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افتتاحية العدد
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:
َ
فإن املعرفة اليوم تعددت أبوابها وطرق الوصول إليها ،مملا أحدثته ثورة التكنولوجيا واملعلومات من تطور سريع على نطاق
ً
واسع في شتى امليادين؛ وفي املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال بإصدارها اإللكتروني والورقي نتطلع إلى أن نكون رافدا من روافد
املع رفة ،ومنصة بحثية بمعايير عاملية ،ويأتي هذا العدد األول من املجلد الثامن من سلسلة أعداد املجلة العاملية لالقتصاد
ً
واألعمال ليضم في ثناياه مجموعة من األبحاث العلمية الرصينة واألصيلة التي تناقش عددا من قضايا األعمال واالقتصاد وتتناول
موضوعات متنوعة.
واليوم نستمر بدعم مسيرة البحث العلمي املتخصص برعاية هذا املنبر العلمي الذي حظي بإقبال السادة الباحثين
َ
واملتخصصين ،واهتمام األكاديميين واملهنيين ،وش ُرف بنخبة متميزة من الخبراء واألساتذة واملختصين ضمن هيئتيه االستشارية
والتحرير ،وفي سبيل ذلك حرصت املجلة على تحقيق أعلى املعايير الدولية للنشر العلمي الرصين من خالل توفير منصة نشر علمي
متميز ومفهرس في مجموعة من أهم قواعد البيانات العاملية املرموقة ،فباإلضافة إلى اشتراكها في القواعد العربية كدار املنظومة
واملنهل ومعرفة ،فقد دخلت املجلة مجموعة مهمة من قواعد البيانات العاملية كـ ( Ebsco, Doaj, Crossref, Google Scholar,
 ،)Research ID, J-Gate,وال زالت تسعى لالنضمام إلى قواعد مهمة أخرى ضمن مسيرتها نحو هدفها املنشود.
ونتطلع إلى مزيد من التطوير واملراجعة الدائمة لالرتقاء بمستوى وجودة النشر العلمي وتوفير منصة علمية بأعلى املعايير العاملية
لنسهم في هذا البناء الحضاري الكبير.
نسأل هللا تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد
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امللخص:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العالقة بين االستثمار األجنبي املباشر والتنمية االقتصادية ملجموعة الدول متوسطة الدخل  -الشريحة العليا
خالل الفترة  ، 2016- 1970واستخدمت منهجية حزم بيانات السالسل املقطعية الزمنية الحركية dynamic panel data؛ وأكدت النتائج على وجود
عالقة سببية قصيرة وطويلة األجل بين املتغيرين باالتجاهين ،وتم إثبات األثر اإليجابي لالستثمار األجنبي املباشر على التنمية االقتصادية لهذه
املجموعة.
الكلمات املفتاحية :االستثمار األجنبي املباشر؛ التنمية االقتصادية؛ حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي؛ الدول متوسطة الدخل.

املقدمة:
ذكرت نظريات التنمية االقتصادية أن الدول التي تفتقر إلى املدخرات تتبع مسار التنمية االقتصادية عن طريق جذب االستثمار األجنبي املباشر
ً
تحوال جوهر ًيا في سياسات العالم النامي من احالل املستوردات إلى استراتيجيات موجهة للسوق
) .Ünlü et al. (2017وشهدت العقود القليلة املاضية
الخارجي بسبب عدم كفاءة سياسة احالل املستوردات ،ونمو اإلنتاج املعولم ،ونجاح االقتصاديات اآلسيوية الصناعية الحديثة املوجهة للتصدير ،ومن
السمات الرئيسي ة للتحرير االقتصادي زيادة االنفتاح على االستثمار األجنبي املباشر كوسيلة الكتساب التكنولوجيا واملهارات والوصول إلى األسواق
الدولية ،وإدخال نظم التجارة واإلنتاج الديناميكي داخل املؤسسات املتعددة الجنسيات.
ً
ونما دور الشركات املتعددة الجنسيات كمصدر لرأس املال والتكنولوجيا ،حيث أصبحت مصادر رأس املال األخرى أكثر ندرة أو أكثر تقلبا  ،كما
تسارعت وتيرة التغير التكنولوجي وال تزال املؤسسات املتعددة الجنسيات تهيمن على خلق التكنولوجيا؛ ومع ارتفاع تكاليف ومخاطر االبتك ار ارتفعت
أهميتها ،وأصبحت أكثر قدرة على التنقل وفتح أس واق جديدة ،ولم يقلل من الحاجة إلى القدرات املحلية في الدول النامية ،فارتفعت مستويات الدخل
لجذب االستثمار األجنبي املباشر الذي ال يستنزف املوارد ،وركز املستثمرون على الدول ذات القدرات املحلية القوية التي ال يتصارع فيها االستثمار
األجنبي املباشر الداخلي مع الطاقات املحلية على املدى الطويل)Lall and Narula, 2004 ( .
ومن الناحية النظرية ،دعمت االستثمارات األجنبية املباشرة تحديث الشركات املحلية ،وتوسع أنشطة االبتكار في مجال البحث ،وتعمل على
ً
ً
مهما في زيادة إنتاجية الدول املضيفة بما يدعم تطوير التنمية االقتصادية .وترى الدول
تحسين نوعية القوى العاملة املحلية ،وبالتالي قد تلعب دورا
ً
املضيفة أن نقل التكنولوجيا عن طريق االستثمارات األجنبية املباشرة يولد آثارا إيجابية؛ حيث تتحسن معرفة العمال وقدراتهم بما يعكس جودة السلع
والخدمات؛ وتنمية العالقات بين الشركات الوطنية واملؤسسات املحلية؛ وتحفيز الشركات املحلية لتوجيه جهودها نحو نشاط تكنولوجي ملواجهة
منافسة النمو(Matei, 2004 ) .
ً
وقد يعمل نقل التكنولوجيا إلى تعزيز اإلنتاجية في االقتصاديات األقل تقدما حيث تتنافس الشركات على أساس السعر و /أو جودة املنتج،
ً
وتتنافس الشركات األكثر تط ورا على أساس قدراتها الخاصة في االبتكار التكنولوجي؛ ألن التنمية االقتصادية ال يمكن أن تستند إلى ابتكارات مستوردة
ً
كما يتطلب تطوير منتجات جديدة وفريدة باستخدام عمليات اإلنتاج األكثر تطورا(Akçomak and Weel, 2008 ) .
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ومع تزايد دور الشركات املتعددة الجنسيات في الحياة االقتصادية ،فقد عملت معظم حكومات الدول النامية على إزالة القيود على تدفقات
االستثمار األجنبي املباشر؛ وشملت اإلجراءات املعاملة الوطنية للمنشآت املتعددة الجنسيات وأزالت متطلبات املحتوى املحلي ونقل التكنولوجيا والتزام
التصدير.
وتركز التحليالت الواردة في هذه الدراسة على العالقة بين تدفقات االستثمار األجنبي املباشر والتنمية االقتصادية باستخدام أحدث البيانات
املتاحة للدول متوسطة الدخل من الشريحة العليا.
مشكلة الدراسة:
ً
يرى ) Narula and Dunning (2010أنه ليس من الواضح تماما وجود عالقة سببية مباشرة بين االستثمار األجنبي املباشر والتنمية االقتصادية،
ويرى ) Narula and Guimón (2010أن "زيادة االستثمار األجنبي املباشر ال تعني بالضرورة زيادة نسبية في التنمية االقتصادية" ،وهو ما أثبتته نتائج
بعض الدراسات التي أجراها ) ، Lipsey (2000واألونكتاد ( .)2006وفي الجانب املق ابل يقول ) Narula and Dunning (2010درسنا بعض الحقائق
ً
ً
املتغيرة املرتبطة بالعوملة ،وكيف أثرت على الفرص املتاحة للدول النامية في اقتصاد عالمي تلعب الشركات املتعددة الجنسيات دورا متناميا كمحفز
ومشارك ومحرض في التنمية االقتصادية.
وبين هاتين النظرتين تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تأثير االستثمار األجنبي املباشر على التنمية االقتصادية في الدول متوسطة الدخل ونتسآل هل
يسبب االستثمار األجنبي املباشر حدوث التنمية االقتصادية؟ ونحاول إلقاء الضوء على هذه القضية ونرى هل يسبب االستثمار األجنبي املب اشر التنمية
ً
االقتصادية؟ وب شكل أكثر تحديدا سنختبر الفرضية التالية:
الفرضية :تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الداخلة تحسن التنمية االقتصادية ملجموعة الدول متوسطة الدخل للشريحة العليا.
هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:
 .1بيان دور االستثمار األجنبي املباشر في مجموعة الدول متوسطة الدخل  /الشريحة العليا ،ومساهمته بالتنمية االقتصادية في الدول
النامية.
 .2اختبار وجود عالقة سببية مباشرة بين االستثمار األجنبي املباشر والتنمية االقتصادية في هذه املجموعة.
أهمية الدراسة:
بحثت األدبيات السابقة العالقة بين االستثمار األجنبي املباشر والنمو االقتصادي في العديد من الدول بشكل فردي أو كمجموعات ،وتبحث هذا
الدراسة تقييم تأثير االستثمار األجنبي املباشر على التنمية االقتصادية في الدول متوسطة الدخل /الشريحة العليا خالل فترة طويلة لكل دولة (- 1970
ولست وثالثين دولة من ضمنها الصين وتركيا.
)2016
ٍ

اإلطار النظري:
بعض الجوانب النظرية للعالقة بين االستثمار األجنبي املباشر والتنمية االقتصادية

ً
عرف ) Nafziger (2006التنمية االقتصادية بالنمو االقتصادي املصحوب ّ
ّ
بتغيرات في توزيع اإلنتاج والهيكل االقتصادي؛ وتشمل تحسنا في
الرفاه املادي لنصف السكان األفقر ،وانخفاض حصة الزراعة من الناتج القومي اإلجمالي وزيادة حصة الصناعة والخدمات ،وزيادة التعليم ومهارات
القوى العاملة ،والتقدم التقني الكبير الذي يحدث داخل الدولة.
وحسب النظرية االقتصادية ملراحل التنمية االقتصادية )  (economic theory of stages of developmentالتي وضعها البروفيسور خافيير
ساال -اي مارتن  Xavier Sala-i-Martinللمنتدى االقتصادي العالمي ) ،World Economic Forum (WEFفقد عرض مراحل التنمية االقتصادية
حسب حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي ومؤشر كل مرحلة كما في الجدول ( )1أدناه(World Economic Forum, 2017 ) :
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جدول( :)1مراحل التنمية االقتصادية
مراحل التنمية االقتصادية

حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي (دوالر أمريكي)

مفتاح القيادة ) )Key drivers

املرحلة 1
(قيادة ب العوامل )Factor-driven

أقل من 2000

ا النتقال من املرحلة  1إلى املرحلة 2

2999 - 2000

 .1املؤسسات
 .2البنية التحتية
 .3بيئة االقتصاد الكلي
 .4الصحة والتعليم االبتدائي
-

املرحلة 2
(قيادة بالكفاءة )Efficiency-driven

8999 - 3000

االنتقال من املرحلة  2إلى املرحلة 3
املرحلة 3
(قيادة باالبتكار )Innovation-driven

17000 - 9000
أكبر من 17000

 .5التعليم العالي والتدريب
 .6كفاءة سوق السلع
 .7كفاءة سوق العمل
 .8تطوير األسواق املالية
 .9االستعداد التكنولوجي
 .10حجم السوق
 .11تطور األعمال
 .12االبتكار

So u r c e: Wo r ld Ec o n o mi c F o r u m, Th e G lo b al C o mp et i t i v en es s R ep o r t 2 0 1 7 - 2 0 1 8 , G en ev a, 2 0 1 7 , p . 3 1 9 - 3 2 0

ً
ففي املرحلة األولى يكون االقتصاد مدفوعا بالفاعلية وتتنافس الدول على أساس عناصر إنتاجها :العمالة غير املاهرة واملوارد الطبيعية.
وتتوقف مرحلة التطور ( ) 1في املقام األول على املؤسسات العامة والخاصة التي تعمل بشكل جيد ،و ( )2البنية التحتية املتطورة ،و ( )3استقرار بيئة
االقتصاد الكلي ،و ( )4القوى العاملة التي تلقت على األقل التعليم األساس ي.
وكلما أصبحت الدولة أكثر قدرة على املنافسة ،ستزداد اإلنتاجية وسترتفع األجور مع تقدم التنمية االقتصادية ،ثم تنتقل الدول إلى مرحلة
التنمية االقتصادية املدفوعة بالكفاءة عندما تبدأ بتطوير عمليات إنتاج أكثر كفاءة وزيادة جودة املنتج بسبب ارتفاع األجور وعدم القدرة على زيادة
األسعار؛ فعند هذه النقطة تكون القدرة التنافسية مدفوعة بشكل متزايد ( )5بالتعليم العالي والتدريب و ( )6أسواق السلع الفعالة و ( )7أسواق العمل
التي تعمل بشكل جيد و ( )8األسواق املالية املتقدمة و ( )9القدرة على االستفادة من مزايا التقنيات القائمة ،و ( )10سوق محلية أو أجنبية كبيرة.
ً
ً
وأخيرا  ،ومع انتقال الدول إلى مرحلة االبتكار  ،سترتفع األجور كثيرا لدرجة أنها تكون قادرة على الحفاظ على تلك األجور املرتفعة ومستوى املعيشة
ً
املرتبط بها إذا كانت أعمالها ق ادرة على املنافسة ( )11باستخدام عمليات اإلنتاج األكثر تطورا و ( )12ابتكار جديد.
وحدد ) Narula and Dunning (2010املبادئ األساسية ملسار التنمية االقتصادية  -االستثمار ) Investment Development Path (IDPعلى
النحو التالي:
 .1يوجد عالقة منهجية بين بنية ونطاق وطبيعة أنشطة االستثمار األجنبي املباشر والبنية االقتصادية لتلك الدول تعكس مستوى تنميتها
االقتصادية.
 .2يوجد تأثير تفاعلي بين ثالث مجموعات من املزايا :مزايا امللكية ) (Oللشركات املحلية؛ ومزاياها للشركات املتعددة الجنسيات MNEs؛ ومزايا موقع
) (Lالدول .وهذا التفاعل ال ديناميكي الثالثي االتجاهات هو جوهر التنمية االقتصادية التي تدعمها الشركات املتعددة الجنسيات .MNEs
 . 3يمكن تحليل هذه العالقة بشكل مفيد من خالل تصنيف تطورها عبر خمس مراحل ،ونستطيع مالحظة هذا التقدم في جميع الدول بالرغم من أن
معدل التغيير ونقاط االنعطاف تكون فري دة لكل دولة .وكانت املراحل ال خمس ملسار التنمية االقتصادية  -االستثمار the investment
) development path (IDPكما يلي:
ً
 املرحلة األولى :تكون تدفقات االستثمار األجنبي املباشر ضئيلة ،وتكون البنية التحتية غير كافية ،والسوق املحلي صغيرا  ،والقوة العاملة غير
مؤهلة  ،واإلطار القانوني غير متطور.
 املرحلة الثانية :يتم توجيه االستثمار األجنبي املباشر املتزايد للصناعات القائمة على املوارد أو على مستوى منخفض /متوسط من املعرفة.
 املرحلة الثالثة :يكون نمو تدفقات االستثمار األجنبي املباشر أقل أهمية ،ويتم التغلب على االستثمار األجنبي املباشر الوارد من خالل
تدفقات االستثمار األجنبي املباشر.
 املرحلة الرابعة :ينتقل االستثمار األجنبي املباشر إلى الصناعة كثيفة التكنولوجيا واملعرفة.
ً
 املرحلة الخامسة :يكون كل من االستثمار األجنبي املباشر الوارد والخارج مرتفعا للغاية.
ً
وحسب هذه النظرية :املراحل األولى (املرحلة األولى والثانية) تخص االقتصاديات األقل نموا حيث يسود تدفقات االستثمار األجنبي املباشر ،بينما
املراحل األخيرة (املرحلة الرابعة والخامسة) تكون سمة مميزة للدول املتقدمة.
3
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 IDPالذي يوضحه الشكل التاليNarula and Guimón (2010) :

شكل( :)1مسارالتنمية االقتصادية  -االستثمار
املصدر:

) Nar u la an d G u i mó n ( 2 0 1 0

لكن نوعية االستثمار األجنبي املباشر الذي تتلقاه دولة ما ال يقل أهمية عن كميته ،ألن "زيادة االستثمار األجنبي املباشر ال تعني بالضرورة زيادة
نسبية في التنمية االقتصادية") (Narula and Guimón, 2010؛ وهو ما أثبتته نتائج بعض الدراسات التي أجراها ) ،Lipsey (2000واألونكتاد (،)2006
ً
وغيرهم .وأثبتت هذه األبحاث أن هناك تنوعا في الخصائص املحددة بشكل خارجي يؤثر على مسار التنمية االقتصادية -االستثمار في أي دولة ،واملوارد
الطبيعية ،وحجمها وسكانها ،ودرجة التصنيع ،والسياسات الحكومية املطبقة ،والبنية االقتصادية والسياسية وغيرها ،وسيصعب تداخل تأثيرات
االستثمار األجنبي املباشر الداخلة مع عوامل النمو االقتصادي األخرى من اختبار العالقة ب ين تدفقات االستثمار األجنبي املباشر والتنمية االقتصادية
باستخدام نماذج تجريبية.
لذلك ،من أجل التقدم نحو مستوى أعلى من التنمية االقتصادية ،يتعين على الدولة جذب االستثمارات األجنبية املباشرة التي "تساهم في تعزيز
القوة التكنولوجية املحلية واألصول الخاصة باملواقع" ،وتحفز "خلق وتطوير مزايا تنافسية قائمة على االبتكار واملعرفة"(Iacovoiu, 2014 ) .
وعلى الرغم من أن االستثمار األجنبي املباشر الداخل يؤثر على التنمية االقتصادية ،فإنه يعتمد بشكل كبير على جودة االستثمار األجنبي املباشر،
إال أن الخبراء يرون أن ذلك أعلى بكث ير في الوقت الذي تتجاوز فيه قيمة مخزون االستثمار األجنبي املباشر الوارد كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي
مستوى الـ (Iacovoiu, 2015 ) .٪40

الدراسات السابقة:
يعتقد بأن لالستثمار األجنبي املباشر تأثير إيجابي على النمو االقتصادي نتيجة للعمليات الخارجية اإليجابية التي تولدها الشركات املتعددة
الجنسيات للدول املضيفة ،وهناك العديد من الدراسات حول هذه املسألة ،فبعضها يشير إلى أن االستثمار األجنبي املباشر له تأثير إيجابي كبير على
النمو االقتصادي في الدولة املضيفة إال أن الحجم يعتمد على ظروف الدولة املضيفة ،بينما تشير أعمال أخرى إلى عدم وجود ترابط قوي بين االستثمار
األجنبي املباشر إلى النمو االقتصادي للدولة املضيفة (  . (DrigĂ, 2011وبالنظر إلى األدلة املتضاربة في األدبيات املتعلقة بتأثير االستثمار األجنبي املباشر
على اقتصاد الدولة املضيفة ،وباألخص التنمية االقتصادية .فقد اختبر ) Saqib et al. (2013تأثير االستثمار األجنبي املباشر على النمو االقتصادي في
باكستان خالل الفترة  1981حتى عام  ، 2010وأدخل في معادلته أربعة متغيرات تشمل الديون والتجارة والتضخم واالستثمار املحلي باإلضافة إلى
االستثمار األجنبي املباشر ،واقتصر اختبار تأثير هذه املتغيرات على االقتصاد الباكستاني على طريقة املربعات الصغرى  ،وأشارت نتائجهم إلى أن أداء
ً
ً
ً
االقتصاد الباكستاني يتأثر سلبا باالستثمار األجنبي بينما وجدوا أثرا ايجابيا لالستثمار املحلي على اقتصادها ،كما وجدوا أن الديون والتجارة والتضخم
لها تأثير سلبي على الناتج املحلي اإلجمالي.
ويرى ) Iacovoiu (2015من الناحية النظرية أن االستثمار األجنبي املباشر الداخل يعزز التنمية االقتصادية للدولة املضيفة بسبب مساهمته في
ً
زيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسيةً ،
وبناء على هذه الفكرة واستنادا إلى أحدث األبحاث النظرية والتجريبية املتعلقة بمراحل التنمية االقتصادية ،يؤكد
العالقة بين تدفقات االستثمار األجنبي املباشر والتنمية االقتصادية من خالل تحليل مؤشرين اقتصاديين هما :نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي
ومخزون االستثمار األجنبي املباشر الوارد كنسبة مئوية في الناتج املحلي اإلجمالي لـ  141دولة في جميع أنحاء العالم في عام  ، 2013وبين وجود عوامل
مهمة أخرى تتعلق بمساهمة االستثمار األجنبي املباشر في التنمية االقتصادية مثل نوعية رأس املال األجنبي ،والظروف الحالية لالقتصاد املضيف.
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ودرس ) Liu et al. (2014باستخدام بيانات املقاطعات الصينية لعامي  2011- 1978قنوات تأثير االستثمار األجنبي املباشر على النمو وعدم
املساواة في الصين على املستوى اإلقليمي ،ووجدوا أن االستثمار األجنبي املباشر يسهل النمو عن طريق تعزيز تراكم رأس املال املادي والبشري  ،كما أن
له تأثير سلبي على نمو اإلنتاج نتيجة مزاحمة االستثمار املحلي ،وخفض إيرادات الحكومة املحلية ،وزيادة تكلفة الفرصة البديلة لالبتكارات
التكنولوجية ،ووسع فجوة النمو بين األقليم من خالل تأثيره على تراكم رأس املال املادي وتقدم التكنولوجيا بينما ضيق فجوة النمو من خالل التأثير
على مستوى التعليم العالي والبنية الصناعية واإليرادات الحكومية ودرجة االنفتاح والفائض التجاري.
ويرى ) Chen et al. (2010أنه ال يزال حجم االستثمار األجنبي املباشر الذي يعزز التنمية االقتصادية طويلة األجل للمناطق املتخلفة مسألة
محفوفة باملشاكل ،وظهور مناطق صناعية جديدة في الصين من خالل االستثمار األجنبي املباشر أتاح فرصة جيدة إلعادة النظر في املوضوع .حيث
ً
تطورت كونشان في سوتشو في الصين من منطقة فقيرة إلى مركز تكنولوجيا معلومات عالمي في غضون  25عاما  ،وسمح االستثمار األجنبي املباشر
ً
بتحديث اقتصادها تدريجيا باتباع مسار التنمية الذي اعتمد على زرع سالسل اإلنتاج الكاملة في تايوان.
ً
وبحث ) Feridun and Sissoko (2011العالقة بين النمو االقتصادي مقاسا بنصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي واالستثمار األجنبي املباشر
لسنغافورة باستخدام منهجية غراينجر السببية ومتجه االنحدار الذاتي ،وبينت األدلة إلى وج ود سببية متجه من االستثمار األجنبي املباشر إلى النمو
االقتصادي.
واختبر ) Ünlü et al. (2017مجموعتين من الدول :مجموعة من خمسة دول متخلفة غنية باملوارد الطبيعية ،و  5دول متقدمة فقيرة باملوارد
الطبيعية؛ وتتكون املجموعة األولى من :جمهورية الكونغو الديمقراطية وغ انا وليبيريا ونيجيريا وزيمبابوي  ،بينما تتكون املجموعة الثانية من :الدنمارك
وأملانيا وأيرلندا وفنلندا وسويسرا .وقامت الدراسة بإجراء تحليل يعتمد على نماذج األثر الثابت ،تشعر البلدان املتخلفة بالقلق إزاء جميع متغيرات
ً
الجودة املؤسسية تقريبا  ،في حين تشعر مجموعة املتقدمة بقلق أكثر نتيجة عدم االستقرار السياس ي كالعنف أو احتمال اإلرهاب وفعالية الحكومة
بخالف املتغيرات السياسية .وإنشاء املؤسسات السياسية التي تعمل على الحد من الفساد ،وتحسين نوعية القانون  ،والحد من مشاكل تنفيذ العقود،
واحترام صوت الناخبين ،وزيادة جودة التحكم في األسواق ،قد يسمح للموارد الطبيعية واالستثمار األجنبي املباشر بالتصرف بشكل إيجابي بالتنمية
االقتصادية في املجموعة الغنية باملوارد الطبيعية /البلدان النفطية والدول املتخلفة.
بينما درس حمدان ( )2016دور االستثمار األجنبي املباشر في التنمية االقتصادية في الدول العربية للفترة  2013- 1995وتوصل إلى وجود أثر سلبي
بينهما ،وهذا مخالف للنظرية والواقع ،إال أن السواعي ( ) 2017بين أثر االستثمار األجنبي املباشر على بعض املتغيرات الكلية لالقتصاد األردني خالل
الفترة  2013- 1980وتوصل إلى وجود أدلة على وجود اتجاه إيجابي لسببية غراينجر من االستثمار األجنبي املباشر الوارد إلى :الناتج املحلي اإلجمالي،
والصادرات ،واملستوردات على األجل القصير والطويل.

البيانات واملنهجية:
للتحقق من قابلية التطبيق للعالقة بين االستثمار األجنبي املباشر والتنمية االقتصادية سنحلل مؤشري االقتصاد ال كلي :حصة الفرد من الناتج
املحلي اإلجمالي (يعكس مستوى التنمية االقتصادية) ومخزون االستثمار األجنبي املباشر الوارد .وُيقاس االستثمار األجنبي املباشر  FDIبصافي تدفقات
االستثمار األجنبي املباشر ،أي مجموع رأس املال ،واألرباح املعاد استثمارها ،ورأس املال طويل األجل ورأس املال القصير األجل كما هو موضح في ميزان
املدفوعات .وتم الحصول على هذه املتغيرات من قاعدة بيانات .UNCTAD
 خصائص البيانات
يعرض الجدول ( ) 2بعض اإلحصائيات الوصفية لنصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي واالستثمار األجنبي املباشر ملجموعة الدول
مت وسطة الدخل من الشريحة العليا  ،ونالحظ االختالفات الكبيرة في توزيع تدفق االستثمار األجنبي املباشر وحصة الفرد من الناتج الحقيقي لدول هذه
الطبقة .واستخدمنا االستثمار األجنبي املباشر الوارد.
ويجب أن نالحظ القضايا التالية املتعلقة بالعالقة بين االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة ومستوى التنمية االقتصادية للدولة املضيفة:
 .1الدول التي تلقت أعلى تدفقات من االستثمار األجنبي املباشر (مستوى مخزونات االستثمار األجنبي املباشر الوارد كنسبة مئوية من الناتج املحلي
اإلجمالي بين  )٪13.5- 10تناسب املرحلة األولى من التنمية االقتصادية (العوامل املدفوعة) وتشمل سانت فنسنت وجزر غرينادين وأنغوال
وتركمان ستان وأذربيجان وجورجيا وجزر مارشال وجزر املالديف وباالو.
 .2هناك بعض الدول التي تقترب من املستوى العالي من التنمية االقتصادية (املرحلة  )3يعزى بعضها التأثير اإليجابي لالستثمار األجنبي املباشر
املتجه إلى الداخل (مستوى مخزون االستثمار األجنبي املباشر الوارد كنسبة مئوية في الناتج املحلي اإلجمالي) كما هو موضح في الجدول أدناه
(الجدول .)2
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جدول( :)2العالقة اإليجابية بين االستثماراألجنبي املباشروالتنمية االقتصادية
حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي (دوالرأمريكي)

الدولة

6980
3711
6389
3892
3651
3449
6875
14428

سانت فنسنت وجزر غرينادين
أنغوال
تركمانستان
أذربيجان
جورجيا
جزر مارشال
جزر املالديف
باالو

مخزون االستثمار األجنبي املباشراملوجه إلى الداخل كنسبة مئوية
من الناتج املحلي اإلجمالي ()٪
13.5
13.4
12.5
11.9
11.6
11.4
10.6
9.9

املصدر :حسبها الباحث

 .3فالدول التي تتميز بمستويات مماثلة من مخزونات االستثمار األجنبي املباشر الداخلة كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي تظهر قيم ا مختلفة
من حيث التنمية االقتصادية كما هو الحال بالنسبة للدول املذكورة في الجدول (.)3
جدول( :)3مستوى االستثماراألجنبي املباشرالداخل والتنمية االقتصادية
الدولة
ألبانيا

حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي (الدوالراألمريكي)
مخزون االستثمار األجنبي املباشرإلى الداخل كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي٪10- ٪5 :
9.5

9.4
بناما
6.8
القديسة لوسيا
6.8
سورينام
6.7
كازاخستان
6.2
غرينادا
6.1
جامايكا
5.8
فيجي
5.4
دومينيكا
5.2
الجبل األسود
5.1
صربيا
5.1
لبنان
الغابون
5.1
مخزون االستثمار األجنبي املباشرإلى الداخل كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي- ٪ 1:أقل من ٪5
4.8
كولومبيا
4.8
كوستا ريكا
4.0
األردن
3.7
TFYRمقدونيا
بيرو
جمهورية الدومنيكان

3.6
3.4

ماليزيا
البرازيل
االتحاد الروس ي
موريشيوس
روسيا البيضاء

3.3
3.3
3.0
2.9
2.6

ناميبيا
املكسيك

2.5
2.5

رومانيا
بليز
غيانا
البوسنة والهرسك
بلغاريا
ديك رومي
الصين

2.4
1.9
1.7
1.7
1.5
1.4
1.2
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1.1
1.1

1.0
باراغواي
1.0
الجزائر
مخزون االستثمار األجنبي املباشرإلى الداخل كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي أقل من ٪1
0.8
إيران (جمهورية  -اإلسالمية)
0.8
جنوب أفريقيا
اإلكوادور
فنزويال (النائب البوليفاري)

0.8
0.6

توفالو
غينيا االستوائية
تايالند
بوتسوانا
العراق

0.6
0.5
0.4
0.1
3.7-

املصدر :حسبها الباحث

وبالرغم من أن األمثلة قد تستمر ،فإننا نقدر أن البيانات الواردة أعاله ذات صلة إلثبات أن كمية االستثمار األجنبي املباشر التي تتلقاها الدولة
ً
ليست شرطا ال غنى عنه لتقييم أثرها على التنمية االقتصادية  ،كما يوضح الجدول ( )4الخصائص اإلحصائية الوصفية التالية:
جدول( :)4الخصائص اإلحصائية
FDI
3451.954
171.0000
135610.0
-10340.00
12501.58
6.696350
56.04485

GDP
3556.029
2544.000
22742.00
186.0000
3096.985
1.759938
7.314252

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

198917.8
0.000000

2060.361
0.000000

Jarque-Bera
Probability

املصدر :حسبها الباحث

 طريقة التقدير
ولتقدير العالقة بين االستثمار األجنبي املباشر الوارد والتنمية االقتصادية سنستخدم العالقة البسيطة التالية:
)(1

حيث أن:
: GDPt
: FDIt

GDPt =  0 + 1FDIt +  t

املتغير التابع :مؤشر التنمية االقتصادية أو األداء االقتصادي (حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي)
املتغير التفسيري :االستثمار األجنبي املباشر

ويتكون النموذج من متغيرين :حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي ) ، (GDPواالستثمار األجنبي املباشر لكل فرد ) ، (FDIوتم تحديد الناتج املحلي
اإلجمالي كمتغير تابع ،واالستثمار األجنبي كمتغير تفسيري  .والختبار العالقة بينهما نستخدم منهجية جزم البيانات املقطعية الزمنية الحركية dynamic
.panel data
 اختبار السكون
سيتم في البداية اختبار سكون  stationarityالسلسلة الزمنية باستخدام اختبار *.Levin, Lin & Chu t
وتم اختب ار كل سلسلة عند املستوى باستخدم اختبار * ،Levin, Lin & Chu tووجد أن  GDPله جذر وحدة و  FDIليس له جذر وحدة (ساكن)
ً
ساكنا عند الفرق األول عند مستوى
عند املستوى  ،واستخدم اختبار * Levin, Lin & Chu tعند الفرق األول للمتغير  GDPوأظهرت النتائج أنه أصبح
معنوية يقل عن  ٪1كما في الجدول (.)5
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جدول( :)5نتائج اختبارالسكون
*Levin, Lin & Chu t

املتغير

)I(0
3.41013
***-39.1467

GDP
FDI

)I(1
***-22.6912
-

مالحظة :مستوى معنوية *** ٪ 5 ** ،٪1و *.٪10
املصدر :حسبها الباحث.



تقديرمعادلة االثرالثابت Fixed ef f ects

وبما أنه يوجد لدينا فقط متغيرين اثنين سنستخدم طريقة انجل غراينجر على مرحلتين للتكامل املشترك ،ففي املرحلة األولى قدرنا عالقة
االنحدار بينهما باستخدام طريقة األثر الثابت  ، Fixed effectsوكانت النتائج كما يلي:
جدول( :)6ملخص النتائج الخاصة بتقديراالنحدارللسلسلة الزمنية للفترة 2016- 1970
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0000
0.0000

15.90434
20.02053

191.2260
0.007448

3041.323
0.149106

C
FDI

Effects Specification
)Cross-section fixed (dummy variables
Weighted Statistics
4264.878
3236.494
9.72E+09
0.120013

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

0.490099
0.478317
2498.364
41.59714

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic

Unweighted Statistics
3556.029
0.103257

0.341916 Mean dependent var
1.01E+10 Durbin-Watson stat

R-squared
Sum squared resid
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وقدرنا املعادلة ( )1وأشارت نتائج التقدير إلى وجود عالقة موجبة ومعنوية بين االستثمار األجنبي املباشر (املتغير املستقل) والناتج املحلي اإلجمالي
(املتغير التابع) وقدرها  0.149أو  ،٪14.9فإذا زاد االستثمار األجنبي املباشر بمقدار  1مليون دين ار ستزيد حصة الفرد بمقدار  ،٪14.9وبما أننا افترضنا
أن حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي كمؤشر للتنمية االقتصادية نستنتج أن االستثمار األجنبي املباشر يساعد على إحداث التنمية االقتصادية
ملجموعة الدول متوسطة الدخل من الشريحة العليا؛ وهذا ما أيدته دراسة ) Matei (2004ومن وجهة نظر الدولة املضيفة ،حيث يولد نقل
ً
التكنولوجيا عن طريق االستثمارات األجنبية املباشرة آثارا إيجابية كتحسين معرفة العمال وقدراتهم؛ ونشر املمارسات التكنولوجية واإلدارية ،بما
يعكس تكاليف وجودة السلع والخدمات؛ وتنمية العالقات بين الشركات الوطنية واملؤسسات املحلية ،وتحفيز الشركات املحلية لتوجيه جهودها نحو
نشاط تكنولوجي ملواجهة منافسة النمو .ومن ناحية أخرى يرى ) Akçomak and Weel (2008أن النقل العلمي والتكنولوجي يؤدي إلى تعزيز اإلنتاجية
ً
ً
في االقتصاد األقل تقدما  ،وتتنافس الشركات على أساس السعر و /أو جودة املنتج .وباملقارنة مع الشركات األكثر تطورا  ،يجب أن تتنافس الشركات على
أساس قدراتها الخاصة في االبتكار التكنولوجي.
 اختبار التكامل املشترك
ن
والختبار التكامل املشترك  cointegrationبين املتغيرين سنستخدم الخطوة الثانية من منهجية انجل -غراينجر ،ونختبر سكو بواقي هذه املعادلة
وتبين بأنها ساكنة كما في الجدول ( ،) 7وبالتالي نستنتج وجود تكامل مشترك بين املتغيرين.
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جدول ( :)7اختبارسكون البواقي
*Prob.
*
0.000
0

Statistic

Method

-4.36078

*Levin, Lin & Chu t

** Probabilities are computed assuming asympotic normality

املصدر :حسبها الباحث

يبين الجدول ( )7أن إحصائية  Levin, Lin & Chu tالختبار جذر الوحدة عند املستوى ) (levelذات داللة احصائية عند مستوى معنوية يقل عن
 ،٪1ومن ثم نستطيع القول بأن ّ
متغير حد الخطأ ساكن ،وبالتالي نستنتج وجود عالقة تكاملية بين االس تثمار األجنبي املباشر والناتج املحلي اإلجمالي على
املدى الطويل؛ أي يوجد بينهما تكامل مشترك.
 اختبار السببية
ويشير وجود عالقة التكامل املشترك بين  GDPو  FDIإلى وجود عالقة سببية في اتجاه واحد على األقل ،لكنه ال يشير إلى اتجاه العالقة السببية بين
ّ
ّ
للمتغيرات
املتغيرات ،ويبين الجدول ( ) 8نتائج سببية غراينجر في املدى القصير واملدى الطويل حسب آلية تصحيح الخطأ ( ،)ECMوتشير إحصائية F
التفسيرية في كل من املعادالت الثالث إلى األهمية اإلحصائية آلثار سببية املدى القصير ،وإحصائية  tملعامل إبطاء حد تصحيح الخطأ في املعادلة التي
ّ
متغيرها التابع  GDPإلى وجود داللة إحصائية لتأثير سببي على املدى الطويل.
ّ
املتغيراملستقل
ّ
املتغير التابع
GDP
FDI

جدول( :)8نتائج اختبارسببية غراينجر
ّ
متغيرات املدى القصير

GDP

ّ
متغير املدى الطويل

FDI

ECT

-

**10.359

***-0.026

***18.583

-

***-0.1696

*** معنوي عند مستوى معنوية  ** ،٪1عند مستوى معنوية  * ،٪5معنوي عند مستوى معنوية ٪10
املصدر :حسبها الباحث

تتلخص نتائج العالقات السببية بين  GDPو  FDIفي الجدول ( )8كما يلي:
 .1عدم قبول الفرضية العدمية للعالقة السببية من نمو االستثمار األجنبي املباشر إلى حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي؛ أي أن االستثمار األجنبي
املباشر يسبب التنمية االقتصادية املمثلة بحصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي ويؤثر فيها في املدى القصير والطويل.
 .2عدم قبول الفرضية العدمية للعالقة السببية من نمو حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي إلى االستثمار األجنبي املباشر؛ أي أن التنمية
االقتصادية تسبب االستثمار األجنبي املباشر وتؤثر فيه في املدى القصير والطويل.
 .3ج  -إن اتجاه السببية ثنائي االتجاه بين االستثمار األجنبي املباشر الوارد والتنمية االقتصادية في املدى القصير واملدى الطويل.
 .4د  -كما يشير  ECTإلى وجود آلية تصحيح اختالل التوازن بين االستثمار األجنبي املباشر الوارد والتنمية االقتصادية؛ وتؤكد النتيجة وجود عالقة على
املدى الطويل واستقرار العالقة بين املتغيرين كما أشارت إليه نتائج اختبار السببية في جدول ( )8أعاله .كما بينت النتائج أن االختالل يعود إلى حالة
التوزان بسرعة  0.026أو  ٪2.6إال أن هذه السرعة بطيئة وتستغرق عملية العودة إلى حالة التوازن مدة  38سنة.

الخالصة:
هدفت هذه الدراسة إلى بيان تأثير االستثمار األجنبي املباشر ملجموعة الدول متوسطة الدخل من الشريحة العليا على التنمية االقتصادية فيها
ً
وعلى أدائها االقتصادي ،وأوضحت أن االستثمار األجنبي املباشر يلعب دورا في هذه االقتصادات .واثبتت هذه الدراسة وجود عالقة طويلة األجل بين
املتغيرات؛ ونستطيع تلخيصها كما يلي:
 .1بينت النتائج وجود عالقة موجبة بين االستثمار األجنبي املباشر والناتج املحلي اإلجمالي قدرها  ،٪14.9فإذا زاد االستثمار األجنبي املباشر بمقدار
 1مليون دينار ستزيد حصة الفرد بمقدار .٪14.9
 .2يساعد االستثمار األجنبي املباشر على إحداث التنمية االقتصادية ملجموعة الدول متوسطة الدخل من الشريحة العليا؛
وبالتالي توص ي هذه الدراسة ب ً
ناء على النتائج السالفة بما يلي:
 .1صياغة وتنفيذ سياسات اقتصادية تشجيع االستثمار املحلي واالستفادة من االستثمار األجنبي املباشر.
 .2نقل واستيعاب املعارف والتكنولوجيا لتطوير اإلنتاج.
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امللحق
ECONOMY

GDP per capita

FDI

GDP

FDI/GDP

3- 2 املرحلة االنتقالية بين املرحلتين
Palau
Panama
Argentina
Costa Rica
Turkey
Maldives
Mauritius
Malaysia
Grenada
Romania
Venezuela (Bolivarian Rep. of)

14428
13680
12449
11825
10863
9875
9679
9508
9469
9439
9230

31
5209
5745
2762
11987
448
349
9926
63
4573
1772

310
55188
545866
57436
863712
4224
12216
296531
1016
186691
291376

9.9
9.4
1.1
4.8
1.4
10.6
2.9
3.3
6.2
2.4
0.6

Equatorial Guinea
Russian Federation
Brazil
Mexico
Lebanon
China
Dominica
Saint Lucia
Kazakhstan
Bulgaria
Gabon
Saint Vincent and the Grenadines
Montenegro
Botswana
Libya
Dominican Republic
Turkmenistan
Peru
Ecuador
Thailand
Suriname
Colombia
Iran (Islamic Republic of)
South Africa
Fiji
TFYR of Macedonia
Serbia
Belarus
Jamaica
Bosnia and Herzegovina
Belize
Guyana
Namibia
Iraq
Jordan
Albania
Paraguay
Algeria
Azerbaijan
Angola
Georgia
Marshall Islands
Tuvalu

8742
8655
8649
8444
8400
7993
7907
7848
7505
7465
7002
6980
6958
6917
6826
6722
6389
6049
5982
5911
5871
5806
5299
5274
5197
5163
5104
5001
4879
4808
4745
4444
4415
4301
4088
4054
4039
3917
3892
3711
3651
3449
3307

54
37668
58680
26739
2564
133700
31
95
9069
776
703
104
226
10
493
2407
4522
6863
744
1554
222
13593
3372
2270
270
397
2299
1235
856
285
33
58
275
-5911
1539
1124
274
1546
4500
14364
1661
21
0

10678
1246015
1795926
1076914
50458
11218281
581
1397
135005
53240
13863
765
4374
15566
42960
71584
36180
192210
98010
407026
3278
282463
425403
295440
4671
10746
45014
47408
14057
16910
1741
3437
10947
160021
38655
11864
27165
159049
37847
106918
14333
183
37

0.5
3.0
3.3
2.5
5.1
1.2
5.4
6.8
6.7
1.5
5.1
13.5
5.2
0.1
1.1
3.4
12.5
3.6
0.8
0.4
6.8
4.8
0.8
0.8
5.8
3.7
5.1
2.6
6.1
1.7
1.9
1.7
2.5
-3.7
4.0
9.5
1.0
1.0
11.9
13.4
11.6
11.4
0.6

)املرحلة الثانية (مدفوعة الكفاءة
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امللخص:
هدف البحث إلى تعريف دور تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي في تحقيق جودة التدقيق ودعم استراتيجية التدقيق
املستخدمة في شركات تدقيق الحسابات في مملكة البحرين من خالل اختبار مجموعة فرضيات تناولت دور تقنيات الذكاء االصطناعي في تحقيق جودة
التدقيق من جهة ودعمها في تحقيق استراتيجية التدقيق من جهة اخرى في شركات التدقيق في مملكة البحرين ،وبين البحث أهمية استخدام التدقيق
الرقمي في جودة عملية التدقيق ودعم استراتيجية التدقيق في شركات التدقيق العاملة في مملكة البحرين ،وتوصل البحث إلى أن استخدم تقنيات
الذكاء االصطناعي يسهم في تحقيق جودة في عملية التدقيق و كذلك يسهم أيضا في دعم تطبيق استراتيجية التدقيق في مملكة البحرين وعلى ضوء
النتائج قدم الباحثين عدد من التوصيات أبرزها :االهتمام بتقنيات الذكاء االصطناعي ودورها باستخدام التدقيق الرقمي في تحقيق جودة التدقيق
فضال عن دعمها الستراتيجية التدقيق في شركات التدقيق العاملة في مملكة البحرين.
الكلمات االفتتاحية :الذكاء االصطناعي؛ التدقيق الرقمي؛ جودة التدقيق؛ استراتيجيات التدقيق؛ شركات التدقيق في البحرين.

املقدمة:
أدى التطور في ذكاء االعمال واستخدام الحواسيب الى زيادة االهتمام باستخدام التقنيات الحديثة في عملية التدقيق ،اذ يؤدي ذلك الى التغلب
في بعض جوانب القصور البشري عند ممارسة الحكم املنهي ،وينعكس ذلك على تحسين كفاءة وفاعليه عملية التدقيق ،إذ أن منهجيات التدقيق
الجديدة تتبنى مفهوم املخاطر والذي يتضمن بعدا ًاستراتيجيا ً فيما يتعلق بقدرة الوحدة االقتصادية على تحقيق أهدافها ،االمر الذي يتطلب من
مدققي الحسابات االعتماد على التكنولوجيا املتقدمة التي يمكن أن تحدد العوامل التي تمنع الوحدة من تحقيق أهدافها.
تساهم تقنيات ذكاء االعمال في بناء املؤسسات وخدمة الزبائن واملنافسة في السوق اإلعمال ،وتساعد تكنولوجيا املعلومات في اتخاذ قرارات
وتحسين اإلنتاجية لدى منظمات األعمال ،وتعت بر من أهم الوسائل املستخدمة في املنشآت األعمال في تقديم خدماتها وإنتاج املنتجات في معالجة
البيانات واألحداث االقتصادية وقد أثر استخدام املعلومات املؤتمتة على األنظمة املالية واملحاسبية وضوابط الرقابة الداخلية في منشئات األعمال
واألمر الذي ترتب عليه إلزامية دخول تقنيات الذكاء االصطناعي في أداء أعمال التدقيق و ظهر ما يسمى التدقيق الرقمي وظهور املعايير املهنية التي
ترشد و توجه طرق التعامل مع هذه األنظمة عند تدقيق الحسابات في بيئة املعلومات املؤتمتة ،اذ تساعد عملية التدقيق الرقمي باستخدام تقنيات
الذكاء االصطناع ي في تحسين كفاءة وفعالية عملية التدقيق الخارجي ،وانجاز مهام التدقيق الخارجي بأقل وقت و بكلفة اقل األمر الذي يسهم في تحسين
كفاءة جودة خدمات التدقيق ودعم استراتيجية التدقيق و تقليل مخاطر التدقيق ،و زيادة ربحية شركات التدقيق و الحصة السوقية لشركات
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التدقيق ،وم ن هنا تأتي فكرة البحث في بيان مدى مساهمة التدقيق الرقمي في تحقيق جودة التدقيق لشركات تدقيق الحسابات ودعم استراتيجية
التدقيق بالتطبيق على الشركات العاملة في مملكة البحرين ويتضمن الفصل االول ما يلي:
أهمية البحث:
تكمن أهمية هذه البحث في كونه يتناول موضوع من أ حدث املوضوعات التي تناولت الربط بين عدة مواضيع حيوية وهي تقنيات الذكاء
االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي وعالقته في تحقيق جودة التدقيق ودعم استراتيجية التدقيق لشركات تدقيق الحسابات في مملكة البحرين ،اذ
ً
أن قطاع تدقيق الحسابات يعتبر من القطاعات املهمة في إضف اء الثقة على البيانات املالية ،وهذه التنافسية عالية جدا  ،األمر الذي يتطلب وجود
عوامل تجعل من شركات التدقيق تقدم خدمات ذات جودة عالية أكثر من غيرها من خالل استخدام التدقيق الرقمي في أداء خدمات التدقيق ،وتأتي
أهمية هذا البحث في انه تناول موضوع مهم وحديث وهو دور استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في عمليات التدقيق كأداة لدعم استراتيجية التدقيق
ولتحقيق جودة التدقيق في شركات تدقيق الحسابات.
أهداف البحث:
 .1التعرف على اإلطار املفاهيمي للذكاء االصطناعي.
 .2توضيح ماهية وأساليب ومفهوم التدقيق الرقمي.
 .3بيان دور وأهمية التدقيق الرقمي في تحقيق جودة التدقيق في شركات التدقيق في مملكة البحرين.
 .4بيان دور وأهمية التدقيق الرقمي في دعم استراتيجية التدقيق في شركات التدقيق في مملكة البحرين.
 .5بيان معوقات استخدام وتطبيق التدقيق الرقمي في شركات التدقيق في مملكة البحرين.
مشكلة البحث:
إن شركات التدقيق في سعيها لتحقيق جودة التدقيق تخضع ملجموعة من العوامل والقيود الداخلية والخارجية ولعل واحدة منها إن لم يكن
أهمها التدقيق الرقمي ،وتكمن مشكلة البحث في االجابة عن التساؤل االتي:
 .1ما دور تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي في تحقيق جودة التد قيق من وجهة نظر مدققي الحسابات
 .2ما دور تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي في دعم استراتيجية التدقيق من وجهة نظر مدققي الحسابات.
فرضيات البحث:
يسعى هذا البحث إلى اختبار الفرضيات التالية:
 .1الفرضية األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي ن تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي وبين عملية التدقيق في شركات
تدقيق الحسابات في مملكة البحرين.
 .2الفرضية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي وبين تحقيق جودة التدقيق في
شركات تدقيق الحسابات في مملكة البحرين.
 .3الفرضية الثالثة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي وبين دعم استراتيجية التدقيق في
شركات تدقيق الحسابات في مملكة البحرين.
 .4الفرضية الرابعة :ال توجد معوقات تحد من االستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي في تحقيق جودة التدقيق
واستراتيجية التدقيق في شركات تدقيق الحسابات في مملكة البحرين.
أنموذج البحث:
تم اعداد أنموذج افتراضيا للبحث استمدت متغيراته من الدراسات النظرية ذات العالقة إذ يشير النموذج إلى وجود عالقة ارتباط بين
متغيراته ،فضال عن تأثير باتجاه واحد لتقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي بوصفه متغيرا مستقال في تحقيق جودة التدقيق ودعم
استراتيجية التدقيق بوصفهما متغيرات معتمدة.
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املتغير املستقل

املتغير التابع

تقنيات الذكاء االصطناعي
باستخدام التدقيق الرقمي

- 1جودة التدقيق
- 2استراتيجية التدقيق
شكل( :)1أنموذج الدراسة

منهجية وأسلوب البحث:
ً
ً
لتحقيق أهداف البحث استخدم املنهج الوصفي والتحليلي ،الذي يعتمد على دراسة الواقع او الظاهرة ويهتم بوصفها وصفا دقيقا وكميا  ،ومن
خالل استخدام األسلوب التطبيقي ،وقد تم جمع البيانات واملعلومات ،وتم االستعانة بما متوفر من مراجع ودوريات وشبكة االنترنت في تغطية الجانب
النظري فيما اعتمدت استمارة االستبانة في الجانب التطبيقي التي تعد الوسيلة الرئيسة إ ذ تمت صياغة فقراتها بما يتالءم مع متغيرات البحث
باالستفادة من الدراسات املذكورة في الجانب النظري التي تناولت تلك املتغيرات وقد روعي في صياغة فقرات االستبانة البساطة والوضوح فضال عن
إخضاعها لالختبارات العلمية واملوضوعية لقياس ثباتها وصدقها الظاهري.
عينة ومجتمع البحث:
يتكون مجتمع البحث من جميع شركات تدقيق الحسابات العاملة في مملكة البحرين البالغة (  17شركة) حسب ما ورد في التقرير السنوي
لوزارة التجارة والصناعة – مسجل الشركات ،للشركات املسجلة لعام  ، 2019وتضم هذه الشركات  118مدقق حسابات وتم اختيار عينة عشوائية من
 85مدقق حسابات من  17شركة تدقيق مجازة في مملكة البحرين.
أدوات البحث ومصادرجمع البيانات:
اعتمد الباحثين على نوعين من مصادر املعلومات هما املصادر الثانوية مثل كتب اإلدارة والتدقيق والرقابة املالية واملحاسبة وتقنيات الذكاء
االصطناعي والتدقيق الرقمي واملوا د العلمية والنشرات والدوريات املتخصصة التي تبحث في موضوع الذكاء االصطناعي والتدقيق الرقمي وجودة
التدقيق واستراتيجية التدقيق ،كذلك املصادر األولية من خالل تصميم وتطوير استبانة خطية ملوضوع البحث الحالي ،وللتأكد من صدق األداة وقدرتها
على قياس متغيرات الدراسة ،فقد تم عرضها على هيئة محكمين من أساتذة املحاسبة واملختصين وذوي الخبرة ،فضال الى أنه تم استخراج معامل كرو
نباخ الفا لالتساق الداخلي اذ بلغ (  )% 97.1وهي نسبة جيدة جدا يعتمد عليها في اعتماد نتائج البحث الحالي.
تعريفات إجرائية:
الذكاء االصطناعي :هو أحد علوم الحاسب االلي الحديثة التي تبحث عن أساليب متطورة وتصميم أنظمة ذكية تعطي نفس الخصائص التي نعرفها
والتي تتشابه ولو في حدود ضيقه تلك التي تنسب الى الذكاء اإلنساني.
التدقيق الرقمي :استخدام برامج تدقيقية مؤتمتة في عملية التدقيق لفحص وتحقق وتقرير عملية التدقيق.
جودة التدقيق :هو إمكانية تحقيق أقص ى منفعة ممكنة من عملية التدقيق من خالل مجموعة من السياسات واإلجراءات التي يمارسها مدقق
الحسابات اثناء عمله وبما يتفق مع معايير التدقيق.
استراتيجية التدقيق :الخطة التي يضعها املدقق بهدف انجاز عمليه التدقيق خالل فتره محددة يعمد املدقق الى توزيع العمل بين املدققين بحسب
طبيعة العمل التدقيقي من خالل برنامج تنفيذي بعكس اهداف الخطة على شكل إجراءات عملية يمكن تتبعها واالشراف على تنفيذها.
الدراسات السابقة:
 دراسة الذنيبات( )2002بعنوان مدى وفاعلية استخدام تكنولوجيا املعلومات في عملية التدقيق في األردن تهدف الدراسة الى بيان اهمية تقنية
املعلومات في عملية التدقيق واثرها في كفاءة عملية التدقيق وفاعليتها وتوصلت الدراسة الى ان مدققي الحسابات في األردن يستخدمون تكنولوجيا
املعلومات في مجاالت التخطيط وتوثيق العمليات.
 دراسة عبد املجيد( )2009بعنوان استخدام الذكاء االصطناعي في تطبيقات الهندسة امليكانيكية) (دراسة مقارنة )وتهدف الدراسة الى التعرف على
أثر استخدام الذكاء االصطناعي في تطبيقات الهندسة الكهربائية ،وخلصت الدراسة الى وجود أثر لتقنيات الذكاء االصطناعي التي استخدمت في
تطبيقات الهندسة الكهرب ائية ،اذ قام الباحث باختيار تقنية املنطق الضبابي وذلك ملرونة هذا التطبيق في صياغة القوانين بينما قد نحتاج الى عدد
كبير من الخطوات البرمجية فيما لو استخدمنا تطبيق الشبكة العصبية الصناعية او قد نحتاج الى عمليات حسابية معقدة جدا وتوصلت الدراسة
الى ان تقنية ال شبكة العصبية تميل الى تمثيل املعلومات اذ يكون لدينا عدد اكبر من املعلومات وينصح باستخدام الشبكة العصبية في املشاريع
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 دراسة (عنبر وآل يحيى )2011،بعنوان" :استخدام الذكاء االصطناعي والتقنيات الحاسوبية في التدقيق و هدفت هذه الدراسة الى :تقديم برنامج
تدقيق الكترون ي متكامل وتطبيقه باستخدام الحاسوب اإللكتروني وتحديد أهم التحديات والصعوبات التي تواجه هذا التطبيق واملشاكل الناجمة
عن ذلك ،فضال عن بيان مجاالت االستفادة من الذكاء االصطناعي والتقنيات الحاسوبية في إنجاز عملية التدقيق وتوص ي الدراسة تشجيع العمل
ُ
على ادخال تقني ات الذكاء االصطناعي األخرى في عملية التدقيق ،واستخدام الحاسوب في تنفيذ العمليات املنطقية لعمل التحليالت الرياضية
مباشرة من واقع السجالت اإللكترونية.
 دراسة اليونس(  )2012املوسومة " استخدام تقانة الذكاء االصطناعي في إعادة هندسة العمليات وهدفت هذه الدراسة توضيح أهمية استخدام
تقانة الذكاء االصطناعي وإعادة هندسة العمليات في الشركة العامة لصناعة االدوية واملستلزمات الطبية في نينوى  ،وقد توصلت هذه الدراسة الى
تقانة الذكاء االصطناعي يمكن لها أن تساعد املدراء في الشركة قيد البحث في عملية اتخاذ القرار املناسب في الوقت املناسب ،كما توصلت الدراسة
الى يجب على الشركة قيد البحث اعتماد التقانات الحديثة في كل عملياتها وباألخص تقانة الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة والشبكات العصبية .
 دراسة الخصاونة ( )2013هدفت الدراسة دور التدقيق الرقمي في تحقيق املزايا التنافسية في شركات التدقيق في اململكة االردنية الهاشمية من
خالل اختبار مجموعة فرضيات تناولت دور التدقيق الرقمي في تحقيق ابعاد امليزة التنافسية في مكاتب التدقيق وبينت الدراسة املعوقات التي تحد
من االستفادة من استخدام التدقيق االلكتروني في تحقيق مزايا التنافسية في شركات التدقيق في اململكة االردنية الهاشمية ،وقد توصلت الدراسة
الى ان استخدام التدقيق الرقمي يسهم في تحقيق املزايا التنافسية من خفض في التكلفة والجودة واملرونة والحصة السوقية وتوصلت الدراسة الى
ان هناك معوقات تحد من استخدام التدقيق االلكتروني منها تكلفة البرمجيات املتخصصة بتدقيق وارتفاع اسعار برامج عامة وعدم مالئمتها لكافة
منشئات االعمال اضافة الى الحاجة الى التأهيل العلمي والعملي ملدقق الحسابات.
 دراسة عنبر( )2015املوسومة جودة التدقيق باعتماد الذكاء االصطناعي ويهدف البحث الى اعداد برنامج الكتروني يقوم بأعمال التدقيق كافة
ابتداء بالتخطيط ومرورا باختيار حجم العينات وتوثيق أوراق العمل وانتهاء بالحصول على مسودة التقرير وتقرير تقويم اداء العمل الرقابي انطالقا
من فرضية مفادها( ان اعتماد تقنية الذكاء االصطناعي في مراحل عملية تدقيق الحسابات سيؤدي الى انجاح مهمة التدقيق وتحسين مستوى
جودتها) وتم التوصل الى مجموعة من االستنتاجات منها قصور استغالل التسهيالت التي يقدمها الحاسب االلي في التدقيق لترشيد الجهد املبذول
واالقتصاد في الوقت املستغرق ألداء العمل التدقيقي وتوص ي الدراسة بضرورة تبني القائمين على مهنة التدقيق أتمتة العمل الرقابي باالعتماد على
أسلوب الذكاء االصطناعي ملا يحققه من سرعة االنجاز والدقة في استخالص النتائج وكذلك امكانية اعتماد البرنامج املقترح املبني على أساس الذكاء
االصطناعي كمرحلة اولى ودراسة تطويره من قبل الجهات الرقابية بما يتالءم مع التطورات.
 دراسة (عثمان وجميل  (2015 ،ه دفت الدراسة الى التعرف على امكانية استخدام تقنيات الذكاء الصناعي في ضبط جودة التدقيق الداخلي في
الشركات املساهمة العامة األردنية  ،وأشتمل مجتمع الدراسة على جميع الشركات املساهمة العامة ،اما العينة فتكونت من ( )188مستجيب يمثلون
املديرين املاليين ورؤساء أقسام املحاسبة ومدراء التدقيق الداخلي والعاملين في اقسام املحاسبة والتدقيق الداخلي في هذه الشركات وخلصت
الدراسة الى وجود أثر الستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في ضبط جودة التدقيق الداخلي ،وعلى ضوء النتائج قدم الباحثان عددا من التوصيات
اهمها االهتمام بالذكاء االص طناعي والتأكيد على امكانية استخدامه في الشركات املساهمة العامة واالهتمام بصورة أكثر في استخدام برمجيات
تكنولوجية متطورة ،وكذلك اجهزة ومعدات تكنولوجية لتطوير عمليات التدقيق الداخلي.
وتختلف دراستنا عن الدراسات السابقة انها تقيس متغيرات مستقلة وتابعة لم يتم قياسها سابقا وانها مطبقة في شركات التدقيق في مملكة البحرين
بينما الدراسات السابقة تناولت متغيرات اخرى وطبقت في العراق واالردن.

املبحث األول :اإلطار النظري لتقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي
املطلب االول :الذكاء االصطناعي (فكرة عامة)
الذكاء االصطناعي علم معرفي حديثا اذ ترجع جذور البحوث الخاصة بالذكاء االصطناعي إلى االربعينات مع انتشار الحاسبات واستخدامها
وتركيز االهتمام في بداية الخمسينات على الشبكات العصبية ،وفي الستينات نشاط البحث يتوجه نحو النظم املبينة على تمثيل املعرفة الذي استمر
العمل به في خالل السبعينات ومع بداية الثمانينات وبعد اعالن املشروع الياباني الذي تبنى الجيل الخامس للحاسبات حدثت طفره كبيرة في بحوث
الذكاء االصطناعي( .جميل وعثمان(243 :2015،
ويعرف علم الذكاء الصناعي هو طريقة لتفكير (أي خوارزميات) بكيفية جعل الحاسوب يقوم بحل املشكالت ،لذا فان برامج وأنظمة الذكاء
االصطناعي يتم ترجمتها باي لغة من لغات البرمجة ،اال انه توجد بعض لغات البرمجة املخصصة لكتابة برامج وأنظمة الذكاء االصطناعي الن فيها
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تسهيالت للمبرمج ،اذ يقوم املبرمج غالبا بكتابة البيانات أو باألحرى :عملية تمثيل البيانات وتقوم اللغة بعميلة البحث .وأشهر هذه اللغات :لغة برولوج
ولغة ليسب (الحسيني.)173 :2002:،
ويعمل الذكاء االصطناعي معتمدا على مبدأ مضاهاة التشكيالت التي يمكن بواسطته وصف األشياء واالحداث والعمليات باستخدام خواصها
الكيفية وعالقتها املنطقية والحسابية ،فهو علم يبحث في كيفية جعل الحاسب يؤدي االعمال التي يؤديها البشر بطريقة اقل منهم (عبد املجيد،
.)17:2009
ان الذكاء االصطناعي هو جزء من علوم الحاسب يهدف الى تصميم أنظمة ذكية تعطى نفس الخصائص التي نعرفها بالذكاء في السلوك
اإلنساني ،وهو يعمل معتمدا على مبدأ مضاهاة التشكيالت ال تي يمكن بواسطته وصف األشياء واالحداث والعمليات باستخدام خواصها الكيفية
وعالقتها املنطقية والحسابية(جميل وعثمان)9 :2015،
املطلب الثاني :مفهوم الذكاء االصطناعي
ً
يحاول العلماء الباحثون في الذكاء االصطناعي جعل اآلالت واالجهزة تعرضسلوكا نسميه "سلوك ذكي" نالحظه عند االنسان ،وإذ أن هذه االلة
ً
هي غالبا جهازحاسوب فإن الذكاء االصطناعي يعد أحد فروع علم الحاسوب ،ويعرف الذكاء االصطناعي بأنه فرع من علم الحاسوب يهتم بدراسة و
صناعة أنظمة حاسوبية تعرض بعض صيغ الذكاء ،بمعنى أنظمة تتعلم مفاهيم ومهام جديدة وأنظمة يمكنها أن تفكر وتستنبط استنتاجات مفيدة
ً
حول العالم الذي نعيش فيه ،وأنظمة تستوعب اللغات الطبيعية و تالحظ و تفهم املناظر املرئية ،وأنظمة يمكنها إنجاز أعمال تتطلب ذكاء بشريا .
(الرتمي)2012 ،
وقد عرف نيجنفيتسكي الذكاء االصطناعي بأنه (املقدرة على التعلم والفهم وحل املشكالت واتخاذ القرارات) ،وعرف آالن تورنج السلوك الذكي
للحاسب بأنه (املقدرة على تحقيق أداء مهمة إدراكية على مستوى البشر) (نيجنفيتسكي ،)26 :2004 ،يدل الجزء الثاني من املصطلح " االصطناعي "
أنه مصنوع من قبل اإلن سان.
وقد عرفه دهراوي بأنه (أحد تطبيقات علم الحاسبات االلية والذي يهتم ببناء البرامج القادرة على أداء املهام التي تتطلب أداؤها أشخا ص أذكياء
مثل االستنتاج املنطقي ( دهراوي ) 391 : 1998 ،
ويعرف عنبر الذكاء االصطناعي بأنه (أحد تطبيقات الحاسب االلي يهتم ببناء برامج قادرة على دراسة وتنفيذ النشاطات املتكررة التي يقوم بها
االنسان) (عنبر)82 : 2015 ،
ً
بناء على ما تقدم يرى الباحثان أن هذا العلم يهدف إلى فهم العمليات الذهنية املعقدة التي يقوم بها العقل البشري أثناء ممارسته لعملية
التفكير ،ومن ثم ترجمة هذه العمليات الذهنية إلى ما يوازيها من عمليات محاسبية تزيد من قدرة الحاسب اآللي على حل املشكالت املعقدة.

املبحث الثاني :التدقيق الرقمي ودوره في تحقيق الجودة

ً
ً
يسعى الناس  -حكاما ومحكومين  -في الظروف العادية دائما إلى تحقيق الجودة مينا (  )37 :2012ذلك املصطلح الذي غدا محط اهتمام الجميع
ً
في اآلونة األخيرة ،وأصبحت الوحدات االقتصادية على اختالفها تضعه نصب أعينها لتحقيق امليزة التنافسية وخاصة مع اجتياح العوملة اجتياحا ال يبقي
وال يذر (الرفاعي وآخرون .)1021 :2012 ،ولقد صاغ علماء العصر والباحثين تعريفاتهم في (الجودة) بصيغ كثيرة كونها مفهوم يصعب تحديده بدقة وال
يوجد اتفاق على كيفية قياسه ،ألن الجودة ال توجد بمعزل عن سياق استعمالها ،واألحكام حولها تتباين بحسب وجهة نظر الشخص الذي يطلب منه
ً
الحكم عليها وبحسب الغرض من إصدار الحكم ،فضال عن إن للجودة مركبات كثيرة تحدد مستواها ودرجة تميزه ا ،ومع ذلك البد من تحديد مفهومها
بدقة ،إذ من دون ذلك يصعب قياسها أو تقييمها أو الحصول عليها أبو زينة( ،) 2473 :2011فقد عرفها إنها "جملة الجهود التي يبذلها القائمين على أمر
املؤسسات بغرض تطوير وتحسين مخرجاتها في ضوء االتجاهات العاملية للجودة الشاملة " (شعلة وحكيم ،)5 :2007 ،بينما عرفها بعضهم اآلخر إنها
"التفوق في األداء إلسعاد املستهلكين عن طريق عمل املديرين واملوظفين مع بعضهم البعض من أجل تزويد املستهلكين بجودة ذات قيمة عن طريق تأدية
العمل الصحيح وبالشكل الصحيح ومن املرة األولى وفى كل وقت" )أبو هين.)44- 43 :2005 ،
اما في مجال التدقيق فقد ظهر مصطلح(جودة التدقيق  )Auditing Qualityالذي يشير إ لى خاصية الرأي املنهي للمدقق الخارجي عند تدقيق
ً
البيانات املالية ،وذلك في حدود القيود العملية واالقتصادية لبيئة التدقيق ،وعلى ذلك فإن إشباع هذه االحتياجات ُيعد هدفا للجودة واملرشد األساس
لتطوير وتحسين الرأي املنهي للمدقق الخارجي كلما سمحت بذلك القيود العملية واالقتصادية ،كما إن جعل تحقيق رغبات مستخدمي البيانات املالية
ً
مقياسا لدرجة جودة التدقيق يجعل مهنة التدقيق تحيط باحتياجاتهم وتعمل على إعادة النظر باملعايير املهنية بصورة م ستمرة وبما يكفل تلبية تلك
االحتياجات ،مما يسهم بالنتيجة في سد الفجوة بين ما تقدمه املهنة وبين توقعات مستخدمي البيانات املالية ،ومن ثم زيادة رضاء املجتمع عن املهنة
(حسنين وقطب.)395 :2003 ،
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املطلب االول :مفهوم جودة التدقيق
ً
ُيعد مفهوم جودة التدقيق من املفاهيم الحديثة نسبيا  ،ومن املوضوعات املهمة واملتجددة وتزداد أهميته عندما يبدي مدقق الحسابات رأي
منهي مخالف لحقيقية القوائم املالية ويؤدي الى نتائج خطيرة ومضللة ملتخذي القرارات  ،وبهذا الصدد يمكن التمييز بين ثالثة اتجاهات (أحمد: 2009 ،
:)16
ُ
 .1االتجاه االول :يتمثل في االتجاه املالي أو االتجاه الذي تتبناه املنظمات املهنية ذات الصلة بتدقيق الحسابات ،إذ تتوقف جودة التدقيق بالنسبة
لهذه املنظمات على مدى التزام املدققين باملعايير املهنية التي تصدرها هذه املنظمات.
 .2االتجاه الثانيُ :يتمثل في التركيز على فريق العمل ،إذ يتم تنفيذ عملية التدقيق عن طريق فريق من املهنيين مكون بشكل عام من الشريك الذي يكون
مسؤوال ًعن العملية ،ثم مدير يتولى التخطيط ،وكبير املدققين الذي يتولى االشراف على املساعدين في تنفيذ العمل وجمع االدلة ،وتنعكس جودة
عملية التدقيق عن طريق مدى االلتزام بالخطط والبرامج املوضوعة.
 .3االتجاه الثالث :ويركز على نتائج عملية التدقيق ،إذ ُتتمثل جودة التدقيق في قيام املدقق باكتشاف األخطاء والثغرات في النظام املحاسبي للعميل،
وتقليل خطر وجود االخطاء في البيانات املالية الى أدنى درجة ممكنة في ضوء االتعاب املتفق عليها ،أي كلما زاد احتمال اكتشاف االخطاء الجوهرية
كلما زادت معه جودة التدقيق والعكس صحيح ،كما صنف (  )Simmunic & stein, 1987جودة التدقيق من حيث البعد الزمني الى نوعين
(الطويل:)35 :2012،
 جودة قبلية للتدقيق :ويتحدد هذا النوع من الجودة عند التعاقد مع العميل وتعرف بأنها احتمال أن يكشف تقرير املدقق عن االخطاء
واملخالفات الجوهرية املوجودة بالقوائم املالية.
 جودة بعدية للتدقيق :ويتحدد هذا النوع من الجودة عندما يقدم املدقق رايه املنهي بأنه احتمال خلو القوائم املالية من االخطاء واملخالفات
الجوهرية بخالف التي تم التقرير عنها ،ويعتمد ذلك بدرجة أساسية على استقالل املدقق ومقدرته في تحمل الضغوط التي يواجهها في العمل.
ويرى اخرون ان جودة التدقيق تتعلق بالنقاط األتية (عودة)14 :2011،
 .1مدى قدرة املدقق على اكتشاف االخطاء واملخالفات الخارجية.
 .2درجة الث قة التي يقدمها املدقق ملستخدمي القوائم املالية من خالل دقة املعلومات املقدمة وخلو القوائم املالية من أي تحريفات وأخطاء جوهرية.
 .3تخفيض خطر االكتشاف الى الحد الذي يكون عنده مستوى خطر التدقيق املقبول منخفض الى أقص ى درجة.
 .4مدى التزام املدقق الخارجي باملعايير املهنية.
 .5احتواء خدمة التدقيق الخارجي على جميع الصفات والخصائص التي تتوقعها جميع أطراف بيئة التدقيق.
ولقد وردت لجودة التدقيق تعريفات كثيرة ،فقد عرفت بأنها "الطرق املستخدمة للتأكد من اداء املدقق مسؤولياته املهنية "ارينزولوبك ( ، 2005
ً
َّ
 ،)44كما ُعرفت بأنها "االحتمال الذي سيكتشف فيه املدقق الخرق في النظام املحاسبي للعميل ،ويقدم تقريرا عن هذا الخرق"De Angelo, 1981: ( ،
 .)186كما إن  Willingham & Jacobsonقد اقترحا بأن أفضل وسيلة لتعريف جودة التدقيق يكون من خالل ربطها بخطر عملية التدقيق Audit Risk
ومن ثم فهي تكون عندما يقلل املحاسب القانوني خطر االكتشاف  Detection Riskإلى الحد الذي يكون عنده مستوى خطر التدقيق املقبول
َ
منخفضا إلى أقص ى درجة ممكنة (أبو هين.)47 : 2005 ،
Acceptable Audit Risk
ً
كما عرف عنبر جودة التدقيق بأنهـا" الوسـائل واالجـراءات التـي يعتمـدها مكتـب التـدقيق للت أكـد مـن مقابلـة املسـؤوليات املهنيـة املختلفـة فضـال عـن
قواعد وآداب السلوك املنهي الصادرة عن املنظمـات املهنيـة وضـوابط رقابـة الجـودة مـن خـالل تقليـل مخـاطر االكتشـاف الـى أقصـ ى درجـة ممكنـة وذلـك مـن
خالل تصميم إجراءات ووضع معايير للتغلب على املشاكل املصاحبة للعمليات التدقيقية ".
من التعريفات السابقة يالحظ بأن الجودة تعتمد على شرطين أساسيين هما (أبو هين:)46 :2005 ،
 .1اكتشاف األخطاء والثغرات في النظام املحاسبي للعميل ،بمعنى أنه كلما زاد كشف الغش والتحريفات الجوهرية كلما زادت معه جودة التدقيق
والعكس صحيح.
 .2التوصل الى الرأي النهائي لعملية التدقيق.
ُ
وتعد جودة التدقيق من االمور الصعبة وذلك الختالف طبيعة خدمات التدقيق عن الخدمات االخرى وتعدد االطراف املستفيدين من هذه
ُ
الخدمة ،وعلى الرغم من ذلك فأن جودة التدقيق تعد مطلب أساس ي لكل االطراف واملستفيدين من خدمة الت دقيق ألسباب عدة (الطويل:2012 ،
()24مجاهد:) 252 : 2011،
 .1يراعي املدقق إتمام عملية التدقيق بأعلى جودة ممكنة لكي يمكنه إضفاء اعلى ثقة ممكنة على تقريره.
 .2تحتاج الشركة تحت التدقيق الى إضفاء الثقة على بياناتها املالية لذا فهي تحتاج ألن تتم عملية التدقيق بأعلى جودة ممكنة.
 .3ترى املنظمات املهنية إن جودة أداء عمليات التدقيق تضمن وفاء مهنة التدقيق بمسؤولياتها اتجاه كل املستفيدين.
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 .4بالنظر لشدة التنافس بين شركات التدقيق فقد توجهت رؤية كل من املدققين والعمالء الى جودة عملية التدقيق يتم بها تمييز املدقق عن غيره من
املنافسين ( مزاولي املهنة).
مما تقدم ،يتضح بأنه لكي يتم تحقيق الجودة في عملية التدقيق فينبغي أداء العمل بمستوى عالي وبكفاءة وفاعلية على وفق املعايير املهنية
للتدقيق واملتطلبات االخالقية  ،مما يحقق لألطراف املستفيدة األهداف املتوخاة من تنفيذ مهمة التدقيق.
املطلب الثاني :السلبيات املتوخاة في حالة عدم وجود الجودة في التدقيق
تواجه املدقق نوعين رئيسين من التحديات واالخطار ُ
واملتمثلة باآلتي (التميمي والساعدي)99: 2014 ،
 .1االخطار الخاصة بمكاتب أو شركات التدقيق:
 .2تدني سمعة مكاتب أو شركات التدقيق.
 .3انخفاض االيرادات التي يمكن ان تحص ل عليها مكاتب او شركات التدقيق.
 .4احتمالية تعرض مكاتب او شركات التدقيق للمسؤولية القانونية.
 .5احتمالية فقدان استقاللية مكاتب او شركات التدقيق عن الجهة موضوع التدقيق.
 .6االخطار التي ترتبط بمستخدمي البيانات املالية :وتشمل االخطار أو الخسائر التي تواجه املستفيدين من البيانات املالية بسبب اتخاذ قرارات ً
بناء
على تقارير واطئة الجودة.
املطلب الثالث :أهمية واهداف جودة التدقيق
ً
أوال :اهمية جودة التدقيق:
يشير مصطلح (جودة التدقيق) بأنه "مجموعة السياسات واإلجراءات املصممة في لتحقيق رقابة الجودة في املكاتب التي تؤدي خدمات التدقيق
للمعلومات املالية التاريخية وعمليات التأكيد االخرى والخدمات ذات العالقة واالجراءات الالزمة لتحقيق ومتابعة االمتثال لهذه السياسات " (جمعة،
 ، (31 : 2009ويمكن تحديد أهمية رقابة الجودة من خالل اآلتي( باعجة  () 29: 2005 ،القيق:)27:2012،
 .1االلتزام بمعايير التدقيق .
 .2العمل على تضييق فجوة التوقع .
 .3االهتمام بأوراق العمل وسريتها.
 .4تشجيع العمل بروح الفريق.
 .5التعاقد مع املدققين ذات قدرة وكفاءة.
 .6االهتمام باكتشاف التحريفات والغش في القوائم املالية والتقليل من األخطاء العملية.
 .7ترسيغ الثقة في مهنة التدقيق واضفاء املصداقية على القوائم املالية .
ً
ثانيا :أهداف جودة التدقيق:
تسعى مكاتب التدقيق الى تحقيق االهداف اآلتية (الضلعي:)22 :2004،
 .1التأكيد على التزام املكاتب بمعايير التدقيق املتعارف عليها.
 .2التزام مكاتب التدقيق بالقوانين املحلية والعقود مع العمالء واملعايير املهنية التي يضعها املكتب لتنظيم عمله.
 .3السعي الى مساعدة املهنة للحفاظ على سمعتها.
 .4تطوير كفاءة املمارسة العملية.
 .5توافر االرشادات الخاصة باإلجراءات التي ينبغي ان يلتزم بها املدقق في مهمة التدقيق.
ولقد أشار معيار التدقيق الدولي رقم  220بأنه ينبغي على شركات التدقيق تنفيذ تطبيقات واساليب لرقابة الجودة وفق معايير التدقيق
الدولية أو املعاييراو املمارسات الوطنية املناسبة ،اذ يتم وضعها على مستويين هما( :االتحادالدولي للمحاسبين )43: 2012،
املستوى االول :مستوى مكتب التدقيق
املستوى الثاني :مستوى كل عملية تدقيق على حدة.
وفيما يتعلق بعمليات التدقيق الفردية ،ينبغي على شركات التدقيق اختيار طرق واساليب وإجراءات لرقابة الجودة والتي تتناسب مع طبيعة
عمليات التدقيق الفردية ،كما يتعين على املدقق ومساعديه (ممن لديهم مسؤوليات إشرا فية) أن يأخذوا في الحسبان مهارات املساعدين وقدرتهم في
أداء العمل املوكل لهم عند البت في نطاق التوجيه واإلشراف والتدقيق املناسب لكل منهم .
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املطلب الرابع :مسؤولية املدقق وإجراءاته لضمان جودة التدقيق في ظل معاييرالتدقيق
ً
أوال :معاييرالتدقيق وأهميتها
ن ظـ ًرا ألهميــة مهنــة التــدقيق وبـاألخص فــي إض ـ فاء املزيــد مـن املصــداقية علــى البيانــات املحاسـبية فقــد بــدأ التفكيــر جـديا فــي تــوافر قواعــد وأصــول
ممارسـة مكتوبـة لهــذه املهنـة يمكــن الرجـوع إليهــا واالحتكـام إلـى قواعــدها وأصـول ممارســتها إذا مـا لــزم ،وقـد نةحـت بعــض الـدول الصــناعية بوضـع قواعــد
ُ
وأصول ممارسة مكتوبة ملهنة التدقيق حلت محل ما كان متعارفا ًعليه وحـدت مـن االجتهـادات فـي هـذا املجـال  ،وتعـد معـايير التـدقيق املرشـد ملمارسـ ي مهنـة
التدقيق والقضاء واملحاكم ،عالوة على أنها ُتمثل الدليل املرشد للدارسين واملدرسين لعلم التدقيق( محمود .)12:2002 ،
ً
واملعــايير بمعناهــا الع ــام هــي مقــاييس يف ــاد من هــا للتميــز ب ــين الجيــد والــرديء ،وف ــي مهنــة املحاســبة والت ــدقيق تأخــذ هــذه املع ــايير أبعــادا عميق ــة إذ
أصـبحت تشـكل اإلطـار الفلسـفي العـام ألي نظـام محاسـبي ومصـدر االحكـام فيـه ،وهــي التـي تحـدد مسـاراته وتوجـه أحكامـه وتحكـم إجراءاتـه ،كمـا تهـدف الــى
ضــمان جــودة العمــل فيــه ،فضــال ًعــن إن معــايير التــدقيق تحتــوي عل ــى املبــادئ واالج ـراءات االساســية واالرشــادات ذات العالقــة ،والتــي يــتم تطبيقهــا بع ــد
تكييفها عند تدقيق البيانات املالية (األلوس ي.)88 :2003 ،
ولقـد ّ
عرفـت معـايير التـدقيق بأنهــا "األنمـاط التـي ينبغـي ان يحتــذي بهـا املـدقق أثنـاء أدائــه ملهمتـه والتـي تسـتنتج منطقيــا مـن الفـروض واملفـاهيم التــي
تــدعمها"(توماس وهنك ــي ،) 52 :1986 ،كم ــا عرفــت بأنه ــا" إرش ــادات عامــة ملس ــاعدة امل ــدقق الخ ــارجي فــي تنفي ــذ مس ــؤولياته عنــد ت ــدقيق الق ــوائم املالي ــة
التاريخية ،وتشمل على اعتبارات الجودة املهنية مثل الكفاءة والحياد ومتطلبات التقرير"(القريش ي)24 :2011،
وبشكل عام فإن معايير التدقيق تهدف الى تحديد الكيفية التي يتم بها ممارسة مهنة التدقيق ،وتعد بمثابة مقياس ملستوى االداء املنهي املطلوب
ُ
من املدقق املستقل ،كما يمكن القول بأن املعايير تعد االنموذج الذي يستخدم في الحكم على نوعية العمل الذي يقوم به املدقق ،وتحدد معايير
ً
التدقيق املسؤولية التي يتحملها ما ملدقق نتيجة قيامه بالفحص فضال عن إن للمعايير وظيفتين أساسيتين (جربوع:)37 :2009 ،
 .1إنها أداة أتصال وشرح وتوضيح لعملية التدقيق وتبليغها الى كافة االطراف.
 .2إنها وسيلة للحكم على األداء املنهي للمدقق بعد قيامه بعملية التدقيق.
ويرى الباحثون امكانية النظر إلى معايير التدقيق من جانبين مهمين (يوسف:)63 :2009 ،
ً
 األول :معاييرإرشادات عمليةة ،إذ تعـد معـايير التـدقيق مرشـدا ملمارسـ ي املهنـة وذلـك مـن خـالل تنفيـذ املـدقق اإلجـراءات الواجـب أتباعهـا مـن املمتهنـين،
ألن عمـل املــدقق باالعت مــاد علــى املعــايير يمــنح املهنــة ثقــة ورصــانة ويكســب ثقــة األط ـراف املتعــددة التــي تســتخدم خالصــة عملــه الن يعتمــد علــى الحكــم
الشخص ي وباعتماد املعايير سوف تؤدي إلى تقليل التفاوت في الحكم الشخص ي.
 الثةاني :معةةاييرملقيةاس لجةةودة عمةل املةةدققين ،إذ ُتمثــل مجموعـة متكاملــة مـن املقــاييس املسـتخدمة للحكــم علــى جـودة أداء العمــل الرقـابي الــذي تــم
ً
إنجـازه مـن مـدققي الحسـابات وتعـد املعـايير عمومـا مقيـاس لبـذل العنايـة املهنيـة املبذولـة عنـد أداء مهـام العمليـة التدقيقيـة ،أمـا معـايير إعـداد التقريــر
تعــد كمقيــاس لج ــوده العمليــة التدقيقيــة ،ل ــذا فمــن الضــروري االهتم ــام به ـ ا ألنهــا ُتمث ــل مقيــاس لبــذل العناي ــة املهنيــة الالزمــة عن ــد أداء مهــام العملي ــة
التدقيقية وخصوصا في وقتنا الراهن بسبب التطورات بعالم االقتصاد واإلعمال.
ويرى الخصاونة ان استخدام التدقيق االلكتروني يسهم في تحقيق أبعاد جودة التدقيق(الخصاونة )7: 2015 ،
 .1التدقيق االلكتروني وتحقيق ميزة التكلفة - :يسهم استخدام التدقيق االلكتروني في تخفيض تكلفة خدمات التدقيق وزيادة ربحية مكاتب
التدقيق ،من خالل استخدام برمجيات التدقيق في تدقيق البيانات املالية وبتالي انجاز خدمات التدقيق بسرعة وبتالي انجاز أكثر من خدمة
ألكثر من مؤسسة ،وتخفيض ال وقت الالزمة لتخطيط حيث يمكن االستعانة بها لتخطيط وتحديد حجم االختبارات من خالل نظم الخبرة،
والذكاء االصطناعي ،ولتحقيق ذلك البد من أن يكون مدقق الحسابات على مستوى مرتفع من التأهيل العلمي و العملي في مجال استخدام
برامج التدقيق االلكتروني و االستعانة بالبرمجيات في التخطيط ملهام التدقيق ،واستخدام أجهزة بمواصفات و كفاءات تسهم في تحقيق هدفها ،
فقد أشار البيان الدولي 1009إلى أن استخدام تقنيات تكنولوجيا املعلومات تعمل على تحسين كفاءة وفاعلية إجراءات التدقيق
 .2التدقيق االلكتروني وتحقيق الجودة :إن استخدم التدقيق االلكت روني في تنفيذ عمليات مالية ،يسهم في انجاز مهام التدقيق بكفاءة وفاعلية ،
من العوامل املؤثرة في جودة التدقيق الوقت و الجهد املبذول في تنفيذ خدمات التدقيق ويسهم استخدم برمجيات التدقيق في تنفيذ مهام
التدقيق تقليل الوقت و الجهد الالزمان لتنفيذ مهام التدقيق ،ولتحقيق هذه امليزة يجب أن يكون العاملين على قدر عالي من التأهيل العلمي و
العملي بتقنيات االلكترونية ،واستخداماتها في التدقيق االلكتروني ،ولتحقيق الجودة في التدقيق يجب انجاز مهام التدقيق بموضوعية ويسهم
استخدم تقنيات االلكترونية من قبل مدققين مؤهلين بتحقيق املوض وعية في عملية التدقيق و تقييم البيانات املالية وتقييم أدلة اإلثبات.
وتساعد التقنيات االلكترونية في تحقيق االستقاللية والحياد في تدقيق البيانات املالية وكشف األخطاء و التحريفات الجوهرية في البيانات
املالية.
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 .3التدقيق االلكتروني والحصة السوقية :إن استخدم التدق يق االلكتروني في تقديم البيانات املالية يسهم في تقديم بسرعة ودقة خاصة في بيئة
تتنافس بها منظمات األعمال في استخدم تكنولوجيا املعلومات ويسهم استخدام تكنولوجيا املعلومات في تشجيع منظمات األعمال االرتباط مع
مكتب التدقيق ألداء مهام التدقيق
 .4التدقيق االلكتروني والتميز :تعتبر تكنولوجيا املعلومات في العصر الحالي ميزة تنافسية ملنظمات األعمال حيث تسعى منظمات األعمال كافة إلى
االستفادة منها في تقديم خدماتها وإنتاج سلعها ،لتتميز عن غيرها بخدماتها وسلعها .وتعتبر مكاتب التدقيق جزء من هذه املنظمات التي يمكن
أن تستفيد من ت قنيات التدقيق االلكتروني وتحقيق الجودة ،في تقديم الخدمات واالتصال بين الشركة محل التدقيق ومكتب التدقيق
 .5التدقيق االلكتروني واإلبداع :إن اإلبداع في استخدام التدقيق االلكتروني بجعل مدقق الحسابات يقوم بتصميم البرامج الزمه لتدقيق
الحسابات ،أو تطوير األنظمة املوجودة لتالءم مع األنظمة املحاسبية املوجودة ،ويأتي اإلبداع أيضا في استخدام برامج الذكاء االصطناعي
وتطويرها وبرامج النظم الخبيرة.

املبحث الثالث :التدقيق الرقمي ودوره في دعم استراتيجيات التدقيق
تعرف استراتيجية التدقيق انها الخطة التي يضعها املدقق إلنجاز عمليه التدقيق خالل فتره محددة يعمد املدقق الى توزيع العمل بين املدققين
وفق برنامج التدقيق املصمم والذي يعكس اهداف التدقيق على شكل إجراءات عملية يمكن تتبعها واالشراف على اداءها وتسهم عملية بما يلي:
(الخصاونة)5 :2013،
 .1استراتيجية التدقيق املستندي ويعتمد على التدق يق املستندي اذ يقوم املدقق بتدقيق املستندات والسجالت ثم القوام املالية ويمكن ان يبدا
بالعكس وهذه الطريقة تمكن املدقق من اصدار رأيه عن عدالة اإلفصاح في القوائم املالية ويساعد التدقيق الرقمي في تنفيذ مهام استراتيجية
التدقيق املستندي من خالل استخدام برامج امل حاكاة املتوازية البرامج التدقيق العامة وبرامج التدقيق الخاصة
 .2مدخل النظم ويتم استخدامه نتيجة كبر حجم الشركات واملشاريع مما انعكس عدم امكانية االدارة الرقابة على اصول وأموال الشركات الكبرى
بطريقه مباشرة وهذا ما أدى الى تفويض الصالحيات ونشوء هرم اداري مبني على طريقه تنظيميه تقسم فيها االعمال واألهداف من خالل
املساواة بين الواجبات واملسؤوليات املطلوبة ويساعد التدقيق الرقمي في تنفيذ مهام استراتيجية مدخل النظم من خالل البرامج الخاصة و
البرامج الخاصة و البرامج العامة للتدقيق
 .3املدخل الجوهري وبسبب الفشل واالعسار املالي الناتجة من تزايد حاالت الغش والتالعب وتوجيه انتقادات قاسية ملدقق الحسابات واتهامهم
بالتقصير بسبب االكتفاء بتقييم نظام الرقابة الداخلية ،وركز هذا املدخل على اجراء تدقيق شامل وعدم االكتفاء باالعتماد على نظام الرقابة
للشركة ويساعد التدقيق اإللكتروني في تنفيذ مهام استراتيجية مدخل لجوهري من خالل التنوع في البرامج االلكتروني من املحاكاة املتوازية
واالختيارية وبرامج التدقيق العامة والخاصة للتدقيق.
 .4املدخل املنهي ويتم وفق معايير التدقيق املتعارف عليها
ً
وبناء على ما تقدم يساعد التدقيق الرقمي في تنفيذ مهام ا ستراتيجية املدخل املنهي من خالل االستعانة بتكنولوجيا املعلومات في تخطيط ملهام التدقيق
والتنفيذ مهام التدقيق وإصدار التقرير

املبحث الرابع :الدراسة امليدانية
املطلب االول :منهجية الدراسة
ً
تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع ،ويقوم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كميا
وكيفيا ،وباالعتماد على مصدرين لجمع البيانات وهما:
مصادر ثانوية :وتشتمل على األدبيات املتعلقة باملوضوع في الكتب والدوريات واألبحاث والتقارير والنشرات العربية واألجنبية ،باإلضافة املعايير التدقيق
والقوانين واألنظمة ذات الصلة بموضوع الدراسة لتغطية الجانب النظري.
مصادرأولية :حيث تم تصميم استبانة وزعت على شركات التدقيق في مملكة البحرين
أداة الدراسة بعد االطالع على األدبيات النظرية من كتب ودراسات سابقة ،تم إعداد استبانة الدراسة لجمع البيانات الالزمة لتحقيق أغراض الدراسة،
وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي لتحديد درجة موافقة املستجيبين على كل فقرة من فقرات االستبانة ،وتحويلها إلى بيانات رقمية يمكن
قياسها ووصفها إحصائيا ،حيث كانت هذه الدرجات على النحو التالي :درجة املوافقة (بدرجة كبيرة جدا ،بدرجة كبيرة ،متوسطة ،بدرجة قليل ،بدرجة
قليلة جدا) ،وأعطيت األوزان من  1- 5على التوالي.
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وتم تحديد معيار مقياس التحليل الذي تم على أساسه التحليل ً
بناء على قيم املتوسط الحسابي ،اذ اعطى درجة متدنية اذا كان املتوسط الحسابي بين
( )2.49- 1ودرجة متوسطة اذ كان املتوسط الحسابي (اعلى من  2.49لغاية  )3.49ودرجة عالية اذ كان املتوسط الحسابي (اعلى من  – 3.49لغاية )5
األساليب اإلحصائية املستخدمة في تحليل البيانات :تم استخدام الرزمة اإلحصائي  SPSSفي عملية التحليل واختبار الفرضيات
ثبات أداة الدراسة :للتأكد من ثبات أداة الدراسة فقد تم احتساب معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وكانت النسبة ( ، )%97.1وقد اعتبرت هذه
النسبة مناسبة ومالئمة لغايات هذه الدراسة.
املطلب الثاني :تحليل النتائج واختبارالفرضيات:
تم إيجاد املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمتغير املستقل الذكاء االصطناعي واملتغيرات التابعة (جودة التدقيق ،استراتيجية دعم
التدقيق ،املعوقات تحد من االستفادة من استخدام التدقيق الرقمي في تحقيق جودة التدقيق ودعم استراتيجية التدقيق) والجداول التالية تبين ذلك:
اختبار الفرضية األولى :تنص الفرضية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقنية الذكاء االصطناعي وعملية التدقيق  ،وللتحقق من صحة
هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية آلراء عينة الدراسة عن الفقرات املتعلقة بالفرضية ،والجدول أدناه يبين ذلك
جدول( :)1متوسطات الحسابات واالنحر افات املعيارية آلراء عينة الدراسة عن الفقرات املتعلقة بمتغيرالذكاء االصطناعي
الفقرات
استخدام أجهزة ومعدات تكنولوجية وحاسوبية حديثة لتطوير عمليات التدقيق.
استخدام برمجيات تكنولوجيا حديثة ومتطورة في عملية التدقيق
تدريب املدققين في شركات التدقيق باستمرار ملواكبة التطورات التكنولوجيا في مجال التدقيق.
استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي املتطورة في سبيل دعم عملية التدقيق
االعتماد على استخدام برامج ذكية لتطوير عملية التدقيق.
املتوسط ككل ألهمية تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي

املتوسط
الحسابي
4.866
4.844
4.833
4.867
4.867
4.87

االنحراف
املعياري
0.342
0.353
0.375
0.342
0.342
0.365

توجه إجابات عينة الدراسة باعتماد
تقنيات الذكاء االصطناعي
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية
بدرجة عالية

يبين الجدول ( ) 1املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة باملتغير املستقل وهو الذكاء االصطناعي وعملية التدقيق ،وقد
تراوحت املتوسطات الحسابية ما بين ( ) 4.866 - 4.833اذ جاءت الفقرة األولى والتي تنص استخدام أجهزة ومعدات تكنولوجية وحاسوبية حديثة
لتطوير عمليات التدقيق باملرتبة األولى بمتوسط حسابي  4.866واالنحراف املعياري  0.342بينما جاءت الفقرة الثالثة والتي تنص تدريب املدققين في
شركات التدقيق باستمرار ملواكبة التطورات التكنولوجيا في مجال التدقيق باملرتبة االخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( )4.833واالنحراف املعياري ، 0.375
وبلغ املتوسط الحسابي ككل ( ،)4.87ومتوسط االنحراف املعياري  0.365ويدل توجه إجابات عينة الدارسة إلى أهمية تقنيات الذكاء االصطناعي في
عملية التدقيق.
كما تم مقارنة املتوسط الحسابي للبعد مع العالمة املعيارية ( )3معيار قبول الفرضية  -باستخدام اختبار" "Tكما هو مبين في الجدول رقم (.)2
جدول( :)2املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واختبار" " Tللفقرات
التدقيق الرقمي في جودة خدمات التدقيق

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة T

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

4.87

0.365

105.827

59

0.000

يتبين من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.95≤ aبين املتوسط الحس ابي والعالمة املعيارية ( )3حيث بلغت قيمة ""T
 105.827وبداللة إحصائية بلغت  ، 0.000وبهذا يتم قبول الفرضية والتي تنص على انه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التدقيق الرقمي وجودة
خدمات التدقيق في شركات التدقيق في مملكة البحرين.
اختبار الفرضية الثانية :تنص ال فرضية الثانية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي
وتحقيق الجودة في خدمات التدقيق  ،وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية آلراء عينة الدراسة
بالفقرات املتعلقة بالفرضية ،وكم ا في الجدول أدناه
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جدول( :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية آلراء عينة الدراسة عن الفقرات املتعلقة بالفرضية الثانية
املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

توجه إجابات عينة الدراسة
بتحقيق جودة

يساعد التأهيل العلمي ملدقق الحسابات باستخدام ال تدقيق الرقمي في تحقيق جودة خدمات التدقيق
يساعد التأهيل العملي ملدقق الحسابات باستخدام التدقيق الرقمي تحقيق جودة خدمات التدقيق

4.833
4.833

0.375
0.375

بدرجة عالية
بدرجة عالية

استخدم برمجيات متخصصة بالتدقيق الرقمي تسهم بتحقيق جودة خدمات التدقيق
استخدم األجهزة املتطورة وشبكات االتصال في التدقيق تسهم بتحقيق جودة خدمات التدقيق

4.866
4.866

0.342
0.342

بدرجة عالية
بدرجة عالية

يساعد التدقيق الرقمي بتحقيق الجودة في حفظ أوراق العمل
يساهم التدقيق الرقمي بتحقيق الجودة في جمع أدلة اإلثبات في التدقيق

4.833
4.833

0.375
0.375

بدرجة عالية
بدرجة عالية

يسهم التدقيق الرقمي بتقديم خدمات تدقيق تتمتع باستقاللية .
يسهم التدقيق الرقمي بتقديم خدمات التدقيق بموضوعية

4.866
4.866

0.342
0.342

بدرجة عالية
بدرجة عالية

يسهم التدقيق الرقمي بتقديم خدمات تدقيق تتمتع بالحياد .
يسهم التدقيق الرقمي على زيادة التنسيق بين مراحل عملية التدقيق املختلفة وتكاملها

4.833
4.833

0.375
0.375

بدرجة عالية
بدرجة عالية

يؤدي استخدم التدقيق الرقمي إلى تحسين قدرة أفراد على اختيار أدلة ذات جودة عالية
املتوسط  /لدور التدقيق الرقمي في تحقيق جودة خدمات التدقيق

4.866
4.84

0.342
0.360

بدرجة عالية
بدرجة عالية

الفقرات

يبين الجدول ( ) 3املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة بالفرضية ،وقد تراوحت املتوسطات الحسابية ما بين (- 4.833
 ) 4.866اذ جاءت الفقرة والتي تنص استخدام برمجيات متخصصة بالتدقيق الرقمي تسهم بتحقيق جودة خدمات التدقيق املرتبة األولى وبمتوسط
حسابي بلغ ( ،) 4.866بينما جاءت الفقرة التي نصها يساهم التدقيق الرقمي بتحقيق الجودة في حفظ أوراق العمل باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ
( .) 4.833وبلغ املتوسط الحسابي ككل ( ،)4.84ويدل توجه إجابات عينة الدارس ة إلى إن استخدم التدقيق الرقمي وتوفر مقومات النجاح املتعلقة
بالتأهيل العلمي والعملي واستخدم أحدث التقنيات يسهم بدرجة عالية في تحقيق الجودة في خدمات التدقيق.
كما تم مقارنة املتوسط الحسابي للبعد مع العالمة املعيارية ( )3معيار قبول الفرضية  -باستخدام اختبار" "Tكما هو مبين في الجدول رقم (.)4
جدول( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واختبار"  " Tللفقرات
التدقيق الرقمي في جودة خدمات التدقيق

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة T

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

4.84

0.360

104.322

59

0.000

تبين من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.95≤ aبين املتوسط الحسابي والعالمة املعيارية ( )3اذ بلغت قيمة "104.322 "T
وبداللة إحصائية بلغت  ، 0.000وبهذا يتم قبول الفرضية والتي تنص على انه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقنيات الذكاء االصطناعي وجودة
خ دمات التدقيق في شركات التدقيق في مملكة البحرين.
اختبار الفرضية الثالثة :تنص الفرضية الثالثة على انه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقنيات الذكاء االصطناعي ودعم استراتيجية
التدقيق في شركات التدقيق في مملكة البحرين  ،وللتحقق من صحة الفرضية تم استخراج املتوس طات الحسابية واالنحرافات املعيارية آلراء عينة
الدراسة عن الفقرات املتعلقة بالفرضية ،والجدول  5يبين ذلك.
جدول( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية آلراء عينة الدراسة عن الفقرات املتعلقة بالفرضية
الفقرات

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

توجه إجابات عينة الدراسة

ان توفر التأهيل العلمي لدى مدققي الحسابات بج وانب واستخدامات التدقيق الرقمي يساعد في دعم استراتيجية
التدقيق املستندي

4.866

0.342

بدرجة عالية

ان توفر التأهيل العملي لدى مدققي الحسابات بج وانب واستخدامات التدقيق الرقمي يساعد في دعم استراتيجية
التدقيق املستندي
إن استخدام برمجيات التدقيق الرقمي في عملية التدقيق تساعد في دعم استراتيجية التدقيق املستندي

4.833

0.375

بدرجة عالية

4.833

0.375

بدرجة عالية

4.866

0.342

بدرجة عالية

4.866

0.342

بدرجة عالية

إن توفر تقنيات الذكاء االصطناعي املتطورة في شركات التدقيق واستخدامها في عملية التدقيق يساعد في دعم
استراتيجية مدخل النظم بالتدقيق

833 .

0.375

بدرجة عالية

ان توفر التأهيل العلمي لدى مدققي الحسابات بج وانب واستخدامات التدقيق الرقمي يساعد في دعم استراتيجية
مدخل التدقيق بالنظم
ان توفر التأهيل ال عملي لدى مدقق الحسابات بج وانب واستخدامات التدقيق الرقمي يساعد في دعم استراتيجية
التدقيق مدخل التدقيق النظم
إن استخدام برمجيات التدقيق الرقمي في عملية التدقيق يساعد في دعم استراتيجية املدخل الجوهري

4.85

0.36

بدرجة عالية

4.85

0.36

بدرجة عالية

4.816

0.39

بدرجة عالية

4.816

0.39

بدرجة عالية

إن توفر تقنيات برامج التدقيق الرقمي في شركات التدقيق واستخدامها في عملية التدقيق يساعد في دعم
استراتيجية التدقيق املستندي
إن استخدام برمجيات التدقيق الرقمي في عملية التدقيق يساعد في دعم استراتيجية مدخل النظم بالتدقيق

إن توفر االج هزة االلكترونية في شركات التدقيق واستخدامها في عملية التدقيق يساعد في دعم استراتيجية املدخل
الجوهري
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4.816

0.39

بدرجة عالية

ان توفر التأهيل العلمي لدى مدقق الحسابات بج وانب واستخدامات التدقيق الرقمي يساعد في دعم استراتيجية
مدخل الجوهري
ان توفر التأهيل العملي لدى مدقق الحسابات بج وانب واستخدامات التدقيق الرقمي يساعد في استراتيجية املدخل
الجوهري
إن استخدام برمجيات التدقيق الرقمي في عملية التدقيق يساعد في دعم استراتيجية املدخل املنهي في التدقيق

4.866

0.342

بدرجة عالية

4.866

0.426

بدرجة عالية

4.833

0.375

بدرجة عالية

4.78

0.415

بدرجة عالية

ان توفر التأهيل العملي لدى مدقق الحسابات بج وانب واستخدامات التدقيق الرقمي يساعد في دعم استراتيجية
املدخل املنهي في التدقيق

4.88

0.323

بدرجة عالية

العالقة بين التدقيق الرقمي ودعم استراتيجية التدقيق

4.83

0.370

بدرجة عالية

إن توفر االجهزة االلكتروني في شركات التدقيق واستخدامها في عملية التدقيق يساعد في استراتيجية املدخل املنهي في
التدقيق
ان توفر التأهيل العلمي لدى مدقق الحسابات بج وانب واستخدامات التدقيق الرقمي يساعد في دعم استراتيجية
املدخل املنهي في التدقيق

يبين الجدول( ) 5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة بالفرضية الثالثة  ،وقد تراوحت املتوسطات الحسابية ما
بين( ) 4.866- 4.833اذ جاءت الفقرة والتي تنص على ان توفر التأهيل العلمي لدى مدققي الحسابات بجوانب واستخدامات التدقيق الرقمي يساعد في
دعم استراتيجية التدقيق املستندي " في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،) 4.866بينما جاءت الفقرة التي نصها ان توفر التأهيل العملي لدى
مدققي الحسابات بجوانب واستخدامات التدقيق الرقمي يساعد في دعم استراتيجية التدقيق املستندي باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (.)4.833
وبلغ املتوسط الحسابي ككل ( ،) 4.83وكان هنالك توجه لدى املجيبين عن فقرات الفرضية بدرجة عالية في جميع الفقرات املتعلقة بدور التدقيق
الرقمي في تحقيق ودعم استراتيجية التدقيق كما تم مقارنة املتوسط الحسابي للبعد مع العالمة املعيارية ( )3معيار قبول الفرضية  -باستخدام
اختبار" "Tكما هو مبين في الجدول رقم (.)6
جدول( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واختبار"  " Tللفقرات
التدقيق الرقمي ودعم استراتيجية
التدقيق في شركات تدقيق
الحسابات

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة T

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

4.83

0.370

108.482

59

0.000

يتبين من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية (  ) 0.95≤ aبين املتوسط الحسابي والعالمة املعي ارية ( )3حيث بلغت قيمة ""T
 108.482وبداللة إحصائية بلغت  ، 0.000وبهذا يتم قبول الفرضية والتي تنص على انه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقنيات الذكاء
االصطناعي ودعم استراتيجية التدقيق في شركات التدقيق في مملكة البحرين.
اختبار الفرضية الرابعة :تنص الفرضية الرابعة على ان هنالك معوقات تحد من االستفادة من استخدام التدقيق الرقمي في تحقيق جودة
التدقيق ودعم استراتيجية التدقيق في شركات التدقيق في مملكة البحرين  ،وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية ألداء عينة الدراسة عن الفقرات املتعلقة بالفرضية ،والجدول أدناه يبين ذلك.
جدول( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ألداء عينة الدراسة عن الفقرات املتعلقة بالفرضية الرابعة
املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

توجه إجابات عينة
الدراسة

من معوقات استخدام التدقيق الرقمي كلفة برمجيات التدقيق املادية
من معوقات استخدام التدقيق الرقمي نقص التأهيل العلمي بتقنيات التدقيق االصطناعي

4.78
4.83

0.415
0.375

بدرجة عالية
بدرجة عالية

من معوقات استخدام التدقيق الرقمي نقص التأهيل العملي بتقنيات التدقيق االصطناعي
من معوقات استخدام التدقيق الرقمي الحاجة الى تط وير برامج الذكاء االصطناعي وفق لتطور نظم معلومات املحاسبية في
شركات محل التدقيق

4.80
4.85

0.403
0.360

بدرجة عالية
بدرجة عالية

من معوقات استخدام التدقيق الرقمي الحاجة الى تط وير برامج الذكاء االصطناعي وفق لطبيعة نظم معلومات امل حاسبية في
شركات محل التدقيق (ال يوجد نظام للمعلومات محاسبية موحدة)
ال يوجد تحديد واضح لتنظيم عمليات التدقيق الرقمي وفق املعايير التدقيق
من معوقات استخدام التدقيق الرقمي انه ال حجية اإلثبات فيما يتعلق بأدلة التدقيق الرقمي

4.82

0.390

بدرجة عالية

4.83
4.77

0.375
0.426

بدرجة عالية
بدرجة عالية

من معوقات استخدم التدقيق الرقمي مشكلة الفترة الزمنية االحتفاظ باألدلة اإللكترونية لفترة قصيرة

4.85

0.360

بدرجة عالية

من معوقات استخدام التدقيق الرقمي ان بعض منشئات األعمال مازالت تطبق النظام اليدوية وااللكتروني
عدم ثقة مدقق الحسابات باألنظمة املتعلقة بالذكاء االصطناعي واالعتماد على برمجيات بسيطة في عملية التدقيق

4.80
4.85

0.403
0.360

بدرجة عالية
بدرجة عالية

عدم توفر الخبرة الكافية في تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي
معوقات تحد م ن االستفادة من استخدام التدقيق الرقمي في تحقيق جودة التدقيق ودعم استراتيجية التدقيق في شركات
التدقيق

4.78
4.81

0.415
0.389

بدرجة عالية
بدرجة عالية

الفقرات
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يبين الجدول ( ) 7املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة بالفرضية الثالثة ،وقد تراوحت املتوسطات الحسابية ما
بين( ) 4.85- 4.77اذ جاءت الفقرة والتي تنص عدم ثقة مدقق الحسابات باألنظمة املتعلقة بالذكاء االصطناعي واالعتماد على برمجيات بسيطة في عملية
التدقيق في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،) 4.85بينما جاءت الفقرة التي نصها من معوقات استخدم التدقيق الرقمي مشكلة الفترة الزمنية
االحتفاظ باألدلة اإللكترونية لفترة قصيرة باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( .) 4.77وبلغ املتوسط الحسابي ككل ( .)4.81وتشير اجابات عينة
الدراسة نحو املوافقة وبدرجة عالية على معوقات التي تحد من استخدم التدقيق االلكتروني في عملية التدقيق كما تم مقارنة املتوسط الحسابي للبعد
مع العالمة املعيارية ( - )3معيار قبول الفرضية  -باستخدام اختبار "  "Tكما هو مبين في الجدول رقم (.)8
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واختبار" "T
معوقات

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة T

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

70

3.54

1.174

96.102

59

0.000

يتبين من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية (  )0.95≤ aبين املتوسط الحسابي والعالمة املعيارية ( )3حيث بلغت قيمة ""T
 96.102وبداللة إحصائية بلغت  ، 0.000وبهذا يتم قبول الفرضية والتي تنص على ان هنالك معوقات تحد من االستفادة من استخدام التدقيق
االلكتروني في تحقيق مزايا التنافسية و استراتيجية التدقيق في شركات التدقيق في مملكة البحرين.

الخاتمة:
النتائج:
توصلت الدراسة الى النتائج التالية:
 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقن يات الذكاء االصطناعي وعملية التدقيق في شركات التدقيق في مملكة البحرين .حيث بينت اجابات عينة
الدراسة الى موافقة على ان استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي يدعم عملية التدقيق.
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التدقيق الرقمي وجودة التدقيق في شركات التدقيق في مملكة البحرين .حيث بينت اجابات عينة الدراسة الى
موافقة على ان استخدم التدقيق الرقمي يسهم في تحقيق جودة التدقيق.
 .3توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التدقيق االلكتروني ودعم استراتيجية التدقيق في شركات التدقيق في مملكة البحرين.
 .4هنالك معوقات تحد من االستفادة من استخ دم التدقيق الرقمي في تحقيق جودة التدقيق واستراتيجية التدقيق في شركات التدقيق في مملكة
البحرين .ومنها كلفة البرمجيات االلكترونية املتخصصة في التدقيق إضافة الى الحاجة الى تنظيم عمليات التدقيق الرقمي من حيث إصدار القوانين
واملعايير املهنية التي تنظم استخدام التدقيق الرقمي في تقديم خدمات التدقيق.
 .5ان التقدم باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى منظمات األعمال في مملكة البحرين بشكل كبير فرض على في شركات التدقيق في
مملكة البحرين واقعا جديد يتطلب من مدقق الحسابات مواكبة هذه التطور والتوجه نحو االستفادة من تكن ولوجيا املعلومات واالتصاالت في
تقديم خدمات التدقيق.
 .6من معوقات استخدام البرامج االلكترونية في التدقيق تكلفة شراء او تطوير واستحداث البرمجيات االلكترونية التي تتطلب ان يكون لدى مدقق
الحسابات املعرفة العلمية في اهم البرمجيات والتطبيقات وهذا قد يزيد من كلفة خد مات التدقيق حيث ان البرامج العامة قد تسهم في انجاز بعض
مهام التدقيق
التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحثان نوص ي بما يلي:
 .1ضرورة تعزيز إدراك مدققي الحسابات ألهمية تقنيات الذكاء االصطناعي باستخدام التدقيق الرقمي في تقديم خدمات التدقيق ،ودوره في تحقيق
جودة عملية التدقيق لشركات التدقيق في بيئة تكنولوجيا املعلومات
 .2ضرورة تعزيز إدراك مدققي الحسابات ألهمية تكنولوجيا املعلومات في دعم استراتيجيات التدقيق في بيئة تكنولوجيا املعلومات.
 .3ضرورة تطوير األداء املنهي ملدقق الحسابات في مجاالت االستفادة من التدقيق ا اللكتروني في التخطيط لعملية التدقيق وجمع أدلة التدقيق وإعداد
تقرير التدقيق من خالل عقد الدورات التدريبية.
 .4تشجيع مدققي الحسابات على االلتحاق بدوارات التدريبية املتخصصة في مجال تكنولوجيا املعلومات واستخداماتها في التدقيق.
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Abs tract: Audit companies in Bahrain use the study aimed to identify the role of electronic audit in achieving the
auditing quality, support the strategy of that by testing a set of hypotheses addressing the role of electronic audit
in achieving the auditing quality, and support the strategy of audit in Bahrain audit companies. The study showed
that the importance of using electronic auditing in auditing quality and support audit strategy by audit offices in
the Kingdom of Bahrain.
In addition, the study found that using electronic audit contributes in achieving the auditing quality and support
the use of electronic auditing to implement the strategy of auditing in The Kingdom of Bahrain.
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[25] Ạlqyq. Ả myr Jmạl, Mda Tṭbyq Rqạbẗ Ạljwdh Fy Mkạtb Tdqyq Ạlḥsạbạt Fy Qṭạʿ Gẖzh, Drạsh Mydạnyh, (2012)
[26] Ạlrtmy. Mḥmd Ạbw Ạlqạsm ʿly, Ạldẖkạʾ Ạlạṣṭnạʿy Wạlạnẓmh Ạlkẖbyrh, (2012)
[27] Ạltmymy & Alsạʿdy. ʿbạs, Ḥmyd Yḥyy̱ , Ḥkym, Ḥmwd Flyḥ, A̹ dạrẗ Ạlạrbạḥ ʿwạml Nsẖwỷhạ Wả s ạlybhạ Wsbl
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى قياس أثر منهجية ديمينج ) )Demingفي التعلم واالبتكار كأحد أبعاد بطاقة األداء املتوازن في املصارف اإلسالمية في األردن.
ً
وقد تمثلت وحدة املعاينة في العاملين لدى املصارف اإلسالمية في األردن .تم تطوير استبانة وتوزيعها على ( )410موظفا  ،وتم استرجاع ( )302استبانة أي
بنسبة ( )% 73.6من إجمالي االستبانات املوزعة ،أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية لألبعاد األربعة ملنهجية ديمينج (التخطيط،
التنفيذ ،التدقيق ،التطبيق) في التعلم واالبتكار.
أوصــت الدراســة بض ــرورة إج ـراء مزي ــد مــن الدراســات للتع ــرف إلــى أث ــر منهجيــة ديميــنج ف ــي األداء فــي منظم ــات أخــرى غيــر املص ــارف اإلســالمية .كم ــا
أوصـت الدراســة بضـرورة االهتمــام بتوثيـق نتــائج التغييـرات الحاصــلة فــي العمليـات املحســنة ،وضـرورة اشــعار العـاملين بأهميــة االسترشـاد بمقترحــاتهم نحــو
التغيير أو التحسين.
الكلمات املفتاحية  :منهجية ديمينج؛ التعلم واالبتكار؛ املصارف اإلسالمية؛ األردن.

املقدمة:

الح َيوَّية التي تسعى لتحقيقه املُ َن َّظمات بهدف خلق انطباعات ّ
أصبح ُّ
التميز باألداء في العصر الحالي من أهم املجاالت َ
متميزة وثابته لدى عمالئها،
م
م
واالرتقاء بمستوى منافس يضمن االستمرا َّرية في َّ
التحسين وتحقيق األهداف االستر َّ
ً
سواء في مجال اإلنتاج
اتيجية ،وذلك على صعيد مختلف القطاعات
ُ َ ََّ
التميز بتحسين مستوى األداء بشكل ُم َ
أو الخدمات ،ويكون ُّ
ست ممر ،وبالتالي االستمرار بتحقيق رضا العمالء والعاملين وتحقيق أهداف املن ظمة ،ويتم
مالحظة ُّ
التميز عند تدفق القيمة املسلمة للعميل أو املوارد البشرية ،والعمل على معالجة أو إصالح أي خلل قد يسبب انهيار هذا التدفق .ومن هذا
العمليات ،وبالتالي استمرار ُّ
املنطلق جاءت َم ْن َهج َّية ديمينج ) )Demingلتساعد في الح فاظ على استمرار َّ
َّ
التميز الذي له األثر الكبير
التحسين في مختلف
م
ُ َ َّ
َّ
َّ
َ
فاعلية األداء والذي يحقق رضا العمالء والعاملين وأصحاب املصالح في املن ظمة ويحقق أهدافها االستراتيجية.
على ضمان
َّ
ُ
َّ
َ
ّ
االنسجام في األعمال مع متطلبات البيئة املحيطة وتغفل عن أثر
تلجأ الكثير من املن ظمات إلى التحسين عند االضطرار له نتيجة عدم
م
َّ
التحسين على األداء .لذا فإن مشكلة ّ
االستمرا َّرية في َّ
َّ
َّ
الدراسة تتعلق في دراسة تأثير استمرارية املصارف اإلسالمية بالتحسين في إجراءات األعمال وطريقة
م
ً
تنفيذها وصوال إلى طرق تقديم الخدمات إلى املتعاملين وتأثير ذلك على التعلم واالبتكار ملواردها البشرية.
ً
العمليات املَ ْ
َّ
َّ
اإلسالمية في األردن باهتمام خاص من مختلف َّ
َّ
ص مر َّفية طبقا
املحلية واألفراد الذين يرغبون بإجراء
املؤسسات
تحظى املصارف
َ
ً
ً
ً
َّ
اإلسالمية جزءا مهما وداعما لالقتصاد عبر انتمائها للقطاع امل ْ
َّ
َّ
االقتصادية في
ص مرفي أحد أهم القطاعات
اإلسالمية ،حيث تمثل املصارف
ملبادئ الش َّريعة
اإلسالمية االستمرار في التحديث ملواكبة التطور في األعمال املَ ْ
َّ
ص مر َّفية ،واملحافظة على مستوى عا لي من الجودة في
األردن ،لذلك فإن على املصارف
ُّ
َّ
تقديم الخدمات املَ ْ
ص مر َّفية ،واالستمرار في مراقبة عملياتها للمحافظة على قدرتها التنافسية في ظل تعدد املصارف في األردن.
ُّ
من الجدير بالذكر أن ُّ
التميز في مستوى تعلم املوارد البشرية االبتكار املعرفي والوظيفي يشار إليه من خالل املواكبة في املعرفة وأداء مختلف
بالتحسين املُ َ
اإلسالمية إلى االهتمام َّ
َّ
ست ممر بشتى الطرق والوسائل لضمان رضا العاملين .ويمكن تحقيق الغرض من
العمليات ،مما يدعو املصارف
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ُّ
ّ
الدراسة الحالية من خالل اإلجابة عن التساؤل اآلتي :ما أثر َم ْن َه مج َّية ديمنج بأبعادها (التخطيط ،التنفيذ ،التدقيق ،التطبيق) على التعلم واالبتكار لدى
م
َّ
املصارف اإلسالمية في األردن؟
ْ
ّ
أهمية ّ
َّ
َ
َ
الدراسات والبحوث في مجال تطبيق منه مجية ديمينج والتي من شأنها تكوين إطار مفاهيمي
الدراسة من خالل املساهمة في دعم م
تبرز َّ م
أهمية ّ
وفاعلية من خال ل ما تتوصل إليه ّ
َّ
الدراسة من ضرورة
متكامل حول استخدام هذه املنهجية بكفاءة
الدراسة الحالية من نتائج وتوصيات .وتظهر َّ م
م
ُّ
التحسين املُ َ
تبني َّ
َّ
ست ممر من منظور منهجية ديمينج ملختلف وظائف األقسام والدوائر والفروع لدى املصارف االسالمية في األردن ،وأثرها على التعلم
واالبتكار كأحد أبعاد بطاقة األداء املتوازن بشكل حقيقي يضمن االستمرا َّرية في ُّ
تميز األداء الوظيفي والتنظيمي وضمان اإلرتقاء بمستوى يعكس
ً
العاملية في معايير القياس ،كما يأمل الباحثان بتحقيق االستفادة من نتائج وتوصيات ّ
َّ
الدراسة الحالية في دعم
األهداف املخطط لها اعتمادا على األبعاد
م
َّ
اإلسالمية في األردن.
بعض األسس التي ترتكز عليها املصارف
ً
وبناء على ما سبق تم صياغة الفرضية التالية:
ُّ
َ
َّ
إحصائية عند مستوى داللة ( ) α ≤ 0.05مل ْن َه مج َّية ديمينج بأبعادها (التخطيط ،والتنفيذ ،والتدقيق ،والتطبيق) على التعلم
ال يوجد أثر ذو داللة
َّ
واالبتكار لدى املصارف اإلسالمية في األردن.
ُ
ُ
َ ُ
َ
َ
ّ
َ
ّ
َ
َّ
لغايات تحقيق الغرض من ّ
َّ
الدراسة الحالية والوصول إلى أهدافها املحددة في بيان أثر املتغ مير املستقل على املتغ مير التابع ،فقد تم تطوير أنموذج
م
ّ ُ
ّ
خاص بهذه ّ
الدراسة.
يوضح أنموذج م
الدراسة ،والشكل التالي رقم ( )1م
م

اإلطارالنظري ّ
والدراسات السابقة
ِّ
 .1دورة ديمنج :(PDC A) Demin g’ s C ycle

شكل(ُ :)1أنموذج ّ
الدراسة
ِّ

تم تأسيس دورة حياة النظرية ) (PDCAبمشاركة كل من والتر شيوارت وويليام إدوارد ديمنج؛ وهما خبيرا الجودة األمريكية؛ إذ أنشأ إدوارد
ديمنج دورة حياة ) Plan-Do-Chech-Act (PDCAفي عام  ، 1950تتألف دورة حياة ديمنج من أربعة مراحل وهي :مرحلة التخطيط ،ومرحلة التنفيذ،
ومرحلة التدقيق ،ومرحلة التطبيق .تشكل هذه املراحل حلقة ،وتستمر بالدوران ،بحيث تجعل الهدف هو التحسين املستمر ،وقد ركزت املبادئ
األساسية لها على فكرة الجودة .ع لى الرغم من مرور عقود عدة منذ والدة هذا النموذج املفاهيمي ،إال أن املبادئ التي كانت بمثابة األساس لـ  PDCAال
ً
تزال ذات عالقة قوية ببيئات اليوم ،وعند استخدامها يمكن أن تقدم الكثير من الفوائد للشركات .ورغم ان نظرية ديمنج مصممة أصال للصن اعات
ً
التحويلية في الواليات املتحدة ،فعلى ما يبدو أيضا أنها ذات عالقة بجميع القطاعات األخرى .إنها واحدة من أكثر الوسائل فاعلية لتحسين أنشطة إدارة
الجودة ،خاصة وأنه قد تم تطبيقها على نطاق واسع في التحسين املستمر للجودة ،إن نظرية ) (PDCAوالنظرية البديلة لها Plan-Do-Study-Act
) (PDSAعملية دورية تنطوي على تحديد طبيعة املشكلة ،وتحديد التغيرات املحتملة واملنهجية لتنفيذ التغيير ،وتنفيذ التغيير ،وتقييم أثر التغيير
بإقامة عالقات وظيفية أو سببية بين التغيرات في العمليات ،وخاصة السلوكيات والقدرات ،والنتائج ،وإجراء التعديالت الالزمة ،قبل البدء من جديد
) .(Ivasciuc & Epuran, 2015
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َو َّ
ضح  (2013) Prabhuswamy, Ravikumar, and Nageshبأن مفهوم التحسين املستمر يستند بشكل وثيق إلى استخدام دورة ديمينج
) (Deming’s PDCA Cycleوالتي تتعامل مع العجز ومصادر التقلبات التي ُت َح مّيد عن جودة اإلنتاج وتحسين العمليات وذلك بالقضاء على النتائج غير
املرغوب فيها .وهكذا بالنسبة للصناعات فإنها تحقق تحسينات كبيرة في الخدمة أو الجودة للمنتجات ،فمن املهم والضروري تطبيق وتنفيذ وممارسة
برنامج التحسين املستمر ،ألنه يهدف إلى تحقيق التخفيض في األعطال من خالل تنفيذ أنشطة الصيانة اإلنتاجية الشاملة والصيانة الذاتية املستقلة.

 .2خطوات دورة ديمينج
ً
ً
تعد مراحل التحسين املستمر من منظور ديمنج أكثر وأوسع انتشارا واستخداما في تحقيق املبادئ الفكرية ملنهجية التحسين املستمر ،وتشكل
دورة حياة ديمنج حلقة تهدف مراحلها إلى االستمرار بأداء عملية التحسين والتخلص من نواحي العجز من مختلف عمليات املنظمة ،وفيما يلي توضيح
آللية العمل في كل مرحلة:
 التخطيط )  :(Planيتم في هذه املرحلة دراسة العملية واختيار موضع التحسين والعمل على توثيقه من خالل جمع البيانات وتحليلها باستخدام
طرق التحليل املختلفة مثل قوائم الفحص ومخطط السبب والنتيجة واملدرجات التكرارية ومخطط باريتو ) (Pareto Chartواألشكال البيانية
ومخطط التشتت وغيرها من وسائل التحليل ،ثم العمل على تحديد أهداف التحسين والحلول املمكنة وبالتالي إمكانية تحديد الكلف واملنافع املترتبة
على الحلول البديلة لتحقيق األهداف املطلوبة (كاظم.( 2011،
 التنفيذ )  :(Doفي هذه املرحلة يتم تنفيذ خطة التحسين أو تطبيق الحلول املقترحة على نطاق ضيق وباستخدام آلية الفحص املؤقتة دون االلتزام
بالفحص على نطاق واسع ،ثم مراقبة تقدمها ،ويتم في هذه املرحلة جمع البيانات بشكل مستمر لقياس النتائج للعملية الخاضعة للتحسين ،وأية
تغييرات ممكنة فيها ال بد أن توثق ويعاد النظر بها إذا اقتض ى األمر ) .(Ivasciuc & Epuran, 2015
 التدقيق )  :(C h eckفي هذه املرحلة وأثناء الفحص على النطاق الضيق ،فيتم تحليل البيانات التي تم جمعها في املرحلة الثانية لتحديد فيما إذا كان
التغيير املخطط له قد حقق التحسين املطلوب ،ومدى القرب من تحقيق األهداف املرغوبة واملحددة بمرحلة (التخطيط) وقد تكون النتيجة ناجحة
خف َقة أو بين الحالتين وفي حال وجود أي خلل أو قصور فال بد أن يعاد تقويم الخطة أو إيقاف العمل بها ( .(Houser, 1996
أو ُم م
 التطبيق )  :(Actتشمل هذه املرحلة القرار بما سيتم فعله بنتائج التحسين االفتراضية .فإذا كانت النتائج التي تم الحصول عليها من املرحلة الثالثة
ناجحة من خالل القياس لتقدم األداء واملراقبة التي تمت للعملية ،فيتم إعادة النظر بالوثائق والنتائج املتعلقة بالعملية الخاضعة للمعالجة ،ويتم
تدريب العاملين على استخدام العملية الجديدة ،ويتم االهتمام بالتغذية الراجعة من العاملين والعمالء لالستمرار في صقل العملية الجديدة،
وتصبح تلك اإلجراءات قياسا للتطبيق ) .(Prabhuswamy et al., 2013
ولغايات الدراسة الحالية فقد تم قياس منهجية ديمينج في املصارف اإلسالمية في األردن من خالل اإلجابة عن أسئلة فقرات االستبانة املتعلقة
بأبعاد املتغير التالية :متابعة ردة فع ل العمالء والعاملين على أداء العملية التي خضعت للتحسين ،واتخاذ إجراء التصحيح في تصميم العملية في
حال اكتشاف أي قصور ،ووضع إجراءات العملية املحسنة كمقياس للتطبيق عند نجاحها.
ُّ
 . 3التعلم واالبتكار
تقوم منظمات األعمال بقياس أدائها باالعتماد على مزيج من مقاييس األداء تتناسب مع أهداف املنظمة ،ونطاق عملها ،ورؤيتها ،وتتطلب عملية
قياس أداء املنظمة وضع معايير تغطي مجاالت العمل كافة تحديد كاإلنتاجية ،والحصة السوقية ،والربحية ،وتطوير املوارد البشرية ،وسلوك العاملين،
ً
ً
والريادة واالبتكار ،واملسؤولية االجتماعية (الخضري  ،والكساسبة2015 ،؛ النعيمي ،والكساسبة .)2014 ،وتلعب املوارد البشرية الذكية دورا حاسما في
األداء التنظيمي .لذلك ،ليس أمام صناع القرار في املنظمات هذه األيام خيار إال استخدام ذكاء املوارد البشرية  ،والتعلم واالبتكار(-kasasbeh, & Al-
).Faouri, 2016
يشير التعلم واالبتكار كأحد عناصر بطاقة األداء املتوازن )  (Balanced Scorecardإلى كيفية املحافظة على االستمرارية في التعلم التنظيمي
َّ
والعملية؛ وبالتالي زيادة
واالبتكار باملوارد األساسية الثالثة وهي :املوارد البشرية  ،والنظم ،واإلجراءات التنظيمية .ومن خالل زيادة قاعدة املعرفة العلمية
التطوير للعاملين ،والتي تتلخص بــرضا العاملين ،ومهارتهم ،وتدريبهم ،واملحافظة عليهم .تعد بطاقة األداء املتوازن من منظور األعما ل عبارة عن السجل
اإلحصائي املستخدم لقياس اإلنجازات والتقدم نحو تحقيق هدف معين ،وهي الوسيلة املثلى التي تمكن املنظمة من تقييم األداء على نحو متكامل وذلك
عن طريق ربط األهداف املتعددة التي تسعى املنظمة لتحقيقها ،بهدف تدعيم موقفها التنافس ي ،ويتم في البطاقة ترجمة رؤية املنظمة واستراتيجياتها إلى
أهداف ومقاييس يتم تبويبها في أربعة أبعاد يقوم كل منها بتقييم األداء من منظور مختلف  ،فيتم تقييم األداء من خالل البعد املالي ،ورضا العمالء،
والعمليات الداخلية ،والتعلم واالبتكار .فبذلك تكون بطاقة األداء املتوازن نابعة من فكرة متعددة األبعاد لقياس األداء الكلي .وحظيت بطاقة األداء
املتوازن باهتمام كبير في األوساط األكاديمية والعملية .ومع ازدياد شعبيتها تطورت بطاقة األداء املتوازن من نظام قياس أداء بسيط إلى نظام اإلدارة
االستراتيجية ) (Kaplan & Norton, 2004
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تمكن بطاقة األداء املتوازن املنظمات من ربط األهداف على املدى القصير مع األهداف االستراتيجية على املدى الطويل من خالل الجمع ما بين
املقاييس املالية وغير املالية .حيث أن هذا التطبيق لبطاقة األداء املتوازن يعمل على تسهيل التوافق االستراتيجي بشكل شامل ضمن نطاق املنظمة
) .(Kaplan & Norton, 2007
َُ َ ّ
َ
وقد تم قياس ُم َت َغ مّير التعلم واالبتكار من خالل اإلجابة عن أسئلة فقرات االستبانة املتع ملقة بأبعاده التالية :زيادة قدرات األفراد العاملين في
َّ
اإلسالمية بجميع مستوياتهم ،ورفع املستوى العلمي واملعرفي للعاملين ،ومدى تأثير الحوافز والدوافع نحو االلتزام بقواعد ونظم العمل،
املصارف
َّ
َّ
َّ
واستمرارية التدريب على وسائل التطور التكنولوجي في املصارف اإلسالمية ،واستمرارية التغيير ملواكبة البيئات املحيطة ،وتغيير اإلجراءات الروتينية في
العمل (الخصاونة.)2013 ،
ّ .4
الدراسات السابقة ذات ِّ ّ
الصلة:
ِّ
ُ
َّ
َّ
َّ
عوقات التي تعيق عملية تطبيق بطاقة األداء املتوازن في املصارف التجارية األردنية من وجهة نظر العاملين،
بحثت دراسة دودين ( )2009أهم امل م
ّ
َّ
الدراسة إلى وجود
ومدى تطبيقها كأسلوب للرقابة وتقييم األداء وكنظام تعتمد عليه مبادئ اإلدارة االستراتيجية نحو تحقيق األهداف ،حيث توصلت م
ُ
َّ ً
ُ
َّ
َّ
ُ
ُ
عوقات
عوقات تتعلق بتأهيل وتوعية املوارد البشرية وم م
عوقات مالية وإدارية إضافة مل م
عوقات ذات أثر دال إحصائيا تتعلق بالتخطيط واملعلومات وم م
م م
تقنية تؤثر في استخدام بطاقة األداء املتوازن لدى املصارف التجا َّرية األر َّ
دنية
التحسين املُ َ
هدفت ّدراسة  (2010) Manuel, Deamley, and Waltonإلى تحليل إمكانيات تطبيق مبادئ َّ
ست ممر إلدارة وصيانة املواقع
م
ً
ُ
َ
َّ
َّ
َّ
اإللكترونية للم كتبة األكاديمية ،حيث تم تعيين املمارسة الحالية على مبادئ التحسين املست ممر مدعما باألدلة املرشحة من خالل إجراء مسح وطني
للممارسين عبر شبكة اإلنترنت في اململكة املتحدة .توصلت الدراسة إلى أن تطبيق التحسين املستمر هي عملية أكثر رسمية وقد تساعد املكتبات بتحديد
ُ َّ
التحسين املُ َ
مجاالت التحسين املحتملة ،وتم مالحظة أن َّ
ست ممر ينطبق على العاملين بجميع مستوياتهم داخل امل َن ظ َمة ،وجميع جوانب العمل ،بما في
ُ ّ
التحسين املُ َ
ذلك التحليل اإللكتروني ،حيث أن َّ
َّ
العمليات واملمارسات امل َت َع مل َقة بتوصيل خدمات املوقع ،وتطبيق
ست ممر يولد التحليل الداخلي لتحسين
التحليل اإللكتروني ضمن هذا اإلطار قد يساعد املكتبات بالوصول إلى التصميم الذي يتطلع إليه املستهلك.
جاءت دراسة كاظم ( ) 2011بهدف تطبيق أسلوب التحسين املستمر في الشركة العامة لصناعة اإلطارات في النجف من خالل دراسة مدى توفير
َّ
املحاسبية لتخفيض التكلفة وتحسين جودة اإلنتاج من قبل النظام املحاسبي تمهيدا لتنفيذ أسلوب التحسين املستمر لتطوير عمل املنشآت
املعلومات
الصناعية وتحسين وضعها التنافس ي في السوق العالمي .وقد توصلت الدراسة إلى استنتاجات عدة تتمثل بأهمية التركيز على عمليات التح سين
املستمر ،وكيفية تحسين املنتجات والعمليات اإلنتاجية ،بهدف تخفيض التكلفة اإلجمالية وبشكل تدريجي وبقفزات صغيرة تعمل بنهاية املطاف على
تحسين اإلنتاج ،كما توصلت ّ
الدراسة لوجود قيود تتعلق بسياسة املصنع وقيود ُومعوقات َّ
مالية من العاملين غير املكترثين بنجاح الشركة أو فشلها
م
م
َّ
ُّ
باإلضافة إلى عدم وجود كادر إداري متخصص ،وأوصت الدراسة بتبني مقاييس أداء تعكس الواقع الحقيقي لتقييم مدى التحسن والتطور كبطاقة
َّ
األداء املتوازن والتي تعتمد على توفير نظم معلومات تخدم َّ
وفاعلية الشركة ،وأوصت الدراسة
عملية التقييم ورفع مستوى أداء العاملين وكفاءة
يبية للكادر الوظيفي وخاصة الكادر املالي لزيادة تفهمهم َّ
بتكثيف الدورات التدر َّ
ألهمية َم ْن َه مج َّية التحسين املستمر وأثر تطبيقها.
اإلسالمية األر َّ
َّ
دنية لبطاقة األداء املتوازن بأبعادها األربعة وأثر
وجاءت دراسة الخصاونة ( )2013بهدف التعرف إلى مدى تطبيق املصارف
صرفي ،وقد كانت ّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َ ْ
تطبيقية على املصارف اإلسالمية األردنية ،حيث تضمنت الدراسة أهداف فرعية تتمثل
الدراسة
م
تطبيقها في تحسين مصفوفة األداء امل م
ُّ
َّ
َّ
ُّ
الداخلية ،بعد التعلم والنمو).
العمليات
بالتعرف إلى أثر احتواء كل بعد من األبعاد األربعة لبطاقة األداء املتوازن (البعد امل الي ،بعد رضا العمالء ،بعد
وقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق محاور بطاقة األداء املتوازن في املصارف اإلسالمية األردنية كانت بمستوى إيجابي.
هدفت دراسة  (2013) Prabhuswamy et al.إلى البحث في العالقة ما بين استراتيجية كايزن واستراتيجية الصيانة اإلنتاجية الشاملة .ويستند
مفهوم التحسين املستمر على دورة ديمينغ  ، Deming’s P-D-C-Aوأجريت الدراسة في صناعة السيارات ،وكانت الشركة تعاني من مشكلة ارتفاع وتيرة
حدوث أعطال ،وتعطيالت عالية في النظام ،وحوادث وعيوب متكررة .وتم تنفيذ استراتيجية الصيانة اإلنتاجية الشاملة لحل مشكلة آلة الحفر
العامودية الحرجة ،وتوفر هذه الركائز فائدة ملموسة وغير ملموسة في أقل وقت ممكن حيث تم استخدام خطوات منهجية ديمينج في تطبيق الصيانة
اإلنتاجية الشاملة ملعدات الحفر العامودية من خالل (التنظيف األولي ،وتحديد مصدر املشاكل ،وتطوير املعايير ،وعمليات التفتيش املستقلة ،وتقييم
نتائج الصيانة اإلنتاجية الشاملة) .توصلت الدراسة بأ ن الصيانة اإلنتاجية الشاملة تحسن استغالل واستخدام اآللة والروح املعنوية للعاملين باإلضافة
لإلنتاجية .وتقلل من ساعات التعطل ،وبنفس الوقت تحسن كفاءة األداء والجودة.
ُ
َ
َّ
َّ
وهدفت م ّدراسة عطياني ونور ( )2014إلى ُّ
التعرف إلى أثر استخدام أسلوب املقارنات املرجعية  Benchmarkingفي التحسين املست ممر للمنتجات
املرجعية ُيعنى بقياس املُ َن َّظ َمة ألدائها الحالي ومقارنته بأداء الشركات ّ
ّ
َّ
َّ
الدوائية األر َّ
َّ
املتميزة والرائدة
اإلنتاجية ،حيث أن مصطلح املقارنات
والعمليات
دنية
م
في نفس القطاع .وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي الستخدام املقارنات املرجعية كأداة إلدخال وتفعيل التحسين املستمر على جودة املنتجات،
ووجود أثر الستخدام املقارنات املرجعية على تحسين وسائل وطرق اإلنتاج وكافة األنشطة املرتبطة بتحويل املدخالت إلى مخرجات ،ووجود أثر لبعدي
التعلم والتكيف في التحسين املستمر للمنتجات والعمليات اإلنتاجية.
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بحثت دراسة أبو باقي ،والكساسبة ( )2017أثر منهجية كايزن ) (Kaizenفي األداء املالي ،وقد تمثلت وحدة املعاينة في العاملين لدى املصارف
اإلسالمية في األردن .توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية لبعدي التخطيط ،والتطبيق من أبعاد منهجية كايزن في األداء املالي .أوصت
الدراسة بإيجاد وسائل مبتكرة لتخفيض تكاليف الخدمات املقدمة للعمالء ،والتركيز على املبادرات االستراتيجية لرفع كفاءة األداء في مختلف العمليات
في املصارف اإلسالمية في األردن.

الطريقة واإلجراءات
َم ْن َهج َّية ّ
الدراسة:
ِّ
ِّ
ّ
ّ
َّ
َّ
ل
بالدراسة
الخاصة
ات
الفرضي
اختبار
نتائج
على
للحصو
ة،
ميداني
اسة
د
خالل
من
التحليلي
الوصفي
املنهج
على
اسة
الد
هذه
اعتمدت
ر
ر
م
م
ُّ
َّ
اإلسالمية في األردن ،ثم تفسيرها
والتوصل إلى النتائج التي ُت َب مّين أثر َم ْن َه مج َّية ديمينج في التعلم واالبتكار كأحد أبعاد بطاقة األداء املتوازن لدى املصارف
بطريقة ُت َم ّكن الباحثين من جمع األدلة من خالل مفردات مجتمع ّ
َّ
اإلسالمية في األردن.
الدراسة املكون من املصارف
م
م
َّ
هذا وقد تم تحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي ) (SPSSوعرض النتائج عن طريق النماذج والجداول الخاصة بالعمليات
واألجنبية التي تناولت موضوع ّ
اإلحصائية ،كما تم االطالع على األدب النظري واألبحاث العلمية واملراجع واملؤلفات ّ
َّ
َّ
الدراسة.
والدراسات السابقة العر َّبية
م
م
مجتمع ّ
الدراسة:
ِّ
تكو َن مجتمع ّ
اإلسالمية في األردن ،والبالغ عددها أربعة مصارف إس َّ
َّ
َّ
المية (البنك اإلسالمي األردني ،والبنك العربي اإلسالمي
الدراسة من املصارف
م
صرفيةَّ
مؤسسة َم ْ
عرف املصرف اإلسالمي بأنه َّ
َّ
ْ
َ
اإلسالميةُ .وي َّ
الدولي ،وبنك صفوة اإلسالمي ،ومص مرف الراجحي) واملصنفة بالعمل وفق أسس الشريعة
م
ً
ً
َّ
اإلسالمية ومقاصدها وكذلك بأهداف املجتمع اإلسالمي داخليا وخارجيا
تلتزم في جميع معامالتها ونشاطها االستثماري وإدارتها ألعماله ا بالشريعة
(الزحيلي.)1997 ،
ّ
والعينة:
وحدة املعاينة
ِّ
َّ َ
اإلسالمية األربعة من واقع التقارير السنويةَّ
َّ
ْ
َ
َّ
تمثلت وحدة املعاينة بالعاملين في املصارف اإلسالمية في األردن ،وتم حصر أعداد موظفي املصارف
لعام ( 2018البنك اإلسالمي األردني ،البنك العربي اإلسالمي الدولي ،بنك صفوة اإلسالميَ ،م ْ
ص مرف الراجحي) باإلضافة إلى التقرير السنوي األربعون لعام
ً
َ
َّ
اإلسالمية في األردن  3642موظفا موزعين ما بين دوائر اإلدارات وفروع
 2018لجمعية البنوك في األردن ،حيث َبل َغ إجمالي أعداد املوظفين لدى املصارف
ً
املصارف .وقد كان إجمالي مجموع املوظفين املستهدفين لكل املصارف املُ َم ّث َلة ملجتمع ّ
الدراسة هو  1491موظفا.
م
م
تم توزيع ( ) 410استبانة بطريقة عشوائية ،وقد تم استرجاع ( ) 307استبانات واستبعاد خمسة استبانات وذلك لعدم صالحيتها للتحليل،
َّ
ً
عينة ّ
عينة ّ
اإلسالمية في األردن ،بمعنى أن ّ
َّ
تكونت ّ
وبذلك َّ
الدراسة شكلت ما نسبته ( )74%من إجمالي
الدراسة من ( ) 302موظفا من مختلف املصارف
م
م
م
م
االستبانات املوزعة.
أداة الدراسة:
َّ
ُ
َ
ّ
ّ
ّ
َ
الدراسة
الدراسة .فيما يتعلق بالحدود التي اعتمدتها م
تم تطوير استبانة الدراسة لتغطي جميع أبعاد املتغ ميرات املستقلة والتابعة الخاصة بهذه م
ُ
َ
ّ
ّ
َ
ُ
للمتغيرات تبعا لإلجابات على فقرات االستبانة ،فقد تم تحديد ثالثة مستويات وهي (منخفض ،متو مسط ،مرتفع) بناء على
ألهمية امل َت َو م ّسط الحسابي
م
املعادلة التالية:
طول الفئة = (الحد األعلى للبديل – الحد األدنى للبديل) /عدد املستويات.
( 1.33 = 3/4 = 3/)1- 5وهكذا كانت املستويات كالتالي:
املستوى املنخفض2.33– 1 :
ُ
املستوى امل َت َو م ّسط3.67– 2.34 :
املستوى املرتفع5 – 3.68 :
صدق أداة ّ
الدراسة:
ِّ
ُّ
ي
تم العمل على اختبار الصدق الظاهر لالستبانة وذلك بغرض التعرف إلى األسئلة املرتبطة ببعضها ،باإلضافة إلى التأكد من مدى تناسق إجابة
الدراسة بشكل يعكس أهداف ّ
العينة موضوع ّ
أفراد ّ
الدراسة والتساؤالت الخاصة بها ،هذا باإلضافة إلى أنه تم عرض االستبانة في مراحل اإلعداد على
م
م
م
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َّ
مصداقية ومدى صالحية االستبانة
أصحاب الخبرة واالختصاص وهيئة محك مين من األساتذة األكاديميين في إدارة األعمال والتمويل ،وذلك للحكم على
كأداة لجمع املعلومات.
ثبات أداة ّ
الدراسة:
ِّ
تم االعتماد على معامل كرونباخ ألفا ) (Cronbach’s Alphaلقياس مدى االتساق الداخلي لفقرات االستبانة ،وذلك للتأكد من مدى ثبات
َّ
مكن تفسير ألفا بأنها معامل االتساق الداخلي بين اإلجابات ،ويدل
وصالحية االستبانة واعتمادها كأداة لجمع املعلومات الالزمة للدراسة
الحالية ،كما ُي م
ارتفاع قيمته على ارتفاع درجة الثبات.
ّ
َت ُدل معامالت الثبات كما هي مبينة في الجدول رقم ( )1على أداة ال مدراسة تتصف بمعامل ثبات مرتفع وصالحية األداة على تحقيق أغراض
َ
ّ
الدراسة ،حيث َبل َغ أعلى معامل ثبات ملجاالت االستبانة ( ) 0.971في حين أن أدنى معامل ثبات هو ( .) 0.915وهو ما يبين أن إمكانية ثبات النتائج التي
م
َّ ُ
َ
مكن أن تحققها االستبانة كنتيجة لتطبيقها ،علما بأنه من ناحية تطبيقية تعتبر )  (Alpha ≥ 0.60نتيجة مقبولة كمعامل ثبات لفقرات االستبانة (أبو
ُي م
صالح.)2009 ،
ّ
اإلتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) لجميع مجاالت ّ
الدراسة
ِّ
جدول ( :)1معامالت ثبات ِّ
املجال

عدد الفقرات

معامل الثبات/قيمة ( )αألفا

1

التخطيط

11

0.937

2

التنفيذ

6

0.915

3

التدقيق

7

0.917

4

التطبيق
ُّ
التعلم واالبتكار

8

0.940

14

0.971

الرقم

5

نتائج ّ
الدراسة:
ِّ

 .1عرض املُ َت َو ّسطات الحساب َّية ملجاالت ّ
الدراسة:
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ُّ
ْ
َّ
َُ َ ّ
اإلسالمية في األردن
ساب َّية لجميع مجاالت َمن َه ِّج َّية ديمينج والتعلم واالبتكارفي املصارف
جدول( :)2املتو ِّسطات ِّ
الح ِّ
رقم ُ
املجال
البعد
التخطيط
1
التنفيذ
2
التدقيق
3
التطبيق
4
الدرجة الكلية ملنهجية ديمينج
ُّ
التعلم واالبتكار

املُ َت َو مّسط الحسابي
3.96
3.79
3.73
4.02
3.89
3.85

َّ
األهمي ة النسبية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

َ
ُّ
َّ
الحساب َّية إلجابات أفراد ّ
َُ َ ّ
اإلسالمية في األردن،
العينة عن أثر َم ْن َه مج َّية ديمينج على التعلم واالبتكار للبنوك
م
بين الجدول رقم ( ،) 2املتو مس طات م م
حيث تم تقسيمها حسب مجاالت ّ
الدراسة.
م
ل
أظهرت النتائج كما في الجدو رقم ( ،) 2أن أعلى متوسط حسابي من أبع اد املتغير املستقل (منهجية ديمينج) كان ملجال التطبيق حيث بلغ
ُّ
( ،) 4.02في حين أن أدنى متوسط حسابي كان ملجال التدقيق حيث بلغ ( ،) 3.73بينما كان املتوسط الحسابي للمتغير التابع (التعلم واالبتكار) هو
(.)3.85
َّ
َُ َ
ّ
 .2اختبار معامل تضخم التباين والتباين املسموح به للمتغ ِّيرات املستقلة:
َ
َّ
ْ
َّ
َ
َ
تم إجراء اختبار معامل تضخم التباين والتباين املسموح به ( )Collinearityملجاالت منه مجية ديمينج .تبين من خالل الجدول رقم ( )3أن جميع
ُ
َّ
داخلية قوية بين امل َت َغ مّيرات املستقلة ،وبالتالي يمكن استعمال نموذج االنحدار الختبار
قيم ) (VIFكانت أقل من ( ) 10وهذا يعني أنه ال توجد ارتباطات
فرضيات ّ
َّ
الدراسة.
م
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جدول ( :)3اختبارمعامل تضخم التباين والتباين املسموح به

مجاالت َم ْن َه مج َّي ة ديميج

َّ
الخطي ة
العالقة
Collinearity Statistics
Tolerance

التخطيط
التنفيذ
التدقيق
التطبيق

VIF

4.632
4.797
5.176
3.938

.216
.208
.193
.254

فرضيات ّ
َّ
الدراسة:
 . 3اختبار
ِّ
ْ
ّ
َّ
َ
َ
املتعدد (  ) Multiple Regressionللتحقق من أثر أبعاد منه مجية ديمينج (التخطيط ،التنفيذ ،التدقيق ،التطبيق)
تم استخدام تحليل االنحدار
م
ُّ
َّ
على التعلم واالبتكار لدى املصارف اإلسالمية في األردن .كما هو مبين في الجدول ( )4والجدول (.)5
ُّ
ْ
جدول( :)4تحليل التباين لالنحدار (  )A NOV A fo r R egr es s io nألثرأبعاد َمن َه ِّج َّية ديمينج (التخطيط ،التنفيذ ،التدقيق ،التطبيق) على التعلم واالبتكار
مصدر التباين

مجموع املربعات

درجة الحرية

ُم َت َو ِّّسط املربعات

قيمة )(F

بين املجموعات
داخل املجموعات

202.454
62.959

4
297

50.614
.212

238.762

املجموع

265.413

301

مستوى
الداللة ()Sig

a

000

ّ
ُ
* امل َت َغ مّير التابع :التعلم واالبتكار

ً
َّ
يتبين من الجدول رقم ( ) 4أن اختبار تحليل التباين لالنحدار كان معنويا عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05حيث كانت ( Fاملحسوبة) والبالغة
َّ
الجدولية) والبالغة ( )2.14وكان مستوى الداللة البالغ ( )0.00أقل من ( ،) 0.05مما يدل على أن نموذج االنحدار مالئم.
( )238.762أكبر من (F
ّ
ُ
َ
ّ
َ
ّ
املتعدد لجميع عوامل املتغ مير املستقل لبيان أثرها على التعلم واالبتكار .يتضح من البيانات
ولتحديد معامالت االنحدار تم استخدام تحليل االنحدار
م
ْ
َّ
َ
َّ
َ
إحصائية لألبعاد األربعة من أبعاد منه مجية ديمينج وهي (التخطيط ،التنفيذ ،التدقيق ،والتطبيق) على
الواردة في الجدول ( ،) 5وجود تأثير ذو داللة
ُّ
َّ
َّ
اإلسالمية األردنية ،إذ بلغ مستوى الداللة في املجاالت األربعة ( )0.00 ، 0.014 ، 0.033 ، 0.00على التوالي وهي أقل من
التعلم واالبتكار لدى املصارف
َّ
إحصائيةً .
وبناء عليه ال نستطيع قبول الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة.
مستوى الداللة ( )0.05وبذلك فإنها ذات داللة
جدول( :)5معامالت االنحدار( )Co effic ient s a

املجال

َّ
املعياري ة
معامالت االنحدار غير

َّ
املعياري ة
معامالت االنحدار

قيمة

Beta

t

4.687-

مستوى
الداللة
0.000

8.712

.000
0.033
0.014
.000

(الثابت).

-.759

معيار الخطأ
.162

التخطيط

0.694

0.080

0.530

التنفيذ

0.186-

0.087

1.33-

2.143-

التدقيق
التطبيق

0.218
0.436

0.088
0.070

0.159
0.349

2.480
6.215

B

َّ
مناقشة النتائج والتوصيات

ُّ
هدفت ّ
َّ
اإلسالمية في األردن ،حيث أظهرت ا مّلدراسة مجموعة
الدراسة الحالية إلى بيان أثر َم ْن َه مج َّية ديمينج على التعلم واالبتكار لدى املصارف
م
َُ َ ّ
َ
ّ
ّ
ّ
َّ
الدراسة الحالية إلى عدة نتائج أدت إلى
الدراسة ،وقد توصلت م
متغيرات م
من التساؤالت ،إضافة إلى تقديم الفرضيات املتع ملقة بطبيعة العالقة بين م
املساهمة في حل مشكلة ّ
َّ
وفرضياتها.
الدراسة وإبراز اإلجابة عن تساؤالتها
م
 .1مناقشة نتائج ّ
الدراسة:
ِّ
أظهرت نتائج املُ َت َو ّس طات الحساب َّية لفقرات مجال التخطيط أن املُ َ
ّ
َ
ساب َّية لها تراوحت بين ( ،)4.28 – 3.65وقد جاءت الفقرة التي
الح
طات
س
و
ت
م
م
م م
م م
تنص على أنه" :تحرص إدارة البنك على العناية املُ َ
ست ممرة باستقبال شكاوى ومقترحات العمالء بوسائل متنوعة" في املرتبة األولى ُبم َت َو م ّسط حسابي
ً
ً
َّ
وجليا من خالل استخدام وسائل متنوعة بغرض ُّ
التعرف إلى شكاوى
اإلسالمية في األردن تولى اهتماما بارزا
( ،)4.28وهذا يدل على أن املصارف
ومقترحات العمالء للعمل على معالجتها ،مما يؤدي إلى تحقيق وكسب ثقة ورضا العمالء.
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وجاءت الفقرة التي تنص على أنه " :تقوم إدارة البنك باستطالعات دورية على املوظفين بهدف تحديد نسبة االتفاق الجماعي على نواحي
ً
ً
َّ
َّ
العمليات" باملرتبة األخيرة ُ
اإلسالمية تبدى اهتماما ُم َت َو م ّس طا حول االسترشاد
وبم َت َو م ّسط حسابي بلغ ( ،) 3.65وهذا يدل على أن املصارف
الضعف في أداء
َّ
بآراء ومقترحات موظفيها حول نواحي الضعف في مختلف العمليات والتي يلمسونها ويعيشونها بشكل مباشر من خالل أداء أعمالهم ،األمر الذي يؤدي
بهم إلى اإلحساس بضعف الثقة وبالتالي تخفيض الوالء والذي من شأنه عدم خلق بيئة العمل التي يسودها تبادل املعرفة واألفكار املؤدية إلى املشاركة في
ً
َّ
اإلنتاجية.
صنع القرار السليم والذي ينعكس إيجابا على اإلداء وزيادة
ُ
عوقات تتعلق بالتخطيط للكادر الوظيفي ،والتي تؤثر في استخدام بطاقة
اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دودين ( )2009والتي أظهرت وجود م م
األداء املتوازن مما له األثر الكبير في تحسين األداء.
ُ
َ
َُ
ساب َّية لها تراوحت بين ( ،)3.91 – 3.70وقد جاءت الفقرة التي
ساب َّية لفقرات مجال التنفيذ أن املت َو م ّس طات م
أظهرت نتائج املت َو م ّس طات م
الح م
الح م
ً
ً
َّ
العمليات" في املرتبة األولى ُبم َت َو م ّسط حسابي ( ،)3.91وهذا يدل على املصارف
تنص على أنه" :تخصص إدارة البنك فريقا مؤهال لتنفيذ خطط تحسين
َّ
اإلسالمية تهتم بشكل واضح بتشكيل فرق العمل املؤهلة من ذوي املعرفة والكفاءة والتي من شأنها استخدام الدقة بتنفيذ املهام املخطط لها لضمان
َّ
العمليات وتحقيق األهداف.
تحسين
ً
َ
ّ
َ
َّ
ُ
وجاءت الفقرة التي تنص على أنه" :تكلف إدارة البنك فريقا يقوم بتوثيق التغيرات الحاصلة للعملية التي يتم تحسينها" باملرتبة األخيرة وبمتو مسط
َّ
َّ
بعملية توثيق تفاصيل التغيرات الحاصلة
اإلسالمية تلتزم بشكل مرتفع ولكن ليس بالدرجة املطلوبة
حسابي بلغ ( ،) 3.70وهذا يدل على أن املصارف
َّ ُ
َّ
حسنة والتي تم مراقبة َت ُّ
َّ
ُّ
امل َّ
قدمها مما يؤدي إلى الحفاظ على عامل مهم وهو تقييم مدى التحسن في العملية والتي تم بذل الجهود املكثفة له من
للعملية
خالل املراحل السابقة من جمع املعلومات وتشكيل فرق العمل املؤهلة للتنفيذ.
َُ
َُ
َّ
سابية لها تراوحت بين ( ،)3.92 – 3.42وقد جاءت الفقرة التي
ساب َّية لفقرات مجال التدقيق أن املت َو م ّس طات م
أظهرت نتائج املت َو م ّس طات م
الح م
الح م
تنص على أنه" :تهتم إدارة البنك بتحليل البيانات التي تم جمعها بمرحلة التنفيذ" في املرتبة األولى ُبم َت َو م ّسط حسابي ( ،)3.92وهذا يبين أن املصارف
أهمية توثيقها لغايات تحليلها وقياس مدى ُ
اإلسالمية تعتمد بشكل مرتفع على البيانات التي يتم جمعها في مرحلة التنفيذ مما يبين أنها تدرك مدى َّ
َّ
القرب
َّ
املحد َدة واملخطط لها وأثر هذه البيانات في َّ
عملية إعادة التخطيط في حال اكتشاف القصور أو الخلل.
من تحقيق األهداف
ً
َ
ّ
َ
َّ
ُ
وجاءت الفقرة التي تنص على أنه" :تكلف إدارة البنك فريقا ملعاينة رضا املوظفين عن جودة العملية" باملرتبة األخيرة وبمتو مسط حسابي بلغ
ُ
امل َّ
َّ
اإلسالمية تدرك بشكل ُم َت َو م ّسط أن َّ
َّ
حسنة هي الحقيقة التي
العمليات
أهمية آراء املوظفين الذين يقومون بتنفيذ
( ،) 3.42وهذا يدل على أن املصارف
ً
ً
َّ
يمكن لها أن تعطي تصورا واضحا عن جدوى التحسي ن ،هذا باإلضافة ملا تخلفه من آثار نفسية لدى املوظفين تؤدي يهم إلى عدم االكتراث بظهور
الطاقات واإلبداعات املحتملة.
ُ
عوقات مالية نتيجة عدم اكتراث
اتفقت هذه النتيجة مع نتائج كاظم ( )2011والتي أظهرت وجود قيود تتعلق بسياسة الشركة وقيود وم م
املوظفين بنجاح الشركة أو فشلها.
ُ
َ
َُ
َّ
ّ
َ
َّ
سابية لها تراوحت بين ( ،)4.10 – 3.75وقد جاءت الفقرة التي
سابية لفقرات مجال التطبيق أن املتو مس طات م
أظهرت نتائج املت َو م ّس طات م
الح م
الح م
َّ ُ
امل َّ
حسنة في حال اكتشاف أي قصور ".في املرتبة األولى ُبم َت َو م ّسط حسابي
تنص على أنه" :تعمل إدارة البنك على تصحيح اإلجراءات املصممة للعملية
َّ ُ
َّ
َّ
َّ
اإلسالمية تهتم باكتشاف أي قصور أو خلل ناتج عن العملية املحسنة بهدف إعادة تصميم العمليات املخطط لتحسينها
( ،) 4.10وهذا يدل أن املصارف
واملوجهة بالدرجة األولى لتحقيق األهداف.
ً
َّ
َّ
وجاءت الفقرة التي تنص على أنه" :تخصص إ دارة البنك فريقا ملتابعة رد فعل موظفي البنك على أداء العملية التي خضعت للتحسين" باملرتبة
َّ
األخيرة ُ
اإلسالمية لديها اهتمام مرتفع بردود فعل املوظفين الناتجة عن التغيير الحاصل في
وبم َت َو م ّسط حسابي بلغ ( ،) 3.75وهذا يبين أيضا أن املصارف
تصميم إجراءات العم َّليات ،ومدى تقبلهم له ومالئمته لسالسة العمل ،مما يولد لدى املوظفين قناعات إيجابية نتيجة إشراكهم في االنتقاد أو الشعور
َّ
باألهمية نتيجة سماع آرائهم ،علما بأن الحصول على االتفاق الجماعي للتغيير هو أحد سمات النجاح.
اتفقت هذه النتيجة مع نتائج كاظم ( )2011وال تي أوصت بتبني مقاييس أداء تعكس الواقع الحقيقي لتقييم مدى َّ
الت ُّ
حسن والتطور كبطاقة
األداء املتوازن والتي تعتمد على توفير نظم معلومات تخدم َّ
عملية التقييم ورفع مستوى أداء العاملين من خالل تكثيف الدورات التدريبية للكادر
َّ
ألهمية َم ْن َه مج َّية كايزن وأثر تطبيقها.
الوظيفي وخاصة الكادر املالي لزيادة تفهمهم
ُ
ُّ
َ
َُ
َّ
ّ
َ
الحس ـ ـ ـ ـ مـابية لها تراوحت بين ( ،)4.19 – 3.62وقد جاءت الفقرة التي
ساب َّية لفقرات التعلم واالبتكار أن املتو مس طات م
أظهرت نتائج املت َو م ّس طات م
الح م
تنص على أنه " :تقوم إدارة البنك باستمرار بزيادة قدرات جميع األفراد العاملين من خالل الدورات التدريبية املتكررة" في املرتبة األولى ُبم َت َو م ّسط حسابي
اإلسالمية تهتم بشكل ملحوظ بالتدريب املُ َ
َّ
ست ممر لألفراد العاملين بشكل هادف لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة
( ،) 4.19وهذا يدل على أن املصارف
َّ
والفاعلية لدى موظفيها ،ورفع مستوى القدرات املعرفية بخصوص أعمالها مما يعكس جودة أعمال مميزة ومنافسة.
وجاءت الفقرة التي تنص على أنه " :تعمل إدارة البنك على تحديد املوظفين ّ
املتميزين من قبل لجنة مختصة تراعي العدالة وعلى أساس معايير
م
ً
ً
َّ
واضحة" باملرتبة األخيرة ُ
اإلسالمية تبدى اهتماما ُم َت َو م ّس طا حول خلق القناعات لدى املوظفين
وبم َت َو م ّسط حسابي بلغ ( ،) 3.62وهذ يدل على أن املصارف
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املتميزين ،مما يؤثر ذلك على الطاقات البشرية ّ
محد َدة يتم من خاللها النهوض والتحفيز للموظفين ّ
بوجود معايير واضحة مستندة إلى أسس َّ
املتميزة،
م
م
َّ
العادية ،وبالتالي ارتفاع مستوى الكفاءة العام.
وارتقاء الطاقات البش َّرية
ُّ
َّ
اإلسالمية في األردن.
َت َّبين من نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر للتخطيط ،والتنفيذ ،والتدقيق والتطبيق على التعلم واالبتكار في املصارف
 .2التوصيات:
ّ
الدراسة من نتائج ،فيمكن تقديم التوصيات التالية:
اعتمادا على ما توصلت إليه م
ْ
 .1إجراء مزيد من البحوث ّ
َّ
َّ
َ
َ
والدراسات املستقبلية حول أثر منه مجية ديمينج في التعلم واالبتكار وألي مجتمع دراسة غير املصارف اإلسالمية.
م
َّ
اإلسالمية بزيادة االهتمام بآراء واقتراحات موظفيها نحو أي مالحظات من شأنها تحقيق املصلحة العامة ،وذلك من خالل
 .2قيام املصارف
استطالعات دورية لبيان نسبة االنفاق الجماعي عليها.
َّ
ُّ
َّ
َّ
َّ
بعملية توثيق التغيرات الحاصلة نتيجة مراقبة تحسين العمليات مما له األثر الكبير في دقة تقييم التحسن
اإلسالمية
 .3زيادة التزام املصارف
َّ
َّ
والناتج عن جهود فرق العمل في تنفيذ عملي ات التحسين.
ُ
َّ
َّ
َّ
اإلسالمية برضا العاملين عن جودة مختلف العمليات املحسنة والتي من شأنها تكوين التصور الواضح عن جدوى
 .4زيادة اهتمام املصارف
َّ
التحسين باإلضافة إلى األثر املعنوي العائد على ظهور طاقات وإبداعات العاملين.
ُ
امل َّ
َّ
َّ
حسنة ومالءمته لسالسة إجراءات العمل ،حيث
العمليات
اإلسالمية للعناية بضمان تقبل العاملين فيها للتغيير الحاصل في
 .5توجيه املصارف
ُ
أن االتفاق الجماعي للتغيير يعد سر النجاح.
ّ
املتميزين من قبل لجان
 .6ضرورة اهتمام املصارف اإلسالمية بخلق القناعة لدى العاملين بوجود معايير واضحة تعمل على تحديد املوظفين
م
مختصة تراعي العدالة على أساسها.
ّ
املتميزين وتحقيق
 .7ضرورة أن تعتمد إدارة املصارف اإلسالمية في خططها االستراتيجية االستمرار في نظم الحوافز واملكافآت لتشجيع العاملين م
الرضا لديهم.
 .8ضرورة انتهاج املصارف اإلسالمية الدعم لسياسة االتصال املفتوح بين العاملين واإلدارات بمختلف مستوياتهم.
 .9توجيه العناية الخاصة من قبل املصارف اإلسالمية نحو تطوير املسار الوظيفي للموظفين بحسب الدورات املهنية والتحصيل العلمي واستغالل
قدرات املوظفين وتوظيفها في األماكن املناسبة لها.
 .10أن تسعى املصارف اإلسالمية باستمرار إلى رفع كفاءة مه ارات االتصال لدى العاملين فيها بهدف توطيد العالقة بين املوظفين والتواصل مع
العمالء.
َّ
 .11زيادة اهتمام املصارف اإلسالمية بتنظيم خطط إحاللية للموظفين وخاصة للمستويات اإلدارية العليا.
 .12أن تحرص املصارف اإلسالمية على استمرارية التطبيق العملي للفائدة املتحققة من الدورات التدريبية للموظفين ومراقبة التقدم ملستوى
أدائهم.
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َّ
الزحيلي ،محمد  )1997( ،املصارف اإلسالمية  ،دمشق :دار املكتبي
َّ
اإلحصائية َّ ،
أبو صالح ،محمد صبحي  )2009( ،الطرق
عمان :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
ُ
َ
َّ
َّ
عطياني ،مراد ،ونور ،عبد الناصر )2014( ،أثراملقارنات املرجعية (  ) B enchmar k ingفي التحسين املست ِّمرلجودة املنتجات والعمليات :دراسة
ميدانية على شركات صناعة األدوية في األردن  ،املجلة االر َّ
َّ
دنية في ادارة االعمالhttps://doi.org/10.12816/0026193 ،296- 276 ،)2( 10 ،
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َ ُالتحسين امل
َّ )2011( ،  حاتم، كاظم.8
، ( وإمكانية اعتماده في الشركة العامة لصناعة اإلطارات في النجفK aizen ) ست ِّمر بأسلوب كلفة كايزن
https://scholar.google . com/scholar/ . 188- 159 ،)21( 1 ،مجلة مركز دراسات الكوفة
) استراتيجيات املحافظة على املوارد البشرية ودورها في تعزيزأداء إدارة املشتريات2014( ،  محمد مفض ي، والكساسبة، سعيد سيف، النعيمي.9
، 87- 55 ،)1(1 ، مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراس ات اإلدارية واالقتصادية، واملستودعات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي
https://doi.org/10.12816/0016215
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Abs tract: The study aimed at measuring the effect of Deming methodology on learning and innovation as one of
the balanced scorecard dimensions at Islamic banks in Jordan. Analysis unit was the employees of the Islamic
banks in Jordan. Where the questionnaire was developed and distributed to (410) employees, and (302)
questionnaires were retrieved from various Islamic banks in Jordan that rate (73.6%) of the total distributed
questionnaires. The results of study showed a statistically significant effect of the fourth dimensions of the Deming
methodology (planning, do, check and act) on learning and innovation.
The study recommended the need for more studies to be conducted to identify the effect of Deming methodology
on performance within the various non-islamic banks organizations. The study also recommended that special
attention about documenting the result of the changes taking place in improved process, and the need to make the
employees feel the importance of their suggestions for changes or improvisent.
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امللخص:

ّ
يتحمل أعضاء هيئة التدريس في الج امعات مسئولية التدريس والبحث العلمي ،وهما حجر أساس عملية التطور املستمر التي تسعى كل
املجتمعات لتحقيقها .اتبع هذا البحث منهج البحث الكمي الذي استخدم عينة عشوائية بسيطةُ .جمعت البيانات باستخدام استبيان ُو ّزع إلك ً
ترونيا على
أعضاء هيئة تدريس الجامعات العامة السعودية و ُحللت البيانات باستخدام التحليل اإلحصائي الوصفي  ،وتحليل االرتباط ،وتحليل االنحدار املتعدد،
كاف بين متغيرات مشاركة املعرفة بين أعضاء هيئة التدريس ،والتنوع بين
وتحليل العامل .وبناء على نتائج التحاليل بينت الدراسة وجود ارتباط ٍ
األعضاء ،وااللتزام التن ظيمي من أعضاء هيئة التدريس ،واستخدام أنظمة معلومات إدارة املوارد البشرية لتسهيل عمل أعضاء هيئة التدريس .كما أن
مشاركة املعرفة وااللتزام التنظيمي والتنوع كانت عوامل مهمة للجامعة ألنها تعزز األداء بين هيئة التدريس .بينت قيمة ارتباط بيرسون املنخفضة أن
تمكين النساء وتبني أنظمة معلومات إدارة املوارد البشرية ( ) HRMISتأثيرهما منخفض على أداء الجامعة.
الكلمات املفتاحية :أعضاء هيئة التدريس؛ نظام معلومات املوارد البشرية؛ األداء؛ تمكين النساء؛ الجامعات السعودية

املقدمة:
هيمنت العوملة واملنافسة العاملية واالبتكار والتقدم التكنولوجي على أهمية التعليم الجامعي في القرن الحادي والعشرين .وأصبح التركيز على
ً
ً
أساسيا في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة للجامعات .إن أعضاء هيئة التدريس هم املوظفين الذين يعملون في ج امعة
عنصرا
أعضاء هيئة التدريس
ً
ُ
َ
ً
ّ
ويتعاملون مع البحوث العلمية والتدريس في الجامعة .من ثم  ،تمنح اململكة العربية السعودية أهمية كبيرة للبحث العلمي ،الذي يعد عامال مهما في
التقدم العلمي والثقافي ،وجزء من وظائف ومهام الجامعات .كما تدعم اململكة مؤسسات ومراكز البحث املتخصصة ،وتعقد سيمنارات ومؤتمرات
علمية في هذه الجامعات ،مما يمنح ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية فرصة القيام بأنشطة علمية متخصصة ،واكتشاف كل ما هو جديد
ّ
ويتكون من  3مراحل كل منها من  5سنوات .كان هدف املرحلة األولى
في مجاالت كفاءاتهم .بدأ برنامج امللك عبد هللا للمنح األجنبية عام  1426هجرية،
ً
ً
والثانية هو سد الح اجة ملزيد من املناصب األكاديمية والتخصصات العلمية في الجامعات .شهد البرنامج على مدار  10سنوات تطورا هائال في قطاع
التعليم الجامعي بالسعودية ،وقفزة كبيرة في الجودة ،تمثلت في زيادة عدد الجامعات ،وزيادة عدد املقاعد ،وتنوع التخصصات التي تقدمها الجامعات
السعودية ،وتلبية احتياجات القوة العاملة املؤهلة في املناطق الجغرافية املحيطة التي تساعد على تحقيق تطور وتنمية متوازنة (وزارة التعليم).
يرى  ) 1996( Bontisأن رأس املال البشري قد يكون امليزة التنافسية املستدامة الوحيدة التي تملكها املنظمة في هذا العالم املتعولم سريع التغير.
عملت السعودية على مدار السنوات املاضية على التنمية املستدامة ،وركزت ً
ً
إيجابيا على التعليم العالي ،ألنه نقطة مهمة ومحورية على طريق
تركيزا
تحقيق التنمية املستدامة .وبناء على ذلك ،يجب توجيه اهتمام خاص ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية ،ويجب على الجامعات محاولة
تسليط الضوء عليهم وتمييزهم في مجال املعرفة واالقتصاد على املستويات املحلية والعاملية.
ُ
تعتبر هذه الدراسة متفردة مقارنة بالدراسات السابقة ،فقد تعاملت الدراسات السابقة مع العوامل وتأثيرها على جودة أعضاء هيئة التدريس
ً
عامال ً
مهما ومحو ًريا في أداء الجامعات ،وكيف يؤثر على املجتمع ويحققون
في الجامعات فقط ،وبالتالي لم تفحص ألي مدى ُيعتبر أعضاء هيئة التدريس
أهدافه .هذه هي الفرضية التي يسعى هذا البحث إلثبات مصداقيتها.

دور أعضاء هيئة التدريس يف األداء يف اجلامعات السعودية

عبد اهلل الوهيبي

مشكلة الدراسة:
أغلب الجامعات في اململكة العربية السعودية  -وخاصة الجامعات الحكومية  -تعمل في بيئة تنافسية عاملية لتحقيق نتائج عالية الجودة.
ً
نجاحا في دعم التنمية املستدامة في السعودية ،وتطويرها لتصبح ضمن الدول
ونتيجة لهذا ،فإن مستوى املعرفة واملجتمع االقتصادي أصبح أكثر
الرائدة في مجال التنمية .تحتل املوارد البشرية مكانة محورية بي ن كل املوارد التي تملكها السعودية ،وتدعم رؤيتها ملستقبل يتسم بالتقدم واالزدهار ،ألن
قوتها وضعفها هو ما سيقوي أو يضعف املوارد األخرى في تحقيق أهداف ورؤية املستقبل .وتفحص كل جامعة ممارسات وسياسات املوارد البشرية التي
تدعم مهمتها ورؤيتها في تحقيق مجتمع عالي ا لجودة يرقى ملستوى الدول الرائدة ،ويدعم تنمية أعضاء هيئة التدريس .باإلضافة إلى هذا ،تبحث الجامعات
عن املمارسات والسياسات التي تقلل الكفاءة والفعالية وتحاول تجنبها أو تصحيحها.
ً
ً
أساسيا في رفع أداء الجامعة .يمكن تحديد املشكلة في األسئلة
عنصرا
ولكن هذا يسلط الضوء على الحاجة العتبار أن أعضاء هيئة التدريس
التالية:
 هل يمكن رفع مستوى وجودة املعرفة والتنمية في املجتمع عن طريق التركيز على هيئة تدريس الجامعات؟
 ما هي العوامل التي تؤثر على كفاءة أعضاء هيئة تدريس الجامعات السعودية؟
يسعى هذا البحث لتحقيق األهداف التالية:
 قياس مدى أهمية هيئة التدريس في الجامعات ،عبر تأثيرهم على مستوى وجودة املعرفة والتقدم في املجتمع السعودي.



تحديد العوامل التي تزيد كفاءة هيئة التدريس في الجامعات الحكومية.
تحديد العوامل التي تؤثر على أداء هيئة التدريس في الجامعات.

 تقديم توصيات مناسبة تساعد إدارات الجامعات عند تعيين وتدريب هيئة تدريسها.
تركز هذه الدراسة على دور هيئة التدريس في أداء الجامعات السعودية .حيث ُأجريت هذه الدراسة في ُ ، 2018- 2017
وجمعت البيانات عبر
توزيع استبيانَ .ش َمل موقع البحث كل املدن السعودية املوجود بها جامعات عامة.
أهمية البحث:
تسعى هذه الدراسة إلى توضيح تأثير هيئة التدريس على أداء الجامعات السعودية كعنصر مهم في التنمية املستدامة ،واللحاق بركب التطور
العالمي.
يتضح من مراجعة الدراسات والبحوث السابقة أنها ناقشت وفحصت العوامل التي تؤثر على املوارد البشرية وممارساتها في ا لجامعات ،ولكنها لم
تدرس هيئة التدريس نفسها كعامل مهم في أداء الجامعات ونجاحها .باإلضافة إلى هذا ،تناقش هذه الدراسة السياسات السعودية املعاصرة في اتجاه
َ
"الس ْع َودة" وتمكين املرأة ،وآثارها اإليجابية أو السلبية على املوارد البشرية في الجامعات كعنصر مهم ومؤثر في جودة نتائج الجامعة ،وتأثيرها على
املجتمع .تهتم السعودية بالتنوع الديني والثقافي ،وبرامج املنح الخارجية لتأهيل أعضاء هيئة التدريس .سنصف نتائج هذه البرامج والتنوع الديني
والثقافي ،ونشرح دورهم في تقوية الجامعات ومساهماتها؛ كنتيجة للتغلب على التطرف واألفكار املضللة في املجتمع والعالم.

الدراسات السابقة:
أجرى  ) 2016( Alwiya & Sahniدراسة توضح الفجوة الهائلة في كل من الدراسات املفاهيمية والتجريبية على إدارة املوارد البشرية في التعليم
ً
اتساعا في الدول العربية .تستكشف هذه الدراسة اندماج وتكامل االستراتيجيات املؤسسية إلدارة املوارد البشرية
العالي ،وأوضحوا أن هذه الفجوة أكثر
ُ
في الجامعات السعودية العامة .طبقت التقنيات النوعية والكمية في هذه الدراسة عن طريق استخدام املتوسط الحسابي ،واالنحراف املعياري ،
ُ
ّ
املفصل ،وجدولة البياناتُ .جمعت البيانات باستخدام استبيان هيكلي .أجريت الدراسة في مؤسسات التعليم العالي في العاصمة
والتمثيل البياني
السعودية الرياض .وجدت الدراسة أن :الجامعات السعودية قيد الدراسة بها مستوى وعي مرتفع بإدارة املوارد البشرية ،ولكنها تواجه مشكالت كبيرة في
تطوير رأس املال البشري بالرغم من هذا ،وخاصة أعضاء هيئة التدريس ،وبالتالي يجب أن يوجهوا انتباه خاص وفعال ملمارسات املوارد البشرية في
تعيين وتدريب وجذب أعضاء هيئة التدريسّ .بينت النتائج ً
أيضا أنه ال يمكن ضمان الحفاظ على الحافز املرتفع بين أفراد الطاقم عن طريق تقييم األداء
ونظام التعويض ،خاصة لو كانوا مغتربين.
ال تتضمن هذه الدراسة كل الجامعات السعودية ،وقد يكون هناك جامعات تتبنى ممارسات مثالية ألعضاء هيئة التدريس .وبالتالي تعتبر مرجع
ونموذج لبقية الجامعات التي في بداية طريقها لتحسين استراتيجيات هيئة التدريس .ولكن هذه الدراسة تقدم رؤية متعمقة ونصائح إلثراء البحث
املستقبلي في مجال هيئة التدريس في الجامعات السعودية.
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وبحث  Abu Naserوآخرون ( )2016إدارة املعرفة في  HEIلتقرير العوامل األكثر ً
تأثيرا في تحسين األداء العام للجامعة .واستخدم إدارة املعرفة
ً
تكونت العينة من  364مشاركُ ،
تبطا بجامعة األزهر في قطاع غزة في فلسطينّ .
واستخدمت
كمتغير مستقل ،واألداء كمتغير تابع .كان هذا البحث مر
أساليب إحصائية متنوعة في هذه الدراسة ،منها  ANOVAواالنحدار الخطي البسيط ،واالنحدار املتدرج .بعد الدراسة والتحليل ،أظهرت البيانات أن:
إدارة املعرفة ( ) KMمعقولة في تقدير األداء وتؤدي ألداء مرتفع ،ووجدت أن العوامل األهم والتي تؤثر على التفوق هي :العمليات ،ومبادرة  ، KMوالناس،
ونتائج  ، KMومشاركة املعرفة  ،وهذه الدراسة متسقة مع الدراسة الحالية من حيث إظهار أن مشاركة املعرفة تؤثر على أعضاء هيئة التدريس وقدرتهم
على رفع أداء جامعاتهم.
بينما حدد  Sohail & Daudالعوامل التي تساهم في مشاركة املعرفة الناجحة بين أعضاء تدريس الجامعة ،وتضمنت :طبيعة املعرفة ،وثقافة
العمل ،وسلوكيات الطاقم ،وحافظ املشاركة ،وفرص املشاركة .تركز هذه الدراسة على الجامعات العامة والخاصة في ماليزياُ .
استخدم استطالع عري ي
وجمع  161استبيان مكتمل ،كما ُ
كأسلوب جمع بيانات ُ
استخدمت البيانات اإلحصائية والتقارير كمصدر ثانوي .توضح البيانات أن :هذه العوامل
تربطها عالقة مهمة بمشاركة املعرفة ،ولكن هذه العالقات ال تظهر في نتائج العينة الخاصة بطاقم التدريس في الجامعات الخاصة.
وتساعد هذه الدراسة توضيح االختالفات بين املوارد البشرية في الجامعات العامة والخاصة .تحاول الدراسة الحالية التركيز على الجامعات
العامة لتقديم مزيد من القراء والعمق في التحليل والنتائج ،كذلك توضح أهمية مشاركة املعرفة في كفاءة املورد البشري.
ُ
وفحص  Aminوآخرون ( )2014تأثير ممارسات إدارة املوارد البشرية ( ) HRMعلى األداء التنظيمي .أجريت الدراسة في ماليزيا ،واتبعت منهجية
الدراسة املقطعية املستعرضة .أجاب  300موظف من جامعة عامة يعملون في الطاقم األكاديمي واإلداري على استبيان استطالع .اقترحت الدراسة أن
الجامعة يجب أن تركز بدرجة كبيرة تعريف الوظيفة والتدريب ومشاركة املوظف .كما أن ممارسات  HRMاألخرى مثل التعيين وتقييم األداء والتخطيط
املنهي والتعويض ،تحتاج ملزيد من التحسينات لزيادة فعاليتها في أداء الجامعة.
جاءت نتائج هذه الدراسة متسقة مع الدراسة الحالية من حيث العالقة بين ممارسات  HRMوأداء الجامعات .كما أنها أظهرت الفارق الذي
يحدث لو كانت العينة من األكاديميين فقط.
كما استكشف  ) 2010( Altarawneh & Al-Shqairatمدى تبني الجامعات األردنية العامة لنظام معلومات املوارد البشرية ( ،)HRISوفحصت
استخدامات  HRISالحالية ،واملزايا والعقبات في هذه الجامعات  .فعلت هذا عن طريق توزيع  230استبيان وتلقت معدل إجابة فعال يبلغ .% 75.65
كانت منهجية هذه الدراسة هي املنهج الوصفيُ ،
واستخدم اختبار  ANOVAلقياس االختالفات بين الجامعات من حيث مزايا وعوائق  HRISاملُ ّ
تصورة.
بعد الدراسة والتحليلّ ،بينت الدراسة أن املزايا األساسية لتطبيق  HRISهي االستجابة السريعة والوصول للمعلومات ،بينما أن الدعم املالي غير الكافي،
وصعوبة تغيير ثقافة املنظمة ،وعدم االلتزام من اإلدارة العليا كانوا عوائق تطبيق  HRISاألساسية.
تقدم هذه الدراسة رؤية متعمقة حول أداء وتطبيقات  HRISفي الجامعات األردنية  ،وأفادت الدراسة الحالية من خبرة الجامعات األردية في مزايا
ُ
وعوائق املوارد البشريةً ،
حدث نفس التأثير في الجامعات السعودية.
نظرا ألنها قد ت م
فحص  ) 2012( Aydinالفوارق في تأثير عوامل الحافز وعوامل النظافة على أداء أعضاء جامعة فاونديشين في تركيا .كانت عوامل الحافز
والنظافة متغيرات مستقلة ،وأداء الجامعة هو املتغير التابعُ .
استخدم استبيان موزع على  150فرد طاقم أكاديمي يعملون في مناصب متنوعة في هذه
الجامعة.
ُ
ّ
استخدمت هذه الدراسة املنهج النوعي وتقنيات إحصائية مثل إحصائيات العينة الوحدة واختبار  tفي تحليل البيانات املجمعة .وجدت الدراسة
أن :رأي الطاقم األكاديمي حول تأثير عوامل النظافة التي تضم التعويض ،واستقرار رب العمل ،واإلشراف ،والعالقات بين األشخاص ،وظروف العمل،
على األداء هو تأثير مؤكد .كما أن انطباع الطاقم األكاديمي عن تأثير محفزات تضم احتمالية التطوير ،والعمل نفسه ،والواجب ،واإلنجاز ،والتقدم
تأثيرا ً
واإلقرار بالجهد ،كان ً
مؤكدا على أداء البحث.
تقدم هذه الدراسة فهم متعمق لكيف تؤثر مشاركة املعرفة والتنوع كعوامل نظافة ،و  HRISوااللتزام التنظيمي كعوامل حافز ،على أداء
الطاقم األكاديمي في تركيا ،بينما تهدف هذه الدراسة إلى فحص تأثير هذه العوامل على أداء الجامعات السعودية.
ّ
سلط الغامدي ( ) 2016الضوء على تأثير القيادة على التمكين النفس ي للقادة النساء على االبتكار اإلداري في الجامعات .كان مجتمع الدراسة
ُم ّ
كون كله من القادة األكاديميين الذكور واإلناث في ست جامعات سعودية .ت ستخدم هذه الدراسة أسلوب البحث الكمي ،وأداة االستطالع في جمع
ُ
البيانات .أرسل االستطالع إلى  800قائد ذكر وأنثى في ست جامعات سعودية ،واستجاب  297منهم ،وكان هذا عدد كافي للدراسة .بعد تحليل البيانات
باستخدام اإلحصائيات الوصفية واالنحدار املتعدد ،أظهرت البيانات أن هناك تأثير إيجابي للتمكين النفس ي للنساء على االبتكار اإلداري .كما أوضحت
الدراسة أن القادة اإلناث األكاديميات يجب السماح لهم ً
ذهنيا بتحقيق االبتكار اإلداري الجذاب في كل من إعداد وتطوير الكليات في ال سعودية.
تقدم هذه الدراسة أفكا ًرا للدراسة الحالية حول مدى تأثير التمكين النفس ي للنساء على االبتكار اإلداري  ،وبالتالي فحصت هذه الدراسة هذا
التأثير كعامل في قدرة املوارد البشرية على زيادة جودة املنظمة التي يعملون فيها.
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كما أن اإلحاطة بالجانب النفس ي بعضو هيئة التدريس رجاال و نساءا يعتبر بالغ األهمية ونظرا ألهمية الجانب النفس ي في العملية
التدريسية فقد أكدت دراسة وائل السيد حامد السيد ( ) 2018تأثر أعضاء هيئة التدريس ممن لديهم جودة حياة منخفضة بتدني فعاليتهم والحماس
للعمل والشكوى من كثرة الضغوط النفسية.
ً
ّ
ً
فحصا متعمقا لتأثير العوامل الديموغرافية على التزام هيئة التدريس في خمس جامعات سعودية .وكان الهدف من
قدم  Iqbalوآخرون ()2011
هذه الدراسة هو فحص تأثير تقييم العوامل الشخصية (مثل العمر ،والرتب الوظيفية ،وطول فترة الخدمة ،واملؤهالت ،وحالة الجامعة) على االلتزام
التنظيمي الذي يشجع على التغيير لألفضل .هذه الدراسة هي بحث مبني على العالقة .واستخدمت مقياس  )1979( Mowday & Steersواستبيان
تقرير ذاتي في جمع البيانات .بعد الدراسة والتحليالت ،وجد البحث أن الجامعات في السعودية ال تطبق إجراءات حيوية مهمة للحفاظ على أصولها ذات
املؤهالت املرتفعة .هذه الدراسة متسقة مع الدراسة الحالية من حيث تحليل العالقة بين بعض العوامل ،ومدى االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة
التدريس .بينما تفحص هذه الدراسة تأثير العوامل الديموغرافية على االلتزام التنظيمي ،تركز الدراسة الحالية على تأثير االلتزام التنظيمي نفسه على
قدرة املوارد البشرية على التأثير على أداء الجامعات السعودية.
ناقش  Mohayidinوآخرون ( ) 2007كيفية تحقيق أداء مرتفع مشاركة وإدارة املعرفة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية .تقدم
هذه الدراسة معلومات مفصلة حول كيفية تعزيز أداء الجامعات عن طريق إدارة املعرفة في ماليزيا .كانت إدارة املعرفة هي املتغيرات املستقلة واألداء هو
املتغير التابع .هذا بحث كمي يستخدم االستبيان في جمع البيانات .ضمت العينة  2430عضو هيئة تدريسُ .
واستخدمت األساليب اإلحصائية :تحليل
العامل وتحليل االنحدار املتعدد لتحليل البيانات .توضح البيانات أن اكتساب املعرفة وإنتاجها وتخزينه ا ومشاركتها متغيرات مهمة في إدارة املعرفة ،وأنها
تؤدي لألداء املرتفع.
هذه الدراسة متسقة مع الدراسة الحالية من حيث توضيح أهمية مشاركة املعرفة في زيادة مستوى أداء املوظفين ،وبالتالي زيادة كفاءة وفعالية
الجامعات في ماليزيا ،بينما تركز الدراسة الحالية على تأثير مشاركة املعرفة بين أعضاء هيئة التدريس على أداء الجامعات السعودية.
ُ
فحص صالح وآخرون ( ) 2007العالقة بين االلتزام التنظيمي ،والرضا الوظيفي واألداء في جامعة آزاد اإلسالمية في إيران .يهدف هذا البحث إلى
َ
فحص تأثير االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي كعوامل تؤثر على املواطنة التنظيمية ،والتي تؤدي إلى األداء املرتفع .تم اختيار  341مشارك باستخدام
أسلوب العينة الطبقية في الدراسةُ ،
واستخدمت األساليب اإلحصائية :معامل ارتباط بيرسون  ،واالنحدار متعددة املتغيرات ،وتحليل املسار  ،في تحليل
البيانات .توضح النتائج أن عوامل الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي أثرت تأثير إيجابي على األداء.
تشترك هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في رؤيتهما ألن االلتزام التنظيمي يساهم في األداء املرتفع للجامعات ،وبالتالي يؤثر على ترتيبها وتنافسيتها
في األداء بين الجامعات األخرى في كل أنحاء العالم.
ً
وفق ا لـ  ) 2010( Wong & Sultanتحتاج مؤسسات التعليم العالم لتبني طرق لقياس وتحسين أداءها .يفحص هذا البحث تأثير تطوير نموذج
جودة خدمة التعليم العالمي املبني على األداء في الجامعات اليابانية .كان أداء هيئة التدريس هو املتغير املستقل وأداء الجامعة هو املتغير التابع .أجرت
الدراسة تحليل املوثوقية ،وتحليل العامل ،وتحليل العنصر الرئيس يُ .جمعت بيانات هذه الدراسة باستخدام استطالعات موزعة على  64مستجيب.
وتقترح النتائج أن األكاديميين هو جوهر أداء جامعاتهم ،وأن املعايير الدولية يجب تطبيقها في تصميم البرنامج األكاديمي ،وصياغة املناهج الدراسة،
وتصميم املحتوى.
تساهم هذه الدراسة في الدراسة الحالية عن طريق توضيح تأثير أعضاء هيئة التدريس على نتائج الجامعة في اليابان ،بينما تناولت الدراسة
الحالية دور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.
َد َرس  Wainainaوآخرون ( )2014تأثير مشاركة املوظف في صنع القرار على االلتزام التنظيمي في جامعات كينيا .استخدمت هذه الدراسة
اختبار  tواختبار  ، fوتحليل االرتباط وتحليل االنحدار لتحليل النتائجُ .جمعت البيانات بعن طريق توزيع استبيان على  282أكاديميّ .
وبينت النتائج وجود
تأثير إيجابي ومهم ملشاركة امل وظف على االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس في جامعات كينيا ،مما يؤدي لألداء املرتفع.
تشترك هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في توضيح أهمية االلتزام التنظيمي في تشجيع األداء املرتفع عن طريق زيادة مشاركة أعضاء هيئة
التدريس في اتخاذ القرار.
َد َرس  ) 2006( Chughtai & Zafarسوابق وعواقب االلتزام التنظيمي بين أساتذة الجامعة الباكستانيين .كان الهدف من هذا البحث هو تحليل
تأثير االلتزام التنظيمي على النتائج الهرمية ،واألداء الوظيفية وتوقعات معدل الدورانُ .و ّزع استبيان على  125أستاذ بدوام كامل في  33جامعة في  3مدن
كب يرة في باكستان .ثم ُحللت النتائج باستخدام تحليل االنحدار املتعدد ،واالنحدار املتعدد املتدرج ،واختبار االرتباطّ .بينت النتائج أن االلتزام يرتبط
ارتباط عكس ي مع أهداف معدل الدوران ،وأنه يرتبط ارتباط طردي مع جزء التقرير الذاتي في األداء الوظيفي.
ساعدت هذه الدراسة البحث الحالي عن طريق إظهار تأثير االلتزام التنظيمي على مستوى األداء ومعدل الدوران ،وبالتالي على جودة النتائج
التعليمية.
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فحص  Choongوآخرون ( ) 2011الحافز الداخلي وااللتزام التنظيمي في مؤسسات التعليم العالي الخاصة في ماليزيا .شارك في استطالع هذه
الدراسة  247أكاديمي يعملون في أربع جامعات ماليزية خاصة ،وتم اختيارهم باستخدام تصميم اختيار العينة املتناسبة الطبقيُ .حللت البيانات
باستخدام برنامج ُ . SPSSوأجري تحليل وصفي يتضمن تكرار ونسبة خصائص العينة ،كما ُ
استخدم اختبار  Tمن عينة واحدة الختبار ُبعد االلتزام
الت نظيمي املتصور والحافز الداخلي .تشير النتائج إلى أن الحافز الداخلي هو مؤشر على االلتزام التنظيمي ،وأن تطبيق برنامج تفاعل اجتما عي سيساعد
األكاديميين في زيادة حافزهم داخل املؤسسة.
تساعد هذه الدراسة الدراسة الحالية في توضيح كيف يعزز الحافز الداخلي لألكاديميين في املؤسسة كل من االلتزام التنظيمي الدراس ي واألداء
املتزايد في الجامعات السعودية.
أوضح  Buttnerوآخرون ( ) 2011التأثير النسبي للمناخ املتنوع على االلتزام التنظيمي ومعدل الدوران في نورث كارولينا .أجاب  154من أعضاء
هيئة تدريس كلية أعمال على االستطالع .استخدم البحث تحليل االرتباط وتحليل العامل واالنحدار ،بما في ذلك تحليالت االنحدار الهرمي ،الختبار
ً
محكوما بالعدالة اإلجرائية ،يؤثر تأثير إيجابي على االلتزام التنظيمي ون وايا االنتقال (معدل
الفرضية وتحليل النتائج .توضح النتائج أن التنوع ،لو كان
الدوران) ،وتوقع التب اين املتفرد في نتائج املوظف.
توضح هذه الدراسة تأثير مناخ التنوع على االلتزام التنظيمي لهيئة التدريس في الواليات املتحدة ،بينما تفحص الدراسة الحالية تأثير التنوع
وااللتزام التنظيمي في جامعات السعودية.
ً
عالوة على ذلك ،أجرى  )2011( Malik & Courtneyبحثا أوضح وا فيه كيفية تقديم تمكين النساء عبر املشاركة في التعليم العالي في باكستان.
كان تمكين النساء متغير تابع ،واملشاركة في التعليم العالي متغير مستقلّ .
تكونت العينة من  290عضو هيئة تدريس في  10جامعات حكومية في
باكستانُ .أجريت مقابالت مع  10أعضاء غي هيئة التدريس (إناث) ً
أيضا ،وبينت النتائج وجود تأثير إيجابي لتمكين النساء على التغيير لألفضل ،ومن ثم
التأثير على أدائهم.
توضح هذه الدراسة التأثير اإليجابي لتمكين النساء على نتائج الجامعة في باكستان ،بينما تسعى الدراسة الحالية لدراسة تمكين النساء في
الجامعات السعودية ،وهل يؤثر نفس التأثير اإليجابي على نتائج الجامعة أم ال.
بحث العزوبي وعبد الرحمن ( ) 2014تمكين النساء ودور املؤسسات الحكومية وغير الحكومية في هذا التمكين .كان الهدف من هذا البحث هو
فحص دور املؤسسات الحكومية وغير الحكومية في برامج التمكين في نجران في السعوديةُ .جمعت البيانات عبر اجتماعات مع  78مشارك يعملون في 12
استخدمت اإلحصائيات الوصفية مع كل املتغيرات في هذا املقالً .
مؤسسة في نجران .كما ُ
ووفقا للنتائج ،تتلقى النساء السعوديات القليل من التمكين
من املؤسسات الحكومية وغير الحكومية في السعودية.
سلطت هذه الدراسة الضوء على أهمية تمكين النساء وتأثيره على األداء ،وأوضحت نقطة ضعف في مساهمة املنظمات في تمكين النساء.
تفحص الدراسة الحالية كيف تحقق الجامعات بشكل خاص مستويات أداء مرتفعة من هيئة تدريسها عن طريق تبني تمكين النساء.
فحص  Bamelوآخرون ( )2014استخدام ومزايا وعوائق نظام معلومات املوارد البشرية في جامعات الهند .توقعت هذه فحص الكليات التي
ُت ظهر ً
تفاوتا في قدرات الطاقم ،ومميزات وعوائق نظام معلومات املوارد البشرية (ُ .)HRISأرسل استبيان إلى  90عضو هيئة تدريسُ ،
واستخدمت
اإلحصائيات الوصفية مع اختبار  tواختبار  ANOVAلتحلي ل النتائج .توضح النتائج عدم وجود إدراك كافي لـ  HRISكأداة لزيادة قيمة املشاركة والعمل في
الجامعات .كما تحتاج الجامعات لتصميم  HRISبعد سماع آراء وأفكار هيئة تدريسهم.
بحثت هذه الدراسة مزايا وعوائق  HRISفي الجامعات الهندية ،وتحاول الدراسة الحالية توضيح مزايا وعوائق  HRISفي الجامعات السعودية.
أجرى  ) 2015( Hattke & Blaschkeدراسة أخرى في أملانيا توافق على نتائج الدراسات السابقة .كان التنوع في هذه الدراسة هو املتغير املستقل،
بينما التميز األكاديمي متغير تابع .تهدف هذه الدراسة إلى فحص تأثير التنوع على التميز األكاديميُ .جمعت البيانات من عينة عشوائية من  75جامعة
عامة في أملانيا .تستخدم هذه الدراسة االنحدار املتعدد لتحليل النتائج .توضح النتائج أن التنوع له تأثير مهم على التميز األكاديمي  .كما أن التنوع في
ً
تباطا ً
قويا باألداء املرتفع في الجامعات.
الطالب وأعضاء هيئة التدريس واإلدارة العليا كان يرتبط ار
يفحص هذا البحث التنوع كأحد العوامل املحددة للتميز األكاديمي في أملانيا ،بينما تسعى الدراسة الحالية لدراسة التنوع بين أعضاء هيئة
التدريس وأثارها على أداء الجامعات في السعودية.
أجرى  Beadlesوآخرون ( )2005دراسة استكشافية تهدف لفحص استغالل نظام معلومات املوارد البشرية ( )HRISوهل يحقق نتائج مهمة
للمنظمة أم ال .إن هذا البحث هو محاولة ضمنية لتقرير ما إذا كان َ HRIS
خفض التكاليف وعزز التواصل ،وقلل الوقت الذي ُيقض ى في األنشطة
ُ
عديمة الجدوى أم الُ .جمعت البيانات باستخدام  30استطالع أرسل ملديري املوارد البشرية في الجامعات العامة في جنوب شرق الواليات املتحدة.
ُ
ُ
استخدمت منهج وصفي واستكشافي في هذه الدراسة ،كما استخدمت جداول التكرار لقياس تصورات املديرين عن  . HRISتشير النتائج إلى أن HRMIS
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ً
في الجامعات العامة مشجع ،ولكن نتائجه مختلطة .يؤثر نظام معلومات املوارد البشرية (ً )HRIS
إيجابيا على مدى مشاركة املعلومات ،ولكن لم
تأثيرا
تجد الدراسة تأثير إيجابي له التعيين واالستقطاب والتدريب.
توضح هذه الدراسة التأثير اإليجابي لـ  HRMISعلى مشاركة املعلومات ،وقيوده في الجوانب األخرى من إدارة املعلومات البشرية في الجامعات
األمريكية ،بينما تفحص الدراسة الحالية تأثير  HRMISفي الجامعات السعودية.

منهجية الدراسة
طبقنا في هذه الدراسة منهج البحث الكمي لدراسة املوارد البشرية في جامعات السعودية بعد أن جمعنا بيانات ورقية أو بيانات يمكن تحويلها
إلى إحصائيات قابلة لالستخدام ،كي نتمكن من إجراء قياس كمي ملتغيرات تؤثر على املوارد البشرية مثل مشاركة املعرفة ،والتنوع ،و  ، HRMISوااللتزام
التنظيمي ،وتمكين النساء .ثم تعميم النتائج على جمهور عينة أكبر.
النموذج:
ُ
ستبحث هذه الدراسة خصائص أعضاء هيئة التدريس التي توضح دور أعضاء الهيئة في أداء الجامعة .سيعتبر أداء الجامعات متغير تابع ،بينما
ُ
ستعتبر مشاركة املعرفة وااللتزام التنظيمي و  HRMISوالتنوع وتمكين النساء متغيرات مستقلة .تقدم املعادلة التالية معادلة أداء الجامعات:
األداء = B0 + B1 KS + B2 Div + B3 OC + B4 WE + B5 HRMIS + E
حيث األداء هو املتغير التابعُ ،وي ّ
"فعل أو عملية أداء مهمة أو وظيفة" ،باملقارنة مع املوارد املالية واملادية للمنظمة .إن األداء هو
عرف األداء بأنه :م
ُ
مدى ربحية استثمار ،وخاصة باملقارنة مع االستثمارات األخرى .باملثل ،األداء هو قدرة املنظمة على التوافق مع املغريات االستثنائية ،مثل :متطلبات
ُ
اإلدارة املتفردة ،ومعزز البرنامج ،واإلدارة املعدلة ،والتعديالت في إطار العمل.
إن  KSهي "مشاركة املعرفة" وهي املتغير املستقل الذي يعتبر الجانب األكثر أهمية في عملية إدارة املعرفة ،حيث أن معظم أنشطة  KMتعتمد
عليه .إن مشاركة املعلومات تدور بشكل عام حول جعل أداء التعلم السليم أو مصادر التعلم السليمة (بما في ذلك األفراد) متاحة لألفراد املناسبين في
الوقت املناسب .يمكن تصوير مشاركة املعلومات بأنها دفع أو قوة .القوة هي النقطة التي يبدأ فيها مسئولو املعلومات البحث الفعال عن مصادر التعلم
(مثال :البحث في املكتبة ،البحث عن متخصص ،التعاون مع آخرين ،وغيرها) ،بينما دفع املعلومات يحدث عندما يتم "دفع" التعلم على العميل (مثال:
النشرات ،اإلنتاجات العفوية ،إلخ).
ّ
بالنسبة لـ  . Divفتعني تنوع قوة العمل التي تمثل املتغير املستقل ،واملقصود هو قوة العمل املتنوعة التي تتكون من أشخاص يتسمون بصفات
العرق  ،واألصل اإلثني ،والجنس ،والعمر والدين ،والقدرة ،والتوجه
وخصائص مختلفة ومتعددة .يتضمن جزء من صفات قوة العمل املتنوعة كل من م
ً
الجنس ي .إن املنظمة التي تستوعب فكرة التنوع الجيد يمكن أن توسع قاعدة قدرتها وتصبح أكثر تركيزا وذات خيال أوسع .إن التنوع الجيد في قوة العمل
يحمل معه مشكالت وصعوبات متنوعة ً
أيضا.
إن نظام معلومات املوارد البشرية ( ) HRMISمتغير مستقل ً
أيضا ،وهو مفهوم يدور حول تطوير تكنولوجيا املعلومات ( ،)ITوصفات اإلدارة
الفعالة لوظائف وتطبيقات إدارة املوارد البشرية (.)HRM
تعني  OCااللتزام التنظيمي كمتغير مستقلّ .
عرف  )2002( Herscovitch & Meyerااللتزام التنظيمي بأنه درجة توافق املوظف مع أهداف وقيم
املنظمة ورغبته في بذل الجهد ملساعدتها على النجاح.
ُيقصد بـ  WEتمكين النساء وهو متغير مستقل .تقدم مبادئ تمكين النساء دليل عملي لألعمال والقطاع الخاص حول كيفية تمكين النساء في
مكان العمل والسوق واملجتمع .الهدف من املبادئ هو مساعدة املنظمات في فحص الترتيبات املوجودة وتنقيحها أو بناء ترتيبات جديدة ،لفهم ودعم قوة
السيدات .من ثم ،يعتبر تمكين السيدات للمشاركة بالكامل في الحياة املالية في كل القطاعات محوري في بناء اقتصاد قوي أكثر ،وتحقيق أهداف
التنمية واإلدارة املتوافقة ً
عامليا ،وتعزيز الرضا الشخص ي للنساء والرجال والعائالت واملجتمعات.
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الفرضيات:
وضعنا فرضيات ثانوية كالتالي:
ف : 0ال يوجد تأثير ألعضاء هيئة التدري س على أداء الجامعات السعودية.
ف أ :يوجد تأثير ألعضاء هيئة التدريس على أداء الجامعات السعودية.
ف : 0 1ال يؤثر تنوع أعضاء هيئة التدريس على أداء الجامعات السعودية.
ف 1أ :يؤثر تنوع أعضاء هيئة التدريس على أداء الجامعات السعودية.
ف : 0 2ال يؤثر االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس على أداء الجامعات السعودية.
ف 2أ :يؤثر االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس على أداء الجامعات السعودية.
ف : 0 3تمكين النساء ليس له تأثير مهم على أداء الجامعات السعودية.
ف 3أ :تمكين النساء له تأثير مهم على أداء الجامعات السعودية.
ف :0 4مشاركة املعرفة بين أعضاء هيئة التدريس ليس لها تأثير مهم على أداء الجامعات السعودية.
ف 4أ :مشاركة املعرفة بين أعضاء هيئة التدريس لها تأثير مهم على أداء الجامعات السعودية.
ف : 0 5استخدام نظام معلومات املوارد البشرية ليس له تأثير مهم على أداء الجامعات السعودية.
ف 5أ :استخدام نظام معلومات املوارد البشرية له تأثير مهم على أداء الجامعات السعودية.
أساليب جمع البيانات:
ً
قرر الباحث في هذه الدراسة جمع البيانات األساسية باستخدام املقابالت الشخصية واستطالع االستبيانات التي يتم توزيعها إلكترونيا .وتم
ُ
جمع البيانات األساسية من مشاركين من أعضاء هيئة تدريس الجامعات الحكومية السعودية .وأجريت الدراسة في كل املدن السعودية التي يوجد بها
ُ
جامعات حكومية .وكانت صيغة املقياس املستخدم في االستبيان هي استبيان بمقياس ليكرت الخماس ي حيث يتراوح من) 1أرفض بشدة ( إلى ( 5أوافق
بشدة( .تم توزيع االستبيانات على  121مستجيب.
تصميم اختيارالعينة:
اختار الباحث تقنية البحث الكمي ،واختبار عينة عشوائية بسيطة للدراسة .كانت املنطقة املستهدفة هي كل املدن السعودية املوجود بها
جامعات حكومية ،والجمهور املستهدف هو مديري املوا د البشرية وأعضاء هيئة التد ي س في هذه الجامعاتً .
وفقا للهيئة العامة لإلحصائيات في
ر
ر
السعودية ،يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العامة  67973عضو % 38.93 ،منهم غير سعوديين .وسيتم اختبار أداء أعضاء هيئة
التدريس في الجامعات بناء على إجاباتهم ،وتم توزيع االستبيان إلكترونيا عبر البريد اإللكتروني وشبكات التواصل االجتماعي حيث يمكن الوصول ألكبر
عدد ممكن من املستجيبين املتنوعين .وقد اعتمدنا طريقة أخذ العينات العشوائية البسيطة ألنها تساعد في توفير الوقت واملوارد و ذات مستوى عال
من الثقة حيث تم اختيار كل فرد من مجتمع الدراسة بطريقة عش وائية  ،وكل فرد يحصل علي نفس االحتمالية ليتم اختياره ليكون جزءا من العينة.

النتائج والتفسيرات:
الخصائص الديموغر افية:
إن اكتشاف الخصائص الديموغرافية مهم ألن االختالف في هذه الخصائص يمكن أن يؤثر على رأي املستجيبين.
جدول( :)1اللقب الوظيفي
اللقب الوظيفي

النسبة املئوية

النسبة

النسبة التراكمية

مدرسين مساعدين
محاضرين
مدرسين
م
أساتذة مساعدين
أساتذة

22.3
13.2
38.0
20.7
5.8

22.3
13.2
38.0
7..20
5.8

22.3
35.5
73.6
94.2
100.0

املجموع

100.0

100.0

محاضرين ،و % 20.7من املستجيبين أساتذة
يوضح الجدول  1أن  % 13.2من املستجيبين كانوا مدرسين مساعدين ،و % 38من املستجيبين
م
مساعدين ،و  % 5.8منهم أساتذة.
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جدول( :)2سنوات الخبرة
التكرار

النسبة املئوية

النسبة

النسبة التراكمية

التكرار

أقل من سنة
5- 1
10- 6
15- 11
20- 161
أكبر من 20
اإلجمالي

23
36
42
6
4
10
121

19.0
29.8
34.7
5.0
3.3
8.3
100.0

19.0
29.8
34.7
5.0
3.3
8.3
100.0

19.0
48.8
83.5
88.4
91.7
100.0

يوضح الجدول  2أن أغلب املستجيبين لديهم سنوات من الخبرة تتراوح من عام إلى  10أعوام بمعدل  ،% 83.5و % 8.3من املستجيبين لديهم
أكثر من  20عام من الخبرة.
جدول( :)3الجنسية
الجنسيات
سعوديين

النسبة املئوية
38.0

النسبة الصالحة
38.0

النسبة التراكمية
38.0

سعوديين
غير سعوديين
121

57.9
4.1
100.0

57.9
4.1
100.0

95.9
100.0

الجدول  : 3يشير إلى أن املستجيبين كانوا سعوديين بنسبة  ،% 95.9واملستجيبين غير السعوديين .% 4.1
اإلحصائيات الوصفية:
كما هو موضح في الجدول أعاله ،تشير اإلحصائيات الوصفية للبيانات وجود توافق بين أعضاء هيئة التدريس في معظم اإلجابات .الحظنا من
الجدول أن أعضاء هيئة التدريس يتفقون مع الفرضية التي تنص على أن مشاركة املعرفة بين هيئة التدريس يعزز مساهمة أعضاء هيئة التدريس في
أداء جامعاتهم .لذلك ،حقق متغير مشاركة املعرفة أعلى متوسط بلغ  ، 3.399وانحراف معياري  . 0.838لكن االنحراف املعياري املرتفع يوضح أن عدد
كبير من اإلجابات لم يكن ر ً
اضيا عن استراتيجيات مشاركة املعرفة في جامعاتهم .على النقيض ،أوضحت النتائج تركيز ضعيف على تم كين النساء كمتغير
مؤثر في أداء الجامعات .وحقق تمكين النساء أعلى انحراف معياري  ،مما يوضح عدم الرضا عن سياسات تمكين النساء التي ستعزز األداء الجامعي.
من ّثم  ،بالرغم من اهتمام أعضاء هيئة التدريس بمشاركة املعرفة واتفاقهم على أهمتها في تحسين أداء جامعاتهم ،إال أن جامعاتها يعوزها السياسات
التي تثري مشاركة املعرفة بين أعضاء هيئة التدريس .ولكن تمكين النساء كان ُيرى باعتباره العامل األقل ً
تأثيرا في أداء الجامعة.
جدول( :)4اإلحصائيات الوصفية
ن
أداء الجامعات السعودية
مشاركة املعرفة
االلتزام التنظيمي
التنوع
تمكين النساء
HRMIS

ن الصالحة (حسب القائمة)

اإلحصائية
121
121
121
121
121
121
121

النطاق
اإلحص ائية
3.00
4.00
3.25
3.20
4.00
4.00

األدنى

األقص ى

اإلحصائية
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

اإلحصائية
4.00
5.00
4.25
4.20
5.00
5.00

املتوسط
اإلحصائية
2.7296
3.3994
2.8079
2.6331
2.0441
2.3140

الخطأ القياس ي
0.04697
0.07622
0.05807
0.04260
0.8289
0.08239

االنحراف املعياري

التباين

اإلحصائية
0.51666
0.83845
0.63881
0.46858
0.91180
0.90630

اإلحصائية
0.267
0.703
0.408
0.220
0.831
0.821
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االرتباطات:
جدول( :)5االرتباطات
االرتباطات
مشاركة املعرفة

االلتزام التنظيمي

التنوع

تمكين النساء

HRMIS

ارتباط بيرسون
األهمية (ذيالن)

1

**0.610
0.000

**0.564
0.000

**0.502
0.000

**0.267
0.000

**0.370
0.000

ن
ارتباط بيرسون
األهمية (ذيالن)

121
**0.610
0.000

121
1
0.000

121
**0.636
0.000

121
**0.420
0.000

121
0.169
0.000

121
**0.455
0.000

ن
ارتباط بيرسون

121
**0.564

121
**0.636

121
1

121
**0.574

121
*0.205

121
**0.364

األهمية (ذيالن)
ن
ارتباط بيرسون
األهمية (ذيالن)
ن
ارتباط بيرسون
األهمية (ذيالن)
ن
ارتباط بيرسون
األهمية (ذيالن)
ن

0.000
121

0.000
121

121

0.000
121

0.024
121

0.000
121

**0.502
0.000
121
**0.267
0.003
121
**0.370
0.000
121

**0.420
0.000
121
0.169
0.063
121
**0.455
0.000
121

**0.574
0.000
121
**0.205
0.024
121
**0.364
0.000
121

1

0.173
0.057
121
1

**419
0.000
121
**0.240
0.008
121
1

أداء الجامعات السعودية
أداء
الجامعات
السعودية
مشاركة
املعرفة
االلتزام
التنظيمي
التنوع

تمكين
النساء
HRMIS

121
0.173
0.057
121
**419
0.000
121

121
**0.240
0.000
121

121

** االرتباط مهم عند مستوى ( 0.01ثنائي الذيل) * .االرتباط مهم عند مستوى ( 0.05ثنائي الذيل).

يحلل الجدول أعاله االرتباط بين املتغير التابع "أداء الجامعات" واملتغيرات املستقلة "مشاركة املعرفة ،وااللتزام التنظيمي ،والتنوع ،وتمكين
النساء و  . HRMISلكن ارتباط بيرسون بين مساهمة أعضاء هيئة التدريس في أداء جامعاتهم ومشاركة املعرفة وااللتزام التنظيمي والتنوع يشير لوجود
ارتباط قوي وإيجابي .وبالتالي نرفض الفرضيات العدمية  1و  2و  4التي تنص على أن "مشاركة املعرفة ،وااللتزام التنظيمي ،والتنوع بين املوارد البشرية
ليس لها تأثير مهم على أداء الجامعات السعودي ة" .هذا يعني أن مشاركة املعرفة ،وااللتزام التنظيمي ،والتنوع هي عوامل مهمة أكثر للجامعة ألنها تعزز
األداء عبر أعضاء هيئة التدريس .وعلى النقيض ،ارتباط بيرسون بين مساهمة أعضاء هيئة التدريس في أداء جامعاتهم وبين تمكين النساء وتبني نظم
معلومات إدارة موارد بشرية أظهر وجود ارتباط ضعيف بينهم .تقترح القيمة املنخفضة الرتباط بيرسون أن تمكين النساء وتبني نظم معلومات إدارة
موارد بشرية تأثيرهما أقل على أداء الجامعة.
تحليل العامل:
ُ
ُ
استخدم تحليل العامل لتقليل عدد متغيرات البعد الضمني ،وتحليل وتفسير املتغيرات املرتبطة .ي وضح الجدول التالي ما إذا كانت املتغيرات
مناسبة لتحليل العامل أم ال.
جدول( :)6تحليل العامل
اختبار  KMOوبارتليت.
مقياس كايزر -ميير -أولكين ملالئمة اختيار العينة
اختبار بارتليت للشمول
مربع كاي التقريبي
Df

األهمية

0.781
236.236
15
0.000

يوضح الجدول أن قيمة اختبار  KMOكانت  ، 0.781وهي أعلى من  ، 0.5مما يعني أن هناك داللة على زيادة موثوقية العوامل التي تم الحصول
عليها من تحليل العامل وحجم عينة كافي .كان اختبار بارتليت يبلغ  0.000أي أصغر من  . 0.05معنى هذا أن هناك عالقة دالة إحصائية ،كما أنها قيمة
كافية تدل على وجود ارتباط مهم مناسب إلجراء تحليل العامل.
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جدول( :)7قياسات معاداة الصورة

التباين املشترك املعادي
للصورة

أداء الجامعات
السعودية
0.497

0.014

تمكين
النساء
0.162-

0.121

تمكين النساء

0.014
0.162-

0.710
0.129

0.1290.870

0.164
0.026

0.016
0.030-

التنوع
االلتزام التنظيمي

0.1210.080-

0.164
0.016

0.026
0.030-

0.588
0.193

0.1930.464

0.044
0.185-

مشاركة املعرفة
أداء الجامعات السعودية

0.184a
0.806
0.023

0.161
0.023
0.803

0.063
0.2460.164-

0.044
0.224
0.254

0.1850.1660.027

0.458
0.3850.282-

تمكين النساء

0.246-

0.164

0.721

a

0.036

0.047-

0.100

التنوع

0.224-

0.254

0.036

0.787

0.370-

0.085

االلتزام ا لتنظيمي
مشاركة املعرفة

0.1660.385-

0.027
0.282

0.0470.100

أداء الجامعات السعودية
HRMIS

االرتباط املعادي للصورة

HRMIS

HR
MIS

a

التنوع

االلتزام
التنظيمي
0.080-

0.1840.1610.63

a

0.370
0.085

a

791
0.400-

مشاركة املعرفة

0.400a
748

 aمقاييس مالئمة اختيار العينة (.)MSA

يوضح هذا الجدول أن مقاييس مالئمة العينة ( ) MSAملشاركة املعرفة بين أعضاء هيئة التنظيم هي  ، 0.748وااللتزام التنظيمي ألعضاء هيئة
ً
وأخيرا ،استخدام  HRMISبلغ  . 0.803إن كل MSA
التدريس  ، 0.791بينما التنوع بين أعضاء الهيئة  ، 0.787وتمكين النساء كسياسة  HRتبلغ ، 0.721
لكل متغير فردي قيمها أكبر من  ، 0.5مما يعني أن قيمها كبيرة بما يكفي لتحليل وتفسير املتغيرات.
جدول( :)8القواسم املشتركة
القواسم املشتركة
أداء الجامعات السعودية
HRMIS

مبدئي

مستخلص

1.000
1.000

0.654
0.419

1.000
تمكين النساء
1.000
التنوع
1.000
االلتزام التنظيمي
1.000
مشاركة املعرفة
أسلوب االستخالص :تحليل العنصر الرئيس ي.

0.163
0.545
0.671
0.650

يوضح الجدول املع امالت املشتركة للمتغير باستخدام تحليل العنصر الرئيس ي ،وبالتالي حصلنا على القيم املُ ّ
فسرة للتباين اإلجمالي .إن متغيرات
مثل مشاركة املعرفة بين أعضاء هيئة التدريس ،والتنوع بين أعضاء هيئة التدريس والتزامهم التنظيمي واستخدام  HRMISلتسهيل عمل هيئة التدريس،
تمتلك ارتباط كافي وقيمها أكثر من  ، 0.3باستثناء متغير تمكين النساء الذي ُي ظهر قيمة أقل من .0.3
جدول( :)9إجمالي التباين املُ ّ
فسر
إجمالي التباين املُ ّ
فسر

العنصر

النسب اإلجمالية املستخلصة من التحميالت املربعة

قيم إيغن املبدئية

1

اإلجمالي
3.101

 %من التباين
51.691

 %تراكمية
51.691

2
3
4
5
6

0.921
0.704
0.595
0.402
0.277

15.354
11.730
9.909
6.693
4.622

67.046
78.776
88.685
95.374
100.000

اإلجمالي
3.101

 %من التباين
51.691

 %تراكمية
51.691

أسلوب االستخالص :تحليل العنصر الرئيس ي.

يتضح من الجدول أننا وصلنا لعامل واحد ألن جذره األساس ي أكبر من واحد .يمتلك العامل الرئيس ي أكبر جذر كامن ويساوي  3.101من إجمالي
التباينات ،ويفسر  % 51.7منها.
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a

جدول( :)10مصفوفة العنصر
مصفوفة العنصرa

العنصر
ي ؤثر أعضاء هيئة التدريس تأثير كبير على ترتيب الجامعة بين أفضل جامعات العالم.

0.411

يوجد تقدير مرتفع لجودة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة التي أعمل فيها.
يتشارك املوظفين في الجامعة األفكار ويتبادلونها بانتظام.

0.631
0.604

رأيي له قيمة في جامعتي.
يوجد مجموعة غير رسمية من أعضاء هيئة التدريس يجمع بينها اهتمامات مشتركة
ويشاركون خبرتهم ً
معا ويحلون املشكالت.

0.756
0.361

نعمل مع القيادة لوضع األهداف االستراتيجية.
يميل معظم أعضاء هيئة التدريس لقبول فرص مهنية أخرى خارج جامعاتهم.

0.777

األهداف واالستراتيجيات يتم توصيلها بوضوح عبر أعضاء هيئة التدريس.
أنا جزء من نجاح جامعتي.
ُتحل خالفات التنوع بطريقة بناءة وإيجابية في مكان عملي.

0.769
0.537

0.431
0.3800.4610.502
0.3100.564

0.642
0.365

تنوع أعضاء هيئة التدريس قدم حلول وأفكار ثرية لجامعتي.
تنوع أعضاء هيئة التدريس يسبب مشكالت أكثر مما يقدم أفكار جديدة.
الجامعة ملتزمة بالتنوع.
معرفة أشخاص خلفيتهم مختلفة عني أثرى طريقة تفكيري في العمل.
تصوت النساء في القرارات املهمة والحاسمة في الجامعة.
النساء جزء ال يتجزأ من اقتصاد الدولة.
تمكين النساء في العمل يعزز السياسات االستراتيجية في الجامعة في تحقيق مكانة
عاملية.
نستخدم أنظمة املعلومات الحديثة ملتابعة الشئون اإلدارية واألكاديمية.
ت بني التكن ولوجيا املتطورة في أداء العمل ّ
يسهل الوصول للعاملية.

0.334

0.3290.460

0.594-

0.3040.601

0.339-

0.462

0.512
0.447

0.465
0.426

0.3360.337

0.364
0.311

0.700
0.597

0.429
0.485

0.439
0.337-

0.623
0.561-

0.511

أسلوب االستخالص :تحليل العنصراألساس ي.
a
 5عناصر ُمستخلصة.

ُ
يوضح الجدول تداعيات العوامل املحملة على املتغيرات املشتقة .أقوى متغيرات مرتبطة بأول عامل هو متغير االلتزام التنظيمي ،ألنه متشبع
بأول عنصر بنسبة  ، 0.774يليه مشاركة املعرفة ،املشبه بأول عنصر بنسبة .0.749
تحليل االنحداراملتعدد:
جدول( :)11ملخص النموذج
النموذج

R

1

0.709

a

b

مربع R

مربع  Rاملعدل

خطأ التقدير القياس ي

Durbin- Watson

0.503

0.481

0.51534

1.570

 aاملتنبئات (ثابت) ،HRMIS ،تمكين النساء ،االلتزام التنظيمي ،التنوع ،مشاركة املعرفة.
 bاملتغير التابع :أداء الجامعات السعودية.

يوضح الجدول أن قيمة  Rتبلغ  ، 0.709مما يعني أن هناك عالقة ارتباطية بين املتغيرات املستقلة مثل مشاركة املعرفة وااللتزام التنظيمي
وتمكين النساء والتنوع و  ، HRMISواملتغير التابع املتمثل في أداء الجامعات السعودية .تقيس نسبة مربع  Rنسبة التغيير في املتغيرات التابعة التي
تفسرها املتغيرات املستقلة .في هذه الدراسة ،كانت قيمة مربع  Rتبلغ  ، 0.503مما يعني أن متوسطات املتغيرات املستقلة تفسر  % 50.3من إجمالي
التباين في أداء الجامعات السعودية.
جدول(ANOVA a : )12
1

النموذج
االنحدار
القيمة املتبقية
اإلجمالي

مجموع املربعات
30.887

df

5

متوسط املربع
6.177

30.514
61.429

115
120

0.266

F

23.261

األهمية
b
0.000

 aاملتنبئات (ثابت) ،HRMIS ،تمكين النساء ،االلتزام التنظيمي ،التنوع ،مشاركة املعرفة.
 bاملتغير التابع :أداء الجامعات السعودية.

يوضح الجدول أن قيمة اختبار  fتساوي  ، 23.261وقيمة األهمية تساوي  ، 0.000وهي أقل من  . 0.5هذا يعني أن هناك ارتباط بين املتغيرات
املستقلة (مشاركة املعرفة ،وااللتزام التنظيمي وتمكين النساء والتنوع و ( ،) HRMISواملتغير التابع (أداء الجامعات السعودية) .من ثم ،سنرفض فرضية
العدم .
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جدول( :)13االرتباطات
االرتباطات
النموذج

a

املعامالت القياسية

املعامالت غير القياسية
B

الخطأ القياس ي

(ثابت)

0.10

0.289

مشاركة املعرفة

0.342

0.076

0.401

االلتزام التنظيمي

0.193

0.107

0.172

التنوع

0.315

0.128

0.206

a

a

t

األهمية

بيتا

االرتباطات
درجة صفرية

0.03
3
4.4
74
1.8
06
2.4
66

0.97
4
0.00
0
0.07
4
0.01
5

جزئي

جزء

إحصائيات االرتباطية
الخطية املتداخلة
ُ
VIF
التحمل

0.620

0.38
5
0.16
6
0.22
4

0.29
4
0.11
9
0.16
2

0.53
8
0.47
7
0.62
0

1.8
58
2.0
96
1.6
14

تمكين النساء

0.146

0.054

0.186

2.7
24

0.00
7

0.320

0.24.
6

0.17
9

0.92
6

1.0
80

HRMIS

0.015-

0.062

0.019-

0.24
8

0.80
5

0.357

0.02
3

0.01
6

0.71
0

1.4
8

0.576
0.497

املتغير التابع :أداء الجامعات السعودية.

يوجد جدول ارتباطات االنحدار أن التغيير في كل متغير مستقل يمكن أن يغير أداء الجامعات السعودية .إن قيمة  Bملتغيرات مثل مشاركة
املعرفة وااللتزام التنظيمي والتنوع وتمكين النساء موجبة ،مما يعني أن هناك ارتباط موجب بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع ،بينما كانت قيمة B
سالبة في استخدام  HRMISفي الجامعات السعودية .نالحظ من الجدول أن التغيير في االلتزام التنظيمي بـ  % 19يغير أداء الجامعات السعودية بـ .%19
والتغيير في التنوع يؤدي لتغيير بـ  % 31في أداء الجامعات السعودية .والتغيير في تمكين النساء بـ  % 14سيؤدي لتغيير في أداء الجامعات السعودية .بينما
أن أعلى قيمة لـ  Bبين املتغيرات هي قيمتها في مشاركة املعرفة ،فلو تغيرت ستغير أداء الجامعات السعودية بت  .% 34إن بيتا املعامل القياس ي ملشاركة
املعرفة يساوي  ، 0.401وهي أعلى قيمة ،مما يعني أن مشاركة املعرفة بين هيئة التدريس هي املتغير ذي التأثير األعلى على أداء الجامعات السعودية .كما
يوضح الجدول أن قيمة  tفي مشاركة املعرفة تبلغ  ، 4.47وأن قيمة األهمية  0.00أي أقل من  ، 0.05مما يشير إلى التأثير املهم لهذا املتغير على أداء
الجامعات السعودية .الحظ أن قيم  HRMISسالبة ،مما يعني أن هذا املتغير له تأثير غير مهم على أداء الجامعات السعودية.
a

جدول( :)14تشخيصات العالقة الخطية املتداخلة
a

تشخيصات العالقة الخطية املتداخلة
النموذج

البعد

قيمة إيغن

مؤشر
الحالة

الثابت

مشاركة املعرفة

1

1

5.71
9
0.132

1.000

0.00

0.00

6.579

0.00

0.01

0.01

3
4

0.85
0.032

8.218
13.342

0.03
0.24

0.01
0.43

0.02
0.07

5
6

0.020.
0.012

16.949
21.789

0.29
0.44

0.39
0.16

0.50
0.40

2

a

نسب التباين
التنوع
االلتزام
التنظيمي
0.00
0.00

تمكين النساء

HRMIS

0.00

0.00

0.00

0.97

0.03

0.01
0.09

0.00
0.02

0.86
0.04

0.09
0.81

0.00
0.01

0.00
0.07

املتغير التابع :أداء الجامعات السعودية.
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a

جدول( :)15إحصائيات القيم املتبقية
إحصائيات القيم املتبقية

a

الحد األدنى

الحد األقص ى

املتوسط

االنحراف املعياري

ن

القيمة املتوقعة

0.9898

4.1721

2.8052

0.50734

121

االنحراف املعياري للقيمة املتوقعة

3.578-

2.694

0.000

1.000

121

الخطأ القياس ي للقيمة املتوقعة

0.055

0.230

0.110

0.032

121

القيمة املتوقعة املعدلة

0.8997

4.4649

2.8060

0.51483

121

القيمة املتبقية
االنحراف املعياري للقيمة املتبقية

1.5328
4
2.974-

1.1890
5
2.307

0.00000

0.50449

121

0.000

0.979

121

القيمة املتبقية القياسية

3.031-

2.388

0.001-

1.010

121

القيمة املتبقية املحذوفة
القيمة املتبقية املحذوفة القياسية

1.5912
3
3.146-

1.2739
5
2.439

0.00080

0.53805

121

0.002-

1.020

121

مسافة Mahal

0.355

22.999

4.959

3.791

121

مسافة Cook

0.000

0.269

0.011

0.028

121

قيمة الرفع املتمركز

0.003

0.192

0.041

0.032

121

a

املتغير التابع :أداء الجامعات السعودية.

االستنتاجات:
إن هيئة التدريس في الجامعات مسئولية عن التدريس والبحث العلمي ،وهما حجر أساس عملية التنمية املستدامة التي تسعى أغلب
املجتمعات لتحقيقها .يسعى البحث إلى تسليط الضوء على الحاجة لدراسة ممارسات املوارد البشرية التي تحسن وتعزز أداء الجامعة .إن منهجية هذه
ً
إلكترونيا على أعضاء هيئة تدريس الجامعات العامة
الدراسة منهجية كمية استخدام عينة بسيطة عشوائيةُ .جمعت البيانات باستخدام استبيان ُوزع
السعودية وتم رفض الفرضية العدمية التي تنص على عدم وجود عالقة بين أعضاء هيئة التدريس وأداء الجامعات السعودية .إن متغيرات مشاركة
كاف  .كما أن مشاركة املعرفة وااللتزام التنظيمي والتنوع هم عوامل مهمة
املعرفة بين أعضاء هيئة التدريس وتنوعهم والتزامهم التنظيمي بينها ارتباط ٍ
بالنسبة للجامعة ألنهم يحسنون أدائها عن طريق أعضاء هيئة التدريس و أن تمكين النساء وتبني أنظمة معلومات إدارة موارد بشرية ليس لها تأثير على
أداء الجامعة.
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Abs tract: Faculty members at universities are responsible for teaching and scientific research. They are the
cornerstone of the ongoing process of development that all societies seek to achieve. Following this search, a
quantitative research method is proposed using a simple random sample. The data were collected using a
questionnaire electronically distributed to members of the Saudi Public University Teaching Agency to analyze
the data using a meta-statistical analysis, a analysis, a multiple regression analysis, and a factor analysis. Based
on the results of this analysis, the study showed that there is a sufficient correlation between the variables of
knowledge shared among faculty members, such as diversity among members, organizational commitment from
faculty members، and the use of the human resource information system to facilitate the work of faculty members.
In fact, knowledge sharing, organizational commitment and diversity are important factors for the University
because they promote performance among the teaching staff. On the other hand, Pearson's low link value, the
empowerment of women and the adoption of HRMIS have a low impact on university performance.
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امللخص:
يلعب اليوم اإلعالن دورا هاما وحيويا في حياتنا االقتصادية .ويزداد هذا الدور أهمية في ظل عوملة االقتصاد العالمي وارتفاع شدة املنافسة بين
الشركات التي لم يعد نشاطها مقيدا باطار جغرافي محدد .لهذا فان من أبرز املهام التي تسعى الشركات تحقيق ها هي الوصول الى أكبر قدر ممكن من
املستهلكين الكتساب أكبر حصة سوقية على حساب املنافسين ،لهذا كان ال بد من التركيز على الجانب املمثل بحساب تكاليف اإلعالن .ونتيجة لذلك
يقابله سعي الشركات املستمر لتعريف املستهلكين بسلعهم واهمية اقتنائها والذي بدوره سيكون له أثرا واضحا على الناتج املحلي االجمالي وبالتالي
معدالت النمو االقتصادي .ومن الواضح أن تخصيص الشركات ملبالغ مالية على اإلنفاق اإلعالني قد أعطى الكثير من هذه الشركات مزايا اضافية
للوصول الى تحقيق الهدف االهم وهو زيادة حجم املبيعات وتحقيق أكبر قدر ممكن من االرب اح.
وقد أظهرت الدراسة األثر املباشر ملعدالت اإلنفاق اإلعالني في اململكة األردنية الهاشمية على معدالت النمو االقتصادي باستخدام اسلوب التحليل
القياس ي وتحديدا طريقة املربعات الصغرى حيث تبين أن لإلنفاق اإلعالني أثر واضح في زيادة النمو االقتصادي للمملكة األردنية الهاشمية.
الكلمات املفتاحية :اإلعالن؛ اإلنفاق اإلعالني؛ صناعة اإلعالن؛ الناتج املحلي االجمالي؛ النمو االقتصادي؛ اململكة األردنية الهاشمية.

املقدمة:
ان التطور الكبير الذي شهده عاملنا اليوم في صناعة اإلعالن قد بلغ حجما كبيرا جدا وله من املساهمة الفعالة في جميع ميادين الحياة على وجه
االرض وخصوصا فيما يتعلق بالشؤون االقتصادية ملا له من أهمية في تطور الحياة االقتصادية لدول العالم ،لهذا كان ال بد من التركيز على هذا الجانب
الهام في حياتنا وبشكل مخطط ومنهجي حتى تتوفر لنا القدرة على معرفة وقراءة اآلثار الهامة لهذا العنصر دائم التجديد في حياتنا .ويمكن اعتبار طرق
وأدوات وشكل االعالن نمطا هاما من أنماط التطور التكنولوجي في حياتنا وخاصة في العقود االخيرة ملا لنهضة االتصاالت ووسائل التواصل االجتماعي من
أهمية في حياة كل فرد .مما ينعكس هذا األثر وبشكل مباشر على سلوكيات الجماعات واألفراد من اتباع انماط جديدة في حياتهم وتحديدا في السلوك
االقتصادي الخاص بهم.
ويكون ذلك بشكل خاص عند معرفة الكم الهائل من وسائل اإلعالن ابتداء من الطرق التقليدية لإلعالن وصوال إلى ما نحن عليه اليوم من
استخدام ألكثر الوسائل تقدما وفاعلية للوصول الى عقول وجيوب االفراد وملا له من أثار اقتصادية الحقة تشمل جميع القطاعات االقتصادية .وقد
ركز هذا النهج أو هذه الصناعة على دراسة السلوك االنساني والحالة النفسية لألفراد محاولة بذلك غرس مفهوم علم النفس التجاري والذي يعتمد
بشكل أساس ي على تسخير علم النفس في مجاالت اإلعالن املختلفة حتى بات األثر واضحا على سلوك املستهلكين وتوجهاتهم ،لذا ما سيالحظ الحقا هو
األثر األكبر واألعظم لإلعالن على االقتصاد ككل وهذا ما نسعى للوصول اليه حتى نتمكن من معرفة أهمية هذا الجانب والعمل بشكل مستمر على
تطويره.
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وبما أن التركيز في هذا امل جال سيكون على األثر االقتصادي لإلعالن وخاصة أن كثير من وسائل االتصال املختلفة تعتمد مواردها على الدخل
الذي يتأتى لها عبر وسائل اإلعالن باإلضافة الى ترابط هذه الصناعة بمختلف مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية ممثال بالدور الذي تلعبه بشكل
أساس ي في املساع دة بدوران عجلة االقتصاد من زيادة الدخل الفردي وانعكاسه على الدخل القومي وزيادة فرص التشغيل وغيره من امور ،فانه ال بد
من البحث بشكل متأني ودقيق في االحصائيات املتوفرة والتي تركز بشكل أساس ي على حجم اإلنفاق اإلعالني في دول العالم وبشكل خاص سيكون التركيز
على حجم اإلنفاق اإلعالني في اململكة األردنية الهاشمية ملحاولة معرفة مستو مساهمة هذا النشاط في الحياة االقتصادية واحتمالية تنشيطها ملا له من
أثار ايجابية ان وجدت على النمو االقتصادي للدولة بشكل عام.
أهمية الدراسة:
تعتبر هذه الدراسة محاولة جادة ملعرفة حجم اإلنفاق اإلعالني وتطوره في اململكة األردنية الهاشمية للفترة املمتدة ما بين  2018 – 2000وخاصة
أنه من املعروف أن اإلعالن يمثل أحد األركان األساسية لسلوك البشر االقتصادي وذلك ليس في اململكة األردنية الهاشمية وحدها وانما في جميع أرجاء
املعمورة .لذا فانه ال بد من الت ركيز على مجموعة من النقاط الهامة لتلخيص أهمية البحث ،أبرزها ما يلي :
 .1املقارنة بين اإلنفاق اإلعالني املحلي والخارجي وعلى املستويين االقليمي والعالمي.
 .2التركيز على أهم الهفوات التي تواجه صناعة اإلعالن في اململكة األردنية الهاشمية ومحاولة معالجتها من خالل االستفادة من خبرات الدول
االخرى.
 .3التركيز على أن تكون ردود األفعال ايجابية عند القطاعات االقتصادية املختلفة.
أهداف الدراسة:
أخذت الدراسة بعين االعتبار تحقيق مجموعة من االهداف أبرزها :
 .1دراسة حجم اإلنفاق اإلعالني ومعرفة أثاره االيجابية على االقتصاد الوطني.
 .2مقارنة حجم اإلنفاق اإلعالني املتحقق في األردن مع دول االقليم والعالم.
 .3البحث في أسباب تراجع اإلنفاق اإلعالني وتذبذبه خالل السنوات املاضية.
 .4التركيز على أساليب اإلعالن الحديثة (اإلعالن اإللكتروني) وما له من أثار ايجابية على الجانب االقتصادي.
مشكلة الدراسة:
ً
نظرا ملا لإلعالن من أهمية كبيرة على نشاط القطاعات االقتصادية وخاصة القطاع االستهالكي الذي يسعى دائما للحصول على املعلومات التي
تظهر أهمية ما يتم اقتناءه من سلع وخدمات أو حتى أفكار معينة ضمن االمكانيات املتاحة ،وكذلك القطاع االنتاجي الذي يسعى دائما الى تحقيق أكبر
قدر ممكن من األرباح التي من خاللها يستطيع ضمان نموا طبيعيا وصحيحا للنشاط االقتصادي املتعلق باملشروع .لهذا كان ال بد من دراسة مفهوم
اإلعالن وما استجد عليه من تطورات عبر السنوات املاضية ملعرفة األثار االقتصادية لهذا النشاط على االقتصاد الوطني وخاصة اذا كان من املعلوم
عدم ثبات واستقرار حجم النمو في اإلنفاق اإلعالني على املستوى املحلي والدولي وخضوع هذه الحالة لكثير من العوامل التي قد تؤثر ايض ا على مستوى
تأثير هذا النهج على النمو االقتصادي.
منهجية البحث:
سيتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي واملتمثل بدراسة االس س النظرية واالدبيات املتوفرة مع التركيز بشكل أساس ي على الجوانب واالساليب
الحديثة لطرق اإلعالن ،ملعرفة أثاره على النمو االقتصادي .باإلضافة الى تحليل البيانات املجدولة والتي تركز على حجم اإلنفاق اإلعالني وأساليبه وذلك
باعتماد طريقة املربعات الصغرى من البرنامج القياس ي .E-views
حدود الدراسة:
تمثل اململكة األردنية الهاشمية الحدود الجغرافية للدراسة والحد الزمني للدراسة سيكون للفترة ما بين (.)2018 – 2000
الدراسات السابقة:
يوجد العديد من الدراسات العربية واالجنبية التي تناولت أثر اإلعالن على االقتصاد القومي والنمو االقتصادي بشكل مباشر أو غير مباشر.
وركزت كثير من الدراسات على دور اإلعالن في السلوك الشرائي لألفراد والذي يمثل الخطوة االولى لجعل عجلة االقتصاد تبدأ بالدوران بشكل طبيعي
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من خالل مفهومي العرض والطلب على السلع والخدمات .وسيتم استعراض مجموعة من الدراسات التي تظهر هذا االثر الواضح لجعل صناعة اإلعالن
عنصرا هاما في زيادة حجم النشاط االقتصادي وما توصلت اليه من نتائج ،على النحو االتي:
 دراسة )  (Zeynep & Elif , 2 0 1 8بعنوان" تحليل التأثيراملتبادل بين النفقات على اإلعالن والناتج املحلي االجمالي " :هدفت الدراسة الى تحليل
االثر املباشر لحجم النفقات اإلعالنية على الناتج املحلي االجمالي .فمن خالل معرفة مدى ترابط اقتصاديات الدول بعضها ببعض فان لإلنفاق
اإلعالني أثرا قويا ودورا اساسيا باعتباره االداة التسويقية االكثر فعالية حيث يعمل على اظهار الفعالية االقتصادية نتيجة هذا النش اط وعليه فان
الشركات التي تهتم باإلعالن فإنها ضمنيا تسعى الى اكتساب السوق وزيادة الحصة السوقية وخلق صورة ايجابية تجاه العالمة التجارية وتستكشف
الدراسة العالقة بين اجمالي الناتج املحلي االجمالي ونفقات اإلعالن وفقا ملستويات التنمية االقتصادية في البلدان.
 درا سة )  (Laurent & Pau, 2 0 1 6بعنوان" اإلعالن واالبتكاروالنمواالقتصادي" :هدفت الدراسة الى تطوير نموذجا لديناميكيات الشركات من
خالل ابتكار املنتجات التي تتضمن بشكل صريح قرارات اإلعالن من قبل الشركات .وذلك من خالل بناء اطار عمل يوحد حجم الحقائق التي حددها
اال دب التسويقي ،ويتم استخدام النموذج لشرح مجموعة من الحاالت التجريبية لعدد من الشركات في الواليات املتحدة االمريكية .وقد تبين من
دراسة الحالة حول االحجام املختلفة للشركات أن الشركات األصغر حجما يمكن أن تكون أكثر تركيزا على االبتكار.
 دراسة )  ( Fab io & An d re, 2 0 1 6بعنوان" نفقات اإلعالن في البرازيل وعالقتها باالقتصاد الدولي" :هدفت الدراسة الى اظهار ارتباط االداء
املميز لالقتصاد البرازيلي في العقد االول من القرن العشرين بالتوسع في مختلف املجاالت بما في ذلك سوق اإلعالنات واملرتبطة أساسا بنمو السوق
املحلية وتكثيف الع القات التجارية مع الدول االخرى .وبهذا فانه عند تحليل االداء الحالي لسوق اإلعالن البرازيلي فانه من املتوقع ان يمر بتغيرات كبيرة
وقد يمثل حلقة جديدة في االقتصاد البرازيلي ،حيث أبرزت نتائج الدراسة ان اإلنفاق اإلعالني ينخفض مع انخفاض معدالت التضخم والعكس ،كما
تشير الدراسة الى أن حجم اإلنفاق اإلعالني في ثالث بلدان اخرى يرتبط بمحددات مختلفة مثل الدين والثقافة والتاريخ.
 دراسة حمزة (  )2015بعنوان " تأثير اإلعالن في مكان البيع على القرار الشرائي للمستهلك" :هدفت الدراسة الى التعرف على أثر اإلعالن في
مكان البيع على ال قرار الشرائي للمستهلك .حيث تبين ان لإلعالن في املوقع أثر كبير على قرارات املستهلكين من خالل مجموعة من العوامل املؤثرة
أبرزها العمل على تقديم منتجات تلبي احتياجات ورغبات املتسوقين وضمن حدود امكانيتهم املادية .وقد تبين أن لإلعالن في املوقع أثر واضح وكبير في
التأثير على سلوك املستهلكين من خالل دراسة ردود أفعال املستهلكين كل مرة يتعرضون لهكذا موقف.
 دراسة ريم شريتح( )2013بعنوان " اإلعالن اإللكتروني في سوريا" :هدفت الدراسة الى معرفة أهمية واقع اإلعالن اإللكتروني في سوريا واعتبرت
الباحثة أن للدراسة أهمية كبيرة لك ونها من أولى الدراسات التي تساهم في تطوير املمارسات اإلعالنية اإللكتروني في سوريا من خالل االعتماد على
األسس العلمية والتقنيات الحديثة في ظل ما يعتبر أن لصناعة اإلعالن اإللكتروني من أهمية كبرى في تحديد السلوك الشرائي وخاصة ملا له من مزايا
أبرزها توفير الوقت والجهد على أقطاب الحركة االقتصادية وهما املنتج واملستهلك.
 دراسة  )2 0 0 6 ( J ean Herveبعنوان " اإلعالن والنمواالقتصادي" :هدفت الدراسة الى اظهار دور اإلعالن على النمو االقتصادي حيث أظهرت
النتائج انه يمكن تقدير الناتج املحلي االجمالي من خالل مؤشر مناسب وهو ال كفاءة االنتاجية .وفيما يتعلق باملوضوع يتم من خالل الكفاءة االنتاجية
لوسائل اإلعالن الغير تقليدية بشكل خاص وأثرها على النمو االقتصادي حيث يرتبط هذا النمو مع ارتفاع معدالت االستثمار اإلعالني على املدى
الطويل لذا ال بد من زيادة حجم هذا النوع من االستثمارات .وركزت الدراسة على أنه عندما تكون املساحة املتاحة للمعلنين في وسائل اإلعالن غير
كافية فان قطاع اإلعالن الغير تقليدي هو املفضل ومع ذلك فان هذا أقل ارتباطا بكفاءة النمو االقتصادي.
 دراسة محمد ديوب( )2006بعنوان " اإلنفاق اإلعالني في سورية" :هدفت الدراسة الى التعرف على حجم اإلنفاق اإلعالني حيث يمثل هذا
اإلنفاق مؤشرا جيدا على الحالة التي يعيشها االقتصاد .وركزت الدراسة على أنه ال بد من بناء صناعة إعالنية قوية لها أبعاد استراتيجية مع التركيز
على اإلنفاق الرشيد واملوجه في سبيل مجابهة تحديات العصر وعوملة االقتصاد الع المي الذي تنعدم فيه الحدود أمام توسع الشركات العاملية
واملدعومة بإنفاق إعالني مرتفع وتنخفض فيه املواصفات املادية بين السلع املتنافسة أمام االهمية املتزايدة للقيمة املضافة والعالمات التجارية
العاملية .لذا لن يكون أمام الشركات الوطنية اال أن تسلك ذات الطريق باالعتماد على إنفاق إعالني فعال.
 دراسة أبو طعيمة ( )2005بعنوان "أثر اإلعالن على سلوك املستهلك دراسة تطبيقية على السلع الغذائية واملنتجة واملسوقة في اململكة
األردنية الهاشمية " :هدفت الدراسة الى معرفة أثر اإلعالن كأحد عناصر املزيج التسويقي على سلوك املستهلك وبشكل خاص على السلع الغذائية
املنتجة واملسوقة داخل حدود الدولة األردنية ،وما هو الدور املطلوب من وسائل اإلعالن املختلفة للتعريف بهذه السلع .وقد أظهرت هذه الدراسة
أهمية االرتباط بين العناصر الثالثة املكونة لهذا النشاط وهي الشركات املنتجة ووكاالت اإلعالن واملستهلكين.
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املبحث األول :أهمية اإلعالن وأهدافه ومحدداته االقتصادية (:الزعبي)2009 ،
املطلب األول :أهمية اإلعالن وأهدافه االقتصادية:
من الهام جدا معرفة أن اإلعالن يرتكز أساسا في عمله على ألية هامة وهي ما تسمى بالنموذج العام لالتصاالت حيث يعمل هذا النموذج على
االجابة على عدد من االسئلة والتي من أبرزها ،من هو صاحب الرسالة اإلعالنية؟ وماذا سيقول في هذه الرسالة ؟ وأي وسيلة من الوسائل يمكن االعتماد
عليها في اإلعالن؟ وملن سوف توجه هذه الرسالة؟ وبهذا فان املعنى الحقيقي للنموذج يسعى الى تبادل الحقائق واالفكار واآلراء واملشاعر.
وبما أن الحديث في الدراسة هو التركيز على أهمية اإلعالن وحجم اإلنفاق فيه على نشاط االقتصاد القومي ،فانه من املنطق جدا الحديث وبشكل
يمكن أن يوضح أهمية اإلعالن واإلنفاق اإلعالني على دوران عجلة االقتصاد وزيادة النمو االقتصادي ،فالبعد االقتصادي لإلنفاق اإلعالني سيمثل
الحلقة االساسية ملناقشة تطور اإلنفاق اإلعالني عبر السنوات وما كان لها من آثار ايجابية على زيادة النمو االقتصادي ،وكذلك فان له أثرا واضحا في
حجم النمو االقتصادي مما يعطي الفرصة للحديث عن هذا املوضوع بشكل يوضح مدى مساهمة اإلنفاق اإلعالن ي على الجوانب االقتصادية ملختلف
القطاعات.
فاملراحل التي مر بها تطور اإلعالن في عصرنا الحالي وتزايد معدالت اإلنفاق اإلعالني على املستوى العالمي دفع الكثير من أصحاب الشركات الى
التوسع في حجم اإلنتاج لتغطية الطلب املتزايد على السلع والخدمات .وقد ظهر هذا األثر بالغا مع تطور وسائل اإلعالن الذي يعتمد على األساليب
التقنية الحديثة واملتاحة لجميع الجهات سواء املستهلكين أو املنتجين مما دفع بالكثير من املنتجين الى اتباع هذا االسلوب للوصول الى أكبر عدد من
املستهلكين لزيادة معدالت أرباحهم.
فلوال النشاط اإلعالني وأهميته البالغة في تسويق املنتجات لكان من الصعب على املنتجين التوسع بالشكل الذي يشهده العالم في عصرنا الحالي،
وخاصة أنه من املعروف أن الهدف الرئيس ي للشركات هو تعظيم االرباح من خالل تحقيق أكبر قدر ممكن من املبيعات .وهذا ال يمكن له أن يحدث اال
بالوصول الى أكبر قدر ممكن من الجمهور املستهدف بمختلف الوسائل اإلعالنية التقليدية والحديثة مع التركيز على الوسائل التي تعمل على تخفيض
متوسط التكلفة الكلية للمنتج بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من االرباح .فالدور الذي يقوم به الجانب اإلعالني للحمالت التسويقية هو لفت االنتباه
تجاه سلعة ما أو مجموعة من السلع في سبيل التوسع بحجم االنتاج وبالتالي زيادة حجم الطلب على هذا املنتج محققا بذلك الغاية الرئيسية للمعلن
وهو تحقيق أكبر قدر ممكن من املبيعات.
ومن خالل تقدير النشاط الذي تقوم به الشركات للوصول الى أكبر عدد ممكن من املستهلكين يتحقق الهدف االهم وهو زيادة النشاط
االقتصادي على مستوى جميع القطاعات االقتصادية مما يؤدي الى زيادة الناتج القومي االجمالي وما له من أثار هامة على حجم النمو االقتصادي
والذي بدوره يؤدي الى زيادة الدخول لألفراد مما يؤدي الى انعكاس أثر ذلك على السلوك االستهالكي لألفراد  ،فمن البديهي أنه مع زيادة دخل االفراد
سيؤدي ذلك الى زيادة في معدالت اإلنفاق االستهالكي مما ينعكس إيجابيا على حركة النشاط االقتصادي القومي وهذا فعال ما تم التركيز عليه في النظرية
الكينزية حول أثر زيادة الدخل.
املطلب الثاني :محددات اإلعالن االقتصادي:
إن النشاط اإلعالني للمؤسسات والشركات يؤدي الى بروز االهمية االقتصادية لهذا الجانب وما له من محاور اساسية تحت هذا العنوان الكبير
هو االقتصاد والذي يمثل املحرك االساس ي الستمرار دوران التدفق الدائري لالقتصاد بين القطاعات األهم في االقتصاد وتحديدا القطاع االستهالكي
والقطاع االنتاجي والقطاع الحكومي والقطاع الخارجي حيث يتم فيه تبادل لألدوار بين من يمتلكون الشرارة االولى لدوران االقتصاد وهي عناصر االنتاج
وبين من يتلقون هذه العناصر واسلوب وطرق استغاللها لتعم الفائدة على االقتصاد ويصبح هناك استخداما أمثال للموارد االقتصادية املتاحة ،لهذا
فانه من الهام جدا ابراز دور اإلعالن االقتصادي من خالل مجموعة من األركان يمكن ايجازها على النحو التالي
ً
أوال  :أثراإلعالن على حجم الطلب  :تظهرأثاراإلعالن على حجم الطلب للسلع والخدمات من خالل النقاط التالية:
 .1يساعد على سرعة امليل العام للطلب.
 .2لإلعالن القدرة على تخفيض معدالت تراجع الطلب على سلعة ما في حال لوحظ انخفاض حجم الطلب عليها.
 .3يساعد اإلعالن على مساعدة الشركة الحفاظ على مستويات أسعار تتناسب والسياسة السعرية املعمول بها في الشركة.
ثانيا :أثراإلعالن على تكاليف التسويق(Bovee . L & William, 1 9 9 8 ) :
مما الشك فيه أن للحملة اإلعالنية في كل مشروع حجم مقدر في ميزانية هذه الشركة وهذا اإلنفاق من الطبيعي أن يؤدي الى زيادة متوسط
التكاليف الكلية للمنتج النهائي .اال أن التفكير بما هو أبعد من ذلك قد يؤدي الى زيادة التدفقات املالية نظرا لزيادة حجم املبيعات في املشروع ومن خالل
اتباع سياسة تسعيرية واضحة في املشروع سيؤدي ومما ال شك فيه الى زيادة معدالت االرباح وملا له من أثار واضحة على االقتصاد القومي.
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ً
ثالثا :االثرعلى جودة املنتجات و انواعها :ويظهرذلك من خالل النقاط التالية:
 .1السعي دائما الى تطبيق أحدث الوس ائل االنتاجية.
 .2استخدام االحدث من وسائل االنتاج يؤدي الى الخروج بسلع ذات نوعية وجودة تدفع املستهلك الى اقتنائها.
 .3اقتناء السلع نظرا لجودة ونوعية هذه السلع تؤدي الى زيادة حجم الطلب على املنتج وهو الهدف املنشود.
ً
رابعا :أثراإلعالن على سعرالبيع :ويظهرذلك من خالل النقاط التالية:
 .1يساعد اإلعالن على زيادة حركة املنافسة بين الشركات من خالل اتباع سياسات سعرية تتناسب مع خطط كل مشروع.
 .2قد يؤدي اإلعالن الى تركيز نوعية محددة من السلع في أيدي مجموعة معينة من الشركات مما يؤدي الى الحفاظ على معدالت مناسبة من
االسعار لهذه الشركات.
اذا يالحظ أن صناعة اإلعالن ذات أهمية بالغة جدا لجميع القطاعات االقتصادية وفي أي اقتصاد حيث يتم إنفاق مليارات الدوالرات حول العالم
ابتداءا من وسائل اإلعالن التقليدية وصوال الى احدث الطرق في يومنا هذا واملتمثلة بالوسائل التكنولوجية الحديثة في ظل توفر خدمات الشبكة
العنكبوتية .حيث أن الهدف االهم لهذه النفقات هو تحفيز الطلب وتمييز السلع والخدمات في السوق .ففي العام  2017تم إنفاق ما مقداره ( ) 297
مليون دوالر على الحمالت اإلعالنية في اململكة األردنية الهاشمية من خالل مختلف الوسائط ولكافة القطاعات االقتصادية .وبالرغم من الظروف
االقتصادية التي تواجه العالم اال أن معدالت اإلنفاق اإلعالني بقيت تحافظ على معدالت مناسبة وبمعدل نمو جيدة ملا لإلعالن من أثار ايجابية تؤدي
الى تحفيز النشاط االقتصادي من خالل زيادة حجم املبيعات الغير مباشرة.

املبحث الثاني :حجم وتطور اإلنفاق اإلعالني في األردن ودول اإلقليم والعالم
املطلب األول :حجم اإلنفاق اإلعالني في األردن ودول اإلقليم
يمكن توضيح اإلنفاق اإلعالني في اململكة األردنية الهاشمية من خالل اظهار قيم هذا اإلنفاق في جدولين منفصلين ملعرفة مستوى تطور معدالت
اإلنفاق على اإلعالن "  "Ipsos Jordanفي اململكة األردنية الهاشمية ودول تتشابه في طبيعة نشاطاتها االقتصادية وظروفها االجتماعية.
جدول( :)1قيم اإلنفاق اإلعالني في األردن للفترة ()2018- 2000
السنة

حجم اإلنفاق اإلعالني ( مليون دوالر )

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

46
57
77
61
75
103
137

2007
2008

275
303

2009
2010

315
320

2011
2012
2013
2014
2015

143
139
226
162
150

2016
2017

160
180

2018

170

املصدر  :اعداد الباحث باالعتماد على التقاريراالخبارية السنوية عن I ps o s Jo r dan

64

Global Journal of Economics and Business, 8(1)(2020), 60-70

نضال عباس

أثر حجم اإلنفاق اإلعالني يف األلفية الثالثة على االقتصاد الوطني

جدول( : )2اإلنفاق اإلعالني ( مليون دوالر) في دول مجلس التعاون الخليجي ومصرولبنان واألردن للفترة ( )2018– 2017
السنة
2017
2018

لبنان
170
180

مصر
5770
5930

الكويت
472
477

السعودية
975
951

البحرين
110
105

االمارات
1828
1750

عمان
142
134

األردن
180
170

املصدر  :من عمل الباحث باالعتماد على تقاريرالدول املذكورة.

عند مالحظة ما ورد من ارقام في الجدولين السابقين يظهر أن اإلنفاق اإلعالني في اململكة األردنية الهاشمية للفترة املوضحة في الجدول ( ) 1أن
اإلنفاق اإلعالني قد مر بمراحل تذبذب اال أن أهمية اإلنفاق اإلعالني بقيت واضحة ،ويعود سبب هذا التذبذب الى الظروف االقتصادية التي تمر بها
امللكة األردنية الهاشمية والتي أدت الى تراجع مستويات االستثمار وانخفاض معدالت االنتاج والدخول .فيما يالحظ من الجدول رقم (  ) 2أن جمهورية
مصر قد تصدرت اإلنفاق ا إلعالني من بين الدول العربية وكانت حصة االسد من بين دول مجلس التعاون الخليجي لدولة االمارات العربية املتحدة
بامتياز على الرغم من تراجع اإلنفاق اإلعالني فيها في العام (  ) 2018الى مستويات (  )1750مليون دوالر بمستوى انخفاض بلغ تقريبا ( .) % 4
ونظرا لهذه املس تويات من اإلنفاق على صناعة اإلعالن فهذا يؤدي الى التحفيز االقتصادي واملتمثل بزيادة حجم املبيعات والطلب على السلع
والخدمات بشكل أساس ي ،ويؤدي أيضا الى خلق مزيد من الوظائف مما يؤدي الى زيادة مستويات الدخول وبالتالي زيادة حجم اإلنفاق االستهالكي على
السلع والخد مات بمعنى مضاعفة االستهالك الذي سيعمل على مضاعفة الدخل بمعنى ان كل دينار يتم إنفاقه على االستهالك نتيجة هذا النشاط
سيؤدي الى زيادة حجم الدخل في االقتصاد بمعدالت مضاعفة .وهذا هو العمل الحقيقي ملضاعف االقتصاد الكلي .بمعنى أن نشاط املبيعات املحفز
سيؤدي الى فوائد اقتصادية كبيرة منها:
 .1زيادة حجم املبيعات.
 .2خلق فرص عمل جديده تعمل على الحد من معدالت البطالة.
 .3تحقيق املزيد من االرباح للشركات.
 .4تقديم مساهمات فعالة للناتج املحلي االجمالي.
 .5تحصيل الضرائب من الشركات والعاملين والتي تمثل موردا اساسيا مليزانيات الدول.
املطلب الثاني :تطوراإلنفاق اإلعالني في العالم
وحتى يتم معرفة مدى تطور اإلنفاق اإلعالني حول العالم وبالتركيز بشكل أساس ي على أساليب اإلعالن الحديثة واملتمثلة بالوسائل التكنولوجية
املتطورة من خالل استخدام الشبكة العنكبوتية فانه يمكن اظهار مجموعة من البيانات االحصائية املجدولة لهذا النشاط وعلى النحو االتي.
ً
أوال :نسبة نمو اإلنفاق اإلعالني في العالم بحسب الوسيط اإلعالني املصدر" "M akkah n p
جدول( :)3نسبة نمو اإلنفاق اإلعالني بحسب الوسيط
الوسيط

2016

2017

2018

التلفاز
الصحف
الراديو

2.2
- 9.3
3.1

0.9
- 7.2
0.5

0.5
- 5.9
1.3

السينما
اإلعالنات خارج املنزل

5.2
3.8

4.2
3

4.6
2.4

رقمي

17.1

15

12.9

ً
ثانيا :النمو في اإلنفاق اإلعالني الرقمي في العالم .املصدر" "M akkah n p
جدول( :)4نسبة النمو اإلنفاق اإلعالني الرقمي
الوسيط
العرض
الفيديو عبراالنترنت

2016
13.6
48.6

2017
11
34.3

2018
8.7
24.5

وسائل التواصل االجتماعي
املبوبة

46.9
9.6

30.8
8.8

23.5
7.3

نتائج البحث املدفوعة

13.3

13.5

12.5
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ً
ثالثا :أقوى املعلنين في العالم للعام (  ) 2017املصدر" "ad b ran d s
جدول( :)5أقوى املعلنين في العالم للعام ()2017
الدولة
الواليات املتحدة االمريكية
كوريا الجنوبية
سويسرا

الشركة
بروكتر وغامبل
سامسونج
نستله

حجم اإلنفاق اإلعالني (ملياردوالر)
10.5
11.2
7.2

اململكة املتحدة \ هولندا
فرنسا

يوتيليفر
لوريال

8.5
8.6

يالحظ من الجداول السابقة أن معدالت اإلنفاق اإلعالني الرقمي تفوقت على جميع الوسائط لذا ال بد من الحديث عن أهمية هذا الوسيط
الحديث ولم له من دور فعال في تحريك صناعة اإلعالن وما لها من تبعات اقتصادية هامة على جميع االتجاهات أدت بشكل واضح الى ضخامة اإلنفاق
اإلعالني واملتمثل بالشركات االكثر إنفاقا على اإلعالن ،ويعود ذلك الى ادراك هذه الجهات ألهمية اإلعالن في الحياة االقتصادية على املستوى الكلي
والجزئي.
وبتفسير بسيط حول هذا الجانب حتى تصبح االمور أكثر وضوحا فان قيمة اإلنفاق اإلعالني الرقمي في العام ( ) 2017بلغت ما مقداره ( ) 209
مليار دوالر)  (Makkahnpحول العالم ويمثل هذا الرقم ما معدله (  )% 41من قيمة اإلنفاق اإلعالني الكلي .بهذا فقد تجاوز اإلنفاق اإلعالني الرقمي قيمة
اإلنفاق اإلعالني املتلفز بمقدار كبير وقد لوحظ هذا االمر في الجدول رقم ( ) 3حيث بلغ قيمة اإلنفاق اإلعالني عبر التلفاز ( )178مليار دوالر بمعدل
( )% 35من قيمة اإلنفاق الكلي على صناعة اإلعالن .ومن املالحظ أيضا أن معدالت اإلنفاق اإلعالني الرقمي قد نمت في العام ( )2018لتصل الى ()237
مليار دوالر وعليه فانه من املتوقع أن ينمو اإلنفاق اإلعالني الرقمي في العام ()2020الى حدود ( )% 50من قيمة اإلنفاق الكلي على اإلعالن(.زينيث
أوبتيميديا )
ووفقا لتوقعات وكالة اإلعالنات " زينيث اوبتيميديا " فان حجم اإلنفاق اإلعالني على وسائل التواصل االجتماعي ستصل الى (  ) 50مليار دوالر
وسيكون حجم سوق اإلعالنات على هذا النوع ما مقداره (  ) % 20من حجم سوق اإلعالنات على الشبكة العنكبوتية بعد أن كان يمثل (  ) % 16في العام
(  .) 2016أما فيما يتعلق بإعالنات الفيديو عبر الشبكة فتتوقع الوكالة نسبة نمو بمقدار (  ) % 18لتصل في العام ( )2019الى (  )35،4مليار دوالر
عامليا  ،لتتجاوز بذلك حجم اإلنفاق اإلعالني عبر الراديو والبالغة ( ) 35مليار دوالر .وكان لظهور الهواتف الذكية االثر البالغ في زيادة حجم اإلنفاق
اإلعالني عبر الفيديو ( .زينيثأوبتيميديا )
وال بد من التنويه ألثر هام أخر لإلنفاق اإلعالني الرقمي وهو األثر االقتصادي لهذا النشاط واملتمثل بهذه الحالة يقيمة االرباح املتحققة .فقد
بلغت قيمة أرباح شركة ( غوغل ) في العام (  ) 2017حوالي (  ) 90مليار دوالر بعد أن كانت (  )79،4مليار دوالر في العام ( .)2016ويالحظ من هذه االرقام
أن مبالغ ضخمة قد انتقلت في نشاطها من وسائل اإلعالن التقليدية الى عالم اإلعالنات الرقمية .ويقدر الكثير من الخبراء أن مواقع التواصل واملواقع
االلكترونية تستنزف ما مقداره ( )% 10من اإلنفاق اإلعالني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وهذا ما يفسر التراجع في نفقات اإلعالن
التقليدية .مع العلم أن اإلعالن الرقمي بات ينمو بشكل ملحوظ اال أن أغلب االيرادات التي تتحقق تذهب الى الشركات العمالقة مثل ( غوغل ) و (
فيسبوك ).
التحليل القياس ي:
تم االعتماد على البيانات التي تنشرها املواقع الرسمية حول النشاط اإلعالني في اململكة األردنية الهاشمية والبيانات الرسمية التي تنشرها الجهات
الحكومية عن حجم الناتج املحلي االجمالي .فقد تم استخدام طريقة املربعات الصغرى باالعتماد على برنامج التحليل القياس ي (  )E-viewsأخذا بعين
االعتبار حجم اإلنفاق اإلعالني في اململكة األردنية الهاشمية للفترة ( ) 2018– 2000باعتباره املتغير املستقل في الدراسة ومن ناحية اخرى معدل النمو
االقتصادي كمتغبر تابع ولذات الفترة .وبعد التحليل كانت النتائج كما تظهر في الجدول ()6
جدول( :)6ا لتحليل القياس ي للبيانات
Dependent Variable: G
Method: Least Squares
Date: 10/03/19 Time: 08:29
Sample (adjusted): 2001 2018
Included observations: 18 after adjustments
)HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel،Newey-West fixed bandwidth = 3.0000
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Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
AD

4.840206
0.027113

2.577192
0.014938

1.878093
1.815088

0.0787
0.0883

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic
)Prob(Wald F-statistic

0.142654
0.089070
5.889773
555.0309
-56.39876
2.662249
0.122279
0.088301

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
Wald F-statistic

9.438889
6.171008
6.488751
6.587681
6.502392
1.550022
3.294544

املصدر :تم حسابها من الباحث

من التحليل أعاله والنتائج التي تم التوصل اليها حول املتغيرين أال وهما اإلنفاق اإلعالني والنمو االقتصادي للفترة (  ) 2018 – 2000يمكن استنتاج
اآلتي:
 .1اذا زاد حجم اإلنفاق اإلعالني في اململكة األردنية الهاشمية بمقدار دينار واحد فان االقتصاد سينمو بمعدل (  ) 0،027كما يظهر في بيانات
الجدول (.)6
 .2بما أن االحتمالية (  ) Prop. = 0.0883فان املعنوية تكون عند مستوى أقل من (  ) % 10اشارة الى وجود أثر ايجابي لحجم اإلنفاق اإلعالني عل
معدالت النمو االقتصادي.
 .3تشير النتائج أن معامل التحديد (  ) R-squaredتساوي (  ) 0،142654فهذا يعني أن اإلنفاق اإلعالني يفسر ما مقداره (  ) % 14تقريبا من النمو
االقتصادي في اململكة األردنية الهاشمية ،أما باقي النسبة واملقدرة ب (  ) % 86فتعود لعوامل اخرى.
ً
بناء على ما ورد من تفسير لنتائج التحليل فانه يمكن رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة .بمعنى أن لإلنفاق اإلعالني أثر ايجابي على النمو
االقتصادي.
نتائج وتوصيات الدرا سة:
يمكن االستنتاج أن صناعة اإلعالن في األردن ما زالت في بدايتها نظرا للتذبذب الواضح في اإلنفاق اإلعالني خالل سنوات الدراسة .وعليه يمكن
تلخيص نتائج الدراسة على اآلتي:
 .1زيادة االعتماد على وسائل اإلعالن الرقمية مما أضعف بشكل كبير الوسائل التقليدية دون األخذ بعين االعتبار أهمية هذه الوسائل لشريحة
معينة من املستهلكين.
 .2تزايد أعداد الفضائيات املحلية والعربية والعاملية أدى الى ضعف التركيز على نمو حجم اإلنفاق اإلعالني في األردن مما أدى الى انخفاض
مساهمة هذا القطاع في النشاط االقتصادي ولو أنه قد ظهر ايجابا على الناتج املحلي االجمالي في الدراسة.
 .3منافسة شركات اإلعالن العاملية أضعفت الدور االقليمي في زيادة حجم هذا النشاط مما أدى الى انحياز هذا النشاط لصالح شركات كبرى على
املستوى العالمي وبالتالي ارتفاع دخولها وانخفاض هذه الدخول في الدول النامية.
 .4قلة حجم املعلومات حول الن شاط اإلعالني في األردن أدى الى قلة الدراسات أو حتى انعدامها أحيانا حول هذا النشاط الهام لالقتصاد القومي.
 .5انخفاض الطلب من الشركات املحلية على اإلعالن بسبب التزاحم الذي يحدث على الشركات املحلية من منتجات الشركات االجنبية املعروفة
عامليا من خالل وسائل إعالن ع املية بشكل خاص.
بناء على نتائج الدراسة فانه من املمكن تحديد التوصيات التالية:
 .1تطوير صناعة اإلعالن في اململكة األردنية الهاشمية لزيادة مساهمتها في الناتج املحلي االجمالي
 .2تشجيع الشركات املحلية على استخدام الوسائل االكثر تقدما في اإلعالن للوصول الى أهدافها.
 .3استشارة ذوي الخبرات في مجال اإلعالن للتقليل من نفقات اإلعالن وزيادة فعاليته.
 .4تنمية ثقافة قبول اإلعالن من القطاع االستهالكي من خالل حث الجهات املعلنة على ابراز الجوانب الحقيقية إلعالناتهم.
 .5تكرار وتطوير الدراسات التي تظهر حجم اإلنفاق اإلعالني على الجوانب االقتصادية وتحديدا على معدالت النمو االقتصادي.
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 التركيز على إظهار االحصائيات املتعلقة بحجم اإلنفاق اإلعالني على املستوى املحلي واالقليمي والدولي ودراسة آثاره االقتصادية ونشرها بشكل.6
.دوري ملعرفة أهمية هذا الجانب
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Abs tract: Nowadays, advertising conducts an important and vital role in our economic life. The importance of this
role is supposed to be increased due to the globalized economy
And the strict competition between those companies, which their activities are no longer restricted by any
specified geographical framework. Therefore, one of the most important duties, which are sought to be obtained
by companies, is reaching consumers as much as they can for the purpose of expanding their market share on the
behalf of their competitors. Therefore, it is important here to focus on advertising's costs, which can help them
increasing the share. As a result, companies are constantly trying to highlight the importance of their goods and
products in an attempt to attract their consumers, and subsequently, that will positively impacting the gross
domestic product and economic growth as well.
Anyway, it is obvious that when companies tend to allocate funds for the purpose of advertising spending that will
on turn assisting these companies to attain the core aim of any business company, which is maximizing the
volume of their sales and profits as well. Through the attempt of accomplishing the aim of this study and using the
least squares method, the results showed that in the case of Jordan there is a direct effect of advertising spending
rates in the in the economic growth rates.

Key words : advertising; advertising spending; advertising industry; GDP; economic growth; Hashemite Kingdom of
Jordan.
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[6] Ả bw Fạra. Ywsf, Ạltswyq Ạla̹ l ktrwny (ʿnạṣr Ạlmzyj Ạltswyqy ʿbr Ạlạntrnt), Dạr Wạỷl Llnsẖr, ʿmạn- Ạlả rdn,
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[19] Zentner. A., Internet adoption and advertising expenditures on traditional media: An empirical analysis using
a panel of countries , Journal of Economics and Management Strategy, 21(4)(2012), 913-926,
https://doi.org/10.1111/j.1530-9134.2012.00355.x

[20] Zeynep. B. & Elif. G., An Analysis of Reciprocal Influence between Advertising Expenditures and Gross
Domestic Prouduct, International Journal of Economics and Financial ,9(2)( 2019),41-47.

70

Global Journal of Economics and Business, 8(1)(2020), 60-70

املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال
) G lobal Journal of Economics and B usiness (G JEB
Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/GJEB/home.aspx

www.refaad.com

)ISSN: 2519-9293(Online) 2519-9285 (Print

أثر التجارة اإللكترونية على تطويرنظم املعلومات املحاسبية
دراسة ميدانية على عينة مختارة من الشركات التجارية بوالية الخرطوم2019
محمد عبيد كافي أبكر ،1سوسن عبد الحافظ حسن خطاب ،2عصام السيد بريمة السيد ،3عبد العزيز حسين متعب املزيد

4

 1أستاذ املحاسبة املساعد ب كلية إدارة األعمال بعفيف  -جامعة شقراء  -اململكة العربية السعودية
 2أستاذة االقتصاد املساعد بكلية االقتصاد والعلوم االدارية  -جامعة الزعيم األزهري  -السودان
 3أستاذ املحاسبة املساعد وعميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  -جامعة الزعيم األزهري  -السودان
 4املح اضر بكلية إدارة االعمال بعفيف  -جامعة شقراء  -اململكة العربية السعودية
sawsanhafiz@gmail.com

تاريخ استالم البحث2019/11/17 :

تاريخ قبول البحث2020/1/4 :

2

DOI: https://doi.org/10.31559/GJEB2020.8.1.6

امللخص:
هدفت الدراسة إلى التعريف بالتجارة االلكترونية وأهميتها والتعريف بنظام املعلومات املحاسبي باإلضافة إلى معرفة آراء عينة مختارة من
املوظفين املختصين بالشركات التجارية بوالية الخرطوم حول تأثير التجارة االلكترونية على نظم املعلومات املحاسبية.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن التجارة االلكترونية تؤثر على نظام املعلومات املحاسبي باإلضافة الى أن تعامالت التجارة االلكترونية
أدت الى تطوير املكونات املادية والبشرية لنظم املعلومات املحاسبية.
أوصت بأن تسعى الشركات التجارية الى مواكبة التطورات التي تحدث في ظل التجارة االلكترونية.
الكلمات املفتاحية :التجارة اإللكترونية؛ أثر التجارة اإللكترونية؛ نظم املعلومات املحاسبية؛ املعلومات املحاسبية؛ تطوير نظم املعلومات املحاسبية

املقدمة:
أدى ظهور ثورة تكنولوجيا املعلومات في القرن الحادي والعشرين إلى تغيير كثير من أنماط الحياة التي تعارف عليها الناس ،خاصة مع دخول
االنترنت وتطور وسائل االتصاالت حتى أصبح العالم قرية صغيرة من السهل معرفة ما يدور فيه بكل سهولة ويسر.
ومن مظاهر هذه الثورة في االتصاالت ما يعرف بالتجارة االلكترونية حيث أصبح الناس يتعاملون باإلنترنت في شراء وبيع مختلف البضائع
والخدمات دون ان يري أحدهما االخر سواء كان ذلك داخل الدولة الواحدة أو بين عدة دول تتجاوز بذلك الحدود الجغرافية.
إن هذا التطور الذي حدث في مجال التجارة االلكترونية يتطلب مواكبة نظم املعلومات املحاسبية له  ،فاألفراد واملؤسسات والحكومات لن
تستطيع دفع قيمة السلع أو الخدمات إال عن طريق نظام محاسبي متطور يستطيع مواكبة هذا التحول الكبير في مجال التجارة االلكترونية  ،حيث
يشمل هذا التطور بالضرورة تطوير املكونات املادية والبشرية لنظم املعلومات املحاسبية
ً
وتأسيسا ملا تقدم فقد اتجهت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم التجارة االلكترونية وخصائصها ومتطلبات تطوير نظم املعلومات
املحاسبية من خالل جانب نظري وجانب تطبيقي يتمثل في استبانة وزعت على عينة مختارة من املوظفين املختصين في مجال املحاسبة بالشركات
التجارية بوالية الخرطوم
مشكلة الدراسة:
تؤثر التجارة اإللكترونية على نظم املعلومات املحاسبية من خالل التعديالت التي قد تطرأ على مكونات ومقومات نظم املعلومات املحاسبية بما
يمكنها من مواكبة متطلبات التجارة اإللكترونية ،من خالل هذا البحث يثير الباحثون التساؤالت التالية:
 .1هل تعتبر البيئة التي تمارس فيها التجارة االلكترونية مهيئة لها من حيث املكونات املادية والبشرية؟
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 .2هل تتأثر مقومات نظم املعلومات املحاسبية بالتجارة االلكترونية؟
 .3ما هو أثر تطور نظم املعلومات املحاسبية على التجارة االلكترونية؟
أهمية البحث:
يمكن تلخيص أهمية البحث في اآلتي:
 .1األهمية العلمية :يعتبر موضوع التجارة اإللكترونية من املوضوعات املهمة والتي يمكن أن تمثل إضافة للمكتبات األكاديمية والتي تفيد الطالب
والباحثين وغيرهم من املهتمين بهذا املجال.
 .2األهمية العملية :من خالل النتائج التي يتوصل إليها الباحثون والتوصيات التي يوصون بها فيما يتعلق بتأثير التجارة اإللكترونية على نظم
املعلومات املحاسبية والتي يمكن أن تفيد القائمين على االمر من مديري الشركات ،ورؤساء األقسام ،ومدققي الحسابات واملحاسبين وكافة
الجهات املستفيدة من املعلومات التي يوفرها النظام املحاسبي.
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى تحقيق اآلتي:
 .1التعريف بمفهوم التجارة االلكترونية ومميزاتها وأهدافها وخصائصها
 .2التعريف بنظم املعلومات املحاسبية ومكوناتها وخصائصها ووظائفها
 .3معرفة آراء عينة مختارة من املوظفين حول أثر التجارة االلكترونية علي نظم املعلومات املحاسبية
فرضيات البحث:
من خالل مشكالت البحث يسعي الباحثون إلى اختبار الفرضيات التالية:
الفرضية األولى :إن ازدياد التعامالت االقتصادية في ظل التجارة االلكترونية يتطلب تطور املكونات املادية والبشرية لنظم املعلومات املحاسبية
الفرضية الثانية :تتأثر مقومات وطبيعة تصاميم نظم املعلومات املحاسبية بتعامالت التجارة االلكترونية

اإلطار النظري
املحوراألول :التجارة االلكترونية:
 .1مفهوم التجارة اإللكترونية:
تعددت وجهات نظر الباحثين الذين تناولوا مفهوم التجارة اإللكترونية فقد تم تعريفها عدة تعريفات منها أنها:
(عمليات البيع والشراء ما بين املستهلكين واملنتجين ،أو بين الشركات باستخدام تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت)( .درويش :2002،ص)6
أيضا عرفت التجارة االلكترونية بأنها( :عمليات استخدام الشبكة االلكترونية في املجال التجاري والتي تتيح للمستهلك أن يعقد العديد من
صفقات البيع والشراء بأسلوب سريع وسهل)( .رضوان :1994،ص)348
كذلك عرفت التجارة اإللكترونية بأنها (االستخدام املنظم لتكنلوجيا االتصاالت املتقدمة وشبكات االتصاالت لتحقيق التعامل بين الشركة
البائعة من جانب وعمالئها ومورديها من جانب آخر) (منس ي .)2000،
وقد عرفها (حجاز :2002،ص  )24بأنها (النقل اإللكتروني بين جهازين للكمبيوتر للبيانات التجارية باستخدام نظام متفق عليه إلعداد
املعلومات).
كما عرفها (بلقاسم وعلى ) 2002،بأنها (املعامالت التجارية التي تتم من قبل االفراد والهيئات والتي تعتمد على معالجة ونقل البيانات الرقمية
بما فيها الصوت والصورة من خالل شبكات مفتوحة مثل االنترنت أو مغلقة والتي تسمح بالدخول الى الشبكات املفتوحة).
يتضح من خالل التعريفات أعاله أن التجارة اإللكترونية هي عمليات تجارية تتم بين بائعين ومستهلكين عن طريق استخدام التكنلوجيا الحديثة
 .2مميزات التجارة اإللكترونية:
ً
يمكن القول إن التجارة اإللكترونية تعد من أهم اختراعات العصر والتي يمكن من خاللها تحقيق أرباح لم يكن من املمكن تحقيقيها سابقا
وذلك بسب بعض امليزات التي تميزها والتي تتمثل في اآلتي( :دهمش ،القش ي )2004،
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 اتساع الرقعة :من منطلق أن التجارة االلكترونية متواجدة في كل مكان وفي كل األوقات ،فالتجارة التقليدية تحتاج إلى سوق ملموس
يستطيع املتعامل الذهاب إليه ،أما التجارة اإللكترونية ال تحتاج إلى سوق ملموس ويستطيع املتعامل من خاللها الدخول إلى هذا السوق غير
امللموس في أي وقت وأي مكان بواسطة الكمبيوتر وبلمسة بسيطة على املوقع الذي يرغب بزيارته.
 التداول العالمي :تمكن التجارة اإللكترونية املتعاملين من خاللها تخطي حدود الدول والتحرر من القيود والوصول إلى مكان بالعالم
وبضغطة زر بسيطة على الكمبيوتر ودون تكلفة تذكر
 معاييرعاملية :وهي مقاييس أو معايير شبكة اإلنترنت ،التي يتم من خاللها تعامالت التجارة اإللكترونية وبشكل موحد بين الدول.
 التواصل :تعد التجارة اإللكترونية آلية تواصل ذات فاعلية عالية جدا من منطلق أنها وسيلة اتصال ذات اتجاهين بين العميل والتاجر.


كثافة وغنى املعلومات :جعلت شبكة اإلنترنت املعلومات كثيفة وذات نوعية ممتازة وحديثة ،وبشكل مشابه قللت التجارة اإللكترونية من
آلية البحث عن املعلومات والتخزين ومن تكلفة االتصاالت من جهة ،ومن جهة أخرى زادت هذه التقنية من التوقيت املالئم للمعلومة ودقتها
كذلك ،ومكنت من الوصول لجميع املستهلكين في العالم وتزويد املستهلك بمعلومات كثيرة.

 االستهداف الشخص ي :من منطلق أن التجارة اإللكترونية تمكن املسوق للمنتج من استهداف فئة معينة من االفراد من خالل تعديل
اإلعالنات عبر شبكة االنترنت ،وذلك بتحديد معلومات الفرد املرغوب اطالعه على املنتج كتحديد العمر ،الجنس ،طبيعة عمله ،وأي أمور
أخرى يراها املسوق ضرورية.
يتضح مما سبق أن التجارة اإللكترونية تتميز بميزات عديدة تتمثل في اتساع الرقعة الجغرافية التي يتم فيها التعامل باإلضافة الى وجود
معايير عاملية تحكمها فضال عن توافر كمية ونوعية معلومات للمنتجين للمستهلكين تمكنهم من عمليات البيع والشراء
 .3أهداف التجارة االلكترونية:

تسعى التجارة االلكترونية الى تحقيق مجموعة من األهداف منها ما يلي( :مصطفى)2009 ،




زيادة نطاق السوق وتجاوز الحدود الجغرافية املحلية واإلقليمية والعاملية أمام السلع والخدمات واملعلومات.
زيادة معدالت الوصول الى العمالء وبناء عالقات قوية فيما بينهم.
تحقيق وتقليل تكاليف اإلنتاج والتسويق والتوزيع.

 تحقيق السرعة والكفاءة في أداء األعمال
 البحث عن عمالء جدد والوصول إليهم وحثهم أو ترقيم الشراء
 تقديم وتحسين الخدمات املقدمة للعمالء وتحسين الصورة الذهنية للمنشأة
يتضح أن التجارة اإللكترونية تسعى الى زيادة نطاق السوق وتج اوز الحدود الجغرافية للوصول الى عمالء جدد وبناء عالقات قوية معهم
لتحسين عمليات البيع باستخدام السرعة والكفاءة في أداء االعمال باإلضافة الى تقليل التكاليف
 .4أنماط التجارة اإللكترونية:

تتمثل أنماط التجارة االلكترونية في اآلتي(Benchmarking E-Commerce in information Society in Europe and the US,2003,p20 ) :
 التعامل بين منظمة أعمال ومنظمة أعمال أخرى (:)B2 B
تشير  B2Bإلى تطبيق الصفقات اإللكترونية بين منظمات األعمال وطبقا لذلك فإن البيع والشراء على اإلنترنت متضمنا في الطلب مع إمكانية
الدفع والتسليم بين هذه املنظمات.
 التعامل بين منظمة األعمال واملستهلك (:)B2 C
وهو ما يعرف بالبيع الفردي ،أي التعامل بين بين املؤسسات التجارية واملستهلكين ،ويشمل هذا السوق قطاعات التجزئة التي تبيع املنتجات
والخدمات للمستهلكين عبر اإلنترنت.
 التعامل بين منظمة أعمال وإدارة وحكومة ( :)B2 G
ال يزال هذا املجال من التجارة اإللكترونية في مراحله األولية في معظم الدول  ،يتمثل هذا املجال في التفاعل اإللكتروني بين منظمات األعمال
واملؤسسات الحكومية مثل عمليات اثباتات ومدفوعات الضرائب.
 التعامل بين املستهلك واملستهلك (:)C 2C
يستند هذا املجال من التجارة اإللكترونية على التعامل التجاري اإللكتروني بين املستهلكين أنفسهم ،من خالل وضع إعالنات على املواقع
الشخصية في اإلنترنت بهدف بيع األغراض الشخصية أو بيع الخبرات لآلخرين.
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 تعامالت أخرى بين إدارة حكومة وغدارة حكومة ( ،) G2 Gوإدارة حكومة ومواطن ( ،)G2Cومواطن وإدارة حكومة ( ،) C2Gوغدارة حكومة
ومنظمات أعمال ( :)G2 B
تندرج هذه املجاالت جميعها ضمن مفهوم الحكومة اإللكترونية بحيث يعرف املتعاملون كمواطنين وليسوا كمستهلكين.
 .5عالقة التجارة اإللكترونية بعمل نظم املعلومات املحاسبية( :يحي والحبيطي )2003،
يمثل نظام املعلومات املحاسبية ( " ) AISأحد النظم الفرعية في الوحدة االقتصادية ،يتكون من عدة نظم فرعية تعمل مع بعضها البعض
بصورة مترابطة ومتناسقة ومتبادلة ،بهدف توفير املعلومات التاريخية والحالية واملستقبلية ،املالية وغير املالية ،لجميع الجهات التي يهمها أمر الوحدة
االقتصادية ،وبما يخدم تحقيق أهدافها ".
ً
ً
وبما ان توجه العديد من الوحدات االقتصادية نحو استخدام التجارة اإللكترونية أخذ يزداد شيئا فشيئا من حيث أنه يمثل أحد التغيرات
والتطورات التي يجب أن تحقق الوحدات االقتصادية الفائدة التي يمكن أن تساعدها نحو تحقيق أهدافها  ،وبما أن نظام املعلومات املحاسبية هو
نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة التي يعمل في نطاقها  ،كما أنه يمثل النظام الرسمي للمعلومات في أي وحدة اقتصادية وبالتالي يقع على عاتقه أن يوفر
املعلومات املختلفة للعديد من الجهات التي لها عالقة بالوحدة االقتصادية املعنية ـ إضافة إلى إمكانية تحقيق أهدافه وأهداف الوحدة االقتصادية التي
يعمل فيها ـ  ،فإن األمر يتطلب من نظم املعلومات املحاسبية في الوحدات االقتصادية ـ التي تعمل في ظل التجارة اإللكترونية ـ أن تأخذ بنظر االعتبار كل
التغيرات والتطورات التي تحدث في املجاالت املتعددة املحيطة ببيئتها وخاصة ما يتعلق بالتطورات املستجدة في مجال استخدام تقنيات املعلومات
واالتصاالت الحديثة والتي تمثل التجارة اإللكترونية إحداها .

املحورالثاني :نظم املعلومات املحاسبية
يعتبر نظام املعلومات املحاسبية جزء من النظام الكلي للمنظمة ،ويلعب دورا مهما وفعاال في جمع وتبويب وتلخيص العمليات املالية واالمداد بها
الى مستخدميها الداخليين والخارجيين ملساعدتهم في اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة.
 .1مفهوم نظام املعلومات املحاسبي:
تم تعريف نظم املعلومات املحاسبية بأنها(:أحد مكونات تنظيم إداري يختص بجمع وتوصيل وتحليل ومعالجة وتبويب املعلومات املادية والكمية
ً
التخاذ القرارات الي االطراف الداخلية والخارجية ،ولذلك نجد أن نظم املعلومات املحاسبية تعتبر جزءا ال يتجزأ من التنظيم اإلداري املعروف بنظم
املعلومات اإلدارية) (الدهراوي )1997،
ً
ويعرفه عبداملقصود أيضا بأنه(:هيكل متكامل داخل الوحدة االقتصادية يقوم باستخدام املوارد املتاحة واالجزاء األخرى لتحويل البيانات
االقتصادية الي معلومة محاسبية بهدف اشباع احتياجات املستخدمين املختلفين من املعلومات )(دبيان وعبد اللطيف .)2004،كما يرى الزبيدي بأنه
(مجموعة من املكونات املادية وغير املادية لجمع البيانات (امل دخالت) وتشغيلها وتحويلها الى معلومات (مخرجات) من خالل أنظمة فرعية تعمل جميعها
في اطار محاسبي متكامل لتحقيق مجموعة من أهداف اإلدارة لتمكنها من القيام بوظائفها اإلدارية املختلفة والتنسيق مع الجهات الخارجية األخرى
ملساعدتها على اتخاذ القرارات وذلك من خالل نظ ام لالتصال بين البيئة الداخلية والبيئة الخارجية وبما يكفل تحقيق الرقابة) الزبيدي ( .)2001ويرى
عبد هللا ( ) 2006أن نظام املعلومات املحاسبي بأنه (عبارة عن مجموعة من العناصر واالهداف واملبادئ والسياسات ووسائل التشغيل ومجموعة
االفراد املؤهلين لتشغيل هذه الوسائ ل واملترابطة بشكل متناسق ومتكامل ،وعمليات التشغيل على املدخالت وإنتاج وتوصيل املعلومات إلى األطراف
الداخلية والخارجية لترشيد قراراتها من خالل شبكة اتصاالت مع البيئة الداخلية والخارجية).
من خالل التعريفات السابقة يتضح أن نظام املعلومات املحاسبي هو جزء من النظام اإلداري للمؤسسة ويتكون من مجموعة من املكونات
املادية وغير املادية تعمل على تشغيل البيانات وتحويلها إلى معلومات بهدف تلبية احتياجات مستخدمي القوائم املالية.
 .2مكونات نظام املعلومات:
يتكون أي نظام معلومات سواء محاسبي او غير محاسبي من ثالثة مكونات هي:
 املدخالت :تعرف املدخالت بأنها " القوة الدافعة والوقود الالزم لتشغيل النظام وهذه املدخالت ممثلة في مواد أولية  ،عمالة  ،رأسمال  ،معلومات  ،او
اي ش يء يحصل عليه النظام من البيئة املحيطة ومن نظم أخري"(الدهراوي ومحمد .)2004،
 عمليات التشغيل او التحويل :تمثل مرحلة التشغيل الجانب الفني من النظام ،والذي يقوم بإجراء العديد من العمليات في نفس املرحلة ،والتشغيل
بهذا الشكل يمثل تفاعل كل العوامل داخل النظام مثل عوامل االنتاج في الوحدة االقتصادية في صورة نشاط ينتج عنه عملية تحويل املواد االولية الي
منتجات نهائية ،ويتم تحوي ل البيانات في نظام املعلومات الي معلومات بطرق التشغيل املختلفة من تسجيل ،وتلخيص ،حساب ،مقارنة (الدهراوي
ومحمد .)2004،
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 املخرجات :تعرف املخرجات بانها (:الناتج النهائي من النظام والذي يذهب الي البيئة املحيطة أو الي نظم أخرى  ،وتكون هذه املخرجات في صورة منتج
نه ائي أو وسيط ،خدمة للمستهلك أو معلومات تستخدم في اتخاذ القرارات االدارية أو تستخدم كبيانات لنظام معلومات آخر) "(الدهراوي ومحمد
)2004،
 االتصال العكس ي او التغذية العكسية :يهدف هذا العنصر كمعلومات مرتدة الي توفير أداة إرشادية وتصحيحية ألنشطة التحويل ،وعمليات
التشغيل ،واعداد التقارير عن حاالت الرقابة ،وكذلك يعمل على تفسير النتائج ،اي ان التغذية العكسية هي عبارة عن عملية تصحيح االنحرا فات او
االخطاء ،التي تعتري عمل النظام .وهي اشبه ما تكون بالرقابة الذاتية ،للتأكد من مدي فعالية وكفاءة النظام في تحقيق االهداف وتلبية احتياجات
البيئة التي يعمل في اطارها( .رملي)2011،
 . 3خصائص نظم املعلومات املحاسبية:
يمتاز نظام املعلومات املحاسبية بمجموعة من الخصائص والسمات تتمثل في االتي( :ياسين )2006،
 يتكون من مجموعة من األجزاء املادية والبشرية التي تتضافر معا لتشكيل اإلطار العام للنظام.
 يتضمن مجموعة من اإلجراءات والقواعد واملبادئ التي تربط بين أجزاء النظام ومكوناته وتحركها بشكل ديناميكي.
 يسعى الى تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية والرئيسية واملتمثلة في إنتاج وتوصيل املعلومات املحاسبية الى مستخدميها.
 يتكون من مجموعة من النظم الجزئية والتي ترتبط مع بعضها البعض بعالقات هرمية ،أي أن كل نظام جزئي مرتبط بنظام جزئي آخر ضمن
مستوى أعلى وبحيث تشكل مجموعها هيكل النظام املحاسبي.
 إن األنظمة الجزئية املكونة لنظام املعلومات املحاسبية تسعى الى تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية الخاصة بها والتي تتوافق وتنسجم مع
األهداف الرئيسية للنظام املحاسبي.
 يعتبر وحدة شاملة ومتكاملة وال يمكن النظر إليها كأجزاء منفردة ومستقلة عن بعضها البعض.
كما يرى أحمد ( ) 2006أن نظم املعلومات املحاسبية تتميز بالعديد من الخصائص منها البساطة التي تسهل فهمه واستخدامه واملرونة والتي
تسمح بالتغيير بأدنى قدر ممكن من املشاكل.
 .4وظائف نظام املعلومات املحاسبي:
أن أي نظام معلومات سواء كان محاسبيا او غير محاسبي ،رئيسيا أو فرعيا ال بد وأن ينفذ مجموعة من الوظائف هي :تجميع البيانات ومعالجتها
وإنتاج املعلومات والرقابة على البيانات وأمنها وإدارتها ،وفيما ي تعلق بنظام املعلومات املحاسبية فإن كل نظام تطبيقي منها يجب أن يشتمل على هذه
الوظائف ،كما يجب أن تتكامل هذه الوظائف مع األنظمة األخرى املكونة لكل دورة من دورات النظام املحاسبي واألنظمة األخرى في املنظمة.
(أحمرو)2006،
ويرى سوفيان ( )2012أن أهم الوظائف أو امل هام التي يقوم بها نظام املعلومات املحاسبية هي :تجميع البيانات ،تشغيل البيانات ،إدارة البيانات،
ورقابة وضمان البيانات وأخيرا استخراج املعلومات .هذه الوظائف تتم بخطوات تمثل دورة تشغيل البيانات والتي تقوم بتحويل البيانات من مصدرها
املتعدد إلى معلومات للمستخدمين املتعددين.
يتضح أن نظام املعلومات املحاسبي هو نظام تطبيقي يسعى الى تجميع البيانات ومعالجتها إلنتاج املعلومات ملستخدميها الداخليين
والخارجيين والرقابة على هذه املعلومات.
 .5مكونات نظم املعلومات املحاسبية وتأثيرات التجارة اإللكترونية( :يحي والحبيطي)2003،
تت علق مكونات نظام املعلومات املحاسبية ـ بصورة عامة ـ بمجموعة من األجزاء البشرية واملادية ،وفي ظل التشغيل اليدوي للبيانات فإن النظام
سوف يعتمد بصورة رئيسية على الكادر البشري إضافة إلى مجموعة من الوسائل اآللية أو شبه اآللية البسيطة التي تساعد على القيام باألعمال
ً
املحاسبية ،ولكن عند قيام الوحدة االقتصادية بالعمل في ظل التجارة اإللكترونية فإن مكونات نظام املعلومات املحاسبية تشمل كال من :مجموعة
األفراد املؤهلين ،أجهزة الحاسوب ،البرمجيات ،قاعدة البيانات ،اإلجراءات وتقنيات االتصاالت.
 .6مقومات نظم املعلومات املحاسبية وتأثيرات التجارة اإللكترونية:
تتأثر مقومات نظم املعلومات املحاسبية في ظل التجارة اإللكترونية ،ويمكن إيجاز هذا التأثير في اآلتي( :جمعة )1999،
 األثر على املجموعة املستندية :ان االعتماد على التشغيل اإللكتروني للبيانات يتطلب ضرورة تعديل شكل وطبيعة هذه املستندات أو استخدام
مجموعة مستندية جديدة تشتمل على البيانات املوجودة في املستندات األصلية بصورة تتماش ى مع البرنامج املحاسبي اإللكتروني الذي يطبق في
الوحدة االقتصادية وكذلك نظام الترميز املتبع للوصول إلى البيانات التي تم حفظها بواسطة الشريط املمغنط أو االقراص املمغنطة.
 األثر على املجموعة الدفترية :في ظل الطريقة املحاسبية التي تتبعها الوحدات االقتصادية تتعدد الدفاتر املحاسبية ولكن عند االعتماد على
التشغيل اإللكتروني للبيانات تعد ذاكرة الحاسوب واألشرطة املمغنطة واألقراص املمغنطة بمثابة الدفاتر املحاسبية.
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ً
 األثر على دليل الحسابات :ان االعتماد على التشغيل اإللكتروني للبيانات قد ساعد على تطوير طريقة اإلعداد للدليل املحاسبي فضال عن
املحافظة على سرية البيانات أو الحسابات املسجلة ـ اجمالية كانت ام فرعية ـ وكذلك دقة التصنيف للحسابات.
 األثر على مجموعة التقارير والقوائم :أدى االعتماد على التشغيل اإللكتروني للبيانات إلى دقة وسرعة الحصول على التقارير (اليومية –
ً
االسبوعية – الشهرية – الفصلية – السنوية) ،فضال عن إمكانية عرضها على شاشة العرض املرئي وبالتالي سرعة تغير املعلومات التي تضمها
التقارير قبل طباعتها أو تخزينها

الدراسات السابقة:
 دراسة أبو رحمة ( :)2009تناولت الدراسة االساليب التي تطبقها املصارف العاملة في قطاع غزة لدي تنفيذ عمليات التجارة االلكترونية ونظم
التسوية املحاسبية عنها ،هدفت الدراسة الى التعرف على أساليب تنفيذ عمليات التجارة االلكترونية .أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة هي أن
نظم التسوية املطبقة فعال في البنوك العاملة في قطاع غزة تعتبر ضعيفة مقارنة بما هو متعارف عليه دوليا وذلك يرجع الي عدم وجود الكفاءات
املتخصصة في مجال التجارة االلكترونية ونظم التسوية املحاسبية عنها ،كما انه توجد صعوبات رقابية تواجه عملية التبادل التجاري االلكتروني
وذلك لعدم وجود نظام رقابي فعال معتمد من قبل سلطة النقد ويتم من خاللها الرقابة علي جميع عمليات التبادل التجاري االلكتروني والت أكد من
سالمة تطبيق نظم التسوية املحاسبية علي هذه العمليات .ركزت هذه الدراسة على معرفة األساليب التي تطبقها املصارف العاملة في قطاع غزة لدى
تنفيذ عمليات التجارة االلكترونية.
 دراسة العبادي والقش ي ( :)2010هدفت هذه الدراسة إلى دراسة درجة تأثر نظم املعلومات املحاسبية لدى قطاع شركات الخدمات املالية في األردن
ً
وخصوصا قطاع األعمال ،و مدى امتالك شركات الخدمات املالية لآلليات املناسبة في نظام معلوماتها املحاسبي
بظاهرة العوملة وتداعياتها على العالم،
التي تؤهلها لتصبح شركات عاملية وبالتالي قدرتها على دخول عالم العوملة بخطى ثابتة ،ومعرفة املعوقات التي تحول دون امتالك تلك اآلليات .وقد
خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج م ن أهمها :إن نظام املعلومات املحاسبي في اغلب الشركات يستطيع التأقلم مع التغيرات التي تطرأ على معايير
املحاسبة ،وخصوصا في القيمة العادلة ،وان نظام املعلومات املحاسبي املحوسب في اغلب شركات الخدمات املالية األردنية قابل للتحديث كي يتماش ى
مع التطورات التكنولوجية املتسارعة واخيرا بوجود بعض املعوقات . .أهتمت هذه الدراسة بمعرفة مدى تأثر نظم املعلومات املحاسبية بظاهرة العوملة
لدى شركات االتصاالت األردنية ومدى امتالك هذه الشركات لآلليات املناسبة ملواكبة تطورات العوملة.
 دراسة هيا العبيد ( :)2011تناولت هذه الدراسة م دي قدرة نظام املعلومات املحاسبية في الشركات الكويتية علي التعامل مع عمليات التجارة
ً
االلكترونية في ظل غياب التوثيق املستندي ،وخصوصا أن تقتهم في هذا النظام تعتمد بشكل أساس ي علي مخرجاته التي يجب أن تمتع بالخصائص
النوعية للمعلومات املحاسبية .هدفت هذه الدراسة الى قياس مدى قدرة نظام املعلومات املحاسبي في الشركات الكويتية على التعامل مع عمليات
التجارة االلكترونية وكذلك تحديد املعوقات التي تعترض هذا النظام ..أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة هي أن لدي أنظمة املعلوم ات املحاسبية
في الشركات الكويتية لها القدرة علي التعامل مع عمليات التجارة االلكترونية ،وأن هنالك معوقات تحول دون قدرة أنظمة املعلومات املحاسبية في
الشركات الكويتية علي التعامل مع عمليات التجارة االلكترونية ،وتمثلت حسب راي االدارة املالية في :مخاطر عمليات التجارة االلكترونية والتخوف
منها ،ثم عدم إدراك االدارة العليا ألهمية تطوير النظام املالي والتكلفة العالية لوضع السياسات وتطبيقها .بينما يري املدققون أن املعوقات تتمثل في:
غياب التوثيق املستندي لعمليات التجارة االلكترونية  ،وقلة خبرة االدارة املالية في هذا املجال ،واملخاطر املصاحبة لعمليات التجارة االلكترونية .ركزت
هذه الدراسة على معرفة القدرة التي يتمتع بها نظام املعلومات املحاسبي في التعامل مع عمليات التجارة االلكترونية واملعوقات التي تعترض نظام
املعلومات املحاسبي للقيام بدوره في الشركات الكويتية .
 دراسة عذريل وزهد ( :)2015هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور التجارة اإللكترونية في تحسين جودة نظم املعلومات املحاسبية في شركة جوال
الفلسطينية) ، (Jawwalولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتصميم استبانة ،تم توزيعها على املوظفين العاملين في شركة جوال الفلسطينية في
مدينة رام هلل ،حيث تم توزيع ( )20استبانة ،وق د بلغ عدد االستبانات املستردة ( )20استبانة ،أي ما نسبته ( )% 5من حجم مجتمع الدراسة ،وقد تم
استخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية ) (SPSSلتحليل بيانات الدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها :ارتفاع فاعلية نظم
املعلومات املحاسبية ،وزيادة قدرته ا على تحقيق األهداف من خالل التجارة اإللكترونية لشركة جوال الفلسطينية ،زيادة كفاءة نظم املعلومات
املحاسبية برفع نسبة مخرجاتها ،وتمكن متخذي القرارات من االعتماد عليها والثقة بها. .ركزت هذه الدراسة على االهتمام بأثر التجارة اإللكترونية في
تحسين جودة نظم املعل ومات املحاسبية بشركة الجوال الفلسطينية.
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ما يميز هذه الدراسة:
تتميز هذه الدراسة بأنها ركزت على تأثير التجارة االلكترونية على تطوير نظم املعلومات املحاسبية لعينة مختارة من الشركات التجارية بوالية
الخرطوم بالسودان .ويشمل التطوير كل من املكونات املادية م ثل األجهزة الحديثة وكذلك املكونات البشرية من العاملين في هذه الشركات ومدى
تدريبهم وتأهيلهم ملواكبة العمليات التي تحدث في ظل التجارة االلكترونية

الدراسة امليدانية:
اعتمدت الدراسة في جانبها التطبيقي على االستبانة حيث تم تصميمها لغرض جمع البيانات األولية من عينة الدراسة ،وتم عرضها على
مجموعة من املختصين األكاديميين لتحكيمها ،وبعد إجراء التعديالت املقترحة عليها ،تم توزيعها على املوظفين املختصين بالشركات التجارية بوالية
الخرطوم بالسودان .وقد كان عدد االستبانات املوزعة ( )70استبانة ،وتم تجميع ( )60استبانة بنسبة استجابة بلغت  % 86تقريبا.
وصف العينة:
ً
َّ
تكونت عينة الدراسة من ( )60موظف ا وموظفة في القطاع املحاسبي االلكتروني بالشركات التجارية بوالية الخرطوم ،وتم اختيارهم بطريقة
ً
عشوائية من مجتمع الدراسة .والجدول ( )1يوضح توزيع أفراد العينة تبعا للمتغيرات الشخصية.
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغي رات التخصص ،املؤهل العلمي ،الخبرة العملية ،الدرجة الوظيفية
العدد
26

النسبة املئوية
43.3

الفئة

املتغير

محاسبة تكاليف
إدارة مالية

16
8

26.7
13.3

أخرى
املجموع

10
60

16.7
100.0

دبلوم
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
املجموع
 5- 1سنوات
 10- 6سنوات

3
31
24
2
60
10
25

5.0
51.7
40.0
3.3
100.0
16.7
41.7

 15- 11سنة
أكثرمن  15سنة
املجموع
محاسب
رئيس حسابات
مراجع
مدير مالي
املجموع

16
9
60
35
4
17
4
60

26.7
15.0
100.0
58.3
6.7
28.3
6.7
100.0

محاسبة مالية
التخصص

املؤهل العل مي

الخبرات العملية

املستوى الوظيفي

املصدر :إعداد الباحثون من و اقع تحليل بيانات االستبانة

يظهرمن الجدول ( )1ما يلي:
بالنسبة ملتغير التخصص بلغت الفئة محاسبة مالية ( )26وبنسبة مئوية ( ،)% 43.3والفئة محاسبة تكاليف ( )16وبنسبة مئوية (،)%26.7
والفئة إدارة مالية ( )8وبنسبة مئوية ( ،)% 13.3والفئة أخرى ( )10وبنسبة مئوية (.)% 16.7
وبالنسبة ملتغير املستوى التعليمي بلغت الفئة دبلوم( )3وبنسبة مئوية ( ،)% 5.0والفئة بكالوريوس( )31وبنسبة مئوية ( ،)% 51.7والفئة
ماجستير( )24وبنسبة مئوية ( ،)% 40.0والفئة دكتوراه( )2وبنسبة مئوية (.)% 3.3
وبالنسبة ملتغير الخبرة الوظيفية بلغت الفئة من ( 5- 1سنوات) ( )10وبنسبة مئوية ( ،)% 16.7والفئة من ( 10- 6سنوات) ( )25وبنسبة مئوية
( ،)% 41.7والفئة من( 15- 11سنة)( )16وبنسبة مئوية ( ,)% 26.7والفئة من(أكثر من  15سنة)( )9وبنسبة مئوية (.)% 15.0
وبالنسبة ملتغير الدرجة الوظيفية بلغت الفئة محاسب ( )35وبنسبة مئوية ( ،)% 58.3والفئة رئيس حسابات( )4وبنسبة مئوية (، )% 6.7
والفئة مراجع ( )17وبنسبة مئوية ( ,)% 28.3والفئة مدير مالي ( )4وبنسبة مئوية (.)% 6.7

77

Global Journal of Economics and Business, 8(1)(2020), 71-84

حممد أبكر وآخرون

أثر التجارة اإللكرتونية على تطوير نظم املعلومات احملاسبية ...

ثبات األداة:

الستخراج ثبات أداة الدراسة تم تطبيق معادلة كرونباخ ألفا الستخراج االتساق الداخلي ،والجدول ( )2يوضح ذلك.
جدول ( :)2قيم ثبات مجاالت الدراسة بطريقة كرونباخ الفا ( (Cr o nbac h’s A lpha
املقياس

عدد الفقرات

كرونباخ الفا

مقياس تأثير مقومات وطبيعة تصاميم نظم املعلومات املحاسبية
بتعامالت التجارة االلكترونية.
مقياس أثر تطوير املكومات املادية والبشرية لنظم املعلومات
املحاسبية يؤدي الى مواكبة التغيرات التي تحدث في تعامالت التجارة
االلكترونية.

9

0.85

9

0.88

املصدر :إعداد الباحثون من و اقع تحليل بيانات االستبانة

يظهر من الجدول ( ) 2أن قيمة الثبات بطريقة كرونباخ ألفا مل قياس تأثير مقومات وطبيعة تصاميم نظم املعلومات املحاسبية
بتعامالت التجارة االلكترونية بلغت ( ،)0.85وامل قياس أثر تطوير املكونات املادية والبشرية لنظم املعلومات املحاسبي ة يؤدي الى مواكبة
التغيرات التي تحدث في تعامالت التجارة االلكترونية بلغت ( ،)0.88وهي قيم مرتفعة وتدل على درجة ثبات مقبولة ألغراض تطبيق الدراسة.
صحيح مقاييس الدراسة:
حيث استخدم مقياس ليكرت للتدرج الخماس ي بهدف قياس آراء أفراد عينة الدراسة ،حيث تم التدريج للفقرات االيجابية على النحو التالي:
(موافق بشدة) أعطي الدرجة رقم ( ،)5و(موافق) أعطي الدرجة رقم ( ،)4و(محايد) أعطي الدرجة ( ،)3وأعطي خيار (غير موافق) الدرجة رقم ( ،)2و(غير
موافق بشدة) أعطي الدرجة رقم ( ،)1كما تم االعتماد على التصنيف التالي للحكم على املتوسطات الحسابية كالتالي:
 متوسط حسابي (أقل من  )2.33درجة تقدير منخفضة.


متوسط حسابي ( )3.66 – 2.34درجة تقدير متوسطة.

 متوسط حسابي ( )5- 3.67درجة تقدير مرتفعة.
حيث تم إعطاء االستبانات على موظفي وموظفات الشركات التجارية بوالية الخرطوم.
املعالجة اإلحصائية:
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع فقرات مقياس ي الدراسة (أثر التجارة االلكترونية على تطوير نظام املعلومات
املحاسبي) ،وتم تطبيق اختبار ( )One-sample t. Testعلى املتوسط الحسابي ملقاييس الدراسة ككل.
نتائج الدراسة:
يتضمن هذا الجزء عرض نتائج الدراسة التي هدفت التعرف إلى أثر التجارة االلكترونية على تطوير نظام املعلومات املحاسبي:
النتائج املتعلقة باإلجابة عن أسئلة الفرضيات:
النتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرضية االولى :تتأثرمقومات وتصاميم نظم املعلومات املحاسبية بتعامالت التجارة االلكترونية
لإلجابة عن أ سئلة هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية لجميع فقرات املقياس ،وتم تطبيق اختبار ( )One-sample t. Testعلى
املتوسط الحسابي ملقياس الدراسة ككل ،وفيما يلي عرض النتائج.
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جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملقياس أثراملقومات وطبيعة تصاميم نظم املعلومات املحاسبية بتعامالت التجارة االلكترونية
واملتوسط ككل
املجاالت

الرقم

املتوسط
الحسابي
4.02

االنحراف
املعياري
0.81

9

4.18

0.47

1

مرتفعة

4.13
4.18

0.60
0.75

4
2

مرتفعة
مرتفعة

4.17

0.49

3

مرتفعة

4.12

0.88

8

مرتفعة

4.13

0.75

6

مرتفعة

0.57

5

مرتفعة

7

مرتفعة

1

التشغيل االلكتروني للبيانات يؤثر على شكل املدخالت (الفواتير االلكترونية ووسائل الدفع
االلكتروني).
تقوم الشركة بإعادة تصميم نظم املعلومات املحاسبية بطريقة تمكنها من التكيف مع التدفق
السريع والزائد ملدخالت البيانات.
التشغيل االلكتروني للبيانات يساعد في تطوير املجموعة الدفترية واملستندية.
تحرص الشركة على تطوير كافة الوسائل التقنية بشكل دوري ومستمر وصوال إلى نظام
معلومات محاسبية ذو فعالية وكفاءة.
يتمتع القائمون على عمل نظم املعلومات املحاسبية باملهارات الفنية والعملية بتقنيات املعلومات
الحديثة واملتطورة.
التغيرات التي ت حدث على مقومات وطبيعة تصاميم نظم املعلومات املحاسبية ترتبط بسرعة
إنجاز املعامالت االلكترونية وال تؤثر على األسس واملبادئ املحاسبية التي تحكم املمارسات
املحاسبية.
تصميم نظام معلومات محاسبي يتميز باملرونة يساعد في استيعاب كافة التغيرات التي تحدث
عند تعامالت التجارة االلكترونية.

8

وضع النظم والتصاميم املحاسبية من قبل أفراد ملمين بمهنة املحاسبة يساعد في تسهيل
تعامالت التجارة االلكترونية.

4.13

9

تطوير األنظمة واملعايير املحاسبية لتتوافق مع التغيرات التي تحدث في مجال التجارة االلكترونية
من شأنه أن يؤدي إلى تسهيل عملية التطبيق وتقليل االختالفات.

4.12

0.67

4.13

0.43

2
3
4
5
6

7

املجموع

الرتبة

الدرجة
مرتفعة

مرتفعة

املصدر :إعداد الباحثون من و اقع تحليل بيانات االستبانة

يظهر من الجدول ( ) 3أن املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعي ارية ملقياس أثر املقومات وطبيعة تصاميم نظم املعلومات املحاسبية
بتعامالت التجارة االلكترونية" واملتوسط ككل تراوحت بين ( )4.18- 4.02وجميعها بدرجات مرتفعة ,كانت أبرزها للفقرة رقم ( )2التي تنص على "تقوم
الشركة بإعادة تصميم نظم املعلومات املحاسبية بطريقة تمكنها من التكيف مع التدفق السريع والزائد ملدخالت البيانات"  ،ثم جاءت الفقرة رقم()4
التي تنص على "تحرص الشركة على تطوير كافة الوسائل التقنية بشكل دوري ومستمر وصوال إلى نظام معلومات محاسبية ذو فعالية وكفاءة"
بمتوسط حسابي ( )4.18وبدرجة مرتفعة ،وأدناها لفقرة رقم( )1التي تنص على "التشغيل االلكتروني للبيانات يؤثر على شكل املدخالت(الفواتير
االلكترونية ووسائل الدفع االلكتروني)"  .وبلغ املتوسط الحسابي ملقياس أثر املقومات وطبيعة تصاميم نظم املعلومات املحاسبية بتعامالت التجارة
االلكترونية ككل ( )4.13وبدرجة مرتفعة.
وفيما يلي نتائج تطبيق اختبار ( )One-sample t. Testلفحص مقياس الدراسة ككل:
جدول ( :)4نتائج اختبار(  )One- s ample t . T es tلفحص ملقياس الدراسة واملقياس ككل
املقياس
أثراملقومات وطبيعة تصاميم نظم
املعلومات املحاسبية بتعامالت التجارة
االلكترونية

املتوسط الحسابي
4.13

االنحراف املعياري
0.43

قيمة ()t.
20.390

درجات الحرية
59

الداللة االحصائية
0.00

النتيجة
رفض الفرضية العدمية

املصدر :إعداد الباحثون من و اقع تحليل بيانات االستبانة

يظهر من الجدول ( )4أن قيمة ( )tبلغت ( )20.390وهي قيمة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 0,05حيث تم مقارنة الوسط
الحسابي للمقياس ككل ( )4.13بالوسط الفري ي للتدريج الخماس ي (ليكرت) وهي ( ،) 3وبالتالي يمكن القول بأن طبيعة وتصاميم نظم املعلومات
املحاسبية لديها تعامل واضح مع التجارة االلكترونية ،وبالتالي رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة لتصبح على النحو التالي:
تتأثرمقومات وتصاميم نظم املعلومات املحاسبية بتعامالت التجارة االلكترونية
الفرضية الثانية :تطوير املكونات املادية والبشرية لنظم املعلومات املحاسبية يؤدي الى مواكبة التغيرات التي تحدث في تعامالت التجارة
االلكترونية
لإلجابة عن أسئلة هذ ه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية لجميع فقرات املقياس ،وتم تطبيق اختبار ( )One-sample t. Testعلى
املتوسط الحسابي ملقياس الدراسة ككل ،وفيما يلي عرض النتائج.
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جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملقياس أثرتطويراملكونات املادية والبشرية لنظم املعلومات املحاسبية يؤدي الى مواكبة التغي رات التي
تحدث في تعامالت التجارة االلكترونية واملتوسط ككل
املتوسط الحسابي
4.13

االنحراف املعياري
0.54

الرتبة
7

الدرجة
مرتفعة

الرقم

4.13

0.54

8

مرتفعة

4.12

0.52

9

مرتفعة

4.20

0.63

3

مرتفعة

5

االهتمام بتوفير سبل الحماية الحديثة واملتطورة لألنظمة املحاسبية االلكترونية يؤدي إلى مواكبة
تعامالت التجارة االلكترونية.

4.20

0.63

4

مرتفعة

6

التدريب املستمر لألفراد يساهم في مواكبة التطورات التي تحدث للتعامالت االقتصادية فيظل
التجارة االلكترونية.
االهتمام باقتناء وتطوير املكونات املادية لنظم املعلومات املحاسبية يؤدي إلى مواكبة التغيرات
التي تحدث في ظل تعامالت التجارة االلكترونية.
ازدياد التعامالت في ظل التجارة االلكترونية يؤدي إلى تعدد وتنوع العمليات املالية للشركة مما
يتطلب تطوير أنظمة املعلومات بما يتوافق مع هذه التغيرات.
ضرورة أن تراعي تطورات أنظمة املعلومات املحاسبية األسس واملفاهيم واملبادئ واملعايير التي
تحكم النظام املحاسبي.
املجموع

4.28

0.52

1

مرتفعة

4.20

0.51

2

مرتفعة

4.17

0.46

6

مرتفعة

4.18

0.47

5

مرتفعة

4.18

0.37

1
2
3
4

7
8
9

املجاالت
يستطيع النظام املحاسبي التأقلم ببرمجياته مع التطورات التكنولوجية املتسارعة محليا وعامليا.
ً
ً
يتوافر األفراد املؤهلين ،علميا وعمليا ،ولديهم مقدرة على أداء العمل املحاسبي في ظل استخدام
التقنيات الحديثة.
تطوير نظام التشغيل االلكتروني للبيانات ال يتعارض مع الخصائص النوعية الرئيسية في
املعلومات املحاسبي ة (املالئمة والثقة).
قد يؤدي استخدام وسائل الدفع االلكترونية إلى ظهور خلل في نظام الدفع املعتاد في الشركة.

مرتفعة

املصدر :إعداد الباحثون من و اقع بيانات االستبانة

يظهر من الجدول ( )5أن املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملقياس أثر تطوير املكونات املادية والبشرية لنظم املعلومات
املحاسبية يؤدي الى مواكبة التغيرات التي تحدث في تعامالت التجارة االلكترونية" واملتوسط ككل تراوحت بين ( )4.28- 4.12وجميعها بدرجات
مرتفعة ,كانت أبرزها للفقرة رقم ( )6التي تنص على "التدريب املستمر لألفراد يساهم في مواكبة التطورات التي تحدث للتعامالت االقتصادية في ظل
التجارة االلكترونية" ,ثم جاءت الفقرة رقم ( ) 7التي تنص على "االهتمام باقتناء وتطوير املكونات املادية لنظم املعلومات املحاسبية يؤدي إلى مواكبة
التغيرات التي تحدث في ظل تعامالت التجارة االلكترونية" بمتوسط حسابي ( )4.20وبدرجة مرتفعة  ،وأدناها لفقرة رقم ( )3التي تنص على "تطوير نظام
التشغيل االلكتروني للبيانات ال يتعارض مع الخصائص النوعية الرئيسية في املعلومات املحاسبية (املالئمة والثقة)"  .وبلغ املتوسط الحسابي ملقياس أثر
تطوير املكومات املادية والبشرية لنظم املعلومات املحاسبية يؤدي الى مواكبة التغيرات التي تحدث في تعامالت التجارة االلكترونية ككل ( )4.18وبدرجة
مرتفعة.
وفيما يلي نتائج تطبيق اختبار ( )One-sample t. Testلفحص مقياس الدراسة ككل:
جدول ( :)6نتائج اختبار(  )One- s ample t . T es tلفحص ملقياس الدراسة ككل
املقياس
أثرتطويراملكومات املادية
والبشرية لنظم املعلومات
املحاسبية يؤدي الى مواكبة
التغيرات التي تحدث في تعامالت
التجارة االلكترونية

املتوسط الحسابي
4.18

االنحراف املعياري
0.37

قيمة ()t.
24.849

درجات الحرية
59

الداللة االحصائية
0.00

النتيجة
رفض الفرضية العدمية

املصدر :إعداد الباحثون من و اقع تحليل بيانات االستبانة

يظهر من الجدول ( )9أن قيمة ( )tبلغت ( )24.849وهي قيمة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 0,05حيث تم مقارنة الوسط
الحسابي للمقياس ككل ( )4.18بالوسط الفري ي للتدريج الخماس ي (ليكرت) وهي ( ،) 3وبالتالي يمكن القول بأن لدى تطوير املكونات املادية والبشرية
لنظم املعلومات املحاسبية مواكبة واضحة في التغيرات التي تحدث في تعامالت التجارة االلكترونية ،وبالتالي رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية
البديلة لتصبح على النحو التالي:
تطويراملكونات املاد ية والبشرية لنظم املعلومات املحاسبية يؤدي الى مواكبة التغيرات التي تحدث في تعامالت التجارة االلكترونية.
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النتائج والتوصيات:
من خالل تحليل بيانات االستبيان توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 .1تقوم الشركات بإعادة تصميم نظم املعلومات املحاسبية بطريقة تمكنها من التكيف مع التدفق السريع والزائد ملدخالت البيانات حيث بلغ
الوسط الحسابي( )4.18عند مقارنته بالوسط الفري ي للتدرج الخماس ي( ليكرت) وهي ()3وبانحراف معياري()0.47
 .2تحرص الشركات على تطوير كافة الوسائل التقنية بشكل دوري ومستمر وصوال إلى نظام معلومات محاسبية ذو فعالية وكفاءة" بمتوسط
حسابي ( ) 4.18عند مقارنته بالوسط الفري ي للتدرج الخماس ي( ليكرت) وهي ()3وانحراف معياري ()0.75
 .3أن مقومات وطبيعة تصاميم نظم املعلومات املحاسبية تتأثر بالتجارة اإللكترونية حيث بلغ الوسط الحسابي للمقياس ككل ( )4.13عند
مقارنته بالوسط الفري ي للتدريج الخماس ي (ليكرت) وهي ()3
 .4أن التدريب املستمر لألفراد يساهم في مواكبة التطورات التي تحدث للتعامالت االقتصادية فيظل التجارة االلكترونية حيث بلغ الوسط
الحسابي ( )4.28عند مقارنته بالوسط الفري ي للتدرج الخماس ي( ليكرت) وهي ()3وانحراف معياري ()0.52
 .5االهتمام باقتناء وتطوير املكونات املادية لنظم املعلومات املحاسبية يؤدي إلى مواكبة التغيرات التي تحدث في ظل تعامالت التجارة االلكترونية"
بمتوسط حسابي ( )4.20عند مقارنته بالوسط الفري ي للتدرج الخماس ي( ليكرت) وهي ()3وبانحراف معياري ()0.51
 .6أن تطوير املكونات املادية والبشرية لنظم املعلومات املحاسبية يؤدي مواكبة التغيرات التي تحدث في مجال التجارة اإللكترونية حيث بلغ
الوسط الحسابي للمقياس ككل ( ) 4.18عند مقارنته بالوسط الفري ي للتدريج الخماس ي (ليكرت) وهي ()3
التوصيات:
من خالل النتائج التي توصل اليها الباحثون فإنهم يوصون باآلتي:
 .1ضرورة االهتمام بإعادة تصميم نظم املعلومات املحاسبية بطريقة تمكنها من التكيف مع التدفق السريع والزائد ملدخالت البيانات.
 .2ضرورة تطوير كافة الوسائل التقنية بشكل دوري ومستمر وصوال إلى نظام معلومات محاسبية ذو فعالية وكفاءة
 .3ضرورة االهتمام بالتدريب املستمر لألفراد بما يسهم في مواكبة التطورات التي تحدث للتعامالت االقتصادية فيظل التجارة االلكترونية.
 .4ضرورة االهتمام باقتناء وتطوير املكونات املادية لنظم املعلومات املحاسبية بما يؤدي إلى مواكبة التغيرات التي تحدث في ظل تعامالت التجارة

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1أحمد ،بسام محمود  )2006( ،دور نظم املعلومات املحاسبية في ترشيد القرارات اإلدارية في منشآت االعمال الفلسطينية  ،دراسة تطبيقية على
الشركات املساهمة ذات الضريبة املحدودة.
 .2أحمرو ،إسماعيل حسن  )2006( ،أسباب ضعف اإلجراءات الرقابية في نظم املعلومات املحاسبية ،دراسة تحليلية  ،مجلة تنمية الرافدين مجلد
 28العدد .82
 .3بلقاسم ،زايري وعلي ،دلوباش ي  )2002( ،طبيعة التجارة االلكترونية وتطبيقاتها املتعددة  ،املؤتمر السنوي الثاني لتكنلوجيا املعلومات ودورها في
التنمية االقتصادية ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة  8- 6آيار -م ايو .
 .4جمعة ،أحمد حلمي  )1999( ،التدقيق الحديث للحسابات  ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .5حجازي  ،عبد الفتاح بيومي  )2002(،النظام القانوني لحماية التجارة االلكترونية  ،الكتاب األول  ،نظام التجارة اإللكترونية وحمايتها مدنيا ،دار
الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،مصر.
 .6دبيان ،عبد املقصود وعبد اللطيف ،ناصر نور الدين  )2004( ،نظم املعلومات املحاسبية وتكنلوجيا املعلومات  ،الدار الجامعية ،االسكندرية
 .7درويش ،إبراهيم محمد  )2002( ،املعالجة الضريبية للصفقات االلكترونية  ،جامعة اليرموك أربد األردن.
 .8الدهرواي ،كمال الدين مصطفى  )1997( ،مدخل معاصر في نظم املعلومات املحاسبية  ،االسكندرية ،الطبعة االولى ،الدار الجامعية للنشر
والتوزيع.
 .9الدهراوي  ،كمال الدين مصطفى ومحمد ،سمير خليل  )2002( ،نظم املعلومات املحاسبية  ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية
 .10دهمش ،نعيم والقش ي ،ظاهر  )2004( ،مدى مالئمة مهنة املحاسبة لبيئة التجارة االلكترونية  ،مجلة اربد للبحوث العلمية ،املجلد الثاني ،جامعة
اربد األهلية.
 .11أبو رحمة ،أياد ذكي محمد  )2009( ،أساليب تنفيذ عمليات التجارة اإللكترونية ونظم التسوية املحاسبية عنها ( دراسة تطبيقية ) علي البنوك
العاملة في قطاع غزة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية  -غزة  -كلية التجارة  -عمادة الدراسات العليا.
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 .12رضوان ،رأفت  )1994( ،عالم التجارة االلكترونية  ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.
 .13رملي ،فياض حمزة  )2011( ،نظم املعلومات املحاسبية املحوسبة – مدخل معاصر ألغراض ترشيد القرارات اإلدارية  ،املكتبة الوطنية،
الخرطوم ،السودان.
 .14الزبيدي ،محمد علي  )2001( ،املحاسبة في البنوك التقليدية واإلسالمية  ،دار الفكر املعاصر ،اليمن.
 .15سوفيان ،بفروعة  )2012( ،نظام املعلومات املحاسبي ودوره في تسيير املنظمة االقتصادية -دراسة حالة مجمع ايتاجو فرع الطاهير  ،رسالة
ماجستير فير منشورة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،الجزائر .
 .16العبادي ،هيثم والقش ي ،ظاهر )2009( ،أثر العوملة علي نظم املعلومات املحاسبية لدي شركات الخدمات املالية في االردن  ،مجلة املحاسبة
واالدارة والتأمين  ،جامعة القاهرة  ،العدد . 72
 .17عبد هللا ،عماد نجم  )2006( ،تطوير نظم املعلومات املحاسبية في املصارف اإلسالمية بالتطبيق على املصرف العراقي اإلسالمي لالستثمار
والتنمية  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة املوصل ،العراق.
 .18عزريل ،أيمن هشام  ،وزهد مروان عبدالرحمن  )2015( ،دور التجارة اإللكترونية في تحسين جودة نظم املعلومات املحاسبية في شركة جوال
الفلسطينية (  ، )Jaw w alمجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية  ،املجلد األول  ،العدد الرابع.
 .19العبيد ،هيا يعقوب فهد )2011( ،مدى قدرة نظام املعلوم ات املحاسبي في الشركات الكويتية علي التعامل مع عمليات التجارة االلكترونية
،رسالة ماجستير منشورة  ،جامعة الشرق االوسط ،كلية االعمال.
 .20مصطفى ،حفيدي  )2009( ،التجارة االلكترونية  ،دار امليسرة للطباعة ،عمان ،األردن.
 .21منس ي ،شريف  )2001( ،مشاكل وتحديات التجارة االلكترونية في مصر  ،مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ،القاهرة ،مصر.
 .22ياسين ،سعد  )2006( ،تحليل وتصميم نظم املعلومات اإلدارية  ،الطبعة األولى ،دار املناهج ،قطاع غزة ،فلسطين.
 .23يحي ،زياد هاشم والحبيطي ،قاسم محسن  )2003( ،نظام املعلومات املحاسبية  ،وحدة الحدباء للطباعة والنشر ،كلية الحدباء الجامعة ،املوصل،
العراق.
ً
ثانيا :املراجع األجنبية:
[1] Benchmarking E-Commerce in information Society in Europe and the US, Information Society Technologies,
)Germany, (2003
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Abs tract: The study aimed at introducing electronic commerce and its importance, identifying the accounting
information system. In addition to collecting the opinions of a selected sample of employees specialized in
commercial companies in Khartoum state on the impact of electronic commerce on accounting information
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امللخص:
هدف هذا البحث إلى بيان أثر تطبيق نظام إحصاءات م الية الحكومة على أداء املراجعة الداخلية من خالل التطورات في املحاسبة الحكومية
ً
واالتجاه لتطبيق أساس استحقاق بدال من األساس النقدي في املحاسبة الحكومية .استخدم البحث املنهج الوصفي التحليلي  ،تم اختيار عينة عشوائية
من املحاسبين واملراجعين الداخلين واإلداريين بوزارة املالية واالقتصاد والقوى العاملة بوالية النيل األبيض  ،واعتمد البحث في التحليل على برنامج
( ) SPSSوذلك الختبار الفرضية ،وتوصل البحث إلى أن تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي إلى تحسين مستوى جودة املراجعة الداخلية
وكذلك إحكام الرقابة املالية على مالية الحكومة .وأوص ى البحث :بضرورة تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة ألنه يعكس مستوى أداء املراجعة
الداخلية وكذلك يؤدي إلى قوة نظام الرقابة الداخلية وشفافيته.
الكلمات املفتاحية  :نظام احصاءات مالية الحكومة؛ املراجعة الداخلية؛ الوحدات الحكومية.

املقدمة:
ان نظام إحصاءات مالية الحكومة هو جهد مبذول لتحسين املحاسبة الحكومية وشفافية عمليات الحكومة ،وهو جزء من اتجاه عالمي نحو
املزيد من املساءلة والشفافية في مالية الحكومة وعملياتها والرقابة عليها ولقد وضع دليل إحصاءات مالية الحكومة ومحللي املالية العامة ومستخدمي
اإلحصاءات االقتصادية الكلية الذين يعتمدون على إحصاءات مالية الحكومة كمدخالت في عملهم ( ،بك2009 ،م).
وتتمثل أهداف نظام إحصاءات مالية الحكومة في إيجاد نظام ملواجهة التغيرات املستمرة في الطريقة التي تسمك بها الحكومة حساباتها وتحليل
البيانات الواردة في تلك الحسابات  ،إيجاد دليل يستخدم االحتياجات املتخصصة ملعدي البيانات واملحللين وصانعي السياسات وكذلك إيجاد دليل
متجانس بقدر اإلمكان مع نظام الحسابات القومية للعام (1993م) على أن يلبي تلك االحتياجات تحقيق األهداف التحليلية من خالل بيانات مترابطة
بصورة مباشرة مع نظم اإلحصاءات االقتصادية الكلية األخرى ,وتمكين املحللين من إجراء تقسيمات السالمة املالية للحكومة بالطرق التي تطبق على
املنظمات األخرى في االقتصاد ( ،كولر 2001 ،م).
ويرى الباحثون أن من أهداف نظام إحصاءات مالية الحكومة إيجاد نظام ملواجهة التغيرات املستمرة وإيجاد دليل يستخدم اإلحصاءات
املتخصصة ملعدي البيانات وكذلك تحقيق األهداف التحليلية من خالل بيانات مترابطة.
عرفت املراجعة الداخلية بأنها إحدى حلقات الرقابة الداخلية التي تعمل على مد اإلدارة باملعلومات املستخدمة ويقوم بها موظف باملنشأة ،كما
عرفت املراجعة الداخلية على أنها تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر ويقوم بها فئة من املوظفين لحماية األصول وخدمة اإلدارة ومساعدتها في
التوصل إلى الكفاءة اإلنتاجية القصوى والعمل على قياس مدى صالحية النظام املحاسبي وطرق الرقابة األخرى ( ،نور1984 ،م) .كما عرفت املراجعة
الداخلية بأنها مجم وعة من اإلجراءات التي تنشأ داخل املنشأة بغرض التحقق من تطبيق السياسات اإلدارية واملالية وهي وظيفة تقييمية مستقلة تنشأ
داخل التنظيم بغرض فحص وتقييم األنشطة التي يقوم بها التنظيم باعتبارها مجموعة من أوجه النشاط املستقلة داخل املنشأة تقوم بإنشائه ا اإلدارة
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الع ليا للقيام بخدمتها في تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات املحاسبية واإلحصائية في التأكد من كفاية االحتي اطيات املتخذة
لحماية األصول والتحقق من إتباع موظفي املنشأة للسياسات والخطط واإلجراءات اإلدارية املرسومة وقياس مدى صالحية هذه الخطط والسياسات ،
(بدرات2000 ،م).
يرى البعض بأنه يمكن عرض أهداف املراجعة الداخلية على النحو التالي :التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال قد تم
إدخالها في خزينة الدولة وفقا للوائح اإلدارية واملالية ،مراجعة ومتابعة األنظمة واللوائح املحاسبية واملالية والتأكد من مالئمته ا لألوضاع والتطورات التي
تحدث وتحليلها واقتراح تعديلها أو تغييرها إلى ما يتالءم مع املستويات املنشودة  ،التأكد من أن الوسائل واإلجراءات املالية املتبعة تؤدي إلى تحقيق أكبر
قدر ممكن من النتائج بأقل تكلفة ممكنة وغيرها( ،عجيب وآخرون2016 ،م).
ويرى الباحثون أن من أهداف املراجعة الداخلية التحقق من أن جميع اإليرادات تم إدخالها للخزينة وفقا للوائح اإلدارية واملالية وكذلك التأكد
من جميع املصروفات تم عرضها وفقا للوائح املالية واإلدارية.
إن التطور في مجال املحاسبة الحكومية فرضته الظروف والتغيرات املتسارعة في بيئة األعمال املعاصرة واالتجاه العالمي نحو املزيد من املساءلة
والشفافية في مالية الحكومة وعملياتها والرقابة عليها لهذا فيعتبر نظام إحصاءات مالية الحكومة ) (G.F.Sجزء من الجهود املبذولة لتحسين املحاسبة
الحكومية وشفافية عملياتها في ظل تزايد االهتمام بتط بيق الحكومة اإللكترونية ،وتقييم مدى تحقيق نظام إحصاءات مالية الحكومة ألهدافه البد من
وجود نظام مراجعة داخلية مواكب ،يستطيع تقويم فعالية وكفاءة العمليات ومدى االلتزام بالقوانين والتشريعات املالية وبالتالي توفير قدرا من الثقة في
مخرجات النظام املحاسبي الحكومي.
مشكلة البحث:
تظهر مشكلة البحث من خالل التساؤل التالي ،ما أثر تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة ) (G.F.Sعلى عملية املراجعة الداخلية بالوحدات
الحكومية؟ وتتفرع منه التساؤالت التالية:
 .1هل تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي إلى دقة وشفافية النظام املحاسبي الحكومي؟
 .2هل تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة ) (G.F.Sله أثر إيجابي على عملية املراجعة الداخلية بالوحدات الحكومية؟
أهمية البحث:
يستمد البحث أهميته من التطورات في مجال املحاسبة الحكومية واالتجاه نحو تطبيق أساس االستحقاق بدال من األساس النقدي في
املحاسبة الحكومية  ،واستعراض اإلطار النظري لنظام إحصاءات مالية الحكومة ) ، (G.F.Sوبيان املراجعة الداخلية مفهومها وأهميتها ،وأهدافها  ،وبيان
أثر تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة على أداء املراجعة الداخلية بالوحدات الحكومية.
أهداف البحث:
هدف البحث إلى تحقيق ما يلي:
 .1التعرف على مفهوم وأهمية وأهداف نظام إحصاءات مالية الحكومة ).(G.F.S
 .2استعراض املراجعة الداخلية مع بيان مفهومها وأهميتها وأهدافها.
 .3بيان أثر تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة على أداء املراجعة الداخلية بالوحدات الحكومية.
فرضيات البحث:
يق ام البحث على الفرضية التالية:
" هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة )  (G.F.Sوبين تحسين عملية املراجعة الداخلية".

الدراسات السابقة:
تم إجراء العديد من الدراسات في هذا املجال منها دراسة علي (2004م) التي هدفت إلى التعرف على املحاسبة اإللكترونية ومدى تأثيرها على
أنظمة الرقابة املالية واملراجعة الداخلية ،من فرضيات الدراسة نظم الرقابة املالية واملراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية غير قادرة على مواكبة
متطلبات الحاسب اإللكتروني ،من نتائج الدراسة معظم الوحدات الحكومية في السودان ما تزال تستخدم إجراءات رقابية مالية ومراجعة داخلية
تقليدية على الرغم من التطور النسبي في النظام املحاسبي واتجاه الحكومة إلى حوسبة النظم  ،من توصيات الدراسة االهتمام بتطوير نظم الرقابة
املالية واملراجعة الداخلية من خالل حوسبة النظم واالتجاه لتطبيق الحكومة اإللكترونية.
يرى الباحثون أن هذه الدراسة تتفق مع دراسته في املراجعة الداخلية وهي املتغير املستقل لهذه الدراسة في دراسة الباحثون تمثل املتغير التابع.
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بينما هدفت دراسة صالح (2013م) إلى الوقوف على دور املراجعة الداخلية في تطوير األداء املالي للوحدات الحكومية آخذة في االعتبارات التي
تؤثر على األداء املالي من النواحي املالية ،من فرضيات الدراسة وجود عالقة بين املراجعة الداخلية والنظم املحاسبية وإدارة املخاطر ،من نتائج الدراسة
نظم املراجعة الداخلية اإللكترونية أكثر كفاءة في تقليل مخاطر النظم املحاسبية ،من توصيات الدراسة حوسبة النظم وربط اإلدارات بشبكة وتوفير
اإلمكانيات املادية والفنية والتكنولوجية.
يرى الباحثون أن هذه الدراسة تتفق مع دراسته في املتغير املستقل لهذه الدراسة مع املتغير التابع لدراسة الباحثون حيث يمثل املراجعة
الداخلية وتختلفا في املتغير التابع لهدف الدراسة مع املتغير املستقل لدراسة الب احثون وهو نظام إحصاءات مالية الحكومة ).(G.F.S
أما دراسة موس ى (2014م) فقد هدفت إلى التعرف على النظام املحاسبي في الوحدات الحكومية وكيفية معالجة العمليات املالية بواسطة نظام
إحصاءات مالية الحكومة ،من فرضيات الدراسة تطبيق نظام إحصائي مالية الحكومة ) (G.F.Sله أثر إيجابي على اإليرادات العامة واملصروفات ،من
نتائج الدراسة أهمية تطبيق وتصميم نظام إحصاءات مالية الحكومة ،من توصيات الدراسة ضرورة توفير اإلمكانيات والتدريب ألقسام املحاسبة
بالوحدات الحكومية والتركيز على ذوي الخبرات العلمية والعملية إلنجاح نظام إحصاءات م الية الحكومة.
يرى الباحثون أن هذه الدراسة تتفق مع دراسته في املتغير املستقل للدراستين وهو إحصاءات مالية الحكومة بينما تختلف عنها في املتغير التابع.
وجاءت دراسة محمداني (2015م) مكملة لدراسة موس ى وهدفت إلى بيان أثر تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة على أداء املراجعة
الداخلية ،من فرضيات الدراسة تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة له أثر إيجابي على أداء املراجعة الداخلية ،من نتائج الدراسة وجود تأثير إيجابي
لتطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة على أداء املراجعة الداخلية ،توصيات الدراسة ضرورة مراجعة الت شريعات املالية والرقابية للمساعدة في
تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة ) (G.F.Sبالوحدات الحكومية.
يرى الباحثون أن هذه الدراسة تتفق مع هذا البحث بشكل كبير ،إال أن هذا البحث أجري في تاريخ حديث.

إجراءات البحث:
مجتمع وعينة البحث:
يقصد بمجتمع الدراسة املجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحثون أن يعمم عليها النتائج ذات العالقة باملشكلة املدروسة ،ويتكون
مجتمع الدراسة األصلي من املحاسبين واملراجعين بوزارة املالية واالقتصاد والقوي العاملة – والية النيل االبيض.
أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة ،حيث قام الباحثون بتوزيع عدد( ) 50استمارة استبيان على
ً
املستهدفين بواقع استمارة لكل محاسب  ،خالل 2017م 2018 -م ،واستجاب ( ) 45فردا بصورة تامة ،حيث أعادوا االستبيانات بعد ملئها بكل
ً
املعلومات املطلوبة أي ما نسبته ( )% 90تقريبا من املستهدفين.
األساليب اإلحصائية املستخدمة في الدراسة امليدانية:
لتحقيق أهداف الدراسة وللتحقق من فرضياتها ،تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
 الوسط الحسابي:
تم استخدام مقياس الوسط الحسابي ليعكس متوسط إجابات عبارات الدراسة حيث تم إعطاء الوزن  5لعبارة أوافق بشدة والوزن  4لعبارة
أوافق والوزن  3لعبارة محايد والوزن  2لعبارة ال أوافق ً والوزن  1لعبارة ال أوافق بشدة.
 االنحراف املعياري:
تم استخدامه لقياس مدى تجانس إجابات الوحدات املبحوثة ولقياس األهمية النسبية لعبارات الفرضية .
 اختبار (مربع كاي):
تم استخدام هذا االختبار الختبار الداللة ا إلحصائية لفرض الدراسة عند مستوى معنوية  % 5ويعنى ذلك انه إذا كانت قيمة مربع كاى
ً
املحسوبة عند مستوى معنوية اقل من  % 5يرفض فرض العدم ويكون الفرض البديل ( فرض البحث) صحيحا  .أما إذا كانت قيمة مربع كاي عند
مستوى معنوية اكبر من  % 5فذلك معناه قبول فرض العدم وبالتالي يكون الفرض البديل ( فرض) الدراسة غير صحيح.
 اختبار ألفا كرونباخ:
ً
ً
تم استخدامه لقياس االتساق الداخلي لعبارات الدراسة للتحقق من صدق األداء  ,ويعد املقياس جيدا ومالئما إذا زادت قيمة ألفا كرونباخ عن
(.)%60
للحصول على نتائج دقيقة قدر اإلمكان ،تم استخدام البرنامج اإلحصائي ) Statistical Package for Social Sciences )SPSSوالذي يشير
ً
اختصارا إلى الحزمة اإلحصائية للعلوم .
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التوزيع التكراري لعبارات الفرضية:
" هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة ( )G.F.Sوتحسين عملية املراجعة الداخلية بالوحدات الحكومية".
جدول( :)1التوزيع التكراري لعبارات الفرضية
العبارة

املقياس

ال أو افق بشدة

ال أو افق

محايد

أو افق

أو افق بشدة

تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي الي تحسين مستوي جودة املراج عة الداخلية
بالوحدات الحكومية.
تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي الي االلتزام بمعيار املراجعة الداخلية.

التكرار
النسبة %
التكرار

-

2

8

24
54.5
19

20
45.5
15

تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي الي احكام الرقابة املالية علي مالية الحكومة.

النسبة %
التكرار

-

4.5
1

18.2
2

43.2
18

34.1
23

النسب ة %
التكرار
النسبة %
التكرار

1
2.3
-

2.3
2
4.5
-

4.5
5
11.4
5

40.9
26
59.1
17

52.3
10
22.7
22

النسبة %

-

-

11.4

38.6

50

توجد عالقة تكاملية بين إحصاءات مالية الحكومة وبين نظام املراجعة الداخلية.
تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة ينعكس بشكل كبير علي أداء املراجعة الداخلة
حيث يؤدي الي قوة نظام الرقا بة الداخلية وشفافيت ه.

املصدر  :إعداد الباحثون من الد راسة امليدانية2019 ،م .

يتضح من الجدول رقم ( )1أعاله ما يلي:
 أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون علي  ،تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي الي تحسين مستوي جودة املراجعة الداخلية بالوحدات
الحكومية ،عددهم ( )45فردا ونسبتهم (.)% 100
 جميع أفراد العينة يوافقون علي ،تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي الي االلتزام بمعيار املراجعة الداخلية ،بلغ عددهم ( )34وبلغت
نسبتهم ( ، )% 77.3بينما غير املوافقين على ذلك بلغ عددهم ( )2فرد ونسبته ( ،)% 4.5أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغ
عددهم ( )8فردا و نسبتهم (.)% 18.2
 أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون علي  ،تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي الي احكام الرقابة املالية علي مالية الحكومة ،بلغ عددهم
( )41فردا ون سبتهم ( ،)%. 93.2بينما غير املوافقين على ذلك بلغ عددهم ( )1فرد ونسبته ( ،)% 2.3أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة
فقد بلغ عددهم ( )2فردا و نسبتهم (.)% 4.5
 أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على توجد عالقة تكاملية بين نظام إحصاءات مالية الحكومة وبين ن ظام املراجعة الداخلية  ،بلغ عددهم
( )36فردا بنسبة موافقة وصلت ( ،)% 81.8بينما غير املوافقين على ذلك بلغ عددهم ( )3فرد ونسبته (، )% 6.8أما الذين لم يختاروا اجابات بلغ
عددهم ( ، )5ونسبتهم (.)% 11.4
 أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون علي  ،تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة ينعكس بشكل كبير علي أداء املراجعة الداخلة حيث يؤدي الي
قوة نظام الرقابة الداخلية وشفافيته  ،بلغ عددهم ( )39فردا ونسبة موافقتهم ( ،)% 88.6أما الذين لم يختاروا اجابات بلغ عددهم ( )5فرد
ونسبته (.)% 11.4
اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية:
جدول ( :)2االحصا ء الوصفي لعبارات الفرضية

العبارة

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

اتجاه العالقة

تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي الي تحسين مستوي جودة املراج عة الداخلية بالوحدات الحكومية
تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي الي االلتزام بمعيار ا ملراجعة الداخلية

4.45
4.07

0.50
0.85

موافق بشدة
موافق بشدة

تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي الي احكام الرقابة املالية علي مالية الحكومة

4.43

0.70

موافق بشدة

توجد عالقة تكاملية بين إحصاءات مالية الحكومة وبين نظام املراجعة الداخلية
تطبيق نظام إحصاءات مالي ة الحكومة ينعكس بشكل كبير علي أداء املراجعة الداخلة حيث يؤدي الي قوة نظام
الرقابة الداخلية وشفافيت ه

3.95
4.39

0.86
0.69

موافق
موافق بشدة

جميع عبارات الفرضية

4.26

0.38

موافق بشدة

املصدر  :إعداد الباحثون من الد راسة امليدانية2019 ،م .

يتضح من الجدول رقم ( )2ما يلي:
88

Global Journal of Economics and Business, 8(1)(2020), 85-91

خضر الطيب الشفيع وآخرون

أثر تطبيق نظام إحصاءات مالية احلكومة ) (G.F.Sعلى أداء املراجعة الداخلية...

 إن جميع العبارات التي تعبر عن الفرضية يزيد املتوسط فيها عن الوسط الفري ي ( )3.90وهذا يدل على موافقة أفراد العينة على جميع العبارات
التي تقيس الفرضية.
 أهم عبارة من عبارات الفرضية هي (تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي الي تحسين مستوي جودة املراجعة الداخلية بالوحدات
الحكومية) حيث بلغ متوسط اإلجابة عنها ( ،)4.45بانحراف معياري ( ، )0.50وأقل عبارة من حيث األهمية هي (توجد عالقة تكاملية بين
إحصاءات مالية الحكومة وبين نظام املراجعة الداخلية) بمتوسط ( ، )3.95بانحراف معياري (.)0.86
 كما بلغ متوسط جميع العبارات ( ،)4.26وهذا يدل على موافقة بشدة لجميع أفراد العينة على جميع العبارات التي تقيس الفرضية.
اختبار الفرضية:
من خالل الجداول التالية سوف يتم أجراء اختبار مربع كاي االستقاللية لعبارات الفرضية
جدول( :)3اختبار مربع كاي لعبارات الفرضية
العبارة

قيمة مربع كاي

تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي الى تحسين مستوي جودة املراج عة الداخلية
بالوحدات الحكومية

12.364

تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي الى االلتزام بمعيار املراجعة الداخلية
تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي الى احكام الرقابة املالية على مالية الحكومة

15.455
34.000

توجد عالقة تكاملية بين إحصاءات مالية الحكومة وبين نظام املراجعة الداخلية
تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة ينعكس بشكل كبير علي أداء املراجعة الداخلة حيث يؤدي
الى قوة نظام الرقابة الداخلية وشفافيت ه

47.591
10.409

a

b
b

c

d

درجات الحرية

مستوى املعنوية

النتيجة

1

0.5456

غير داله

3
3

0.001
0.00

داله
داله

4
2

0.000
0.005

داله
داله

املصدر  :إعداد الباحثون من الد راسة امليدانية2019 ،م .

يتضح من الجدول رقم ( )3أعاله ما يلي :
 بلغت قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة األولى ( )12.364عند درجات حرية ( )1ومستوى داللة) )0.546
وهي اكبر من ( ، )% 5وعليه فإن ذلك يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة  ،ولصالح املوافقين على تطبيق
نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي الي تحسين مستوي جودة املراجعة الداخلية بالوحدات الحكومية.
 بلغت قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية ( )15.455عند درجات حرية ( )3ومستوى داللة ()0.001
وهي أقل من ( ، )% 5وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة  ،ولصالح املوافقين علي تطبيق نظام
إحصاءات مالية الحكومة يؤدي الي االلتزام بمعيار املراجعة الداخلية.
 بلغت قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة ( )34.000عند درجات حرية ( )3ومستوى داللة ()0.00
وهي أقل من ( ، )% 5وعليه فإن ذلك يشير وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة ( )47.591عند درجات حرية ( )4ومستوى داللة ()0.00
وهي أقل من ( ، )% 5وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة.
 بلغت قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة ( )10.409عند درجات حرية ( )2ومستوى داللة
( )0.005وهي أقل من ( ، )% 5وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة.
بما أن قيم مستوى الداللة اإلحصائية املصاحبة لقيم مربع كاي جميعها أقل من  % 5نرفض فرض العدم ونقبل البديل (هناك عالقة ذات
داللة إحصائية بين تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة ( ) G.F.Sوتحسين عملية املراجعة الداخلية بالوحدات الحكومية) ،وتعد هذه الفرضية
مقبولة.

نتائج البحث:
من خالل الدراسة امليدانية توصل البحث إلى النتائج التالية:
 تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي إلى إحكام الرقابة املالية على مالية الحكومة.
 تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤدي إلى االلتزام بمعايير املراجعة الداخلية.
 توجد عالقة تكاملية بين نظام إحصاءات مالية الحكومة وبين نظام املراجعة الداخلية.
 تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يعكس أداء املراجعة الداخلية ،حيث يؤدي إلى قوة نظام الرقابة الداخلية وشفافيته.
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التوصيات:
من خالل النتائج السابقة يوص ي البحث باآلتي:
 ضرورة تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة ألنه يؤدي إلى االلتزام بمعايير املراجعة الداخلية.
 ضرورة تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة ألنه يعكس أداء املراجعة الداخلية حيث يؤدي إلى قوة نظام الرقابة الداخلية وشفافيته.
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Abstract: The main purpose of this research is to demonstrate the effect of applying the (GFS) on the internal auditing
on the bases of the development of the government accounting and the orientation to replace the basis of maturity
instead of the monetary basis in government accounting. The descriptive and analytical method was used, a random
sampling were chose from Accountants and Internal auditors and the Administrators staff whom has been worked at
the ministry of financial and economic and worker powers in the white Nile state, The research relay on the (SPSS)
analysis program . the research found that The application of the GFS system leads to improving the quality of the
internal audit as well as tightening financial control over the government's finances. the research recommended that
There is a necessity of applying the government's financial statistics system because it reflects the performance of the
internal audit as it leads to the strength and transparency of the internal control system.
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[2] Ạḥmd. Ạḥmd Mwsa, Tṭbyq Nẓạm Ạl G.F.S Bạlwḥdạt Ạlḥkwmyh, Ạlkẖrṭwm: Mṭạbʿ Ṣk Ạlʿmlh, (2014)
[3] Bdrạt. Snạr Mḥmd, Ạlạtjạhạt Ạlḥdytẖh Fy Ạlmrạjʿh, Ạlqạhrh, (2000)
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امللخص:
الوقود الحيوي هو الوقود املنتج من الكتلة الحيوية املصدر الرئيس إلنتاج الوقود الحيوي  ،اذ تتكون الكتلة الحيوية من الحطب ،والفحم
النباتي ،واملنتجات الزراعية ،و ال يخلو انتاج الوقود الحيوي السائل من تداعيات خطيرة تتمثل في االحتياجات الكبيرة من املواد الزراعية االزمة إلنتاجه،
ً
والتي ستنعكس في تزايد اسعار املواد الغذائية ،فضال عن تزايد الصراعات على املي اه واالراي ي كونهما عامالن حاسمان في انتاج املواد الزراعية .وهناك
ً
انواع عدة للوقود الحيوي هي الوقود الحيوي الصلب ،والوقود الحيوي الغازي  ،كذلك الوقود الحيوي السائل ،وأيضا هناك مصادر عدة إلنتاج الوقود
ً
الحيوي هي كاالتي :الكتلة الحيوية التي تتكون من مواد عضوية وبخاصة النباتات التي تنمو عشوائيا في األراي ي البور غير الصالحة للزراعة كالحلفاء،
والذرة والقصب والبرسيم ،فضال عن الطحالب واألعشاب البحرية .إذ تتوفر الكتلة الحيوية الخشبية بشكل أكبر على سطح األرض بالنسبة الى املواد
البيولوجية كالصفصاف .انتاج الوقود الحيوي من النباتات الزراعية في البرازيل والواليات املتحدة األمريكية ،وإنتاج الوقود الحيوي من مخلفات
النباتات التي تتبقى في الحقول الزراعية بعد حصد املحاصيل الزراعية ،وقد توصل الباحث الى اهم االستنتاجات املطلوبة والتي هي كانت باالستناد الى
اختبار  tثبتت معنوية مع امالت انحدار الثابت ومعامل انحدار السعر ومعامل انحدار الزمن على مستوى معنوية  % 1لكل دول العينة باستثناء معامل
انحدار السعر لكل من البرازيل واملانيا وباقي دول العالم كانت معنويتهما على مستوى معنوية قدرها  % 25وهي ضعيفة مقارنة باملعنوية العالية ملعلمة
السعر في الدول االخرى مما يوضح قلة فعاليتها على االنتاج وتأثيرها الضعيف.
وباالستناد الى اختبار  Fتبين ان جميع النماذج املقدر للدول املأخوذة معنوية على مستوى معنوية  % 1مما يعني ان معالم متغيرات السعر
والزمن كانت قادرة بشكل كبيرة على تفسير التغيرات الحاصلة في االنت اج للديزل الحيوي في هذه الدول وانهما كفؤان في تمثيل العالقة ما بينهما .وتبين ان
هذين املتغيرين يفسران التغيرات الحاصلة في الديزل الحيوي بنسبة أكبر من  % 90لكل دول العينة بينما كانت معامل التحديد لدولة الصين اقل منهم
ً
ً
وبنسبة  .% 87وان معامل االرتباط الكلي وفقا لهذه املعطيات لكل دول العينة يشير على ان جميع النقاط املزدوجة للمتغيرات قريبة جدا من خط
االنحدار وهذا يوضح قوة العالقة ما بين متغيري السعر والزمن مع انتاج الديزل الحيوي.
الكلمات املفتاحية :اقتصاد طاقة؛ اقتصاد قياس ي؛ وقود حيوي.

املقدمة:
شهد القرن ال حادي والعشرون تقلبات غير مسبوقة في أسعار النفط والغاز التقليدي ،اذ أدى ذلك الى عدم االستقرار في إمدادات الطاقة
التقليدية ،وذلك يعود الى سيطرة منطقة الشرق األوسط على نحو نصف إمدادات العالم من الطاقة التقليدية ،وكما هو معروف ان معظم دول
الشرق االوسط هي دول غير مستقرة ومتنازعة منذ اكتشاف النفط وما طرأ بعدها من اختراعات متوالية نتيجة اعتماد هذه السلعة لكونها تمثل الطاقة
كمصر رئيس للمكائن واآلالت تطور الطلب على النفط منذ اتساع الثورة الصناعية واصبحت االكتشافات متوالية لزيادة املعروض وتلبية الطلب
العالمي وبالتالي كان السعر واالحتكار في خضم العملية االنتاجية حيث كان هناك دول قليلة منتجة وطلب عالمي على مشتقات النفط مما زاد الطلب
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املشتق لزيادة الطلب على النفط الخام اال ان االحتكار لم يدوم في خضم زيادة االكتشافات النفطية واتساع الدول املنتجة للنفط وتكوين الكارتالت
امل ختلفة وزيادة املعروض النفطي ادى ذلك لتدني الطلب العالمي ومن ثم زيادته اي ان االنتاج تعرض الى سلسلة من االنتكاسات بسبب زيادة املعروض
النفطي وانخفاض السعر او تكون العملية بعكسها تماما بسبب تعرض مصادر النفط للتهديد او حجب انتاج بعض الدول نتيجة العقوبات والحصار
مما يشكل هبوطا ومؤشرا الى هبوط املعروض وبالتالي الى زيادة السعر ولكن نتيجة االختراعات واالكتشافات في هذا املضمار وارتفاع سعر البرميل
الواحد الى مستويات عالية ادت الى عدم قدرة الدول النامية على شراء الكميات الالزمة لها وكذلك شكلت االموال املخصصة لشراء النفط عبا على
الدول النامية وعلى الشركات في الدول املتقدمة التي تعتمد على استيراد النفط مما ساعد العلماء والباحثين على ايجاد بدائل لهذه الط اقة فقد
اكتشفوا الوقود الغير تقليدي مثل الوقود الحيوي وااليثانول والبايوديزل مما ادى الى تنافس هذه الطاقة املكتشفة مع امل شتقات النفطية مما ادى
معانة الدول الحديثة في التصدير والدول التي لم تنمي بلدانها وهذا يستوجب دراسة تأثير سعر البرميل من النفط التقليدي على انتاج الوقود الحيوي
مما يستلزم تحليل تأثير السعر عبر سلسلة زمنية للدول املصدرة لهذا النوع من الوقود ،يشير الباحثين (، Mika Sillanpää،Mohamed Chaker Ncibi
 )2013في بحث نشروها في احدى املجالت واملوسوم )(Recent Research and Developments in Biodiesel Production from Renewable Bio resources
والذي يشير الى انتاج الوقود الحيوي وهو البايوديزل من املصادر الحيوية وان الهدف الرئيس ي من تتناول إنتاج وقود الديزل الحيوي من املصادر
البيولوجية  .هو تقديم أحدث املشاريع البحثية والنتائج واالبتكارات في املجتمعات العلمية والصناعية على إنتاج وقود الديزل الحيوي ملختلف املوارد
البيولوجية والنفايات .مفاتيح الكلمات :إنتاج الديزل الحيوي من املوارد البيولوجية املتجددة ،الوقود األحفوري ،املوارد البيولوجية والنفايات.
ونشر الباحثون ( ) 2009 ، Von Maltitz،Grahamواخرون بحثا موسوما بعنوان Analysis of opportunities for biofuel production in
 sub-Saharan Africaوهو تحليل لكلفة الفرصة البديلة إلنتاج الوقود ال حيوي في الصحراء الكبرى في قارة افريقيا ،وقد كان البحث يهدف الى دراسة أثار
ً
جهودا عاملية الستبدال النفط بسرعة بمصادر بديلة لطاقة انتاج الوقود
ارتفاع األسعار واملخاوف بشأن أمن الطاقة وقبول تأثيرات االحتراز العالمي
الحيوي الذي يعد آلية محتملة لتحفيز التنمية الزراعية وخلق الوظائف وتوفير العمالت األجنبية.
و نشر الباحثون  ، Stephen Polasky David Tilman, Erik Jeremy Nelson Jason Hillبحثا موسوما بعنوان Environmental Economic
 ، Benefits of Biodiesel and Ethanol Biofuels،and Energetic Costsالتكاليف البيئية واالقتصادية والحيوية وفوائد وقود الديزل الحيوي
ً
ً
ً
ً
قابال للتطبيق ،يجب أن يوفر الوقود الحيوي
مكسبا صافا للطاقة،
واإليثانول  ،وكان يهدف الي البحث عن الوقود الحيوي للنقل املتجدد .لتكون بديال
اقتصاديا ،وأن يكون ً
ً
منتج ا بكميات كبيرة دون تقليل اإلمدادات الغذائية .نستخدم هذه املعايير
وأن يكون له فوائد بيئية ،وأن يكون قاد ًرا على املنافسة
لتقييم ،من خالل محاسبة دورة الحياة ،اإليثانول من حبوب الذرة والديزل الحيوي من فول الصويا .ينتج اإليثانول طاقة أكثر بنسبة  ٪25من الطاقة
املستثمرة في إنتاجه ،بينما ينتج الديزل الحيوي  ٪93أكثر .مقارنة باإليثانول  ،ال ُيصدر الديزل الحيوي سوى  ٪1.0و  ٪8.3و  ٪13من ملوثات النيتروجين
والفوسفور ومبيدات اآلفات الزراعية ،على التوالي ،في صافي زيادة الطاقة .بالنسبة للوقود األحفوري الذي تحل محله ،يتم تقليل انبعاث ات غازات
الدفيئة بنسبة  ٪ 12من إنتاج وحرق اإليثانول و  ٪ 41من وقود الديزل الحيوي .كما يطلق وقود الديزل الحيوي كمية أقل من ملوثات الهواء في صافي
زيادة الطاقة مقارنة باإليثانول .هذه امليزات من وقود الديزل الحيوي على اإليثانول تأتي من انخفاض املدخالت الزراعية وتحويل أكثر فعالية من املواد
األولية إلى الوقود .ال يمكن للوقود الحيوي استبدال الكثير من النفط دون التأثير على اإلمدادات الغذائية .حتى تكريس كل إنتاج الواليات املتحدة من
الذرة وفول الصويا للوقود الحيوي سوف يلبي فقط  ٪ 12من الطلب على البنزين و  ٪ 6من الطلب على الديزل .حتى الزيادات األخيرة في أسعار البترول،
فإن ارتفاع تكاليف اإلنتاج جعل الوقود الحيوي غير مربح دون إعانات .يوفر وقود الديزل الحيوي مزايا بيئية كافية تستحق الدعم .يمكن أن يوفر نقل
الوقود الحيوي مثل الهيدروكربونات املخلقة أو اإليثانول السليلوزى ،إذا تم إنتاجه من الكتلة الحيوية منخفضة املدخالت املزروعة على أرض هامشية
زراعية أو من الكتلة الحيوية للنفايات ،إمدادات وفوائد بيئية أكبر بكثير من الوقود الحيوي القائم على الغذاء • .الذرة • فول الصويا • محاسبة دورة
الحياة • الزراعة • الوقود األحفوري.
نشر الباحث )(2011) C.-Y. Cynthia Linبحثا موسوما بعنوان )  ، (Estimation Supply and Demand in World oil Marketتناول
الباحث السوق العالمي للنفط وحركة االسعار والطلب والكمية املعروضة وعدم القدرة على اعطاء نتائج حقيقية لسلوك االسعار في السوق النفطية
وتم تقدير بيانات البحث بنماذج قياسية حصل منها على تأثيرات سلوك ال سعر في التأثير على كل من العرض والطلب .ونشر الباحث Noureddine
) Kricghene(2005بحثا لحساب صندوق النقد الدولي موسوما ) (A Simultaneous Equations Model for world Crude Oil and Natural Gas
قدر الباحث النماذج االنية باستخدام املعادالت الهيكلية بسبب منظومة السوق بتقدير نموذج للطلب ونموذج للعرض ثم قدر الشكل املختزل ليصل
الى تأثير االسعار التوازنية والكميات التوازنية للنفط والغاز العالمي .
ونشر الباحثين ،،(Shahbaz Muhammed 2012)،Saad Suleimanبحثا موسوما (Price and Income Elasticities of Demand for Oil
)Products in African Member Countries of OPEC: A Cointegration Analysis
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في هذا البحث تم تحليل الطلب على النفط في كل من الجزائر ،انغوال ،ليبيا ونيجيريا باالعتماد على بيانات سلسلة زمنية وتقدير النماذج االسية
التي تعطي املرونات السعرية والدخل وتم تقدير النماذج للمشتقات النفطية وقد وجد الباحثان ان نموذج الكيروسين كانت معلماته ذا اشارة مخالفة
للفروض النظرية.

البيانات:
الدول املنتجة للوقود الحيوي السائل في العالم
شهد العالم حالة عدم استقرار السياس ي والعسكري في منطقة الشرق االوسط املسيطرة على معظم امدادات الطاقة ،فضال عن الت كاليف
املترتبة نتيجة للتلوث البيئي .اذ ان هذه العوامل شجعت الدول املتقدمة والدول املستوردة للنفط مثل البرازيل والصين وغيرها من الدول االخرى  ،على
انتاج الوقود الحيوي السائل البديل عن الوقود االحفوري الناضب وكما يوضحه جدول  1وكاالتي:
جدول( :)1الدول الكبرى املنتجة للوقود الحيوي في العالم للمدة( 2017- 2001ألف برميل يوميا)
الدولة

السنوات
2001
2002

كندا
3
4

امريكا
115
140

االرجنتين
0.2
0.2

البرازيل
197
216

فرنسا
8
8

املانيا
7
10

ايطاليا
3
4

اسبانيا
2
3

الصين
0.1
5

تايلند
0
0

باقي العالم
7
15

سعرالنفط العالمي
23.12
23.32

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

4
4
5
6
15
18
21
24
27
31
83
96
111
176

183
223
260
335
457
649
746
796
814
857
976
1013
1054
1674

0.2
0.2
0.2
0.7
8
15
23
28
32
45
63
69
73
82

249
251
276
307
395
486
477
511
542
561
580
604
623
642

9
9
10
17
28
51
62
78
85
92
98
112
123
138

16
20
41
78
85
71
74
81
89
96
137
157
163
176

5
6
7
14
10
14
14
21
29
34
42
49
54
59

6
7
8
8
9
10
19
23
28
36
38
44
48
56

14
17
21
28
34
42
45
53
56
68
71
76
83
89

0
0.1
2
3
4
14
17
23
28
37
48
56
64
69

15
16
27
59
79
117
144
167
184
216
314
432
632
753

26.60
34.60
48.33
57.97
66.40
92.08
60.50
76.79
106.17
107.96
105.47
97.07
51.20
44.46

2017

206

1897

96

659

157

189

68

87

97

76

868

56

Source: - 1. USA Energy Information Administration:International Energy Statistics:Total Bioful Production. From the web site:
www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm
2.Contents – Op e c from the website:- www.opec.org/…ia/downloads/publications/ASB2000.pdf

وتوضح بيانات جدول  1تزايد االنتاج العالمي من الوقود الحيوي بالنسبة للدول املنتجة له خالل مدة الدراسة  2017- 2001في ظل تذبذب وعدم
استقرار سعر برميل النفط العالمي ،كما توضح بيانات جدول  2الدول املنتجة لإليثانول.
فضال عن بيانات جدول 3الذي يركز على الدول املنتجة للبايو ديزل خالل مدة الدراسة اعاله ،وهذا يعكس توجه واضح وحقيقي نحو انتاج الوقود
الحيوي الغير تقليدي البديل عن النفط االحفوري والذي يوضحه جدول  2وكاالتي:
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جدول( :)2الدول الكبرى املنتجة لإليثانول في العالم للمدة ( 2017- 2001ألف برميل يوميا)
الدولة

السنوات
كندا

ام ريكا

البرازيل

جمايكا

ف رنسا

املانيا

اسبانيا

2001

4

115

201

0

2

0

0

2002

4
4

140
183

217
251

2
3

2
2

0
0

3
4

5
14

2004

4
5

222
255

252
276

2
3

2
3

0.4
3

5
6

17
21

4
5

2006

5
14
16
19
21

319
425
606
714
782

307
389
467
546
593

6
5
6
7
12

5
9
17
22
34

8
7
10
13
17

7
6
6
8
21

25
29
35
37
42

5
6
6
7
8

3
3
6
7
9

2011

24
29

816
876

654
714

19
23

42
57

29
48

23
28

57
69

13
23

11
21

72
84

2013

36

987

768

28

68

57

34

72

28

27

92

105.47

2014

43
56
73
81

1234
1456

876
987
1123
1456

34
46
53
64

72
83
91
124

76
82
110
118

47
59
68
72

83
92
112
1129

36
42
57
68

38
57
72
93

112
134
167
182

97.07
51.20
44.46
56

2003
2005
2007
2008
2009
2010
2012

2015
2016
2017

1785

الصين

الهند

تايلند

باقي العالم

سعر النفط العالمي

3

0

2

23.12

4
4

0
0

4
5

23.32
26.60

0.1
2

6
11

34.60
48.33

26
33
47
47
65

57.97
66.40
92.08
60.50
76.79
106.17
107.96

Source: 1- USA Energy Information Administration: International Energy Statistics: Fuel Ethanol Production. From the web site:
www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm
2..Contents – Op e c ،from the website: www.opec.org/…ia/downloads/publications/ASB2000.pdf

جدول( :)3الدول الكبرى املنتجة للديزل الحيوي( البايو ديزل) في العالم للمدة( 2017- 2001الف برميل يوميا)
الدول

السنوات
2001
2002
2003
2004
2005
2006

بلغاريا
0
0
0
0
0.02
0.49

امريكا
0.56
1
1
2
6
17

االرجنتين
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.6

البرازيل
0
0
0
0
0.01
2

فرنسا
6
7
8
9
9
12

املانيا
7
11
16
21
39
71

ايطاليا
3
4
6
7
8
12

اسبانيا
2
2
2
3
4
2

الصين
8
6
6
5
5
0.84

تايلند
0
0
0
0
0.4
0.4

باقي العالم
4
4
5
6
11
24

سعرالنفط العالمي
23.12
23.32
26.60
34.60
48.33
57.97

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

4
6
8
11
19
26
32
43

32
45
33
41
58
74
96
192

8
16
24
32
41
49
65
71

7
20
28
34
54
65
69
73

19
35
42
49
56
62
73
87

79
62
52
65
71
76
87
93

10
13
14
18
23
32
43
62

4
5
11
13
18
23
36
52

2
2
4
9
13
19
36
41

2
8
11
16
36
41
57
69

35
56
81
97
107
110
127
139

66.40
92.08
60.50
76.79
106.17
107.96
105.47
97.07

2015
2016

52
61

243
269

87
93

82
93

91
98

104
118

71
82

63
72

49
57

73
84

158
161

51.20
44.46

2017

73

281

103

98

106

125

96

84

63

98

174

56

 Source: 1 - USA Energy Information Administration: International Energy Statistics :Biodesl Production. From the web site:www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm
2.Contents – Op e c: from the website: www.opec.org/…ia/downloads/publications/ASB2000.pdf

توصيف وصياغة النموذج

ً
أوال :توصيف النموذج القياس ي :تتمثل عالقات النموذج بعالقات املتغير املستقل باملتغير التابع والبد من وصف تلك املتغيرات كما يأتي:

 املتغير التابع :ويمثل املتغير التابع ثالثة انواع من الوقود الغير تقليدي وهي كما يأتي:
 .1متغير الوقود الحيوي ورمزنا له بالرمز  BOمقدرا ألف برميل يوميا.
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 .2متغير االيثانول ورمزنا له بالرمز  Ethمقدرا ألف برميل يوميا.
 .3متغير الديزل الحيوي ورمزنا له بالرمز  BDمقدرا ألف برميل يوميا.
 املتغير املستقل :يمثل املتغير املستقل معدل سعر البرميل العالمي الواحد السنوي مقدرا بالدوالر االمريكي.
ً
ثانيا :صياغة النمةوذج القياسة ي :اعتمـد النمـوذج القياسـ ي علـى النمـوذج الخطـي للعالقـة مـا بـين الوقـود بأنواعـه كمتغيـرات تابعـة واملتغيـر املسـتقل معـدل
السعر السنوي للبرميل الواحد ويكون شكل النموذج كما يأتي:
)𝑛 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝑈𝑖 (𝑖 = 1، 2، 3، … … … . .

𝑖𝑌  :يمثل املتغير التابع.
 : 𝑋1يمثل املتغير املستقل.
𝑖𝑈  :املتغير العشوائي
 : 𝛽0، 𝛽1معالم النموذج

التحليل واملناقشة
هنــاك دول عــدة منتج ــة للوقــود الغيــر تقلي ــدي بأنواعــه املشــار اليه ــا فــي توصــيف النم ــوذج ولــذا ســيتم تق ــدير النمــوذج الخ طــي ب أس ــلوب نمــوذج االنح ــدار
البسيط لكل دولة من الدول وكما يأتي:
 .1نموذج أثرمعدل السعرالسنوي للبرميل الواحد من النفط التقليدي على انتاج الوقود الحيوي:
تـم اختيـار الــدول التـي تميـزت فــي انتاجهـا للوقــود الحيـوي امـا الــدول الضـعيفة فجمعــت بياناتهـا فـي مجتمعــة وسـميت بإنتــاج بقيـة الـدول فــي العـالم وتــم
تقــدير النمــوذج بأســلوب االنحــدار البســيط وباســتخدام طريقــة املربع ــات الصــغرى االعتياديــة ونظمــت نتــائج التقــدير باســتخدام البرنــامج االحص ــائي
 Minitab 17وكما يأتي:
جدول( :)4تقديرنموذج أثر معدل السعرالسنوي للبرميل الواحد على الوقود الحيوي

D.W

) 𝟕𝟏 𝑭(𝟐،

(1.638)1%

(67.68) 1%

(1.358)1%

(93.6) 1%

(0.9942)1%

(108.16) 1%

(0.9824)1%

(299.35) 1%

𝑛𝑜𝑛 )(0.7842

(182.74) 1%

(1.0393)1%

(134.51) 1%

(0.9824)1%

(120.06) 1%

(1.318)1%

(67.71) 1%

(2.4395)1%

(2416.7) 1%

𝑛𝑜𝑛 )(0.6845

(125.52) 1%

(1.575)1%

(174.58) 1%

Sample s i ze: 17
Equat io n t y pe: Linear
Dependent v ar iable: B io Oil
I ndependent v ar iables : B ar r el Pr ic e ،T ime
Es t imat io n Met ho d: OLS
Cas e No.:1
V ar .& t es t
Co ns t ant
Price and t- T ime and t - t es t
𝟐𝑹
r
A nd t - t es t
t es t
Co untries
CandaB O
-2845
-1.108
14.22
91%
95%
(−11.55) 1%
(−5.27) 1%
(−11.56) 1%
USA B O
-218797
-3.935
109.39
93%
96%
(−12.65) 1%
(−2.67) 1%
(12.67) 1%
A r gB O
-1414
-0.241
7.063
94%
97%
(13.56) 1%
(−2.71) 1%
(13.55) 1%
B r aB O
-5814
0.8355
29.133
98%
99%
(−18.48) 1%
(3.11) 1%
(18.55) 1%
Fr aB O
-20823
-0.1713
10.4022
96%
97%
(−16.79) 1%
(−1.62) 10%
(16.8) 1%
G er B O
-24264
-0.234
12.1286
95%
97%
(−14.51) 1%
(−1.64) 10%
(14.53) 1%
I t aB O
-9197.6
-0.165
4.59
95%
97%
(−14.33) 1%
(−3.01) 1%
(14.35) 1%
Es pB O
-10035
-0.231
5.015
91%
95%
(−11.02) 1%
(−2.97) 1%
(11.03) 1%
ChiB O
-12087.4
-0.0132
6.0404
99.7%
99.9%
(−58.4) 1%
(−0.75) 25%
(58.46) 1%
T aiB O
-11627.2
-0.2101
5.8071
95%
97%
(−14.68) 1%
(−3.11) 1%
(14.68) 1%
Ot her c o unt r ies in t he
-125711
-4.507
62.835
96%
97%
(−18.44) 1%
(−7.75) 1%
(18.46) 1%
w o r ld
𝑪𝒐𝒄𝒌𝒔 𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 < 𝟐𝟎%
𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟏% = 𝟐.𝟓𝟖𝟑، 𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟓% = 𝟏. 𝟕𝟓𝟑، 𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟏𝟎%
𝟏𝟗𝟔= 𝟏.𝟑𝟒𝟏، 𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟐𝟓% = 𝟎.
𝟒𝟓 𝑭(𝟐 ، 𝟏𝟕)𝟏% = 𝟖.𝟔𝟖، 𝑭(𝟐 ، 𝟏𝟕 ، )𝟓% = 𝟒.
𝟖𝟗𝟖 𝟒 − 𝒅𝒖 = 𝟐.

املصدر :من بيانات جدول  1وبرنامج

17

𝟐𝟎𝟏 𝒅𝒖 = 𝟏.

𝟑𝟕𝟖 𝑫. 𝑾𝟏% ∶ 𝒅𝒍 = 𝟎.

. Mi n i t ab
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استقراريه البيانات:
تبين من اختبار  Cooks Distance testأن بعد املسافة لبيانات معدل السعر وبيانات االنتاج للدول هو اقل من نسبة  % 20والتي تعتبر حسب
االختبار عن استقراريه البيانات باستثناء كل من فرنسا وتايلند اذ كانت نسبة البعد في املسافة لبيانات االنتاج فقط أكثر من النسبة املعتادة بنحو
 % 39وهذا يؤكد على ان بيانات االنتاج لهما غير مستقرة.
ثبوت املعنوية:
باالستناد الى اختبار  tثبتت معنوية معامالت انحدار الثابت ومعامل انحدار السعر ومعامل انحدار الزمن على مستوى معنوية  % 1لكل دول
العينة باستثناء معامل انحدار السعر لكل من دول فرنسا ،امل انيا والصين اذ كانت نسبة املعنوية  % 10لكل من فرنسا واملانيا و % 25لدولة الصين.
وعليه يتبين ان ضعف املعنوية قد يكون بسبب ضعف االنتاج وضعف بياناته اذ ان السلسلة الزمنية املعتمدة قد شابها في دول مختلفة فقد بيانات
لعدم الحصول عليها بسبب عدم االنتاج ،وباالستناد الى اختبار  Fتبين ان جميع النماذج املقدر لدول املأخوذة معنوية على مستوى معنوية  % 1مما يعني
ان معالم متغيرات السعر والزمن كانت قادرة بشكل كبير على تفسير التغيرات الحاصلة في انتاج الوقود الحيوي في هذه الدول وانهما كفؤان في تمثيل
العالقة ما بينهما .وتبين ان ه ذين املتغيرين يفسران التغيرات الحاصلة في الوقود الحيوي بنسبة أكبر من  % 90باالستناد الى معامل التحديد املتعدد
ً
وكانت أكثر تفسيرا وتأويال لهذه املتغيرات في دولة الصين اوال ومن ثم دولة البرازيل .وان معامل االرتباط الكلي وفقا لهذه املعطيات لكل دول العينة يشير
على ان جميع النقاط املزدوجة للمتغيرات قريبة جدا من خط االنحدار وهذا يوضح قوة العالقة ما بين متغيري السعر والزمن مع انتاج الوقود الحيوي.
لم يظهر ضعف في املعنويات فقط في دولة فرنسا واملانيا والصين بينما كانت املعنويات عالية جدا في الدول االخرى وبالرغم من ذلك فان االرتباط
الخطي ما بين متغيري السعر والزمن ضعيفة جدا في كل الدول ونعتقد ان الترابط في تلك الدول قد يحدث فيها لضعف معنويات معاملها وعليه نعتقد
خلو النماذج من هذه املشكلة ،وعندما اختبرنا النماذج باختبار  D.Wالختبار مشكلة االرتباط الذاتي للمتبقيات العشوائية تم ترتيبها وفقا لجدول 5
االتي:
جدول( :)5اختبار  D.Wالختبار مشكلة االرتباط الذاتي للمتبقيات العشوائية
𝜌̂ = −1
4

ارتباط ذاتي سالب

𝜌̂ = 0
4-dl
3.127

القرار غيرحاسم

كندا
امريكا

4-du
2.898

منطقة القبول

du
1.102

𝜌̂ = 1
القرار غيرحاسم

0

dl
0.873

ارتباط ذاتي موجب

1.638
النموذج خالي من مشكلة االرتباط
1.358
النموذج خالي من مشكلة االرتباط

االرجنتين

0.99421

البرازيل
فرنسا

0.9824

املانيا
ايطاليا
اسبانيا
الصين
تايلند
باقي دول العالم

1.0393
0.9824

0.7842

1.318
2.4395
0.68453
1.575

املصدر :من نتائج تقدير النماذج و باستخدام برنامج . Minitab 17

من الجدول اع اله نستنتج ان نماذج لدول مثل فرنسا وتايلند قد اعترتهما مشكلة االرتباط الذاتي ما بين املتبقيات العشوائية وبالتالي هذه النماذج
ال يعتد بها في تأويل العالقة ما بين معدل سعر البرميل الواحد من النفط التقليدي والوقود الحيوي  ،بينما وقعت قيمة  D.Wلدول مثل االرجنتين،
البرازيل ،املانيا وايطاليا في منطقة القرار الغير الحاسم ونعتقد وفقا لتقديرات النموذج العالية واجتيازه لالختبارات االحصائية ومعنويات معامله العالية
ومعنوية النموذج ككل ان هذه النماذج خالية من مشكلة االرتباط الذاتي ما بين املتبقيات العشوائية ،بينما باقي دول العينة تبين ان قيمة االختبار
املحسوبة وقعت في منطقة القبول اي عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي ما بين املتبقيات العشوائية .
تفسيرالعالقات االقتصادية:
تبين من التقدير ان بعض املتغيرات ذا اشارة موجبة وعالقة طردية ما بين متغيري السعر والزمن مع انتاج الوقود الحيوي في بعض الدول املنتجة
له واشارة سالبة في دول اخرى خالل مدة الدراسة ،وكذلك ان انتاج الوقود الحيوي في تلك الدول اعاله متزايد خالل مدة الدراسة ،اال ان سعر برميل
النفط العالمي متذبذب وغير مستقر نتيجة لعدة اسباب يكون في مقدمتها زيادة املعروض من الطاقة التقليدية ،فضال عن زيادة انتاج الطاقة غير
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التقليدية الوقود الحيوي البديل عن النفط التقليدي الناضب مستقبال وعليه يمكن ان نجزم ان التغير في سعر برميل النفط العالمي نتيجة الريع
النفطي يؤثر بشكل مباشر على انتاج الوقود الحيوي غير التقليدي الذي يتميز بارتفاع تكاليف انتاجه مقارنة بتكاليف انتاج النفط التقليدي االحفوري
ذو التكلفة املنخفضة.
 .2تقديرنموذج إثرمعدل السعرالسنوي للبرميل الواحد من النفط التقليدي على انتاج االيثانول
وباملثل ايضا قدر النموذج وبنفس االسلوب السابق وباستخدام ذات البرنامج االحصائي وحصلنا على النتائج التي نظمت في الجدول االتي:
جدول( :)6تقديرنموذج أثر معدل السعرالسنوي للبرميل الواحد من النفط التقليدي على انتاج االيثانول

D.W

)𝟕𝟏 𝑭(𝟐،

r

𝟐𝑹

T ime and t-test

(1.29484) 1%

(155.40)1%

97%

96%

(1.421) 1%

(413.09)1%

99%

98%

(1.30365) 1%

(135.87)1%

96%

95%

(1.13515) 1%

(108.55.) 1%

95%

94%

(0.91897) 1%

(89.65)1%

94%

93%

(1.088) 1%

(87.46)1%

94%

93%

(1.127) 1%

(131.17)1%

96%

95%

(1.615) 1%

(4.28)1%

62%

38%

(1.05101) 1%

(10.74)1%

78%

61%

(1.227) 1%

(13.25)1%

81%

65%

(1.67141) 1%

(53.60)1%

94%

88%

5.5467
(17.14) 1%
115.089
(26.59) 1%
77.715
(15.43) 1%
8.1656
(14.34) 1%
8.1656
(12.44) 1%
8.8682
(12.77) 1%
5.4488
(15.75) 1%
38.73
(2.93) 1%
0.4115
(1.21) 10%
0.4317
(1.20) 10%
0.9197
(1.34) 10%

Sample size: 17
Equation type: Linear
Dependent variable: Eth.
Independent variables: Barrel Price ،Time
Estimation Method: OLS
Case No.:1
V ar .& t es t
Co ns t ant
Price and t-test
A nd t - t es t
Co untries
CandaEt h
-11096.6
-0.33193
(−17.12) 1%
(−6.00) 1%
USA Et h
-23022
-4.0739
(−26.55) 1%
(−5.51) 1%
B r aEt h
-155335
-3.148
(−15.40) 1%
(−3.66) 1%
G am Et h
-8953.7
-0.26914
(−14.32) 1%
(−5.05) 1%
Fr aEt h
-16348
-0.3026
(−12.43) 1%
(−2.70) 1%
G er Et h
-17751
-0.4927
(−12.76) 1%
(−4.15) 1%
Es pEt h
-10902.6
-0.32586
(−15.73) 1%
(−5.51) 1%
ChiEt h
-77460
-3.671
(−2.93) 1%
(−1.62)10%
I nd.Et h.
-829.1
0.20486
(−1.21) 10%
(3.95) 1%
T aiB O
-874.3
0.24452
(−1.21) 10%
(4.46) 1%
Ot her
-1870
0.9904
(−1.35) 10%
(9.46) 1%
c o unt r ies in
t he w o r ld

𝑪𝒐𝒄𝒌𝒔 𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 < 𝟐𝟎%
𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟏% = 𝟐. 𝟓𝟖𝟑، 𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟓% = 𝟏.𝟕𝟓𝟑، 𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟏𝟎%
𝟏𝟗𝟔= 𝟏.𝟑𝟒𝟏، 𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟐𝟓% = 𝟎.
𝟒𝟓𝑭(𝟐، 𝟏𝟕)𝟏% = 𝟖.𝟔𝟖، 𝑭(𝟐 ، 𝟏𝟕، )𝟓% = 𝟒.
𝟖𝟗𝟖𝟒 − 𝒅𝒖 = 𝟐.

𝟐𝟎𝟏𝒅𝒖 = 𝟏.

𝟑𝟕𝟖𝑫. 𝑾𝟏% ∶ 𝒅𝒍 = 𝟎.
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استقراريه البيانات:
تبين من اختبار  Cocks Distance testان بعد املسافة لبيانات معدل السعر والزمن وبيانات االنتاج للدول هو اقل من نسبة  %20والتي تعتبر
حسب االختبار عن استقراريه البيانات باستثناء الصين اذ كانت نسبة البعد في املسافة لبيانات االنتاج فقط أكثر من النسبة املعتادة بنحو  % 32وهذا
يؤكد على ان بيانات االنتاج لهما غير مستقرة.
ثبوت املعنوية:
باالستناد الى اختبار  tثبتت معنوية معامالت انحدار الثابت ومعامل انحدار السعر ومعامل انحدار الزمن على مستوى معنوية  % 1لكل دول
العينة باستثناء معامل انحدار السعر لدولة الصين اذ كانت نسبة املعنوية  .% 10وعليه يتبين ان ضعف املعنوية قد يكون بسبب ضعف االنتاج
وضعف بياناته اذ ان السلسلة الزمنية املعتمدة قد شابه ا في دول مختلفة فقد بيانات لعدم الحصول عليها بسبب عدم االنتاج ،وباالستناد الى اختبار F
تبين ان جميع النماذج املقدر للدول املأخوذة معنوية على مستوى معنوية  % 1مما يعني ان معالم متغيرات السعر والزمن كانت قادرة بشكل كبيرة على
تفسير التغيرات الحاصلة في انتاج االيثانول في هذه الدول وانهما كفؤان في تمثيل العالقة ما بينهما .وتبين ان هذين املتغيرين يفسران التغيرات الحاصلة
98
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في االيثانول بنسبة أكبر من  % 90باالستناد الى معامل التحديد املتعدد وكانت أكثر تفسيرا وتأويال لهذه املتغيرات في دولة امريكا اوال ومن ثم دولة كندا ثم
يليها باقي دول العالم .وان معامل االرتباط الكلي وفقا لهذه املعطيات لكل دول العينة يشير على ان جميع النقاط املزدوجة للمتغيرات قريبة جدا من خط
االنحدار وهذا يوضح قوة العالقة ما بين متغيري السعر والزمن مع انتاج الوقود الحيوي.
ظهر ضعف معنوية معامل انحدار الس عر في نموذج الصين قد يبين ظهور ملشكلة التعدد الخطي ما بين املعلمة وما بين معلمة الزمن ،بينما كانت
املعنويات عالية جدا في الدول االخرى وبالرغم من ذلك فان االرتباط الخطي ما بين متغيري السعر والزمن ضعيفة جدا في كل الدول ونعتقد ان الترابط
في تلك الدول قد يحدث فيها لضعف معنويات معاملها وعليه نعتقد خلو النماذج من هذه املشكلة ،وعندما اختبرنا النماذج باختبار  D.Wالختبار مشكلة
االرتباط الذاتي للمتبقيات العشوائية تم ترتيبها وفقا لجدول 7االتي:
جدول( :)7اختبار  D.Wالختبار مشكلة االرتباط الذاتي للمتبقيات العشوائية
𝟎= ̂
𝝆

𝟏̂ = −
𝝆
4-dl

4

ارتباط ذاتي سالب

3.127

القرار غيرحاسم

كندا
امريكا

4-du

du

2.898

1.102

منطقة القبول
1.2948
النموذج خالي من مشكلة االرتباط
1.421
النموذج خالي من مشكلة االرتباط

البرازيل
جامايكا

1.30365
1.13515

فرنسا
املانيا
اسبانيا
الصين
الهند
تايلند
باقي دول العالم

1.127
1.615
1.163
1.441
1.456

𝟏=̂
𝝆
dl

0.873

القرار غيرحاسم

0

ارتباط ذاتي موجب

0.91897
1.088
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تبين من الجدول اعاله ان جميع نماذج الدول خالية من مشكلة االرتباط الذاتي اذ وقعت قيمة االختبار املحسوب في منطقة القبول بينما نماذج
دولتي فرنسا واملانيا وقعت قيمة االختبار املحسوب في منطقة القرار الغير حاسم ونعتقد خلو نماذجهما من هذه املشكلة.
 . 3تقديرأثرمعدل السعرالسنوي للبرميل الواحد من النفط التقليدي على انتاج الديزل الحيوي
كما قدرنا النماذج السابقة قدر هذا النموذج بذات االسلوب وقد حصلنا على نتائجه ونظمت في الجدول االتي:
جدول( :)8نتائج تقديرنموذج اثر معدل السعرالسنوي للبرميل ال واحد من النفط التقليدي على انتاج الديزل الحيوي

D.W

)𝟕𝟏 𝑭(𝟐 ،

r

𝟐𝑹

T ime and t - t es t

(1.006) 1%

(97.82)1%

94%

93%

(1.6126) 1%

(102.06)1%

95%

94%

𝑛𝑜𝑛 )0.548

(134.08)1%

96%

95%

𝑛𝑜𝑛 )(0.4573

(104.48)1%

95%

94%

𝑛𝑜𝑛 )(0.634

(183.26)1%

97%

96%

𝑛𝑜𝑛 )(0.8149

(60.93)1%

92%

90%

5.3443
(13.55)1%
22.442
(14.08)1%
7.8857
(15.21)1%
7.4176
(12.70)1%
7.3596
(16.94)1%
6.9076
(9.36)1%

Sample size : 17
Equation type : Linear
Dependent variable:Bio.De.
Independent variables : Barrel Price ،Time
Estimation Method: OLS
Case No.:1
V ar .& t es t
Co ns t ant
Pr ice and t-test
Co untries
A nd t - t es t
B lk .B io .De..
-10697.5
-0.30677
(−13.54)1%
(−4.55) 1%
USA .B io .De.
-44905
-1.5649
(−14.07)1%
(−5.75) 1%
A r g B io .De
-15789
-0.29241
(−15.20)1%
(−3.30) 1%
B r a.B io .De.
-14857
-0.12287
(−12.70)1%
(−1.23) 25%
Fr a B io .De
-14731.4
-0.13985
(−16.93)1%
(−1.88) 5%
G er B io .De
-1381
-0.0329
(−9.34)1%
𝑛𝑜𝑛)(−0.26

(1.299)1%

(104.13)1%

95%

94%

6.7318
(14.11)1%

-0.42669
(−5.23)1%

-13467.4
(−14.09)1%

Ita.Bio.De.

(1.112) 1%

(104.58)1%

95%

94%

6.2455
(14.24)1%

-0.42942
(−5.73) 1%

-12496.6
(−14.23)1%

Es p.B io .De.
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𝑛𝑜𝑛 )(0.7926

(46.78)1%

𝑛𝑜𝑛 )(0.7926

(70.19)1%

𝑛𝑜𝑛)(0.46526

(220.91)1%
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-0.34197
(−4.13) 1%
-0.3102
(−2.76) 1%
-0.0941
(−0.80) 25%

4.6366
87%
91%
(9.58)1%
7.3205
91%
93%
(11.14)1%
12.433
97%
98%
(17.98)1%
𝑪𝒐𝒄𝒌𝒔 𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 < 𝟐𝟎%
𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟏% = 𝟐.𝟓𝟖𝟑، 𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟓% = 𝟏.𝟕𝟓𝟑، 𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟏𝟎%

-9274.2
(−9.56)1%
-14658
(−11.14)1%
-24896
(−17.97)1%

Chi B io .De
T aiB O
Ot her countries
in t he w o r ld

𝟏𝟗𝟔= 𝟏.𝟑𝟒𝟏، 𝒕 − 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝟐𝟓% = 𝟎.
𝟒𝟓 𝑭(𝟐 ، 𝟏𝟕)𝟏% = 𝟖. 𝟔𝟖، 𝑭(𝟐 ، 𝟏𝟕، )𝟓% = 𝟒.
𝟖𝟗𝟖 𝟒 − 𝒅𝒖 = 𝟐.

𝟑𝟕𝟖 𝑫. 𝑾𝟏% ∶ 𝒅𝒍 = 𝟎.

𝟐𝟎𝟏 𝒅𝒖 = 𝟏.
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استقراريه البيانات
تبين من اختبار  Cocks Distance testان بعد املسافة لبيانات معدل السعر وبيانات االنتاج لدول مثل بلغاريا وامريكا وايطاليا واسبانيا هو اقل
من نسبة  % 20والتي تعتبر حسب االختبار عن استقراريه البيانات اما باقي الدول من العينة اذ كانت نسبة البعد في املسافة لبيانات االنتاج فقط اكثر
من النسبة املعتادة بنحو  % 40وهذا يؤكد على ان بيانات االنتاج لهما غير مستقرة .
ثبوت املعنوية
باالستناد الى اختبار  tثبتت معنوية معامالت انحدار الثابت ومعامل انحدار السعر ومعامل انحدار الزمن على مستوى معنوية  % 1لكل دول
العينة باستثناء معامل انحدار السعر لكل من البرازيل واملانيا وباقي دول العالم كانت معنويتهما على مستوى معنوية قدرها  % 25وهي ضعيفة مقارنة
باملعنوية العالية ملعلمة السعر في الدول االخرى مما يوضح قلة فعاليتها على االنتاج وتأثيرها الضعيف ،وباالستناد الى اختبار  Fتبين ان جميع النماذج
املقدر للدول املأخوذة معنوية على مستوى معنوية  % 1مما يعني ان معالم متغيرات السعر والزمن كانت قادرة بشكل كبيرة على تفسير التغيرات
الحاصلة في االنتاج للديزل الحيوي في هذه الدول وانهما كفؤان في تمثيل العالقة ما بينهما  .وتبين ان هذين املتغيرين يفسران التغيرات الحاصلة في
الديزل الحيوي بنسبة أكبر من  % 90لكل دول العينة بينما كانت معامل التحديد لدولة الصين اقل منهم وبنسبة  .% 87وان معامل االرتباط الكلي وفقا
لهذه املعطيات لكل دول العينة يشير على ان جميع النقاط املزدوجة للمتغيرات قريبة جدا من خط االنحدار وهذا يوضح قوة العالقة ما بين متغيري
السعر والزمن مع انتاج الديزل الحيوي.
لم يظهر ضعف في املعنويات فقط في دولة فرنسا وامل انيا والصين بينما كانت املعنويات عالية جدا في الدول االخرى باستثناء الدول املشار اليها في
ثبوت املعنوية وان هذا الضعف في املعنوية يثير الشكل في عالقة متغير السعر والزمن بحدوث ارتباط خطي متعدد وبالرغم من ذلك فان االرتباط
الخطي ما بين متغيري السعر والزمن ضعيفة جدا في باقي الدول ونعتقد ان الترابط في تلك الدول قد يحدث فيها لضعف معنويات معاملها وعليه نعتقد
خلو النماذج من هذه املشكلة ،وعندما اختبرنا النماذج باختبار  D.Wالختبار مشكلة االرتباط الذاتي للمتبقيات العشوائية تم ترتيبها وفقا لجدول 9
االتي:
جدول( :)9اختبار  D.Wالختبار مشكلة االرتباط الذاتي للمتبقيات العشوائية
𝟏̂ = −
𝝆
4

ارتباط ذاتي سالب

𝟎= ̂
𝝆
4 - dl
3.127

القرار غيرحاسم

4 - du
2.898

منطقة القبول

𝟏=̂
𝝆
du
1.102

بلغاريا
امريكا

dl
0.873

القرار غيرحاسم
1.006

0

ارتباط ذاتي موجب

1.6126

النموذج خالي من مشكلة االرتباط
االرجنتين
البرازيل
فرنسا
املانيا
ايطاليا
اسبانيا
الصين
تايلند
باقي دول العالم

0.548
0.4573
0.634
0.8149
1.299
1.112
0.7926
0.7926
0.46526
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يتبين من الجدول اعاله ان كل دول العينة قد اعترت نماذجها مشكلة االرتباط الذاتي ما بين املتبقيات العشوائية باستثناء امريكا ،ايطاليا
واسبانيا خالية من هذه املشكلة اذ وقعت القيمة املحسوبة الختبار  D.Wفي منطقة القبول بينما وقعت قيمة االختبار املحسوبة ما بين الحدين
الحرجين االدنى واالعلى وفي منطقة القرار الغير حاسم من جهة االرتباط الذاتي املوجب ونعتقد ان نموذج بلغاريا خالي من هذه املشكلة بسبب معنويات
معامله والنموذج ككل.

االستنتاجات
.1

.2
.3

.4

شجعت عوامل عديدة واهمها ارتفاع اسعار الطاقة وبخاصة النفط الخام من جهة ،وهيمنة بلدان الشرق االوسط على اغلب احتياطي مصادر
ً
ً
ً
الطاقة االحفورية في العالم وتزايد املخاوف من عدم استمرار تدفق مصادر الطاقة للسوق الدولية لعدم استقرار املنطقة امنيا وعسكريا وسياسيا ،
هذه العوامل فضال عن املشاكل البيئية التي ستسببها مصادر الطاقة االحفورية شجعت البلدان على البحث عن مصادر بديلة للطاقة ومنها الوقود
الحيوي.
ال يخلو انتاج الوقود الحيوي السائل من تداعيات خطيرة تتمثل في االحتياجات الكبيرة من املواد الزراعية االزمة إلنتاجه ،والتي ستنعكس في تزايد
اسعار املواد الغذائية ،فضال عن تزايد الصراعات على املياه واالراي ي كونهما عامالن حاسمان في انتاج املواد الزراعية.
ل
ى
باالستناد الى اختبار  tثبتت معنوية معامالت انحدار الثابت ومعامل انحدار السعر ومعامل انحدار الزمن على مستو معنوية  % 1لكل دو العينة
باستثناء معامل انحدار السعر لكل من البرازيل واملانيا وباقي دول العالم كانت معنويتهما على مستوى معنوية قدرها  % 25وهي ضعيفة مقارنة
باملعنوية العالية ملعلمة السعر في الدول االخرى مما يوضح قلة فعاليتها على االنتاج وتأثيرها الضعيف.
وباالستناد الى اختبار  Fتبين ان جميع النماذج املقدر للدول املأخوذة معنوية على مستوى معنوية  % 1مما يعني ان معالم متغيرات السعر والزمن
كانت قادرة بشكل كبيرة على تفسير التغيرات الحاصلة في االنتاج للديزل الحيوي في هذه الدول وانهما كفؤان في تمثيل العالقة ما بينهما .وتبين ان
هذين املتغيرين يفسران التغيرات الحاصلة في الديزل الحيوي بنسبة أكبر من  % 90لكل دول العينة بينما كانت معامل التحديد لدولة الصين اقل
منهم وبنسبة  .% 87وان معامل االرتباط الكلي وفقا لهذه املعطيات لكل دول العينة يشير على ان جميع النقاط املزدوجة للمتغيرات قريبة جدا من
خط االنحدار وهذا يوضح قوة العالقة ما بين متغيري السعر والزمن مع انتاج الديزل الحيوي.

التوصيات:
 البد من االخذ بنظر االعتبار بكل جدية ملا يتعلق بإنتاج الوقود الحيوي أحد ابرز انواع الطاقة البديلة املتجددة بالنسبة لدول العالم ب شكل عام
والدول املنتجة للنفط والغاز التقليدي الناضب بشكل خاص ،وذلك من اجل وضع الحلول الالزمة ملشكلة نضوب الطاقة التقليدية في وقتها املحدد
مستقبال.
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Abs tract: Biomass is the fuel produced from biomass. The main source of biofuel production. Biomass consists of
firewood, charcoal, agricultural products, waste, The production of liquid biofuels is not without the serious
consequences of the large agricultural needs of its production، which will be reflected In rising food prices, as well
as increasing conflicts over water and land as crucial factors in agricultural production. There are several types of
biofuels: solid biomass, bio-fuel, liquid biofuels. There are also several sources of bio-fuel production: biomass
consisting of organic matter، especially plants that grow randomly in unfertilized land such as coal, Corn, cane and
clover, as well as algae and seaweed. Wood biomass is more abundant on the surface of the earth for biological
materials such as willow, biofuel production from agricultural plants in Brazil and the United States of America،
biofuel production from plant residues that remain in agricultural fields after harvesting crops. The regression
coefficient, the regression coefficient, and the time regression coefficient at a significant level of 1% for all
countries of the sample, except for the regression coefficients of Brazil, Germany and the rest of the world, were
statistically significant. Which is insignificant at a significant level of 25%, which is weak compared to the high
significance of the price parameter in other countries, which shows their lack of effectiveness on production and
its weak impact. On the basis of the F test, all estimated models of the countries obtained were found to be
significant at a significant level of 1%, This means that the parameters of price and time variables were highly
capable of explaining the changes in the production of biodiesel in these countries and that they are sufficient to
represent the relationship between them. These two variables explain the changes in biodiesel by more than 90%
for all countries of the sample while the coefficient of determination of the State of China was lower than them and
by 87%. The total correlation coefficient according to these data for all countries of the sample indicates that all
the double points of the variables are very close to the regression line and this shows the strength of the
relationship between the price and time variables with the production of biodiesel.

Key words : Energy Economic; Econometrics; Biofuel.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى قياس أثر البنية التحتية إلدارة املعرفة في عملية االبتكار ومنتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية؛ تم تصميم أداة
الدراسة وهي :االستبانة لجمع البيانات من الشركة املبحوثة؛ وتم اختبار الصدق والثبات لألداة .تكون مجتمع الدراسة من شركة مجموعة منير
سختيان التجارية وعينة الدراسة تمثلت في اإلدارة العليا والوسطى .أما وحدة املعاينة فتكونت من العاملين بوظيفة مدير ورئيس قسم ونائب رئيس
قسم ومشرف مبيعات وقائد فريق في شركة مجموعة منير سختيان املركز الرئيس في عمان وعدد هم ( ،)140تم اختيار ( )101مديرا منهم بطريقة
العينة العشوائية .استخدمت الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي ،وتوصلت إلى أبرز النتائج اآلتية :وجود مستوى مرتفع من تكنولوجيا املعلومات.
ووجود مستويات متوسطة لباقي مكونات البنية التحتية إلدارة املعرفة (البنية املا دية ،البيئة املادية ،املعرفة العامة ،الثقافة التنظيمية ،والهيكل
التنظيمي) .ووجود مستوى متوسط لعملية االبتكار ومستوى مرتفع ملنتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية ويتمثل ذلك في أمرين أولهما:
املنتجات ذات القيمة املضافة واملنتجات املستندة الى املعرفة .ووجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ( )α ≥ 0.05للبنية التحتية إلدارة
املعرفة بمكوناتها ( تكنولوجيا املعلومات والبيئة املادية واملعرفة العامة والهيكل التنظيمي ) في منتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية .بينما
كان األثر ظاهريا بالنسبة ملكون الثقافة التن ظيمية .وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات لعل أبرزها :ضرورة تعزيز املستويات املتوسطة واالرتقاء
بها من البنية التحتية إلدارة املعرفة في الشركة واملكونة من البنية املادية واملعرفة العامة والهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية مع املحافظة على
املستويات املرتفعة م ن تكنولوجيا املعلومات .واملحافظة على املستويات املرتفعة من منتجات شركة مجموعة منير سختيان املعتمدة على القيمة
املضافة واملستندة الى املعرفة لالستمرار في سوق املنافسة وتعزيز سمعة منتجات الشركة لدى الزبائن .وضرورة االهتمام بشكل أكبر بالبنية التحتية
إلدارة املعرفة ملا لها من أثر في عملية االبتكار ومنتجات الشركة.
الكلمات املفتاحية :البنية التحتية إلدارة املعرفة؛ عملية االبتكار؛ منتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية.
مشكلة الدراسة وعناصرها:
تتمثل مشكلة الدراسة في وجود فجوة معرفية بين ما هو مبحوث فيه من البنية التحتية إلدارة املعرفة في مؤسسات وشركات مختلفة وبين ما
ينبغي فيه البحث والتمحيص في مؤسسات وشركات أخرى؛ ومنها شركة مجموعة منير سختيان في األردن .وذلك كما جاء في توصيات عدد من الدراسات
السابقة مثل دراسة ) ، Hajir, A.Jinan et al.,(2015ودراسة  Abualoush Shadi ,et al., (2018).وغيرها .وبالتالي ف إن الغرض من هذه الدراسة هو
قياس أثر البنية التحتية إلدارة املعرفة في عملية االبتكار ومنتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية .ويمكن تحقيق غرض الدراسة من خالل
اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 .1ما مستوى توفر البنية التحتية إلدارة املعرفة شركة مجموعة منير سختيان التجارية في األردن؟
 .2ما مستوى عملية االبتكار ومنتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية في األردن؟
 .3ما أثر البنية التحتية إلدارة املعرفة في عملية االبتكار ومنتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية في األردن؟

أثر البنية التحتية إلدارة املعرفة يف عملية االبتكار ومنتجات شركة جمموعة نري سختيان التجارية

غسان العمري

أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الدراسة من الناحية النظرية من خالل أدبيات إدارة املعرفة وبنيتها التحتية املتكاملة في املؤسسات والشركات .ومن الناحية العملية
من خالل توفر البنية التحتية الالزمة إلدارة املعرفة في شركة مجموعة سختيان التجارية بشكل خاص وأثرها في عملية االبتكار ومنتجات الشركة.
هدف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الهدف الرئيس املتعلق بقياس أثر البنية التحتية إلدارة املعرفة في عملية االبتكار ومنتجات شركة مجموعة
منير سختيان .وينبثق عنه اهداف فرعية أخرى تتمثل في قياس مستويات متغيرات الدراسة.
فرضيات الدراسة:
لإلج ابة على تساؤالت مشكلة الدراسة يمكن صياغة الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسة :ال يوجد أثر للبنية التحتية إلدارة املعرفة عند مستوى داللة ) ) α≤0.05في عملية االبتكار ومنتجات شركة مجموعة منير سختيان
التجارية في األردن
الفرضية الفرعية األولى ال يوجد أثر للبنية التحتية إلدارة املعرفة عند مستوى داللة ) ) α≤0.05في عملية االبتكار في شركة مجموعة منير سختيان
التجارية في األردن
الفرضية الفرعية الثانية ال يوجد أثر للبنية التحتية إلدارة املعرفة عند مستوى داللة ) ) α≤0.05في منتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية في
األردن
أنموذج الدراسة:
يتمثل املتغير املستقل في هذه الدراسة من البنية التحتية إلدارة املعرفة واملكونة من (ثقافة الشركة والهيكل التنظيمي وتكنولوجيا املعلومات
واملعرفة العامة املشتركة والبنية التحتية) وأما املتغيرين التابعين فهما عملية االبتكار ومنتجات الشركة ا ملكونة من (منتجات ذات قيمة مضافة
ومنتجات مستندة الى املعرفة) في شركة مجموعة منير سختيان .وقد تم االعتماد على عدد من الدراسات في اعداد االنموذج منها دراسة Fernandez
)  and Sabherwal (2015ودراسة )  Hajir, A.Jinan et al.,(2015ودراسة ) Masa’deh, R., et al.,(2019وغيرها واصبح االنموذج كما هو مبين في
شكل رقم( )1كأنموذج الدراسة االفتراي ي وذلك على النحو اآلتي:

شكل ( :)1أنموذج الدراسة

منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي كونه املناسب إلجراء مثل هذا البحث ؛ حيث يمكن بموجبه وصف مجتمع الدراسة
ومتغيراتها وتحليل تلك املتغيرات بصورة علمية رصينة.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من شركة مجموعة منير سختيان في األردن  ،حيث تأسست الشركة منذ عام 1933؛ فبدأت بصيدلية منير سختيان في
ً
طولكرم  -فلسطين ،ومن ثم بالتوسع ملختلف البالد لتنش ئ شركة قوية إقليميا لتعمل في املجاالت املتنوعة بما في ذلك التجارة ،والتسويق ،والتوزيع،
والخدمات ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والتصنيع؛ مثل تصنيع مستحضرات التجميل واألدوية وأدوات النظافة والكيماويات .وهي أول شركة
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تحصل على شهادة ( جي أم بي) للمستحضرات الد وائية األوروبية في منطقة الشرق األوسط ،وأول مصنع للبيوت الزجاجية في العالم العربي وأول شركة
لتصدير األدوية املصنعة ً
محليا إلى أوروبا واألولى في ادخال (س ي  3آي) التحكم في االتصاالت ونظم املعلومات في املنطقة العربية.
عينة الدراسة:
تمثلت عينة الدراسة من اإلدارة العليا والوسطى في الوظائف اإلدارية (املديرون ،واملساعدون  ،ورؤساء أقسام ،ورؤساء الشعب ومديرو الفرق)
في شركة منير سختيان التجارية
وحدة املعاينة:
ً
وحدة املعاينة تم سحب عينة عشوائية بسيطة مكونة من ( )103فردا من أصل ( )140يعملون في الشركة حسب الجداول اإلحصائية في
تحديد حجم العينة .وتبين أن اثنتين غير صالحتين فتم استبعادهما واجراء التحليل على ( )101استبانة أي ما نسبته ( )% 72وهي نسبة مقبولة
ً
احصائيا ).Sekaran, U. and Boogie, R. (2013
ثبات أداة الدراسة:
تم قياس ثبات الدراسة من خالل استخدام معامل  Cronbach Alphaكما هو مبين في الجدول ( )1
جدول( )1قيم معامل االتساق الداخلي (  )Cr o nbac h A lphaلفقرات أداة الدراسة
()Cronbach Alpha

Culture

.667

Par agr aph
Number s
5

Structure

.603

4

IT

.887

5

Common knowledge
Physical environment
KM Infrastructure
A ll Par agr aphs

.887
.818
.846
.908

5
5
24

V ar iables

V ar iables
Value added
products
Knowledge base
products
Innovation
process

Cr onbac h
A lpha
.823

Par agr aph
Number s
5

.773

5

.786

5

ً
بناء إلى البيانات الواردة في الجدول رقم ( ،)1نجد أن نتيجة كرونباخ ألفا تراوحت بين ( ) 0.887- 0.603باإلضافة إلى أن قيمة كرونباخ ألفا
لجميع الفقرات كانت)  ،) 0.908لذا يمكن وصف أداة الدراسة بالثبات ،وأن البيانات التي تم الحصول عليها ومن خاللها مناسبة لقياس املتغيرات،
وتخضع لدرجة اعتمادية جيدة ومالئمة إذ زادت قيمة كرونباخ ألفا عن  ،% 60وبالتالي فإنها تكون مقبولة )(Sekaran, U. and Bougie, R., 2013

التعريفات اإلجرائية:
البنية التحتية إلدارة املعرفة ( )KM Infrastructureهي األساس الذي تقوم عليه إدارة املعرفة في شركة مجموعة منير سختيان التجارية وتتضمن
خمس مكونات رئيسة هي :الث قافة التنظيمية والهيكل التنظيمي والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واملعارف العامة والبيئة املادية وتم قياسها من
خالل عبارات االستبانة من ()24- 1
عملية االبتكار ) ) Innovation processيقصد بعملية االبتكار تحويل القدرات إلى منتجات وخدمات وعمليات جديدة وهو نوعان يتمثالن في تجديد في
املنتج أو الخدمة وتجديد في مختلف املهارات واألنشطة الالزمة لتوريدهما في شركة مجموعة منير سختيان التجارية وتم قياسها من خالل عبارات
االستبانة من ()29- 25
املنتجات( ) Productsتشمل منتجات شركة مجموعة منير سختيان نوعان املنتجات ذات القيمة املضافة واملنتجات املستندة الى املعرفة وتم قياسها
من خالل عبارات االستبانة من ()34- 30

اإلطار النظري:

ُت ّ
عد البنية التحتية إلدارة املعرفة األساس الذي تقوم عليه إدارة املعرفة وتتضمن خمس مكونات رئيسة هي :الثقافة التنظيمية والهيكل
التنظيمي والبنية التحتية لت كنولوجيا املعلومات واملعارف العامة والبيئة املادية ) Fernandez and Sahiwal (2015ويمكن تفصيل املكونات الرئيسة
للبنية التحتية إلدارة املعرفة على النحو اآلتي:
الثقافة التنظيمية  :تعد الثقافة بأنها مجموعة من القيم األساسية واالفتراضات واملعتقدات والتفاهمات واملعايير التي يتشارك بها أعضاء املنظمة .أما
الثقافة التنظيمية فهي تشير الى نظام ذي معنى يحتفظ به أعضاء املنظمة ويميز املنظمة عن املنظمات األخرى وهي عبارة عن خصائص القيم والتقاليد
والسلوكيات التي يتشارك فيها العاملون في الشركة ) Dessler (2017وهناك سبع خصائص أساسية للثقافة التنظيمية هي :االبتكار وتحمل املخاطر،
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واالهتمام بالتفاصيل ،وتوجه النتائج  ،وتوجيه األفراد ،وتوجيه الفريق ،والتنافسية والتعاون  ،واالستقرار .تنتقل الثقافة إلى املوظفين في املنظمة بعدد
من األشكال تساهم في بناء الثقافة التنظيمية القوية ومنها القصص والطقوس والرموز املادية واللغة ) ( Judge& Robbins , 2017
الهيكل التنظيمي  :هو الشكل الرسمي لعالقات املهام والسلطة التي تتحكم في كيفية تنسيق األشخاص إلجراءاتهم واستخدام املوارد لتحقيق األهداف
التنظيمية Jones (2000) .يحدد الهيكل التنظيمي كيفية تقسيم مهام الوظيفة رسميا او تجميعها وتنسيقها ويحتوي تصميم الهيكل على سبعة عناصر
رئيسة هي :تخصص العمل ،واإلدارات ،وسلسلة القيادة ،ونطاق السيطرة ،واملركزية والالمركزية ،والرسمية ،وأخيرا نطاق الحدود Judge& Robbins
) (2017وتعتمد إدارة املعرفة إلى حد كبير على الهيكل ا لتنظيمي .وهناك عدة جوانب للهيكل التنظيمي ذات صلة :الهيكل الهرمي ،والهياكل واألدوار
املتخصصة التي تدعم إدارة املعرفة على وجه التحديد .ومجتمعات املمارسة :ويعرف مجتمع املمارسات بأنه عبارة عن مجموعة عضوية منظمة ذاتيا من
األفراد الذين يتم توزيعهم ونشرهم جغرافيا أو تنظيميا ولكن بانتظام ملناقشة القضايا ذات االهتمام املشترك .ويوفر مجتمع املمارسات الوصول إلى
مجموعة أكبر من األفراد مما هو ممكن داخل حدود اإلدارة التقليدية( Fernandez, et al., 2004 ).
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات  :تتضمن تطوير نظم تكنولوجيات معالجة البيانات وتخزينها وتكنولوجيا ونظم االتصاالت ،وقواعد البيانات
ومستودعات البيانات ،حيث تتيح طرق نظامية لقياس قدرات املنظمة في أربعة مناحي هي الوصول( ) reachأي كفاءة التواصل واالتصال الى اكبر عدد
ممكن من املناطق الجغرافية والروابط بين الشركاء  ،والعمق (  ) Depthأي فاعلية االتصاالت في إيصال املعلومات والتفاصيل بنطاق واسع الى الزبائن
وفق طلباتهم وايصاء الزبون ) ، (customizationواالغناء () Richnessبمعنى ان زخم قنوات االتصاالت يتيح وصول املعلومات للمستخدم بطرق
مختلفة مثل لغة الجسم وتعابير الوجه ونغمة الصوت وتعطي تغذية راجعة سريعة  ،والشمولية( ) Aggregationبسبب تكنولوجيا املعلومات املتقدمة
امكن الوصول الى مناجم البيانات ومستودعاتها والتي تتضمن كما كبيرا من املعرفة التي يتم ربطها لغايات االنتفاع بها في املنظمة  .ويمكن تلخيص ذلك
بان قدرات تكنولوجيات املعلومات األربع مكنت من تحسين إدارة املعرفة من خالل تسهيل عملياتها األربع وهي اكتشاف املعرفة( )Discoveryثم
اكتسابها (  )Captureثم مشاركتها( ) sharingوأخيرا تطبيقها( ( Fernandez, et al., 2004 ) .)application
املعرفة العامة  :تمثل املعرفة املشتركة بين افراد املنظمة مجموعة الخبرات املتراكمة والفهم املشترك للمعرفة واملبادئ واألنشطة التي تدعم التواصل
والتنسيق في املنظمة وتتكون من اللغة املشتركة ،ومجاالت املعرفة الفردية ،واملخطط املعرفي املشترك ،واملعايير املشتركة ،وعناصر املعرفة املتخصصة
الشائعة بين األفراد الذين يتقاسمون املعرفة .ويتعلق باملعرفة العامة املشتركة مفهومان مهمان هما القدرة االستيعابية ومعرفة املجال املشترك الذي
يعمل به املختصون داخل املنظمة مثل تشارك املالية مع تكنولوجيا املعلومات لغايات توليد قيمة للمنظمة وتشارك إدارة االعمال ونظم املعلومات
لتوليد ميزة إبداعية أخرى داخل املنظمة بحيث يصعب تقليدها من البيئة الخارجية وهكذا( Fernandez & Sabherwal, 2015 ) .
البيئة املادية  :تشمل على الجوانب الرئيسة للبيئة املادية تصميم املباني والفصل بينها ،بحيث تكون غرف االجتماعات واملكاتب واملمرات منفصلة وذات
احجام وأرقام مختلفة ويكون بينها أماكن مخصصة لتسهل مشاركة املعرفة والتعلم بين املوظفين مثل غرف الكافتيريا واالستراحة وتناول القهوة
ومبردات املياه ) (Fernandez & Sabherwal, 2015
عملية االبتكار  :يعد االبداع(  ) creationالخطوة األولى لالبتكار(  )Innovationفي حين يقصد باالبتكار تحويل القدرات الى منتجات وخدمات وعمليات
جديدة وهو نوعان في كل مؤسسة هما :تجديد في املنتج او الخدمة وتجديد في مختلف املهارات واألنشطة الالزمة لتوريدهما؛ وقد ينبع االبتكار من
احتياجات السوق او الزبائن وقد تكون الحاجة دافع الى االبتكار؛ وقد يأتي من تطوير املهارات واملعرفة التي يتعلمها االفراد في املؤسسة ،اما االبتكار
كوظيفة فيعنى بتوفير سلع وخدمات اقتصادية افضل ذات قيمة مضافة ،العلي واخرون ) ( 2020ويقصد بعملية االبتكار أمران هما :حسين العصف
الذهني بين العاملين؛ وذلك لتحسين االبتكار واالستكشاف األفضل لألفكار الجديدة في الشركة وتدعم الشركة عملية االبتكار من خالل تشجيع البحث
والتطوير )) Fernandez et al., 2004
املنتجات  :في سوق املنافسة الفائقة تتأثر منتجات الشركة بكل من إدارة املعرفة واملعرفة التراكمية ،حيث يظهر ذلك في مخرجاتها ومنتجاتها بشكل
عام؛ وفي املنتجات ذات القيمة املضافة واملنتجات املستندة الى املعرفة بشكل خاص .ويقصد باملنتجات ذات القيمة املضافة هي املنتجات الجديدة التي
تحسنها إدارة املعرفة واملمارسات الفضلى ويظهر ذلك جليا من خالل االبتكار والقيمة املضافة التي تميزها عن املنتجات القديمةFernandez & ،
) Sabherwal (2015ومثال ذلك سيارات الهايبرد الجديدة لشركة فورد والتي اختلفت عن سابقاتها في توفير تكاليف الوقود من خالل االستخدام
املشترك لبطارية السيارة الكهربائية ووقود البنزين ؛ وكذلك سيارات الكهرباء الحديثة التي تعمل بشحن الكهرباء مع االستغناء عن وقود البنزين .ويقصد
باملنتجات املستندة الى املعرفة تلك املنتجات التي تقدمها شركات االستشارات لصناعة السيارات املستندة على املخزون املعرفي للخبراء واملبرمجين
واملختصين في امليكانيك؛ ومثال ذلك أيضا عندما تستخدم بعض الشركات شبكات التواصل والبرمجيات التي تتيح للزبائن املشاركة في حل املشكالت
التي يتعرضون لها من خالل تزويدهم ببرمجيات يتم تحديثها لت ساهم في تشخيص الخلل وحل املشكلة كما في فحص السيارات باستخدام الكمبيوتر.
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الدراسات السابقة:
اختبرت دراسة العمري ( ) 2008أثر آليات وتكنولوجيات إدارة املعرفة في تطوير رأس املال الفكري في الشركات الصناعية األردنية .تم جمع
البيانات من ( ) 64شركة صناعية مساهمة عامة بواسطة االستبانة ،وتوصلت الدراسة الى أبرز النتائج اآلتية :وجود مستويات فوق املتوسطة من
اآلليات والتكنولوجيات؛ وكانت أكثر آلية مستخدمة هي املعايير وبمتوسط حسابي عالي ،وأكثر تكنولوجيا مستخدمة هي قواعد البيانات بدرجة عالية.
وتبين وجود أثر لكل من التدريب في موقع العمل واملمارسات الفضلى في إثراء راس املال الفكري؛ وللممارسات الفضلى في إثراء رأس املال البشري؛ في حين
كان للتدريب في موقع العمل واملمارسات الفضلى أثر في إثراء رأس مال الزبون .ووجود أثر لكل من نظم تخطيط املوارد وتعدين البيانات في إثراء رأس
املال الفكري  ،والبشري والهيكلي والزبون؛ وتوصلت الى توصيات منها اجراء املزيد من الدراسات في هذا املجال لزيادة الوعي بأثر آليات وتكنولوجيات إدارة
املعرفة في إثراء رأس املال الفكري في الشركات املختلفة.
Kushwaha Pooja and Rao.M.K., ( 2015)Integrative role of KM infrastructure and KM strategy to enhance individual
competence. Conceptualizing knowledge process enablement

فحصت الدراسة دور تكامل البنية التحتية إلدارة املعرفة بأبعادها (التعاون  ،الثقة ،التعلم  ،الرسمية ،املركزية ،دعم تكنولوجيا املعلومات،
التكنولوجيا املشكلة للمهارة) مع استراتيجية إدارة املعرفة (التخصيص (  )personalizationوالتدوين ( )Codificationلتعزيز الكفاءة الفردية (املعرفة
واملهارة والقدرة) ضمن تصور تمكين عملية املعرفة .وخلصت الى نتيجة مفادها أن توفير البنية التحتية إلدارة املعرفة واستراتيجية إدارة املعرفة يسهل
بيئة مناسبة لتطوير الكفاءة الفردية والتنظيمية في املنظمة .واستفادت الدراسة الحالية منها في بناء انموذج الدراسة.

Hajir, A.Jinan et al.,(2015) The Role of Knowledge Management Infrastructure in Enhancing Innovation at Mobile
Telecommunication Companies in Jordan
استكشفت دراسة ) Hajir, A.Jinan et al.,(2015دور البنية التحتية إلدارة املعرفة املكونة من ( الثقافة التنظيمية ،والهيكل التنظيمي،

واملوارد البشرية ،وتكنولوجيا املعلومات ،والبيئة املا دية) في تعزيز االبتكار في شركات االتصاالت الخلوية في األردن .تم توزيع( )300استبانة على شركات
االتصاالت الخلوية الثالثة .وخلصت الى نتيجة وجود أثر للبيئة التحتية إلدارة املعرفة على االبتكار؛ وأن أكبر مكونات البيئة التحتية املؤثرة على االبتكار
هي تكنولوجيا امل علومات واوصت الشركات بمزيد من االستثمار في البنية التحتية وخاصة تكنولوجيا املعلومات ملا لها من دور في االبتكار وتحقيق امليزة
التنافسية لشركات االتصاالت .وقد استفادت الدراسة الحالية منها في بناء انموذج الدراسة وخاصة املتغير املستقل وهو البنية التحتية إلدارة املعرفة.
Naqshbandi,M..& Jasimuddin,S. (2018) .Knowledge-Oriented Leadership And Open Innovation: Role Of Knowledge
Management Capability In France-Based Multinationals.
اختبرت دراسة ) Naqshbandi..& Jasimuddin,S. (2018العالقة بين القيادة ذات التوجه املعرفي واالبتكار املفتوح من خالل متغير وسيط هو

دور قدرات إدارة املعرفة (الهيكلية والتكنولوجية والثقافية ) في شركات متعددة الجنسية في فرنسا .تم جمع البيانات من(  )172فرع لشركة متعددة
الجنسية في فرنسا .وتوصلت الدراسة الى نتائج منها :القيادة ذات التوجه املعرفي عالية املستوى تقود الى تعزيز قدرات إدارة املعرفة وتحسن من
مخرجات االبتكار املفتوح ،وأن قدرات إدارة املعرفة املمثلة في بنيتها الثقافية والهيكلية والتكنولوجية تتوسط العالقة بين القيادة ذات التوجه املعرفي
واالبتكار املفتوح  ،واوصت بمزيد من الدراسات في هذا الح قل .واستفادت الدراسة الحالية منها في بناء انموذج الدراسة وخاصة املتغير التابع األول وهو
االبتكار.
Abualoush Shadi ,Et Al., (2018).The Role Of Knowledge Management Process And Intellectual Capital As Intermediary
Variables Between Knowledge Management Infrastructure And Organization Performance
اختبرت دراسة ) Abualoush Shadi, et al., (2018دور عمليات إدارة املعرفة( توليد املعرفة وتخزين املعرفة ومشاركة املعرفة وتطبيق املعرفة )

ورأس املال الفكري (البشري والهيكلي والعالقاتي) كمتغير وسيط بين متغيري البنية التحتية إلدارة املعرفة (الثقافة التنظيمية والهيكل التنظيمي،
والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات ) واألداء التنظيمي(املالي وغير املالي) في شركات الصناعة الغذائية في األردن .وتوصلت الدراسة إلى أبرز النتائج
االتية :وجود أثر مباشر للبنية التحتية إلدارة املعرفة على عملية إدارة املعرفة ورأس املال الفكري؛ ووجود أثر مباشر لعمليات إدارة املعرفة وراس املال
الفكري على األداء التنظيمي؛ في حين كان تأثير مباشر ضئيل للبنية التحتية إلدارة املعرفة على األداء التنظيمي .وأوصت بمزيد من الدراسات بهذا
الخصوص لتعزيز دور تكنولوجيا املعلومات في مشاركة وتبادل املعرفة في الشركات .وقد استفادت الدراسة الحالية منها في بناء انموذج الدراسة وخاصة
املتغير املستقل وهو البنية التحتية إلدارة املعرفة.
Masa’deh, R., et al., (2019). The role of knowledge management infrastructure in enhancing job sat isfaction: A developing
country perspective
استكشفت دراسة ) Masa’deh, R., et al.,(2019دور البنية التحتية إلدارة املعرفة( الهيكلية والثقافية والتكنولوجية ) في تعزيز الرضا

الوظيفي منظور الدولة النامية .تم توزيع ( )168استبانة على أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الزرقاء في األردن .وخلصت الدراسة إلى وجود أثر
إيجابي للبيئتين التكنولوجية والثقافية في الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية وعدم وجود أثر للبيئة الهيكلية إلدارة املعرفة في الرضا الوظيفي
ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة .وأوصت الدراسة بمزيد من الدراسا ت في هذا املجال وقد استفادت الدراسة الحالية منها في بناء انموذج الدراسة
وخاصة املتغير املستقل.
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نتائج التحليل اإلحصائي:
 .1نتائج خواص العينة الديموغر افية
النوع االجتماعي  :بينت النتائج أن نسبة الذكور ( )% 67.3وأن نسبة االناث هي ( )% 32.7وهذا يؤشر على تفوق نسبة الذكور على االناث ولعل السبب في
ذلك يعود الى طبيعة عمل شركة مجموعة منير سختيان التجارية.
العمر :أظهرت نتائج العمر أن الفئتين الرابعة والخامسة ( )40- 35و(أكثر من  40سنة) تشكالن ما نسبته ( )% 63.4من العينة وأن الفئة ( )24- 29سنة
شكلت ما نسبته ( )% 9.9وباقي النسبة للفئة العمرية من ( )34- 30وهي ( )% 26.7مما يؤشر على فئات الشباب في الشركة.
الخبرة :بينت نتائج الخبرة أن أعلى الفئات هي للسنوات أكبر من ( )10اذ بلغت النسبة ( )% 44.6وأن أقل الفئات للخبرة أقل من سنة ( )% 1وتوزعت باقي
النسب على الفئات األخرى وهو مؤشر على ان الشركة فيها استقرار وظيفي وخبرات متراكمة تعظم من منتجاتها وتساهم في بلورة سمعتها في السوق
الذي تخدمه.
املسمى الوظيفي  :بينت نتائج املسمى الوظيفي في الشركة ان نسبة املديرين ورؤساء األقسام فيها شكلت النسبة األكبر وهي ( )% 41.6وأن نواب رؤساء
األقسام هي ( )% 25.7وان مشرفي املبيعات هي ( )% 16.8وأن نسبة قادة الفرق هي ( )% 15.8وهو مؤشر على الهرمية التنظيمية املوزعة حسب طبيعة
عمل الشركة التي تعنى باملنتجات التي يلزمها فرق العمل واملبيعات.
 .2نتائج اختبار اإلحصاء الوصفي
ً
تم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي في بناء االستبانة ليعبر عن األوزان اآلتية (ال اتفق تماما ( ،)1ال اتفق ( ،)2محايد ( ،)3اتفق ( ،)4اتفق تماما (.)5
وللوصول إلى ثالثة مستويات تقيس األهمية ملتغيرات الدراسة فانه تم استخدام املعادلة اآلتية:
 (2.33- 1).1.33= 3 /1- 5منخفض) ( 3.67- 2.34متوسط ( 5- 3.68) .مرتفع
مستويات البنية التحتية إلدارة املعرفة:
جدول( :)2املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للبنية التحتية إلدارة املعرفة
Lev el

St d. Deviat io n

Mean

N

Medium

.598

2.97

101

C u lture

High
Medium
Medium
Medium

.606
.657
.461
.605

3.85
3.23
3.44
3.19

101
101
101
101
101

IT
Co mmon knowledge
Physical environment
St ructure
)V alid N (listwise

ت ظهر نتائج الجدول ( ) 2املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وأن أعلى مستوى هو لتكنولوجيا املعلومات حيث بلغ املتوسط الحسابي
( )3.85واالنحراف املعياري ( )0.606وان اقل مستوى هو للثق افة التنظيمية حيث بلغ املتوسط الحسابي ( )2.97واالنحراف املعياري( )0.598وباقي
املستويات متوسطة وبالترتيب التالي البيئة املادية ثم املعرفة العامة والهيكل التنظيمي.
مستويات عملية االبتكارومنتجات الشركة:
جدول( :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لعملية االبتكار واملنتجات
Medium
H igh

Std. Deviation
.656
.591

Mean
3.29
3.88

N
101
101

Medium

.578

3.66

101

H igh

.522

3.77

101
101

innovation
Value added
product
Knowledge base
product
KM products
)Valid N (listwise

تظهر نتائج الجدول ( )3مستويات مرتفعة ملنتجات شركة مجموعة منير سختيان إذ جاء املتوسط الحسابي) )3.77واالنحراف املعياري()0.522
وتبين أن هذه النسبة ناتجة عن أن القيمة املضافة للمنتج بمستوى مرتفع)  ( 3.88وأن املنتج املعتمد على املعرفة بمستوى متوسط) ( 3.66وجاء
باملرتبة األخيرة مستوى متوسط أيضا االبتكار) ( 3.29وبانحراف معياري)) 0.656
 . 3نتائج اإلحصاء االستداللي
قبل اختبار الفرضيات ولتحقيق شروطها ال بد من اجراء اختباري التوزيع الطبيعي للمتغيرين التابعين واختبار معامل التضخم للمتغير امل ستقل.
اختبار التوزيع الطبيعي :
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جدول ( :)4اختبارالتوزيع الطبيعي
One- Sample Ko lmo go r o v - Smir no v T es t
innovation
N
101
Normal Parameters a,b
Mean
3.29
Std. Deviation
.656
Most Extreme Differences
Absolute
.128
Positive
.100
Negative
-.128
Kolmogorov-Smirnov Z
1.286
)Asymp. Sig. (2-tailed
.073
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

KM products
101
3.77
.522
.135
.135
-.130
1.359
.051

تم اختبار التوزيع الطبيعي للمتغيرين التابعين وهما االبتكار واملنتجات باستخدام اختبار  One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testوتظهر النتيجة
في الجدول ( )4قيم  zعلى النحو االتي)  )1.359 ، 1.286وهي اقل من ( ) 5والتي يقابلها قيم  sigوهي على النحو االتي( )0.73 ، 0.51وهما أكبر من
قيمة املعنوية(  ) 0.05ما يؤشر على التوزيع الطبيعي لبيانات املتغير التابع
اختبار معامل التضخم :
جدول( :)5
VIF
1.226
1.191
1.440
1.267
1.199

Co llinear it y St at is t ic s
Tolerance
0.815
0.839
0.694
0.789
0.833

Culture
IT
Common knowledge
Physical environment
Structure

تشير نتائج الجدول (  )5معامل التضخم  VIFللمتغيرات الفرعية للبنية التحتية إلدارة املعرفة في الشركة بانها تراوحت بين ()1.440- 1.191
وهي جميعها اقل من(  ) 5في حين تراوحت قيم  Toleranceبين( )0.839- 0.694وهي اكبر من قيم املعنوية .) 0.05 (sig
اختبار الفرضيات
الفرضية الرئيسة األولى :ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ) ) α≤0.05للبنية التحتية إلدارة املعرفة في عملية االبتكار ومنتجات
شركة مجموعة منير سختيان التجارية.
تم اختبار الفرضية باستخدام االنحدار املتعدد وذلك على النحو اآلتي:
جدول( :)6نتائج تحليل االنحدار املتعدد للبنية التحتية إلدارة املعرفة في عملية االبتكار ومنتجات الشركة
Sig

R=674a
RS=0.454
F=15.823
Sig=.000a
Df 5

.345
.929
.000
.025
.003
.033

Unstandardized
Standardized
T
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
)(Constant
.355
.375
.948
Culture
.006
.073
.007
.089
IT
.295
.071
.344
4.157
Common knowledge
.164
.072
.208
2.282
Physical environment
.291
.096
.258
3.023
Structure
.155
.071
.180
2.168
a. Predictors: (Constant), , culture, IT, physical environment, common knowledge. structure
b. Dependent Variable: KMINNOPRODUCTS

يظهر الجدول ( )6نتيجة ملخص االنحدار وفيه قيمة معامل االرتباط :إذ بلغت قيمة االرتباط ( )% 67.4ويعني هذا قوة العالقة االيجابية
وبدرجة متوسطة ما بين البنية التحتية إلدارة املعرفة بمكوناتها الخمسة (الثقافة ،وتكنولوجيا املعلومات ،واملعرفة العامة ،والبيئة املادية ،والهيكل
التنظيمي) وبين عملية االبتكار ومنتجات شركة مجموعة من ير سختيان .أما معامل التحديد وقيمته) ). 454ويعني ذلك امكانية تفسير ( )% 45.5من
التغيير في عملية االبتكار ومنتجات شركة مجموعة منير سختيان بالتغيير الحاصل في البنية التحتية إلدارة املعرفة وباقي النتائج تعزى ملتغيرات أخرى.
ويؤشر تحليل تباين االنحدار املتعدد املبينة في الجدول ( )6قيمة (( Fالبالغة ( )15.823وأن قيمة املعنوية( .)sig=.000ويدل ذلك على امكانية
االعتماد على نموذج االنحدار املتعدد في تفسير التغيير الحاصل بتغير عملية االبتكار ومنتجات الشركة بداللة البنية التحتية إلدارة املعرفة .ويستنتج
مما تقدم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ( )α≥ 0.05للبنية التحتية
إلدارة املعرفة في عملية ومنتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية.
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 ،وأن قيمة املعنوية لها( ) 0.00وكذلك قيمة t

كما تؤشر نتائج تحليل االنحدار املتعدد إلى قيمة  tاملقابلة لتكنولوجيا املعلومات(( 4.157
املقابلة للبيئة املادية هي (  )3.023وأن قيمة املعنوية لها هي(  ) 0.003وان قيمة  tاملقابلة للمعرفة العامة هي ( ) 2.282وأن قيمة املعنوية لها هي (
 ) 0.025وان قيمة  tاملقابلة للهيكل التنظيمي هي ( ) 2.168وان قيمة املعنوية لها ( ) 0.033وجميع هذه القيم هي اقل من قيمة املعنوية( )0.05مما
يعني وجود أثر معنوي دال احصائيا ملكونات البنية التحتية جميعها على نتائج عملية االبتكار ومنتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية بينما
الثقافة التنظيمية في املجموعة ليس لها أثر دال احصائيا حيث قيم املعنوية لها)  )0.929وهي أكبر من (.)0.05
الفرضية الفرعية األولى :تم اختبار الفرضية باستخدام االنحدار املتعدد وذلك على النحو اآلتي:
جدول(  :)7نتائج تحليل االنحدار املتعدد للبنية التحتية إلدارة املعرفة في عملية االبتكار في الشركة

=RR
=00.5
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=RRSS
=00.3
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=SSiigg
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.00000aaa
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يظهر الجدول ( ) 7نتيجة ملخص االنحدار وفيه قيمة معامل االرتباط :إذ بلغت قيمة االرتباط ( )%57.8ويعني هذا قوة العالقة االيجابية
وبدرجة متوسطة ما بين البنية التحتية إلدارة املعرفة بمكوناتها الخمسة (الثقافة ،وتكنولوجيا املعلومات ،واملعرفة العامة ،والبيئة املادية ،والهيكل
التنظيمي) وبين عملية االبتكار في شركة مجموعة منير سختيان .أما معامل التحديد وقيمته ( ). 334ويعني ذلك امكانية تفسير ( )% 33.4من التغيير في
عملية االبتكار في شركة مجموعة منير سختيان بالتغيير الحاصل في البنية التحتية إلدارة املعرفة وباقي النتائج تعزى ملتغيرات أخرى.
ويؤشر تحليل تباين االنحدار املتعدد املبينة في الجدول ( )7قيمة (( Fالبالغة ( )9.548وأن قيمة املعنوية)  .( sig=.000ويدل ذلك على
امكانية االعتماد على نموذج االنحدار املتعدد في تفسير التغيير الحاصل بتغير عملية االبتكار ومنتجات الشركة بداللة البنية التحتية إلدارة املعرفة.
ويستنتج مما تقدم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ( )α≥ 0.05للبنية
التحتية إلدارة املعرفة في عملية االبتكار في شركة مجموعة منير سختيان التجارية.
كما تؤشر نتائج تحليل االنحدار املتعدد إلى قيمة  tاملقابلة لتكنولوجيا املعلومات هي ) ، ( 2.034وأن قيمة املعنوية لها (( . 044وكذلك قيمة t
املقابلة للبيئة املادية)  )2.264وأن قيمة املعنوية لها هي(  ) 0.025وان قيمة  tاملقابلة للمعرفة العامة هي ( ) 2.157وان قيمة املعنوية لها هي ( )0.033
وان قيمة  tاملقابلة للهيكل التنظيمي ( ) 2.168وأن قيمة املعنوية لها( ) 0.033وجميع هذه القيم هي اقل من قيمة املعنوية ( )0.05مما يعني وجود أثر
معنوي دال احصائيا ملكونات البنية التحتية جميعها على نتائج عملية االبتكار في شركة مجموعة منير سختيان التجارية باستثناء الثقافة التنظيمية في
املجموعة فانه ليس لها أثر دال احصائيا حيث قيم املعنوية لها هي(  ) 0.780وهي أكبر من (.)0.05
الفرضية الفرعية الثانية :تم اختبار الفرضية باستخدام االنحدار املتعدد وذلك على النحو اآلتي:
جدول(  :)8نتائج تحليل االنحدار املتعدد للبنية التحتية إلدارة املعرفة في منتجات الشركة
Standardized
Coefficients
Beta

Sig

T

R= 0.653
RS= 0.426
=14.152 F

0.039
0.837
0 .000

2.091
-0.206
5.314

-0.017
0.450

Sig=.000a
Df 5

0.135
0.006
0.395

1.506
2.801
0.853

0.140
0.244
0.072

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
0.807
0.386
-0.015
0.075
0.388
0.073

)(Constant
Culture
IT

0.111
0.277
0.062

Common knowledge
Physical environment
Structure

0.074
0.099
0.073

يظهر الجدول ( ) 8نتيجة ملخص االنحدار وفيه قيمة معامل االرتباط :إذ بلغت قيمة االرتباط ( )% 65.3ويعني هذا قوة العالقة االيجابية
وبدرجة متوسطة ما بين البنية التحتية إلدارة املعرفة بمكوناتها الخ مسة (الثقافة ،وتكنولوجيا املعلومات ،واملعرفة العامة ،والبيئة املادية ،والهيكل
التنظيمي) وبين منتجات شركة مجموعة منير سختيان .أما معامل التحديد وقيمته) ). 426ويعني ذلك امكانية تفسير ( )% 42.6من التغيير في منتجات
شركة مجموعة منير سختيان بالتغيير الحاصل في البنية التحتية إلدارة املعرفة وباقي النتائج تعزى ملتغيرات أخرى.
ويؤشر تحليل تباين االنحدار املتعدد املبينة في الجدول( )8قيمة ( ( Fالبالغة ( )14.152وأن قيمة املعنوية( .) sig=.000ويدل ذلك على
امكانية االعتماد على نموذج االنحدار املتعدد في تفسير التغيير الحاصل بتغير منتجات الشركة بداللة البنية التحتية إلدارة املعرفة  .ويستنتج مما تقدم
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رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ( )α≥ 0.05للبنية التحتية إلدارة
املعرفة في منتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية.
كما تؤشر نتائج تحليل االنحدار املتعدد إلى قيمة  tاملقابل لتكنولوجيا املعلومات هي(  ،)5.314وأن قيمة املعنوية لها() 0.000وكذلك
قيمة  tاملقابلة للبيئة املادة ( ) 2.801وأن قيمة املعنوية لها هي(  ) 0.006وجميع هذه القيم هي اقل من قيمة املعنوية( )0.05مما يعني وجود أثر معنوي
دال احصائيا ملكونات البنية التحتية ) تكنولوجيا املعلومات والبيئة املادية ) على منتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية بينما باقي املكونات من
(الثقافة التنظيمية  ،واملعرفة العامة  ،والهيكل التنظيمي) في املجموعة ليس لها أثر دال احصائيا حيث أن قيم املعنوية لها على التوالي( ، 0.837،0.135
 ) 0.395وهي جميعها أكبر من (.)0.05

مناقشة النتائج:
يمكن مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة على النحو اآلتي:
 .1وجود مستوى مرتفع من تكنولوجيا املعلومات حيث توفر املجموعة تكنولوجيا معلومات متقدمة واتصاالت تربطها فيما بينها وفروعها ومع الزبائن
وتساعدها في تخزين معرفتها .ووجود مستويات متوسطة لباقي مكونات البنية التحتية إلدارة املعرفة (البنية املادية :بحيث توفر املجموعة أبنية
مالئمة للعمل غرف اجتماعات ملشاركة املعرفة  ،وغرف استراحات مناسبة يتشارك فيها العاملون معرفتهم ومكاتب مناسبة ملوظفيها ،املعرفة
العامة :بحيث تسود بين املجموعة لغة معرفة مشتركة ومتخصصة بين العاملين ومعايير عمل مشتركة وذهنية ادراكية للمعرفة املشتركة والتراكم
املعرفي لخبرات العاملين فيها للبناء عليها ،الهيكل التنظيمي :اذ تركز املجموعة على الهيكل املصفوفي والالمركزية ودور القيادة اكثر من اإلدارة
وخاصة في مجال فرق العمل وتشجع جماعات املمارسة الفضلى ،وأخيرا الثقافة التنظيمية :حيث تشجع املجموعة على ثقافة العمل الجماعي
املبدع ) في شركة مجموعة منير سختيان التجارية ..واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العمري  )2008( ،في الشركات الصناعية األردنية فيما
يتعلق بمستوى تكنولوجيا قواعد البيانات املرتفع.
 .2وجود مستويات متوسطة من تكنولوجيات إدارة املعرفة :حيث تستخدم املجموعة نظم دعم القرار في قراراتها ونظم الذكاء االصطناعي في عملها
وتخزن املجموعة ممارساتها الفضلى عبر وسائل الكترونية حديثة وتستخدم جماعات النقاش املعتمدة على الويب وتحقق مستوى مرتفع من
توفير صفحات الكترونية لخدمة منتجاتها وتنقب البيانات من مستودعات بياناتها .ووجود مستوى متوسط من اليات إدارة املعرفة :حيث تحرص
املجموعة على استخدام أسلوب العصف الذهني بين العاملين تدريبهم وتدويرهم اثناء العمل كما تؤكد على تعلم العاملين من خالل املالحظة
املباشرة وتأهيلهم مهنيا .واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العمري  ) 2008( ،في الشركات الصناعية األردنية في املستوى فوق املتوسط
لتكنولوجيا واليات املعرفة.
 .3وجود مستوى مرت فع من منتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية ويتمثل ذلك في أمرين أولهما  :املنتجات ذات القيمة املضافة حيث
تحرص املجموعة على تقديم املنتجات الجديدة وتحسين املنتجات القائمة وتستفيد املنتجات ذات القيمة املضافة من االبتكار في املجموعة ومن
التغذية الراجعة من زبائنها على منتجاتها كما تعيد املجموعة تصميم منتجاتها بصورة ذكية بناء على قواعدها املعرفية وثانيهما املنتجات املستندة
على املعرفة ويتمثل ذلك في حرص املجموعة على التعاون مع شركات متخصصة في البرمجيات واالستفادة من املعرفة املخزنة لديها الكترونيا في
توفير الوقت ومن معرفتها املخزنة في تقليل كلف منتجاتها ومشاركة زبائنها في حل مشكالت منتجاتها وتؤكد املجموعة على التواصل مع زبائنها عبر
االنترنت لتوضيح استخدام منتجاتها  .ووجود مستوى متوسط من عملية االبتكار :حيث تحرص املجموعة على عملية العصف الذهني بصورة
مستمرة وتعمل على مأسسة املمارسات الفضلى وتؤكد على تطبيق األفكار املبدعة ودعم جهود البحث والتطوير وتستثمر املجموعة األفكار
اإلبداعية الجديدة في عملها.
 .4وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ( ) α ≥ 0.05للبنية التحتية إلدارة املعرفة بمكوناتها ( تكنولوجيا املعلومات والبيئة املادية
واملعرفة العامة والهيكل التنظيمي ) في عملية االبتكار ومنتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية .بينما كان األثر ظاهريا بالنسبة ملكون
الثقافة التنظيمية .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) Hajir, A.Jinan et al.,(2015
 .5وجود أثر ذو داللة إحصائية معنوية للبنية التحتية إلدارة املعرفة بمكوناتها األربعة في عملية االبتكار باستثناء مكون الثقافة التنظيمية فانه ليس
له أثر معنوي وانما ظاهري .وتتفق النتيجة مع دراسة )  Hajir, A.Jinan et al.,(2015حيث تبين فيها ان اكثر العوامل تأثيرا في االبتكار هو
تكنولوجيا املعلومات في األردن وتتفق مع دراسة ) Naqshbandi,M..& Jasimuddin,S. (2018في متغير التكنولوجيا وتختلف عنه في متغير
الثقافة التنظيمية في فرنسا مما يتطلب املزيد من بذل الجهود لتعزيز دور الثقافة التنظيمية الداعمة لعملية االبتكار.
 .6وجود أثر ذو داللة إحصائية للبنية التحتية إلدارة املعرفة بمكونين هما تكنولوجيا املعلومات والبيئة املادية بينما باقي املكونات كان أثرها ظاهريا.
واختلفت هذه النتيجة عن نتيجة دراسة ) Abualoush Shadi ,et al., (2018التي أظهرت ضعف اثر البنية التحتية إلدارة املعرفة في األداء
التنظيمي في شركات الصناعة الغذائية في األردن.
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:التوصيات
:بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن ادراج التوصيات التالية
 ضرورة تعزيز املستويات املتوسطة من البنية التحتية إلدارة املعرفة في الشركة واملكونة من البنية املادية واملعرفة العامة والهيكل التنظيمي.1
.والثقافة التن ظيمية مع املحافظة على املستويات املرتفعة من تكنولوجيا املعلومات
. ضرورة تعزيز املستويات املتوسطة من اليات وتكنولوجيات إدارة املعرفة في الشركة.2
 املحافظة على املستويات املرتفعة من منتجات شركة مجموعة منير سختيان املعتمدة على القيمة املضافة واملستندة الى املعرفة لالستمرار في.3
.سوق املنافسة وتعزيز سمعة منتجات الشركة لدى الزبائن
 تعزيز املستوى املتوسط من االبتكار في الشركة من خالل التركيز على البحث والتطوير والعصف الذهني وتشجيع األفكار اإلبداعية لدى الع املين.4
.النعكاس ذلك على منتجات الشركة
. تعزيز تكنولوجيا املعلوما ت والبيئة املادية ملا لها من أثر واضح في منتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية.5
 تعزيز دور البنية التحتية إلدارة املعرفة ملا لها من أثر واضح في عملية االبتكار في شركة مجموعة منير سختيان التجارية مع التركيز على الثقافة.6
.التنظيمية الداعمة لالبتكار في الشركة

:املراجع

ً
: املراجع العربية:أوال
 عمان،  دار املسيرة للنشر والتوزيع، ) املدخل إلى إدارة املعرفة2020( ،  العمري غسان، قنديلجي عامر، العلي عبدالستار.1
 أطروحة، ) دراسة أثر آليات وتكنولوجيات إدارة املعرفة في تطوير رأس املال الفكري في الشركات الصناعية األردنية2008( ،  زياد،  العمري.2
 األردن، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، دكتوراه غير منشورة

ً
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Abs tract: The study aimed to measure the impact of the knowledge management infrastructure on the
innovation process and products of Munir Sukhtian Group Trading Company. A questionnaire was designed
to collect data from the surveyed company and its validity and reliability was tested. The study population
consisted of all company employees and the study sample consisted of top and middle level managers. As for
the sampling unit it consisted of (140) managers, heads and deputy heads of the departments, sales
supervisors and team leaders at the Head Office of Munir Sukhtian Trading Group Company. in Amman.
(101) of the managers were randomly sample selected.
The study used analytical descriptive methodology and arrived to the following main conclusions:
There is a high level of IT. There are medium levels of other components of the knowledge m anagement
infrastructure (physical structure, physical environment, general knowledge, organizational culture, and
organizational structure) and innovation process. There is a high level of Munir Sukhtian Group Trading
Company's products represented in two types; the value-added products and the knowledge-based
products.
There is a statistically significant impact at (α= ≥0.05) of the knowledge management infrastructure
with its components (IT, physical environment, general knowledge and organizational structure) in the
company’s commercial products and innovation process. There is an apparent impact for the organizational
culture component.
The study presented a set of recommendations, most notably: There is a need to strengthen and
upgrade the mid-levels of the knowledge management infrastructure, which consists of the physical
structure, general knowledge, organizational structure and organizational culture in the company, while
maintaining high levels of IT.

Key words : knowledge management infrastructure; Innovation process; products of Munir Sukhtian Trading
Group Company.
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امللخص:
هدفت الدراسة للتحري عن األثر املباشر الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية في املنظمات الذكية في مجموعة من الصيدليات العاملة في
محافظة العاصمة عمان ،وكذلك قياس مدى تأثير تمكين العاملين على تعديل أثر استراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة ( االستقطاب
والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء) في املنظمات الذكية في مجموعة من الصيدليات الع املة في محافظة العاصمة عمان ،وتكمن أهمية
الدراسة من خالل النتائج التي يمكن أن تقدمها للتعرف إلى أثر استراتيجيات إدارة املوارد البشرية في املنظمات الذكية ،الدور املعدل لتمكين العاملين في
مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان ،إذ تساهم الدراسة بتزويد املعلومات الضرورية لإلدارة في جميع مستوياتها الدنيا،
الوسطى ،والعليا التخاذ القرارات اإلدارية بالوقت املناسب ،وتمثل مجتمع الدراسة بجميع العاملين في املستويات اإلدارية في الصيدليات املبحوثة والبالغ
ً
عددهم ( )50موظفا .واعتمدت الدراسة العينة امليسرة حيث تألفت عينة الدراسة من مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان
ً
والتي وافقت أن تكون جزءا من هذه الدراسة  ،وقد تم توزيع ( )50استبانة على أفراد عينة الدراسة ،وتم استرجاع ( )44إستبانة ،كان منها ( )2إستبانة
غير قابلة للتحليل ،ليصبح عدد اإلستبانات امل ستردة والقابلة للتحليل اإلحصائي ( ،)42أي ما نسبته ( )% 84.0من إجمالي اإلستبانات املوزعة ،حيث تم
استخدام الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية ) ، (SPSSوخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة معنوية ( )α≥ 0.05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة {االستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم
األداء} في املنظمات الذكية في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان ،حيث أظهرت نتائج التحليل الجزئي أن كل من (االستقطاب
والتعيين ،والتحفيز) قد حققت إسهام بالتأثير في املنظمات الذكية ،بينما (التدريب والتطوير ،وتقييم األداء) لم تحقق اسهام بالتأثير بشكل مباشر وإنما
تكون داعمة الستراتيجيات املوارد البشرية إلحداث التأثير في املنظمات الذكية ،وكذلك يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية
( )α≥ 0.05لتمكين العاملين في تعديل أثر استراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة {االستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز،
تقييم األداء} في املنظمات الذكية في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان.
الكلمات املفتاحية :املوارد البشرية؛ املنظمات الذكية؛ العاملين.

الفصل األول :اإلطارالعام للدراسة والدراسات السابقة
يستعرض هذا الفصل مشكلة الدراسة وبيان أهميتها من خالل الجانب األكاديمي والجانب امليداني ،وكذلك أهدافها ومبرراتها باإلضافة إلى
توضيح األنموذج الذي يمثل اللبنة األساسية التي ترتكز عليها الدراسة والذي تنبثق منه فرضيات الدراسة ،كما يسلط الضوء على التعريفات اإلجرائية
والدراسات السابقة بشقيها العربية واألجنبية.
املقدمة:
يعتبر العنصر البشري من أهم وأقوى دعائم املنظمة العصرية ،فاملوارد البشرية هي أداة التنمية ،واألفراد على كل املستويات داخل الهيكل
التنظيمي هم الجهود املحركة لقاطرة التقدم في ظل االتجاهات العاملية املعاصرة ،فمع تميز هذا العصر بالخبرات والقدرات واملهارات اإلبداعية الخالقة
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ً
والوعي الثقافي التنظيمي ،كان لزاما على األفراد العاملين أو بعبارة أخرى القوى البشرية أن تتحلى بقدر كبير من التعلم والوعي والثقافة املنظمية التي
تجعلهم يقبلون ويدفعون ويدركون ويتأقلمون ويبدعون في كل جديد إشباعا لحاجاتهم وتحقيقا ملصالحهم الخاصة والصالح العام للمنظمة ،ولن يتأتى
ذلك إال من خالل استراتيجيات فعالة لتخطيط وتنمية املوارد البشرية .بالحصول عليها واستقطابها وتنميتها وتدريبها وصيانتها ودفعها وتحفيزها بشتى
السبل ومراجعة تلك االستراتيجية والرقابة على تطبيقها للتعديل وإعادة التطوير في ضوء التغيير والتحسين املستمر واملعرفة املتجددة لرأس املال
البشري (عامر.)2011 ،
ً
ونظرا لحاجة املنظمات إلى زيادة وتيرة التعلم ،لتكون قادرة على مواكبة التغيرات في بيئة األعمال املعاصرة .ولتحقيق ذلك فهي بحاجة ملزيد من
االنفتاح واستقبال األفكار واملفاهيم الجديدة ،كما أنها بحاجة إلى ابتكار سلع وخدمات وطرق جديدة ،وإلى تدريب العاملين وتشجيعهم على املبادرة
واالبتكار أثناء ممارسة أعمالهم  ،وألن االلتزام بتحقيق أهداف املنظمات يعد منبع القيم ومحرك السلوك للمديرين ،فإن تأكيد مفكري وقادة املنظمات
على استخدام املعارف واملهارات من قبل العاملين فضال عن استخدام ذكاؤهم سوف يقود إلى وصول منظماتهم إلى القمة والتميز (املنظمة الذكية) ،من
ً
هنا برزت أهمية دراسة وتحليل مضامين املنظمات الذكية في بيئة األعمال وصوال لتحقيق التكيف مع البيئة بما يمكن من النمو واالستمرار (النواصرة،
.)2019
وقد أولت العديد من املؤسسات والشركات اهتماما ملحوظا بمواردها البشرية عن طريق تبنى مفهوم التمكين ،ملا له أثر فعال على تح سين األداء
والرضا الوظيفي ،فتركيز مفهوم التمكين بشكل رئيس على إقامة وتكوين الثقة بين اإلدارة والعاملين وتحفيزهم ومشاركتهم في اتخاذ القرار وكسر الحدود
اإلدارية والتنظيمية الداخلية بين اإلدارة والعاملين ،أدى إلى وجود الشركات واملؤسسات الرائدة التي أدركت أن االهتمام بالعنصر البشري هو السبيل
للمنافسة وتحقيق التميز .تمكين العاملين ليس بخلطة سحرية لإلدارة لنقلها من حال إلى حال أفضل بسرعة ،وإنما تحتاج إلى مقدمات ،وتهيئة البيئة
ً
التنظيمية ،وإحداث التغيير املناسب على مستوى الفرد واملنظمة ،وصوال إلى تمكين العاملين بش كل ايجابي ومنهجي يحقق أهداف التنظيم وتطلعاته
(الخشالي.)2015 ،
ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتعرف إلى أثر استراتيجيات إدارة املوارد البشرية في املنظمات الذكية ،عندما يكون الدور املعدل لتمكين العاملين
في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
تعد املوارد البشرية املؤهلة أساس نجاح املنظمات املعاصرة على اختالف أنواعها أو قطاعاتها وأحجامها ،إذ تعد املوارد البشرية أهم املوارد
ّ
ّ
اإلنتاجية بدون اإلنسان ستبقى معطلة وبال حراك ،كما واملوارد البشرية تعد
اإلنتاجية على اإلطالق ،بما في ذلك التكنولوجيا واملال ،إذ إن كل املوارد
األداة االستراتيجية املرنة التي تستطيع من خاللها املنظمات املنافسة في ضوء التطورات العلمية والتكنولوجية املتسارعة ،لذا فقد ّ
صبت إدارات العديد
من املنظمات ُجل اهتمامها على مهارات املوارد البشرية وكيفية تطويرها وتحفيزها ودعمها واستخدام كافة اآلليات والعمليات التي تعزز من أدائها ،وأحد
أهم هذه اآلليات هو التمكين.
ً
ً
ويعد التمكين اإلداري مفهوما معاصرا يتطلب تنمية األفراد ورفع قدراتهم ومهاراتهم لحل املشكالت ومواجهة املواقف اإلدارية ،كما يت طلب
منحهم الفرص للمبادأة والتحدي من خالل تخويل الصالحيات ،وإعطائهم املسؤوليات التخاذ القرارات والتعاون واملشاركة باتجاه تحقيق األهداف،
حيث أصبح املديرون يتجهون إلى إيجاد حلول سريعة وذكيه للمشاكل التي تواجههم أو القرارات التي يجب أن يتخذوها ،فلجؤوا إلى توظيف الذكاء
الفردي والفطري لدى العاملين في املنظمة ،وقد أدت سرعة التغيرات العاملية إلى السعي ملشاركة املنظمة مع املجتمع اإلنساني في السعي لزيادة القدرة
عند العاملين في املنظمة لتحقيق التكيف اإليجابي مع هذه التغيرات وجعلها ذات خصائص مميزة .فأصبحت املنظمة وفق املنظور املنظمي بحاجة إلى
عمليات أكثر فاعلية وذكاء لغرض دعم عملية اتخاذ القرار ،والوصول إلى أهدافها بأقصر الطرق  ،وأكثرها فاعلية وللتعامل مع التحديات والصعوبات
والتطورات التي قد تطرأ في بيئة املنظمة ،ويكون ذلك بتوظيف ما لدى املنظمة من قدرات ّ
عقلية وذهنية وتسخيرها لتحقيق أهداف املنظمة.
في ضوء ما سبق تتجسد مشكلة الدراسة في اإلجابة على تساؤل مهم هو:
ما أثر استراتيجيات إدارة املوارد البشرية في املنظمات الذكية ،عندما يكون الدور املعدل لتمكين العاملين في مجموعة من الصيدليات العاملة في
محافظة العاصمة عمان؟
وينبثق من السؤال آنف الذكر األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما مستوى تطبيق استراتيجيات إدارة املوارد البشرية( االستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء) في مجموعة من
الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان؟
 .2ما مستوى تطبيق مفهوم املنظمة الذكية ( فهم البيئة ،إيجاد البدائل االستراتيجية ،التعلم املستمر ،العمليات الذكية ،الذكاء الجماعي) في
مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان؟
 .3ما هو واقع تطبيق تمكين العاملين في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان؟
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 .4ما أثر استراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة( االستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء) في مجموعة من
الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان؟
 .5ما هو الدور الذي يلعبه تمكين العاملين في تعديل أثر استراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة (االستقطاب والتعيين ،التدريب
والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء) في املنظمات الذكية في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان؟
أهمية الدراسة:
تتضح أهمية الدراسة من خالل جانبين رئيسين وهما الجانب األكاديمي ،والجانب امليداني.
 األهمية األكاديمية:
تناولت الدراسة ثالثة متغيرات في غاية األهمية وهم (استراتيجيات إدارة املوارد البشرية ،املنظمات الذكية ،وتمكين العاملين) ،سيما وجود
املنظمات في بيئات شديدة املنافسة في شتى املجاالت ،حيث أصبح امتالك املعلومة لدى املنظمة هي الثروة الحقيقية.
وتأتي أهمية هذه الدراسة من أنها تناولت متغير استراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعاده (االستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز،
تقييم األداء) من منظور املنظمة الذكية بأبعاده ( فهم البيئة ،إيجاد البدائل االستراتيجية ،التعلم املستمر ،العمليات الذكية ،الذكاء الجماعي) في ظل
وجود متغير تمكين العاملين كمتغير معدل لألثر بين متغيري استراتيجيات إدارة املوارد البشرية واملنظمة الذكية؛ وحيث أن الدراسة تقيس أثر
استراتيجيات إدارة املوارد البشرية في املنظمات الذكية ،عندما يكون الدور املعدل لتمكين العاملين يتوقع أن تقدم مادة علمية مفيدة تثري املكتبة
اإلدارية وتفتح آفاق جديدة لها عالقة بمتغيرات الدراسة.
 األهمية امليدانية:
وتظهر أهمية الدراسة من خالل النتائج التي يمكن أن تقدمها هذه الدراسة بعد تحليلها للتعرف إلى أثر استراتيجيات إدارة املوارد البشرية في
املنظمات الذكية ،الدور املعدل لتمكين العاملين في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان ،إذ تساهم الدراسة بتزويد املعلومات
الضرورية لإلدارة في جميع مستوياتها الدنيا ،الوسطى ،والعليا التخاذ القرارات اإلدارية بالوقت املناسب.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى محاولة الكشف عن أثر استراتيجيات إدارة املوارد البشرية في املنظمات الذكية ،عندما يكون الدور املعدل لتمكين العاملين
في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان  ،من خالل ما يلي:
 .1التأطير الفكري والفلسفي ملتغيرات الدراسة من أجل توضيح مفاهيمها وأبعادها ومتغيراتها ،وطبيعة العالقة بينها بحسب األدبيات النظرية
والدراسات السابقة.
 .2بيان مستوى ممارسة اإلدارة الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها (االستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء) في
مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان.
 .3استكشاف مستوى ممارسة املنظمة الذكية بأبعادها ( فهم البيئة ،إيجاد البدائل االستراتيجية ،التعلم املستمر ،العمليات الذكية ،الذكاء
الجماعي) في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان.
 .4تحديد األثر املباشر الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية في املنظمات الذكية في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان.
 .5قياس مدى تأثير تمكين العاملين على تعديل أثر استراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة ( االستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير،
التحفيز ،تقييم األداء) في املنظمات الذكية في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان.
أنموذج الدراسة:
في ظل اإلطار النظري واملضامين امليدانية تتطلب املعالجة املنهجية ملشكلة الدراسة تصميم أنموذج فري ي يشير إلى العالقات املنطقية بين
متغيرات الدراسة لإلشارة إلى الحلول املؤقتة لإلجابة عن األسئلة التي طرحتها مشكلة الدراسة ،ويوضح الشكل ( )1- 1أنموذج الدراسة الذي تم
استخالصه من واقع ا ألدبيات اإلدارية والذي يتمثل باملتغير املستقل وهو "استراتيجيات إدارة املوارد البشرية" واملتغير التابع "املنظمات الذكية" واملتغير
املعدل "تمكين العاملين".
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تمكين
العاملين

H 02

املتغيرالتابع

املتغيراملستقل

استراتيجيات إدارة املوارد البشرية
االستقطاب والتعيين
التدريب والتطوير
التحفيز
تقييم األداء

H01

املنظمات الذكية
H01-1
H01-2

فهم البيئة
إيجاد البدائل االستراتيجية

H01-3
H01-4

التعلم املستمر
العمليات الذكية
الذكاء الجماعي

H01-5

شكل( :)1أنموذج الدراسة ،املصدر :إعداد الباحثون
لتحديد أبعاد املتغير املستقل "استراتيجيات إدارة املوارد البشرية":
(أبو جليدة)2018 ،؛ (محمد)2015 ،؛ ))Anyangwe, 2017؛ ).(Nuangjamnong, Maj, 2017
لتحديد أبعاد املتغير التابع "املنظمات الذكية":
(غنيم)2017 ،؛ (ردايدة)2016 ،؛ ))Lazarevic, Lukic, 2015؛ ).(Calin, Pargaru, Neacsu, 2015
لتحديد أبعاد املتغير املعدل "تمكين العاملين":
(بو بكر)2016 ،؛ (الزيدانيين)2015 ،؛ ) (Jaiswal, Joge, 2018؛ ).)Raime et al., 2018

فرضيات الدراسة:
في إطار مشكلة وأهداف وأنموذج الدراسة تم بلورة الفرضيات الرئيسة والفرعية التالية:
الفرضية الرئيسة األولى  :H0 1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α ≥ 0,05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها
مجتمعة {االستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء} في املنظمات الذكية في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة
العاصمة عمان.
وينبثق من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية األولى  : H0 1- 1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α ≥ 0,05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها
مجتمعة (االستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء) في فهم البيئة في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة
عمان.
الفرضية الفرعية الثانية  :H0 1- 2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α ≥ 0,05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها
مجتمعة (االستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء) في إيجاد البدائل االستراتيجية في مجموعة من الصيدليات العاملة في
محافظة العاصمة عمان.
الفرضية الفرعية الثالثة  :H0 1- 3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α ≥ 0,05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها
مجتمعة (االستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء) في التعلم املستمر في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة
عمان.
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الفرضية الفرعية الرابعة  :H0 1- 4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α ≥ 0,05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها
مجتمعة (االستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء) في العمليات الذكية في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة
العاصمة عمان.
الفرضية الفرعية الخامسة  :H0 1- 5ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α ≥ 0,05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها
مجتمعة (االستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء) في الذكاء الجماعي في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة
عمان.
الفرضية الرئيسة الثانية  :H0 2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α ≥ 0,05لتمكين العاملين في تعديل أثر استراتيجيات إدارة
املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة (االستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء) في املنظمات الذكية في مجموعة من الصيدليات
العاملة في محافظة العاصمة عمان.
التعريفات اإلجرائية:
ن
حسب متغيرات الدراسة ومن وجهة نظر الباحثو وأنموذج الدراسة تم التعريف الستراتيجيات املوارد البشرية واملنظمات الذكية وتمكين العاملين كما
يلي:
 استراتيجيات إدارة املوارد البشرية :هي تلك الخطوات املستقبلية التي تنعكس في أنشطة اإلدارة وتتمثل في (استراتيجية االستقطاب والتعيين،
استراتيجية التدريب والتطوير ،استراتيجية التحفيز ،واستراتيجية تقييم األداء)  ،وتم قياسها من خالل فقرات االستبانة من الفقرة رقم ( )1إلى
الفقرة رقم (.)20
 املنظمات الذكية :املنظمات الذكية هي التي تتضمن عمليات مسح وتكيف مستمرة مع البيئة باإلضافة إلى إيجاد البدائل االستراتيجية ،والعمليات
الذكية ،والذكاء الجماعي ،والتعلم املستمر ،وتم قياس متغير املنظمات الذكية من خالل فقرات االستبانة من الفقرة رقم ( )21إلى الفقرة رقم (.)45
 تمكين العاملين :هي العملية التى يشعر من خاللها الفرد بالثقة والقدرة على العمل بنجاح وتنفيذ األعمال واألنشطة املطلوبة منه من خالل امتالكه
للخبرة واملهارة ،وتم قياس متغير تمكين العاملين من خالل فقرات االستبانة من الفقرة رقم ( )46إلى الفقرة رقم (.)54
الدراسات السابقة:
ً
أوال :الدراسات العربية:
هدفت دراسة أبو جليدة (  ) 2018بعنوان "أثر استراتيجيات إدارة املوارد البشرية على أداء العاملين في شركات االتصاالت الليبية" إلى
معرفة أثر استراتيجيات إدارة املوارد البشرية على اداء العاملين في شركات االتصاالت الليبية ،وحيث اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وخلصت
الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها تبين أن هناك أثر الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية على أداء العاملين في شركات االتصاالت الليبية .وأن
شركات االتصاالت الليبية تسعى للحصول على أفضل ما هو متوافر في سوق العمل الليبي من كوادر بشرية من خالل استراتيجية االستقطاب والتعيين
املعتمدة لديها .كذلك تبين اهتمامها الع الي باستراتيجية التدريب والتطوير ،بما ينسجم مع التطور التكنولوجي املستمر الحاصل في مجال االتصاالت.
باإلضافة الى االهتمام العالي بإجراء تقييم دوري ألداء العاملين لتحديد النقاط اإليجابية والسلبية في أدائهم ،والعمل على تحفيزهم بشكل مستمر بما
ينعكس على تحسين أدائهم في العمل والوصول الى طموحهم الشخص ي .كما بينت الدراسة االهتمام العالي من قبل العاملين في شركات االتصاالت
الليبية بمتطلبات االلتزام بالعمل ،والحرص على تطبيق قيمه الصحيحة واالبتعاد عن الظواهر السلبية الناتجة عن التأخر في العمل والتهرب من أدائه،
والحرص الكبير على مخرجات العمل املنجز) الجودة والكمية( ألداء العمل بالشكل املطلوب.
أما دراسة الشوابكة( ) 2013بعنوان "إدارة املعرفة و أثرها في استراتيجيات إدارة املوارد البشرية في املصارف التجارية األردنية"  ،هدفت
للتعرف إلى إدارة املعرفة وأثرها في استراتيجيات إدارة املوارد البشرية في املصارف التجارية األردنية في ظل وجود نظم معلومات املوارد البشرية كمتغير
وسيط .واتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها :وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى
معنوية (  )p ≤ 0.05إلدارة املعرفة (ع مليات إدارة املعرفة) في استراتيجيات إدارة املوارد البشرية في املصارف التجارية األردنية ،وكذلك وجود أثر ذي
داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ) p ≤ 0.05لنظم معلومات املوارد البشرية في تحسين أثر إدارة املعرفة في استراتيجات إدارة املوارد البشرية في
املصارف التجارية األردنية ،وكان من أهم التوصيات ضرورة استحداث وحدة متخصصة إلدارة املعرفة في املصارف ،وذلك لضمان استمرارية العمل
بكفاءة وفاعلية ،وإشراك املوظفين في املصارف بدورات متخصصة بمواضيع إدارة املعرفة ونظم معلومات املوارد البشرية من أجل زيادة الكف اءة لديهم،
والتأ كيد على ضرورة توفير الدعم اإلداري واملالي الكافي لتفعيل عمليات إدارة املعرفة ونظم معلومات املوارد البشرية في املصارف التجارية األردنية،
باإلضافة إلى ضرورة تحقيق العدالة والبعد عن التحيز في كافة استراتيجيات إدارة املوارد البشرية.
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جاءت دراسة محمد(  ) 2015بعنوان"استراتيجيات إدارة املوارد البشرية و أثرها على تطبيق إدارة الجودة الشاملة :املرونة اإلستراتيجية
كمتغير وسيط دراسة ميدانية على قطاع الكهرباء في الدولة الليبية"  ،هدفت للتعرف إلى استراتيجيات إدارة املوارد البشرية وأثرها على تطبيق إدارة
الجودة الشاملة في الشركة العامة للكهرباء بالدولة الليبية "سهل بنغازي" ،في ظل وجود املرونة االستراتيجية كمتغير وسيط .واتبع الباحث املنهج
الوصفي التحليلي ،وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة واختبار فرضياتها توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها :وجود أثر ذي
داللة إحصائية عندي مستوى معنوية ( ) p ≤ 0.05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها استراتيجية تخطيط املوارد البشرية ،استراتيجية
التوظيف ،استراتيجية التدريب والتطوير ،استراتيجة تقييم األداء ،واستراتيجية التعويضات على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الشركة العامة
للكهرباء بالدولة الليبية "سهل بنغازي" ،وكذلك وجود أثر ذي داللة إحصائية عندي مستوى معنوية ( )p ≤ 0.05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية
على املرونة االستراتيجية في الشركة العامة للكهرباء بالدولة الليبية "سهل بنغازي" ،باإلضافة إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية عندي مستوى معنوية ( p
 ) ≤ 0.05للمرونة االستراتيجية عل تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،كما ويوجد أثر ذي داللة إحصائية عندي مستوى معنوية (  )p ≤ 0.05الستراتيجيات
إدارة املوارد البشرية على تطبيق إدارة الجودة الشاملة من خالل املرونة االستراتيجية في الشركة املبحوثة.
ّ
هدفت دراسة الزيدانيين(  )2015بعنوان "التخطيط االستراتيجي و أثره على ممارسات إدارة املوارد البشرية :الدوراملعدل للتمكين دراسة
تطبيقية على وزارة التريبة والتعليم األردنية" إلى تطبيق مراحل التخطيط االستراتيجي وأثرها على ممارسات إدارة املوارد البشرية في وزارة التربية
والتعليم األردنية ،باإلضافة إلى التعرف إلى مستوى التمكين فيها ،وأثر التخطيط االستراتيجي ،على ممارسات املوارد البشرية ،بوجود التمكين كمتغير
ً
ّ
توسطا  ،وباملثل كان مستوى
معدل ،واتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التخطيط االستراتيجي ،بأبعاده كان م
ً
ً
ممارسات إدارة املوارد البشرية متوسطة ،وأيضا مستوى التمكين كان متوسطا  ،وهذا يشير إلى أن الوزارة ما زالت غير مستفيدة بشكل كامل من مزايا
وإيجابيات التخطيط االستراتيجي ،وممارسات إدارة املوارد البشرية ،والتمكين .وأظهرت نتائج اختبار الفرضيات وجود األثر املعنوي للتخطيط
االستراتيجي بأبعاده منفردة ومجتمعة على ممارسات إدارة املوارد البشرية ،حيث كان ملتغير االستراتيجيات والخيار االستراتيجي األثر األبرز ،يليه
ً
السياسات العامة ،ثم التحليل البيئي ،وأخيرا األهداف اإلستراتيجية ،بينما خرج متغيرا الرؤية والرسالة من النموذج .كما أظهرت النتائج وجود أثر ملتغير
التمكين ،في تحسين أثر التخطيط االستراتيجي على ممارسات إدارة املوارد البشرية.
أما دراسة غنيم(  ) 2017جاءت بعنوان " أثر استخدام نظم املعلومات اإلدارية في تعزيز بناء املنظمة الذكية دراسة ميدانية على الكليات
التقنية بقطاع غزة" هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير نظم املعلومات اإلدارية على تعزيز بناء املنظمات الذكية من وجهة نظر العاملين في
الوظائف اإلشرافية لدى الكليات التقنية في قطاع غزة ،حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليل ،واالستبانة كأداة رئي سة لجمع البيانات ،وقد
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود عالقة ارتباطية طردية قوية ذات داللة إحصائية بين موارد نظم املعلومات اإلدارية (املوارد
البشرية ،املوارد املادية ،املوارد البرمجية ،املوارد املعلوماتية ،وموارد الشبكات) وتعزيز بناء املنظمة الذكية وأبعادها (فهم البيئة ،الرؤية االستراتيجة،
التعلم املستمر ،العمليات الذكية ،والذكاء الجماع) في الكليات التقنية بقطاع غزة.
وهدفت دراسة ردايدة(  ) 2016بعنوان "أثر خصائص املنظمة الذكية في إدارة األزمات دراسة تطبيقية في املستشفيات الخاصة بمدينة
عمان" إلى بيان أثر خصائص املنظمة الذكية في إدارة األزمات في املستشفيات الخاصة بمدينة عمان ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج
الوصفي التحليلي ،وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها وجود تأثير ذي داللة إحصائية لخصائص املنظمة الذكية بأبعادها )التعلم املستمر،
توليد البدائل االستراتيجية وفهم البيئة) في مراحل إدارة األزمات (استكشاف األزمة ،االستعداد لحدوث األزمة ،احتواء األزمة ،استعادة النشاط
والتوازن  ،والتعلم من األزمة) في املستشفيات الخاصة في مدينة عمان عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05
دراسة النواصرة ( ) 2015بعنوان "جدارات القيادة االستراتيجية و أثرها في بناء املنظمات الذكية دراسة تطبيقية على مركزامللك عبدهللا
الثاني للتصميم والتطوير (كادبي)"  ،هدفت الدراسة إلى التعرف على جدارات القيادة االستراتيجية (جدارات التفكير االستراتيجي والجدارات القيادية)
وأثرها في بناء املنظم ات الذكية في مركز امللك عبد هللا الثاني للتصميم والتطوير (كادبي) ،وللتوصل إلى أهداف الدراسة تم اتباع املنهج الوصفي
التحليلي ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،من أهمها :وجود تأثير ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05لجدارات القيادة
االستراتيجية بأبعادها (جدارات التفكير االستراتيجي والجدارات القيادية) لدى املديرين العاملين في مركز امللك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير
(كادبي) في بناء املنظمة الذكية ،كما أن هناك تأثير ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05لجدارات التفكير االستراتيجي بأبعادها (التفكير
النظمي ،التفكير االبتكاري  ،والتفكير املوجه بالرؤية) في بناء املنظمة الذكية .ووجود تأثير ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05للجدارات
القيادية بأبعادها (الفطنة ،التوجه بالنتائج ،بناء اإلئتالفات) في بناء املنظمة الذكية.
أما دراسة (أحمد ،إسماعيل ) 2018 ،بعنوان "دور أبعاد التمكين في تحقيق خصائص املنظمة الذكية دراسة ميدانية لعينة من املدراء في
منظمات األعمال الصغيرة في محافظة دهوك" هدفت إلى التحقق من عالقة االرتباط والتأثير بين أبعاد التمكين وخصائص املنظمة الذكية لدى
املدراء في منظمات األعمال في محافظة دهوك ،العراق .ولتحقيق أهداف البحث اعتمد الباحثان في الجانب امليداني االستبانة كأداة أساسية لجمع
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بيانات البحث .وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود عالقة ارتباط معنوية بين أبعاد التمكين وخصائص املنظمة الذكية ،وكذلك وجود
تأثير معنوي ألبعاد التم كين في املنظمة الذكية .وقدم البحث عدد من املقترحات للمنظمات عينة البحث ومنها ضرورة توافر معلومات تتصف بالدقة
واملوضوعية بما يضمن للمنظمة خصائص تمكنها من مواجهة البيئة الحالية واملستقبلية.
وجاءت دراسة الزيادات( ) 2016بعنوان "أثر تمكين العاملين في األداء التسويقي في البنوك اإلسالمية األردنية من وجهة نظر العاملين"
تهدف إلى بيان أثر تمكين العاملين بأبعاده (فرق العمل ،التدريب ،التوجيه الذاتي ،القدرة) في األداء التسويقي بأبعاده (الحصة السوقية ،الربح،
املبيعات) في البنوك اإلسالمية األردنية من وجهة نظر العاملين  .وقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي من خالل االستبيان في جمع البيانات
من عينة الدراسة ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تمكين العاملين بأبعاده املختلفة له أثر على األداء التسويقي وإن تمكين العاملين كإستراتيجية طويلة
األمد تعمل على صقل مهاراتهم وتحفزهم للمض ي نحو األهداف املرجوة ،وهي ضرورية للشركات بشكل عام والبنوك بشكل خاص لتحقيق األداء املتميز
في ظل بيئة شديدة املنافسة.
دراسة الدوري( ) 2018بعنوان "أثر تمكين العاملين في األداء الوظيفي في منظمات االعمال دراسة ميدانية علي عينة من العاملين في شركة
زين لالتصاالت االردنية"  ،هدفت إلى تحديد أثر تمكين العاملين في األداء الوظيفي لدي شركة زين لالتصاالت األردنية ،وقد تحدد تمكين العاملين
بأبعاده األربعة التي تمثلت في (معني العمل ،كفاءة العمل ،استقاللية العمل ،تطوير العمل) ،كما حددت أبعاد األداء الوظيفي ببعديه ( أداء املهمة،
األداء السياقي) ،ولتحقيق أهداف البحث تم تطوير إستبانة لغرض جمع البيانات من أفراد العينة ،وقد توصل البحث إلي مجموعة من النتائج كان من
أبرزها :أن هناك أثر لكل من بعدي (معني العمل ،واستقاللية العمل( على األداء الوظيفي لدى شركة زين لالتصاالت األردنية ،وأنه ال يوجد أثر لكل من
بعدي (كفاءة العمل ،وتطوير العمل) علي األداء الوظيفي لدي شركة زين لالتصاالت االردنية.
جاءت دراسة أبو غنيم (  ) 2012بعنوان "تمكين العاملين و أثره في إدارة األزمة التسويقية دراسة تطبيقية في معمل السجاد اليدوي في
الحلة" تهدف إلى تحديد أثر التمكين في إدارة األزمة التسويقية ،وأجريت الدراسة على عينة من العاملين في معمل السجاد اليدوي في الحلة ،واتبع
الباحثان املنهج الوصفي التحليلي وكان من نتائج الدراسة أنه توجد فروق معنوية بين العاملين نحو عوامل تمكين العاملين ترجع ألسباب متعددة منها
تباين ثقافة كل منظمة ونوع النشاط الذي تمارسه ،وتوصلت الدراسة إلى إن أهم عوامل التمكين في ممارسات العاملين :االتصاالت الفعالة واملشاركة
ووضوح الغرض ،وأن أقلها أهمية في التطبيق تتمثل في العمل الجماعي واالعتراف والتقدير.
دراسة بو بكر( ) 2016بعنوان "تمكين العاملين وعال قته بجودة الحياة الوظيفية في ضوء الثقة التنظيمية كمتغير وسيط"  ،هدفت إلى
معرفة مدى حجم العالقة بين تمكين ،وجودة حياة الوظيفة في ضوء متغير الثقة التنظيمية ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي ،واملنهج االستاللي
لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها .ووظف اإلستبانة كأداة لدراسته ،وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تمكين أفراد الحماية املدنية لوالية
ً
وهران كان منخفضا نسبيا  ،وذلك من خالل األبعاد األربعة للمقياس (أهمية العمل ،حرية التصرف ،الفاعلية الذاتية ،التأثير) ،وإن مستوى الثقة
ً
التنظيمية لدى أفرد الحماية املدنية لوالية وهران  -الجزائر كان متوسطا  ،وذلك من خالل األبعاد األربعة للمقياس (الثقة باملشرفين ،الثقة بزمالء
العمل ،الثقة بإدارة املديرية لكفاءتها ،الثقة بإدارة املديرية لفعاليتها) ،وإن مستوى جودة الحياة الوظيفية ألفراد الحماية املدنية لوالية وهران كان
متوسطا ،وذلك من خالل األبعاد الستة للمقياس (االلتزام التنظيمي ،التكوين والتعليم ،التصميم الوظيفي ،فرق العمل ،التوازن بين الحياة الشخصية
والوظيفية ،التقليل من ضغوط العمل) .كما أظهرت النتائج وجود عالقة موجبة بين تمكين العاملين ،والثقة التنظيمية ،وبين تمكين العاملين وجودة
الحياة الوظيفية ،وأن العالقة بين تمكين العاملين وجودة الحياة الوظيفية تختلف باختالف متغير الثقة التنظيمية كمتغير وسيطي.
وجاءت د راسة (  )Al-Kasasbeh, Al-Kasasbeh, AL-Faouri, 2016بعنوان " Smart Organization Characteristics and its Impact on
" "Social and Environmental Performance: An Empirical Study on Jordan Phosp h ate M in es C omp an y .خصائص املنظمة الذكية
وتأثيرها على األداء االجتماعي والبيئي :دراسة تطبيقية على شركة مناجم الفوسفات األردنية" وهدفت إلى دراسة تأثير خصائص التنظيم الذكي :رؤية
استراتيجية واضح ة ،وثقافة الجدارة ،ونظام الحوافز الداعمة ،على األداء االجتماعي والبيئي ،واتبع الباحثون املنهج الوصفي التحليلي ،وكان أهم نتائج
ً
الدراسة :أن مستوى أهمية تصورات املجيبين حول خصائص املنظمة الذكية في شركة مناجم الفوسفات األردنية معتدال  ،وكان مستوى أهمية تصورات
ً
املجيبين حول عناصر األداء االجتماعي معتدال  ،باستثناء الفقرات املتعلقة بتقديم املساعدات لألسر الفقيرة في املجتمع املحلي ،واحترام العادات
والتقاليد املجتمعية ،واملساهمة في تدريب طالب الجامعة ،وتوفير الشركة الرعاية الصحية للموظفين وأسرهم ،والتي كان مستوى أهمية كل منهم
عالية ،أما مستوى أهمية تصورات املشاركين حول عناصر األداء البيئي فكان معتدل ،وال يوجد أي تأثير إحصائي للرؤية االستراتيجية واضحة وثقافة
الجدارة على األداء االجتماعي واألداء البيئي لشركة مناجم الفوسفات األردنية ،وهناك تأثير إحصائي لنظام الحوافز الداعمة على األداء االجتماعي
والبيئي لشركة مناجم الفوسفات األردنية.
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ً
ثانيا :الدراسات األجنبية:
جاءت دراسة (  )C ania, 2014بعنوان " " The Impact of Strategic Human Resource Management on Organizational Performance
"تأثير إدارة املوارد البشرية االستراتيجية في األداء املنظمي" حيث هدفت الدراسة التي أجريت في ألبانيا إلى التركيز على تأثير اإلدارة االستراتيجية
للموارد البشرية في تحقيق األداء التنظيمي وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج كان أهمها أن إدارة املوارد البشرية االستراتيجية هي عملية تفصيلية
ّ
إلدارة املوارد البشرية في جميع أنحاء املؤسسة تم دمجها مع االستراتيجية الشاملة للمنظمة .إذ تمكن املؤسسة من امتالك املوظفين باملهارات املناسبة
ووضعهم في وظائف ً
وفقا ملستوى مؤهالتهم ومهاراتهم .وبشكل عام  ،يرتبط األداء التنظيمي بتحقيق األهداف التي تتطلبها املنظمة ،وأن تحقيق األداء
التنظيمي هو نتيجة لسلوك املوظفين في املنظمة .حيث تحفز سياسات وممارسات املؤسسات املوظفين وتؤثر على األداء التنظيمي .وبعض هذه األمور
هي :تخطيط املوارد البشرية ،التوظيف ،االختيار ،التدريب والتطوير ،التعويض ،إدارة األداء وعالقات املوظفين .حيث تحتاج املنظمات إلى اعتبار
املوارد البشرية كأداة الكتساب ميزة تنافسية ضرورية إلنشاء سياسات وممارسات مناسبةً .
أيضا ،يجب إشراك السلطة واملسؤولية في املنظمة بأكملها
التي تعمل كفريق واحد وليس التركيز على املديرين فقط .يجب أن تركز استراتيجية إدارة األداء على عملية التطور بشكل مستمر ومرن.
أما دراسة (  ) Nuangjamnong, Maj, 2017بعنوان " "Strategic Human Resource Management in Internation al Organ ization s
"إدارة املوارد البشرية االستراتيجية في املنظمات الدولية" والتي أجريت بتايلند هدفت إلى فحص ممارسات  SHRMفي املنظمات الدولية .وأظهرت
النتائج اإلحصائية التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة أن ممارسات  SHRMلها تأثير إيجابي كبير على املنظمات الدولية .كما أظهرت النتائج العديد
ً
من اآلثار اإلدارية الهامة .أوال  ،يمكن للمديرين أن يكافحوا من أجل توسيع وظيفة املنتج من خالل توفير برنامج تدريبي من اسب يتعلق باملعرفة
ً
التكنولوجية .يجب على املديرين دمج مصادر وأنواع املعرفة املختلفة من الشركاء التجاريين ،باإلضافة إلى برامج التدريب الداخلية والخارجية .ثانيا ،
ً
ً
بالنسبة لقطاع التصنيع من شأنه أن يقدم تقييما جيدا لألداء ملوظفيهم .وكذلك عزز تقييم األداء العا دل تحفيز املوظفين مما أدى إلى زيادة في الوظيفة
اإلدارية .وتقدم نتائج هذه الدراسة ً
أيضا عدة اقتراحات لشركات التصنيع في تايالند للتركيز على البرنامج التدريبي .واملزيد من نقل وتدفق املعلومات
واملعرفة التي ستزيد من التعلم التنظيمي وتغرس األفكار الجديدة ،مما يؤدي إلى وظيفة املنتج ،وظيفة العملية والوظيفة اإلدارية.
هدفت دراسة (  )An yangwe, 2017بعنوان" "Strategic Human Resource management Across- Cultral Man agerial Ap p roach
"اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية عبر النهج اإلداري للثقافة" والتي أجريت في فنلندا ،إلى دراسة تأثير مفاهيم الثقافة وإدارة املوارد البشرية
وإدارة املوارد البشرية االستراتيجية .رجل بال ثقافة يشبه رجل بال هوية؛ لذلك يجب تحديد هوية العاملين من أجل وحدة فعالة في التنوع .تظهر نتائج
الدراسة أن التنوع الثقافي هو جانب شامل لجميع املجتمعات والبلدان في العالم تقر ًيبا .إن ثراء هذه الثقافات فيما يتعلق بالقيم الثقافية واللغات
واألفعال التفاعلية والعادات االجتماعية والتجارية تجعل مجتمعاتنا غنية ً
جدا باإلمكانيات املتاحة للتميز والتقدم عندما ُينظر إلى التنوع الثقافي على
ً
استنادا إلى نتائج الدراسةُ ،ي ظهر أن النهج اإلداري بين الثقافات للتعامل مع االختالفات الثقافية
أنه نقاط قوة وفرص وليس تهديدات أو نقاط ضعف.
يبرز أعلى نتيجة لثقافة متنوعة ولكنها موحدة .يعد النظام القائم على عبور اإلدارة الثقافية طريقة جيدة لتجنب بعض تحديات الوحدة في التنوع.
جاءت د راسة ( ) C hopra, 2017بعنوان " Strategic Human Resource Management Organisational Performance and its Imp act
 " " onإدارة املوارد البشرية االستراتيجية و أثرها على األداء املنظمي" والتي جرت في الهند ،هدفت إلى بيان أثر إدارة املوارد البشرية االستراتيجية على
األداء املنظمي ،حيث في بيئة اليوم املضطربة ،تواجه املنظمات تحديات ناشئة في شكل ميزة تنافسية .املوارد البشرية هي األصول للمنظمة وتلعب هذه
األصول ً
دورا رئيسا في تحسين أداء املنظمة .تركز إدارة املوارد البشرية االستراتيجية على إقامة صلة سببية بين األهداف االستراتيجية الشاملة للمنظمة
واستراتيجيتها للموارد البشرية وتنفيذها .وتخلص هذه الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين ممارسات املوارد البشرية الجيدة وأداء األعمال .وإن فهم
العالقة اإليجابية بين ممارسات  SHRMواألداء التنظيمي لألعمال تمكن مديري املوارد البشرية لتصميم البرامج التي من شأنه ا أن تؤدي إلى نتائج
تشغيلية أفضل .كما أنه يساعد املنظمة على أداء أفضل وتحقيق أهداف أعلى ،وبعبارة أخرى إن الطريقة التي تدير بها املنظمة ،وتحافظ على مواردها
البشرية ،لها عالقة رائعة مع أدائها وإنجازاتها.
د راسة (  )Raime et al.,2018بعنوان " Influence of Employee Empowerment, Teamwork, and Incentive on Emp loyee’ s J ob
" " Satisf actionتأثير تمكين املوظف والعمل الجماعي والحافزعلى الرضا الوظيفي للموظف" أجريت في ماليزيا هدفت إلى التعرف إلى مدى تأثير كل
من التمكين للموظف والعمل الجماعي والحافز على الرضا الوظيفي للموظف .أجريت الدراسة على خلفية إحدى وكاالت الخدمة العامة املاليزية
الواقعة في شمال ماليزيا .حيث اتبع الباحثون املنهج الوصفي التحليلي .وكانت نتائج الدراسة تكشف أن جميع املتغيرات الثالثة :الحافز  ،العمل
الجماعي ،وتمكين املوظف لها تأثير كبير تجاه الرضا الوظيفي وعلى الرغم من أن تمكين املوظف يظهر ً
تأثيرا على الرضا الوظيفي .ومع ذلك ،فإن درجة
الشدة صغيرة ً
جدا مقارنة ببعدي الحافز والعمل الجماعي .قد يكون سبب حدوث هذا االتجاه في وكالة الخدمات الحكومية هذه هو الطبيعة
االستبدادية التي يتم تطويرها بين املوظفين ،فإن هذه الوكالة تتنبأ بأن السلطة املسيطرة في صنع القرار ،حيث يتم تدريب جميع املوظفين ليكونوا
مطيعين قدر اإلمكان في اتباع التعليمات واملهام املقدمة ،وأوضحوا لهم أن التعليمات التي تلقوها كانت مطلقة وليس لديهم سلطات لتفاديها .ثم بعد
124

Global Journal of Economics and Business, 8(1)(2020), 117-148

اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية وأثرها يف املنظمات الذكية الدور املعدل :متكني العاملني

أمينة خدام وآخرون

ذلك تم إطالة التسلسل الهرمي لسير العمل في عملهم اليومي حيث أصبح يتعذر على بعض املوظفين معرفة كيفية تمكين املوظف في عملهم اليومي.
وبالتالي ،اليوجد تأثير لتمكين املوظف على الرضا الوظيفي.
أما د راسة ( ) J aiswal, Joge, 2018بعنوان " Astudy on Impact of Psychological Empowermen t on Emp loyee Reten tion in
 " "Techical Institutes of du rg an d Bh ilaدراسة عن تأثيرالتمكين النفس ي على استبقاء املوظف في املعاهد الفنية في دورغ وبيالي" حيث أجريت
الدراسة في الهند وهدفت إلى معرفة آثار التمكين النفس ي على استبقاء املوظف واتبع الباحثان املنهج الوصفي التحليلي ،ونتج عن الدراسة :إذا كان
املوظف يتمتع بصالحيات نفسية ،فهذا يعني أنه يشعر بالحرية في التعبير عن أفكاره وبالتالي سيكون أداء املوظفين أفضل في الوظيفة؛ حيث أصبح رأس
ً
ّ
املال البشري املمكن نفسيا املكون الرئيس ي للنجاح املنظمي .وإن من السمات املهمة للفرق الناجحة ،خاصة في امل ؤسسات القائمة على املعرفة ،أنها
تستثمر بدرجة كبيرة من التمكين النفس ي أو سلطة اتخاذ القرار ،املوظفون املعتمدون نفسيا هم دائما مصدر قوة ألي مؤسسة ألنهم سيكون لديهم
ً
الدوافع الذاتية ألداء أعمالهم بشكل جيد .وأخيرا وجد أن التمكين النفس ي يسهم في استبقاء املوظف.
جاءت د راسة (  )M ohapatra, Mishra, 2019بعنوان " The Employee Empowerment as a Key Factor Definin g Organ ization al
 " "Performance in Emergin g M arketsتمكين املوظف كعامل رئيس في تحديد األداء التنظيمي في األسواق الناشئة" والتي تمت في الهند وهدفت
إلى مناقشة كيف ت طورت فكرة تمكين املوظف على عدة عقود وكيف تمارسه املنظمات الرائدة املختلفة اليوم ،وأيضا تناقش فوائد تمكين املوظف
وتختتم مع بعض الطرق لتنفيذ عملية تمكين املوظف بنجاح في السوق الناشئة ،ونتج عن الدراسة مجموعة من النتائج كان أهمها :إن توفير بعض
املزايا امللموسة يجعل املوظفين يشعرون بالتمكين إلى حد ما .ومع ذلك ،فإن الشعور بالتمكين يتأثر أكثر بالعوامل الجوهرية .فعندما يتم منح املوظفين
الحكم الذاتي للقيام بعملهم؛ حيث يتم تقييم آرائهم ،ويشعرون بأن صعوباتهم مفهومة وبالتالي توفير نطاق كاف لهم للتعبير عن إمكاناتهم الكاملة ومن
هنا يشعرون بالتمكين .وعلى الصعيد اآلخر هناك عوامل أخرى تؤدي إلى إنشاء موظفين غير ممكنيين وهذه العوامل قد تكون عوامل شخصية أو
عوامل اجتماعية وتنظيمية مثل ) 1( :وجود سمة شخصية كتدني احترام الذات ،والصفات غير القادرة على التكيف )2 ،التعرض ملواقف مرهقة
وتمييزات اجتماعية ) 3( ،العوامل التنظيمية مثل زمالء العمل غير املشجعين واملشرفين ونقص الوظائف الصعبة وما إلى ذلك.
أما د راسة ( ) Okunbanjo et al., 2016بعنوان " Influence of Leadership Approach on Employee Emp owermen t: A Stu d y of
" " Selected Small-Scale Bu sin esse s in Nigeriaتأثيرنهج القيادة على تمكين املوظف :دراسة لشركات صغيرة مختارة في نيجيريا" هدفت إلى
دراسة العالقة بين نهج القيادة وتمكين املوظفين في الشركات الصغيرة في والية الغوس .واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وكشفت النتائج أن
نهج القيادة التوجيهية يظهر بشكل كبير العالقة اإليجابية مع تدريب املوظفين وتفويض السلطة للموظفين ،وكذلك يرتبط نهج القيادة التشاركية بشكل
كبير بتدريب املوظفين ولكنه ال يرتبط بشكل كبير بتفويض السلطة ملوظفي الشركات الصغيرة في نيجيريا ،وأوصت الدراسة أن على أصحاب املشاريع
الصغيرة أن يعتمدوا نهج القيادة التوجيهية بسبب ارتباطه بشكل كبير بتفويض السلطة والتدريبً ،
أيضا يجب على أصحاب العمل في الشركات الصغيرة
في نيجيريا إخبار موظفيهم بأهمية اتباع اإلرشادات املعطاة لهم إلكمال املهمة املسندة إليهم ،كما يجب على مالكي الشركات الصغيرة تقديم اقتراحات
وأفكار املوظفين من أجل أن يكونوا قادرين على تحديد سياسة (سياسات) العمل واإلرشادات املراد اتباعها بشكل جيد.
وهدفت د راسة (  )Lazarevic, Lukic, 2015بعنوان " Building Smart Organization Through Learn in g an d Develop men t of
 " "Emp loyeesبناء املنظمة الذكية من خالل التعلم وتطوير املوظفين" والتي أجريت في بلغراد  -صربيا إلى تحليل أهمية اكتساب املعرفة وتوليدها
ونقلها ومشاركتها بين املوظفين ،والتي تمثل للغاية أساس مهم للتطوير الفعال ملنظمة التعلم ،فالدافع وراء هذه الورقة البحثية هو حقيقة أن املنظمات
الذكية تتطلب ميزات جديدة للتصميم التنظيمي والتي ستضمن االستجابة للتغيير واملرونة والتكيف مع البيئة من خالل عمليات مستمرة وديناميكية
للتعلم والتدريب وتطوير املوظفين ،ويدرك القادة الناجحون أن بناء منظمة ذكية قد يكون الضمان الوحيد للبقاء في ظل ظروف غير متوقعة وبيئة
ديناميكية  .ونتج عن الدراسة تحديد جميع التغييرات الالزمة في االستراتيجية والهيكل والعمليات واملوظفين واملكافآت التي تحتاج املنظمة إلى متابعتها
حتى تصبح ذكية .وأن املبادئ األساسية التي تجعل من املنظمة ذكية هي :الثقافة التحفيزية لخلق القيمة ،وتقييم العديد من البدائل واختيار أفضلها،
والتعلم املستمر ،والتفكير في النظام ،وتدفق املعلومات املفتوح ،ومواءمة وتمكين املوظفين ،وصنع القرار في الوقت املناسب واالستباقي مع املنظور
ً
االستراتيجي الخارجي .وفيما يتعلق بهيكل التنظيم الذكي ،يجب أن يكون أفقيا مع سلطة ال مركزية التخاذ القرارات لهؤالء األفراد الذين لديهم خبرة
ومعرفة ذات صلة.
جاءت دراسة )  (C alin, Pargaru, Neacsu, 2015بعنوان " " "The Role of Smart Organizations in Socio-Economic Environmentدور
املنظمات الذكية في البيئة االجتماعية واالقتصادية" والتي أجريت في رومانيا هدفت إلى تحديد الدور الذي تلعبه املنظمات الذكية في البيئة
االجتماعية واالقتصادية ،ونتج عن الدراسة أن املنظمة الذكية تتمتع كميزة أساسية بقدرة تكيف فورية مع الواقع االجتماعي  -االقتصادي الذي تعمل
فيه وبغض النظر عن الظروف واألسباب الجذرية لألزمة االقتصادية .وأن العناصر التي تضمن القدرة على التكيف وتلك التي تحدد بالفعل املنظمة
ّ
كمحسن للعمليات الداخلية ،التحول املستمر لبيانات السوق والبيانات من مجاالت النشاط
الذكية هي :استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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ذات الصلة في املعرفة املتكاملة مع درجة عالية من الثبات من حيث فائدت ها ،وتسارع وتيرة االبتكار على السلع والخدمات املقدمة ،والعنصر املحدد
للبيئة الذي يتطور فيه التنظيم الذكي يؤكد باستمرار على الحاجة إلى تطوير املعرفة داخل املنظمة وليس فقط األدوات لنقل البيانات واملعلومات ذات
ً
االهتمام؛ حيث تجمع املنظمة الذكية داخل مجال املعل ومات الخاص بها كال من األجهزة الذكية واملوارد البشرية .أما األدوار املحددة للتنظيم الذكي
يمكن أن تقوم بها املنظمة الذكية نفسها أو يتم تعيينها بشكل غير مباشر من قبل الجهات الفاعلة من البيئة .تعتمد أدوار التنظيم الذكي في البيئة
االجتماعية واالقتصادية إلى حد كبير على سمعة املنظمة ،وعلى االستعداد الحس ي للجهات الفاعلة البيئية وعلى التوقيت.
ً
وأخيرا دراسة (  )Noble, 2014بعنوان "" "Intelligence in Organ ization s The M5 Model Building Positiveنموذج  M 5بناء الذكاء
االيجابي في املنظمات" هدفت إلى تقديم نموذج  M5والذي يتكون من (  ) Meaning, Motivation, Mentoring, Mindfulness, Movementلبناء
الذكاء اإليجابي في املنظمات ،وقد أجريت الدراسة في ميالنو /إيطاليا ،وكانت أهم النتائج أن زيادة الذكاء اإليجابي على مستوى املنظمة يمكنها من تسخير
ً
موجها نحو التميز في الخدمة ،فقد أقر العميل بالحاجة إلى بناء ثقافة
إمكاناتها من خالل تمكين األفراد من القيام بما هو أفضل ،في حين ظل الغرض
ً
مهما في عملية التغيير .تتطور املنظمات لتصبح أكثر تعاوناً
االتصال واالبتكار والتمكين وزيادة الذكاء اإليجابي؛ حيث يلعب " ODالتطوير املنظمي" دورا ً
ً
وانفتاحا وتح ركها األهداف املبتكرة ،توفر األدوات عدسة جديدة في الثقافة املستدامة وطريقة موثوقة لقياسها .يعكس التطوير التنظيمي نفسه هذا
التحول  ،ويستكشف ممارسو التطوير املنظمي الجيل التالي من األدوات واملوارد والتفكير .وهذه األدوات هي )Meaning( :املعنى إن تعزيز الثقافة
التنظيمية لألشخاص الذين يشعرون بالتقدير والذين يكون لوظائفهم معنى يؤدي إلى منظمات أكثر قدرة على اجتذاب املواهب القيمة)Motivation( ،
التحفيز لدى التطوير املنظمي فرصة إلعطاء األولوية للذكاء اإليجابي في مكان العمل والتأثير على املديرين ومجاالت التدريب والتطوير واملوارد البشرية
لبناء الكفاءات التنظيمية الهامة ) Mentoring( ،التوجيه وهو معرفة كيف ومتى يتم التدريب ومساعدة اآلخرين لتطوير إمكاناتهم)Mindfulness( .
التركيز الكامل للذهن أظهر علم األعصاب التأثير اإليجابي للعقل على قدرة الدماغ على اتخاذ القرارات ،وأخيرا ) )Movementالحركة حيث تعمل
املنظمة اإليجابية للغاية على تحسين مواهبها من خالل توفير مسارات واضحة للحركة  /التقدم املنظمي.
التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل تسليط الضوء على الدراسات السابقة تبين وجود ندرة في الدراسات التي تناولت موضوع استراتيجيات إدارة املوارد البشرية وأثرها في
املنظمات الذكية في ظل املتغير املعدل تمكين العاملين؛ حيث أن معظم الدراسات تناولت كل متغير على حدى ،إما كمتغير تابع مثل استراتيجيات إدارة
املوارد البشرية في دراسة الشوابكة(  ،)2013واملنظمة الذكية في دراسة غنيم(  ،)2017ودراسة (  ،)Lazarevic, Lukic, 2015وتمكين املوظف في دراسة
(  .) Okunbanjo et al., 2016أو كمتغير مستقل مثل استراتيجيات إدارة املوارد البشرية في دراسة أبو جليدة(  ،)2018ودراسة (،)Chopra, 2017
واملنظمة الذكية مثل دراسة ردايدة(  ،)2016ودراسة )  ، (Calin, Pargaru, Neacsu, 2015وتمكين العاملين مثل دراسة بو بكر(  ،)2016ودراسة
(  ،)Mohapatra, Mishra, 2019أو كمتغير معدل كما في دراسة (الزيدانيين ) 2015 ،علما أن ذات الدراسة تناولت استراتيجيات إدارة املوارد البشرية
كمتغير تابع ،في حين دراسة (أحمد ،إسماعيل )2018 ،تناولت بعدين فقط كذلك وه ما تمكين العاملين كمتغير مستقل واملنظمة الذكية كمتغير تابع.
وفيما يتعلق بمجتمع الدراسة فقد تفردت هذه الدراسة باختيار مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان .إلختبار
الفرضيات من خالل الحصول على إجابات املبحوثين فيها؛ حيث لم تتطرق أية دراسة من ال دراسات السابقة لدراسة هذه الشركات على وجه التحديد.
وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها تختلف في الحدود املكانية والزمانية ،وأنها سيكون ُجل تركيزها على املنظمات الذكية،
واستراتيجيات إدارة املوارد البشرية ،وتمكين العاملين ،والتعرف إلى أثر استراتيجي ات إدارة املوارد البشرية في املنظمات الذكية في ضوء وجود املتغير
املعدل تمكين العاملين.
وتقترب هذه الدراسة من دراسة الزيدانيين(  ) 2015عندما تناول تمكين العاملين كمتغير معدل ،كما وتختلف معها في متغير استراتيجيات إدارة
املوارد البشرية حيث الزيدانيين تناول هذا املتغير كتابع في حين أن الدراسة الحالية تعاملت مع استراتيجيات إدارة املوارد البشرية كمتغير مستقل.

الفصل الثاني :اإلطارالنظري:

املبحث األول :استراتيجيات إدارة املوارد البشرية:
مقدمة:
لقد تميزت إدارة املوارد البشرية في املنظمات املعاصرة والحديثة في دور إداري وعلمي هام وذلك في ظل وجود الوظائف التوجيهية والقيادية
ً
ً
ً
للموظفين واألفراد والعاملين نظرا باعتبارهم عنصرا هاما في إدارة املوارد البشرية إال أن التطورات العلمية والدراسات األكاديمية الحديثة ساهمت في
تطور وتحديث وتجديد إدارة املوارد البشرية وذلك بإدخال وظ ائف وتعاريف ونظريات ومفاهيم وطرق استراتيجية جديدة في إدارة املوارد البشرية
كالتخطيط اإلداري في إدارة املوارد البشرية والتخطيط االستراتيجي في إدارة املوارد البشرية وعمليات التدريب الوظيفي واإلداري واملنهي للموظفين
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واإلداريين ،فإدارة املوارد البشرية الحديثة تركز على الجوانب األساسية التي يتبناها ويتوالها املدراء في تنمية الجوانب البشرية كما تسعى إدارة املوارد
البشرية الحديثة إلى وضع طرق حديثة واستراتيجيات متطورة الختيار األفراد واملوظفين والعاملين وتدريب األفراد واملوظفين والعاملين وتنميتهم وتنمية
ً
ً
ً
مواهبهم وتطويرهم إداريا وعلميا وثقافيا .كما تسعى إدارة املوارد البشرية الحديثة إلى وضع استراتيجيات حديثة في أنظمة املكافآت والتعويضات
واملرتبات والحوافز املادية واملعنوية لألفراد واملوظفين والعاملين واإلداريين في املنظمات واملنشآت اإلدارية الحديثة كما تعمل على إحداث التوائم وإيجاد
جو من االنسجام بين األقسام اإلدارية الوظيفية املتعددة (الحريري .)2012 ،
مفهوم استراتيجيات املوارد البشرية:
تعرف إدارة املوارد البشرية بأنها جزء من اإلدارة يعنى بشؤون األفراد العاملين من حيث التعيين والتأهيل والتدريب وتطوير الكفاءات وكذلك
وصف أعمالهم ،وبعبارة أخرى هي فن اجتذاب العاملين واختيارهم وتعيينهم وتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم ،وتهيئة الظروف التنظيمية املالئمة من
حيث الكم والكيف الستخراج أفضل ما فيهم من طاقات وتشجيعهم على بذل أكبر قدر ممكن من الجهد والعطاء ،فهي اإلدارة التي تبحث عن األفراد
وتخطط االحتياجات البشرية ثم تقوم باالستقطاب واالختيار والتعيين والتدريب وتنمية املهارات وتضع هيكل أو نظام لألجور (حسونة.)2011 ،
أما إدارة املوارد البشرية االستراتيجية فهي العملية التي تؤدي إلى صياغة استراتيجيات املوارد البشريةً .
غالبا ما يتم استخدام مصطلحي "إدارة
املوارد البشرية االستراتيجية" و "استراتيجية املوارد البشرية" بالتبادل ،ولكن يمكن التمييز بينهما .فيمكن اعتبار إدارة املوارد البشرية االستراتيجية
بمثابة نهج عام لإلدا ة االستراتيجية للموا د البشرية ً
وفقا لنوايا املنظمة في االتجاه املستقبلي الذي تريده .إن ما ينبثق من هذه العملية هو مجموعة من
ر
ر
القرارات مع مرور الوقت ،والتي تشكل النموذج الذي تتبناه املنظمة إلدارة مواردها البشرية وتحديد املجاالت التي تحتاج إلى تطوير استراتيجيات محددة
للموارد البشرية .ستركز استراتيجيات املوارد البشرية على النوايا ا ملحددة للمنظمة حول ما يجب القيام به وما يجب تغييره( .)Armstrong, 2006
الشركات التي تتبع أفضل ممارسات املوارد البشرية لها قيمة سوقية أعلى من تلك الشركات التي التتبع أفضل ممارسات املوارد البشرية،
وتشمل ممارسات املوارد البشرية :أمن التوظيف ،التوظيف االنتقائي ،األجور /الحوافز العالية ،مشاركة املعلومات ،التدريب /التدريب املتبادل،
ً
الترويج من الداخل ،القياس .علما أن استراتيجيات املوارد البشرية التي تساعد على تعزيز هذه املمارسات تؤتي ثمارها لكل من أصحاب العمل
واملوظفين ) .(Mathis, Jackson, 2008
أبعاد استراتيجيات إدارة املوارد البشرية:
 االستقطاب والتعيين
جوهر عملية استقطاب العاملين هو جذب االفراد بالعدد والوقت واملؤهالت املناسبة وتشجيعهم لطلب التعيين في املنظمة .هذه الفعالية مهمة
لتوفير العاملين الذين تحتاجهم ،كما تشكل واحدة من األنشطة املستمرة ألية ادارة ودائرة للموارد البشرية .واحدة من أسباب أهميتها هي إنها تنعكس
على العمليات األخرى  ،فاذا لم تتمكن إدارة املوارد البشرية استقطاب األشخاص بالوقت والعدد واملؤهالت املناسبة ،فان ذلك سيؤدي إلى سوء اختيار
للمرشحين وتعيين عناصر غير مناسبة ،كذلك تعتبر العملية أساسية ال يمكن إ همالها (برنوطي.)2004 ،
وتشمل عملية اإلختيار سبع خطوات عادة وهي :التصفية املبدئية ،استكمال طلب التوظيف ،اإلختيارات الوظيفية ،املقابلة الشاملة ،مراجعة
ً
بعض املصادر األخرى  ،الفحص الطبي وأخيرا عرض الوظيفة أو قرار التعيين ،وتمثل كل خطوة من هذه الخطوات نقطة اتخا ذ قرار تستلزم توافر
بيانات أو معلومات مرتدة إما لالستمرار في العملية أو التوقف عند هذه الخطوة من ناحية أخرى  ،فإن كل خطوة أو مرحلة تستهدف توسيع معرفة
التنظيم عن خلفية ،ومهارات واهتمامات املتقدم لشغل الوظيفة ،وكذلك تمكين متخذي القرار من بناء تصوراتهم حول القرار النهائي (عامر.)2011 ،
 التدريب والتطوير
التدريب هو نشاط تعليم من نوع خاص ،فهو نشاط متعمد تمارسه املنظمة بهدف تحسين أداء الفرد في الوظيفة التي يشغلها ،وهو واحدا من
وسائل تطوير العاملين للمنظمة ،وقد يكون الوسيلة الوحيدة التي تعتمدها املنظمة لتطوير العاملي ن ،اذا لم يكن لديها برامج للتطوير في هذه الحالة،
غالبا ما توسع نشاط التدريب ليشمل نشاطات تطويرية معينة .لذلك ،فأكثر املنظمات الكبيرة اليوم تقوم بنشاطات تدريب ،وقد تكون لها دوائر
متفرغة لهذا النشاط ،كأقسام في إدارة املوارد البشرية ،وبدرجات مختلفة من السعة واألهمية ،حسب طبيعة نشاط التدريب التي تقوم به املنظمة
(برنوطي.)2004 ،
حيث تقوم معظم املنظمات بتوفير الفرص والوسائل املختلفة للعاملين إلثراء وتعزيز وتعميق معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم ،يقتصر التدريب
على مساعدة العاملين لتعلم واكتساب معارف ومهارات وسلوكيات ذات عالقة بالعمل الذي يقوم به العامل ،أما التطوير فيتضمن اكتساب معارف
وقدرات ومهارات وسلوكيات جديدة لتحسين وزيادة مقدرة العاملين على مواجهة تحديات ومتطلبات أعمال جديدة أو موجودة (حريم.)2013 ،
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 التحفيز
ً
تسعى إدارة املوارد البشرية للحصول على العمل املتقن واإلبدا ع ،لذا كان لزاما وضع نظام للحوافز يساهم في مكافاة املبدع ويشجع غير املبدع
على اإلبداع .وتتنوع طرق الحوافز ما بين مادية كزيادة في األجر أو املكافأة وما بين معنوية كترقية أو خطاب شكر ،إن من أهم طرق تحفيز املوظفين
إدماجهم في األعمال املهمة ،كأن تشركهم املنظمة في التقييم السنوي لها ،أو التخطيط االستراتيجي ،أو تصميم البرامج واملشاريع والخدمات ،فمشاركتهم
في مثل هذه املهام سيشجعهم على تطوير أدائهم ،إن أهم بند في الحوافز واملكافآت هو ربطها بمعايير التفوق واالمتياز والتقييم في املنظمة فيشعر
األفراد بأهمية التقييم وهذه املعايير وبالتالي املساعدة على تطوير أدائهم في املنظمة (حسونة.)2011 ،
وهنالك شروط أساسية البد لإلدارات من أخذها بعين االعتبار إن أرادت االستفادة من الحوافز في نجاح العملية اإلنتاجية وزيادة مردوده ا وهي:
أن ترتبط الحوافز بأهداف العاملين واإلدارة معا ،وأن تجد صلة وثيقة بين الحافز والهدف ،إذ ال فائدة من تلك الحوافز التي ال تحرك الدوافع عند
اإلنسان بالشكل الذي يدفعه للتصرف هادفا تحقيق رغباته  ،كما البد للمنظمة أن تحدد الوقت املالئم الذي تستخدم به الحوافز وخاصة تلك الحوافز
املادية التي البد أن تكون في مواعيد محددة ومتفاوتة ،وأن تضمن استمرارية الحوافز وذلك بخلق الشعور والطمأنينة لدى األفراد بتوقع استمرارية قيام
املنظمة بإشباع تلك الحاجات وضمان ذلك في املستقبل ،أن تضمن املنظمة الوفاء بالتزامها التي تقررها الحوافز ،أن تكون السياسة التي تنظم الحوافز
تتصف بالعدالة واملساواة والكفاءة ،أن يدرك األفراد السياسة التي تنظم الحوافز وذلك لتؤدي دورها في تحفيز األفراد نحو مزيد من اإلنتاج ،أن
تتناسب الحوافزمع الجهود التي يبذلها العاملون لتؤدي دورها في تحفيز األفراد وتقديم املزيد من الجهود وتشجيع العاملين على اإلبداع واالبتكار هكذا
ً
ً
تلعب الحوافز دورا هاما في االقبال على العمل والوالء واالنتماء للمكان .فمدير املنظمة الذي يؤسس نظام حوافز استراتيجي وفعال سينعكس بال شك
على اآلخرين وزيادة جهودهم وانتاجياتهم وأدائهم (عامر.)2011 ،
 تقييم األداء
تقييم األداء وهي عملية يتم من خاللها التأك د من أن مستويات أداء العاملين مرضية ،وأن نشاطات العامل ومخرجاته تتفق مع أهداف املنظمة.
وتتضمن هذه العملية تحديد واجبات ومخرجات  /نتائج كل عمل التي تسهم في نجاح املنظمة ،ومن ثم استخدام مقاييس متنوعة ملقارنة أداء العامل
خالل فترة زمنية معينة مع األداء املنشود  /املرغوب .ومن أجل تشجيع األداء املتميز ينبغي أن يتم وضع نظام تعويضات ومزايا شامل وأن يتم تطبيقه
وفق أسس سليمة وعادلة (حريم.)2013 ،
ويطلق تقييم األداء على عملية قياس وتقييم أداء العاملين في الوقت الحاضر أو خالل فترة ماضية ومقارنته مع معايير األداء القياسية التي
وضعت للموظف وتم اطالعه عليها في الوصف الوظيفي .يستخدم هذا التقييم في تصحيح األخطاء وتطوير املوظف وتحديد مساره الوظيفي وتحديد
امتيازات املوظف املالية والترقية وغيرها .إن خطوات تقييم أداء العاملين وضع معايير قياسية للعمل واألداء وتوضيح املطلوب من املوظف ثم تقييم
ً
األداء الفعلي للموظف ومقارنته مع معايير األداء القياسية وعادة تستخدم نماذج خاصة للتقييم ،وأخيرا إعطاء املوظف تغذية راجعة ومعلومات عن
نتائج تقييمه ملساعدته في تالفي السلبيات أو االستمرار وتحسين أداءه املتفوق ( .)Dessler, 2017

املبحث الثاني :املنظمات الذكية:
مقدمة:
ً
تكون املؤسسة الذكية قادرة على استكشاف واستغالل املعرفة استجابة لفرص العصر الرقمي ،فإن العمل عن بعد هو بدوره ميسر لخلق
املعرفة ،ويمثل العمل على شبكة اإلنترنت بيئة طبيعية لتعزيز إيجاد املعرفة واالبتكار ،وهو أمر أساس ي للمؤسسات لكي تنةح .وال يشير العمل عبر
اإلنترنت فقط إلى العالقات املتبادلة بين املواد وبين املوارد فحسب ،ولكن أيضا العالقات املتبادلة بين الناس وبين املنظمات .تحديد مجموعة
االتصاالت الصحيحة بين األشخاص واملؤسسات يحدد مفهوم االقتصاد عبر اإلنترنت ،حيث يتطلب إنشاء املعرفة وتطويرها في سياق عمل شبكي
القدرة على التعاون في بيئة افتراضية في أغلب األحيان ،وبالتالي فإن التعاون والبيئة االفتراضية هما عامالن تمكينيان للمؤسسات الذكية .ويمكن
للمنظمة الذكية متابعة العديد من املزايا ،مثل تحسين املوارد واستغالل أوجه التآزر وزيادة كتلة استثمار رأس املال ( Caporarello, Martino,
.)Martinez, 2014
مفهوم املنظمات الذكية:
ً
ً
ً
ً
يقصد بالذكاء اصطالحا القدرة على العلم والتكيف واملرونة والتصرف تجاد املواقف واملشكالت ،والتفكير بالعالقات تفكيرا بنائيا موجها نحو
هدف ما ،وبعبارة أخرى هو القدرة على التفكير ،واالستنتاج املنطقي ،والتوهج العقلي ،واألملعية وخزن املعلومات والتوصل إليها بهدف مواجهة الصعاب
والتكيف مع الظروف الطارئة وحل املشكالت (صالح ،العزاوي  ،إبراهيم.)2010 ،
عرف النواصرة ( ) 2019املنظمات الذكية بأنها املنظمات التي تتعلم وتتكيف مع البيئة العاملة فيها مع التأكيد على قيمة املسح الخارجي املنظم
للبيئة الخارجية .وأن املنظمة عليها أن تتعلم كيف تكون ذكية من خالل ربط العناصر املتعلقة بإدارة املعلومات والتعلم كافة .فهي املنظمات الناجحة
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التي تستخدم استراتيجيات بعيدة األمد لتحقق مكاسب مستدامة على األمد البعيد وإن ق ادها ذلك إلى التضحية باملكاسب على األمد القريب  ،وفي سياق
آخر هي تلك املنظمات التي لديها القدرة على أن تكون منظمة رشيقة بسبب خفتها وسرعة توليدها للمعرفة ،واإلستفادة من تلك املعرفة في إغتنام
الفرص املتاحة من جهة والتكيف السريع في مواجهة التحديات البيئية من جهة أخرى.
وقد تطرق أبو النصر( ) 2009في كتابه إلى باقة من التعريفات للمنظمة الذكية فأشار إلى أنها تلك املنظمة املتميزة ،ذات القدرات الواضحة ،التي
ً ً
تحقق نجاحا بارزا في تحقيق أهدافها ،التي تؤمن بأهمية التخطيط ،وتمارسه بالفعل ،وتلتزم بمبادئه ،وتحرص على نجاحه ،وتنفذ األعمال الصحيحة
ً
ً
ً
تنفيذا سليما وتاما من أول مرة ،وتؤمن وتطبق فلسفة ومبادئ إدارة الجودة الشاملة ،وهي من تحافظ على البيئة الداخلية والخارجية من التلوث ،بل
ً
وتلعب دورا في اإلصحاح البيئي وزيادة التوعية البيئية سواء للعاملين بها أو للجمهور بصفة عامة ،وهي التي تؤمن باإلدارة باملعرفة وتحاول االتصاف
بخصائص منظمات التعلم ،والتي تهتم باإلبداع واالبتكار واالختراع ،وذلك من خالل حرصها الحقيقي على تنمية التفكير اإلبداعي واالبتكاري لدى
العاملين بها ،والتي ليس فقط تحاول كسب رضاء العمالء ،بل تحاول استعادهم واملحافظة عليهم في الحاضر واملستقبل ،فإن تطوير املنظمات الذكية
يستلزم بالدرجة األولى توافر العقول املتميزة بذكائها وقدرتها على استثمار باقي املوارد وتستخيرها لصالح توسيع مساحة التميز لها ألن تلك العقول تتمتع
بقابلية التكيف مع الظروف املتغيرة ،وإن األهمية الكبيرة لهذا النوع من املنظمات جاء نتيجة لسد االحتياجات األساسية التي تواجه املنظمات.
ونظرا للفروق الكبيرة بين املنظمات التي استمرت بالعمل والبقاء على قيد الحياة واملنظمات التي فشلت في عملها ،لذا ينبغي على املنظمات أن
تكون قادرة على تطوير نفسها باستمرار وقادرة أيضا على إحداث التغير الدائم مع استدامة إدراكها لغاياتها واتجاهها حيث وصفت املنظمات التي تسعى
إلى عملية التجديد والتكيف مع التغيرات البيئية بأوصاف عبرت عن هذه الحالة من التجديد والتكيف والسعي للبقاء ابتدءا من املنظمة ذاتية التقييم
وصوال إلى املنظمة الذكية (فرعون  ،العنزي  ،والخالدي)2015 ،
أبعاد املنظمات الذكية:
 فهم البيئة
يتسع مفهوم البيئة ليشمل البيئة العامة وهي كل ما هو خارج إطار التنظيم من ذلك الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونية
والثقافية واالجتماعية والطبيعية والنفسية املحلية والدولية التي يعمل فيها التنظيم .أما البيئة األكثر تحديدا وتأثيرا على التنظيم فهي ما يؤثر على
ً
التنظيم بشكل مباشر بدءا من املناخ التنظيمي السائد داخل املؤسسة ،واألطراف ذات العالقة مع التنظيم من مستفيدين ،وجهات حكومية رق ابية،
وجماعات الضغط ،ونقابات العمال وغرف تجارة وصناعة (القريوتي.)2015 ،
ن ً
لقد كانت التعاريف األولى للبيئة تشير إلى أنها جميع ما يحيط باملنظمة فيقع خارجها ،وال يكو جزءا منها ،في حين أن املنظور العام ملفهوم البيئة
ً
يعطي انطباعا بشمول املكونات واألبعاد الداخلية للمنظمة ،إضافة إلى املكونات واألبعاد الخارجية التي تحيط بها .وهكذا ،فإن البيئة تمثل مجموعة
العوامل واألبعاد واملكونات التي تؤثر في املمارسات اإلدارية والتنظيمية واالستراتيجية ،وتتطلب من اإلدارة فهم لطبيعة هذه البيئة وتفاعالتها وطبيعة
العالقة بينها بحيث تستطيع إيجاد أفضل صيغ التعامل معها ،وبشكل متوازن وحركي ،ويعطي للمنظمة قدرات متجددة باستمرار وإمكانية الحصول
على أفضل النتائج املرغوبة من جراء هذا الفهم (مساعدة.)2013 ،
 إيجاد البدائل االستراتيجية
إن عملية توليد البدائل االستراتيجية تعني قيام املنظمة بتطوير طرق جديدة لإلجراء تختار من بينها ما يلبي احتياجاتها ،كم ا يمكن اعتبارها أداة
لتقليص الفارق بين األداء املنظمي الحالي واملرغوب ،وبالتالي فإن توليد املنظمة الذكية للبدائل يعني قيامها بتطوير مجموعة من الخي ارات القيمة وطرق
ً
العمل الجديدة والبديلة مسبقا لتختار من بينها مايلبي احتياجاتها ،ولتتخذ إجراءاتها االستراتيجية .فبدون طرق العمل البديلة ،ال يمكن أن يكون هناك
اختيار حقيقي أو بحث عن فرصة خلق أفضل قيمة (النواصرة.)2019 ،
فبعد أن تقوم املنظمة بتحليل بيئتها الخارجية (العامة والخاصة) فإنها تقوم بتحديد الفرص والتهديدات التي تواجهها في ميدان أعمالها  ،ويعقب
ذلك قيام املنظ مة بتحليل بيئتها الداخلية من خالل تقييم األنشطة الوظيفية بها ،ومن خالل تقييم النشاط اإلداري  ،وذلك للوقوف على جوانب القوة
والضعف فيها ،ويخدم ذلك التحليل قضية الوصول إلى عدد من اإلستراتيجيات البديلة والتي تتناسب مع ظروف املنظمة  ،وطاملا أنه يوجد أمام اإلدارة
العليا عدد من البدائل اإلستراتيجية فإن عليها أن تختار تلك البدائل التي تتالءم مع ظروفها (مساعدة.)2013 ،
 التعلم املستمر
إذ يقصد بالتعلم املستمر عملية اكتساب املعرفة بشكل مستمر من خالل التجربة التي تقود إلى تغير مستمر في السلوك ،واستعمال تلك
املعرفة بما ُي ّ
حس ن املواءمة بين املنظمة وبيئتها ويخلق قيمة أكبر .بمعنى أن املنظمة الذكية تتعلم بشكل مستمر كيف تولد قيمة أكبر في مواجهة
ً
التغيرات؛ سواء أكانت هذه التغيرات في تركيبة العالم السياسية والسكانية ،أم في سرعة التقدم التقني ،أو في األسواق التنافسية عامليا .فهي تدرك أن
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ً
التغيير هو أحد بعض حقائق الحياة ،وبناء على ذلك فإن األفراد ونتيجة لهذا التعلم يستجيبون وتكون ردود أفعالهم تجاه املعلومات التي تشكل تهديدا
ً
فعليا بطريقة غير دفاعية (الزعبي ،النواصره.)2019 ،
والتعلم املستمر يعني اكتساب األفراد للمعارف واملهارات الجديدة باستمرار وبطرق مختلفة ،مثل :التدريب والتطوير واملحاضرات والندوات
واملؤتمرات والقراءة ومتابعة أخبار املنظمات املنافسة واالستفادة من خبراتها ،وهنا يبرز دور القيادة في تشجيع التعلم املستمر وتهيئة الفرص لذلك،
وتوفير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للوصول بسهولة للمعلومة وتبادل املعرفة ،ويرتبط بهذه الخاصية نشاطان هامان هما :التعلم من التجارب
املاضية والتعلم من اآلخرين (الهالالت.)2014 ،
 العمليات الذكية
ً
يقصد بالعمليات الذكية املشاركة في املعلومات مع إتاحة املعلومات ملن يحتاجها في الوقت املناسب ،وأيضا توفير التغذية العكسية ،وكل ذلك
يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية القدرة على التعامل مع األزمات واملواقف الطارئة (غنيم.)2017 ،
وأشار (الطائي ،الصائغ ،وهادي  )2013إلى العمليات الذكية أنها تتمحور في املنظمة بطريقة متسلسلة من خالل تحويل املواد األولية من
معلومات تتم معالجتها إلى نتائج فعلية بما يتناسب مع تحقيق التوازن البيئي واالقتصادي واالجتماعي لبناء منظمة ذكية.
 الذكاء الجماعي
ً
ال قائد بال أتباع ،والقائد الناجح البد أن يكون ماهرا في إدارة وتوجيه األتباع ،ولكن قبل ذلك البد أن يكون ذكيا في تكوين فريق العمل؛ حيث
الفريق أو الجماع ة أساس أي عمل في الحياة ،سواء كان هذا العمل اقتصاديا ،أو اجتماعيا أو سياسيا ،والبيئة املؤسسية التي تعتمد النظام واألسر
اإلدارية والتدرج القيادي ،تعد أحد أهم الكيانات في الحياةُ .ويعد بناء فريق عمل ناجح ،أحد أهم مهام القائد ،وذلك ألن التعامل مع البشر أمر شديد
الحساسية والخطورة ،ويحتاج إلى مهارة وفطنة كبيرتين (الفقي.)2009 ،
عند الحديث عن الذكاء الجماعي في الفرق واملنظمات يركز العديد من الباحثين على اآلثار املعدلة لعمليات املجموعة ،مثل تطوير أنظمة
الذاكرة واملعامالت التوافقية االستراتيجية ،عند دراسة العالقة بي ن التنوع واألداء ،والخصائص املهمة األخرى التي يجب مراعاتها عند تكوين املجموعة
مرتبطة بالذكاء االجتماعي أو العاطفيُ .ي ّ
عرف الذكاء العاطفي بأنه القدرة على التفكير في العواطف واستخدامها لتعزيز التفكير ،يتضمن القدرة على
إدراك املشاعر في اآلخرين بدقة ،والوصول إ لى العواطف وتوليدها من أجل مساعدة الفكر ،واملعرفة العاطفية ،وتنظيم العواطف بشكل عكس ي من
أجل تعزيز النمو العاطفي وهناك إجماع عام على أن الذكاء العاطفي يعزز أداء املجموعة ،على األقل في املدى القصير.)Malone, Bernstein, 2015 ( .

املبحث الثالث :تمكين العاملين:
مقدمة:
تتبنى املنظمات مفهوم التمكين الوظيفي الذي يعتمد باألساس على الثقة املتبادلة بين اإلدارة والعاملين من خالل تحفيز واشراك العاملين في
إتخاذ القرار وبناء العالقات وقنوات اإلتصال ،باإلضافة إلى تجاوز الحدود التنظيمية بين اإلدارة والعاملين ،بحيث يتم وضعهم في مركز تحمل مسؤولية
قراراتهم واملشاركة في إتخاذ القرار مع اإلدارة العليا ،وعليه فقد أدركت إدارة املنظمات الرائدة أن العنصر البشري في املنظمة هو السبيل للمنافسة
وتحقيق التميز .والتمكين الوظيفي هو أحد مقومات نجاح املنظمات وتميزها عن بعضها البعض كونه يعد القوة املحركة ألنماط السلوك املختلفة لدى
العاملين حيث يمده بالطاقة التي تعمل على زيادة إستثارته ليسلك سلوك باتجاه معين وبغرض تحقيق هدف املنظمة نحو زيادة اإلنتاجية والتميز سيما
في مرحلة ظهور املنظمات الذكية )  (Smart Organizationوذلك في عصر العوملة والتنافسية .إن ما يثير الفرد ويحركه هو إشباع رغباته وحاجاته التي
يمكن أن يكون التمكين الوظيفي هو املحرك األساس لها والذي بالتالي ينعكس إيجابيا على السلوك الوظيفي لديه ،وهذا بدوره ينعكس على الرضا
واإلنتاجية لهؤالء األفراد العاملين ،وفي املحصلة على نجاح املنظمة وقدرتها على اإلستمرار والتطور واإلبداع (محمدية.)2016 ،
مفهوم تمكين العاملين:
التمكين هو عملية إعطاء املوظفين القوة والحرية واملعرفة واملهارات لصناعة القرارات بفاعلية والهدف من التمكين هو إعطاء املوظفين حرية
اختيار واسعة لصنع القرارات ،ومن ثم دفعهم لإلفادة األحسن من مهاراتهم لتوليد القيمة ،ألنهم يملكون السلطة لصناعة القرارات املهمة التي يتحملون
مسؤوليتها ونتائجها ،فاملوظفون في املنظمات الذكية يحتاجون إلى تمكينهم من اتخاذ القرارات وحل املشاكل وتوليد أفكار جديدة وما إلى ذلك (الزعبي،
النواصره.)2019 ،
ويعرف التمكين بأنه إتاحة الفرص الكافية للعاملين للممارسة والسيطرة الكاملة على أعمالهم ،وإتخاذ القرارات املناسبة دون اإلعتماد على
شخص أعلى ،أو بدون الرجوع لرؤسائهم ،وإعتبارهم مسؤولين عن النتائج ،والتمكين يعد من الوسائل اإلدارية األساسية التي يمكن استخدامها
للحصول على مزايا تن افسية من املوارد البشرية في القرن الجديد (الحبش ي.)2009 ،
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يعرف قاموس أكسفورد عملية تمكين العاملين بأنها "العملية التي يكون فيها الفرد ذو قوة أو متمكن" .كما تعني كلمة التمكين التقوية أو
التعزيز ،وذلك بتقديم املصادر الفنية وتعزيز االستقاللية واملسؤولية الذاتي ة والتركيز على العاملين في ورش العمل ،ومنحهم القوة واملعلومات واملكافآت
واملعرفة وحمايتهم من حاالت السلوك الطارئ وغير املتوقع خالل خدمة املستهلك والتركيز على العاملين الذين يتعاملون مع املستهلك ويتفاعلون معه.
فالتمكين إذن هو عملية نقل طوعي مللكية األعمال أ و الحاالت والظروف إلى أفراد لديهم القدرة على التعامل مع الحالة املناسبة ،ويمتلكون السلطة
واملسؤولية واملهارة والقدرة والفهم ملتطلبات العمل (الخشالي.)2015 ،
أهمية تمكين العاملين:
ً
ً
يعد التمكين جزا مشهودا من التغير في عالم الصناعة اليوم فهو يؤدي الى تهذيب كا در املنظمة الذين يشاركون في مهامهم اليومية بأقل عدد من
املدراء كما يعد التمكين عامل مهم ومفتاح أساس ي لتنمية عامل اإلبداع داخل املنظمة ،فاملنظمات التي تعمل على تمكين العاملين لصنع قراراتهم
بأنفسهم هي تعلم أن العاملين يريدون االستفادة من العمل ،وذلك من خالل تمييز العمل الجيد وفرصة العمل مع اآلخرين الذين يحترمونهم ،وهي واثقة
كذلك بكون التمكين هو فرصة لتطوير مهارات العاملين ،والتمكين يجعل املنظمات غاية في املرونة والقدرة على التعلم والتكيف بغية اللح اق باملنافسة
أو تلبية طلبات الزبائن واملحافظة على حصتها السوقية وتوسعها ،وإن العمل في بيئة تتميز بمنافسة عالية مكثفة وتكنولوجيا جديدة يعتقد عدد من
املدراء البارزين بأن التخلي عن السلطة املركزية سوف يعزز السرعة واملرونة ،يكتسب التمكين بنفس الوقت أهميته من خالل كونه يشعر العاملين
باملسؤولية وحس عال بامللكية ورضا عن اإلن جاز كما أنه يمنح العاملين سلطة واسعة في تنفيذ مهامهم ويزيد الصلة بينهم اذ أن منطق العمل
باستراتيجية التمكين يستوجب العمل بمنطق الفريق وأن إدراك هذه األمور ش يء مهم بالنسبة للمنظمة ،وإن التمكين يسهم في زيادة إنتاجية املنظمة
لكونه يسهم في تطوير قابليات العاملين وزيادة رضاهم وتمسكهم باملنظمة (الدوري ،صالح.)2016 ،
واعتبر بو بكر(  ) 2016أهمية التمكين بالنسبة للعاملين تكمن في زيادة الوالء الفرد للمنظمة ،وزيادة السيطرة على املهام اليومية ،وزيادة الثقة
بالنفس لدى العمال ،وخلق فرص العمل  ،والحصول على معارف ومهارات جديدة ،وزيادة الشعور بالرضا الوظيفي ،وزيادة الدافعية للعاملين ،وتنمي
الشعور باملسؤولية لدى العاملين.

الفصل الثالث :منهجية الدراسة:
منهج الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة ،واإلجابة عن أسئلتها ،فقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة موضوع الدراسة واملتمثلة
باستراتيجيات املوارد البشرية وأثرها في املنظمات الذكية ،بوجود تمكين العاملين كمتغير معدل في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة
العاصمة عمان.
مجتمع وعينة الدراسة:
ً
وتمثل مجتمع الدراسة بجميع العاملين في املستويات اإلدارية في الصيدليات املبحوثة والبالغ عددهم ( )50موظفا  ،واعتمدت الدراسة العينة
ً
امليسرة حيث تألفت عينة الدراسة من مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان والتي وافقت أن تكون جزءا من هذه الدراسة  ،وقد
تم توزيع ( )50استبانة على أفراد عينة الدراسة ،وتم استرجاع ( )44إستبانة ،كان منها ( ) 2إستبانة غير قابلة للتحليل ،ليصبح عدد اإلستبانات املستردة
ً
والقابلة للتحليل اإلحصائي ( ،)42أي ما نسبته ( )% 84.0من إجمالي اإلستبانات املوزعة ،وهي نسبة مقبولة إحصائيا ) .(Sekaran & Bougie, 2010
طرق جمع البيانات:
اعتمدت الدراسة على نوعين من مصادر البيان ات ،وهما:
 .1املصادر الثانوية :والتي تمثلت بالكتب العلمية وأطاريح الدكتوراه ورسائل املاجستير واملقاالت والدوريات العلمية املحكمة العربية واألجنبية ،إلى
جانب شبكة املعلومات العنكبوتية والنشرات واإلحصائيات املتعلقة بمواضيع الدراسة ومتغيراتها.
 .2املصادر األولية :والتي تمثلت بأداة الدراسة (االستبانة) ،والتي تم تصميمها لتحقيق هدف الدراسة ،ولقياس اتجاهات أفراد العينة نحو املوافقة
على فقرات اإلستبانة تم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي ،والذي يتكون من ( )5- 1درجات ،حيث تم وضع األوزان اآلتية )5( :وتعني موافق
بشدة )4( ،وتعني موافق )3( ،وتعني موافق بدرجة متوسطة )2( ،وتعني غير موافق ) 1( ،وتعني غير موافق بشدة .وقد تم الحكم على األهمية
النسبية ملحاور اإلستبانة وفقراتها ،على النحو التالي:
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جدول( :)1تحديد األهمية النسبية إلجابات أفراد العينة
املتوسط الحسابي
األهمية النسبية

أقل من 2.33
منخفضة

من  3.66إلى أقل من 5.00
مرتفعة

من  2.33إلى أقل من 3.66
متوسطة

اختبار ثبات أداة الدراسة:
اعتمدت الدراسة على اختبار كرونباخ ألفا ( ) Cronbach Alpha Coefficientالختبار ثبات أداة الدراسة ،وتعتبر نتائج هذا االختبار مقبولة
ً
احصائيا إذا تجاوزت قيمة معامل كرونباخ ألفا ( ، (Sekaran & Bougie, 2010 ) )0.70ويشير اقتراب معامل كرونباخ ألفا من ( )% 100إلى درجات ثبات
أعلى ألداة الدراسة .والجدول اآلتي يبين معامل كرونباخ ألفا ،ملتغيرات الدراسة وألبعادها وألداة الدراسة ككل ،وذلك كما يأتي:
جدول( :)2قيم معامل كرونباخ ألفا لفقرات أداة الدراسة ومحاورها
الرقم
1

البعد
االستقطاب والتعيين

2
3
4

قيمة ألفا
0.949

التدريب والتطوير
التحفيز
تقييم األداء
استراتيجيات إدارة املوارد البشرية
فهم البيئة
إيجاد البدائل االستراتيجية
التعليم املستمر
العمليات الذكية
الذكاء الجماعي
املنظمات الذكية
تمكين العاملين
جميع الفقرات

5
6
7
8

9

0.945
0.952
0.956
0.972
0.956
0.961
0.945
0.949
0.928
0.975
0.967
0.987

نالحظ من الجدول ( ) 2أن قيم معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا لفقرات أداة الدراسة تراوحت ( ،)0.975 - 0.928باالضافة إلى أن قيمة
ألفا لجميع الفقرات قد بلغت ( ،)0.987وبالتالي تكون جميع القيم أكبر من ( ) 0.70وهذا مؤشر على االتساق بين فقرات أداة الدراسة ،وموثوقية أداة
الدراسة وإمكانية االعتماد عليها إلجراء التحليل اإلحصائي.
مالءمة نموذج الدراسة لألساليب اإلحصائية املستخدمة:
الختبار م دى مالءمة نموذج الدراسة لتحليل االنحدار الخطي واالختبارات املعلمية ،تم اختبار االرتباط الخطي املتعدد ،حيث تشير هذه
الظاهرة إلى وجود ارتباط خطي شبه تام بين متغيرين أو أكثر ،يعمل على تضخيم قيمة معامل التحديد  R2ويجعله أكبر من قيمته الفعلية ،ولهذا تم
احتساب قيمة معامل بين املتغيرات املستقلة ،حسب نموذج الدراسة ،وقد كانت النتائج كما يلي:
جدول( :)3مصفوفة االرتباط للمتغي رات املستقلة
املتغير

االستقطاب والتعيين

االستقطاب والتعيين

1.000

التدريب والتطوير

التحفيز

تقييم األداء

التدريب والتطوير
التحفيز
تقييم األداء

**0.783
**0.694
**0.784

1.000
**0.747
**0.708

1.000
**0.540

1.000

تمكين العاملين

**0.594

**0.628

**0.742

**0.509

تمكين العاملين

1.000

(**) دال عند مستوى داللة 0.01

يبين الجدول ( )3أن أعلى معامل ارتباط كان بين املتغيرين (االستقطاب والتعيين) و(تقييم األداء) ،والذي بلغ ( ،)0.784وهي أقل من (،)0.80
ً
وهذا يدل على عدم وجود ظاهرة االرتباط الخطي املتعدد بين املتغيرات .حيث تعتبر قيمة معامل االرتباط التي تتجاوز ( )0.80مؤشرا على وجود مشكلة
االرتباط الخطي العالي املتعدد ) .(Guajarati, 2004
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األساليب اإلحصائية املستخدمة:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار صحة فرضياتها تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي ،وذلك باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم
اإلجتماعية ( ،) SPSSحيث تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
 .1مقاييس اإلحصاء الوصفي (.)Descriptive Statistic Measures
 .2معامل االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا .(Cronbach Alfa
 .3اختبار االرتباط الخطي املتعدد باستخدام معامل االرتباط بيرسون.
 .4تحليل اإلنحدار املتعدد ) ، (Multiple Linear Regression Analysisوتحليل االنحدار الهرمي ) .(Hierarchical Regression

الفصل الرابع :مناق شة النتائج واختبارالفرضيات:
تحليل أداة الدراسة:
تم االعتماد على املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،والرتب واألهمية النسبية ،في وصف إجابات أفراد العينة عن فقرات اإلستبانة،
ومحاورها ،وكانت النتائج كما يلي:

ً
أوال :املتغير املستقل ،استراتيجيات إدارة املوارد البشرية:

جدول( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والرتب واألهمية النسبية ألبعاد التوجهات االستراتيجية
الرقم
1
2
3
4

املتغير
االستقطاب والتعيين
التدريب والتطوير
التحفيز
تقييم األداء

استراتيجيات إدارة املوارد البشرية

املتوسط الحسابي
3.914
3.800
3.629
4.124

االنحراف املعياري
0.851
0.880
0.899
0.891

3.867

0.778

الرتبه
2
3
4
1

االهمية النسبية
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة

نالحظ من الجدول السابق أن املتوسط العام الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية من حيث األهمية النسبية مرتفع ،حيث بلغ املتوسط العام
( )3.867وبانحراف معياري بلغ ( .) 0.778وقد حل بعد (تقييم األداء) في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( )4.124وبانحراف معياري ( )0.891وبأهمية
نسبية مرتفعه ،في حين حل بعد (التحفيز) في املرتبة االخيرة بمتوسط حسابي ( )3.629وبانحراف معياري ( )0.899وبأهمية نسبية متوسطة.
ً
ثانيا :املتغيرالتابع ،املنظمات الذكية
جدول( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والرتب واألهمية النسبية ألبعاد املنظمات الذكية
الرقم
1
2

املتغير
فهم البيئة
إيجاد البدائل االستراتيجية

املتوسط الحسابي
3.757
3.676

االنحراف املعياري
0.792
0.929

الرتبه
4
5

األهمية النسبية
مرتفعة
مرتفعة

3

التعليم املستمر

3.924

0.867

2

مرتفعة

4

العمليات الذكية

3.800

0.882

3

مرتفعة

5

الذكاء الجماعي

4.195

0.805

1

مرتفعة

3.870

0.743

املنظمات الذكية

مرتفعة

نالحظ من الجدول السابق أن املتوسط العام للمنظمات الذكية من حيث األهمية النسبية مرتفع ،حيث بلغ املتوسط العام ()3.870
وبانحراف معياري بلغ ( .) 0.743وقد حل بعد (الذكاء الجماعي) في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( )4.195وبانحراف معياري ( )0.805وبأهمية
نسبية مرتفعه ،في حين حل بعد (إيجاد البدائل االستراتيجية) في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.676وبانحراف معياري ( )0.929وبأهمية نسبية
مرتفعة.
ً
ثالثا :املتغيراملعدل ،تمكين العاملين
ً
تبين أن املتوسط الحسابي العام لفقرات تمكين العاملين من حيث األهمية النسبية كان مرتفعا  ،حيث بلغ املتوسط الحسابي ()3.725
وبانحراف معياري ( ،) 0.829وقد تبين أن أفراد العينة موافقون على ممارسة املوظفين أثناء عملهم نشاطات ذات قيمة عالية وبأهمية نسبية مرتفعة،
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في حين تبين أن أفراد العينة موافقون على خضوع العمل في الصيدليات املبحوثة للرقابة الذاتية أكثر من خضوعه للرقابة اإلدارية ،وشعور املوظفون
بأن لديهم إسهامات أو إضافات في مجال عملهم بأهمية نسبية متوسطة.
اختبار فرضيات الدراسة:
في هذا الجزء من الدراسة نستعرض اختبار الفرضيات ،حيث تم اخضاع الفرضية الرئيسة األولى وتفرعاتها لتحليل االنحدار الخطي املتعدد
 ، Multiple Linear Regressionأما الفرضية الرئيسة الثانية فقد تم إخضاعها لتحليل االنحدار الهرمي .Hierarchical Regression
الفرضية الرئيسة األولى H0 1
"ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α≥ 0.05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة {االستقطاب
والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء} في املنظمات الذكية في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان".
جدول( * :)6نتائج اختبارأثر استراتيجيات إدارة املواد البشرية في املنظمات الذكية
املتغير التابع

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

Mo del Summery

A NOV A

Co effic ient s

R

املنظمات الذكية

معامل
االرتباط
0.902

R2

معامل
التحديد
0.814

F

املحسوبة
40.536

درجة
الحرية
Df

4

*Sig F

مستوى
الداللة
0.000

البيان

B

الخطأ
املعياري

املحسوبة

T

االستقطاب
والتعيين
التدريب
والتطوير
التحفيز
تقييم األداء

0.287

0.122

2.354

مستوى
الداللة
0.024

0.189

0.112

1.682

0.101

0.346
0.022

0.092
0.099

3.751
0.218

0.001
0.829

* Sig t

* يكون التأثيرذا داللة إحصائية عند مستوى )(α≤0.05

تشير نتائج الجدول رقم ( )6أن معامل االرتباط ) (R=0.902يشير إلى العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع ،كما أن أثر املتغيرات
املستقلة (استراتيجيات إدارة املوارد البشرية) في املتغير التابع (املنظمات الذكية) هو أثر ذو داللة إحصائية ،حيث كانت قيمة  Fاملحسوبة (،)40.536
وبمستوى داللة )  (Sig=0.000وهو أقل من  ، 0.05حيث ظهر أن قيمة معامل التحديد ) (R2=0.814وهي تشير إلى أن ( )% 81.4من التباين في
(املنظمات الذكية) يمكن تفسيره من خالل التباين في (استراتيجيات إدارة املوارد البشرية) مجتمعة.
أما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  Bعند (االستقطاب والتعيين) قد بلغت ( )0.287وأن قيمة  tعنده هي ( ،)2.354وبمستوى داللة
)  ، (Sig=0.024مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .أما قيمة  Bعند (التدريب والتطوير) قد بلغت ( )0.189وأن قيمة  tعنده هي ( ،)1.682وبمستوى
داللـة )  ، (Sig=0.101مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي .وقد بلغت قيمة  Bعند (التحفيز) ( )0.346وقيمـة  tعنده هي ( ،)3.751وبمستوى داللة
)  ، (Sig=0.001مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .وبلغت قيمة  Bعند (تقييم األداء) ( )0.022وقيمة  tعنده هي ( ،)0.218وبمستوى داللة
(  ،)Sig=0.829مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي.
وبناء على ما سبق ،نرفض الفرضية الرئيسة األولى ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه:
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α≥ 0.05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة {االستقطاب والتعيين،
التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء} في املنظمات الذكية في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان".
الفرضية الفرعية األولى H0 1- 1
"ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α≥ 0.05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة {االستقطاب
والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء} في فهم البيئة في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان".
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جدول( * :)7نتائج اختبارأثر استراتيجيات إدارة املواد البشرية في فهم البيئة
املتغير التابع

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

Mo del Summer y

A NOV A

Co effic ient s

R

فهم البيئة

R2

F

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

املحسوبة

0.818

0.670

18.750

درجة
الحرية
Df

4

*Sig F
مستوى
الداللة
0.000

البيان

االستقطاب
والتعيين
التدريب
والتطوير
التحفيز
تقييم األداء

B

الخطأ
املعياري

T

* Sig t

املحسوبة

مستوى
الداللة

0.071

0.174

0.410

0.684

0.593

0.160

3.714

0.001

0.161
0.062

0.131
0.141

1.230
0.443

0.226
0.660

* يكون التأثيرذا داللة إحصائية عند مستوى )(α≤0.05

تشير نتائج الجدول رقم ( )7أن معامل االرتباط ) (R=0.818يشير إلى العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع ،كما أن أثر املتغيرات
املستقلة (استراتيجيات إدارة املوارد البشرية) في املتغير التابع (فهم البيئة) هو أثر ذو داللة إحصائية ،حيث كانت قيمة  Fاملحسوبة (،)18.750
وبمستوى داللة )  (Sig=0.000وهو أقل من  ، 0.05حيث ظهر أن قيمة معامل التحديد )  (R2=0.670وهي تشير إلى أن ( )%67.0من التباين في (فهم
البيئة) يمكن تفسيره من خالل التباين في (استراتيجيات إدارة املوارد البشرية) مجتمعة.
أما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  Bعند (االستقطاب والتعيين) قد بلغت ( )0.071وأن قيمة  tعنده هي ( ،)0.410وبمستوى داللة
)  ، (Sig=0.684مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي .أما قيمة  Bعند (التدريب والتطوير) قد بلغت ( )0.593وأن قيمة  tعنده هي (،)3.714
وبمستوى داللـة )  ، (Sig=0.001مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .وقد بلغت قيمة  Bعند (التحفيز) ( )0.161وقيمـة  tعنده هي (،)10230
وبمستوى داللة )  ، (Sig=0.226مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي .وبلغت قيمة  Bعند (تقييم األداء) ( )0.062وقيمة  tعنده هي (،)0.443
وبمستوى داللة (  ،)Sig=0.660مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي.
وبناء على ما سبق ،نرفض الفرضية الفرعية األولى ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه:
" يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α≥ 0.05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة {االستقطاب والتعيين،
التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء} في فهم البيئة في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان".
الفرضية الفرعية الثانية H 01- 2
"ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α≥ 0.05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة {االستقطاب
والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء} في إيجاد البدائل االستراتيجية في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة
عمان".
جدول( * :)8نتائج اختبارأثر استراتيجيات إدارة املواد البشرية في إيجاد البدائل االستراتيجية
املتغير التابع

إيجاد البدائل
االستراتيجية

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

Mo del Summer y
R2
R

A NOV A

Co effic ient s

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

0.786

0.618

F

املحسوبة

درجة
الحرية
Df

14.954

4

*Sig F
مستوى
الداللة
0.000

البيان

B

الخطأ
املعياري

املحسوبة

T

مستوى
الداللة

االستقطاب
والتعيين
التدريب
والتطوير
التحفيز
تقييم األداء

0.370

0.219

1.692

0.099

0.171

0.201

0.850

0.401

0.504
0.185

0.165
0.178

3.052
1.042

0.004
0.304

* Sig t

* يكون التأثيرذا داللة إحصائية عند مستوى )(α≤0.05

تشير نتائج الجدول رقم ( )8أن معامل االرتباط ) (R=0.786يشير إلى العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع  ،كما أن أثر املتغيرات
املستقلة (استراتيجيات إدارة املوارد البشرية) في املتغير التابع (إيجاد البدائل االستراتيجية) هو أثر ذو داللة إحصائية ،حيث كانت قيمة  Fاملحسوبة
( ،)14.954وبمستوى داللة )  (Sig=0.000وهو أقل من  ، 0.05حيث ظهر أن قيمة معامل التحديد ) (R2=0.618وهي تشير إلى أن ( )%61.8من التباين
في (إيجاد البدائل االستراتيجية) يمكن تفسيره من خالل التباين في (استراتيجيات إدارة املوارد البشرية) مجتمعة.
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أما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  Bعند (االستقطاب والتعيين) قد بلغت ( )0.370وأن قيمة  tعنده هي ( ،)1.692وبمستوى داللة
)  ، (Sig=0.099مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي .أما قيمة  Bعند (التدريب والتطوير) قد بلغت ( )0.171وأن قيمة  tعنده هي (،)0.850
وبمستوى داللـة )  ، (Sig=0.401مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي .وقد بلغت قيمة  Bعند (التحفيز) ( )0.504وقيمـة  tعنده هي (،)3.052
وبمستوى داللة )  ، (Sig=0.004مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .وبلغت قيمة  Bعند (تقييم األداء) ( )0.185وقيمة  tعنده هي (،)1.042
وبمستوى داللة (  ،)Sig=0.304مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي.
وبناء على ما سبق ،نرفض الفرضية الفرعية الثانية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه:
" يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α≥ 0.05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة {االستقطاب والتعيين،
التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء} في إيجاد البدائل االستراتيجية في مجم وعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان".
الفرضية الفرعية الثالثة H 01- 3
"ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α≥ 0.05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة {االستقطاب
والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء} في التعليم املستمرفي مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان".
جدول( * :)9نتائج اختبارأثر استراتيجيات إدارة املواد البشرية في التعليم املستمر
املتغير التابع

التعليم املستمر

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

Mo del Summer y
R2
R

A NOV A

Co effic ient s

معامل
االرتباط
0.856

معامل
التحديد
0.733

F

املحسوبة

درجة
الحرية
Df

25.416

4

*Sig F

مستوى
الداللة
0.000

البيان

B

الخطأ
املعياري

املحسوبة

T

االستقطاب
والتعيين
التدريب
والتطوير

0.475

0.171

2.781

مستوى
الداللة
0.008

0.043

0.157

0.276

0.784

0.381
0.128

0.129
0.138

2.954
0.921

0.005
0.363

التحفيز
تقييم األداء

* Sig t

* يكون التأثيرذا داللة إحصائية عند مستوى )(α≤0.05

تشير نتائج الجدول رقم ( )9أن معامل االرتباط ) (R=0.856يشير إلى العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع ،كما أن أثر املتغيرات
املستقلة (استراتيجيات إدارة املوارد البشرية) في املتغير التابع (التعليم املستمر) هو أثر ذو داللة إحصائية ،حيث كانت قيمة  Fاملحسوبة (،)25.416
وبمستوى داللة )  (Sig=0.000وهو أقل من  ، 0.05حيث ظهر أن قيمة معامل التحديد )  (R2=0.733وهي تشير إلى أن ( )%73.3من التباين في (التعليم
املستمر) يمكن تفسيره من خالل التباين في (استراتيجيات إدارة املوارد البشرية) مجتمعة.
أما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  Bعند (االستقطاب والتعيين) قد بلغت ( )0.475وأن قيمة  tعنده هي ( ،)2.781وبمستوى داللة
) ، (Sig=0.008مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .أما قيمة  Bعند (التدريب والتطوير) قد بلغت ( )0.043وأن قيمة  tعنده هي ( ،)0.276وبمستوى
داللـة )  ، (Sig=0.784مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي .وقد بلغت قيمة  Bعند (التحفيز) ( )0.381وقيمـة  tعنده هي ( ،)2.954وبم ستوى داللة
)  ، (Sig=0.005مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .وبلغت قيمة  Bعند (تقييم األداء) ( )0.128وقيمة  tعنده هي ( ،)0.921وبمستوى داللة
(  ،)Sig=0.363مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي.
وبناء على ما سبق ،نرفض الفرضية الفرعية الثالثة ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه:
" يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α≥ 0.05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة {االستقطاب والتعيين،
التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء} في التعليم املستمر في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان".
الفرضية الفرعية الرابعة H 01- 4
"ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α≥ 0.05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة {االستقطاب
والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء} في العمليات الذكية في مجموعة من ال صيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان".
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جدول( * :)10نتائج اختبارأثر استراتيجيات إدارة املواد البشرية في العمليات الذكية
املتغير التابع

العمليات الذكية

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

Mo del Summer y
R2
R

A NOV A

Co effic ient s

معامل
االرتباط
0.790

معامل
التحديد
0.624

F

املحسوبة
15.338

درجة
الحرية
Df

4

*Sig F

مستوى
الداللة
0.000

البيان

االستقطاب
والتعيين
التدريب
والتطوير
التحفيز
تقييم األداء

B

الخطأ
املعياري

T

* Sig t

املحسوبة

0.107

0.206

0.518

مستوى
الداللة
0.607

0.319

0.190

1.680

0.101

0.488
0.088

0.156
0.167

3.133
0.529

0.003
0.600

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )(α≤0.05

تشير نتائج الجدول رقم ( )10أن معامل االرتباط ) (R=0.790يشير إلى العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع ،كما أن أثر املتغيرات
املستقلة (استراتيجيات إدارة املوارد البشرية) في املتغير التابع (العمليات الذكية) هو أثر ذو داللة إحصائية ،حيث كانت قيمة  Fاملحسوبة (،)15.338
وبمستوى داللة )  (Sig=0.000وهو أقل من  ، 0.05حيث ظهر أن قيمة معامل التحديد ) (R2=0.624وهي تشير إلى أن ( )% 62.4من التباين في
(العمليات الذكية) يمكن تفسيره من خالل التباين في (استراتيجيات إدارة املوارد البشرية) مجتمعة.
أما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  Bعند (االستقطاب والتعيين) قد بلغت ( )0.107وأن قيمة  tعنده هي ( ،)0.518وبمستوى داللة
)  ، (Sig=0.607مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي .أما قيمة  Bعند (التدريب والتطوير) قد بلغت ( )0.319وأن قيمة  tعنده هي (،)1.680
وبمستوى داللـة )  ، (Sig=0.101مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي .وقد بلغت قيمة  Bعند (التحفيز) ( )0.488وقيمـة  tعنده هي (،)3.133
وبمستوى داللة )  ، (Sig=0.003مما ي شير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .وبلغت قيمة  Bعند (تقييم األداء) ( )0.088وقيمة  tعنده هي (،)0.529
وبمستوى داللة (  ،)Sig=0.600مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي.
وبناء على ما سبق ،نرفض الفرضية الفرعية الرابعة ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه:
"يوجد أثر ذوداللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α≥ 0.05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة (االستقطاب والتعيين،
التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء) في العمليات الذكية في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان".
الفرضية الفرعية الخامسة H 01- 5
"ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α≥ 0.05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة (االستقطاب
والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء) في الذكاء الجماعي في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان".
جدول( * :)11نتائج اختبارأثر استراتيجيات إدارة املواد البشرية في الذكاء الجماعي
املتغير التابع

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

yredm S eedoM

AVONA

srdiififdeoC

R

الذكاء الجماعي

R2

F

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

املحسوبة

0.818

0.669

18.681

درجة
الحرية
Df

4

T

*Sig F

البيان

B

الخطأ
املعياري

املحسوبة

مستوى
الداللة

0.000

االستقطاب
والتعيين

0.414

0.177

2.342

0.025

التدريب
والتطوير

0.095

0.163

0.585

0.562

التحفيز
تقييم األداء

0.194
0.316

0.133
0.143

1.457
2.207

0.154
0.034

مستوى
الداللة

* Sig t

* يكون التأثيرذا داللة إحصائية عند مستوى )(α≤0.05

تشير نتائج الجدول رقم ( )11أن معامل االرتباط ) (R=0.818يشير إلى العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع ،كما أن أثر املتغيرات
املستقلة (استراتيجيات إدارة املوارد البشرية) في املتغير التابع (الذكاء الجماعي) هو أثر ذو داللة إحصائية ،حيث كانت قيمة  Fاملحسوبة (،)18.681
وبمستوى داللة )  (Sig=0.000وهو أقل من  ، 0.05حيث ظهر أن قيمة معامل التحديد )  (R2=0.669وهي تشير إلى أن ( )% 66.9من التباين في (الذكاء
الجماعي) يمكن تفسيره من خالل التباين في (استراتيجيات إدارة املوارد البشرية) مجتمعة.
137

Global Journal of Economics and Business, 8(1)(2020), 117-148

أمينة خدام وآخرون

اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية وأثرها يف املنظمات الذكية الدور املعدل :متكني العاملني

أما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  Bعند (االستقطاب والتعيين) قد بلغت ( )0.414وأن قيمة  tعنده هي ( ،)2.342وبمستوى داللة
)  ، (Sig=0.025مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .أما قيمة  Bعند (التدريب والتطوير) قد بلغت ( )0.095وأن قيمة  tعنده هي ( ،)0.585وبمستوى
داللـة )  ، (Sig=0.562مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي .وقد بلغت قيمة  Bعند (التحفيز) ( )0.194وقيمـة  tعنده هي ( ،)1.457وبمستوى داللة
)  ، (Sig=0.154مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي .وبلغت قيمة  Bعند (تقييم األداء) ( )0.316وقيمة  tعنده هي ( ،)2.207وبمستوى داللة
(  ،)Sig=0.034مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي.
وبناء على ما سبق ،نرفض الفرضية الفرعية الخامسة ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه:
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α≥ 0.05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة {االستقطاب والتعيين،
التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء} في الذكاء الجماعي في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان".
الفرضية الرئيسة الثانية H0 2
"ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α≥ 0.05لتمكين العاملين في تعديل أثر استراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها
مجتمعة (االستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء) في املنظمات الذكية في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة
العاصمة عمان".
جدول( * :)12نتائج االنحدار الهرمي لبيان أثرتمكين العاملين في تعديل أثراستراتيجيات إدارة املوارد البشرية في املنظمات الذكية
املتغير التابع

املتغيرات املستقلة

املنظمات الذكية

االستقطاب والتعيين
التدريب والتطوير

0.287
0.189

التحفيز
تقييم األداء

0.346
0.022

B

تمكين العاملين
 R2معامل التحديد
Δ R2
Δ F
Sig Δ F

الخطوة األولى
قيمة t
املحسوبة
2.354
1.682

Sig t

B

0.024
0.101

0.275
0.164

3.751
0.218

0.001
0.829

0.814
0.814
40.536
0.000

الخطوة الثانية
قيمة t
املحسوبة
2.744
1.770

Sig t

0.009
0.085

0.153
0.010

1.747
0.126

0.089
0.900

0.345

4.333
0.878
0.064
18.772
0.000

0.000

* يكون التأثيرذا داللة إحصائية عند مستوى )(α≤0.05

يعرض الجدول أعاله نتائج االنحدار الهرمي القائم على نموذجين ،إذ عكست نتائج النموذج األول املبنية على الخطوة األو لى وجود أثر ذي داللة
إحصائية ألبعاد (استراتيجيات إدارة املوارد البشرية) في (املنظمات الذكية) ،حيث كانت قيمة )  (ΔF=40.536وبمستوى داللة ) (Sig ΔF=0.000وهي
أقل من  ، 0.05كما كانت قيمة معامل التحديد ) ، (R2=0.814وهذا يشير إلى أن (استراتيجيات إدارة املوارد البشرية) ّ
فسرت ما نسبته ( )% 81.4من
التباين الحاصل في (املنظمات الذكية).
وفي الخطوة الثانية ،تم ادخال متغير (تمكين العاملين) لنموذج االنحدار ،حيث ازدادت قيمة معامل التحديد  R2بنسبة ( ،)% 6.4وهذه النسبة
ً
دالة إحصائيا حيث كانت قيمة )  (Δ F=18.772وبمستوى داللة ) (Sig Δ F=0.000وهي أقل من  ، 0.05كما كانت قيمة )  (B=0.345عند (تمكين
ً
العاملين) ،وبمستوى داللة )  ، (Sig t=0.000وهذا يؤكد االختالف في األثر املعنوي الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية في املنظمات الذكية تبعا الختالف
تمكين العاملين .وعليه نستنتج أنه:
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α≥ 0.05لتمكين العاملين في تعديل أثر استراتيجيات إدارة املوارد البشرية
بأبعادها مجتمعة (االستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء) في املنظمات الذكية في مجموعة من الصيدليات العاملة في
محافظة العاصمة عمان".

الفصل الخامس :النتائج والتوصيات:
النتائج:
 .1يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α≥ 0.05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة {االستقطاب والتعيين،
التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء} في املنظمات الذكية في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان ،حيث أظهرت نتائج
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التحليل الجزئي أن كل من (االستقطاب والتعيين ،والتحفيز) قد حققت إسهام بالتأثير في املنظمات الذكية ،بينما (التدريب والتطوير ،وتقييم
األداء) لم تحقق اسهام بالتأثير بشكل مباشر وإنما تكون داعمة الستراتيجيات امل وارد البشرية إلحداث التأثير في املنظمات الذكية.
 .2يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α≥ 0.05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة {االستقطاب والتعيين،
التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء} في فهم البيئة في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان ،حيث أظهرت نتائج
التحليل الجزئي أن (التدريب والتطوير) قد حقق إسهام بالتأثير في فهم البيئة ،بينما كل من (االستقطاب والتعيين ،والتحفيز ،وتقييم األداء) لم
تحقق اسهام بالتأثير بشكل مباشر وإنما تكون داعمة الستراتيجيات املوارد الب شرية إلحداث التأثير في فهم البيئة.
 .3يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α≥ 0.05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة {االستقطاب والتعيين،
التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء} في إيجاد البدائل االستراتيجية في مجموعة من الصيدلي ات العاملة في محافظة العاصمة عمان ،حيث
أظهرت نتائج التحليل الجزئي أن (التحفيز) قد حقق إسهام بالتأثير في إيجاد البدائل االستراتيجية ،بينما (االستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير،
وتقييم األداء) لم تحقق اسهام بالتأثير بشكل مباشر وإنما تكون داعمة الستراتيجيات املوارد البشرية إلحداث التأثير في إيجاد البدائل االستراتيجية.
 .4يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α≥ 0.05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة {االستقطاب والتعيين،
التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء} في التعليم املستمر في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان ،حيث أظهرت نتائج
التحليل الجزئي أن كل من (االستقطاب والتعيين ،والتحفيز) قد حققت إسهام بالتأثير في التعليم املستمر ،بينما (التدريب والتطوير ،وتقييم األداء)
لم تحقق اسهام بالتأثير بشكل مباشر وإنما تكون داعمة الستراتيجيات املوارد البشرية إلحداث التأثير في التعليم املستمر.
 .5يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α≥ 0.05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة {االستقطاب والتعيين،
التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء} في العمليات الذكية في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان ،حيث أظهرت نتائج
التحليل الجزئي أن (التحفيز) قد حقق إسهام بالتأثير في العمليات الذكية  ،بينما كل من (االستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير ،وتقييم األداء)
لم تحقق اسهام بالتأثير بشكل مباشر وإنما تكون داعمة الستراتيجيات املوارد البشرية إلحداث التأثير في العمليات الذكية.
 .6يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α≥ 0.05الستراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها مجتمعة {االستقطاب والتعيين،
التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء} في الذكاء الجماعي في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة العاصمة عمان ،حيث أظهرت نتائج
التحليل الجزئي أن كل من (االستقطاب والتعيين ،وتقييم األداء) قد حققت إسهام بالتأثير في الذكاء الجماعي ،بينما (التدريب والتطوير  ،والتحفيز)
لم تحقق اسهام بالتأثير بشكل مباشر وإنما تكون داعمة الستراتيجيات املوارد البشرية إلحداث التأثير في الذكاء الجماعي.
 .7يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α≥ 0.05لتمكين العاملين في تعديل أثر استراتيجيات إدارة املوارد البشرية بأبعادها
مجتمعة {االستقطاب والتعيين ،التدريب والتطوير ،التحفيز ،تقييم األداء} في املنظمات الذكية في مجموعة من الصيدليات العاملة في محافظة
العاصمة عمان.
 .8على الرغم من اعتماد اإلدارة على دراسة املصادر املتعددة من سوق العمل الستقطاب العاملين ،إال أنها تستند بدرجة أقل على تحليل (توصيف)
الوظائف عند القيام بعملية االستقطاب.
 .9في حين تح دد اإلدارة االحتياجات التدريبية للموظفين بناء على فجوة األداء بين املتحقق واملطلوب ،إال أنها ال تعتمد بدرجة مرتفعة خطة ممنهجة
لتدريب العاملين على اختالف مستوياتهم الوظيفية ضمن أهدافها املحددة لكل وحدة.
 .10بينما تعتمد اإلدارة على تقارير تقييم األداء لتحديد ال حوافز التي يستحقها املوظفون  ،إال أنها تربط بين األداء الفعلي ونوعية الحوافز املقدمة
بدرجة أقل.
 .11في حين تتبنى اإلدارة معايير واضحة تتسم باملوضوعية لتقييم أداء موظفيها وبدرجة عالية ،إال أن الشركة تسمح للموظفين فيها باإلطالع على نتائج
تقييم األداء السنوي الخا ص بهم عند الحاجة لتطوير أدائهم بدرجة أقل.
 .12تشخص اإلدارة حاالت الالتأكد البيئي بطريقة عقالنية بدرجة عالية ،إال أنه يتم تشخيص حاالت عدم التأكد البيئي بدقة لفهم البيئة املحيطة
بدرجة أقل.
 .13على الرغم أنه يتم عمل مراجعة منتظمة لبيئة العمل لتحديد الفرص بدرجة عالية ،إال أنه يتم عمل مراجعة منتظمة بدرجة أقل لبيئة العمل
لتحديد التهديدات.
 .14تعزز اإلدارة عملية التعلم املستمر املتعلقة بكيفية توليد قيمة أعلى للشركة وزبائنها بدرجة عالية ،إال أنه ال يوجد هناك اجراءات عملية (واضحة)
تهدف للتعلم املستمر ملواجهة التغيرات البيئية.
ُ .15تمكن األنظمة املستخدمة العاملين من أداء أعمالهم بفاعلية ،إال أنه ال يتوفر في األنظمة املستخدمة إنذار مبكر لألزمات التخاذ القرارات
االستراتيجية في الوقت املناسب.
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 .16على الرغم من أن املناخ التنظيمي السائد في الشركة يعزز اإلبداعي الجماعي بدرجة عالية ،إال أن إدارة الشركة ال تراعي أن يكون فريق العمل
االستراتيجي من املتميزين ومن تخصصات مختلفة بدرجة عالية.
 .17أظهرت النتائج أن املوظف يمارس أثناء عمله نشاطات ذات قيمة عالية ،إال أنه ال يشعر أن لديه إسهام أو إضافة في مجال عمله بدرجة عالية.
التوصيات:
 .1ضرورة استناد الشرك ة على تحليل (توصيف) الوظائف عند القيام بعملية االستقطاب ملا له من أثر إيجابي في تعيين موظفين ذوي كفاءة عالية
وخبرات تسهم في تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة.
 .2من األهمية بمكان اعتماد الشركة على خطة ممنهجة لتدريب العاملين على اختالف مستوياتهم الوظيفية ضمن أ هدافها املحددة لكل وحدة.
 .3ضرورة قيام الشركة بالربط بين األداء الفعلي ونوعية الحوافز املقدمة ،ملا له أثر كبير في رفع الروح املعنوية لدى العاملين مما ينع كس على أدائهم في
املستقبل.
 .4ضرورة سماح الشركة للموظفين فيها باإلطالع على نتائج تقييم األداء السنوي الخاص بهم عند الحاجة لتطوير أدائهم.
 .5ضرورة تشخيص الشركة لحاالت عدم التأكد البيئي بدقة لفهم البيئة املحيطة وبشكل مستمر.
 .6من األهمية بمكان قيام الشركة بعمل مراجعة منتظمة لبيئة العمل لتحديد التهديدات ،لتكوين قاعدة صلبة من املعلومات البيئية ليتسنى لها رسم
خططها االستراتيجية في ضوء درجة عالية من الوضوح البيئي.
 .7ضرورة إعداد إجراءات عملية (واضحة) تهدف للتعلم املستمر ملواجهة التغيرات البيئية.
 .8ضرورة توفر في األنظمة املستخدمة إنذار مبكر لألزمات التخاذ القرارات االستراتيجية في الوقت املناسب في الشركة.
 .9من األهمية بمكان أن تراعي إدارة الشركة أن يكون فريق العمل االستراتيجي من املتميزين ومن تخصصات مختلفة بدرجة عالية.
 .10ضرورة قيام الشركة بتحفيز املوظف ليشعر أن لديه إسهام أو إضافة في مجال عمله بدرجة عالية.
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Abs tract: The study aimed to investigate the direct impact of human resource management strategies in smart
organizations in a group of pharmacies operating in the capital city of Amman. In addition, it aimed to measure the
extent of the impact of empowering workers on adjusting the impact of human resource management strategies in
their combined dimensions (attracting staff, recruitment, training and development, motivation, performance
evaluation) in smart organizations in a group of pharmacies operating in the capital: Amman. The importance of
the study lies through the results it can provide to identify the impact of human resource management strategies
in smart organizations. Moreover, it sheds light on the modified role of empowering workers in a group of
pharmacies operating in the capital city of Amman. The study contributes to providing the necessary information
for the administration at all levels, lower, middle, and high, to take administrative decisions in a timely manner.
The study community was represented by all workers at the administrative levels in the res earched pharmacies,
who numbered (50) employees. The study adopted the facilitated sample, as the study sample consisted of a
group of pharmacies operating in the Capital Governorate of Amman, which agreed to be part of this stud. (50)
questionnaires were distributed to the members of the study sample, and (44) questionnaires were retrieved, of
which (2) of them are non-analysisable questionnaires so that the number of retrieved questionnaires that can be
analyzed statistically is (42) or 84.0% of the total distributed questionnaires. Thus, The Social Sciences Statistical
Package (SPSS) was used. The study concluded a set of results, the most important of which are: There is a
statistically significant effect at the level of significant significance (0.05≥α) of human resource management
strategies with their combined dimensions (attracting staff, recruitment, training, development, motivation, and
performance evaluation) in smart organizations in a group of pharmacies operating In the Capital Governorate of
Amman. As the results of the partial analysis showed that each of (attracting staff, recruitment, and motivation)
has made a contribution to influence smart organizations, while (training, development, and performance
evaluation) did not achieve a contribution directly, but rather supports human resource strategies to cause impact
in smart organizations. There is also a statistically significant effect at the level of meaningful significance
(0.05≥α) to enable workers to adjust the impact of human resource management strategies in their combined
dimensions (attracting staff, recruitment, training, development, motivation, and performance evaluation) in
smart organizations in a group of pharmacies operating in the capital Amman.

Key words : human resourse; smart organizations; employees.
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[36] Ả bw Ạlnṣr. Mdḥt Mḥmd, Ạltkẖṭyṭ Llmstqbl Fy Ạlmnẓmạt Ạldẖkyh, Mṣr, Ạlqạhrh: Ạlmjmwʿh Ạlʿrbyh Lltdryb
Wạlnsẖr, (2009)
[37] Ạlnwạṣrh. Mṣṭfy̱ Slymạn Ḥạmd, Jdạrạt Ạlqyạdh Ạlạstrạtyjyh Wả tẖrhạ Fy Bnạʾ Ạlmnẓmạt Ạldẖkyh Drạsh
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ملحق رقم ()1
االستبانة
بسم هللا الرحمن الرحيم
أخي الكريم  /أختي الكريمة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  ...وبعد،،،
تهدف هذه االستبانة إلى الحصول على املعلومات الضرورية للوصول إلى النتائج الحقيقية لبحث بعنوان - :
استراتيجيات إدارة املوارد البشرية و أثرها في املنظمات الذكية الدوراملعدل :تمكين العاملين
دراسة ميدانية :صيدلية فارمس ي ون
ً
وحيث أن الدراسة تهدف ملعرفة آراء العاملين في صيدليتكم املوقرة ،فإن اإلجابة على هذا االستبيان تعتبر أساسا إلكمال هذه الدراسة لذا يرجى
التكرم باإلجابة عليه بعناية ودقة ،آملين أن تسهموا في إثراء هذه الدراسة بخبراتكم العملية وآرائكم النيرة حتى ُينةح موضوع الدراسة.
ويسرنا أن نتقدم لكم بجزيل الشكر ،وعظيم االمتنان على حسن تعاونكم في تعبئة االستبانة ملا في ذلك من أهمية كبيرة في قياس متغيرات
ً
الدراسة ،علما بأن املعلومات التي تقدمونها ستعامل بسرية ولن تستخدم إال لغايات البحث العلمي.
الباحثون
الرقم

الفقرة

أو افق
بشدة

أو افق

أو افق بدرجة
متوسطة

ال
أو افق

ال
أو افق
بشدة

املحور األول :استراتيجيات إدارة املوارد البشرية
االستقطاب والتعيين
تعتمد اإلدارة على دراسة املصادر املتعددة من سوق العمل الستقطاب العاملين.
.1
تستند اإلدارة على تحليل (توصيف) الوظائف عند القيام بعملية االستقطاب.
.2
تستخدم اإلدارة وسائل اختيار متنوعة لقياس الخصائص ( املواصفات) الفردية للمتقدمين للوظائف الشاغرة.
.3
يتم اختيار األفراد العاملين في الشركة وفق الوصف الوظيفي للوظائف الشاغرة.
.4
تسير عملية اإلختيار في الشركة وفق أسس تتسم بالشفافية.
.5
التدريب والتطوير
تحدد اإلدارة االحتياجات التدريبية للموظفين بناء على فجوة األداء بين املتحقق واملطلوب.
.6
تعتمد اإلدارة خطة ممنهجة لتدريب العاملين على اختالف مستوياتهم الوظيفية ضمن أهدافها املحددة لكل وحدة.
.7
يعزز التدريب في الشركة ثقة العاملين بأنفسهم بما يسهم بتغيير اتجاهات السلوك لديهم.
.8
تتابع اإلدارة أداء العاملين بعد إكمالهم التدريب للتأكد من فاعلية نتائجه.
.9
تقوم اإلدارة بتخصيص موازنة مالية كافية لتطوير مهارات موظفي الشركة.
.10
التحفيز
ً
ً
متكامال للحوافز يمكن العاملين من تحقيق حاجاتهم املختلفة.
تمتلك اإلدارة نظاما
.11
.12
.13

تقوم اإلدارة بتحديث نظام الحوافز مما يتناسب مع البيئة التنافسية.
تربط اإلدارة بين األداء الفعلي ونوعية الحوافز املقدمة.

تعتمد اإلدارة على تقارير تقييم األداء لتحديد الحوافز التي يستحقها املوظفون.
.14
تتبع اإلدارة العديد من األساليب لتحفيز موظفيها بما يحقق العدالة واملساواة.
.15
تقييم األداء
تتبنى اإلدارة معايير واضحة تتسم باملوضوعية لتقييم أداء موظفيها.
.16
تقيم اإلدارة أداء العاملين في ضوء أدائهم الفعلي مقارنة مع الواجبات واملسؤوليات املحددة لهم.
.17
.18
.19

تخضع اإلدارة جميع موظفيها لعملية تقييم األداء على اختالف مستوياتهم الوظيفية.
تسمح الشركة للموظفين فيها باإلطالع على نتائج تقييم األداء السنوي الخاص بهم عند الحاجة لتطوير أدائهم.

يناقش املدير املوظفين في نقاط تقييم األداء املختلفة التي حصلوا عليها.
.20
املحور الثاني :املنظمات الذكية
فهم البيئة
يتم تشخيص حاالت عدم التأكد البيئي بدقة لفهم البيئة املحيطة.
.21
يؤخذ بعين االعتبار حاالت عدم التأكد البيئي عند اتخاذ أي قرار.
.22
يتوفر مختصين لتقييم آثار حاالت عدم التأكد البيئي.
.23
يتم تحديد مصادر عدم التأكد البيئي لالستفادة منها في اتخاذ القرارات.
.24
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تشخص اإلدارة حاالت الالت أكد البيئي بطريقة عقالنية.
.25
إيجاد البدائل االستراتيجية
يتم عمل مراجعة منتظمة لبيئة العمل لتحديد الفرص.
.26
يتم عمل مراجعة منتظمة لبيئة العمل لتحديد التهديدات.
.27
يتم عمل مناقشة مستمرة لبيئة العمل والطرق املستخدمة ملواجهة التحديات (الحالية واملستقبلية).
.28
تولد اإلدارة عدة بدائل وتقيمها كي تصل إلى القرارات الرشيدة.
.29
توفر اإلدارة الدعم التحليلي لتقييم البدائل املحددة من قبلها.
.30
التعلم املستمر
هناك اجراءات عملية (واضحة) تهدف للتعلم املستمر ملواجهة التغيرات البيئية.
.31
يتم تحديد الفرص ً
بناء على تميزها بشكل مستمر.
.32
.33

تتخذ اإلدارة إجراءات عملية تهدف للتعلم املستمر ملواجهة التغييرات البيئية.

.34
.35

تعزز اإلدارة عملية التعلم املستمر املتعلقة بكيفية توليد قيمة أعلى للشركة وزبائنها.
توفر اإلدارة املوارد والفرص ملوظفيها ليتعلموا.

العمليات الذكية
ُت مّ
حدث الشركة التقنيات املستخدمة في العمل باستمرار.
.36
تدعم أنظمة املعلومات املستخدمة التدفق الواسع (والحر) للمعلومات.
.37
.38
.39

تمكن األنظمة املستخدمة العاملين من أداء أعمالهم بفاعلية.
يتوفر في األنظمة املستخدمة إنذار مبكر لألزمات التخاذ القرارات االستراتيجية في الوقت املناسب.

هناك تكيف مستمر مع املتغيرات البيئية املتسارعة.
.40
الذكاء الجماعي
تدعم الشركة العمل الجماعي وروح الفريق.
.41
فريق العمل االسترا تيجي في الشركة قادر على التعامل مع الظروف املتغيرة التي ينتج عنها أزمات.
.42
ن
تراعي إدارة الشركة أن يكو فريق العمل االستراتيجي من املتميزين ومن تخصصات مختلفة.
.43
املناخ التنظيمي السائد في الشركة يعزز اإلبداعي الجماعي.
.44
تربط فرق العمل الجماعي روابط اجتماعية خاصة.
.45
املحور الثالث :تمكين العاملين
يمارس املوظف أثناء عمله نشاطات ذات قيمة عالية.
.46
يشعر املوظف من خالل عمله باملسؤولية نحو مديريته.
.47
يتوفر لدى املوظف الصالحيات للتصرف في مهام العمل املوكل إليه.
.48
يخضع العمل في الشركة للرقابة الذاتية أكثر من خضوعه للرقابة اإلدارية.
.49
لدى املوظف الثقة بالنفس إلنجاز عمله بكفاءة.
.50
يمتلك املوظف الخبرة واملهارة الضرورية ألداء عمله.
.51
يشارك املوظف في وضع الحلول ملعظم املشاكل التي تحدث في موقع عمل ه.
.52
يشعر املوظف أن لديه إسهام أو إضافة في مجال عمله.
.53
تمنح اإلدارة موظفيها مساحة من االستقاللية من خالل مشاركتهم في صياغة األهداف.
.54
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امللخص:
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر التوجهات االستراتيجية في إدارة األزمات في البنوك التجارية األردنية  ،ودور الذكاء املنظمي في تحسين ذلك
ُ
األثر .ولتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي من خالل إستبانة تم تصميمها وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة املكونة من
ً
األفراد العاملين في املستويات اإلدارية العليا والوسطى في البنوك التجارية األردنية والبالغ عددها ( )13بنكا .وقد بلغ عدد اإلستبانات املوزعة ()383
استبانة ،في حين بلغ عدد االستبانات املستردة والصالحة للتحليل ( )315إستبانة .وأظهرت أهم نتائج الدراسة وجود أثر معنوي للتوجهات االستراتيجية
بداللة أبعادها في إدارة األزمات بداللة أبعادها مجتمعة في البنوك التجارية األردنية ،كما توصلت الدراسة إلى أن الذكاء املنظمي يؤدي إلى تحسين أثر
التوجهات االستراتيجية بأبعادها في إدارة األزمات بأبعادها مجتمعة في البنوك التجارية األردنية.
الكلمات املفتاحية :التوجهات االستراتيجية؛ إدارة األزمات؛ الذكاء املنظمي؛ البنوك التجارية األردنية.

اإلطار العام للدراسة:
املقدمة:
ُي عد التوجه االستراتيجي من املهام األساسية ملظمات األعمال ،وذلك للحاق بركب التقدم والتطور والتغير الحاصل في بيئة األعمال ،واالستجابة ملا
يتطلبه من تخطيط مستمر للمنظمات للتكيف معها وتوجيهها ،فالتوجه االستراتيجي ،هو الذي يرسم الوضع املستقبلي للمنظمة وخصائصها الداخلية
من جانب ،وآلية تفاعلها مع عناصر بيئتها الخارجية من جانب آخر للعمل على بناء تميز داخلي (  .)Maroa & Muturi, 2015, 498وقد كان نتيجة ذلك
أن ازداد االهتمام بالتخطيط االستراتيجي ،والذي يعد من األدوات الفعالة في مواجهة األزمات والتكيف مع األحداث والتغيرات املفاجئة وغير املتوقعة .إذ
أنه يعزز من قدرة املنظمات على االستفادة من عناصر قوتها الداخلية ،وتجنب التهديدات الخارجية ،وتضعها في موضع تحدث فيه األزمات فرصة
للتغيير نحو األفضل (جعفر.)295 ، 2017 ،
كم ا ازداد اهتمام املنظمات بتبني العمليات التي تتسم بأعلى درجات الفاعلية والذكاء لدعم عملية اتخاذ القرارات ،والوصول إلى أهدافها ،وتعزيز
قدرتها على التعامل مع التحديات والصعوبات والتطورات التي تتعرض لها املنظمة سواء من بيئتها الداخلية أو الخارجية ،وهو ما يعرف بـ "الذكاء
املنظمي".
مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
تواجه البنوك التجارية األردنية شأنها شأن أي كيان أو منظمة في الدولة  -أزمات متعددة ومتباينة في الحدة والتأثير ،وقد كان ملمارسة هذه البنوك
ً
أنشطتها وأعمالها في بيئة تشهد أحداثا وتغيرات مستمرة ،وحدة في املناف سة ،إلى تزايد احتمالية مواجهتها لألزمات التي تهدد قدرتها على تحقيق أهدافها
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ً
واستمراريتها في مزاولة أنشطتها وأعمالها ،مما ينعكس سلبا على فرص بقائها ونموها واستمرارها .لذلك تتلخص مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة عن
األسئلة اآلتية:
 .1ما أثر التوجهات االستراتيجية في إدارة األزمات في البنوك التجارية األردنية؟
 .2ما دور الذكاء املنظمي في تحسين أثر أثر التوجهات االستراتيجية في إدارة األزمات في البنوك التجارية األردنية؟
أهمية الدراسة:
ترجع أهمية هذه الدراسة إلى كونها من الدراسات االولى التي تناولت أثر التوجهات اإلستراتيجية في إدارة االزمات في البنوك التجارية األردنية من
خالل الذكاء املنظمي كمتغير معدل .كما ترجع أهميتها من أهمية املواضيع التي تتناولها ،حيث تعد التوجهات االستراتيجية من األدوات الفعالة في
ً
ً
مواجهة األزمات والتكيف مع األحداث والتغيرات املفاجئة وغير املتوقعة ،كما أن ما تشهده الساحة العاملية عامة  ،واملنطقة العربية خاصة من تحديات
وأزمات ،يستدعي على املنظمات ممارسة الذكاء املنظمي من خالل توظيف أقص ى إمكانياتها لزيادة فاعليتها وكفاءتها ونجاحها في إدارة اإلزمات.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى قياس أثر التوجهات االستراتيجية (التوجه التحليلي ،التوجه التعري ي ،التوجه الريادي ،التوجه نحو
السوق  ،والتوجه التفاعلي) في إدارة األزمات في البنوك التجارية األردنية ،وقياس دور الذكاء املنظمي في تحسين ذلك األثر.
فرضيات الدراسة:
 :H 0 1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (P≤ 0.05للتوجهات االستراتيجية بداللة أبعادها (التوجه التحليلي ،التوجه التعري ي،
التوجه الريادي ،التوجه نحو السوق  ،التوجه التفاعلي) في إدارة األزمات بداللة أبعادها مجتمعة (اكتشاف إشارات االنذار  ،االستعداد  /الوقاية ،
احتواء االضرار  ،استعادة النشاط  ،التعلم) في البنوك التجارية األردنية.
 :H 0 2ال يؤدي الذكاء املنظمي إلى تحسين أثر التوجهات االستراتيجية بأبعادها (التوجه التحليلي ،التوجه التعري ي ،التوجه الريادي ،التوجه نحو
السوق  ،التوجه التفاعلي) في إدارة األزمات بأبعادها مجتمعة في البنوك التجارية األردنية.
أنموذج الدراسة:
لتحقيق غرض الدراسة والوصول إلى أهدافها املحددة فقد اعتمدت الدراسة األنموذج التالي لدراسة عالقات متغيرات الدراسة ،والشكل التالي
يبين أنموذج الدراسة املقترح:

شكل ( :)1أنموذج الدراسة

150

Global Journal of Economics and Business, 8(1)(2020), 149-165

أثر التوجهات االسرتاتيجية يف إدارة األزمات :الدور املعدل للذكاء املنظمي .....

أمحد العبدالالت & عبد اهلل الشورة

الدراسات السابقة:
دراسة عبد الرزاق ،عباس وأحمد ( ،) 2019بعنوان" :الثقافة التنظيمية وتأثيرها في تحديد التوجه االستراتيجي للمنظمة  :هدفت هذه
الدراسة إلى تحديد طبيعة العالقة االرتباطية والتأثيرية بين مكونات الثقافة التنظيمية بأبعادها والتوجه االستراتيجي في ديوان وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي العراقية .واستخدمت الدراسة الوسائل االحصائية
كما استخدمت معامل االنحدار لقياس عالقات التأثير .وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط إيجابية وأثر معنوي بين الثقافة التنظيمية
والتوجه االستراتيجي .وأوصت الدراسة بضرورة تحسين الوزارة مستوى مخرجاتها بما يتالءم مع سوق العمل بعد إجراء عملية مسح وتحليل للبيئة
املحيطة بها ،وتوجيه أنظار اإلدارات العليا في الوزارة إلى ضرورة ترسيخ مفهوم الثقافة التنظيمية ألهميتها في تحديد التوجه االستراتيجي للوزارة.
بحثت دراسة سعد ( ) 2019في انعكاسات التوجه االستراتيجي بأبعاده (الرؤية ،الرسالة ،األهداف االستراتيجية ،والقيم) على األداء املنظمي
في وزارة الدفاع العر اقية (مكتب املفتش العام)  ،وذلك باالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط إيجابية ذات
داللة معنوية بين التوجه االستراتيجي واألداء املنظمي .وجاءت دراسة الشيخ ( ) 2017للتعرف على أثر اإلدارة االستراتيجية في إدارة األزمات بهيئة مياه
والية الخرطوم في الفترة  ، 2017 - 2008وذلك باالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي واملنهج التاريخي واملنهج اإلحصائي للوصول إلى النتائج ،وتوصلت
الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلدارة االستراتيجية وإدارة األزمات.
وفي ذات السياق ،جاءت دراسة النعيمي ( ) 2017للتعرف على درجة وضوح مفهومي التخطيط االستراتيجي وإدارة األزمة من وجهة نظر
اإلداريين العاملين في محافظات الشمال التابعة لوزارة الداخلية األردنية  ،ودور التخطيط االستراتيجي وفرق العمل في إدارة األزمات في الوزارة ،وذلك
باالعتماد على املنهج الوصفي ومنهج دراسة الحالة ،وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع وضوح مفهومي التخطيط االستراتيجي وإدارة األزمة لدى لدى أفراد
عينة الدراسة ،ووجود دور للتخطيط االستراتيجي في إدارة األزمة وبدرجة مرتفعة .وقد تش ابهت هذه النتائج مع نتائج دراسة ( (Emeagwal & Aljuhmani,
 2017والتي توصلت إلى وجود عالقة قوية بين التخطيط االستراتيجي وإدارة األزمات األمر الذي يجعلها تؤثر بصورة إيجابية على أداء البنوك.
أما دراسة املحاميد(  ،) 2015فقد هدفت إلى التعرف على الدور الوسيط للذكاء التنظيمي في أثر ممارسة عمليات إدارة املعرفة في األداء ،
وذلك باالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ملمارسة عمليات إدارة املعرفة في الذكاء التنظيمي ،ووجود أثر للذكاء
ً
ً
ً
التنظيمي في األداء ،باإلضافة إلى أن الذكاء التنظيمي يلعب دورا وسيطا جزئيا في أثر ممارسة عمليات إدارة املعرفة في األداء .وتناولت دراسة (الجبوري،
 ) 2014اختبار العالقة بين القابليات االستراتيجية والذكاء التنظيمي ،وذلك باالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت الدراسة إلى ضعف عالقة
االرتباط والتأثير بين القابليات االستراتيجية والذكاء التنظيمي.
ً
وهدفت دراسة )  (Al Mamun et al., 2 0 1 9إلى استكشاف عالقة التوجهات االستراتيجية ممثلة بة (التوجه نحوالسوق  ،والتوجه الريادي،
والتوجه نحو العمالء) بكل من القدرة االستيعابية واالبتكار ،والبحث في أثر التوجهات االستراتيجية على االبتك ار بوجود القدرة االستيعابية كمتغير
وسيط في الشركات التصنيع الصغيرة واملتوسطة في الدول الناشئة ،وذلك باالعتماد على املنهج الكمي ،وتوصلت الدراسة إلى أن التوجهات االستراتيجية
ً
بأبعادها لها تأثيرات إيجابية وهامة على االبتكار ،وأن القدرة االستيعابية تتوسط جزئيا في تأثير التوجهات االستراتيجية على االبتكار.
وهدفت دراسة )  (K oronis & Ponis, 2018إلى مناقشة مدى تأثراملنظمات باالضطرابات واألزمات ،وقدرتها الكامنة واالستراتيجيات املتبعة
لضمان استدامتها  ،وبناء نموذج مفاهيمي مقترح يسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة تشكيل استراتيجية نحو بناء ثقافة املرونة وتطوير رأس املال
االجتماعي الداعم في املنظمات ،وذلك باالعتماد على املنهج االستقرائي من خالل مراجعة األدبيات السابقة ،وتوصلت الدراسة إلى أن االستعداد
ً
ً
واتجاها جديدا إلدارة األزمات.
واالستجابة والقدرة على التكيف وقدرات التعلم تشكل الدوافع التنظيمية للمرونة
أما دراسة )  (M ohammad & Elaheh, 2 0 1 4فقد هدفت إلى اختبارأثرعوامل إعادة هندسة عمليات األعمال في الذكاء التنظيمي باستخدام
تحليل املسار في شركة بورت وماريتايم اإليرانية  ،وذلك باالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط إيجابية بين
إعادة هندسة األعمال والذكاء التنظيمي ،وعدم وجود عالقة ارتباط بين التخطيط االستراتيجي والذكاء التنظيمي ،كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر
مباشر للتخطيط االستراتيجي في الذكاء التنظيمي .وبمراجعة األدبيات السابقة التي تناولت إ دارة األزا ،فقد توصلت دراسة )  (Harwati, 2013إلى أن
الغالبية العظمى من الدراسات السابقة تناولت موضوع فعالية إدارة األزمات وارتباطها بقدرة املنظمة على تحديد دور أصحاب املصلحة وتحديد
االستراتيجيات وأسلوب القيادة املناسبين.

اإلطار النظري للدراسة:
التوجه االستراتيجي:
ُي عد مصطلح التوجه االستراتيجي من املصطلحات اإلدارية الحديثة ،التي شاع نطاق استخدامها في ميدان اإلدارة االستراتيجية ومجاالت ريادة
األعمال ،والتي تقوم بها منظمات األعمال بهدف الوصول إلى األداء الجيد واالرتقاء به بشكل مستمر (  .)Runing et al., 2014, 223ومن التعريفات التي
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وردت لتحديد مفهوم التوجه االستراتيجي بأنه عملية يتم من خاللها إعداد وبناء استراتيجية املنظمة ( ً .)Higgins, 2008, 65
أيضا يعرف بأنه قدرة
املنظمة على توجيه جهودها وإمكاناتها ومواردها حول اتجاهاتها االستراتيجية وإرساء دعائم استراتيجية مالئمة واملحافظة عليها ( Franczak e al., 2008 ,
 .) 68وبتحليل التعاريف السابقة ملفهوم التوجه االستراتيجي ،يتضح أمرين:
ّ
األول :تعدد وتباين وجهات النظر التي طرحت من قبل الباحثين واملفكرين لتحديد املقصود بهذا املصطلح ،إال ان هذا ال يلغي حقيقة اتف اقها على
تركيز مضمون هذا املصطلح على تنظيم العالقة بين املنظمة وبيئتها الداخلية والخارجية لتحسين مستوى األداء وتميزه واالرتقاء به.
الثاني :يمثل التوجه االستراتيجي فلسفة تنظيمية تعمل على توجيه اإلدارة نحو ما تتضمنه بيئة املنظمة من فرص من خالل زيادة االهتمام
بالعوامل واملتغيرات الهامة في البيئة واملتعلقة بمجاالت العمل.
وترى الدراسة أن التوجه االستراتيجي هو مجموعة من األنشطة والعمليات االستراتيجية التي تستند عليها البنوك التجارية األردنية لتحقيق
أهدافها االستراتيجية ،والوصول إلى األداء املتميز واملستمر على املدى البعيد.
أ بعاد التوجه االستراتيجي:
 .1التوجه التحليلي  ،ويعرف بأنه املعلومات التي تدعم قدرة إدارة املنظمات على القيام بعملية التخطيط االستراتيجي وتحديد األهداف والبدائل
املمكنة (  .) Morgan et al., 2009وبأنه مجموعة من الوسائل واألدوات التي تستعين بها إدارة املنظمة في الك شف عن التغيرات الحاصلة في بيئتها
الخارجية ومدى تأثيرها على بيئتها الداخلية ،وتحديد مدى كفاءتها وقدرتها على استغالل مواردها وإمكاناتها الداخلية املادية والبشرية (الهاشمي،
 .) 17 ، 2011وتتجلى أهمية التوجه التحليلي في إمداد إدارة املنظمة باملعلومات التي تسهم في رسم تصورات حول الواقع الحالي واملستقبلي
للمنظمة ،األمر الذي من شأنه أن يعزز من قدرتها على تحديد أهدافها ،وإعداد الخطط والبدائل استراتيجية املتضمنة لألحداث والتغيرات البيئية
املفاجئة ،وتحديد درجة تأثيرها على أنشطة وعمليات املنظمة وأهدافها (الدليمي والحديثي .)19 ، 2018 ،
ً
 .2التوجه التعرض ي (التوجه العدائي) ،والذي يعد من أهم أبعاد التوجهات االستراتيجية وخاصة لدى املنظمات التي تواجه منافسة شديدة والتي
ً
تكون احتمالية تعرضها للفشل كبيرة مقارنة باملنظمات املنافسة لها ،فلكي تتمكن املنظمات من الحفاظ على مكانتها في السوق وبقائها واستمرارها
يفترض عليها أن تأخذ وضعية الهجوم وأن تتسم بالعدائية الشديدة في الهجوم (  ،)Morgan & Strong, 2003, 164مع األخذ بعين اإلعتبار ضرورة
امتالكها للموارد واإلمكانات وبالحد املالئم والكافي والذي يتيح لها القدرة على مواجهة منافسيها (الدليمي والحديثي .)20 ، 2018 ،وتتصف املنظمات
التي تتبنى أسلوب التوجه التعري ي (العدائي) بالقدرة العالية على اقتحام األسواق واالستحواذ على مكانة متميزة فيها ،األمر الذي يتحقق من
خالل اتباعها العديد من املمارسات ومنها تحديث وتطوير منتجاتها وخدماتها بشكل سريع ومستمر وتحقيق الجودة فيها ( .)Basu, 2013, 244
 . 3التوجه الريادي  ،ويعرف بأنه ميل املنظمة لتبني السلوكيات اإلبداعية واالستباقية وتحمل املخاطرة املحسوبة من أجل توليد الفرص البيئية
واستغاللها (  .) Tang et al., 2009, 182وعرف بأنه رغبة املنظمة في تبني السلوكيات اإلبداعية واالستباقية وتحبيذ املخاطرة الالزمة لخوض
مغامرات جديدة ( .)Kimuli, 2011, 2
 .4التوجه نحو السوق  ،يرتكز هذا املصطلح على ثالثة عناصر أساسية متمثلة في العمالء واملنافسين والتنسيق بين املهام ،وتعد هذه العناصر
األساس الذي اعتمدته العديد من الدراسات لتحديد عناصره السلوكية ،والتي اشتملت على التوجه نحو العميل ،والتوجه نحو املنافسين،
والتنسيق بين الوظائف واملهام ،فالتوجه نحو السوق ينطوي على االحتياجات واملتطلبات املعلنة والضمنية للعمالء وقدرات وإمكانات املن افسين
والتخطيط (السوداني وشونة.)155 ، 2017 ،
ً
 .5التوجه التفاعلي  ،يعد مفهوم الت وجه التفاعلي من املفاهيم اإلدارية الحديثة نسبيا  ،وقد ارتكزت عملية بناء مفهوم له على فكرة مفادها أن بيئة
السوق تستوجب توجيه االهتمام بشكل كبير على خدمة العمالء والتفاعل معهم بهدف املحافظة على بقاء املنظمة وضمان استمراريتها وتحقيقها
للتقدم والتطور والتفوق والنجاح (  .) Nasir, 2013, 45وقد عرف بأنه قدرة املنظمة على التفاعل مع العمالء من خالل بناء عالقات معهم عن
طريق جمع املعلومات التي تبرز احتياجاتهم الحالية واملستقبلية واالستفادة من تلك املعلومات في أنشطتها وعملياتها ( Liang & Zhang, 2011 ,
.)1127
إدارة األزمات:
تشهد بيئة األعمال في الوقت الحالي العديد من األحداث والتغيرات التي تتسم بتسارع وتيرتها وتنوع مصادرها والتفاوت في حدتها وتأثيرها ،ذلك
األمر الذي جعل من هذه البيئة بيئة غير مستقرةّ ،
وعرض منظماتها للعديد من املخاطر واألزمات التي تهدد وجودها واستقرارها ونموه ا .وتعد األزمات
من أكبر التحديات التي تواجهها املنظمات ،ذلك ألنها ال تخضع لنمط معين في توقيت حدوثها ،فهي إما أن تحدث فجأة أو بعد سلسلة من األحداث
ً
ً
جاهدة لتحقيق املرونة في االستجابة لها والتكيف معها  ،وذلك من خالل اتباع أسلوب
والعمليات الطويلة ،ولهذ فقد بات لزاما على املظمات أن تسعى
إداري علمي وممنهج في إدارتها لضبط تأثيراتها السلبية والسيطرة عليها قدر اإلمكان (هارون.)2016 ،
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مفهوم إدارة األزمات:
عرفت إدارة األزمات بأنها مجموعة من األساليب واالستراتيجيات املوجهة ملقابلة األزمات والتصدي لها وتقليص حجم تأثيراتها السلبية ،مما يسهم
في توفير الحماية للمنظمة ولكافة األطراف املرتبطة بها (  .) Coombs, 2011وعرفت بأنها اتباع أسلوب علمي ممنهج ومنظم في التعامل مع املواقف
والحاالت االستثنائية والطارئة التي تعصف باملنظمة في مختلف مراحلها بهدف ضبطها وإحكام السيطرة عليها والتخفيف من وطأة أضراراها وانعكاساتها
السلبية (لكريني.)2014 ،
ً
وبناء على هذا ،فإن الدراسة ترى أن إدارة األزمات هي تطبيق البنوك التجارية األردنية لنهج علمي واضح ومدروس في مواجهة املواقف واألحداث
ً
االستثنائية والطارئة التي تعود بمخاطر على املنظمات وتؤثر سلبا على أداء عملياتها وتهدد وجودها بهدف تقليص حجم تلك املخاطر واالنعكاسات
السلبية ،وتتضمن مجموعة من السياسات واإلجراءات الهادفة للتنبؤ باألحداث واملخاطر املحتملة وإعداد الخطط ملواجهتها والتغلب على آث ارها والحد
من تداعياتها السلبية ،واالستفادة من نتائجها اإليجابية.
مراحل إدارة األزمات:
أجمعت العديد من البحوث والدراسات الحديثة على أن النموذج الذي وضعه الباحثان  Pearson & Mitroffفي أوائل تسعينات القرن املاي ي
ً
ً
ً
وتحديدا في عام  1993لتحديد مراحل إدارة األزمات يعد من أكثر النماذج وضوحا وثباتا  ،ومنها دراسة عبد الرزاق(  )2011ودراسة زويلف( )2015
ودراسة (  )Sahin et al., 2015ودراسة (  .) Emeagwali & Aljuhmani, 2017حيث ّ
قسم الباحثان مراحل إدارة األزمات إلى خمسة مراحل ،شملت:
مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار ،ومرحلة االستعداد والوقاية ،ومرحلة احتواء األضرار ،ومرحلة استعادة النشاط ،ومرحلة التعلم.
املرحلة األولى :مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار ،وهذه املرحلة تكون قبل البداية الفعلية لألزمة ،حيث تظهر للمنظمات بعض اإلشارات واملؤشرات
ُ
التحذيرية املنبئة بحدوث أزمة ما أبو فارة ،)2009(،والتي يكون مصدرها إما من داخل املنظمة أو من خارجها ( .)Coombs, 2012وعرفت هذه املرحلة
بأنها مرحلة التنبؤ باألزمات وفيها تستشعر القيادات اإلدارية العليا في املنظمات باحتمالية وقوع أزمة ما (  ،)Saka, 2014ووصفها (شاهد وزرقون ،
ُ
 ) 2017بأنها املرحلة املنذرة باقتراب خطر كبير ال يوجد له تفاصيل واضحة ومعالم محددة ،حيث تبني املنظمات التكهنات بإحتمالية وقوع أزمة ما من
خالل ظهور بعض الدالئل واملؤشرات التحذيرية.
ً
املرحلة الثانية :مرحلة االستعداد والوقاية ،بناء على اإلشارات والتحذيرات التي تلقتها املنظمة بشأن احتمالية تعرضها ألزمة ما ،تقوم املنظمة برسم
السيناريوهات املحتملة الالزم ة ووضع التدابير املناسبة للحيلولة دون التعرض لها ،والتحضير واالستعداد ملواجهتها في حال كان أمر وقوعها ال مفر منه
الناجي ( .) 2012وعرفت هذه املرحلة بأنها توفير املنظمة لكافة االستعدادات واألساليب وإعداد الخطط التحضيرية لحمايتها من األزمات ،وإعداد خطط
استمرارية العمل من العناصر األساسية لالستعداد لألزمات والوقاية منها ( .)Wang et al., 2009
ً
املرحلة الثالثة :احتواء األضرار ،وهذه املرحلة تكون أثناء األزمة ،وفيها يكون تركيز إدارات املنظمات منصبا على تقليص حجم األضرار والحد من
انتشارها على نطاق واسع ( ،) Wang et al., 2009حيث تقوم املنظمة بتنفيذ الخطط املعدة ملواجهة األزمة ،وكيفية التعامل معها ،وتطبق كافة الوسائل
واألساليب لتقليص حجم األضرار الناجمة عنها ،والحد من انتشارها للكيانات األخرى التي لم تتأثر بعد باألزمة  ،املالكي(  .)2013وعرفت هذه املرحلة
بأنها بأنها اإلعدا د والتحضير لتقليل املخاطر واألضرار والتهديدات التي تصيب املنظمات جراء تعرضها لألزمات ( .)Saka, 2014
املرحلة الرابعة :استعادة النشاط ،تعد مرحلة الخروج من بوتقة األزمة والتعافي من االضطرابات التي سببتها من أهم املراحل التي تثبت مدى قدرة
املنظمة على مواجهة األزمات ونجاحها وتفوقها في تحقيق هدفها في البقاء واالستمرار ،فاملنظمات التي تسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف ،ال يتوجب
عليها االستستالم لألزمة وإنما العمل على مواصلة أعمالها والتخطيط لكيفة معالجة األضرار التي لحقت بها جراء األزمة بصورة متزامنة ( .)Saka, 2014
وعرفت بأنها وضع السياسات واالستراتيجيات املوجهة نحو إعادة مسار العمل في املنظمة لصورته السابقة أو بشكل أفضل مما كان عليه قبل األزمة
وجعلها موضع التنفيذ ( (Emeagwali & Aljuhmani, 2017
ّ
املرحلة الخامسة :التعلم ،على الرغم من فاعلية األساليب واإلجراءات التي تتبناها املنظمة في تخطي األزمات قبل وأثناء وبعد حدوثها إال أنها ال تعد
ً
ً
كفيلة بمنحها القدرة على تجاوز األزمات الالحقة وخاصة املشابهة لها ،ولذلك كانت االستفادة من هذه التجربة والتعلم منها أمرا في غاية األهمية ،التي
يمكن لها أن تقع على األمد البعيد ويوفر لها الدعم الكافي ملواجهتها والتصدي لها ومجابهة تبعاتها املختلفة .وعرفت مرحلة التعلم بأنها مرحلة االستفادة
ً
من املواقف واألحداث السابقة واالستعانة بالكفاءات والخبرات التي تولدت لتبني السلوكيات اإليجابية وتحسين األعمال التي تحدث تغييرا في توجه
وعمل املنظمة (.)Saka, 2014
الذكاء املنظمي:
ُي عد موضوع الذكاء املنظمي من املواضيع اإلدارية الحديثة العهد والتي تولدت مع مرور الزمن ،وفرضت نفسها وبقوة في بيئة األعمال نتيجة
الحاجة املتزايدة لها ،فاملنظمات تكتسب في كل لحظة العديد من الخبرات والتجارب ،ويضاف إلى كوادرها البشرية كل ما هو جديد من خالل تفاعلها
ً
وتعاملها مع البيئة الداخلية والخارجية ،األمر الذي يساهم في تراكم كم هائل من املعرفة واملعلومات والتجارب والخبرات وبصورة غير منتظمة .ونتيجة
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ً
ملا تشهده بيئة األعمال في الوقت الحالي من أحداث وتغيرات غير متنبأة وغير متوقعة ،فقد بات لزاما عليها أن تكون قادرة على التصرف بذكاء ،إذ أن هذا
التصرف من شانه أن يعزز من قدرتها وقابليتها للتطور ،ويمنحها القوة ملواجهة األحداث والتغيرات البيئية السريعة ،والقدرة على الرد واالستجابة
لألحداث واملتغيرات املفاجئة وغير املتوقعة.
ويشير مصطلح الذكاء املن ظمي إلى قدرة املنظمة على استخدام ملكاتها وإمكاناتها العقلية والذهنية ،واستكشاف املعلومات والحصول عليها
واملحافظة عليها وتحديثها وتطويرها بشكل مستمر وتهيئتها لحل املشاكل واملعضالت وصناعة القرارات التي تتوافق مع الظروف البيئية املحيطة بها
(صالح وآخرون .) 100 ، 2010 ،ويشير إلى قدرة املنظمة على التعامل مع التغيرات البيئية املحيطة بها والتي تجري حولها بشكل سريع وغير منتظم وغير
متوقع من خالل االستجابة السريعة واملبتكرة واالستفادة من هذه التغيرات لصالح املنظمة والتعامل معها على أنها فرص يمكن أن تحقق من خاللها
املنظمة النمو والتقدم والنجاح ( .)Lu & Ramamurthy, 2011
ويتضح من التعريفات السابقة استناد مفهوم الذكاء املنظمي على مفهومين وهما القدرة التنظيمية على التكيف ،واملرونة التنظيمية ،واللذان
يندرجان ضمن خصائص وسمات األداء التي تتميز بها املنظمات الذكية .فالقدرة التنظيمية على التكيف تركز على الشكل والهيكل ودرجة الطابع
الرسمي للمنظمة ،وكيفية تأثير كل منهم في القدرة على التأقلم السريع مع بيئة العمل ،أما املرونة التنظيمية فهي تعكس قدرة املنظمة على إعادة تشكيل
هياكلها وعملياتها الداخلية بشكل استباقي ملجابهة األحداث التغيرات البيئية.

منهجية الدراسة
منهج الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة ،واإلجابة عن أسئلتها ،فقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة موضوع الدراسة واملتمثلة
بالتوجهات االستراتيجية وأثرها في إدارة األزمات بوجود الذكاء املنظمي كمتغير معدل في البنوك التج ارية األردنية.
مجتمع وعينة الدراسة
ً
ً
تمثل مجتمع الدراسة بجميع البنوك التجارية األردنية والبالغ عددها حتى نهاية عام  )13( 2018بنكا ( .)http://www.cbj.gov.joونظرا
ملحدودية عدد البنوك التجارية األردنية ،تم أخذ جميع البنوك التجارية األردنية باملسح الشامل ،حيث اشتملت وحدة املعاينة على العاملين في
ً
املستويات اإلدارية العليا والوسطى في البنوك التجارية األردنية ،والبالغ عددهم ( )383فردا .وقد تم توزيع ( )383استبانة على أفراد عينة الدراسة ،وتم
استرجاع ( )347إستبانة ،كان منها ( ) 32إستبانة غير قابلة للتحليل ،ليصبح عدد اإلستبانات املستردة والقابلة للتحليل اإلحصائي ( ،)315أي ما نسبته
ً
( )% 82.2من إجمالي اإلستبانات املوزعة ،وهي نسبة مقبولة إحصائيا ) .(Sekaran & Bougie, 2010
طرق جمع البيانات
اعتمدت الدراسة على نوعين من مصادر البيانات ،وهما:
املصادر الثانوية :والتي تمثلت ب الكتب العلمية وأطاريح الدكتوراه ورسائل املاجستير واملقاالت والدوريات العلمية املحكمة العربية واألجنبية ،إلى جانب
شبكة املعلومات العنكبوتية والنشرات واإلحصائيات املتعلقة بمواضيع الدراسة ومتغيراتها.
املصادر األولية  ،والتي تمثلت بأداة الدراسة (االستبانة) ،والتي تم تصميمها لتحقيق هدف الدراسة ،بحيث تتناول كافة الجوانب التي تطرق لها اإلطار
النظري وما استندت عليه من تساؤالت وفرضيات .وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي لقياس اتجاهات أفراد العينة نحو املوافقة على فقرات
اإلستبانة وحسب متغيرات أنموذج الدراسة ،وقد تم الحكم على األهمية النسبية ملحاور اإلستبانة وفقراتها ،على النحو التالي:
جدول( :)1تحديد األهمية النسبية إلجابات أفراد العينة
املتوسط الحسابي
األهمية النسبية

أقل من 2.33
منخف ضة

من  2.33إلى أقل من 3.66
متوسطة

من  3.66إلى أقل من 5.00
مرتفعة

اختبار ثبات أداة الدراسة
اعتمدت الدراسة على اختبار كرونباخ ألفا ( )Cronbach Alpha Coefficientالختبار ثبات أداة الدراسة ،وتعتبر نتائج هذا االختبار مقبولة
ً
احصائيا إذا تجاوزت قيمة معامل كرونباخ ألفا ( ، (Sekaran & Bougie, 2010, 311 ) )0.70ويشير اقتراب معامل كرونباخ ألفا من ( )% 100إلى درجات
ثبات أ على ألداة الدراسة .والجدول اآلتي يبين معامل كرونباخ ألفا ،ملتغيرات الدراسة وألبعادها وألداة الدراسة ككل ،وذلك كما يأتي:
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جدول ( :)2قيم معامل كرونباخ ألفا لفقرات أداة الدراسة ومحاورها
الرقم

قيمة ألفا

البعد

1
2

التوجه التحليلي
التوجه التعري ي

0.812
0.716

3
4
5

التوجه الريادي
التوجه نحو السوق
التوجه التفاعلي

0.868
0.725
0.749

اكتشاف إشارات اإلنذار

0.860
0.756

التوجهات االستراتيجية
5
6
7

االستعداد  /الوقاية
احتواء األضرار

0.706
0.792

8

استعادة النشاط
التعلم

0.759
0.796
0.870
0.827
0.936

إدارة األزمات
9

الذكاء املنظمي
جميع الفقرات

نالحظ من الجدول ( ) 2أن قيم معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا لفقرات أداة الدراسة تراوحت ( ،)0.870 - 0.706باالضافة إلى أن قيمة ألفا
لجميع الفقرات قد بلغت ( ،)0.936وب التالي تكون جميع القيم أكبر من ( ) 0.70وهذا مؤشر على االتساق بين فقرات أداة الدراسة ،وموثوقية أداة
الدراسة وإمكانية االعتماد عليها إلجراء التحليل اإلحصائي.
مالءمة نموذج الدراسة لألساليب اإلحصائية املستخدمة
الختبار مدى مالءمة نموذج الدراسة لتحليل االنحدار ال خطي واالختبارات املعلمية ،تم اختبار االرتباط الخطي املتعدد ،حيث تشير هذه الظاهرة
إلى وجود ارتباط خطي شبه تام بين متغيرين أو أكثر ،يعمل على تضخيم قيمة معامل التحديد  R2ويجعله أكبر من قيمته الفعلية ،ولهذا تم احتساب
قيمة معامل بين املتغيرات املستقلة ،حسب نموذج الدراسة ،وقد كانت النتائج كما يلي:
جدول( :)3مصفوفة االرتباط للمتغي رات املستقلة
التوجه التحليلي

التوجه التعرض ي

املتغير
التوجه التحليلي

1.000

التوجه التعرض ي

**0.477

1.000

التوجه الريادي

التوجه نحو
السوق

التوجه التفاعلي

التوجه الريادي
التوجه نحو السوق

**0.333

**0.336

1.000

**0.243

**0.158

**0.223

1.000

التوجه التفاعلي

**0.422

**0.329

**0.467

**0.339

1.000

الذكاء املنظمي

**0.349

**0.318

**0.339

**0.215

**0.399

الذكاء
املنظمي

1.000

(**) دال عند مستوى داللة 0.01

يبين الجدول ( )3أن أعلى معامل ارتباط كان بين املتغيرين (التوجه التحليلي) و(التوجه التعري ي) ،والذي بلغ ( ،)0.477وهي أقل من (،)0.80
ً
وهذا يدل على عدم وجود ظاهرة االرتباط الخطي املتعدد بين املتغيرات .حيث تعتبر قيمة معامل االرتباط التي تتجاوز ( )0.80مؤشرا على وجود مشكلة
االرتباط الخطي العالي املتعدد )  .(Guajarati, 2004, 359لتأكيد النتيجة السابقة تم احتساب معامل تضخم التباين لكل من املتغيرات املستقلة للتأكد
من عدم وجود ارتباط خطي متعدد ،وكانت النتائج كما يلي:
تحليل البيانات واختبارالفرضيات
 .1وصف خصائص عينة الدراسة
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جدول( :)4وصف الخص ائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة
املتغير

الفئة

التكرار

النسبة املئوية

النوع االجتماعي

ذكر
أنثى

178
137

56.5
43.5

العمر

أقل من  25سنة
من  25سنة إلى أقل من  35سنة
من  35سنة إلى أقل من  45سنة

39
43
91

12.4
13.6
28.9

 45سنة فأكثر
دبلوم متوسط

142
11

45.1
3.5

بكالوريوس
ماجستير

189
84

60.0
26.7

دكتوراة
أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات
من  10سنوات إلى أقل من  15سنة
 15سنة فأكثر
عضو مجلس إدارة
مدير عام  /نائب مدير عام

31
26
76
154
59
9
45

9.8
8.3
24.1
48.9
18.7
2.9
14.3

مدير دائرة
رئيس قسم

64
197
315

20.3
62.5
100

ا ملؤهل العلمي

سنوات الخبرة في العمل

املسمى الوظيفي

املجموع

يتضح من الجدول ( ) 4بأن الغالبية من األفراد العاملين في البنوك التجارية األردنية هم من فئة (الذكور) ،حيث بلغت نسبتهم ( ،)% 56.5بينما
شكلت فئة (اإلناث) ما نسبته ( )% 43.5من عينة الدراسة ،وهذا يتوافق مع التقارير الصادرة من قبل جمعية البنوك األردنية بارتفاع نسبة الذكور
ً
العاملين في القطاع املصرفي مقارنة بنسبة اإلناث ،وأن الفئة العمرية ( 45سنة فأكثر) قد شكلت النسبة الكبرى من أفراد عينة الدراسة ،حيث بلغت
نسبتهم ( ،)% 45.1وهذا يتوافق مع الفترة العمرية الالزمة للوصول إلى املناصب القيادية واإلدارية ،كما أن فئة حملة شهادة (البكالوريوس) قد شكلوا
الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة ،حيث بلغت نسبتهم ( ،)% 60.0وهذا يدل على امتالك أفراد عينة الدراسة مستوى مقبول من املعرفة
والتأهيل العلمي الذي يمكنهم من أداء العمل املوكل إليهم ،وأن أفراد العينة من فئة الخبرة (من  10سنوات إلى أقل من  15سنة) قد شكلوا النسبة
الكبرى من عينة الدراسة ،حيث بلغت نسبتهم ( ،)% 48.9وهذا يدل على تمتع أفراد عينة الدراسة بالكفاءات واملهارات العملية والخبرات الالزمة التي
تؤهلهم ألداء األعمال املوكلة إليهم على أتم وجه .باإلضافة إلى أن فئة (رئيس قسم) قد شكلت الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة ،حيث بلغت
نسبتهم ( ،)% 62.5وهذا يتوافق مع الهرم اإلداري في املنظمات ،حيث يزداد العدد كلما اتجهنا نحو قاعدة الهرم والعكس صحيح.
 .2تحليل أداة الدراسة
تم االعتماد على املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،والرتب األهمية النسبية ،في وصف إجابات أفراد العينة عن فقرات اإلستبانة،
ومحاورها ،وكانت النتائج كما يلي
ً
أوال :املتغيراملستقل :التوجهات االستراتيجية:
جدول( : )5املتوسطات الحسابية واألهمية النسبية ألبعاد التوجهات االستراتيجية
الرقم

املتغير

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الرتبه

االهمية النسبية

1
2

التوجه التحليلي
التوجه التعري ي

3.826
3.954

0.685
0.430

5
3

مرتفعة
مرتفعة

3
4

التوجه الريادي
التوجه نحو السوق

3.916
4.004

0.539
0.426

4
1

مرتفعة
مرتفعة

3.971
3.934

0.467
0.380

2

مرتفعة
مرتفعة

5

التوجه التفاعلي
التوجهات االستراتيجية

نالحظ من الجدول السابق أن املتوسط العام للتوجهات االستراتيجية من حيث األهمية النسبية مرتفع ،حيث بلغ املتوسط العام ()3.934
وبانحراف معياري بلغ ( .) 0.380وقد حل بعد (التوجه نحو السوق) في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( )4.004وبانحراف معياري ( )0.426وبأهمية
نسبية مرتفعه ،في حين حل بعد (التوجه التحليلي) في املرتبة االخيرة بمتوسط حسابي ( )3.826وبانحراف معياري ( )0.685وبأهمية نسبية مرتفعه.
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وترى الدراسة أن ارتفاع األهمية النسبية للتوجهات االستراتيجية يشير إلى اهتمام إدارة البنوك التجارية األردنية بتبني األنشطة والعمليات االستراتيجية
التي تسهم في تحقيق أهدافها االستراتيجية والوصول إلى األداء املتميز واملستمر على املدى البعيد.
ً
ثانيا :املتغيرالتابع :إدارة األزمات:
جدول( :)6املتوسطات الحسابية واألهمية النسبية ألبعاد إدارة األزمات

الرقم
1
2
3
4
5

املتغير
اكتشاف إشارات اإلنذار
االستعداد  /الوقاية
احتواء األضرار

املتوسط الحسابي
3.769
3.966
4.060

االنحراف املعياري
0.494
0.553
0.440

الرتبه
5
2
1

األهمية النسبية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

3.897
3.940
3.926

0.556
0.571
0.394

4
3

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

استعادة النشاط
التعلم
إدارة األزمات

نالحظ من الجدول السابق أن املتوسط العام إلدارة األزمات من حيث األهمية النسبية مرتفع ،حيث بلغ املتوسط العام ( )3.926وبانحراف
معياري بلغ ( .) 0.394وقد حل بعد (احتواء األضرار) في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( )4.060وبانحراف معياري ( )0.440وبأهمية نسبية مرتفعه،
في حين حل بعد (اكتشاف إشارات اإلنذار) في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.769وبانحراف معياري ( )0.494وبأهمية ن سبية مرتفعه .وترى
الدراسة أن ارتفاع األهمية النسبية إلدارة األزمة يشير إلى اهتمام إدارة البنوك التجارية األردنية بتطبيق األساليب والسياسات واإلجراءات التي تساعدها
في التعامل مع األزمات ومجابهتها والتصدي لها والحد من تأثيراتها وانعكاساتها السلبية ،وبالتالي توفير الحماية للبنك وضمان بقائه واستمراره.
ً
ثالثا :املتغيراملعدل :الذكاء املنظمي:
ً
تبين أن املتوسط الحسابي العام لفقرات الذكاء املنظمي من حيث األهمية النسبية كان مرتفعا  ،حيث بلغ املتوسط الحسابي ( )3.906وبانحراف
معياري ( .)0.562وترى الدراسة أن ارتفاع األهمية النسبية للذكاء املنظمي يشير إلى امتالك البنوك التجارية األردنية القدرة على استخدام إمكانياتها
وقدراتها العقلية والذهنية املتوافرة لديها وتوظيفها في إدارة البنك والتعامل مع األحداث والتغيرات املحيطة بها وتحقيقها للمزايا التنافسية ،وذلك من
خالل االستنا د إلى رؤية تساعد على اإلبداع والتغيير  ،ومشاركة كافة العاملين في عملية صنع القرارات واتخاذها ،وتحديد االتجاهات الرئيسة املتضمنة
في البيئة املحيطة للبنك واملؤثرة في قدراته التنافسية.
 . 3اختبار فرضيات الدراسة
في هذا الجزء من الدراسة نستعرض اختبار الفرضيات ،حيث تم اخضاع الفرضية الرئيسة األولى لتحليل االنحدار الخطي املتعدد Multiple
 ، Linear Regressionأما الفرضية الرئيسة الثانية فقد تم إخضاعها لتحليل االنحدار الهرمي .Hierarchical Regression
الفرضية الرئيسة األولى H 0 1
"ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (p≤0.05للتوجهات االستراتيجية بداللة أبعادها (التوجه التحليلي ،التوجه التعري ي ،التوجه
الريادي ،التوجه نحو السوق  ،التوجه التفاعلي) في إدارة األزمات بداللة أبعادها مجتمعة (اكتشاف إشارات االنذار  ،االستعداد  /الوقاية  ،احتواء
االضرار  ،استعادة النشاط  ،التعلم) في البنوك التجارية األردنية".
جدول( :)7نتائج اختبارأثر التوجهات االستراتيجية في إدارة األزمات
املتغير
التابع

إدارة
األزمات

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

yredm S eedoM
R2
R

AVONA

srdiififdeoC

F

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

املحسوبة

0.600

0.360

34.750

درجة
الحرية
fi

5

*Sfg S

مستوى
الداللة
0.000

البيان

التوجه
التحليلي
التوجه
التعري ي
التوجه الريادي
التوجه نحو
السوق
التوجه
التفاعلي

B

الخطأ
املعياري

T

*Sfg o

املحسوبة

0.120

0.035

3.450

مستوى
الداللة
0.001

0.109

0.049

2.225

0.027

0.231
0.022

0.039
0.045

5.864
0.486

0.000
0.628

0.156

0.046

3.380

0.001

* يكون التأثيرذا داللة إحصائية عند مستوى ) (p ≤ 0 . 0 5
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تشير نتائج الجدول رقم ( )7أن معامل االرتباط ) (R=0.600يشير إلى العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع ،كما أن أثر املتغيرات املستقلة
(التوجهات االستراتيجية) على املتغير التابع (إدارة األزمات ) هو أثر ذو داللة إحصائية ،حيث كانت قيمة  Fاملحسوبة ( ،)34.750وبمستوى داللة
) (Sig=0.000وهو أقل من  ، 0.05حيث ظهر أن قيمة معامل التحديد ) (R2=0.360وهي تشير إلى أن ( )%36.0من التباين في (إدارة األزمات) يمكن
تفسيره من خالل التباين في (التوجهات االستراتيجية) مجتمعة.
أما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  Bعند (التوجه التحليلي) قد بلغت ( )0.120وأن قيمة  tعنده هي ( ،)3.450وبمستوى داللة
)  ، (Sig=0.001مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .أما قيمة  Bعند (التوجه التعري ي) قد بلغت ( )0.109وأن قيمة  tعنده هي ( ،)2.225وبمستوى
داللـة )  ، (Sig=0.027مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .وقد بلغت قيمة  Bعند (التوجه الريادي) ( )0.231وقيمـة  tعنده هي ( ،)5.864وبمستوى
داللة ) ، (Sig=0.000مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .وبلغت قيمة  Bعند (التوجه نحو السوق) ( )0.022وقيمة  tعنده هي ( ،)0.486وبمستوى
داللة (  ،)Sig=0.628مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي .كما بلغ قيمة  Bعند (التوجه التفاعلي) ( )0.156وقيمة  tعنده هي ( ،)3.380وبمستوى
داللة (  ،)Sig=0.001مما يشير إ لى أن أثر هذا البعد معنوي.
وبناء على ما سبق ،نرفض الفرضية الرئيسة األولى ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه:
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (p≤0.05للتوجهات االستراتيجية بداللة أبعادها (التوجه التحليلي ،التوجه التعري ي،
التوجه الريادي ،التوجه نحو السوق  ،التوجه التفاعلي) في إدارة األزمات بداللة أبعادها مجتمعة (اكتشاف إشارات االنذار  ،االستعداد  /الوقاية ،
احتواء االضرار  ،استعادة النشاط  ،التعلم) في البنوك التجارية األردنية"
الفرضية الرئيسة الثانية H 0 2
ال يؤدي الذكاء املنظمي إلى تحسين أثر الت وجهات االستراتيجية بأبعادها (التوجه التحليلي ،التوجه التعري ي ،التوجه الريادي ،التوجه نحو السوق ،
التوجه التفاعلي) في إدارة األزمات بأبعادها مجتمعة في البنوك التجارية األردنية.
جدول ( * :)8نتائج االنحدار الهرمي لبيان الدوراملعدل للذكاء املنظمي على أثرأبعاد التوجهات االستراتيجية مجتمعة في إدارة األزمات
املتغير التابع

املتغيرات املستقلة

إدارة
األزمات

B

الخطوة األولى
قيمة t
املحسوبة

Sig t

B

الخطوة الثانية
قيمة t
املحسوبة

Sig t

التوجه التحليلي
التوجه التعرض ي

0.120
0.109

3.450
2.225

0.001
0.027

0.106
0.090

0.064
1.855

0.002
0.065

التوجه الريادي
التوجه نحو السوق

0.231
0.022

5.864
0.486

0.000
0.628

0.215
0.030

5476
0.685

0.000
0.494

التوجه التفاعلي
الذكاء املنظمي
 R2معامل التحديد

0.1560.

3.380

0.001

0.127
0.121

2.743
3.145
0.380
0.020
9.888
0.002

0.006
0.002

Δ R2
ΔF
Sig Δ F

0.360
0.360
34.750
0.000

* يكون التأثيرذا داللة إحصائية عند مستوى ) (p ≤ 0 . 0 5

يعرض الجدول أعاله نتائج االنحدار الهرمي القائم على نموذجين ،إذ عكست نتائج النموذج األول املبنية على الخطوة األولى وجود أثر ذي داللة
إحصائية ألبعاد (التوجهات االستراتيجية مجتمعة) في (إدارة األزمات) ،حيث كانت قيمة )  (ΔF=34.750وبمستوى داللة ) (Sig Δ F=0.000وهي أقل من
 ، 0.05كما كانت قيمة معامل التحديد ) ، (R2=0.360وهذا يشير إلى أن (أبعاد التوجهات االستراتيجية مجتمعه) ّ
فسرت ما نسبته ( )% 36.0من التباين
الحاصل في (إدارة األزمات).
وفي الخطوة الثانية ،تم ادخال متغير (الذكاء املنظمي) لنموذج االنحدار ،حيث ازدادت قيمة معامل التحديد  R2بنسبة ( ،)% 2.0وهذه النسبة
ً
دالة إحصائيا حيث كانت قيمة ) (Δ F=9.888وبمستوى داللة ) (Sig Δ F=0.002وهي أقل من  ، 0.05كما كانت قيمة )  (B = 0.121عند (الذكاء
ً
املنظمي) ،وبمستوى داللة )  ، (Sig t=0.002وهذا يؤكد االختالف في األثر املعنوي ألبعاد التوجهات االستراتيجية في إدارة األزمات تبعا الختالف الذكاء
املنظمي .وعليه نستنتج أنه:
"يؤدي الذكاء املنظمي إلى تحسين أثر التوجهات االستراتيجية بأبعادها (التوجه التحليلي ،التوجه التعري ي ،التوجه الريادي ،التوجه نحو السوق ،
التوجه التفاعلي) في إدارة األزمات بأبعادها مجتمعة في البنوك التجارية األردنية"
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النتائج والتوصيات:
النتائج:
بناء على تحليل بيانات الدراسة وإختبار فرضياتها ،تم التوصل للنتائج اآلتية:
 .1أ ظهرت نتائج تحليل أداة الدراسة ارتفاع األهمية النسبية للتوجهات االستراتيجية في البنوك التجارية األردنية ،حيث بلغ املتوسط الحسابي
( ،)3.934وبانحراف معياري بلغ ( .) 0.380حيث ظهرت األبعاد السابقة بأهمية نسبية مرتفعة .وهذا يدل على اهتمام وسعي إدارات البنوك
التجارية األردنية بامتالك توجهات استراتيجية تتالءم مع وضعها وتساعدها على تدعيم موقفها وتعزيز مكانتها ،وزيادة قدرتها على مواجهة األحداث
والتغيرات الخارجية ،وامتساب املقدرة على استغالل الفرص املتاحة في بيئتها.
 .2أظهرت نتائج تحليل أداة الدراسة ارتفاع األهمية النسبية إلدارة األزمات في البنوك التجارية األردنية ،حيث بلغ املتوسط الحسابي (،)3.926
وبانحراف معياري بلغ ( .) 0.394حيث ظهرت األبعاد السابقة بأهمية نسبية مرتفعة .وهذا يدل على اهتمام إدارات البنوك التجارية األردنية
ٌ
بامتالك كافة املقومات التي تؤهلها ملجابهة األزمات ا ملحيطة بها وإدارتها بكفاءة وفاعلية وتحقيق املرونة في االستجابة لها والتأقلم معها ،والعمل على
ً
ضبط تأثيراتها وانعكاساتها السلبية والسيطرة عليها ،األمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على بقائها وضمان استمرارها.
 .3أظهرت نتائج تحليل أداة الدراسة ارتفاع األهمية ال نسبية للذكاء املنظمي في البنوك التجارية األردنية ،حيث بلغ املتوسط الحسابي (،)3.906
وبانحراف معياري بلغ ( .)0.562وهذا يدل على اهتمام إدارات البنوك التجارية األردنية ب التصرف بذكاء ،وتبني األنشطة والعمليات التي تتسم
بأعلى درجات الفاعلية واإلبداع األمر الذي من شأنه أن يزيد من قابليتها للتطور ،ويمنحها القوة ملواجهة األحداث والتغيرات البيئية السريعة،
والقدرة على الرد واالستجابة لألحداث واملتغيرات املفاجئة وغير املتوقعة التي تقع في بيئتها.
 .4أظهرت نتائج إختبار الفرضية الرئيسة األولى وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.050للتوجهات االستراتيجية بأبعادها
(التوجه التحليلي ،التوجه التعري ي ،التوجه الريادي ،التوجه نحو السوق  ،والتوجه التفاعلي) في إدارة األزمات بأبعاده مجتمعة في البنوك
ً
التجارية األردنية .حيث ظهر األثر املعنوي عند جميع أبعاد التوجهات االستراتيجية  ،باستثناء بعد (التوجه نحو السوق) ،والذي أظهر أثرا غير
معنوي  ،باإلضافة االهتمام بالعمالء ودراسة احتياجاتهم ومتطلباتهم بشكل دوري ومستمر ،تعد جميعها من أبرز املقومات التي تساعد البنوك
التجارية األردنية على التصدي لألزمات املحيطة بها واالستجابة لها ،والتفوق في إدارتها وإحكام السيطرة على تأثيراتها وانعكاساتها السلبية.
 .5أظهرت نتائج إختبار الفرضية الرئيسة الثانية وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (P≤ 0.05للذكاء املنظمي على العالقة بين
التوجهات االستراتيجية بأبعادها وإدارة األزمات بأبعادها مجتمعة في البنوك التجارية األردنية .وقد يعود السبب في ذلك إلى أن استخدام البنوك
التجارية األردنية إلمكانياتها وقدراتها العقلية والذهنية املتوافرة لديها وتوظيفها بذكاء يساهم في دعم اإلدارة على صياغة رؤية استراتيجية وبناء
تفكير استرتيجي طويل األمد ،وتحديد التوجهات والوضع واملكانة املستقبلية للبنك ،ودعم مركزها التنافس ي ،وتعزيز قدرتها على التعامل مع
املشاكل واملعيقات والتصدي ملختلف األزمات.
التوصيات
ً
بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإنها توص ي بما يأتي:
 .1إيالء البنوك التجارية األردنية التوجهات االستراتيجية القدر ال كبير من التركيز واالهتمام واالستفادة منها بشل متكامل بهدف تحقيق الكفاءة
والفاعلية في إدارة األزمات.
 .2اتباع البنوك التجارية األردنية ألساليب إبداعية إيتكارية في تقديم خدماتها ،وذلك من خالل االعتماد على الوسائل والتقنيات الحديثة واملطورة،
وإجراء التحسين والتط وير املستمر عليها والتحفيز على اإلبداع واالبتكار.
 .3رصد البنوك التجارية األردنية بشكل مستمر لكافة مؤشرات األزمة ،والتقاط اإلشارات التحذيرية ،وذلك من خالل إجراء مسح شامل ومتكامل
لبيئتها الداخلية والخارجية.
 .4إعداد البنوك التجارية األردنية لخطط مسبقة ملواجهة األزمات قبل وقوعها ،وتفعيل دور أنظمة املعلومات واالتصاالت ،وتشكيل فريق متخصص
يمتلك الخبرة الكافية في التعامل مع األزمات وإدارتها حين حدوثها.
 .5إجراء البنوك التجارية األردنية مراجعة دورية ومستمرة لبيئتها واألولويات األساسية فيها ،والعمل على اتخاذ قرارات تتوافق رسالة البنك وأهدافه،
وتعزيز ثقافة التغيير لدى أفرادها بما يضمن بقاءها واستمرارها.
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Abs tract: The study is aimed to identify the impact of strategic orientations on crisis management in commercial
Jordanian banks, and to identify the role of organizational intelligence in improving that impact. In order to
achieve the objectives of the study, a descriptive analytical method was adopted and a questionnaire was designed
and distributed to the sample members of the sample composed of individuals working in the senior and middle
management levels of the commercial Jordanian banks, which among (13) banks. The number of questionnaires
distributed was (383), while the number of questionnaires recovered and valid for the analysis was (315)
questionnaires.
The main results of the study showed a significant effect on the s trategic orientations in terms of their
dimensions on crisis management in terms of their combined dimensions in commercial Jordanian banks, the
study also found that organizational intelligence improves the impact of strategic orientations in their dimens ions
on crises management in their combined dimensions in commercial Jordanian banks.
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Abs tract: This research aims to define the association between improving the quality of financial reporting process
and achieving positive changes in operating income and comprehensive income by means of applying c orporate
governance requirements in the banks of the KSA. The research showed a positive relationship and statistically
significant association between achieving corporate governance requirements in the Saudi banks (especially the
existence of audit committee, board size, number of board committees) and improving the Saudi banks
profitability, and consequently, refining the value of financial reporting process. The study recommends the
importance of applying CG requirements in the KSA properly in order to improve the quality of financial reporting
process more and more. This will lead to achieving positive changes in operating income and comprehensive
income.

Key words : corporate governance; disclosure, quality; financial reporting, and Saudi listed companies.

1. Introduction
Corporate governance (CG) is the set of policies, processes, rules, and organizations that affect the way a
corporation is directed or managed. CG includes the relationships between many stakeholders involved and goals
for which the firm is governed (see for example: Gregory, Simmelkjaer, 2002) as well. The principal stakeholders
are the shareholders, operating management and the board of directors. Other stakeholders include employees,
suppliers, customers, banks and other lenders, regulators, the civil environment and the community as a whole.
CG is a multi-dimensional matter. A significant issue of CG is to confirm the accountability of particular
individuals in an organization through ways that try to lessen or eradicate the agency problems (ASX Corporate
Governance Council, 2003).
Boards of directors have the main responsibility for corporate governance. They are responsible for setting
strategic objectives, providing leadership, supervising the operating management, reporting to shareholders on
their stewardship. The board of directors are responsible, for appointing the internal auditors, and in turn the
internal auditors are responsible for providing the board of directors with an internal and neutral check on all
company aspects, either financial or non-financial. The shareholders are responsible for assigning the directors
and the external auditors. So, they are responsible for satisfying themselves that a fitting governance structure is
prepared. In addition, the external auditors are responsible for providing the shareholders with an external and
impartial check on the financial statements which form the basis of that reporting system.
Thomsen (2006) stated that since the Cadbury Code was published in 1992, there has been a prompt global
spread of CG codes containing suggestions on boards, executive pay, disclosure, investor relationships and others.
However, there was little or almost no scientific evidence to corroborate the recommendations; hence it is
questionable whether they could be attributed to market failures.
Since 2001, interest in the CG practices of modern corporations has been renewed, particularly due to the
high-profile downfalls of a number of large U.S. firms, such as Enron Corporation and WorldCom. The US federal
government, thus, passed the Sarbanes-Oxley Act in 2002, with the aim of restoring public confidence in CG. Bre-X
is a Canadian company in mining collapsed in 2002. Parmalat is an Italian company in food collapsed in 2003. MG
Rover Group is a British company in Automobiles collapsed in 2005.
Under the Saudi market crisis during the last decade, the Saudi Capital Market organization required listed
companies establish internal auditing departments in order to manage risk and activate the requirements of CG
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(Capital Market Authority, 2006). This required meeting the characteristics of the quality of financial reports
according to FASB, 2010, CON 8, PP. 1-42.
1. 1. Res earch Probl em:
To attain optimal use of available resources and realize targets in Saudi Banks, it is necessary to assess the
effectiveness and quality of financial reporting process within these banks according to the requirements of Saudi
Capital Market and CG code. CG is a basic requirement for any listing Saudi company (including banks), and the
quality of compulsory disclosure of financial reports is a basic requirement to achieve the requirements of CG .
Hence, the problem of this research is how to assess the quality of financial reporting process as a result to
achieve the requirements of CG in Saudi banks. In other words, this research is trying to determine the effects,
either positive or negative, of achieving CG requirements on the value financial reporting process, and
consequently on the quality of compulsory disclosure of financial reports in Saudi banks. We will use changes in
operating income and changes in comprehensive income during a specific period (2011 – 2015G) to differentiate
between the good quality disclosure and the bad quality disclosure.
1. 2. Res earch Hy pothes es :
In the terms of the research problem, this research is based on the following hypothesis:
“There is a positive relationship between achieving CG requirements and developing and improving the quality of
financial reporting process”.
This hypothesis can be tested via testing the following hypotheses:
H1: “There is a significance relationship between developing and improving the quality of financial reporting
process and achieving positive changes in operating income during a specific period as a result to applying CG
requirements in Saudi banks”.
H2: “There is a significance relationship between developing and improving the quality of financial reporting
process and achieving positive changes in comprehensive income during a specific period as a result to applying
CG requirements in Saudi banks”.
1. 3. Res earch Q ues ti ons :
To test the research hypotheses, this research includes the following questions:
A. How to achieve the main requirements of CG in Saudi banks?
B. What are the chief characteristics of the quality of financial reporting process?
C. What is the relationship between developing and refining the quality of financial reporting process and
reaching positive changes in operating income and positive changes in comprehensive income during a specific
period as a result to applying CG requirements in Saudi banks?
1. 4. Research Objectives and Importance:
To explain how the four research questions related to the research hypotheses, this research seeks to
realize two key objectives as follows:
 The fi rs t objecti v e is concerned with summarizes the features of CG requirements and the quality of financial
reports disclosure.
 The s econd objecti v e is concerned with:
A. Determining the relationship between developing and improving the quality of financial reporting process and
achieving positive changes in operating income during a specific period as a result to applying CG requirements
in Saudi banks;
B. Determining the relationship between developing and refining the value of financial reporting disclosure and
achieving positive changes in comprehensive income during a specific period as a result to applying CG
requirements in Saudi banks;
The significance of this research lies, therefore, in the need to improve the quality of the disclosure of financial
reports and to rationalize the decision-making process and, consequently, to achieve the optimum exploitation of
the resources available to Saudi banks and the achievement of their objectives.
In order to reach the research targets, this research is divided into the following parts:
Part 1: Introduction
Part 2: Theoretical framework and Literature review
Part 3: Empirical Analysis and Discussion of Result
Part 4: Conclusion and Recommendations
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2. Theoretical Framework and Literature Review
In this part we will talk about the features of CG and the quality of financial reports disclosure generally and
in KSA particularly, as follows:
Fi rs t: General Framework about Corporate Gov ernance:
First of all, corporate governance (CG) can be described in a various respects. International Financial
Corporation (IFC) has described CG as the "Structures and Processes for the Management and Control of
Companies" of the International Financial Corporation (IFC, 2010, p. 50). CG is the regime by which businesses are
managed and managed. It affects how business goals are set and accomplished, how risk is controlled and
evaluated, and how performance is calibrated (ASX Corporate Governance Council, 2003, p.3). Thus, CG is a
significant framework instrument for successful businesses. It is commonly a structural organisation and
executive procedure used to guide and handle the business in order to attain the goals of the company and to
guarantee its economic stability.
Since 2001, interest in the CG procedures of modern corporations has been renewed, especially as a result
of the high-profile collapses of a number of big U.S. companies, such as Enron Corporation and WorldCom. In 2002,
the US federal government enacted the Sarbanes-Oxley Act to restore public trust in CG.
To attain ideal use of available resources and reach targets in several fields in the Kingdom of Saudi Arabia
(KSA), it is necessary to apply the requirements of CG properly. The main requirements of CG include internal
auditing, external auditing, audit committee and board of directors.
Internal auditing is currently at a crucial stage in its development. It plays a vital role in the field of CG. It is
an effective tool for CG (see for example: Karagiorgos et al, 2010).
External auditors can impact the risk taking an incentive of management through an appropriate
application of accounting policies. They can help in resolving agency problems. They play a key role in achieving
the aims of CG (see for example: Ojo, 2009).
Audit committee plays a pivotal role in activating the requirements of CG, especially in the field of earnings
management.
Xiea, Davidson & Dadaltb (2003) found in their research that the activities of the Board and the Audit
Committee and the economic sophistication of their employees may be significant considerations in limiting the
proclivity of executives to participate in income management.
Second: The Q ual i ty of Fi nanci al Reporti ng Proces s :
The final product of AISs in companies, accounting information, should have certain principal
characteristics in order to be useful in achieving the AIS’s objectives properly.
Relevance and reliability are the two principal qualities that make accounting data in businesses helpful for
planning, controlling, measuring efficiency and decision-making. Subject to the limitations imposed by feasibility
and materiality, enhanced significance and reliability are the qualities that make data a more appealing asset-that
is, one that is helpful in decision making. If either of these features is totally lacking, the data will not be helpful.
Although, ideally, the choice of an accounting alternative should generate information that is both more reliable
and pertinent, it may be necessary to sacrifice one quality for profit in another (FASB, 2010, CON 8, PP. 1-42).
To be germane, accounting information must be well-timed and it must have predictive value and/or
feedback value. So, to be relevant, accounting information must be capable of helping decision-makers in
companies to form predictions about their decisions and to confirm and/or correct their expectations in the
relevant time. The accounting information has the quality of relevance when it influences the process of decisionmaking process by helping the users of this information evaluate past and present, and to predict future events or
to help them in approving, or correcting their past evaluations in the relevant time in order to rationalise their
decisions.
To be reliable, accounting information must have representational faithfulness and it must be verifiable and
impartial. Decision-makers in companies must be able to depend on this information to make their decisions.
They should be able to have a degree of confidence in the accounting information presented to them and the
degree of reliability must be recognised. The accounting information has the quality of reliability when it is free
from material error and bias and is represented faithfully.
Accounting information should be understandable, because information cannot be useful to a decisionmaker who cannot comprehend it. On the other hand, the decision-maker needs to expand his knowledge, his
skills and his qualifications in order to be able to understand accounting information, because information may be
relevant to a situation but the decision-maker may not be able to understand it.
Comparability, which includes consistency, is a secondary quality that interacts with relevance and
reliability to cater to the worth of information. In addition, accounting information must meet a test of materiality,
and its benefits should be more than its costs. When the costs of obtaining information are higher than the
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benefits of using it, it is illogical to seek that information. Generally, to be of value, accounting information must
cause a better decision to be made than would be made without the aid of that information. A hierarchy of
accounting information qualities is shown in Figure 1 (FASB, 2010, CON 8, PP. 1-42):

Fi gure(1): Accounti ng Informati on Q ual i ti es
Source: FASB, 2010, CON 8, PP. 1-42
To provide decision-makers with useful information, an understanding of decision-makers’ characteristics and
their needs, the environment in which they operate and changes in this environment are needed for appropriate
financial reporting.
Thi rd: Corporate Gov ernance i n the Saudi Banks :
First of all, the Board of Directors of the Banks plays a crucial role in supervising the creation of a detailed
bank policy and in tracking the choices taken by senior management to achieve the objectives. This
demands required abilities and competencies to achieve the goals set by the Board. Additionally, the Board should
set out clear rules on the independence of all departments within the bank and guarantee that they comply with
defined policies and processes. Special committees of the Board, such as the Audit Committee, the Compliance
Committee, the Compensation Committee and other special committees, can therefore play highly significant roles
in this regard.
Senior banking leadership should set out an extensive business strategy; monitor day-to-day choices that
support the long-term goals set by the Board. In order to guarantee economic stability, strict inner supervisory
controls and efficient risk management must support the execution of the bank's general goals.
An efficient internal control system is essential to provide adequate certainty and timely data to the bank,
which would assist detecting and correcting errors at the suitable moment. Such a scheme will also enhance the
bank's operational efficiency and guarantee compliance with management policies, legislation, regulations and
other authorized processes.
Effective risk management is based on sound CG and strict inner controls. Identifying risks in all operations
is a key function of any bank. At the same moment, the bank must have the required technical systems and
management procedures in place to assess, monitor and regulate hazards efficiently. An efficient risk management
and control structure must be backed by a bank culture that guarantees that authorized policies and processes are
effectively put into practice. The culture of the bank is determined by the philosophy and behavior of its board of
managers and its senior management. In specific, the activities of senior leadership and the consistency of their
choices and behavior with the values and principles that they articulate are significant in influencing the culture of
the bank. It is essential that senior executives emphasize their dedication to ethical behavior, efficient risk
management and challenging controls, and that these principles be implemented on an ongoing basis at all levels
of bank management. (See for example: Basel Committee on Banking Supervision, 2015).
The other significant factor that promotes economic stability is efficient market discipline, which also adds
considerably to excellent CG. When business members acquire timely, precise, realistic and up-to-date data on the
results of the bank, their investment and loan choices can provide incentives for executives and boards of directors
to manage their risks safely. No less important, the same market participants may penalize banks that fail to
handle their risks peacefully. (See for example: Basel Committee on Banking Supervision, 2015).
Market discipline must therefore be endorsed by appropriate government disclosure and compliance with
sound accounting standards. Knowing the Bank's desire for danger and its approach and risk management
methodologies is crucial for evaluating the future of the Bank. However, the disclosure region needs improved
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accounting standards to guarantee correct valuation and reflect innovations, both in terms of fresh products and
contemporary risk management methods. Accounting systems serve a range of purposes, the most noticeable of
which is to help creditors and investors make strict and informed choices as to which firms meet market
requirements in terms of effectiveness, competitiveness and profitability. Sound accounting systems also allow
investors to assess the true economic value of companies. Systems also help attract funds, both foreign and
domestic.
However, a significant challenge for managers and executives is to discover managers who are adequately
autonomous but still knowledgeable about the bank's company. Independence represents the quality of
objectivity, experience, knowledge and strength of personality. The need for managers to acquire this mix of
technical expertise plus independence is crucial, considering the increasing complexity of most banking operations
and the fast pace of change in financial markets and procedures.
Since its establishment in the KSA, as the Central Bank and the Banking Supervisory Authority, the Saudi
Arabian Monetary Agency (SAMA) has played a leading role in the promotion of CG in the banking sector in Saudi
Arabia. SAMA released a report entitled "Powers and Responsibilities of the Board of Directors of Commercial
Banks in Saudi Arabia" in 1981. This document, in a comprehensive manner, guided the members of the Board in
compliance with the Banking Control and Company Laws, required the implementation of an accounting and
internal control system and assigned the Board responsibility for monitoring the assets, liabilities, investments
and profitability of the bank. This was accompanied by a guidance document on the role of the Board's Audit
Committee in 1996. This paper supplied the Saudi banks with detailed guidance on the structure, mandate, role
and duties of their audit committees. In 2004, SAMA released another significant circular affecting bank directors
and senior managers entitled ' App qualifications and requirements ' (Al-Sayari, Hamad, 2007).
In addition, over the last decades, SAMA has issued additional governance related regulations and guidance
to banks in the KSA. These include Internal Control Circulars; Know Your Customer's Rules, Anti-Money
Laundering and Anti-Terrorism Financing and Fraud Prevention Circulars. There are also specific rules on the
position of external auditors and on the internal audit function. SAMA also needs the Board of Directors to c reate a
specific compliance function to monitor the Bank's compliance with regulations and standards and to provide a
reporting line to the Board of Directors or one of its committees. (Al -Sayari, Hamad, 2007).
In addition, SAMA needs all banks in the KSA to apply the International Financial Reporting Standards
(IFRS) and two internal auditor companies to perform an annual audit. Moreover, SAMA needed banks in Saudi
Arabia to comply with the CG guidelines issued by the Basel Committee on Banking Supervisi on and, more lately,
the Islamic Financial Services Board. (Al-Sayari, Hamad, 2007). In 2014, SAMA issued Principles of CG, these
principles include (Saudi Arabian Monetary Agency, 2014):
Pri nci pl e 1: Board Members Qualifications:
The members of the Board should be eligible to carry out the duties entrusted to them. They should have a
clear knowledge of their position and be able to practice sound and rational judgement on all bank matters.
"Collectively" they should have a combination of professional, practical and managerial abilities, economic
experience, strong reputation and expertise, honesty and the capacity to supervise, monitor and direct the bank to
attain its strategic objectives.
Pri nci pl e 2: Board Composition and Appointment:
The Board should establish and guarantee clear lines of responsibility and accountability at all levels of the
bank. There must be a thorough separation of duties at the stage of the bank's senior leadership. The members of
the Board of Directors shall appoint a non-executive director as Chairman of the Board of Directors, who shall
guarantee true reflection of autonomous and non-independent directors, depending on the size of the bank and its
operations.
Pri nci pl e 3: Board Responsibilities:
The Board shall supervise the activities of the bank, including the approval and supervision of the execution
of the strategic goals of the bank and the approval of the risk plan, the regulations of the CG and the values of
professional behavior. The Board shall also be accountable for the oversight of senior leadership. The members of
the Board shall carry out the tasks and responsibilities entrusted to them by ensuring that appropriate policies
and procedures are in place for the supervision and control of the performance of the bank.
Pri nci pl e 4: Board's Committees:
The Board of Directors shall set up a suitable amount of committees, depending on the size of the bank and
its operations, to allow the Board to conduct its responsibilities effectively and to receive guidance and guidance
from experts in those committees.
Pri nci pl e 5: Rights of Shareholders:
The following CG principles should safeguard and promote the exercise of the freedoms of shareholders,
contribute to the provision of efficient channels of communication with shareholders and guarantee fair treatment
of all shareholders, including minority holdings, promote higher involvement by shareholders in the sessions of
the Ordinary General Assembly, and make proposals concerning the bank's performance.
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Pri nci pl e 6: Disclosure and Transparency:
The principle of disclosure and transparency shall apply to all operations and activities of the bank. The
Board shall publish all economic and non-financial data concerning depositors, shareholders, investors, business
dealers; such data shall be made available to legislative and supervisory authorities and other parties involved.
According to the charter of the Saudi Arabian Monetary Agency published by Royal Decree No. 23 of 23-051377h and the Banking Control Act published by Royal Decree No. m/5 of 22-02-1386h, SAMA issues laws, rules
and guidelines that banks are needed to conform to. In this regard, SAMA has lately released a range of guidelines
and regulations directly or indirectly linked to CG principles, which the Board members and senior management
should be conscious of and guarantee that the Bank complies with all orders and guidelines published by SAMA
and other associated local or international organizations.
Fourth: Corporate Gov ernance and Q ual i ty of Fi nanci al Reporti ng Proces s
The Sarbane-Oxley Act 2002 (SOX) was adopted to enhance the CG in order to enhance the quality of the
financial reporting process. Accordingly, the SOX Act described the interaction between the members of the audit
committee, the external auditors, the internal auditors, the board members and the management as essential to
effective governance and the disclosure of high-quality financial reports. Cooper, Leung and Wong (2006) argue
that the SOX Act has added the dimension of the domestic financial reporting certainty anticipated from internal
auditors and audit committees. Effective CG guarantees reliable accounting and high-quality disclosure of financial
reports, ensuring transparency of data that allows consumers of accounting data, in particular shareholders and
investors, to make the correct choices.
Numerous nations, including KSA, have published CG codes and proposals that symbolize ' excellent ' CG,
which certainly contribute to enhanced transparency and disclosure. Yuan and Yuan (2007) indicate that CG has a
higher effect on enhancing business efficiency and, as a result, on enhancing quality financial reporting. They
stress that, instead of enhancing the internal control system, enhancing CG is a more effective way to avoid fraud
and enhance business value.
Cohen et al. (2004) indicate that CG can be a significant function in maintaining the quality of disclosure of
financial reports. However, the concept of "quality disclosure of economic reports" remains vague. Existing
literature reviews show that, despite offering a clear definition of what constitutes "quality financial reporting
disclosure," scientists have concentrated on variables that can obviously prevent the achievement of high-quality
financial reporting (Cohen et al., 2004). According to them, elements such as earnings management, economic
remediation and fraud have been used as proof of a failure to produce high-quality financial reporting. It was
discovered that businesses with financial reporting issues are less probable to have an audit committee dominated
by outside managers, and few meet more than three times a year (see, for instance, Beasley et al., 2000). For
instance, Beasley et al. (2000) discovered that the proportion of the audit committee consisted completely of
outside managers was smaller for fraud related companies. They also discovered that the audit committee for
fraud firms met less often (usually once a year) than those for fraud-free businesses (usually two or three times a
year).
There are many studies which are linked to corporate governance (CG), including Klijnsmit, Patrick’s Study
(2001) mentioned that in recent years CG has been in the spotlight in many countries all over the globe. One of the
most progressive CG discussions has taken place in the United Kingdom. This discussion has led in a number of
suggestions for improving the existing CG schemes, as well as some of the guidelines and regulations for reporting
on CG. However, a great deal of discretion as to CG disclosures is left to the business. This paper deals with the
reporting of CG in the United Kingdom, and more in the research, with the manner in which businesses exercise
their discretion in disclosure. Some hypotheses clarifying the distinct levels of disclosure are created and
empirically tested.
According to Gregory, Simmelkjaer (2002), the CG codes originate from countries with varied cultures,
funding traditions, ownership structures and legal origins. Given their separate roots, the codes are exceptional in
their similarities, in particular with regard to the attitudes they convey regarding the main positions and duties of
the supervisory body and the suggestions they make with regard to its structure and procedures.
In addition, the biggest distinctions between CG procedures in EU Member States appear to be the
consequence of variations in law and not of variations in suggestions stemming from the kinds of codes analyzed
in this research. Although a substantial degree of standardization of company law has been attained across the
European Union, some commentators indicate that the remaining legal distinctions are the most deeply rooted in
domestic attitudes and therefore the hardest to alter. While there may be distinct points of emphasis in substance
and some Member States may include more governance standards in law than others, the end outcome is that it is
acknowledged in all Member States that good governance practices are useful to companies listed and the markets
themselves, as well as to shareholders and other stakeholders. It should also be observed that, in each Member
State, the legal framework gives companies a degree of flexibility to experiment with the improvement of CG
procedures.
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In addition, trends towards convergence of CG methods in EU Member States appear to be both more
numerous and more potent than any trends towards differentiation. Codes — together with market pressures —
may serve as a convergence force, concentrating attention and debate on governance problems, expressing best
practice suggestions and urging businesses to embrace them.
However, Leuz, Nanda & Wysocki (2003) explores systematic variations in income leadership across 31
nations. This research offers an explanation of these distinctions on the basis of the concept that insiders use
earnings management to hide company performance from outsiders in an effort to safeguard their private control
advantages. As a result, earnings management is anticipated to reduce investor protection because powerful
protection limits insiders ' capacity to gain private control advantages, which decreases their incentive to mask
corporate performance. The results are compatible with this forecast and indicate an endogenous connection
between CG and the quality of reported income.
Another research focuses on how capital structure, dividend policy and GC differ across nations as the focus
of latest research, but the way funds are reallocated in reaction to bad results has not gained as much attention.
The research discusses that the market for corporate control and official bankruptcy / liquidation procedures of a
nation are two main mechanisms through which corporate assets are reallocated. Ideally, an economy would only
allow the finest consumers of financial resources to maintain the right to use those assets, and sub-optimal use
would result in either a takeover by a more competent proprietor or a sale of property. The research provides a
preliminary indication that capital market delisting occurs more frequently in nations with powerful shareholder
rights. In addition, both powerful creditors and shareholder rights improve the use of bankruptcy in relation to
purchases as a mechanism to resolve financial distress. This research also provides preliminary evidence that
these processes are not as efficient in Japan (Klapper & Dahiya, 2007).
Doidge, Karolyi & Stulz (2007) is developing and testing a model of how the features of a country, such as
legal protection for small investors and the level of economic and monetary growth, impact the expenses and
advantages that companies face in adopting measures to enhance their own governance and accountability. The
model sheds light on an entrepreneur who needs to raise funds to finance the investment opportunities of the firm
and who decides whether or not to invest in better governance mechanisms to cut the costs of the agency. The
research demonstrates that, for a specified level of country investor protection, incentives to embrace stronger
governance processes at country level boost the financial and economic development of a nation. When economic
and financial growth is poor, incentives to enhance firm-level governance are weak because access to capital is too
costly and the implementation of better governance instruments is costlier. Using firm-level information on global
CG and transparency ratings for a large sample of companies from around the globe, the research discovered proof
consistent with this forecast. Specifically, the research demonstrates that (1) almost all variations in governance
ratings across businesses in less developed countries are attributable to country features rather than company
features, (2) firm features explain more of the variation in governance scores in more developed countries, and
(3) access to worldwide capital markets sharpens incentives for better governance and diminishes the importance
of country characteristics in explaining a firm’s governance rating.
Another study investigates the effect of CG on the management of income. They use firm-level governance
information from Credit Lyonnais Security Asia (CLSA) of nine Asian nations, in relation to the country-level
governance information used in previous research. The findings are as follows. First, businesses with excellent CG
tend to perform lower earnings management procedures. Second, there is a size impact for a smoothing of income,
that is, big companies are susceptible to a smoothing of income, but excellent CG can ease the impact on average.
Third, there is a turning point for leverage, i.e. when the governance index is big, leverage exists, otherwise there is
a reverse leverage effect, which demonstrates that a heavily leveraged company with poor governance is likely to
be carefully scrutinized, making it difficult to fool the market by managing profits. Fourth, companies with greater
development (reduced earnings yield) are likely to participate in smoothing income and aggressive profits, but
excellent CG can ease the impact. At the end of the day, companies in stronger anti-director rights nations tend to
show greater income smoothing. This counter-intuitive outcome differs from that of Leuz, Nanda & Wysocki
(2003) & (Shen & Chih's Study, 2007).
Muhamad et al (2009) explores the disclosure of the quality of governance issues in the annual reports of
Malaysian PLCs. In the latest years, the problem of CG has gained more attention than it would normally have as
the product of a sequence of corporate debacles. Corporate collapses such as Enron Corporation (US), Barings
Empire (UK) and in Malaysia cases such as Perwaja and Pan Electric Inc. are all rooted in the absence of an
adequate governance system. As a consequence, the CG Finance Committee was created in 1998 to conduct a
review of the legal and regulatory infrastructure, specifically to evaluate its efficiency in encouraging sound CG
norms in Malaysia. Following this growth, a number of CG rules have been published, in particular discussing
values and best practices such as the Malaysian CG Code, the Capital Market Master Plan and the Master Financial
Sector Plan. The primary aim of these rules is to strengthen CG standards and practices in Malaysia by
concentrating on the role and duties of the multiple CG members, in particular the management, board of
directors, audit committee, external and internal auditors. In this research, secondary data is used. The Disclosure
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Index is created following the rules of the Bursa Malaysia Governance Model, the Code Guidelines and the
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). The aim of this research is also to
analyze factors that may have an impact on the quality and amount of disclosure. In particular, this research found
that Malaysian businesses had complied with the standards criteria. Only three factors under review, namely
leverage, size and type of business, have been discovered to be related to the quality of disclosure related to
governance problems.
In 2011, Klai & Omri's (2011) explores the sensitivity of governance processes to the quality of economic
data in the evolving framework of the Tunisian industry. It focuses mainly on the characteristics of the board of
directors and the ownership structure in order to identify the main governance mechanisms in Tunisian
companies. Using a multivariate assessment of variance for a sample of 22 companies listed on the Tunis Stock
Exchange, the research found that accounting quality had an impact on the implementation of governance
processes in Tunisian companies. Primarily, the lack of financial reporting improves the power of foreigners,
relatives and blockholders and decreases the existence of the State and financial institutions in Tunisian
companies. The results reflect the governance position of accounting data on the Tunisian market.
Additionally, Al-Moataz & Hussainey's (2012) seeks to assess the relationship between certain CG processes
and the level of disclosure of CG data in the listed firms of Saudi Arabia. It seeks to further our understanding of
the primary drivers of CG reporting in one of the developing countries. This paper used a sample of 97 financial
reports and accounts of the Saudi Arabian listed companies in 2006 and 2007, using the content analysis approach
to examine the content of these reports. In this regression model, the CG disclosure score is the dependent
variable, while the stable features (firm profitability, liquidity, debt ratio and size) and the CG processes (board
independence, audit committee size) are the independent variables. This document disclosed that the
independence of the board, the size of the audit committee, profitability, liquidity and gearing are key
determinants of CG disclosure in the KSA. No statistically significant connection was found between the size of the
company and the disclosure of CG.
Whilst, Al-Janadi, Abdul Rahman & Omar (2013) examined the effect of inner and external CG processes on
voluntary disclosure in the KSA. The sample is made up of 87 firms from the Saudi Stock Market. The information
is gathered from the annual reports for the financial years available, 2006 and 2007. CG mechanisms have been
discovered to play a main role in delivering quality reporting. Most CG mechanisms, in particular non-executive
directors, board size, CEO duality, audit quality and public ownership, make a significant contribution to offering
quality voluntary disclosure. The results of this research provide proof of the efficacy of CG as a system for
controlling the authority to provide appropriate and sufficient data to consumers. The results of this research have
significant consequences for regulatory authorities, policy makers, sharehol ders and other consumers of reports
who are interested in CG's best practices.
Whereas, Almoneef (2015) investigates current CG practices and other characteristics which may affect
whether companies discharge hierarchical responsibility in three countries of the Arabian Gulf namely: the
Kingdom of Saudi Arabia, the Sultanate of Oman, and the Kingdom of Bahrain. For this purpose, this empirical
work uses a CG disclosure index to examine whether any of the three countries discharge more hierarchical
accountability than the others, and also scrutinizes the effect of certain features on companies’ CG disclosure
representing hierarchical accountability. The main findings indicate Bahraini companies discharge more
hierarchical accountability by disclosing more CG items in their annual reports compared to Saudi and Omani
companies. Furthermore, companies with larger board and working in the Banking sector discharge more
hierarchical accountability.
Finally, Ahmed’s study (2019) aims to show the role of governance i n reducing creative accounting
practices, which are one of the most important causes of financial collapse, and the impact on the quality of
accounting information, which is the main tool for making rational decisions. To achieve the goal of the study, a
questionnaire is used. An inductive approach was used next to the descriptive and analytical approach. The study’s
main findings conclude that the weakness of religious authority is one of the reasons for creative accounting
practices, and that governance plays a big role in reducing creative accounting practices, which reflects positively
on the quality of accounting information. The study recommends the need to strengthen the ethical framework of
the accounting profession and to adhere to the firm use of accounting principles in order to reduce creative
accounting practices.
Based on the above mentioned studies, CG has an influence on the quality of financial reports disclosure.
Each study covered one or more aspect or issue of the research topic in several environments. However, the
current study tries to measure the impact of CG on the quality of financial reports disclosure in the KSA.

3. Empirical Analysis and Discussion of Results
This study aims to define the influence of achieving the requirements of CG (Independent Board Directors
and Independent Audit Committee) in Saudi banks on changes in operating income and comprehensive income
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during the period 2011 – 2015G in order to differentiate between the good quality disclosure and the bad quality
disclosure of some Saudi banks by using simple regression model. The researcher used operating income and
comprehensive income because they are the most important figures in the financial statements for the majority of
their users.
In what follows, the researcher discusses the models equations, the study sample, the study variables, and
the statistical results.
In the first step, we measure the financial information quality using two models. The models equations are
as follows:
M odel O ne: Operating Income Model
O Income i t = a + CGR i t b + ɛ
M odel Two: Comprehensive Income Model
CIncome i t = a + CGR i t b + ɛ
IF:
OIncomeit = Change in Operating Income in a Bank i in Year t
CIncomeit = Change in Comprehensive Income in a Bank i in Year t
CGRit

=

CG Requirements in a Bank i in Year t including: Independent Board Directors (X1), Independent Audit
Committee Independent (X2) and Independent External Auditors (X3)
a, b = Consonants
ɛ: Random Error (Regression residuals)
Fi rs t: The Study Sampl e:
The study sample includes ten banks of twelve main Saudi banks in Saudi Arabia, or 83%. The National
Bank was excluded because its shares are not registered in the local stock market, and also excluded Al Rajhi Bank
because it hadn't practiced any activities that lead to other comprehensive income items. The Saudi banking sector
was chosen because it is a sector that has applied international accounting standards long ago. In addition, it
applies Basil I, II & III. Furthermore, it is a vital sector in the Saudi economy. It has been chosen during the period
from 2011-2015 because it is the period before and after issuing the updated Principles of CG in 2014 in the KSA. A
list of banks surveyed is shown in the following table:
Tabl e(1): Li s t of banks s urv ey ed
No.

1

Item

Saudi Investment
Bank

2

Al-inma Bank

3

Riyadh Bank

4

Al-Bilad Bank

5

Arab National Bank

6

Al Jazira Bank

Year

Board
Size

Independent
Board of Director

Board
committees

Independent
Audit committee

External
Auditors

4

Audit
committee
Size
3

2011

9

8

3

2

2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014

8
8
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
9
9
9
9

8
8
3
4
5
5
5
5
5
7
6
6
6
6
6
7
7
7
4
5
5
5
5
5
6
5
3
2

4
5
5
5
6
4
6
5
5
9
8
9
7
9
5
5
5
6
8
4
5
4
4
4
5
7
5
6

3
3
4
5
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
4
4
3
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Samba

8

The Saudi British
Bank

9

Saudi Fransi Banque

10

Saudi Hollandi Bank

Ahmed Osemy

2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011

9
10
10
10
10
10
10

2
7
7
5
5
5
4

5
5
3
4
4
4
5

4
3
3
3
3
3
5

2
3
3
3
3
3
4

2
2
2
2
2
2
2

2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
4
4
5
5
5
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
5
5
5
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Second: The Study Vari abl es
Study variables include the following:
The dependent variables in the study are:
 The annual change in net profit (Income), and this change is measured by the change in net profit per
year.
 The annual change in comprehensive income (CIncome), and this change is measured by the change in
overall profit per year.
The i ndependent variables in the study are:
 Board Size (X1)
 Independent Board Directors (X2)
 Number of Board Committees (X3)
 Audit Committee Size (X4)
 Independent Audit Committee (X5)
Thi rd: The Stati s ti cal Res ul ts of the Study :
 Net Income M odel Fi ndi ngs :
From Table 2 we can find that there is a correlation between Net Income (Y 1) and Number of Board
Committees (X3). However, there is no correlation between Net Income (Y1) and other independent variables (X1,
X2, X4 & X5).
Tab le(2 ): C orrelation s
x1
x2
x3
X4
X5
Pearson Correlation
.177
-.202
.329*
.054
-.129
Sig. (2-tailed)
.218
.160
0.020
.711
.371
N
50
50
50
50
50
50
x1
Pearson Correlation
.177
1
.016
.123
-.016
.564**
Sig. (2-tailed)
.218
.915
.395
.913
.000
N
50
50
50
50
50
50
x2
Pearson Correlation
-.202
.016
1
-.480**
.140
.091
Sig. (2-tailed)
.160
.915
0.000
.333
.530
N
50
50
50
50
50
50
x3
Pearson Correlation
.329*
.123
-.480**
1
-.089
-.125
Sig. (2-tailed)
0.020
.395
.000
.539
.388
N
50
50
50
50
50
50
X4
Pearson Correlation
.054
-.016
.140
-.089
1
.338*
Sig. (2-tailed)
.711
.913
.333
.539
0.016
N
50
50
50
50
50
50
X5
Pearson Correlation
-.129
.564**
.091
-.125
.338*
1
Sig. (2-tailed)
.371
0.000
.530
.388
0.016
N
50
50
50
50
50
50
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
y1

y1
1
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Y1 (Net Income) = -55929 + 9648 X1 – 12937 X2 + 4647 X3 + 4647 X4 + 4364 X5, as mentioned in the following
table:
Tab le(3 ): C oef f icien ts

a

Unstandar dized Co effic ient s

(M od el 1 )
St andar dized Co effic ient s

t

Sig

B
-55929

St d- Er r o r
3942728.571

B et a
-1.4

.163

9648

452307.914

.370

2.1

.039*

I ndependent Board Directors

-12937

190360.099

-.105

-.680

.500

Number of Board Committees

4647

356967.114

.206

1.3

.200

A udit Committee Size

4647

356967.114

.206

1.3

.200

I ndependent Audit Committee

4364

2944778.566

.220

1.48

.145

Constant
B o ard Size

Note: *= p≤ 0.05 and **= p≤0.01; a. Dependent Variable: y1

The regression of Model 1 in Table 2 examines the relationship between Net Income and the independent
variables. Table 2 indicates that board size only is statistically significant at the 5% level with Net Income; this
means that larger boards (X1) which indicates that the change in the dependent variable Y1 is due to many factors
including achieving CG requirements in Saudi banks especially board size.
 Net Income M odel Fi ndi ngs
The relationship between X1, X2, X3, X4 & X5 (Independent variables) and Y1 (Net Income) is significant, as
shown in the following table:
Tabl e(4): ANOVA b
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of Squares
3.379E13
1.232E14
1.570E14

df
5
44
49

Mean Square
6.758E12
2.800E12

F
2.414

Sig.
.05 a

a. Predictors: (Constant), x1, x2, x3, x4, x5, b. Dependent Variable: y1

Moreover, we can find that around 22% of changing in Y1 (Net Income) is due to the change in X1, X2, X3, X4
& X5 (Independent variables), as showing in the following table:
Tab le(5 ): Mo del Summar y b
Model

R

R Square

Adjusted R
Square
1
.464a
.215
.126
a. Predictors: (Constant), x1, x2, x3, x4, x5, x6
b. Dependent Variable: y1

Std. Error of the
Estimate
1673227.48213

Durbin-Watson
1.328



Comprehens i v e Income M odel 2 Res ul ts :
From Table 2 we can find that there is a correlation between Comprehensive Income (Y2) and Board Size
(X1). In addition, there is a correlation between Comprehensive Income (Y2) and Number of Board Committees
(X3). However, there is no between Comprehensive Income (Y2) and other independent variables (X2, X4, & X5).
Tab le(6 ): C orrelation s
y2

x1

x2

x3

x4

x5

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

y2
1
50
.312*
0.028
50
-.027
.852
50
.293*
.039
50
.293*
0.039
50
.103
.476

x1
.312*
0.028
50
1
50
.016
.915
50
.123
.395
50
.123
.395
50
-.016
.913

x2
-.027
.852
50
.016
.915
50
1
50
-.480**
.000
50
-.480**
.000
50
.140
.333

x3
.293*
0.039
50
.123
.395
50
-.480**
.000
50
1
50
1.000**
.000
50
-.089
.539

X4
.103
.476
50
-.016
.913
50
.140
.333
50
-.089
.539
50
-.089
.539
50
1

X5
.075
.603
50
.564**
.000
50
.091
.530
50
-.125
.388
50
-.125
.388
50
.338*
.016
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N
50
50
Pearson Correlation
.075
.564**
Sig. (2-tailed)
.603
.000
N
50
50
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

x6

Ahmed Osemy

50
.091
.530
50

50
-.125
.388
50

50
.338*
.016
50

50
1
50

Y2 (Comprehensive Income) = 8.744 + 0.717 X1 – 0.169 X2 + 0.178 X3 + 0.187 X4 + 0.125 X5, as mentioned
in the following table:
Tab le(7 ): C oef f icien ts

a

(M od el 2 )

Uns t andar dized Co effic ient s

St andar dized Co effic ient s

t

Sig

3.951

.000

B

St d- Er r o r

8.744

2.213

B o ard Size

.717

.254

.473

2.824

.007* *

I ndependent Board Directors

-.169

.107

-.236

-1.586

.102

Number of Board Committees

.178

.200

.136

.890

.378

A udit Committee Size

.178

.200

.136

.890

.378

I ndependent Audit Committee

.125

.165

.108

.756

.454

Co ns t ant

B et a

Note: *= p≤ 0.05 and **= p≤0.01; a. Dependent Variable: y2

The regression of Model 2 in Table 6 examines the relationship between Comprehensive Income and the
independent variables. Table 2 indicates that board size is statistically significant at the 5% level with
Comprehensive Income; this means that larger boards (X1), and Number of Board Committees (X3) which
indicates that the change in the dependent variable Y2 is due to many factors including achieving CG requirements
in Saudi banks especially board size and number of board committees.


Net Income M odel Res ul ts Goodnes s
The relationship between X1, X2, X3, X4, X5, X6 (Independent variables) and Y2 (Comprehensive Income) is
significant, as shown in the following table:
Tab le(8 ): ANOVA b
Model
1

Sum of Squares
Regression
2.219E13
Residual
8.678E13
Total
1.090E14
a. Predictors: (Constant), x1, x2, x3, x4, x5,
b. Dependent Variable: y2

df
5
44
49

Mean Square
4.437E12
1.972E12

F
2.250

Sig.
.039a

Moreover, we can find that around 20% of changing in Y2 (Comprehensive Income) is due to the change in X1,
X2, X3, X4 & X5 (Independent variables), as showing in the following table:
Tab le(9 ): M od el Su mma ry b
Model

R

R Square

Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
1
.451a
.204
.113
1404412.69571
a. Predictors: (Constant), x1, x2, x3, x4, x5, b. Dependent Variable: y2

Durbin-Watson
.564

Accordingly, the Saudi banks’ profits are improving during the period (2011 -2015) as a result of the
end of financial crisis in the Saudi market and starting to apply CG requirements in Saudi banks. This will lead to
improve the quality of financial reporting.

4. Conclusion and Recommendations
The core of this paper has involved an examination of the relationship between applying CG requirements
in the Saudi banks and refining the quality of financial reporting process in the KSA. This research depends on
regression analysis of Operating Income Model and Comprehensive Income Model to achieve the research
objectives.
The main findings of this research are that Saudi banks’ profits are improving during the period (2011 2015) by means of the end of financial crisis in the Saudi market and starting to apply CG requirements i n the
Saudi environment especially in the Saudi banks. Accordingly, there is a significant relationship between the
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existence of audit committee and achieving improvement in net income and comprehensive income. In addition,
there is a correlation between Net Income and Number of Board Committees. Moreover, there is a correlation
between Comprehensive Income and Board Size and Number of Board Committees. Therefore, there is a positive
relationship between achieving CG requirements (especially the existence of audit committee, board size, and
number of board committees) in the KSA and improving the Saudi banks’ profitability, and consequently,
enhancing the value of financial reporting process.
The study recommends the importance of applying CG requirements in the KSA properl y in order to
improve the quality of financial reporting more and more. This will lead to achieving positive changes in operating
income and comprehensive income.
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