العلم أن الحد األعلى لقيمة ألفا هو  1املكافئ لـ .20%100
ً
خامسا :تحليل استمارة االستبيان:
املحور االول (املحافظة على حقوق املساهمين):
جدول ()1
املحور

عبارات املحور

املحافظة على حقوق املساهمين

تعطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوائح والق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوانين
املس ـ ـ ــاهمين الح ـ ـ ــق ف ـ ـ ــي الحص ـ ـ ــول
عل ـ ــى أرب ـ ــاح بنس ـ ــبة مس ـ ــاهمة ك ـ ــل
منهم.
تعطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوائح والق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوانين
للمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمين ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق املعاملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
املتكافئة
تعطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوائح والق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوانين
للمس ـ ـ ــاهمين حـ ـ ـ ــق االط ـ ـ ــالع علـ ـ ـ ــى
محاض ـ ـ ـ ـ ــر اجتماع ـ ـ ـ ـ ــات مجل ـ ـ ـ ـ ــس
اإلدارة.

مو افق

مو افق إلى حد ما
النسبة
العدد
28
42

العدد
87

النسبة
58

84

56

36

81

54

42

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الوزن
النسبي

غير مو افق
النسبة
العدد
14
21

2.440

0.733

0.813

24

30

20

2.360

0.802

0.787

28

27

18

2.360

0.766

0.787

*املصدر :اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج SPSS

وعند ترتيب عبارات محور (املحافظة على حقوق املساهمين) جدول رقم ( )1من حيث درجة األهمية النسبية (قيمة الوزن النسبي األكبر) من وجهة نظر
عينة الدراسة تبين أن (تعطي اللوائح والقوانين املساهمين الحق في الحصول على أرباح بنسبة مساهمة كل منهم) هي أهم عبارات املحور بوزن نسبي بلغ
 0.813ثم ( تعطي اللوائح والقوانين للمساهمين حق املعاملة املتكافئة ،تعطي اللوائح والقوانين للمساهمين حق االطالع على محاضر اجتماعات مجلس
اإلدارة) بوزن نسبي بلغ ّ 0.787
لكل منهما.
ٍّ
 17عاروري ،فتحي أحمد ( )2013املعاينة اإلحصائية طرقها واستخداماتها ،عمان ،األكاديميون للنشر والتوزيع ،ص .30-28
 18عاروري ،فتحي أحمد ،مرجع سابق ،ص .34-31
19
الكاف ،عبد هللا عمر زين1433 ،هـ تطبيق العمليات اإلحصائية في البحوث العلمية مع استخدام برنامج  ،SPSSمكتبة امللك فهد الوطنية-القانون واالقتصاد ،ص .34-29
 20الكاف ،عبد هللا عمر زين ،مرجع سابق ،ص .58-57
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جدول ( :)2مستويات محور املحافظة على حقوق املساهمين
املستوى

النسبة

منخفض

17.34

متوسط

26.66

مرتفع

56.00

املجموع

100

*املصدر :اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة بإستخدام برنامج SPSS

ويتضح من جدول ( )2إنه قد تم تقسيم محور املحافظة على حقوق املساهمين إلى  3مستويات (مرتفع – متوسط – منخفض) وتبين أن  % 56.00من
العينة محور الدراسة تقع في املستوى املرتفع بينما  % 26.66تقع في املستوى املتوسط في حين يتكون املستوى املنخفض من  %17.34من العينة مما
يبين ارتفاع معدل املحافظة على حقوق املساهمين ،وهذا يوضح صحة الفرض األول الذي يبين أن إدارة البنك تحرص على املحافظة على حقوق
املساهمين.
جدول ( )3معامل الثبات لعناصرمحور املحافظة على حقوق املساهمين
معامل الفا كرونباخ

عدد العناصر

0.858

3

*املصدر :اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج SPSS

وقد تم حساب معامل الفا كرونباخ جدول ( )3لعناصر املحور ونالحظ من هذه النتائج أن قيمة معامل الثبات  Alphaيساوي  0.858وهو معامل ثبات
ي ّ
يؤكد على صالحية وارتباط عناصر املحور.
قو ِّ
املحور الثاني (املحافظة على حقوق أصحاب املصالح):
جدول رقم ()4
املحور

عبارات املحور

مو افق

املحافظة على حقوق أصحاب
املصالح

تلتـ ـ ــزم إدارة البنـ ـ ــك بحقـ ـ ــوق أصـ ـ ــحاب
املصالح وفق اللوائح والقوانين.
تـ ـ ـ ــوفر إدارة البنـ ـ ـ ــك املعلومـ ـ ـ ــات التـ ـ ـ ــي
يطلبها أصحاب املصالح .
تتـ ـ ــوافر العدال ـ ـ ــة فـ ـ ــي نظ ـ ـ ــام الروات ـ ـ ــب
واألجــور للعــاملين فــي البنــك مقارنــة مــع
املنافسين.

العدد
96

النسبة
64

مو افق إلى حد ما
النسبة
العدد
26
39

غيرمو افق
النسبة
العدد
10
15

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الوزن النسبي

2.520

0.707

0.847

90

60

36

24

24

16

2.440

0.760

0.813

84

56

39

26

27

18

2.380

0.780

0.793

*املصدر :اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج SPSS

وعند ترتيب عبارات محور (املحافظة على حقوق أصحاب املصالح) جدول رقم ( )4من حيث درجة األهمية النسبية (قيمة الوزن النسبي األكبر) من
وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن (تلتزم إدارة البنك بحقوق أصحاب املصالح وفق اللوائح والقوانين) هي أهم عبارات املحور بوزن نسبي بلغ  0.847ثم
ً
(توفر إدارة البنك املعلومات التي يطلبها أصحاب املصالح) بوزن نسبي بلغ  0.813وأخيرا (تتوافر العدالة في نظام الرواتب واألجور للعاملين في البنك
مقارنة مع املنافسين) بوزن نسبي بلغ 0.793
جدول ( )5مستويات محور املحافظة على حقوق أصحاب املصالح
املستوى

النسبة

منخفض

14.67

متوسط

25.33

مرتفع

60.00

املجموع

100

*املصدر :اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج SPSS

ويتضح من جدول ( )5إنه قد تم تقسيم محور املحافظة على حقوق أصحاب املصالح إلى  3مستويات (مرتفع – متوسط – منخفض) وتبين أن 60.00
 %من العينة محور الدراسة تقع في املستوى املرتفع بينما  % 25.33تقع في املستوى املتوسط في حين يتكون املستوى املنخفض من  %14.67من العينة
مما يبين ارتفاع معدل املحافظة على حقوق أصحاب املصالح وهذا يوضح صحة الفرض الثاني الذي يبين أن إدارة البنك تحرص على املحافظة على
حقوق أصحاب املصالح.
جدول ( )6معامل الثبات لعناصرمحور املحافظة على حقوق املصالح
27
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معامل الفا كرونباخ

عدد العناصر

0.849

3

*املصدر :اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج SPSS
وقد تم حساب معامل الفا كرونباخ جدول ( )6لعناصر املحور ونالحظ من هذه النتائج أن قيمة معامل الثبات  Alphaيساوي  0.849وهو معامل ثبات
ي ّ
يؤكد على صالحية وارتباط عناصر املحور.
قو ِّ
املحور الثالث (تطبيق متطلبات االفصاح والشفافية):
جدول رقم ( )7
املحور

عبارات املحور

مو افق

متطلبات اإلفصاح والشفافية

تح ـ ــرص إدارة البنـ ـ ــك علـ ـ ــى تـ ـ ــوفير
كاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املعلوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفافية
ووضوح.
ينشـر البنــك البيانــات املاليــة وفقــا
للمعايير املحلية والدولية.
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفر إدارة البن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك جمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
املعلومـ ــات عـ ــن املعـ ــامالت املاليـ ــة
التي تقوم بها.
تـ ـ ـ ـ ــوفر إدارة البنـ ـ ـ ـ ــك املعلوم ـ ـ ـ ـ ــات
الكافيـ ــة عـ ــن جميـ ــع االسـ ــتثمارات
املقيـدة التــي تعـرض خــارج امليزانيــة
بشفافية وإفصاح كامل.

مو افق إلى حد ما
النسبة
العدد
28
42

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

2.440

0.733

0.813

26

27

18

2.380

0.780

0793

24

16

2.440

0.760

0.813

27

18

2.360

0.776

0787

العدد
87

النسبة
58

84

56

39

90

60

36

24

81

54

42

28

غير مو افق
النسبة
العدد
14
21

الوزن النسبي

*املصدر :اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج SPSS

وعند ترتيب عبارات محور (متطلبات االفصاح والشفافية) جدول رقم ( )7من حيث درجة األهمية النسبية ( قيمة الوزن النسبي األكبر) من وجهة
نظر عينة الدراسة تبين أن (تحرص إدارة البنك على توفير كافة املعلومات بشفافية ووضوح  ،توفر إدارة البنك جميع املعلومات عن املعامالت املالية
التي تقوم بها) هي أهم عبارات املحور بوزن نسبي بلغ  0.813ثم (ينشر البنك البيانات املالية وفقا للمعايير املحلية والدولية ) بوزن نسبي بلغ 0.793
ً
وأخيرا (توفر إدارة البنك املعلومات الكافية عن جميع االستثمارات املقيدة التي تعرض خارج امليزانية بشفافية وإفصاح كامل) بوزن نسبي بلغ 0.787
جدول ( )8مستويات محور متطلبات اإلفصاح والشفافية
املستوى

النسبة

منخفض

16.50

متوسط

26.50

مرتفع

57.00

املجموع

100

*املصدر :اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج SPSS

ويتضح من جدول ( )8إنه قد تم تقسيم محور متطلبات اإلفصاح والشفافية إلى  3مستويات (مرتفع – متوسط – منخفض) وتبين أن  % 57.00من
العينة محور الدراسة تقع في املستوى املرتفع بينما  % 26.50تقع في املستوى املتوسط في حين يتكون املستوى املنخفض من  %16.50من ّ
العينة؛ ّ
مما
ِّ
يبين ا تفاع معدالت االفصاح والشفافية وهذا يوضح صحة الفرض الثالث الذي يبين أن إدارة البنك تحرص على توفير أعلى ّ
معدالت اإلفصاح
ر
والشفافية.
جدول ( )9معامل الثبات لعناصرمحور متطلبات اإلفصاح والشفافية
معامل الفا كرونباخ
0.869

عدد العناصر
4

*املصدر :اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج SPSS
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وقد تم حساب معامل الفا كرونباخ جدول ( )9لعناصر املحور ونالحظ من هذه النتائج أن قيمة معامل الثبات  Alphaيساوي  0.869وهو معامل
ي ّ
يؤكد على صالحية وارتباط عناصر املحور.
ثبات قو ِّ
املحور الرابع (صالحيات ومسؤوليات إدارة البنك):
جدول رقم ( )10
املحور

عبارات املحور

مو افق
النسبة
العدد
56
84

مو افق إلى حد ما
النسبة
العدد
26
39

صالحيات ومسؤوليات إدارة البنك

يتمتـ ـ ـ ــع أف ـ ـ ـ ـراد إدارة البنـ ـ ـ ــك
بالكفاءة في شغل مواقعهم
42
54
81
النظـام الـداخلي للبنـك يحـدد
ص ــالحيات ومه ــام كاف ــة أف ـراد
إدارة البنك.
36
60
90
إدارة البن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك تتمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
باالستقاللية في اتخاذ القرار.
42
58
87
يلت ـ ـ ـ ــزم أفـ ـ ـ ـ ـراد إدارة البن ـ ـ ـ ــك
بـ ــاللوائح والق ـ ــوانين املنظم ـ ــة
لتمويل أفراد اإلدارة.
39
54
81
يلتـزم أفـراد إدارة البنـك بعـدم
تعـ ــارض املصـ ــالح مـ ــع البنـ ــك
عند قيامهم بأعمالهم.
42
56
84
املساهمون يقومون بمساءلة
أف ـ ـ ـ ـ ـ ـراد إدارة البن ـ ـ ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي
اجتماعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الجمعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
العمومية للبنك.
*املصدر :اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج SPSS

املتوسط
الحسابي
2.380

االنحراف
املعياري
0.780

الوزن
النسبي
0793

غيرمو افق
النسبة
العدد
18
27

28

27

18

2.360

0.776

0.787

24

24

16

2.440

0.760

0.813

28

21

14

2.440

0.733

0.813

26

30

20

2.340

0.798

0.780

28

24

16

2,400

0.756

0.800

وعند ترتيب عبارات محور (صالحيات ومسؤوليات إدارة البنك) جدول رقم ( )10من حيث درجة األهمية النسبية ( قيمة الوزن النسبي األكبر) من
وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن (إدارة البنك تتمتع باالستقاللية في اتخاذ القرار ،يلتزم أفراد إدارة البنك باللوائح والقوانين املنظمة لتمويل أفراد
اإلدارة) هي أهم عبارات املحور بوزن نسبي بلغ  0.813ثم (املساهمين يقومون بمساءلة أفراد إدارة البنك في اجتماعات الجمعية العمومية للبنك) بوزن
نسبي بلغ  0.800يليهم (يتمتع أفراد إدارة البنك بالكفاءة في شغل مواقعهم ) بوزن نسبي بلغ  0.793ثم (النظام الداخلي للبنك يحدد صالحيات ومهام
ً
كافة أفراد إدارة البنك) بوزن نسبي  0.787وأخيرا (يلتزم أفراد إدارة البنك بعدم تعارض املصالح مع البنك عند قيامهم بأعمالهم) بوزن نسبي بلغ
0.780
جدول ( )11مستويات محور صالحيات ومسؤوليات إدارة البنك
املستوى

النسبة

منخفض

17.00

متوسط

26.67

مرتفع

56.33

املجموع

100

*املصدر :اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج SPSS

ويتضح من جدول ( )11إنه قد تم تقسيم محور صالحيات ومسؤوليات إدارة البنك إلى  3مستويات (مرتفع – متوسط – منخفض) وتبين أن % 56.33
من العينة محور الدراسة تقع في املستوى املرتفع بينما  % 26.67تقع في املستوى املتوسط في حين يتكون املستوى املنخفض من  %17.00من ّ
العينة؛
ِّ
ّ
مما يبين ارتفاع معدالت قيام إدارة البنك بتحمل مسؤولياتها وهذا يوضح صحة الفرض الرابع الذي يبين أن إدارة البنك تحرص على القيام بأداء
مسؤوليتها بكفاءة وفاعلية.
جدول ( )12معامل الثبات لعناصرمحور صالحيات ومسؤوليات إدارة البنك
معامل الفا كرونباخ

عدد العناصر
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6

0.876

*املصدر :اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج SPSS

وقد تم حساب معامل الفا كرونباخ جدول ( )12لعناصر املحور ونالحظ من هذه النتائج أن قيمة معامل الثبات  Alphaيساوي  0.876وهو معامل
ي ّ
يؤكد على صالحية وارتباط عناصر املحور.
ثبات قو ِّ
املحور الخامس (تطبيق إدارة البنك ملبادئ الحوكمة):
جدول رقم ()13
املحور

عبارات املحور

مو افق

تطبيق إدارة البنك للحوكمة

أفـ ـ ـراد إدارة البنـ ـ ــك لـ ـ ــديهم معرفـ ـ ــة
كاملة بالحوكمة وكيفية تطبيقها.
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفر إدارة البن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات
التدريبيــة للعــاملين بهــدف تعــريفهم
بمبادئ الحوكمة وكيفية تطبيقها.
تسـ ـ ـ ــعي إدارة البن ـ ـ ـ ــك إلـ ـ ـ ــي تحقي ـ ـ ـ ــق
الكفـاءة فـي العمـل مـن خـالل تطبيــق
مبادئ الحوكمة.
ت ــوفر إدارة البن ــك الحماي ــة الكافي ــة
للعـ ـ ـ ــاملين ال ـ ـ ـ ــذين يسـ ـ ـ ــاعدون ف ـ ـ ـ ــي
كشف أي ممارسات غير قانونية.
تـ ـ ـ ـ ـ ــوفر إدارة البنـ ـ ـ ـ ـ ــك االسـ ـ ـ ـ ـ ــتقالل
الكامـل للجــان التـدقيق وتعمــل علــى
تنفيذ مقترحاتهم.

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الوزن
النسبي

مو افق إلى حد ما
النسبة
العدد
24
36

غير مو افق
النسبة
العدد
16
24

2.440

0.760

0.813

24

27

18

2.400

0.782

0.800

24

16

2.400

0.756

0.800

16

2.440

0.760

0.813

14

2.440

0.733

0.813

العدد
90

النسبة
60

87

58

36

84

56

42

28

90

60

36

24

24

87

58

42

28

21

*املصدر :اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج SPSS

وعند ترتيب عبارات محور (تطبيق إدارة البنك ملبادئ الحوكمة) جدول رقم ( )13من حيث درجة األهمية النسبية (قيمة الوزن النسبي األكبر) من
وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن (أفراد إدارة البنك لديهم معرفة كاملة بالحوكمة وكيفية تطبيقها  ،توفر إدارة البنك الحماية الكافية للعاملين الذين
يساعدون في كشف أي ممارسات غير قانونية ،توفر إدارة البنك االستقالل الكامل للجان التدقيق وتعمل على تنفيذ مقترحاتهم) هي أهم عبارات
املحور بوزن نسبي بلغ  0.813ثم (توفر إدارة البنك الدورات التدريبية للعاملين بهدف تعريفهم بمبادئ الحوكمة وكيفية تطبيقها ،تسعي إدارة البنك
إلي تحقيق الكفاءة في العمل من خالل تطبيق مبادئ الحوكمة) بوزن نسبي بلغ 0.800
جدول ( )14مستويات محور تطبيق إدارة البنك ملبادئ الحوكمة
املستوى

النسبة

منخفض

16.00

متوسط

25.60

مرتفع

58.40

املجموع

100

*املصدر :اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج SPSS

ويتضح من جدول ( )14إنه قد تم تقسيم محور تطبيق إدارة البنك ملبادئ الحوكمة إلى  3مستويات (مرتفع – متوسط – منخفض) وتبين أن % 58.40
من العينة محور الدراسة تقع في املستوى املرتفع بينما  % 25.60تقع في املستوى املتوسط في حين يتكون املستوى املنخفض من  %16.00من ّ
العينة؛
ِّ
مما يبين ارتفاع معدالت قيام إدارة البنك بتطبيق مبادئ الحوكمة وهذا يوضح صحة الفرض الخامس الذي يبين أن إدارة البنك تحرص على القيام
بتطبيق مبادئ الحوكمة بكفاءة وفاعلية.
جدول ( )15معامل الثبات لعناصرمحور تطبيق إدارة البنك ملبادئ الحوكمة
معامل الفا كرونباخ
0.893

عدد العناصر
5

*املصدر :اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج SPSS
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وقد تم حساب معامل الفا كرونباخ جدول ( )15لعناصر املحور ونالحظ من هذه النتائج أن قيمة معامل الثبات  Alphaيساوي  0.893وهو معامل
ي ّ
يؤكد على صالحية وارتباط عناصر املحور.
ثبات قو ِّ
املحور السادس (صالحيات ومسؤوليات الهيئات الرقابية):
جدول رقم ()16
املحور

عبارات املحور

مو افق

صالحيات ومسؤوليات
الهيئات الرقابية

الهيئ ــات الرقابي ــة له ــا اس ــتقاللية
تامة عن إدارة البنك.
تراقـ ــب الهيئـ ــات الرقابيـ ــة جميـ ــع
أنش ـ ــطة البن ـ ــك وتعتب ـ ــر قراراتهـ ـ ــا
ملزمة إلدارة البنك.
توجــد عالقــات اتصــال فعــال بــين
الهيئات الرقابية املختلفة.

مو افق إلى حد ما
النسبة
العدد
24
36

العدد
87

النسبة
58

90

60

36

87

58

42

املتوسط
الحسابي
2.400

االنحراف
املعياري
0.782

الوزن
النسبي
0.800

غيرمو افق
النسبة
العدد
18
27

24

24

16

2.440

0.760

0.813

28

21

14

2.440

0.733

0.813

*املصدر :اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج SPSS

وعند ترتيب عبارات محور (صالحيات ومسؤوليات الهيئات الرقابية) جدول رقم ( )16من حيث درجة األهمية النسبية (قيمة الوزن النسبي األكبر) من
وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن (تراقب الهيئات الرقابية جميع أنشطة البنك وتعتبر قراراتها ملزمة إلدارة البنك ،توجد عالقات اتصال فعال بين
الهيئات الرقابية املختلفة ).هي أهم عبارات املحور بوزن نسبي بلغ  0.813ثم (الهيئات الرقابية لها استقاللية تامة عن إدارة البنك) بوزن نسبي بلغ
0.800
جدول ( )17مستويات محور صالحيات ومسؤوليات الهيئات الرقابية
املستوى

النسبة

منخفض

16.00

متوسط

25.33

مرتفع

58.67

املجموع

100

*املصدر :اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج SPSS

ويتضح من جدول ( )17إنه قد تم تقسيم محور صالحيات ومسؤوليات الهيئات الرقابية إلى  3مستويات (مرتفع – متوسط – منخفض) وتبين أن
 % 58.67من العينة محور الدراسة تقع في املستوى املرتفع بينما  % 25.33تقع في املستوى املتوسط في حين يتكون املستوى املنخفض من %16.00
يبين ا تفاع ّ
من ّ
العينة؛ ّ
معدالت قيام الهيئات الرقابية بأداء مسؤولياتها وهذا يوضح صحة الفرض السادس الذي يبين أن الهيئات الرقابية تقوم
مما ِّّ ر
ِّ
بأداء مسؤولياتها بكفاءة وفاعلية.
جدول ( )18معامل الثبات لعناصرمحور صالحيات ومسؤوليات الهيئات الرقابية
معامل الفا كرونباخ

عدد العناصر

0.855

3

*املصدر :اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج SPSS

وقد تم حساب معامل الفا كرونباخ جدول ( )18لعناصر املحور ونالحظ من هذه النتائج أن قيمة معامل الثبات  Alphaيساوي  0.855وهو معامل
ي ّ
يؤكد على صالحية وارتباط عناصر املحور.
ثبات قو ِّ
العالقة بين مدى االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة وكفاءة أداء املصارف في اململكة العربية السعودية:
ّ
يبين الفرض السابع من البحث أن هناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين مدى االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة وكفاءة أداء
ِّ
املصارف في اململكة العربية السعودية وعند إجراء االختبار اإلحصائي ملعرفة مدى صحة الفرض قام الباحث باستخدام أسلوب معامالت االرتباط
وكانت النتائج كالتالي:
املتغير
االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة

كفاءة أداء املصارف
*0.797
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*املصدر :اعداد الباحث لتحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج SPSS

* معنوية عند مستوى 0.01

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية طردية معنوية بين متغير مدى االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة وكفاءة أداء املصارف في
مما ّ
يبين صحة الفرض السابع ويبين أنه كلما التزمت املصارف بتطبيق مبادئ الحوكمة بشكل ّ
اململكة العربية السعودية؛ ّ
فعال؛ زادت كفاءة أداء
ِّ
املصارف ألعمالها.

نتائج البحث:
لقد سعت الدراسة إلى التعرف على أثر االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة على كفاءة أداء املصارف في اململكة العربية السعودية دراسة ميدانية
على عينة من العاملين بإدارة ستة بنوك من البنوك العاملة في اململكة العربية السعودية وبعد االطالع على كافة األدبيات العلمية والدراسات الخاصة
بموضوع الدراسة وتنفيذ الدراسة امليدانية وتحليل بياناتها ّ
توصل البحث إلى مجموعة من النتائج ،وهي:
 أصبح تطبيق الحوكمة في البنوك ذا أهمية قصوى وضرورة حتمية حتى تتمكن من منافسة باقي البنوك واملحافظة على ديمومتها ومكانتها؛
 أهمية وضرورة حرص إدارة البنك على املحافظة على حقوق املساهمين؛
 أهمية وضرورة حرص إدارة البنك على املحافظة على حقوق أصحاب املصالح؛
 أهمية وضرورة حرص إدارة البنك على القيام بأداء مسؤوليتها بكفاءة وفاعلية؛
ّ
 أهمية وضرورة حرص إدارة البنك على توفير أعلى معدالت اإلفصاح والشفافية؛
 أهمية وضرورة حرص إدارة البنك على القيام بتطبيق مبادئ الحوكمة بكفاءة وفاعلية؛
 أن الهيئات الرقابية تقوم بأداء مسؤولياتها بكفاءة وفاعلية؛
 وجود عالقة ارتباطية طردية معنوية بين متغير مدى االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة وكفاءة أداء املصارف في اململكة العربية السعودية.
توصيات الدراسة:
أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات ،وهي:
 ضرورة العمل على زيادة نشر مفهوم وثقافة الحوكمة وااللتزام بمعاييرها لدى كافة العاملين في الجهاز املصرفي السعودي من خالل إقامة
دورات تدريبية وإصدار نشرات ّ
توضح التطورات الحادثة في الحوكمة وأهم معاييرها ومبادئها.
ِّ
 توفير كافة اإلمكانات واالحتياجات للجهات الرقابية املشرفة على البنوك والجهاز املصرفي من أجل الحفاظ على كفاءة أداءها ملهامها؛ خاصة في
ظل التطورات املستمرة الحادثة في األفكار واملعايير املالية الدولية.
 ضرورة قيام األكاديميين واملهتمين بمجال املصارف بإجراء العديد من األبحاث والدراسات املتعلقة بتطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة في املصارف
واملؤسسات املالية في اململكة العربية السعودية من أجل رفع كفاءة األداء لدى تلك الهيئات ومواجهة أي مشكالت أو عوائق قد تعيق تطبيق
الحوكمة فيها.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1أبو زر ،عفاف إسحاق محمد )2006( ،استراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية املؤسسية في القطاع املصرفي األردني ،أطروحة دكتوراه،
جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان – األردن.
 .2أبو زينة ،فريد كامل ،النعيمي ،محمد عبدالعال ،الشايب ،عبد الحافظ وعبابنة ،عماد غصاب )2007( ،مناهج البحث العلمي (اإلحصاء في
البحث العلمي) ،األردن ،دار املسيرة ،ط .2
 .3األفندي ،محمد أحمد )2013( ،مقدمة في االقتصاد الكلي ،كلية التجارة واالقتصاد ،جامعة صنعاء ،الطبعة الخامسة ،اليمن.
 .4تشاركهام ،جوناثان )2005( ،ترجمة مركز املشروعات الدولية الخاصة ،إرشادات ألعضاء مجالس إدارة البنوك ،املنتدى العالمي لحوكمة
الشركات.
 .5حوحو ،فطوم ،مرغاد ،لخضر )2014( ،دور حوكمة املؤسسية املصرفية في استقرار األسواق املالية ،أبحاث اقتصادية وإدارية – الجزائر -
جامعة محمد خيضر بسكرة  -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،العدد السادس عشر ديسمبر ص.68 – 51
 .6خليل ،عطا هللا وراد )2005( ،الدور املتوقع للمدقق الداخلي عند تقديم خدمات التأكيد في البنوك التجارية األردنية في ظل الحاكمية املؤسسية،
املؤتمر العربي األول حول التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات (تدقيق الشركات  -تدقيق املصارف واملؤسسات  -تدقيق الشركات
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الصناعية) ،القاهرة  -مصر  26-24سبتمبر ص .290 - 245
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عمان/األردن.
شقور ،عمر فرید )2013( ،الشفافية املحاسبية في البنوك اإلسالمية األردنية والعوامل املؤثرة فيها ،املؤتمر الدولي التاسع لالقتصاد والتمويل
اإلسالمي ،منظمة التعاون اإلسالمي ،اسطنبول تركيا ،سبتمبر .ص .32 - 1
عاروري ،فتحي أحمد )2013( ،املعاينة اإلحصائية طرقها واستخداماتها ،عمان ،األكاديميون للنشر والتوزيع.
العبس ي ،فكري أحمد عبد امللك )2010( ،متطلبات تطبيق آليات الحوكمة في البنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية ،دراسة نظرية
تطبيقية ،دراسة ماجستير غير منشورة ،جامعة أسيوط ،مصر.
الكاف ،عبد هللا عمر زين1433 (،ه) تطبيق العمليات اإلحصائية في البحوث العلمية مع استخدام برنامج  ، SPSSمكتبة امللك فهد الوطنية-
القانون واالقتصاد.
املزين ،فاطمة فهد خليل )2017( ،مدخل لتفعيل دور املراجعة الداخلية في تطبيق عملية الحوكمة وتعزيز أداء إدارة املخاطر :دراسة ميدانية
بالتطبيق على الشركات املقيدة بسوق األوراق املالية الكويتي ،رسالة ماجستير ،قسم املحاسبة ،كلية التجارة وإدارة األعمال ،جامعة حلوان،
مصر.
املوقع الرسمي ملؤسسة النقد العربي السعودي http://www.sama.gov.sa

.13
ً
ثانيا :املراجع األجنبية:

[1] Basel Committee on Banking Supervision, Enhancing Corporate Governance For Banking Organization,
Bank for international settlements, Switzerland, September,(1999), P. 1-9.
[2] Basel Committee on Banking Supervision, Enhancing Corporate Governance For Banking Organization,
Bank for international settlements, Switzerland, February(2006),P. 1-30.
[3] Basel Committee on Banking Supervision, Group of Governors and Heads of Supervision Announces
Higher Global Minimum Capital Standards, Press release, Bank for international settlements, Switzerland,
12 September (2010),P. 1-7.
[4] Basel Committee on Banking Supervision, Principles for Enhancing Corporate Governance, bank for
international settlements, Switzerland, October (2010),P. 1-42.
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Abstract:

The research problem is that it seeks to identify the impact of compliance with the principles
of governance on the efficiency of the performance of banks in the Kingdom of Saudi Arabia for its work,
which affects the level of efficiency of the banking sector as a whole .The research aims to achieve the main
objective is to identify the impact of the commitment to apply the principles of governance on efficiency of
performance of banks in Saudi Arabia through the achievement of a set of sub-objectives namely to identify
the terms and concepts related to the subject of the study, to identify the reality of the application of banks in
the Kingdom of Saudi Arabia to the principles and standards of governance. The study sample is based on the
management of six banks operating in the Kingdom of Saudi Arabia who answered the survey questionnaire
and conducted a number of personal interviews with them. The Statistical Package for Social Sciences
(SPSS) was used to compute and analyze the data.
The study concluded with a set of results, namely, the need for banks 'management to maintain shareholders'
rights, safeguard the rights of stakeholders, carry out their responsibilities efficiently and effectively, provide
the highest levels of disclosure and transparency, the study also concluded that supervisors should perform
their responsibilities efficiently and effectively, which leads to transparency and efficiency in banking
performance. The study also found a significant correlation between the variable commitment to apply the
principles of governance and the efficiency of banks in the Kingdom of Saudi Arabia.
Keywords: Banks, Governance, Kingdom of Saudi Arabia.
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العبارة

مو افق

مو اف ـ ـ ـ ـ ـ ــق
إلى حد ما

غي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
أو افق

املحور األول  :املحافظة على حقوق املساهمين
تعطي اللوائح والقوانين املساهمين الحق في الحصول على أرباح بنسبة مساهمة كل منهم.
تعطي اللوائح والقوانين للمساهمين حق املعاملة املتكافئة
تعطي اللوائح والقوانين للمساهمين حق االطالع على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة.
املحور الثاني  :املحافظة على حقوق أصحاب املصالح
تلتزم إدارة البنك بحقوق أصحاب املصالح وفق اللوائح والقوانين.
توفر إدارة البنك املعلومات التي يطلبها أصحاب املصالح .
تتوافر العدالة في نظام الرواتب واألجور للعاملين في البنك مقارنة مع املنافسين.
املحور الثالث  :تطبيق متطلبات اإلفصاح والشفافية
تحرص إدارة البنك على توفير كافة املعلومات بشفافية ووضوح.
ينشر البنك البيانات املالية وفقا للمعايير املحلية والدولية.
توفر إدارة البنك جميع املعلومات عن املعامالت املالية التي تقوم بها.
توفر إدارة البنك املعلومات الكافية عن جميع االستثمارات املقيدة التي تعرض خارج امليزانية بشفافية وإفصاح كامل.
املحور الرابع  :صالحيات ومسؤوليات إدارة البنك
يتمتع أفراد إدارة البنك بالكفاءة في شغل مواقعهم
النظام الداخلي للبنك يحدد صالحيات ومهام كافة أفراد إدارة البنك.
إدارة البنك تتمتع باالستقاللية في اتخاذ القرار.
يلتزم أفراد إدارة البنك باللوائح والقوانين املنظمة لتمويل أفراد اإلدارة.
يلتزم أفراد إدارة البنك بعدم تعارض املصالح مع البنك عند قيامهم بأعمالهم.
املساهمون يقومون بمساءلة أفراد إدارة البنك في اجتماعات الجمعية العمومية للبنك.
املحور الخامس  :تطبيق إدارة البنك مبادئ الحوكمة
أفراد إدارة البنك لديهم معرفة كاملة بالحوكمة وكيفية تطبيقها.
توفر إدارة البنك الدورات التدريبية للعاملين بهدف تعريفهم بمبادئ الحوكمة وكيفية تطبيقها.
تسعي إدارة البنك إلي تحقيق الكفاءة في العمل من خالل تطبيق مبادئ الحوكمة.
توفر إدارة البنك الحماية الكافية للعاملين الذين يساعدون في كشف أى ممارسات غير قانونية.
توفر إدارة البنك االستقالل الكامل للجان التدقيق وتعمل على تنفيذ مقترحاتهم.
املحور السادس  :صالحيات ومسؤوليات الهيئات الرقابية
الهيئات الرقابية لها استقاللية تامة عن إدارة البنك.

2

تراقب الهيئات الرقابية جميع أنشطة البنك وتعتبر قراراتها ملزمة إلدارة البنك.

3

توجد عالقات اتصال فعال بين الهيئات الرقابية املختلفة.

*املصدر :اعداد الباحث استبيان االستقصاء
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امللخ :
 إن نظام اإلدارة الرشيقة يقوم على فلسفة االقتصاد في املوارد كمرتكز رئيس ي للعمليات اإلنتاجية ولكن دون املساس بمستوى الجودة املطلوب.
 تهدف اإلدارة الرشيقة الي الوصول بنسبة الفاقد إلى الصفر في كل املجاالت مثل األعطال وزمن التأخير وعدد املنتج املعيب واملخزون في كل
مراحل التوريد وحوادث األفراد وحوادث املعدات وجهد األفراد.
 أهم معوقات اإلدارة الرشيقة اإلنتاج الزائد  ،وقت االنتظار واألخطاء غير الضرورية .
 أهم متطلبات تطبيق اإلدارة الرشيقة تجزئة املخرجات النهائية إلى وحدات أصغر.
 و العمل على تكامل مخرجات فرق العمل.
 لعالج معوقات اإلدارة الرشيقة البد من تكثيف االتصال مع الخبرات العاملية في مجال .اإلدارة الرشيقة وتبادل املعلومات واملعارف.
أهداف البحث  :تهدف الدراسة لآلتي:
 تحديد متطلبات تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد .
 إيجاد الحلول املناسبة والعالج الناجع ملعوقات تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد.
الكلمات املفتاحية :اإلدارة الرشيقة ،معوقات اإلدارة الرشيقة ،متطلبات تطبيق اإلدارة الرشيقة

املقدمة:

باستعراض األساليب اإلدارَّية التي ُتدار بها بعض املؤسسات الحكومية والخاصة يتضح أن هناك حاجة َّ
ماسة اليوم للعمل بأسلوب (اإلدارة
الرشيقة) ،والتي تسعى لتقليل الهدر وخفض التكاليف ،وتحسين الخدمة ،واالستجابة ملتطلبات العمالء ،وتعظيم القدرة التنافسية والربحية ،وهذا
َّ
ُّ
كله يتطلب من تلك الجهات أن تعمل على تحسين بيئة العمل ،ومناخ العمل النفس ي ،وتطبيق نظم العمل الجماعي ،وتوظيف تقنيات الرقابة واالستثمار
في املعرفة ،وتشجيع اإلبداع واالبتكار ،وتعزيز قيم الشفافية والوضوح ،ومحاربة الروتين واستيعاب املتغيرات الجديدة املوجودة في عاملنا املعاصر.
مهمة البحث معرفة متطلبات تطبيق اإلدارة الرشيقة واملعوقات التي تحول دون االستفادة املرجوة من اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد .

الدراسات السابقة:
 دراسة(:جميل شعبة ذيبان الحسناوي2014،م) :أثر نظام االنتاج الرشيق في أداء العمليات دراسة استطالعية في( الشركة العامة للسمنت
الجنوبية)(معمل سمنت الكوفة(
املستخلص -:تم إثبات صحة الفرضيات الرئيسية والفرعية املتعلقة بالبحث من خالل وجود عالقة ارتباط وأثر بين متغيرات البحث.
وقد تضمن البحث مجموعة من التوصيات أهمها  : -تشجيع عملية تبني فلسفة االنتاج الرشيق من خالل االستفادة من التجربة اليابانية في هذا املجال
حيث كان للفلسفة اليابانية دور كبير وأساس ي في تطبيق نظام االنتاج الرشيق محققة بذلك ميزة تنافسية للمنتجات اليابانية.
 دراسة( :عبد الرحمن بن وارث و احمد جابة  :)2016 ،دور املؤسسات اإلنتاجية في تطبيق أسلوب "اإلدارة الرشيقة "دراسة ميدانية على
املؤسسات الصيدالنية الجزائرية".
املستخلص :باستعمال أداة االستبيان فقد تم قياس مدى إمكانية تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة فيها ،وقد تم التوصل إلى أن هذه املؤسسات ممثلة
في اإلدارة العليا فيها تلتزم وبشكل كبير بتوفير كل اإلمكانيات الضرورية من أجل تطبيق هذا األسلوب ،كما أن السياسة التدريبية التي انتهجت فيها

 21تود الباحثة أن تشكرجامعة امللك خالد علي دعمها اإلداري والفني لهذا البحث

متطلبات ومعوقات تطبيق االدارة الرشيقة جبامعة امللك خالد

رقية كرتات

تتماش ى إلى حدما واملتطلبات األساسية له ،إال أن الثقافة السائدة في هذه املؤسسات وخاصة غياب روح التعاون بين اإلدارة والعمال تبقى العائق الكبير
أمام تطبيق هذه الفلسفة اإلدارية.
 دراسة (:ياسمين حاتم الهشلمون  :)2017،أثر تطبيق مرتكزات التصنيع الرشيق في اس تراتيجيات امليزة التنافسية في شركات صناعة األدوية
األردنية .أظهرت النتائج أن هناك تطبيق مرتفع ملرتكزات التصنيع الرشيق واستراتيجيات امليزة التنافسية في شركات صناعة األدوية األردنية .وأظهرت
ً
النتائج أيضا ان هناك عالقة بين مرتكزات التصنيع الرشيق واستراتيجيات امليزة التنافسية .وأخيرا تبين أن هناك أثر ملرتكزات التصنيع الرشيق في
استراتيجيات امليزة التنافسية بشكل عام ،حيث كان هناك أثر ذو داللة احصائية ملرتكزات التصنيع الرشيق باستثناء (التصنيع الخلوي ) في كل من
استراتيجية قيادة التكلفة و استراتيجية التمايز واستراتيجية التركيز.
 دراسة( :عبد القادر أحمد مسلم وشذا سليم أبو سليم " :)2017،اإلدارة الرشيقة ودورها في تحقيق اإلبداع لدى العاملين في شركة جوال
بمحافظة غزة ،دراسة حالة،
ملخص الدراسة :خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :يوجد أثر ألدوات اإلدارة الرشيقة وعناصر اإلبداع في شركة جوال .ويوص ي الباحثان
بعدد من التوصيات أهمها :إعطاء شركة جوال اهتمام أكبر في تطبيق أدوات اإلدارة الرشيقة وخاصة التحسين املستمر ،وكذلك توافر العاملين
متعددي الوظائف.

مشكلة البحث:
تتلخص مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية :
 .1هل عدم املعرفة بتجربة اإلدارة الرشيقة تؤدي إلى عدم تطبيقها بجامعة امللك خالد؟
 .2هل االختالف الكبير بين مفهوم اإلدارة التقليدية واإلدارة الرشيقة يؤدي إلى عدم تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد ؟
 .3هل يعتبر تنويع وتجديد وسائل تنمية املوارد البشرية أهم تحديات اإلدارة الرشيقة بالجامعات السعودية وجامعة امللك خالد؟
 .4هل عالج معوقات تطبيق اإلدارة الرشيقة يؤدي إلى زيادة مطردة في جودة األداء بجامعة امللك خالد؟
 .5هل يعتبر دعم اإلدارة العليا أهم متطلبات تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد ؟

أهمية البحث:

ّ
مشدودا ً
ً
ّ
ً
رشيقا ،ولن
جسما
التحول  ،2030والذي يتطلب
تنبع من أهمية الحاجة في مسابقة الزمن لتحقيق الرؤية الجديدة ،ومواكبة برنامج
مترهل.
سمين
بجسم
يحدث
ٍّ
ٍّ
ٍّ

أهداف البحث:
تهدف الدراسة لآلتي:
 تحديد متطلبات تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد .
 تحديد التحديات التي تواجه تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد .
 إيجاد الحلول املناسبة والعالج الناجع ملعوقات تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد.

فروض الدراسة :
.1
.2
.3
.4

عدم املعرفة بتجربة اإلدارة الرشيقة يؤدي إلى عدم تطبيقها بجامعة امللك خالد.
تنويع وتجديد وسائل تنمية املوارد البشرية أهم تحديات اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد.
عالج معوقات تطبيق اإلدارة الرشيقة يؤدي إلى زيادة مطردة في جودة األداء بجامعة امللك خالد.
يوجد تطابق بين الثقافة السائدة في جامعة امللك خالد ومتطلبات تطبيق اإلدارة الرشيقة.

 .5أهم متطلبات تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد دعم االدارة العليا .

منهجية البحث:
املنهج التاريخي  ،والوصفي التحليلي وتصميم استبانة تتضمن أسئلة للمسئولين عن ممارسة العملية اإلدارية بجامعة امللك خالد بحيث تختبر
فروض الدراسة .
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حدود الدراسة:
حدود زمانية ومكانية  :طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني من العام  1439-1438املوافق 2018-2017م على املديرات اإلداريات
ورئيسات األقسام بجامعة امللك خالد بمدينة أبها باململكة العربية السعودية .

محددات الدراسة:
اقتصرت الدراسة على إجابات مفردات العينة في هذه الدراسة هن رئيسات األقسام واملديرات اإلداريات بجامعة امللك خالد بمدينة أبها
باململكة العربية السعودية وبالتالي فإن الدراسة مستندة على إجابات مفردات العينة على أسئلة االستبانة املعدة لهذا الغرض وإن إجاباتهن تعكس
حقيقة آرائهن تجاه القضايا واملجاالت محور البحث.

املبحث األول  :مفهوم وأهداف وتحديات ومتطلبات ومعوقات تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد
املطلب األول  :مفهوم وأهداف اإلدارة الرشيقة ومتطلباتها بجامعة امللك خالد.
أوال :مفهوم اإلدارة الرشيقة  :Lean Managementو  Lean bodyهو الجسم الرشيق املشدود ،ومن املمكن استخدام مصطلح (اإلدارة الرشيقة)،
عرف مصطلح (اإلدارة الرشيقة) بأنه قدرة املنشأة على األداء اإلداري الذي َّ
ُ ّ
يتميز بسرعة االستجابة ،وسرعة تعديل أسلوب العمل بصورة تتناسب
كما ي ِّ
ً
ُ ّ
ركز على القيم واالنسياب واالستقطاب ،والسعي نحو الكمال من خالل عمل الفريق ،إضافة إلى حسن
مع متطلبات التغيير ،وهي املنهج اإلداري الذي ي ِّ
ّ
ُّ
ّ
استخدام الحقائق والبيانات ،وسرعة التجاوب مع التحديات والفرص التي تتاح من أجل تحقيق أفضل َّ
املخرجات للعمالء ،والتخلص الكلي ما أمكن
ُ ّ
مثل ّ
أي قيمة مضافة للعمل أو العميل .فاإلدارة الرشيقة هي عكس اإلدارة املترهلة والثقيلة ،املنغلقة على نفسها ،املتمسكة بأساليب
من كل أنشطة ال ت ِّ
ّ
َّ
َّ
ّ
تحد (.ابراهيم2018 ،م) كما أن هناك من يرى بأن
أي ٍّ
وطرق إدارية تقليدية  ،ومن أبرز خصائصها الهدر واإلسراف ،وعدم التغيير وبطء التجاوب مع ِّ
نظام اإلدارة الرشيقة يقوم على فلسفة االقتصاد في املوارد كمرتكز رئيس ي للعمليات اإلنتاجية ولكن دون املساس بمستوى الجودة املطلوب
) )Emmanuelle,2009بعد ظهور مصطلح (اإلدارة الرشيقة) ،تعددت البحوث لتحديد العناصر واألنشطة الضرورية لتحقيق مفهومها باعتبارها
تحقق مكاسب كبيرة لكل أصحاب املصلحة في أي نشاط ،وتغيرت النظرة للعاملين باعتبارهم الشريك الرئيس في أعمال التطوير والتحسين املستمر،
وأهتمت بتحسين مناخ العمل النفس ي وبرامج التدريب املناسبة.
ً
ثانيا :أهداف االدارة الرشيقة  :تهدف (اإلدارة الرشيقة) إلى العديد من األهداف منها:
 الوصول بنسبة الفاقد إلى الصفر في كل املجاالت .مثل األعطال وزمن التأخير وعدد املنتج املعيب واملخزون في كل مراحل التوريد وحوادث األفراد
وحوادث املعدات وجهد األفراد.




خفض زمن تقديم الخدمة وسرعة االستجابة لطلبات العميل ،زيادة اإلنتاجية وتحسين الجودة.
الحد من الفاقد بسبب اإلنتاج الزائد بسبب حركات غير ضرورية لألفراد واملعدات.
كما أن فكر (اإلدارة الرشيقة) يقوم على تغيير مؤسس ي يشمل العديد من املمارسات واألدوات التي تساهم في جعل األنشطة بسيطة ،سريعة،
وانسيابية مثل:
 تحسين بيئة العمل وتحسين مناخ العمل النفس ي (عالقات العمل والعاملين).
 تطبيق نظم العمل الجماعي (فرق عمل تضم أفراد من ذوي املواهب واملهارات املتعددة) .
 الصيانة اإلنتاجية الشاملة مع خفض زمن وتكاليف أعمال الصيانة.

 تشجيع اإلبداع واالبتكار و االستثمار في املعرفة ومحاربة الروتين.
ً
ثالثا :من متطلبات تطبيق اإلدارة الرشيقة :



تجزئة املخرجات النهائية إلى وحدات أصغر :وجه االختالف بين إدارة املشاريع التقليدية واإلدارة الرشيقة هو تجزئة مخرجات املشروع الى وحدات
أصغر.
العمل على تكامل مخرجات فرق العمل :التأكد من أن املخرج النهائي موافق للمواصفات املطلوبة ومساعدة أعضاء الفريق على االنجاز باستخدام
اإلدارة الرشيقة.
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املطلب الثاني :تحديات ومعوقات اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد.
ً
أوال :معوقات اإلدارة الرشيقة :تتمثل معوقات اإلدارة الرشيقة في مختلف أشكال الهدر التي من املمكن أن تصادف أي عملية إنتاجية كما يلي:
 اإلنتاج الزائد :حسب نظام اإلدارة الرشيقة فان اإلنتاج الزائد يسبب هدرا في املساحة واملوارد املالية للمؤسسة .
 وقت االنتظار :هو وقت ضائع ناجم عن تدفق س يء في خطوط االنتاج أو تعطل اآللة .
 تحضير س يء للعملية اإلنتاجية :يحدث هذا بسبب التقنيات الكالسيكية  ،فاإلدارة الرشيقة تركز على فكرة تنميط ووصف جميع املراحل
باستعمال أساليب وتقنيات تتكيف مع التكنولوجيا الحديثة وكذلك املخزون حيث تعتبر الوحدات املخزنة هدرا في املال واملساحة.
 األخطاء غير الضرورية :هي األخطاء الناجمة عن عملية التصنيع والتي تسبب عدم الجودة
ً
ثانيا :تحديات االدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد :يتناول هذا املطلب أهم تحديات اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد وبسؤال مفردات العينة عن
أهم تحديات االدارة الرشيقة أجبن كما يلي :
جدول( :)1أهم تحديات اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد تنويع وتجديد وسائل تنمية املوارد البشرية
العدد
34
36

النسبة
%33.7
%35.6

أهم تحديات اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد تنويع وتجديد وسائل تنمية املوارد البشرية.
او افق
او افق بشدة
ال او افق

10

%9.9

ال او افق بشدة
محايد

7
14

%6.9
%13.9

املجموع

101

%100

املصدر:بيانات االستبيان فبراير2018م.

يتضح من الجدول أعاله جدول( )1/2/1أن %33,7من مفردات العينة أجبن باملوافقة وأن%35.6أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن  %69.3يعتبرن أن:
أهم تحديات االدارة الرشيقة جامعة امللك خالد تنويع وتجديد وسائل تنمية املوارد البشرية  ،وهي النسبة األعلى ونسبة محايد  %11.9وال أوافق
%7.9وال أوافق بشدة  %5عليه أن أكبر عدد  70مفردة ونسبة  %75.2من مفردات العينة أجبن باملوافقة علي أن  :أهم تحديات االدارة الرشيقة
بجامعة امللك خالد تنويع وتجديد وسائل تنمية املوارد البشرية ،الشكل ( )1أدناه يبين ذلك .

املصدر  :بيانات االستبيان فبراير2018م.

ويضاف إلى تحديات تطبيق اإلدارة الرشيقة اآلتي :
 الضغوط السياسية واالقتصادية  ،التغير املستمر في مكونات القوى العاملة من حيث املهن والتخصصات و عوملة االتصاالت  -عوملة املعلومات.
وقد عرض  Oren Haririهذه التحديات بشكل موجز كما يلي -:
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 البيئة التي تعمل فيها املنظمات سريعة التغير :ومن ال يتكيف مع هذا التغير سيؤول للزوال.
ُ
ُ
 تحقيق القيمة املضافة :في جميع مناشط املنظمة هدف ومسؤولية كل من يعمل فيها  ،الطموح املستمر والسعي لألفضل ،التجديد واالبتكار ومن
ُ
تقديم الجديد النافع للمنظمة  ،التغير في الظروف والعوامل الطبيعية( .زيد ،
ثم التحسين املستمر و تهيئة البيئة العملية املبادرة للجميع ،و
.)2006

املبحث الثاني :التعريف بجامعة امللك خالد و( تحليل استبيان ) متطلبات ومعوقات تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك
خالد
املطلب األول  :التعريف بجامعة امللك خالد
ً
أعلن خادم الحرمين الشريفين حفظه هللا تعالى (عندما كان وليا للعهد) يوم الثالثاء 1419/1/9هـ قيام جامعة امللك خالد بدمج فرعي جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالجنوب وجامعة امللك سعود  ،ثم صدر األمر السامي برقم /78/7م في 1419/3/11هـ القاض ي باستكمال اإلجراءات
النظامية الالزمة لذلكً ،
وبناء عليه صدرت امليزانية األولى للجامعة في 1419/9/14هـ ضمن امليزانية العامة للدولة لتنضم جامعة امللك خالد إلى منظومة
الجامعات السعودية ،تقع الجامعة في منطقة عسير في الجزء الجنوبي الغربي من اململكة العربية السعودية وتبلغ مساحة منطقة عسير حوالي 80.000
ثمان وسبعين محافظة ومركز.
كيلومتر مربع ،يعيش عليها أكثر من  1.600.000نسمة ينتشرون في ٍّ
وكاالت الجامعة :وكالة الجامعة ،وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،وكالة الجامعة للتطوير والجودة ،وكالة الجامعة لكليات البنات ،وكالة
الجامعة للمشروعات.
تضم جامعة امللك خالد  42كلية  19 ،كلية بنين و 23كلية للبنات ويوجد بها  149قسم علمي  78 ،قسم بكليات البنات  71،قسم بكليات
البنين ) http://www.kku.edu.sa( .
املطلب الثاني  :تحليل استبيان ( متطلبات ومعوقات تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد ) فيما يلي اختبارفروض البحث التالية
قامت الباحثة بتصميم استبانة ،حيث استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات عن موضوع البحث واختبار فروضه لتحليل هذه البيانات.
يتكون مجتمع البحث من رئيسات األقسام ومديرات اإلدارة بجامعة امللك خالد وعددهن  101وتعتبر العينة متجانسة والجدول ( )2أدناه يوضح
تفصيل ذلك.
جدول ( :)2متطلبات ومعوقات تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد
الوظيفة

العدد

رئيسات األقسام

78

مديرات إدارة
املجموع

23
101

املصدر :إعداد الباحثة من إدارة شئون املوظفين بجامعة امللك خالد

وقد أجابت كل مفردات العينة على االستبيان وبالتالي ال يوجد نقص في العينة علي االطالق وقد كان تحليل االستبيان وفقا لنوعية االسئلة املوجهة لكل
مفردة كما يلي :
جدول ( :)3اإلدارة الرشيقة هي :اإلدارة اللينة التي تتجنب الهدروتمارس التحسين املستمريتم تطبيق اإلدارة الرشيقة بهذا املفهوم في جامعة امللك خالد
اإلدارة الرشيقة هي :اإلدارة اللينة التي تتجنب الهدروتمارس التحسين املستمريتم تطبيق اإلدارة الرشيقة بهذا
املفهوم في جامعة امللك خالد
أو افق
أو افق بشدة
ال أو افق
ال أو افق بشدة
محايد
املجموع

العدد

النسبة

27
43
11
4
16
101

%26.7
%42.6
%10.9
%4.0
%15.8
%100.0
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املصدر :بيانات االستبيان فبراير2018م.

يتضح من الجدول ()3أعاله أن  %26.7من مفردات العينة أجبن باملوافقة وأن %42.6أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن  %69,3يعتبرن أنه :يتم
تطبيق اإلدارة الرشيقة في جامعة امللك خالد وهي النسبة األعلى ونسبة محايد%15.8وال أوافق  ،%10.9وال أوافق بشدة  %4.0عليه أن أكبر عدد 70
مفردة ونسبة  %69,3من مفردات العينة أجبن باملوافقة على أنه يتم تطبيق اإلدارة الرشيقة في جامعة امللك خالد والشكل ( )2أعاله يبين ذلك.
جدول( :)4تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة
من متطلبات تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة :دعم االدارة العليا
أوافق
أوافق بشدة
ال أوافق
ال أوافق بشدة
محايد
املجموع

العدد
37
43
8
4
9
101

النسبة
%36.6
%42.6
%7.9
%4.0
%8.9
%100.0

املصدر :بيانات االستبيان فبراير2018م.

يتضح من الجدول أعاله ( )4أن %36.6من مفردات العينة أجبن باملوافقة وأن  %42.6أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن  %79.2يعتبرن أنه :من
متطلبات تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة :دعم االدارة العليا وهي النسبة األعلى ونسبة محايد  %8.9وال أوافق  %7.9وال أوافق بشدة  %4.0عليه أن
أكبر عدد  80مفردة ونسبة  %79.2من مفردات العينة أجبن باملوافقة علي أنه من متطلبات تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة :دعم االدارة العليا في
جامعة امللك خالد والشكل ( )3أدناه يبين ذلك.

املصدر :بيانات االستبيان فبراير2018م.
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يتضح من الجدول أدناه ( )5أن %28,7من مفردات العينة أجبن باملوافقة وأن%53.5أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن  %82.2يعتبرن :تطبيق اإلدارة
الرشيقة يؤدي إلى زيادة مطردة في جودة األداء بجامعة امللك خالد وهي النسبة األعلى ونسبة محايد  %11.9وال أوافق %2وال أوافق بشدة  %4عليه أن
أكبر عدد  83مفردة ونسبة  %82.2من مفردات العينة أجبن باملوافقة علي أن تطبيق اإلدارة الرشيقة يؤدي إلي زيادة مطردة في جودة األداء بجامعة
امللك خالد والشكل ( )4أدناه يبين ذلك .
جدول( :)5تطبيق اإلدارة الرشيقة يؤدي إلى زيادة مطردة في جودة األداء بجامعة امللك خالد
تطبيق اإلدارة الرشيقة يؤدي إلى زيادة مطردة في جودة األداء بجامعة امللك خالد
أوافق
أوافق بشدة
ال أوافق
ال أوافق بشدة
محايد
املجموع

العدد
29
54
2
4
12
101

النسبة
%28.7
%53.5
%2.0
%4.0
%11.9
%100.0

املصدر:بيانات االستبيان فبراير2018م.

املصدر :بيانات االستبيان فبراير2018م.

يتضح من الجدول أدناه ( )6أن %27,7من مفردات العينة أجبن باملوافقة وأن%45.5أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن  %73.2يعتبرن أن  :من
معوقات تطبيق اإلدارة الرشيقة تمسك املسؤولين باإلدارة التقليدية ( الثقيلة) وهي النسبة األعلى ونسبة محايد  %15.8وال أوافق %6.9وال أوافق
بشدة  %4عليه أن أكبر عدد  74مفردة ونسبة  %73.2من مفردات العينة أجبن باملوافقة علي أن  :من معوقات تطبيق اإلدارة الرشيقة تمسك
املسؤولين باإلدارة التقليدية ( الثقيلة)الشكل ( )5/2/2أدناه يبين ذلك .
جدول( :)6من معوقات تطبيق االدارة الرشيقة تمسك املسؤولين باإلدارة التقليدية ( الثقيلة )
من معوقات تطبيق االدارة الرشيقة تمسك املسؤولين باإلدارة التقليدية ( الثقيلة ) .
أوافق
أوافق بشدة
ال أوافق
ال أوافق بشدة
محايد
املجموع

العدد
28
46
7
4
16
101

النسبة
%27.7
%45.5
%6.9
%4.0
%15.8
%100.0

املصدر :بيانات االستبيان فبراير2018م.
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املصدر :بيانات االستبيان فبراير2018م

املبحث الثالث  :عالج معوقات وتحديات اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد
املطلب األول :عالج معوقات اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد
يكون ذلك باتباع مبادئ اإلدارة الرشيقة التالية ( :جميل زهير كتبي  05 ،فبراير ) 2015
 خلق تدفق مستمر في عمليات املؤسسة من أجل مواجهة املشاكل.
 استعمال التكنولوجيا املجربة في عملية اإلنتاج لتفادي الوقوع في األخطاء وهدر الوقت واملوارد.
كما ينبغي على جامعة امللك خالد تطوير ممارساتها وأساليبها في مجال اإلدارة الرشيقة في ضوء التوجهات التالية:
 إعادة هندسة إدارات شئون املوظفين وتطويرها جذريا من حيث الوضع التنظيمي والتوجهات واألساليب بحيث تعكس مجمل األفكار الحديثة
لإلدارة الرشيقة.
 تكثيف االتصال مع الخبرات العاملية في مجال اإلدارة الرشيقة وتبادل املعلومات واملعارف.
 على كل أفراد املؤسسة بصفة عامة واإلدارة العليا بصفة خاصة أال تستعجل ظهور النتائج ألن ذلك يعتبر من أكبر معوقات تطبيق فلسفة اإلدارة
الرشيقة.
املطلب الثاني  :عالج تحديات اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد
إليجاد الحلول املناسبة لتحديات اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد البد من مراعاة اآلتي :
(عبد الرحمن و آخرون .) 2016 ،
 تفعيل نظام املعلومات داخل املؤسسة لضمان تدفق املعلومة بشكل انسيابي.
 تشجيع روح املبادرة و العمل الجماعي بين العمال.
 تكريس مبدأ املغامرة في التسيير وعدم االكتفاء باألساليب التقليدية املعتمدة.
 إنشاء لجنة متخصصة لتطبيق مبادئ االدارة الرشيقة من مهامها  :تهيئة املؤسسة لتطبيق هذه الفلسفة واإلشراف على عملية تدريب العمال
واملدراء على آليات إزالة الهدر في العملية اإلنتاجية.
 تؤكد كل طرق اإلدارة الرشيقة على منح الفريق صالحيات كاملة في تنظيم وتوجيه أنفسهم لتحقيق العمل املطلوب ،مع توزيع أدوار واضحة
وتعاون وثيق مع العميل.
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الخاتمة:
نتناول في خاتمة هذا البحث  ،خالصة البحث والتي تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.
أهم نتائج البحث :اطلعت الباحثة على عدة مصادر للمعلومات تتضمن موضوع البحث منها بعض الكتب والتقارير و املجالت والدوريات والشبكة
الدولية للمعلومات ( اإلنترنيت) و تصميم استبانة وتوزيعها ثم تحليلها وذلك إلثبات صحة أو عدم صحة فرضيات الدراسة وعليه تأتي نتائج البحث كما
يلي :
 نسبة  %69,3من مفردات العينة أجبن باملوافقة علي أنه يتم تطبيق اإلدارة الرشيقة في جامعة امللك خالد .
 نسبة  %75.2من مفردات العينة أجبن باملوافقة علي أن  :أهم تحديات اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد تنويع وتجديد وسائل تنمية املوارد
البشرية.
 نسبة  %79.2من مفردات العينة أجبن باملوافقة علي أنه من متطلبات تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة في جامعة امللك خالد دعم اإلدارة العليا.
 نسبة  %82.2من مفردات العينة أجبن باملوافقة علي أن تطبيق اإلدارة الرشيقة يؤدي إلي زيادة مطردة في جودة األداء بجامعة امللك خالد.
 نسبة  %73.2من مفردات العينة أجبن باملوافقة علي أن  :من معوقات تطبيق اإلدارة الرشيقة تمسك املسؤولين باإلدارة التقليدية ( الثقيلة).
التوصيات :
 تطبيق اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد ألنها تدعم نجاح املنظمة.
 العمل علي عالج و تذليل املعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة الرشيقة .
 تضمين اإلدارة الرشيقة في مناهج العلوم اإلدارية ليتم تدريسها للطالب والطالبات .
 تشجيع إقامة الندوات وورش العمل واملؤتمرات لتعريف القائمين علي أمر جامعة امللك خالد بمزايا اإلدارة الرشيقة مع االستعانة بتجارب الدول
التي سبقت في تطبيقها .

املراجع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

باداود ،إ 10( ،فبراير )2018 ،صحيفة املدينة.
جميل ،ك  05 (،فبراير  ) 2015العمليات الرشيقة
الحسناوي ،ج )2014 ( ،أثر نظام االنتاج الرشيق في اداء العمليات دراسة استطالعية في الشركة العامة للسمنت الجنوبية معمل سمنت
الكوفة ،مجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية مجلد  16العدد  4عام .2014ص .71
عبد الرحمن ،و ،و جابة ،أ  )2016( ،دور املؤسسات اإلنتاجية في تطبيق أسلوب "اإلدارة الرشيقة دراسة ميدانية على املؤسسات الصيدالنية
الجزائرية  ،مجلة العلوم االقتصادية مجلد 17العدد.2ص .142
عبودي ،ز )2006( ،ادارة التغيير والتطوير ،األردن  :دار كنوز املعرفة .ص 26 -24
املوقع الرسمي لجامعة امللك خالد( ) http://www.kku.edu.sa
مسلم ،ع و أبو سليم ،ش )2017( ،اإلدارة الرشيقة ودورها في تحقيق اإلبداع لدى العاملين في شركة جوال بمحافظة غزة ،دراسة حالة ،كلية
فلسطين التقنية .ص.1
الهشلمون ،ي )2017(،أثر تطبيق مرتكزات التصنيع الرشيق في استراتيجيات امليزة التنافسية في شركات صناعة األدوية األردنية  ،رسالة
ماجستير ،كلية األعمال جامعة الشرق األوسط .ص ع.
!  Emmanuelle.Delbaldo,2009 p177.P-Lean 32 heures, c'est possible
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Abstract:

 The lean management system is based on the philosophy of resource economy as
 a main focus of production processes but without compromising the quality level required.
 Lean management aims to achieve zero loss in all areas such as faults, delays, defective product and inventory
in all stages of supply, personnel accidents, equipment accidents and personnel effort.
 The most important constraints of the lean management are excessive production, waiting time and unnecessary
errors.
 The most important requirements for the application of lean management are the division of final outputs into
smaller units
 And work on integrating the outputs of the task forces
 To address the constraints of the lean management, it is necessary to intensify communication with international
expertise in the field of management and the exchange of information and knowledge.
Research Objectives: The study aims to
 Determining the requirements of the application of the lean administration at King Khalid University.
 Finding the appropriate solutions and effective treatment of the obstacles to the application of the agile
administration at King Khalid University.
Keywords: Lean Management, Obstacles of Lean Management, Requirements for the application of Lean
Management.
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امللخ :
تحمل هذه الدراسة عنوان دور املراجعة في فاعلية مبادئ وإجراءات حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املالي ،وهدفت الدراسة الي
الوقوف علي اهم الصعوبات التي تواجه تطبيق آليات حوكمة الشركات والدور الذي تلعبه املراجعة في الحد من تلك الصعوبات ،وبيان اثر التفاعل بين
املراجعة واليات الحوكمة على فاعلية اجراءات الحوكمة مما ينعكس ايجابا على شفافية القوائم وزيادة الثقة فيها ،مما يؤدي الي حماية املساهمين
والذي اصبح من أهم األهداف املشتركة بين املراجعة والحوكمة ،وقد وضعت عدد من الفروض بهدف اختبارها وتعميم نتائجها وتوصلت الدراسة الي
إثبات صحة تلك الفروض باستخدام األساليب اإلحصائية في تحليل أداة الدراسة كما خلصت الدراسة الي عدد من النتائج منها علي املراجع فحص نظام
الحوكمة بالشركة واعداد تقارير عن كفاءتها وفاعليتها ،وأن تفاهم املراجع الداخلي مع املراجع الخارجي واملتابعة من قبل االدارات العليا  ،يؤدي الي
تطبيق آليات الحوكمة .وبناء علي النتائج اوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها على املراجعين (داخليين او خارجيين ) املساهمة الفعالة في ايجاد
مناخ مالئم لتطبيق آليات الحوكمة وبفاعلية.
الكلمات املفتاحية  :املراجعة ،الحوكمة ،الفساد املالي

املقدمة:
تسبب انهيار اقتصاديات العديد من الدول املتقدمة والنامية بسبب األزمة املالية العاملية والتي فجرها الفساد وسوء اإلدارة وافتقارها للرقابة
ونقص الشفافية ،في البحث عن املعلومة املوثوقة والتي يمكن االعتماد عليها في بناء القرارات املتعلقة باملحافظة على راس املال ويمكن الوصول إلى هذه
املعلومات عن طريق تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة .
ً
ونظرا النتشار حاالت الفساد املالي واالداري في العديد من الشركات أصبح من الضروري ايجاد جميع الحلول التي تؤدي الي تنفيذ وتطبيق آليات
الحوكمة ،ومن هنا تحاول الدراسة القاء الضوء على الدور الذي تلعبه املراجعة كحل ضمن هذه الحلول.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة للوقوف على أهم الصعوبات واملعوقات التي تواجه تطبيق آليات حوكمة الشركات  ،والدور الذي تلعبه املراجعة في مجابهة
تلك الصعوبات في اطار بحث علمي منهجي يوضح ويناقش العالقة بين فاعلية املراجعة والدور الذي تلعبه في فاعلية حوكمة الشركات.

مشكلة الدراسة:
تسعى الدراسة في حل هذه مشكلة الصعوبات التي تواجه تطبيق آليات حوكمة الشركات من خالل ربط املراجعة بفاعلية حوكمة الشركات
حيث أن للمراجعة دور هام في الحصول على قوائم مالية على درجة عالية من الشفافية واإلفصاح واملصداقية خدمة ألصحاب املصالح من مساهمين
وغيرهم مما يوحد الهدف بين املراجعة والحوكمة وهو الحد من الفساد املالي ،وأصحاب السندات والبنوك واملقرضين من خالل منظومة من أداء
اإلدارات واللجان واملجالس التي تقوم بوضع أسس األداء اإلداري والفني واملنهي ألعمال املراجعة ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في التساؤالت االتية
 .1ما هو الدور الذي تلعبه الحوكمة في الحد من الفساد املالي؟
 .2ما هو إثر املراجعة على فاعلية حوكمة الشركات؟
23
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 .3كيف تساعد املراجعة في فاعلية اليات وإجراءات حوكمة الشركات؟
 .4ما مدى تأثير تطبيق نظام محكم ألعمال املراجعة في تفعيل مبادئ الحوكمة؟
 .5ما هو الدعم الذي تقدمه املراجعة من أجل فاعلية الحوكمة للحد من الفساد املالي؟

فروض الدراسة:
 .1هناك عالقة ذات داللة احصائية بين املراجعة الفعالة وفاعلية تطبيق اجراءات ومبادئ حوكمة الشركات
 .2وجود ربط بين املراجعة الخارجية والداخلية يدعم حوكمة الشركات
 .3توجد عالقة ذات داللة احصائية بين معرفة العاملين بالشركة لدور املراجع الخارجي وتطبيق اليات الحوكمة

منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة على استخدام املنهج الوصفي التحليلي وذلك بهدف التوصل إلى نتائج منطقية تدعم الفرضيات كما تستخدم املنهج التاريخي في
ماهية الحوكمة واملراجعة والدراسات السابقة

إجراءات الدراسة:
تضمنت إجراءات الدراسة:
مجتمع الدراسة :يتكون مجتمع الدراسة من املراجعين الداخليين والخارجيين واألكاديميين:
أداة الدراسة :تمثلت أدوات الدراسة في املراجع واالستبانة واملالحظة الشخصية
صدق وثبات أداة الدراسة :تمثلت أداة الدراسة األساسية في االستبانة والتي تم توزيعها على عينة من مجتمع الدراسة بهدف التحقق من الفروض
والختبار صدقها فقد تم توزيعها على عدد من املختصين من أساتذة الجامعات لتحكيمها وتم األخذ بآرائهم وأجراء التعديالت املطلوبة على اسئلتها.

الدراسات السابقة:
 دراسة أبو النيل ()2013
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور حوكمة الشركات في تفعيل جودة املراجعة الداخلية وأثرها على اتعاب املراجعة الخارجية ووصلت إلى
عدد من النتائج منها ،ازدياد فاعلية الحوكمة بزيادة فاعلية املراجعة الداخلية ويتضح ذلك من خالل دورها في الرقابة الداخلية وأداره املخاطر وحوكمة
الشركات ،وأوصت الدراسة بضرورة تدعيم وظيفة املراجعة الداخلية داخل هياكلها اإلدارية حتي تتمكن من الوفاء بمسؤولياتها الجديدة واملتمثلة في
إضافة قيمة للمنشأة وتشجيع الشركات على إقرار نتيجة الحوكمة في تقريرها السنوي
 دراسة الشمرى ()2010
هدفت هذه الدراسة الي وضع إطار تحليلي للمراجعة الداخلية يحكم العالقة بين أداء األنشطة الداخلية وبين فاعلية حوكمة الشركات وقد
توصلت الدراسة الي العديد من النتائج أبرزها ان نشاط املراجعة الداخلية يدعم فاعلية حوكمة الشركات واوصت بعدد من التوصيات منها التأكيد
علي استغاللية األطراف املختلفة لحوكمة الشركات وال سيما املراجعة الداخلية والخارجية ومجلس اإلدارة.
 دراسة عيس ى ()2008
هدفت الدراسة الي الوقوف على العوامل املحددة لجودة املراجعة الداخلية في تحسين جودة حوكمة الشركات في مصر وجاءت اهمية الدراسة
في أنها تسعي الي تحديد عوامل جودة وظيفة املراجعة الداخلية والتي تعتبر من اهم املحددات لدورها الذي يمكن ان تلعبه في تحسين جودة حوكمة
الشركات ومن نتائج الدراسة ثبات صحة جميع فرضياتها واوصت بعدد من التوصيات اهمها ضرورة تفعيل دور وظيفة املراجعة الداخلية في الشركات
املصرية
 دراسة ممدوح ()2005
هدفت هذه الدراسة الى توضيح أسس حوكمة الشركات ودور املراجعة منها باعتبارها أحد عناصرها الرئيسة ومن أهم النتائج التي توصلت اليها
الدراسة تعريف اعضاء املراجعة بمبادئ حوكمة الشركات واستفادت الباحثة من هذه الدراسة في تغطية بعض الجوانب النظرية في الحوكمة
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املبحث األول :اإلطارالنظري
املطلب األول :مفهوم املراجعة وأهدافها

ً
أوال :مفهوم املراجعة.
ان علم املراجعة من العلوم االجتماعية الذي يأتي مواكبا لعلم املحاسبة تأكيدا واستنادا له من النواحي التطبيقية أو االكاديمية وعلى الرغم
من أن علم املراجعة علم حديث نسبيا اال أن بداية املمارسة لها كمهنة ظهرت منذ زمن بعيد وكانت مصر موطنا لهذه املمارسات قبل غيرها من الدول
وقد وردت العديد من التعاريف للمراجعة منها " :املراجعة بمعناها الحرفي يقصد بها فحص البيانات والسجالت بقصد التحقق من صحتها "(الجمل
1990ص )12غير ان للمراجعة معنى منهي اصطلح عليه الكتاب املحاسبون فيقصد بها الفحص االنتقادي املنظم ألنظمة املراقبة الداخلية ،والبيانات
املحاسبية املبينة بالدفاتر والسجالت والقوائم املالية للمنشأة التي تراجع حساباتها بقصد ابداء رأي فني محايد عن مدى صدق أو دقة هذه البيانات
ودرجة االعتماد عليها وعن مدي داللة القوائم املالية التي اعده املشروع عن نتيجة اعماله من ربح او خسارة وعن مركزه املالي وذلك بناء علي املعلومات
وااليضاحات املقدمة ملراجع الحسابات (ابو طبل ص ،) 6وقد عرفها ابراهيم عثمان شاهين بانها فحص منظم للمعلومات بواسطة شخص مستقل عن
هذه املعلومات ومستخدميها بقصد جمع وتقييم أدلة اثبات لتقدير مدي سالمتها وايصال نتيجة الفحص الي مستخدمي هذه املعلومات
(شاهين1980ص)38
وعرفتها جمعية املحاسبة االمريكية بانها عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم االدلة والقرائن التي تتعلق بنتائج االنشطة واالحداث االقتصادية
بشكل موضوعي لتحديد مدي التوافق والتطابق بين هذه النتائج واملعايير املقرر وتبليغ االطراف املعنية بنتائج املراجعة (توماس،1997 ،ص) 26
هذا ويعتبر تعريف أبو طبل شرح املراجعة لفظا واصطالحا مهنيا وهو شامل لكافة انواع املراجعات
تكامل املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية
إن املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية متكاملتان ،إذ تعتمد الثانية إلى حد كبير على األولى فتسهل أو تصعب مهمة املراجع الخارجي بمدى
جودة أو عدم جودة نظام املراقبة الداخلية ومدى جدية وكفاءة الساهرين على مدى تطبيقه .واملراجعة الخارجية مكمل ال بد منه للمراجعة الداخلية
والشعور املنهي للمراجع الداخلي ويقينه بان الكل يراقب ومراقب وحرص ه الدائم من جهته علي تفادي ،بل القضاء علي النقائص واالنحرافات التي ما فتئ
يقف عليها املراجع الخارجي ،يؤدي ذلك الى جودة سير العمل وبالتالي انجاح املؤسسة وازدهارها وتلكم من النتائج املباشرة لتكامل املراجعتين (بوتين
،ص)16-15
ً
ثانيا :أهداف املراجعة.
ظل الهدف الرئيس ي للمراجعة الي منتصف القرن التاسع عشر هو تعقب االخطاء والغش ،بالرغم من التطور في مجال املراجعة والسبب تماش ي
هذا الهدف مع صغر حجم املؤسسات ولكن نظرا لكبر حجم املؤسسات تعددت اهداف املراجعة والتي يمكن ايجازها في االتي (الصباغ واخرون،
.2008ص)10-8
 .1ابداء راي فني محايد عن مدى صدق وعدالة القوائم املالية
 .2التأكد من الوحدة محل املراجعة حصلت على احتياجاتها من املوارد بصورة اقتصادية وتم استخدامها بكفاءة
 .3ابداء راي فني محايد عن مدى كفاءة ادارة املنشأة
 .4التحقق من أن النتائج املستهدفة تحققت بفعالية
 .5ابداء رائي عن املعلومات املتعلقة باألنشطة االجتماعية والبيئة

املطلب الثاني :مفهوم الحوكمة وأهدافها ومبادئها

ً
أوال :مفهوم الحوكمة
هناك العديد من املرادفات العربية ملصطلح الحوكمة من بينها حكم الشركات  ،حكمانية الشركات ،حوكمة الشركات ،باإلضافة الى العديد من
البدائل األخرى مثل السيطرة على الشركات لرقابة على الشركات ،اسلوب ممارسة سلطة االدارة بالشركات  ،اسلوب االدارة املثلي ،القواعد الحاكمة
للشركات ،االدارة النزيهة ،اسلوب االدارة الرشيدة ،االنضباط السلوكي (صحصاح،2005،ص)15
وال يوجد تعريف موحد للحوكمة على املستوى العالمي بين املختصين وفيما يلي بعض التعريفات :
في عام  1929اورد تقرير لجنة كادبرى التعريف التالي (حوكمة الشركات هي نظام متكامل للرقابة يشمل النواحي املالية وغير املالية ومن خالله يتم
السيطرة عليه (صحصاح ،2005،ص)16
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عرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بانها (تتضمن مجموعة من العالقات بين ادارة الشركة ومجلس ادارتها واملساهمين واصحاب املصالح وهي
بذلك توفر الهيكل الذي يمكن من خالله وضع اهداف الشركة ووسائل بلوغ تلك االهداف ومتابعة االداء
ً
وعرفت ايضا بانها ( تتضمن وجود مجموعة من العالقات بين االدارة التنفيذية للشركة ومجلس ادارتها ومساهميها وغيرهم من أصحاب املصلحة كذلك
تقدم اإلجراءات والهياكل التي تستخدم ال دارة ونوجيه أعمال وشؤون الشركة من أجل ضمان تقرير االداء والشفافية واملساءلة بالشركة وتعظيم
فائدة املساهمين على املدى الطويل مع مراعاة مصالح االطراف املختلفة (حماد،2005،ص)10
ومن هذه التعريفات يمكن القول إن الحوكمة تعني الرقابة املتكاملة لجميع النواحي املالية واإلدارية بشفافية تمكن من السيطرة على هذه النواحي
ً
ثانيا :أهداف الحوكمة
تناول العديد من الكتاب والباحثين أهداف حوكمة الشركات ويمكن تلخصيها في (درويش،2007،ص)32
 .1الفصل بين امللكية واإلدارة والرقابة على األداء
 .2ايجاد الهيكل الذي تتحدد من خالله أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك األهداف ومتابعتها
 .3تقييم أداء اإلدارة العليا وتقرير املساءلة ورفع درجة الثقة
 .4أمكانية مشاركة املساهمين واملوظفين والدائنين واملقرضين واالضطالع بدور املراقبين بالنسبة ألداء الشركات
 .5حماية حقوق املساهمين بصفة عامة سواء كانوا اغلبية او اقلية وتعظيم عوائدهم
وهناك الكثير من الفوائد املتوقعة من تطبيق أسلوب املشاركة ويـأتي في مقدمتها إسقاط األنظمة اإلدارية املركزية التي تحول قوى العمل إلى أدوات
تنفيذية تفتقر إلى الحيوية والفعالية ،كما أن عدم تبني أسلوب املشاركة سيؤدي إلى إضعاف الدور االستراتيجي لإلدارات العليا وذلك النشغاله
ً
بالتفاصيل أو عدم توافر الوقت الكافي لديه لالهتمام باالستراتيجية مما ينعكس سلبا على الشركة وعلى االقتصاد ككل.
ً
ثالثا :مبادئ حوكمة الشركات
بشكل عام يجب ان يقوم هيكل حوكمة الشركات على االتي
 .1املسائلة :بحيث ينتج نظام الحوكمة مسائلة الشركة امام جميع املساهمين وتقدم ارشادات ملجلس االدارة في كيفية وضع استراتيجية الشركة
ومراقبة اإلدارة وتعتبر عملية وضع السياسات واألشراف على النظم املختلفة (الرقابة ،الحوكمة ،أدارة املخاطر) أحدي املسؤوليات الهامة ملجلس
اإلدارة ،كما يجب وضع معايير أداء لقياس سلوك مجلس الدارة واالدارة التنفيذية وتقييم التقدير والحكم الشخص ي لهم عند التعامل مع
املجموعات املختلفة من أصحاب املصالح (صحصاح  ،2008،ص)25
 .2العدالة :وتعني ان الحوكمة تتعهد بحماية مصالح املساهمين وتؤكد على معاملتها املتساوية لهم بمن فيهم صغار املساهمين كما ينبغي في إطار
حوكمة الشركات ان يتم توفير الحماية للمساهمين ويسهل لهم ممارسة حقوقهم وذلك من خالل
 طرق مضمونة لتسجيل امللكية



بيع أو تداول االسهم
الحصول على املعلومات الهامة املتلقة بنشاط الشركة بشكل منتظم وفي الوقت املناسب



املشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية
انتخاب وعزل أعضاء مجلس اإلدارة



 ضمان لتوزيع االرباح
 .3الشفافية :تعني ان الشركة تؤكد علي التزامها بال توقيت املناسب ،وبالدقة في عملية االفصاح عن جميع املعلومات املتعلقة باملركز املالي وبأداء
الشركة وهيكل امللكية وحوكمة الشركة من خالل قنوات أتصال معينة ،يمكن لجميع االطراف الوصول اليها بسهولة (.سليمان ،2008،ص)42
ويعتبر وجود نظام إفصاح قوي وتشجيع الشفافية الحقيقية ،أحد املالمح املحورية لتحقيق اإلشراف علي عمل الشركات  ،ويمكن ان يكون أداة
قوية للتأثير علي سلوك اإلدارة وحماية املستثمرين ،ويساعد أيضا في فهم لهيكل ونواحي نشاط الشركة  ،وسياسات الشركة فيما يتعلق باملعايير
األخالقية .
 .4املسؤولية :وتعني ان الشركة تدرك حقوق جميع األطراف املهتمة بالشركة والتي تتضمنها اللوائح والقوانين وتشجع علي التعاون املشترك بينها وبين
تلك االطراف
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املطلب الثالث :الفساد املالي وأسبابه.

ً
أوال :تعريف الفساد املالي.
يقصد به جميع املمارسات العمليات املالية الغير مشروعة املتمثلة باالنحرافات املالية ومخالفة القواعد واالحكام املالية التي تنظم سير العمل
اإلداري واملالي والذي يهدف الى تحقيق منافع مالية شخصية وعلى حساب القوانين والتعليمات املالية واملصلحة العامة (البكوع واحمد )2102
ً
ثانيا :أسباب الفساد املالي.
هناك أسباب كثيرة تدفع األشخاص إلى ممارسة الفساد بشكل عام ،والفساد املالي بشكل خاص ،أهمها:
 ضعف الوازع الديني :والتي تعتبر من أخطر وأهم األسباب حيث يأتي الجهل باألمور الدينية في مقدمة تلك األسباب ،فعندما يجهل الشخص
بالحالل والحرام وتعليمات الدين اإلسالمي وما سوف يلحق به وبمن يعول إذا قام بارتكاب بعض تلك املمارسات كاالختالس والرشوة وسرقة املال
العام ،فال شك أنه سوف يردعه إذا ما أدرك تعاليم دينه عن مجرد التفكير في ممارسة تلك األخطاء ،فاإلسالم ركز على وازع الضمير اإلنساني
والتقوى بحيث يأتي الردع القانوني في مرحلة تالية.
 بـ -األسباب االقتصادية ،مثل عدم مراعاة السياسات االقتصادية لتحقيق التوازن أو العدالة في توزيع املوارد االقتصادية على السكان يؤدي إلى
اختالل توزيع الدخل بين فئات وشرائح املجتمع مما يدفع ذوي الدخل املحدود من املوظفين إلى مضاعفة أرباحهم ومكاسبهم ولو كان ذلك بطرق
غير مشروعة.

املبحث الثاني :الدراسة امليدانية.
املطلب األول :إجراءات الدراسة امليدانية
قامت الباحثة بتصميم استبانة خاصة لهذه الدراسة باالستناد الي اإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة ،كأداة لجمع املعلومات ،وتم
توزيعها واعيد استالمها باليد وكانت تفاصيل االستبانة كاالتي
 احتوت علي خطاب للمبحوث واشارت فيه الي موضوع الدراسة وغرضها وهدفها
 اسئلة االستبانة واحتوت على قسمين:
 .1القسم األول :خاص بجمع بيانات ديموغرافية عن االشخاص املبحوثين وتضمنت (العمر ،التخصص العلمي ،املؤهل العلمي ،الوظيفة ،سنوات
الخبرة) وذلك لالطمئنان الي توفر املعرفة الالزمة لدي املجيبين علس محتوي االستبانة وقدرتهم على االجابة على اسئلتها
 .2القسم الثاني وقد تم صياغته بشكل يساعد على سهولة القياس ،حيث استخدم مقياس ليكرت بدرجاته الخمس (موافق بشدة ،موافق ،محايد،
ال اوافق ،ال اوافق بشدة) وقد تم توزيع اسئلة االستبانة على فرضيات الدراسة كاالتي
الفرضية االولي االسئلة من ()10-1
الفرضية الثانية االسئلة من ()20-11
الفرضية الثالثة االسئلة من ()30-21
والختبار مدي مصداقية نتائج االستبانة تم عرضها على مجموعة من املختصين من استاذة الجامعات في االقسام املحاسبية بهدف تحكيمها وابداء
آرائهم علي سالمة صياغتها وترابط فقراتها

املطلب الثاني :مجتمع الدراسة ومناقشة الفرضيات
يتكون مجتمع الدراسة من االفراد املنتمين الي املجموعات االتية
املراجعون الخارجيون-املراجعون الداخليون  -املحاسبون – األكاديميون  -املهتمون بحوكمة الشركاتحيث يمثل هذا املجتمع املجموعة الكلية من العناصر التي تسعي الباحثة ان تعمم عليها النتائج ذات العالقة باملشكلة املدروسة .وتم اختيار عينة
عشوائية تم تحديدها بصورة تقريبية وقد تم توزيع  65استبانة على افراد عينة الدراسة واسترد منها  50استبانة وعلية اقتصرت الدراسة على تحليل
 50استبانة
جدول ( :)1حجم عينة الدراسة
العدد

النسبة

االستبانات
املسترد

50

76,95

غير املسترد

15

%23

املوزع

65

%100

املصدر :اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية
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شكل( :)1نسبة املسترد من عينة الدراسة

70
60
50
40

غير المسترد

30

الموزع

20
10
0
76,95

50

من الجدول ( )1والشكل ( )1يتضح أن عدد افراد عينة الدراسة املستردة بلغ  50فردا ( )%76،9وتعتبر هذه االعداد والنسبة كبيرة من الناحية
االحصائية مما يؤدي الي القبول بنتائج الدراسة وتعميمها على املجتمع الكلي.
وفيما يلي وصفا مفصال ألفراد عينة الدراسة ويتعلق بخصائص املبحوثين
 .1العمر:
جدول( :)2التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر
العمر
اقل من  25سنة
 25واقل من  35سنة
 35واقل من  45سنة
 45واقل من  55سنة
 55سنة فاكثر
املجموع

النسبة
%6
%44
%30
%16
%4
%100

التكرار
3
22
15
8
2
50

شكل ( :)2التوزيع التكراري ال فراد عينة الدراسة وفق متغير العمر
60%
50%
40%
النسبة

30%
20%
10%
0%
3

26

5

4

10

2

املصدر :اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية

يوضح الجدول ( )2والشكل ( )2ان غالبية افراد عينة الدراسة والبالغ عددهم 22فردا بنسبة %44اعمارهم تتراوح بين الفئة العمرية ( 25واقل من
 )35ويرجع السبب في ذلك الي ان وظيفة املراجعة تتطلب خبرة ومهارة وتأهيل علمي وعملي ال يمكن ان يصل اليه الذين تقل اعمارهم عن  25عاما
حيث ان من متطلبات املهنة درجة علمية معينة وتأهيل عملي معين
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 .2التخص العلمي:
جدول( :)3التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغيرالتخص
التخصص العلمي
محاسبة
مراجعة
ادارة اعمل
اقتصاد
اخري
املجموع

العلمي
العدد
%54
%20
%16
%8
%2
%100

التكرار
27
10
8
4
1
50

املصدر :اعداد الباحثة من بيانات الدراسة التطبيقية

شكل( :)3التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير التخص

العلمي

30
25
20

15

التكرار

10

النسبة

5
0

املصدر :اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية

يتضح من الجدول ( )3والشكل ( )3ان أكبر نسبة من افراد عينة الدراسة تخصصهم محاسبة حيث بلغت نسبتهم  %54ويعزي ذلك الي ان املراجع يجب
ان يكون محاسبا في املقام االول

 .3املؤهل العلمي:
جدول( :)4التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغيراملؤهل العلمي
املؤهل العلمي
ثانوي
بكالريوس
ماجستير
دكتوراه
زمالة
اخري
املجموع

التكرار
3
26
5
4
10
2
50

النسبة
%6
%52
%10
%8
%20
%4
%100

املصدر اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية
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شكل( :)4التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغيراملؤهل العلمي
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

التكرار
النسبة

املصدر :اعداد الباحثة من بيانات الدراسة التطبيقية

يالحظ من الجدول ( )4والشكل ( )4ان غالبية عينة الدراسة من حملة البكالوريوس حيث ان عددهم  25فردا اي ان نصف عينة الدراسة املبحوثة من
حملة البكالوريوس يليهم حملة الزمالة اما بخصوص حملة الشهادة الثانوية فقد الحظت الباحثة ان لهم عدد كبير من سنوات الخبرة ومما سبق نالحظ
ان مهنة املراجعة تحتاج الي درجة عالية من التأهيل
 .4نوع الوظيفة:
جدول( : )5التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغيرنوع الوظيفة
التكرار
8
13
19
7
3
50

نوع الوظيفة
مراجع داخلي
مراجع خارجي
محاسب
اكاديمي
اخري
املجموع

النسبة
%16
%%26
%%38
%14
%6
%100

يتضح من الجدول ( )5ان توزيع االستبانة تم وفق الوظيفة ذات العالقة املباشرة مع موضوع الدراسة حيث وزعت على الذين يشغلون وظيفة املراجعة
سواء كانوا داخليين أو خارجيين ،وكذلك املحاسبين حيث االرتباط الوثيق بين الوظيفتين ،حيث يبدأ املراجع من حيث انتهي املحاسب ،وكذلك
األكاديميون حيث الحظت الباحثة ان اغلب املراجعين يشغلون مهن اكاديمية حيث نادرا ما يوجد مراجع قانوني ال توجد له عالقة وظيفية مع مؤسسة
اكاديمية وهذا يدل على اتساق عينة املبحوثين
 .5سنوات الخبرة:
جدول ( :)6التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة
سنوات الخبرة
اقل من  5سنوات
5وافل من  15سنة
15وافل من  25سنة
25وافل من  35سنة
35وافل من  45سنة
 45سنة فاكثر
املجموع

التكرار
8
20
10
3
8
1
50

النسبة
%16
%40
%20
%6
%16
%2
%100

املصدر :اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية
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شكل (:)5التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغيرسنوات الخبرة
50
45
40
35
30
25

التكرار

20

النسبة

15
10
5
0
اقل من 5 5وافل من 15وافل من  25وافل من 35وافل من  45سنة
فاكثر
 45سنة
 35سنة
 25سنة
 15سنة
سنوات

المجموع

املصدر اعداد الباحثة من الدراسة التطبيقية

يالحظ من الجدول ( )6والشكل ( )5ان غالبية عينة الدراسة على درجة عالية من الخبرة ومن خالل مسح الباحثة لعين الدراسة عند توزيع االستبانة
اتضح ان اغلب املراجعون كبار في السن الي حد ما ويحملون درجات علمية دكتوراه واملاجستير كأقل درجة باإلضافة الي الزمالة
تحليل البيانات واختبار صحة الفروض:
لتحليل االستبانة واختبار صحة الفروض استخدمت الباحثة االسلوب االحصائي الذي يعكس العالقة بين متغيرين أو أكثر وقد تم استخدام
 -1املنوال  -2اختبار مربع كاي
ً
أوال :عرض ومناقشة الفرضية االولي
تنص الفرضية االولي علي (هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين املراجعة الفعالة وفاعلية تطبيق إجراءات ومبادئ حوكمة الشركات )وللتحقق
من هذه الفرضية تم دراسة اراء عينة الدراسة بخصوص كل سؤال من اسئلة الفرضية وذلك بحساب املنوال إلجابات افراد عينة الدراسة علي كل
سؤال من اسئلة الفرضية ومن ثم علي اسئلة الفرضية مجتمعة ويتم التركيز علي اسئلة الفرضية مجتمعة في التحليل فكان املنوال إلجابات عينة
الدراسة عن كل االسئلة هو اوافق بشدة  ،ويعني هذا ان غالبية افراد العينة يوافقن بشدة علي جميع اسئلة الفرضية ولألشخاص الذين ال يوافقون
فقد تم استخدام اختبار مربع كاي لتحديد الفروق ذات الداللة االحصائية بين اعداد املوافقون وغير املوافقين عن اسئلة الفرضية وسوف يطبق ذلك
على اسئلة كل الفرضيات
ويمكن تلخيص أجابه عينة الدراسة عن اسئلة الفرضية االولي كما يلي
جدول ( :)7التوزيع التكراري إلجابات افراد عينة الدراسة عن جميع اسئلة الفرضية االولي
اإلجابة
اوافق بشدة
اوافق
محايد
ال اوافق
ال اوافق بشدة
املجموع

العدد
243
155
52
40
10
500

النسبة املئوية
%49
%31
%10
%8
%2
%100
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شكل ( :)6التوزيع التكراري إلجابات افراد عينة الدراسة عن جميع اسئلة الفرضية االولي
500
400
300
200

العدد

100

النسبة المئوية

0

يظهر من الجدول ( )7والشكل ( )6ان عدد املوافقين بشدة على جميع اسئلة الفرضية بلغ ( )243فردا ()%49
وباإلشارة الي ما سبق من تحليل احصائي واستعراض النسب ان جميع اسئلة الفرضية االولي جاءت لصالح املوافقين مما يدل على ان الفرضية قد
تحققت
جدول ( :)8نتائج اختبارمربع كاي لداللة الفروق عن اسئلة الفرضية األولي
م
1

االسئلة
يعمل املراجع على تحديد االليات التى تساعد في الحكم على صدق
وعدالة القوائم املالية
تساعد حوكمة الشركات املراجع في معرفة الدور املنوط به

3

تحتل مسالة الشفافية واالفصاح القدر االكبر فيما يتعلق
بموضوع حوكمة الشركات
تؤثر املراجعة في الوصول الى االهداف وتفعيل مبادئ حوكمة
الشركات
يمتلك املراجع دراية كاملة باملعايير الواجبة لتفعيل حوكمة
الشركات
استغاللية املراجع الخارجي تفعل مبادئ واليات حوكمة الشركات

7

حوكمة الشركات تضمن املساواة والعدالة بين املساهمين كما
املراجعة
التغيير املستمر ملراجع الحسابات يدعم تطبيق الحوكمة

96.1

9

قوة حوكمة الشركات تؤثر في طبيعة وتوقيت ونطاق املراجعة

69.2

0.000

10

تطبيق قواعد حوكمة الشركات يؤدى الى تحسين املعلومات
املحاسبية مما يسهل عمل املراجع

77.5

0.000

2

4
5
6

8

قيمه مربع كاى
96,4

القيمة االحتمالية
0.000

103,2

0.000

99,4

0.000

128.7

0.000

112.3

0.000

89.8

0.000

118.05

0.000
0.000

الفروق
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية

لصالح
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق

ويتضح من الجدول اعاله أن القيمة االحتمالية الختبار مربع كاى بين اجابات افراد العينة عن جميع اسئلة الفرضية ( )0.000أصغر من مستوي
الداللة ( )0.01وهذا يعنى ان الفروق بين اعداد املوافقين واملحايدين وغير املوافقين ذات داللة احصائية عالية لصالح املوافقين على جميع اسئلة
الفرضية مما يؤكد تحققها.
ً
ثانيا :عرض ومناقشة الفرضية الثانية
تنص الفرضية الثانية علي (وجود ربط بين املراجعة الداخلية والخارجية يدعم حوكمة الشركات) فكان املنوال إلجابات عينة الدراسة عن كل
االسئلة هو اوافق بشدة ،ويعني هذا ان غالبية افراد العينة يوافقن بشدة علي جميع اسئلة الفرضية ويمكن تلخيص إجابات افراد عينة الدراسة كما
يلي
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جدول ( :)8التوزيع التكراري إلجابات افراد عينة الدراسة عن جميع اسئلة الفرضية الثانية
اإلجابة
اوافق بشدة
اوافق
محايد
ال اوافق
ال اوافق بشدة
املجموع

النسبة املئوية
%54
%31
%9
%5
%1
%100

العدد
268
157
45
26
5
500

شكل ( :)7التوزيع التكراري إلجابات افراد عينة الدراسة عن جميع اسئلة الفرضية الثانية
500
400
300
200
100
0

العدد
النسبة المئوية

يتضح من الجدول ( )8والشكل ( )7ان نسبة االفراد املوافقون على جميع اسئلة الفرضية بلغت ( )%86وهي نسبة عالية تعني ان غالبية املبحوثون
موافقون علي اسئلة الفرضية وبالتالي يمكن تعميم نتائجها
جدول ( :)9نتائج اختبارمربع كاي لداللة الفروق عن اسئلة الفرضية األولي
م
1

االسئلة
تفعيل دور املراجعة الداخلية يعتبر اساس حوكمة الشركات

2

يقوم املراجع بالتحقيق من كفاية نظام املراجعة الداخلية
لتفعيل مبادئ وآليات حوكمة الشركات
تقوم لجنة املراجعة الداخلية بمتابعة وفحص مدى تطبيق مبادئ
حوكمة الشركات
وجود لجنة مراجعة داخلية ذات مهام واضحة يدعم تطبيق
حوكمة الشركات
وجود ربط بين املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية يدعم
حوكمة الشركات
تجنب الفشل املالي يسهل عمل املراجع ويدل على قوة نظام
املراجعة الداخلية
تطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة يؤدى الى تضييق فجوة التوقعات
في املراجعة
تعمل املراجعة الداخلية من خالل الحوكمة على قيام املراجع
الداخلي باداء اعماله بصورة صحيحة واستغاللية كاملة
تعمل املراجعة الداخلية من خالل الحوكمة على منع واكتشاف
الغش والتزوير في السجالت املحاسبية
يقوم مراجع الحسابات من خالل الحوكمة بالعمل مع ادارة
الشركة على ضمان تلبية متطلبات االفصاح في البيانات املالية بما
يتوافق مع املعايير املحاسبية

3
4
5
6
7
8
9
10

قيمه مربع كاى
96,4

القيمة االحتمالية
0.000

103,2

0.000

99,4

0.000

128.7

0.000

112.3

0.000

89.8

0.000

118.05

0.000

96.1

0.000

69.2

0.000

77.5

0.000

الفروق
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية

لصالح
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق

ويتضح من الجدول اعاله أن القيمة االحتمالية الختبار مربع كاى بين اجابات افراد العينة عن جميع اسئلة الفرضية ( )0.000أصغر من مستوي
الداللة ( )0.01وهذا يعنى ان الفروق بين اعداد املوافقين واملحايدين وغير املوافقين ذات داللة احصائية عالية لصالح املوافقين على جميع اسئلة
الفرضية مما يؤكد تحققها.
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ً
ثالثا :عرض ومناقشة الفرضية الثالثة
تنص الفرضية الثالثة على (توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معرفة العاملين بالشركة لدور املراجعة وتطبيق اليات الحوكمة) فكان املنوال
إلجابات عينة الدراسة عن كل االسئلة هو اوافق بشدة ،ويعني هذا ان غالبية افراد العينة يوافقن بشدة على جميع اسئلة الفرضية ويمكن تلخيص
إجابات افراد عينة الدراسة كما يلي
جدول ( :)10التوزيع التكراري إلجابات افراد عينة الدراسة عن جميع اسئلة الفرضية الثالثة
اإلجابة
اوافق بشدة
اوافق
محايد
ال اوافق
ال اوافق بشدة
املجموع

النسبة املئوية
%51.6
%33.8
% 6.4
% 7.4
% 0.8
%100

العدد
258
169
32
37
4
500

شكل ( :)8التوزيع التكراري إلجابات افراد عينة الدراسة عن جميع اسئلة الفرضية الثالثة
600
400
العدد

200

النسبة المئوية

0

يتبين من الجدول ( )10والشكل ( )8ان عدد االفراد املوافقين بشدة على اسئلة الفرضية  258فردا وعليه فان الفرضية قد تحققت
جدول ( :)11نتائج اختبارمربع كاي لداللة الفروق عن اسئلة الفرضية األولي
م
1

االسئلة
تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يضمن للشركة ميزة تنافسية

2

اتباع مراجع الحسابات للمعايير الدولية يشعر املساهمين بالثقة في
ادارة الشركة وبالتالي ضمان حقوقهم
تطبيق قواعد الحوكمة يشعر الساهمين بضمان حقوقهم

4

ابالغ املراجعين الخارجيين بوجود مخاطر تتعرض لها الشركة او وجود
ضعف على الرقابة على االزمات يساعد على تطبيق حوكمة الشركات
وجود التزام او ميثاق أخالقي للعاملين بالشركة يدعم تطبيق
الحوكمة مما ينعكس علي زيادة ثقة اصحاب راس املال
معرفة العاملين بالشركة لدور املراجع الخارجي يدعم تطبيق
الحوكمة
فاعلية الحوكمة تزيد من تجنب الفشل املالي

8

وجود عدد كاف من اعضاء مجلس االدارة املستغلين يدعم حوكمة
الشركات واطمئنان اصحاب راس املال
قيام مجلس اإلدارة بمراجعة سياسة تأهيل املوارد البشرية بالشركة
 .يدعم تطبيق الحوكمة وينعكس ايجابا علي جذب االستثمارات
اصحاب رؤوس االموال في اتخاذ القرارات بدعم اليات الحوكمة ويحد
من الفساد املالي.

3

5
6
7

9
10

قيمه مربع كاى
120,06
112,12

القيمة االحتمالية
0.000
0.000

93,8

0.000

109,6

0.000

114,03

0.000

79,6

0.000
107.08

95,2

0.000
86.1

119.5

0.000

0.000
0.000

الفروق
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية
ذات داللة
احصائية عالية

لصالح
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
اوافق
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رقية أمحد

ويتضح من الجدول اعاله أن القيمة االحتمالية الختبار مربع كاى بين اجابات افراد العينة عن جميع اسئلة الفرضية ( )0.000أصغر من مستوي
الداللة ( )0.01وهذا يعنى ان الفروق بين اعداد املوافقين واملحايدين وغير املوافقين ذات داللة احصائية عالية لصالح املوافقين على جميع اسئلة
الفرضية مما يؤكد تحققها.

الخاتمة :النتائج والتوصيات

ً
أوال :النتائج
توصلت الباحثة من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية الي النتائج التالية
 .1يجب علي املراجع فحص نظام الحوكمة بالشركة واعداد تقارير عن كفاءتها وفاعليتها
 .2تفاهم املراجع الداخلي مع املراجع الخارجي واملتابعة من قبل االدارات العليا ،يؤدي الي تطبيق اليات الحوكمة بفاعلية
 .3املراجعة تؤثر تأثيرا مباشرا في تطبيق اليات الحوكمة من خالل تأثيرها الجوهري علي الشفافية واملصداقية وحماية املساهمين
 .4االلتزام بتطبيق اللوائح والقوانين يعتبر العامل االساس ي في تفعيل اليات الحوكمة مما ينعكس ايجابا على الحد من الفساد املالي والذي
يعتبر الدور االساس ي لنظام الحوكمة
 .5يساعد املراجعة القائمين على حوكمة الشركات على فهم الدور املنوط بهم
 .6فاعلية الحوكمة تقلل من الفساد املالي
ً
ثانيا :التوصيات
.1
.2
.3
.4
.5

على املراجعين (داخليين او خارجيين) املساهمة الفعالة في ايجاد مناخ مالئم لتطبيق اليات الحوكمة وبفاعلية
على موظفي الشركات واملراجعين االطالع بصورة مستمرة على ما يستجد في مجال عملهم
ضرورة تطبيق اليات حوكمة الشركات وضمان التزام االطراف املعنية بها وتوفير مناخ مالئم لتطبيق هذه االليات
على املراجعين واملهتمين بالحوكمة واملنظمات املهنية والباحثين القيام بفحص كل االساليب االليات الخاصة بمجالهم واكتشاف
استخدامات متطورة لهذه االساليب
البد من الربط بين املراجعة _داخلية وخارجية _ وحوكمة الشركات بصورة تفاعلية لضمان الحد من الفساد املالي واالداري

املراجع:
 .1أبو السعود ،ممدوح )2005( ،دور املراجعة الداخلية لحوكمة الشركات ،ورقة عمل مقدمة الي املؤتمر العربي األول حول التدقيق الداخلي في
إطار حوكمة الشركات ،القاهرة
 .2ابو النيل ،سميرة )2013( ،دور حوكمة الشركات في تفعيل جودة املراجعة الداخلية وأثر ذلك على اتعاب املراجعة الخارجية ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة بنها مصر
 .3ابو طبل ،عيس ى ،بعض موضوعات في مراجعة الحسابات ،القاهرة ،مكتبة النصر.
 .4بوتين ،محمد ،املراجعة ومراقبة الحسابات ،ديوان املطبوعات الجامعية
 .5توماس وهنكي ) 1997(،ترجمة حجاج ،وسعيد .املراجعة بين النظرية والتطبيق ،الرياض ،دار املريخ
 .6حماد ،طارق )2005( ،حوكمة الشركات وتطبيقات الحوكمة واملراجعة في املصارف ،االسكندرية ،الدار الجامعية
 .7درويش ،عدنان )2007(،حوكمة الشركات ودور مجلس االدارة ،اتحاد املصارف العربية
 .8سليمان ،محمد )2008(،حوكمة الشركات ودور اعضاء مجلس االدارة واملديرين التنفيذيين ،االسكندرية ،الدار الجامعية.
 .9شاهين ،ابراهيم ،)1980(،املراجعة دراسات وحاالت عملية.
 .10الشمري ،عيد ( ) 2010إطار مقترح للمراجعة الداخلية واثرها علي فاعلية حوكمة الشركات باململكة العربية السعودية
 .11الصباغ ،أحمد واخرون )2008(،اساسيات املراجعة ومعاييرها ،ب ن.
 .12عيس ى ،سمير ) 2008( ،العوامل املحددة لجودة املراجعة الداخلية غي تحسين جودة حوكمة الشركات ،مجلة العلوم للبحوث العلمية ،جامعة
االسكندرية (.)45( )1يناير
 .13يعقوب ،عادل ،هجرة رؤوس االموال االسالمية الي الخارج في ظل العوملة  .ورقة عمل مقدمة الي املؤتمر الثالث لالقتصاد االسالمي
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Abstract:

This study titled as The Role of auditing in the effectiveness of the principles and the
procedures of corporate governance as a mechanism to Financial corruption. This study aimed at identifying
the most important difficulties facing the application of corporate governance and the role of the audit in
reducing these difficulties, it also aimed at demonstrating the impact of the interaction between the audit and
governance mechanisms on the effectiveness of the procedures of governance which will reflect positively on
the transparency of the menus and will increase confidence in them , which will lead to the protection of
shareholders, which has become a common goal for review and governance 70 . A number of assumptions
have been developed in order to test and disseminate their findings and concluded the study to prove the
validity of the hypothesis by using statistical methods in the analysis of the study tool . The study has
concluded also a number of results which includes that the auditor has to examine the governance system of
the company and prepare reports on its efficiency and effectiveness , the mutual understanding between the
internal auditor and the external auditor and the follow-up by the Supreme departments results in an effective
application of this mechanisms. On the base of these results ,the study suggests a number of
recommendations, which includes that the reviewers (internal and external) have to Effectively contribute in
creating a favorable environment for an effective application of the mechanics of governance.
Keywords: Auditing,Governance, Financial corruption.
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امللخ :

ُ
تهدف الدراسة الى التعرف على مدى أخالقية إدارة األرباح من وجهة نظر فئة تعد مستفيدة من القوائم املالية ،وخصوصا أن الفضائح
وإفالس عدد من الشركات الكبرى والدولية كانت مصحوبة بممارسات إدارة األرباح (املحاسبة اإلبداعية) ،وتحديدا تسأل الدراسة :هل القيام ببعض
ً
ً
املمارسات اإلبداعية في القوائم املالية يعطي مبررا أخالقيا للقيام بها؟ وهل التسامح بإضفاء بعض الصفة القانونية عند إدارة الربح يؤدي الى تحقيق
مصلحة املستفيدين من القوائم املالية؟
لقد تم استقصاء آراء مهنيين من املحاسبين واملحللين املاليين العاملين في البنوك التجارية والشركات في اململكة العربية السعودية ملعرفة
مدى أخالقية هذه املمارسات من وجهة نظرهم ،وتم التوصل إلى عدة نتائج ولعل من أهمها أن بعض عمليات تمهيد الدخل قد تكون في صالح
املساهمين مما يبرر بعض املمارسات إلدارة األرباح ،إن تنفيذ الدراسة في وقت قصير نسبيا بحيث تم جمع البيانات من قبل املحللين املاليين واملحاسبين
ً
فردا فقط ،وهذا العدد قد ّ
يحد من تعميم نتائج العينة على مجتمع الدراسة.
العاملين في  3من الشركات والبنوك السعودية نتج عنه مشاركة 49
إن من شأن نتائج الدراسة الحالية أن تساهم في إعادة النظر في الشركة املساهمة كنموذج في تنفيذ األعمال حيث يتم حوكمتها في الوقت
ً
املعاصر من عمر البشرية أخذا باالعتبار نظرية الوكالة ،ومع غياب فلسفة األخالق والقيم في املناهج املحاسبية وفي إعداد معايير املحاسبة املالية،
ُ
ٌ
أخالقي محل تعريف من وجهة نظر الفئة التي تعنى بجانب من جوانب الشركة املساهمة
وغياب تعريف للحقيقة في املحاسبة ،فإن ذلك يجعل ما هو
ن ً
وبما يخدم مصلحة هذه الفئة ،والذي قد ال يكون في صالح باقي الفئات ،بل قد يكو ضارا ملصالحهم ،وبالتالي الصالح العام.
الكلمات املفتاحية :أخالقيات املحاسبة ،ادارة األرباح ،تمهيد الدخل ،املحاسبة اإلبداعية ،نظرية الوكالة.

املقدمة:
تزايد االهتمام في الفكر املحاسبي الحديث بشكل كبير بممارسات إدارة األرباح ( ،)earning managementوالعوامل املؤثرة فيها ،وزاد
ً
اهتمامهم بشكل خاص بعد إفالس العديد من الشركات األمريكية واألوروبية والعربية بدءا من ثمانينات القرن املاض ي (الخشاوي والدوسري2008 ،؛
القطيش والصوفي ،)2011 ،وحتى وقتنا الحاضر.
ّ
إن عالم األعمال ال ينفك عن معاناته بين الفينة واألخرى من فضائح مالية يتبعها انهيارات ،ولعل انهيار عمالق الطاقة األمريكي شركة إنرون
( ،)Enronوشركة وورد كم ( ،)WorldComواتهامها بالتالعب والغش في التقارير املالية والبيانات املحاسبية للشركتين مستغلتين بعض السياسات
املحاسبية التي تظهر البيانات املحاسبية بشكل قد ال يظهر مراكزهم املالية بعدالة ،ولعل انهيارهما أبرز مالمح بداية هذه األلفية.
ولقد ارتبط انهيار هاتين الشركتين ـ وعلى وجه الخصوص عمالق الطاقة شركة إنرون ( )Enronـ بتحميل مكتب آرثر أندرسون ( Arthur
ً
 )Andersonاملراجع الخارجي لهما جزءا من املسؤولية عن انهيارهما من قبل الحكومة الفيدرالية في الواليات املتحدة األمريكية ،لكونه املسؤول عن
تدقيق حسابات تلك الشركة.
وقد تبع ذلك َ
سن أكبر وأقوى تشريع في املحاسبة ـ بعد قانوني األوراق املالية لعام 1933م وعام 1934م واملعروفان بقانوني األوراق املالية
( )Securities Actsـ بإصدار اإلدارة األمريكية قانون  Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002واملعروف
بقانون  ( Sarbanes–Oxley Act of 2002أو  SOXاختصارًا) والذي ّ
جرد املحاسبة في الواليات املتحدة األمريكية من امتياز تنظيمها لنفسها ( self-
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ّ
 ،)regulatedفلم تعد املحاسبة واملراجعة تنظم من قبل املهنيين املحاسبين ،وإنما من قبل مجلس املحاسبة لإلشراف على الشركات املساهمة (Public
)) ،Company Accounting Oversight Board (PCAOBوالذي يتولى تنظيم مراجعة الشركات املطروحة لالكتتاب العام لضمان جودة
املراجعة ،فال يوجد مجلس إدارة فوق القانون ( ،President George W Bushكما ورد في(.)McLean and Elkind,2003:426
لقد ساهم فشل شركة إنرون ( )Enronفي إدارة الشركات املساهمة في الوقت املعاصر ( ،)Gordon,2002فساهم بتفعيل الرقابة على
الشركات املساهمة ( ،)Gordon,2002وبالتحديد إصدار تشريعات من شأنها االرتقاء بحوكمة الشركات (القش ي.)2005 ،
لقد عزا عدد من الباحثين الفشل التي لحق بعدد من الشركات املساهمة بممارسات إدارة األرباح (مطر وآخرون ،)2014 ،فعلى سبيل املثال
ً
يعزو القش ي ( )2005فضيحة شركة إنرون ( )Enronإلى التالعب الذي له جذور قديمة وخطط عمل تعود إلى عام 1993م .إنه من املمكن نظريا الحد
من النزعة إلدارة األرباح من خالل تفعيل دور اكتشاف ممارسات إدارة األرباح والتقرير عنها من قبل املراجع الخارجي أثناء قيامه بأعمال املراجعة
ً
(عيس ى ،)2 :2008 ،وأن يكون مكتب املراجعة مبادرا ويتولى إدارة عملية املراجعة ،ال أن يدير العميل عملية املراجعة (مبارك.)2011 ،
ً
إن لتأهيل املراجع عالقة في تنفيذ املراجعة بمستوى يحد من ممارسات إدارة األرباح لكونه وكيال يرعى مصلحة الطرف الغائب في الشركة
املساهمة وهو فئة املستثمرين (مدني .)2015 ،ويضاف إلى هذا االعتقاد بأن املستوى الجيد ألداء املراجعة الداخلية يمكن أن يؤدي إلى الحد من
ممارسات إدارة األرباح ،فحوكمة الشركات والتي أحد آليتها تفعيل املراجعة الداخلية تقلل من ممارسات إدارة األرباح (أحمد.)2012 ،
ولكن الواقع يقول إن دور املراجع ال يمتد إلى كشف الغش (1975 ،Carmichael ( )fraud؛  ،)2001 ،Bayou and Reinsteinفاملراجع
في وضعية قد ال تؤهله أن يكون مستقال حقيقة ( ،)1961 ،Mautz and Sharaf( )independence in factحتى لو أراد ذلك (،)Al-Adeem,2015
وفي إحالته للغش في التقارير املالية ( )corporate reportingيستخدم  )2017( Riahi-Belkaouiمصطلح الهندسة املعمارية (،)architecture
والذي يرى ( ّ ) Riahi-Belkaoui,2017
أن املحاسبين بحاجة لإلملام به وإدراكه ،فمن "السذاجة" بمكان القول بأن دور املراجع كشف الغش
( ،25)Bayou and Reinstein,2001:12حيث إنه من املفترض أن ّ
تنفذ عملية املراجعة بكفاءة اقتصادية تضمن الوصول إلى أهدافها في ظل املوارد
املتاحة ( ،) Harper et al,1990فال يمكن أن تضمن املراجعة خلو القوائم املالية من األخطاء والغش ( ،26)Carmicheal,1957:79كما أن آليات
حوكمة الشركات املساهمة التي صاحبت تشريعات ولوائح حوكمة الشركات على اختالفها قد ال تجدي ألسباب من أهمها  :تدخل اإلدارة التنفيذية في
بعض القرارات التي تتعلق باملراجع الخارجي (أبو الحسن1993 ،؛2012 ،Adelopo؛  ،)2003 ،Fogarty ،2015 ،Al-Adeemفقد يكون املديرون
أقوى من مجلس اإلدارة ( ،)Adams and Ferreira,2009وهذا األمر جعل عدد من األكاديميين يشككون في فعالية لجان املراجعة في الشركات
املساهمة ( ،)Adelopo,2012:2وعلى سبيل املثال فقد انتهى التحليل الذي قام به  )2008( Fogart et al.في دراستهم على شركة  Nortelالكندية
والتي فشلت وأفلست إلى أن دور الرئيس التنفيذي للشركة أكبر من باقي التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة.
إن مشاهدة انهيارات شركات مساهمة في أسواق املال نتيجة غش او أخطاء أو ممارسات إلدارة األرباح ،ال تزال مستمرة ،فما تنفك إدارات
أهداف تخدمها (القطيش والصوفي ،)357 :2011 ،والتي قد ال
الكثير من الشركات املساهمة السعي إلى تحسين نتائج أعمالها أو مراكزها املالية لتحقيق
ٍّ
تخدم بالضرورة الصالح العام ،ولعل األسوأ عندما يكون تحقيق هذه األهداف على حساب منفعة باقي أطراف العالقة التعاقدية ( contractual
.)relationship
إن ثمة مرونة وتنوع في البدائل املحاسبية عند إنتاج البيانات واملعلومات املحاسبية لغرض إعداد القوائم املالية (القطيش والصوفي:2011 ،
ّ
 ،)357وهذه البدائل تمثل مساحة حرة لإلدارة قد تنتهزها فتختار من بين السياسات املحاسبية البديلة ما قد يترتب عليه آثار سلبية (الفضل:2015 ،
 ،)3األمر الذي أثار جدال حول هذه املرونة لتوظيفها من قبل أطراف في الشركات املساهمة بغرض إدارة األرباح (األشقر ،)2 :2010 ،وقد تبع فشل
الشركات املساهمة في الواليات املتحدة األمريكية موجة عارمة في كليات إدارة األعمال للعناية بتدريس أخالقيات العمل ( ،)business ethicsحيث
زادت املواد التي لها عالقة بأخالقيات العمل التي ُت َ
عرض في كليات إدارة األعمال في الواليات املتحدة األمريكية من  %34في عام 2004م إلى  %79في
ّ
عام2011م ( ،)McLean and Elkind, 2013:426إال أن فعالية تدريس أخالق العمل بطريقة عرض ما هو صحيح وما هو واجب عمله محل
جدل( ،2011 ،Pakaluk and Cheffersالفصل .)15

 25نص ما قاله :)12 :2001( Bayou and Reinstein
26

“Such naïve conclusions as ‘auditors should prevent fraud and auditing standards should be designed to eliminate fraud’ contradict
”professional very existence
نص ما قاله :)79 :1975( ،Carmicheal
“Thus, an audit could never be a guarantee of the absence of fraud, but, even if it could, confining an audit to so limited an objective
would be unwise”.
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ومن وجهة نظر مثالية ( )idealisticأو معيارية ( )normativeحيال إدارة األرباح ـ ـ أي ما يجب ان يكون عليه الواقع والحال ـ ـ ـفكما يقرر
الخشاوي والدوسري ( )2008كراهية إدارة األرباح وعدم أخالقيتها ،ملا يرونه من مخالفات أخالقية ينتهجها املحاسبون في مهنتهم .ولكن هل يرى املهنيون
في واقعهم عدم أخالقيتها؟
إن االجابة على هذا السؤال تتطلب عمل دراسة تجريبية للبحث عن إجابة له.

سؤال الدراسة:
مما سبق ،يمكن صياغة سؤال البحث على النحو التالي:
 إلى أي مدى يرى املهنيون في اململكة العربية السعودية أخالقية إدارة األرباح؟

املنهج املستخدم في الدراسة:

ُ
ٌ
املعلوم أن القوائم املالية املراجعة هي نتاج حوار ومناقشات بين املدير املالي للشركة املساهمة ومراجعها (،)3 :2001 ،Beattie et al.
من
ً
وحيث إن لدى اإلدارة التي تعد القوائم املالية أهدافا ومصالح قد تختلف عن مصالح مستخدمي املعلومات ،فإنه يتعين تدقيقها وفحصها من قبل
منهي حول عدالة تمثيلها للمركز املالي للشركة املساهمة وإمكانية االعتماد عليها (الخشاوي والدوسري،
أي ٍّ
محاسب منهي وحيادي مرخص له إلبداء ر ٍّ
ّ
 ،)2008ولقد اقترح  )1977( Wattsنظرية لشرح القوائم ملالية مفادها أن األفراد الذين يشتركون في إنتاج القوائم املالية يعظمون منافعهم املتوقعة
بطرق إبداعية ومبتكرة.
ّ
إن الدراسة الحالية تركز على جانب إدارة األرباح من قبل مستخدمي القوائم املالية ،وتحديدا تأتي هذه الدراسة الحالية ملعرفة وجهة نظر
املهنيين في الشركات العاملة في اململكة العربية السعودية عن مدى أخالقية ممارسة إدارة األرباح ،ومن املناسب أن تستطلع آراء املهنيين من محاسبين
ومن يعمل في مهنة املالية  ،فلديهم املعرفة املتخصصة واملمارسة التي يدركو من خاللها االسئلة التي انطوت عليها االستبانة ،وعلى غرار املالك فإن
املحللين املاليين الذين شملتهم الدراسة هم املستخدمون األساسيون للقوائم املالية ( ،27)Horgren,1987:173باملقارنة باملحللين املاليين الذين
يتسمون بمعرفة في األمور املالية ،فإن حاملي األسهم وعلى وجه الخصوص األفراد قد يعانون من األمية في األمور املالية ( illiteracy in finance
 ،)mattersاألمر الذي ال يجعل من املناسب سؤالهم عن ظاهرة تحتوي على جوانب فنية صرفة ومعرفة متعمقة بظاهرة إدارة األرباح ،وقد تم تنظير
املحللين املاليين في عالقتهم مع الشركات بأن تقاريرهم هي امتداد ملنظومة املنشأة أي أنهم جزء من الشركة املساهمة إذا ما تم النظر لها كمنظومة
(.)Fogarty and Rogers,2005( )institution
وقد قسمت هذه الدراسة إلى أقسام ،فيتناول القسم التالي مراجعة األدبيات ذات العالقة ،ثم في القسم الخامس يتم شرح الطريقة واألداة
املناسبة لجمع البيانات لإلجابة على سؤال البحث ،ثم يتم مناقشتها في القسم السادس من الدراسة ،ثم خاتمة الدراسة والتوصيات في القسم السابع.

مراجعة األدبيات ذات العالقة:
 ظاهرة إدارة األرباح في سياق مشكلة الوكالة التي صاحبت ظهور الشركات املساهمة اململوكة لجمهور املساهمين:
تدعو الحاجة في بيئة األعمال إلى تطوير أشكال تنفيذ األعمال ،فتطورت أشكاله إلى أن ظهرت الشركة املساهمة (،)Al-Adeem,2017a
ففي الشركة املساهمة يلتقي أس املال الذي يموله املساهمونّ ،
والدين (القروض) الذي يموله الدائنون ،باألفكار الريادية التي يقدمها ويعمل على
ر
تنفيذها مدراء الشركة محفوفة باملخاطر (.)Smith,2003:10( )risk
إن الشركة املساهمة تحتوي على فئات عدة ( ،)stakeholdersومن هذه الفئات فئة "املالك" ،والذين يتم وصفهم في بعض األدبيات باملالك
"الغائبين" أو "النائمين" (العديم ،)2011 ،وهم فئة أضعف من مدراء الشركة ( ،)Roe,1994ومن الفئات أيضا مدراء الشركات ،والدائنون وغيرهم،
فقد يرغب بعض هذه الفئات سواء من أعضاء مجلس اإلدارة أو من مالك الشركات أو من أصحاب املصالح األخرى تحقيق أهداف محددة (الخشاوي
والدوسري.)2008 ،
عدد من املفاهيم أو النظريات املقترحة للنظر ولتنظير الشركة املساهمة ،ولعل من أهمها وأكثرها توظيفا
وتنطوي األدبيات املحاسبية على ٍّ
في البحث املحاسبي "نظرية املنظومة أو املؤسسة" ( ،)institutional theoryو"نظرية الوكالة" (،)Al-Adeem,2017a,2017b( )agency theory
 27ثمة دراسة حديثة بحثت في خصائص مستخدمي القوائم املالية في الواليات املتحدة األمريكية من واقع القوائم املالية التي تم تنزيلها من خالل موقع أو خدمة  EDGARالتي
توفرها هيئة األوراق املالية (:)SEC
Michael S. Drake, Phillip J. Quinn, and Jacob R. Thornock (2017) Who Uses Financial Statements? A Demographic Analysis of
Financial Statement Downloads from EDGAR. Accounting Horizons: September 2017, Vol. 31, No. 3, pp. 55-68.
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ً
وطبقا لنظرية الوكالة فإن ثمة مشكلة أفرزتها املمارسة التي يقوم بها املالك من قيامهم بإنابة وتوكيل املدراء املحترفين ()professional managers
إلدارة شركتهم ،وهذه املشكلة هي مشكلة الوكالة ( ، )agency issueوالتي تعني أن كل فئة تسعى لخدمة وتحقيق مصالحها االقتصادية حتى لو كان على
حساب الفئات األخرى ،فاإلنسان ما هو إال وكيل مصالحه االقتصادية ( ،)economic agentوتعمم هذه النظرة أو النظرية للشركة املساهمة لتعم
ً
كافة العالقات بين الفئات التي تتعاون وتعمل معا على قيام وتشغيل الشركة املساهمة ( ،)Kleinman and Palmon,2001فعلى سبيل املثال قاد
التحليل الذي قام به  )2008( Fogarty et al.لفشل وإفالس شركة  Nortelالكندية إلى أن ثمة مشكلة وكالة داخلية بين املدير التنفيذي وبين أعضاء
مجلس اإلدارة ،األمر الذي ّ
يقيد ويحد من نموذج أو نظرية الوكالة في الشركات املساهمة.
إن أي عالقة تعاون بين طرفين او أكثر تشوبها مشكلة الوكالة ( ،)Jensen and Meckling,1976حتى في الشركات العائلية تتفش ى مشكلة
الوكالة (.)Schulze et al,2001.
ولتخفيف مشكلة الوكالة بين املالك من حملة األسهم وبين املدراء يتم االستعانة باملراجع الخارجي ،فوظيفة املراجعة ( )audit functionهي
جزء من تكلفة الوكالة (  )agency costالتي تقلل من قيمة الشركة املساهمة (Watts and Zimmerman, 1979; Watts,1977:57( )firm value
ً
 ،)1986والتي ال يمانع املالك بتحملها والتضحية بجزء من قيمة منشآتهم في سبيل جعل مصالح املدراء في نفس اتجاه مصالح املالك ومتماشيا معها
(.)Smith and Warner, 1979; Watts, 1977; Watts and Zimmerman, 1979, 1986( )align the interests of both parties
فمن األساليب واملمارسات التي قد يتبعها املدراء هو ممارسة "إدارة األرباح" ملا لها من تأثير على تحديد مكافآتهم ،وقد تلجأ اإلدارات
التنفيذية في الشركات املساهمة إلى إدارة أرباحها إلرضاء مساهميها أو للحد من هبوط أسعار أسهمها املتداولة في السوق املالي أو لتجنب التصفية
اإلجبارية (مطر وآخرون2014 ،؛ كذلك أنظر أحمد 2013؛ والفضل.)2015 ،
ّ
إن أدبيات اإلدارة املالية تبين أن ثمة تعارض بين مصالح حملة األسهم ( )stockholdersوحملة الدين ( Black,1976( )debtholders؛
ً
 ،)Smith and Warner,1997ونتيجة لهذا التعارض فقد تعد إدارة األرباح مطلبا ( )demandمن قبل املساهمين الحاليين لإلدارة التنفيذية التي تدير
ً
أموال وثروات هؤالء املساهمين واملستثمرة في شركاتهم ( ) Dye,1988عندما تواجه شركاتهم عسرا أو ضائقة مالية ( ،)financial distressإن القيام
بمشاريع خطرة للغاية وضعف االستثمار ،وحلب املمتلكات ( )Milking the propertyهي من االستراتيجيات التي يقوم بها املالك مع مدراء شركاتهم
ً ً
ماليا فقد تكون
حتى لو كان على حساب دائني الشركة املساهمة بإلحاق الضرر بهم ( ،)Jerzemowska,2006:12وحتى لو لم تواجه الشركة عسرا
ّ
ّ
ّ
املقيدات واملحددات التي يفرضها دائنو الشركة من خالل اتفاقيات الدين ( )debt covenantsمحفزا للتالعب باألرقام املحاسبية ( Smith and
Warner,1979:194؛ انظر أيضا إلى أحمد118 :2016 ،؛ .)Schipper,1989
 ظاهرة إدارة األرباح في الشركات املساهمة:
يقرر أحمد ( )3 :2013أن إدارة األرباح هي إحدى "االستراتيجيات املحاسبية التي يتسم بها السلوك اإلداري عند التقرير عن نتائج أعمال
ً
الشركات والتي عن طريقها تتمكن اإلدارة من إظهار أرقام محاسبية مستهدفة مقدما ضمن املعلومات املنشورة عن أداء الشركات لغرض تحقيق أهداف
محددة" ،ولقد تعددت الدراسات واألبحاث التي تناولت ممارسات إدارة األرباح ،مما قد يشير إلى انتشار هذه املمارسات في الواقع العملي ،مما يتطلب
ضرورة التعرف على الجوانب الفكرية والفلسفية املختلفة املتعلقة بها ،وفيما إذا كان ثمة أطراف في العالقات التعاقدية ()nexus of contracts
(Hoyden and Bodie,2011؛  )Kornhauser,1989التي ّ
تكون في مجموعها الشركة املساهمة يطالبون بإدارة األرباح ،فمن املعلوم أن الشركة
ً
قانونية إذا كانت املنافع أكبر من التكاليف (.)Monks and Minow,1995:27
املساهمة قد تسلك سلوكا حتى لو كانت غير
ٍّ
ً
ً
ّ
إن إلدارة األرباح تعريفات متعددة متداولة في البحث املحاسبي ،فمثال عرفتها  1989( Schipperكما ورد مطر (2010بأنها تدخال مقصودا
تمارسه اإلدارة عند إعداد التقارير الخارجية التي تصدرها الشركة من أجل تحقيق مكاسب خاصة ملصلحتها ،أما الباحثان Healy and Wahlen
( 1999كما ورد في القطيش وصوفي )2011فقد ربطا إدارة األرباح باستخدام املديرين التنفيذيين لتقديراتهم الشخصية لدى إعداد القوائم املالية
املنشورة من أجل تضليل مستخدمي تلك القوائم ،أو بقصد التأثير على مستوى إنجازات الشركات التي يديرونها ألغراض تخدم العالقة التعاقدية فيما
بينهم وبين املالك التي تنشأ في نطاق املفاهيم التي تقوم عليها نظرية الوكالة.
أشار الخشاوي والدوسري ( )6 :2008الى أن:
"إدارة األرباح أو املحاسبة اإلبداعية (  ) CREATIVE ACCOUNTINGأو املحاسبة اإلحتيالية كما يطلق عليها البعض
ً
حدثـا من مواليد الثمانينات ،ومن املحتمل أن تكون قد بدأت عندما واجهت الشركات صعوبات في فترة الركود التي حدثت
في بداية الثمانينات ،حيث كان هنالك ضغط إلنتاج أرباح أفضل في الوقت الذي كان من الصعب إيجاد تلك األرباح ومن َ
أي
نوع آخر ،ولهذا فقد رأت الشركات بأنها إذا كانت ال تستطيع أن تكسب األرباح فإنها تستطيع على األقل أن تبتدعها".
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ّ
ّ
عرف ) (Healy and Wahlen,1999:368إدارة األرباح بأنها تحدث "عندما يوظف املديرون تقديراتهم وأحكامهم الشخصية في إعداد
التقارير املالية ،وفي هيكلة العمليات في التقارير املالية بغية تعديل التقارير املالية لتضليل بعض أصحاب املصالح عن فهم األداء االقتصادي الذي
29 28
يعكس وضع املنشأة وحقيقتها ،أو بغية التأثير على النتائج التعاقدية التي تترتب على األرقام املحاسبية املنشورة. ".
ويرى اليماني ( )2015أن عملية إدارة األرباح "عبارة عن االستخدام السيئ للمرونة التي توفرها السياسات والقواعد واملبادئ واملفاهيم
واملعايير املحاسبية ،والتي يمارسها املاليون بالشركات دون تجاوز بهدف التالعب باألرقام املالية لخدمة فئات محددة من أصحاب املصالح بالشركة على
حساب فئات أخرى من أصحاب املصالح بالشركة".30
وتوصل  1968( Copelandكما ورد عن مطر وآخرين  )149-148 :2017الى أن تمهيد الدخل ( )Income Smoothingأحد مرادفات إدارة
األرباح ،وأنه محاولة تقوم بها اإلدارة لنقل جزء من الربح املحقق في سنة أرباحها مرتفعة إلى سنة أخرى أرباحها منخفضة ،لغرض تخفيض حدة
ّ
الحميد ( )2009هذا اإلجراء بتشذيب
التقلبات في رقم الربح الدوري ُوتمارس عن طريق اإلجراءات املتعارف عليها في محاسبة االستحقاق ،ويصف
الدخل.
وفي ضوء ما سبق يتضح أن هذه التعريفات قد اختلفت فيما بينها باختالف وجهات نظر الباحثين ،حيث تبنى كل تعريف منها وجهة نظر
ً
سواء من حيث دوافع اإلدارة للقيام بإدارة األرباح أو األدوات املستخدمة في القيام بإدارة األرباح أو مدى قانونية وعدم قانونية ممارسات إدارة
محددة،
األرباح ،وأن هناك اتفاق بين العديد من الدراسات على أن الهدف من إدارة األرباح هو تعديل التقارير املالية والتالعب في األرباح لتحقيق مكاسب ذاتية
لإلدارة أو لتعظيم قيمة الشركة أو لتضليل بعض أصحاب املصلحة في الشركة أو للوصول ملستوى معين من األرباح ،أي إن إدارة األرباح هي ممارسات
إدارية يتم عن طريقها الوصول إلى األرباح التي تعكس رغبة اإلدارة وليست األرباح التي تعكس األداء املالي الحقيقي للشركة.
وهذا التوجه يدعمه وصف  Arthur Levittوالذي سبق وأن رأس هيئة سوق املال ( )SECاألمريكية في خطابه املعنون بـ "لعبة األرقام" ( the
 )Numbers Gameوالذي ألقاه بتاريخ 1998/9/28م 31ملمارسات إدارة األرباح بأنها "لعبة أرقام" (  (Duncan,2001:1كما ورد عن احمد:2016 ،
 ،)115وبناء على ما ورد في خطاب  Arthur Levittفإن إدارة االرباح هي "التقرير عن الدخل بطريقة تعكس رغبة اإلدارة وليس األداء املالي الحقيقي
للمنشأة" ( (Magrath and Weld,2002:2كما ورد في احمد ،)115 :2016 ،حيث تعتقد اإلدارة "عند استخدامها ألحد استراتيجيات إدارة األرباح
لغرض تحقيق أهدافها املعلنة أو غير املعلنة بعدم قدرة القارئ للقوائم املالية املع َبرة عن أداء تلك املنشآت على كشف مدلول األرقام املتضمنة في تلك
القوائم" (أحمد ،)3 :2013 ،وتذكر  )91 :1989( Schipperتعريفا إلدارة األرباح ،حيث تقول "إنه ومن حيث املبدأ باإلمكان إدارة األرقام التي يتم
ً
الوصول إليها باستخدام أساس االستحقاق والذي يوفر في املبادئ املحاسبية املتعارف عليها ( )GAAPعددا من البدائل له بدرجة تجعل هذه األرقام
غير مفيدة" ،فالتطبيق الخاطئ ألساس االستحقاق املحاسبي يؤدي إلدارة األرباح (أحمد ،)115 :2016 ،وعليه يمكن القول بأن إدارة األرباح تنطوي على
كافة املمارسات املحاسبية املدروسة التي تقوم بها إدارة الشركة لتحريف األداء املالي الحقيقي للشركة من خالل التدخل املتعمد في عملية إعداد
التقارير املالية استغالال ملرونة املبادئ املحاسبية املتعارف عليها للوصول إلى مستويات معينة من األرباح ( مليجي ،)28 :2013 ،وعليه يمكن القول أن
إدارة األرباح في حقيقتها تالعب في املعلومات املحاسبية (احمد.)115 :2016 ،
 مدى أخالقية إدارة األرباح
يقرر أحمد ( )118 :2016أن "الدوافع واألدوات التي تستخدمها املنشآت العربية في إدارة أرباحها تختلف عن تلك التي تستخدمها املنشآت في
ً
ً
الدول األخرى" ،ولكن السؤال :هل تعتبر ممارسة إدارة األرباح أمرا مبررا أخالقيا أم ال؟ هل يعتبر موضوع التضليل والخداع املبرر واملتعمد أمر غير
أخالقي أم ال؟
تعرضت بعض الدراسات واألبحاث املحاسبية إلى املنظور األخالقي في ممارسة إدارة األرباح ،حيث أشار كل من Merchant, and Rockness
استقصاء َ
ً
وجه الى مدراء القطاعات في بعض الشركات وتبين في نتائج األبحاث أن التالعب في األرباح
( 2002كما ورد عن اللوزي  )16 :2013حيث قدما

28

نص التعريف كما ورد باللغة االنجليزية:

" Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either
mislead some stakeholders about the underlying economic performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on reported
"accounting numbers.
 2929تنقل العديد من الدراسات العربية هذا التعريف ،فعلى سبيل املثال نقل عيس ى ( )13 :2012هذا التعريف على نحو مشابه ملا ذكرناه حيث ترجم تعريف  Healy and Wahlenعلى النحو التالي:

" "إدارة األرباح تتحقق عندما يقوم املديرون باستخدام الحكم الشخص ي في إعداد التقارير املالية وإعادة هيكلة العمليات بهدف تعديل التقارير املالية إما لتضليل املساهمين بشأن األداء االقتصادى
للشركة ،أو إلبرام تعاقدات تعتمد على األرقام املحاسبية".
30

املقال متاح على الرابط .http://www.shbabmisr.com/mt~111788 :آخر زيارة .2018/9/15
 31متاح على الرابط< https://www.sec.gov/news/speech/speecharchive/1998/spch220.txt :آخر زيارة 2018/6/18م>.
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ً
عن طريق القرارات التشغيلية مقبول أخالقيا ،أما التالعب عن طريق السياسات املحاسبية هو غير مقبول أخالقيا ألن هذه املمارسة تضلل مستخدمي
القوائم والتقارير املالية وتؤثر بشكل َ
سلبي على مهنة املحاسبة.
وأشار  2010( Parfetكما ورد عن حمزة  )103 :2012في دراسته الى وجود نوعين من ممارسات ادارة األرباح :
 .1ادارة األرباح السيئة وهي التي تهدف الى إخفاء االداء التشغيلي الحقيقي للمؤسسة عن طريق إنشاء بعض القيود الوهمية والتي تنطوي على
ممارسات محاسبية غير قانونية ويصعب اكتشافها.
 .2ادارة األرباح الجيدة وهي إدارة األرباح التشغيلية التي تحدث عند اتخاذ اإلدارة لقرارات اختيارية من شأنها املحافظة على أداء مالي مستقل
ومقبول للمؤسسة كتقديم خصم تجاري للعمالء ألجل تسريع املبيعات.
وبين كل من  2005( Scott and Pitmanكما ورد في دراسة عيس ى  )14-13 :2008بشأن مبررات قيام اإلدارة التنفيذية للشركة املساهمة
ً
ً
ً
سواء أكانت عامة أو خاصة بالنشاط التجاري ،وعلى
بإدارة األرباح بأنه يمكن اللجوء إليها في حاالت ال تنطوي على مخالفات القواعد القانونية
ممارسات محاسبية تخالف املبادئ املحاسبية املتعارف عليها.
إن أحد املبررات التي ترى اإلدارة التنفيذية وجاهته في التأثير على األرباح هو ما يتم عمله من خالل إدارة نتائج العمليات ،فيمكن للمديرين التأثير
على أعمال واضعي التشريعات أو املسؤولين الحكوميين مما يقلل من الضغط السياس ي وتأثير التشريعات على املنشأة ،فيذكرScott and Pitman
ً
مثاال على ذلك ،حيث قام مديرو شركات البترول في إدارة األرباح بتخفيضها أثناء أزمة الخليج األول
( 2005كما ورد في دراسة عيس ى )16 :2008
لعام 1990بهدف صرف االنتباه السياس ي عنها.
أوضحت دراسة قامت بها أمينة ) )2009خطورة ممارسات التالعب في القوائم املالية و تواطؤ مراجعي الحسابات مع إدارة الشركات  ،كما
تبين أهمية تبني املعايير املحاسبية الدولية والتي تشتمل على املرونة املحاسبية تعدد الطرق والبدائل املحاسبية وتعميم تطبيقها على املستوى الدولي
ً
دون األخذ بعين االعتبار الثغرات التي تسمح بحدوث مجال للتالعب املحاسبي عن طريق إدارة األرباح في الشركات املساهمة الجزائرية ،وقد سلطت
الضوء على مفهوم وأساليب إدارة األرباح ،وكيفية قياس إدارة األرباح في عينة من الشركات املساهمة خالل االعوام من  2007الى  2009م.
ّ
ُ
ُ
سلطت دراسة الخشاوي والدوسري ) (2008الضوء على مفهوم املحاسبة اإلبداعية من عدة جوانب ،مع التركيز على دور املدقق في التحقق
من ممارسات ونتائج املحاسبة اإلبداعية ،وقد توصال إلى أهم االتجاهات والوسائل واألساليب الحديثة املستخدمة للكشف عن ممارسات املحاسبة
اإلبداعية والحد منه ،كما بينا دور املنظمات املهنية ملواجهة أي مشاكل أو أخطار قد تؤثر على املهنة من خالل بيان دور مجلس إصدار معايير املحاسبة
الدولية املنبثق من االتحاد الدولي للمحاسبين في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية باإلضافة إلى بيان دور املدقق في التحقق من ممارسات ونتائج
املحاسبة اإلبداعية ،وذلك من خالل تسليط الضوء على دور املدقق املحوري وإطار مسؤولياته وكذلك التعرف على كيفية تعزيز أداء عمل املدقق
للحد من املمارسات اإلبداعية.
أما دراسة حمزة ( )2012فقد هدفت إلى التعرف على مختلف املفاهيم إلدارة األرباح ،باإلضافة إلى الدوافع التي تحفز املؤسسات على
التالعب برقم الربح املعلن عنه ،وإبراز الدور الفعال الذي تلعبه مهنة التدقيق املحاسبي في الحد من ممارسات إدارة األرباح ،مع طرح ملختلف اآلليات
وتحسن من أداء املدقق بما يساهم في َ
والسياسات التي تساعد على االرتقاء بمهنة التدقيق املحاسبي َ
الحد من ممارسات إدارة األرباح.
حين يتم االطالع على أسباب انهيار الشركات الكبرى (مثل شركة  Enron WorldComاألمريكية) يتبين من ذلك استغالل بعض املعالجات
والسياسات املحاسبية وبالتالي أدى الى وجود خلل رئيس في أداء مهنة املحاسبة واآلثار السلبية التي أدت ملمارسة إدارة األرباح بحيث أصدرت العديد من
الجهات التشريعية قوانين للحد من التضليل والغش في القوائم املالية وبالذات في لجان إصدار املعايير ليقوموا بإعادة النظر في املعايير وهل لديها
امكانية في مواجهة هذه األساليب؟ وفي املقابل قد تتعالى األصوات املؤيدة إلدارة األرباح وذلك من وجهة نظر االدارة معللين لجوءهم لهذا األسلوب
لتوفير معلومات مفيدة عند إبرام التعاقدات ومواجهة أفعال املنافسين.
ُ
إن هذا االستعراض للدراسات التي تناولت مدى أخالقية إدارة األرباح تبين عدم وجود دراسات عنيت بوجهة نظر املحاسبين واملحللين
املاليين العاملين في اململكة العربية السعودية حول أخالقية إدارة األرباح ،االمر الذي يجعل من هذه الدراسة مساهمة معرفية وإضافة فكرية ،حيث تم
ً
تنفيذ عدد من الدراسات متخذة من اململكة العربية السعودية ميدانا لجمع البيانات (على سبيل املثال القثامي ،)2012 ،إال أن القثامي هدف في
دراسته إلى تحليل ظاهرة إدارة األرباح في الشركات املساهمة السعودية التي تتداول أسهمها في سوق األسهم السعودي ،والتعرف على مدى ممارسة
الشركات املساهمة السعودية إلدارة األرباح ،واختبار أثر بعض العوامل على اتجاه الشركات املساهمة السعودية في إدارة أرباحها وتشمل هذه العوامل
ً
ً
حجم الشركة ،وربحية الشركة ومديونية الشركة  ،ونوع القطاع الذي تنتمي إليه الشركة ،األمر الذي يجعل من الدراسة الحالية مساهمة فكرية
ً
معتبرة في البحث املحاسبي املعني بإدارة األرباح وبيئة اململكة العربية السعودية.
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طريقة البحث:

َ
عينة من املحللين املاليين واملحاسبين العاملين في البنوك التجارية والشركات في اململكة العربية السعودية
تم تصميم استبانة الستقصاء آراء ٍّ
حول رؤيتهم ملدى أخالقية إدارة األرباح .وقد تم إدراج عدد من البنود لحاالت يتعرض لها املحاسب واملحلل املالي وكيفية تحديد مدى موافقتهم حيال
ً
بندا عبارة عن ممارسات إدارة أرباح تم تحديدها بالرجوع إلى عدد من الدراسات (على سبيل املثال الخشاوي
القيام بها ،وعدد هذه البنود أحد عشر
والدوسري2008،؛ القطيش2011 ،؛ عيس ى2008 ،؛ مطر وآخرون2017 ،؛ مليجي.)2013 ،
ً
إن موافقة أفراد العينة على القيام باملمارسات التي انطوت عليها بنود االستبانة تشير ضمنا أنها إدارة أرباح جيدة تحقق مصلحة فئة
مستخدمي القوائم املالية.
ولتسهيل تفسير النتائج تم استخدام األسلوب التالي لتحديد مستوى اإلجابة على بنود األداة (العمري ،)17: 2011 ،حيث تم إعطاء وزن
للبدائل (:موافق بشده = ،5موافق =  ،4محايد= ،3غير موافق =  ،2غير موافق بشده =  ،)1ثم تم تصنيف تلك اإلجابات إلى خمسة مستويات متساوية
املدى من خالل املعادلة التالية:
طول الفئة = (أكبر قيمة – أقل قيمة) ÷ عدد بدائل األداة = ( 0.80 = 5 ÷ )1-5للحصول على التصنيف التالي:
جدول رقم ( :)1توزيع فئات (جدول توزيع للفئات حسب التدرج املستخدم في أداة البحث)
مدى املتوسطات
5.00 – 4.21
4.20 – 3.41
3.40 – 2.61
2.60 – 1.81
1.80 – 1.00

الوصف
موافق بشدة
موافق
محايد
غير موافق
غير موافق بشدة

نتائج الدراسة:
تم حساب اإلحصاءات الوصفية للتعرف على خصائص العينة التي تم استطالع آرائها وتفسير هذه اآلراء لإلجابة على سؤال الدراسة ،حيث
تم حساب مقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت لإلجابة على سؤال الدراسة ،وذلك على النحو التالي:
 وصف خصائ العينة:
لم يكن تجاوب املحللين املاليين باملستوى املتوقع ،حيث بلغ إجمالي من عمله له عالقة باملالية  7أفراد ،منهم  3محللين ماليين ،ولعل للغة
ّ
التي أعدت بها أداة البحث عالقة في نسبة انخفاض مشاركتهم في االستبانة ،حيث إن مهنة املحللين املاليين تتطلب اإلملام باللغة اإلنجليزية .وشكل حملة
البكالوريوس غالبية أفراد العينة ،حيث أن ما نسبته  %63من العينة حاصل على درجة البكالوريوس ،ولم تنطو العينة على أكاديميين أو حملة
الدكتوراه ،وأن  37من أفراد العينة (أي ما نسبتهم  % 75من أفراد العينة) ليس لديهم شهادات مهنية في املحاسبة ،وأن غالبيتهم لديهم خبرة خمس
ً
فردا من أفراد العينة أفادو بأن خبرتهم خمس سنوات فأقل ،والجدول رقم (ّ )2
يبين خصائص أفراد العينة.
سنوات فأقل ،حيث إن 32
جدول ( :)2توزيع عينة الدراسة وفقا للبيانات الوظيفية واملؤهالت العلمية واملهنية
البيانات الوظيفية

الوظيفة

املؤهل العلمي

املؤهل املنهي

التصنيف
محاسب
محلل مالي
مدير مالي
مراجع مالي
أخرى
بكالوريوس محاسبة
ماجستير في املحاسبة
دكتوراه في املحاسبة
أخرى
زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
الزمالة األمريكية للمحاسبين القانونيين
زمالة املحاسب اإلداري املعتمد
شهادة مدقق داخلي معتمد
الزمالة اإلسترالية للمحاسبين املعتمدين
الزمالة البريطانية للمحاسبين املعتمدين
ال يوجد

العدد
25
3
4
3
14
31
11
0
7
1
3
1
2
2
3
37

النسبة
%51
% 6,1
% 8.2
% 6,1
%26,5
%63,3
%22,4
0
%14,3
%2
% 6.1
%2
% 4.1
% 4.1
% 6.1
%75.5
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سنوات الخبرة
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 5سنوات فأقل
من  5الى  10سنوات
من  10الى  15سنة
أكثر من  15سنة

32
15
2
49

املجموع

%65.3
%30.6
% 4.1
%100

 اإلجابة عن سؤال الدراسة:
يتضح من الجدول رقم ( )2أن إجابات أفراد عينة الدراسة تراوحت متوسطاتها الحسابية بين ( )3,80و ( ،)2,79حيث جاءت العبارة رقم ()1
ُ
في االستبانة في كونها املرتبة األولى في قائمة ممارسات إدارة األرباح؛ والتي ّ
نصت على( :تمهيد الدخل ألجل العمل على ثبات نسبي لألرباح يمكن الشركة
من القيام بعملية التنبؤ في االجل الطويل بما يحقق مصلحة املساهمين)؛ وا لتي يوافق أفراد العينة فيها على القيام بها من قبل الشركات ،حيث بلغ
متوسطها الحسابي ( )3,80بانحراف معياري حول هذا املتوسط ( ،)0.76في حين جاءت العبارة رقم ( )2في االستبانة والتي نصها (باإلمكان تأجيل
ربح من املبيعات) في املرتبة األخيرة في قائمة ممارسات إدارة األرباح التي ال يوافق
االعتراف بجزء من األرباح لسنوات تالية في حال قامت الشركة بتحقيق ٍّ
أفراد العينة فيها على القيام بها من قبل الشركات ،حيث متوسط موافقة أفراد العينة ( )2.79وانحراف معياري حول هذا املتوسط (.)1.09
جدول ( :)3املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لكل بند واملتوسط العام
البنود مرتبة حسب متوسطها
الحاسبي
1

32

العبارة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

َ
تمهيد الدخل ألجل العمل على ثبات نسبي لألرباح يمك ن الشركة من القيام بعملية التنبؤ في االجل الطويل بما يحقق مصلحة املساهمين.

3080

0.76

3.59

0.88

3.57

0.97

3.51

0.96

3.42

0.88

3.36

0.92
1.05

2

من املمكن ممارسة عملية ادارة األرباح في حال توافقت مع املعايير الدولية والتشريعات املستخدمة.
ً
ً
االعتراف باإليرادات املحصلة من مبيعات بضائع لم يتم شحنها يعد دافعا انتهازيا إلدارة األرباح.
ً
ً
التأثير على الضرائب املستحقة يعتبر دافعا انتهازيا إلدارة األرباح.
ً
ً
لجوء اإلدارة التنفيذية إلى ممارسة إدارة االرباح لتالفي التصفية اإلجبارية للشركة ُيعد دافعا انتهازيا إلدارة األرباح.

6

ضرورة قيام املنظمات املهنية املحاسبية بإعادة صياغة املعايير املحاسبية نظرا لصعوبة تطبيقها والتي أدت لـ اللجوء الى ادارة األرباح.
ً
ً
تقديم خصم تجاري للعمالء ألجل تسريع املبيعات يعد دافعا انتهازيا إلدارة األرباح.

3.34

8

إدارة األرباح تؤدي إلى سوء توجيه املوارد بين مجاالت االستثمار البديلة.

3.14

0.91

9

يؤثر حجم املنشأة بشكل سلبي على زيادة ممارسات إدارة األرباح.

3.02

1.01

10

تعد عملية تخفيض مخصص الديون املشكوك في تحصيلها التي تؤدي الى زيادة األرباح في األجل القصير عملية مقبولة محاسبيا.

2.97

1.10

11

باإلمكان تأجيل االعتراف بجزء من األرباح لسنوات تالية في حال قامت الشركة بتحقيق ربح من املبيعات.

2.79

1.09

املتوسط العام

3.31

3
4
5
7

ً
ّ
وتتدرج موافقة أفراد العينة حيال باقي البنود في مدى كونها ممارسات مقبولة إلدارة األرباح حسب ما يظهرها جدول رقم ( ،)2وبين الشكل رقم ( )1صورة
لهذا التدرج في املوافقة:
شكل ( :)1متوسطات مو افقات أفراد العينة ملمارسات إدارة األرباح

المتوسطات الحسابية وفقا السئلة الدراسة
4
3
2
1
0
السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال
الحادي العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول
عشر

32

تم العناية باللغة العربية عند عرض نتائج الدراسة ،فقد تم تحرير العبارات بشكل أدق وأكثر حرص قبل عرضها في الجدول ،إن ملحق الدراسة بنطوي على أداة البحث بلغتها التي تم ارسالها ألفراد العينة في مرحلة جمع
البيانات ،والتفاوت في مستوى اللغة ليس جوهريا وليس مؤثرا ،وقد يرغب القارئ في األخذ بالصياغات الواردة في الجدول إذا ما أراد توظيف نفس أداة البحث بغرض جمع البيانات لرقي مستوى اللغة العربية فيها.
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يتضح من وجهة نظر املحاسبين واملحللين املاليين العاملين في اململكة العربية السعودية أن ثمة مبررات أخالقية من وجهة نظر عينة
الدراسة ملمارسة إدارة األرباح ،وخصوصا في حالة تمهيد الدخل والذي يساعد الشركة في القيام بعملية التنبؤ في األجل الطويل بما يحقق مصلحة
مستخدمي القوائم املالية ولذلك تعتبر ممارسة إدارة األرباح مقبولة ،والجدول رقم (ّ )4
يبين عدد أفراد العينة الذين وافقوا على كل خيار من الخيارات
لكل ممارسة من ممارسات إدارة األرباح األحد عشر ،ففي حين أن بعض العبارات لم تحض بغير موافق بشدة (العبارة  ،1العبارة  ،8والعبارة ،)7
ويالحظ أيضا ّ
تكدس موافقات أفراد العينة حول ممارسات إدارة األرباح األربع التالية:
ً
 تمهيد الدخل ألجل العمل على ثبات نسبي لألرباح يمكن الشركة من القيام بعملية التنبؤ في االجل الطويل بما يحقق مصلحة املساهمين.
 من املمكن ممارسة عملية إدارة األرباح في حال توافقت مع املعايير الدولية والتشريعات املستخدمة.
ً
ً
 االعتراف باإليرادات املحصلة من مبيعات بضائع لم يتم شحنها يعد دافعا انتهازيا إلدارة األرباح.
ً
ً
 التأثير على الضرائب املستحقة يعتبر دافعا انتهازيا إلدارة األرباح.
ومن الجدير بالذكر أن موافقة أغلبية أفراد العينة بشكل عام على ممارسات إدارة األرباح طاملا أنها متوافقة مع املعايير والتشريعات ،ومن
هذه املعايير معايير املحاسبة املالية.
وهنا تبرز أهمية معايير املحاسبة املالية ،فمعلوم أن املبادئ املحاسبية املتعارف عليها ()Generally Accepted Accounting Principles
أو ما ُيعرف بـ" "GAAPاختصارا أنها "الحقيقة" بالنسبة للمحاسبة املالية (  Professor Gary Previtsكما تم اإلشارة له عند )،)Al-Adeem,2017a:5
األمر الذي يجعل القوائم املالية عاكسة للحقيقة بقدر ما تسمح به معايير املحاسبة املالية ،فال يمكن البتة للمحاسبة أن تعكس الحقيقة االقتصادية
للمنشأة ( ،)White et al,2003.ويناقش بعض الباحثين في املحاسبة عدم وجود "حقيقة" ُت ّ
عد التقارير املالية على ضوئها ( ،)2011 ،Bayou et alحيث
إن فضائح الشركات املساهمة ومكاتب مراجعة وحاالت الغش في تقاريرها املالية التي تم اكتشافها تم وصفها بأنها غير أخالقية وغير حقيقية ،ومعلوم أن
محتوى التقارير املالية يتم إعداده ُب َ
غية تحقيق غاية وهي خدمة املستفيدين (Bayou et al,2011( )decision usefulness؛ أنظر أيضا Williams
 ،)and Ravenscroft,2015فليس ثمة "حقيقة" ملموسة يتم إعداد التقارير املالية املنشورة على ضوئها ،وإنما يتم إعدادها ً
بناء وتطبيقا ملعايير
املحاسبة املالية ،والتي توفر بدائل في معالجاتها للمشاكل املحاسبية ،فلطاملا أن البديل الذي اختارته اإلدارة متوافق مع معايير املحاسبة املالية
والتشريعات الصادرة من الجهات املنظمة ملهنة املحاسبة واملراجعة فال ضرر ،فإذا ما قامت إدارة شركة مساهمة بإدارة األرباح بما يخدم مصالح معينة
وبما يتماش ى مع هذه املعايير والتشريعات فأخالقية سلوك اإلدارة قد ال يكون محل نظر ،إن السعي ألخالقية إعداد التقارير املالية قد يتطلب تبني
ً
يفا للحقيقة ( )Pakaluk and Cheffers,2011تنبني عليها املحاسبة املالية وتؤكد املراجعة على توفرها في محتوى
فلسفة معينة في األخالق والقيم وتعر
ٍّ
التقارير املالية التي ينتجها النظام املحاسبي املبني على هذه الفلسفة وهذا التعريف للحقيقة.
وكما ّ
يوضح جدول ( )4أيضا بأنه ال يمكن اعتبار جميع حاالت تمهيد الدخل "أخالقية" ،حيث إن غالبية أفراد العينة ال توافق على تأجيل
بجزء من اإليرادات لسنة تالية في حال قامت الشركة بتحقيق ربح من املبيعات كممارسة إلدارة األرباح.
االعتراف ٍّ
جدول ( :)4توزيع إجابات أفراد العينة لكل اختيارلكافة البنود ونسبتهم إلى إجمالي أفراد العينة
العبارة
َ
تمهيد الدخل ألجل العمل على ثبات نسبي لألرباح يمكن
الشركة من القيام بعملية التنبؤ في األجل الطويل بما يحقق
مصلحة املساهمين.
من املمكن ممارسة عملية إدارة األرباح في حال توافقت مع
املعايير الدولية والتشريعات املستخدمة.
االعتراف باإليرادات املحصلة من مبيعات بضائع لم يتم
شحنها يعد دافع انتهازي إلدارة األرباح.
ً
ً
التأثير على الضرائب املستحقة يعتبر دافعا انتهازيا إلدارة
األرباح.
لجوء اإلدارة التنفيذية إلى ممارسة إدارة االرباح لتالفي
ً
ً
التصفية اإلجبارية للشركة ُيعد دافعا انتهازيا إلدارة األرباح.
ضرورة قيام املنظمات املهنية املحاسبية بإعادة صياغة
املعايير املحاسبية نظرا لصعوبة تطبيقها والتي أدت لللجوء الى
إدارة األرباح.
ً
تقديم خصم تجاري للعمالء ألجل تسريع املبيعات يعد دافعا
ً
انتهازيا إلدارة األرباح.

مو افق بشدة

مو افق

محايد

غيرمو افق

غيرمو افق بشدة

العدد
النسبة

7
14,2%

28
%57,1

11
%22,4

3
%6,1

-

العدد
النسبة

6
%12,2

23
%46,9

15
%30,6

4
%8,2

1
%2,1

العدد

5

28

8

6

2

النسبة
العدد
النسبة

%10,2
6
%12,2

%57,1
22
%44,8

%16,3
13
%26,5

%12,2
7
%14,4

%4,1
1
%2,1

العدد

5

19

17

8

-

النسبة
العدد
النسبة

%10,2
4
%8,1

%38,7
20
%40,8

%34,8
16
%32,6

%16,3
8
%16,3

1
%2,04

العدد

7

17

11

14

-

النسبة

%14,2

%34,6

%22,4

%28,4

-
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إدارة األرباح تؤدي إلى سوء توجيه املوارد بين مجاالت
االستثمار البديلة.
يؤثر حجم املنشأة بشكل َ
سلبي على زيادة ممارسات إدارة
األرباح.
تعد عملية تخفيض مخصص الديون املشكوك في تحصيلها
والتي تؤدي الى زيادة األرباح في األجل القصير عملية مقبولة
محاسبيا.
بجزء من األرباح لسنوات تالية في
باإلمكان تأجيل االعتراف ٍّ
حال قامت الشركة بتحقيق ربح من املبيعات.

رنده الشبيب ،خالد العديم
العدد

1

20

14

13

1

النسبة

%2,1

%40,8

%28,5

%26,5

%2,1

العدد
النسبة
العدد

3
%6,2
3

13
%26,5
15

18
%36,7
14

12
%24,4
12

3
%6,2
5

النسبة

%6,12

%30,6

%28,5

%24,4

%10,2

العدد

3

12

10

20

4

النسبة

%6,01

%24,04

%20,4

%40,8

%8,1

الخالصة ،ومقيدات الدراسة ،وتوجيهات لألبحاث املستقبلية:
استطلعت هذه الدراسة وجهة نظر إحدى فئات مستخدمي القوائم املالية في مدى موافقتها على بعض ممارسات إدارة األرباح ،فباستقصاء
آراء املحاسبين واملحللين املاليين العاملين في البنوك والشركات السعودية وجدت الدراسة أن ثمة تفاوت في مدى موافقة أفراد العينة على ممارسات
إدارة األرباح التي اشتملت عليها االستبانة ،فهناك حاالت تعتبر من ممارسات إدارة األرباح بشأنها مبررة من وجهة نظر أفراد العينة مقاسة بمتوسط
موافقة أفراد العينة عليها كممارسات إدارة األرباح ،في حين ثمة ممارسات ال يوافق ـ ـ مقاسة أيضا بمتوسط موافقة أفراد العينة ـ ـ عليها أفراد العينة
كممارسات إلدارة األرباح ،ولعله من املمكن قوله إن ثمة ممارسات وإن كانت تنطوي على إدارة أرباح ال يمانعها أفراد العينة طاملا وضعت مصلحة
املساهمين في االعتبار ،ولطاملا لم تتعارض مع معايير وتشريعات مهنية وقانونية ،فعدم أخالقية املمارسات لم تكن مبررا لعدم موافقة أفراد العينة على
القيام ببعض ممارسات أفراد العينة.
ّ
مقيدات ومحددات الدراسة:
تم تنفيذ هذه الدراسة في وقت قصير نسبيا بحيث تم جمع البيانات من قبل املحللين املاليين واملحاسبين العاملين في بعض الشركات
ً
فردا فقط ،وهذا العدد قد َ
يحد من تعميم نتائج العينة على مجتمع الدراسة ،كما أن العينة
والبنوك السعودية ،األمر الذي نتج عنه مشاركة 49
اقتصرت على العاملين في  3بنوك تجارية في مدينة الرياض وهي (سامبا ،الرياض ،البنك السعودي لالستثمار) وعدد محدود من الشركات ،فلعل
الدراسات املستقبلية تحرص على تنوع أكبر للشركات وعلى عدد عينة أكبر مما يتيح تعميم نتائج الدراسة.
األبحاث املستقبلية:
لعل األبحاث املستقبلية تطبق طريقة البحث التي تقوم على السيناريوهات ،بحيث يعرض على أفراد متخصصين عدد من السيناريوهات
املبينة على نتائج هذه الدراسة ليتم استطالع آرائهم حول أخالقيتها ومدى تأييدهم لقيام اإلدارة بممارسة إدارة األرباح ،وثمة طريقة لتنفيذ
السيناريوهات ،فباإلمكان صياغة السيناريوهات من البنود التي اشتملت عليها استبانة هذه الدراسة مع التركيز على تلك التي كانت في متوسطها مرتفعة،
ولعل األربع البنود التي أوضح جدول ( )4أن غالبية أفراد العينة ترى ممارستها إلدارة األرباح .وبعد صياغة السيناريوهات يتم عرضها على بعض األفراد
َ
املختصين ليحكموا ويقرروا مدى أخالقيتها.

املراجع:

ً
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.1
.2
.3
.4
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Abstract:

The objective of this study is to investigate the extent to which earning management is ethical
from the perspective of the financial statements’ users. Corporate scandals and bankruptcies that are witnessed
worldwide were in conjunction with earning management practices. Specifically, the study asks whether
certain earning management practices are deemed ethical from the perspectives of surveyed practicing
accountants and financial analysts in Saudi Arabia. Results of the study show that some earning management
practices are aligned with the interests of surveyed subjects, which justifies doing them, especially when the
illegality of such practices are of concern. The research findings should lead accounting professionals,
academics and educators to rethink the idea of viewing the corporation from an agency perspective. Such
findings are constrained by the small sample size which was collected in a relatively short period of time.
Furthermore, with the absent of philosophies of ethics and value in accounting curricula and in the process of
issuing financial accounting standards along with the absence of a clear definition of “truth” in accounting, it
is concerning that the ethicality of an accounting practice may be defined from the perspective of a party who
is assuming responsibility of corporate matters. Such a definition may not be in the best interest of other
parties; rather, it may be harmful to them. The public is represented in corporation domain by accounting
professionals who are supposed to guard the public interest. Only when corporate scandals emerge,
governments erect and punish on a time when wealth of the public is already shifted to other parties.
Governing corporation from the perspective of agency should be rethought.
Keywords: Accounting ethics, earning management, income smoothing, creative accounting, agency theory.
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رنده الشبيب ،خالد العديم

مدى أخالقية إدارة األرباح :دراسة استطالعية

ملحق الدراسة:
نموذج االستبانة
بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاذ/ة الفاضل/ة ......................................
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،،
أتوجه إليكم بكل التقدير راجيه تعاونكم الستكمال هذه الدراسة من خالل تعبئة االستبانة
املرفقة حول موضوع مدى أخالقية ادارة االرباح من وجهة نظركم،
كما أود اإلشارة الى ان ادارة األرباح يقصد بها اظهار االرباح على غير حقيقتها في القوائم املالية بالزيادة بعكس مفهوم تمهيد الدخل والذي يظهر االرباح بأقل مما هي
عليه في القوائم والتقارير املالية،
مع فائق الشكر والتقدير،
بيانات ديمغر افية (خصائ العينة):
أ-الوظيفة:
أخرى ( )
مراجع مالي ( )
محاسب( )
محلل مالي ) (
مدير مالي ) (
ب -املؤهل العلمي:
) ( أخرى
) ( دكتوراه في املحاسبة
) (بكالوريوس في املحاسبة ) ( ماجستير في املحاسبة
ج-املؤهل ملنهي:
( ) ال يوجد
) ( CMA ( ) AACA
) ( CA ( ) CIA
) ( SOCPA
) ( CPA
د -سنوات الخبرة:
( )  5سنوات فأقل.
) (من  5إلى  10سنوات.
( ) من  10سنوات الى  15سنة.
( ) اكثر من  15سنة.

ً
ثانيا :البنود حول أخالقية إدارة األرباح:
الرقم

العبارة

1

تمهيد الدخل ألجل العمل على ثبات نسبي لألرباح يمكن الشركة من القيام بعملية التنبؤ في األجل
الطويل بما يحقق مصالح املساهمين
باإلمكان تأجيل االعتراف بجزء من االرباح لسنوات تالية في حال قامت الشركة بتحقيق ربح من
املبيعات
تعد عملية تخفيض مخصص الديون املشكوك في تحصيلها التي تؤدي الى زيادة االرباح في األجل
القصير عملية مقبولة محاسبيا
ضرورة قيام املنظمات املهنية بإعادة صياغة املعايير املحاسبية نظرا لصعوبة تطبيقها والتي ادت
للجوء الى ادارة االرباح .
من املمكن ممارسة عملية ادارة االرباح في حال توافقت مع املعايير الدولية والتشريعات املستخدمة

6

التأثير على الضرائب املستحقة يعتبر دافع انتهازي إلدارة االرباح

7

تقديم خصم تجاري للعمالء ألجل تسريع املبيعات يعد دافع انتهازي إلدارة االرباح

8

لجوء االدارة التنفيذية ملمارسة ادارة االرباح لتالفي التصفية االجبارية للشركة يعد دافع انتهازي
إلدارة االرباح
االعتراف باإليرادات املحصلة من مبيعات بضائع لم يتم شحنها يعد دافع انتهازي إلدارة االرباح

10

ادارة االرباح تؤدي الى سوء توجيه املوارد فيما بين مجاالت االستثمار البديلة

11

من املمكن أن يؤثر حجم املنشأة على ممارسة إدارة األرباح

2
3
4
5

9

مو افق
بشدة

مو افق

محايد

غير
مو افق

غير
مو افق
بشدة
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امللخ :
تناولت الدراسة دور العوامل املادية في الرضا الوظيفي للباحثين في هيئة البحوث الزراعية في السودان خالل عام  .2017وهدفت الدراسة إلى
التعرف على مدى الرضا الوظيفي للباحثين باملؤسسات البحثية ،باإلضافة إلى التعرف على دور عناصر الرضا املادية في تحقيق اإلشباع للباحثين
ً
باملؤسسات البحثية .واتبع املنهج الوصفي التحليلي ودراسة الحالة .وتم اختيار عينة عشوائية بحجم ( )129مبحوثا من مجتمع الدراسة والبالغ
حجمه 600باحث .وتم معالجة البيانات بواسطة الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية ) (SPSSوقد استخدمت النسب املئوية والتكرارات واختبارات
الفروض لتحليل البيانات .وتم التوصل إلى نتائج أهمها أن الباحثين راضون عن طبيعة عملهم .كذلك توصلت الدراسة إلى أن املبحوثين غير راضين عن
بيئة العمل وعن األجور والرواتب والحوافز املادية ،باإلضافة إلى عدم كفاية تمويل البحث العلميً .
وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة تم تقديم
توصيات ،أهمها تحسين بيئة العمل ،والعمل على زيادة األجور والرواتب واملكافآت املالية لكافة العاملين بالهيئة ،فضال عن التوزيع العادل للباحثين
ً
بتعيينهم في املحطات الريفية وتشجيعهم على العمل فيها مع تزويدها بكافة االحتياجات الالزمة للبحث العلمي ،وأخيرا ،إجراء املزيد من البحوث في مجال
الرضا الوظيفي وتأثيره على األداء الوظيفي بالنسبة للفئات الوظيفية املختلفة في املؤسسات البحثية.
الكلمات املفتاحية :العوامل املادية ،البحوث الزراعية ،الرضا الوظيفي.

املقدمة:
يعتبر العنصر البشري من الركائز األساسية في العملية اإلدارية ،بل إن نجاح املنظمة في تحقيق أهدافها يعتمد في املقام األول علي ما يبذله
الفرد من جهد تجاه العمل ويعتبر الفرد من أهم عناصر اإلنتاج في املنظمة ،إذ بدونه ال يمكن لباقي العناصر األخرى أن تعمل.
لقد أصبحت مسألة الرضا وعدم الرضا من املوضوعات التي تحظى باهتمام الباحثين لبحث جوانبه املختلفة ويمكن النظر إلى الرضا الوظيفي باعتباره
ً
مظلة تندرج تحتها مجموعة من العوامل املتداخلة ذات تأثير على مستوى اإلنتاجية ،أو هو عملية موائمة بين ما هو متاح وما يمكن بلوغه فعال
(غازي.) 2011،
ً
أوضح إسماعيل ( )2005أن الرضا الوظيفي هو مدى رضا العامل عن وظيفته وما تحققه له من إشباع وكلما كان هذا الشعور ايجابيا كلما
ً
ً
ً
ً
ً
ً
كان متجاوبا مع عمله سعيدا فيه ،والعكس صحيح كلما كان الشعور سلبيا انخفضت مشاعره وأثرت سلبا على أدائه بدءا من تخفيضه إلنتاجه وصوال
ً
لترك الخدمة أحيانا .وهنالك عوامل تؤثر في الرضا الوظيفي للعاملين وهي العوامل الداخلية والتي تتمثل في الرضا عن محتوى العمل ،ساعات العمل
وغيرها ،والعوامل الخارجية للرضا الوظيفي وتتمثل في الرضا عن جماعة العمل وظروف وجو العمل ،ومن العوامل املادية األجور واملرتبات واملكافآت
والعالوات والحوافز.
إن العوامل املعنوية والتي تتمثل في املسؤولية وفرص الترقي واملكافئات والحوافز واألبحاث الجديدة ،كلها عوامل قد تؤدي إلى الشعور بالرضا
وتحقيق الذات للعاملين باملراكز البحثية .األجور والرواتب من العوامل املادية للرضا وتعتبر من أهم العوامل التي تساعد في إيجاد عالقة طيبة بين
ً
ً
العاملين واإلدارة إذ أن درجة رضا الفرد عن عمله تتوقف إلى حد كبير على قيمة ما يحصل عليه نقدا وعينا( .بالل.)2008 ،
تعتبر إدارة املؤسسات البحثية من أهم املشاكل التي تواجه اإلداريين في الوصول بأفرادهم إلى الرضا الوظيفي ،حيث تعمل العديد من املراكز
البحثية في السودان في مجال البحث العلمي في مختلف املجاالت العلمية ومنها أكاديمية السودان للعلوم ،وهي صرح بحثي استطاع أن يقدم العديد من
االنجازات العلمية والبحثية الكبيرة والخدمات التنموية في املجتمع التي فاقت الكثير من املؤسسات التعليمية التي سبقتها في هذا املجال ،ولعل من أهم
إنجازاتها هو بناء هيكلها وتحديد أساليب عملها وتنشيط كافة املجاالت البحثية ملواكبة متطلبات وتحديات القرن العشرين وإنجازات أخرى على مستوى
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أبوسفيان البشري وآخرون

البناء األكاديمي املتقدم ،وتنتمي هيئة البحوث الزراعية لهذه األكاديمية .وفي إطار رسالتها البحثية يقوم مجلس البحوث الزراعية بإعداد مهنيين
وباحثين قادرين على اإلسهام في تطوير القطاع الزراعي في السودان وإحداث النهضة الزراعية املنشودة .التركيبة الوظيفية لهيئة البحوث الزراعية
تتكون من مختلف فئات العاملين وهم الباحثين بمختلف درجاتهم العلمية (أستاذ باحث ،أستاذ باحث مشارك ،أستاذ باحث مساعد ،باحث ،مساعد
باحث( والتقنيين والفنيين واملوظفين والعمال في كل محطات البحوث املختلفة في السودان (هيئة البحوث الزراعية.)2017 ،
وبما أن هيئة البحوث الزراعية في السودان تشمل مجموعة من الفئات املختلفة تعمل في مجاالت بحثية متنوعة ،بمختلف محطات البحوث
وكل من هذه الفئات لها طبيعة
املنتشرة في مناطق مختلفة في السودان ،بالتالي كل فئة من هذه الفئات لها عوامل رضا وظيفي تختلف من الفئة األخرى ٍّ
عمل مختلفة ولذلك تختلف حاجاتهم وتختلف عناصر الرضا الوظيفي التي تحقق لهم اإلشباع مع العلم أن تركيزنا في هذا البحث على فئة الباحثين دون
ً
غيرها من الفئات األخرى .إن إشباع الحاجات بأنواعها املختلفة أصبح مشكلة شائكة ،ونظرا ألهمية الرضا الوظيفي في إشباع الحاجات املختلفة
للباحثين وتحقيق طموحاتهم وسعادتهم في العمل الذي ينتمون له ،فقد اهتم البحث بدراسة دور عناصر الرضا الوظيفي املادية التي تحقق اإلشباع
للحاجات املختلفة للباحثين بهيئة البحوث الزراعية  ،وعليه يحاول البحث اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
 .1هل هناك رضا وظيفي للباحثين باملؤسسات البحثية ؟
 .2ما هو دور عناصر الرضا املادية في تحقيق اإلشباع للحاجات املختلفة للباحثين باملؤسسات البحثية؟
كما يهدف هذا البحث إلى دراسة دور العوامل املادية واملعنوية في الرضا الوظيفي للباحثين باملؤسسات البحثية في السودان وذلك من خالل دراسة
األهداف التفصيلية اآلتية:
 .1دراسة مدى الرضا الوظيفي للباحثين باملؤسسات البحثية.
 .2دراسة دور عناصر الرضا املادية في تحقيق اإلشباع للباحثين باملؤسسات البحثية.
على ضوء مشكلة وأسئلة الدراسة تم تطوير الفرضيتان التاليتان:
 .1تناسب املؤهل العلمي مع طبيعة العمل يؤدي إلى الرضا الوظيفي للباحثين.
 .2العوامل املادية تؤدي إلى الرضا الوظيفي للباحثين باملؤسسات البحثية.
تنبع أهمية هذا البحث من دراسته لدور العوامل املادية في الرضا الوظيفي لفئة الباحثين في واحدة من املؤسسات البحثية املهمة في السودان وهي هيئة
البحوث الزراعية ،وتكمن أهمية البحث في أنه يحاول التعرف على العوامل التي تحقق الرضا وعدم الرضا للباحثين بهيئة البحوث الزراعية .وحسب علم
الباحثون ندرت الدراسات في مجال هذا البحث مما يفتح الباب ملزيد من البحوث والدراسات العلمية الالحقة ،كونه تناول قضايا الرضا الوظيفي في
إحدى املؤسسات البحثية املهمة لم ُيتطرق إليه من قبل.
يقع هذا البحث في خمسة أجزاء ،حيث نجد أوال املقدمة والتي تشتمل علي املشكلة والفروض واألهداف واألهمية وهيكل البحث .أما األدبيات
ً
والدراسات السابقة فتم تغطيتها في الجزء الثاني ،بينما املنهجية في الجزء الثالث ،ثم التحليل واملناقشة في الجزء الرابع ،وأخيرا االستنتاجات
والتوصيات في الجزء الخامس.

األدبيات والدراسات السابقة:
األدبيات :في هذا الجزء من البحث سيتم تناول األدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة واملتمثل في مفهوم الرضا الوظيفي وأهميته وخصائصه وعوامل
الرضا املادية.
 مفهوم وأهمية الرضا الوظيفي:
أوضح غازي ( )2011بأن الرضا الوظيفي هو الحالة النفسية التي يشعر بها الفرد تجاه عمله مثل الروح املعنوية والرضا عن العمل ،ويشير
ً
ملجموعة من املشاعر الوجدانية التي يشعر بها الفرد نحو العمل الذي يشغله حاليا وقد تكون هذه املشاعر إيجابية أو سلبية تعبر عن مدى اإلشباع
الذي يتحقق للفرد من عمله.
وأورد الخضرا وآخرون ( " )2010أن الرضا الوظيفي هو مجموعة من املشاعر اإليجابية أو السلبية يعبر فيها العاملون عن أعمالهم " .ويرى
البعض أن الرضا الوظيفي " مفهوم متعدد األبعاد يتمثل في الرضا الكلي الذي يستمده املوظف من وظيفته وجماعة العمل التي يعمل معها ،ورؤسائه
الذين يخضع إلشرافهم ،وكذلك املؤسسة والبيئة التي يعمل فيه ما ،وبالنمط التكويني لشخصيته ".
أما عبد الباقي ( )2004فعرفه بأنه شعور الفرد بالسعادة واالرتياح أثناء تأديته لعمله ويتحقق ذلك بالتوافق بين ما يتوقعه الفرد من عمله
ً
ومقدار ما يحصل عليه فعال في هذا العمل ،وأن الرضا الوظيفي يتمثل في املكونات التي تدفع الفرد للعمل واإلنتاج.
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وحسب إسماعيل(ُ )2005يعرف الرضا الوظيفي بأنه السعادة التي تتحقق بحيث يكون إشباعه لحاجياته يعادل ما يتوقعه من العمل أو تزيد عنه ،أي
ً
ً
ً
أنه مدى رضا العامل عن وظيفته وما تحققه له من إشباع ،فكلما كان هذا الشعور إيجابيا كان الفرد سعيدا في عمله ،و كلما كان هذا الشعور سلبيا،
ً
ً
ً
ً
انخفضت مشاعره وأثرت سلبا على أدائه بدءا من تخفيض إنتاجيته ووصوال إلى ترك الخدمة أحيانا.
لقد اهتم املديرون منذ زمن طويل بالرضا الوظي في للعاملين في مؤسساتهم باعتبار أن الرضا الوظيفي العالي يسهم في التزام العاملين
بمؤسساتهم ووفائهم لتعهداتهم نحوها وارتباطهم بعملهم ،كما يسهم في تحسين صحة العامل الجسدية والنفسية ونوعية الحياة داخل بيئة العمل
وخارجها .ومن ناحية أخرى فإن عدم الرضا يسهم في التغيب عن العمل وإلى كثرة حوادث العمل والتأخر عنه ،أو ترك العاملين للمؤسسات التي يعملون
بها إلى مؤسسات أخرى ،ويؤدي إلى تفاقم املشكالت العمالية وزيادة شكاوى العمال ،وبالتالي يتولد عن عدم الرضا مناخ تنظيمي غير صحي.
وفي إحدى الدراسات أجريت على مجموعتين من العاملين ذوي الظروف املتشابهة واملختلفة في درجة الرضاُ ،و ِّجد أن مجموعة العاملين ذوي
درجة الرضا الوظيفي املرتفع كانت أقل في معدل دوران العمالة وفي نسبة الغياب والتأخر عن العمل .وفي دراسة أخرى تتعلق بحرية االنضمام
لالتحادات العماليةُ ،و ِّجد أنه كلما زادت درجة رضا العاملين عن وظائفهم كلما قل معدل االنضمام إلى االتحادات العمالية (الخضرا وآخرون.)2010 ،
وعموما يعتبر الرضا الوظيفي للعاملين من أهم مؤشرات الصحة والعافية للمنظمة ومدى فاعليتها ،على افتراض أن املنظمة التي ال يشعر العاملون فيها
ً
بالرضا سيكون حظها قليل من النجاح مقارنة بالتي يشعر فيها العاملين بالرضا ،مع مالحظة أن املوظف الراض ي عن عمله هو أكثر استعدادا لالستمرار
ً
ً
بوظيفته وتحقيق أهداف املنظمة .كما أنه يكون أكثر نشاطا وحماسا في العمل وأهم ما يميز أهمية دراسة الرضا الوظيفي أنه يتناول مشاعر اإلنسان
إزاء العمل الذي يؤديه والبيئة املحيطة به (أبو جديع.)2010 ،
 عوامل ومحددات الرضا الوظيفي:
يتأثر مفهوم الرضا عند األفراد بكثير من العوامل املؤثرة عليه ،وقد تعددت مدارس الفكر اإلداري التي تناولت الرضا الوظيفي بداية من
املدرسة الكالسيكية التي ركزت على األجر باعتباره العامل املؤثر على الرضا الوظيفي ،إلى مدرسة العالقات اإلنسانية التي اهتمت بالفرد كأساس لدفع
كفاءة املنظمة ،حتى ظهرت أهمية العنصر البيئي وتحليل النظم واللذان أشارا ألهمية توافق الفرد مع املنظمة وضرورة تحقيق التكامل بين الطرفين
(غازي.)2011 ،
حسب الخضرا وآخرون ( )2010يتأثر الرضا في املنظمات بشكل أساس ي بأنواع املكافآت وقيمتها وتوقعات العاملين في الحصول عليها ،ومن ثم
فإن هناك عدة عوامل تسهم في هذا األمر منها :خصائص العمل ،العوامل التظيمية والطبيعية و خصائص تتعلق بالفرد كشخصيته وقيمه واتجاهاته
وإدراكه وجماعة العمل التي يعمل معها .بالنسبة لخصائص العمل كثير منها يؤثر في الرضا وهي وضوح الدور ويمثل الكيفية التي يفهم بها العاملون
مهامهم ومسئولياتهم في املنظمة ،ومدى ما يتيحه العمل من تنوع واستقاللية ومسئولية .فقد أثبتت الدراسات على اتجاهات العاملين بشكل عام ،أن
ً
الرضا الوظيفي لدى الكثيرين منهم يتناسب طرديا مع مدى ما يتيحه العمل من هذه الخصائص ،ومدى ما يوفره العمل من مكافآت داخلية ومكافآت
خارجية ،إن بعض أكثر املكافآت الداخلية أهمية تحوي خاصية االنجاز واالعتراف بقيمة ما يعمل املوظف لآلخرين ،والفرص التي يتيحها العمل للنمو
الشخص ي ،فلهذه الخصائص تأثيرها على الرضا الوظيفي .أما املكافآت الخارجية كاألجر واملكانة واملزايا التي تقدمها املؤسسة للعاملين فإنها تؤدي إلى
زيادة الرضا .أما العوامل التظيمية والطبيعية ترتبط بسياسات املنظمة كنمط اإلشراف وإجراءات العمل ونظم االتصال باملؤسسة ،كما إنها ترتبط
ببيئة العمل وظروف العمل الطبيعية .خصائص الفرد أيضا تؤثر في الرضا الوظيفي وأثبتت الدراسات أن العمر ومستوى التعليم و مستوى الوظيفة
ذات عالقة متينة بالرضا الوظيفي ،وكل هذه العوامل لها عالقة بالرضا .ويمكن حصر العوامل التي تؤثر في الرضا في العوامل املادية بكل عناصرها
والعوامل املعنوية بكل عناصرها.
وأبان إسماعيل ( )2005بأن هنالك عدة عوامل مادية تؤثر في درجة الرضا عن العمل ،وكلما كانت هذه املؤثرات والعوامل إيجابية ،انعكست
آثارها اإليجابية على العمل .وتتفاوت درجة األثر من عامل إلى آخر بحيث تزيد أو تقل آثاره بقدر مستوى الدافع الذي يحدثه في الفرد .وقد أثبتت
ً
ً
الدراسات أن العوامل املادية تؤثر في الرضا الوظيفي سلبا أو إيجابا وتتمثل هذه العوامل في األجور ،الرواتب ،العالوات ،البدالت ،الحوافز ،واملكافآت
املادية.
وأورد عبد الغفار ( )1989بأن الحوافز املادية تعت بر من أهم الوسائل التي تزيد من اهتمام الفرد بالعمل وتحريك دوافعه اإليجابية .وبالرغم من
أهميتها إال أن هناك مثيرات أخرى لدوافع األفراد وخاصة املتعلقة بالجوانب اإلجتماعية وتحقيق الذات ،ولقد أدركت العديد من املنظمات أهمية
الحوافز املادية للعاملين في حثهم على العمل وخاصة العاملين في املستويات الدنيا.
كما أوضح حافظ ( )2006بأن الحوافز هي مجموعة العوامل واألساليب التي تستخدم للتأثير في سلوك األفراد العاملين وتحثهم على بذل جهد أكبر
ً
ً
وزيادة األداء كما ونوعا بهدف تحقيق أهداف املنظمة ،وإشباع حاجات الفرد وتلبية رغباته لكي يصل الفرد إلى حالة من الرضا حتى يتولد لديه شعور
بأن حصيلة جهوده وأنشطته ستعود إليه بالخير ،إضافة إلى ما تحققه من نتائج ايجابية للمنظمة.
أشار الخضرا وآخرون ( )2010إلى أن رضا العاملين أو عدم رضاهم عن موقف معين يتحدد باآلتي:
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ُ
إن الرضا الوظيفي يعتمد على إشباع حاجات الفرد ،فمتى ما أشبعت حاجاته يتولد لديه الرضا عن عمله ،أما عدم الرضا فإنه يحدث عندما ال
تشبع حاجاته املهمة.
ُ
األفراد يشعرون برضا أكبر كلما زادت مكافأتهم .ألن املكافأة تؤكد على دور القيم في تحديد الرضا ،وأن قيم الشخص تحدد بقيام الفرد بعمل
معين يستحق املكافأة عليه أم ال.
إن الرضا الوظيفي يتأثر بتوقعات العاملين ،وأنه ينتج من املقارنة بينما هو كائن وما يتوقع أن يكون .إذا كانت املكافأة أقل من توقعات العامل
فإنه يتولد عدم الرضا عند هذا العامل .وهذا يؤكد على أهمية فهم توقعات العاملين عندما ُيراد التعرف على مقدار رضاهم الوظيفي.
العدالة في املقارنة النسبية بين ُمدخالت ُومخرجات الفرد ُبمدخالت ُومخرجات فرد آخر.

 قياس الرضا الوظيفي:
يمكن استنباط بعض املؤشرات املتعلقة بمستوى الرضا الوظيفي من تحليل معدالت دوران العمالة ،الغياب ،التظلمات (الشكاوى) .والتحليل
السليم للرضا الوظيفي ،والذي يقود إلى تشخيص أسباب أي مشكلة ،يمكن إنجازه بإجراء مسح التجاهات العاملين مما يوفر معلومات عامة عن
االتجاهات واألحاسيس يمكن على ضوئها إعداد السياسات الالزمة ،ويوفر معلومات خاصة عن ميول العاملين ،وإعطاء إنذار مبكر عن مواقع املشاكل
محتملة الحدوث ،ومقارنة معنويات العاملين في أجزاء املنظمة املختلفة ،وتقويم األنشطة التدريبية ،وإتاحة الفرصة لألفراد للتعبير عن آرائهم .لذا
تعتبر مسوح االتجاهات في حد ذاتها وسيلة لزيادة الرضا الوظيفي طاملا أن العاملين لم يحسوا باإلحباط نتيجة لعدم إتخاذ القرارات الالزمة بواسطة
ً
اإلدارة بعد املسح .وأفضل منهج لقياس الرضا الوظيفي يبدأ أوال بتحديد حاجات الفرد وتقييم املدى الذي يتم فيها إشباع هذه الحاجات .وهذا األمر
يتطلب نوعين من االستبيان ،األول يستقص ى األفراد فيما يتعلق بإحساسهم نحو الجوانب املختلفة ألي وظيفة يقومون بإنجازها .أما االستبيان الثاني
فسوف يطلب من املبحوثين التعبير عن إحساسهم نحو الجوانب املختلفة لوظائفهم الحالية (املقلي.)2005 ،

الدراسات السابقة:
تم استعراض العديد من الدراسات التي تناولت باهتمام الرضا الوظيفي في بيئات مختلفة منها ،وتناولت عوامل الرضا املختلفة من زوايا وأبعاد
مختلفة حسب وجهة نظر الباحثين.
 دراسة شبات ( )2016بعنوان " :مستوى الرضا الوظيفي لدى األكاديميين بالجامعات الفلسطينية في (قطاع غزة ) "
هدفت الدراسة إلى التحقق من مستوى الرضا الوظيفي لدى األكاديمين بالجامعات الفلسطينية في قطاع غزة من خالل دراسة مقارنة بين
العاملين في كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية في جامعة القدس املفتوحة وكلية العلوم اإلدارية واملالية /جامعة غزة .وقد توصلت الدراسة إلى وجود عدم
رضا األكاديميين عن املردود املالي ومناسبته لألعباء األكاديمية امللقاة على عاتقهم ،إال أن املقارنة بين الجامعتين أظهرت أن الرضا لألكاديميين في جامعة
ً
ً
القدس املفتوحة أعلى في هذا الجانب نظرا لعمر وعدد الطالب امللتحقين بها ،كما أظهرت الدراسة أن الرضا الوظيفي يتناسب طرديا مع االرتقاء بالرتبة
العلمية .أوصت الدراسة بتوصيات أهمها وجوب تحفيز األكاديميين في كليات العلوم اإلدارية واملالية على البحث العلمي وزيادة اإلنتاجية العلمية التي
تؤهلهم للترقية وذلك الرتباطها املباشر بالرضا الوظيفي.
 دراسة شرمان وجعافرة ( )2014بعنوان ":درجة الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة وعالقته بمستوى أدائهم الوظيفي"
هدفت الدراسة إلى معرفة درجة الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة وعالقته بمستوى أدائهم الوظيفي .أظهرت النتائج
أن هناك درجة متوسطة في الرضا الوظيفي ،وفي مستوى األداء ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة ،كما بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة
ُ
ُ
إحصائية في درجة الرضا الوظيفي تعزى لتغير الخبرة والرتبة األكاديمية ،ووجود فروق تعزى للجنس لصالح الذكور ،وقد أشارت الدراسة إلى عدم وجود
ُ
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الوظيفي تعزى ملتغير الجنس والخبرة ،ووجود فروق في متغير الرتبة األكاديمية  ،كما أظهرت الدراسة وجود
عالقة ارتباطية إيجابية بين درجة الرضا الوظيفي ومستوى األداء الوظيفي .وقد أوصت الدراسة على ضرورة تشجيع أعضاء هيئة التدريس إلجراء
البحوث العلمية وزيادة فرصة مشاركتهم في املؤتمرات العلمية.
 دراسة الطاهر ( )2012بعنوان ":الرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية السودانية  /دراسة ميدانية ".
هدفت الدراسة إلى تحديد مستوي الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية واختبار العالقة بين هذا املستوى وبين
املتغيرات اإلدارية والنفسية واألجور والحوافز ومتغير التدريب ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية .تمثلت أهمية الدراسة في معرفة املشاكل
واملعوقات التي تعترض الرضا الوظيفي من أجل الوقوف على الحقيقة ووضع الحلول واملقترحات املناسبة لهذه املشاكل .كما تمثلت منهجية الدراسة في
إتباع أسلوب املقابالت الشخصية واملالحظة واالستبيانات التي ُوزعت على أفراد عينة الدراسة .توصلت الدراسة إلى أن اإلجراءات اإلدارية في الجامعات
الحكومية والتي لها عالقة مباشرة بالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس تحتاج إلى مراجعة موضوعية وواعية للكشف عن أسباب عدم تحقيق
هذا الرضا عند الجهاز األكاديمي لدى هذه املؤسسات الحكومية ،وأن العوامل املالية املتعلقة باألجور والرواتب والحوافز لم تصل بعد إلى الحد الذي
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ً
ً
ً
يعطي عضو هيئة التدريس انعكاسا داخليا بالرضا نحو حجم العمل الذي يقوم به ومقدار األجر ،وتوصلت أيضا إلى أن العوامل النفسية التي تيهئ
ً
ً
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية غير كافية وليست باملستوى املطلوب الذي يجعل العضو مقبال على عمله متمسكا به ،وأن تأهيل عضو
هيئة التدريس من النواحي التدريبية لم يجد االهتمام الكافي من الجامعات الحكومية ولعل ذلك أدى إلى عدم ثبات عضو هيئة التدريس في وظيفته.
خرجت الدراسة بعدد من التوصيات منها مراجعة جميع اإلجراءات اإلدارية والعمل على تنفيذها أو تعديلها واالهتمام بالنواحي النفسية وتهيئة الجو
املناسب للعمل ،باإلضافة إلى تحسين الظروف املعيشية للعاملين في الجامعات بما يتالءم مع الغالء املعيش ي وزيادة رواتب املوظفين بشكل عام ،وتنمية
املواهب والقدرات اإلدارية لدى العاملين وذلك بإدخال البرامج التدريبية التي ترفع مستواهم املنهي.
 دراسة حمدي و حمدان ( )2011بعنوان " :الرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس دراسة تطبيقية في جامعة األنبار".
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس ،و والوقوف على عالقة الرضا الوظيفي ببعض املتغيرات
ً
الشخصية ،كما هدفت إلى قياس مدى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة األنبار ،وهدفت أيضا إلى تحديد درجة أهمية كل بعد من أبعاد
الرضا الوظيفي في مستوي الرضا الوظيفي العام .بينت النتائج وجود مستوى جيد من الرضا لدى هؤالء العاملين وبنسب مختلفة وحسب كل محتوى
من محتويات الرضا الوظيفي ،كما أظهرت النتائج عدم وجود عالقة ارتباط بين مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة األنبار
والخصائص الفردية لهم .وبينت الدراسة وجود انخفاض نسبي في مستوى الرضا فيما يخص مجال األجور والحوافز.
أوصت الدراسة رئاسة جامعة األنبار وإدارات الكليات التابعة لها على زيادة االهتمام بالعوامل التي تحقق الرضا كظروف العمل ومستوى األجر،
وكذلك أوصت بإجراء بحوث ودراسات ميدانية مماثلة في قطاعات أخرى لكي يمكن تأكيد نتائج هذه الدراسة ومن ثم تعميمها.
 دراسة حمداوي و بخوش ( )2011بعنوان " :دور الرضا الوظيفي في تحقيق أهداف املؤسسة الجامعية"
هدفت الدراسة إلى البحث عن دور الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في تحقيق أهداف املؤسسة الجامعية بوالية خنشلة بالجزائر.
توصلت الدراسة إلى عدم رضا األستاذ الجامعي عن الراتب وظروف العمل مثل املرافق الضرورية ،وعدم الرضا عن النظافة في محيط العمل ،كما
توصلت إلى عدم رضا هيئة التدريس عن مدى توفر وسائل إشباع الحاجات الفردية ،وأن هناك معدل مقبول للرضا عن نمط اإلشراف اإلداري السائد
في املركز الجامعي .أوصت الدراسة باالهتمام باألستاذ الجامعي وذلك بزيادة راتبه وتوفير الحاجات الضرورية الخاصة به مع معاملته باحترام وإنسانية.
 دراسة منصور ( )2010بعنوان" :درجة الرضا لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية في فلسطين ".
هدفت الدراسة إلى معرفة درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية إضافة إلى تحديد أثر متغيري
املؤهل العلمي والخبرة .أظهرت النتائج أن درجة الرضا الكلية كانت متوسطة حيث وصلت النسبة لالستجابة إلى ( )%61.6وأن أقل مجاالت الرضا كان
ً
مجال الترقيات والحوافز .كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا تبعا ملتغيرات الخبرة لصالح الخبرة األعلى ،واملؤهل العلمي
لصالح املؤهل األقل.أوصت الدراسة بعدة توصيات منها ضرورة مساعدة إدارة الجامعة ألعضاء هيئة التدريس بتوفير فرص املشاركة في الدورات
واملؤتمرات العاملية وتشجيعها ،وأوصت بتوضيح أنظمة الترقية املعمول بها في الجامعة ومراعاة الكفاءة في الترقية والبعد عن اعتبارات املحسوبية
والوساطة بالترقية والتعامل مع أعضاء هيئة التدريس بعدالة ومساواة ،وإعادة النظر في سلم الرواتب ألعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع غالء
املعيشة ومتطلبات الحياة ،وضرورة تشجيع تقوية العالقات االجتماعية بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
 دراسة العكش والحسين ( )2008بعنوان " :الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة والحكومية في األردن".
هدفت هذه الدارسة إلى مقارنة مدى توفر الرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم اإلدارية في الجامعات الحكومية
والخاصة في األردن .توصل الباحث إلى نتائج أهمها ،أن معدالت الرضا ألساتذة الجامعات الحكومية أكثر من الخاصة على العموم ،عدم وجود فروق بين
أعضاء هيئة ّ
التدريس في الجامعات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بأبعاد الرضا الوظيفي باستثناء عنصري تقييم األداء واملناخ األكاديمي ،حيث تبين
فيها أن معدالت الرضا في الجامعات الخاصة أكبر منه في الجامعات الحكومية .أوصت الدراسة بالعمل على تحسين مناخ العمل في الجامعات الحكومية،
وتحسين العالقة بين الزمالء في األقسام العلمية ،وضرورة امتناع إدارة الكليات عن التدخل في عمل أعضاء هيئة التدريس ،مع تحسين عالقتها معهم،
كذلك أوصت باعتماد إجراءات موضوعية في تقييم أعضاء هيئة التدريس والتركيز على األداء فقط في تقييم عملهم.
 دراسة السعود ( )2001بعنوان " :الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األهلية واألردنية ".
هدفت الدراسة إلى معرفة مستويات الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األهلية األردنية وعالقتها ببعض
املتغيرات .أظهرت نتائج الدراسة أن درجة الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األهلية األردنية ،كانت متوسطة على الدرجة الكلية
للمقياس ومجاالت العالقة بين الزمالء ،واإلدارة األكاديمية ،وظروف العمل ،بينما كانت الدرجة قليلة في مجالي الراتب والحوافز ،كما أظهرت النتائج
ُ
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الجنس ونوع الكلية وثالثة مجاالت من مجاالت الرضا الوظيفي الخمسة.
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منهجــية البح ــث:
يتمثل مجتمع البحث في الباحثين بهيئة البحوث الزراعية في السودان ،بمحطاتها املختلفة وهي ( )27محطة بحوث زراعية و( )14من املراكز
البحثية املختلفة موزعة في العديد من مناطق السودان حسب بيئاتها ونظمها الزراعية املختلفة ،وتشمل الباحثين والبالغ عددهم  600باحث بدرجاتهم
العلمية املختلفة وهي أستاذ باحث ،أستاذ باحث مشارك ،أستاذ باحث مساعد ،باحث ،مساعد باحث .تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي الذي
ً
ً
يصف موضوع الدراسة ويعبر عنه بكل دقة كما وكيفا .تم اختيار عينة عشوائية مكونة من ( )129مبحوثا من الباحثين ،تم استرجاع ( )126بنسبة
( .)%97.6وتمثلت األداة املستخدمة في جمع املعلومات األولية في استمارة استقصاء ُ
صممت لجمع املعلومات من أفراد عينة البحث بهيئة البحوث
الزراعية وهم الباحثين بمختلف درجاتهم العلمية .واحتوت االستبانة على محاور أساسية يدور حولها موضوع البحث وهي مدى رضا الباحثين بهيئة
البحوث الزراعية ،وعناصر الرضا املادية ،وللتأكد من مصداقيتها تم إجراء صدق تحكيمي إلستمارة االستقصاء عن طريق عرضها علي مجموعة من
املختصين وذوي الخبرات بهيئة البحوث الزراعية وبعض أساتذة اإلدارة واإلحصاء بجامعة الجزيرة ومع الحذف والتعديل واإلضافة في االستبانة خرجت
بصورتها النهائية متوافقة مع فرضيات البحث .أما فيما يتعلق بثبات املقياس فقد أعتمد على ) )Alpha Cronbachكأداة بغرض قياس االتساق
الداخلي ألسئلة االستبيان ملعرفة درجة ثبات استجابات املبحوثين ،وقد بلغت قيمة ألفا كورنباخ  0.91وهي نسبة أعلى من قيمة الحدود الدنيا والتي
تبلغ  .0.60وتم توزيع االستبانات بواسطة ستة وعشرون من املرشدين الزراعيين بعد تدريبهم علي كيفية اختيار الشرائح والطريقة التي يتم بها ملء
االستبانات .وتم معالجة البيانات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSللحصول على نتائج يمكن من خاللها التحقق من
صحة الفرضيات املختلفة .ولدراسة العالقات االرتباطية بين متغيرات البحث لتحديد وجود عالقة معنوية بينها تم استخدام اختبار (.)Chi-square
*إحصائية كا تربيع ( )  ²تحسب من خالل املعادلة:
/ Erc

C

 Orc  Erc 

2

C 1

R

)  ²( = 
R 1

بحيث:
التكرار املشاهد في الصف  rوالعمود Orc = c
التكرار املتوقع في الصف  rوالعمود Erc = c
ونرفض فرض العدم القائل بعدم وجود عالقة بين املتغيرين إذا كان مستوى املعنوية أقل من .%5
بينما تم جمع البيانات الثانوية للدراسة من مصادر تمثلت في املراجع ،املصادر ،األوراق العلمية ،منشورات هيئة البحوث الزراعية ،البحوث
والدراسات السابقة ،الدوريات ،التقارير والشبكة العنكبوتية الدولية.

عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
يحتوي هذا الجزء على تحليل مفصل لبيانات عينة الباحثين بهيئة البحوث الزراعية حسب إجاباتهم على االستبانة ،وذلك من خالل
املعالجات اإلحصائية التي أجريت ومن ثم مناقشة النتائج وتحديد مدى الداللة اإلحصائية.
 وصف وتحليل خصائ عينة الباحثين:
فيما يلي سيتم وصف خصائص عينة الباحثين مثل العمر ،والوظيفة واملؤهل وسنوات الخبرة كما سيرد في الجداول التالية.
جدول ( )1توزيع عينة الدراسة من الباحثين حسب العمر
العمر
اقل من 30
39 – 30
49 – 40
59 – 50
أكبر من 60
املجموع

التكرار
42
21
31
23
9
126

النسبة %
33.3
16.7
24.6
18.3
7.1
100.0

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج املسح امليداني.)2017( ،

تبين من الجدول ( )1أعاله أن ثلث املبحوثين من عينة الباحثين أعمارهم أقل من ( )30سنة ،وأقل من الثلث تترواح أعمارهم ما بين ( )40سنة و ()49
سنةُ .ويالحظ أن ما نسبته ( )%16.7أعمارهم من  39- 30سنة ،وأن ما نسبته ( )%18.3تتفاوت أعمارهم من ( )50سنة و ( )59سنة .بينما نسبة
( )%7.1من أفراد العينة أعمارهم فوق الستين سنة وهي نسبة ضئيلة ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن الباحثين في هذا العمر يكونون أو قريبين من سن
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ً
التقاعد .كما ُيالحظ أن أغلبية املبحوثين هم من الفئات العمرية املتوسطة من ( ) 49 – 30سنة .كما أن غالبية املبحوثين من عينة الباحثين ذكورا
ويمثلون نسبة %62.7بينما اإلناث يشكلون ُ ،%37.3ويعزى ذلك إلى إقبال هيئة البحوث الزراعية إلى توظيف الذكور أكثر من اإلناث وذلك لصعوبة
العمل امليداني في الحقول واملزارع ألنه يتطلب وجود الذكور أكثر من اإلناث.
جدول ( )2توزيع عينة الدراسة من الباحثين حسب الوظيفة
الوظيفة
مساعد باحث
باحث
باحث مساعد
باحث مشارك
باحث بروفسير
املجموع

النسبة %
37.3
27
18.3
12.7
4.7
100

التكرار
47
34
23
16
6
126

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج املسح امليداني.)2017( ،

من الجدول ( )2يتضح أن النسبة األعلى من أفراد العينة من حملة الدكتوراه على النحو التالي :عدد ( )23أستاذ باحث مساعد ،وعدد ( )16أستاذ
باحث مشارك ،وعدد ( )6أستاذ باحث ،وتليها نسبة الباحثين ومساعدي الباحثين ُويعزى ذلك إلى اقتراب الباحثين من التقاعد كما ورد آنفا .كما
نالحظ أن ثالثة فقط من حملة البكالريوس لم يتم تأهيلهم وقد يكون بسبب قصور برامج التدريبُ .ويالحظ أن النسبة األكبر من املبحوثين من حملة
ً
الدكتوراه ( ،)%35.7تليها نسبة أقل بقليل من حملة البكالريوس ( ،)%34.9وأخيرا من حملة املاجستير ( .)%29.4وهذا يدل على أن الهيئة توظف
حملة البكالريوس ويتم تدريبهم وتأهيلهم .كما تختار الكادر البشري املؤهل من حملة الدكتوراه للمشاركة في البحث العلمي ووضع ومناقشة وإجازة
الخطة البحثية الخاصة بالهيئة ،والنهوض بالبرامج الزراعية.
جدول ( )3توزيع عينة الدراسة من الباحثين حسب سنوات الخبرة
سنوات الخبرة
اقل من  5سنة
من  5سنه الى أقل من  10سنة
من  10سنه الى  15سنة
اكثر من 15سنة
املجموع

النسبة %
31.0
15.1
7.1
46.8
100.0

التكرار
39
19
9
59
126

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج املسح امليداني.)2017( ،

يتضح من الجدول ( )3أن النسبة األكبر من املبحوثين عدد ( )59وبنسبة ( )%46.8من أصحاب الخبرة ألكثر من خمسة عشر عاما يعملون باملحطات
املختلفة لهيئة البحوث الزراعية ،مما يدل بأن لهم خبرة طويلة في مجال البحث والزراعة وهذا يؤثر في زيادة عالوتهم السنوية وبالتالي رضاهم
الوظيفي .ويليها نسبة خبرة املبحوثين أقل من خمسة سنة والتي تشكل نسبة ( ،)%31وهذا يعني أن هيئة البحوث الزراعية توظف الكوادر الشابة
ً
ً
وإقليميا ألطول فترة بحسبان أنهم في بدايات العمر املنهي وسيبذلون ُقصارى
باملؤسسة لإلستفادة من طاقاتهم للنهوض باملجال البحثي والزراعي محليا
جهدهم إذا ما تم تدريبهم في مجال عملهم.
ِّ
 مدى الرضا الوظيفي لفئة الباحثين:
يتمثل هذا الجانب في دراسة محاور أساسية وهي مدى الرضا الوظيفي للباحثين و دراسة العوامل املادية بكل متغيراتها ،ومن ثم مناقشة النتائج التي
توصلت إليها الدراسة ،وقد طرحت الدراسة على املبحوثين ِّعبارات حسب ِّمقياس ليكرت الخماس ي كما في الجدول التالي:
جدول ( )4آراء أفراد العينة من الباحثين حول مدى الرضا الوظيفي
راض ي جدا
%47.6

راض ي
%46.0

مستوى الرضا
محايد
% 3.2

غيرراض ي
%.8

غيرراض ي إطالقا
% 2,4

الوسط الحسابي
4.36

االتجاه العام
ً
راض ي جدا

%38.1
%47.6

%50.0
%33.3

% 4.8
% 5.6

% 5.6
%10.3

% 1.6
% 3.2

4.17
4.12

راض ي
راض ي

العبارة
1
2
3

ً
وظيفتك عموما
طبيعة عملك
تناسب مؤهلك العلمي مع طبيعة
عملك

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج املسح امليداني.)2017( ،

87
Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 1, 2019

أبوسفيان البشري وآخرون

دور العوامل املادية يف الرضا الوظيفي للباحثني يف هيئة البحوث الزراعية  -السودان

ً
جدا) بوسط حسابي ( .)4.36كما إنهم راضون
يتضح من الجدول ( )4أن غالبية املبحوثين يرون أنهم راضون عن عملهم ألن االتجاه العام للرضا (راض ي
ً
عن طبيعة العمل  ،ألن االتجاه العام للرضا (راض ي) بوسط حسابي ( .)4.17وتضمن الجدول أعاله أيضا تناسب املؤهل العلمي مع طبيعة عمل
املبحوثين ،فنجد أن أغلبية املبحوثين راضون عن تناسب مؤهلهم العلمي مع طبيعة عملهمُ .ويالحظ من الجدول ( )4أعاله أن أهم عبارة من حيث
ً
عموما ،تليها في األهمية الرضا عن طبيعة العمل ،ثم أخيرًا تناسب املؤهل العلمي مع طبيعة العمل.
الوسط الحسابي هي مدى رضا الباحثين عن الوظيفة
2
جدول ( )5اختبار 𝑥 (كاي تربيع) للعالقة بين طبيعة العمل ومستوى الرضا الوظيفي لفئة الباحثين
الرقم
1
2
3

البيان

املعنوية

𝑥2

(كاي تربيع)
قيمة
19.015
23.205
17.141

ً
وظيفتك عموما
طبيعة عملك
تناسب مؤهلك العلمي مع طبيعة عملك

0.01
0.00
0.02

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج املسح امليداني.)2017( ،

اختبار ( 𝑥 2كاي تربيع ) في الجدول ( )5أعاله يوضح العالقة بين مكونات طبيعة عمل عينة املبحوثين من الباحثين مع مستوى الرضا الوظيفي حيث
ً
تشير دالالت النتائج اإلحصائية إلى وجود عالقة ارتباطية قوية ذات داللة إحصائية بين كل من الوظيفة عموما وطبيعة العمل وتناسب املؤهل العلمي مع
طبيعة العمل مع الرضا  ،حيث كانت معنوية االختبار أقل من (.)0.05
تستنتج الدراسة أن غالبية املبحوثين من الباحثين راضون عن طبيعة عملهم ،وأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين طبيعة العمل ومستوى الرضا
الوظيفي للباحثين.
نجد أن هذه النتيجة تتفق مع دراسة ( إبراهيم وعجرمة  )2014،والتي توصلت نتائجها إلى وجود عالقة دالة بين تأمين بيئة العمل ،والرضا الوظيفي
ببعديه ،الرضا عن العمل والرضا عن عالقات العمل .وكذلك تتفق مع دراسة (عوض هللا )2012 ،والتي توصلت إلى أن أفراد البحث راضيين إلى حد ما
عن بيئة العمل الوظيفي وأن هناك عالقة ارتباطية بين الحوافز املادية واملعنوية والرضا عن بيئة العمل .وأيضا اتفقت مع دراسة (شديقات )1999 ،التي
توصلت إلى أن مجال بيئة العمل هو مصدر أساس ي للرضا عن العمل .واتفقت مع دراسة (الشمري )2009 ،والتي توصلت إلى أن هناك تأثير فعال لبيئة
العمل على الرضا الوظيفي وأن هناك عالقة دالة بين تأمين بيئة العمل والرضا عن نظام العمل .كما لم تتفق هذه الدراسة مع دراسة كل ( املحتسب
وجلعود ) 2006 ،التي توصلت إلى عدم الرضا عن بيئة العمل من حيث إجراءات السالمة ومكان العمل وكذلك دراسة(حمداوي وبخوش )2011 ،والتي
توصلت إلى عدم رضا األستاذ الجامعي عن بيئة العمل واملتمثل في غياب املرافق الضرورية.
 دراسة العالقة بين العوامل املادية ورضا الباحثين:
َ
ِّلدراسة العالقة بين العوامل املادية ورضا الباحثين بهيئة البحوث الزراعية ،طرحت الدراسة على املبحوثين ِّعبارات حسب ِّمقياس ِّليكرت
ُ
الخماس ي وتتمثل هذه العبارات في مكونات بيئة العمل ،نظام األجور واملرتبات والحوافز ،البحوث وامليزانية الخاصة بها ،كما تم تحليل هذه العبارات عن
طريق التحليل الوصفي باستخدام الجداول التكرارية والنسب املئوية ،واختبارات الفروض عن طريق اختبار كاي تربيع ويتضح ذلك في الجداول أدناه.
 .1عنصربيئة العمل ورضا الباحثين:
جدول ( )6آراء أفراد العينة من الباحثين حول بيئة العمل
راض ي جدا
%24.6
%27.0
%11.9
0

راض ي
%38.9
%37.3
%23.0
%12.7

مستوى الرضا
محايد
%11.1
%13.5
%14.3
%23.8

غيرراض ي
%19.8
%17.5
%39.7
%48.4

غيرراض ي إطالقا
%5.6
%4.8
%11.1
%15.1

الوسط الحسابي
3.57
3.64
2.85
2.34

االتجاه العام
راض ي
راض ي
محايد
غير راض ي

%4.8
%5.6

%23.0
%33.3

%17.5
%19.8

%42.9
%34.1

%11.9
%7.1

2.66
2.96

محايد
محايد

العبارة
1
2
3
4
5
6

التهوية في مكان العمل
اإلضاءة في مكان العمل
إجراءات األمن والسالمة في مكان العمل
الرعاية الصحية املقدمة للعاملين
بالهيئة
توفر التقنيات الالزمة ألداء عملك
انسياب املعلومات داخل هيئة البحوث
الزراعية

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج املسح امليداني.)2017( ،

نالحظ من الجدول ( )6غالبية املبحوثين من فئة الباحثينهم راضون عن التهوية في مكان العمل ،وهذا يتضح من االتجاه العام للرضا (راض ي) والوسط
الحسابي (  .)3.57وتبين من الجدول أعاله أن االتجاه العام للرضا عن اإلضاءة في مكان العمل ( راض ي) والوسط الحسابي ( .)3.64أما بالنسبة إلجراءات
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األمن والسالمة في مكان العمل ،تبين أن املبحوثين من الباحثين محايدون تجاه هذا العنصر ،والحياد إشارة لعدم الرضا ،ويالحظ من الجدول أعاله
ً
أيضا أن الغالبية ُ
العظمى من املبحوثين غير راضين عن الرعاية الصحية املقدمة لهم.
واتضح من الجدول أعاله أن املبحوثين التزموا جانب الحياد تجاه توفر التقنيات الالزمة ألداء عملهم .وهذا يدل على عدم الرضا عن توفر التقنيات
الالزمة ألداء العمل في الهيئة حسب االتجاه العام للرضا (محايد) والوسط الحسابي (.)2.66
وبالنسبة النسياب املعلومات داخل هيئة البحوث الزراعية حسب الجدول أعاله ،االتجاه العام لرضا عينة الباحثين (محايد).
ُيالحظ من الجدول ( )6أعاله أن أهم عبارة من حيث الوسط الحسابي هي اإلضاءة في مكان العمل ،تليها في األهمية التهوية في مكان العمل ،ثم انسياب
ً
املعلومات داخل الهيئة وتليها عبارة توفر التقنيات الالزمة ألداء العمل ،وتليها إجراءات األمن والسالمة في العمل قم أخيرا الرعاية الصحية املقدمة
للعاملين بالهيئة.
2
ى
ل
جدو ( )7اختبار 𝑥 (كاي تربيع) للعالقة بين بيئة العمل ومستو الرضا الوظيفي للباحثين
البيان
2

الرقم
1
2
3
4
5
6

قيمة

التهوية في مكان العمل
اإلضاءة في مكان العمل
إجراءات األمن والسالمة في مكان العمل
الرعاية الصحية املقدمة للعاملين بالهيئة
توفرالتقنيات الالزمة ألداء عملك
انسياب املعلومات داخل هيئة البحوث الزراعية

𝑥

املعنوية

(كا تربيع)

0.814
0.268
0.997
0.00
0.586
0.03

1.572
5.194
0.170
20.579
2.836
16.105
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اختبار كاي تربيع (  )𝑥 2في الجدول ( )7أعاله يوضح العالقة بين مكونات بيئة عمل عينة املبحوثين من الباحثين مع مستوى الرضا الوظيفي حيث
تشير دالالت النتائج اإلحصائية إلى وجود عالقة ارتباطية قوية ذات داللة إحصائية بين كل من الرعاية الصحية املقدمة للعاملين بهيئة البحوث
الزراعية وانسياب املعلومات داخل الهيئة ،مع الرضا ،حيث كانت معنوية االختبار أقل من ( .)0.05أما التهوية واإلضاءة وإجراءات األمن والسالمة في
مكان العمل ،وتوفر التقنيات الالزمة ألداء العمل ،ليس لها عالقة ذات داللة إحصائية مع الرضا ،ألن مستوى املعنوية لالختبار كان أكبر من (.)0.05
لذا تستنتج الدراسة أن هناك عدم رضا عن بيئة العمل ألن االتجاه العام (غير راض ي) ،حيث توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من الرعاية
الصحية املقدمة للعاملين من قبل هيئة البحوث الزراعية وانسياب املعلومات داخل الهيئة مع رضا الباحثين.
كما تتفق هذه الدراسة مع دراسة (حمداوي وبخوش )2011 ،التي توصلت إلى عدم رضا األستاذ الجامعي عن ظروف العمل مثل املرافق الضرورية.
كذلك تتفق مع دراسة (حمدي وحمداوي )2011 ،والتي توصلت إلى عدم رضا هيئة التدريس بجامعة األنبار عن ظروف وبيئة العمل.
 .2األجور واملرتبات والحو افز ورضا الباحثين:
ُ
وضح هذا املحور بعض األسئلة طرحت على املبحوثين من الباحثين حول العوامل املادية للرضا كاألجور واملرتبات والحوافز املادية واملكافأت
املادية ،ويتضح ذلك من الجداول أدناه.
جدول ( )8يوضح آراء أفراد العينة من الباحثين حول نظام األجور واملرتبات والحو افز
راض ي جدا

راض ي

مستوى الرضا
غيرراض ي
محايد

%2.4
%.8
%2.4
%2.4

%15.9
%20.6
%11.1
%11.1

%35.7
%40.5
%38.1
%32.5

العبارة
1
2
3
4

تناسب مقدار راتبك الشهري مع حجم عملك
انتظام مواعيد صرف راتبك الشهري
تناسب املكافآت املالية مع حجم أدائك
تناسب املرتب مع مرتبات العاملين باملؤسسات
الشبيهة

%12.7
%6.3
%20.6
%20.6

غيرراض ي إطالقا

الوسط الحسابي

االتجاه الع ــام

%33.3
%31.7
%27.8
%23.0

2.18
2.18
2.22
2.60

غير راض ي
غير راض ي
غير راض ي
محايد

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج املسح امليداني.)2017( ،

من الجدول ( )8أعاله يتضح أن غالبية أفراد العينة يرون أن مقدار راتبهم الشهري ال يتناسب مع حجم عملهم ،وأنهم غير راضين عن ذلك ألن متوسط
الرضا متدني حسب الوسط الحسابي للعينة ( .)2.18كما أن أقلية منهم راضين عن تناسب مقدار راتبهم الشهري مع حجم عملهم.
أما بالنسبة ملوعد صرف الراتب الشهري كما في الجدول أعاله ،نجد أن نسبة عالية من أفراد العينة يرون أن راتبهم الشهري يتأخر عن موعد صرفه،
ً
وأنهم غير راضين إطالقا عن هذا التأخير في الراتب أو عدم انتظام صرفه ،حيث تمثل نسبة عدم الرضا ( )% 72.2من حجم عينة الباحثين بالهيئة،
وترى الدراسة أن سبب التأخير قد يكون بسبب تحويل صرف املرتبات من النظام اليدوي إلى النظام املصرفي عن طريق املصارف والبنوك والتي قد
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تتأخر في الصرف بسبب ضغط العمل .وفيما يتعلق بتناسب املكافآت املالية مع حجم العمل كما ظهر في الجدول أعاله ،نجد أن غالبية أفراد العينة غير
راضين عن هذا العنصر .ويالحظ أن متوسط الرضا متدني بمقدار ( ،)2.22بينما نسبة قليلة من املبحوثين يروا أن هنالك تناسب بين املكافآت املالية
ً
وأدائهم لعملهم ،وقد يكون هذا بسبب درجاتهم العلمية والوظيفية العاليةُ .ويالحظ أيضا من الجدول أعاله ،أن أفراد العينة بنسبة ( ،)% 55.5يرون
أن راتبهم غير متناسب مع مرتبات املؤسسات الشبيهة لهيئة البحوث الزراعية ويقصد بها الجامعات وكل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في
السودان.
2
جدول ( )9يوضح اختبار 𝑥 (كاي تربيع) للعالقة بين األجور واملرتبات والحو افزومستوى الرضا الوظيفي للباحثين
الرقم
1
2
3
4

البيان

املعنوية

𝑥2

(كا تربيع)
قيمة
9.419
2.678
5.500
6.014

تناسب مقدارراتبك الشهري مع حجم عملك
انتظام مواعيد صرف راتبك الشهري
تناسب املكافآت املالية مع حجم أدائك
تناسب املرتب مع مرتبات العاملين باملؤسسات الشبيهة

0.051
0.613
0.240
0.198
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اختبار  𝑥 2في الجدول ( )9أعاله يوضح العالقة بين األجور والرواتب والحوافز ألفراد عينة املبحوثين مع مستوى الرضا الوظيفي حيث تشير دالالت
النتائج اإلحصائية إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تناسب الراتب الشهري مع حجم العمل و الرضا ،حيث كانت معنوية االختبار أقل
من أو تساوي ( .)0.05أما انتظام مواعيد الراتب الشهري وتناسبه مع املؤسسات الشبيهة ،واملكافآت املالية ،ليس لها عالقة ذات داللة إحصائية مع
الرضا ،ألن مستوى املعنوية لالختبار كان أكبر من (.)0.05
بصورة عامة تستنتج الدراسة أن االتجاه العام للرضا غير راض ي ،وأن هناك عدم رضا من غالبية املبحوثين عن نظام األجور واملرتبات واملكافآت املتبع،
وأن الرواتب واملكافآت املالية ال تتناسب مع حجم العمل الذي يقومون به .وأنهم غير راضين عن تأخر راتبهم الشهري .وال توجد عالقة ذات داللة
إحصائية بين املرتبات واألجور ورضا الباحثين ،وهذا يعني بأنهم غير راضين عن األجور والرواتب والحوافز ولكنها ال تؤثر في درجة رضاهم الوظيفي.
ُ
وفيما يلي بعض الجداول التي تحتوي على أسئلة طرحت على أفراد العينة من الباحثين حول العوامل املادية املتمثلة في األجور واملرتبات وتمت اإلجابة
عليها:
جدول ( )10العوامل املادية للرضا الوظيفي للباحثين
السؤال
 /1هل تحقق العوامل املادية كاألجور واملرتبات واملكافآت
املادية فقط اإلشباع الكامل ؟

ً
 /2إذا كانت إجابة السؤال ( )1ال  ،أو نوعا ما هل أنت
راض ي ؟

اإلجابة
نعم
ال
ً
نوعا ما
املجموع
نعم
ال
ً
نوعا ما
املجموع

التكرار
14
81
31
126
15
69
28
112

النسبة%
11.1
64.3
24.6
100.0
13.4
61.6
25.0
100.0

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج املسح امليداني.)2017( ،

يالحظ من الجدول ( )10أن غالبية املبحوثين من عينة الباحثين يرون أن األجور واملرتبات والحوافز واملكافآت املادية ال تحقق اإلشباع الكامل بنسبة
( ،)%64.3وأنهم غير راضين عن ذلك ولكن هذا ال يؤثر على رضاهم الوظيفي.
 .3معينات البحوث:
في هذا الجزء طرحت الدراسة بعض األسئلة على عينة الباحثين فيما يخص البحوث التي يقومون بأدائها ومدى توفر املعينات التي تساعدهم على
ذلك ،وتم اإلستجابة عليها من قبل املبحوثين كما يلي:
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جدول ( )11أسئلة حول املعينات التي توفرها هيئة البحوث الزراعية للباحثين
السؤال

اإلجابة

التكرار

النسبة%

 /1هل هناك معينات توفرها هيئة البحوث الزراعية تساعد
الباحثين في أداء أبحاثهم

نعم
ال
ً
نوعا ما
املجموع
نعم
ال
ً
نوعا ما
املجموع
نعم
ال
ً
نوعا ما
املجموع

52
10
64
126
6
25
21
52
5
24
17
46

41.3
7.9
50.8
100.0
11.5
48.1
40.4
100.0
10.9
52.2
36.9
100.0

 /2إذا كانت إجابة السؤال ( )1نعم  ،هل هذه املعينات كافية
ألداء البحوث بالطريقة املطلوبة ؟

ً
 /3إذا كانت إجابة السؤال ( )2ال  ،أو نوعا ما هل أنت راض ي ؟

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج املسح امليداني.)2017( ،

من الجدول ( )11نجد أن أكثر من نصف أفراد العينة أشاروا إلى أنه ال توجد معينات توفرها الهيئة تساعد الباحثين في أداء أبحاثهم .أما ما نسبته
( )%41.3من حجم العينة أشاروا إلى وجود معينات توفرها هيئة البحوث الزراعية ألداء أبحاثهم ولكنها غير كافية ألداء البحوث بالطريقة املطلوبة.
وتبين أن الغالبية غير راضين عن عدم كفاية املعينات املساعدة لهم في أداء أبحاثهم في املجال البحثي وامليداني.
جدول ( )12أسئلة حول امليزانية التي تخصصها هيئة البحوث الزراعية للبحث العلمي للباحثين
السؤال
 /1هل تخص

هيئة البحوث الزراعية ميزانية للبحوث العلمية ؟

 /2إذا كانت إجابة السؤال ( )1نعم  ،هل هذه امليزانية كافية ألداء
البحوث بالطريقة املطلوبة

ً
 /3إذا كانت إجابة السؤال ( )2ال  ،أو نوعا ما هل أنت راض ي ؟

 /4إذا لم يكفي املال املخص
مالك الخاص ؟

للبحث  ،هل في استطاعتك دفعه من

 /5إذا كانت إجابة السؤال ( )4نعم هل يحقق لك ذلك قدرا من الفرح
والسروروالرضا ؟

اإلجابة

التكرار

النسبة%

نعم
ال
ً
نوعا ما
املجموع
نعم
ال
ً
نوعا ما
املجموع
نعم
ال
ً
نوعا ما
املجموع
نعم
ال
املجموع
نعم
ال
ً
نوعا ما
املجموع

99
8
19
126
22
45
32
99
13
44
20
77
56
70
126
27
22
7
56

78.6
6.3
15.1
100.0
22.2
45.5
32.3
100.0
16.9
57.1
26.0
100.0
44.4
55.6
100.0
48.2
39.3
12.5
100.0
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تبين من الجدول ( )12أن أغلبية أفراد العينة من الباحثين يروا إن هيئة البحوث الزراعية تخصص ميزانية للبحوث العلمية ،ولكن ترى األغلبية أن
هذه امليزانية املخصصة غير كافية للبحوث العلمية ،وهذا يدل على عدم الرضا من املبحوثين واتضح ذلك من إجابات املبحوثين حيث كانت نسبة عدم
الرضا (.)%83.3
ويالحظ من الجدول أعاله أن ما نسبته ( )%55.6يروا بأنه ليس في استطاعتهم الدفع من مالهم الخاص إذا لم يكفي املال املخصص للبحث .بينما
ً
األقلية منهم يمكن أن يدعموا أبحاثهم من مالهم الخاص مما يحقق لهم قدرا من الرضا والفرح والسرور.
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وفيما يتعلق بنتيجة الدراسة الحالية حول العالقة بين األجور والرواتب والحوافز املادية واملكافآت ومستوى الرضا الوظيفي للباحثين بهيئة
البحوث الزراعية والتي توصلت إلى أن هناك عدم رضا عن تناسب األجور واملرتبات واملكافئات مع حجم العمل ،نجد أنها اتفقت مع دراسة (شبات)2016 ،
التي توصلت إلى وجود عدم رضا األكاديميين عن املردود املالي ومناسبته لألعباء األكاديمية امللقاة على عاتقهم ،و دراسة (الطاهر )2012 ،التي توصلت إلى
ً
ً
أن العوامل املالية كالرواتب واألجور واملكافئات لم تصل بعد إلى الحد الذي يعطي عضو هيئة التدريس انعكاسا داخليا بالرضا نحو مقدار األجر وحجم
العمل الذي يقوم به ،ودراسة ( حمداوي وبخوش )2011 ،التي توصلت إلى عدم رضا األستاذ الجامعي عن الراتب ،ودراسة (حمدي وحمدان  )2011التي
بينت وجود انخفاض نسبي في مستوى الرضا فيما يخص األجور والحوافز ،ودراسة (خليفات واملالحمة )2009 ،التي توصلت إلى عدم رضا أعضاء هيئة
التدريس عن نظام املكافئآت والحوافز في الجامعات الخاصة  ،ودراسة (أبو سنينة )2008 ،التي توصلت إلى هناك تأثير وأهمية لحوافز العمل املادية
واملعنوية على الرضا الوظيفي ،وأنه توجد عالقة بين حوافز العمل والرضا الوظيفي لدى مهندس ي القطاع في جنوب الضفة الغربية ،وأن الحوافز املادية
ً
اإليجابية كانت أقل تأثيرا في الرضا الوظيفي من الحوافز اإليجابية املعنوية .ودراسة ( عويضة )2008 ،التي توصلت أيضا إلى عدم الرضا عن نظام األجور
ووضع الحوافز .ودراسة ( )Shun-Hsing et al 2006التي توصلت إلى أن الرضا الوظيفي يرتبط باألجور ونظام عادل للترقيات ،ودراسة (أبو رمضان،
 )2004التي توصلت إلى عدم الرضا عن نظام الحوافز املادية واملعنوية والرواتب التي ال تتناسب مع ظروف املعيشة للعاملين بالجامعات الفلسطينية .كما
اختلفت مع دراسة (أبو سمرة )2004،التي توصلت إلى مستوى عالي من الرضا عن الرواتب والحوافز لدى املشرفيين األكاديميين في جامعة القدس
املفتوحة .ودراسة (السعود )2001 ،التي بينت نتائجها أن درجة الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئات التدريسية في الجامعت األهلية األردنية قليلة في مجالي
الرواتب والحوافز.
وعليه نخلص إلى أن أغلب الدراسات توصلت إلى عدم رضا العاملين عن الهيكل الراتبي املتمثل في األجور ،املرتبات ،الحوافز املادية واملكافئآت املالية.

الخاتمة والتوصــيات:
النتائج:
توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
ً
 .1الباحثون راضون عن الوظيفة عموما ،وعن طبيعة عملهم ،وراضون عن تناسب املؤهل العلمي مع طبيعة عملهم.
 .2الباحثون غير راضين عن بيئة العمل املتمثلة في التهوية واإلضاءة في مكان العمل ،إجراءات األمن والسالمة والرعاية الصحية املقدمة للعاملين
بهيئة البحوث الزراعية .ولكن ال عالقة لها برضاهم الوظيفي.
 .3فيما يخص األجور واملرتبات نجد أن االتجاه العام للرضا عن األجور واملرتبات واملكافآت املالية (غير راض ي) بالنسبة للباحثين .ولكن ال توجد
عالقة ذات داللة إحصائية بين املرتبات واألجور والرضا الوظيفي للباحثين ،أي أنها ال تؤثر في درجة رضاهم الوظيفي.
 .4توفر هيئة البحوث الزراعية معينات تساعد الباحثين والتقنيين في أداء أبحاثهم ،إال أنها غير كافية ألداء البحوث بالطريقة املطلوبة.
 .5عدم كفاية تمويل البحث العلمي من وجهة نظر معظم املبحوثين من فئة الباحثين ،مما يضطر بعض الباحثين لسد العجز في امليزانية من مالهم
الخاص.
التوصيات:
ُ
على ضوء النتائج توص ي الدراسة باآلتي:
 .1تحسين هيكل الرواتب وذلك بزيادة األجور والرواتب واملكافآت املادية الباحثين بهيئة البحوث الزراعية.
 .2توفير املعينات الكافية التي تمكن الباحثين من القيام بمهامهم البحثية واملجتمعية بشكل أفضل.
 .3تخصيص الهيئة ميزانية كافية للبحوث العلمية حتى ال يضطر بعض الباحثين الدفع من مالهم الخاص إلنجاز تلك البحوث .وتخصيص امليزانية
لألبحاث يؤدي إلى تشجيع الباحثين والتقنيين على البحث العلمي.
 .4ضرورة اهتمام الباحثين ذوي املؤهالت العلمية العالية بالباحثين الجدد وذلك لتأهليهم وتطويرهم ومساعدتهم في مسيرتهم البحثية والعملية بهيئة
البحوث الزراعية.
 .5التوزيع العادل للباحثين بتعيينهم في املحطات الريفية وت شجيعهم على العمل فيها ،وذلك بتزويد تلك املحطات بكافة االحتياجات الفعلية للبحث
العلمي وزيادة رواتبهم وعالواتهم باعتبار املحطات الريفية مناطق شدة.
 .6تحسين بيئة العمل املتمثلة في التهوية واإلضاءة ،إجراءات األمن والسالمة ،وتوفير التقنيات الالزمة ألداء العمل ،وتسهيل انسياب املعلومات
داخل هيئة البحوث الزراعية.
 .7تحسين مستويات الرضا الوظيفي للباحثين بهيئة البحوث الزراعية ،وذلك بتحسين العوامل والعناصر التي تؤدي إلى تحقيق الرضا التام عن
الوظيفة ،وبذلك تتحقق أهدافهم الشخصية وبالتالي تحقيق أهداف هيئة البحوث الزراعية.
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كل على حدا والتي قد تحقق الرضا
 .8التوصية بإجراء بحوث الحقة في مجال الرضا الوظيفي واقتراح مزيد من الدراسات تتناول العناصر والعوامل ٍّ
الوظيفي للعاملين باملؤسسات املختلفة.

املراجع:

ً
أوال  :الكتب واملراجع :
 .1إسماعيل ،زكي محمد )2005( ،السلوك التنظيمي .منشورات جامعة السودان املفتوحة،الخرطوم.
 .2بالل ،محمد إسماعيل )2008(،السلوك التنظيمي بين النظرية والتطبيق .دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر.
 .3حافظ ،محمد حسن  )2006( ،إدارة املوارد البشرية ،منشورات جامعة السودان املفتوحة ،الطبعة األولى ،الخرطوم ،السودان.
 .4الخضرا ،بشير و أبو هنطش ،أحمد و أحمد ،مروة و الظاهر ،حنان  :)2010( ،السلوك التنظيمي.الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات
بالتعاون مع جامعة القدس ،القدس.
 .5عبد الباقي ،صالح الدين محمد  )2004(،الرضا الوظيفي في املنظمات ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.
 .6عبد الغفار ،السيد محمد )1989( ،إدارة سلوكيات األفراد في املنظمات ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة فرع الخرطوم ،وحدة الطبع والتصوير.
 .7غازي ،وليد حليم )2011( ،دوافع واحتياجات العمل وأثرها علي الرضا الوظيفي .الدار الجامعية ،اإلسكندرية.
 .8املقلي ،عمر أحمد عثمان )2005( ،إدارة األفراد ،شركة مطابع السودان للعملة املحدودة ،الخرطوم ،السودان.

ً
ثانيا :البحوث املحلية والعربية:
 .1إبراهيم ،سحر حسن وعجرمة ،فاطمة عبد املحيي )2014(،تأمين بيئة العمل للمنشآت البحثية والتعليمية وعالقة ذلك بالرضا الوظيفي
للباحثين العاملين بهذه املنشآت :املجلة الدولية للتنمية ،املجلد الرابع ،العدد األول (.46 – 37 ،)2014
 .2أبو جديع ،فاروق )2010( ،الرضا الوظيفي  ،كلية االقتصاد ،جامعة دمشق ،سوريا.
 .3أبو رمضان ،نجوى نعيم )2004( ،قياس مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية :قطاع غزة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فلسطين.
 .4أبو سمرة ،محمود أحمد ) 2004( ،الرضا الوظيفي لدى املشرفين األكاديميين في جامعة القدس املفتوحة :املجلة الفلسطينية للتربية املفتوحة
عن بعد ،جامعة القدس املفتوحة ،املجلد األول ،العدد األول.
 .5أبو سنينة ،تغريد سليمان ) 2008( ،أثر الحوافز على الرضا الوظيفي ملهندس ي القطاع العام في جنوب الضفة الغربية :جامعة الخليل ،الضفة
الغربية ،فلسطين.
 .6حمدي ،إسماعيل أحمد و حمدان ،عبيد منصور :)2011( ،الرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس :دراسة تطبيقية ،جامعة األنبار ،مجلة
جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية ،املجلد  ،4العدد  ،7الفلوجة ،العراق.
 .7حمداوي ،عمر و بخوش ،أحمد )2011( ،دور الرضا الوظيفي في تحقيق أهداف املؤسسة الجامعية :جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،والية خنشلة،
الجزائر.
 .8خليفات ،عبد الفتاح صالح و املالحمة ،مني خلف )2009( ،الوالء التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
الخاصة األردنية :مجلة جامعة دمشق ،املجلد  ،25العدد  ،43األردن.
 .9السعود ،راتب :)2001( ،الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األهلية األردنية :أبحاث اليرموك ،سلسلة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،املجلد( ،)17العدد (.)3
 .10شبات ،جالل إسماعيل )2016( ،مستوى الرضا الوظيفي لدى األكاديميين بالجامعات الفلسطينية في (قطاع غزة) :دراسة مقارنة بين العاملين في
جامعة القدس املفتوحة وجامعة غزة ،فلسطين.
 .11شديقات ،يحيى محمد )1999( ،الرضا عن العمل لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك :مجلة اتحاد الجامعات العربية ،العدد ،35
العراق.
 .12الشرمان ،منيرة وجعافرة ،صفاء )2014( ،درجة الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة وعالقته بمستوى أدائهم الوظيفي ،مجلة
املنارة للبحوث والدراسات ،املجلد  ،20العدد األول .
 .13الطاهر ،أحمد علي )2012( ،الرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية السودانية :دراسة ميدانية ،كلية الدراسات
التجارية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم ،السودان.
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 .14العكش ،فوزي عبد هللا والحسين ،أحمد املصطفى )2008( ،الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة والحكومية في
األردن :دراسة مقارنة ،كليات العلوم اإلدارية ،مجلة املنارة ،جامعة آل البيت ،املجلد  ،14عدد  ،1ص .21 :
 .15عوض هللا ،ميرفت توفيق إبراهيم )2012( ،أثر التحفيز ودوره في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين :أنموذج البحث ،إدارة حسابات املشتركين،
بلدية غزة ،فلسطين.
 .16عويضة ،أحمد )2008( ،أثر الرضا الوظيفي على الوالء التنظيمي لدى العاملين :دراسة حالة ،املنظمات األهلية ،محافظات غزة ،قسم إدارة
األعمال ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .17املحتسب ،لينا حسام و جلعود ،مروان سعيد )2006( ،العوامل املؤثرة في تطوير أداء موظفي البنوك وعالقتها بالرضا الوظيفي :دراسة تطبيقية
ميدانية ،محافظة الخليل ،جامعة بوليتكينك ،فلسطين.
 .18منصور ،مجيد مصطفى )2010( ،درجة الرضا لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية :قسم إدارة األعمال ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابلس ،مجلة جامعة األزهر ،املجلد  ،12العدد  ،1غزة ،فلسطين.
ً
ثالثا :التقارير واملنشورات :
 .1جمهورية السودان ،وزارة رئاسة مجلس الوزراء ،األمانة العامة ،قرارات مجلس الوزراء ،قرار رقم ( :)304الئحة الخدمة املدنية القومية2007 ،م.
 .2منشورات هيئة البحوث الزراعية ،)2017( ،السودان.
 .3منشورات وزارة العلوم والتكنولوجيا ،)2009( ،السودان.
 .4وزارعة الزراعة والري ( ،)2013الالئحة الداخلية رقم ( )1املعدلة :تعيين وترقي أعضاء هيئة البحث العلمي ومساعديهم ،قانون هيئة البحوث
الزراعية لعام 1996م ،السودان.
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Abstract:

The study dealt with the role of material factors in job satisfaction for researchers in the
Agricultural Research Institutions in Sudan. The study aimed to identify the degree of job satisfaction of
researchers in research institutions, in addition to identifying the role of elements of material incentives in
achieving satisfaction of researchers in research institutions. A random sample of 129 respondents was
selected from the study population of 600 researchers. Data were processed by the Statistical Package for
Social Sciences (SPSS). The percentages, frequencies and hypothesis tests were used to analyze the data. The
most important results were found that researchers are satisfied with the nature of their work. The study also
found that respondents were dissatisfied with the work environment, wages, salaries, and material incentives,
as well as insufficient funding for scientific research. Based on the findings of the study, recommendations
were made, the most important of which was to improve the working environment and to increase wages,
salaries and financial rewards for all employees of the institutions, as well as the fair distribution of
researchers by recruiting them in rural stations and Providing them with all necessary requirements for
scientific research so as to encourage them to work in such stations. Finally, to conduct further research in the
field of job satisfaction and its impact on job performance for the different job categories in the research
institutions.
Keywords: Material Factors, Agricultural Research, Job Satisfaction.
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امللخ :
تناولت الدراسة الحالية موضوع هام للمسوقين عبر االنترنت وهو "تعزيز التكيف اإللكتروني للعالمات التجارية عبر االنترنت حتى تتوافق مع
احتياجات جيل األلفية لجذبهم للشراء منها بالدول العربية في الشرق األوسط" .واهتمت الدراسة بجذب جيل األلفية وهو األكبر في العالم جيل
الـمليارى نسمة ،الجيل املرتبط باإلنترنت والشراء منه.
وتوصلت الدراسة الى أن أهم الطرق التي تستطيع من خاللها العالمات التجارية جذب هذا الجيل هي تكيف العالمات التجارية للتقديم من
خالل الهواتف الذكية حيث أنه جيل شديد االرتباط بها ويفضل دخول االنترنت والشراء من خاللها ،ولتفاعل عمالء جيل األلفية مع العالمات التجارية
دور كبير في تسويقها والذى أصبح أكثر إتاحة من خالل تطبيقات  .Web 2.0كما أنه جيل يفضل ويحترم العالمة التجارية التي تقوم بمسئوليتها
ً
االجتماعية ،وعليه فعلى العالمة التجارية االهتمام بالقيام بدورها املجتمعي واالهتمام بالقضايا املجتمعية النبيلة .كما أنه جيل يهتم كثيرا باملشاركة
الرقمية للعالمات التجارية كتخصيص املوقع وإضفاء الطابع الشخص ي فيه ،وإعطائه هوية مميزة وسهولة استخدامه.
الكلمات املفتاحية :جيل األلفية ،العالمة التجارية ،املشاركة الرقمية ،الهواتف الذكية ،تطبيقات  ،Web 2.0املسؤولية االجتماعية.

املقدمة:

ً
جيل ال يستطيع أي مسوق إهماله ،فهو الجيل ذو املليارى نسمة واألكثر ارتباطا باإلنترنت ويفضل دائما التسوق من خالله ،أول جيل ولد في
عصر االنترنت ودخل مجال العمل وأصبح له دخل مستقل يستطيع من خالله الشراء ،الجيل الذى ولد في الفترة ما بين عام  : 1977عام  ،2000هو أهم
قطاع سوقي في هذه الفترة ملسوقي املنتجات عبر االنترنت ،ذلك هو جيل األلفية ،والذى يرتبط باإلنترنت ويفضل الشراء من خالله خاصة عبر الهواتف
الذكية واملرتبط بها بشكل كبير خاصة بدول الشرق األوسط على وجه التحديد حيث أن نسبة  %100من هذا الجيل يمتلك هواتف ذكية ومرتبط بها
بشكل كبير في جميع معامالته ( .)alarab.co.uk/,2017ويفضل الوصول الى االنترنت من خاللها ) .)Nusair, et al, 2016كما أنه جيل يفضل املواقع
التي تتفاعل معه من خالل تطبيقات  Web 2.0والتي لها أثر كبير في الطريقة التي تتفاعل بها األنشطة التجارية مع املستهلكين ،فمن خاللها أصبح العمالء
عبر االنترنت أكثر قدرة على أن يعبروا عن آرائهم وأفكارهم وحتى نصائحهم حول العالمات التجارية )Wigand,et al, 2017( .وفي سبيل زيادة مبيعاتها
ً
عبر االنترنت تبحث شركات التسويق اإللكتروني دائما عن طرق وعمالء لتحقيق ذلك .ولكون جيل األلفية يفضل التسوق عبر االنترنت فأصبح السبيل
أمام شركات التسويق اإللكتروني لزيادة مبيعاتها .وأصبح التسويق اإللكتروني الطريقة األكثر فعالية للوصول الى هذا الجيل واالنترنت هو املكان الواعد
الذى يستحق من املسوقين توجيه سياستهم التسويقية اليه لجذب هذا الجيل املرتبط باإلنترنت والتسوق من خالله خاصة عبر قنوات التواصل
االجتماعي عبر الهواتف الذكية )Bilgihan,et al, 2016( .وألنه جيل ال يشترى إال املنتجات ذات القيمة العالية ويهتم بما تقدمه له العالمات التجارية
املختلفة ويقارن بين هذه العالمات وال يشترى أي عالمة تقدم له عبر االنترنت بل يقوم بالبحث واملقارنة لشراء األفضل ( ،)Jensen,2017فعلى املسوق
االهتمام بالعالمة التجارية عبر االنترنت وتقديمها له بالشكل املالئم والجذاب ،والتي تحولت في جيل األلفية الى عالمة رقمية.

مشكلة الدراسة:
ال تزال العالمات التجارية عبر االنترنت في الدول العربية بالشرق األوسط تئن من عدم االقبال والشراء منها ،فهي مواقع ال تحترف كيفية جذب
املستهلكين اليها وال تقوم بالدور الكبير الذى يقع على عاتقها ،فسوق التجارة اإللكترونية بها أصبح سوق واردات يستنذف االقتصاد أكثر مما يفيده ،ومن
أهم أسباب ذلك هي العالمات التجارية الكثيرة التي ال تحترف كيفية جذب املستهلكين وتتركهم فريسة سهلة لتجذبهم العالمات التجارية األجنبية ،رغم
العدد الهائل منهم املرتبط بالشراء عبر االنترنت ،حيث أن العدد األكبر من املشتريين عبر االنترنت بهذه الدول هو من جيل األلفية ،مثله مثل باقي دول

تعزيز التكيف اإللكرتوني للعالمة التجارية مع احتياجات عمالء جيل األلفية جلذبهم للتسوق عرب اإلنرتنت .....

عبري السيد فايد

ً
العالم ولكنه يفوقهم بارتباطه الكبير باإلنترنت وتفضيله الشراء منه ،وارتباطه أيضا بمواقع التواصل االجتماعي أكثر من جيل األلفية حول العالم .وهذه
خاصية تصب في صالح أصحاب العالمات التجارية عبر االنترنت لهذه الدول والذين لم يستطيعون استغاللها الى اآلن ولم يستطيعوا جذب هذا الجيل
الذى دخل سوق العمل وأصبح له دخل يستطيع إنفاقه على الشراء .والذى يفوق خمسة مرات أقرانه في العالم (.)http://www.alittihad.ae,2017
ً
ورغم هذا فال تزال العالمات التجارية بهذه الدول غير قادرة على تعزيز تكيف العالمة التجارية الكترونيا حتى تتالءم مع احتياجات جيل األلفية املرتبط
بالتسوق اإللكتروني.
ومن هذا تنشأ مشكلة الدراسة والتي يمكن تلخيصها في التساؤل الرئيس ي التالي :
هل يعمل تعزيز التكيف اإللكتروني للعالمة التجارية مع احتياجات عمالء جيل األلفية على جذبهم ملواقع الدول العربية في الشرق األوسط للتسوق عبر
االنترنت؟
ومن هذا التساؤل يتفرع عدد من األسئلة الفرعية وهي :
.1
.2
.3
.4

هل تكيف العالمة التجارية للتسوق عبر الهواتف الذكية سيعمل على جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية في الشرق األوسط للتسوق
عبر االنترنت؟
هل تفاعل العالمة التجارية مع العمالء عبر  web 2.0سيعمل على جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية في الشرق األوسط للتسوق عبر
االنترنت؟
هل املشاركة الرقمية للعالمة التجارية ستعمل على جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية في الشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت؟
هل استخدام املشاركة الرقمية للعالمة التجارية ستعمل على جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية في الشرق األوسط للتسوق عبر
االنترنت؟

أهمية الدراسة:
ترجع أهمية الدراسة الى :
ُ
األهمية العلمية للدراسة :ترجع األهمية العلمية للدراسة في كون الدراسة تعد إضافة للمكتبة العربية حول موضوع هام وهو محاولة جذب جيل
األلفية للشراء عبر االنترنت والذى ُيعد أهم قطاع سوقي في هذه الفترة لكبر حجمه وارتباطه باإلنترنت والشراء من خالله.
األهمية العملية للدراسة :تتمثل أهمية الدراسة العلمية في إمكانية استفادة أصحاب العالمات التجارية بالدول العربية بالشرق األوسط من زيادة
مبيعاتهم وأرباحهم الناتجة عن بيع منتجاتهم عبر االنترنت من خالل التعرف على كيفية وطرق جذب عمالء جيل األلفية الى عالمتهم التجارية .والذى
ً
بدوره يساهم في تنمية اقتصاد هذه الدول ،نظرا لكونه الخاسر األول من عدم استطاعة العالمات التجارية عبر االنترنت بهذه الدول من جذب القطاع
السوقي األكبر وهو جيل األلفية وتركهم فريسه للمواقع األجنبية والتي تسنفذ أموالهم وتضر باالقتصاد ككل.

الدراسات السابقة:
تناولت عدة دراسات موضوع الدراسة والتي منها دراسة ( )Zhou, et al, 2016والتي حاولت التعرف على اتجاه جيل األلفية نحو تفضالتهم
للوصول الى االنترنت ،وتوصلت الى أن جيل األلفية يفضل الوصول الى االنترنت من خالل الهواتف الذكية حيث يقل اعتماده على الحاسب اآللي ،وذلك
على عكس األجيال السابقة التي تعتمد بشكل كبير على الحاسب اآللي للوصول الى االنترنت .كما توصلت دراسة ( )Kumar,2016الى أن منطقة الشرق
األوسط ذات معدل مرتفع الستخدام الهواتف الذكية والذى يصل في جيل األلفية الى  ، %100كما أن ما يقرب من %90منهم يستخدمون الهواتف
الذكية في االتصال باإلنترنت.
أما دراسات ( Gefen,et al, 2013,Sriram,et al,2014,Leask, et al,2015,Mandel,et al,2015, Valentine, et al, 2015, Gregg,et
al, 2015, Gabisch,2015, Sillence, al, 2016, Cyr,et al, 2016, Lin,et al, 2016, http://www.albayan.ae, 2017, Teng et

 ) al,2017, Taylor,2017فقد حاولت التعرف على أهمية التفاعل مع جيل األلفية عبر االنترنت ،وتوصلت الى أن  %68من جيل األلفية يفضلون
رسائل البريد اإللكتروني عند الترويج عن املنتجات ،حيث أن تأثيرها أقوى عليهم ،فهذا الجيل يشاهد التلفاز بمعدل ( )%43أقل من األجيال التي
تسبقه ،ويستمع الى اإلذاعة بمعدل ( )%60أقل من األجيال التي تسبقه .كما توصلت الدراسات الى أنه يفخر بالنشر في مختلف مواقع التواصل
ً
االجتماعي وأيضا عبر املواقع اإللكترونية ،فما يقرب من  %75من جيل األلفية على مستوى العالم قاموا بإنشاء صفحات عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،بينما في أغلب دول الشرق األوسط مثل السعودية واالمارات وصلت هذه النسبة الى  .%100فجيل األلفية مولع بتقييم ومراجعة املنتجات
وكذلك التفاعل املستمر مع أقرانهم من خالل االنترنت ،ومن خالل األفكار واملقترحات املنشورة للعمالء يمكن لتجار التجزئة عبر االنترنت االستفادة
منها في إجراء تعديالت وتحسينات على منتجاتهم .وغالبا ما تفتقر متاجر التجزئة عبر االنترنت الى التفاعل ،وهذا ما يحبط العمالء خاصة عندما يتم
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االجابة على استفساراتهم بعد فترة طويلة نتيجة عدم وجود التفاعل ،فالتواصل الثنائي االتجاه بين املواقع التجارية والعمالء ُيشعر العمالء باهتمام
تجار التجزئة لهم وأن هذه املواقع يمكن الوصول اليها ،كما أنها تفيد تجار التجزئة عبر االنترنت في إنشاء عالقة مستدامة مع العمالء والحفاظ عليها،
فالحوار مع العمالء يمكن أن يوفر للشركة أفكار ومقترحات ذات قيمة للمتجر.
كما تتفق دراسات ( Hsu,et al,2014, Haigh,et al, 2014, Leung,et al, 2015, Lingelbach,et al, 2016, Junco,et al, 2016,
 )Brian,et al,2017على أهمية التفاعل بين العالمة التجارية وجيل األلفية عبر االنترنت ،حيث توصلت الى أن شبكات التواصل االجتماعي تلعب دور
أساس ى في تعامالت جيل األلفية ،فالعالمات التجارية املرموقة تقوم بإخبار عمالئها بأحدث األخبار واالستثمارات عبر شبكات التواصل االجتماعي .حيث
يفضل جيل األلفية أن يكون التواصل مع العالمة التجارية أكثر إنسانية عن طريق التفاعالت مثل االستجابة لرسائل البريد اإللكتروني من أجل خدمة
العمالء وكذلك الرد على تعليقات مواقع التواصل االجتماعي.
كما أن دراسات ( Yeap,et al,2015, Cai, et al,2016, Lester,et al, 2016, Nam,et al, 2016, Barnes,2016, Yang,et al, 2016,
 )Bolton,,et al, 2017حاولت الوصول الى أهم ما يجذب جيل األلفية للمواقع اإللكترونية والتي توصلت الى أنه يجب على أصحاب العالمات التجارية
ً
ً
العمل على ضمان وجودها الرقمي تقنيا وتشغيليا .فجيل األلفية ال يقوم بشراء املنتج عبر االنترنت فقط ألنه اقتنع به بل يركز بشكل أكبر على قيمة
املنتج .كما توصلت الدراسات أن من عوامل جذب هذا الجيل هو املحتوى املقدم ،فنسبة ( )%50منهم يثقون في هذه الوسيلة.
كما أضافت دراسات ( Coombes,,et al, 2014,Kansra,2014,Ashwini,et al,2015, Solnet,et al,2015, Anil, 2016, Flanigan,et
 )al,2016; Valentine,2016, Jadhav, et al, 2016, Kim,2016, Sullivan,,2018,أن جيل األلفية يفضل االعالنات املبدعة على أال تكون
منمقة بشكل يصعب معه فهم فوائد العالمة التجارية التي يتم االعالن عنها ،وال يفضلون االعالنات املزعجة واملتطفلة والتي تدخل بشكل مفاجئ أثناء
املتابعة عبر االنترنت ،ويفضلون االعالنات التي تشعرهم بالتخصيص ،والتي يمكنها استهدافه بشكل خاص.
خالصة الدراسات السابقة:
يوجد عدد قليل من األبحاث األجنبية في هذا املوضوع ومعظمها لم يتناوله بشكل مباشر أو بشكل مكتمل حيث تناولت التعرف على كيفية
جذب جيل األلفية للتسويق اإللكتروني من خالل استعراض جزئية بسيطة مثل البريد اإللكتروني ،أو حتى تناولت التعرف على صفات جيل األلفية
فقط .ولم تحصل الباحثة على أي دراسة عربية تناولت جيل األلفية وكيفية جذبهم لشراء املنتجات املحلية عبر االنترنت ،رغم حيوية قطاع بات في غاية
األهمية والذى ُيعد القوة الضاربة للشراء عبر االنترنت .وهذا ما يعتبر فجوة علمية واضحة في الدراسات العربية ،وهو ما سوف تحاول هذه الدراسة
تناوله ،حيث ستقوم الدراسة الحالية على التعرف على كيفية جذب هذا الجيل في الدول العربية بالشرق األوسط للشراء من العالمات التجارية املحلية.

منهجية الدراسة :
املنهج املستخدم في الدراسة :تم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي ،حيث قامت الدراسة بالتعرف على مجموعة من الدراسات السابقة ومن ثم
التعرف على النقاط التي لم تتناولها هذه الدراسات وبالتالي تحديد فروض الدراسة .وبعد ذلك قامت الباحثة بعمل دراسة ميدانية تم من خاللها تجميع
البيانات األولية باستخدام استمارة استقصاء للتعرف على مدى صحة أو خطأ فروض الدراسة ومن ثم التوصل الى نتائج وتوصيات الدراسة.
مجتمع الدراسة :تمثل مجتمع الدراسة في جميع املشتريين عبر االنترنت من جميع الدول العربية بالشرق األوسط.
ً
عينة الدراسة :تم االعتماد في أخذ العينة على الدول العربية فقط من دول الشرق األوسط (كما هو موضح بحدود الدراسة والتي سيأتي ذكرها الحقا).
ً
وكانت هذه الدول بالترتيب ،وفقا لتقرير  Payfortلعام : )Payfort, 2018( 2017
ً
جدول ( )1يوضح ترتيب الدول العربية من دول الشرق األوسط األكبرحجما للتجارة اإللكترونية

الترتيب
1
2
3
4
5
6

الدولة
دولة االمارات العربية
اململكة العربية السعودية
جمهورية مصر العربية
دولة الكويت
جمهورية لبنان
اململكة األردنية الهاشمية

حجم التجارة اإللكترونية باملليار دوالر
2.3
1.5
1.4
0.56
0.28
0.21

كما ذكر التقرير ترتيب دول الشرق األوسط لعدد املشترين عبر االنترنت كما بالجدول التالي.
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جدول ( )2يوضح ترتيب الدول العربية من دول الشرق األوسط األكثرفي عدد املشترين عبر االنترنت
الترتيب
1
2
3
4
5
6

الدولة
جمهورية مصر العربية
اململكة العربية السعودية
دولة االمارات العربية
جمهورية لبنان
دولة الكويت
اململكة األردنية الهاشمية

عدد املشترين عبر االنترنت باملليون نسمة
15.2
10.6
6.8
2.6
2.4
1.6

ً
ً
ويالحظ أن الدول األكثر حجما في التجارة اإللكترونية هي نفسها ذات عدد املشترين األكبر عبر االنترنت .وتم تحديد حجم العينة وفقا لجدول مورجان
) ،(Morgan,1970حيث أن العدد املناسب للمجتمع الغير معلوم هو  379مفردة .وألن الدراسة سيتم أخذها من  6دول مختلفة فقد رأت الباحثة
مضاعفة عدد مفردات العينة لتكون أكثر مصداقية ،حيث بلغ حجم العينة  760مفردة .
حدود الدراسة :تأتى حدود الدراسة من:
 الحدود املوضوعية :يركز البحث فقط على دراسة كيفية جذب عمالء جيل األلفية من خالل أربعة عناصر فقط وهي تكيف العالمات التجارية
للعمل عبر الهواتف الذكية ،التفاعل مع العالمات التجارية عبر تطبيقات  ،Web 2.0املشاركة الرقمية ،قيام العالمة التجارية باملسؤولية
ً
ً
حجما على نتائج الدراسة بالسلب لكونها دول
االجتماعية .كما تم االقتصار على الدول األكثر حجما للتجارة اإللكترونية حتى ال تؤثر الدول األقل
ً
ليس لديها إال القليل من املواقع عبر االنترنت نظرا لظروفها االقتصادية أو السياسية ،مما سيعمل على دخول عوامل أخرى غير الجانب التسويقي
وهذا ليس اهتمام الدراسة الحالية والتي تركز فقط على الجانب التسويقي.
 الحدود املكانية :تم االقتصار على الدول العربية لدول الشرق األوسط وذلك ألن االستبيان تم توجيهه باللغة العربية.

املبحث األول
املطلب األول :فروض الدراسة:
أصبحت الهواتف الذكية هي أكثر األدوات التكنولوجية استخداما من قبل جيل األلفية ،وخاصة بالدول العربية في الشرق األوسط حيث
يمتلكون على األقل هاتف ذكى واحد )http://www.iclick.sa.com;2017) ،والذى يعتمدون عليه بشكل كبير في الوصول الى االنترنتFlavian,et ،
) )al,2015ومن خالله يقومون بالتواصل االجتماعي من خالل مواقع التواصل االجتماعي )Lynch,et al,2014( .وهذا ما يمكن استغالله بشكل كبير
من قبل أصحاب العالمات التجارية وعرض عالماتهم عبر مواقع يتم تهيئتها وتكيفها للعمل عبر الهواتف الذكية ،وهذا ما سوف تحاول الدراسة التعرف
على مدى صحته أو خطأه من الفرض التالي.
الفرض األول :يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تكيف العالمة التجارية للتسوق عبر الهواتف الذكية وبين جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول
العربية الشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت.
يرغب جيل األلفية دائما في التواصل مع أقرانهم من خالل االنترنت وعبر مواقع التواصل االجتماعي ،بل ويستخدمونها في التعرف على أحدث األخبار
واملعلومات )Hassenzahl, et al, 2014( ،كما أنهم يعبرون عن آرائهم حول املنتجات عبر هذه الوسائل )Huang,2015( ،كما أن هذا الجيل يحترم آراء
اآلخرين )Koufaris,et al,2014( ،حيث يؤثر فيه آراء املستهلكين عن العالمات التجارية املعروضة عبر االنترنت )Lowry,et al,2015(.فشبكة االنترنت
والتكنولوجيا املتطورة التي ساهمت في إحداثها أفرزت العديد من التطبيقات ومن أهمها تطبيقات  )Malikhao,,2016) ،Web 2.0والتي ُتحدث
التفاعل الشديد بين رواد االنترنت )Sullivan,et al,2018( .وألن جيل األلفية م ولع بهذا التفاعل عبر االنترنت فيفترض الفرض التالي إمكانية إستغالل
تطبيقات  Web 2.0في تفاعل العالمات التجارية عبر االنترنت بعمالء جيل األلفية والتي من خاللها يمكن جذبهم وبالتالي زيادة املبيعات وفاعلية مواقع
هذه العالمات التجارية بالدول العربية في الشرق األوسط .وهذا ما يحاول الفرض التالي التعرف على مدى صحته من عدمه.
الفرض الثاني :يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تفاعل العالمة التجارية مع العمالء عبر  web 2.0وبين جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول
العربية في الشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت.
ولدى جيل األلفية قناعة تامة باملسؤولية االجتماعية )Chang,n,2016( ،ويفضلون قيام املنتجين بأعمال اجتماعية للمجتمع الذى يسوقون فيه.
( )Liu,,et al,2016فهذا يلقى احترام كبير من جيل األلفية ،وعلى هذا سيتم التعرف من خالل الفرض التالي على مدى جدوى قيام العالمات التجارية
بمسئوليتها االجتماعية في زيادة املبيعات عبر االنترنت بالدول العربية في الشرق األوسط.
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الفرض الثالث :يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيام العالمة التجارية بمسئوليتها االجتماعية وبين جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية
في الشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت.
كما يفضل جيل األلفية املواقع اإللكترونية الجذابة )Smith,2015( ،ويسعى دائما الى التخصيص ( )Ozretic,et al,2015حيث يفضل املواقع
اإللكترونية الخاصة والتي تخاطبه ويشعر خاللها أنه الوحيد املوجهة اليه محتويات هذه املواقع )Venkatesh,et al,2014( .والفرض التالي يختبر مدى
امكانية استخدام هذه املشاركة في مواقع الشراء عبر االنترنت ،وعليه يكون الفرض كما يلى:
الفرض الرابع :يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين املشاركة الرقمية للعالمة التجارية وبين جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية في الشرق
األوسط للتسوق عبر االنترنت.
املطلب الثاني :متغيرات الدراسة:
من الفروض السابقة يمكن استنتاج متغيرات الدراسة كاالتي:
أ .املتغيرات املستقلة :تكيف العالمة التجارية للتسوق عبر الهواتف الذكية  -تفاعل العالمة التجارية مع العمالء عبر  - web 2.0قيام العالمة
التجارية بمسئوليتها االجتماعية -املشاركة الرقمية للعالمة التجارية.
ب .املتغير التابع :يوجد متغير تابع وحيد وهو :جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية في الشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت.

شكل ( )1يوضح نموذج الدراسة لتوضيح املتغيرات مع الفرضيات

املطلب الثالث :نوع ومصادرجمع البيانات:
تم االعتماد على نوعين من البيانات وهما :
أ .البيانات الثانوية :اعتمدت الدراسة على األبحاث والكتب واملراجع التي تناولت هذا املوضوع ،لتكوين خلفية نظرية سليمة عن موضوع البحث .
ب .البيانات األولية :تم االعتماد على توزيع استبيان الكرتوني على مفردات البحث عبر املواقع اإللكترونية .حيث أن االستمارة اإللكترونية هي األنسب
في جمع معلومات تخص التجارة والتسويق اإللكتروني خاصة مع االنتشار الواسع ملجتمع الدراسة والذى ال يمكن تغطيته إال من خالل االستبيان
اإللكتروني .وتم إرشاد املستقص ي منهم أن الفئة املستهدفة من االستبيان هي جيل األلفية الذين ولدوا بين عامي  1977و  ، 2000وبناء عليه تم استبعاد
أي استبيان بخالف ذلك ،كما تم إرشادهم حول الدول املستهدفة ،ومن ثم تم استبعاد أي استبيان بخالف هذه الدول .وتم من خالل االستبيان التعرف
على كيفية جذب جيل األلفية لهذه املواقع من خالل املشاركة الرقمية واملسؤولية االجتماعية للعالمات التجارية وكذلك من خالل تكيف العالمات
التجارية للتقديم عبر الهواتف الذكية والتفاعل عبر تطبيقات .Web 2.0
املطلب الرابع :املقاييس املستخدمة لقياس املتغيرات:
تم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي لقياس آراء مفردات العينة تجاه متغيرات الدراسة واملكون من  5درجات (حيث يشير الرقم  5الى املوافقة
التامة والوزن صفر الى عدم املوافقة على االطالق) وتم االعتماد على مجموعة من العبارات لقياس كل متغير على حدة والتي تم الحصول عليها من واقع
الدراسات السابقة.

املبحث الثاني :نتائج تحليل البيانات:
تم االعتماد على بعض األساليب االحصائية في برنامج (.)SPSS
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املطلب األول :مؤشرات الصدق والثبات:
أ .صدق قياس األداة  :واملعنية بدقة البحث في قياس الغرض املصمم من أجله .وللتأكد من هذا تم عرض االستبيان على عدد من أساتذة التسويق،
وتم إجراء التعديالت التي ذكروها.
ب .ثبات أداة القياس :واملعنية بالتأكد من إمكانية الحصول على نتائج صحيحة يمكن االعتماد عليها .وفي سبيل التأكد من ذلك قامت الباحثة
بإجراء تحليل  ،Alpha Cronbachوفيه يتم قبول عبارات السؤال التي تزيد نسبتها عن  .%60وكانت النتائج هي:
جدول ( )3يوضح تحليل  Alpha Cronbachالختبارثبات أداة القياس
محور السؤال
تكيف العالمات التجارية للتقديم عبر الهواتف الذكية
املشاركة الرقمية للعالمات التجارية

عدد الفقرات
5
22

الفا كروناخ
%84
%81

القيام باملسؤولية االجتماعية
التفاعل بين العمالء والعالمة التجارية

8
12

%75
%83

املطلب الثاني :التحليل الوصفي للبيانات:
تشير نتائج الدراسة امليدانية الى أن  %100من جيل األلفية يمتلك هواتف ذكية ،كما أن  %86منهم يدخلون على مواقع التواصل االجتماعي
ولديهم حسابات بها ،وأشارت النتائج الى أن ما يقرب من  %72منهم يقومون بالشراء من املواقع عبر االنترنت %54 ،يستخدمون الهواتف الذكية في
الشراء عبر االنترنت ،وأقل من  %5فقط يشترون من املواقع الخاصة املحلية ببالدهم.
املطلب الثالث :تحليل فروض البحث:
الفرض األول :يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تكيف العالمة التجارية للتسوق عبر الهواتف الذكية وبين جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول
العربية بالشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت.
استخدمت الدراسة تحليل االنحدار املتعدد الختبار هذا الفرض ،والذى يتضح بالجدول رقم (.)4
جدول ( )4يوضح تحليل االنحداراملتعدد للفرض األول
R

R2

Beta

0.797

0.710

1.91

F

 Fاملحسوبة
153.907

T

 Tاملحسوبة
56.201

Sing F
0.000

Sing T

0.005

املصدر :الجدول من إعداد الباحثة من و اقع مخرجات التحليل اإلحصائي.

يتضح من الجدول رقم ( )4وجود عالقة ارتباط قوية بين املتغير التابع واملتمثل في جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية بالشرق األوسط
للتسوق عبر االنترنت وبين املتغير املستقل املتمثل في تكيف العالمة التجارية للتسوق عبر الهواتف الذكية والذى اتضح من قيمة  .)%80( Rكما أن
جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية بالشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت يتوقف بنسبة  %71على في تكيف العالمة التجارية للتسوق عبر
ً
الهواتف الذكية والنسبة الباقية ( )%29ترجع لعوامل أخرى .ويتضح أيضا من قيمة  Fاملحسوبة بالجدول وجود عالقة معنوية بين املتغير التابع واملتغير
املستقل ،حيث تزيد عن قيمتها الجدولية ،كما أن النموذج معنوي بداللة  Tوالتي تزيد قيمتها املحسوبة عن الجدولية .ومن خالل هذه النتائج يتم رفض
فرض العدم وقبول الفرض البديل بوجود عالقة بين تكيف العالمة التجارية للتسوق عبر الهواتف الذكية وبين جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول
العربية بالشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت.
الفرض الثاني :يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تفاعل العالمة التجارية مع العمالء عبر  web 2.0وبين جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول
العربية بالشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت.
تم استخدام تحليل االنحدار املتعدد الختبار هذا الفرض ،والذى يتضح بالجدول رقم (.)5
جدول ( )5يوضح تحليل االنحداراملتعدد للفرض الثاني
R

R2

Beta

0.948

0.867

1.76

F

 Fاملحسوبة
188.235

T

Sing F
0.000

 Tاملحسوبة
97.921

Sing T

.019

املصدر :الجدول من إعداد الباحثة من و اقع مخرجات التحليل اإلحصائي.
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ً
من الجدول رقم ( )5يتضح أنه يوجد عالقة ارتباط قوية جدا بين املتغير التابع وهو جذب عمالء جيل األلفية ملواقع دول الشرق األوسط املستهدفة
بالدراسة للتسوق عبر االنترنت وبين املتغير املستقل وهو تفاعل العالمة التجارية مع العمالء عبر  web 2.0حيث بلغت قيمة  Rحوالى  .%95كما أن
جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية بالشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت يتوقف بنسبة  %86على تفاعل العالمة التجارية مع عمالء جيل
األلفية عبر  web 2.0ونسبة  %14الباقية ترجع لعوامل أخرى .كما يتضح أن قيمة  Fاملحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية وهذا يدل على معنوية العالقة
ً
بين املتغير التابع واملتغير املستقل ،ويستنتج أيضا من النتائج أن النموذج معنوي بداللة  Tوالتي تزيد قيمتها املحسوبة عن الجدولية .وبهذا يتم رفض
فرض العدم وقبول الفرض البديل بوجود عالقة بين تفاعل العالمة التجارية مع العمالء عبر  web 2.0وبين جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول
العربية بالشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت.
الفرض الثالث :يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيام العالمة التجارية بمسئوليتها االجتماعية وبين جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية
بالشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت.
وقد تم استخدام تحليل االنحدار املتعدد الختبار هذا الفرض ،والذى يتضح بالجدول رقم (.)6
جدول ( )6يوضح تحليل االنحداراملتعدد للفرض الثالث
R

R2

Beta

0.703

0.651

2.36

T

F

 Fاملحسوبة

Sing F

 Tاملحسوبة

Sing T

287.236

0.000

103.36

0.039

املصدر :الجدول من إعداد الباحثة من و اقع مخرجات التحليل اإلحصائي.

توضح النتائج السابقة بجدول رقم ( )6وجود عالقة ارتباط بين املتغير التابع واملتمثل في جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية بالشرق األوسط
للتسوق عبر االنترنت وبين املتغير املستقل املتمثل في قيام العالمة التجارية بمسئوليتها االجتماعية ،حيث تبلغ قيمة  .%70 Rأما عن درجة اعتماد جذب
عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية بالشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت فبلغ  %65منها على قيام العالمة التجارية بمسئوليتها االجتماعية ،و% 35
منها على عوامل أخرى .وأوضحت النتائج أن العالقة بين املتغير التابع واملتغير املستقل معنوية وذلك بداللة  Fاملحسوبة والتي تزيد عن قيمة F
الجدولية ،وكذلك النموذج معنوي بداللة  Tوالتي تزيد قيمتها املحسوبة عن الجدولية .وعلى هذا يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل .
الفرض الرابع :يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين املشاركة الرقمية للعالمة التجارية وبين جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية بالشرق
األوسط للتسوق عبر االنترنت.
استخدمت الدراسة تحليل االنحدار املتعدد الختبار هذا الفرض ،والذى يتضح بالجدول رقم (.)7
جدول ( )7يوضح تحليل االنحداراملتعدد للفرض الرابع
R

R2

Beta

0.967

0.898

1.023

F

 Fاملحسوبة
98.364

T
Sing F

0.000

 Tاملحسوبة
71.23

Sing T

0.08

املصدر :الجدول من إعداد الباحثة من و اقع مخرجات التحليل اإلحصائي.

يتضح من الجدول رقم ( )7أن املتغير التابع وهو جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية بالشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت واملتغير املستقل
ً
وهو املشاركة الرقمية للعالمة التجارية يوجد بينهما عالقة قوية جدا والتي تتضح من قيمة  Rوالتي بلغت ما يقرب من  .%97ومن النتائج وضح أن قيمة
 R2تبلغ  %90مما يعنى أن جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية بالشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت يتوقف  %90منه على قيام العالمة
التجارية بمسئوليتها االجتماعية ،أما الـ  %10الباقية ترجع الى باقي العوامل .واتضح من النتائج أن العالقة بين املشاركة الرقمية للعالمة التجارية وبين
جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية بالشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت هي عالقة معنوية ،حيث أن قيمة  Fاملحسوبة تزيد عن قيمتها
الجدولية ،كما أن  Tاملحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية مما يدل على معنوية العالقة .ومن خالل نتائج تحليل هذا الفرض يمكن رفض فرض العدم
وقبول الفرض البديل بوجد عالقة بين قيام العالمة التجارية بمسئوليتها االجتماعية وبين جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية بالشرق
األوسط للتسوق عبر االنترنت.
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املبحث الثالث :الـنــتائــج والتوصيات:
املطلب األول  :النتائج:
من خالل الدراسة امليدانية التي تم إجرائها توصلت الدراسة الى النتائج التالية:
ُ .1تعد الدول العربية بالشرق األوسط سوق اإللكتروني مميز لجيل األلفية حيث أن أغلبية األعمار هي في سن جيل األلفية ،كما أن هذا الجيل بالشرق
األوسط أكثر ارتباطا باإلنترنت والشراء منه عن األجيال األخرى ،حيث توصلت الدراسة الى أن ما يقرب من  %72منهم يقومون بعمليات شراء عبر
االنترنت .ورغم ذلك يالحظ عزوف جيل األلفية بالدول العربية بالشرق األوسط عن الشراء من مواقعهم املحلية ،بل إن نسبة الـ  %72التي تم
شرائها هي في أغلب ها من مواقع أجنبية ،حيث أوضحت النتائج أن ما تم شرائه من املواقع املحلية هو فقط  %5فأقل ،وهي نسبة ضئيلة للغاية
تستلزم الوقوف على هذه املشكلة والعمل بكل السبل لحلها.
 .2يرتبط جيل األلفية بالدول العربية في الشرق األوسط بالهواتف الذكية حيث أن  %100منهم لديه هاتف ذكى .كما أنهم يفضلونها عند الشراء عبر
االنترنت .حيث أن  %87منهم يستخدمون الهاتف الذكي للوصول الى االنترنت ،و %54منهم يقومون بالشراء من خالله .رغم ذلك فمواقع العالمات
التجارية بالدول العربية بالشرق األوسط في أغلبها غير مهيئة للعمل عبر الهواتف الذكية والتي تستلزم تقنيات حديثة للعمل عبر هذه الهواتف كما
أنها تستلزم تصاميم مخصصة وبرمجيات خاصة لتتناسب من الهواتف الذكية .وألن جيل األلفية مرتبط بالهواتف والشراء من خاللها فهذه الدول
ً
تفقد العديد والعديد من العمالء يوميا لعدم استطاعتهم الشراء من هذه املواقع عبر الهواتف الذكية.
ً
 .3يرتبط جيل األلفية بالدول العربية في الشرق األوسط بشكل كبير جدا والذى يفوق أقرانه من الدول األخرى بمواقع التواصل االجتماعي والتي تعد
من أهم تطبيقات  ،Web 2.0ويتناقشون عبرها حول العالمات التجارية .ولكن العالمات التجارية الرقمية بالدول العربية في الشرق األوسط تفتقد
ً
لهذا التواصل الذى يفقدها الكثير من العمالء .كما تفتقد أيضا الى تطبيقات  Web 2.0األخرى مثل غرف الدردشة ،واألسئلة واألجوبة ،والتواصل
املباشر مع العميل ،إرسال أحدث األخبار واملستجدات حول العالمة التجارية .وكذلك املنتديات الخاصة بالعالمة التجارية والتي يمكن أن يتحاور
ً
فيها العمالء حول املنتج وإبداء آرائهم حول املنتجات والتي تفيد املنتج كثيرا من خالل التعليقات التي يذكرها العمالء حول العالمة التجارية .كما
تفتقد الى املجتمعات االفتراضية عبر الروابط ،وحتى تقديم النصيحة من البائع ،وعرض تجارب العمالء السابقين حول استخدامهم للمنتج ،وهذه
جميعها لها عظيم األثر حول عزوف املستهلكين عن شراء العالمات التجارية بالدول العربية في الشرق األوسط .
 .4جيل األلفية بالدول العربية في الشرق األوسط دائم االعتماد على البريد اإللكتروني وخاصة في الترويج ،حيث أنه يفضل الترويج عبر رسائل البريد
اإللكتروني لشعوره بأنه أكثر خصوصية .وهذا ما ال يحدث بالعالمات التجارية بالدول العربية في الشرق األوسط والتي بدورها تمهد الطريقة لفقد
ً
ً
العديد من العمالء .كما يرتبط أيضا جيل األلفية بالـ  YouTubeوالذى يمكن أن تستغله الشركات في تسويق عالمتها التجارية وهذا لم يحدث أيضا
ً
بالدول العربية في الشرق األوسط وفقا لنتائج الدراسة.
ً
 .5ال تعير معظم العالمات التجارية بالدول العربية في الشرق األوسط باال بمسئوليتها االجتماعية ،والذى يضر بصورتها الذهنية لدى جيل األلفية
بهذه الدول ،والذى يهتم بقيامها بهذا الدور ،كاالهتمام بالقضايا ذات األهداف النبيلة باملجتمع .فعدم تكريس العالمات التجارية بهذه الدول بعض
من وقتها وأموالها لهذه القضايا يساعد على عزوف جيل األلفية واملحب للخير ومد يد املساعدة والتعاون عن الشراء من هذه العالمات ،والشراء من
عالمات أخرى تهتم بالقيام بدورها املجتمعي حتى ولو كانت خارجية.
ً
 .6يفضل جيل األلفية بالدول العربية في الشرق األوسط التخصيص ،حيث يفضل أن يكون موقع العالمة التجارية أكثر تخصيصا ويقدم له ما يخصه
ً
فقط ،وهذا على العكس تماما مما يحدث باملواقع العربية في الشرق األوسط والتي ال تحترم هذا التخصيص وهذه الرغبة لديهم ،والذى يعد من أهم
األمور التي تفقدها أفضليتها لدى جيل األلفية .كما يفضل هذا الجيل بالدول العربية في الشرق األوسط الشخصنة ،حيث يفضل املوقع الذى
ً
ً
يشعره أنه شخص ي له وموجهه له شخصيا ،وهذا أيضا عكس ما تقدمه العالمات التجارية بالدول العربية في الشرق األوسط.
 .7هو جيل مولع بالتميز واالبداع ولهذا يفضل أن تكون املواقع املقدمة له بها التميز وبها االبداع واالبهار والجاذبية سواء في التصاميم أو األلوان أو
ً
ووفقا لنتائج الدراسة تفتقدها مواقع العالمات التجارية بالدول العربية في الشرق
األشكال أو املتعة أو الرسومات والشعارات .وكل هذه األمور
ً
األوسط بشدة كبيرة جدا.
ً
 .8املحتوى املقدم لهذا الجيل من األمور الهامة جدا ،فهذا الجيل ال يشترى أي عالمة تجارية يراها عبر االنترنت ،بل هو جيل يبحث ويفاضل بين
ً
ً
العالمات التجارية املقدمة بشدة وبعناية كبيرة ،ولهذا البد من تقديم محتوى جيد جدا وجذاب ويثير اهتمامه ،وهذا غير موجود مطلقا بمواقع
العالمات التجارية بالدول العربية في الشرق األوسط.
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ً
 .9رغم ولعه بالجمال واالثارة باملواقع إال أنه أيضا يرغب في مواقع العالمات التجارية أن تتصف بسهولة االستخدام ،فيجب املوازنة بين جمال وسهولة
استخدام مواقع العالمات التجارية .ولكن ماذا عن مواقع الدول العربية في الشرق األوسط ،هي مواقع تفتقر الى الجمال وسهولة االستخدام وهو ما
ً
يؤثر بشكل كبير جدا على إقبال هذا الجيل على هذه املواقع.
 .10يفضل جيل األلفية العالمات التجارية عبر االنترنت التي تهتم بتقديم الجوائز والهدايا ،وتزيد بشكل كبير من إقباله على هذه املواقع ،وهذا ما لم
ً ً
يكن موجودا يوما بمواقع العالمات التجارية بالدول العربية في الشرق األوسط .كما يهتم جيل األلفية بالدول العربية في الشرق األوسط بتقديم
مواضيع أخرى غير املنتج عبر مواقعها ،لكن الحال بمعظم مواقع الشرق األوسط هو عدم تقديم أي محتوى إضافي قد يفضله العميل ويجذبه
للموقع والشراء منه.
املطلب الثاني :توصيات الدراسة:
يمكن التوصية ببعض التوصيات وهي:
 .1يجب على العالمات التجارية عبر االنترنت بالدول العربية في الشرق األوسط محاولة تقديم عالمة تجارية رقمية ،على أن تكون مقدمة بعناية
وتستطيع جذب جيل األلفية بهذه الدول.
 .2على العالمات التجارية عبر االنترنت بالدول العربية في الشرق األوسط تكيف مواقعها لالستخدام عبر الهواتف الذكية لجذب هذا الجيل الى
مواقعها ،حيث يفضلونها عند الشراء.
 .3على العالمات التجارية عبر االنترنت بالدول العربية في الشرق األوسط توفير سبل التواصل بين العالمة التجارية والعمالء عبر االنترنت من خالل
ً
تطبيقات  Web 2.0والتي تحظى بقبول عالي جدا من جيل األلفية ،فهو جيل يقض ى وقت طويل من حياته اليومية عبر هذه التطبيقات بكافة
أشكالها ،وعلى العالمات التجارية عبر االنترنت بالدول العربية في الشرق األوسط استغالل هذه التطبيقات في املساعدة في تسويق منتجاتهم عبر
االنترنت مثل إنشاء غرف للمحادثة حول املنتج حيث يتبادل العمالء أطراف الحديث حول العالمة وما يميزها وما يعيبها والذى تستطيع أن تستفيد
منه العالمات التجارية عبر االنترنت.
 .4كما يجب التفاعل من خالل تطبيقات  Web 2.0من خالل إجراء التواصل املباشر بالعميل ،فهذا الجيل خاصة بالدول العربية في الشرق األوسط
ال يتحمل االنتظار على الرد على أسئلته بعد يوم أو اثنين وال حتى ساعات معدودة فهو يريد االجابة املباشرة على أسئلته واستفساراته ،والعالمة
التجارية الناجحة هي من تراعى رغبات عمالئها وتلبيها لهم.
 .5كما يجب إجراء هذا التفاعل من خالل املنتديات الخاصة بالعالمة التجارية والتي يكون بها ممثل عن العالمة التجارية للتحاور مع العمالء ،وتقديم
النصائح للعميل عبر املوقع ،وكذلك اطالعه على كافة أخبار العالمة التجارية.
 .6وألنه جيل يحترم آراء األخرين فتوص ى الدراسة بتخصيص منتديات للتحاور مع عمالء هذا الجيل وإبداء الرأي والنصح حول العالمة التجارية
وعرض تجارب اآلخرين حول العالمة.
 .7كما توص ى الدراسة باستغالل رغبة جيل األلفية بدول الشرق األوسط بالخصوصية واستخدام البريد اإللكتروني بشكل واسع سواء في الترويج عن
العالمة أو إرسال أحدث أخبارها.
 .8ويجب على العالمات التجارية عبر االنترنت بالدول العربية في الشرق األوسط االهتمام بشكل أفضل باملشاركة املجتمعية ومشاركة هذا الجيل
بقضاياه املجتمعية النبيلة ،حيث أن لها تأثير كبير على إقبالهم على شراء العالمات التجارية التي تقدم بعض من مجهودها وأموالها ووقتها لخدمة
هذه القضايا خاصة ذات االهتمام من قبلهم.
ً
 .9على العالمات التجارية أيضا االهتمام بإضفاء الطابع الشخص ي على موقع عالمتها التجارية حتى يشعر العميل من جيل األلفية بأن هذه املواقع
تخاطبه هو بصفة شخصية.
 .10كما يجب االهتمام بجانب التخصيص باملوقع حيث يفضل جيل األلفية التخصيص وتقديم العالمات التجارية التي تخصهم فقط والتواصل مع
املواقع التي تلبى هذه الرغبة.
 .11على العالمات التجارية كذلك االهتمام باملواقع لتتوافق مع شخصية عمالء جيل األلفية من جمال املوقع واملحتوى الجذاب واالبهار واالثارة واملتعة
وسهولة التنقل وسهولة االستخدام.
 .12على العالمات التجارية االهتمام باإلعالنات املقدمة لجيل األلفية بالدول العربية في الشرق األوسط بحيث تكون إعالنات إبداعية مع سهولة فهم
فوائد العالمة التجارية من خاللها.
 .13على العالمات التجارية إضفاء الهوية املميزة على املوقع حيث يفضل جيل األلفية بالدول العربية في الشرق األوسط أن يكون موقع العالمة التجارية
له هويته املميزة عن باقي املواقع.
 .14على العالمات التجارية تقديم النشاطات التي تجذب جيل األلفية بالدول العربية في الشرق األوسط مثل الهدايا والجوائز واملسابقات.
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. كما يجب على العالمات التجارية تقديم محتوى عبر املوقع جاذب لجيل مهتم بالعالمات التجارية األفضل ويفاضل بين املعروض بشكل كبير.15
 واألفضل منها االعالنات عبر البريد، على العالمات التجارية البعد عن الرسائل املتطفلة فهذا الجيل يكره التطفل ويكره االعالنات املزعجة.16
ً
.اإللكتروني حيث أنهم يفضلونها وأيضا إعالنات اللوحات الجانبية وكذلك االعالنات عبر مواقع التواصل االجتماعي
ً
 يجب على العالمات التجارية صيانة املوقع باستمرار فجيل األلفية بالدول العربية في الشرق األوسط ال يغفر األخطاء ويتحول سريعا عن املوقع.17
.الذى يحدث به ولو خطأ بسيط
، سهولة االستخدام لها عامل قوى فال يجب إغفالها عند تصميم موقع العالمة التجارية املقدم لجيل األلفية بالدول العربية في الشرق األوسط.18
 وعلى هذا البد من املوائمة بين جمال املوقع وسهولة.فعدم سهولة االستخدام هي األخرى تؤدى الى التحول الفوري عن املوقع دون أدنى تردد
.استخدامه وأال يطغى الجانب الجمالي للموقع على سهولة االستخدام
ُ
 فعلى العالمات التجارية منح، ألن االنطباعات األولى تعد عامل فارق ملواقع العالمات التجارية لجيل األلفية بالدول العربية في الشرق األوسط.19
.اهتمام كبير للمواقع ومحتواها وكذلك تصميم املواقع التي تجذبهم من الوهلة األولى للوصول الى املواقع
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Abstract:
The present study has addressed an important topic for Internet marketers, namely, "Enhancing the
electronic adaptation of trademarks over the Internet to meet the needs of the millennium generation to attract them
to buy from Arab countries in the Middle East." The study focused on attracting the millennium generation, the
largest in the generation of 2 billion people, the generation associated with the Internet and purchase from it. The
study concluded that the most important ways in which brands can attract this generation is the adaptation of brands
to submit through smart phones as it is highly linked generation and prefer to enter the Internet and buy through it,
and to interact with the millennium generation customers with brands a significant role in marketing and became
More accessible through Web 2.0 applications. It is also a generation that prefers and respects the brand that carries
out its social responsibility. Therefore, the brand should take care to play its societal role and take care of noble
social issues. It is also a generation that is very interested in the digital participation of trademarks such as
personalization and personalization of the site, and giving it a distinctive identity and ease of use.
Keywords: Millennium Generation, Brand, Digital participation, Smart phones, Web 2.0 Applications, Social
Responsibility.
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امللخ :
تعد أزمة  2008 -2007من أسوء األزمات املصرفية العاملية ،فقد ابتدأت في الواليات املتحدة األمريكية ثم امتدت إلى دول العالم التي ارتبطت
أغلب اقتصاداتها بعالقة وثيقة باالقتصاد األمريكي ،ان املشكلة التي يركز عليها هذا البحث تتحدد في طرح وجهة نظر جديدة تعتقد ان السياسة
النقدية هي وليدة االزمات ويمكن ان تكون طريقا مهما ملعالجتها .ومن دراسة مجريات االزمة توصل الباحثان الى ان هناك ستة أدوات للسياسة النقدية
تم استحداثها او تم تطويرها وأضحت قيد االستخدام ال بل شاع استخدامها بعد االزمة وهي معدل الفائدة الصفرية والتالعب بقيمة العملة والتيسير
الكمي واإلرشاد املستقبلي والتدخل الحكومي وأسعار الفائدة الحقيقية السالبة فضال عن تغيير بعض اهداف البنك املركزي ومصير استقالليته.
الكلمات املفتاحية :السياسة النقدية ،االزمات املصرفية ،السياسة النقدية غير التقليدية.

املقدمة:
إن تأثير األـزمة املصرفية ( )2008-2007لم يقتصر على املصارف فحسب وإنما تعدى ذلك إلى االقتصاد الحقيقي هذا من جهة ،ومن جهة
ً
أخرى أصبح تأثير هذه األزمات أيضا لم يقتصر على اقتصاد الدولة التي وقعت بها األزمة ،بل امتدت آثارها السلبية إلى دول أخرى من العالم لتهدد
مجمل النظام املصرفي العالمي كنتيجة طبيعية و واقعية للعوملة االقتصادية و العوملة املالية واملصرفية على وجه التحديد ،بعد ما أسهمت هذه
الظاهرة بآلياتها املختلفة في تقريب املسافات والحدود بين دول العالم أو الغائها بما يسهل اجراء مختلف الصفقات و املعامالت املصرفية مع وجود
االرتباط و التشابك في االقتصادي العالمي.
ان املتتبع لالزمات املصرفية والسيما االزمات الكبيرة وما رافقها من احداث يلحظ الدور الذي تلعبه السياسة النقدية وقد أشار الباحثون في
هذا امليدان الى عدة أدوار فقد وضع مجموعة من الباحثين مهمة التحوط ومنع حدوث االزمة في مقدمة مهام السياسة النقدية في دراساتهم ومنها
دراسة (Mishkin, 1994) 33و دراسة (Eichengreen, 2002 (34ودراسة (Miron, 2013 ( 35ودراسة .(Martinez, 2016 ( 36في حين اعتقدت
مجموعة أخرى من الباحثين بان السياسة النقدية هي السبب في خلق االزمات ومنها دراسة (Friedman and Schwartz,1963 (37ودراسة(38
 (Temin,1973ودراسة (Wheelock, 1992( 39ودراسة )Taylor, 2013( 40ودراسة (Bojinow, 2014( 41ودراسة( Ramskoger ,215( 42
33
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ودراسة )Dorn, 2016 (43ودراسة . (Beckworth, 2016 (44وفي املقابل وضعت مجموعة من الباحثين مهمة عالج االزمات النقدية على عاتق
السياسة النقدية ومنهم دراسة (Moessner and Allen, 2010) 45ودراسة (Robinson and El Nasser ,2013 (46ودراسة(Aresta,2017 (47
ودراسة.)Keating et al.,2018( 48
ويعتقد الباحثان ان هناك منحى جديدا يمكن تلمسه في زوايا هذه العالقة وهو ان االزمات املصرفية تعمل على خلق اتجاهات جديدة
للسياسة النقدية وقد ركز الباحثان في عدة دراسات الزمات مختلفة إلثبات هذه الفكرة ومنها هذه الدراسة التي سلطت الضوء على االزمة املالية
العاملية  2008واثارها في السياسة النقدية.
وتكمن أهمية املوضوع من االهتمام املتزايد بالتغيرات التي يشهدها االقتصاد العالمي وباألخص األزمات املصرفية وانتقالها السريع لتتعدى
حدود الدول التي حدثت فيها ،األمر الذي يدفع بنا إلى التمعن بجدية ملعرفة األسباب الكامنة وراء وقوعها واستنباط املؤشرات الرئيسة التي تسبقها حتى
ً
يمكن التنبؤ بها قبل وقوعها ،وتستمد الدراسة في هذا املوضوع اهميتها أيضا من الحداثة النسبية في مسألة أهمية السياسة النقدية في أوقات األزمات
املصرفية من خالل تغير اتجاهاتها استجابة لهذه األزمة.

مشكلة الدراسة:
تنطلق الدراسة في مسعاها للبحث والتقص ي نحو كشف عدم الوضوح والغموض الذي ينتاب طبيعة العالقة بين االزمات املصرفية والسياسة
النقدية اذ ان الباحثان يدفعان باتجاه بلورة وجهة نظر جديدة في هذه العالقة تؤشر الى مدى تأثير االزمات املصرفية في تجديد السياسة النقدية وخلق
أدوات جديدة غير تقليدية لها لم تكن معروفة من قبل.

هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على األزمة املصرفية ( )2008-2007ودراستها من حيث نشأتها وتحديد األسباب الكامنة وراء وقوعها
وبيان آثارها ،وكذلك تسعى إلى معرفة امكانية التنبؤ باألزمة املصرفية قبل وقوعها ،إلى جانب التركيز على دراسة مدى التغيرات الحاصلة في اتجاهات
السياسة النقدية استجابة لهذه األزمة املصرفية وابداع أدوات غير تقليدية.

فرضية الدراسة:
تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن هناك عالقة قائمة بين وقوع األزمة املصرفية ( )2008-2007واآلثار الناجمة عنها من جهة وبين استجابة
السياسة النقدية لهذه األزمة في تغيير اتجاهاتها وخلق أدوات جديدة غير تقليدية.
وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة مباحث ،يتناول املبحث األول منها دراسة األزمة ،أما املبحث الثاني فيتناول امكانية التنبؤ باألزمة ،في حين أختص
املبحث الثالث بأثر األزمة املصرفية في اتجاهات السياسة النقدية.

املبحث االول :ملحة عن االزمة املالية ()2008 -2007

ً
أوال :أسباب األزمة
هناك عدة أسباب أدت بمجملها إلى حدوث األزمة املصرفية املالية العاملية ( ،)2008 – 2007ويمكن بيان أهم هذه األسباب وهي: 49

42

Ramskogler P. , Tracing the Origins of the Financial Crisis, OECD Journal: Financial Market Trends, Volume 2014/2 ,
2015.
43
Dorn J. , How Central Banks Cause the Financial Crises, Investor’s Business Daily (Online) on August 12, 2016.
https://www.cato.org/publications/commentary/how-central-banks-cause-financial-crises .
44
Beckworth D. , The Monetary Policy Origins of the Euro zone Crisis, Mercatus Working
Paper, Mercatus Center at George Mason University, Arlington, VA, 2016.
45
Moessner R. and Allen W. , Banking Crises and the International Monetary System in the Great Depression and Now,
BIS Working Papers, No 333 , 2010.
46
Robinson R. and ElNasser M. , Decomposing US Money Supply Changes Since the Financial Crisis, Int. J. Financ.
Stud. No. 1, 2013.
47
Arestis P. Monetary Policy Since the Global Financial Crisis,2017 ,
https://www.boeckler.de/pdf/v_2017_11_11_arestis.pdf
48
Keating J. , Kelly L., Smith A., and Valcarcel, A Model of Monetary Policy Shocks for Financial Crises and Normal
Conditions, Federal Reseve Bank of Kansas City , RWP 14-11,2018.
 49عبداملطلب عبدالحميد  ،ادارة ازمات العوملة االقتصادية  ،مصدرسبق ذكره  ،ص 225-219للمزيد أنظر:
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 .1التوسع في منح القروض العقارية
يرجع السبب الرئيس في وقوع هذه األزمة إلى تراخي قيود اإلقراض  ،والتي ترجع باألساس إلى سياسة الرئيس األمريكي جورج بوش االبن عندما
بنى رؤية اقتصادية تقوم على أساس تمكين جميع األسر األمريكية من تملك منزل  ،باعتبار أن هذا اإلجراء يمثل طريق الرخاء واالستقرار  ،وجاء هذا
ً
ً
اإلجراء متزامنا مع تطبيق أسعار فائدة منخفضة في ذلك الحين  ،إضافة إلى ذلك فإنه بإمكان املواطن األمريكي الذي يشتري عقارا بالدين مقابل رهن
هذا العقار  ،من الحصول على قرض جديد من الدرجة الثانية عند ارتفاع قيمة العقار  ،ومنهما جاءت التسمية بالرهن منخفضة الجودة . 50وهي
معرضة أكثر للمخاطر إذا ما انخفضت قيمة العقارات.
لقد أرتفع إجمالي مديونية األسر األمريكية من  %50من الناتج املحلي اإلجمالي عام  1980إلى  %100عام  2007في حين ارتفعت نسبة القروض
العقارية إلى الدخل املتاح للعائالت من حوالي  %65عام  2000الى  %101عام  ، 2007وأصبحت قروض الرهن العقاري تسيطر على تمويل اإلسكان في
51
امريكا  ،وتزاحم األنواع األخرى من القروض  ،كذلك أصبحت أداة من أدوات االئتمان العالمي
 .2توريق القروض وغبن تصنيفها
تم استحداث تقنية جديدة في سبعينيات القرن املاض ي في الواليات املتحدة األمريكية سميت بالتوريق  ،ويقصد بها قيام املصرف بتجميع
القروض التي قدمها إلى عمالئه في شكل محفظة مالية  ،وبيعها ملؤسسات مالية أخرى  ،والتي تقوم باملقابل بتحويل جانب منها إلى أوراق مالية وبيعها في
السوق لتمويل هذه املحفظة ، 52بمعنى آخر قيام املصرف بتمويل ضمانات القروض التي تقدمها إلى أوراق مالية يحصل مقابل ذلك على قروض
جديدة  ،وتقوم مصارف ومؤسسات مالية أخرى بتحويل جانب من هذه القروض الجديدة الى أوراق مالية تحصل على قروض جديدة أخرى.
 .3التقلبات في معدل الفائدة.
ً
لقد لجأ البنك الفيدرالي خالل املدة ( ) 2004-2000إلى اعتماد سياسة نقدية مضمونها تخفيض سعر الفائدة األساس ي تشجيعا لإلقراض
بهدف انعاش االقتصاد االمريكي لتجاوز حالة نقص الطلب الكلي  ،خاصة مع ازدياد احتماالت حدوث حالة من الركود االقتصادي ستصيب االقتصاد
األمريكي بعد حوالي  10أعوام من التوسع واالنكماش . 53لقد ساهم تخفيض سعر الفائدة في زيادة مستويات الطلب على مختلف أنواع القروض
املصرفية ،بما في ذلك القروض ذات املخاطر املرتفعة.
ً
ثانيا :آثار األزمة
حاد في السيولة ،آثار مباشرة وغير مباشرة على االقتصاد األمريكي ومن ثم على
كان لألزمة املصرفية العاملية ،وما ترتب عليها من
نقص ٍّ
ٍّ
ً
االقتصاد العالمي  ،وقد تفاوتت في حدتها من دولة ألخرى تبعا لطبيعة الروابط القائمة بين اقتصاد الواليات املتحدة األمريكية واقتصاديات دول العالم
املختلفة  .ولعل من أهم هذه اآلثار هي:
 .1انهيار املصارف واملؤسسات املالية الكبرى :لقد حدثت سلسلة انهيارات للعديد من املصارف واملؤسسات املالية الكبرى األمريكية التي بدأت نهاية
ً
ً
عام  2007لغاية عام  ، 2009إذ سجلت هذه املدة رقما قياسيا في إغالق املصارف في االقتصاد األمريكي  ،فخالل عام  2009فقط وصل عدد
ً
54
املصارف املنهارة في أكبر اقتصاد في العالم إلى  140مصرفا  ،وقد أخذت تلك االنهيارات والخسائر الكبيرة تنتشر في القطاع املصرفي العالمي
ً
 .2تراجع معدالت النمو االقتصادي  :لقد دخل االقتصاد األمريكي مرحلة الركود في كانون أول عام  2007بعد مرحلة توسع دامت  73شهرا  ،وبدأت
ً
الدول الرأسمالية أيضا بدخول مرحلة الركود االقتصادي واحدة تلو األخرى  ،لتنتقل بذلك األزمة من القطاع املصرفي واملالي إلى القطاع الحقيقي
لتسجيل أعنف أزمة بعد أزمة الكساد الكبير ، 55وتكمن مخاطرها في حصول تباطؤ اقتصادي عالمي  ،إذ أعلن صندوق النقد الدولي أن اقتصاديات

 نادية العقون ،العوملة االقتصادية واألزمات املالية :الوقاية والعالج :دراسة ألزمة الرهن العقاري في الواليات املتحدة األمريكية ،اطروحة دكتوراة مقدمة إلى كلية العلوماالقتصادية والتجارية وعلوم التيسير ،جامعة الحاج لخضر ،باتة ، 2013 ،ص.183-159
 ايهاب محمد حسين  ،النفقات العسكرية االمريكية واالزمة املالية العاملية  ،مجلة النهضة  ،مجلد ( )11العدد ( ، )4القاهرة  ،تشرين اول  ، 2010ص. 21-19 طالبي صالح الدين ،تحليل األزمات االقتصادية العاملية (األزمة الحالية وتداعياتها – حالة الجزائر) ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم االقتصادية وعلوم التيسير والعلومالتجارية ،جامعة ابوبكر بلقايد ،.2010 ،ص. 159-150
50

حازم البيالوي ،النظرية النقدية :مقدمة الى االقتصاد التجميعي  ،جامعة الكويت  ،. 1971 ،ص. 6
51
نادية العقون  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 161-160
 52احمد مهدي بلوافي  ،ازمة عقار أم ازمة نظام  ،مركز ابحاث االقتصاد االسالمي  ،جده  ، 2008 ،ص. 8
53
نور الدين جوادي  ،االزمة املالية العاملية  :مقارنة نظرية جامعة بشار  ،العدد ( )8خاص  ،الجزائر ،ص196
.23
54
Bernard Lietaer, option for Managing Systemic Bank Crisis , 2009 , www.er.ethz.ch .
 55طالبي صالح الدين  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.169
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البلدان املتقدمة سوف تنتقل من مرحلة النمو البطيء إلى مرحلة االنحسار ثم االنكماش أو االنهيار  ،بمعنى أن وتيرة نموها ستكون سالبة خالل
عام .562009
ً
ولعل من أهم اسباب تراجع معدالت النمو االقتصادي تمثل اساسا في تقليص حجم القروض املمنوحة من قبل املصارف التي شددت قيود االئتمان،
ً
االمر الذي أدى إلى انزالق اقتصادات الدول املتقدمة في حالة ركود .ونظرا ألن األزمة أصابت الجهاز املصرفي فقد انتقلت آثارها بسرعة إلى كل القطاعات
االقتصادية األمريكية  ،ومن ثم إلى كل اقتصادات العالم .57
 .3ارتفاع معدالت البطالة :تعد البطالة مشكلة اقتصادية اجتماعية في آن واحد  ،وتتفاقم هذه املشكلة من تفاقم األزمات االقتصادية بمختلف
أنواعها  ،وتأكد هذا في األزمة املصرفية العاملية  ،إذ تميزت معدالت البطالة باالرتفاع  ،خاصة في الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األوربي ،والتي
شهدت ح الة من الركود االقتصادي نتج عنها تسريح عدد كبير من العمال في مختلف القطاعات  ،ويوضح الشكل ( )1تصاعد نسبة معدالت البطالة
خالل سنتي اندالع األزمة والسنة التي أعقبتها في بعض البلدان الرأسمالية .
شكل ( )1تطور معدالت البطالة في الواليات املتحدة األمريكية وبعض البلدان األوربية للمدة ()2009-2007

املصــدر :هــارون الطــاهر ،األزمــة املاليــة العامليــة الراهنــة :اســبابها آليــات انتشــارها واالثــار املترتبــة ع هــا ،بحــث مقــدم إلــى امللتقــى الــدولي حــول أزمــة النظــام املــالي
واملصرفي الدولي وبديل البنوك االسالمية ،جامعة باتنة ،يومي  5و 6ايار  ،2009ص.16

 .4تذبذب أسعار الصرف :منذ اندالع األزمة املصرفية العاملية عام  2007انخفـض سـعر صـرف الـدوالر األمريكـي عـدة مـرات متتاليـة  ،األمـر الـذي أثـر
ً
ســلبا علــى مجمــل النشــاط االقتصــادي ملختلــف دول العــالم  ،إذ وصــل ســعر الصــرف خــالل شــهر كــانون ثــاني عــام  2008حــدود  1.6دوالر مقابــل 1
يورو  ،مما رفع من حالة عدم الثقة بين املتعاملين بالعملة األوربيـة نـتج عـن ذلـك موجـات عاليـة للـتخلص مـن مختلـف األصـول املاليـة التـي يمتلكهـا
هؤالء املتعاملين  ،واملقيمة بالدوالر. 58

املبحث الثاني :امكانية التنبؤ باألزمة
هنـاك عــدة مؤشـرات رقابيــة كــان مـن املمكــن اسـتخدامها كــأداة للتنبــؤ بحـدوث االزمــة املصـرفية العامليــة ( ،)2008-2007ومــن ثـم اكتشــاف أوجــه
ً
الخلل الحاصل في أداء املصارف تجنبا لتعرضها ملخاطر اإلفالس الذي قد يؤدي إلى انهيارها ،ويمكن أن نقسم هذه املؤشرات الى قسمين رئيسيين هي:
ً
أوال  :املؤش ــرات االقتص ــادية الكلي ــة :يمك ــن حص ــر أه ــم املؤش ــرات الكلي ــة الت ــي أص ــابت االقتص ــاد األمريك ــي ،والت ــي دل ــت عل ــى ق ــرب وق ــوع األزم ــة  ،وه ــذه
املؤشرات هي: 59
 .1عجز املوازنة العامة  :لقد تزايد عجز املوازنة العامة للواليات املتحدة األمريكية بصورة كبيرة منذ تسعينيات القـرن املاضـ ي ،إذ تجـاوز هـذا العجـز
ً
ً
حاجز  220مليار دوالر عام  1990مليار دوالر ،وبدأ يزداد العجز شـيئا فشـيئا مـع قـرب وقـوع األزمـة املصـرفية العامليـة حتـى وصـل إلـى أكثـر مـن 458
مليار دوالر خالل فترة تفاقم األزمة ،كما في الجدول (.)1

56

فتح هللا ولعلو ،نحن واالزمة االقتصادية العاملية ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ، 2009 ،ص.43
 57فتح هللا ولعلو  ،مصدرسبق ذكره  ،ص.43
 58نور الدين جوادي وعقبة عبد الالوي  ،االزمة املالية العاملية الراهنة  :تحليل عينة للدراسات  ،مجلة بحوث اقتصادية عربية  ،العدد  ، 55القاهرة  ، 2001 ،ص. 49
 59فهد مغيمش حزيران  ،االزمة املالية العاملية  2008وتحليل تداعياتها على االقتصاد العالمي  ،رسالة ماجستيرمقدمة الى كلية االدارة واالقتصاد  ،جامعة كربالء ، 2010 ،
ص. 96-90
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جدول ( )1عجز املوازنة العامة االمريكية للمدة (( )2008-1990ملياردوالر)
العجز السنوي

السنوات
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

العجز السنوي

السنوات
221.2
1990
269.4
1991
290.4
1992
255.1
1993
203.3
1994
184.0
1995
107.5
1996
22.0
1997
69.0
1998
125.5
1999
Source: Executive office of president of the united states, Budget of the united states Government, Fiscal year
2005, P.223
236.4
127.1
106.2
91.8
412.7
318.3
248.2
182.2
458.6

 .2عجز امليزان التجاري :ازداد العجز التجاري األمريكي بشكل ملحوظ عـام  ،1990عنـدما تجـاوز  80مليـار دوالر ،واسـتمر هـذا العجـز بالتزايـد بنسـبة
كبيرة حتى وصل عام  1990أكثر من  261مليار دوالر ،واستمر التدهور في امليزان التجاري كما تشير بيانات الجدول ( )2إلى أن وصل إلى  ،758وهو
العام الذي سبق انفجار األزمة.
جدول ( )2العجز التجاري األمريكي للمدة (( )2008-1990ملياردوالر)
السنوات
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

السنوات
2004
2005
2006
2007
2008

مقدار العجز
561.3
621.1
758.0
759.0
707.8

مقدار العجز
السنوات
مقدار العجز
107.7
1997
80.8
166.8
1998
31.1
261.8
1999
36.4
375.7
2000
68.7
357.8
2001
96.9
418.0
2002
96.3
496.5
2003
101.8
Source: - Economic Report of the president USA, Transmitted to the Congers Washington, DC, 2005, P.439.
- Economic indicators, Council of Economic Advisers, Washington, 2010, P.36.

فمن خالل الجدول ( )2يتضح انخفاض القدرة التنافسية للسلع األمريكية  ،ومن ثم تراجع حجم الصادرات األمريكية  ،وهذا ما دفعها في
الخروج عن اإلجراءات التي وضعتها منظمة التجارة العاملية ، 60على أمل تقلي العجز في امليزان التجاري األمريكي .
 .3ارتفاع معدالت التضخم :عانى االقتصاد األمريكي من موجات تضخمية  ،وقد بدأ االرتفاع في معدالت التضخم في عام  ، 1990عندما وصل الى
 ، %5.4إال أنه بدأ باالنخفاض بعد ذلك  ،ولكن سرعان ما بدأ باالرتفاع مرة أخرى بعد عام  2002واستمر باالرتفاع لغاية انفجار األزمة املصرفية
 ،إذ تجاوز خالل هذه املدة املعدل املستهدف الذي وضعته السياسة النقدية األمريكية والبالغ .61%2
ً ً
 .4ارتفاع معدل الفائدة :يعد االرتفاع املستمر في معدل الفائدة مؤشرا هاما في إمكانية وقوع األزمة املصرفية ،وهذا ما حدث فعال في الواليات
املتحدة األمريكية عندما بدأت معدالت الفائدة باالرتفاع املستمر منذ النصف الثاني عام  2003لغاية نهاية عام  ،2006كما في الشكل (.)2

 60جواد كاظم البكري ،فخ االقتصاد االمريكي واالزمة املالية  ،2008مركزحمور ابي للبحوث والدراسات السترتيجية ،بغداد ،.ص. 71
 61بسمان كامل جواد ،مدى استجابة املتغيرات املالية واالقتصادية للتيسير الكمي في عينة من دول مختلفة التطور االقتصادي اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية االدارة
واالقتصاد ،جامعة كربالء  ،.2017 ،ص.130
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شكل ( )2تغيرمعدالت الفائدة قصيرة األجل في الواليات املتحدة األمريكية للمدة ()2009-2000

املصدر :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،دائرة االحصاءات ،كانون ثاني.2010 ،

ً
ثانيا :املؤشرات االقتصادية الجزئية (املصرفية)
ً ً
يؤدي التحليل املالي دورا هاما في تقييم وسالمة القطاع املصرفي ،كونه يسمح في إبراز مواطن القوة والخلل في األداء املالي للمصارف  ،ومن ثم وضع
التصورات والتنبؤات املستقبلية في ضوء ذلك ،لذا سيتم تطبيق املؤشرات املصرفية الرئيسية واملتمثلة بمؤشرات ( السيولة  ،الربحيـة  ،األمـان ) لبيـان
مـدى تطبيـق هـذه املؤشـرات للتنبـؤ باألزمـات املصــرفية مـن خـالل معرفـة هــل كـان باإلمكـان تطبيــق املؤشـرات املـذكورة قبـل وقــوع األزمـة املصـرفية العامليــة
( )2008-2007ومن ثم إمكانية التنبؤ بها ،لذا ستتم االستعانة بالجدول ( )3الذي يتضمن مجموعة من املتغيرات املصرفية األمريكية.
جدول ( )3بعض املتغيرات املصرفية االمريكية للمدة (( )2009-2000ملياردوالر)
السنوات

االئتمان

تغير االئتمان %

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

326804
311539
269397
257697
269408
328088
421922
464878
426025
367691

-4.9
-15.6
-4.5
4.3
17.9
22.2
9.2
9.115.9-

الودائع

تغير الودائع%

151147
132311
81701
62400
63639
105922
173989
212783
154312
84179

-14.2
-61.9
-30.9
1.9
39.9
39.1
18.3
-37.9
-83.3

خسائر القروض
29386
43084
45206
32742
23894
25579
25386
56749
170777
231927

تغير خسائر
القروض%
31.8
4.7
-38.1
-37
6.6
-0.8
55.3
66.8
26.4

العائد املصرفي
106741
111971
130176
148563
155322
165933
188995
146334
3264
14141

Federal Reserve Bulletin, Division of Monetary Affairs, May 2010, P.37.

املصدر :العمود ()7 ،5 ،3 ،1
 -العمود ( )6 ،4 ،2من عمل الباحثين.

فمن خالل الجدول ( )3يمكن تحليل مؤشرات قياس املخاطر املصرفية التي تعرض لها الجهاز املصرفي األمريكي أثناء املدة التي سبقت األزمة
ً
املصرفية العاملية ( )2008-2007من خالل استخدام النسب املالية التي تم اإلشارة إليها آنفا.
فبالنسبة إلى مؤشرات السيولة تم استخدام مؤشرات ( نسبة االئتمان إلى إجمالي الودائع ) ،62فكما هو معلوم أن توافرها يعد من األهداف
األساسية ألي مصرف  ،وذلك الحتياجه املستمر إلى مستويات محددة منها كي يتمكن من الوفاء بالتزاماته املالية تجاه عمالئه  ،إذ نجد أنه ومن خالل
الجدول ( )4إن هذا املؤشر بدأ يسجل معدالت متذبذبة خالل املدة ( ،)2008-2000وقد سجل معدالت منخفضة بعد عام  2004لغاية انفجار األزمة
املصرفية في عام  2007مما يدل على عدم استقرار السياسة االئتمانية األمريكية  ،وضعف دوها في املساهمة في تمويل قطاعات العجز النقدي ،كذلك
اثبتت نسبة السيولة املنخفضة ضعف إدارة التدفقات النقدية وعدم استثمارها بالشكل املطلوب بما يعزز االيرادات والربحية .

 62جودت جعفرخطاب  ،اعادة هيكلية املعارف  ،داردجلة ناشرون وموزعون  ،عمان  ، 2009 ،ص154
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جدول ( )4بعض املؤشرات االقتصادية الجزئية (املصرفية) األمريكية للمدة ((( )2008-2000نسبة مئوية))
السيولة
216.2
235.4
329.7
412.9
423.3
309.7
242.6
218.4
276.0

السنوات
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

الربحية
32.6
35.9
48.3
57.6
57.6
50.4
44.8
31.4
0.4

املصدر :من عمل الباحثان باالعتماد على الجدول ()3

خطر االئتمان
6.1
- 4.9
- 15.6
- 4.5
4.3
17.9
22.2
9.2
- 9.1
63

وبخصوص مؤشرات الربحية فقد تم استخدام مؤشر ( نسبة العائد إلى مجموع التسهيالت االئتمانية )  ،ومن خالل بيانات الجدول ( )4نجد أن
ً
ان هناك انخفاضا متواصال لهذه النسبة بعد عام  2004لغاية اندالع األزمة املصرفية في عام  2007مما يدل على عدم استقرار العمليات أو التسهيالت
االئتمانية في املصارف االمريكية مما ينذر في تعرض القطاع املصرفي ألزمة متوقعة.
64
أما مؤشرات املخاطرة االئتمانية فقد تم استخدام مؤشر ( معدل نمو إجمالي االئتمان )  ،وبالرجوع إلى الجدول السابق نجد أن هذا املؤشر بدأ
يسجل معدالت مرتفعة بعد عام  2003مردها توجيه األموال إلى مجاالت أكثر مخاطرة  ،وهذا ناجم عن توجه السياسة االئتمانية إلى مجاالت غير
مدروسة خالل السنوات التي سبقت األزمة املصرفية .
من كل ما سبق ومن خالل املؤشرات التي تم ذكرها ،نجد أنه كان باإلمكان التنبؤ باألزمة املصرفية العاملية قبل وقوعها بأكثر من سنة ،ومن ثم
عال من الرقابة املصرفية مع وجود وكاالت تصنيف ائتماني تعمل جادة وبمصداقية في
تجنبها أو على األقل الحد منها ،خاصة إذا ما كان هناك مستوى ٍّ
مجال التحليل املالي والتقدير الدقيق ملخاطر القروض املصرفية.

املبحث الثالث :األزمة املصرفية تخلق اتجاهات جديدة للسياسة النقدية.
تمثل اتخاذ كبرى البنوك املركزية العاملية لتدابير غير تقليدية في السياسة النقدية سمة مميزة لألزمة املصرفية العاملية ( ، )2008-2007إذ تغيرت
اتجاهات السياسة النقدية لهذه البنوك نحو استخدام أدوات غير معتادة استجابة لهذه األزمة املصرفية  ،بهدف تحفيز النشاط االقتصادي  ،خاصة
بعدما أصبحت السياسة النقدية التقليدية بمختلف أدواتها غير فعالة أثناء الظروف غير الطبيعية  ،ولعل من أهم أدوات السياسة النقدية غير
التقليدية التي فرضها الواقع االقتصادي املضطرب الناجم عن تداعيات هذه األزمة هي :
ً
أوال :معدل الفائدة الصفرية.
ً
تتبع السلطات النقدية سياسة أسعار الفائدة الصفرية في أوقات األزمات لتسهيل حصول األفراد على االئتمان  ،نظرا للعالقة العكسية التي
ترتبط بين أسعار الفائدة على االئتمان والكمية املطلوبة منه ،إذ أن انخفاض أسعار الفائدة يزيد من الطلب على القروض ،وبالعكس ،65بمعنى أن
منحنى الطلب العادي ينحدر من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين  ،كما في الشكل ( ، )3وهو ما تنشده السياسة النقدية من خالل أسعار الفائدة الصفرية
أو أسعار فائدة قريبة من الصفر.
شكل ( )3منحنى الطلب على االئتمان

املصدر :من عمل الباحثين.
 63جودت جعفرخطاب  ،مصدرسبق ذكره  ،ص. 171
 64صادق راشد الشمري  ،استراتيجية ادارة املخاطر املصرفية واثرها في االداء املالي للمصارف التجارية  ،دار اليازوري العلمية للنشروالتوزيع  ،عمان  ، 2013 ،ص. 131
 65محمد كمال خليل الحمزاوي  ،اقتصاديات األئتمان املصرفي  ،منشأة املصارف  ،االسكندرية  ، 1997 ،ص.100
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ً
لقد اتجهت السياسة النقدية للدول األكثر تأثرا باألزمة املصرفية العاملية ( )2008-2007نحو تخفيض معدالت الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر
استجابة لهذه األزمة ،كما تؤكده بيانات الجدول ()5
جدول ( )5معدالت الفائدة االساسية للبنك االحتياطي الفيدرالي والبنك املركزي البريطاني للمدة (( )2015-2008نسبة مئوية)
املدة
2008/3
2008/6
2008/9
2008/12
2009/3
2009/6
2009/9
2009/12
2010/3
2010/6
2010/9
2010/12
2011/3
2011/6
2011/9
2011/12

الفائدة االساسية لالحتياطي
الفيدرالي
2.61
2.00
1.81
0.16
0.18
0.21
0.15
0.12
0.16
0.18
0.19
0.18
0.14
0.09
0.08
0.07

الفائدة االساسية لبنك
انكلترا املركزي
5.25
5.00
5.00
3.00
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

الفائدة االساسية لبنك
انكلترا املركزي

الفائدة االساسية لالحتياطي
املدة
الفيدرالي
0.50
0.13
2012/3
0.50
0.16
2012/6
0.50
0.14
2012/9
0.50
0.16
2012/12
0.50
0.14
2013/3
0.50
0.09
2013/6
0.50
0.08
2013/9
0.50
0.09
2013/12
0.50
0.08
2014/3
0.50
0.10
2014/6
0.50
0.09
2014/9
0.50
0.11
2014/12
0.50
0.11
2015/3
0.50
0.13
2015/6
0.50
0.14
2015/9
0.50
0.24
2015/12
)Source: (www.federalresrve.gov) , (www.bankofengland.co.uk

فمن خالل الجدول( )5نجد أن البنك االحتياطي الفيدرالي بدأ بتخفيض معدل الفائدة األساسية مع تفاقم األزمة املصرفية العاملية  ،إذ انخفضت
هذه النسبة من  %2.1بداية عام  2008إلى  0.16نهاية العام نفسة  ،ثم سجلت أدنى انخفاض لها نهاية عام  2011عندما وصلت إلى  ، %0.07في حين
بدأ البنك املركزي البريطاني بتخفيض معدل الفائدة األساسية بعد عام  2008بنسبة كبيرة  ،عندما انخفضت هذه النسبة من  %5.25بداية عام
 2008لتصل إلى  %1بداية عام  2009ثم انخفضت بعد ذلك بنصف نقطة لتستقر عند  ، %0.5واستمرت عند هذا املستوى حتى نهاية عام  ،2015في
املقابل أبقى كل من البنك املركزي األوربي وبنك اليابان املركزي أسعار الفائدة عند مستويات متدنية وقريبة من الصفر في السنوات التي أعقبت هذه
األزمة. 66
ً
ويعد هذا االنخفاض لسعر الفائدة عند هذا املستوى الصفري منسجما مع األهداف العامة للسياسة االقتصادية املتبعة في الواليات املتحدة
األمريكية وبريطانيا واالتحاد األوربي واليابان ،الهادفة إلى حفز النشاط االقتصادي من خالل سياسة توسعية ما يعرف بسياسات التحفيز املالي.
ً
ثانيا :التالعب بقيمة العملة
ً
ً
حسب النظرية االقتصادية ،العملة القوية سمة تميز االقتصاد القوي ،إال أن قوة العملة عندما تتجاوز حدا معينا من شأنها أن تضعف
االقتصاد ،لذا تعمل السياسة النقدية في العديد من دول العالم على إضعاف قيمة عملتها املحلية مقابل العمالت األجنبية بهدف تحقيق ميزه
تنافسية*67في االقتصاد العالمي  ،وهذا ما يسمى بحرب العمالت. 68
ً
بدأت السياسة النقدية للواليات املتحدة األمريكية باستخدام هذه األداة بشكل أكثر وضوحا بعد األزمة املصرفية العاملية بنحو عام ،عندما اتجهت
بتخفيض قيمة عملتها بالنسبة للعمالت األخرى ،كما هو موضح في الجدول ( ،)6بعدما تأكد أن تخفيض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياته ألنعاش
االقتصاد األمريكي لم تكن كافية لالنتقال من حالة الركود.
 66صاري علي  ،السياسة النقدية غير التقليدية  :االدوات واألهداف  ،مصدرسبق ذكره  ،ص.67
 *67لقد ظهر التسابق بين الدول في اعتماد سياسة التخفيض التنافس ي ألسعارصرف عمالتها من خالل االتي:
 تخفيض قيمة عملة بلد ما يجعل صادر اته الى الخارج أكثرتنافسية ألن تكلفتها تصبح اقل بالنسبة للمستوردين االجانب  ،ومن ثم تخرج االقتصاد من حالة الركود . تخفيض قيمة العملة يجعل وارداته من الخارج أكثرتكلفة  ،االمر الذي يؤدي الى التحول نحو شراء السلع املحلية  ،فيزداد الطلب واالستثماروينشط االقتصاد . تخفيض قيمة عملة بلد ما يشجع على تدفق رؤوس االموال واالستثمار االجنبي الى الداخل مستفيدة من تكلف ة االنتاج املنخفظة الناجمة عن ضعف قيمة العملة املحلية . 68للمزيد عن حرب العمالت أنظر:
جايمس ريكاردز ،حروب العمالت  :افتعال االزمة العاملية الجديدة  ،ترجمة أنطوان باسيل  ،شركة املطبوعات للتوزيع والنشر ،بيروت  ، 2014 ،ص. 325 – 291

122

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 1, 2019

عبد احلسني الغالبي ،يوسف غدير

وجهة نظر جديدة يف العالقة بني السياسة النقدية واألزمات املصرفية.....

جدول ( )6أسعارصرف بعض العمالت مقابل الدوالراألمريكي للمدة ()2014-2009
الجنيه االسترليني
1.564
1.546
1.604
1.585
1.564
1.572

السنوات
2009
2010
2011
2012
2013
2014

اليورو
1.393
1.327
1.391
1.286
1.328
1.329

الين الياباني
0.011
0.011
0.013
0.013
0.015
0.015

املصدر :صاري علي  ،البنوك املركزية في الدول النامية وقدرتها على املنافسات غير التقليدية  ،مجلة االقتصاد واملالية  ،متاح على االنترنت

http://www.asjp.cerist.dz/en/

لقد كانت من أبرز نتائج هذه األداة ،فقدان الدوالر األمريكي لدوره الرئيس بوصفه عملة االحتياط العاملية األولى.
ً
ثالثا :التيسير الكمي أو التسهيل الكمي:
يقصد بالتيسير الكمي بأنه سياسة نقدية غير تقليدية تلجأ اليها البنوك املركزية لتحفيز االقتصاد القومي بعدما تصبح السياسة النقدية
ً
التقليدية غير فعالة ،حيث تشتري السلطات النقدية موجودات ذات فترات استحقاق طويلة األجل بدال من السندات الحكومية قصيرة األجل ،بقصد
تخفيض معدالت الفائدة ذات األجل الطويل ،وينفذ البنك املركزي عمليات التيسير الكمي من خالل شراء املوجودات املالية من املصارف التجارية ومن
ً
ً
شركات القطاع الخاص باألرصدة املودعة بالحسابات الكترونيا من قبل مصدرها (أي النقود الجديدة املنشأة الكترونيا) ،وبالتالي يزيد هذا األجراء من
االحتياطات النقدية الفائضة للمصارف ،باإلضافة إلى رفع أسعار املوجودات املالية التي قام بشرائها ،ويخفض من عائداته ،وتتم هذه العملية في ظل
السوق املفتوحة ،مما يعني أن البنك املركزي يتحول من صانع للسياسة النقدية إلى مشتر وبائع لألوراق املالية 69،ويمثل التيسير الكمي عملية شراء
األصول من املصارف بغية ضخ األموال في االقتصاد ،والهدف األساس ي من استخدامه هو التأثير في معدل الفائدة الحقيقية في األمد الطويل من خالل
ً
توقعات األفراد حول مسار معدل الفائدة وأيضا من خالل أسعار السندات ،فانخفاض معدالت ا لفائدة في األمد الطويل لها تأثير كبير على إنعاش
االقتصاد ،وكذلك بهدف زيادة عرض النقد الضيق والواسع ،حيث يتم تمويل التيسير الكمي من خالل قيام البنك املركزي ببيع سندات قصيرة األجل
70
وشراء سندات طويلة األجل ،وكذلك من خالل زيادة القاعدة النقدية.
إن التيسير الكمي يقوم على أساس قيام السلطة النقدية باستخدام النقود املصدرة من قبلها بشراء السندات املالية طويلة األجل ،والتي تعثرت
أسعارها لغرض زيادة سيولة املصارف التجارية التي تمتلك تلك السندات ،ومن ثم معالجة أزمة السيولة التي عانت منها تلك املصارف.
لقـد بـدأت السـلطة النقديــة للواليـات املتحـدة األمريكيــة باسـتخدام أداة التيسـير أو التســهيل الكمـي بدايـة عــام  2008اسـتجابة لألزمـة املصــرفية
العاملية ،عندما أقدم بنك االحتياط الفيدرالي بشراء األصول واسعة النطاق ،وكما هو واضح في بيانات الجدول (.)7
جدول ( )7عمليات التسهيل الكمي التي قام بها البنك االحتياطي الفيدرالي للمدة (( )2015-2008ملياردوالر)
املدة

سندات الخزينة

سندات دين الوكاالت الفيدرالية

سندات الرهن العقاري

اجمالي السندات

اجمالي موجودات االحتياطي الفيدرالي

2008/3
2008/6
2008/9
2008/12
2009/3
2009/6
2009/9
2009/12
2010/3
2010/6
2010/9
2010/12
2011/3
2011/6
2011/9
2011/12

612.305
478.796
476.578
476.014
474.746
653.193
765.633
776.587
776.667
776.970
811.669
1016.102
1333.445
1617.060
1664.655
1672.092

0
0
10.000
20.878
50.393
96.626
129.206
159.879
167.488
165.614
154.105
147.460
132.495
116.704
108.268
103.994

0
0
0
0
236.156
467.226
693.595
908.257
1073.800
1128.661
1078.539
992.141
937.155
908.853
870.883
837.295

612.305
478.796
486.578
496.892
761.295
1217.044
1588.434
1844.722
2017.955
2071.244
2044.313
2155.703
2403.095
2642.617
2643.806
2613.382

895.768
894.212
1213.912
2258.744
2073.227
2027.327
2161.763
2237.258
2316.525
2347.938
2301.873
2423.457
2626.589
2869.167
2854.233
2928.485

69

عبدالعزيز شويش عبدالحميد وبشرى عبدالهادي احمد ،التسهيل الكمي ودوره في السياسة النقدية ،مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية ،مجلد ،4العدد ،2014 ،2ص-124
.125
 70بسمان كامل جواد ،مصدرسبق ذكره ،ص.18
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2012/3
2012/6
2012/9
2012/12
2013/3
2013/6
2013/9
2013/12
2014/3
2014/6
2014/9
2014/12
2015/3
2015/6
2015/9
2015/12

1664.911
1666.530
1648.403
1656.930
1794.459
1928.416
2062.004
2208.829
2311.539
2396.972
2448.625
2461.420
2459.666
2460.911
2461.946
2461.554

96.478
91.484
83.405
76.753
72.423
70.658
63.652
75.221
47.343
43.659
40.006
38.677
36.877
35.895
35.093
32.944

املصدر :العمود (  ) 5 ، 3 ، 2 ، 1موقع البنك االحتياطي الفيدرالي

عبد احلسني الغالبي ،يوسف غدير
836.786
854.979
834.979
926.558
1070.932
1208.116
1342.004
1496.943
1603.104
1663.897
1706.282
1747.377
1731.909
1746.393
1752.619
1747.467

2598.175
2612.993
2566.787
2660.271
2937.814
3207.189
3467.660
3762.993
3961.985
4104.528
4194.913
4247.474
4228.452
4243.199
4249.658
4241.965

2880.463
2865.698
2806.187
2908.859
3203.926
3478.672
3734.018
4032.575
4226.971
4368.348
4459.050
4509.462
4480.603
4495.055
4497.484
4486.587

www.federalreserve.gov

 -العمود ( )4من عمل الباحثين.

ً
ومــن خ ــالل الج ــدول (  ) 7نج ــد أن البنــك االحتي ــاطي الفي ــدرالي ق ــد توس ــع كثي ـرا ببرن ــامج ش ـراء االص ــول  ،إذ ارتفعــت إجم ــالي املش ــتريات م ــن ه ــذه
الس ــندات م ــن ( )2074.571ملي ــار دوالر ع ــام  2008لتص ــل إل ــى ( )16963.274ملي ــار دوالر ع ــام  ، 2015وق ــد ش ــملت تل ــك املش ــتريات ثالث ــة أن ــواع م ــن
السندات ( سندات الخزينة  ،سندات دين الوكاالت الفيدرالية  ،سندات الـرهن العقـاري )  ،وهـذا يعنـي أن حجـم مشـتريات البنـك الفيـدرالي قـد تضـاعف
إلى أكثر من سبع مرات خالل تلك الفترة ،األمر الذي أدى إلى زيـادة حجـم ميزانيـة البنـك بشـكل كبيـر مـن خـالل الزيـادة الحاصـلة فـي إجمـالي موجوداتـه التـي
وصلت في عام  2015إلى ( )17959.729مليار دوالر
ويمثل الجدول ( )8قيام البنك األوربي ( ) FCBباستخدام سياسة التسهيل الكمي ،والتي يطلق عليها عمليات إعادة التمويل طويلة األمد ()LTRO
ملعالجة النقص في كميات النقد في االقتصادات االوربية ،إذ يتم توسيع املوجودات التي تستخدمها املصارف كضمان أضافي ،ومن ثم تقديمها إلى
البنك املركزي األوربي مقابل اليورو.
جدول ( )8عمليات التسهيل الكمي التي قام بها البنك املركزي األوربي في برنامج ( )LTROلتجاوز أزمة 2008
التاريخ
كانون اول 2011

املقدار (مليار يورو)
489.19

آذار 2012
تشرين ثاني 2012

529.53
13.52

كانون اول 2012
كانون ثاني 2013

14.96
10.46

املجموع

1057.66

املصدر :املوقع الرسمي للبنك املركزي االوربي ،متاح على األنترنت www.ecb.org

إن استخدام التيسير الكمي يمثل الرجوع إلى النظرية النقدية مليلتون فريدمان ،والتي تشير إلى أن حدوث زيادة في القاعدة النقدية يمكن أن تؤدي إلى
زيادة في االئتمان املقدم من قبل املصارف التجارية لعمالئها 71.بمعنى آخر أن تدخل البنك املركزي بشراء السندات في السوق املفتوحة ،وبأسعار مرتفعة
ً
جدا سيشجع الوحدات املصرفية بيع ما لديهم من هذه األوراق ،مما يعني زيادة أرصدتها النقدية بصورة ملحوظة ،وبالتالي تحقيق التوازن في محفظتها
72
االستثمارية التي تتألف من سندات طويلة األجل باإلضافة إلى املوجودات املالية األخرى ،وبالتالي زيادة االحتياطات النقدية للمصارف.
وقد أتفق االقتصاديون على أن التيسير الكمي يعد املالذ األخير ملتخذي القرار النقدي عند ما تكون الفائدة صفرية (اقتصاد دون معدل فائدة) ويستمر
73
االقتصاد في تعثره.

)Ryan Josh and other, Strategic quantitative easing: stimulating investment to rebalance the economy, July 2013 , (www.neweconomics.org

71

 72عوض فاضل اسماعيل الدليمي ،النقود والبنوك ،مطبعة الحكمة للطباعة والنشر ،املوصل ،1995 ،ص.570

 73الباحثون السوريون،

www.syr-res.com?R5023janvary19,2015,P.3
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مما سبق نجد أنه ومع تطور النظام املصرفي للدول املتقدمة ،فإن استخدام أداة التيسير الكمي جعلت البنك املركزي لم يعد دوره مقتصر على املالذ
ً
األخير لإلقراض للمصارف التجارية ،وإنما تعدى ذلك وأصبح يتعامل بشكل مباشر في األسواق املالية بعدما أضاف هدفا آخر إلى أهدافه واملتمثل
باالستقرار املالي.
ً
رابعا :اإلرشاد املستقبلي أو التدخل الكالمي:
ً
تندرج السياسة النقدية غير التقليدية في فئتين رئيسيتين ،فباإلضافة إلى التيسير الكمي ،هناك أيضا اإلرشاد املستقبلي ويقصد به ،التدخل
الكالمي وبيان خطط وتوجهات البنوك املركزية املستقبلية ،والتي يمكن استخدامها كمحاولة لتنشيط االقتصاد من خالل قيام البنك املركزي لإلشارة
ً
ً
إلى سياساته املستقبلية بمصداقية وأكثر وضوحا ،فإذا وعد بتخفيض معدالت الفائدة مستقبال أو يعد باإلبقاء على معدالت الفائدة منخفضة حتى
تصل بعض املؤشرات االقتصادية إلى املستوى املستهدف ،وتم تصديقه فإنه يمكن أن يحفز النشاط االقتصادي ،وربما تكون اإلرشادات املستقبلية
ً
ً
أكثر نجاحا عند ما يتم اإلعالن عنها بشكل واضح ،أي تكون ملزمة لسياسة نقدية واضحة بدال من التوقعات املستقبلية للوضع االقتصادي والسياسة
74
التي من املحتمل ان يتبعها البنك املركزي.
أما عن آلية عمل هذه األداة فإنه تم تطبيقها من قبل البنوك املركزية في بعض الدول املتقدمة ،ففي عام  1999قام البنك املركزي الياباني بالتدخل
الكالمي عندما وعد بانه سيحافظ على سعر الفائدة املنخفض حتى تنحسر مخاوف االنكماش ،وفي عام  2009أكد البنك الفيدرالي أن سعر الفائدة
سيبقى منخفض حتى منتصف عام  2013على األقل ،وفي عام  2013اعلن بنك انكلترا املركزي إنه لن يرفع سعر الفائدة حتى تنخفض البطالة إلى
76
 75.%7وتكمن أهمية هذه األداة في اآلتي:
ً
 .1يبين التدخل الكالمي توجهات السياسية النقدية بشكل واضح لألفراد ،وكذلك اآلثار املترتبة عليها ،مثال عندما أعلن البنك الفدرالي أسعار الفائدة
ً
ستبقى منخفضة حتى تنخفض البطالة إلى  % 6.5على األقل ،أو طاملا نسبة التضخم ليست أكثر من  %2.5واستنادا إلى هذا سوف يبني األفراد
توقعاتهم من خالل رصد التغيرات في املؤشرات االقتصادية املتمثلة بالبطالة والتضخم.
 .2عندما يفهم الجمهور تصريحات البنك املركزي وصدقها فإن ذلك يسهل على السلطة النقدية تنفيذ التزاماتها ،ومن ثم تحقيق األهداف املرجوة منها
نتيجة التوافق بين توقعات السوق وتوجهات السياسة النقدية.
ً
ً
ً
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن األدوات النقدية غير التقليدية سابقة الذكر تلعب دورا محوريا في تعزيز تدخالت البنوك املركزية كالميا ،إذ يجد
املستثمرون وعود البنوك املركزية أكثر مصداقية إذا ما ترافقت مع هذه األدوات ،وبالتالي نجاح السياسة النقدية غير التقليدية في تنشيط حالة
االقتصاد خاصة إذا ما اتبعتها البنوك املركزية بقوة وأكثر مصداقية.

الخاتمة:
بعد استعراض فقرات البحث والتحليل الذي انطوى عليه فان الباحثين يؤشران اهم النتائج والتوصيات التي وصل اليها البحث.
ً
أوال :النتائج
 .1انتجت االزمة املالية  2008- 2007اتجاهات جيدة غير تقليدية للسياسة النقدية فتحت افاقا جديدة لتوسيع مدى تأثيرها على الحياة
االقتصادية واسهمت في مساعدة الدول املازومة على عبور االزمة.
 .2لقد أظهرت األزمة املصرفية ( )2008-2007ضعف الدور الذي تبنته املنظمات االقتصادية الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين) في إيقاف
هذه األزمة أو الحد من آثارها السلبية ،بعدما تخلتا عن دورهما في تقديم املعونات املالية املطلوبة لدول االقتصاديات املتأزمة ،بل على العكس
ٌ
ٌ
متعمد لحجم املساعدة املقدمة لتلك الدول ،األمر الذي فاقم من حدة األزمة على الدول املعنية.
تقصير
من ذلك كان هناك
 .3إن إقدام املصارف على التوسع املفرط في اإلقراض بدون ضمانات كافية كان من أهم أسباب نشوء األزمة املصرفية العاملية ،فالتوسع في فترة
ً
الرواج غالبا ما يولد فقاعات ما تلبث أن تنفجر محدثة أزمة مصرفية ،باعتبار أن غالبية هذا التمويل ال يستخدم في القطاعات اإلنتاجية ،وإنما

74
75

إيفلين املصطفى ،كيف يعالج البنك املركزي االزمات االقتصادية؟ www.mhabash.comL2016L03L15 ،

ايفلين املصطفى ،مصدرسبق ذكره .
76

Wood Ford Michael. Methods of policy Accommodation at the Interest-Rate Lower Bound, Columbia University, September 16,
2012, P.P.5-8.
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يتم استخدامه في مجاالت العقار أو املضاربات أو القروض االستهالكية بهدف تحقيق الربح السريع ،كل ذلك أدى إلى تزايد حجم الديون وتعرض
املصارف للمخاطر ،األمر الذي ساهم في نشوء مثل هذه األزمة.
ً
ً
 .4يعد التنبؤ باألزمات املصرفية أمرا صعبا نتيجة لضعف أجهزة اإلنذار املبكر في مراقبة سلوك التغيرات الحاصلة في املتغيرات االقتصادية الكلية
والجزئية (املصرفية).
ً
ثانيا :التوصيات
 .1ال بد للبنوك املركزية عامة وفي الدول النامية على وجه الخصوص االستفادة من األدوات غير التقليدية للسياسة النقدية قدر اإلمكان للوقوف
بوجه االزمات.
 .2البد من إعطاء دور أكبر للسلطات النقدية بمراقبة املصارف للحيلولة دون األفراط في اإلقراض املصرفي دون ضمانات كافية ،إلبعاد النظام
املصرفي عن أزمات السيولة وحاالت اإلعسار ،و بما يضمن حقوق املودعين ،خاصة مع اتساع نطاق األزمات املصرفية
 .3يجب النظر إلى أنظمة اإلنذار املبكر على إنها أداة من بين العديد من األدوات التي يمكن استخدامها في تحليل املخاطر املصرفية ،باإلضافة إلى أن
ً
استخدامها يجب أن يكون جزءا من تحليل أوسع وأشمل للتنبؤ باألزمات املصرفية قبل وقوعها.
 .4على اقتصاديات الدول النامية التحوط واالستعداد بتسخير مختلف الوسائل املمكنة ملواجهة الصدمات املفاجئة التي يمكن أن تنتج عن
استخدام الدول املتقدمة لسياسات نقدية غير تقليدية.
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Abstract:

The crisis of 2007-2008 is one of the worst of the global banking crises. It started in the United
States of America and then spread to various countries in the world, most of which economies were closely
linked to the US economy. The problem that focuses on this research is determined by the introduction of a
new view that believes that monetary policies are the result of banking crises and not only as these policies are
known to cause some crises and can be an important way to address them. From the study of this crisis, the
researchers concluded that there are six tools for monetary policy that have been developed and are in use.
They are commonly used after the crisis. They are zero interest rate, exchange rate changing, quantitative
easing, future guidance or verbal intervention, negative real interest rates and The objectives of the Central
Bank and the fate of its independence.
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دور إعادة هندسة العمليات في اكتساب األسبقيات التنافسية
دراسة حالة مؤسسات قطاع الطحن بوالية بسكرة-3
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امللخ :
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار دور إعادة هندسة العمليات كأحد أبرز األساليب اإلدارية الحديثة في اكتساب األسبقيات التنافسية ،وقد أجريت
على عينة من أهم املؤسسات الجزائرية وفي أهم القطاعات (قطاع الطحن) ،وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أنه توجد عالقة ارتباط
إيجابية وأثر ذو داللة إحصائية لكل بعد من أبعاد إعادة هندسة العمليات (البعد اإلجرائي ،البشري والتكنولوجي) في اكتساب األسبقيات التنافسية
(تحسين مستوى الجودة ،تشجيع اإلبداع ،السيطرة على التكاليف ،التحكم في عامل الوقت ،وتحقيق املرونة في الفعل ورد الفعل اتجاه األحداث)،
وجاءت على إثرها مجموعة من التوصيات واالقتراحات اإلجرائية التي تستدعي في مجملها ضرورة تطبيق مؤسسات قطاع الطحن ألسلوب إعادة هندسة
العمليات اإلدارية بهدف اكتساب واحدة أو أكثر من األسبقيات التنافسية كمصادر استراتيجية تحقق لها التفوق على منافسيها وتضمن لها البقاء
واالستمرارية في ظل انفتاح األسواق الجزائرية على املنافسة األجنبية ،وتفتح أمامها مجاالت أوسع القتحام األسواق العاملية والتنافس فيها بكفاءة.
الكلمات املفتاحية :إعادة هندسة العمليات ،األسبقيات التنافسية ،قطاع الطحن ،والية بسكرة.

املقدمة:
ترتب عن اعتماد الجزائر الستراتيجية اقتصاد السوق وانضمامها التفاقية منظمة التجارة العاملية قرار فتح أسواقها تدريجيا أمام املنافسة
األجنبية  ،غير أن هذا القرار كان له انعكاسات سلبية على املؤسسات االقتصادية الجزائرية عامة ومؤسسات قطاع الطحن ببسكرة خاصة ،فأضحت
تواجه صعوبات كبيرة بسبب عدم قدرتها على الصمود أمام املنافسة األجنبية من جهة ،وعدم قدرة أساليبها اإلدارية التقليدية على إحداث التكيف
املطلوب من جهة أخرى .وفي ظل هذه الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي تواجهها مؤسسات قطاع الطحن ينبغي عليها البحث عن سبل جديدة
لضمان البقاء واالستمرارية ،فما كان صالحا باألمس من نظم ومبادئ إدارية ،لم ُيعد األفضل واألكفأ اليوم ،فلكل زمن مقتضياتها من عناصر التفوق
والتقدم ،ويعتبر القرن الحادي والعشرين قرن التغيير وفقا ملا دعت إليه أساليب اإلدارة الحديثة ،ولعل أبرزها "إعادة هندسة العمليات اإلدارية" التي
ظهرت خالل التسعينيات من القرن املاض ي بدعوة جريئة من ) )Hammer, Champy and davenportإلعادة النظر في كل ما اعتادت املنظمة
القيام به ،على افتراض وجود إشكاالت وقصور في مختلف العمليات اإلدارية قد ال يكفيها إجراء التحسينات الجزئية ،بل تحتاج إلى إحداث تغيير جذري
يشمل إعادة تصميم عملياتها ،تغيير التركيبة البشرية ،واالعتماد بشكل كبير على تكنولوجيا املعلومات الحديثة .وقد أثبتت إعادة هندسة العمليات
اإلدارية فعاليتها في الكثير من الشركات العاملية منها (…  )Ford, IBM, Kodak,ك خيار ملواجهة التغيرات املفاجئة في بيئة أعمالها ،حيث تمكنت من
تحقيق تحسينات جوهرية في معايير األداء مكنتها من اكتساب واحدة أو أكثر من األسبقيات التنافسية (التكلفة ،الجودة ،الوقت ،املرونة واإلبداع)
والتي استخدمتها كأسلحة استراتيجية ملواجهة املنافسين ،وفتحت أمامها مجاالت واسعة القتحام األسواق العاملية والتنافس فيها بكفاءة.
ضمن هذا السياق الفكري ،نحاول خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على دور إعادة هندسة العمليات اإلدارية بأبعادها الثالثة (اإلجرائي ،البشري
والتكنولوجي) في اكتساب األسبقيات التنافسية في مؤسسات قطاع الطحن بوالية بسكرة .وعليه ،تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول السؤال التالي:
ما دور إعادة هندسة العمليات اإلدارية في اكتساب األسبقيات التنافسية في مؤسسات قطاع الطحن بوالية بسكرة؟
يندرج عن هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما مدى وعي كوادر مؤسسات قطاع الطحن ببسكرة بأهمية إعادة هندسة العمليات اإلدارية؟
 .2ما مدى وعي كوادر مؤسسات قطاع الطحن ببسكرة بضرورة اكتساب األسبقيات التنافسية؟
ً
 .3هل يلعب البعد اإلجرائي إلعادة الهندسة دورا في اكتساب األسبقيات التنافسية بمؤسسات قطاع الطحن ببسكرة؟
ً
 .4هل يمكن أن تلعب إعادة هيكلة املورد البشري دورا في اكتساب األسبقيات التنافسية ملؤسسات قطاع الطحن ببسكرة؟
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 .5هل يمكن أن تكتس ب مؤسسات قطاع الطحن ببسكرة أسبقيات تنافسية من خالل إحداث التغيير التكنولوجي فيها؟
ولتوضيح هذا الدور أو ذاك كان البد من البحث في طبيعة العالقة بين أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية وكيفية اكتساب األسبقيات التنافسية،
ولهذا استندت هذه الدراسة إلى ثالثة فرضيات تتعلق بهذه األبعاد ،وهي كاآلتي:
".1ال يوجد دور ذو داللة إحصائية للبعد اإلجرائي في اكتساب األسبقيات التنافسية في مؤسسات قطاع الطحن ببسكرة".
".2ال يوجد دور ذو داللة إحصائية إلعادة هيكلة املوارد البشرية في اكتساب األسبقيات التنافسية في مؤسسات قطاع الطحن ببسكرة".
".3ال يوجد دور ذو داللة إحصائية للتغيير التكنولوجي في اكتساب األسبقيات التنافسية في مؤسسات قطاع الطحن ببسكرة".

أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها كونها تبرز ضرورة قيام مؤسسات قطاع الطحن بإعادة هندسة العمليات اإلدارية فيها أمام عجز األساليب اإلدارية
َّ
التقليدية التي تت ِّب ُع َها أغلب املؤسسات االقتصادية الجزائرية ،إلى جانب إلزامية العمل على تحقيق السبق التنافس ي في ظل بيئة أعمال شديدة
التنافس ،في محاولة إليجاد العالقة بين أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية واألسبقيات التنافسية التي أصبحت مطلبا أساسيا للمؤسسات في بيئة
سريعة التغيير.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تطوير مقاربة إدارية حديثة تفترض أن اكتساب األسبقيات التنافسية يرتبط بشكل أساس ي بإعادة النظر في كل ما اعتادت
عليه املؤسسات الجزائرية من أساليب إدارية تقليدية ،من خالل تقص ي مدى ارتباط أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية بقدرة مؤسسات قطاع
الطحن ببسكرة على تحقيق األسبقيات التنافسية.

منهج الدراسة املستخدم:

ُ
استخدم في هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ألنه األنسب ،فمن خالله يمكن دراسة الظاهرة كما هي في الواقع ووصفها وصفا دقيقا بما
يساعد على فهم وتحليل طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة.

نموذج الدراسة:
على ضوء إشكالية الدراسة وأهدافها تم تصميم نموذج افتراض ي لتمثيل العالقة بين إعادة هندسة العمليات اإلدارية واألسبقيات التنافسية.
وبذلك ،فإن التصور العام لهذا النموذج كما هو موضح في الشكل التالي:
الشكل رقم ( :)1نموذج الدراسة
إعادة هندسة العمليات اإلدارية

األسبقيات التنافسية
التكلفة

البعد اإلجرائي

الجودة

البعد البشري

الوقت
املرونة

البعد التكنولوجي

اإلبداع

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد
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التعريفات اإلجرائية:
إعادة هندسة العمليات :منهج إداري حديث يقوم على إحداث تغيير جذري في البناء التنظيمي وإعادة تصميم العمليات اإلدارية بهدف تحقيق
تحسينات جوهرية فائقة وليست هامشية أو تدريجية في معايير األداء الحاسمة مثل التكلفة والجودة والخدمة والسرعةHammer, Champy, ( .
)1993, P.24

إعادة تصميم إجراءات العمل :هي عملية ابتداع كاملة لكيفية أداء العمل من خالل إحداث تغييرات جوهرية وإعادة تصميم جذرية للعمليات ،وإعادة
النظر في األنشطة التي تؤدى ضمن وظائف معينة ،وطريقة تجميع هذه األنشطة في مهام وواجبات ،والصالحيات والسلطات املخولة لشاغل كل وظيفة،
واألدوات واألساليب املستخدمة في أداءها (ماهر ،2007 ،ص.)279 :
إعادة هيكلة املوارد البشرية :تنطوي على تغيير التركيبة البشرية من حيث العدد والنوع ،نتيجة إعادة تصميم هيكل العمالة وإعادة النظر في
املمارسات واألنظمة الخاصة بها ،من تصميم الوظائف ،تخطيط القوى العاملة ،التنمية والتدريب ،نظام الحوافز واألجور ،املسار الوظيفي ،تقييم أداء
العاملين ...بهدف تخفيض التكاليف وتحسين كفاءة األداء وزيادة الفعالية (نفس املرجع ،ص)562 :
التغيير التكنولوجي :ويشير إلى مجمل التغييرات في التجهيزات واملكائن والعمليات املساعدة لألفراد في إنجاز أعمالهم ،وقد تكون تغييرات جزئية بسيطة،
أو تغييرات أساسية شاملة ،وينطبق ذلك على كل من تكنولوجيا العمل وتكنولوجيا املعلومات (الكساسبة ،2004 ،ص.)67:
األسبقيات التنافسية :األبعاد التي يتوجب على إدارة العمليات أن تمتلكها لغرض تمكين املنظمة عن طريق أحدها أو مجموعة منها االستجابة
لطلب السوق الذي تتنافس فيه )( Krajewski, Ritzman , 1996, P.47

الدراسات السابقة:
في إطار هذه الدراسة تم االطالع على عدد من الدراسات التي تناولت بالتحليل أحد جوانب املوضوع أو تقاطعت معه ،بهدف معرفة ما توصل إليه
الباحثين من نتائج وإثراء األفكار واستثارتها .وفيما يلي تقديم لبعض هذه الدراسات:
 دراسة دجلة مهدي محمود( :2007 ،أثر إعادة الهندسة في تحقيق املزايا التنافسية) .مجلة التقني املجلد  ،20العدد  ،2املعهد التقني ،الجامعة
التقنية الوسطى ،الكوت ،العراق) ،هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية إعادة تصميم الوظائف والعمليات لتحسين مستويات األداء ونظم
االتصال في شركة الصناعات النسيجية في تحقيق امليزة التنافس ي ،وتوصلت إلى:
 .1إعادة تصميم الوظائف يؤدي إلى تقديم خدمة سريعة واإلبداع واالبتكار من خالل األداء املتكامل لجميع العاملين؛
 .2إعادة تصميم العمليات يؤدي إلى تحسين األداء وسرعة االستجابة وتشجيع اإلبداع واالبتكار في إدارة الوظائف والعمليات؛
 .3تحسين مستويات األداء يساهم في تقليص الوقت املخصص لتسليم الطلبية للعميل وتشجيع االبتكار واإلبداع في الوظائف؛
 .4تحسين نظام االتصال ييهئ تدفقا سريعا للمعلومات ويقلل من الوقت املخصص للتسليم.
 دراسة محبوب مراد( :2014 ،استخدام استراتيجية إعادة الهندسة اإلدارية في تحسين جودة الخدمات املصرفية ،دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية
الريفية وكالة بسكرة) .أطروحة دكتوراه علوم ،تخصص اقتصاد وتسيير املؤسسة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة بسكرة.
هدفت هذه الدراسة إلى عرض مفهومي إعادة الهندسة اإلدارية وجودة الخدمات املصرفية والعالقة بينهما ،وتحديد متطلبات تحسين الجودة بغية
مواكبة التغيرات التكنولوجية واالقتصادية ،وتوصلت إلى النتائج التالية:
 .1تعتبر إعادة الهندسة اإلدارية ضرورة فرضتها معطيات الواقع ،كتغير رغبات واحتياجات الزبائن بشكل سريع نتيجة لتأثرها باالبتكارات
التكنولوجية الحديثة ،وبروز تحديات جديدة في مجال العمل املصرفي كحوكمة املؤسسات وإعادة الهندسة املالية؛
 .2تساهم إعادة هندسة العمليات اإلدارية في تحسين جودة الخدمات املصرفية من خالل تركيزها على االبتكار واإلبداع؛
 .3يعتبر البعد اإلجرائي أكثر أبعاد إعادة الهندسة اإلدارية تأثيرا في جودة الخدمة املصرفية ثم البعد التنظيمي ،وأخيرا البعد التكنولوجي.
 دراسة خليل عطا هللا وراد( :2008 ،دور هندسة العمليات اإلدارية في دعم قرارات خفض التكاليف في ظل فلسفة إدارة التغيير) .ورقة بحث مقدمة
إلى املؤتمر الدولي السنوي الثامن حول إدارة التغيير ومجتمع املعرفة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة ،عمان ،األردن) .هدفت هذه
الدراسة إلى تحديد كيف يمكن استخدام إعادة هندسة العمليات في التوصل إلى نموذج يساهم في خفض التكاليف ،وعرض بعض التجارب املعتمدة
على االستراتيجيات الحديثة للتغيير ،وتوصلت إلى النتائج التالية:
 .1يوجد إدراك ووعي لدى إدارة شركات القطاع الخاص في األردن بأهمية إعادة هندسة العلميات والفوائد التي تعود عليها؛
ً
ً
 .2تتغير الشركات التي تطبق إعادة الهندسة تغيرا جذريا في كافة الجوانب التقنية ،االقتصادية واإلدارية؛
 .3استخدام أسلوب إعادة الهندسة يؤدي إلى التخلص من النشاطات غير الضرورية مما ينعكس على تخفيض التكاليف.
 دراسة حسين نادية شاكر( :2012 ،تكامل إعادة هندسة العمليات واملداخل املعاصرة لتخفيض التكاليف في ظل فلسفة إدارة التغيير (نموذج
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مقترح( دراسة تطبيقية في الشركة العامة للصناعات الكهربائية في الوزيرية) .مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ،املجلد  ،18العدد  ،69كلية اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة بغداد ،العراق) .هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن الكيفية التي يتكامل بها مدخل إعادة هندسة العمليات مع املداخل املعاصرة
في ظل إدارة التغيير من أجل تخفيض التكاليف واستهدفت الشركة العامة للصناعات الكهربائية ،وتوصلت إلى أن إعادة هندسة العمليات تعد أحد
أبرز املداخل اإلدارية الحديثة املالئمة ملواكبة التقدم العلمي والتغيرات في بيئة األعمال ،وتحقيق هدف املنظمات في مالحقة التطورات السريعة من
خالل تغيير عملياتها وأنشطتها تغييرا جذريا مما يساهم في تخفيض تكلفة املنتجات مع مراعاة تحسين الجودة للحفاظ على قيمتها في السوق وتلبية
احتياجات الزبون وتحقيق رغباته وبلوغ هدف النمو واالستقرار في ظل التكامل بين إعادة هندسة العمليات واملداخل األخرى.
 دراسة سماللي يحضيه( :2004 ،أثر التسيير االستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية ،مدخل
الجودة واملعرفة) .أطروحـة دكـتوراه دولـة في العلـوم االقتـصادية تخصـص التسـيـير ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر) .هدفت
هذه الدراسة إلى تثمين االتجاه الجديد في التحليل االستراتيجي الذي يربط تنمية املزايا التنافسية للمؤسسة االقتصادية بمواردها الداخلية،
واملساهمة في صياغة نموذج مبني على التحليل االستراتيجي للموارد الداخلية ،والتأكيد على اإلطار الفكري لدور التسيير االستراتيجي للموارد البشرية
في تحقيق امليزة التنافسية .وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:
 .1ضمن استراتيجية التمييز تسعى املؤسسة إلى التفرد في تقديم منتج ذو صفات مميزة ،ويتوقف نجاحها على االستخدام األمثل للموارد
والكفاءات البشرية ،وتشجيعها لعمليات اإلبداع ودعم جهود البحث والتطوير لتحسين جودة املنتجات؛
 .2يرتكز تسيير الجودة الشاملة على العديد من املبادئ املتجانسة كالتحسين املستمر والتركيز على العميل الخارجي ،والعميل الداخلي ممثال في
املوارد البشرية والكفاءات الفردية ،مع تطوير آليات املشاركة في القرارات وحل املشكالت وتحقيق أهدافها وتنمية مزاياها التنافسية.

ً
أوال :اإلطارالنظري للدراسة
 .1إعادة هندسة العمليات اإلدارية وأبعادها
أثار مدخل إعادة هندسة العمليات اإلدارية جدال كبيرا بين األكاديميين وأصحاب األعمال ،ومن بين أهم األسباب التي أثارت الجدل هو منهجية
التغيير التي يقترحها رواد هذا املدخل واملتميزة بطبيعتها الجذرية الراديكالية .إعادة هندسة العمليات أو ما يطلق عليها "الهندرة" هي كلمة جديدة في
قاموس اللغة العربية مركبة من كلمتين هما (هندسة) و(إدارة) وهي ترجمة للمصطلح اإلنجليزي ( ،)Reengineering Administrationواملتتبع
للدراسات التي أجريت حول مفهوم إعادة هندسة العمليات يالحظ أنه أورد لها العديد من التعاريف تختلف اختالفا جزئيا في صياغتها وتتفق إلى حد
بعيد في مضمونها ،فعرفها "عملية ترتكز على العمليات وليس الوظائف واملهام والعاملين ،تسعى إلى إعادة تصميم العمليات كاستراتيجية ومنهجية من
وجهة نظرهم حتى تتمكن املنظمات من إعادة هيكلة نفسها وتتمكن من تحقيق رضا العمالء وزيادة القدرة التنافسية في بيئة األعمال ،وهذا يأتي من
خالل دعم القيادة وإدارة التغيير" (سويس ي ،عز الدين علي ،الخفاجي ،نعمه عباس ،2014 ،ص .)62 :وحسب ( )Hammer and Stantonهي:
"الطريقة املفضلة لتطوير األداء في املنظمات بإعادة التفكير الجوهري والجذري في عمليات املنظمة التي تمكنها من التكيف مع البيئة املحيطة لتحقيق
تحسينات جذرية في األداء واإلبداع واملرونة والجودة" (هامر ،ستانتن ،2000 ،ص .)25:وأكثر التعاريف رواجا هو أن إعادة هندسة العمليات هي" :إعادة
التفكير املبدئي واألساس ي وإعادة تصميم العمليات اإلدارية بصفة جذرية بهدف تحقيق تحسينات جوهرية فائقة وليست هامشية تدريجية في معايير
األداء الحاسمة مثل التكلفة والجودة والخدمة والسرعة" (.)Hammer, Champy, Op.Cit, P. 24
اعتبر الكثير من الباحثين واملفكرين أن إعادة هندسة العمليات هي أحد أهم األساليب اإلدارية في الفكر اإلداري املعاصر ،نظرا لدورها الكبير في
تحقيق التالؤم بين املنظمة والتغييرات التي يشهدها محيطها ،تنطوي على إعادة النظر في كل ما اعتادت املنظمة القيام به وإحداث تغيير جذري وشامل
بهدف تقديم نموذج إداري جديد يتأثر ويؤثر في كل ش يء في املنظمة ،ويحدد هذا النموذج كيفية التحول من الهيكل الهرمي ذو املستويات العمودية
املتعددة إلى الهيكل األفقي أو مصفوفي املرن ،كيفية إعادة تصميم العمليات وإجراءات العمل وابتداع كاملة لكيفية أداء العمل ،كيفية تغيير املوظفين
من متمركزين حول املهمة إلى أفراد عاملين متعددي االختصاصات لديهم قدرات إبداعية خالقة وتمكينهم من أداء األعمال من خالل استخدام قاعدة
التفكير اإلبداعي "الخروج من الصندوق ( ")Out Boxالتي تدعوهم إلى اإلبداع في أعمالهم واالستفادة من تكنولوجيا املعلومات الحديثة.
 .1.1البعد اإلجرائي (تغيير نظم وإجراءات العمل)
انطلق ( )Hammer and Champyمن أن إعادة هندسة العمليات اإلدارية تنطوي على ابتداع كاملة لكيفية أداء العمل ،من خالل إحداث تغييرات
جوهرية في تصميم نظم وإجراءات العمل بهدف تحقيق وفرات في الوقت والتكلفة والجهد املبذول ،فضال عن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية
التنظيمية ،غير أن تحقيق ذلك يترتب عليه إحداث تغييرات تمس العديد من الجوانب نوجزها في النقاط التالية (أنظر هامر ،شامبي ،1995 ،ص- 35.
:)47
 .1تعدد خصائ العمليات :عادة العمليات التقليدية تكون مصممة ملعالجة العديد من الحاالت لذلك تكون في غاية التعقيد نظرا الشتمالها على
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إجراءات واستثناءات ملعالجة نطاق واسع من الحاالت ،بينما العمليات ذات الخصائص املتعددة تكون في غاية البساطة ألنها صممت ملعالجة حاالت
محددة فقط ،وال تكون بحاجة إلى اإلجراءات االستثنائية الخاصة.
 .2انجاز العمل في الوحدات التنظيمية املناسبة :حيث يتم نقل العمل إلى الجهات األكثر فاعلية إلنجازه كامال وفي مكان واحد ،مما يساعد على
تخفيض وقت العمل وتكلفة أدائه ،ويقض ي على الحواجز التنظيمية بين مختلف اإلدارات.
 .3خفض مستويات الرقابة :من خالل إتباع أسلوبا رقابيا أكثر توازنا ،والتجاوز عن األخطاء البسيطة والنظر في الحاالت العامة ،وأن تتم الرقابة من
داخل الفريق املنفذ للعملية ،خاصة إذا كانوا األفراد يتمتعون بكفاءة عالية واستقاللية وقدرة على اإلبداع.
 .4تحول الوظائف من مهام بسيطة إلى أعمال مركبة :إن التطور الوظيفي ال يعني صعود الهرم الوظيفي فقط ،وإنما يشمل توسيع املدارك املعرفية
واكتساب املزيد من املهارات ،مما يسمح باالستثمار في الوقت وتخفيض التكاليف اإلدارية غير املباشرة ،كما يحسن في مستويات الرقابة ويشجع
اإلبداع ،ويتحقق ذلك من خالل:
 اإلثراء الوظيفي :هو ليس فقط إضافة أنشطة ومهام عمل سابقة والحقة للوظيفة ،بل وأيضا أنشطة ومهام عمل من وظائف أدنى ووظائف
أعلى ،حتى يكون العمل أكثر توسعا وتكامال وترابطا ،ويمنح له املزيد من السلطة والحرية والرقابة الذاتية والتنوع في املهام ،وهو بهذا الشكل
يعتبر توسعا أفقيا ورأسيا في نفس الوقت؛ بمعنى أنه يضاف إلى شاغل الوظيفة واجبات جديدة ومتنوعة تسمح له باستخدام مهارات
وقدرات متعددة( .بلوط ،2005 ،ص)217 :
 التوسع الوظيفي :هو نوع من التوسع األفقي في العمل من خالل زيادة عدد الواجبات التي يؤديها الفرد خالل فترة زمنية معينة ،على أن تكون
ضمن دائرة اختصاصه وخبرته األصلية وضمن إطار خصائص العمل ذاته.
 .5امليل إلى الالمركزية :الالمركزية فهي الوجه املميز ألسلوب التنظيم اإلداري الحديث ،تقوم على أساس توزيع السلطات على مختلف الوحدات
اإلدارية ،ومنحها حرية اتخاذ القرارات وتنفيذها دون العودة إلى القيادة العليا.
 .6األخرجة (التعاقد الخارجي) :يعرف ( )Afnorاألخرجة على أنها" :خدمة تعرف كنتيجة لتكامل مجموعة من الخدمات األولية ،التي تكلف بها جهة
متخصصة بكل أو جزء من وظيفة من وظائف املؤسسة ،في إطار تعاقد لعدة سنوات تؤديها بتكلفة منخفضة وبمستوى خدمة جيد وفي فترة
محددة" ) .(Olivier and al., 2007, P.64وقد تلجأ املنظمة إلى أخرجة بعض األنشطة أو وظيفة من الوظائف إذا كانت قدرتها على اإلنتاج غير
كافية لسد الطلب ،أو إذا كانت تكلفة اإلنتاج مرتفعة ،لذلك فإن األخرجة تكون مالئمة لترشيد العملية الحالية وتخفيض التكاليف.
يترتب عن التغييرات السابقة ضرورة إحداث تغييرات موازية تمس جوانب هامة منها (ماهر ،مرجع سابق ،ص:)279.
 تغيير الواجبات واملسؤوليات وإعادة تصميم مكونات الوظيفة بما يساعد على تحسين األداء؛
 تغيير الصالحيات والسلطات املخولة لشاغل الوظيفة؛
 تغيير العالقات الوظيفية وقنوات االتصاالت بين الوظيفة واألطراف الداخلية مثل الرئيس واملرؤوسين ،واألطراف الخارجية مثل العمالء
واملوردين واملنظمات الحكومة...
 تغيير مواصفات شاغل الوظيفة وتحديد ما يجب توفره كالتعليم ،الخبرة واملهارات...
 .2.1البعد البشري (إعادة هيكلة املوارد البشرية)
تتكامل أبعاد إعادة هندسة العمليات وترتبط ببعضها البعض ،فال يمكن إحداث تغيير في تصميم العمليات وإجراءات العمل دون أن يرافقه
تغيير في التركيبة البشرية من خالل إعادة الهيكلة التي يتم بمقتضاها إعادة تصميم هيكل العاملين وإعادة النظر في األنظمة الخاصة بتصميم
الوظائف ،تخطيط القوى العاملة ،التدريب ،نظام األجور والحوافز ،تقييم أداء العاملين ...،وتنطوي إعادة هيكلة املورد البشري على مجموعة من
االستراتيجيات والخطط والبرامج التي تمس جانبين أساسيين هما:
 التغيير الكمي :يترتب عنه تخفيض عدد العاملين ضمن الوظيفة الواحدة أو الوحدة التنظيمية ،حيث يتم االستغناء عن خدمات البعض وإعادة
توزيع االختصاصات على اآلخرين ،بهدف التكيف مع املتطلبات الجديدة للوظيفة ،تخفيض التكاليف وتحسين كفاءة األداء ،ويبدأ نظام إعادة
التوزيع من العاملين املوجودين داخل املنظمة ،وعلى أساس رؤية األهداف يتم التخطيط لتبديل مواقعهم طبقا للمجاالت التي يمكن االستفادة
فيها من إمكانياتهم إلى أقص ى حد ممكن.
 التغيير النوعي :ينطوي على تغيير القدرات املطلوبة لتنفيذ العمل في املواقع التي يتم إنشاؤها وتغيير املواصفات الواجب توفرها في األفراد الذين
سيتم توظيفهم ،وتغيير معارفهم من حيث املعلومات واملبادئ واملفاهيم واألسس العلمية املرتبطة بأدائهم ،وتغيير مهاراتهم وزيادة كفاءتهم على
استخدام املعارف بشكل علمي ،باإلضافة إلى تغيير اتجاهاتهم ،سلوكياتهم وتوقعاتهم.
تعمل إعادة هيكلة املورد البشري على إيجاد التناغم بين تغيير تصميم العمليات وإجراءات العمل وبين الخصائص الواجب توافرها في املورد
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البشري الذي ستعتمد ،ويترتب عليها التغييرات التالية (أنظر هامر ،شامبي ،مرجع سابق ،ص.ص:)51-34 :
 املوظفون يتخذون القرار :لم تعد العمليات تدمج أفقيا فقط بإسناد املهام املتعددة واملتتالية إلى مسئولي الخدمة ،وإنما تدمج رأسيا أيضا،
ويصبح األمر بيد املوظف التخاذ القرار املناسب ،حيث تمنح له صالحيات واسعة وتحمل له املسؤولية الكاملة ،مما يحقق سرعة أداء العمل،
فضال عن تحسين مستويات الخدمات واملنتجات املقدمة إلى العمالء.
 تحول دور املديرين من مشرفين إلى موجهين :ال تحتاج فرق العمل إلى رؤساء وإنما إلى منسقين يساعدونها في معالجة املشكالت التي تواجههم،
ويكونوا قريبين بما يكفي لتقديم املساعدة املطلوبة إلنجاز املهام ،وعليه يتحول دور الرؤساء من العمل كمديرين إلى العمل كمنسقين وموجهين
يعملون على تطوير مهارات األفراد وقدراتهم لتمكينهم من تنفيذ العمليات املبتكرة.
 التحول من العمل املر اقب إلى العمل املستقل :تحتاج املنظمة إلى مرؤوسين قادرين على تأسيس القواعد والتعليمات بأنفسهم ،لذلك يمنح
لفرق العمل مسئولية تنفيذ العمليات الكاملة وتفويضهم السلطات ومنحهم الصالحيات الالزمة التخاذ القرارات ،فلم يعد هناك حاجة لوجود
املشرفين واملراقبين ألن أي تدخالت إشرافية لتوجيه الفريق تنفي عنه صفة فريق العمل.
 تحول املسئولين من مر اقبين إلى قادة تحويليين :تستهدف إعادة الهيكلة إعادة بناء املديرين من خالل تطوير وإثراء دورهم ليتحولوا من مراقبين
وملقين لألوامر إلى قادة تحويليين مؤثرين ومحفزين ملرؤوسيهم على االبتكار ومشاركين إياهم في القرارات.
 تمكين العاملين ( :)Empowerementيعرف التمكين على أنه" :خلق الظروف لتشجيع األفراد والفرق في مختلف املستويات التنظيمية على
تحمل املخاطر التي تصاحب اتخاذ القرارات غير الروتينية واإلبداعية ،حيث يحدث التمكين عندما يتشارك القائد مع أعضاء الفريق في تحديد
الكيفية التي تنجز بها األهداف ،األمر الذي يعطيهم اإلحساس بااللتزام واالستقاللية" (الطائي ،قدادة ،2008 ،ص .)240 :وبذلك يتطلب التمكين
التخلي عن النموذج التقليدي للقيادة والتوجه إلى النموذج الذي يؤمن باملشاركة والتشاور ،وهذا بدوره يتطلب تغيير جذري في أدوار العمل
والعالقة بين الرئيس واملرؤوسين؛ فيتحول دور الرئيس من التحكم والتوجيه إلى الثقة والتفويض ،ودور املرؤوسين من إتباع التعليمات والقواعد
إلى املشاركة في اتخاذ القرارات.
 .3,1البعد التكنولوجي (التغيير التكنولوجي):
يترتب عن إعادة تصميم العمليات وإجراءات العمل وتغيير هيكلة املورد البشري ضرورة تغيير تكنولوجيا املعلومات املستخدمة ،فال يمكن إحداث
تغيير في مجال دون أن تتأثر املجاالت األخرى ،حيث تلعب تكنولوجيا املعلومات دورا كبيرا في إنجاح إعادة هندسة العمليات وهو دور مزدوج واملتمثل في
(الكساسبة ،مرجع سابق ،ص:)67 .
 دور املمكن :تلعب تكنولوجيا املعلومات دور املمكن الذي يزود املنظمة بالبنية التحتية األساسـية التي تربط أجزاءها ببعضها البعض ،وتدعم
التكامل التنظيمي والوظائف املتقاطعة ،غير أنها ليست املمكن الوحيد ،لذلك ينبغي أن ينظر إليها مع املمكنات األخرى كاملوارد البشرية والهيكل
التنظيمي ،واعتبارها الوسيلة التي تجلب التغيير للعمليات.
 دور املنفذ :تساعد تكنولوجيا املعلومات على إنجاز العمليات بطريقة أسهل من خالل نمذجتها ،فتحديد العمليات التي سيتم إعادة تصميمها
يتطلب تحليل املعلومات حول األداء ،هيكل العمليات ،التقييم ...ويمكن تحقيق ذلك من خالل االستفادة من استخدامات تكنولوجيا املعلومات.
وبذلك ،تعتبر تكنولوجيا املعلومات جزءا ال يتجزأ من جهود إعادة الهندسة ،غير أن استخدامها بشكل فعال يستدعي تبني التفكير االستقرائي
أي استقراء وتصور الحلول االيجابية ،ثم البحث عن املشكالت التي يمكن أن تعالجها تلك الحلول ،والخطأ الذي ترتكبه معظم املنظمات هو النظر
إلى التكنولوجيا من منظور العمليات القائمة ثم محاولة اإلجابة على هذا السؤال :كيف يمكن استخدام هذه التقنية في تطوير وتحسين العمليات
الحالية؟ بينما الصحيح هو التفكير في كيفية االستفادة من استخدامات تكنولوجيا املعلومات في أداء ما لم نفكر أنه يمكننا أدائه ( Hammer,
.)Champy, Op. Cit, P.96

 .2األسبقيات التنافسية )(Competitive Priorities
تعكس األسبقية التنافسية قدرة املنظمة على بناء مكانة لها في السوق وزيادة القيمة املدركة ملنتجاتها من طرف عمالئها بهدف تحقيق رضاهم،
تعرف على أنها" :تلك األبعاد التي يجب على النظام اإلنتاجي ألي شركة امتالكها من أجل تدعيم متطلبات األسواق التي تسعى الشركة للمنافسة
فيها" ) .(Awwad, Al Khattab, Anch, 2013, P.70بمعنى أن األسبقية التنافسية هي مجموعة األبعاد والخصائص التي تؤدي إلى تحقيق التفوق،
تنشأ بمجرد اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك املستعملة من قبل املنافسين ،وتستمد أهميتها من الدور الذي تلعبه باعتبارها العنصر
االستراتيجي الذي يقدم فرصا جوهرية تساعد املنظمة على البقاء واالستمرارية.
وقد اختلف الباحثين حول تحديد مصادر األسبقيات التنافسية ،حيث بدأ االهتمام بهذا املوضوع في سنة ( )1969ويعد ) )Skinnerأول من تطرق
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إليه ،ثم توالت أبحاث ((Hill and ،)Berry Bozarth,1999( ،)Ferdows De Meyer, 1989) ،)Adem and Swamidass,1969
) ،(Krajewski and Ritzman, 1996) ،Klompmaker, 1991فاتفقوا على أن األسبقيات التنافسية هي أربعة (التكلفة ،الجودة ،املرونة ووقت
التسليم) ،ثم أضاف الباحثان ) (Leong Snyder, and Ward,1990األسبقية الخامسة وهي اإلبداع.
 .1,2التكلفة ): (Cost
يرى ( )Aquilano, and al.أن املنظمة التي تمتلك تكلفة منخفضة تستطيع تقديم منتجات بأسعار أقل من أسعار املنافسين مما يؤدي إلى زيادة
حصتها السوقية ،ألن هناك جزءا من السوق داخل كل صناعة يشتري بالتحديد على أساس التكلفة املنخفضة ،وللتنافس في هذه السوق على املنظمة
أن تنتج بأقل تكلفة بهدف تخفيض تكلفة الوحدة الواحدة ومن ثم السعر النهائي ،وتحسين أدائها من خالل رفع كفاءتها اإلنتاجية بإتباع خطة مرسومة
على أساس علمي لتجنب اإلنفاق غير الضروري في جميع األنشطة بهدف تخفيض تكلفة املنتوج دون املساس بنوعيته ،مما يسمح لها بتموقع أفضل
وزيادة ربحيتها ويمنحها أسبقية التكلفة املنخفضة خاصة في األسواق التي يكون فيها املستهلك أكثر حساسية تجاه األسعار (حسين نادية،2012 ،
ص . )394:غير أنه من أجل تحقيق التكلفة املنخفضة يجب القيام بتحليل هيكل التكاليف ،والعمل على تخفيض تكلفة العمل املحتملة ،وليست فقط
تكلفة العمل املباشر ،ألن التنافس على أساس التكلفة ال يمكن أن يستمر كأسبقية تنافسية إذ كانت زيادة اإلنتاجية تتحقق فقط من خالل تخفيض
التكلفة على املدى القصير ،وألن املحفظة اإلنتاجية طويلة املدى تتطلب نمط من املبادلة بين املصاريف الحالية مع التخفيضات املستقبلية في تكلفة
التشغيل ،واالستثمار في املعدات والبرامج واألنظمة لتفعيل العمليات وتعزيز مهارات وقدرات األفراد (الجاسمي ،2007 ،ص.ص.)14-13 :
 .2,2الجودة ):(Quality
الجودة هي املؤشر الخاص للحكم على األداء من حيث درجة تحقيق الرض ى ودرجة اإلتقان ،تنطوي على معنيين معنى واقعي ومعنى حس ي؛ املعنى
الواقعي يعكس التزام املنظمة باستخدام مؤشرات حقيقية كالخلو من العيوب والنواقص والتباينات ،وااللتزام بمواصفات ومقاييس الجودة املتعارف
عليها ،أما املعنى الحس ي للجودة فيركز على مشاعر وأحاسيس املستفيد (أي هل نجحت املنظمة في تقديم منتجات بمستوى يناسب توقعات العميل
ويلبي حاجاته؟ وهل نجحت في تحقيق رضاه) ،وتتحقق أسبقية الجودة عندما ينجح املنتج في تحقيق املفهوم التكاملي ،والذي يشمل ما يلي:
 جودة التصميم :تشير إلى درجة مالئمة مواصفات التصميم مع املتطلبات التي يرغب فيها العميل وتطابقها مع توقعاته.
 جودة املطابقة :تمثل درجة مطابقة املنتج ملواصفات التصميم ،وتعكس أيضا الخلو من العيوب أو جعل نسبة املعيب أقل ما يمكن.
 جودة األداء :تشير إلى حسن أداء املنتج في السوق أو مدى قبول املنتج من طرف العميل وهي انعكاس لكل من جودة التصميم وجودة املطابقة،
لهذا فإن توفر التغذية العكسية بين الجوانب الثالثة يعد أمرا ضروريا ،فقد ينتج عن جودة األداء بروز الحاجة إلى التعديل والتطوير في مستوى
جودة التصميم وجودة املطابقة أو كالهما (الطائي ،قدادة ،مرجع سابق ،ص.)36 :
يمكن القول أن الجودة ليست مفهوما مجردا بقدر ما هي اقتناع والتزام لدى كل من اإلدارة والعاملين؛ االلتزام التام من طرف اإلدارة العليا بتثبيت
مفهوم الجودة على مختلف املستويات التنظيمية وهذا التوجه يكون بالتركيز على املفهوم التكاملي للجودة ،والتزام العاملين واعتبار أنفسهم مسئولين
عن إرضاء العمالء من خالل تقديم منتجات تتوافق مع توقعاتهم أو تزيد عليها.
 .3,2الوقت (السرعة):
في ظل محيط سريع التغيير أصبح الوقت القاعدة األساسية للمنافسة في األسواق ومن املصادر الهامة لتحقيق السبق التنافس ي ،وقد استخدمته
العديد من الشركات العاملية كسالح تنافس ي ومصدر للتفوق على املنافسين ،ومن خالله تمكنت من تحقيق رضا عمالئها وتوسيع حصتها السوقية.
وتتحقق أسبقية الوقت بعدة أشكال منها (الطويل ،رغيد ،2009 ،ص:)15.
 سرعة التسليم :تقاس سرعة التسليم بالوقت املستغرق بين استالم طلب العميل وتلبيته ،وتسمى بوقت االنتظار واملعبر عنها بالوقت املنقض ي
بين استالم الطلبية وتلبيتها.
 سرعة التطوير :تقاس بالوقت املستغرق بين توليد الفكرة إلى غاية التصميم النهائي للمنتج وتقديمه إلى السوق ،ويتحقق ذلك من خالل اختصار
زمن دورة حياة املنتج ،وكلما كان الوقت قصيرا كان أمام املنظمة فرصة أكبر للتفوق على منافسيها.
 التسليم في الوقت املحدد :ويعني تسليم طلبات العمالء في الوقت املتفق عليه ،وااللتزام بجداول زمنية محددة وثابتة لتسليم املكونات الداخلة في
عمليات التصنيع وفي كل مرحلة من مراحلها.
 تخفيض زمن دورة التصنيع :تتمثل في الفترة بين شراء املدخالت وبين إنتاج املنتج النهائي.

 .4,2املرونة (:)Flexibility
تعرف املرونة على أنها" :قدرة املنظمة على التغير من منتج إلى آخر أو من زبون إلى آخر بأقل تكلفة وتأخير ممكن ،والتأقلم مع التغيرات في مزيج
املنتجات وحجم اإلنتاج أو تصميم املنتج" (الجاسمي ،مرجع سابق ،ص .)15.تعد أسبقية املرونة أحد أبرز االتجاهات الحديثة ذات األهمية البالغة في
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استراتيجيات املنظمة ،وأحد املرتكزات األساسية التي تعتمد عليها في نجاح أعمالها ،خاصة أنه لم تؤمن كل من التكلفة األقل والجودة األفضل تمايزا
تنافسيا في ظل التغيرات التي يشهدها املحيط .وتنطوي املرونة على ردود األفعال تجاه حركية وتعقيد بيئة املنافسة من خالل التكيف وإعادة تشكيل
املوارد والقدرات االستراتيجية ،والتي تعكس قدرة املنظمة على تنويع منتجاتها وأسواقها بالتوافق مع مواردها وقدراتها االستراتيجية ،باإلضافة إلى أنها
تعكس مستوى مرونة االستجابة للضغوط الخارجية .ويتطلب تحقيق املرونة تزود املنظمة بالعديد من األدوات االستراتيجية لتأمين املستوى الكفء
من االستعالم والتحليل واملتابعة ومراقبة املتغيرات البيئة الداخلية والخارجية ،مما يزيد من قدرتها على أداء مهامها بشكل أفضل من منافسيها،
واالستجابة السريعة ملختلف التغيرات .وقد تأخذ املرونة عدة أشكال نذكر منها ما يلي (الروسان ،2008 ،ص.)144 :
 مرونة املنتج :وتعني القدرة على مسايرة التغييرات في األذواق والحاجات املنفردة لكل عميل وذلك بإجراء تغييرات في تصميم املنتجات ،وتعكس قدرة
العمليات على تقديم منتجات جديدة أو معدلة.
 مرونة مزيج املنتجات :تعني قدرة املنظمة على إنتاج مزيج من املنتجات بأنواع مختلفة دون الحاجة إلى معدات إضافية.
 مرونة الحجم :تعني قدرة املنظمة على االستجابة للتغير في مستويات الطلب ،وتعكس أيضا قدرة العمليات على تغيير مستوى نشاط اإلنتاج لتقديم
أحجام مختلفة من املنتجات.
 مرونة التسليم :وتشير إلى قدرة العمليات على تغيير أوقات تسليم املنتجات.
 مرونة نظم اإلنتاج :تمثل نظم اإلنتاج املرنة أسلوبا إنتاجيا ييهئ التكيف السريع مع حاجات وتوقعات تقسيمات مختلفة من العمالء ،حيث
تستخدم اآلالت واألجهزة تلقائية األداء (أوتوماتيكية) تتحكم فيها الحاسبات اآللية فتنتج نفس اآللة منتجات متنوعة (أحمد سيد ،2003 ،ص- 20:
.)21
تعكس املرونة القدرة على االستجابة السريعة ملختلف التغييرات ،غير أنه قد يمتد مفهوم االستجابة أبعد من معايير التفضيل املعتادة كتحقيق
تواريخ التسليم املتفق عليها ،تحقيق الجودة املناسبة وخدمات ما بعد البيع ...،ليشمل التركيز على العميل من خالل االستجابة لحاجاته وفق مستويات
اإلنتاج حسب الطلب ،وتحقيق وقت االستجابة بأسرع ما يمكن.

 .5,2اإلبداع ):(Creativity
يعكس اإلبداع القدرة على تطوير أفكار وطرق جديدة في األداء تستجيب للفرص املتاحة أمام املنظمة وتساعدها على التكيف مع بيئتها
التنافسية ،ويعرف على أنه" :أكثر من مجرد إنتاج منتجات جديدة ومثيرة إذ أن املهم أن يكون اإلبداع جزءا من الحالة الذهنية إلدارة املنظمة وفلسفتها
وركنا من االستراتيجية الكلية ،وعندما يجري اإلبداع ضمن مسارات االستراتيجية من املؤكد أنه سيؤدي إلى تأسيس ميزة تنافسية مهمة للمنظمة
خصوصا إذا كان من الصعب على املنافسين تقليدها ،ويصبح اإلبداع استراتيجيا فقط عندما تقود األعمال إلى إضافة قيمة متميزة للزبون واألعمال،
فهو إدارة لرسم الصورة املستقبلية لألعمال" (طالب البناء ،2012 ،ص.)276:
أصبح اإلبداع بعد تنافس ي حاسم ،ففي ظل تزايد حدة املنافسة وتزايد عدد الداخلين الجدد بأساليبهم ومنتجاتهم الجديدة ،لم يعد هناك
ضمان ألية ميزة تنافسية ما لم تكن املنظمة قادرة على اإلبداع ،وأن تكون مبدعة ال يعني أن تتبنى استراتيجية استباقية في تقديم منتجات جديدة
وتطوير أساليب إنتاج مستحدثة ،وإنما يجب أن تكون أيضا أكثر قدرة وسرعة إلدخال التحسينات على منتجاتها وعملياتها ،وبذلك يصنف اإلبداع إلى
صنفين هما:
 إبداع املنتج :ينطوي على تقديم منتج أو خدمة جديدة لتلبية احتياجات العمالء ،فضال عن دخول أسواق جديدة ،باإلضافة إلى إبداعات تحسين
املنتج وتشمل تغييرات في بعض خصائصه لتحسين أداءه من خالل تصاميم أفضل.
 إبداع العملية :يعني بناء تصور الستراتيجيات العمل الجديدة ،ونشاط تصميم العملية الفعلي وتنفيذ التغيير مع كل تقنياته واألفراد واألبعاد
التنظيمية ،واستحداث عمليات إنتاج جديدة بطريقة تؤثر في كمية اإلنتاج وجودته ،أو تحسين العملية اإلنتاجية.
يمكن القول أن املنظمات التي تريد البقاء واالستمرارية في محيط سريع التغيير يجب عليها تبني أكثر من أسبقية تنافسية بهدف الحصول على حصة
سوقية أكبر وضمان والء عمالئها وتحقيق رضاهم ،وقد تمكنت الكثير من املنظمات من السيطرة على تكلفة اإلنتاج على الرغم من أن منتجاتها تميزت
بجودة عالية ،ومن جانب آخر فإن استخدام أنظمة اإلنتاج الحديثة كنظام اإلنتاج في الوقت ( )JITواإلنتاج املرن ساعد املنظمات على تبني أسبقية
املرونة والتسليم في آن واحد ،كما ساهمت هذه األنظمة في زيادة قدرة املنظمة على تغيير املنتج أو الكميات املنتجة مقابل االلتزام بمواعيد التسليم
واملحافظة على أقل كمية من املخزون ،فضال عن السيطرة على التكلفة وتحقيق الجودة ،وبذلك فإن العالقة بين األسبقيات التنافسية هي عالقة
تراكمية وليست تبادلية.
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ً
ثانيا :اإلطارالتطبيقي للدراسة
 .1سياق الدراسة
من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة تم االعتماد على مجموعة من اإلجراءات تمثلت في تصميم أداة الدراسة (اإلستبانة) واختبار ثباتها وصدقها ثم
تحليل خصائص مفردات عينة الدراسة.
 .1,1تصميم أداة الدراسة وتوزيعها
تم اختيار االستبيان كأداة أساسية لجمع املعلومات ووجه إلى كوادر مجموعة من مؤسسات قطاع الطحن بوالية بسكرة قصد الوقوف على
أراءهم ومستوى وعيهم ألهمية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في ظل التغيرات التي يشهدها محيط مؤسساتهم ،والتعرف على مدى إدراكهم ألهمية
اكتساب األسبقيات التنافسية في ظل املنافسة الشرسة .وتمت صياغة عبارات االستبيان بما يتوافق مع إشكالية وفرضيات الدراسة وأهدافها ،واعتمد
في تصميمه على سلم ليكرت ( )Likertالخماس ي.
قسمت االستبيان إلى قسمين؛ األول تضمن خمسة فقرات تتعلق بالبيانات الشخصية والوظيفية للمبحوثين (الجنس ،العمر ،املستوى التعليمي،
سنوات الخبرة في املنصب الحالي ،املجال الوظيفي) .أما القسم الثاني فتضمن محوري االستبيان؛ خصص املحور األول لدراسة املتغير املستقل "إعادة
هندسة العمليات اإلدارية" وتضمن  16عبارة ( )16-1موزعة على األبعاد التي تم اختيارها في هذه الدراسة وهي :البعد اإلجرائي ،البعد البشري والبعد
التكنولوجي .أما املحور الثاني فقد خصص لدراسة املتغير التابع "األسبقيات التنافسية" ،وتضمن  21عبارة ( ،)37-17موزعة على األبعاد التي تم
اختيارها وهي الجودة ،التكلفة ،الوقت ،املرونة واإلبداع.
خالل زيارات ميدانية ملجموعة من مؤسسات قطاع الطحن التي وقع عليها االختيار وعددها ثمانية من مجموع ستة عشر مؤسسة عاملة في القطاع،
تم توزيع أداة الدراسة على كافة الكوادر العاملة بهذه املؤسسات وعددهم  71كادر ،حيث استرجع منها  67استبانة؛ أي ما نسبته ( )%94من إجمالي
االستبانات التي تم توزيعها ،وكانت كلها مقبولة وصالحة للتحليل اإلحصائي ،والجدول التالي يبين عدد االستبانات املوزعة واملستردة في كل مؤسسة.
جدول ( :)1عدد االستبيانات املوزعة واملستردة
املؤسسة

االستبيانات
املوزعة

النسبة

املؤسسة

املستردة

النسبة

االستبيانات
املوزعة

املستردة

مطاحن الزيبان
املطاحن الكبرى للجنوب
مطاحن الغزالة

25
13
06

24
12
06

%96
%92
%100

مطاحن صابادور
مطاحن األصيل
مطاحن بن حوحو

04
08
06

04
08
06

%100
%100
%100

مطاحن اإلخوة حوحو
املصدر :من إعداد الباحثين

04

04

%100

مطاحن الزيبان الشرقية

05

03

%60

 .2,1اختبار ثبات وصدق أداة الدراسة:
للتأكد من ثبات االستبيان تم استخدام معامل ( )Alpha Cronbachوالجدول رقم ( )2يبين أن معامل الثبات ككل مرتفع إذ بلغ ( )%87.4وهي
نسبة جيدة كونها أعلى من نسبة القبول املحددة بـ ( ،)%60كما أن معامالت ثبات املتغيرين لديهما أيضا درجات مقبولة جدا ،مما يؤكد أنه يمكن
االعتماد على هذه األداة في الدراسة امليدانية .ويمكن تأكيد النتائج املتحصل عليها بحساب معامل صدق املحك العام لألداة الذي بلغ ( )%93وهو
مرتفع ،كما أن جميع معامالت متغيرات الدراسة لديها درجات مقبولة جدا ،مما يؤكد مرة أخرى أن األداة املستخدمة مناسبة ألغراض البحث.
جدول ( :)2نتائج معامل الثبات وصدق املحك
املحور
عدد العبارات
16
إعادة هندسة العمليات اإلدارية
21
األسبقيات التنافسية
37
اإلستبانة ككل
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على تحليل مخرجات برنامج SPSS

معامل الثبات ()Alpha Cronbach
0.649
0.902
0.874

معامل صدق املحك
0.806
0.950
0.935

 .3,1خصائ أفراد عينة الدراسة
سيتم عرض وتحليل البيانات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة (الجنس ،العمر ،املستوى التعليمي ،سنوات الخبرة في املنصب الحالي ،املجال
الوظيفي) ،وتحديد كيفية توزع املبحوثين على أساس هذه املتغيرات ،وذلك من خالل الجدول التالي.
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جدول ( :)3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية والوظيفية
املستوى التعليمي
%
الفئة
47.2
جامعي
12.2
مهندس
12.2
تقني سامي
ثانوي
23.9
أخرى
4.5

العمربالسنوات
الجنس
%
الفئة
النسبة
الفئة
ذكور
22.4
أقل من 30
76.1
23.9
[]36 - 30
23.9
إناث
13.4
[]43 - 37
25.4
[]50 - 44
11.9
[]57 - 51
3
أكثر من 57
املجموع
100
املجموع
100
املجموع
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج تحليل اإلستبانة من خالل برنامجSPSS

سنوات الخبرة في املنصب الحالي
%
الفئة
43.3
أقل من 05
20.9
[ 06إلى ]10
11.9
[ 11إلى ]15
23.9
أكثر من 15

املجموع

100

100

املجال الوظيفي
الفئة

%
19.3
23.9
22.4
20.9
09.0
04.5
100

اإلدارة العامة
إدارة املحاسبة واملالية
إدارة التسويق والتموين
إدارة اإلنتاج
إدارة املوارد البشرية
إدارة الوسائل العامة والصيانة
املجموع

كما هو مبين في الجدول السابق فإن فئة الذكور تمثل أكبر نسبة ( ،)%76.1بينما تمثل فئة اإلناث نسبة ( ،)%23.9هذه النتيجة قد تعود إلى
خصوصية قطاع الصناعة في الجزائر ،الذي يتطلب تواجد الذكور أكثر من اإلناث ،كون الذكور أكثر توافقا مع طبيعة ونوع العمل في هذا القطاع .أما
الفئة العمرية الغالبة فهي ( )50-44بنسبة ( )%25.4مما يدل على أن أغلبية املبحوثين متقدمين في السن ويعزى ذلك إلى حاجة قطاع الطحن لذوي
الخبرة ،وكانت النسبة األقل هي ( )%3للمبحوثين الذين تزيد أعمارهم عن  57سنة ،وهي منخفضة جدا ألن األفراد في هذا العمر غالبا ما يتراجع
مستواهم وقد يقررون إنهاء مسارهم الوظيفي حتى قبل بلوغ سن التقاعد .كما يتبين أن النسبة األكبر للمبحوثين وهي ( )%47.2للجامعيين ،وهذا
طبيعي نتيجة للتغييرات التي يشهدها قطاع الطحن بعد إعادة هيكلة العديد من مؤسساته وما ترتب عليه من تغييرات عن مستوى التركيبة البشرية،
حيث أصبح يستقطب حاملي الشهادات الجامعية لتولي املناصب اإلدارية .وحسب سنوات الخبرة في املنصب تبين النتائج أن النسبة األكبر لألفراد الذين
تقل سنوات خبرتهم عن  5سنوات بنسبة ( )%43.3وهذا مؤشر على أنه قد أجري تغييرات وإعادة توزيع املناصب .كما تشير النتائج إلى أن املبحوثين
الذين يشغلون مناصب في إدارة املحاسبة واملالية يمثلون أكبر نسبة وقد بلغت ( ،)%23.9وتمثل إدارة الوسائل العامة والصيانة النسبة األقل وهي
( )%4.5ألن طبيعة العمل في هذه اإلدارة ال تحتاج إلى عدد كبير من الكوادر.
 .2تحليل محاور االستبيان واإلجابة على أسئلة الدراسة
 .1,2تحليل محور إعادة هندسة العمليات اإلدارية
من أجل التعرف على اتجاهات وآراء املبحوثين حول ضرورة إعادة هندسة العمليات اإلدارية ،سيتم تحليل العبارات التي تقيس كل بعد من أبعاد
محور إعادة هندسة العمليات اإلدارية ،ومن ثم اإلجابة على السؤال التالي" :ما مدى وعي كوادر مؤسسات قطاع الطحن بضرورة إعادة هندسة
العمليات اإلدارية؟" ،ولهذا الغرض تم إعداد جداول خاصة بالتوزيع التكراري الذي يستخدم عادة في التحليل اإلحصائي الوصفي للحصول على
املتوسطات الحسابية ،االنحرافات املعيارية ،التكرارات النسب املئوية ،الرتبة والدرجة الكلية لكل عبارة .وفيما يلي عرض ملخص لنتائج التحليل
اإلحصائي من خالل الجدول رقم (.)4
جدول( :)4نتائج تحليل اتجاهات املبحوثين حول أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية
أتفق

محايد

ال أتفق

ال أتفق
تماما

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب

االتجاه العام

أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية

أتفق
تماما

39
17
التكرار
البعد اإلجرائي
58.2
25.4
%
البعد البشري
33
30
التكرار
49.3
44.8
%
21
46
التكرار
البعد التكنولوجي
31.3
68.7
%
22
45
التكرار
إعادة هندسة العمليات
اإلدارية
32.8
67.2
%
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج SPSS

11
16.4
4
6.0
-

-

-

4.24

0.676

3

املوافقة

4.39

0.602

2

املوافقة التامة

4.69

0.467

1

املوافقة التامة

4.64

0.513

املو افقة
التامة

يتبين من خالل الجدول السابق أن أراء املبحوثين تتجه بشكل عام نحو املوافقة التامة على أهمية إعادة هندسة العمليات اإلدارية حيث بلغ
املتوسط الحسابي على عبارات القياس ( )4.64بانحراف معياري قدره ( )0.513وهو يقع ضمن الفئة الخامسة من سلم ليكرت الخماس ي .كما جاءت
اتجاهات املبحوثين حول األبعاد الثالثة (اإلجرائي ،البشري والتكنولوجي) بين املوافقة واملوافقة التامة على العبارات التي تقيس أهمية هذه األبعاد ،مما
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يدل على درجة وعي الكوادر بضرورة إحداث تغييرات جذرية خاصة وأنها تمس العديد من الجوانب الهامة بمؤسسات هذا القطاع .وقد جاء التغيير
التكنولوجي في املرتبة األولى من حيث األهمية وحقق متوسطا حسابيا بلغ ( )4.69بانحراف معياري قدره ( )0.467وهو يقع ضمن الفئة الخامسة من
سلم ليكرت الخماس ي وقد اتجهت آراء املبحوثين على عبارات هذا البعد نحو املوافقة التامة ،وهذا ما يؤشر على أنهم يدركون أهمية التغيير التكنولوجي
نظرا لتأثيره االيجابي على أداء مؤسساتهم في ظل التغير السريع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي ،حيث يتفق األغلبية على ضرورة االعتماد على
التقنيات والبرامج الحاسوبية الحديثة والنظم اإللكترونية ،وضرورة التخلص من االعتماد على الوثائق الورقية املكلفة للوقت والجهد واملال .وفي املرتبة
الثانية ،جاءت إعادة هيكلة املورد البشري بمتوسط حسابي ( )4.39وانحراف معياري ( ،)0.602وهو يقع ضمن الفئة الخامسة من سلم ليكرت
الخماس ي ،حيث جاء االتجاه العام لآلراء حول عبارات هذا البعد نحو املوافقة التامة ،وهذا يؤكد على أن الكوادر واعيين جدا بأهمية التغييرات التي
تحتاجها التركيبة البشرية ،ويتفق أغلبهم على ضرورة استقطاب عاملين قادرين على أداء العمل بإمكانيات ومهارات متنوعة ،وقادرين على تغيير أسلوب
العمل كلما اقتضت الضرورة لذلك ،وضرورة تحكمهم في تكنولوجيا املعلومات .وفي املرتبة الثالثة من حيث األهمية جاء البعد اإلجرائي إلعادة هندسة
اإلدارية بمتوسط حسابي ( )4.24وبانحراف معياري قدره ( ،)0.676وهو يقع ضمن الفئة الخامسة من سلم ليكرت الخماس ي ،وقد جاء االتجاه العام
لآلراء حول عبارات هذا البعد نحو املوافقة ،مما يؤكد على أن أغلب الكوادر يؤيدون فكرة إجراء تغييرات جذرية في العمل تستهدف القضاء على كل
أشكال الروتين ،وإلغاء العمليات غير الضرورية التي ال تضيف قيمة والعمليات املكلفة للوقت والجهد بدون أي مبرر منها كثرة الوثائق اإلدارية ،األرشفة،
عملية التنقل بين مختلف املستويات اإلدارية إلنجاز بعض املعامالت ،...وضرورة إعادة تصميم العمليات وفقا ملا تقتضيه الظروف املحيطة ،ودمج
املهام املتشابهة في عملية واحدة ،فضال عن إعادة ترتيب بعض اإلجراءات وتصميمها على نحو الذي يفي بمتطلبات العمل.
النتيجة :1كوادر مؤسسات قطاع الطحن ببسكرة على درجة كبيرة من الوعي بضرورة إعادة هندسة العمليات اإلدارية ،ببعدها اإلجرائي والبشري
واألهم في ذلك أهمية إحداث التغيير التكنولوجي في مؤسسات القطاع.
 .2,2تحليل محور األسبقيات التنافسية
من أجل التعرف على اتجاهات وآراء املبحوثين حول ضرورة سعي مؤسسات قطاع الطحن نحو اكتساب األسبقيات التنافسية السيما في ظل
اشتداد حدة املنافسة ،تم تحليل العبارات التي تقيس كل بعد من أبعاد محور األسبقيات التنافسية ومن ثم اإلجابة على السؤال التالي" :ما مدى وعي
كوادر مؤسسات قطاع الطحن بضرورة اكتساب األسبقيات التنافسية؟" ،والجدول التالي يقدم عرض ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي.
جدول ( :)5نتائج تحليل اتجاهات آراء املبحوثين حول أبعاد األسبقيات تنافسية
أتفق

أتفق
أبعاد األسبقيات التنافسية
تماما
26
41
تكرار
التكلفة
38.8
61.2
%
17
49
تكرار
الجودة
25.4
73.1
%
28
37
تكرار
الوقت (السرعة)
41.8
55.2
%
31
34
تكرار
املرونة (االستجابة)
46.3
50.7
%
18
46
تكرار
اإلبداع
26.9
68.7
%
22
44
تكرار
األسبقيات التنافسية
32.8
65.7
%
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامجSPSS

محايد
01
1.5
02
3.0
02
3.0
3
4.5
01
1.5

ال
أتفق
-

ال أتفق
تماما
-

املتوسط
الحسابي
4.61

االنحراف
املعياري
0.491

3

4.72

0.486

1

املوافقة التامة

4.52

0.560

4

املوافقة التامة

4.48

0.560

5

املوافقة التامة

4.64

0.569

2

املوافقة التامة

4.64

0.514

الترتيب

االتجاه العام
املوافقة التامة

املو افقة التامة

يتبين من خالل الجدول السابق أن أراء املبحوثين تتجه بشكل عام نحو املوافقة التامة على ضرورة اكتساب مؤسسات قطاع الطحن األسبقيات
التنافسية ،حيث بلغ املتوسط الحسابي ( )4.64بانحراف معياري قدره ( ) 0.514وهو يقع ضمن الفئة الخامسة من سلم ليكرت الخماس ي ،حيث
اتجهت اآلراء على مختلف العبارات التي تقيس أو تعبر عن األبعاد الخمسة لألسبقيات التنافسية (التكلفة ،الجودة ،الوقت ،املرونة واإلبداع) نحو
املوافقة التامة ،وكلها تقع ضمن الفئة الخامسة من سلم ليكرت الخماس ي مما يدل على درجة الوعي كبيرة جدا لدى الكوادر بضرورة اكتساب
مؤسسات القطاع لألسبقيات التنافسية كونها تعد مصدرا هاما للتميز وضمانا للبقاء واالستمرارية ،في ظل تزايد حدة املنافسة .ويحتل بعد الجودة
ُ
ً
املرتبة األولى من حيث األهمية بمتوسط حسابي ( )4.72وبانحراف معياري قدره ( ،)0.486مؤكدا بذلك على ضرورة تحسين مستوى الجودة التي تعد
مصدرا لتحقيق امليزة التنافسية ،وللحفاظ على العمالء وضمان والئهم وجذب عمالء جدد ،بما يساهم في تحسين سمعة وصورة مؤسسات القطاع.
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بينما جاء بعد اإلبداع في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )4.64بانحراف معياري قدره ( ،)0.569وهذا يؤكد على أهمية تشجيع اإلبداع بإتباع طرائق
عمل جديدة ،وتطوير أساليب اإلنتاج بهدف تلبية حاجات ورغبات العمالء بجودة عالية .وفي املرتبة الثالثة جاء بعد التكلفة بمتوسط حسابي ()4.61
وبانحراف معياري ( )0.491حيث يتفق أغلب املبحوثين على أهمية التحكم في التكاليف بهدف زيادة قدرة مؤسسات القطاع على التنافس ،فاألمر
بالنسبة لهم يستدعي ضرورة تبني سياسة واضحة وفعالة للسيطرة على التكاليف ،تستهدف التخلص من كل مصادر التبذير ،ومن العمليات غير
الضرورية التي ال تضيف أي قيمة .بينما جاء بعد الوقت في املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ( )4.52وبانحراف معياري ( ،)0.560حيث اتفق املبحوثين
على أهمية تخفيض الوقت املستغرق في معالجة طلبات العمالء ،وضرورة التحكم في عامل الزمن من أجل الوصول إلى السرعة املطلوبة في إنجاز
األعمال ،وفي تقديم املنتجات خاصة املنتجات الجديدة؛ في مواجهة ُّ
تغير في منتجات املنافسين وفي أذواق املستهلكين ...الخ .وفي الترتيب الخامس واألخير
تأتي املرونة بمتوسط حسابي ( )4.48وبانحراف معياري ( ،)0.560بما يعكس أهمية االستجابة السريعة للتغييرات الحاصلة في البيئة ،ألن عدم القدرة
على االستجابة والتكيف السريع مع هذه التغيرات يعني الخروج من سباق املنافسة.
النتيجة :2كوادر مؤسسات قطاع الطحن ببسكرة على درجة كبيرة من الوعي بضرورة اكتساب األسبقيات التنافسية ،من منطلق تحسين مستوى
الجودة ،وتشجيع اإلبداع ،باإلضافة إلى السيطرة على التكاليف ،والتحكم في عامل الزمن ،والعمل على تحقيق أسبقية املرونة في الفعل ورد
الفعل اتجاه األحداث.
 .3اختبار فرضيات الدراسة
 .1,3اختبار عالقة االرتباط :من أجل وضع فرضيات الدراسة على محك االختبار ،البد من دراسة طبيعة عالقة االرتباط بين تحقيق األسبقيات
التنافسية بمؤسسات قطاع الطحن وأبعاد إعادة هندسة العمليات منفردة ومجتمعة .لذلك تم استخدام معامل االرتباط ( )Pearsonكما يلي:
جدول ( :)6مصفوفة االرتباط
األسبقيات التنافسية

معامل ارتباط بيرسون

أبعاد إعادة هندسة العمليات
البشري
التكنولوجي
اإلجرائي
**
0.535
**0.457
**0.510

مستوى الداللة
املجموع
**االرتباط دال عند مستوى من الداللة 0.01
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج SPSS

0.000
67

0.000
67

0.000
67

إعادة هندسة العمليات
اإلدارية
**0.713
0.000
67

يتضح من خالل الجدول السابق أن ثمة عالقة ارتباط طردية وقوية بين إعادة هندسة العمليات اإلدارية واألسبقيات التنافسية ،بمعامل ارتباط
قدره ( )0.713عند مستوى ()%1؛ مما يعني أنه كلما زاد اهتمام مؤسسات قطاع الطحن بإعادة هندسة العمليات اإلدارية أكثر أدى بها ذلك إلى
اكتساب األسبقيات التنافسية ،حيث ترتبط هذه األخيرة ارتباطا معنويا بمختلف أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية .إذ يرتبط اكتساب األسبقيات
ً
ً
التنافسية بمؤسسات الدراسة ارتباطا معنويا بالبعد اإلجرائي إلعادة هندسة العمليات اإلدارية بمعامل ارتباط ( )0.510وهو دال عند مستوى (،)%1
كما ترتبط بإعادة هيكلة املورد البشري فيها بمعامل ارتباط ( )0.457وهو دال عند مستوى ( ،)%1وفي نفس الوقت يرتبط اكتساب األسبقيات
التنافسية بالبعد التكنولوجي إلعادة هندسة العمليات اإلدارية بمعامل ارتباط ( )0.535وهو معامل دال إحصائيا عند مستوى (.)%1
النتيجة :3
 .1توجد عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بين البعد اإلجرائي إلعادة هندسة العمليات اإلدارية واكتساب األسبقيات التنافسية باملؤسسات
محل الدراسة ،وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة والتي تنص على أن" :للبعد اإلجرائي دور ذو داللة إحصائية في اكتساب
مؤسسات قطاع الطحن ببسكرة لألسبقيات التنافسية".
 .2توجد عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بين البعد البشري إلعادة هندسة العمليات اإلدارية واكتساب األسبقيات التنافسية باملؤسسات
محل الدراسة ،وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أن" :إلعادة هيكلة املوارد البشرية دور ذو داللة إحصائية في
اكتساب مؤسسات قطاع الطحن ببسكرة األسبقيات التنافسية".
 .3توجد عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بين البعد التكنولوجي إلعادة هندسة العمليات اإلدارية واكتساب األسبقيات التنافسية باملؤسسات
محل الدراسة ،وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أن" :للبعد التكنولوجي دور ذو داللة إحصائية في اكتساب
مؤسسات قطاع الطحن ببسكرة لألسبقيات التنافسية".
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 .2,3اختبار نموذج الدراسة
قبل البدء في اختبار نموذج الدراسة البد من إجراء بعض االختبارات املعلمية ،وذلك من أجل ضمان مالئمة نموذج االنحدار لذلك يستوجب
عال بين املتغيرات املستقلة ( )Multicollinearityباستخدام اختبار معامل تضخم التباين (Variance ( )VIF
التأكد من عدم وجود ارتباط ٍّ
 )Inflation Factoryواختبار التباين املسموح ( )Toleranceلكل متغير من متغيرات الدراسة ،مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين ()VIF
للقيمة ( ،)10وقيمة اختبار التباين املسموح أكبر من ( )0.05والتأكد أيضا من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ( )Normal Distributionباحتساب

معامل االلتواء ( )Skewnessعلى أن تقل قيمة معامل االلتواء عن ( .)1والجدول التالي يبين نتائج هذه االختبارات.
جدول ( :)7اختبارمعامل تضخم التباين والتباين املسموح ومعامل االلتواء
املتغيرات املستقلة
اإلجرائي
البشري
التكنولوجي

VIF

Tolerance

Skewness

1.295
1.263
1.041

0.772
0.792
0.961

-0.867
0.321
-1.587

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج SPSS

نالحظ أن قيم اختبار معامل تضخم التباين لجميع املتغيرات املستقلة تقل عن  10وتتراوح بين ( ،)1.295 -1.041وأن قيم اختبار التباين
ً
ُ
عال بين املتغيرات املستقلة ،كما تم التأكد من أن
املسموح تتراوح بين ( ،)0.961 -0.772وهي أكبر من( ،)0.05وهذا يعد مؤشرا على عدم وجود ارتباط ٍّ
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي باحتساب معامل االلتواء ،حيث كانت جميع القيم أقل من ( .)1وبناء عليه ،وبعد اختبار طبيعة عالقة االرتباط ،ومن
أجل تحديد ومعرفة درجة تأثير املتغير املستقل في التابع ،سوف يتم اللجوء الختبار تحليل االنحدار الخطي املتعدد ،بإدخال جميع املتغيرات املستقلة في
معادلة االنحدار الخطي املتعدد ،ومن أجل ا لتأكد من صالحية نموذج االنحدار الخطي املتعدد يجب إتباع الخطوات التالية:
 القدرة التفسيرية للنموذج
جدول ( :)8القدرة التفسيرية للنموذج
خطأ التقدير
Durbin-Watson
0.26671
2,486
a
املتغيرات املفسرة :الثابت ،البعد اإلجرائي ،البعد البشري ،البعد التكنولوجي
املتغير التابع :األسبقيات التنافسية
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج SPSS

معامل التحديد املعدل
0.730

معامل التحديد
0.742

معامل االرتباط
a
0.862

النموذج
1

من خالل الجدول السابق وبالرجوع ملعامل التحديد يتضح أن أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية واملتمثلة في البعد اإلجرائي ،البعد البشري
والبعد التكنولوجي ،هي عوامل مؤثرة في اكتساب األسبقيات التنافسية ،وبالنظر ملعامل التحديد املعدل ( )Adjusted R Squareباعتباره األكثر دقة،
يبين أن ما نسبته( )% 73من إمكانية اكتساب مؤسسات قطاع الطحن ببسكرة لألسبقيات التنافسية ،أما الباقي وهو ما نسبته ( )%27من قدرة هذه
املؤسسات على اكتساب األسبقيات التنافسية قد تساهم فيه متغيرات أخرى خارج النموذج الحالي للدراسة ،السيما وأن خطأ التقدير كان أقل ،ألنه
كلما َّ
قل هذا األخير َد َّل ذلك على خطأ أقل في النموذج.
 املعنوية الكلية للنموذج
ومن أجل اختبار معنوية الشكل الدالي لنموذج العالقة الخطية بين إعادة هندسة العمليات اإلدارية باعتبارها املتغير املفسر الكتساب
األسبقيات التنافسية ،واختبار أن النموذج مقبول لتمثيل هذه العالقة ،ومن ثم التأكد من صالحيته تم استخدام تحليل التباين األحادي ،كما هو مبين
في الجدول التالي.
جدول ( :)9تحليل التباين األحادي ()ANOVA
مصدر التباين
االنحدار
الخطأ
املجموع الكلي
*مستوى الداللة 0.05

مجموع املربعات
12.921
4.482
17.403

درجات الحرية
3
63
66

متوسط املربعات
4.307
0.701

قيمة  Fاملحسوبة
60.549

مستوى الداللة
b
0.000

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج SPSS
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من خالل نتائج تحليل التباين األحادي املوضحة في الجدول السابق وألن مستوى الداللة يساوي ( )0.000وهو أقل من مستوى املعنوية ()%5
ً
ً
وبالتالي فإن نموذج االنحدار الخطي املتعدد هو نموذج معنوي؛ وبالتالي فإن للمتغيرات املستقلة مجتمعة تأثيرا معنويا أو أن واحد على األقل من معالم
النموذج دال معنوي ،األمر الذي يتطلب املرور الختبار معنوية هذه املعامالت.
 املعنوية الجزئية للنموذج
جدول ( :)10اختبارمعنوية معالم النموذج ( )Coefficients
a

الخطأ املعياري
0.393
0.058
0.061
0.072

النموذج
A
0.159(الثابت)
0.280
البعد اإلجرائي
البعد البشري
0.428
0.380
البعد التكنولوجي
 aاملتغير التابع :األسبقيات التنافسية
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج SPSS

Bêta
0.351
0.502
0.345

T
0.4044.829
6.982
5.297

مستوى الداللة
0.687
0.000
0.000
0.000

Tolérance

VIF

0.772
0.792
0.961

1.295
1.263
1.041

من خالل نتائج الجدول السابق وعند مستوى املعنوية املقابل ملختلف العوامل املفسرة الكتساب األسبقيات التنافسية يتضح أن الثابت غير
معنوي ،بينما جميع أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية ذات داللة معنوية؛ أي أقل من مستوى ( )%1فكان البعد اإلجرائي ( )0.280وهو دال عند
مستوى ( )0.000أما معامل البعد البشري فهو ( )0.428وهو دال عند مستوى ( ،)0.000ونفس الش يء بالنسبة ملعامل البعد التكنولوجي الذي بلغ
املعامل ( )0.380وهو أيضا دال عند مستوى بلغ ( ،)0.000حيث أن داللة كل هذه األبعاد أقل من مستوى ( .)%1بينما املقدار الثابت كونه الحد األدنى
من األسبقيات التنافسية ملؤسسات قطاع الطحن بغض النظر عن تأثير إعادة هندسة العمليات اإلدارية ،هو مقدار غير دال معنويا وهو أكبر من
مستوى الداللة ( )%5وبذلك نستبعده من النموذج ،وعليه تكون معادلة نموذج االنحدار الخطي املتعدد في هذه الحالة كما يلي:
)Y=0.280(X1) + 0.428(X2) + 0.380(X3

حيث تكون األسبقيات التنافسية ) (Yدالة بداللة البعد اإلجرائي ) ،(X1البعد البشري ) ،(X2البعد التكنولوجي ).(X3
ً
وبالرجوع إلى قيم ) (Bêtaنجد أن أكثر األبعاد تأثيرا في اكتساب مؤسسات قطاع الطحن لألسبقيات التنافسية هو البعد البشري بالدرجة األولى ثم
البعد اإلجرائي في الدرجة الثانية ،أما في الدرجة الثالثة يأتي البعد التكنولوجي .وهذا بعد التأكد من عدم وجود ارتباط عال بين املتغيرات املستقلة ،كما
ال يوجد أي ارتباط ذاتي بين األخطاء العشوائية ،وهذا ما يوضحه اختبار ( )Durbin-Watsonفي الجدول رقم ()8
النتيجة :04يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلعادة هندسة العمليات اإلدارية بأبعادها الثالثة (البعد اإلجرائي ،البعد البشري والبعد التكنولوجي)
على اكتساب األسبقيات التنافسية ممثلة بأبعادها مجتمعة وهي( :التكلفة ،الجودة ،الوقت ،املرونة واإلبداع) لدى مؤسسات قطاع الطحن
بوالية بسكرة عند مستوى الداللة (.)0.05
 .4مناقشة النتائج:
بناء على النتائج املتحصل عليها يمكننا القول أنه :يوجد دور ذو داللة إحصائية إلعادة هيكلة املوارد البشرية في اكتساب األسبقيات التنافسية في
مؤسسات قطاع الطحن ببسكرة .وتفسير ذلك أن إعادة هيكلة املورد البشري تنطوي على إحداث تغييرات على التشكيلة البشرية من حيث الكم
والنوع ،ويترتب عن ذلك تقليص عدد العاملين وإعادة توزيع املناصب واملهام واملسؤوليات ،وتغير كفاءات ومهارات وتوجهات األفراد وسلوكياتهم ليكونوا
قاديرين على اتخاذ القرار في مكان العمل .وفي هذا السياق تؤكد دراسة (سماللي يحضية )2004 ،أنه يترتب عن إعادة هيكلة املوارد البشرية التحول من
التدريب باألساليب التقليدية إلى التعلم في مكان العمل ،وتكوين مفهوم العمل التشاركي ذو األداء املتميز الذي يساهم بشكل كبير في خلق القيمة
املضافة التي تنشأ من التفاعل بين الفرد واملكونات التي تنتج عن التعلم الفعال ،مما يؤدي إلى زيادة مدركات األفراد وإملامهم بمختلف جوانب العمل،
حيث الطريقة املثلى لتنفيذ املهام ،والسرعة في إنجاز األعمال ،تخفيض التكاليف وتحسين مستوى الجودة .إضافة إلى إعادة بناء املديرين وإثراء
أدوارهم ،حيث يتحول عملهم من مراقبين إلى منسقين وموجهين يساعدون في تطوير مهارات األفراد وتمكينهم من تنفيذ العمليات الخالقة واملبتكرة
ً
ً
وتشجيعهم على اإلبداع في أداء األعمال ،ويتحولون من مجرد مسجلين لألداء وملقين لألوامر إلى قادة تحويليين أكثر جذبا وتأثيرا.
كما أنه من منطلق ذات النتائج السابقة يمكن القول أن للبعد اإلجرائي دور ذو داللة إحصائية في اكتساب األسبقيات التنافسية في مؤسسات
قطاع الطحن ببسكرة ،وتفسير ذلك هو أن إحداث تغيير جذري في نظم وإجراءات العمل وإعادة تصميم العمليات يساعد على تقديم تصور واضح
وطرق جديدة لعمل األشياء ،ومن ثمة إعادة صياغة نظم العمل وتحويلها من املستوى املفاهيمي إلى مستوى التنفيذ الفعلي ،للتوصل إلى رؤية الصورة
الكاملة للعمل وكيفية تنقله بين اإلدارات املختلفة ،ومعرفة الحواجز التشغيلية والتنظيمية التي تعيقه وتطيل من الوقت الالزم لتقديم الخدمة
للعميل ،وحسب دراسة (دجلة مهدي محمود )2007 ،ودراسة (بن سديرة عمر )2013 ،فإن هذه الرؤية تجعل العمليات أكثر وضوحا وبساطة ،نتيجة
لالستغناء عن األعمال املكررة ،التخلص من األنشطة التي ال تضيف قيمة ،دمج العمليات املتشابهة في عملية واحدة ،ترتيب بعض األنشطة لتحقق
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أداء أفضل ،تنظيم تدفق املواد األولية بشكل منتظم ،وتبسيط إجراءات العمل ...مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف نتيجة تقليل الهدر والضياع والتلف
في املواد ،فضال عن سرعة إنجاز األعمال ،نتيجة لت خفيض مراحل أداء العمليات وطولها اإلجرائي والوقتي ،وخفض عدد األخطاء املرحلية بسبب دمج
بعض العمليات واملراحل وخفض عدد مرات إعادة األداء لتدارك األخطاء ،باإلضافة إلى تحسين مستوى الجودة ،وهذا ما أكدته أيضا دراسة (محبوب
مراد )2014 ،ودراسة (حسين نادية شاكر .)2012 ،وحسب دراسة (أحمد ميسون عبد هللا )2007 ،ودراسة (الشعباني صالح إبراهيم يونس)2010 ،
ودراسة فإن إعادة تصميم نظم وإجراءات العمل تنطوي على إعادة ابتداع كاملة لكيفية أداء العمل وتغيير جذري وجوهري في هيكل العملية ،ويتم ذلك
باالعتماد على االبتكار والتجديد بدال من التطور املرحلي أو التحسين الجزئي ،فأساس إعادة تصميم العمليات هو النظرة اإلنتقادية للعملية الحالية
والتفكير اإلبداعي املستند إلى القدرة على تخيل الشكل الجديد للعملية ووضع سيناريوهات بديلة لخفض مراحل العمل ووقته ثم تقييمها واختيار
أنسبها ،وتعتمد في ذلك على االستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات لالستفادة من تطبيقات برامج الحاسوب وشبكات املعلومات في عمليات
التصميم.
ومن خالل النتائج السابقة نستطيع القول أنه :يوجد دور ذو داللة إحصائية للتغيير التكنولوجي في اكتساب األسبقيات التنافسية في مؤسسات
قطاع الطحن ببسكرة ،وتفسير ذلك أن تغيير تكنولوجيا املعلومات يلعب دورا كبيرا في تحسين الوضع التنافس ي للمنظمة؛ حيث يساهم في تحسين أداء
العاملين عن طريق إزالة كافة األعمال الروتينية واالستفادة من طاقاتهم وإمكانياتهم للقيام باألعمال املبتكرة ،وتدعيم قدرتهم على اتخاذ القرار بتوفير
املعلومات التفصيلية والدقيقة في الوقت املناسب مما يحقق سرعة اإلنجاز ،باإلضافة إلى أنه يرفع كفاءة استثمار املوارد املتاحة ،ويقلص قدر اإلمكان
من الحاجة إلى العمليات اليدوية ،السجالت الورقية ،النماذج ...،والحاجة لعدد كبير من العاملين إلنجاز األعمال ،مما يخفض التكاليف ويحقق سرعة
اإلنجاز .ويمكن االستفادة من استخدامات تكنولوجيا املعلومات وأبرزها قواعد البيانات املشتركة التي تجعل عملية إعداد وتحليل البيانات والحصول
على املعلومات يتم في أقل وقت وبأقل جهد ،مما يؤدي إلى زيادة قدرة املنظمة على اتخاذ القرارات في الوقت املناسب ملا توفره قواعد البيانات من
معلومات ضرورية وبدرجة عالية من الدقة والجودة وفي الوقت املناسب .وتساعد القدرة الهائلة على تخزين املعلومات مسيري املشاريع اإلبداعية على
رسملة الخبرات بتخزين املعلومات واملعارف الخاصة بكل مشروع حتى بعد نهايته لالستفادة منها في املشاريع املقبلة ،من حيث تقدير وتقييم التكاليف
وتحليل املخاطر ،وتساعد املشاركين في عملية التصميم في الوصول إلى املعلومات املتعلقة بخطوات وإجراءات العمل وتعليمات التشغيل ،مما يزيد من
كفاءة عملية جمع قياسات األداء الفعلي ،كما تساهم في بناء أنظمة رقابية معتمدة على الحاسب اآللي مما يدعم القدرة التنبؤية لنتائج العمليات
واألنشطة ويحسن مستوى الجودة .وتساعد نظم االتصال اإللكترونية على ربط املديرين بعضهم ببعض وربطهم باملركز الرئيس ي ،مما يسهل التنسيق
بين األنشطة املختلفة ويحقق سرعة االستجابة وكفاءة استخدام الوقت نتيجة إلنجاز الكثير من املهام في أوقات قصيرة .كما تساعد النظم الخبيرة في
عملية اتخاذ القرارات في الوقت املناسب مما يحقق سرعة االستجابة ،نظرا لتميزها باملرونة في الحلول املقدمة ،وهذا ما أكدته دراسة (قاسمي كمال،
 )2011حيث أن هذه النظم تساهم في تقليص وقت االنجاز ملا توفره من معلومات للمديرين مما يؤدي إلى تسريع عملية اتخاذ القرارات ويجعلها أكثر
كفاءة ،باإلضافة إلى أنها تساعد في تخفيض التكاليف .وتعمل شبكة الحواسيب على تدفق املعلومات في املنظمة ،وعلى التنسيق بين األنشطة املختلفة
لألفراد واملجموعات واإلدارات واملديرين وكافة األطراف املشاركة في عملية اتخاذ القرارات ،وعلى توجيه املعلومات إلى حيث ظهور الحاجة إليها .كما توفر
الحواسيب مرونة كبيرة في عرض البدائل املختلفة ،وبدقة متناهية وسرعة فائقة ،باستخدام برامج مخصصة إلدارة الوقت ،كبرامج تسجيل الوقت
وتحليله وجدولته ،كما يمكن االستفادة من استخدامات الحواسيب في تحسين جودة املخرجات ،وهذا ما أكدته دراسة (بلقيدوم صباح ،)2013 ،حيث
يستخدم املهندس محطات العمل أو ما يعرف بالوحدات الطرفية للحاسب اآللي لتصميم رسومات هندسية ويقوم بتخزينها واسترجاعها عند الحاجة
إلجراء تعديالت عليها وتحسين جودتها ،مما يوفر الجهد ويقلل الحاجة إلى مهندسين آخرين ،كما أكدت أيضا دراسة (بوصوردي صليحة )2015 ،أن
استعمال الحواسيب يخفض من وقت التصميم ،ويحقق املرونة الالزمة لتوسيع تشكيلة املنتجات لتلبي حاجات أكبر شريحة من املستهلكين ،ويساعد
في عملية التعديل وتغيير التصاميم السيما املعقدة منها ،وتطوير نماذج عديدة لنفس املنتج استجابة للطلبات املتباينة والخاصة للعمالء بسرعة كبيرة
وبأقل جهد وتكلفة.

الخاتمة:
تنطوي إعادة هندسة العمليات اإلدارية على إحداث تغييرات جوهرية وإعادة تصميم جذري للعمليات األساسية التي تحقق القيمة املضافة،
وزادت أهميتها مع تزايد حدة املنافسة نتيجة النفتاح األسواق ،نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في اكتساب األسبقيات التنافسية من خالل أسبقية
(التكلفة ،الجودة ،الوقت ،املرونة واإلبداع) ،حيث أن تفرد املنظمة وتميزها عن بقية منافسيها بواحدة أو أكثر من هذه األسبقيات ،يساهم في تحسين
قدرتها التنافسية ويجعلها قادرة على مواجهة منافسيها وتحقيق البقاء واالستمرارية في محيط سريع التغيير ،ومن أجل توضيح ذلك فقد توصلت هذه
الدراسة إلى جملة من النتائج يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
 االتجاه العام ملستوى وعي املبحوثين بأهمية إعادة هندسة العمليات اإلدارية وضرورة تطبيقها كان كبير جدا ،وقد احتل البعد التكنولوجي املرتبة
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األولى من حيث األهمية من وجهة نظر املبحوثين ،ثم البعد البشري ويليه البعد اإلجرائي.
 االتجاه العام ملستوى وعي املبحوثين بضرورة اكتساب األسبقيات التنافسية كان كبير جدا ،وقد احتل بعد الجودة املرتبة األولى من حيث األهمية،
ثم بعد اإلبداع ويليه بعد التكلفة ،ثم بعد الوقت وفي آخر ترتيب جاء بعد املرونة.
 هناك عالقة ارتباط إيجابية وأثر ذو داللة إحصائية لكل بعد من أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية في اكتساب األسبقيات التنافسية ،وظهر
ً
أكثر األبعاد تأثيرا في اكتساب مؤسسات قطاع الطحن لألسبقيات التنافسية البعد البشري بالدرجة األولى ثم البعد اإلجرائي في الدرجة الثانية ،أما
في الدرجة الثالثة يأتي البعد التكنولوجي.
 كلما زاد اهتمام مؤسسات قطاع الطحن بإعادة هندسة العمليات اإلدارية أكثر أدى بها ذلك إلى اكتساب األسبقيات التنافسية ،حيث تؤثر إعادة
ً
ً
هندسة العمليات اإلدارية بأبعادها املختلفة تأثيرا مباشرا على قدرة مؤسسات هذا القطاع على اكتساب األسبقيات التنافسية.
استنادا إلى النتائج املتوصل إليها نعزز هذا اإلطار البحثي بالتوصيات التالية:
 ضرورة اكتساب مؤسسات قطاع الطحن لألسبقيات التنافسية ،من منطلق تحسين مستوى الجودة ،تشجيع اإلبداع ،باإلضافة إلى السيطرة
على التكاليف ،والتحكم أكثر في عامل الوقت ،والعمل على تحقيق أسبقية املرونة في الفعل ورد الفعل اتجاه األحداث ،لتكون مصادر للتميز
وأداة ملواجهة منافسيها .
 العمل على نشر ثقافة التغيير والتطوير لدى األفراد ،والتي تعتبر من املقومات األساسية إلعادة هندسة العمليات اإلدارية.
ً
 توجيه مسؤولي مؤسسات القطاع نحو تبني األفكار اإلدارية الحديثة ،إيمانا منهم بضرورة اكتساب األسبقيات التنافسية وتحقيق السبق
التنافس ي في ظل التغيرات السريعة للمحيط.
 منح األفراد الثقة واالستقاللية في العمل ،وتوفير مناخ تنظيمي يشجع على تقبل فكرة التغيير في أساليب العمل وتطوير إجراءاته وتسهيل
تنفيذه باالعتماد على أحدث التكنولوجيات.
 تجديد نظم اإلدارة لتواكب التطورات الحاصلة في املحيط ،والتخلص من املهام الروتينية املكلفة للجهد والوقت والتركيز على املهام
االستراتيجية املحققة للقيمة.
 التخلص من اإلجراءات الرقابية الصارمة التي تقض ي على روح املبادرة واإلبداع ،ومنح األفراد االستقاللية وقدر من حرية التصرف.
 إشراك األفراد في صنع القرارات مما يحفزهم على تنفيذها بكفاءة وفعالية وضرورة االستفادة من أفكارهم ألنهم األقدر على توليد أفكار
جديدة فيما يخص العمل.
 التخلص من العمالة غير الكفؤة وتشجيع االستثمار في املورد البشري املتاح في املؤسسة وتقليص الحاجة للمصادر الخارجية.
 متابعة كل ما يحدث في املحيط من تغيرات ومحاولة التكيف معها واالستجابة السريعة لها.
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Abstract:

This study aims to test the role of re-engineering processes as one of the most modern
administrative methods in obtaining competitive precedents. It was conducted on a sample of the most
important Algerian institutions and in the most important sectors (milling sector). The study reached a number
of results, The most important of which is that there is a positive correlation relationship and statistically
significant effect for each dimension of process re-engineering (procedural dimension, human and
technological) in acquiring competitive precedents (improving quality, encouraging creativity, controlling
costs, controlling time factor, and achieving flexibility in action and reaction to events). It was followed by a
set of recommendations and procedural proposals that call for the application of grinding industry institutions
of the re-engineering process of administrative in order to acquire one or more of the competitive priorities
as strategic sources to achieve superiority over their competitors and ensure their survival and continuity in
light of the opening of Algerian markets to foreign competition and open up wider fields to penetrate and
compete effectively in international markets.
Keywords: Process Reengineering, Competitive Priorities, Milling Sector, state of Biskra.
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امللخ :
نهدف من خالل هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة إعادة هندسة املوارد البشرية في توفير وتعزيز نظم أو ممارسات األداء العالي،
وذلك باستطالع آراء املسيرين في بعض املؤسسات االقتصادية بوالية بسكرة  ،لذا ستساهم هذه الدراسة في تعريف املسيرين باملؤسسات املبحوثة
بأسلوب إعادة هندسة العمليات ،وبالتغييرات التي يحدثها في إدارة املوارد البشرية سواء التكنولوجية أو الهيكلية ،أو الفنية أو البشرية ،وكذا بممارسات
نظم عمل األداء العالي الناتجة عن تحديث وتطوير هذه اإلدارة .وقد اتضح من خاللها أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلعادة هندسة املوارد البشرية
بأبعادها في تعزيز نظم عمل األداء العالي باملؤسسات محل الدراسة ،حيث كانت القدرة التفسيرية مقبولة ،أين فسرت إعادة هندسة املوارد البشرية ما
نسبته  %21.3من نظم عمل األداء العالي .وعليه تقترح هذه الدراسة على املؤسسات املبحوثة ضرورة تطبيق أسلوب إعادة هندسة املوارد البشرية في
حال اهتمت املؤسسات فعال بتحقيق نتائج متميزة بتميز هذا األسلوب ،والذي لن يكون تطبيقه سهال في ظل الظروف الحالية للمؤسسات إال إذا تم
توفير األرضية املناسبة لتطبيقه والتخلص من املعيقات التي تحول دون ذلك.
الكلمات املفتاحية :إعادة هندسة املوارد البشرية ،نظم عمل األداء العالي ،إعادة تنظيم إدارة املوارد البشرية ،إعادة تصميم عمليات املوارد البشرية،
تكنولوجيا املعلومات ،تغير أدوار ومؤهالت األفراد.

املقدمة:
أصبحت املوارد البشرية أحد أهم العوامل التنافسية نجاعة في املنظمة ،األمر الذي أضفى بعدا استراتيجيا إلدارتها ،وجعل وظيفة املوارد
البشرية أو إدارة املوارد البشرية كما يطلق عليها في املؤسسات ،تتحول من إطارها التسييري إلى دورها االستراتيجي ،ألن دورها التقليدي لم يعد كافيا
لتحقق املنظمة التميز التنافس ي ،بل تتطلب إدارتها وفق منظور استراتيجي ،مما يدفع إلى حشد طاقات وأنشطة املوارد البشرية بغرض مساعدة
املنظمات على تحقيق أهدافها .وتتضمن عملية اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية تقييم املهارات املطلوبة لتشغيل املنظمة ،وتفرض التحكم في جودة
املوارد البشرية وتوظيف املعرفة الكامنة فيها ،بسبب ارتكاز أداء املنظمة عليها ،وهي بذلك تواجه سواء في القطاع العام أو الخاص تحديات كبيرة
ومتنوعة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وخاصة تكنولوجيا ،إذ في ظل مختلف التغييرات التي يمر بها االقتصاد العالمي بجانب التطورات التقنية التي
أتاحتها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خاصة شبكات االنترنت ،فإن إدارة املوارد البشرية تعرضت لتغيير جذري في مفاهيمها وسياساتها
واستراتيجياتها وممارساتها.
ويرى بعض الباحثين أن التكنولوجيا والعوملة عناصر حيوية تؤثر مباشرة في مجال املوارد البشرية ،وأنه على املختصين في هذا املجال تعزيز
القدرات التنظيمية في استقطاب األفراد املؤهلين واالحتفاظ بهم وتنمية معارفهم وقدراتهم .وعليه فإن تبني استراتيجيات حديثة واستخدام أساليب
متطورة في مجال إدارة املوارد البشرية أصبح أمرا ملحا وواقعا فرضته التطورات واملستجدات املعاصرة ،مما يستوجب إعادة النظر في الهياكل اإلدارية
للمنظمات وأنظمة إدارتها والتكنولوجيا املالئمة والثقافات ،وقدرات ومؤهالت األفراد لتحقيق املنتظر منهم بأحسن أداء وتميز ،والتحول من األساليب
اإلدارية التقليدية إلى أساليب متطورة مبنية على التقنية واملعلوماتية في جميع املجاالت .وحتى يتم االستفادة أقص ى استفادة ممكنة من التقنيات
املتطورة في شتى املجاالت بشكل عام وفي إدارة املوارد البشرية على وجه الخصوص يتعين إحداث نوع من التوافق بين العمليات التي تنطوي عليها هذه
اإلدارة وبين هذه التقنيات ،ما يمكن أن يتحقق من خالل مدخل إعادة هندسة العمليات ) ،(Re engineeringالذي تنبع أهميته من كون نتائجه
وتحسيناته الجذرية تفوق أساليب التحسين األخرى بعشرات األضعاف ،ذلك أنه يعتمد بالدرجة األولى على إعادة التفكير األساس ي والبدء من الصفر في
كل ما يتعلق باملنظمة لضمان تحقيق املستوى املنتظر من تطبيقه .وقد أصبح من الضروري تبني هذا األسلوب في إدارة املوارد البشرية على وجه
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الخصوص ملا يحققه من فوائد إدارية وتنظيمية وربحية وتنافسية للمنظمات ،و ذلك يعتمد على مجموعة من املعايير واملواصفات التي تهدف إلى
تحسين أداء املنظمات في مختلف القطاعات ،ويعمل على تحفيز األفراد لإلبداع في أدائهم ،والتخلص من كل قيود البيروقراطية والتكرارية والنمطية،
والنظر إلى األمور املحيطة بأعمالهم نظرة شاملة تساعد على تفجير الطاقات اإلبداعية الكامنة في كل فرد.
في هذا اإلطار نطرح إشكالية هذه الدراسة التي نصيغها بالشكل التالي:
ما مدى مساهمة إعادة هندسة املوارد البشرية في تعزيز نظم عمل األداء العالي من وجهة نظر مسؤولي املوارد البشرية بمجموعة من
املؤسسات االقتصادية بوالية بسكرة بدولة الجزائر؟
ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس ي األسئلة الفرعية التالية:
 ما مستوى إدراك املسيرين (الرؤساء املباشرين باملؤسسات االقتصادية محل الدراسة) ألهمية وحاجة مؤسساتهم إلعادة هندسة املوارد البشرية؟
 ما مستوى إدراك الرؤساء املباشرين باملؤسسات محل الدراسة لحاجة مؤسساتهم لنظم عمل األداء العالي؟
 ما مدى مساهمة إعادة تنظيم إدارة املوارد البشرية في توفير ودعم نظم عمل األداء العالي باملؤسسات االقتصادية ؟
 ما مدى مساهمة االستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات في توفير ودعم نظم عمل األداء العالي باملؤسسات االقتصادية ؟
 ما مدى مساهمة إعادة تصميم عمليات املوارد البشرية في توفير ودعم نظم عمل األداء العالي باملؤسسات االقتصادية ؟
 ما مدى مساهمة تغير أدوار ومؤهالت املوارد البشرية في توفير ودعم نظم عمل األداء العالي باملؤسسات االقتصادية ؟

أهمية الدراسة:
تساهم هذه الدراسة في تعريف املسيرين باملؤسسات املبحوثة بأسلوب إعادة هندسة العمليات ،وبالتغييرات التي يحدثها في إدارة املوارد
البشرية ،وكذا بممارسات نظم عمل األداء العالي الناتجة عن تحديث وتطوير هذه اإلدارة ،والتي تساهم بشكل فعال في تحسين أداء األفراد ،وبالتالي
تحسين أداء املؤسسات .وتساهم هذه الدراسة كذلك في زيادة اهتمام املؤسسات املبحوثة بإدارة املوارد البشرية ،والعمل على إعادة هندستها بما يتالءم
مع املتطلبات الحالية والتوجهات الحديثة لهذه اإلدارة .خاصة وأن الظروف التي تعاني منها املؤسسات الجزائرية في وقتنا الراهن تؤكد على ضرورة القيام
بإعادة هندسة شاملة لجميع عمليات املؤسسة.

أهداف الدراسة:
نهدف من خالل هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة إعادة هندسة املوارد البشرية في توفير وتعزيز نظم أو ممارسات األداء العالي،
وذلك باستطالع آراء املسيرين في بعض املؤسسات االقتصادية بوالية بسكرة نظرا لتعذر تشخيص واقع هذه املساهمة ،بسبب عدم وجود مؤسسة
اقتصادية طبقت منهجية إعادة هندسة املوارد البشرية وفق مراحلها وأساليبها املتعارف عليها.

املنهج املستخدم:
قمنا في هذه الدراسة بالجمع بين املنهجين االستكشافي واالختباري ،فاالستكشاف قادنا إلى تشكيل فهم نظري للتغييرات الجذرية التي تحدثها
إعادة الهندسة وتفسير مساهمتها في تعزيز نظم عمل األداء العالي ،ومنهج االختبار مكننا من اختبار مدى صحة فرضيات الدراسة وتفسير النتائج
املتحصل عليها .وإلنجاز الدراسة التطبيقية اعتمدنا تقنية أو منهج دراسة الحالة ،أين قمنا باستخدام عدة أدوات لجمع البيانات أبرزها االستبانات
واملقابالت نصف املوجهة واملالحظات غير املشاركة.

نموذج وفرضيات الدراسة:
استندت هذه الدراسة إلى الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسية :تؤثر إعادة هندسة املوارد البشرية وأبعادها تأثيرا معنويا في تبني ممارسات األداء العالي باملؤسسات محل الدراسة.
الفرضيات الفرعية:


يوجد تأثير ذو داللة إحصائية إلعادة تنظيم إدارة املوارد البشرية في تبني ممارسات األداء العالي باملؤسسات محل الدراسة.
يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لالستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات في إدارة املوارد البشرية في تبني ممارسات األداء العالي باملؤسسات
محل الدراسة.



يوجد تأثير ذو داللة إحصائية إلعادة تصميم عمليات املوارد البشرية في تبني ممارسات األداء العالي باملؤسسات محل الدراسة.
يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لتغير أدوار ومؤهالت الرؤساء واملرؤوسين في تبني ممارسات األداء العالي باملؤسسات محل الدراسة.
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ويمكن تلخيص نموذج الدراسة في الشكل املوالي:
شكل ( :)1نموذج الدراسة
إعادة هندسة املوارد البشرية

مجال هيكلي:
إعادة تنظيم إدارة املوارد البشرية

مجال تكنولوجي:
االستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات
مجال فني:
إعادة تصميم عمليات املوارد البشرية

نظم عمل األداء العالي

االندماج الوظيفي

التمكين

املكافأة على أساس األداء

مجال بشري:
تغير أدوارومؤهالت املوارد البشرية
املصدر :من إعداد الباحثين

الدراسات السابقة:
من خالل دراستنا هذه اطلعنا على عدد من الدراسات املرتبطة
بمتغيري إعادة هندسة املوارد البشرية ونظم عمل األداء العالي ،لعل أهم هذه الدراسات نذكر:
1. Cornet Annie, Le reengineering face à ses contradictions, Intégrer l’humain au centre du processus, Thèse de
doctorat en sciences de gestion, Département de Gestion, Faculté d’Economie de Gestion et de Sciences Sociales,
Université de Liège, 2 volumes, mai 1998.

هدفت هذه الرسالة إلى إجراء تحليل ونقد لنموذج إعادة هندسة العمليات ،خاصة أن تطبيق هذه العملية التغييرية بدا محفوفا باملخاطر في
السنوات األولى لظهورها سواء من ناحية نطاق التطبيق أو آثاره .لذا قامت الباحثة بإجراء دراستين ميدانيتين تسمحان بتحديد التناقضات واملفارقات
الناتجة عن تطبيق إعادة الهندسة ،مما يسلط الضوء على صعوبات وعوامل فشل هذه العملية .ولعل أهم نتيجة توصلت إليها الباحثة هو أن مقاومة
املوارد البشرية ملشروع إعادة الهندسة ليس مقاومة للتغيير في حد ذاته وليس سوء فهم لعقالنيته ،بل هو مقاومة لطرق هذا التغيير وآلثاره
وللتناقضات الناتجة عن تطبيقه.
 .2تايب إلهام ،إمكانية تطبيق الهندسة اإلدارية وإدارة الجودة الشاملة لتفعيل تسيير املوارد البشرية ،دراسة حالة املعهد الدبلوماس ي والعالقات
الدولية الجزائري  ،2002/2001رسالة دكتوراه في التنظيم السياس ي واإلداري ،قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ،كلية العلوم
السياسية واإلعالم ،جامعة الجزائر .2012/2011 ،3
هدفت هذه الدراسة للتعرف على آلية كل من أسلوبي الهندسة اإلدارية وإدارة الجودة الشاملة ملعرفة مدى إمكانية تطبيقهما لتفعيل تسيير
املوارد البشرية باملعهد الدبلوماس ي والعالقات الدولية الجزائري .ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة بتوزيع استبانتين على عينة من موظفي املعهد،
تتمحور األولى حول معرفتهم بمفهوم الهندسة اإلدارية ،ومدى انتشاره بينهم .وتتعلق الثانية بمدى وجود مبدأ الجودة الشاملة عند تكوين املوظفين .وقد
توصلت الدراسة فيما يتعلق بالهندسة اإلدارية إلى أن املبحوثين يعتبرون الهندسة اإلدارية توضيحا ملهام اإلدارة وأهدافها ،وأنها تمس بشكل كبير
العمليات اإلدارية ،وتهدف إلى التحسين والتسيير األفضل .كما أنها ال تخدم املصالح الشخصية بقدر خدمتها للصالح العام ،كونها تدعم العمل الجماعي
بشكل أساس ي.
 .3إسعون عمر ،إعادة هندسة عمليات تطوير إدارة املوارد البشرية في اإلدارة الجزائرية ،مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعالقات
الدولية ،فرع التنظيم السياس ي واإلداري ،تخص إدارة املوارد البشرية ،قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ،كلية العلوم السياسية
واإلعالم ،جامعة الجزائر .2013/2012 ،3
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هدفت هذه املذكرة إلى دراسة مدى تأثير إعادة هندسة عمليات تطوير إدارة املوارد البشرية في مهام اإلدارة الجزائرية ،من خالل دراسة واقع أداء
هذه اإلدارة بتشخيص أهم املراحل التي مرت بها ،والتطرق إلى األسباب التي كانت وراء عدم كفاءة مواردها البشرية .كما تطرقت الدراسة أيضا إلى
مضمون برامج إدارة املوارد البشرية في اإلدارة الجزائرية ،من خالل التركيز على مكانة الوظيفة العمومية في تطبيقها لبرنامج التسيير التقديري للموارد
البشرية ،إضافة إلى تقييم مخطط التسيير التقديري للموارد البشرية في مختلف إدارات ومؤسسات اإلدارة العمومية الجزائرية ،بهدف الكشف عن
النقائص التي يعاني منها ،لتؤكد في األخير على ضرورة مواكبتها لألنماط اإلدارية الحديثة قصد التحسين من أداء مواردها البشرية ،وذلك من خالل
إمكانية تطبيق أسلوب إعادة الهندسة اإلدارية الكفيل بتطوير أهم عمليات إدارة املوارد البشرية.
4. Mkamwa، Thadeus F,"The Impact of High Performance Work Systems in Irish Companies: An Examination
of Company and Employee Outcomes, thesis, Dublin City University Business School, 2009.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثير نظم عمل األداء العالي على أداء املؤسسة وعلى أداء موظفيها ،ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بجمع
البيانات من  132مؤسسة في ايرلندا من خالل توزيع استبانة على املدراء العموميون ومسيرو املوارد البشرية بهذه املؤسسات ،وذلك خالل سنة .2006
وقد بينت الدراسة أن التطبيق املكثف لنظم عمل األداء العالي يؤدي إلى زيادة االبتكار واإلنتاجية ويخفض في معدل التخلي اإلرادي عن العمل .كما
هدفت الدراسة إلى معرفة هل تتوسط تصورات األفراد نحو متطلبات العمل العالقة بين تصورهم ملمارسات إدارة املوارد البشرية من جهة والسلوك
اإلبداعي وسلوك املواطنة التنظيمية ونية البقاء من جهة أخرى .وبعد توزيع االستبيانات وإجراء املقابالت في خمس مؤسسات مع املدراء العموميون
ومسيرو املوارد البشرية خالل سنة  ،2006توصلت الدراسة إلى أن تصورات األفراد اإليجابية نحو ممارسات إدارة املوارد البشرية تؤثر على السلوك
اإلبداعي واملواطنة ونية البقاء.

اإلطار النظري للدراسة:
 .1إعادة هندسة املوارد البشرية:
 .1.1مفهوم إعادة هندسة املوارد البشرية
تعد إعادة هندسة املوارد البشرية محاولة مخططة ومبرمجة لتعظيم قيمة املوارد البشرية ،فال تقتصر على إعادة تكوين وتشكيل محتوى املعارف
واملهارات لدى رأس املال البشري وتفعيل استخدامه لصالح املؤسسة ،وتحويله إلى رأس مال فكري قادر على تدعيم وتنمية قدرة املؤسسة وتنافسيته،
وإنما تتجاوز ذلك إلى إعادة تصميم األدوات واألساليب التي يتم بها إعادة تصميم وتكوين رأس املال البشري في املنظمة ( االختيار ،التكوين ،املسار
املنهي.)...،
ويرى أحد الباحثين أن إعادة هندسة املوارد البشرية تتضمن إلغاء الخدمات ذات القيمة املضافة املنخفضة ،واالعتماد على املصادر الخارجية ،و
استعمال تكنولوجيا املعلومات الجديدة ،والتي ستكون لها تأثيرا بالغا على نشاطات ومكانة ودور مسيري املوارد البشرية .)Igalens, 2010, 61( .ويتم
ذلك وفق عدة أساليب نذكر منها)Igalens, 2010, 61( :
 تقاسم وظيفة املوارد البشرية :أي توزيع وظيفة املوارد البشرية على املسيرين الذين يصبحون كلهم مديرين للموارد البشرية ( Tous
 ،)DRHوبالتالي يتقاسمها كال من محترفي املوارد البشرية واملسيرين التنفيذيين.
 التخطيط االستراتيجي إلدارة املوارد البشرية :وذلك ملواجهة املشاكل الجوهرية في أعمال املؤسسة ،وكذلك من أجل إنتاج قيمة مضافة.
هنا يصبح محترف املوارد البشرية شريكا في األعمال ( ، (Business partnerأين تكمن مهمته في مساعدة األفراد على حل املشاكل التي
يتعرضون لها إلرضاء الزبائن بدون آجال وبأحسن األحوال ،ورفع قيمة رقم األعمال وزيادة األرباح وتحسين اإلنتاجية.
 إعادة التصميم :أي إعادة تصميم هيكل يأخذ بعين االعتبار األبعاد الجماعية للدفاع عن حقوق العمال ،مع األخذ بعين االعتبار أن إعادة
تصميم مسارات إدارة املوارد البشرية ال ينبغي أن يلغي وجود محترفي هذه الوظيفة ( ،)PRHبل يجب تطوير مكانتهم و دورهم بالنسبة
للبعض ،وعلى البعض اآلخر أن يتجمعوا في مراكز داخلية و خارجية من أجل االنتقال من اإلدارة املركزية إلى الوحدات العملية.
وينظر ليل سبنسر ( (Lyl Spencerالذي يعد من أهم الباحثين في هذا املجال إلى إعادة هندسة املوارد البشرية من زاويتين :نطاق أصغر ونطاق أكبر،
حيث يقصد بـ:
 إعادة هندسة املوارد البشرية على نطاق واسع (:)Macro Reengineering
هي إعادة التفكير في مدى الحاجة إلى القيام بالعمل من أساسه مقابل االستغناء عنه ،فإذا كان القيام بالعمل ضروريا فيجب إذن تحديد
إمكانية القيام به داخل املؤسسة من قبل موظفيها أو عن طريق التعاقد مع جهات خارجية ( ،)Outsourcingليكون العمل مناسبا إلعادة هندسته إذا
كان ضروريا واستراتيجيا( .الشبلي ،النسور.)455 ،2009 ،
من هنا نرى أن إعادة هندسة املوارد البشرية تعتمد على ثالث بدائل أساسية مرتبة كما يلي:
أ -التخلص أو إلغاء األنشطة ()Elimination
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التعاقد خارجيا أو األخرجة( )Outsourcing /Externalisation
إعادة التصميم ()Redesign

 إعادة هندسة املوارد البشرية على نطاق أصغر (:)Micro Reengineering
هي إعادة تصميم نظم العمل بصفة جذرية باستخدام تكنولوجيا املعلومات ،ويشمل ذلك كل أنواع الحاسبات اآللية الشخصية وأجهزة
الهاتف الذكية املتطورة التي يتم استخدامها من قبل موظفين ذوي كفاءة وصالحية للقيام بتقديم خدمات كاملة إلى العمالء أو ألنفسهم لتحقيق
تحسينات جوهرية فائقة في الجودة واإلنتاجية( .سبنسر.)18 ،200 ،
تلخيصا ملا سبق واستنادا إلى التعاريف املقدمة إلعادة هندسة املوارد البشرية يمكن القول إن هذه األخيرة تتضمن إحداث تغييرات جذرية في
إدارة املوارد البشرية ،وذلك على املستوى الهيكلي بإعادة تنظيم هذه اإلدارة في شكل فرق عمل ،وعلى املستوى الفني بإعادة تصميم عمليات هذه اإلدارة
للتخلص من النشاطات التي ال تضيف قيمة ،والتركيز فقط على األنشطة االستراتيجية ،وعلى املستوى التكنولوجي بالتحول إلى اإلدارة االلكترونية
للموارد البشرية ،وعلى املستوى البشري بتخلص موظفي إدارة املوارد البشرية من املهام اإلدارية والروتينية التي يقومون بها ،لصالح الرؤساء الذين
يصبحون أخصائي موارد بشرية ( )Professionnels des ressources humainesولصالح املرؤوسين بمشاركتهم في إدارة مسارهم الوظيفي ومتابعته
بشكل آلي ،مما يمكنهم من التركيز على املهام االستراتيجية واألساسية في هذه اإلدارة .لذا يمكن القول أن إعادة هندسة املوارد البشرية هي إعادة
تصميم العمليات التي تمارسها إدارة املوارد البشرية للتخل من العمل اإلداري الروتيني والتركيز على األنشطة االستراتيجية لهذه اإلدارة.
 .2.1مجاالت التغييرفي وظيفة املوارد البشرية
باعتبار أن إعادة هندسة املوارد البشرية هي مجموع التغييرات الجذرية التي تحدث في وظيفة املوارد البشرية ،فإنه تم اعتماد منظور مجاالت
أو محاور التغيير كأبعاد ملتغير إعادة الهندسة ،وذلك لتغطية مختلف الجوانب في هذه الوظيفة التي سيمسها التغيير.
وتتمثل هذه املحاور مثلما حددها الباحثون في املجال التكنولوجي ،املجال الهيكلي ،املجال الفني ،وأخيرا املجال البشري.
أوال :املجال التكنولوجي إلعادة هندسة املوارد البشرية
تقوم املنظمة بتغييرات تكنولوجية ملواجهة األوضاع الجديدة واقتناء التكنولوجيات الحديثة التي تعود عليها بالفائدة بتخفيض التكاليف،
تحسين الجودة ...،وفي إدارة املوارد البشرية يتمثل التغيير التكنولوجي في اعتماد تقنيات وبرامج متطورة إلدارة شؤون األفراد وتسيير مهام الوظيفة ،مما
ّ
يساهم في تخفيض وقت العمل وتحسين جودته وتخفيض التكاليف ،إلى جانب تبني العمل االلكتروني الذي سيمكن بدون شك من تركيز موظفي املوارد
البشرية على املهام االستراتيجية للوظيفة ،وعلى تحقيق التوافق مع استراتيجية املنظمة ،باعتبار أن املهام التشغيلية لم تعد تحتل تلك املساحة التي
كانت تخصص لها سابقا .ولعل أهم تغيير نلمسه في هذه الوظيفة جراء إعادة هندستها هو األتمتة التامة لعملياتها بعد إعادة التصميم ،وبالتالي التحول
إلى إدارة املوارد البشرية الكترونيا .كما يوفر االستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات الناتج عن تبني مشاريع إعادة الهندسة للقائمين على املوارد
البشرية إمكانية التوزيع الجيد للمهام والبيانات بين األفراد الفاعلين ،ويمكن من تسهيل الالمركزية وتقاسم وظيفة املوارد البشرية في املنظمة ،أين تعد
هذه الصفات من الضروريات التي يجب أن تتميز بها هذه الوظيفة واملؤسسة على العموم .كما تتيح تكنولوجيا املعلومات فرصا كبيرة لزيادة الفعالية
الفردية والج ماعية داخل املنظمة ،وتساهم في تحسين ميزتها التنافسية .فالتطبيقات التي تجسدها هذه التكنولوجيات كالبريد االلكتروني وبرامج اإلدارة
املندمجة والعمل التعاوني والعمل عن بعد وتدفق العمل واالنترانت .كلها تؤدي إلى إعادة تشكيل العمليات الداخلية وتغيير جذري في التنظيم وفي
القدرات وفي اإلدارة عموما ،وهذا كله يفيد في تحول وظيفة املوارد البشرية إلى وظيفة خالقة للقيمة من خالل التركيز على إسهاماتها االستراتيجية
وتنميتها للخدمات ذات القيمة املضافة(.ماتيس ،جاكسون)33 ،2009 ،
وتلخيصا ملا سبق يمكن القول أن التغيير التكنولوجي الذي يمس إدارة املوارد البشرية بشكل جذري سيؤدي إلى أتمتة عملياتها بشكل تام والتحول
إلى اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية.
ثانيا :املجال الهيكلي إلعادة هندسة املوارد البشرية
إلى وقت قريب كانت املنظمات التقليدية تبنى على أساس نموذج " األداء /التصرف /التصميم ،أي أن األداء يتحدد على أساس تصرف
املنظمة ،وهذا األخير يتحدد بناء على تصميمها ،ومن ثمة يعتمد تحسين األداء بشكل كلي على اتجاه هذا التصميم.
هذا النموذج التقليدي يأخذ باالعتبار تحديات األداء التي تهم أصحاب األسهم فقط من نتائج مالية وتسويقية ...وينظر لألفراد على أنهم قادرين على
العمل لكن ينقصهم التوجيه السليم .لكن حاليا تواجه املنظمات الحديثة الكثير من تحديات األداء التي تعتمد على وجود أفراد ال تتوفر فيهم القدرة
على العمل ،وبالتالي يصبح البديل األنسب للنموذج السابق هو نموذج " األداء /الغرض /السلوك /املبادرات" ،أي أن يكون األداء متعدد األبعاد ،والبد
أن تستفيد كل األطراف في املنظمة من وجود أهداف أداء محددة تعكس التحديات املوجودة.
كما أنه ليس كل األفراد ذوي قدرة ورغبة في العمل بل يجب التعرف على األفراد الذين هم بحاجة إلى تغيير في سلوكهم وقدراتهم ،وتحديد شكل التغيير،
وتقييم مصادر االستعداد والتردد بين األفراد داخل املنظمة .وهنا يجب صياغة مجموعة من املبادرات سواء تلك التي يحركها السلوك أو ال ،وذلك
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لصياغة الرؤيا والسبب الداعي لها ،وتنفيذ التغيير الالزم لتحقيق األداء املطلوب( .سميث. )281 ،2008 ،كل ما سبق تعمل إعادة هندسة املوارد
البشرية أو باألحرى إعادة هندسة العمليات على تحقيقه من خالل التغييرات الهيكلية الجذرية التي تحدثها ،أين تعنى بتغيير الهيكل التنظيمي للمنظمة،
وهيكل اإلدارات الفرعية ،ما يشمل توزيع املناصب واملسؤوليات ومصادر اتخاذ القرارات ،درجة الرسمية واملركزية ،نطاق اإلشراف والعالقات بين
األفراد .هذا بالنسبة للمنظمة ،أما في وظيفة املوارد البشرية فتتمثل التغييرات الهيكلية في إعادة تنظيم الوظيفة ،بحيث يتغير توزيع املناصب واملهام
واملسؤوليات ،وتتغير نظم املوارد البشرية املعتمدة كنظم الحو افز واملكافآت ،وتقييم األداء.
ً
ثالثا :املجال الفني إلعادة هندسة املوارد البشرية
تعتمد إعادة هندسة املوارد البشرية على ثالث بدائل أساسية مرتبة كما يلي:
 التخل  :أي إلغاء الخدمات واألنشطة ذات القيمة الضئيلة ( التي ال تضيف قيمة )،
وذلك لعدم تضييع الوقت واألموال في إعادة هندسة األعمال أو املنتجات أو الخدمات التي ال تحتاجها املنظمة ،حيث يتم التخلص منها .والنشاط
املقصود هنا هو النشاط الذي ال يالحظ العميل غيابه ،سواء كان هذا العميل داخليا أو خارجيا ،مثل إعداد التقارير التي ال يقرؤها أحد ،والقيام
بأنشطة التدقيق املتكررة ...فهذه األنشطة تعد هدرا للموارد وال تضيف قيمة ،والتخلص منها يعني التخلص من تكلفتها.
 األخرجة :تنطوي األخرجة على عالقة وثيقة بين املؤسسة ومقدمي الخدمات لها،
فهي أكثر من شراكة استراتيجية  ،حيث تعني إسناد الخدمات واألنشطة التي يمكن تقديمها بأقل تكلفة أو بأعلى جودة من قبل أطراف من خارج
املؤسسة ،وذلك حتى تتفادى هذه األخيرة القيام بنشاط يمكن الحصول عليه بتكلفة أقل أو بجودة أعلى من مقدم خدمات خارجيGuilloux, ( .
 )2007, 123وبالتالي تسمح إلدارة املوارد البشرية بالعمل على أنشطة استراتيجية أكثر ،وتمكنها من أداء دور أساس ي وفعال واستراتيجي من خالل
أخرجة التسيير اإلداري مع االحتفاظ داخليا بالقرارات اإلدارية .إذن تمكن أخرجة أنشطة املوارد البشرية من توفير الوقت والجهد لألنشطة التي ترفع
القيمة املضافة للمنظمة ،وهذا ال يعني أن األنشطة التي تمت أخرجتها إلى مقدم خدمات خارجي ليست مهمة أو ليس لها قيمة مضافة ،بل قد تكون
مهمة جدا ،لكن التركيز األكبر سيكون على األنشطة االستراتيجية إلدارة املوارد البشرية التي تسعى املنظمة من خالل إعادة الهندسة إلى تخصيص كل
الوقت والجهد لها)Chardin, Bouvard, 2008, 02) .
 إعادة التصميم :يقصد به إعادة تصميم األنشطة ذات األهمية االستراتيجية العالية والتي ال يمكن إسنادها إلى أطراف خارجية ،إذ على
املؤسسة أال تشرك األطراف الخارجية في األمور االستراتيجية أو الكفاءات الجوهرية ،بل تتوالها بنفسها ،ذلك أن أهم مصادر امليزة التنافسية
للمؤسسة والقابل لالحتفاظ به هو املوارد البشرية .وقد يتم كذلك تصميم عملية جديدة تماما .ومن متطلبات عملية التصميم وإعادة
التصميم القدرة على تصور طريقة جديدة لعمل األشياء ،ومن ثمة صياغتها وتحويلها من املستوى املفاهيمي إلى مستوى التنفيذ الفعلي( .هامر،
ستانتن.)165 ،2000 ،
من هنا يتجسد التغيير الفني في إدارة املوارد البشرية بإلغاء األنشطة التي ال تضيف قيمة ،وأخرجة األنشطة اإلدارية التي تكون تكلفتها أكبر إذا
أنجزت في املؤسسة ،وإعادة تصميم باقي العمليات لتصبح أكثر استراتيجية وبقيمة مضافة أكبر.
ً
رابعا :املجال البشري إلعادة هندسة املوارد البشرية
يقصد به تغيير األفراد القائمين على العمل ،وذلك إما باالستغناء عن بعضهم وإحالل آخرين في محلهم ،أو برفع مهاراتهم وتنمية قدراتهم
وقيمهم ،....فنظرا لتزايد أهمية تكنولوجيا املعلومات في املنظمة ،ونظرا للدور األساس ي الذي يمارسه املتحكمين في هذه التكنولوجيا ،أصبح من
الضروري للمنظمات امتالك موارد بشرية تشكل استثمارا لها ملا تملكه من معارف ومهارات ومرونة في العمل ،وتجميعها في شكل فرق تقدم أداء جماعيا
وتتكامل معا لتزداد فعاليتها ،خاصة وأن أكبر املكاسب في أداء املنظمات ( كما تشير تقارير من ظمة العمل الدولية ) تتحقق فقط إذا تم الجمع بين
التكنولوجيا الجديدة وإجراء تغييرات واسعة في نظم العمل ،مثل المركزية القرارات وتنظيم العمل في شكل فرق( ...،الزيادات)253 ،208 ،
وبالعودة إلى إدارة املوارد البشرية ودورها في بناء صناع املعرفة فإن دورها الجديد وا لذي تسعى إعادة الهندسة إلى تفعيله هو تقديم استراتيجيات تهدف
إلى تكوين هؤالء األفراد واالحتفاظ بهم ومكافأتهم ،بل األكثر من ذلك تسعى إعادة هندسة املوارد البشرية إلى جعل كل األفراد باملؤسسة من صناع
املعرفة .لذا تتبنى استراتيجيات إعادة الهندسة فلسفة أن االستثمار في تعلم األفراد هو طريقة جديدة لخلق سوق عمل داخلي ترتكز عليه املنظمة في
بناء مواردها البشرية ،أي العمل على تنمية مهارات املنظمة بشكل متطور يقلل من اعتمادها على املصادر الخارجية .ولهذا فإن دور إدارة املوارد البشرية
لم يعد ذلك الدور اإلداري الروتيني ،ومفاهيمها تعدت تلك املفاهيم التقليدية ،حيث أصبح الدمج بين العمل والتعلم السمة األساسية لها ،ولم يعد
باإلمكان التمييز بين أداء األفراد في كونه تعلما أو أداء للمهام التنظيمية .وقد أسفر ذلك عن تكوين مفهوم العمل ذي األداء املتميز والذي ساهم في توليد
منتوج املعرفة وفي خلق قيمة مضافة للمنظمة .كما الحظ بعض الباحثين أمثال ( )Mabey et al, 2000,أنه ال يوجد طريقا متميزا واحدا ألداء املهام
بل تعمل املنظمات على رفع القدرات التكيفية لدى األشخاص ،والتي تنشأ من التعامل ما بين الفرد واملكونات التي تنتج التعلم الفعال للموظفين سواء
كان ذلك باألساليب الرسمية أو غير الرسمية( .الساعدي)237 ،2010 ،
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ومنه يمكن القول أن التغيير البشري في إدارة املوارد البشرية سيركز على تخل موظفي إدارة املوارد البشرية من املهام اإلدارية والروتينية التي
يقومون بها لصالح الرؤساء الذين يصبحون أخصائي موارد بشرية ولصالح املرؤوسين بمشاركتهم في إدارة مسارهم الوظيفي ومتابعته بشكل آلي،
مما يمك هم من التركيز على املهام االستراتيجية واألساسية في هذه اإلدارة.
 .2أنظمة عمل األداء العالي
 .1.2ظهور أنظمة عمل األداء العالي ومفهومها
يشير بارنز ( )Barnes, 2001بأن مفهوم وأفكار أنظمة عمل األداء العالي حدث في بعض الوقت ،وله جذوره في القرن املاض ي وسط الثورة
التي حدثت في مرحلة البيئة الصناعية في الواليات املتحدة .فأثناء هذه املرحلة أدرك القطاع الصناعي في أمريكا وصول مستوى املنافسة العاملية إلى حد
كبير ،وشعر املسؤولون بضرورة التفكير مجددا بعمليات التصنيع الحقيقية واملوثوق بها ،لذا فاملفاهيم التي نشأت عن هذه الفترة شكلت موادا خصبة
ومكونات رئيسية ملستوى نظم عمل األداء العالي( .العنزي ،العبادي.)87 ،2009 ،
وقد ذكر العديد من الباحثين ( )Hui et Al, 2010 – Kristensen, 2011, Foley et Al, 2012أن أنظمة عمل األداء العالي توظف
املدخل اإلداري االستراتيجي لتحقيق األداء العالي من خالل استخدام املوارد البشرية ،والذي يختلف بدرجة كبيرة عن املدخل البيروقراطي أو املدخل
الهرمي التقليدي .حيث ظهرت هذه الحركة في بريطانيا مركزة على األداء في مواقع العمل وتدرس أسباب وجود منظمات ذات أداء عالي ،وذلك باملوازاة مع
ظهور حركة تكنولوجيا األداء البشري في الواليات املتحدة األمريكية ،كما كان لها امتدادات دولية تمثلت في األبحاث التي قام بها معهد املوارد البشرية
والتنمية البريطاني ( )IDPبالتعاون مع االتحاد الدولي ملنظمات التدريب والتنمية ( ،)IFTDOلذا يرى بعض الباحثين أنه من الصعب تقديم تعريف
محدد للعمل ذو األداء العالي أو املنظمات ذات األداء العالي بسبب حداثة الدراسات حول املوضوع والنظر إليه من منظورات مختلفة ،وبسبب تعقد
الظاهرة كونها ذات أبعاد اقتصادية تتعلق بالسوق ،وأبعاد اجتماعية تنموية ترتبط باملوارد البشرية املوجودة باملنظمات( .درة.)158 ،2003 ،
ولتوضيح هذا املصطلح أكثر ندرج فيما يلي مجموعة من التعاريف لبعض الباحثين في إدارة املوارد البشرية ،مع تحديد التسمية املعتمدة من قبلهم
واملمارسات التي تبنوها ضمن ممارسات إدارة األداء العالي.
جدول( :)1مفهوم وممارسات منظومة عمل األداء العالي بمنظور بعض الباحثين
املمارسات
-

االختيار الجيد،

-

التدريب،

-

تقييم األداء استنادا على السلوك
ومعايير اإلنجاز،

-

نظم املكافأة،

-

مشاركة األرباح

-

العمل الجماعي،

-

تقاسم املعلومات،

-

تصميم العمل املرن،

-

التدريب املكثف،

-

التدريب على حل املشكالت،

-

اتخاذ القرارات الالمركزية،

-

الفرق املدارة ذاتيا،

-

تصميم العمل املرن.

-

فرق العمل،

-

اإلثراء الوظيفي،

-

التناوب الوظيفي،

-

الجودة،

-

التدريب املكثف واملتعدد.

املفهوم
هي ممارسات إدارة املوارد البشرية التي تؤثر في
االلتزام التنظيمي مما يؤدي إلى انعكاس أثرها على
أداء املنظمة.

التسمية
ممارسات
عمل األداء
العالي

هي ممارسات إدارة املوارد البشرية التي تؤك د على
التوجه نحو معارف ومهارات العاملين.

ممارسات
عمل األداء
العالي

هي املمارسات التي تحسن سلوك العاملين ،ومن
ثمة تؤدي إلى سلوكيات العمل املبدعة في مكان
العمل بحد ذاته.

ممارسات
العمل
املتقدمة

هي املشاركة في تصميم العمل باملنظمة.

الباحثين
Walton (1995), Wood (1999), Ramsay, Scholarios
and Harley (2000), Godard (2001), Whitner
)(2001), Godard (2004), Boxall and Macky (2009

ممارسات
العمل

Lawler (1986), Pil and Macduffie (1996),
Vandenberg et al (1999), Zatzick and Iverson
(2006), Boxall and Macky (2007), Boxall and
Macky (2008).
Ichniowski et al (1996), Guthrie (2001), Guest,
Conway, Michie and Sheeham (2003).

Berg, Appelbaum, Bailey and Kallerberg (1996),
Godard (2001), Godard (2004), Boxall and Macky
(2007).

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على:
- Mkamwa، Thadeus F, The Impact of High Performance Work Systems in Irish Companies: An Examination of Company and
Employee Outcomes، thesis ،Dublin City University Business School, 2009, P:2.

 سعد علي حمود العنزي وآخرون ،أنظمة عمل األداء العالي كمنهج لتعزيز إدارة املوهبة في املنظمات ،مجلة اإلدارة واالقتصاد ،السنة الرابعة والثالثون ،العدد ،2011 ،89ص .94
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-Daniel Beaupré et Julie Cloutier, La gestion à "haute performance" dans la fonction publique québécoise : pratiques
mobilisatrices et cohérence, Relations industrielles / Industrial Relations, vol. 62, n° 3, 2007, p. 517.

ومع ذلك يتفق غالبية الباحثين على أن ممارسات األداء العالي تعتمد ع لى بعضها البعض ،مشكلة ما يسمى بأفضلية التجميع ،والتي تقود إلى تحقيق
مخرجات تنظيمية فائقة املستوى ،حيث تسعى إلى إدارة وضم وتمكين العاملين لتحقيق التوافق بينهم وبين بيئة عملهم بطريقة يلتزمون فيها تجاه
منظماتهم بما يحقق األداء العالي وامليزة التنافسية املستدامة.
مما سبق يمكن القول أن ممارسات أو نظم األداء العالي هي مجموع املمارسات املنسجمة مع أهداف املنظمة ،والتي تو افق بين املوارد البشرية
وتكنولوجيا املعلومات بشكل مبدع ومتجدد للوصول إلى األداء العالي للمنظمة ولرأس مالها البشري ،وهو ما يمكن الوصول إليه من خالل عمليات
تحول ّ
إعادة هندسة املوارد البشرية التي ّ
وتطور بدون شك املمارسات التقليدية إلدارة املوارد البشرية إلى ممارسات أكثر فاعلية تمكن من تحقيق أعلى
مستويات من األداء.
 .2.2مبادئ أنظمة عمل األداء العالي:
هناك أربعة مبادئ أساسية تدعم ممارسات األداء العالي ،أين تعد كتل البناء األساسية للمدراء الذين يريدون خلق نظم عمل األداء العالي في
منظماتهم .كما أصبحت هذه املبادئ املؤسس الهام للنظريات الحالية في إدارة املوارد البشرية.
ويمكن توضيح هذه املبادئ فيما يلي:
ً
أوال :مبدأ تقاسم املعلومات ()Shared information
مع التغيرات الحالية في مختلف املجاالت ومع ظهور برامج الجودة الشاملة والتحسين املستمر وإعادة هندسة العمليات أصبحت املنظمات
تعتمد على الخبرات ،وجعل العاملين قادرين على توقع وحل املشاكل التي تواجههم في العمل ،مما يفرض توفير املعلومات الالزمة لهم ،حيث تتعلق هذه
ا ملعلومات بكمية وجودة مخرجات وحدة العمل وتكاليفها وعائداتها وربحيتها وردود أفعال الزبائن ...كما تمثل تحديا للمسيرين الذين يطورون نظم
معلومات تزود األفراد باملعلومات الالزمة واآلنية لعملهم ،مما يمكنهم من تقديم اقتراحاتهم لتحسين العمل ،ويؤدي إلى تجاوبهم مع التغييرات التنظيمية
ويشعرهم بااللتزام أكثر.
وكلما كان تقاسم املعلومات وتبادلها واسعا وشفافا كلما كانت مساهمة العاملين فاعلة أكثر في نجاح املنظمة بتمكنهم من رؤية الرابط بين أعمالهم وأداء
هذه األخيرة( .العنزي)10 ،2011 ،
ً
ثانيا :مبدأ تطوير املعرفة (:)Knowledge Development
تسعى املنظمات للمنافسة من خالل مواردها البشرية التي تستثمر في تطويرها من خالل اختيار أفضل املترشحين عند التوظيف ،وإعطاء
الفرص للعاملين لصقل مواهبهم بشكل مستمر ،لذا تعمل أنظمة عمل األداء العالي على التغيير من ملسة العمل إلى عمل املعرفة ،وعلى التغيير من
متطلبات املهارة واملعرفة لدى العاملين ...وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق التعلم املستمر.
ً
ثالثا :مبدأ ربط األداء باملكافأة ()Performance-Reward linkage
يؤدي نظام املكافأة وفق األداء إلى جذب الكفاءات املتميزة واإلبقاء على العاملين من ذوي األداء العالي ليكونوا نموذجا لجميع أفراد املنظمة.
لذا تعتمد هذه األخيرة عدة أنواع من خطط التعويضات لربط الحافز باألداء حتى يحظى األفراد ذوو املستوى العالي باالعتراف واملكافأة لقاء جهودهم.
وتوفر الحوافز تحليال لقدرات الفرد الكلية وطاقاته الكامنة ،بما يسمح له باتخاذ قرارات حكيمة لتحقيق أغراض معينة ،فهي عبارة عن جمع بيانات
عن األداء السابق والحالي للفرد فضال عن سلوكه في العمل ،ومن ثم تدقيق تلك البيانات لتقدير الحوافز املناسبة.
ً
رابعا :مبدأ املساواة ()Egalitarianism
تسمح أنظمة عمل األداء العالي لألفراد باتخاذ القرارات مهما كان مستواهم التنظيمي ،حيث أن املعارف الضمنية والخبرات التي اكتسبها
األفراد تمكنهم من إحداث الفرق في املنظمة أفضل في بعض األحيان من املدراء في املستويات العليا .لذا يجب أن يبنى العمل على مفاهيم تعاونية تحقق
املساواة بين جميع األفراد مهما كان مستواهم الوظيفي) Bohlander, 2004 ( .
 .3.2نتائج أنظمة عمل األداء العالي وفق منظور إعادة الهندسة
تضمن نظم عمل األداء العالي التوافق بين املمارسات الفردية وتؤثر في األفراد بالطريقة نفسها ،لذا تعد هذه النظم ميزة تنافسية في حد ذاتها
تتوفر في املنظمات التي تمتلك موارد بشرية مؤهلة ومتجهة نحو تحقيق التميز ،والتي تدعم قيمها الجوهرية في اتخاذ القرار وتتمكن من احتواء العاملين
وتنظيم الذات...هذه النظم ترتكز على مجموعة من األبعاد ،حيث ومن خالل اطالعنا على األدبيات املتعلقة بموضوع أنظمة عمل األداء العالي ،وبالتركيز
على ممارسات إدارة املوارد البشرية الناتجة عن التغيرات الجذرية التي تنتج عن عملية إعادة الهندسة ،والتي تعد من املمارسات الحديثة واملتميزة في
مجال املوارد البشرية ،يمكن القول أنه يمكن اعتبار هذه األبعاد من أهم العناصر الناتجة عن عملية إعادة هندسة وظيفة املوارد البشرية ،والتي
تساهم بشكل واضح في تحسين أداء األفراد باملنظمات .وقد حدد ( )Lawler, 2008هذه العناصر في:
157
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ً
أوال :االندماج الوظيفي ()Job engagement
من املهم جدا للمنظمة غرس شعور االنسجام والوحدة بين مواردها البشرية لترسيخ رؤيتها ورسالتها ،ويمكن تحقيق ذلك عندما تحول جهود
هذه املوارد إلى مبدأ االلتزام بأن تلجأ املنظمات إلى أداة قوية وأساسية لدفع األفراد وتحفيزهم نحو تحقيق مستويات عالية من األداء ،وإظهار املزيد من
السلوكيات االيجابية في العمل ،وهذا من خالل االندماج الوظيفي ،ذلك أن جل املنظمات أدركت أن الرضا الوظيفي لم يعد بالضرورة املحدد األول
واألساس ي لوالء الفرد وأدائه ،بل توفير بيئة عمل أكثر احتواء للفرد وتجعله أكثر ارتباطا بعمله وبمنظمته هو الضامن األساس ي ألدائهM Grace, ( .
)Smoak, 2008, 70.

ويعرف االندماج الوظيفي بأنه "االرتباط العالي الذي يشعر الفرد باالنتماء إلى منظمته" ،إذ يتعلق بما يقوم به املوظفون وبسلوكهم وفقا
ألدوارهم وعملهم ومساهمتهم في تحقيق أهدافهم وأهداف املنظمة .كما ينظر إليه على أنه "اتجاه ايجابي يحمله األفراد نحو منظماتهم وقيمها"( .
)Dernovsek , 2008.أي أن األفراد املندمجون يدركون أهمية البيئة التنظيمية وعالقاتهم فيما بينهم وطريقة عملهم في تحسين أدائهم الوظيفي،
ّ
وبالتالي تحسين أداء املنظمة التي ينتمون إليها .وتمكن التغييرات الجذرية التي تحدثها عمليات إعادة الهندسة في وظيفة املوارد البشرية من تبني عدة
استراتيجيات لزيادة االندماج الوظيفي ،تتمثل هذه االستراتيجيات واألساليب فيما يلي( :العبادي ،الجاف)81 ،2010 ،
 طبيعة العمل في حد ذاته :يعد حافزا داخليا للفرد ،حيث يعتمد االندماج أساسا على طريقة تصميم العمل .وميز الباحثون ثالث خصائص
مطلوبة في العمل حتى يكون محفزا للفرد وهي
أ -يجب أن يتلقى األفراد مالحظات حول أدائهم وأن يقدموا مالحظاتهم كذلك.
ب -يجب أن ينظر األفراد إلى مناصبهم على أنها تتطلب استخدام مهاراتهم وقدراتهم ألداء عملهم بفعالية.
ج -يجب أن يشعر األفراد أن لديهم درجة عالية من ضبط النفس حول تحديد األهداف الخاصة بهم وتحديد املسارات لتحقيق هذه األهداف.
 بيئة العمل :ترتبط استراتيجية زيادة االندماج بشكل عام بتطوير الثقافة التنظيمية التي تشجع االتجاهات االيجابية في العمل ،وتطوير حركة مهام
األفراد وتخفيض ضغوط العمل .فتفكير املنظمة في إدماج موظفيها نابع من استعداد املوظفين لالندماج ،وااللتزام نابع من شعورهم بالفخر ملا
تمثله املنظمة لهم ،من حيث الخدمة والجودة والقيمة .وتحتاج االستراتيجية أيضا إلى أخذ باالعتبار جوانب معينة من بيئة العمل ،وخاصة
االتصاالت واملوازنة بين العمل والحياة وظروف العمل .ويمكن أن تشمل االستراتيجية صياغة وتطبيق سياسات إدارة عالقات املواهب ،والتي تهتم
ببناء عالقات فعالة مع األفراد في أدوارهم ،ومعاملة األفراد على نحو الئق ومالئم ،واالعتراف بقيمتهم.
 فرص النمو الشخص ي :يجب أن تكون هذه االستراتيجية أساس خلق ثقافة التعلم
وتطوير األدوار ،وذلك عن طريق االستخدام األفضل والواسع ملواهبهم .وينظر لثقافة التعلم على أنها وسيلة النمو التي من شأنها أن تشجع املوظفين
على االلتزام بمجموعة من السلوكيات التقديرية االيجابية بما في ذلك التعلم ،وتحتوي على الخصائص التالية :التخويل وليس اإلشراف ،إدارة التعلم
الذاتي وليس األوامر ،وبناء قدرات طويلة األجل وليست تصحيحات على املدى القصير ،وهذا ما يحدث عندما يسعى األفراد بجد الكتساب املعارف
واملهارات التي تعزز أهداف املنظمة.
ً
ثانيا :التحفيزعلى أساس األداء
بإحداث التغيير الجذري الالزم في وظيفة املوارد البشرية وفي كامل املؤسسة على حد سواء تتغير النظرة التقليدية لنظام الحوافز املعتمد
باملنظمات ،أين ينتقل إلى االعتماد على املهارات وعلى املشاركة في الربح وعلى ملكية املوظفين ...وهذا ما يضمن النمو الشخص ي ،ويزيد من والء األفراد
الرتباط مصيرهم بنجاح املنظمة .حيث تحتاج املنظمات للبحث عن سبل ربط عملية الدفع باألداء من أجل تحفيز تركيز األفراد على النتائج املفيدة لهم
وللمنظمة ككل .لذا تتخذ هذه الحوافز أشكاال عديدة منها املشاركة في الربح ،ملكية األسهم ،مرونة الوقت ...ويعتمد تبني نظم الحوافز على أساس
األداء على مجموعة من االفتراضات هي( :ماتيس ،جاكسون)536 ،2009 ،


تساهم بعض األعمال في تحقيق نجاح منظمات أكثر من غيرها.

 يقدم بعض األفراد مستويات أداء أفضل وإنتاجية أكبر من غيرهم.
 يجب أن يحصل األفراد الذين يقدمون مستويات أداء أفضل على تعويضات إضافية.
وتساهم النظم الجديدة للحوافز في)Armstrong , 117( :



تطوير استراتيجيات توفر دعما انسيابيا مؤثرا للمهارات الالزمة لتنفيذ استراتيجية املنظمة.
تبني سياسات إدارة التعويضات واألداء التي تجتذب وتحافظ وتحفز األفراد ذوو األداء العالي.



تحقيق منظومة عمل األداء العالي الفعالة من خالل اهتمام األفراد بتطوير قدراتهم وإنتاجيتهم وخبراتهم ومعارفهم.



تطوير أداء املنظمة من خالل اإلبداع الناتج عن تحفيز األفراد.
158
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رفع الروح املعنوية نتيجة رضا الفرد عن املنظمة التي يعمل فيها ،مما يزيد والءه لها وينمي التزامه بتحقيق أهدافها



إيجاد ارتباط فعال بين األهداف االستراتيجية للمنظمة وأداء األفراد.



تحسين النتائج التنظيمية ومكافأة األفراد حسب مساهمة كل منهم في تحقيقها.



إعطاء ثقل نوعي لالختالفات في مستويات األداء الفردي بين العاملين.

أحالم خان وآخرون

 تحقيق أهداف إدارة املوارد البشرية كزيادة قدرة املنظمة على الحفاظ على العاملين وتقليل معدالت دوران العمل واالستفادة من التدريب أو
مكافأة األفراد على السلوكيات اآلمنة أو على مستويات حضورهم.
ً
ثالثا :التمكين ()Empowerement
يأتي التمكين في مقدمة متطلبات التفوق أو التميز ،حيث يصف تنظيم العمل بعيدا عن النظام البيروقراطي املبني على كثرة اإلجراءات
والقواعد وااللتزام بالعمل بها ،إذ ينظر له على أنه منح القوة ( عن طريق االستقاللية واإلمكانيات الالزمة) لفريق العمل لتشجيع اإلبداع ولتحقيق
الجودة .) Thévent et autre, 2009, 354 ( .كما يعرف على أنه "منح القدرة واالستقاللية في صنع القرارات وإمكانية التصرف كشركاء في العمل مع
التركيز على املستويات اإلدارية الدنيا ،فال يعني تفويض األفراد لصالحيات صنع القرار فقط ،ولكنه يعني أيضا وضع األهداف والسماح لهم
باملشاركة" ، (Ettorre, 1997, 04 ).فهو تقنية جديدة لتحرير ال طاقات البشرية في املنظمة ،ومحاولة تغيير الثقافة التقليدية السائدة املبنية على
الفكر التايلوري بكون الفرد يأتي للمنظمة للعمل فقط إلى ثقافة جديدة مبنية على الرؤية واألهداف املشتركة.
وقد توصل بعض الباحثين إلى حقيقة أن توفير إمكانية الوصول إلى املعلومات التي تخص املنظمة وأهدافها واستراتيجيتها عامل مهم يرتبط
بالتمكين ،ألن امتالك معلومات ومعارف عن املنظمة وعالقتها باملحيط الخارجي سيمنح األفراد اإلحساس بملكية املنظمة ويوضح لهم أدوارهم
وسلوكياتهم لتحقيق نجاحها ،)Appelbaum,2000,249 ( ،وهذا ما يجعلهم بمثابة شركاء في هذه امللكية التي تعمل إدارتها على مصارحة العاملين
ومشاركتهم باملعلومات مما يساهم في تمكينهم بشكل كبير.
وفي هذا اإلطار ساهمت إعادة الهندسة من خالل الثورة املعلوماتية وتقنياتها املختلفة في تسهيل حصول األفراد على البيانات واملعلومات التي
يحتاجونها عند اتخاذ القرارات دون الحاجة إلى الرجوع إلى املستويات العليا ،وعزز ذلك اتساع نطاق خبرة املستويات التشغيلية ،حيث أصبح األفراد
نتيجة عمليات إعادة الهندسة وغيرها من مداخل التغيير األخرى خبراء في مجال عملهم وبعملياتهم اليومية ،أين يعرفون أكثر من غيرهم ما املطلوب
منهم ...مما جعل خيار التمكين استراتيجية تعتمدها منظمات اليوم( .املبيضين ،الطراونة)490 ،2011 ،
ومجمل القول أن املنظمة التي تقرر االتجاه نحو التمكين تلزم نفسها ببناء فرق عمل داخل هياكلها ،األمر الذي يتطلب إعادة النظر في تصميم املهام
واألدوار واملسؤوليات ،وإحداث تغييرات تنظيمية جذرية من شأنها ترسيخ استراتيجية التمكين املعتمدة.

اإلطار التطبيقي:
 .1االطار امل هجي للدراسة:
من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة تم االعتماد على مجموعة من اإلجراءات تمثلت في تصميم أداة الدراسة (االستبانة) واختبار ثباتها
وصدقها ثم تحليل خصائص مفردات عينة الدراسة.
 .1.1تصميم أداة الدراسة:
اعتمدنا في دراستنا على االستبيان كأداة أساسية لجمع املعلومات ،وقد تم توجيهه للرؤساء باملؤسسات املعنية بالدراسة الستطالع آرائهم حول
مدى حاجة مؤسساتهم إلى إعادة هندسة عمليات املوارد البشرية وكذا أهمية ممارسات األداء العالي .وقد قسم االستبيان إلى قسمين؛ األول تضمن ست
فقرات تتعلق بالبيانات الشخصية والوظيفية للمبحوثين ،وهي الجنس والسن ،املؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة .أما القسم الثاني فتضمن محوري
االستبيان .يتعلق املحور األول باملتغير املستقل إعادة هندسة املوارد البشرية ،والذي يضم أربعة أبعاد ،ويتضمن  36عبارة قياس .ويتعلق املحور الثاني
باملتغير التابع نظم عمل أو ممارسات األداء العالي بأبعاده املختلفة ،ويضم  16عبارة.
ولإلجابة على عبارات القياس تم اعتماد مقياس ليكرت ( )Likertالخماس ي ،أين تم توزيع األوزان على البدائل الخمس ،بحيث كلما اقتربت اإلجابة من
( )5كلما كانت املوافقة بشكل أكبر.
وقد تم توزيعه على الرؤساء بسبع مؤسسات ا قتصادية تنوعت بين الخدمية والصناعية ،وبين الكبيرة واملتوسطة ،وبين املستقلة والتابعة
ملؤسسة أخرى ،وبين الخاصة والعامة ،وذلك عبر زيارات ميدانية تمت خالل شهر جانفي  ،2018حيث تم توزيع  145استبيان استرد منه  119استبانة،
أي بنسبة استرجاع  ،%82.06حذفت منها  04استبانات ،وبالتالي قدر عدد االستبانات الصالحة للتحليل بـ  115استبانة .والجدول املوالي يوضح توزيع
االستبيانات حسب املؤسسات املبحوثة:
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جدول( :)2توزيع االستبيان على رؤساء املؤسسات املبحوثة
الرقم
1

املؤسسة
النسيج والتجهيز

العدد املوزع
30

العدد املسترجع
24

عدد االستمارات القابلة للتحليل
24

النسبة
20.87

2
3
4
5
6
7
املجموع

مطاحن القنطرة
مطاحن أوماش
سونطراك بسكرة
سونلغاز بسكرة
االتصاالت بسكرة
نفطال بسكرة

15
15
25
20
25
15
145

09
13
20
16
22
15
119

09
12
18
16
21
15
115

07.83
10.43
15.65
13.91
18.26
13.05
100

املصدر :من إعداد الباحثين

 .2.1خصائ عينة الدراسة:
يمكن توضيح مختلف الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد العينة في الجدول املوالي:
جدول( :)3توزيع الرؤساء باملؤسسات املبحوثة حسب البيانات الشخصية
املتغيرات الشخصية و الوظيفية
الجنس

العمر

املؤهل العلمي

سنوات األقدمية

التكرار

النسبة املئوية

ذكر

82

71.3

أنثى
أقل من 30
من 30إلى أقل من40
من 40إلى أقل من 50
 50فأكثر
ثانوي
تقني سامي
ليسانس
مهندس أو ماستر
دراسات عليا متخصصة
أقل من  5سنوات
 5إلى أقل من  10سنوات
 10إلى أقل من  15سنة
 15سنة فأكثر

33
28
28
35
24
11
19
50
29
6
22
27
20
46
115

28.7
24.3
24.3
30.4
20.9
9.6
16.5
43.5
25.2
5.2
19.1
23.5
17.4
40.0
100

املجموع
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات SPSS

يتضح من خالل الجدول أعاله أن معظم الرؤساء باملؤسسات محل الدراسة ذكور إذ تقدر نسبتهم بـ  % 71.3في مقابل  % 28.7من الرؤساء كانوا إناثا،
إذ يغلب على الرؤساء العاملين في املؤسسات الطابع الذكوري نظرا لطبيعة النشاط الخاص ألغلب املؤسسات الذي يتميز بطغيان الجانب الفني على
الكثير من املهام.
كما نالحظ من خالل الجدول أن غالبية الرؤساء باملؤسسات محل الدراسة أعمارهم تتراوح من  40إلى أقل من  50سنة بنسبة  ،%30.4بينما جاء في
الترتيب الثاني الرؤساء الذين أعمارهم أقل من  30سنة وما بين  30و  40سنة بنفس النسبة  %24.3للفئتين العمريتين ،وأما في الترتيب الثالث فجاءت
فئة الرؤساء الذين تزيد أعمارهم عن  50سنة بنسبة .% 20.9
كل هذه املؤشرات تفيد بأن غالبية الرؤساء باملؤسسات محل الدراسة تقل أعمارهم عن  50سنة وهو مؤشر جيد عن مدى استعدادهم للتعلم املستمر
ومواكبة التغيرات املختلفة وخاصة في املجال التكنولوجي .كما يالحظ من الجدول أن نسبة كبيرة من املبحوثين حاصلين على شهادة الليسانس ،وهي
الفئة التي تقابلها نسبة  ،% 43.5والفئة التي تليها في الترتيب يمثلها املهندسون وبعض املتحصلين على شهادة املاستر وذلك بنسبة  ،% 25.2كل هذه
النسب تعطي مؤشرا جيدا حول تحسن املستوى التعليمي في املؤسسات االقتصادية ،إضافة إلى أن ذلك يضمن فهم العبارات بشكل أفضل.
وبالنسبة ألقدمية الرؤساء يتضح من الجدول أن عدد سنوات الخبرة لغالبية أفراد الدراسة هو  15سنة فأكثر ،إذ تشكل ما نسبته  % 40من إجمالي
الرؤساء ،وتوضح هذه النتائج بأن غالبية الرؤساء يملكون خبرة كبيرة ومعرفة دقيقة بمؤسساتهم ،مما يفيدنا عند استطالع آرائهم حول إمكانية إحداث
عمليات التغيير الجذري في إدارة املوارد البشرية.
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 .3.1اختبار ألفا كرونباخ:
يعد أكثر االختبارات اعتمادا من قبل الباحثين لقياس ثبات عبارات االستبيان ،حيث يحدد مستوى قبول أداة القياس بمستوى  0.60فأكثر.
وعليه تم استخراج قيم ألفا كرونباخ لكل متغير من املتغيرات املدروسة واالستبيان ككل .وهذا ما يوضحه الجدول املوالي:
جدول ( :)4معامالت الثبات ملتغيرات الدراسة
محاور االستبانة
إعادة هندسة املوارد البشرية
ممارسات نظم األداء العالي
االستمارة ككل

عدد العبارات
36
16
52

املصدر :من إعداد الباحثين بناء على مخرجات

معامل ألفا كرونباخ
0.895
0.828
0.926

SPSS

نالحظ من جدول معامالت الثبات أن كل أبعاد النموذج تجاوز معامل ثباتها الحد األدنى املتفق عليه ،أي أن أداة الدراسة اتسمت بثبات داخلي جيد
يمكن من القياس السليم للمتغيرات.
 .2تحليل محاور االستبيان:
 .1.2تحليل محور إعادة هندسة املوارد البشرية:
سنحاول فيما يلي اإلجابة على السؤال التالي :ما مستوى إدراك الرؤساء ألهمية ولحاجة مؤسساتهم إلى إعادة هندسة املوارد البشرية؟
لإلجابة على هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وتم تحديد الرتب لكل بعد من أبعاد هذا املحور مثلما يوضحه الجدول
التالي:
جدول( :)5تحليل اتجاهات اآلراء نحو إعادة هندسة املوارد البشرية بأبعادها
الرقم
1
2
3
4

البعد
إعادة تنظيم إدارة املوارد البشرية
استخدام تكنولوجيا املعلومات في إدارة املوارد البشرية
إعادة تصميم عمليات إدارة املوارد البشرية
تغير أدوار ومؤهالت الرؤساء واملرؤوسين
إعادة هندسة املوارد البشرية

املصدر :من إعداد الباحثين بناء على مخرجات

املتوسط الحسابي
3.939
3.868
3.746
3.976
3.884

االنحراف املعياري
0.502
0.502
0.538
0.461
0.381

الرتبة
2
3
4
1

درجة املوافقة
مو افق
مو افق
مو افق
مو افق
مو افق

SPSS

يتبين من خالل الجدول أن هناك إجماع واتفاق من قبل الرؤساء باملؤسسات محل الدراسة على أن إدارة املوارد البشرية بمؤسساتهم بحاجة
إلى إعادة هندسة ،ومؤسساتهم بحاجة إلى إحداث تغييرات جذرية في كافة املجاالت .حيث بلغ املتوسط الحسابي لإلجابات حول هذا املحور ()3.884
بانحراف معياري قدره ( .)0.381وهو ما يؤكد فعال مدى إدراك الرؤساء لحاجة مؤسساتهم للتغيير وتأييدهم ذلك خاصة وأن هذه التغييرات تمس إدارة
املوارد البشرية ،والتي يرون أنها تعاني نقصا وضعفا شديدين في جوانب عديدة .ومن خالل الجدول يتضح أن بعد تغير مهام وأدوار الرؤساء واملرؤوسين
جاء في الترتيب األول من حيث األهمية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث ،حيث بلغ املتوسط الحسابي لإلجابات حول هذا البعد ()3.976
وبانحراف معياري قدره ( ،)0.461ووفقا ملقياس الدراسة فان هذا البعد يشير إلى اتجاهات اآلراء موافقة .ويمكن القول أن هذا البعد احتل الترتيب
األول بين أبعاد إعادة هندسة املوارد البشرية كونه يرتبط بالدرجة األولى وبشكل مباشر بالفئة التي وجهت لها االستبانة ،أال وهي فئة الرؤساء من حيث
األدوار التي يمارسونها واملؤهالت التي يملكونها ،مقارنة مع األبعاد الثالثة األخرى التي تخص إدارة املوارد البشرية بشكل محدد وصريح .وهذا ما يؤكد أن
املسيرين باملؤسسات محل الدراسة يدركون ضرورة ممارستهم ملهام أخرى أكثر تأثير على مرؤوسيهم ،وتندرج في خانة مهام مسؤولي أو مسيري املوارد
البشرية ،إضافة إلى ضرورة امتالكهم ملؤهالت أخرى جديدة ومتطورة غير مؤهالتهم السابقة .وجاء بعد إعادة تنظيم إدارة املوارد البشرية في الترتيب
الثاني من حيث األهمية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث ،حيث بلغ املتوسط الحسابي لإلجابات حول هذا البعد ( )3.939وبانحراف معياري
قدره ( ،)0.502ووفقا ملقياس الدراسة فان هذا البعد يشير إلى اتجاهات آراء موافقة.
وهذا ما يؤكد أن املسيرين باملؤسسات محل الدراسة يدركون أهمية التغييرات الجذرية التي تحتاجها هيكلة إدارة املوارد البشرية ،ويؤيدون
ضرورة إحداثها إلدراكهم تأثيرها االيجابي على أداء الوظيفة واملؤسسة بشكل عام .كما يتضح أن بعد استخدام تكنولوجيا املعلومات جاء في الترتيب
الثالث من حيث األهمية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث ،حيث بلغ املتوسط الحسابي لإلجابات حول هذا البعد ( )3.868وبانحراف معياري
قدره ( ،)0.502ووفقا ملقياس الدراسة فان هذا البعد يشير إلى اتجاهات آراء موافقة .وهذا ما يؤكد أن املسيرين باملؤسسات محل الدراسة يدركون
أهمية التحول إلى اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية في مؤسساتهم ،واالعتماد على الخدمة الذاتية في القيام بمختلف املهام اإلدارية الروتينية سواء تم
ذلك من قبل املرؤوس أو من قبل الرئيس.
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وجاء بعد إعادة تصميم عمليات املوارد البشرية في الترتيب الرابع من حيث األهمية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث ،حيث بلغ املتوسط
الحسابي لإلجابات حول هذا البعد ( )3.746وبانحراف معياري قدره ( ،)0.538ووفقا ملقياس الدراسة فان هذا البعد يشير إلى اتجاهات آراء موافقة.
وهذا ما يؤكد أن املسيرين باملؤسسات محل الدراسة غير راضين عن العمليات املمارسة من قبل إدارة املوارد البشرية ،ويتفقون على إلغاء ما ال يضيف
قيمة ،وإخراج ما يمكن انجازه من طرف الغير بشكل أحسن ،وإعادة تصميم املهام األساسية بحيث يتم انجازها آليا لتحقيق أكبر الفوائد.
 .2.2تحليل محور نظم عمل األداء العالي:
سنحاول فيما يلي اإلجابة على السؤال التالي :ما مستوى إدراك الرؤساء حول حاجة مؤسساتهم إلى ممارسات األداء العالي؟
لإلجابة على هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وتم تحديد الرتب لكل بعد من إبعاد هذا املحور مثلما يوضحه الجدول
التالي:
جدول( :)6تحليل اتجاهات اآلراء نحو ممارسات األداء العالي بأبعادها
الرقم
1
2
3

املتوسط الحسابي
4.087
4.026
4.259
4.132

البعد
االندماج الوظيفي
التمكين
املكافأة على أساس األداء
نظم عمل األداء العالي

املصدر :من إعداد الباحثين بناء على مخرجات

االنحراف املعياري
0.541
0.447
0.443
0.358

درجة املوافقة
مهمة
مهمة
مهمة جدا
مهمة

الرتبة
2
3
1

SPSS

من خالل الجدول يتضح أن هناك إجماع واتفاق من قبل أغلب الرؤساء باملؤسسات محل الدراسة على أهمية نشر ممارسات األداء العالي بين
الرؤساء ملا لها من تأثير على مرؤوسيهم ،حيث بلغ املتوسط الحسابي لإلجابات حول هذا املحور ( )4.13بانحراف معياري قدره ( .)0.358وهو ما يؤكد
فعال مدى إدراك الرؤساء ألهمية هذه املمارسات املتطورة ممثلة في نتائجها ،والتي تهدف إلى تحقيق االندماج بين املوظفين وتمكينهم ،واألهم من ذلك
مكافأتهم حسب أدائهم .كما يتضح أن بعد املكافأة على أساس األداء جاء في الترتيب األول من حيث األهمية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث،
حيث بلغ املتوسط الحسابي لإلجابات حول هذا البعد ( )4.259وبانحراف معياري قدره ( ،)0.443ووفقا ملقياس الدراسة فان هذا البعد يشير إلى
اتجاهات اآلراء مؤيدة بشكل مطلق ألهمية هذا البعد ،وهذا ما يؤكد أن املسيرين باملؤسسات محل الدراسة يدركون أهمية املكافآت بالنسبة ملرؤوسيهم،
كما يدركون أكثر أهمية ربط هذه املكافآت باألداء املنجز من قبلهم ،وبمدى سعيهم نحو تحقيق األفضل .وجاء بعد االندماج الوظيفي في الترتيب الثاني
من حيث األهمية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث ،حيث بلغ املتوسط الحسابي لإلجابات حول هذا البعد ( )4.087وبانحراف معياري قدره
( ،)0.461ووفقا ملقياس الدراسة فان هذا البعد يشير إلى اتجاهات اآلراء مؤيدة ألهمية هذا البعد .وهذا ما يؤكد أن املسيرين باملؤسسات محل الدراسة
يدركون أهمية االندماج الوظيفي للمرؤوسين وللمؤسسة ككل لتأثيره اإليجابي على عملهم ،وبالتالي على النتائج املحققة من قبلهم ،وهذا طبعا من وجهة
نظر رؤسائهم.
وأخيرا ومن خالل الجدول يتضح أن بعد التمكين جاء في الترتيب الثالث من حيث األهمية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث ،حيث بلغ
املتوسط الحسابي لإلجابات حول هذا البعد ( )4.026وبانحراف معياري قدره ( ،)0.447ووفقا ملقياس الدراسة فان هذا البعد يشير إلى اتجاهات اآلراء
مؤيدة ألهمية هذا البعد .وهذا ما يؤكد أن املسيرين باملؤسسات محل الدراسة يدركون أهمية تمكين مرؤوسيهم لتأثيره االيجابي كذلك على أدائهم
وبالتالي على أداء مؤسساتهم.
 .3اختبار فرضيات الدراسة:
 .1,3اختبار عالقة االرتباط:
يمكن توضيح طبيعة العالقة بين إعادة هندسة املوارد البشرية بأبعادها ونظم عمل األداء العالي في مصفوفة االرتباط التالية:
جدول ( :)7نتائج عالقة االرتباط بين إعادة هندسة املوارد البشرية ونظم عمل األداء العالي
RRH
**0,461

RH
**0,364

0,000

0,000

املصدر :من إعداد الباحثين بناء على مخرجات

RP
**0,378

TIC
**0,345

RO
**0,322

0,000

0,000

0,000

Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed

HPWS

SPSS

من خالل مراجعة القيم الواردة في الجدول يتضح وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية بين املتغير املستقل إعادة هندسة املوارد البشرية واملتغير الوسيط
ممارسات األداء العالي ،حيث بلغ معامل االرتباط لهذه العالقة ( )0.461عند مستوى داللة  0.000وهو أقل من ( ،)0.01وبالرجوع إلى تفاصيل هذا
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االرتباط بين املتغيرين نجد أن إعادة هندسة املوارد البشرية لها عالقة ارتباط موجبة وقوية باالندماج الوظيفي والتمكين مع عدم وجود ارتباط ذو داللة
إحصائية باملكافأة وفق األداء.
 .2,3اختبار نموذج الدراسة:
قبل البدء في اختبار نموذج الدراسة سنقوم باستخدام اختبار االرتباط الخطي املتعدد للبواقي بين أبعاد املتغيرات املستقلة بهدف التأكد من
عدم وجود هذه املشكلة (أي وجود ارتباط خطي بين البواقي بسبب أبعاد املتغيرات املستقلة) ،وذلك من أجل ضمان مالئمة نموذج االنحدار باالعتماد
على اختبار معامل تضخم التباين ( ،Variance Inflatation Factor )VIFواختبار التباين املسموح ( )Toleranceلكل متغير من املتغيرات املستقلة،
مع العلم انه البد أن يكون ( ،10 ≥)VIFو( .0.1 ≥)Toleranceوالتأكد أيضا من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ()Normal Distribution
باحتساب معامل االلتواء ( )Skewnessعلى أن تقل قيمة معامل االلتواء عن ( .)1والجدول التالي يبين نتائج هذه االختبارات.
جدول ( :)8اختبارمعامل التضخم والتباين املسموح به ومعامل االلتواء
معامل تضخم التباين VIF

املتغيراملستقل
إعادة تنظيم إدارة املوارد البشرية
استخدام تكنولوجيا املعلومات في إدارة املوارد البشرية
إعادة تصميم عمليات املوارد البشرية
تغير أدوار ومؤهالت الرؤساء واملرؤوسين

التباين املسموح به Tolérance

1.650
1.575
1.681
1.603

معامل االلتواء
Skewness
-0.875
-0.368
-0,246
-0,291

0.606
0.635
0,595
0,624

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج تحليل االستبيان من خالل SPSS

يوضح الجدول أنه ال توجد مشاكل االرتباط الخطي ،أي أن املتغيرات املستقلة ليس بينها ارتباط ألن قيم معامل التضخم كانت محصورة بين  1.575و
 1.681وهي أقل من  ،10أما قيم التباين فكانت محصورة بين  0.595و  ،0.635وهي أكبر من  0.1وهذا مقبول ،مما يساعد على االستنتاج بعدم وجود
مشكلة ارتباط خطي متعدد بين أبعاد املتغيرات املستقلة ،إذ يجب عدم تجاوز هذه املشكلة بهدف التحقق من عشوائية قيم املتغيرات املستقلة .كما تم
التأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي باحتساب معامل االلتواء ،حيث كانت جميع القيم أقل من (.)1
ومن هنا يمكننا اختبار الفرضية الرئيسية التي تنص على أنه " تؤثر إعادة هندسة املوارد البشرية وأبعادها تأثيرا معنويا في تبني ممارسات األداء العالي
باملؤسسات محل الدراسة " .وتظهر نتائج اختبار صحة هذه الفرضية في الجداول التالية:
جدول( :)9نتائج تحليل التباين لالنحدارللتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية
Sig.

F

Mean Square

0.000

30.542

3.125
0.102
Std. Error of
the Estimate
0.31989

املصدر :من إعداد الباحثين بناء على مخرجات

Df

of

1
113
114
Adjusted
R
Square
0.206

Model

Sum
Squares
3.125
11.563
14.689
R Square

Regression
Residual
Total
R

0.213

0.461

1

Mode
l
1

SPSS

من خالل النتائج الواردة في الجدول يتضح أن قيمة  Fاملحسوبة  30.542ومستوى الداللة املحسوب  0.000وهو اقل من املستوى املعتمد  ،0.05مما
يدل على صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية .كما أن القدرة التفسيرية لهذا النموذج جاءت متوسطة وفقا لقيمة ( )R2والبالغة  ،0.213وهذا
يشير إلى أن إعادة هندسة املوارد البشرية يفسر ما قيمته  %21.3من ممارسات األداء العالي .ويوضح الجدول التالي معامالت االنحدار التي تشير إلى
وجود تأثير معنوي للمتغير التفسيري إعادة هندسة املوارد البشرية في تبني ممارسات األداء العالي وذلك وفقا لقيمة  tعند مستوى داللة .0.05
جدول ( :)10معامالت نموذج عالقة تأثير إعادة هندسة املوارد البشرية في دعم ممارسات األداء العالي
Sig.

T

0.000
0.000

7.997
5.526

Standardized
Coefficients
Beta

املصدر :من إعداد الباحثين بناء على مخرجات

0.461

Unstandardized Coefficients
Std. Error
0.306
0.078

B
2.449
0.434

Model

)(Constant
Reengineering RH

1

SPSS
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إن النتائج الواردة في الجدول تؤكد قبول الفرضية الرئيسية التي تنص على وجود تأثير إلعادة هندسة املوارد البشرية في تبني ممارسات األداء العالي على
املستوى الكلي ،أما على مستوى األبعاد فيمكن تلخيص مؤشرات التحليل في الجدول املوالي:
جدول( :)11تحليل االنحدارالختبارأثرمجاالت إعادة هندسة املوارد البشرية في تبني ممارسات األداء العالي
األبعاد املستقلة
RO
TIC
RP
RH

B

Beta

قيمة Tاملحسوبة

مستوى الداللة

معامل االرتباط R

معامل التحديد R2

3,225
3,178
3,189
3.006

0.230
0.247
0.252
0.283

3,619
3,910
4,340
4,157

0.000
0.000
0.000
0.000

0.322
0.345
0.378
0.364

0.104
0.119
0.143
0.133

املصدر :من إعداد الباحثين بناء على مخرجات

SPSS

من خالل النتائج الواردة في الجدول سنقوم فيما يلي باختبار صحة الفرضيات الفرعية حيث:
 حقق بعد إعادة تنظيم إدارة املوارد البشرية أثرا ذو داللة معنوية في تبني ممارسات األداء العالي ،حيث بلغت قيمة ( )Tاملحسوبة  3.619عند
مستوى داللة  ،0.000وهو أقل من املستوى املعتمد .وبلغت قيمة ( ،0.230 )Betaمما يعني أن تغييرا قدره ( )1في بعد إعادة تنظيم إدارة املوارد
البشرية يحدث تغييرا قدره ( )0.230في ممارسات األداء العالي ،وتشير قيمة معامل التحديد ( )R2= 0.104إلى أن هذا البعد املستقل يفسر10.4
 %من التغيرات الحاصلة في املتغير الوسيط ممارسات األداء العالي ،وبالتالي نقبل الفرضية الفرعية األولى التي تنص على وجود تأثير ذو داللة
إحصائية إلعادة تنظيم إدارة املوارد البشرية في تبني ممارسات األداء العالي.
 حقق بعد استخدام تكنولوجيا املعلومات في إدارة املوارد البشرية أثرا ذو داللة معنوية في تبني ممارسات األداء العالي ،حيث بلغت قيمة ()T
املحسوبة  3.910عند مستوى داللة  0.000وهو أقل من املستوى املعتمد .وبلغت قيمة ( ،0.247 )Betaمما يعني أن تغييرا قدره ( )1في بعد
استخدام تكنولوجيا املعلومات في إدارة املوارد البشرية يحدث تغييرا قدره ( )0.247في ممارسات األداء العالي ،وتشير قيمة معامل التحديد ( =R2
 )0.119إلى أن هذا البعد املستقل يفسر %11.9من التغيرات الحاصلة في املتغير الوسيط ممارسات األداء العالي  ،وبالتالي نقبل الفرضية
الفرعية الثانية التي تنص على وجود تأثير ذو داللة إحصائية الستخدام تكنولوجيا املعلومات في إدارة املوارد البشرية في تبني ممارسات األداء
العالي.
 حقق بعد إعادة تصميم عمليات املوارد البشرية أثرا ذو داللة معنوية في تبني ممارسات األداء العالي ،حيث بلغت قيمة ( )Tاملحسوبة  4.340عند
مستوى داللة  0.000وهو أقل من املستوى املعتمد .وبلغت قيمة ( ،0.252 )Betaمما يعني أن تغييرا قدره ( )1في بعد إعادة تصميم عمليات
املوارد البشرية يحدث تغييرا قدره ( )0.252في ممارسات األداء العالي ،وتشير قيمة معامل التحديد ( )R2= 0.143إلى أن هذا البعد املستقل
يفسر %14.3من التغيرات الحاصلة في املتغير الوسيط ممارسات األداء العالي ،وبالتالي نقبل الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص على وجود تأثير
ذو داللة إحصائية إلعادة تصميم عمليات املوارد البشرية في تبني ممارسات األداء العالي.
 حقق بعد تغير أدوار ومؤهالت الرؤساء واملرؤوسين أثرا ذو داللة معنوية في تبني ممارسات األداء العالي ،حيث بلغت قيمة ( )Tاملحسوبة 4.157
عند مستوى داللة  0.000وهو أقل من املستوى املعتمد .وبلغت قيمة ( ،0.283 )Betaمما يعني أن تغييرا قدره ( )1في بعد تغير أدوار ومؤهالت
الرؤساء واملرؤوسين يحدث تغييرا قدره ( )0.283في ممارسات األداء العالي ،وتشير قيمة معامل التحديد ( )R2= 0.133إلى أن هذا البعد املستقل
يفسر  % 13.3من التغيرات الحاصلة في املتغير الوسيط ممارسات األداء العالي ،وبالتالي نقبل الفرضية الفرعية الرابعة التي تنص على وجود
تأثير ذو داللة إحصائية لتغير أدوار ومؤهالت الرؤساء واملرؤوسين في تبني ممارسات األداء العالي.

 .4مناقشة النتائج:
أكدت هذه الدراسة على وجود ارتباط موجب ودال إحصائيا بين املتغيرين ،كما يوجد تأثير دال إحصائيا إلعادة هندسة املوارد البشرية في دعم
ممارسات األداء العالي .إذ تعمل إعادة هندسة املوارد البشرية على إحداث تغييرات جذرية في إدارة املوارد البشرية من حيث عملياتها وهيكلتها ومهامها
وإجراءاتها وأهدافها واألدوار املنوطة بها وأسسها ومبادئها ......أي إجراء تغيير جذري شامل لكل ما يتعلق بها .هذه التغييرات الجذرية من شأنها تحويل
املمارسات التقليدية إلدارة املوارد البشرية املشكلة من مختلف املهام الروتينية التي تقوم بها هذه اإلدارة للحصول على األفراد واختيارهم وتعيينهم
وتكوينهم ومكافأتهم .....إلى ممارسات استراتيجية تعنى بمواجهة التحديات والتغيرات في محيط املؤسسات من خالل العمل أكثر فأكثر على تطوير
األفراد ،حيث يمكن من خاللها تقييم مساهمة املوارد البشرية في تحقيق فعالية املنظمة .تتمثل هذه املمارسات في ممارسات األداء العالي التي تمكن
املنظمات من دعم اندماج األفراد وظيفيا وتحفيزهم وتمكينهم بما يساهم في تحقيق أهدافهم وأهداف املنظمات وبالعودة إلى تفاصيل هذه الفرضية
الرئيسية نجد أن الدراسة أكدت على تأثير كل بعد من أبعاد إعادة هندسة املوارد البشرية في دعم ممارسات األداء العالي تأثيرا معنويا موجبا ،كما يوجد
164

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 1, 2019

إعادة هندسة املوارد البشرية كآلية دعم لنظم عمل األداء العايل باملنظمات .....

أحالم خان وآخرون

ارتباط بين هذه األبعاد وبين دعم هذه املمارسات في املؤسسات املبحوثة .حيث أن إعادة تنظيم إدارة املوارد البشرية والذي ينتج عن إعادة هيكلة
املؤسسة ككل يسمح بإعادة تصميم وإنشاء أدوار جديدة لألفراد ،كما يسمح بالتقليص من إلزامية احترام تسلسل املستويات التنظيمية باملؤسسة،
ويترتب عليه تغيير األدوار القيادية واإلدارية ،واالنتقال إلى تفويض صالحيات كبيرة للمرؤوسين بدل تركزها لدى الرؤساء بشكل كامل ،وهذا ما يخلق في
املؤسسات تغييرا في املفاهيم واألساليب السائدة ،وتتغير ممارسات املوارد البشرية السابقة والتي تتحول إلى ممارسات مطورة لألداء أكثر من مجرد
ممارسات خدمية ،ويغير الرؤساء من أساليب إشرافهم وإدارتهم ملرؤوسيهم ،ويصبح التمكين أساس العمل ومؤشرا لنجاحه ،كما يتشكل لدى املرؤوسين
نوعا من الثقة واالهتمام ب مصالح املؤسسة كونها تعمل على تغيير ما هو سائد ملنحهم األفضل ،مما يساهم في اندماجهم وظيفيا وينمي استغراقهم أكثر
في العمل.
ّ
وكذلك األمر بالنسبة الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في إدارة املوارد البشرية ،والتي تمكن من تزويدها بنوع من املرونة وكثير من
التفاعلية التي تسمح بتقاسم الوثائق ،وتخطي األبعاد املكانية والزمنية والتنظيمية ،وتجعل املهام أكثر تعقيدا ،كما ّتمكن الرؤساء واملرؤوسين من
الدخول املباشر إلى نظم إدارة املوارد البشرية وإلى الخدمات األخرى للمنظمة ،حيث تتحول حركة املعلومات والوثائق والتقارير املتعلقة بأداء مهمة
معينة في إدارة املوارد البشرية من دورة يدوية إلى دورة إلكترونية .ويساعد هذا االستخدام املكثف في زيادة تفعيل عملية االتصال بين املوظفين ،وزيادة
نطاق اإلشراف بشكل كبير ،ويخفض الوقت املستغرق من قبل الرؤساء ملراقبة أداء املرؤوسين ......وهذا ما يساهم في تحقيق االندماج وتنميته بين
األفراد ،ويشجع تمكينهم بسبب تقاسمهم ممارسة مهام إدارة املوارد البشرية فيما بينهم وبين الرؤساء واملوظفين ....كما أن هذه التغييرات التكنولوجية
في نظم وأساليب العمل من شأنها تبني نظم مغايرة للمكافآت ،أين ستعتمد بشكل كبير على أداء األفراد ملهامهم بدل األنظمة التقليدية للحوافز .وباملثل
يؤثر إعادة تصميم عمليات املوارد البشرية في دعم ممارسات األداء العالي بشكل كبير ،كونه البعد األول من أبعاد إعادة هندسة الذي ينتج ممارسات
موارد بشرية حديثة ،إذ يؤدي إلى تبسيط أساليب ونماذج العمل املستخدمة حاليا في إدارة املوارد البشرية بحيث تتحول إلى أساليب ابتكارية ،كما
يحدث تغييرات جذرية في عمليات املوارد البشرية ومهامها ،أين تلغى بعض األنشطة التي ال تضيف قيمة ،وتدمج بعضها ،وتتم أخرجة بعضها اآلخر......
وهذا ما من شأنه إنشاء ممارسات متطورة ومبتكرة في إدارة املوارد البشرية تغير من نمط اإلدارة املتبع وتغير من طبيعة النتائج املحققة.
وفي األخير يؤثر تغير أدوار ومؤهالت الرؤساء واملرؤوسين كذلك في دعم ممارسات األداء العالي ،حيث أشرنا في العنصر السابق إلى هذا النمط
من التغييرات الجذرية ،وما الذي سينتج عنه من تحسينات تخص كال من الرؤساء واملرؤوسين .فمشاركتهم في مهام إدارة املوارد البشرية واكتسابهم
ملهارات وقدرات عالية يجعلهم أكثر تمكينا واندماجا وأكثر ثقة والتزاما نحو املؤسسات كونها أبدت اهتماما خاصا بهم ،أين يتمتعون بالالمركزية في
أخذهم بزمام املبادرة ،ويعملون باستقاللية وحرية أكبر ،إلى جانب أن مشاركة الرؤساء واملرؤوسين في إدارة املوارد البشرية وتقاسم مهامها مع موظفيها
هو أساس املمارسات الحديثة في هذه اإلدارة ومحور توجهاتها املستقبلية ،فتقاسم الوظيفة وال مركزيتها وأخرجة بعض أنشطتها وتحولها إلى إدارة
إلكترونية  ....تغير بشكل جذري األساليب اإلدارية املتبعة في املؤسسات ،وعلى وجه الخصوص أساليب إدارة املوارد البشرية.

الخاتمة:
جاءت هذه الدراسة بهدف تحديد تأثير إعادة هندسة املوارد البشرية في دعم ممارسات األداء العالي ،وهي املمارسات التي تعنى بشكل كبير
بتطوير املوارد البشرية وتمكينها وتنمية قدراتها ومهاراتهم بما يحقق مستويات أداء متميز ،وذلك من خالل إجراء دراسة استطالعية آلراء مسؤولي املوارد
البشرية بمجموعة من املؤسسات االقتصادية بوالية بسكرة .وقد مكنتنا الدراسة من الخروج بجملة من النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي:
 يتفق الرؤساء في املؤسسات املبحوثة على حاجة مؤسساتهم إلى إعادة هندسة املوارد البشرية من خالل التحول إلى الهيكلة األفقية املرنة املشجعة
على سهولة االتصال وانسيابية املعلومات ،والتركيز على الالمركزية بشكل مكثف من خالل إعادة توزيع األدوار واملسؤوليات.
 يتفق الرؤساء كذلك على ضرورة التحول إلى العمل اإللكتروني في إدارة املوارد البشرية وبشكل مكثف للتخلص من األعمال الورقية واالستفادة من
مزايا استخدام التقنيات الحديثة ،إلى جانب االعتماد على الخدمة الذاتية في انجاز مختلف املهام اإلدارية والروتينية.
 يتفق الرؤساء على إمكانية إعادة تصميم عمليات إدارة املوارد البشرية لوجود بعض املهام التي يمكن االستغناء عنها ،ووجود مهام أخرى يمكن
دمجها دون التأثير على العمل ،حيث سيساهم ذلك في توفير الوقت والجهد والتكلفة في االنجاز.
 تتميز املوارد البشرية املناسبة ملرحلة إعادة الهندسة وما بعدها بالقدرات واملهارات العالية التي تمكنهم من مواكبة التغيرات والتطورات التكنولوجية
الالزمة للفترة الحالية ،والتي تمكنهم من املشاركة في إدارة املوارد البشرية وتقاسم بعض مهامها ،وفتح املجال أمام موظفي املوارد البشرية ليكونوا
شركاء استراتيجيين في إدارتهم.
 يحتاج األفراد في املؤسسات املبحوثة إلى تغيير ممارسات وأساليب وأنظمة العمل من خالل تشجيع االندماج الوظيفي وزيادة التمكين وتصميم نظام
الحوافز واملكافآت على أساس ما تم تحقيقه من مستويات أداء متميزة ،مما سيدفعهم للعمل بشكل أفضل وينمي سلوكياتهم اإلبداعية ويكرس
ثقافة العمل التطوعي والدور اإلضافي.
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 تؤثر إعادة هندسة املوارد البشرية في تبني ممارسات األداء العالي تأثيرا ايجابيا ،من خالل مساهمة التغييرات الجذرية التي تحدثها في إدارة املوارد
البشرية تنظيميا وتكنولوجيا وفنيا وبشريا في تغيير وتطوير املمارسات واألساليب والنظم املتبعة.
 لذا وفي ضوء عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة من أجل توفير نظم عمل األداء العالي من خالل أسلوب إعادة هندسة املوارد البشرية فإننا
نقترح ضرورة تطبيق هذا األسلوب في حال اهتمت املؤسسات فعال بتحقيق نتائج متميزة بتميز هذا األسلوب ،والذي لن يكون تطبيقه سهال في ظل
الظروف الحالية للمؤسسات إال إذا تم توفير األرضية املناسبة لتطبيقه والتخلص من املعيقات التي تحول دون ذلك ،لذا نقترح:


عقد دورات تكوينية ملوظفي إدارة املوارد البشرية في مجال إعادة هندسة العمليات من حيث مفاهيمها وعملياتها وخاصة فيما يتعلق بإعادة
هندسة العمليات التي يمارسونها.
العمل على تنظيم ملتقيات ودورات تكوينية لقيادي املؤسسات حول أبرز التوجهات والتقنيات املمارسة في اإلدارة الحديثة ،وتبادل اآلراء
حول ما استجد على الصعيد اإلداري في العالم وتبادل األفكار والخبرات واملمارسات الناجحة في كافة مجاالت تطوير املوارد البشرية.



العمل على نشر ثقافة التغيير والتطوير لدى األفراد ،والتي ترتكز على املقومات األساسية التي يتطلبها تطبيق عملية إعادة الهندسة.
اإلعداد الجيد للمسؤولين عن إدارة املوارد البشرية إلحداث التغيير الجذري في املفاهيم واألفكار.



التركيز على التغيير النوعي في األفراد من خالل التكوين الجيد والتحفيز ،وذلك للعالقة القوية بين التغيير في األفراد واألداء ،حيث أن التكوين
الجيد يعمل على رفع مهارات ومعارف األفراد ،وكذلك وجود نظام جيد للحوافز يعمل على تعزيز األداء الجيد وتدعيم إيجاد أفكار خالقة.



إعادة التفكير في مكانة وموقع إدارة املوارد البشرية ،حيث يجب أن تصبح شريكا استراتيجيا في املؤسسة ،وذلك بتزويد اختصاص ي املوارد
البشرية بمجموعة جديدة من القدرات ،والتي تفرض زيادة الحاجة إلى التركيز على التفكير االستراتيجي.
تجميع ودمج األنشطة واملهام الفرعية في مهمة واحدة للحصول على خدمة متميزة وسرعة في األداء و تكاليف أقل.
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Abstract:

In this study, we aim to identify the contribution of re-engineering of human resources to
provide and strengthening of High performance of systems or practices by surveying the views of managers in
some economic institutions in Biskra.
Therefore, this study will contribute to define the managers of the institutions investigated to the process
reengineering method, and the changes that they make in the management of human resources, whether
technological, structural, technical or human, as well as the practices of the high performance work systems
resulting from the modernization and development of this institution. The study showed that there is a
statistically significant impact of human resources re-engineering and its dimensions in strengthening the high
performance work systems in the institutions studied, where explanatory capacity is acceptable, where human
resources re-engineering accounted for 21.3% of high performance work systems. Therefore, this study
suggests to the institutions searched to apply the re-engineering of human resources system in the event that
the institutions are really interested in achieving distinguished results in the excellence of this method, which
will not be easy to implement under the current conditions of the institutions unless the appropriate situation is
provided to implement it and eliminate obstacles that prevent it.
Keywords: human resources re-engineering, high performance work systems, human resource management
reorganization, redesigning HR processes, information technology (IT), changing roles and qualifications of
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قياس جودة الخدمات املصرفية للبنوك في السودان
د .دفع هللا قسم هللا عبد الكافي محمد
unioas@gmail.com

امللخ :
تناول البحث قياس مستوى جودة خدمات املصارف العاملة في السودان من وجهة نظر العمالء ،ولقد اعتمد البحث على مدخل الفجوة لقياس
مستوى جودة الخدمات املصرفية وذلك باالعتماد على مقياس الجودة الكلية املدركة ( )Servqualللمقارنة بين األداء الفعلي للخدمة املقدمة واألداء
املتوقع منها .تمثلت املشكلة األساسية للبحث في النمطية التي تتميز بها الخدمات املصرفية والتي أدت إلى زيادة حدة املنافسة بين املصارف عموما
ً
واملصارف العاملة في السودان خصوصا  ،حيث تمثلت مشكلة البحث في التعرف على مستوى جودة الخدمات املصرفية التي تقدمها املصارف العاملة في
السودان ومدى رضا العمالء عن هذه الخدمات.هدفت الدراسة الى تحقيق عدة أهداف وهي :معرفة مستوى جودة الخدمات املصرفية املقدمة لعمالء
املصارف العاملة في السودان ،ومعرفة تأثير األبعاد املختلفة لجودة الخدمة على توقعات وإدراكات عمالء املصارف في السودانً .
وبناء على مشكلة
الدراسة تم وضع عدد من الفروض وهي :كلما زادت الجوانب املادية امللموسة كلما زادت جودة الخدمات املصرفية  ،ال توجد فروقات ذات داللة
إحصائية بين جودة الخدمات املصرفية وزيادة درجة األمان لدى عمالء املصارف ،ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمة املصرفية من
ناحية وعامل العمر ،الجنس ،عدد سنوات التعامل مع املصرف من ناحية أخرى ،ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية تعبر عن زيادة جودة الخدمة
املصرفية التي تقدمها املصارف بازدياد درجة التعاطف مع العمالء ،ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية تعبر عن زيادة جودة الخدمات املصرفية
بازدياد مستوى اعتمادية العمالء على هذه الخدمات ،ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية تعبر عن زيادة جودة الخدمات املصرفية بازدياد مستوى
االستجابة لهذه الخدمات .استخدم البحث املنهج الوصفي التحليلي وأسلوب دراسة الحالة حيث تم توزيع ( )292استبيان على عينة عشوائية بسيطة
من عمالء الفروع الرئيسية للبنوك في والية الخرطوم ،ولقد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج اهمها أن هناك فجوة بين الخدمة املتوقعة واألداء
الفعلي حيث كانت الخدمة الفعلية إيجابية في العديد من األبعادً ،
وبناء على نتائج الدراسة تم التوصل الى عدد من التوصيات منها ضرورة قيام إدارات
املصارف بدعم وتعزيز بعد االعتمادية والذي جاء في املرتبة األولى وذلك باهتمام املصارف بعمالئها والسعي لحل جميع املشاكل التي تواجه هؤالء العمالء
في تعاملهم مع هذه املصارف وأن تقوم املصارف بتقديم خدماتها في الوقت املحدد وبالطريقة الصحيحة ومعالجة األخطاء فور اكتشافها.
الكلمات املفتاحية :قياس جودة الخدمات املصرفية ،البنوك في السودان

املقدمة:

ً
ً
نظرا ملا تتميز به الخدمات املصرفية من نمطية عالية في املضمون واملحتوى كان لزاما على اإلدارات املصرفية البحث عن وسائل تستطيع من
خاللها التميز في إنتاج الخدمات والحصول على أفضل النتائج  ،فإذا كان من الصعب أن تكون الخدمة املصرفية أحد مكامن التنافس وإبراز امليزة
التنافسية فإن نوعية الخدمة وأسلوب تقديمها يصبحان ساحة للتنافس وتحقيق األهداف الرئيسية للمصرف (معال ،ناجي.)1994 ،

مشكلة البحث:

ً
النمطية التي تتميز بها الخدمات املصرفية أدت إلى زيادة حدة املنافسة بين املصارف عموما واملصارف العاملة في السودان خصوصا ،وهذا األمر
يتطلب أن تعمل تلك املصارف على دراسة وتحليل الخدمات املصرفية التي تقدمها لعمالئها حتى تتعرف على جوانب القصور والضعف فيها ومن ثم
العمل على تطويرها وذلك بتحسينها وتنويعها بما يالئم رغبات وتطلعات عمالئها بما يحقق لها موقع تنافس ي كبير ومن ثم تعظيم ربحيتها ،تتمثل مشكلة
البحث في التعرف على مستوى جودة الخدمات املصرفية التي تقدمها املصارف العاملة في السودان ومدى رضا العمالء عن هذه الخدمات.
ويمكن صياغة مشكلة البحث في االسئلة التالية:
 .1ما هو أثر زيادة الجوانب املادية امللموسة على جودة الخدمات املصرفية ؟
 .2ما هو أثر زيادة األمان لدى عمالء املصارف على جودة الخدمات املصرفية املقدمة؟
 .3ما هو أثر عامل العمر ،الجنس ،عدد سنوات التعامل مع املصرف على جودة الخدمة املصرفية املقدمة؟
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 .4هل هناك عالقة بين زيادة درجة التعاطف مع العمالء وزيادة جودة الخدمة املصرفية التي تقدمها املصارف؟
 .5ماهو أثر زيادة مستوى االعتمادية على جودة الخدمات املصرفية املقدمة؟
 .6هل هناك عالقة بين زيادة مستوى االستجابة للخدمات املصرفية و زيادة جودة الخدمات املصرفية ؟

أهداف البحث:
يسعى هذا البحث لتحقيق األهداف التالية :
 .1معرفة مستوى جودة الخدمات املصرفية املقدمة لعمالء املصارف العاملة في السودان.
 .2معرفة تأثير األبعاد املختلفة لجودة الخدمة على توقعات وإدراكات عمالء املصارف في السودان.

فرضيات البحث:
 .1كلما زادت الجوانب املادية امللموسة كلما زادت جودة الخدمات املصرفية .
 .2ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمات املصرفية وزيادة درجة األمان لدى عمالء املصارف .
 .3ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمة املصرفية من ناحية وعامل العمر ،الجنس  ،عدد سنوات التعامل مع املصرف من ناحية
أخرى .
 .4ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية تعبر عن زيادة جودة الخدمة املصرفية التي تقدمها املصارف بازدياد درجة التعاطف مع العمالء .
 .5ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية تعبر عن زيادة جودة الخدمات املصرفية بازدياد مستوى اعتمادية العمالء على هذه الخدمات .
 .6ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية تعبر عن زيادة جودة الخدمات املصرفية بازدياد مستوى االستجابة لهذه الخدمات.

أهمية البحث:
تأتي أهمية هذا البحث من حيث تناوله ملوضوع قياس جودة الخدمات املصرفية والذي بدورة سوف يساعد املصارف العاملة في السودان على
التعرف على مواطن القصور والضعف في الخدمات املقدمة لعمالئها ومن ثم العمل على تطويرها وتحسينها.

مصادراملعلومات:
اعتمد هذا البحث في مصادره على املصادر األولية للمعلومات والتي تتمثل في االستبيان واملصادر الثانوية والتي تتمثل في الكتب واملراجع
والدوريات العلمية املختلفة والتي اهتمت بموضوع قياس جودة الخدمات املصرفية.

املناهج املستخدمة:
اتبع البحث املنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة وذلك للتعرف على مستوى جودة الخدمات املصرفية التي تقدمها البنوك العاملة في
السودان.

الدراسات السابقة:
قام هذا البحث بمراجعة العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع قياس جودة الخدمات املصرفية ومن هذه الدراسات التي تم تناولها:
 دراسة محمد فريد الصحن ( ،)1994بعنوان " :الجودة املدركة للخدمات املصرفية :دراسة ميدانية الختبار محدداتها والنماذج املستخدمة في
قياسها " :ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن هناك اختالف في األهمية النسبية ألبعاد جودة الخدمة ،كذلك أوضحت الدراسة بأن هنالك
اختالف في تفسير التباين في جودة الخدمة املدركة بين مقياس التوقعات ومقياس األداء الفعلي وأن هناك عالقة ارتباط بين جودة الخدمة ورضا
العمالء عن هذه الخدمة.
 دراسة يافس ( ،)1997بعنوان " :جودة الخدمة في القطاع املصرفي في االقتصاد الناش ئ" :قامت الدراسة باضافة عدة أبعاد لألبعاد الخمسة
املستخدمة في مقياس جودة الخدمة  Servqualوهي الرضا ( )Satisfactionوااللتزام ( )Commitmentوالشكاوي ( ، )Complaintsوقام بتوزيع
( )200استبيان وأوضحت نتائج الدراسة بأن جودة الخدمة يمكن الحصول عليها بواسطة خلق عمالء راضين عن الخدمة وان جودة الخدمة لها تأثير
على رضا العميل.
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 دراسة املوسوي واملطوع ( ،)1998بعنوان ":السلوك املصرفي لعمالء البنوك االسالمية" :ولقد أوضحت نتائج الدراسة بأن الخدمات التي تقدمها
البنوك اإلسالمية العاملة في البحرين نجحت في خلق عمالء راضين عن الخدمة املقدمة لهم.
 دراسة ناجي معال ( ،)1998بعنوان " :قياس جودة الخدمات املصرفية التي تقدمها املصارف التجارية في األردن" :حيث أوضحت نتائج الدراسة بأن
الجودة الفعلية املدركة كانت اقل من الجودة التي كان يتوقعها عمالء املصارف التجارية كما أن نتائج الدراسة أوضحت بأن ملتغيري عدد سنوات
التعامل مع املصرف وعدد مرات زيارته أثر كبير في تقييم عمالء املصارف التجارية لجودة الخدمات املقدمة.
 دراسة ستانلي وتايلور ( ،)1999بعنوان " :العالقة بين البنوك والشركات في اململكة املتحدة :توقعات الشركات الكبيرة للخدمة" :هدفت الدراسة
ملعرفة عالقة الشركات التجارية بالبنوك التي تتعامل معها وأوضحت نتائج الدراسة بأن بعد املصداقية كان له تأثير كبير في جودة الخدمة التي تقدمها
البنوك للشركات ومن ثم فهم تلك البنوك لحاجات ورغبات عمالئها وتقديم خدمات ذات جودة عالية.
 دراسة التميمي وجابنون ( ،)2002بعنوان " :قياس جودة الخدمة املدركة في البنوك التجارية اإلماراتية" :هدفت الدراسة لقياس جودة الخدمات
املصرفية املدركة التي تقدمها البنوك التجارية العاملة في اإلمارات وذلك باستخدام مقياس جودة الخدمة ( ،)Servqualولقد خلصت الدراسة إلى
وجود ثالثة أبعاد لقياس جودة الخدمة وهي  :املهارات اإلنسانية  ،املهارات امللموسة والتعاطف  .بعد املهارات اإلنسانية شمل بنود الثقة والتأمين أما
التعاطف فقد شمل بنود التعاطف واالستجابة و أوضحت نتائج الدراسة بان البعد املتعلق باملهارات اإلنسانية يعتبر من أكثر األبعاد تأثيرا على جودة
الخدمة.
 دراسة سوريش شاندرا وآخرين ( ،)2003بعنوان " :تصورات العمالء لجودة الخدمة في القطاع املصرفي لالقتصاد النامي" :حيث قامت الدراسة
بمقارنة جودة الخدمة امل قدمة في البنوك ،وصنفت إلى ثالثة قطاعات وهي مجموعة البنوك الخاصة ،البنوك العامة والبنوك األجنبية  ،وأوضحت نتائج
الدراسة بأن البنوك األجنبية قدمت خدمات مصرفية ذات جودة عالية مقارنة باملجموعات األخرى من البنوك.
 دراسة وادي وعاشور ( ،)2005بعنوان " :تقييم جودة خدمات املصارف العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر العمالء" :هدفت الدراسة إلى تقييم
جودة الخدمات املصرفية التي تقدمها املصارف العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر العاملين في الجامعات الفلسطينية وذلك باستخدام مقياس نظرية
الفجوة لقياس جودة الخدمة املصرفية الفعلية ومقارنتها بالخدمة التي كان يتوقعها العمالء ،وأوضحت نتائج الدراسة بأن هناك فجوة في جميع أبعاد
الجودة الخمسة ( العناصر امللموسة  ،األمان  ،االعتمادية  ،التعاطف واالستجابة ) وأن توقع العمالء كان أعلى مما يدركونه من الخدمات املصرفية
ً
املقدمة لهم ،أوضحت نتائج الدراسة بان بعد األمان األكثر تأثيرا على تقييم عمالء املصارف التجارية لجودة الخدمة املقدمة لهم  ،وأوصت الدراسة
بأخذ توقعات العمالء بعين االعتبار عند تقديم الخدمات.
 دراسة أبو معمر ( ،)2005بعنوان ":قياس جودة الخدمة املصرفية في البنوك العاملة في قطاع غزة" :هدفت الدراسة للتعرف على أفضل املقاييس
لقياس جودة الخدمة املصرفية التي تقدمها تلك البنوك ومعرفة األهمية النسبية لألبعاد املختلفة لجودة الخدمة املصرفية باإلضافة إلى اختبار العالقة
بين جودة الخدمة املصرفية وكل من الرضا ونية الشراء  .خلصت الدراسة إلى ضرورة تفهم توقعات العمالء وذلك من أجل تقديم خدمة مصرفية أفضل
وتحقيق الرضا للعمالء  ،كذلك أوضحت نتائج الدراسة بأن هناك عالقة قوية ذات داللة إحصائية بين رضا العمالء وجودة الخدمة املصرفية املقدمة
لهم وخلصت أيضا إلى أن استمرار العمالء في التعامل مع البنوك وزيادة والئهم يعت مد بشكل أساس ي على تقييمهم لجودة الخدمة املصرفية املقدمة لهم
واوصت الدراسة بضرورة االهتمام بزيادة الثقة بين البنك وعمالئه.
 دراسة السبئي ( ،)2017بعنوان " :قياس جودة الخدمات املصرفية االسالمية من منظور العمالء" :هدفت الدراسة الى التعرف على آراء مستهلكي
الخدمات املصرفية االسالمية في اململكلة العربية السعودية حول مستوى جودة هذه الخدمات ومدى تلبيتها لرغبات وتطلعات هؤالء املستهلكين ،كذلك
ً
هدفت أيضا للتعرف على أبعاد الجودة للخدمة املصرفية االسالمية واهميتها النسبية من وجهة نظر العمالء .توصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها :أن
مستوى جودة الخدمات املصرفية للبنوك االسالمية السعودية املقدمة للعمالء مرتفعة كذلك اوضحت الدراسة بأن االهمية النسبية ألبعاد جودة
الخدمات املصرفية للبنوك االسالمية السعودية املقدمة للعمالء تختلف من بعد الى آخر ،حيث حصل بعد االمان وثقة العمالء على أعلى درجة موافقة.
من أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة :ضرورة إهتمام البنوك االسالمية بتدريب موظفيها على مزيد من التميز في األداء خاصة فيما يتعلق في
كيفية استقبال العمالء والرد على استفساراتهم واالهتمام باحتياجاتهم.

اإلطار النظري:
الخدمات األهمية واملفهوم:
في اآلونة األخيرة برزت أهمية كبيرة للخدمات بحيث أصبح إنفاق الفرد يذهب أغلبه إلى الخدمات التي يحتاجها (التعليم  ،الصحة  ،الهاتف
وغيرها) ويعزى ذلك إلى التطور الذي شهده العالم وبخاصة في املجتمعات الغربية(.العجارمة ،تيسير.)2005،
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ً

الخدمة هي نشاط أو منفعة يسديها طرف آلخر وتتسم أساسا بأنها غير ملموسة  ،وال يترتب على تقديمها أي نوع من أنواع امللكية ( & Kotler

 ،)Andreasen,1987وهناك من عرف الخدمة بأنها نشاط غير ملموس يقدم للمنتفع ويهدف إلى إشباع حاجاته ورغباته(،)Stanton, William,1978
كذلك فإن الخدمة هي نشاط يرافقه عدد من العناصر غير امللموسة والتي تتضمن بعض التفاعل مع العمالء أو مع خاصية الحيازة (االمتالك) ،وليس
نتيجة النتقالها للمالك  ،وأنها األعمال والعمليات والفعاليات واألداء  ،وهي كل ما يدرك أو يحس العمالء بأنهم اشتروه من أفعال وردود أفعال  ،ويرافق
ذلك تغير واضح في العوامل وعلى إنتاج الخدمة ذاتها وال يترتب على ذلك تقديم منتج مادي ملموس (العجارمة ،تيسير.)2005،
خصائ الخدمات :
هناك العديد من الخصائص التي تتميز بها الخدمات والتي تتمثل في التالي:
 .1الخدمات غير ملموسة : Intangibility
ً
الخدمة ال يمكن رؤيتها أو تذوقها أو شمها أو سماعها قبل شرائها  ،ومن هنا فإن املشتري يقوم بعملية الشراء بصفة أساسية اعتمادا على الثقة
ً
في مقدم الخدمة  ،وأضاف بأن هذه الخاصية سببت العديد من املشكالت في مجال التسويق  ،حيث ال يمكن االعتماد مطلقا على تقديم عينات من
الخدمة كما هو الحال في السلع وبالتالي فإن صفة التجسيد املادي تمثل الفارق الحاسم الذي تتميز به الخدمة عن السلعة (مصطفى ،محمد،)2003،
كما أن الخدمة هي مجال نظري واسع وغير ملموس (العجارمة ،تيسير.)2005،
 .2الخدمات غير قابلة للتجزئة : Inseparability
عدم قابلية التجزئة تضطر العمي ل إلى االتصال الشخص ي املباشر أثناء تأدية الخدمة  ،كما تعني عدم قابلية التجزئة أن منتج الخدمة وبائعها
هما نفس الشخص  ،مما يجعل البيع الشخص ي مصدر االتصال املمكن بالعميل(.)Zeithamel, Valerie,1985
 .3الخدمات غير متجانسة ومتنوعة : Heterogeneity & Variability
إن الخدمة كلما كانت ترتبط ارتباط وثيق بشخص مقدم الخدمة فإنها تتنوع تنوعا كبيرا اعتمادا على من يقدم الخدمة  ،وعلى حالة مقدم
الخدمة وخاصة حالته الجسمانية والنفسية وقت تقديم الخدمة ومما يزيد من درجة التعقد والتنوع في الخدمات اضطرار مقدم الخدمة باستمرار
لتغيير شك ل الخدمة كلما حصل على بيانات جديدة من العميل حيث يقوم بترجيح مجموعة من االحتماالت يحصل منها على عدة استنتاجات يقوم بناء
عليها باتخاذ القرار  ،ومن هنا فإن على منظمات الخدمات أن تعمل على(مصطفى ،محمد:)2003،
أ -بذل مجهود كبير لتقديم خدمات تتسم بالثبات الكبير في الجودة قدر اإلمكان.
ب -وضع برنامج دقيق الختيار ورفع كفاءة مقدمي الخدمة.
ج -زيادة درجة اآللية في أداء الخدمة قدر اإلمكان.
د -وضع نظام لرصد وقياس درجة رضاء العميل عن الخدمة املقدمة إليه.
 .4الخدمات غير قابلة للتخزين :Perishability
الخدمات تستمد قيمتها من الوقت الذي تؤدى فيه فقط ،حيث أنه ال يمكن تخزينها لتستخدم في وقت الحق( .)Lynch,Richard,1984وبالتالي
يستحيل تخزين الخدمة حيث إنها تنتج وتستهلك في آن واحد (العجارمة ،تيسير.)2005،
املعايير القياسية الخاصة بالجودة :
إن قياس جودة الخدمة مازال حديث العهد وموضوع نقاش بين الباحثين  ،وتنسب أول محاولة لقياس جودة الخدمات إلى ( (Parasuraman,
 Zeithmal & Berry ,1985حيث تمكنوا من تصميم مقياسهم " " Servqualلقياس ما يعرف بالفجوات الخمس لجودة الخدمة ،والذي استحوذ
ً
على قبول وتأييد معظم الباحثين بسبب مصداقيته وإمكانية تطبيقه عمليا للوصول إلى الفجوة ما بين توقعات العمالء لجودة الخدمة وإدراكهم لألداء
الفعلي للخدمة التي يحصلون عليها.
مداخل جودة الخدمة :
يوجد مدخلين رئيسين لتحديد الجودة وقياسها وهما :
املدخل االتجاهي Attitudinal Approach
مدخل الفجوة The Gap Approach
ً
أوال  :املدخل االتجاهي :Attitudinal Approach
يرتكز هذا املدخل على أساس أن جودة الخدمة تمثل مفهوم اتجاهي يتصل بالرضا ولكنه ليس مرادفا له كما أنه يرتبط بإدراك العمالء لألداء
الفعلي للخدمة املقدمة  ،إن جودة الخدمة كما يقيمها ويدركها العميل هي شكل من أشكال االتجاه الذي يعتمد على عملية تقييم تراكمية بعيدة املدى ،
أما الرضا فإنه يمثل حالة نفسية عابرة وسريعة الزوال  ،إن االتجاه األولي نحو الخدمة يعتبر دالة لتوقعات العمالء حول الخدمة  ،وان توقعاتهم
املستقبلية هي دالة تقييمهم للمستوى الحالي للخدمة املقدمة إليهم ( .)Richard, Oliver, 1980
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ً

ثانيا  :مدخل نظرية الفجوة :The Gap Theory

يعتبر هذا املدخل احد املرتكزات التي استندت عليها نظرية الفجوة في تفسيرها للعمليات النفسية التي يقوم من خاللها العميل بتقييم جودة
الخدمة املقدمة والحكم عليها  ،ويقوم هذا املدخل على مفهوم أن مستوى جودة الخدمة يتحقق بالفرق بين الخدمة املتوقعة والخدمة املدركة (األداء
الفعلي) ،وبالتالي فإن مستوى جودة الخدمة يقاس بمدى التطابق بين مستوى الخدمة املقدمة فقعال للعمالء وبين ما يتوقع بشأنها (معال،ناجي.)1998،
مقياس جودة الخدمة:
ً
ويتكون مقياس جودة الخدمة  Servqualمن خمسة أبعاد ) ، )Dimensionsويضم كل منها عددا من املتغيرات واألبعاد الخمسة للمقياس
هي(:(Parasuraman, Zeithmal & Berry ,1985
 .1الجوانب الملموسة  :Tangiblesوالتي تتضمن أربعة متغيرات تقيس توافر حداثة الشكل في تجهيزات املنظمة  ،الرؤية الجذابة للتسهيالت املادية ،
ً
املظهر األنيق ملوظفيها وأخيرا جاذبية املواد املرتبطة بخدماتها.
 .2االعتمادية  : Reliabilityويحتوي هذا البعد على خمسة متغيرات تقيس وفاء املنظمة بالتزاماتها التي وعدت بها املستفيدين  ،واهتمامها بحل
مشاكلهم ،وحرصها على تحري الصحة والدقة في أداء الخدمة ،والتزامها بتقديم خدماتها في الوقت الذي وعدت بتقديم الخدمة فيه للمستفيدين
ً
وأخيرا احتفاظها بسجالت دقيقة عن محتوياتها وخدماتها.
 .3االستجابة  : Responsivenessويتضمن هذا البعد أربعة متغيرات تقيس اهتمام املنظمة بإعالم عمالئها بوقت تأدية الخدمة وحرصها على ذلك،
وحرص موظفيها على تقديم خدمات فورية للمستفيدين  ،والرغبة الدائمة ملوظفيها في معاونة عمالئها ،وعدم انشغال موظفيها عن االستجابة
الفورية لطلبات املستفيدين واملتعلقة بمعاونتهم.
 .4السالمة(األمان)  : Assuranceويحتوي هذا البعد على أربعة متغيرات أساسية تقيس حرص املوظف على غرس الثقة في نفوس عمالء املنظمة
وشعورهم باألمان في تعاملهم مع موظفيها  ،وتعاملهم باستمرار بلباقة مع املستفيدين ،واملامهم باملعرفة ،وحصولهم على التدريب الالزم ليتمكنوا من
تأدية أعمالهم واإلجابة على أسئلة املستفيدين.
ً
ً
 .5التعاطف  : Empathyويتضمن هذا البعد خمسة متغيرات تتعلق باهتمام موظفي املنظمة باملستفيدين اهتماما شخصيا ،وتفهمهم لحاجات
ً
املستفيدين بالتحديد ،ومالئمة ساعات عمل املنظمة لتناسب العمالء ،توافر أماكن مالئمة النتظار سيارات العمالء  ،وأخيرا وجود برامج تعليمية
بهذه املنظمات.
على الرغم من أن مقياس جودة الخدمة قد تم تطويره واستخدامه واختباره أصال في مجال خدمات تجارة التجزئة ،إال أن استخداماته وتطبيقاته قد
تعددت وتنوعت سواء في املنظمات الهادفة للربح أو الغير ربحية.
إن املحور األساس ي في قياس جودة الخدمة هو الفجوة بين إدراك العميل ملستوى األداء الفعلي للخدمة وتوقعاته حول جودة هذه الخدمة  ،ويمكن
استخدام هذا األسلوب للوصول إلى فهم أفضل لتوقعات وادراكات العمالء.

الدراسة امليدانية:
يتكون مجتمع البحث من عمالء البنوك العاملة في السودان ،ولتحقيق أهداف البحث تم تحديد حجم العينة املالئم حيث بلغت ( )292مفردة.
الخصائ الديموغر افية لعينة البحث:
يشتمل هذا الجزء من فصل اإلجراءات اإلحصائية للبحث على التوصيف األولي ألفراد عينة البحث املستطلعة للوقوف على أبرز السمات العامة والتي
توضحها الجداول واألشكال البيانية التالية:
جدول ( :)1التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة البحث – الفئات العمرية
الفئات العمرية

التكرار

النسبة املئوية%

أصغر من  30سنة
من  40 – 30سنة

94
98

32.2
33.6

أكثر من  40سنة

100

34.2

املجموع

100
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ً
شكل ( :)1توزيع عينة البحث حسب الفئات العمرية بيانيا
34.2

34.5
33.6

34
33.5

النسبة المئوية

33
32.2

32.5
32
31.5
31

من  40 – 30سنة

أصغر من  30سنة

أكثر من  40سنة

يتضح من الجدول ( )1والعرض البياني أعاله توزيع أفراد عينة البحث حسب الفئات العمرية حيث يأتي في املرتبة األولى الفئة العمرية (أكثر من
 40سنة ) وبنسبة  %34.2وفي املرتبة الثانية تأتي الفئة العمرية (  40 – 30سنة ) وبنسبة  %33.2وفي املرتبة الثالثة نجد الفئة العمرية أصغر من
 30سنة وبنسبة %32.2
جدول ( :)2النسب املئوية ألفراد عينة البحث – الجنس
الجنس
ذكور

التكرار
254

النسبة املئوية%
87

إناث
املجموع

38
292

13
100

ً
شكل ( :)2توزيع عينة البحث حسب الجنس بيانيا
87
90
80
70
60

النسبة المئوية

50
40
30

13

20
10
0
ذكور

إناث

يوضح الجدول ( )2أعاله والعرض البياني املرافق له النسب املئوية لتوزيع أفراد عينة البحث حسب الجنس حيث يتضح من نتائجها بأن %87
من أفراد عينة البحث هم من شريحة الذكور وأن  %13وهي النسبة املتبقية من العينة هن من اإلناث.
التوزيعات التكرارية والنسب املئوية لعدد سنوات التعامل مع البنوك وعدد املصارف التي يتعامل معها العميل و عدد مرات زيارة العميل
للمصرف:
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جدول (  :) 3النسب املئوية ألفراد عينة البحث – عدد سنوات التعامل مع املصارف
عدد سنوات التعامل مع املصارف

التكرار

النسبة املئوية%

أقل من  5سنوات

136

46.6

من  10 – 5سنوات
أكثرمن  10سنوات

67
89

22.9
30.5

املجموع

292

100

ً
شكل ( :)3توزيع عدد سنوات تعامل العميل مع املصارف بيانيا
46.6

50
45
40

30.5

35

النسبة المئوية

30

22.9

25
20
15
10
5
0
أقل من  5سنوات

أكثر من  10سنوات

من  10 - 5سنوات

يوضح الجدول ( )3أعاله والعرض البياني املرافق له النسب املئوية لتوزيع عدد سنوات تعامل العميل مع املصارف العاملة في السودان  ،حيث يتضح
من نتائجها بأن  %46.6من أفراد عينة البحث يعتبرون أن مدة تعاملهم مع املصارف أقل من  5سنوات وأن  %22.9تتراوح مدة تعاملهم مع املصارف
بين  10 – 5سنوات وأن  %30.5عينة البحث تزيد مدة تعاملهم مع املصارف عن  10سنوات.
جدول (  :) 4النسب املئوية ألفراد عينة البحث – عدد املصارف التي يتعامل معها العميل
عدد املصارف

التكرار

النسبة املئوية%

مصرف واحد فقط

160

54.8

مصرفان
ثالثة مصارف فأكثر

71
61

24.3
20.9

املجموع

292

100

ً
شكل( :)4توزيع عدد املصارف التي يتعامل معها العميل بيانيا
60

54.8

50
40

النسبة المئوية

24.3

30

20.9

20
10
0
مصرف واحد فقط

مصرفان

ثالثة مصارف فأكثر
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فيما يتعلق بعدد عدد املصارف والتي يتعامل معها العميل  ،يتضح من نتائج الجدول ( )4والعرض البياني املصاحب له  ،بأن  % 54.8من أفراد عينة
البحث يتعاملون مع مصرف واحد فقط وأن  %24.3منهم يتعاملون مع مصرفان وأن الذين يتعاملون مع ثالثة مصارف فأكثر ال تزيد نسبتهم عن
 %20.9من إجمالي أفراد العينة املستطلعة آراءهم.
جدول(  :)5النسب املئوية ألفراد عينة البحث – عدد مرات زيارة العميل للمصرف
عدد مرات الزيارة
مرة واحدة

التكرار
68

النسبة املئوية%
23.3

مرتان

57

19.5

ثالثة مرات
املجموع

167
292

57.2
100

ً
شكل ( )5توزيع عدد مرات زيارة العميل للمصارف بيانيا
57.2

60
50
40

النسبة المئوية

30

23.3
19.5

20
10
0
مرة واحدة

ثالثة مرات

مرتان

فيما يتعلق بتوزيع عدد مرات زيارة العمالء للمصارف ،يتضح من نتائج الجدول ( )5والعرض البياني املصاحب له  ،بأن  %57.2من أفراد عينة البحث
ً
يزورون املصرف لثالث مرات وأن  %19.5يترددون أو يزورون املصارف ملرتين تقريبا وأن  %23.3يزورون املصرف ملرة واحدة فقط وأن الصورة العامة
ً
هي أن هنالك زيادة في عدد مرات زيارات العميل للمصرف مما ينعكس إيجابا على نتائج البحث ألن العميل سوف يكون أكثر خبرة وإملام بالسلبيات
واإليجابيات للمعامالت املصرفية باملصارف.
جدول ( :)6معامالت الثبات العام ألداتي البحث
أداة البحث

عدد العبارات الكلي

الحذف

معامل الثبات ألفا α

الصدق الذاتي

مستوى الخدمة املتوقعة

22

-

0.934

0.97

مستوى الخدمة الفعلية

22

-

0.939

0.97

ً
يتضح من املؤشرات اإلحصائية للجدول ( )6أعاله بأن معامالت الثبات العام  αالستبيان مستوى الخدمة املتوقعة " يساوي  0.93تقريبا مع صدق
ً
ذاتي  0.97وأن االستبيان الثاني مستوى الخدمة الفعلية " كان معامل ثباته  0.94تقريبا مع صدق ذاتي  0.97وهي معامالت ثبات بصورة عامة تعتبر
ً
من الدرجة املمتازة جدا وهي بذلك تؤكد على أن بنود أداتي البحث تتمتع بوضوح ورصانة في أسلوب صياغتها وبناء على هذه النتائج فإن هذه األداة
سوف تعطي نفس النتائج إذا ما تم تطبيقها في بيئة مماثلة من حيث الزمان واملكان.
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جدول ( :)7معامالت الثبات العام ملحاور أداتي البحث
ثبات محاور البحث

ثبات محاور الخدمة املتوقعة

املحور

م

عدد العبارات

1
2

الجوانب امللموسة
االعتمادية

3

االستجابة

4

4

السالمة(األمان)

4

5

التعاطف

5

ثبات محاور الخدمة الفعلية

الثبات ألفا α

عدد العبارات

الثبات ألفا α

4
5

0.72
0.81

4
5

0.75
0.84

0.87

4

0.83

0.85

4

0.85

0.70

5

0.77

يتضمن الجدول ( )7أعاله معامالت الثبات العام أللفا كرونباخ ملحاور البحث  ،حيث يتضح من املؤشرات اإلحصائية بأن ثبات بعد الجوانب امللموسة
للخدمة املتوقعة يساوي  0.72بينما يساوي  0.75للخدمة الفعلية وأن ثبات بعد االعتمادية للخدمة املتوقعة يساوي  0.81بينما يساوي على نطاق
الخدمة الفعلية  0.84وأن ثبات بعد االستجابة للخدمة املتوقعة  0.87بينما نجده يساوي  0.83على نطاق الخدمة الفعلية أما بعد السالمة فإن
ً
معامل ثباته على نطاق الخدمة املتوقعة يساوي  0.85ونجده متطابق تماما في معامل ثباته ملا هو في الخدمة الفعلية بواقع  0.85أما في بعد التعاطف
فإن معامل ثباته على نطاق التوقعات يساوي  0.70بينما نجده بواقع  0.77على نطاق الخدمة الفعلية  ،وهي جميعها معامالت ثبات مرتفعة وتدل على
قوة ثبات أبعاد البحث على نطاق األداتين.
جدول ( :)8يوضح معامالت الثبات بالتجزئة النصفية ألداتي البحث
ثبات أداة الخدمة املتوقعة
ألفا كرونباخ
0.89

التجزئة
النصف األول

عدد العبارات
11

النصف الثاني

11

0.88
ثبات أداة الخدمة الفعلية

النصف األول

11

0.90

النصف الثاني

11

0.89

معامل تصحيح سبيربراون
0.88

0.89

يتضمن الجدول ( )8املؤشرات اإلحصائية ملعامالت الثبات بالتجزئة النصفية ألداتي البحث حيث كان معامل ثبات النصف األول والثاني لألداة األولى
" أداة الخدمة املتوقعة "  0.89و  0.88على التوالي مع معامل تصحيح سبير مان براون بواقع  0.88وأن معامل الثبات للنصف األول والثاني لـ " أداة
ً
الخدمة الفعلية "  0.90و  0.89على التوالي مع معامل تصحيح سبير مان براون  0.89وهي أيضا معامالت ثبات ممتازة وتؤكد على ثبات أداتي البحث .
اإلحصاءات الوصفية وترتيب األهمية ألبعاد جودة الخدمة املصرفية املتوقعة والفعلية
جدول ( :)9املتوسط واالنحراف املعياري وإحصاءات (ت) لداللة الفروق بين الخدمة املتوقعة والخدمة الفعلية لجودة الخدمة املصرفية للدرجة الكلية
ألبعاد البحث مع ترتيب األهمية
البعد
العناصر امللموسة

الخدمة
الفعلية

املتوسط الكلي
15.78

االنحراف املعياري
2.70

الفجوة
0.05

ت
0.21

درجة الحرية
582

الداللة
ال توجد فروق

ترتيب األهمية
الخامس

االعتمادية

املتوقعة
الفعلية

15.73
19.41

2.79
3.65

0.21

0.68

582

ال توجد فروق

األول

املتوقعة
الفعلية
املتوقعة
الفعلية
املتوقعة

19.20
16.16
15.96
16.67
16.50

3.75
2.78
3.29
2.49
2.78

0.21

0.82

582

ال توجد فروق

الرابع

االستجابة

0.18

0.82

582

ال توجد فروق

الثالث

التعاطف

الفعلية
املتوقعة

19.32
19.00

3.28
3.28

0.33

1.20

582

ال توجد فروق

الثاني

الجودة الكلية

الفعلية

87.35

12.78

0.97

0.89

582

ال توجد فروق

86.38

13.51

السالمة (األمان)

املتوقعة

فيما يتعلق باإلحصاءات األساسية ألبعاد البحث للخدمة املتوقعة والفعلية وكما تراها عينة البحث املستطلعة لجأ الباحث إلى حساب املتوسط
واالنحراف املعياري لكل بعد على نطاق الدرجة الكلية للخدمة املتوقعة لدى عمالء املصارف وكذلك الخدمة الفعلية والتي حصل عليها عمالء املصارف
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ومن ثم عمد الباحث إلى حساب مقدار الفجوة بين متوسط الخدمة املتوقعة والخدمة الفعلية املتحصل عليها إضافة إلى استخدام اختبار (ت) بهدف
الوقوف على داللة الفروق بين متوسط الخدمة املتوقعة ومتوسطة الخدمة الفعلية إضافة إلى ترتيب األهمية ألبعاد البحث وكما تراها عينة البحث ،
حيث يتضمن الجدول ( )9أعاله املؤشرات اإلحصائية ألبعاد البحث والتي يظهر من خالل نتائجها التقارب الشديد بين متوسط الخدمة املتوقعة
والخدمة الفعلية والتي وجدها أفراد عينة البحث ويتضح ذلك من مقدار الفجوة الضئيل بين متوسط الخدمة املتوقعة والخدمة الفعلية لدى
املصارف والتي تراوحت بين أقل قيمة وتساوي  0.05كما في العناصر امللموسة إلى أكبر فجوة نجدها في بعد التعاطف بواقع  0.33والتي جميعها تقابلها
ً
قيم (ت) والتي تراوحت بين  0.21كما في العناصر امللموسة إلى أكبر قيمة لـ (ت) عند بعد التعاطف بواقع  1.20وهي جميعها قيم منخفضة جدا وغير
دالة على وجود فروق بين متوسطات الخدمة املتوقعة والخدمة الفعلية لكل بعد  ،أما في جانب ترتيب األهمية فإننا نالحظ أن بعد االعتمادية حل
ً
ً
باملرتبة األولى من حيث درجة التوافق بين أفراد عينة البحث مع أعلى متوسط يليه بعد التعاطف ثم بعد السالمة ثم بعد االستجابة وأخيرا واألقل حظا
كان بعد العناصر امللموسة والذي حصل على أدنى متوسط  15.73 ،15.78والذي يدل على عدم الرضا التام لدى عينة البحث عن جودة العناصر
امللموسة لدى املصارف .

اختبار الفرضيات:
الفرض األول والذي ينص على" كلما زادت الجوانب املادية امللموسة كلما زادت جودة الخدمات املصرفية " .وللتحقق من نص الفرضية لجأ
الباحث إلى إيجاد معامالت االنحدار البسيط للعناصر امللموسة على جودة الخدمة البنكية والتي تتضمن نتائجها الجداول التالية :
جدول ( :)10نتائج التباين النحدار متغيرالجوانب امللموسة على جودة الخدمة البنكية
مصدر التباين
االنحدار
البواقي
الكلي

مجموع املربعات
18615.272
28876,794
47492.065

متوسط املربعات
18615.272
99.575

درجة الحرية
1
290
291

الداللة
0.000

ف
186.95

للتأكد من تأثير الجوانب امللموسة على جودة الخدمة املقدمة من البنوك  ،لجأ الباحث إلى استخدام أسلوب االنحدار البسيط للعناصر امللموسة على
جودة الخدمة املقدمة من البنوك  ،حيث يتضح من املؤشرات اإلحصائية لجدول التباين أعاله وبما أن قيمة (ف =  ) 186.95والتي هي دالة عند
مستوى معنوية  )0.000 ( 0.01مما يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج االنحدار الخطي للعناصر امللموسة على جودة الخدمة البنكية .
جدول ( :)11نتائج تحليل االنحدارللجوانب امللموسة على جودة الخدمة البنكية
مصدر االنحدار
الثابت
الجوانب امللموسة

الخطأ املعياري

معامل
االنحدار
42.184

3.354

2.871

0.210

معامل االرتباط

معامل التحديد
0.39

0.63

ت

الداللة

12.576

0.000

13.673

0.000

شكل( :)6العالقة الخطية بين الجوانب املادية امللموسة وجودة الخدمة املصرفية
120

80
60
40
= R Sq Linear
0.392
20.0

17.5

جودة ال خدمة ال م صرف ية

100

20
15.0

12.5

10.0

7.5

ال جوان ب ال مادي ة ال م لمو سة

توضح املؤشرات اإلحصائية للجدول( )4/12والشكل البياني أعاله بأن الجوانب امللموسة لها تأثيرات كبيرة على جودة الخدمة البنكية  ،حيث نالحظ
القيمة املرتفعة لـ ( ت ) للثابت والتي تساوي  12.576وهي دالة عند مستوى معنوية  )0.000 ( 0.01وأن قيمة (ت) للعناصر امللموسة تساوي 13.673
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ً
ً
وهي أيضا دالة عند مستوى معنوية  )0.000 ( 0.01ونالحظ أيضا بأن معامل االرتباط يساوي  0.63وعليه فإن إجمالي ما تفسره الجوانب امللموسة في
جودة الخدمة البنكية يساوي مربع معامل االرتباط ( معامل التحديد ) وهو بحدود  0.39أي أن الجوانب امللموسة تفسر  %39من جودة الخدمات
البنكية وأن  %61املتبقية يعزوها الباحث إلى العناصر األخرى غير الجوانب امللموسة ً ،
وبناء على املعطيات بالجدول( )11فإن معادلة خط االنحدار
بين الجوانب امللموسة وجودة الخدمة تصبح كالتالي :
جودة الخدمة البنكية =  x 2.871 + 42.184الجوانب املادية امللموسة
وتشير هذه املعادلة إلى أنه كلما زادت الجوانب املادية زادت معها جودة الخدمات البنكية وعليه فإن الباحث يقبل نص الفرضية األولى والتي تنص على :
كلما زادت الجوانب امللموسة كلما زادت جودة الخدمة البنكية.
الفرض الثاني والذي ينص على" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمات املصرفية وزيادة درجة األمان لدى عمالء املصارف ".
وللتحقق من نص الفرضية لجأ الباحث إلى مقارنة متوسطات مستوى جودة الخدمة املقدمة ومستوى األمان واختبار (ت) لدراسة داللة الفروق بين
املستويين والجدول التالي يتضمن النتائج والتي تحصل عليها الباحث :
جدول ( :)12املتوسط واالنحراف املعياري وإحصاءات اختبار(ت) لداللة الفروق بين جودة الخدمات ودرجة األمان
العنصر

االنحراف املعياري

املتغير

العدد

املتوسط

سلوك موظفي البنوك يبعث على
تعزيز ثقة العمالء

جودة الخدمة
املصرفية
درجة األمان

292

4.22

0.756

292

4.15

0.854

عمالء البنوك يشعرون باألمان
عند التعامل مع موظفي البنوك

جودة
املصرفية
درجة األمان

الخدمة

292

4.17

0.717

292

4.15

0.779

موظفي البنوك يكونون على
الدوام مهذبين في التعامل مع
العمالء

جودة
املصرفية
درجة األمان

الخدمة

292

4.21

0.691

292

4.18

0.864

موظفي البنوك لديهم املعرفة
التامة للرد على استفسارات
العمالء

جودة
املصرفية
درجة األمان

الخدمة

292

4.07

0.814

292

4.01

0.841

الفجوة

ت

مستوى الداللة

0.068

1.026

0.305

0.024

0.031

0.055

0.387

0.476

0.80

0.699

0.634

0.424

فيما يتعلق باإلجابة على نص الفرضية الثانية والتي تنص على " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمات املصرفية وزيادة درجة
األمان لدى املصارف " يتضح من املؤشرات اإلحصائية للجدول( )12وعلى نطاق " سلوك موظفي البنوك يبعث على تعزيز ثقة العمالء " بأن متوسط
جودة الخدمة املصرفية كانت في حدود  4.15بينما كان متوسط جودة األمان يساوي  4.15وأن الفروق في املتوسط " الفجوة " تساوي  0.068وبالنظر
إلى قيمة ( ت =  ) 1.026وهي غير دالة على وجود فروق بين جودة الخدمة املصرفية ودرجة األمان حيث أن مستوى الداللة يساوي  0.05 > 0.305وعليه
ال توجد فروق بين جودة الخدمة وزيادة درجة األمان لدى عمالء املصارف  ،باملثل نالحظ على نطاق " عمالء البنوك يشعرون باألمان عند التعامل مع
موظفي البنوك " بأن متوسط جودة الخدمة يساوي  4.17وأن متوسط األمان يساوي  4.15وأن الفروق بين املتوسطين تساوي  0.024وبما أن قيمة (
ً
ت =  ) 0.378وهي غير دالة على وجود فروق ألن مستوى املعنوية  ، 0.05>0.699وباملثل أيضا على نطاق " موظفي البنوك يكونون على الدوام مهذبين
في التعامل مع العمالء " نالحظ أن متوسط جودة الخدمة املصرفية يساوي  4.21وأن متوسط درجة األمان يساوي  4.18وأن الفروق بين املتوسطين
تساوي  0.031وبما أن قيمة (ت =  ) 0.476مع مستوى معنوية  0.05 > 0.634فهي غير دالة على وجود فروق بين املتوسطين أما على نطاق " موظفي
البنوك لديهم املعرفة التامة للرد على استفسارات العمالء " فإننا نجد أن متوسط جودة الخدمة املصرفية يساوي  4.07وأن متوسط درجة األمان
يساوي  4.01وأن الفروق بين املتوسطين تساوي  0.055وبما أن قيمة (ت =  ) 0.80مع مستوى معنوية  0.05 > 0.424فهي بذلك غير دالة على وجود
فروق بين جودة الخدمة املصرفية وزيادة درجة األمان ً ،
وبناء على هذه النتائج فإن الباحث يخلص إلى قبول نص الفرضية الثانية والتي تدعي" عدم
وجود فروق بين جودة الخدمة املصرفية وزيادة درجة األمان لدى عمالء املصارف.
الفرض الثالث والذي ينص على" ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمة املصرفية من ناحية وعامل العمر  ،الجنس  ،عدد
سنوات التعامل مع البنك " .وللتحقق من نص الفرضية لجأ الباحث إلى حساب معامالت االرتباط وقيمة (ت) للداللة اإلحصائية بين كل متغير
وجودة الخدمة املصرفية من ناحية أخرى والجداول التالية توضح درجة العالقة بين هذه املتغيرات وقوة تأثيرها على جودة الخدمة املصرفية :
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جدول( :)13نتائج معامالت االرتباط بين العمروالجنس وعدد سنوات التعامل مع املصارف وجودة الخدمة املصرفية
املتغير
الفئات العمرية

2

معامل االرتباط
0.064

ر
0.004

ت
1.091

الداللة
0.276

0.049

0.002

0.828

0.408

0.024

0.001

0.362

0.718

الجنس
عدد سنوات التعامل مع املصارف

يتضح من املؤشرات اإلحصائية للجدول ( )13بأن معامل االرتباط بين الفئات العمرية وجودة الخدمة املصرفية يساوي  0.064وهو معامل ارتباط
ً
ً
ً
إحصائيا مع مستوى
ضعيف جدا حيث نالحظ أن نسبة التباين املفسر للفئات العمرية  0.004ونالحظ أيضا أن قيمة ( ت =  )1.091وهي غير دالة
ً
ً
معنوية  ، 0.05 > 0.276وباملثل فإن معامالت االرتباط بين الجنس وجودة الخدمة املصرفية تساوي  0.049وهي ضعيفة جدا أيضا مع نسبة تباين كلي
ً
ال يتعدى  0.002وأن قيمة (ت =  ) 0.828-وهي غير دالة إحصائيا مع مستوى معنوية  ، 0.05 > 0.408وكذلك فإن العالقة بين عدد سنوات التعامل مع
ً
جدا مع نسبة تباين مفسر تساوي
املصارف وجودة الخدمة املصرفية تكاد تكون معدومة حيث نالحظ أن معامل االرتباط تساوي  0.021وهي ضعيفة
ً
إحصائيا مع مستوى معنوية ً ، 0.718
وبناء على هذه النتائج فإن الباحث يخلص إلى قبول نص الفرضية
 0.001وأن قيمة (ت =  ) 0.362وهي غير دالة
الثالث " ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمة املصرفية من ناحية وعامل العمر  ،الجنس  ،عدد سنوات التعامل مع البنك ".
الفرض الرابع والذي ينصح على" ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية تعبر عن زيادة جودة الخدمة املصرفية التي تقدمها املصارف بازدياد درجة
التعاطف مع العمالء " .وللتحقق من نص الفرضية لجأ الباحث إلى استخدام أسلوب االنحدار بين كل من جودة الخدمة املصرفية املقدمة للعمالء
ودرجة التعاطف مع العمالء والجدول التالي يوضح أهم النتائج والتي توصل إليها الباحث:
جدول ( :)14نتائج التباين النحدار متغيرالتعاطف على جودة الخدمة البنكية
متوسط املربعات

ف

الداللة

مصدر التباين

مجموع املربعات

االنحدار

21679.446

درجة
الحرية
1

243.565

0.000

21679.446

البواقي

25812.619

290

89.009

الكلي

47492.065

291

للتأكد من درجة العالقة بين درجة التعاطف وجودة الخدمة املصرفية  ،لجأ الباحث إلى استخدام أسلوب االنحدار البسيط للتعاطف على جودة
الخدمة جودة الخدمة املصرفية  ،حيث يتضح من املؤشرات اإلحصائية لجدول التباين أعاله ملتغيرات الجوانب امللموسة وجودة الخدمة البنكية وبما
أن قيمة (ف =  ) 243.565والتي هي دالة عند مستوى معنوية  )0.000 ( 0.01مما يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج االنحدار الخطي ملستوى
التعاطف على جودة الخدمة املصرفية .
جدول ( :)15نتائج تحليل االنحدار درجة التعاطف على جودة الخدمة البنكية
معامل االنحدار

الخطأ املعياري

معامل االرتباط

معامل التحديد

ت

الداللة

الثابت

37.423

3.246

0.68

0.46

11.528

0.000

الجوانب امللموسة

2.628

0.168

15.607

0.000

مصدر االنحدار

شكل( :)7العالقة الخطية بين درجة التعاطف وجودة الخدمة املصرفية
120.00

80.00
60.00
40.00

جودة ال خدمة ال م صرف ية

100.00

= R Sq Linear
0.456
20.00
10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

درجةال ت عاطف
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توضح املؤشرات اإلحصائية للجدول ( )15والشكل البياني أعاله بأن درجة التعاطف لها عالقة خطية مع جودة الخدمة املصرفية  ،حيث نالحظ القيمة
ً
املرتفعة لـ ( ت ) للثابت والتي تساوي  11528وهي دالة عند مستوى معنوية  )0.000 ( 0.01وأن قيمة (ت) لدرجة التعاطف تساوي  15.607وهي أيضا
ً
دالة عند مستوى معنوية  )0.000 ( 0.01ونالحظ أيضا بأن معامل االرتباط يساوي  0.68وعليه فإن إجمالي ما تفسره درجات التعاطف في جودة
الخدمة املصرفية يساوي  0.46أي أن درجات التعاطف تفسر  %46من جودة الخدمات املصرفية وأن  %64يعزوها الباحث إلى العناصر أخرى غير
التعاطف ً ،
وبناء على املعطيات بالجدول( ) 15فإن معادلة خط االنحدار بين الجوانب امللموسة وجودة الخدمة تصبح كالتالي :
جودة الخدمة البنكية =  x 2.628 + 37.423درجة التعاطف
وتشير هذه املعادلة إلى أنه كلما زادت درجة التعاطف زادت معها جودة الخدمات املصرفية وعليه فإن الباحث يرفض نص الفرضية الرابعة والتي تنص
على " ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية تعبر عن زيادة جودة الخدمة املصرفية التي تقدمها املصارف بازدياد درجة التعاطف مع العمالء " .
الفرض الخامس والذي ينص على " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعبر عن زيادة جودة الخدمة املصرفية بازدياد مستوى اعتمادية العمالء
على هذه الخدمات "
جدول ( :)16تحليل التغاير لجودة الخدمة املصرفية ومستوى اعتمادية العمالء على هذه الخدمات
مصدر التباين
مستوى الخدمة

العامل التابع
جودة الخدمات
االعتمادية
جودة الخدمة
االعتمادية
جودة الخدمة
االعتمادية
جودة الخدمة
االعتمادية

الخطأ
اإلجمالي
اإلجمالي املصحح

مجموع املربعات
136.171
6.372
100604.870
7976.983
4507128.000
225587.000
100741.041
7983.354

درجة
الحرية
1
1
582
582
584
584
583
583

متوسط املربعات

ف

الداللة

136.171
6.372
172.861
13.706

0.788
0.465

0.375
0.496

لإلجابة على الفرض الخامس والذي ينص على " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعبر عن زيادة جودة الخدمة املصرفية بازدياد مستوى اعتمادية
العمالء على هذه الخدمات " عمد الباحث إلى إجراء تحليل التغاير ملستويات الخدمة على نطاق جودة الخدمات ومستوى االعتمادية وبناء على قيم
(ف) والتي تساوي على نطاق جودة الخدمات  0.788وعلى نطاق مستوى االعتمادية  0.465مع مستويات معنوية  0.496 ، 0.375وهي جميعها > 0.05
بين زيادة جودة الخدمات املصرفية وزيادة مستوى
وعليه فإن الباحث يقبل نص الفرض الخامس وهو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
اعتمادية العمالء على هذه الخدمات.
السادس والذي ينص على "ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية تعبر عن زيادة جودة الخدمات املصرفية بازدياد مستوى االستجابة لهذه
الخدمات"
جدول ( :)17مستوى العالقة بين زيادة جودة الخدمات املصرفية ومستوى االستجابة
مضمون الفرضية

معامل االرتباط

معامل التحديد

قيمة (ف)

مستوى الداللة

الجودة  -االستجابة

**0.876

0.767

1913.92

0.000

لإلجابة على الفرضية السادسة عمد الباحث إلى إجراء تحليل االنحدار بين مستوى جودة الخدمات املصرفية ومستوى االستجابة ويتضح من الجدول
أعاله بأن العالقة بين مستوى االستجابة وجودة الخدمات املصرفية كبيرة وذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  )**(0.01وأن معامل التحديد
ً
 0.767وهي تعني أن جودة الخدمة تفسر ما نسبته  %77تقريبيا من التباين الكلي لدرجة استجابة العمالء  ،أي أنا مستوى االستجابة يزداد بزيادة
جودة الخدمة املصرفية وبناء على ذلك فإن الباحث يرفض نص الفرض السادس ويقبل الفرض البديل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة
الخدمات املصرفية ومستوى االستجابة لدى العمالء.

نتائج الدراسة:
بعد تحليل وتفسير البيانات توصل البحث إلى النتائج التالية :
 .1إن الجودة التي يتوقعها عمالء املصارف العاملة في السودان كانت أقل من الجودة الفعلية للخدمات التي تقدمها تلك املصارف وبالتالي فإن هناك
فجوة بين الخدمة املتوقعة والخدمة املقدمة فعليا.
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.3
.4
.5
.6
.7
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تجاوزت األهمية النسبية التي يوليها عمالء املصارف للمعايير التي يستخدمونها عند تقييمهم ملستوى جودة الخدمات املقدمة من البنوك حيث
جاء بعد االعتمادية في املرتبة األولى وجاء بعد التعاطف في املرتبة الثانية من حيث األهمية النسبية ،وجاء في املرتبة الثالثة بعد السالمة (األمان)،
وفي املرتبة الرابعة جاء بعد االستجابة  ،وجاء بعد العناصر امللموسة في املرتبة الخامسة والذي يدل على عدم الرضا التام لدى عمالء املصارف
عن جودة العناصر امللموسة لدى املصارف.
ال توجد فروق على مستويات جودة الخدمة املتوقعة ومستوى الخدمة الفعلية باختالف عامل الفئات العمرية.
عدم وجود فروق على نطاق محور جودة الخدمة الفعلية واملتوقعة باختالف عامل الجنس أو النوع .
ال يوجد تأثير على مستوى الخدمة املتوقعة والفعلية باختالف عدد سنوات التعامل مع املصارف.
ال توجد فروق على مستويات جودة الخدمة املتوقعة والفعلية باختالف عدد املصارف التي يتعامل معها العميل.
ال توجد فروق على مستويات جودة الخدمة املتوقعة والفعلية باختالف عدد مرات زيارة البنك.

توصيات الدراسة:
على ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج فإنه يمكن اقتراح عدد من التوصيات التي يمكن أن تساهم في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها
املصارف العاملة في السودان وهي:
 .1ضرورة قيام إدارات املصارف بدعم وتعزيز بعد االعتمادية والذي جاء في املرتبة األولى وذلك باهتمام املصارف بعمالئها والسعي لحل جميع
املشاكل التي تواجه هؤالء العمالء في تعاملهم مع هذه املصارف وأن تقوم املصارف بتقديم خدماتها في الوقت املحدد وبالطريقة الصحيحة
ومعالجة األخطاء فور اكتشافها .
 .2ضرورة اهتمام املصارف العاملة في السودان بدعم بعد العناصر امللموسة والذي جاء في املرتبة الخامسة واألخيرة وذلك من خالل امتالكها
للمباني و التجهيزات واملعدات الحديثة والتي تسهم في زيادة جودة الخدمة املصرفية املقدمة للعمالء.
 .3ضرورة االهتمام بتوقعات العمالء وتطلعاتهم عند تقديم الخدمات أو وضع املعايير لتقديم الخدمات املصرفية  ،وذلك بالعمل على تلبية رغبات
واحتياجات العمالء بما يتفق مع توقعاتهم.
 .4على املصارف العاملة في السودان أن تعمل على تحسين وتطوير خدماتها للوصول إلى توقعات عمالئها مما يضمن استمرار تعامل عمالئها ومن ثم
تعزيز موقعها التنافس ي وكسب حصة سوقية جديدة وذلك عن طريق تقديم خدمات تتميز بمستوى عالي من الجودة.
 .5يجب على إدارات املصارف العمل باستمرار على تطوير وتحسين التكنولوجيا املستخدمة في تقديم الخدمات بما يالئم متطلبات العصر.
 .6على إدارات املصارف القيام باستمرار بقياس جودة الخدمات املصرفية من أجل التعرف على رضا العمالء عن الخدمات املقدمة لهم وجوانب
القصور فيها والعمل على تالفيها.
 .7يجب على إدارات املصارف االهتمام بتدريب املوظفين وخاصة املتصلين منهم مباشرة مع العمالء.
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Abstract:

The study examined the measurement of the quality of the services of banks operating in
Sudan from the point of view of customers. The research was based on the gap approach to measure the level
of quality of banking services based on the scale of the perceived quality of Servqual to compare the actual
performance of the service provided and expected performance. The main problem of the research was the
study of the characterization of banking services which led to increased competition between banks in general
and banks operating in Sudan in particular. The problem of research is to identify the quality of banking
services provided by banks operating in Sudan and the extent of customers' satisfaction with these services.
The aim of the study is to achieve several objectives: to know the level of quality of banking services provided
to customers of banks operating in Sudan, and to know the impact of various dimensions of quality of service
on the expectations and perceptions of customers of banks in Sudan. Based on the problem of the study, a
number of hypotheses were developed: The greater the tangible physical aspects, the higher the quality of
banking services. There are no statistically significant differences between the quality of banking services and
the increased safety of bank customers. The number of years of dealing with the bank on the other hand, there
is no statistically significant relationship that reflects the increase in the quality of the banking service
provided by the banks with the increasing degree of empathy with the customers. There are no statistically
significant differences that reflect the increase in the quality of banking services as the level of a Customer
reliability on these services, there is no statistically significant relationship that reflects the increased quality
of banking services as the level of response to these services increases. The study used a descriptive analytical
method and a case study method. A total of )292( questionnaires were distributed to a simple random sample
of customers of the main branches of banks in Khartoum State. The study reached many results. The most
important results were that there is a gap between expected service and actual performance. The results of the
study reached a number of recommendations, including the need for the banking departments to support and
strengthen after the dependence, which came first, and the attention of banks and customers and seek to
resolve all the problems facing these customers in dealing with these banks and banks should provide their
services on time and in the correct manner and address errors as soon as they are discovered.
Keywords: Measuring the quality of banking services, banks in Sudan
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امللخ :
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير عناصر البيئة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية في املستشفيات الخاصة في مدينة نجران
بالسعودية .للحصول على النتائج استخدمت الدراسة تحليل االنحدار الخطي باالعتماد على البيانات األولية التي تجميعها من خالل أداة االستبيان
والبيانات الثانوية التي تجميعها من بعض الكتب واألبحاث ذات الصلة باملوضوع  ،ومن اهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود تأثير ذو داللة
إحصائية للهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بنجران  ،كما توصلت الدراسة
الى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة أن تهتم إدارات املستشفيات باملشاركة في إنشاء وتمويل بعض مشاريع البنية التحتية في املدينة مثل بناء
املدارس وتشييد الحدائق العامة وتعبيد الطرق ما يسهم في بناء صورة ذهنية ايجابية لدى الجمهور تجاه املستشفيات.
الكلمات املفتاحية :الهيكل التنظيمي ،الثقافة التنظيمية ،أبعاد املسؤولية االجتماعية ،االنحدار الخطي.

اإلطار العام للبحث
مقدمة الدراسة:
أصبحت املسؤولية االجتماعية اليوم تلقى اهتماما كبيرا من جميع املنظمات بسبب دورها في تحسين مستوى اداء املنظمات ( الحسن  ) 2014 ،وفي
زيادة والء الزبائن تجاهها (  .)Lubis,2018وفي املستشفيات الصحية فإن تطبيق املسؤولية االجتماعية يساعد املنظمة على توطيد عالقاتها مع أفراد
ومؤسسات املجتمع املحلي و تكوين صورة مميزة عنها لديهم (  .،) Lubis,2018ولكي ينجح املستشفى في تطبيق مسئولياته االجتماعية فانه البد أن يأخذ
في االعتبار جميع العناصر البيئية الداخلية ( كالهيكل التظيمي والثقافة التنظيمية ) والعناصر البيئية الخارجية ( كاملتغيرات القانونية واالجتماعية
والسياسية الخ) ملا لهذه العوامل من تأثير قوي على نجاحها أو فشلها )  .)Dodji&others,2014وقد هدفت الدراسة إلى اختبار تأثير عناصر البيئة
الداخلية املتمثلة في الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بنجران
من أجل تسليط الضوء على هذا الجانب ومعرفة دوره في تحقيق امليزة التنافسية للمستشفيات .

مشكلة الدراسة:
يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي  :ما هو تأثير البيئة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص
في مدينة نجران .ويتفرع من هذا السؤال الرئيس ي األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما هو تأثير الهيكل التنظيمي على تطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص في مدينة نجران ؟
 .2ما هو تأثير الثقافة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص في مدينة نجران ؟

فرضيات الدراسة:
 .1يوجد أثر ذو داللة إحصائية للهيكل التظيمي على تطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بنجران.
 .2يوجد أثر ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بنجران.

أثر البيئة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية يف مستشفيات القطاع اخلاص يف اململكة العربية السعودية .....

حممد األمني وآخرون

أهداف الدراسة:
التعرف على تأثير عناصر البيئة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص في مدينة نجران.
التعرف على أبعاد املسؤولية االجتماعية لدى املستشفيات الصحية في نجران.
تسليط الضوء على واقع تطبيق املسؤولية االجتماعية في املستشفيات الصحية بمدينة نجران.
تقديم توصيات تسهم في تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى املستشفيات الصحية في مدينة نجران.

.1
.2
.3
.4

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوع املسؤولية االجتماعية بأبعادها املختلفة والذي يعد من املواضيع الذي شهد اهتمام متزايدا في اآلونة
األخيرة ملا له من أثر ملموس في حياة املواطنين ومؤسسات املجتمع املحلي.
-2أهمية القطاع الصحي باعتباره من القطاعات الحيوية في اململكة والذي يشكل فيها االلتزام بتطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية أحد
الركائز األساسية في عمل املستشفيات الخاص إلى جانب تقديم الخدمات الصحية.
نتائج هذه الدراسة سوف تساعد املستشفيات الصحية في التعرف على العناصر املؤثرة في تطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية وأخذها في
الحسبان.
رفد ميدان الدراسات والبحوث العلمية بإضافة يمكن أن تساهم في تقديم مقترحات إلجراء املزيد من البحوث املستقبلية للتعرف أكثر على
متغيرات البحث.
نتائج هذه الدراسة سوف تساعد في تحديد العوامل املؤثرة على تطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية داخل املستشفيات الخاصة في مدينة
نجران.

.1
.2
.3
.4
.5

منهجية الدراسة:
تستخدم هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي إذ أنها تصف املتغيرات املرتبطة بالدراسة وأيضا تصف خصائص مفردات عينة الدراسة .كما تقوم
الدراسة على التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات واختبار تأثير املتغيرات املستقلة على املتغير التابع.
 مجتمع الدراسة :
يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مستشفيات القطاع الخاص في مدينة نجران.
 عينة الدراسة :
تتكون عينة الدراسة من  40عامل في املستشفيات الخاصة في مدينة نجران حيث أن حجم العينة يكون أكبر من  30وأقل من . ) Roscoe,1975 ( 500
 أدوات جمع البيانات :
بهدف جمع البيانات الالزمة إلنجاز الدراسة فقد تم اعتماد نوعين من مصادر البيانات :
 .1املصادر الثانوية  :وقد اعتمدت هذه املصادر للوصول ملزيد من استكشاف و توضيح الدراسة .وكتابة الجانب النظري و اإلطالع على أدبيات
الدراسة مثل الكتب  ،املنشورات  ،الدوريات  ،األبحاث املنشورة وغير املنشورة  .باإلضافة الى بعض املواقع اإللكترونية على شبكة األنترنت.
 .2املصادر األولية  :وقد اعتمدت هذه املصادر في جمع البيانات األولية من خالل تصميم نموذج استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة
إلجراء التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات .وتتكون االستبانة من األجزاء التالية :
 الجزء األول ويشمل على خطاب موجه الى العاملين في املستشفيات الخاصة من اجل تعريفهم بموضوع الدراسة وتشجيعهم على اإلجابة
املوضوعية.
 الجزء الثاني ويشمل الخصائص الديمغرافية ألفراد العينة مثل  :الجنس  ،العمر  ،املستوى التعليمي  ،والدخل.


الجزء الثالث وقد اشتملت االستبانة على أسئلة من نوع إختيار متعدد بواقع خمسة اجوبة لكل سؤال فرعي بهدف قياس تأثير املتغيرات
املستقلة على املتغير التابع.

الدراسات السابقة :
 دراسة ( الحسن  ) 2014 ،حول دور املسؤولية االجتماعية في تحسين أداء املنظمة  .حيث اشتملت عينة الدراسة على (  ) 50عامل في مؤسسة
نفطال الجزائرية تم اختيارهم عشوائيا وقد استخدم أسلوب االستبانة في جمع البيانات من عينة الدراسة وإخضاع هذه البيانات إلى التحليل
اإلحصائي باستخدام برنامج  . SPSSوتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق املسؤولية االجتماعية يساعد على تحسين أداء املنظمة.
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 دراسة ( عبد العزيز و جماعي  ) 2012 ،حول الركائز األساسية لنجاح املسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال .تهدف هذه الورقة البحثية إلى
إلقاء الضوء على الركائز التي تستند عليها منظمات األعمال من أجل نجاح تطبيقها للمسئولية االجتماعية بما يحقق أهدافها ويخدم مصلحة
املجتمع .وتوصلت الدراسة إلى نتيجة أن املسؤولية االجتماعية أصبحت اليوم تحظى باهتمام رفيع من قبل منظمات األعمال لكونها تعمل على
تحسين مستوى املعيشة واالرتقاء برفاهية املجتمع .كما توصلت إلى أن نجاح تطبيق منظمات األعمال للمسئولية االجتماعية يتأثر إلى حد كبير
بالعوامل البيئية الداخلية والخارجية للمنظمة أبرزها الهيكل التنظيمي ونمط القيادة املتبع.
 دراسة ( أبو هربيد ) 2017 ،بعنوان دور املسؤولية االجتماعية في تحقيق امليزة التنافسية ( دراسة حالة شركة توزيع كهرباء محافظة غزة ).
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على املسؤولية االجتماعية في شركة توزيع كهرباء محافظة غزة ودورها في تحقيق امليزة التنافسية .واستخدمت
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أغراض الدراسة  ،واالستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات املتعلقة بالدراسة ،وتم اختيار عينة طبقية
عشوائية بواقع ( ) 280موظفا لتمثيل هذا املجتمع .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن تطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية له أثر بارز
في تحقيق امليزة التنافسية للشركة.
 دراسة ( )Dodji&others,2014بعنوان
" Investigation of the relation between organizational culture, financial management tenure and financial
" performance with corporate social responsibility
أو ما ترجمته اختبار العالقة بين الثقافة التنظيمية ،اإلدارة املالية ،و األداء املالي مع مسئولية املؤسسة االجتماعية .
تناولت هذه الدراسة مجال آخر من مجاالت املحاسبة وهي املجاالت غير املالية حيث هدفت الدراسة إلى اختبار عالقة املسؤولية االجتماعية للشركة مع
البيئة ،مكان العمل ،املجتمع ،الدولة وسوق رأس املال .تم إجراء استبانة باستخدام مقياس ليكرت وتوزيعها على  120شركة مدرجة في بورصة طهران .
توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية قوية بين الثقافة التنظيمية  ،اإلدارة املالية ,،و األداء املالي مع املسؤولية االجتماعية للمؤسسة.
 دراسة ( )Kartin&others,2006بعنوان
" Organizational culture and Corporate social responsibility : an exploratory study of Estonian service
" organizations.
أو ما ترجمته الثقافة التنظيمي واملسؤولية االجتماعية للمؤسسة  :دراسة استكشافية على املنظمات الخدمية اإلستونية.
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار تأثير الثقافة التنظيمية على املسؤولية االجتماعية للمؤسسة في املنظمات الخدمية بجمهورية إستونيا وقد تم اختيار
عينة عشوائية مؤلفة من  17منظمة خدمية عاملة في استونيا بمختلف القطاعات وقد تم اختيار أداة االستبانة باستخدام مقياس ليكرت لجمع
البيانات من هذه العينة .ووجدت الدراسة أن هناك عالقة ارتباطيه قوية بين الثقافة التنظيمية واملسؤولية االجتماعية للمنظمات.
 دراسة (  ) Lubis,2018بعنوان
"" Corporate social responsibility in health sector : A case study in the government hospitals in Medan , Indonesia

أو ما ترجمته املسؤولية االجتماعية للمؤسسة في القطاع الصحي  :دراسة حالة املستشفيات الحكومية في ميدن بجمهورية إندونيسيا.
هدفت الدراسة إلى تقييم تأثير املسؤولية االجتماعية على املستشفيات الصحية الحكومية .تم تطوير نموذج لتحليل تأثير املسؤولية االجتماعية على
والء الزبون وقيم املستشفى .تم اختيار عينة مؤلفة من  200مريض من مختلف املستشفيات الحكومية ووزعت عليهم استبانة مصممة ألغراض
الدراسة  .وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ايجابي للمسئولية االجتماعية على والء الزبائن .في حين يوجد تأثير سلبي للمسئولية االجتماعية على قيم
املستشفى و اوصت الدراسة بضرورة استخدام للمسئولية االجتماعية كأداة إستراتيجية عند عملية تطوير قيم املستشفى.

نموذج الدراسة:
املتغيرات املستقلة
الهيكل التنظيمي

املتغير التابع
تطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية

الثقافة التنظيمية
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اإلطار النظري
البيئة الداخلية : Internal Environment
تتكون البيئة الداخلية من مجموعة العوامل والقوى الداخلية التي تؤثر في عمل املنظمة وتحدد عناصر القوة والضعف في املنظمات ،وتتكون من
البناء التنظيمي ( الهيكل التنظيمي) ،والثقافة التنظيمية ،واملوارد املتاحة من موارد مالية ،وموارد بشرية ،وموارد تسويقية ،وموارد البحث والتطوير،
ونظم املعلومات اإلدارية  .و سوف نركز في هذا البحث على عاملين رئيسين هما :
 الهيكل التنظيمي : Organizational Structure
تعددت التعاريف الخاصة بالبناء التنظيمي بين مؤلف و آخر ،إال أن القاسم املشترك بينهم جميعا هو إن البناء التنظيمي للمؤسسة يحدد األنماط
اإلدارية الخاصة باألدوار املتكاملة التي يؤديها األفراد ضمن املستويات اإلدارية املختلفة ،كما يحدد املسؤوليات والصالحيات وتنظيمها بحيث تتوحد
الجهود الجماعية للمنظمة باتجاه تحقيق أهداف املؤسسة (القطامين2002،م) إن البناء التنظيمي للمؤسسة عادة ما يمثل بواسطة الهيكل التنظيمي
الذي يمكن أن يكون هيكال بسيطا أو مقسما حسب الوظائف أو حسب وحدات العمل االستراتيجية ثومبسون وستركالند (Thompson and
) .Strickland ,1993وقد أدت املتغيرات البيئية العاملية إلى ظهور أشكال تنظيمية أكثر قدرة على التكيف مع البيئة الديناميكية مثل هيكل املصفوفة
أو هيكل الشبكة ميلز و سنو ( .) Miles and Snow 1992والهيكل التنظيمي هو الشكل العام للمنظمة والذي يحدد اسمها وشكلها واختصاصها
ومجال عملها وتقسيمها اإلداري وتخصصات العاملين بها وطبيعة العالقات الوظيفية بين العاملين والرؤساء واملرؤوسين وبين اإلدارات واألقسام
املختلفة ،وارتباطها اإلداري باملنظمات األعلى واملنظمات املوازية (رشيد 1992 ،م) .ويعتبر الهيكل التنظيمي من أهم عناصر البيئة الداخلية من حيث
تناسبه مع مجال عمل املنظمة وتخصصها واستيعابه الحتياجاتها من الوظائف والتخصصات وقدرته على الوفاء باحتياجات العمل مع العالقة
الوظيفية ومساهمته في تبسيط إجراءات العمل وتحقيق السالسة في انسياب القرارات واألوامر والتوجيهات من اإلدارة العليا إلى اإلدارات الوسطى
اإلشرافية والتنفيذية وكذلك انسياب االقتراحات واألفعال من التنفيذيين واإلدارات وملساهمته في تحقيق هذه األهداف تتجلى أهميته كعنصر ايجابي
في املناخ التنظيمي .أما إذا كان يساهم بسلبية في تحقيق هذه األهداف فانه يعتبر عنصرا تنظيميا معوقا (املرس ي2003 ،م) ،وكلما كانت الهياكل
التنظيمية للمنظمة مرنة ومفتوحة ومستوعبه للظروف ومتفهمه للموقف فإنها تكون مشجعة على الخلق واإلبداع والتكيف مع الحاالت (الكبيس ي،
1998م) وهذه خصائص الهيكل العضوي( )Organic structureالذي يكون مفلطحا وبأقل عدد من املستويات اإلدارية ويمتاز بدرجة تعقيد قليلة ،أما
الجمود والروتين واملركزية في اتخاذ القرارات ،والرسمية في اإلجراءات وأداء الوظائف إضافة إلى الهرمية وكثرة املستويات اإلدارية التي تجعل الهرم أكثر
تعقيدا فهي من خصائص الهرم الوظيفي اآللي ()Jones,2003( )Mechanistic structure
 الثقافة التنظيمية : Organizational Culture
ال يوجد تعريف واحد للثقافة التنظيمية ،وقد تم تناول مفهوم الثقافة من زوايا ونواحي مختلفة  .فقد عرف تايلور الثقافة بأنها كل معقد يشمل
مجموعة من املعلومات ،واملعتقدات ،والفن ،والقانون ،واألخالق ،والعادات ،وأي قدرات أخرى اكتسبها اإلنسان وعقله من أشياء ومن مظاهر في البيئة
االجتماعية ،أي كل ما اخترعه اإلنسان وكان له دور في العملية االجتماعية ،كاللغة ،والعادات والتقاليد ،واملؤسسات االجتماعية ،واملفاهيم .وقد عرف
اسواثابا ( (Asswathappa ,2003الثقافة على أنها الكل الذي يتضمن املعرفة ،والفنون ،و األخالق ،والقوانين ،والعادات ،وقدرات أخرى باإلضافة إلى
العادات املكتسبة في املجتمع .أما كولينز وبوراس ( ) Collins and Porras,2000فاعتبر أن الثقافة تعود إلى منظومة من املعاني املشتركة التي يحملها
األفراد وتميز منظمتهم عن املنظمات األخرى " وبالنسبة ل هيلريغل ) (Hellriegle ,2001فقد اعتبر أن الثقافة تتشكل من االفتراضات املشتركة ،القيم
الثقافية ،السلوكيات املشتركة ،والرموز الثقافية التي تجمع أعضاء املنظمة ،وحسب روبنز ( )Robbins,2001فان الثقافة تتنقل عبر املوظفين عن
طريق الروايات ( ،)Storiesوالشعائر والطقوس (' ،)Ritualsوالرموز ( ،)Symbolsواللغات (. )Languages
في كتابه نظرية املنظمة ذكر جونز ( (Jones ,2004بان العوامل التي تؤثر في تشكيل ثقافة املنظمة هي على النحو التالي:
حقوق امللكية Property rights

.1
 .2خصائص الناس العاملين في املنظمة Characteristics of People
 .3الهيكل التنظيمي Organizational Structure
 .4األخالق التنظيمية Ethics
واعتبر أن طبيعة كل عامل من هذه العوامل داخل املنظمة ،وتفاعل العوامل املختلفة مع بعضها البعض هو الذي يولد الثقافات املختلفة ،ويدفع إلى
حصول التغيير في الثقافة عبر الزمن ،كما أشار إلى أن الناس الذين يعملون في املنظمات هم في املحصلة النهائية املصدر األساس ي لثقافة تلك املنظمات.
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وبالرغم من أن الكتاب والباحثين والعاملين في الثقافة قد قاموا بعمل تطبيقات عديدة للثقافة التنظيمية وأنواع هذه الثقافات ،إال أن دراستنا هذه
ترى أن جميع الثقافات مهما تعددت ومهما كثر تصنيفها ،فإنها تتدرج تحت نمطين رئيسين من الثقافة:
 .1الثقافة التقليدية Traditional Cultureوتسمى أيضا الثقافة الكالسيكية  ،Classical Cultureوالبعض يسميها الثقافة املحافظة
 ،Conservative Cultureوفي مواقع أخرى تسمى الثقافة البيروقراطية "  "Bureaucratic Cultureوهذه الثقافة تتبنى القيم والقوانين
الرسمية ،والتي يعمل بها املوظفون وفق إجراءات العمل الرسمية ) Standard Operating Procedures(Sopsوتدعو هذه الثقافة إلى
املحافظة على الواقع القائم ( )Keeping Status Queueوالثبات "  "Stabilityبل وتنميط املنتجات والخدمات التي تطورها الشركة .وفي هذه
الثقافة يعود املوظفون إلى التعليمات املكتوبة والقوانين الرسمية وتكون صالحيات اتخاذ القرار مركزه في يد املستويات اإلدارية العليا ،ويكون
مستوى الرقابة مرتفع وهذه الثقافة ال تراعي جماعات العمل غير الرسمية وال تحب أن ترى الصراع التنظيمي بل تقمعه ،وتعيق قوى التغير
والتجديد في املنظمة وال تمنحها الفرصة للنمو واالزدهار.
 .2الثقافة املعاصرة "  "Contemporary Cultureوتسمى أيضا ثقافة التغيير ( )Change Cultureكما تسمى أيضا ثقافة الجودة ( Quality
 )Cultureألنها تركز على التحسين املستمر ،وهي الثقافة التي تتعامل مع املتغيرات البيئية وتحاول فهمها والتكيف معها ،حتى تكون املنظمة قادرة
على االستمرار والنمو .وتمتاز املنظمات التي تتبنى هذه الثقافة باالنفتاح(  )Opennessوقبول األفكار الجديدة ،والتغيير الدائم ،وتشجيع
املوظفين على االبتكار  Innovationوتحمل املخاطر  Risk Takingوتتصف طريقة اتخاذ القرارات بالالمركزية ويقوم املوظفون في املراتب
اإلدارية األدنى باتخاذ القرارات التي تتعلق بإعمالهم ،ألنهم أكثر دراية بظروف عملهم واقدر على االستجابة لطلبات الزبائن ،كما أن هذه الثقافة
تشجع قيم االنجاز والتمايز وتؤمن بالتنظيم غير الرسمي وتشجع على االختالف والتنافس وتؤمن بالصراع وإدارته بما يخدم عمل املنظمة.
وتلعب الثقافة دورا حيويا في التأثير على األفراد العاملين في املنظمة ،فهي تخلق ضغوطا على األفراد العاملين باملنظمة للمض ي قدما في التفكير بطريقة
تنسجم وتتناسب مع الثقافة السائدة .فالثقافة تساهم في إيجاد الهوية املستقلة ألعضاء املنظمة وتساهم في خلق االلتزام بين العاملين وتعمل كمرشد
للسلوك املالئم وتعزز استقرار املنظمة كنظام اجتماعي ،وأخيرا تعمل الثقافة التنظيمية كإطار مرجعي للحكم على السلوك التنظيمي وتفسر األنشطة
االجتماعية (الرخيمي2000،م) وبحسب (القريوتي 2000،م) فان الكثير من املديرين يعطون األولوية القصوى واالهتمام الكافي للثقافة التنظيمية في
منظماتهم ألنهم يعتبرون الثقافة من أهم مكونات املنظمة بحيث يجمع العديد من الكتاب على أنها تولد ضغوطا على العاملين للمض ي مقدما في التفكير
والتصرف بطريقة تنسجم وتتناسب مع أهداف املنظمة.
عالقة الهيكل التنظيمي بالثقافة التنظيمية:
تناول العديد من الكتاب موضوع العالقة بين الهيكل التنظيمي و الثقافة التنظيمية ،و يستخلص من الكتابات العديدة أن الثقافة تؤثر في نوع الهيكل
التنظيمي والعمليات واملمارسات اإلدارية ،وان مواءمة الهيكل التنظيمي والعمليات اإلدارية لثقافة املنظمة يساعد على تحقيق املزيد من الفاعلية
اإلدارية .
و هنا البد من اإلشارة إلي أن ثقافة املنظمة القوية تعزز و تقوي السلوك االيجابي لدى األفراد ،و تحدد ما هو املطلوب و املقبول  ،و هذا يؤدي إلي نوع
من الرقابة الضمنية التي تحققها الثقافة القوية على سلوك األفراد  ،و بالتالي تقل الحاجة إلي الوسائل الهيكلية الرقابية في املنظمة  ،كما أن الرقابة التي
تحققها الثقافة هي رقابة ذاتية  ،مما يقلل من اهتمام اإلدارة بوضع األنظمة و التعليمات الرسمية لتوجيه سلوك األفراد ( حريم  2004 ،م ) املسؤولية
االجتماعية : Social Responsibility
ً
في عصر العوملة بدأت املنظمات تبحث عن نظم أكثر سرعة وتأثيرا ليس فقط على العوملة لكن على تأثير النمو االقتصادي على البيئة االجتماعية
والطبيعية التي تعيش فيها ،فاملنظمات تعمل أكثر ولساعات أطول وتقوم بالسعي املتواصل فيما إذا كان التقدم االقتصادي قد يحسن في نوعية حياة
العمل في هذه املنظمات.
إذا ما نظرنا إلى منظمات األعمال في الوقت الحاضر بكونها كيانات اقتصادية واجتماعية وسياسية فإننا نكون وسعنا دائرة أصحاب املصالح و كيفية
إدارة الصراع بين مختلف هذه األطراف في إطار هذا الكيان املنظم ،ففي بداية الثورة الصناعية وما رافقها من تجارب علمية في اإلدارة كان االهتمام
ً
متركزا على كون مسؤولية املنظمة تتمحور حول إنتاج سلع و خدمات مفيدة للمجتمع وتحقق املنظمة من خاللها عوائد مجزية للمالكين ،ومع تضخم
حجم املنظمات وما رافق ذلك من استغالل لأليدي العاملة وتدني األجور وظهور التكتالت النقابية وبوادر ظهور األفكار االشتراكية ازداد اهتمام
منظمات األعمال باملسؤولية االجتماعية الداخلية ( ،)Internal Social Responsibilityلكن التأثير املتزايد لألعمال على البيئة الخارجية أفرز
ً
ضغوطا كبيرة عليها ،وهنا بادرت منظمات األعمال باألبعاد الخارجية للمسؤولية االجتماعية (.)External Social Responsibility
عرض البعض املسؤولية االجتماعية في إطار البعد الخارجي للمسؤولية االجتماعية باعتباره أكثر أهمية ألنه يرتبط بالزبائن واملنافسين والحكومة
واملوردين وجماعات الضغط الخارجي البيئية والصحفية والسياسية وغيرها (الغالبي و العامري 2005 ،م).
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ً
ً
إن تالقي البعدين الداخلي و الخارجي في املسؤولية االجتماعية زاد من غنى املفهوم و جعل منه تركيبا معقدا تم اغناؤه بمزيد من البحوث و الدراسات و
تجسد على أرض الواقع في منظمات األعمال بأساليب وآليات وطرق مختلفة (الغالبي و منهل2004 ،م) .وبالتالي أصبح مصطلح ومفهوم املسؤولية
االجتماعية  Social Responsibilityواسع االنتشار في عاملنا اليوم ومعروف لدى الجميع ،فهي دور املنشأة في تحمل مسؤوليتها تجاه تأثيرات أنشطتها
وقراراتها على املجتمع والبيئة باملساهمة في التن مية املستدامة من خالل اتباع مبدأ الشفافية والسلوك األخالقي للمنشأة ،بحيث ينبغي على املنشأة أن
تعتبر نفسها جزءا من املجتمع – ال يمكن فصلها عنه – عند إشراك املجتمع معها وتنميته ،وأن تدرك وتحترم حقوق أفراد املجتمع وسماته عند تفاعلها
معه .
ً
من أهم املجاالت الرئيسة للمسؤولية االجتماعية ما يطلق عليه مشاركة املجتمع وتنميته ،التي تعد جزءا ال يتجزأ من التنمية املستدامة فهي تساهم ولو
بقدر يسير في تعزيز مستويات أعلى من رفاهية أفراد املجتمع وتحسين جودة معيشته(الحربي2012 ،م).
 تعريف املسؤولية االجتماعية : Social Responsibility Definition
هناك عدة تعريفات للمسؤولية االجتماعية  ،تختلف باختالف وجهات النظر في تحديد شكل هذه املسؤولية(عيران2007 ،م).
ً
عرف ( )Pride& Ferrellاملسؤولية االجتماعية بأنها "التزام املنظمات املستمر للسلوك أخالقيا واملساهمة في التطوير االقتصادي من خالل نوعية
ً
حياة العاملين وأسرهم ،وكذا االلتزام اتجاه املجتمع بشكل عام" (الحمدي2003،م) .كما عرفت أيضا بأنها عبارة عن "األنشطة التي يقوم املشروع
ً
بتنفيذها اختياريا ،والتي تعنى بالتزامات املشروع اتجاه املجتمع باإلضافة إلى التزامات املشروع اتجاه أصحابه ،وهذا يعني مراعاة األنشطة االجتماعية
بجانب الهدف التقليدي للمشروع وهو تعظيم الربح ،فهي تخلق لدى املنظمة مبدأ التكافل االجتماعي من خالل السياسات والبرامج التي تتبعها"(بن
عيس ى وقسول2012 ،م) .و يعرف املنتدى الدولي لقادة األعمال املسؤولية االجتماعية للمؤسسات بأنها "ممارسات األعمال التجارية املتسمة باالنفتاح
والشفافية والقائمة على مبادئ أخالقية واحترام املوظفين واملجتمع والبيئة ،وصممت تلك املسؤولية إلتاحة قيمة مستدامة للمجتمع عامة ،إضافة إلى
املساهمين" (موالي وبوزيد2011،م) .ويعتبر معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية املسؤولية االجتماعية للمؤسسات على أنها "السلوك
األخالقي ملؤسسة ما تجاه املجتمع ،وتشمل سلوك اإلدارة املسئول في تعاملها مع األطراف املعنية التي لها مصلحة شرعية في مؤسسة األعمال ،وليس
مجرد حاملي األسهم"(منشورات األمم املتحدة .)2004 ،و يعرفها البنك الدولي بأنها "االلتزام باملساهمة في التنمية االقتصادية املستدامة ،وذلك من
خالل التعاون مع العاملين وأسرهم واملجتمع املحلي واملجتمع ككل ،لتحسين مستوى معيشتهم على نحو مفيد لنشاط املؤسسات وللتنمية
االقتصادية" ،كما وتعرف املفوضية األوربية املسؤولية االجتماعية للمؤسسات على أنها "عملية توحيد االعتبارات واالهتمامات البيئية واالجتماعية
ملنظمات األعمال مع أنشطتها وعملياتها وتفاعلها مع ذوي املصلحة على أساس طوعي" (براق وقمان 2012،م).
 أبعاد املسؤولية االجتماعية : Social Responsibility Dimensions
ً
لقد أجمع العديد من الباحثين على أن منظمات األعمال تمارس عددا من املسؤوليات االجتماعية حيث سعى كل منهم إلى محاولة تحديد أبعاد
املسؤولية االجتماعية من وجهات نظر مختلفة ،ووضعوا لها مسميات متباينة (الحمدي ،)2003 ،ومن خالل استعراضنا ملا جاء في األدبيات ،نالحظ أن
أبعاد املسؤولية االجتماعية للمنظمة تعد مترابطة ومتكاملة مع بعضها لتشكل في نهاية املطاف فلسفة املسؤولية االجتماعية التي تسعى املنظمة إلى
تبنيها ،وبما يحقق لها الفوائد املرجوة ،من وجهة نظر الباحثين يرون أن أفضل تحديد ألبعاد املسؤولية االجتماعية كونه تحديد شامل هو ما عرفه
( )Pride and Ferrell, 1997بأن أبعاد املسؤولية االجتماعية تتمثل في اآلتي:

ً
البعد االقتصادي :ويقصد به أن تكون املنظمة نافعة ومجدية اقتصاديا ،وأن تحاول جاهدة توفير األمان لآلخرين (الفيحان وألبز2012 ،م) .حيث يتبين من خالله
العالقة بين األداء االقتصادي والذي يتمثل في تنفيذ األعمال بكفاءة وفاعلية للوصول إلى النتائج التي تحقق أقص ى ربح (مكانة ،حصة في السوق ،أرباح مالية)...،
ممكن للمنظمة وبين األداء االجتماعي للمنظمة الذي يتمثل في تحقيق أهداف تتعلق باملجتمع والفرد مثل محاربة الفقر والجريمة ،وتوفير فرص العمل ،والحد من
التلوث ،وغيرها.
البعد القانوني :أي أن املنظمة يجب أن تلتزم بإطاعة القوانين ،وأن تكسب ثقة اآلخرين من خالل التزامها بتنفيذ األعمال الشرعية وعدم القيام باألعمال املخلة
ً
بالقانون (الفيحان وألبز 2012 ،م) ،ويعني أيضا أن املنظمة سوف تلتزم بقوانين املجتمع وتشريعاته ،واملشاركة في حل املشكالت االجتماعية ،وحماية حقوق اإلنسان،
وعدم التمييز بين األفراد على أساس الجنس والعرق والدين واللغة (خلف 2012 ،م).
البعد األخالقي :بمعنى أن تكون املنظمة مبنية على أسس أخالقية ،وأن تلتزم باألعمال الصحيحة ،وأن تمتنع عن إيذاء اآلخرين(الفيحان وألبز 2012 ،م) .وذلك من
خالل احترام الجوانب القيمية واألخالقية والسلوكية واملعتقدات في املجتمعات التي تعمل فيها(راش ي2013 ،م).
البعد اإلنساني :أي أن تكون املنظمة صالحة ،وأن تعمل على اإلسهام في تنمية وتطوير املجتمع ،وأن تعمل على تحسين نوعية الحياة (الفيحان وألبز2012 ،م) .وهو
ً
أيضا املبادرات الطوعية للمنظمة التي تتسم بطابعها اإلنساني كبرامج التدريب لفئات من املجتمع من كبار السن أو الشباب (إلياس وعبد هللا2012 ،م).
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الدراسة امليدانية
قام الباحثون بتصميم استبانة مؤلفة من قسمين القسم األول يتضمن البيانات الشخصية وهي مكونة من العناصر التالية  :الجنس  ،العمر ،الحالة
االجتماعية ،الجنسية ،املستوى التعليمي ،والدخل الشهري .القسم الثاني يتضمن مجموعة من األسئلة املوجهة إلى مجتمع الدراسة و املتمثل في
العاملين باملستشفيات الخاصة بمدينة نجران و التي تقيس متغيرات الدراسة وهي  :الهيكل التنظيمي ،الثقافة التنظيمية ،البعد االقتصادي للمسئولية
االجتماعية ،البعد القانوني ،البعد األخالقي للمسئولية االجتماعية ،و البعد اإلنساني للمسئولية االجتماعية  .وبلغ مجموع عدد هذه األسئلة  29سؤاال.
وقام الباحثون باستخدام العينة املالئمة املؤلفة من  50فردا من العاملين باملستشفيات الخاصة بمدينة نجران و تم تحديدها واختيارها من مجتمع
الدراسة املؤلف من جميع العاملين باملستشفيات الخاصة بمدينة نجران .وتم توزيع  50استبانة و تم استرجعاها كاملة .
 صدق فقرات االستبانة :
تم التأكد من صدق فقرات االستبانة بالطرق التالية :
 .1الصدق الظاهري :
لقد عقد الباحثون اجتماعات عصف ذهني وتبادل أفكار متعددة بهدف اغناء وتطوير أداة جمع البيانات (االستبانة) وقاموا باالتصال بعدد من
العاملين في املستشفيات الخاصة بمدينة نجران لتعديل بعض الفقرات حتي تكون أسهل تناوال من املستجيبين باإلضافة لعرض هذه االستبانة على
مجموعة من املحكمين من ذوي الخبرة واالكاديميين بهدف تجويد وتطوير معايير هذه االستبانة لتصبح اكتر قدرة ومالئمة على قياس األشياء والتي
صممت من اجلها.
 .2ثبات فقرات االستبانة :
استخدم الباحثون طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة ،حيث يتضح من الجدول رقم ( )1أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل
املحاور وتراوح ذلك بين ( )0.825-0.752بين كل محور من محاور االستبيان  ،وهذا يعنى أن معامل ثبات االستبيان مرتفع.
جدول( :)1قياس ثبات الدراسة
كرونباخ الفا
0.752
0.783
0.825

األسئلة
أسئلة الجزء املتعلق باملسؤولية االجتماعية
أسئلة الجزء املتعلق بالهيكل التنظيمي
أسئلة الجزء املتعلق بالثقافة التنظيمية

املصدر :إعداد الباحثون من و اقع الدراسة امليدانية

 األساليب اإلحصائية:
لقد قام الباحثون بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج  SPSSاإلحصائي وتم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية:
 .1النسب املئوية والتكرارات.
 .2اإلحصاءات الوصفية (وسط حسابي انحراف معياري).
 .3اختبار ألفا كرونباخ ملعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .4تحليل االنحدار الخطي
 عرض و تحليل بيانات االستبيان:

بعد إجراء اإلحصاء الوصفي لعينة الدراسة فقد ظهرت خصائص عينة الدراسة التالية:
جدول(  :) 2خصائ
املتغيــر

عينة الدراسة
التكرار

النسبة املئوية

ذكر

33

66

الحالة االجتماعية

أنثى
املجموع
أعزب

17
50
14

34
%100
28

الجنسية

متزوج
مطلق
أرمل
املجموع
سعودي

36
50
31

72
%100
62

الجنس

195

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 1, 2019

أثر البيئة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية يف مستشفيات القطاع اخلاص يف اململكة العربية السعودية .....

العمر
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غير سعودي
املجموع
 25سنة فاقل

19
50
3

38
%100
6

30 - 26

30

60

35 - 31
40 - 36
 45سنة فأكثر
املجموع
ثانوية عامة
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
املجموع
 2000ريال فاقل
5000 – 2001
10000 – 5001
15000 – 10001
 15000ريال فأكثر
املجموع

15
1
1
50
4
38
8
50
28
22
50

30
2
2
%100
8
76
16
%100
56
44
%100
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جدول(  :) 3الوسط الحسابي و االنحراف املعياري لعبارات االستبيان

ً
أوال  :الهيكل التنظيمي
العبارة
ت
يوضح شكل الهيكل التنظيمي الوحدات اإلدارية التي تقوم باملسؤولية االجتماعية في املستشفى.
1
يساعد الهيكل التنظيمي العاملين على فهم مسئولية املستشفى االجتماعية تجاه املرض ى واملجتمع املحلي .
2
عند تصميم الهيكل التنظيمي فإنه يؤخذ في االعتبار الدور االجتماعي للمستشفى
3
يلعب شكل الهيكل التنظيمي دورا في قيام العاملين بأدوارهم االجتماعية تجاه املرض ى واملجتمع املحلي.
4
املجموع
ً
ثانيا  :الثقافة التنظيمية
الثقافة التنظيمية السائدة تحفز العاملين على تحمل مسئولياتهم االجتماعية تجاه املرض ى واملجتمع املحلي .
5
ترسخ ثقافة املستشفى ملبدأ املسؤولية االجتماعية في نفوس العاملين داخل املستشفى.
6
تطبيق املسؤولية االجتماعية أصبح جزء ال يتجزأ من ثقافة املستشفى.
7
تساعد ثقافة املستشفى على تطبيق العاملين للمسئولية االجتماعية بكل صدق وشفافية.
8
املجموع
ثالثا :املسؤولية االجتماعية
 .1البعد االقتصادي
دون
املستشفى يحقق ربح اقتصادي املساس بمستويات األجور.
9
يسعى املستشفى إلى زيادة فوائده االقتصادية مع احترام املستشفيات املنافسة.
10
يعمل املستشفى على تحقيق أقص ى الربحية بطرق شفافية.
11
املستشفى صادق في جميع تعامالته االقتصادية بيعا و شر ًاء بأساليب واضحة بعيدا عن الطرق امللتوية.
12
يقوم املستشفى بتخفيض أسعار الخدمات في املناسبات املجتمعية.
13
يلتزم املستشفى بالسياسة االقتصادية املتبعة لدى الحكومة.
14
يسهم املستشفى ببعض التبرعات للغرف التجارية والصناعية وغيرها.
15
املجموع
.2البعد القانوني
يلتزم املستشفى بالقوانين التي تعمل على توفير الرعاية الصحية للمرض ى.
16
يحترم املستشفى القوانين الخاصة بالحماية من األخطار املهنية و األمراض والحوادث الناتجة عن العمل.
17
حقوق
العامل من خدمات اجتماعية كالسكن والتأثيث والنقل.
يلتزم املستشفى بتوفير
18
يعمل املستشفى على التصريح لدى وزارة العمل ووزارة الصحة بكل ما يطلبه من بيانات وتقديم اإلعانات عند العجز أو
19
الوفاة .
املجموع
 .3البعد األخالقي

الوسط الحسابي
4.0800
3.7000
4.0800
3.7200
3.895

االنحراف املعياري
0.52906
1.09265
0.77828
1.05056
0.792325

3.8800
3.6800
3.8400
3.7000
3.775

1.20611
1.25259
1.20136
1.21638
1.172875

3.7400
3.7000
3.0000
2.9800
3.7600
3.7400
3.0000
3.4171

1.36740
1.35902
1.60357
1.49134
1.54603
1.36740
1.53862
1.46763

4.2400
3.9200
4.1200
4.0200

0.87037
1.02698
1.00285
1.07836

4.075

0.99464
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تتوافق رسالة وأهداف املستشفى مع قيم املجتمع السعودي.
20
يمتلك املستشفى نظاما صارما ملحاربة الفساد اإلداري بشتى أنواعه.
21
يمتلك املستشفى دليل أخالقي واضح ومعلن لكافة العاملين في املستشفى.
22
يسعى املستشفى إلى احترام حقوق اإلنسان واحترام عادات وتقاليد املجتمع السعودي.
23
يقوم املستشفى بالدعاية واإلعالن لخدماته أو أعماله بشكل أخالقي.
24
املجموع
 .4البعد اإلنساني
يساهم املستشفى في انجاز العديد من املشاريع األساسية للمجتمع املحلي كبناء املدارس وتشييد الطرق وبناء الحدائق.
25
يقدم املستشفى التبرعات للجمعيات الخيرية ( مراكز رعاية األيتام  ،مراكز اإلغاثة اإلنسانية  ،مراكز تحفيظ القرآن )
26
يساهم املستشفى في توفير فرص عمل للنساء السعوديات إيمانا منها في تحسين املستوى املعيش ي للمواطنين.
27
يقدم املستشفى تسهيالت ومساعدات ألداء مناسك الحج والعمرة لجميع العاملين.
28
يعمل املستشفى على تبني برامج حماية البيئة من امللوثات واملخلفات الصناعية.
29
املجموع

حممد األمني وآخرون

4.4600
3.7600
3.4200
4.3000
4.3600
4.06

0.88548
1.49229
1.59194
1.03510
1.04511
1.20998

2.5200
2.5200
3.5200
3.1000
2.7400
2.9

1.60662
1.58101
1.59387
1.68123
1.67039
1.62662

املصدر :إعداد الباحثون من و اقع الدراسة امليدانية

يتضح للباحثين من خالل الجدول ( )3اآلتي :

.1

.2

.3

.4

.5

.6

أن املتوسط الحسابي لعبارات محور الهيكل التنظيمي زاد عن الدرجة املطلوبة وهي  3.4حيث بلغ  3.895وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة
ً
ً
مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذا املحور ،واالنحراف املعياري لهذا املحور بلغ  0.792325وهذا يدل أيضا على أن هناك توافقا في آراء
املستجيبين حول هذا املحور  ،مما يدل على أن هناك مراعاة ألبعاد املسؤولية االجتماعية عند تصميم الهيكل التنظيمي .
أن املتوسط الحسابي لعبارات محور الثقافة التنظيمية زاد عن الدرجة املطلوبة وهي  3.4حيث بلغ  3.775وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة
ً
ً
مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذا املحور ،واالنحراف املعياري لهذا املحور بلغ  1.172875وهذا يدل أيضا على أن هناك توافقا في آراء
املستجيبين حول هذا املحور  ،مما يدل على أن الثقافة التنظيمية السائدة تدعم أبعاد املسؤولية االجتماعية .
أن املتوسط الحسابي لعبارات محور البعد االقتصادي للمسئولية االجتماعية مساوي للدرجة املطلوبة وهي  3.4حيث بلغ  3.4171وهذا يعني أن
ً
هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذا املحور ،واالنحراف املعياري لهذا املحور بلغ  1.46763وهذا يدل أيضا على أن هناك
ً
تجانس في آراء املستجيبين حول هذا املحور  ،مما يدل على أن هناك تطبيق بدرجة متوسطة للبعد االقتصادي للمسئولية االجتماعية في
مستشفيات القطاع الخاص بمدينة نجران .
أن املتوسط الحسابي لعبارات محور البعد القانوني للمسئولية االجتماعية زاد عن الدرجة املطلوبة وهي  3.4حيث بلغ  4.075وهذا يعني أن هناك
ً
ً
موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذا املحور ،واالنحراف املعياري لهذا املحور بلغ  0.99464وهذا يدل أيضا على أن هناك توافقا في
آراء املستجيبين حول هذا املحور  ،مما يدل على أن هناك تطبيق للبعد القانوني للمسئولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بمدينة
نجران .
أن املتوسط الحسابي لعبارات محور البعد األخالقي للمسئولية االجتماعية زاد عن الدرجة املطلوبة وهي  3.4حيث بلغ  4.06وهذا يعني أن هناك
ً
ً
موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذا املحور ،واالنحراف املعياري لهذا املحور بلغ  1.20998وهذا يدل أيضا على أن هناك توافقا في
آراء املستجيبين حول هذا املحور  ،مما يدل على أن هناك تطبيق للبعد األخالقي للمسئولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بمدينة
نجران .
أن املتوسط الحسابي لعبارات محور البعد اإلنساني للمسئولية االجتماعية قل عن الدرجة املطلوبة وهي  3.4حيث بلغ  2.9وهذا يعني أن هناك
ً
ً
عدم موافقة من قبل أفراد العينة على هذا املحور ،واالنحراف املعياري لهذا املحور بلغ  1.62662وهذا يدل أيضا على أن هناك توافقا في آراء
املستجيبين حول هذا املحور  ،مما يدل على أن هناك عدم تطبيق للبعد اإلنساني للمسئولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بمدينة
نجران

 اختبار فرضيات الدراسة :
الفرضية األولى  :يوجد أثر ذو داللة إحصائية للهيكل التنظيمي على تطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بنجران.
و الختبار صحة الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار الخطي  ،و الذي يوضحه الجدول التالي:
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حممد األمني وآخرون

جدول( :)4نتائج تحليل االنحدارللعالقة بين املتغيراملستقل الهيكل التنظيمي واملتغير التابع أبعاد املسؤولية االجتماعية
املتغير املستقل

الهيكل التنظيمي

املتغير التابع

أبعاد املسؤولية االجتماعية

R

R2

t

0.312

0.097

2.277

مستوى املعنوية

0.027

املصدر :إعداد الباحثون من و اقع الدراسة امليدانية
حسب جدول  tعند  df = 194ومستوى داللة = 0.05فان قيمة  tالجدولية  1.965وعليه فان الفرضية الصفرية حتى تقبل يجب ان تتراوح قيمة t

املحسوبة لها بين  +1.965إلى  -1.965وان مستوى املعنوية يجب أن تكون أعلى من  0.05وبالرجوع الى جدول االختيار أعاله نجد أن الفرضية الصفرية
مرفوضة الن قيمة  tاملحسوبة أعلى من  1.96+وان قيمة مستوى املعنوية أقل من  0.05ولهذا ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي
تقول بوجود أثر ذو داللة إحصائية للهيكل التنظيمي على تطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بنجران .
الفرضية الثانية  :يوجد أثر ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بنجران.
و الختبار صحة الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار الخطي  ،و الذي يوضحه الجدول التالي :
جدول ( :)5نتائج تحليل االنحدارللعالقة بين املتغيراملستقل الثقافة التنظيمية واملتغيرالتابع أبعاد املسؤولية االجتماعية
املتغير املستقل
الثقافة التنظيمية

املتغير التابع
أبعاد املسؤولية االجتماعية

R

R2

t

0.553

0.306

4.602

مستوى املعنوية
0.000

املصدر :إعداد الباحثون من و اقع الدراسة امليدانية
حسب جدول  tعند  df = 194ومستوى داللة = 0.05فان قيمة  tالجدولية  1.965وعليه فان الفرضية الصفرية حتى تقبل يجب أن تتراوح قيمة t

املحسوبة لها بين  +1.965إلى  -1.965وان مستوى املعنوية يجب أن تكون أعلى من  0.05وبالرجوع إلى جدول االختيار أعاله نجد أن الفرضية الصفرية
مرفوضة الن قيمة  tاملحسوبة أعلى من  1.96+وان قيمة مستوى املعنوية أقل من  0.05ولهذا ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي
تقول بوجود أثر ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بنجران .

النتائج والتوصيات
النتائج:
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 .1تبين من خالل الدراسة وجود تأثير ذو داللة إحصائية للهيكل التنظيمي على تطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص
بنجران.
 .2هنالك تأثير ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بنجران.
 .3تبين من الدراسة أن تطبيق محور البعد االقتصادي للمسئولية االجتماعية يتم في مستشفيات القطاع الخاص بمدينة نجران بدرجة متوسطة.
 .4أظهرت الدراسة وجود تطبيق للبعد األخالقي للمسئولية االجتماعية داخل مستشفيات القطاع الخاص بدرجة مرتفعة.
 .5بينت الدراسة ضعف تطبيق البعد اإلنساني للمسئولية االجتماعية داخل مستشفيات القطاع الخاص في مدينة نجران .
 .6وجود تطبيق للبعد القانوني داخل مستشفيات القطاع الخاص بمدينة نجران بدرجة مرتفعة .
التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة يوص ي الباحثون بما يلي :
 .1ضرورة أن تهتم إدارات املستشفيات بإصدار دليل اخالقي مطبوع في كتيبات مخصصة وإعالنه إلى كافة العاملين في املستشفيات ملا له أثر إيجابي
في تحسين مستوى أداء العاملين ورفع مستوى اإلنتاجية.
 .2ضرورة أن تهتم إدارات املستشفيات بإصدار دليل خاص بنظام مكافحة الفساد اإلداري في املستشفى بما ينسجم مع قوانين وأنظمة وزارة الصحة
ووزارة الخدمة املدنية بهذا الخصوص وإعالنه الى كافة منسوبي املستشفيات مع ضرورة تفعيله على أرض الواقع وبشكل ملموس.
 .3االهتمام باملشاركة في إنشاء وتمويل بعض مشاريع البنية التحتية مثل بناء املدارس وتشييد الحدائق العامة وتعبيد الطرق ما يسهم في بناء صورة
ذهنية إيجابية لدى الجمهور تجاه املستشفيات الخاصة.
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حممد األمني وآخرون

 .4ضرورة دعم املستشفيات لألنشطة اإلنسانية التي تقوم بها الجمعيات الخيرية املرخصة من قبل الدولة مثل مراكز اإلغاثة اإلنسانية وجمعيات
تحفيظ القرآن الكريم ورعاية األيتام عبر تقديم التبرعات النقدية ورعاية األنشطة واملناسبات االجتماعية التي تقوم بهذه الجمعيات.
 .5أن تتبنى إدارات املستشفيات برامج حماية البيئة من املخلفات وامللوثات الصناعية وفق معايير الجودة العاملية.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1أبو هربيد ،ياسر ( )2017دور املسؤولية االجتماعية في تحقيق امليزة التنافسية (دراسة حالة شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة) ،أطروحة مقدمة
لنيل درجة املاجستير في إدارة الدولة والحكم الرشيد  ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا  ،غزة  ،فلسطين.
 .2براق ،محمد ،وقمان ،مصطفى )2012(،أهم النظريات املفسرة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ورؤية الفكر االقتصادي اإلسالمي لها ،امللتقى
الدولي الثالث بعنوان :منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة بشار ،الجزائر.
 .3البكري ،ثامر ياسر ( )2001التسويق واملسؤولية االجتماعية ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان ،األردن.
 .4بن عيس ى ،عنابي ،وقسول ،فاطمة الزهرة ( )2012إدارة السلـوك األخالقي واملسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال ،ورقة عمل مقدمة في امللتقى
الدولي الثالث :منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة بشار ،الجزائر.
 .5الحربي ،عوض ( )2012خريطة طريق لبناء استراتيجية املسؤولية االجتماعية للشركات ،مجلة االقتصادية ،الشركة السعودية لألبحاث والنشر،
العدد  ،6887الرياض ،السعودية.
 .6الحسن ،بوبكر ( )2014دور املسؤولية االجتماعية في تحسين أداء املنظمة (دراسة حالة ملؤسسة نفطال -وحدة باتنة .)-مذكرة مقدمة كجزء من
متطلبات نيل شهادة املاجستير في علوم التسيير  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  ،قسم علوم التسيير  ،جامعة محمد خضير ،
الجزائر.
 .7حريم ،حسين  )2009(،إدارة املنظمات  :منظور كلي دار حامد للنشر والتوزيع  ،الطبعة الثانية ،عمان  ،األردن.
 .8الحمدي ،فؤاد محمد حسين( )2003األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات وانعكاساتها على رضا املستهلك .رسالة دكتوراه غير
منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،الجامعة املستنصرية ،ص ،40العراق.
 .9خلف ،خالد ( )2012أثر التوجه االستراتيجي في تحقيق املسؤولية االجتماعية :دراسة تطبيقية في املصارف التجارية األردنية .املجالت األكاديمية
العلمية العراقية ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،العدد  ، 31الصفحات ( ،)324-281الناشر :كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،العراق.
 .10راش ي ،طـارق ( )2013دور تبني مقاربة املسؤولية االجتماعية في خلق وتدعيم ريادة وتنافسية منظمات االعمال ،ورقة عمل مقدمة في املؤتمر العلمي
العالمي التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي حول :النمو والعـدالة واالستقرار من منظور إسالمي ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيير ،جامعة محمد الشريف مساعديه ،الجزائر.
 .11الرخيمي ،ممدوح جالل ( )2000دور الثقافة التنظيمية في تطبيق ادارة الجودة الشاملة على قطاع الصناعات الكيماوية بمحافظة جدة ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة امللك عبدالعزيز ،اململكة العربية السعودية.
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Abstract:

This study aimed to identify organizational environment dimensions effect on social
responsibility dimensions implementation in private hospitals in Najran city (Saudi Arabia). To get results,
study used linear regression factor according to primary data that collected through questionnaire tool and
secondary data that collected from books and scientific papers related to the subject. The study reached that
there is significant statistical impact of following two variables: organizational structure and organizational
culture on social responsibility dimensions implementation in private hospitals in Najran. The more important
recommendations of the study are Hospital administrations should be involved in the establishment and
financing of some infrastructure projects in the city, such as building schools, building public parks and roads,
which will contribute to building a positive mental image among the public towards hospitals.
Keywords: Organizational structure, Organizational culture, Social responsibility dimensions, Linear
regression.
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امللخ :

ُ
ً
نموذجا تطويرًيا لإلدارة العامة ،والذي ظهر ملعالجة بعض
تعد اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة )NPM) New Public Management
املشاكل الكامنة في اإلدارة العامة التقليدية ويسعى لرفع كفاءة وفاعلية القطاع العام من خالل االستفادة من ممارسات القطاع الخاص الجيدة ،كما
ً
ً
ُ
تعد منهجا رئيسا للعديد من تجارب اإلصالح الحكومي مع تفاوت نسبة نجاح تلك الدول في تطبيق هذا النموذج .تهدف هذه الدراسة إلى تحديد املقومات
التي تساعد في تطبيق نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة بشكل ناجح من خالل مراجعة األدبيات التي تناولت تطبيق هذا النموذج ،حيث تسعى
ّ
الدراسة لتقديم مكون َم ِّعرفي قد يساهم في إثراء املكتبة العربية بموضوع اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة وتطبيقها بصورة فاعلة في ظل توجه عدد
من الدول العربية والنامية ملواجهة بعض التحديات التي تواجهها وتحقيق املزيد من كفاءة وفاعلية القطاع العام ومنها اململكة العربية السعودية
واملساهمة في جودة الخدمة العام ة بالتوجه نحو الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق مميز ملعايير األداء واملساءلة ،وبالتالي تتمثل مشكلة
الدراسة في التعرف على أبرز املقومات التي قد تساهم في تطبيق نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة بشكل فاعل في الدول التي تتطلع لتطبيق
النموذج ومنها اململكة العربية السعودية التي تقاربت توجهاتها اإلصالحية اإلدارية الحالية ممثلة في رؤيتها  2030وبرامجها التنفيذية مع فلسفة ومبادئ
اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة .وخلصت الدراسة إلى عدد من مقومات تطبيق نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة كان أبرزها أهمية توفير
ً
القيادات اإلدارية املناسبة لإلنتقال وتطبيق النموذج ،إضافة إلى االستقرار السياس ي والحكومي ،كما تم تقديم إطارا مفاهيمي ملقومات تطبيق نموذج
ّ
مكونين رئيسيين يشمالن السياق والقدرة االدارية ،وأوصت الدراسة إلى أهمية اإلستعداد
اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة والذي تم إظهاره من خالل
ومراجعة توافر عدد من املقومات قبيل تطبيق نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة منها ما خلصت اليها هذه الدراسة أو املزيد من املقومات وفق
مراجعات أدبية أخرى ،كما توص ي الدراسة إلى االستفادة من املرحلية في اإلطار املقترح بالبدأ بالسياق بما يتناسب مع سياق وظروف كل دوله تتطلع
لتطبيق نموذج االدارة العامة التنفيذية الجديدة ،ومراجعة توافر مكونات القدرة االدارية والتي تضمنت عناصر رئيسة خلصت اليها هذه الدراسة
ُ
تشمل االدارة والتنظيم والقيادة واملوارد البشرية أو ما يضاف إليها وفق سياق وظروف الدوله أو مقومات قدمت من خالل دراسات أخرى.
الكلمات املفتاحية :اإلدارة العامة ،اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ،اإلصالح اإلداري.

اإلطار العام للدراسة:
املقدمة:
في ظل املتغيرات املتعددة التي تشهدها الدول والتحديات املتنوعة التي تواجهها الحكومات تزايدت أهمية إنجاح مشاريع اإلصالح اإلداري
ً
أساسيا في ضبط آلية السوق
لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية ،وفي ظل تعدد مسئوليات الحكومات وتضاعف مسئولية اإلدارة العامة التي تعد ركن
وإعادة توزيع الدخل وتحقيق الرفاهية والعدالة اإلجتماعية وتوفير السلع والخدمات العامة ،وتزايدت أهمية تطبيق نماذج حديثة في االدارة العامة،
ً
ومنها االدارة العامة التنفيذية الجديدة التي تحمل توجهات حديثة لقطاع عام يتسم بالتعقيد إمتدادا لتعدد مسئولياته وأدواره واملتعاملين معه وتأثرة
باملتغيرات املحيطة.
ً
حيث تعد اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ( )NPMنموذجا تنهج من خالله منظمات القطاع العام إحداث إصالح إداري يتركز في تحسين
كفاءتها باستخدام ممارسات القطاع الخاص وتبني مفاهيم جديدة مثل الالمركزية ،والتركيز على العمالء وتقييم األداء وتحقيق األهداف واالهتمام
بامليزة التنافسية .وفي ظل النجاحات التي حققتها اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة في الثمانينات من القرن املاض ي واستمرار االهتمام في تبني مبادئ
وممارسات النموذج في عدد من الدول املتقدمة والنامية ،ركزت العديد من الدراسات في التعرف على تأثير التغييرات التي قد ُتحدثها اإلدارة العامة
التنفيذية الجديدة؛ كما تناولت دراسات أخرى تقييم لتجارب تطبيق نموذج االدارة العامة التنفيذية الجديدة واالشارة إلى بعض املعوقات التي حالت
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دون فاعلية النموذج وتحقيق األهداف التطلعات بالشكل املأمول ،وفي ظل تعدد التحديات التي واجهت بعض الدول التي تبنت نموذج اإلدارة العامة
التنفيذية الجديدة وإنعكاسها السلبي على النتائج املتوخاة من تطبيق ممارسات هذا النموذج وخاصة في بعض الدول النامية؛ وفي الجانب اآلخر
نجاحات مميزة تحققت في عدد من الدول املتقدمة خالل تبنيها نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ،مما يظهر أهمية الوقوف أمام بعض العوامل
التي قد تساهم في إنجاح تطبيق هذ ا النموذج وتجنب التحديات واملعوقات التي قد تقلل من تحقيق النتائج املتوخاة من تطبيق هذا النموذج وخاصة
ً
ً
للدول التي وجدت فيه أسلوبا ومنهجا مناسبا لعملية اإلصالح اإلداري ومنها اململكة العربية السعودية التي تسعى ملواجهة عدد من التحديات في فاعلية
وكفاءة القطاع العام وجودة الخدمة العامة ومواجهة ظاهرة البطالة وتقليل من االعتماد على املورد النفطي والتوجه للخصخصة والشراكة مع القطاع
الخاص وتطبيق مميز ملعايير األداء والفاعلية والكفاءة واملساءلة من خالل رؤية  2030وبرامجها التنفيذية ،ومن ذلك تسعى هذه الدراسة إلى تقديم
إضافة معرفية في هذا الشأن من خالل مقترح مفاهيمي يقدم أبرز املقومات التي قد تساهم في إنجاح تطبيق هذا النموذج في الدول النامية وباألخص
اململكة العربية السعودية في ظل تقارب خطواتها اإلصالحية اإلدارية الحالية للعديد من مبادئ وممارسات اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ،في ظل
توافر عدد من التحديات التي واجهت الخطط اإلصالحية الخمسية وقد تواجه التوجهات اإلصالحية الحالية الطموحة املمثلة في رؤية  2030وبرامجها
التنفيذية ،وما أوصت إليه عدد من الدراسات الحديثة بتوافر عدد من التحديات في قدرة القطاع العام للتوائم مع ّ
التغيرات وتطبيق االتجاهات
الحديثة ومنها اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ومنها()Radwan, 2015; Al Otaibi, 2015؛ وبالتالي تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أبرز
املقومات التي قد تساهم في تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة بصورة جيدة.

مشكلة الدراسة:

ً
ُ
تعد اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة  )NPM( New Public Managementفلسفة إدارية وتحديثا لإلدارة العامة؛ وتشير إلى "نمط من
السياسات واملمارسات وصفت بأنها أسلوب لتنظيم الخدمات العامة"( ،)Hood, 1991كما ُتمثل اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة" نهجا في اإلدارة
العامة تستخدم املعارف والخبرات املكتسبة في إدارة األعمال وغيرها من التخصصات لتحسين الكفاءة والفعالية واألداء العام للخدمات العامة في
البيروقراطيات الحديثة"( .)Vigoda, 2003وفي ظل توافر عدد من الجهود التي قامت بها العديد من الدراسات حول اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة
خاصة في الواليات املتحدة واململكة املتحدة وفي أوروبا الوسطى والشرقية إال أن تلك الدراسات خلصت إلى استنتاجات ُمختلفة حول نجاحها
( ،)Fernandez, Sergio & Rainey, Hal. 2006كما تناولت دراسات أخرى حديثة بأن "اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة يمكن أن تعمل بشكل
جيد" إذا كان السياق الصحيح والقدرة اإلدارية الكافية موجودة ( .)Dan and Pollitt, 2014مما يظهر أهمية بعض الركائز والتعرف على مجموعة
ُ
املقومات والعوامل التي قد تساهم في إنجاح تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة في الدول التي تسعى النتهاج هذا النموذج في خططها اإلصالحية
والتي قد تنعكس من التحديات التي تواجه تطبيق هذا النموذج ،هذه املقومات والتحديات لم تظهر بوضوح كموضوع في األدبيات العربية في وقت تزداد
أهمية هذا املوضوع في ظل تقارب عدد من التوجهات اإلصالحية في بعض الدول العربية ملمارسات ومبادئ هذا النموذج كتوجه اململكة العربية
السعودية ممثلة برؤية  2030وبرامجها التنفيذية ،وإعتباره أحد األدوات اإلصالحية الحالية لتحسين الخدمة العامة والفاعلية والكفاءة واملساءلة في
اإلدارة العامة ( .)Otaibi, 2015:35وعليه فإن إشكالية الدراسة تتمثل في السؤال التالي ،ما هي أهم مقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة
في اململكة العربية السعودية؟

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:
 .1إبراز أهم مقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة.
 .2تصميم إطار مفاهيمي ألهم مقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة.

أهمية الدراسة:

ً
تنبع أهمية هذه الدراسة علميا بأنها تسعى لتقديم مكون معرفي لعدد من املقومات التي قد تساهم في إنجاح تطبيق نموذج تسعى العديد من
الحكومات إلنتهاج فلسفته ،وإثراء املكتبة العربية في وقت ظهر إهتمام عدد من الدول العربية لتطبيق فلسفة وممارسات نموذج اإلدارة العامة
التنفيذية الجديدة ملواجهة التغيرات االقتصادية والسياسية والعوملة وتضخم األجهزة الحكومية وقلة فاعلية بعض منها إضافة إلى الهدر ونقص
ً
الخدمات العامة ،كما تظهر أهمية الدراسة عمليا في محاولة تقديم إطار مفاهيمي ملقومات تطبيق هذا النموذج في الدول التي تسعى لتبني تطبيق
فلسفة وممارسات هذا النموذج ومنها اململكة العربية السعودية التي تتقارب مع فلسفة النموذج في ما تعيشة في الوقت الراهن من إصالحات إدارية
وتنموية ومواجهة عدد من التحديات في فاعلية وكفاءة القطاع العام وجودة الخدمة العامة ومواجهة ظاهرة البطالة وتقليل من االعتماد على املورد
النفطي والتوجه للخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق مميز ملعايير األداء والفاعلية والكفاءة واملساءلة.
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منهجية الدراسة:
إستخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي املسحي الذي يحاول فيه الباحث وصف طبيعة الظاهرة وتحليل بنيتها ،وبيان العالقة بين مكوناتها
(أبو حطب ،صادق1991 ،م )35 :حيث تم تطبيق املسح األدبي على مجموعة من الدراسات التي تناولت مشكلة الدراسة لوصف مقومات تطبيق اإلدارة
العامة التنفيذية الجديدة وتطوير إطار مقترح لتلك املقومات يتناسب مع الوضع الراهن في اململكة العربية السعودية ورؤيتها الطموحة  .2030وأعتمد
الباحث في املسح األدبي على عدة خطوات إبتدء في الخطوة األولى بجمع األدبيات السابقة التي تناولت مقومات وعوامل نجاح اإلدارة العامة التنفيذية
الجديدة ،حيث تم االعتماد على مجموعة من محركات البحث وقواعد البيانات الخاصة في البحث العلمي مثل  Google Scholarو Emerald
 publishing Groupواملكتبة الرقمية السعودية.
وفي الخطوة الثانية قام الباحث بمراجعة وحصر مقومات تطبيق نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة التي تم اإلشارة إليها في األدبيات
التي تم جمعها في الخطوة األولى وباإلعتماد على أسلوب أداة تحليل املحتوى  Content Analysisالذي يعد من األدوات البحثية الفاعلة لتطبيق
منهجية املسح األدبي منذ الحرب العاملية األولى والثانية ( ،)Janowitz, 1969وتم إستخدامه في مجال البحوث املتعلقة باإلدارة بشكل عام ،ومجال
اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة في عدد من الدراسات ومنها ) (Giovanni Fattore, et al. 2012تم إستخالص مدى توافر تلك املقومات في
ً
االدبيات .وفي الخطوة الثالثة تم دراسة وتفسير تلك العوامل واملقومات ،وأخيرا تم توزيع تلك العوامل واملقومات على املكونين الرئيسيين لإلطار املقترح
وهما السياق والقدرة اإلدارية التي تم استنتاجاتها دراسة (.)Dan and Pollitt, 2014

اإلطار النظري
ً
أوال :مفهوم ومبادئ اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة

 1.1تعريف ومبادئ اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة:

ُ
تناولت عدد من الدراسات تعريف اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة وأجتمعت غالبية التعاريف على مجموعة من املفردات التي تعبر عن هذا
النموذج ،حيث ركز هذا األسلوب الحديث في اإلدارة العامة بشكل رئيس على نقل املمارسات اإلدارية الناجحة للقطاع الخاص إلى القطاع العام ،إذ
تمثل اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة "نهجا في اإلدارة العامة يستخدم املعارف والخبرات املكتسبة في إدارة األعمال وغيرها من التخصصات لتحسين
الكفاءة والفعالية واألداء العام" .)Vigoda, 2003( .كما تناول عدد من الكتاب مبادئ اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة التي تجسد ً
دورا هاما
للحكومة في تقديم الخدمات ،والبنية الهرمية للتنظيم ،واملركزية ،وتقديم آلية أكثر كفاءة لتقديم السلع والخدمات ولرفع مستويات األداء الحكومي
( .)Kelly, 1998حيث ّبين كرستروف هود) (Hood, 1991أحد رواد اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة  7مبادئ رئيسة استشهد بها العديد من
الباحثين من بعده ( ،)Kalimullah, 2012; Babajani, 2010; Fatemi 2012وتتلخص هذه املبادئ فيما يلي:
 .1التدريب العملي على التنظيم العام.
 .2معايير ومقاييس واضحة لألداء.
 .3املزيد من التركيز على ضوابط اإلنتاج.
 .4التحول إلى تصنيف الوحدات في القطاع العام.
 .5التحول إلى منافسة أكبر في القطاع العام.
 .6التأكيد على أساليب القطاع الخاص ملمارسة اإلدارة.
 .7التأكيد على قدر أكبر من االنضباط واالقتصاد في استخدام موارد القطاع العام.

 1.2نشأة وتطور اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة:
تم إستخدام نهج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ألول مرة في عام  1980عندما شكلت رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر إعادة هيكلة
القطاع العام ضمن مبادرات اإلصالح التي اعتمدتها ذلك الحين .وفي أوائل التسعينيات ،أستخدمت ُمصطلحات النموذج كوصف إلصالح القطاع العام
في بريطانيا ونيوزيلندا ) .(Kalimullah, et al 2012ويهتم هذا النموذج بتحديد األهداف من حيث امليزانية التشغيلية وتخصيص املوارد ،ومواصلة
جهود إنتاج السلع والخدمات وتوفيرها .ويركز على قياس النتائج ومعدل النجاح من خالل تحقيق األهداف (.)Babajani, 2010
ً
ومنذ الثمانينيات ،أصبحت اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة نموذجا مهيمنا لإلصالح في قيادة التغييرات في القطاع العام ،وساهمت في
تحول الخدمة العامة في العديد من البلدان .حيث أدخلت اململكة املتحدة برامج إصالحية جذرية خالل نظام تاتشر في عام  .1979وأستند جدول
أعمال اإلصالحات إلى اإلدارة التجارية وتوجه العمالء وآلية نوع السوق التي انعكست في وثيقة السياسة الرسمية للحكومة البريطانية ( Kickert,
 .)1997:21مما دعا إلى اعتبار اململكة املتحدة مكان والدة اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة القائمة على إصالحات القطاع العام .وأنتشر بعد ذلك تأثير
اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة إلى ما وراء تجربة اململكة املتحدة ،وأصبحت نيوزيلندا من الدول بجانب اململكة املتحدة في تبني نموذج اإلدارة العامة
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التنفيذية الجديدة في تطوير الخدمات العامة .وظهرت أستراليا كدولة رائدة أخرى في اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة من خالل إدخال سلسلة من
اإلصالحات مثل التحول إلى الشركات ،والتعاقد الخارجي ،والتوجه نحو السوق ،وآليات مشابهة للقطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة ،كما اقتربت
مبادئ "إعادة اختراع الحكومة" Reinventing Governmentالتي قدمها  )1992( Osborne and Gaeblerلإلصالحات القائمة على اإلدارة العامة
التنفيذية الجديدة في الواليات املتحدة األمريكية والتي انتشرت في وقت الحق في دول أخرى .كما ظهر تطبيق اإلصالحات القائمة على اإلدارة العامة
التنفيذية الجديدة في البلدان اإلسكندنافية واعتمدت على اإلدارة باألهداف واالستقاللية اإلدارية ونقل السلطة وما إلى ذلك وثبتت هذه املمارسات
بشكل راسخ في التقاليد اإلدارية اإلسكندنافية في إطار القيم العريضة لدول الرعاية والرفاهية (.)Christensen and Lagried, 2001
وساهمت اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ( )NPMفي مواجهة التحديات االقتصادية والتحول في تفاعل الحكومات مع املتغيرات املحيطة
في الثمانينات من خالل توجهاتها في تقليل مسئوليات وكاهل القطاع الحكومي والتحول نحو الخصخصة والشراكة واالتجاه نحو إدارة عامة محترفة
واالستفادة املثلى من التطور التقني؛ لتحقيق املزيد من الفاعلية والكفاءة واالقتصاد في استخدام املوارد( .)Hood,1992حيث كان لتطبيق ()NPM
بشكل فاعل دور كبير في تحقيق نجاحات اقتصادية وتنموية لدول عديدة؛ ابتداء من اململكة املتحدة في الثمانينات والتي حققت املزيد من الفاعلية في
القطاع العام وخلق فرص وظيفية ومواجهة ظاهرة البطالة ( ،)Ackroyd et al.2007وكذلك الواليات املتحدة األمريكية في إعادة اختراع الحكومة
واالنتقال من اإلدارة بالروتين إلى اإلدارة بالنتائج ومساهمتها في تحقيق املزيد من االزدهار االقتصادي وفاعلية األداء الحكومي ( Rosenbloom, et al.
 ،)2007كما تبنت دول أخرى نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ملواجهة بعض التحديات التي تواجه حكوماتها؛ كإيرلندا لتقليص اإلنفاق العام
الذي وصل إلى  % 56من الناتج املحلي ،وكندا ملواجهة ظاهرة البطالة التي وصلت إلى % 11.5؛ وساهمت في تحقيق انتعاش اقتصادي لتلك الدول
ً
وتقارب في مستويات املعيشة مع الدول األكثر تقدما (.)Hauptmeier et al, 2006
وبعد اإلشارة إلى نبذه عن اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة وأهميتها؛ فقد ناقش ( )Dawson and Dargie, 2002إمكانية تعريفها في ثالث طرق
مختلفة ،اعتمادا على سياقها ووظائفها:
ُ
 .1اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة كحركة ( ،)NPM As Movementحيث تعرف على أنها مجموعة من املعتقدات أو األيديولوجية القائمة
على خلق سياقات مؤسسية وتنظيمية في القطاع العام ،وهو ما يمكن أن يعكس أهم الجوانب في القطاع الخاص في تنظيم وإدارة املعامالت.
ُ
 .2اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة كموضوع للدراسة ( ،)NPM As subject for studyحيث تعرف على أنها جانب متميز في اإلدارة العامة،
مع تركيزها على املؤسسات والسياسة ومنظومة القيم.
 .3اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة كمجموعة من املمارسات امللحوظة ( ،)NPM As a set of observable practicesحيث تظهر
ً
ً
ممارسات مقدمي الخدمات العامة املدربين تدريبا مهنيا ولديهم الكفاءة املحسنة.
ً
ثانيا :مقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة
على الرغم مما َسبق ذكره من آثار إيجابية لتطبيق نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة في العديد من الدول؛ إال أن تطبيق النموذج
بشكل فاعل واجه العديد من التحديات وحال دون تحقيق أهدافه باقتدار وخاصة في بعض الدول النامية؛ والتي قد تعزى لعدم توافر بعض العوامل
ومالئمة السياق واالستعداد للتطبيق وخاصة في دول العالم الثالث؛ التي أشار إليها في وقت مبكر أحد رواد اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة كريستوفر
هود Hood؛ كما خلصت إليها العديد من الدراسات التي تناولت ماهية تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة في بعض الدول النامية .حيث أشارت
ً
دراسة ( )Robinson, 2015أن نسبة الرضا عن مشاريع اإلصالح اإلداري في الدول النامية لم تتجاوز  %38فقط وفقا لتقرير البنك الدولي؛ وتركزت
النتائج اإليجابية لتلك املشاريع على اإلصالح الضريبي وتخفيض تكاليف األجور بشكل أكبر من أثرها على الخدمة العامة والتنمية (،)Robinson, 2015
كما َ
خلصت عدد من الدراسات التجريبية التي تناولت تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة في بعض الدول النامية كالبحرين وتايلند بوجود عدد من
املعوقات التي ساهمت في عدم تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة بشكل فاعل في تلك الدول( ،)Mongkol, 2007ومن التحديات والعوامل
ً
الحاسمة التي أثرت على تطبيق ( )NPMأشارت دراسة ) )Wenene,2016أن هناك عدد من القضايا التي حالت دون التنفيذ وتطبيقه فعليا واستمرار
ضعف أداء الخدمات العامة؛ وتمثلت في :فجوة املهارات وضعف اإلدارة واألداء واملساءلة وعدم كفاءة املنظمات وتوسيع نطاقها وعدم توافر بيئة عمل
مواتية وضعف األجور والدعم املستمر لإلصالح فيما بين القيادات السياسية والتكنوقراطية ،وأوصت الدراسة إلى أهمية التزام القيادة والقدرة
ً
التحويلية لدفع النتيجة وإصالح إدارة األداء؛ كما أشارت بأنه على الخطط االستراتيجية والخطط التشغيلية توضيح ما يجب القيام به ،وأن هناك تباينا
ً
واسعا بين ما هو مخطط له بالفعل وما يحدث على أرض الواقع ،وأهمية تحديد إطار قياس وإدارة أداء الخدمات العامة.
ِّ
ً
وأمتدادا ملا أشارت إليه األدبيات لبعض املقومات والعوامل الهامة لتطبيق نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة بشكل فاعل والتي يمكن
إيجازها من خالل مجموعة من العوامل تؤثر في تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة املوجه نحو تحقيق اإلصالح ( ،)Gautam, 2008:8كان من
أهم تلك العوامل هو عملية تطبيق سياسات اإلصالح بحيث تتبنى سياسات اإلصالح االستفادة من التجارب الدولية الناجحة ،كما تلعب العوامل
السياسية دورا هاما في تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة والتي تجلب تغييرات جذرية في الهياكل التنظيمية وفي التسلسل الهرمي وفي نظام األجور
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وفي ثقافات العمل وفي األدوار واملسؤوليات وفي العالقات التنظيمية وفي ممارسة السلطة وفي نهاية املطاف على جميع النظم السياسية اإلدارية .وهذه
األنواع من التغييرات يجب أن تقودها حكومة مستقرة ذات إرادة سياسية قوية على أساس مستمر .وتتطلب قوة سياسية كافية لتحقيق االستقرار في
التغيرات األساسية في القطاع العام ( .) Jamil, 1998كما أن هناك عامال هاما مرتبط باملسار املعتمد في بناء هياكل وسياسات وقواعد ولوائح محددة
بدقة شديدة ،)Peters, 1999:349( .ومن العوامل املؤثرة كذلك هو السلوك البيروقراطي والذي يعد ثقافة إدارية .وبدون إجراء تغييرات في الثقافة
اإلدارية قد ال تؤدي اإلصالحات القائمة على اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة إلى إحداث أي تغيير جوهري في القطاع العام ،كما تظهر الثقافة من
خالل شكلين ،الثقافة كعالقات بين األشخاص وهي العالقة بين املشرف واملرؤوسين في البيروقراطية ،والثقافة اإلدارية باعتبارها العالقة بين
البيروقراطيين والجمهور .ومن املرجح أن يحقق اإلصالح القائم على اإلدارة العامة نجاحا إذا كانت البيروقراطية منخفضة.)Gautam, 2008:12( .
ً
ثالثا :سياق البرامج اإلصالحية اإلدارية في اململكة العربية السعودية ونموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة
وباالنتقال إلى واقع اململكة العربية السعودية وتقارب توجهاتها اإلصالحية الحالية مع نموذج وممارسات اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة
الذي ستتناوله هذه الدراسة؛ من خالل رؤية  2030وبرامجها التنفيذية ،مع اإلشارة إلى أبرز التحديات التي ُتظهر أهمية االستعداد بتقديم املزيد من
ً
الدراسات لتكون رافدا لخطط وبرامج طموحة ممثلة في رؤية  2030وبرامجها التنفيذية وتجاوز بعض املعوقات املحتملة من واقع تجارب دول سابقة
وسياق برامج إصالحية سابقة في اململكة العربية السعودية.
حيث أشارت بعض األدبيات إلى أهمية تجاوز بعض التحديات التي واجهت الخطط اإلصالحية السابقة في اململكة العربية السعودية والتي
ساهمت في تأخر تحقيق بعض أهداف الخطط الخمسية كتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل ملواجهة ظاهرة البطالة )(Al-Hegelan, 1985
إضافة إلى توافر بعض التحديات التي قد تواجه مبادرات اإلصالح والتطوير في القطاع العام كسيطرة البيروقراطية الهرمية في املنظمات العامة
ومحدودية التغيير مقابل املتغيرات املتسارعة واملتعددة ( .)Budhwar and Mellahi, 2006; Radwan, 2015كما أوصت عدد من الدراسات
بضرورة ّ
تكيف القطاع العام في اململكة العربية السعودية مع املتغيرات املحيطة والدافعة للتحرك نحو اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ( Radwan,
)2015; Al Otaibi, 2015؛ مما ُيظهر أهمية النظر في استعداد املنظمات العامة في اململكة العربية السعودية للتغيير والتطبيق الفاعل ملمارسات
اإلصالح اإلداري ومنها نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة وتوافر املقومات التي تدعم جودة التطبيق ونجاحه.
ُ
حيث شهد إصالح اإلدارة العامة السعودية تطورات تاريخية ظهرت في مراحل مختلفة ،في حين تعد رؤية اململكة العربية السعودية 2030
ً
ً
ً
توجها جديدا في اإلصالح اإلداري واالقتصادي والذي يسعى إلى تنويع اقتصاد اململكة العربية السعودية من خالل موارد متعددة عوضا عن االعتماد
بشكل كبير على املورد النفطي ،كما تعتمد رؤية  2030على خطة تحول تتضمن مجموعة من األهداف االستراتيجية التي تشارك جميع قطاعات الدولة
في تحقيقها ،كما تضع الخطة مجموعة من مؤشرات األداء للتركيز على النتائج والتقدم نحو تحقيق األهداف (،)Al Surf and Mostafa, 2017 : 515
وتحمل في طياتها الكثير من ممارسات ومبادئ اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة التي تدعو إلى التخطيط االستراتيجي ومشاركة القطاع الخاص
واالهتمام بوضع مؤشرات لتقييم األداء وتحقيق األهداف املنشودة.
وتزامن إطالق هذه التوجهات اإلصالحية مع تحديات محلية وعاملية تؤكد أهمية هذه املرحلة التطويرية وإختالفها عن املشاريع اإلصالحية السابقة
فاململكة العربية السعودية تواجه تحدي االعتماد على املورد النفطي واملعرض للنضوب والتغيير السعري في ظل جهود عاملية كبرى موجه للطاقات
البديلة ،إضافة إلى تزايد أعداد سكان اململكة ،وتحديات العوملة والتنافسية العاملية والتطور التقني الذي أصبح سمة العصر ،وتزايد مسئوليات
تحقيق الرفاهية والتنمية االجتماعية واالقتصادية واالرتباط باملنظمات العاملية التجارية واألممية والحقوقية ،كذلك توافر عدد من املتغيرات وظروف
منظمات القرن الجديد كالتحول القتصاديات السوق الحر وخصخصة املؤسسات العامة والتوقيع على االتفاقيات الدولية ونمو الشركات املتعددة
الجنسية والضغط السكاني والتغير في هياكل القوى العاملة ( .)Al Otaibi, 2015كما تقترب بعض الظروف التي تعيشها اململكة العربية السعودية في
الوقت الراهن من التحديات التي وقفت أمامها املشاريع اإلصالحية الرائدة في عدد من الدول املتقدمة كاململكة املتحدة والواليات املتحدة في الثمانينات
ً
والتسعينات في إعادة هيكلة اإلنفاق العام ومواجهة تضخمه إضافة إلى التطلع ملزيد من الفاعلية ومواجهة بعض الظواهر كالبطالة ،ونهجت إليه أيضا
بعض الدول املتوسطة والنامية ،من خالل ممارسات ونموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ( ،)NPMوأستمر اإلهتمام به كما تم مناقشته في مؤتمر
منيبروك  2008وسياق ما بعد األزمة املالية في كيفية تعامل هذا النموذج مع سياق التغيرات والتحديات املحيطة ،وكيفية الحكم والنهج التعاوني
للسياسة ودور اإلدارة العامة في عالم يزداد بالعوملة وعرضت نتائج املؤتمر في عدد خاص من  Public Administration Reviewندوة خاصة حول
مستقبل اإلدارة العامة في عام  . 2020والعمل على املستقبل في سياق العوامل الرئيسية مثل السكان والتغير الديمغرافي والطاقة والبيئة ،وقضايا
الغذاء والدين العام وتكنولوجيا املعلومات .والحاجة إلى حل الحواجز التقليدية والحاجة إلى مزيد من التعاون ،التركيز على النهج االستراتيجية والدقة
في التعامل مع تحديات اإلدارة العامة ومستقبل اإلدارة العامة كتخصص (.)Curry, 2014
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وفي ظل هذه التحديات قدمت اململكة العربية السعودية رؤية  2030وبرامجها املختلفة؛ العديد من األهداف واملبادرات التي تقترب من
ممارسات اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة بالسعي لتحقيق املزيد من الفاعلية والشفافية والشراكة في تقديم الخدمات العامة والتي ظهرت بداية في
77
مقدمة وثيقة الرؤية وكلمة رئيس مجلس الشئون االقتصادية والتنمية األمير محمد بن سلمان:
" إننا سنخفف اإلجراءات البيروقراطية الطويلة وسنوسع دائرة الخدمات اإللكترونية وسنعتمد على الشفافية واملحاسبة
الفورية ،وسينش ئ مركز يقيس أداء الجهات الحكومية ويساعد في مساءلتها عن أي تقصير وسنكون شفافين وصريحين عند
اإلخفاق والنجاح ،وسنتقبل كل اآلراء ونستمع لجميع األفكار"
ً
"ما نطمح إليه ليس تعويض النقص في املداخيل فقط أو املحافظة على املكتسبات واملنجزات ،ولكن طموحنا أن َ
نبني وطنا أكثر
ً
ً
ازدهارا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه ،فمستقبل وطننا الذي نبنيه معا لن نقبل إال أن نجعله في مقدمة دول العالم ،بالتعليم
ّ
الصحية والسكن والترفيه وغيره"
والتأهيل ،بالفرص التي تتاح للجميع ،والخدمات املتطورة ،في التوظيف والرعاية
ً
" نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم في األداء الحكومي ّ
الفعال لخدمة املواطنين ،ومعا سنكمل بناء بالدنا لتكون كما
ً
ً
نتمناها جميعا مزدهرة ًقوية تقوم على سواعد أبنائها وبناتها وتستفيد من مقدراتها ،دون أن نرتهن إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق
خارجية"
"في املرتكزات الثالثة لرؤيتنا :العمق العربي واإلسالمي ،والقوة االستثمارية ،وأهمية املوقع الجغرافي االستراتيجي؛ سنفتح مجاال
ً
أرحب القطاع الخاص ليكون شريكا بتسهيل أعماله ،وتشجيعه ،لينمو ويكون واحدا من أكبر اقتصادات العالم ،ويصبح محركا
لتوظيف املواطنين ومصدرا لتحقق االزدهار للوطن والرفاه للجميع .هذا الوعد يقوم على التعاون والشراكة في تحمل املسؤولية"
فتضمنت مقدمة الرؤية العديد من سمات اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة؛ وشكلت األطر التي تضمنتها محاور وأهداف رؤية  2030نقاط إلتقاء
مع اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ،إال أنه تجدر اإلشارة بتضمنها تخفيف اإلجراءات البيروقراطية وفاعلية القطاع العامة وانتقاله للمهنية ،الشراكة
مع القطاع الخاص والتي تقاربت بشكل كبير ملكونات وأبعاد اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة والتي أشار اليها مفكري الحقل ومنها السبع مبادئ التي
أشار اليها ( ،)Hood, 1991بالتركيز على اإلدارة العملية الريادية التي تناقض التوجه البيروقراطي التقليدي ،وتضع املعايير وتقيس األداء بوضوح،
ضبط املخرجات ،وتقسيم الخدمات العامة والالمركزية ،التوجه إلى الترويج للمنافسة في تقديم الخدمات العامة بكفاءة.

اإلطار التطبيقي:
مناقشة وتحليل النتائج:
ً
إمتدادا ملنهجية الدراسة تم إنتقاء ( )20دراسة تناولت مقومات وعوامل تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ،ومن ثم تحليل تلك
الدراسات وفق عدد من الخطوات املشار اليها في منهجية الدراسة؛ بهدف إستخالص أبرز املقومات تطبيق نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة
والتي من خاللها قد يتم بناء إطار مفاهيمي مقترح قد تستفيد منه الدول التي تتطلع لتطبيق النموذج بصورة فاعلة ،كما قدم الباحث هذا اإلطار من
ً
خالل مكونين وهما (السياق والقدرة اإلدارية) وفقا ملا أشارت إليه دراسة ) )Dan and Pollitt, 2014حيث تعني بالسياق "السياق املحلي أو الوطني التي
تتبعه الحكومة وعلى وجه التحديد السياق السياس ي والتنظيمي في الحكومة" ،كما تشمل القدرة اإلدارية "املهارات الالزمة لتطوير وتنفيذ وتقييم
السياسات وكذلك املوارد البشرية واملالية واملادية".
وإمتداد ملا سبق يلخص الجدول رقم ( )1مجموعة مما توصلت إليه الدراسة من تحليل األدبيات التي تناولتها كأبرز مقومات تطبيق اإلدارة
ً
ً
العامة التنفيذية الجديدة ونسبة ظهورها في تلك األدبيات مرتبة من األعلى ظهورا إلى األقل ظهورا.

 77وثيقة رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030كلمة رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود،
https://vision2030.gov.sa/download/file/fid/422
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 ملخ:)1(جدول

مقومات اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة
توفير القيادات اإلدارية املناسبة مع نموذج وفلسفة اإلدارة العامة
.التنفيذية الجديدة

الرقم
1

اإلستقرار السياس ي والحكومي

2

إدارة األداء

3

االعتماد على التخطيط االستراتيجي وتحقيق األهداف االستراتيجية

4

خلق ثقافة تنظيمية تركز على العميل وتدعم االبتكار واملشاركة من
.قبل املواطنين

5

الالمركزية ودعم الشراكات مع القطاع الخاص

6

 املؤسسية/تطوير الهياكل التنظيمية واألطر القانونية

7

آليات التكيف مع التغيير

8

املوارد البشرية والتدريب

9

. إعداد الباحث بناء على املراجع املشاراليها في العامود الثالث أعاله:املصدر
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ُ
ُ
حيث أظهرت النتائج املسحية مجموعة من املقومات قد تسهم في نجاح عملية تطبيق اإلدارة التنفيذية الجديدة ،وكان أبرزها أهمية توافر
القيادات اإلدراية املناسبة لتطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة حيث بلغ تكرار اإلشارة اليه ()%60؛ مما يعكس مدى ضرورة اإلهتمام في األنماط
القيادية املناسبة وإعتبارها أحد املقومات الرئيسة لتطبيق نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ،كما جاء اإلستقرار السياس ي والحكومي في املرتبة
الثانية حيث بلغ تكرار اإلشارة اليه ( )%50وهذا يعني أن اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة تحتاج إلى بيئة سياسة وسياق حكومي مستقر لضمان
نجاحها .كما تشير النتائج إلى أهمية تفعيل إدارة االداء والذي ظهر بنسبة ( )% 45إضافة إلى التخطيط االستراتيجي والتركيز على تحقيق األهداف
االستراتيجية لضمان نجاح تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة حيث بلغت نسبتها ( .)%35في حين ظهرت مقوم اإلهتمام في املوارد البشرية بشكل
عام والتدريب األقل في نسبة ظهور وهي ( )%15مما يدعو إلى إجراء مزيد من البحوث والدراسات حول دور تطوير املوارد البشرية في ضمان نجاح تطبيق
اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة.
وبعد اإلشارة إلى النتائج املسحية للمقومات االبرز وفق املراجعة األدبية املشار اليها ،من املهم إظهار بعض التفاصيل والدالئل لكل مقوم ومن
خاللها بلورة اإلطار املفاهيمي املقترح ،حيث تم إعتبار القيادة الفاعلة من مقومات نجاح اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة وأن بعض اإلصالحات
القائمة على اإلدارة العامة التن فيذية الجديدة قد واجهت تحديات إلتباعها أنماط قيادية قد ال تتفق مع توجهاتها وهياكلها التنظيمية والنتائج املتوخاة
من نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة وساهمت في نتائج سلبية في الواليات املتحدة األمريكية ( .)Kellis, Ran, 2015:616كما تساهم القيادة
التعاونية أو املتكاملة على ضمان تكامل اإلصالحات القائمة على اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ( .)Waugh, Streib, 2006في ظل تأكيد عدد من
األدبيات أهمية أن يكون القادة العموميين مؤهلين للقيام بدور أكبر ،وإال فإن الوضع سيؤدي إلى فراغ قيادي كبير لعدم توفر الكفاءات القيادية
املناسبة لنظريات اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ) .(Sefa ÇETIN, 2012وتأكيد بعض االدبيات األخرى ألهمية القيادة اإلدارية في تطبيق اإلدارة
العامة التنفيذية الجديدة ).)Stoery,2004 ; Pavlov.2004( ،) Hopman,2015 Manole,2015; Kickert,2014
ً
وفي جانب األستقرار السياس ي تشير الدراسات أيضا أنه ال بد من وضع السياسات التي تضمن تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة في
ظل حكومة مستقرة تدعم التغيير القائم على اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة وبناء هياكل وسياسات وقواعد ولوائح محددة بدقة تساعد ذلك
التطبيق ( .)Gautam, 2008وفي جانب تطبيق إدارة األداء ،تشير دراسة ( )Verheijen and Dobrolyubova, 2007أن إدارة األداء أثبتت نجاحها في
سياق أوروبا الوسطى والشرقية ،ووجدت أن اتباع نهج تدريجي لإلصالح ييسر التنفيذ وكان تكييف إدارة األداء بمستويات القدرة اإلدارية الحالية عامل
نجاح إضافي .كما تضيف دراسة ( )Nakrosis, 2008أنه على الرغم من عدم كفاية املوارد؛ أدت إدارة األداء في ليتوانيا إلى تطورات إيجابية مهمة في
مرحلة ما قبل االنضمام إلى االتحاد األوروبي وخلصت إلى أنه يلزم بذل جهود متواصلة إذا كان املواطنون يرغبون باالستفادة من إدارة األداء التي حققت
تحسينات كبيرة ،وبنفس الوقت تم العثور على أدلة للتحسينات امللموسة في العمليات بعد إدارة األداء في الحكومات املحلية في ألبانيا وجورجيا وهنغاريا
).)Mark and Nayyar-Stone, 2004
ُ
ُ
كما أعتبر التخطيط االستراتيجي أداة مهمة وممكنة للحكومات وأهمية استخدامها للتعامل بشكل فعال مع التغيير وإحداث اإلصالحات
اإلدارية ،كما أن التفكير االستراتيجي ذو أهمية بالغة للتخطيط املستقبلي بل شرطا للبقاء التنظيمي .حيث يساهم التخطيط االستراتيجي في القدرة على
تحسين األداء وصنع القرار ومشاركة أصحاب املصلحة في املنظمات العامة .اعتبرت العديد من الدراسات أن التخطيط االستراتيجي يعد من أهم
مقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة والتي تم نقلها من القطاع الخاص كممارسة أساسية للتخطيط والتنفيذ ومراجعة األداء وتحقيق
النتائج املرجوة)Wenene, 2016 ; Bharat Raj Gautam, 2008; Al Surf and Mostafa, 2017; Curry, 2014( .
إضافة إلى أهمية خلق ثقافة تنظيمية تركز على العميل وتدعم االبتكار واملشاركة من قبل املواطنين وتدعم مبادئ اإلدارة العامة التنفيذية
الجديدة من خالل تطبيق مفهوم الالمركزية والتخفيف من بيروقراطيات املنظمات الحكومية تعد من كذلك عامل رئيس ي يجب االهتمام به عند تطبيق
اإلدارة التنفيذية الجديدة ،كما يجب تطوير اآلليات املناسبة لنشر هذه الثقافة بين العاملين في املنظمات الحكومية ،وخلق قنوات تواصل فاعلة مع
املواطنين ملشاركتهم واعتبارهم أصحاب مصلحة مأثرين ومتأثرين في اإلصالح اإلداري .(Bharat Raj Gautam, 2008) .أيضا أهمية تهيئة الالمركزية
التي تعد من أهم مبادئ اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ،ال بد من وضع األطر القانونية  /املؤسسية التي تدعم هياكل اإلدارة الالمركزية والتركيز على
األداء ( .)Larbi, 2006; Kalimullah, 2012وأكد ذلك ) )Dan and Pollitt, 2014: 1307حيث تذكر الدراسة إن عدم االستقرار السياس ي
ً
ً
واإلداري ُيذكر مرارا وتكرارا ويعيق اإلصالح النظامي طويل األجل وهو أمر مهم في اإلصالح االداري بشكل عام واملعتمد على اإلدارة العامة التنفيذية
الجديدة .كما تشير دراسة ) (Nemec and de Vries, 2012إلى أن اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ربما لم تطبق جيدا في الديمقراطيات الهشة في
أوروبا الشرقية واالتحاد السوفييتي السابق ألنها لم تعط األولوية لبناء املؤسسات الديمقراطية وتطوير أنظمة الخدمة املدنية والقدرة اإلدارية .إضافة
ُ
إلى أهمية تطوير الهياكل التنظيمية واألطر القانونية التي تعد ضرورة بناء قدرات وضع السياسات والتنفيذ والتقييم للحفاظ على اإلصالح اإلداري إلى
فترة زمنية أطول .باإلضافة إلى تكييف ممارسات اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة لتناسب السياق الوطني أو املحلي على أفضل وجه وقد يكون الفشل
ً
ً
في أخذ السياق على محمل الجد أمرا مكلفا ويفشل مبادرات االصالح ( (Baba et al. 2007; Sandor and Tripon 2008علﯽ سبﯾل المثال  ،أدى
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الفشل في تکﯾﯾف الالمرکزﯾة مع السﯾاق الروماني الذي ﯾتسم بازدواجﯾة المﮭام إلﯽ عقبات إدارﯾة أدت إلى عدم تحقيق أهداف اإلصالح باملستوى
املطلوب ( .)Baba et al. 2007كما أعتبرت من أبرز املعوقات التي واجهت تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة في اإلصالح اإلداري مشاكل
التنسيق ،واالفتقار إلى إطار قانوني مؤسس ي ،والقدرة اإلدارية على اإلصالح (.)Musa and Kopric, 2011
إضافة إلى أهمية آليات التكييف الخاصة بالالمركزية ووضع األطر القانونية اقترحتها مجموعة من الدراسات ومنها دراسة ( Hope, 2001.
 )P. 120حيث دعت إلى االستعاضة عن الهياكل املركزية والتسلسل الهرمي بتطوير بيئات اإلدارة الالمركزية حيث تكون القرارات موزعة حسب
ً
االختصاص وطبيعة العمل وليست مركزية لدى اإلدارة العليا  ،وتوفر مجاال للتغذية املرتدة من العمالء وجميع الجهات املشاركة في تقديم الخدمات
للمواطنين .وهذا ما تدعو له اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة بإعادة هيكلة القطاع العام للتكيف مع هذا السياق الجديد ،لذلك تم إطالق مبادرات
إصالح القطاع العام في الواليات املتحدة األميركية اسم "إعادة اختراع الحكومة .)Osborne P, Gaebler T 1992( "reinventing government
كما أعتبرت العديد من الدراسات أن للموارد البشرية دور رئيس ي وفاعل في تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة باعتبارها رأس املال
البشري التي ستقود عملية التغيير واإلصالح اإلداري ،وأكدت تلك الدراسات على ضرورة تمكين العاملين على تنفيذ املهام التي تحقق النتائج من خالل
التدريب واملشاركة .وأن القدرة اإلدارية للمنظمة تزداد فاعلية من خالل رفع مهارات أعضائها ومعارفهم .ويأتي ذلك من خالل تطوير نظام إدارة املوارد
البشرية يعنى بإستقطاب واختيار وتدريب األشخاص املناسبين في املكان املناسب وضمان التدريب املنهي املستمر للقيادات ومدراء اإلدارات الوسطى
والعاملين والحفاظ على الكفاءات املتميزة من خالل تحفيزهم وتعزيزهم املستمر ( Kymack, 2011; Kalimullah, et al., 2012; Babajani
.)2010
وأمتداد إلظهار تكرار بعض املقومات بناء على اإلستطالع املسحي ،ومراجعة بعض التفاصيل ذات عالقة بتلك املقومات ،تم تصنيف تلك
التفاصيل ضمن اإلطار الذي تتطلع هذه الدراسة لتقديمه كإطار مفاهيمي لتتبع تلك املقومات ،باالعتمادعلى دراسة ) ،)Dan and Pollitt, 2014إلى
مكونين رئيسين (السياق والقدرة اإلدارية) وتقسيم كل مكون الى مجموعات تحمل تفاصيل لتلك املقومات ،فيتكون السياق من سياق سياس ي وتنظيمي،
والقدرة اإلدارية إلى محاور أساسية هي اإلدارة والتنظيم ،القيادة ،واملوارد البشرية ،والتي تم إظهارها في الجدول رقم ( )2الذي يوضح تصنيف مقومات
تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة بناء على تحليل األدبيات السابقة.
جدول( :)2تصنيف مقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة بناء على دراسة ) ،)Dan and Pollitt, 2014ومراجعة بعض االدبيات
السياق
السياق السياس ي


حكومة مستقرة  :استقرار
سياس ي
مع دراسة الظروف الداخلية
والخارجية التي تحدد
السياق الذي يجب أن
تتطور فيه عملية اإلصالح
اإلداري.



خلق ثقافة تنظيمية تركز
على العميل وتدعم االبتكار
واملشاركة من قبل املواطنين.
و إعادة تعريف أدوار
وحقوق املواطنين.

القدرة اإلدارية
السياق التنظيمي



صياغة الهيكل الكلي للقطاع
العام بما يتناسب مع إمكانية
تفويض تقديم الخدمات عن
طريق الشراكة مع القطاع
الخاص.
دعم الالمركزية.
األطر القانونية /املؤسسية التي
تدعم هياكل اإلدارة الالمركزية.
إعادة هيكلة األنشطة  /األعمال
في اإلدارة العامة .بما يفي
للشراكة واالستثمار وتطبيق
مبدأ املنافسة.
بناء العالقات والشراكات مع
القطاع الخاص.



وضع آليات التكيف مع التغيير
وتنمية القدرات املستهدفة لدعم
نجاح تطبيق اإلدارة العامة
التنفيذية الجديدة.









اإلدارة والتنظيم




تحديد الرؤية والرسالة األهداف
واألولويات للمنظمة ،على أساس
التنبؤ بالبيئات الخارجية وقدرة
املنظمة في تحقيق تلك األهداف.

بناء الخطط التنفيذية لتحقيق
استراتيجيات ومشاريع ومبادرات
املنظمة بما يتناسب مع مبادئ اإلدارة
العامة التنفيذية الجديدة.

القيادة




اختيار النمط القيادي
الذي يتناسب مع نموذج
ومنهجية اإلدارة العامة
التنفيذية الجديدة
وسياقها والتي تمثلت
في (الربحية)

توافر مزيج من االنماط
القيادية التي تتجاوز
بعض العقبات التي
واجهت القيادات ومنها
القيادة التشاركية
والتحويلية.

املوارد البشرية




تمكين العاملين على تنفيذ املهام التي
تحقق النتائج من خالل التدريب
واملشاركة.

رفع القدرة اإلدارية للمنظمة من خالل
رفع مهارات أعضائها ومعارفهم .يقوم
نظام إدارة املوارد البشرية بتجنيد ،
اختيار  ،تدريب  ،وما إلى ذلك  ،لبناء
القدرات واختيار األشخاص املناسبين
للعمل املناسب.
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التعامل مع الصحافة ووكالة األنباء
ملشاركة املستفيدون واملواطنين في
اإلنجازات املحققة.






وضع إطار حوكمة يضمن
الشفافية ويطبق املساءلة
ويقدم عمليات التدخل السريع
في حال تراجع األداء.
نقل ممارسات القطاع الخاص
الجيدة إلى القطاع العام.
تعزيز الربط الوثيق بين
التخطيط االستراتيجي
والسياسات وامليزانية واإلدارة
املالية ونظم إدارة األداء.






إعادة هيكلة العمليات بما يتناسب مع
تحقيق األهداف.
مراجعة الوصف الوظيفي واملهام
ملختلف املستويات اإلدارية.
تحقيق التكامل بين اإلدارات املختلفة
لتحقيق األهداف املؤسسية.
توفير التقنيات والوسائل التي تدعم
القدرة اإلدارية في تطبيق اإلدارة
التنفيذية العامة الجديدة.



نايف الربيعان

توافر الكفاءات
القياديةاملناسبة،
وإعداد قيادة تتناسب مع
مرحلة اإلصالح والتغيير




التدريب املنهي املستمر للقيادات ومدراء
اإلدارات الوسطى والعاملين.
املحافظة على الكفاءات

املصدر :إعداد الباحث بناء على املراجع التاليةGautam, 2008; Larbi, 2006; Kalimullah, 2012; Dan and Pollitt, 2014: 1307; Baba et al. 2007; ( :
;Sandor and Tripon 2008; Verheijen and Dobrolyubova, 2007; Nakrosis, 2008; Mark and Nayyar-Stone, 2004; Waugh, Streib, 2006

إطار مفاهيمي مقترح ملقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة:
ُ
إمتدادا ملا تم تناوله في املناقشة من أهمية بعض املقومات وفق ملا أشارت اليه عدد من األدبيات ،وما قدمت من تفاصيل ومكونات لتلك
املقومات التي تم تصنيفها وفق الجدول آنف الذكر؛ تتطلع هذه الدراسة لتقديم إطار مفاهيمي مقترح ملقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية
الجديدة ليكون منطلق ونواة ملراجعة االستعداد وتوافر املقومات التي تساهم في تطبيق فاعل لنموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة في الدول التي
تتطلع لتطبيق هذا النموذج ضمن توجهاتها اإلصالحية ،حيث إبتدء اإلطار املقترح من معطيات السياق الخاص بكل دولة وما يتوائم مع ظروفها الخاصه
بإعتبار أن أفضل مالئمة ( )best fitأصبحت رئيسة لتطبيق غالبية نماذج التغيير واالصالح ( ،)Stoery,2004,Robenson,2015إضافة الى املكون
االخر من اإلطار املقترح بما يسمى القدرة اإلدارية وما يتضمن مجموعات رئيسة من املقومات ملراجعة مدى توافرها وما يضاف اليها وفق سياق كل دولة
وظروفها وما تحمله من مقومات إضافية.
حيث يعرض الشكل رقم ( )1اإلطار املفاهيمي املقترح ملقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة والذي قد يكون منطلق للدول التي
تتطلع لإلستفادة من فلسفة النموذج ومبادءة ملا تواجه من تحديات في القطاع العام أو تحقيق تطلعات تنموية في كفاءة وفاعلية الخدمات العامة
وتحقيق رفاهية إجتماعية وأقتصادية ،والتي نهجت اليه العديد من الدول املتقدمة في وقت سابق ودول نامية في الوقت الراهن.
شكل( )1إطارمفاهيمي مقترح ملقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة

مقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة

السياق
السياق

السياسي

السياق
التنظيمي

القدرة اإلدارية
اإلدارة
والتنظيم
القيادة
الموارد
البشرية

املصدر :إعداد الباحث نتيجة ملراجعة األدبيات املتعلقة في موضوع الدراسة واملذكورة في الجدول رقم ()1
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وتم بناء اإلطار املفاهيمي املشار اليه في الشكل رقم ( )1آنف الذكر كنواة وإطار مقترح ملراجعة املقومات التي قد تدعم التطبيق الفاعل
لنموذج االدارة العامة التنفيذية الجديدة للدول التي تتطلع إنتهاج فلسفة النموذج ومبادئه أو تتقارب مع املشاريع االصالحيه كما يظهر في تجربة اململكة
العربية السعودية االصالحية الراهنة.

املكون األول :السياق
يظهر السياق كمنطلق أول لهذا اإلطار وذلك ألهميته كمكون رئيس في غالبية النماذج الفاعلة لتطبيق التغيير واالصالح وعدم االكتفاء فقط
باملمارسات املثلى ( ،)Hope, 2001; Bharat Raj Gautam, 2008ومن أبرز املقومات املرتبطة في هذا السياق بناء على مراجعة األدبيات السابقة هما
السياق السياس ي والسياق التنظيمي .) (Dan and Pollitt, 2014; Baba et al. 2007; Sandor and Tripon 2008حيث يرتبط السياق السياس ي
بمدى استقرار الحكومة أو االستقرار السياس ي بشكل عام ،أي االستقرار السياس ي في غاية األهمية عند تبني تطبيق نموذج اإلدارة العامة التنفيذية
الجديدة ،أما السياق التنظيمي يرتبط بصياغة الهيكل الكلي للقطاع العام بما يتناسب مع إمكانية تفويض تقديم الخدمات عن طريق الشراكة مع
القطاع الخاص ودعم الالمركزية وتطبيق مفاهيم مثل الشفافية واملساءلة.

املكون الثاني :القدرة اإلدارية
وفي الجزء الثاني من اإلطار املقترح تظهر القدرة اإلدارية التي وصفها بأنها "املهارات الالزمة لتطوير وتنفيذ وتقييم السياسات وكذلك املوارد
البشرية واملالية واملادية" ،)Dan and Pollitt, 2014( .وتشكل مجموعة من املقومات التي قد تساعد في تطبيق نموذج اإلدارة العامة التنفيذية
ً
الجديدة والتي تم تمثيلها في هذا االطار املقترح من خالل ثالثة مجموعات من املقومات وهي (اإلدارة والتنظيم والقيادة واملوارد البشرية) وفقا ملراجعة
األدبيات التي اهتمت في هذا الجانب ومنها ( Gautam, 2008; Larbi, 2006; Kalimullah, 2012; Dan and Pollitt, 2014: 1307; Baba et al.
)2007; Sandor and Tripon 2008; Verheijen and Dobrolyubova, 2007; Nakrosis, 2008
حيث تتركز املجموعة االولى من املقومات في اإلدارة والتنظيم على تحديد الرؤية والرسالة األهداف واألولويات للمنظمة على أساس التنبؤ
بالبيئات الخارجية وقدرة املنظمة في تحقيق تلك األهداف ،وبناء الخطط التنفيذية لتحقيق استراتيجيات ومشاريع ومبادرات املنظمة بما يتناسب مع
مبادئ اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ،وهذا يتضمن إعادة النظر في الهياكل التنظيمية داخل منظمات القطاع العام وإعادة هندسة العمليات فيها
مع ضمان التكامل بين املستويات والوحدات اإلدارية في تلك املنظمات(Wenene, 2016; Bharat Raj Gautam, 2008; Al Surf and .
.)Mostafa, 2017; Curry, 2014; Joel D. Babajani, 2010
ُ
وتتركز املجموعة الثانية في القيادة التي تعد من أهم مقومات مكون القدرة اإلدارية ،إن اختيار النمط القيادي الذي يتناسب مع نموذج
ومنهجية اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة وسياقها هو أمر حاسم في عملية التطبيق لهذا النموذج ،لذا يجب على منظمات القطاع العام العمل على
تنمية الكفاءات القيادية املناسبة ،وإعداد قيادة تتناسب مع مرحلة اإلصالح والتغيير(Kellis, Dana S. and Ran, Bing, 2015; Waugh, .
)W.L.J. and Streib, G. 2006; Sefa ÇETIN, 2012; Kalimullah, et al. 2012; Bharat Raj Gautam,2008; Stoery; 2004
وتتركز املجموعة الثالثة في املوارد البشرية التي تمثل عامل أساس ي في نجاح تطبيق نموذج ومنهجية اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة،
بإعتبار أن العاملين في منظمات القطاع العام في مختلف املستويات الوظيفية يمثلون رأس املال البشري لتلك املنظمات واملحرك األساس ي في تنفيذ
مبادرات اإلصالح اإلداري والتغيير ،لذا يجب أن يتم االهتمام بهذا العامل الرئيس ي بإعتباره من أبرز املقومات التي تساهم في تطبيق نموذج اإلدارة العامة
التنفيذية الجديدة على أرض الواقع ،ويتمثل هذا االهتمام في تمكين العاملين على تنفيذ املهام التي تحقق النتائج من خالل مراجعة عمليات التوظيف
وتحديد إطار للكفايات واملهارات اإلدارية الالزم توافرها لدى ملوظفي القطاع العام ،وتطوير برامج التنمية والتدريب املنهي املستمر للقيادات ومدراء
اإلدارات الوسطى والعاملين .وتقييم األداء من أجل تحسين املهارات وتحفير الكفاءات املتميزة واملحافظة عليهاKymack, 2011; Kalimullah, et ( .
.)al., 2012; Babajani 2010
وفي اململكة العربية السعودية باعتبار أن هناك تقارب بين مبادئ وتوجهات رؤية اململكة  2030وبرامجها التنفيذية ومبادئ اإلدارة العامة
ُ
التنفيذية الجديدة ،قدم هذا االطار ليكون نواة للمسئولين واملختصين ملراجعة بعض املقومات ذات األهمية ومكونات رئيسة قد يضاف إليها املزيد من
املقومات بما يتناسب مع السياق أو منطلق ملراجعة بعض الجوانب لإلستعداد من خاللها لتطبيق فاعل للنموذج.

الخالصة:

ً
إهتمت هذه الدراسة بتحديد مقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة اعتمادا على تحليل محتويات عدد من األدبيات التي تناولت
ُ
املوضوع ،حيث أظهرت نتائج التحليل مجموعة من املقومات التي قد تسهم في نجاح عملية تطبيق اإلدارة التنفيذية الجديدة ،وقد بينت النتائج أهمية
االختيار النمط القيادي املناسب لتطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ،.وأهمية االستقرار السياس ي والحكومي لتؤكد أن اإلدارة العامة التنفيذية
الجديدة تحتاج إلى بيئة سياسة وسياق حكومي مستقر لضمان نجاح تطبيقها .وتشير النتائج إلى أهمية التخطيط االستراتيجي والتركيز على تحقيق
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األهداف االستراتيجية واملوارد البشرية والتدريب .وبناء على هذا التحليل تم تقديم الدراسة إطارا مقترحا لتصنيف تلك املقومات إلى مكونين أساسيين
هما السياق والقدرة اإلدارية ،وتم تقسيم السياق إلى صنفين رئيسيين هما السياق السياس ي والسياق التنظيمي وكان لكل سياق مجموعة من املقومات
السياقية التي تساعد على نجاح تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ،أما القدرة اإلدارية فقد تم تقسيمها إلى ثالثة مجموعات رئيسية هي اإلدارة
والتنظيم ،القيادة واملوارد البشرية .يعد اإلطار املقترح محاولة إلثراء األدبيات العربية حول هذا املوضوع ،وقد يكون نواة لدراسات مستقبلية تشمل
ً
ً
مراجعة املقومات وعالقتها بواقع التطبيق ،وإضافة وتنقيح املزيد من املقومات إلضافتها في اإلطار املقترح ليكون إطارا أكثر عمقا وشمولية وإمكانية
ً
تطبيقة إلي من الدول النامية التي تتطلع لتطبيق االدارة العامة التنفيذية الجديدة ،إضافة الى إعتبار االطار املقترح منطلقا للمسئولين واملختصين في
اململكة العربية السعودية ملراجعة توافر ما تضمن من مقومات لإلستعداد لتطبيق فاعل للتوجهات االصالحية الراهنة في اململكة العربية السعودية
والتي تقترب كثيرا من فلسفة وتوجهات االدارة العامة التنفيذية الجديدة.

التوصيات:
توص ي الدراسة بناء على ما توصلت إليه من نتائج بما يلي:
 .1أهمية االستعداد ومراجعة مقومات تطبيق النماذج والفلسفات االصالحية كونها تساهم في تقليل العديد من التحديات وتجاوز الكثير من
الصعوبات التي قد تهدد نجاح تلك النماذج وفاعليتها.
 .2مراجعة مكونات السياق والظروف املحلية للدولة التي تتطلع لتطبيق النماذج اإلصالحية األجنبية مثل االدارة العامة التنفيذية الجديدة
وإنعكاسة على املقومات األخرى وكيفية اإلستعداد من خاللها للتطبيق الفاعل.
 .3أهمية االستعداد بتوافر املقومات التي ظهرت في هذه الدراسة ومن أبرزها توافر القيادة االدارية املناسبة وتوافر االستقرار السياس ي والتنظيمي
والخطط االستراتيجية الفاعلة باالضافة الى املقومات االخرى وفق ما يتناسب مع السياق أو ما قد تتضمنه دراسات ومراجعات أدبية أخرى.
 .4دراسة املزيد من املقومات والعوامل التي تساعد في تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة.
 .5دراسة التحديات واملعوقات التي تحول دون تطبيق اإلدارة العامة ا لتنفيذية الجديدة في اململكة العربية السعودية والتي قد تنعكس على املزيد من
املقومات التي تتناسب مع سياق وظروف اململكة العربية السعودية.
 .6إجراء املزيد من البحوث للمكونات واملقومات التي ظهرت في هذه الدراسة ومنها القيادة بإجراء بحوث تطبيقية على واقع القيادة اإلدارية في اململكة
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Abstract:
New Public Management (NPM) is a developmental model for public administration that has
emerged to address some of the underlying problems of traditional public administration and seeks to raise the
efficiency and effectiveness of the public sector with good private sector practices. It is also a key approach to
many government reform experiences with varying success rates in applying this model. This study aims to
identify the factors that help in implementing NPM model successfully by reviewing the literature that dealt
with the implementation of this model. The study seeks to provide a knowledge component that may
contribute to enriching the Arab library with the new executive management issue and its effective
implementation in light of the orientation of a number of Arab and developing countries to meet some of the
challenges they face and achieve more efficiency and effectiveness of the public sector including Saudi
Arabia. In addition to contribute to the quality of public service towards privatization and partnership with the
private sector and the application of distinctive standards of performance and accountability. The problem of
the study is to identify the most important factors that may contribute to the implementation of NPM model
effectively in the countries that aspire to apply the model, including Saudi Arabia, which converged the
current administrative reform approaches represented in its vision 2030 and its operational programs with the
philosophy and principles of the new executive management.
The study concluded with a number of factors of implementing NPM model, such as the appropriate
administrative leadership for implementation of this model, in addition to the political and governmental
stability. A conceptual framework was also presented for the implementation of NPM model, which was
presented through two main components Context and Administrative Capacity. The study recommended
reviewing the Factors before implementing NPM model, including the conclusions of this study or more
factors according to other literary reviews. The study also recommends benefiting from the proposed
framework. Starting with context, in accordance with the context and circumstances of each country, looking
forward to implementing the new executive general management model, and reviewing the availability of
administrative capacity components, which included key elements of this study, including management,
organization, leadership and human resources, And state conditions or components provided through other
studies.
Keywords: Public Administration, New Executive General Administration, Administrative Reform.
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Abstract:

This study shows the importance of analysis of financial performance of Public Sector
Undertaking. The concept of economic value added was given by the Stern Stewart & Co. in order to measure
the surplus value created by investment in 1991. EVA is a modern technique to evaluate the financial
performance of an entity. MVA is the sum total of all present values of future EVAs.This study measure the
impact of liquidity, profitability and solvency on Economic Value Added and Market Value Added of
Hindustan Petroleum Corporation Limited. This study is based on the secondary sources of data. The financial
data of fifteen years of the HPCL has been taken for an appropriate analysis and interpretation of data to get
conclusion for the present study as well as to forward the suggestions for the greater interest of the
stakeholders. The independent variables of the study are current ratio, liquid ratio, gross profit ratio, net profit
ratio, debt-equity ratio and interest coverage ratio. On the other hand economic value added and market value
added are considered as dependent variables. In this study, researcher has used simple regression analysis on
SPSS. It is concluded that gross profit ratio, net profit ratio, debt equity ratio and interest coverage ratio have a
statistically significant influence on economic value added except liquidity ratios. The MVA was not found
satisfactory during the study period. High fluctuations were recorded in MVA.
Keywords: EVA, MVA, WACC, NOPAT & Capital Employed
JEL code: A11, G14, L11, M21

1.

Introduction

In the era of 21 century, thousands of companies are hunting to create wealth of the
shareholders, on the other hand, many companies are failed to create the same (Grant 2003). Wealth
creation is the essential part for the survival of the company. Otherwise, company will have lost their
image in the eyes of the shareholders (Panigrahi et. Al 2014). Economic value added and market
value added are considered as essential principle for the evaluation of company performance in terms
of return of shareholders. It measures the true economic performance of a company. Moreover, it
plays a vital role for making the strategy for the creation of the wealth of the shareholders. The
annual sales of HPCL was recorded Rupees (Rs.), 217061 crores in the year financial year 2014-15.
And, HPCL secures the 20 per cent market share of the public sector undertakings of India. The same
company operates two refineries which is producing different variety of petroleum fuels. One of the
refinery at Mumbai (West Coast) has a capacity of 6.5 million metric tonnes per annum. On the other
hand, the refinery of Vishakapatnam (East Coast) has an ability to produce 8.3 million metric tonnes
per annum. Moreover, HPCL refinery has an ability to produce 9 million metric tonnes per annum at
Bathinda in Punjab with the joint venture of Mittal Energy Investment Private Limited.
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Economic Value Added
In the era of 21st century, economic value added plays a significant role for assessing the
financial position of the business entity in an effective manner. This term first time used by Stern
Stewart & Co. to examine that the surplus value is created through this or not. Before this traditional
methods were used. This method taken into account return on investment and return on assets. The
positive EVA sends the sign wealth creation for the shareholders (Sharma & Gupta 2014).
EVA = NOPAT – (WACC x Capital Employed)
Weighted Average Cost of Capital
It indicates the average costs of capital of different sources of finances are used in the business
entity.
𝐖𝐀𝐂𝐂 =

∑𝐗𝐖
∑𝐖

Where,
X = Cost of specific source
W = Proportion of specific source
Net Operating Profit after Tax
It designates the difference between EBIT and adjusted tax. The adjusted tax means cash taxes paid
with tax advantage on interest. In other words, NOPAT worked as an instrument which is measured
that part of the profit that excludes the costs and tax benefits of debt financing.
Adjusted Tax = Cash Taxes Paid + Tax Advantage on Interest
Capital Employed
The capital employed is the combination of fixed as well as current assets which are used in the
enterprise.
Market Value Added
It is a calculation that shows the difference between the market value of a company and capital
contributed by the investors. And, it indicates the sum of all capital claims held against the company
plus the market value of debt and equity.
𝐌𝐕𝐀 =

2.

𝐄𝐕𝐀𝟏
𝐄𝐕𝐀𝟐
𝐄𝐕𝐀𝟑
𝐄𝐕𝐀𝐧
+
+
……….
(𝟏 + 𝐂)𝟏 (𝟏 + 𝐂)𝟐
(𝟏 + 𝐂)𝟑
(𝟏 + 𝐂)𝐧

Objectives of the Study

[1] To examine the impact of liquidity, profitability and solvency on Economic Value Added of
HPCL.
[2] To measure the impact of liquidity, profitability and solvency on Market Value Added of
HPCL.

3.

Review of Literature

Lehn and Makhija (1996) found that positive correlation of EVA and MVA with stock returns.
And, they found better correlation of EVA and MVA with stock returns in comparison with
traditional indicators of financial evaluation.
Milunovich and Tsuei (1996) submitted high association in a market value added with economic
value added than earning per share, earning per share growth and return on equity. Byrne (1996)
examined the relationship between market value and economic value added and net operating profit
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after tax (NOPAT). He has unveiled that EVA and NOPAT had similar explanatory power when no
control variables were included in the regression models.
Uyemura, Kantor and Petit (1996) have revealed strong association between MVA and EPS, NI,
ROE and ROA. Biddle, Bowen and Wallace (1997) found that traditional accounting measures
outperformed EVA in explaining stock returns. Lehn and Makhija (1997) found that economic
value added and market value added are positively correlated with stock returns. Kangarlouei,
Azizi, Farahani and Motavassel (2012) found that Refine Economic Value Added (REVA) and
Market Value Added has more correlation than Economic Value Added and other indices of
traditional financial performance measurement during the study period of 2005-2010. Khan,
Chouhan, Chandra and Goswami, S. (2012) examined the EVA of the listed companies creating
value of shareholders. Moreover, profitability, net worth (size), sales growth influence on EVA is
checked. It was found that EVA and MVA both are proactive approach which provides the indication
of the value of shareholders earned. Chauhan (2012) recommended that EVA and MVA are
considered effective indicator of shareholder value creation. Bhanuben N. Parmar 2015 examined
the trend of EVA and computed the same. He has found negative EVA during the study period of
cement industry. Kumar & Subramanyam 2017 suggested that value analysis and value creation of
a company is essential part for every financial manager in different situations. Therefore, it is critical
to know whether modern techniques are supportive in creating value to the shareholders or not. This
study found that EVA is the best superior measure for creating value to its shareholders in relation to
stock market returns. Panigrahi (2017) discussed that traditional accounting measures and economic
measures are failed to reflect a company’s true value due to the lack of long term sustainability of a
business concern. Researcher has found that shareholder wealth increased when there is an increment
in the stock market value and efficiency.

4.

Research Gap

This study reveals the relation between traditional and modern performance indicators. And,
the same study also highlighted the impact of liquidity, profitability and solvency on shareholder’s
wealth.
Hypotheses of the Study
H01: There is no significant impact of liquidity, profitability and Solvency on Economic
Value Added of Hindustan Petroleum Corporation Limited.
H01a: There is no significant impact of Current Ratio on Economic Value Added.
H01b: There is no significant impact of Liquid Ratio on Economic Value Added.
H01c: There is no significant impact of Gross Profit Ratio on Economic Value Added.
H01d: There is no significant impact of Net Profit Ratio on Economic Value Added.
H01e: There is no significant impact of Debt-Equity Ratio on Economic Value Added.
H01f: There is no significant impact of Interest Coverage Ratio on Economic Value
Added.
H02: There is no significant impact of liquidity, profitability and Solvency on Market Value
Added of Hindustan Petroleum Corporation Limited.
H02a: There is no significant impact of Current Ratio on Market Value Added.
H02b: There is no significant impact of Liquid Ratio on Market Value Added.
H02c: There is no significant impact of Gross Profit Ratio on Market Value Added.
H02d: There is no significant impact of Net Profit Ratio on Market Value Added.
H02e: There is no significant impact of Debt-Equity Ratio on Market Value Added.
H02f: There is no significant impact of Interest Coverage Ratio on Market Value Added.
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Research Methodology

The data of the study is collected from published annual reports of the Hindustan Petroleum
Corporation Limited, annual reports of the Ministry of Petroleum, CMIE Prowess, Ace Equity, NSE
and BSE website. The independent variables of the study are current ratio, liquid ratio, gross profit
ratio, net profit ratio, debt-equity ratio and interest coverage ratio. On the other hand economic value
added and market value added are considered as dependent variables. In this study, researcher has
used simple regression analysis on SPSS.
Table(1): Economic Value Added of HPCL

(Rs. in Crore)
Year

2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15

NOPAT

WACC
(%)

(Rs.)
140799.13
116031.46
178274.87
226935.47
145752.81
53445.21
163018.06
122757.71
204019.10
211812.34
229975.99
308900.29
247772.91
351085.04
372634.95

Capital Employed
(Rs.)
5702.3
3633.38
-335.12
1495.51
1770.21
6543.58
9678.28
13679.88
21074.21
16152.82
13307.45
12077.58
18424.11
18635.97
1583.81

0.78
7.83
12.76
3.04
7.66
9.03
6.11
5.25
3.85
7.09
5.34
5.97
4.89
4.97
6.33

Source: Calculation is based on annual reports of HPCL and website of NSE and BSE from

EVA
(Rs.)
136351.3
87582.09
182551
222389.1
132193
-5643.32
103883.8
50938.34
122883.4
97288.85
158914.2
236797.1
157679
258464.3
362609.4

2000-01 to 2014-15

Interpretation
The above table demonstrate the Economic Value Added of HPCL from 2000-01 to 2014-15.
It defines that the company has added value in the shareholder’s wealth. The shareholders are the real
owners of the company. In the very first year, it was found that company added Rs. 1,36,351.3
crores. In the next year, it reduced to Rs. 87,582.09 crores. It means that company added less value
as compared to the previous year. After this year company again managed to add more value to its
company by contributing Rs. 1,82,551 crores and Rs. 2,22,389.1 crores in the next two financial
years. In the year 2004-05, the company’s EVA reduced to Rs. 1,32,193 crores. Further in the next
year, it was found that the EVA crossed to minus Rs.5,643.32 crores. It was not a healthy sign for the
company. The last year of the study found high fluctuations in EVA. Moreover, in the year 2006-07,
the company again added the value and contributed an EVA of Rs. 1,03,883.8 crores. Further, the
economic value added reduced by Rs. 50,938 crores. And, in the year 2008-09 EVA again increases
to Rs. 1,22,883.4 crores then it reduced to Rs. 97,288.85 in 2009-10. Thereafter, in the next two
years it continuously increased. In the last three year EVA was recorded Rs.1,57,679, Rs.2,58,464.3
and 3,62,609.4 crores in the year 2012-13, 2013-14 and 2014-15 respectively. The highest EVA was
recorded in the year 2014-15 at Rs. 3,62,609.4 crores.
Results of Hypotheses Testing
Table(2): Descriptive Statistics of EVA
Particulars
EVA

N
15

Mean

S.D. + or –

153658.67

90560.162

Source: Table 1.1 by using SPSS
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The above table (2) highlights statistical interpretation of economic value added of HPCL from the
year 2000-01 to 2014-15. It indicates that whether the company is contributing in the shareholder’s
wealth or not. Upon analysing the above table of descriptive statistics, it has been found that the
mean value for economic value added is 153658.67. The standard deviation of economic value added
is 90560.162. It depicts the variation from the mean value.
Table(3): Model Summary of EVA
Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the
Estimate

Durbin-Watson

I.V.

D.V.

CR

EVA

.354a

.126

.058

5.78802

1.234

LR

EVA

.220a

.049

-.025

6.03766

1.273

GPR

EVA

.707a

.499

.461

4.37945

1.939

NPR

EVA

.704a

.496

.457

4.39538

1.723

DER

EVA

.835a

.697

.674

3.40569

1.899

ICR

EVA

.936a

.875

.866

2.18688

1.196

Source: Table ------------- by using SPSS

a.

Predictors (Constant): CR, LR, GPR, NPR, DER & ICR b. Dependent Variable: EVA

The above table (3) reveals the result of regression analysis which are used to determine the impact
of CR and LR on EVA, GPR and NPR on EVA and DER and ICR on EVA. The correlation was
recorded positive between CR – EVA, LR – EVA, GPR – EVA, NPR – EVA, DER – EVA and ICR
– EVA with .354, .220, .707, .704, .835 and .936 respectively. It also show the results of regression
analysis which are used to determine the impact of CR on EVA. The value of R 2 i.e. .126 which
means that there is only 12.6 per cent variance in EVA which is explained by CR. It indicates that
87.4 per cent is unexplained. The results of regression analysis which are used to determine the
impact of LR on EVA, the value of R2 is .049 which means that there is only 4.9 per cent variance in
ROI which is explained by LR. It highlights that 95.1 per cent is unexplained.
The above table highlights the result of regression analysis which are used to determine the impact of
GPR on EVA. The value of R2 i.e. .499 which means that there is only 49.9 per cent variance in EVA
which is explained by GPR. It indicates that 51.1 per cent is unexplained. On the other hand, the
results of regression analysis which is used to determine the impact of NPR on EVA. The value of R 2
is i.e. .496 which means that there is only 49.6 per cent variance in EVA which explained by NPR. It
highlights that 51.4 per cent is unexplained. It also indicates the results of regression analysis which
is used to determine the impact of DER on EVA. The value of R 2 i.e. .697 which means that there is
only 69.7 per cent variance in EVA which explained by DER. It indicates that 30.3 per cent is
unexplained. In the case of impact of ICR on EVA, the value of R 2 i.e. .875 which means that there is
only 87.5 per cent variance in EVA which is explained by ICR. It indicates that 12.5 per cent is
unexplained.
Table(4): Results of Regression Analyses Impact of Liquidity, Profitability & Solvency on EVA
Unstandardized
Coefficients

Model

CR-

Constant

B

Std. Error

26.893

10.245

Standardized
Coefficients

t

Sig.

2.625

.021

-1.366

.195

3.148

.008

Beta
-.354

EVA

CR

-15.980

11.695

LR

Constant

17.347

5.510
-.220
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LR

-9.028

11.087

GPR-

GPR

19.667

2.159

Izhar Ahmad et al.
-.814

.430

9.109

.000

-3.601

.003

7.639

.000

3.575

.003

3.481

.004

5.472

.000

4.489

.001

9.547

.000

-.707
EVA

Constant

-5.282

1.467

NPR-

NPR

10.376

1.358
.704

EVA

Constant

.317

.089

DER-

Constant

5.625

1.616
.835

EVA

DER

2.740

.501

ICR-

Constant

4.679

1.042
.936

EVA

ICR

5.559

.582

Source: Table ------- by using SPSS (a) Predictors (Constant): CR, LR, GPR, NPR, DER &
Dependent Variable: EVA

ICR (b)

The above table (4) highlights the results of Regression Analysis which reveal the impact of current
ratio on economic value added. In the case of current ratio, the regression coefficient known as beta
is equal to -.354. The regression coefficient or beta indicates that if one unit change takes place in
current ratio it may change the economic value added by -.354. On the other hand, the intercept was
recorded at 26.893 which mean that there are other factors which affect the EVA of the HPCL.
Further, it was found that the significant value is .195 which is more than 0.05. Hence, the impact of
CR on EVA is insignificant. Therefore, the null hypothesis is accepted. Moreover, it is concluded
that the current ratio has an influence on economic value added of the HPCL. In case of liquid ratio,
the regression coefficient known as beta is equal to -.220. The regression coefficient or beta indicates
that if, there is one unit change takes place in liquid ratio it may change the economic value added by
-.220. On the other hand, the intercept was recorded at 17.347 which mean that there are other factors
which affect the EVA of the HPCL. Further, it was found that the significant value is .430 which is
more than 0.05. Hence, the impact of LR on EVA is insignificant. Therefore, the null hypothesis is
accepted. It is concluded that the liquid ratio has no impact on economic value added of the HPCL.
The above table 1.4 shows the results of Regression Analysis which reveal the impact of gross profit
ratio on economic value added. In case of gross profit ratio, the regression coefficient known as beta
is equal to -.707. The regression coefficient or beta indicates that if one unit change takes place in
gross profit ratio it may change the economic value added by minus .707.
On the other hand, the intercept was recorded at 19.667 which mean that there are other factors also
affect the EVA of the HPCL. Further, it was found that the significant value is .003 which is less
than 0.05. Hence, the impact of GPR on EVA is significant. Therefore, the null hypothesis is
rejected. Moreover, it is concluded that the gross profit ratio has an influence on economic value
added of the HPCL. In case of net profit ratio, the regression coefficient known as beta is equal to
.704. The regression coefficient or beta indicates that if one unit change takes place in net profit ratio
it may change the return on asset by .704. On the other hand, the intercept was recorded to be 10.376 which mean that there are other factors which affect the EVA of the HPCL. Further, it was
found that the significant value is .003 which is less than 0.05. Hence, the impact of GPR on EVA is
significant. Therefore, the null hypothesis is rejected. Moreover, it is concluded that the net profit
ratio has an impact on return on asset of the HPCL.
The above table 1.4 depicts the results of Regression Analysis which reveal the impact of debt equity
ratio on economic value added. In the case of debt equity ratio, the regression coefficient known as
beta is equal to .835. The regression coefficient or beta indicates that if one unit change takes place
in debt equity ratio it might have changed the return on equity by .835. On the other hand, the
intercept was recorded to be 5.625 which mean that there are other factors which affect the EVA of
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the HPCL. Further, it was found that the significant value is .000 which is less than 0.05. Hence, the
impact of debt equity ratio on EVA is significant. Therefore, the null hypothesis is rejected.
Moreover, it is concluded that the debt equity ratio has an influence on return on equity of the HPCL.
In case of interest coverage ratio, the regression coefficient known as beta is equal to .936. The
regression coefficient or beta indicates that if one unit change takes place in interest coverage ratio it
may change the economic value added by .936. On the other hand, the intercept was recorded to be
4.679 which mean that there are other factors also affect the EVA of the HPCL. Further, it was found
that the significant value is .000 which is less than 0.05. Hence, the impact of ICR on EVA is
significant. Therefore, the null hypothesis is rejected. Moreover, it is concluded that the interest
coverage ratio has an impact on economic value added of the HPCL.
Table(5): Market Value Added of HPCL
(Rs. in Crore)
Year

Market Capitalisation

2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15

5449.64
9859.23
9982.52
17209.12
10327.51
10853.47
8408.59
8682.22
9136.46
10809.36
12098.81
10302.06
9677.69
10512.44
22049.66

Book Value of Equity &
Reserve
6486.27
5897.68
6678.85
7742.81
8440.85
8735.74
9598.65
10563.29
10730.63
11557.97
12545.81
13122.52
13726.4
15012.16
16022.09

Market Value Added
-1036.63
3961.55
3303.67
9466.31
1886.66
2117.73
-1190.06
-1881.07
-1594.17
-748.61
-447
-2820.46
-4048.71
-4499.72
6027.57

Source: Calculation is based on annual reports of HPCL and website of NSE and BSE from 2000-01 to 2014-15

Interpretation
The table (5) reveals that the company has negative MVA of Rs. 1036.63 in the very first year of the
study 2000-01. It indicates that the book value of equity is more than market value of HPCL. It
raised the point of poor market performance of the company. In the next year, it was found that the
company raised up the market value of Rs. 3961.55 crores. It indicates a healthy sign for the
company. The data shows positive MVA in the year 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 and 200506 with Rs. 3961.55, 3303.67, 9466.31, 1886.66 and 2117.73 crores respectively. In the year 200304, MVA was recorded highest during the study i.e. 9466.31 crores. Thereafter, data indicates the
negative MVA till 2013-14, which is a negative sign for the company. The following 2006-07, 200708, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 and 2013-14 exhibit negative MVAs of Rs.
1190.06, 1881.07, 1594.17, 748.61, 447, 2820.46, 4048.71 and 4499.72 crores respectively. The last
year of the study recorded a positive EVA at Rs. 6027.57 crores.
Results of Hypotheses Testing
Table(6): Descriptive Statistics of MVA
Particulars
MVA

N
15

Mean

S.D.
+ or –

566.470667

3870.2811843

Source: Table---by using SPSS

The above table (6) reveals statistical interpretation of economic value added of HPCL from the year
2000-01 to 2014-15. The figures indicate that whether the company is contributing to the
shareholder’s wealth or not. After analyzing the above table for descriptive statistics, it has been
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found that the mean value for market value added is 566.470667. The standard deviation of market
value added is 3870.2811843. It depicts a variation from the mean value.
Table(7): Model Summary of MVA
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

Durbin-Watson

I.V.

D.V.

CR

MVA

.354a

.126

.058

5.78802

1.234

LR

MVA

.220a

.049

-.025

6.03766

1.273

GPR

MVA

.707a

.499

.461

4.37945

1.939

NPR

MVA

.704a

.496

.457

4.39538

1.723

DER

MVA

.835a

.697

.674

3.40569

1.899

ICR

MVA

.936a

.875

.866

2.18688

1.196

Source: Table ---- by using SPSS
a.
b.

Predictors (Constant): CR, LR, GPR, NPR, DER & ICR
Dependent Variable: MVA

The above table (7) reveals the result of regression analysis which are used to determine the impact
of CR and LR on MVA, GPR and NPR on MVA and DER and ICR on MVA. The correlation was
recorded positive between CR – MVA, LR – MVA, GPR – MVA, NPR – MVA, DER – MVA and
ICR – MVA with .354, .220, .707, .704, .835 and .936 respectively. It shows the results of regression
analysis which are used to determine the impact of CR on MVA. The value of R 2 i.e. .126 which
means that there is only 12.6 per cent variance in MVA which is explained by CR. It indicates that
87.4 per cent is unexplained. The results of regression analysis which are used to determine the
impact of LR on MVA, the value of R2 is .049 which means that there is only 4.9 per cent variance in
ROI which is explained by LR. It highlights that 95.1 per cent is unexplained.
The above table highlights the results of regression analysis which are used to determine the impact
of GPR on MVA. The value of R2 i.e. .499 which means that there is only 49.9 per cent variance in
MVA and is explained by GPR. It indicates that 51.1 per cent is unexplained. Further, the results of
regression analysis are used to determine the impact of NPR on MVA. The value of R 2 is i.e. .496
which means that there is only 49.6 per cent variance in MVA which is explained by NPR. It
highlights that 51.4 per cent is unexplained. It also indicates the results of regression analysis which
are used in determining the impact of DER on MVA. The value of R 2 i.e. .697 which means that there
is only 69.7 per cent variance in MVA which is explained by DER. It indicates that 30.3 per cent is
unexplained. In the case of impact of ICR on MVA, the value of R 2 i.e. .875 which means that there
is only 87.5 per cent variance in MVA which is explained by ICR. It indicates that 12.5 per cent is
unexplained.
Table(8): Results of Regression Analyses Impact of Liquidity, Profitability & Solvency on MVA
Unstandardized
Coefficients

Model

CRMVA
CR-

Constant
CR
Constant

B

Std. Error

26.893

10.245

-15.980

11.695

17.347

5.510

Standardized
Coefficients

t

Sig.
Value

2.625

.021

-1.366

.195

3.148

.008

Beta
-.354

-.220
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LR

-9.028

11.087

GPR-

GPR

19.667

2.159

MVA
NPRMVA
DERMVA
ICRMVA

Izhar Ahmad et al.

-.707
Constant

-5.282

1.467

NPR

10.376

1.358
.704

Constant

.317

.089

Constant

5.625

1.616
.835

DER

2.740

.501

Constant

4.679

1.042
.936

ICR

5.559

.582

-.814

.430

9.109

.000

-3.601

.003

7.639

.000

3.575

.003

3.481

.004

5.472

.000

4.489

.001

9.547

.000

Source: Table -------------by using SPSS

The above table (8) highlights the results of Regression Analysis which reveal the impact of current
ratio on market value added. In the case of current ratio, the regression coefficient known as beta is
equal to -.354. The regression coefficient or beta indicates that if there is one unit change takes place
in current ratio it may have change the market value added by -.354. On the other hand, the intercept
was recorded to be 26.893 which mean that there are other factors which affect the MVA of the
HPCL. Further, it was found that the significant value is .195 which is more than 0.05. Hence, the
impact of CR on MVA is insignificant. Therefore, the null hypothesis is accepted. Moreover, it is
concluded that the current ratio has an influence on market value added of the HPCL. In case of
liquid ratio, the regression coefficient known as beta is equal to -.220. The regression coefficient or
beta indicates that if one unit change takes place in liquid ratio it may change the market value added
by -.220. On the other hand, the intercept was recorded at 17.347 which mean that there are other
factors which affect the MVA of the HPCL. Further, it was found that the significant value is .430
which is more than 0.05. Hence, the impact of LR on MVA is insignificant. Therefore, the null
hypothesis is accepted. So, it is concluded that the liquid ratio has no impact on market value added
of the HPCL.
The above table 1.8 shows the results of Regression Analysis which reveal the impact of gross profit
ratio on market value added. In the case of gross profit ratio, the regression coefficient known as beta
is equal to -.707. The regression coefficient or beta indicates that if, there is one unit change took
place in gross profit ratio it may have changed the market value added by minus .707.
On the other hand, the intercept was recorded to be 19.667 which mean that there are other factors
also which affect the MVA of the HPCL. Further, it was found that the significant value is .003
which is less than 0.05. Hence, the impact of GPR on MVA is significant. Therefore, the null
hypothesis is rejected. Moreover, it is concluded that the gross profit ratio has an influence on market
value added of HPCL. In case of net profit ratio, the regression coefficient known as beta is equal to
.704. The regression coefficient or beta indicates that if one unit change takes place in net profit ratio
it may change the return on asset by .704. On the other hand, the intercept was recorded at -10.376
which mean that there are other factors which affect the MVA of the HPCL. Further, it was found
that the significant value is .003 which is less than 0.05. Hence, the impact of GPR on MVA is
significant. Therefore, the null hypothesis is rejected. Moreover, it is concluded that the net profit
ratio has an impact on return on asset of the HPCL.
The above table 1.8 depicts the results of Regression Analysis which reveal the impact of debt equity
ratio on market value added. In the case of debt equity ratio, the regression coefficient known as beta
is equal to .835. The regression coefficient or beta indicates that if, there is one unit change took
place in debt equity ratio it may have changed the return on equity by .835. On the other hand, the
intercept was recorded to be 5.625 which mean that there are other factors also affect the MVA of the
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HPCL. Further, it was found that the significant value is .000 which is less than 0.05. Hence, the
impact of debt equity ratio on MVA is significant. Therefore, the null hypothesis is rejected.
Moreover, it is concluded that the debt equity ratio has an influence on return on equity of the HPCL.
In case of interest coverage ratio, the regression coefficient known as beta is equal to .936. The
regression coefficient or beta indicates that if one unit change takes place in interest coverage ratio it
may change the market value added by .936. On the other hand, the intercept was recorded at 4.679
which mean that there are other factors which affects the MVA of the HPCL. Further, it was found
that the significant value is .000 which is less than 0.05. Hence, the impact of ICR on MVA is
significant. Therefore, the null hypothesis is rejected. Lastly, it is concluded that the interest
coverage ratio has an impact on market value added of the HPCL.
Significance of the Study
This study shows the importance of analysis of financial performance of Hindustan Petroleum
Corporation Limited. If the proper financial evaluation is done in various aspects like liquidity, profitability,
solvency, efficiency, it could play an essential role for its various internal or external users in their decision
making. In the era of privatization, it becomes vital to measure their financial performance of the company.
Therefore, this study becomes significant and also useful to check the shareholders’ wealth. The findings and
conclusion is also useful for formulating the policies and strategies of the organization. Moreover, the current
study measures the impact of liquidity, profitability and solvency on economic value added and market value
added of Hindustan Petroleum Corporation Limited.

Findings and Suggestions
It was found that during the study period company added to the shareholder’s wealth except
in the year 2005-06. Company didn’t generate positive EVA in the year 2005-06. The highest EVA
was recorded in the year 2014-15 at Rs. 3,62,609.4 crores. Moreover, negative EVA was recorded in
the year 2005-06 at Rs. minus 5643.32 crores. A negative market value added has been found in the
year 2000-01, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 and 2013-14. It
means, in these years company added value in the market price of shares. A positive MVA was
recorded in the year 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 and 2005-06 with Rs. 3961.55, Rs.
3303.67, Rs. 9466.31, Rs. 1886.66 and Rs. 2117.73 crores respectively. In the year 2003-04, MVA
was recorded highest during the study period at Rs. 9466.31 crores. During the study period it was
found that in most of these years company did not create MVA. In the year 2003-04, the company
registered maximum MVA at Rs. 9,466.31 crores. It can be seen from the table 1.8 that there is no
significant impact of current ratio on economic value added. It was found that the significant value at
.195 was more than 0.05. Hence, the impact of CR on EVA is statistically insignificant. Moreover, it
is concluded that the current ratio has no influence on economic value added of the HPCL. The table
no. 1.4 reveal that there is statistically insignificant impact of liquid ratio on economic value added.
It was recorded that the significant value at .195 was more than 0.05. Therefore, the impact of liquid
ratio on economic value added is statistically insignificant. Moreover, it is concluded that the liquid
ratio has no influence on economic value added of the HPCL. It can be observed from table that there
is significant impact of gross profit ratio on economic value added. It was found that the significant
value at .003 was less than 0.05. Hence, the impact of gross profit ratio on economic value added is
statistically significant.
The results of hypothesis testing indicate that gross profit ratio has an influence on economic
value added of the HPCL. The table 1.4 show that there is significant impact of net profit ratio on
economic value added. It was found that the significant value at .003 was less than 0.05. Hence, the
impact of net profit ratio on economic value added is statistically significant.
The results of hypothesis testing reveal that net profit ratio has an influence on economic value added
of the HPCL.
The table (4) reveal that there is significant impact of debt equity ratio on economic value
added. Hence, it was found that the significant value is .000 was less than 0.05. Therefore, the impact
of debt equity ratio on economic value added is statistically significant. Moreover, it is concluded
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that the debt equity ratio has an influence on economic value added of the HPCL. The table 1.4
highlight that there is statistically significant impact of interest coverage ratio on economic value
added. It was recorded that the significant value at .000 was less than 0.05. Therefore, the impact of
interest coverage ratio on economic value added is statistically significant. Furthermore, it is
concluded that the interest coverage ratio has an influence on economic value added of the HPCL. It
can be seen from table (8) that there is insignificant impact of current ratio on market value added. It
was found that the significant value at .021 was more than 0.05. Hence, the impact of CR on MVA is
statistically insignificant.
Moreover, it is concluded that the current ratio has no influence on market value added of the
HPCL. The table (8) reveal that there is statistically insignificant impact of liquid ratio on market
value added. It was recorded that the significant value at .430 was more than 0.05.
Therefore, the impact of liquid ratio on market value added is statistically insignificant. Moreover, it
is concluded that the liquid ratio has no influence on market value added of the HPCL. It can be
observed from the table 1.8 that there is significant impact of gross profit ratio on market value
added. It was found that the significant value at .003 was less than 0.05.
Hence, the impact of gross profit ratio on market value added is statistically significant. The results
of hypothesis testing indicate that gross profit ratio has an influence on market value added of the
HPCL.
Table (8) show that there is significant impact of net profit ratio on market value added. The
significant value was found at .003 which is less than 0.05. Hence, the impact of net profit ratio on
market value added is statistically significant. The results of hypothesis testing reveal
that net profit ratio has an influence on market value added of the HPCL. Table 1.8 reveal that there
is significant impact of debt equity ratio on market value added.
Hence, it was found that the significant value at .000 was less than 0.05. Therefore, the impact of
debt equity ratio on market value added is statistically significant. Moreover, it is concluded that the
debt equity ratio has an influence on market value added of the HPCL.
Table 1.8 highlight that there is statistically significant impact of interest coverage ratio on market
value added. It was recorded that the significant value at .000 was less than 0.05.
Therefore, the impact of interest coverage ratio on market value added is statistically significant.
Furthermore, it is concluded that the interest coverage ratio has an influence on market value added
of the HPCL.
Suggestions
On the basis of hypothesis testing, it is suggested that in order to increase EVA of HPCL, the
company may focus on increasing its gross profit ratio. The HPCL may increase its sale or reduce
cost of goods sold.
The results of hypothesis testing highlight that net profit ratio has an impact on economic
value added. The company is suggested to focus on increasing net profit by way of increasing the
sales or reducing the indirect expenses of the company. On the basis of hypothesis testing, it is
suggested that in order to increase MVA of HPCL, the company may focus on increasing its gross
profit ratio. HPCL may increase its sales or reduce cost of goods sold. The results of hypothesis
testing highlight that net profit ratio has an impact on market value added. In order to increase MVA,
it is suggested that HPCL should focus on increasing net profit through of increasing the sales or
reducing the indirect expenses of the company.
On the basis of the results of the hypothesis testing, it is found that debt equity ratio has an impact on
market value added. In order to increase MVA, it is suggested that HPCL should maintain the debt
equity ratio near about the average of 1.25. Moreover, it is suggested that HPCL may increase its
number of equity share.
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Conclusion

During the study period of HPCL, it was found that in all the years HPCL was able to create
the value of shareholder’s wealth except in one year only. HPCL generated positive EVA for the
shareholder’s. Moreover, various hypotheses have been formulated to measure the impact of
liquidity, profitability and solvency on EVA. It is concluded that gross profit ratio, net profit ratio,
debt equity ratio and interest coverage ratio have a statistically significant influence on economic
value added except liquidity ratios. The MVA was not found satisfactory during the study period.
High fluctuations were recorded in MVA. Moreover, various hypotheses have been formulated to
measure the impact of liquidity, profitability and solvency on MVA. It is concluded that current
ratio, gross profit ratio, net profit ratio, debt equity ratio and interest coverage ratio have a
statistically significant influence on market value added except liquid ratio.
Limitations of the Study
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

The present study is completely based on secondary source of data.
The present study is confine to the HPCL.
This study cover the period of fifteen years.
All responses for the study have been solicited from particularly HPCL, it may vary for rest of
the petroleum sector.
This study covers the financial aspect of HPCL.

References
[1] Burca. A, M., & Batrinca. G.,The Determinants of Financial Performance in Romanian Insurance
Market. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences.
4(1)(2014), 299-308, https://doi.org/10.6007/ijarafms/v4-i1/637
[2] Chandra. P., Financial Management Theory and Practice. Tata McGraw-Hill Publishing Company
Limited, New Delhi, (2011)
[3] Biddle. G. C., Bowen. R. M. & Wallace. J. S., Does EVA Beat Earnings? Evidence on Associations with
Stock Returns and Firm Values, Journal of Accounting and Economics, 24(3)(1997),301-336,
https://doi.org/10.1016/s0165-4101(98)00010-x

[4] Erich. L., Kohlar., A Dictionary for Accounts (4th ed.). Prentice – Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi,
(1979)
[5] Gupta. S., K & Sharma. R., K, Financial Management Theory and Practice, Kalyani Publishers. New
Delhi, (2014)
[6] Kennedy, & Mullen. M., Financial Statements – Forms Analysis and Interpretation (3rd ed.). Richard D.
Irwin inc., Illinois, 17, (1952)
[7] Khan. S., Chouhan. V., Chandra. B. & Goswami. S., Measurement of Value Creation Vis-à-vis EVA:
Analysis of Select BSE Companies, Pacific Business Review International, 5 (3)(2012), 114-131.
[8] Khan. M, Y., & Jain. P. K., Financial Management. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.
New Delhi, (2009)
[9] Lehn. K. & Makhija. A. K., EVA, Accounting Profits, and CEO Turnover: An Empirical Examination,
Journal of Applied Corporate Finance, 10(2)(1997),90-97, https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.1997.tb00139.x
[10] Lehn. K., & Makhija. A. K., EVA and MVA as Performance Measures and Signals for Strategic Change.
Strategy and Leadership, 24(3) (1996), 34- 38, https://doi.org/10.1108/eb054556
236

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 1, 2019

A Study of Economic Value Added (EVA) & Market Value Added (MVA) …

Izhar Ahmad et al.

[11] Milunovich. S., & Tsuei.A., EVA in the Computer Industry, Journal of Applied Corporate Finance, 9(2)
(1996), 104-115.
[12] Niketa., Financial Appraisal of Shipping Corporation of India (Doctoral Thesis), Available at: C.C.S.,
University, Meerut, (2006)
[13] Byrne. S. F., EVA and Market Value, Journal of Applied Corporate Finance, 9(1)(1996), 116-125.
[14] Pandey. I.M., Financial Management (10th ed.), Vikas Publishing House, New Delhi, (2010)
[15] Panigrahi. S.K., Zainuddin. Y. & Azizan. A., Comparing Traditional and Economic Performance
Measures for Creating Shareholder’s Value: a Perspective from Malaysia, International Journal of
Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 4 (4)(2014),
https://doi.org/10.6007/ijarafms/v4-i4/1345

[16] Parmar. B., An Analysis of EVA & MVA of Indian Cement Industries, International Journal of Research
and Analytical Reviews, 2(1)(2015), 60-65.
[17] Yameen. M, Managerial Accounting & Financial Analysis. Tanishq Publication House. New Delhi,
(2016)
[18] Panigrahi. S.K., Economic Value Added and Traditional Accounting Measures for Shareholder’s Wealth
Creation, Asian Journal of Accounting and Governance, 8(2017),125–136, https://doi.org/10.17576/ajag2017-08-11

[19] Kumar. K.K., & Subramanyam. D.A.R., Shareholders’ Value Analysis: Eva & Mva In Relation To Stock
Market Returns With Reference To the Indian Cement Industry IOSR Journal of Economics and Finance
8(3)(2017), 15-19, https://doi.org/10.9790/5933-0803031519

237

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 1, 2019

