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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 نتطلع إلى أن نكون رافدا من روافد املعرفة،
ومنصة بحثية بمعايير عاملية ،ويأتي هذا العدد الثاني 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:
يهدف هذا البحث إلى معرفة دور كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وريادتها في توجيه وخدمة املجتمع السعودي ،وذلك من خالل
استعراض ريادتها في خدمة املجتمع ،وتقييم مدى مساهمتها في تحقيق الرفاهية لهذا املجتمع ،وإلقاء الضوء على أهم املكاسب التي تحققت والتي يمكن
أن تتحقق للمجتمع في ظل الريادة في تقديم الخدمات والتوجيه من قبل هذه الكليات ،ومحاولة معرفة الخطط املستقبلية لهذه الكليات في هذا املجال،
مع إعطاء فكرة واضحة وشاملة عن التطور الحادث فيها ،وما تحتويه هذه الكليات من تقنيات وأساليب حديثة يمكن االستفادة منها في تحقيق العديد
من املزايا واملكاسب للمجتمع الخليجي والسعودي بوجه خاص ،والتعرف على أهم املشاكل واملعوقات التي تواجه هذه الكليات في ريادتها في خـدمة املـجتمع
السعودي ،وذلك كله بالتركيز على كليـة إدارة األعمـال ب ـجامعة املـجمعة مـحل الدراسـة للعمـل عل ـى تقديـم الحـلول املناسبـة.
الكلمات املفتاحية :كليات؛ إدارة األعمال؛ املجتمع؛ توجيه؛ خدمة.

املقدمة:
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أما بعد :إن مما ال شك فيه أن كليات إدارة األعمال بالجامعات تعمل بريادة في توجيه وخدمة املجتمع ،وريادة األعمال االجتماعية هي نوع من
األعمال التي تهدف إلى تعريف و تشخيص املشاكل و الحاجات االجتماعية واستعمال مبادئ ريادة األعمال إلنشاء وتنظيم وإدارة أعمال اجتماعية تحقق
ً
ً
ً
تغييرا اجتماعيا مطلوبا .ويمكن أن نقيس أداء تلك الكليات في مدى ريادتها ونجاحها في التوجيه والخدمة االجتماعية بالقيمة االجتماعية التي قدمتها
ً
للمجتمع .وتسعى هذه الكليات خاصة السعودية منها لتحقيق أهداف متنوعة تشمل جميع املجتمع السعودي ،بما يعود بالفائدة للمجتمع إضافة إلى
ً
الربح املادي لهذه الكليات ،ويعتبر رواد األعمال االجتماعية أن الربح املادي ال يتناقض مع املنفعة العامة ،فيقاس النجاح أيضا بما حققه العمل من فائدة
للمجتمع إضافة إلى الربح املادي .وهذا البحث يوضح دور كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وريادتها في توجيه وخدمة املجتمع السعودي (بالتركيز
على كلية إدارة األعمال بجامعة املجمعة) كإحدى الكليات الهامة في التوجيه والخدمة االجتماعية ،وفيه نستعرض بعض األعمال االجتماعية التي تعزز
ارتباط هذه الكليات بريادة األعمال وبالنمو االقتصادي ،وكذلك نعرض بعض النماذج التي تقدمها هذه الكليات في خدمة وتوجيه املجتمع السعودي،
ويقترح البحث حزمة من املقترحات والتوصيات لتعزيز دور كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية في توجيه وخدمة املجتمع السعودي (بالتركيز على
كلية إدارة األعمال بجامعة املجمعة).
مشكلة البحث:
إن كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية ينبغي لها أن تواكب التطور السريع واملتواصل في جميع مناحي الحياة في عصر العوملة والثورة
ً
املعلوماتية الحديثة ،وتعطي جل اهتمامها ملشاريع الريادة في خدمة وتوجيه املجتمع السعودي ،وهذا يحقق لها فرص املض ي قدما لتحقيق أهدافها إل ى
ً
أقص ى حد ممكن خاصة في رفاهية وتقدم املجتمع .ولذا فإن هذا البحث يثير األسئلة الرئيسة التالية:
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•

ما هو أثر ودور كليات إدارة األعمال بجامعات اململكة العربية السعودية في توجيه وخدمة املجتمع السعودي محل الدراسة؟

•

ما هي تلك املشاكل واملعوقات والتحديات التي تواجه تلك الكليات في ريادتها في توجيه وخدمة املجتمع السعودي محل الدراسة؟

• ما هي الرؤى والخطط املستقبلية لهذه الكليات االجتماعية الريادية في توجيه وخدمة املجتمع السعودي محل الدراسة؟
لإلجابة على هذه األسئلة وغيرها ،سنقوم  -إن شاء هللا  -بإجراء هذا البحث ومن خالله سيتم معرفة الخدمات االجتماعية الريادية التي تقدمها
هذه الكليات في خدمة وتوجيه ورفاهية مجتمعاتها ،ومعرفة املشاكل التي تواجهها مع اقتراح الحلول املناسبة لها ،بالتركيز على كلية إدارة األعمال بجامعة
املجمعة.
أهمية البحث:
أهمية هذا البحث تتمثل في املساهمات التي يحاول تقديمها حول معرفة أثر ودور كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وريادتها في توجيه
وخدمة املجتمع السعودي (بالتركيز على كلية إدارة األعمال بجامعة املجمعة) ،والوقوف على مشاكل هذه الكليات مع اقتراح الحلول في معالجتها للمساهمة
في تطوير ورفاهية املجتمع السعودي ،وذلك لتكملة النقص الواضح في هذا النوع من البحوث ،وهذا ربما يجعل البحث إضافة حقيقية للمساهمات
والدراسات العلمية التي قدمت في هذا املضمار.
أهداف البحث:
هذا البحث يسعى لتحقيق األهداف التي تتمثل في النقاط التالية:
 .1معرفة أهم املشاكل واملعوقات التي تواجه كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية في ريادتها وتوجيهها وخدمتها للمجتمع السعودي.
ً
 .2اقتراح بعض املقترحات والتوصيات التي تجعل هذه الكليات االجتماعية الريادية رائدة في توجيه وخدمة املجتمع السعودي.
 .3تقييم أهم املكاسب التي تحققت والتي يمكن أن تتحقق في ظل خدمات اجتماعية ريادية حديثة تقدمها كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية
ملجتمعاتها.
 .4معرفة الخطط والرؤى املستقبلية لهذه الكليات اإلدارية االجتماعية الريادي ة بالجامعات السعودية في توجيه وخدمة املجتمع السعودي.
 .5تقديم فكرة كاملة وواضحة عن التطور الذي يشهده العالم في مجال ريادة ،وتوجيه ،وخدمة ،ورفاهية ،وتقدم املجتمعات في شتى املجاالت ،وما
يحتويه هذا املجال من أعمال حديثة يمكن االستفادة منها في تحقيق الكثير من املزايا للمجتمعات.
فرضيات البحث:
قام الباحث بوضع عدد من الفرضيات لهذا البحث في محاولة الختبارها وتأكد من صحتها ،وتتمثل هذه الفرضيات في النقاط التالية:
 .1هناك عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) بين ريادة كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين توجيه وخدمة املجتمع السعودي محل
الدراسة.
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) بين التحول نحو كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين رفاهية املجتمع السعودي محل
الدراسة.
 .3هنالك عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) بين كثرة كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين كثرة املشاريع الريادية باملجتمع السعودي
محل الدراسة.
 .4هناك عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) بين زيادة عدد خريجي كليات إدارة األعم ـ ـ ـال بالجامعات السع ـ ـودية وبين زيادة دخل الفرد باملجتمع
السـعودي محـل الدراسة.
 .5هناك عالقة ذات داللة إحصائية (عكسية) بين تطبيق برامج كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وقلة البطالة باملجتمع السعودي محل
الدراسة.
منهج البحث:
إن منهج البحث العلمي الذي اتبعه الباحث في هذه الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي وبالتحديد أسلوب الدراسة امليدانية (املسح امليداني)
الذي يقع تحت مظلة البحث الوصفي ،وقد اختار الباحث هذا املنهج ألنه يتصف بالخصائص الرئيسة التي تساعد الباحث في انجاز بحثه بكل سهولة
ً
ويسر ،وألن هذه الخصائص بهذا املنهج تخدم الباحث في مجال بحثه فقد اختاره منهجا لبحثه موضوع الدراسة.
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مجتمع البحث:
هذا البحث يهدف إلى معرفة دور كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وريادتها وأثرها في توجيه وخدمة املجتمع السعودي ،ولذا فإن مجتمع
ً
الدراسة يمثله مجموع طالب كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية .ونظرا لكثرة هذه الكليات بالجامعات السعودية وطالبها ،فقد ركز الباحث بحثه
على كلية إدارة األعمال بجامعة املجمعة وطالبها دون غيرها من طالب الكليات والجامعات السعودية األخرى ،وذلك لعمل الباحث بهذه الجامعة في هذه
ً
الكلية ،مما يسهل على الباحث عمله واجراء بحثه على أكمل وجه ،وألننا نتوقع أن يوجد بهذه الجامعة وفي هذه الكلية خاصة العدد الكافي من الطالب
ً
إلجراء البحث ،مما يجعل كلية إدارة األعمال بجامعة املجمعة محل الدراسة أهال إلجراء هذا البحث.
عينة البحث:
وعينة الدراسة عبارة عن عينة طبقية عشوائية تناسبية من بعض طالب كلية إدارة األعمال بجامعة املجمعة محل الدراسة ،وعددهم حوالي (100
طالب).
البيانات املطلوبة للبحث:
اعتمد الباحث على كل من البيانات األولية والبيانات الثانوية الختبار صحة الفرضيات السابقة ،وقد اعتمد الباحث في البيانات األولية على بيانات
الدراسة امليدانية التي قام بها الباحث بالكلية محل الدراسة .وأما البيانات الثانوية التي تم جمعها ألغراض هذا البحث فقد لجأ الباحث إلى املكتبات،
وشبكة املعلومات الدولية (اإلنترنت) ،واملجالت والدوريات املتخصصة ،واملراجع العربية واألجنبية ،والبحوث السابقة.
أدوات البحث:
يستخدم الباحث الوسائل واألدوات التالية لجمع املعلومات:
 .1االستبيان.
 .2املقابلة.
 .3املالحظة.
هيكل البحث:
لقد تم تقسيم هذا البحث إلى فصلين على النحو التالي:
• الفصل األول :الدراسة النظرية :إن الغرض من الدراسة النظرية هو وضع مجموعة من األساليب العلمية لتخدم أهداف وفرضيات البحث وإعطاء
صورة واضحة بين ما ينبغي أن يكون ومقارنته بما هو سائد .لقد تم االعتماد في هذه الدراسة النظرية على مجموعة من املراجع املهمة والبحوث التي
تمت في هذا املجال ،والدراسات التي قدمت والدوريات واملجالت العلمية املختلفة التي صدرت وتتعلق بموضوع الدراسة ،مع االعتماد الكبير على
شبكة املعلومـ ـ ـات الدولية (اإلنترنت).
• الفصل الثاني :الدراسة امليدانية :ملعرفة الواقع العملي ومقابلة طالب كلية إدارة األعمال بجامعة املجمعة الذين يمثلون املجتمع السعودي موضوع
الدراسة .والختبار صحة الفرضيات التي وضعها الباحث كان البد من القيام بمثل هذه الدراسة امليدانية على هؤالء الطالب.
أدبيات البحث (الدراسات السابقة):
لقد قام الباحث باالطالع على العديد من الدراسات السابقة التي قدمت في مجال ريادة كليات إدارة األعمال في توجيه وخدمة املجتمع ،وكذلك
الدراسات التي تناولت املجتمع السعودي ،وخلص من ذلك كله إلى فكرة البحث الذي بين ظهرانيكم وموضوعه الذي يحاول معرفة أثر ودور كليات إدارة
األعمال بالجامعات السعودية وريادتها في توجيه وخدمة املجتمع السعودي .فمن خالل الدراسة واالطالع وجد الباحث الكثير من الدراسات السابقة التي
تحدثت في نفس املوضوع ،ولكن لم يتم للباحث أن يقف على دراسة قدمت بنفس املسمى ،فمن الدراسات السابقة التي وقف الباحث عليها ما يـلي:
 .1دراسة عبد هللا الوهيبي ( ،)2020دور أعضاء هيئة التدريس في األداء في الجامعات السعودية ،كلية اإلقتصاد واإلدارة – جامعة القصيم –
اململكة العربية السعودية ،املجلة العاملية لإلقتصاد واألعمال ،املجلد 2020 – 8م ،وقد توصلت الدراسة إلى أن أعضاء هيئة التدريس في
الجامعات يتحملون 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 بسيطة .وقد جمعت البيانات باستخدام استبيان وزع الكترونيا على أعضاء هيئة التدريس
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بالجامعات العامة السعودية وحللت البيانات باستخدام التحليل اإلحصائي الوصفي ،وتحليل االرتباط ،وتحليل االنحدار املتعدد وتحليل العامل،
ً
وبناء على نتائج التحاليل بينت الدراسة وجود ارتباط كاف بين متغيرات مشاركة املعرفة وبين أعضاء هيئة التدريس.
 .2دراسة عايدة باكير(  ،)2012تطوردورالجامعة في خدمة املجتمع في ضوء املسؤولية املجتمعية واالتجاهات العاملية الحديثة ،وهي دراسة سعت
الباحثة من خاللها أن توضح دور الجامعة في تطوير املجتمع وتحقيق أهدافه التنموية الشاملة ومواجهة متطلبات املستقبل باملعرفة والثقافة،
والعلم والتعليم ،وأوضحت أن الجامعة هي من أهم منظمات صناعة العلم والتعليم في العالم ،بل هي الركيزة األساسية في بناء مكونات اإلنسان
العقلية والوجدانية وتشكيلها ،وتأهيله للتعامل مع العلم واملعرفة واستيعاب آليـات التقدم وتفهم لغة العصر .وتفرض بل وتحـتم أال يكون دور
الجامعة نقل املعرفة فقط ،وملا كانت الجامعة مؤسسة اجتماعية أنشأها املجتمع لخدمة بعض أغراضه تؤثر في املجتمع من خالل ما تقوم به من
وظائف وتتأثر بما يحـيط بهـا مـن تغيرات تفرضها أوضاع املجتمع وحركته ،لذا لم يعد من املمكن أن تعيش بمعزل عن املجتمـع.
 .3دراسة أميرة حسن (  ،)2009نحو توثيق العالقة بين الجامعة واملجتمع ،مقدمة إلى جامعة البحرين -كلية التربية ،املؤتمر السادس للتعليم
العالي ومتطلبات التنمية .هدفت هذه الدراسة الى ابراز العالقة بين الجامعة واملجتمع من خالل وظائفها وواقع هذه العالقـة مـع توضـيح اهـم
املفـاهيم التي تبرز مبـررات تـدعيم هـذه العالقـة بـين الجامعـة و املجتمـع واسـتخدمت الباحثـة املـنهج الوصفي واسفرت الدراسة عن النتائج االتية،
الجامع ــة لها س ــمات تميزه ــا عــن غيره ــا بكونه ــا منظم ــة متع ــددة االه ــداف والتــدريس والبح ــث العلمي وخدمــة املجتمـع ،وهـى مؤسسـة تعليميــة تقـع
علـى قمـة النظـام التعليمي في املجتمـع وتعتبـر اداتـه للقيــادة الفكرية ملؤسساته املختلفـة مـن احـداث التغييـر والتنميـة والقصـد منهـا تلبيـة احتياجـات
املجتمـع وتحقيـق الـربط والتوثيق بينها وبين املجتمع في مختلف املجاالت ،إن قضـية العالقـة بـين الجامعـة واملجتمـع اصـبحت قضـية عامليـة تجـد
االهتمـام مـن الـدول املتقدمـة والناميـة.
 .4دراسة محمود كسناوي(  ،)2001توجيه البحث العلمي في الدراسات العليا في الجامعات السعودية لتلبية متطلبات التنمية االقتصادية
واالجتماعية (ال واقع  -توجهات مستقبلية) ،كلية التربية -جامعة أم القرى ،وقد توصلت الدراسة إلى أن مشاريع التنمية االقتصادية ،واالجتماعية
ً ً
في هذه الفترة التي تشهد تحوال كبيرا في درجة التنويع االقتصادي والنمو املطرد السريع إلى رأس مال بشري يقود عمليات التنمية ،ذلك التقدم
االقتصادي واالجتماعي ال يمكن أن يتحقق بدون توفر القوى العاملة املؤهلة واملتخصصة والتي تستطيع القيام بعمليات التخطيط والتنفيذ لبرامج
التنمية ،أي أن قطاعات التنمية تحتاج إلى املهندسين والتقنيين والفنيين واإلداريين الذين لديهم اإلعداد الالزم املطلوب من التعليم والتدريب والخبرة
في مختلف مجاالت التنمية ،وتقوم رسالة الجامعات في العصر الحاضر بدور بالغ األهمية في حياة األمم والشعوب على اختالف مراحل تطورها
االقتصادي واالجتماعي ،إذ ل م تعد مقتصرة على األهداف التقليدية من حيث البحث عن املعرفة والقيام بالتدريس ،بل امتدت الرسالة لتشمل كل
نواحي الحياة العلمية والتقنية والتكنولوجية ،األمر الذي جعل من أهم واجبات الجامعات املعاصرة هو أن تتفاعل مع املجتمع لبحث حاجاته وتوفير
متطلباته.

الفصل األول :كليات إدارة األعمال وريادتها في توجيه وخدمة املجتمع:

ً ً
إن كليات إدارة األعمال تؤدي دورا مهما في تطوير املجتمع وتنميته وتوجيه ،وذلك من خالل الريادة في توسيع آفاقه املعرفية والثقافيـة من خالل
إسهام هذه الكليات في تخريج طالب يملكون املعرفة والعلم ،حيث أن هذه الكليات توظف طاقاتها وامكاناتها لتحقيق أهدافها التعليمية ،في اعداد القوى
البشرية ،والبحث العلمي لخدمة وتوجيه املجتمع ،فكل كلية من هذه الكليات لها رسـالتها التي تعكس مدى أهمية خدمة وتوجيه املجتمع ،ودورها الفعال
في هذا املجال .وإن التطورات التقنية الحديثة في عالم اليوم أدت لظهور مفاهيم معاصرة للريادة في خدمة وتوجيه املجتمعات من قبل هذه الكليات،
تحتاج إللقاء الضوء عليها وصياغة األسس واملبادئ التي تحكمها وفهم أساليبها في ظل التقدم العلمي ومتطلبات العصر الحديث.
وقد وضع الباحث هذا الفصل ليتناول كليات إدارة األعمال وريادتها في توجيه وخدمة املجتمع ،من حيث التعريف بهذه الكليات ،مع توضيح دورها
ً
وريادتها في توجيه وخدمة املجتمعات ،مما أدى لتقدمها ورفاهيتها .وكما يستعرض هذا الفصل أهم الخدمات التي تقدمها كليات إدارة األعمال خاصة في
مجال توجيه وخدمة املجتمع بريادة ،وأهم الصعوبات التي تواجهها في ذلك وكيفية حلها .وبذلك نستطيع معرفة دور كليات إدارة األعمال بالجامعات
السعودية ورياتها في توجيه وخدمة املجتمع السعودي.
ً
أوال :كليات إدارة األعمال والريادة:
وإن كليات إدارة األعمال هي كليات علمية ذات هيكل تنظيمي معين وأنظمة وأعراف وتقاليـد أكاديمية معينة ،وتتمثل وظائفها في التدريس ،والبحث
العلمي ،وخدمة املجتمع ،وتتألف من مجموعة من اإلدارات واألقسام ذات الطبيعة العلمية املتخصصة ،وهي كليات اجتماعيـة أنشأت لخدمة املجتمع
وتلبية بعض أهدافه ،فالعالقة بين التعليم في هذه الكليات واملجتمع املحيط ،تفرض على كليات إدارة األعمال في جامعاتها املختلفة أن تكون وثيقة الصلة
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بحياة الناس ،ومشكالتهم وآمالهم بحيث تكن هدفـها األول تطـوير املجتمع والنهوض به إلى أفضل املستويات التقنية واالقتصادية والـصحية واالجتماعيـة،
ً
وقد حدد (عواد )2010،بعض الخدمات التي تقدمها الجامعات ممثلة في كليات إدارة األعمال بها في:
 .1النمو املعرفي ،أو ما يسمى بالثورة املعرفية أو االنفجار املعرفي الذي تسهم هذه الكليات في إحداث أساليب وأدوات تسهم في الحصول على املعرفة
وتخزينها واسترجاعها وتحليلها مما جعل قوة الجامعة وكفاءة أعضاء الهيئة التدريسية فيها ،ومستوى طالبها هو املحـور األساس لدرجة التقدم
االجتماعي ومكوناته االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،وتحقيق التنمية الشاملة بما تقدمه هذه الكليات من إمكانيات وخبرات للتعليم والتدريب
املستمر بحيـث يـصبح الهدف األول للتعليم الجامعي تطوير املجتمع والنهوض به إلى أفضل املستويات التقنيـة واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 .2التقدم التقني؛ الذي فرض على الجامعات مناحي جديدة فلم يعد هناك مجال لعزل الجامعة عن التقدم والتطور الذي شـهده هـذا العـصر ،وأصبح
من حتمية مسؤولياتها النهوض بمجتمعاتها ،ومتابعة التطور التكنولوجي واملساهمة فيه ،وتطوير البرامج واملناهج التعليمية وإعداد القـوى البـشرية
ً
ً
ً
ً
علميـا وفنيـا وإداريـا واجتماعيا ،في ضوء التطور التكنولوجي ومتطلباته.
ً
 .3التنمية ،يشمل دور هذه الكليات أيضا ترسيخ العالقة بين الجامعة واملجتمع ،من خـالل تنمية البحث العلمي والتطبيقي وربطه بواقع العمل ،ومـن
تـدريس مـشكالت الـصناعة والزراعة ومعوقات العمل وإعداد الكفاءات البشرية التي يحتاجها املجتمـع فـي مختلـف النشاطات ،وتزويدها بأحدث
املعارف والخبرات .وإذا ما أهمل دور التعلـيم العـالي فـي الخطط التنموية في املجتمع ,فالنتيجة هي تباطؤ الخطط التنموية وانتشار الجهل.
ً
ثانيا :الريادة في خدمة املجتمع:
مما ال شك فيه أن كليات إدارة األعمال بالجامعات املختلفة تهتم بالريادة في خدمتها وتوجيهها للمجتمع ،وإن الريادة في عالم اليوم أصبحت ظاهرة
ً
واضحة في جميع املجاالت ،حيث نجد االهتمام الكبير بها من قبل املؤسسات التعليمية وخاصة كليات إدارة األعمال ،وشركات األعمال واملجتمع ككل،
وانتشرت األبحاث والدراسات املستفيضة في مجال الريادة .وإن ريادة األعمال هي التي تسهم املساهمة األبرز في النمو االقتصادي عن طريق نشر املعرفة
ً
التي ستبقى حبيسة لوال انتشارها تجاريا .والتي تعني ما الذي يباشر به الشخص وفي مفاهيم إدارة األعمال تعني خلق املغامرة الجديدة & .(Eriksson
)Thunberg, 2006كما عرفت من قبل مركز مراقبة الريادة العاملية ) The Global Entrepreneurship Monitor (GEMعلى أنها محاولة جدية في العمل
أو خلق مغامرة جديدة مثل توظيف النفس وإنشاء منظمة جديدة أو توسيع املنظمة الحالية أو توسيع مجاالت العمل الحالية من قبل األفراد أو فرق
األفراد أو تأسيس أعمال تجارية" ) (Morrison & Scott, 2003والريادة اسلوب لقيادة العمل مبني على عملية تمييز اإلمكانيات العالية وهي تقنية إليجاد
فرص العمل ،وهي مصدر املوهبة واملال والنمو السريع واستعمال مهارات اتخاذ القرارات الفورية وخلق فرص عمل جذابة ومبتكرة وملكية عقلية قوية
ً ً
وإيجاد منتجات مبتكرة وامتالك ميزة تنافسية قوية ومستمرة ومركز تنافس ي قوي وهي مبنية على إحداث اختراقا ثوريا في التقنية والتطور .(Byers,
) 2009والريادة هي عملية خلق قيمة ،سواء كان من قبل األفراد أو املنظمات وتتضمن هذه العملية تمييز الفرص واستعمال املصادر وهي ليست عملية
بسيطة بل استخدام االستراتيجيات التجارية للدخول في املغامرة وقد ظهرت كقضية رئيسة وأداة سياسية للنمو االقتصادي وإيجاد فرص العمل
) .(Mitchell & McKeown, 2004وهكذا نجد أن الريادة في األعمال لها العديدة من املفاهيم والتعريفات ،فكل عالم له فهمه ونظرته لهذا الفن.
ً ً
وإن كليات إدارة األعمال تكن رائدة بإنشائها أعمال جديدة تقدم خدمة ذات قيمة كبيرة لبقية أفراد املجتمع ،وتلعب هذه األعمال دورا كبيرا في
خدمة وتوجيه املجتمع ،ونعدد بعض هذه األعمال على لسان (رفاعي وأحمد:)146 :2001،
 .1توفير الوظائف الجديدة :إن الوظائف التي توفرها املشروعات الصغيرة تختلف عن تلك التي توفرها الشركات الكبرى في نواحي رئيسة عديدة
ً
فاملشروعات الصغيرة عادة ما تدفع أجورا نقدية وتقاعد وما إليهما اقل مما تقدمه الشركات الكبرى ،الن  %25من الوظائف في تلك املشروعات هي
وظائف مؤقتة ،كما أن العاملين في املشروعات الصغيرة حاصلين على مؤهالت علمية أدنى من تلك التي حصل عليها الذين يعملون في الشركات
الكبرى ،وهكذا فان املشروعات الصغيرة باستخدامها العاملين الذين ال يلبون احتياجات الشركات الكبرى إنما تكون بمثابة توفير فرص وظيفية
جديدة تقلل من البطالة.
 .2تقديم منتجات وخدمات جديدة :إن تبني املشروعات الصغيرة وتشجيعها لالختراعات يساهم بشكل كبير في تحسين املوقف التنافس ي لشركات
املشروعات الصغيرة ،إذ تشير الدراسات أن حوالي  %98من التطور الجوهري للمنتجات الجديدة التي انطلقت من املشروعات الصغيرة وهذه النسبة
تظهر حقيقة أن املشروعات الصغيرة تنفق نسبة ال تقل عن  %95من تكاليف البحث والتطوير في أمريكا.
ً ً
 .3توفير احتياجات الشركات الكبرى :باإلضافة إلى توفيرها للوظائف واملنتجات الجديدة فأن املشروعات الصغيرة تلعب دورا هاما في نشاط الشركات
الكبرى ،فهي تقوم بدور املوزع وكذلك وكالء خدمة الزبائن باإلضافة إلى دورها كمورد.
 .4تقديم املنتجات والخدمات الخاصة :إن العديد من املشروعات الصغيرة إنما وجدت وبقيت ألنها تتمكن من تلبية حاجات ومتطلبات الزبائن الخاصة،
كون أن نظام اإلنتاج فيها يعتمد في اغلب األحيان على التنوع وليس على اإلنتاج الواسع وهذا قد ال يتماش ى مع نظم اإلنتاج في الشركات الكبرى التي
تركز على الوفورات في اإلنتاج.
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ً ً
ً
وبالتالي نجد أن كليات إدارة تعلب دورا رياديا مهما في خدمة وتوجيه املجتمع .وذلك ألن الريادة في كل ش يء قد أصبحت في عالم اليوم ظاهرة واضحة.

ً
ثالثا :دوركليات إدارة األعمال في توجيه وخدمة املجتمع:
ً
ً
ً
إن توجيه وخدمة املجتمع ،مرتبط دائما باإلنسان وبأسلوب حياته ،فكلما ازدادت حياته تقدما وتعقيدا ،كلما ظهرت حاجات ورغبات للفرد ال تقل
ً
ً
تعقيدا عن أسلوب حياته ،وتوجيه وخدمة املجتمع من أخطر وأصعب املصاعب واملشاكل التي تعاني منها جميع الجامعات وخاصة كليات إدارة األعمال
بها ،وفي هذا الصدد تشير )ويكيبيديا املوسوعة الحرة )2015 ،إلى خدمة املجتمع بأنها :الخدمات التي يقوم بها شخص أو مؤسسة من أجل صالح املجتمع،
تطوعا أو فرضا .وقد تشمل أي من:
 .1تطوير وصيانة األماكن العامة.
 .2مساعدة كبار السن ومتحدي اإلعاقة.
ً
 .3توفير فرص عمل من خالل مساندة املشروعات الصغيرة مثال.
ً
 .4تعليم األطفال أو محو أمية الكبار مجانا.
 .5تنظيم نشاطات توعوية وثقافية.
 .6تأجير معرض لبيع املشغوالت اليدوية وتسويقها بشتى الطرق.
يتمتع العمل االجتماعي بتاريخه العريق في النهوض باملجتمع ومحاربة الفقر واملشكالت التي تنجم عنه ،ونتيجة لذلك فإن العمل االجتماعي يرتبط
إلى حد كبير بفكرة العمل الخيري ،ولكن يجب أن يتم التعامل معه من منظور أشمل .ويرجع مفهوم العمل الخيري إلى عصور قديمة ،هذا وتدعو جميع
األديان السماوية إلى فعل الخير والحض على مساعدة الفقراء وتقديم العون لهم.
إن ممارسة العمل االجتماعي  -باعتباره مهنة  -قال ( (Huff. Dan, 2008تستند إلى حد ما على أساس علمي ،حيث يرجع تطبيق ذلك إلى القرن
التاسع عشر ،وبدأت هذه املمارسة في أول األمر في الواليات املتحدة األمريكية وإنجلترا .إن خدمة املجتمع هي الجهود التي يقوم بها األفراد أو الجماعات أو
املنظمات أو بعـض أفراد املجتمع لتحسين األوضاع االجتماعية أو االقتصادية .مجدي مصطفى(  ،)2002فهي نشاط ونظام تعليمي موجه إلى غير طالب
الجامعة ،ويمكن عن طريق نشر املعرفة خارج جدران الجامعة ،وذلك بغرض إحداث تغييرات سلوكية وتنموية في البيئة املحيطة بالجامعة ووحدتها
اإلنتاجية واالجتماعية املختلفة .طارق عامر( ،)2007وكما تقيم هذه الكليات املجتمع وتقدم املقترحات لحل قـضاياه ومـشكالته ،وتقترح تصورات وبدائل
ً
ً
ً
ً
تثير وتشيع فكرا تربويا داخل املجتمع .وإن كل تغيير يطرأ علـى املجتمـع ينعكس على هذه الكليات ايجابا وسلبا ،وكل تطور ونمو يحدث لهذه الكليات
يصاحبه تغيير وتحديث وتطور في املجتمع الذي نعـيش فيـه .فهذه الكليات ال تنفصل عن املجتمع ،وعالقتها باملجتمع كعالقة الجزء بالكل  ،أما عدم
التوافق فيما بينهما في بعض األمور ،فاألسباب عديدة لخصت بعضها (عايدة باكير ،)2012 ،فيما يلي:
ً
 .1أن الدور الذي تقوم به كليات إدارة األعمال بالفعل ال ينسجم تماما مع ما يجب أن تحرص عليـه.
 .2ضعف املوارد املالية الداعمة لألبحاث العلمية والتطبيقية.
 .3تجاهل الدور الذي يحتاجه املجتمع بالفعل ،والبعد عن حاجاته ومشكالته.
 .4عزل كليات إدارة األعمال عن مجتمعاتها ،وحصر نقل املعرفة داخل جدران هذه الكليات دون ارتباط وثيق باملجتمع وقضاياه.
 .5ضعف العمل التطوعي ،وضعف العالقة بين هيئة التدريس في هذه الكليات ،واملؤسـسات املحلية من مكتبات ومتاحف وأندية ومؤسسات صناعية.
وبنهاية هذا املبحث الثالث نكون قد انتهينا من الفصل األول ،وقد تناولنا فيه كليات إدارة األعمال وريادتها في توجيه وخدمة املجتمع ،وقد تحدث
ً
الباحث في هذا الفصل عن كليات إدارة األعمال والريادة ،وعن الريادة وخدمة املجتمع ،وأخيرا تحدث الباحث عن دور كليات إدارة األعمال في توجيه
ً
وخدمة املجتمع ،خاتما بذلك الجانب النظري من هذا البحث ،لننتقل إلى الفصل الثاني ونتناول الجانب العملي من هذا البحث عبر املسح امليداني ملعرفة
أثر كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وريادتها في توجيه وخدمة املجتمع السعودي محل البحث.

الفصل الثاني :إجـراءات املسـح امليـداني ،والنتائج والتوصيات:
إن اإلجراءات امليدانية تعتبر من أهم مراحل البحث العلمي ،حيث عن طريق هذه اإلجراءات يستطيع الباحث أن يصمم األدوات التي بها يتحصل
على املعلومات التي تساعد في تحديد النتائج ووضع التوصيات .وقد قام الباحث قبل تصميم أدوات املسح امليداني بالتشاور مع بعض أعضاء هيئة
التدريس بكلية إدارة األعمال بجامعة املجمعة محل الدراسة التي وقع عليها االختيار ليكون طالبها عينة الدراسة امليدانية ،حيث تشاور معهم حول أهمية
البحث وآلية جمع البيانات ،وعرفهم بالهدف املرجو تحقيقه من اجراء هذا البحث الذي يقوم به ،وفوائده املستقبلية عليهم وعلى طالبهم وكليتهم ،وقد
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ً
ً ً
رحب العديد منهم بالفكرة وأبدوا استعدادا طيبا للتعاون وإبداء الرأي واملشورة ،مما ساعد كثيرا في تذليل الكثير من العقبات والصعاب التي واجهة
الب احث ،من حيث املقابالت املوجهة وغير املوجهة التي تمت في هذا الصدد ،وكذلك في عملية توزيع وجمع صحيفة االستبيان .وقد تحصلنا  -بحمد هللا -
في هذه الزيارات األولية على الكثير من املعلومات التي أفادت البحث والباحث.
ً
أوال :أداة جمع البيانات:
أوضحنا في خالل هذا البحث أن األدوات املستخدمة إلتمام هذه الدراسة هي :املالحظة ،املقابلة ،واالستبيان ،وقد استخدمنا األداة األولى والثانية
في طي هذه الدراسة امليدانية ،أما األداة الثالثة واألخيرة ،فقد تم التركيز عليها ألنها هي األداة الفعالة التي يمكن من خاللها الحصول على البيانات واملعلومات
الكثيرة والوفيرة الالزمة إلجراء هذا البحث ،وقد بدأت في تصميم هذه األداة وهي استمارة االستبيان مع الحرص الشديد على أن تكون هذه االستمارة حاوية
ومغطية لجميع األسئلة التي من خاللها نتحصل على املعلومات املطلوبة لكل جوانب البحث ،وبذلك نستطيع أن نثبت فرضيات الدراسة أو ننفها على
حقائق ومعلومات قاطعة ومؤكدة تم جمعها بواسطة هذه الصحيفة.
ً
وقد تم حساب معامل الفا كرونباخ ( )Alpha -Cronbachباعتباره مؤشرا على التجانس الداخلي للمحاور ،وقد تم توزيع حوالي ( 40استمارة) على
ً
عينة ثبات عشوائية ،حيث تبين أن اإلستبانة تتمتع بمعامالت ثبات عالية نسبيا ،فكان معامل الثبات للجزء املتعلق بفقرات محاور الدراسة الرئيسة،
البالغ عددها ( 20فقرة) موزعة على خمسة محاور  0.901وهو معامل ثبات مناسب.
ً
ثانيا :املعالجة اإلحصائية للبيانات:
إن املعالجة اإلحصائية للبيانات تهدف إلى تحليل ال بيانات امليدانية ،وذلك بهدف تحقيق الفرضيات التي تم وضعها من قبل الباحث ،ويستخدم في
ً
هذه املعالجة اإلحصائية جهاز الحاسوب ،وتحديدا يتم استخدام برامج التحليــالت اإلحصائية والتـي تعرف ب ـ  SPSSوهي اختصار Statistical package
 for social sciencesوترجمتها بالعربية الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،وهذه البرامج لها الكثير من األساليب واملعالجات اإلحصائية .وقد اختار
الباحث هذا البرنامج املعروف بـ ) (SPSSليكون هو املعالج اإلحصائي لبيانات البحث ،وذلك ملعرفته الدقيقة له من خالل استخدامه في رسالة املاجستير
ً
ً
والدكتوراه والكثير من البحوث التي قام بإعدادها مؤخرا ،وكذلك ألن كل الدراسات السابقة التي وقف عليها الباحث تستخدم تقريبا نفس هذا البرنامج.
ً
ثالثا :عرض وتحليل نتائج االستبيان:
بعد أن قام الباحث بتوزيع االستمارات على طالب العينة محل البحث بكلية إدارة األعمال باملجمعة املعنية بالبحث ،وأعطى عينة البحث مهلة
كافية لإلجابة على األسئلة املطلوبة ،استلم من املعنيين استمارة االستقصاء بعد أن قاموا بملئها واإلجابة عليها.
بعد جمع االستمارات ،قام الباحث بمراجعتها ،وبذلك أصبحت صالحة للتحليل اإلحصائي .بعد االنتهاء من عملية املراجعة ،قام الباحث بترقيم
ً
ً
ً
االستمارات تسلسليا ،ومن ثم تفريغ البيانات واملعلومات وتبويبها يدويا في جداول أعدها الباحث خصيصا لهذا الغرض ،بعد ذلك تم إدخال لهذه البيانات
من الجداول إلى جهاز الحاسوب بواسطة بمساعدة أستاذ متخصص في مجال التحليل اإلحصائي ،حيث تم ترميز املتغيرات الواردة في البيانات بمتغيرات
ً
عددية ،وذلك بغرض معالجتها إحصائيا الختبار فرضيات البحث.
وسنقوم -إن شاء هللا -في فيما يلي بعرض وتحليل نتائج االستبانات التي تم جمعها من طالب الكلية محل الدراسة ،والتي حللت بواسطة التحليل
ً
اإلحصائي ) ،(SPSSوذلك كله تمهيدا الختبار فروض البحث ،وكان التحليل للمحاور الرئيسة للدراسة التي تمثل فرضيات البحث ،وفي املطلب أدناه ،اثبات
للفرضيات وتوضيح للنتائج التي تم الحصول عليها عن طريق التحليل اإلحصائي ).(SPSS
ً
رابعا :إثبـات الفرضـيات:
في هذا املطلب يتناول الباحث الفرضيات التي وضعت من قبله في بداية هذا البحث ،وذلك من خالل التحليل اإلحصائي الذي تم لصحيفة
ً
االستقصاء ،مستخدما في ذلك اختبار جودة املطابقة (اختبار مربع كاي) ،الختبار فرضية أن التكرارات املشاهدة لكل عبارة تتبع توزيع منتظم ،أي أن
توزيع تكرار اإلجابات (أوافق بشدة ،أوافق ،غير محدد ،ال أوافق ،وال أوافق بشدة) ،يأتي بنسب متساوية ال فرق معنوي بينهم .وبعد إدخال البيانات وإجراء
االختبارات باستخدام برنامج ( (SPSSتحصلنا على قيمة (مربع كاي) ،ومستوى الداللة ،حيث تقارن مستوى الداللة بمستوى املعنوية ( )0.05فإذا كانت
ً
أقل منها فهذا يعني أن توزيع التكرارات املشاهدة ليس منتظما ،أي أن هنالك فرق واضح معنوي يرجح أكثرية بعض التكرارات على غيرها ،أم إذا كانت
مستوى الداللة أكبر من أو تساوي ( )0.05فهذا يعني أن التكرارات املشاهدة تتبع التوزيع املنتظم أي أنه ليس هنالك دليل قوي على وجود فرق بين
ً
التكرارات ،فمثال إذا كانت قيمة مستوى الداللة لعبارة ما أقل من ( )0.05فهذا يعني أن تكرارات اإلجابات ليست منتظمة ،عليه يمكن استخدام الوسط
ً
الحسابي للعبارة ملعرفة أي اإلجابات األكثر تكرارا وبالتالي معرفة اتجاه العبارة .وأما الوسط الحسابي الفرض ي ،فنستطيع أن نتحصل عليه من خالل نقاط
املقياس املستخدم لوزن اإلجابات ،حيث توزع النقاط على اإلجابات كاآلتي :أوافق بشدة ( )5نقاط ،أوافق ( )4نقاط ،غير محدد ( )3نقاط ،ال أوافق ()2
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من النقاط ،ال أوافق بشدة ( )1نقطة ،إجمالي النقاط ( )15نقطة ،إذن الوسط الحسابي الفرض ي يساوي ( )3حاصل ( 5/)1+2+3+4+5فإذا كان الوسط
ً
الحسابي للعبارة أكبر من أو يساوي الوسط الفرض ي ( ،)3فهذا يرجح أن أغلبية اإلجابات (أوافق ،وأوافق بشدة) ،أي أن اتجاه العبارة سيكون إيجابا ،أما
إذا كان الوسط الحسابي أقل من الوسط الفرض ي للعبارة ،فهذا يرجح أن أغلبية اإلجابات (ال أوافق ،وال أوافق بشدة) ،أي أن اتجاه العبارة سلبي في هذه
العبارة.
الفرضية األولى :هنـاك عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) بين ريادة كليات إدارة األعمال بالجامعات السعـودية وبين توجيه وخدمة املجتمـع
السعـودي محـل الدراسة.
جدول ( :)1التحليل اإلحصائي لعبارات الفرضية األولى
مستوى الداللة

الوسـط الحسابي

االنحراف املعياري

كــا2

.1هناك تحسن كبير في الخدمات املقدمة لك بعد انشاء الكلية.

3.41

0.55

201.60

0.000

.2زادت معرفتك وثقافتك بعد دراستك بهذه الكلية.

3.33

0.51

3112.21

0.000

.3زاد حبك ووالءك ملجتمعك بعد التحاقك بهذه الكلية.

3.21

0.42

215.1

0.000

.4قلت مشاكلك االجتماعية بعد تلقيك لدورات تقدمها الكلية.

3.38

1.06

62.20

0.000

العب ـارة

املصدر :التحليل اإلحصائي .SPSS

 .1بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.41أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن هناك تحسن كبير في مستوى الخدمات املقدمة للمجتمع بعد أنشاء
هذه الكلية محل الدراسة ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .2بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.33أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن معرفة وثقافة الطالب قد زادت بعد ان دراستهم بهذه الكلية محل
الدراسة ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .3بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.21أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن حبهم ووالءهم ملجتمعهم زاد بعد أن التحقوا بهذه الكلية محل
الدراسة ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .4بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.38أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن املشاكل االجتماعية قد قلت بشكل كبير بعد تلقيهم لدورات
متخصصة بالكلية محل الدراسة ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
مما تقدم يمكن أن نستنتج ،أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) قوية بين ريادة كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين توجيه وخدمة
املجتمع السعودي محل الدراسة ،وهذا ما يؤكد صحة الفرضية األولى.
الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) بين التحول نحو كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين رفاهية املجتمع
السعـودي محل الدراسة.
جدول ( :)2التحليل اإلحصائي لعبارات الفرضية الثانية
الوسـط الحسابي

االنحراف املعياري

كــا2

مستوى الداللة

.1هذه الكلية جعلت مجتمعك أكثر رفاهية من ذي قبل.
ً
 .2زادت الخدمات املقدمة جودة بعد انشاء هذه الكلية.

4.64

1.33

101.22

0.000

4.45

1.42

144.42

0.000

.3قامت كثير من املشاريع االستثمارية بعد ظهور كليتك هذه.

3.76

0.66

125.31

0.000

.4أدت هذه الكلية لقيام العديد من املدن والطرق الحديثة.

4.31

1.25

121.61

0.000

العب ـارة

املصدر :التحليل اإلحصائي .SPSS

 .1بما أن الوسط الحسابي يساوى  4.64أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن تحول لهذه الكلية جعلت املجتمع محل الدراسة أكثر رفاهية من ذي
قبل  ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .2بما أن الوسط الحسابي يساوى  4.45أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى زيادة جودة الخدمات املقدمة للمجتمع بعد إنشاء هذه الكلية محل
الدراسة ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .3بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.76أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى قيام الكثير من املشاريع االستثمارية بعد ظهور هذه الكلية محل الدراسة،
ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
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 .4بما أن الوسط الحسابي يساوى  4.31أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن هذه الكلية محل الدراسة أدت لقيام العديد من املدن والطرق
الحديثة ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلـك.
من نتائج هذه العبارات ،يمكن أن نستنتج ،وجود عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) قوية بين التحول نحو كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية
وبين رفاهية املجتمع السعودي محل الدراسة ،وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية.
الفرضية الثالثة :هنالك عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) بين كثرة كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين كثرة املشاريع الريادية باملجتمع
السعودي محل الدراسة.
جدول ( :)3التحليل اإلحصائي لعبارات الفرضية الثالثة
العب ـارة
.1املشاريع الريادية بمجتمعك أصبحت أكثر بعد ايجاد هذه الكلية.
ً
ً
.2هذه الكلية شجعتك في أن يكون لك مشروعا رياديا في املستقبل.
.3برامج هذه الكلية هادفة ودافعة على انشاء مشاريع ريادية.
ً
ً
.4لعبت هذه الكلية دورا جوهريا في قيام العديد من املشاريع الريادية.

الوسـط الحسابي

االنحراف املعياري

كــا2

مستوى الداللة

3.05

1.41

109.31

0.000

3.07

1.40

105.62

0.000

3.13

0.71

117.53

0.000

3.09

1.59

121.22

0.000

املصدر :التحليل اإلحصائي .SPSS

 .1بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.05أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن املشاريع الريادية أصبحت أكثر من ذي قبل بعد قيام هذه الكلية
محل الدراسة ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .2بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.07أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن هذه الكلية محل الدراسة شجعت في أن يكون لكل فرد من أفراد
املجتمع مشروعه الريادي الخاص به ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .3بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.13أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن برامج هذه الكلية الريادية هادفة ودافعة عل انشاء مشاريع ريادية،
ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
ً
ً
 .4بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.09أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن هذه الكلية محل الدراسة لعبت دورا جوهريا في قيام العديد من
املشاريع الريادية الخاصة باملجتمع ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
من نتائج هذه العبارات ،يمكن أن نستنتج ،وجود عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) بين كثرة كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين كثرة
املشاريع الريادية باملجتمع السعودي محل الدراسة ،وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة.
الفرضية الرابعة :هناك عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) بين زيادة عدد خريجي كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين زيادة دخل الفرد
باملجتمع السعودي محل الدراسة.
جدول ( :)4التحليل اإلحصائي لعبارات الفرضية الرابعة
كــا2

مستوى الداللة

.1زاد دخل أسرتك بوجود خريج بها من هذه الكلية.

3.01

1.31

107.21

0.000

.2تتوقع زيادة دخلك بعد تخرجك من هذه الكلية.

3.03

1.39

115.61

0.000

.3خريجي هذه الكلية توظفوا في العديدة من الشركات الناجحة.

3.11

0.61

107.51

0.000

.4زاد عدد الشباب املتزوجين من خريجي هذه الكلية.

3.07

1.49

111.19

0.000

العبـارة

الوسـط الحسابي

االنحراف املعياري

املصدر :التحليل اإلحصائي .SPSS

 .1بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.01أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أنه زاد دخل األسرة بوجود خريج بها من هذه الكلية محل الدراسة،
ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .2بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.03أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن خريجي هذه الكلية محل الدراسة يتوقعون زيادة دخلهم بعد تخرجهم،
ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .3بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.11أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أن خريجي هذه الكلية محل الدراسة توظفوا في العديدة من الشركات
الناجحة ،ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
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 .4بما أن الوسط الحسابي يساوى  3.07أكبر من الوسط املتوقع ( )3هذا يعنى أنه زاد عدد الشباب املتزوجين من خريجي هذه الكلية محل الدراسة،
ومستوى الداللة يساوى صفر يؤكد معنوية ذلك.
من نتائج هذه العبارات ،يمكن أن نستنتج ،وجود عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) بين زيادة عدد خريجي كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية
وبين زيادة دخل الفرد باملجتمع السعودي محل الدراسة ،وهذا ما يؤكد صحة الفرضية.
الفرضية الخامسة :هناك عالقة ذات داللة إحصائية (عكسية) بين تطبيق برامج كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين قلة البطالة
باملجتمع السعودي محل الدراسة.
جدول ( :)5التحليل اإلحصائي لعبارات الفرضية الخامسة
العب ـارة

الوسـط الحسابي

االنحراف املعياري

ك ـا2

مستوى الداللة

.1البرامج املعتمدة في هذه الكلية قللت من البطالة بين الشباب.

2.32

0.77

144.51

0.000

.2تعدد برامج الكلية سوف يزيد من فرصك الوظيفية.

2.41

1.04

112.22

0.000

.3برامج الكلية قادرة على تحقيق طموحك الوظيفي.

2.07

1.28

87.52

0.000

.4كلما زادت برامج الكلية كلما قل العاطلين عن العمل.

2.31

1.24

42.32

0.000

املصدر :التحليل اإلحصائي .SPSS

 .1بما أن الوسط الحسابى يساوى  2.32أقل من الوسط املتوقع ( )3هذا يعني أن البرامج املعتمدة في هذه الكلية محل الدراسة قللت من البطالة بين
الشباب ،ومستوى الداللة يساوي صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .2بما أن الوسط الحسابي يساوى  2.41أقل من الوسط املتوقع ( )3هذا يعن ي أن تعدد برامج الكلية محل الدراسة سوف يزيد من الفرص الوظيفية،
ومستوى الداللة يساوي صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .3بما أن الوسط الحسابي يساوى  2.07أقل من الوسط املتوقع ( )3هذا يعني أن برامج الكلية محل الدراسة قادرة على تحقيق الطموح الوظيفي،
ومستوى الداللة يساوي صفر يؤكد معنوية ذلك.
 .4بما أن الوسط الحسابي يساوى  2.31أقل من الوسط املتوقع ( )3هذا يعني أنه كلما كلما زادت برامج الكلية كلما قل العاطلين عن العمل ،ومستوى
الداللة يساوي صفر يؤكد معنوية ذلك.
عليه نستطيع أن نستنتج من هذه التفاسير التي تقدمت للعبارات أعاله ،أن هذه الفرضية فيها كا 2املحسوبة أقل من كا 2الجدولية ،مما يجعل الفروق
غير جوهرية ،ولكن في كل العبارات نجد الوسط املتوقع أقل من ( ،)3وهذا ما يؤكد جود عالقة ذات داللة إحصائية (عكسية) بين تطبيق برامج كليات
إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين قلة البطالة باملجتمع السعودي محل الدراسة ،ومن هنا يتأكد لنا صحة الفرضية الخامسة .وبذلك نصل إلى أن
جميع الفرضيات قد حققت صحتها.
النتائـج:
استطاع الباحث من خالل الدراسة النظرية وامليدانية واختبار الفرضيات أن يتوصل إلى عدد من النتائج املهمة لهذا البحث ،نلخصها فيما يلي:
ً
 .1تعتبر كليات إدارة األعمال من أهم الكليات التي تقوم بدور ريادي في توجيه وخدمة املجتمع ،وذلك يظهر جليا من خالل البرامج الريادية التي تقدمها
لتحقيق رفاهية وتطوير املجتمع.
ً
ً
ً
 .2إن كليات إدارة األعمال تعطي اهتماما خاصا للمجتمع ،خاصة وأنها تستوعب جل الطالب في جميع برامجها وتخصصاتها االجتماعية املختلفة.
 .3وأن كليات إدارة األعمال ركيزة أساسية في املجتمع ،ولذلك فإن الجامعات تعمل على انشاء العديد منها ،واستيعاب كل جديد ومتطور بهذه الكليات.
 .4استطاعت املجتمعات املتقدمة أن تحقق االستفادة القصوى من كليات إدارة األعمال في جميع مناحي الحياة ،مما كان لهذه الكليات الدور الكبير في
تقدم هذه املجتمعات ورقيها.
 .5توصلت الفرضية األولى إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) قوية بين ريادة كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين توجيه وخدمة
املجتمع السعودي محل الدراسة .وهذا يعني أن هذه الكليات كلما قدمت أعمال ريادية ،كلما كان لها دور كبير وريادي في توجيه وخدمة املجتمع.
 .6أما الفرضية الثانية فقد أسفرت عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) قوية بين التحول نحو كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية
وبين رفاهية املجتمع السعودي محل الدراسة .أي أن هذه الكليات وكثرتها قد زادت من رفاهية املجتمع املحلي.
 .7وأما الفرضية الثالثة فقد أوضحت أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) قوية بين كثرة كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين كثرة
املشاريع الريادية باملجتمع السعودي محل الدراسة .مما يفيد أن كلما زادت كليات إدارة األعمال ،كلما ظهر في املجتمع مشاريع ريادية أكثر.
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 .8وأما الفرضية الرابعة فقد كشفت وجود عالقة ذات داللة إحصائية (طردية) بين زيادة عدد خريجي كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية وبين
زيادة دخل الفرد باملجتمع السعودي محل الدراسة .مما يدل على أن خريجي هذه الكليات يلتحقوا بوظائف ذات عائد جيد ،مما يزيد من دخل الفرد.
ً
 .9وأخيرا استخلصنا من الفرضية الخامسة واألخيرة وجود عالقة ذات داللة إحصائية (عكسية) بين تطبيق برامج كليات إدارة األعمال بالجامعات
السعودية وبين قلة البطالة باملجتمع السعودي محل الدراسة .وهذا معناه ان هذه الكليات من خالل برامجها قللت من البطالة في املجتمع.
وخالصة هذه النتائج هي أن كليات إدارة األعمال بالجامعات املختلفة لها دور ريادي وكبير في توجيه وخدمة املجتمع ،وأن املجتمع قد استفاد من هذه
الكليات ،في جميع مناحي الحياة ،مما زاد من تقدمه ورقيه ورفاهيته ،وأن لهذه الكليات خطط ورؤى وبرامج مستقبلية تساعد في توجه وخدمة املجتمع.
التوصيـات:
ً
ً
إعتمادا على االستنتاجات والنتائج السابقة ،وإستكماال ملستلزمات البحث ،فإن الباحث يتقدم ببعض التوصيات بغرض االستفادة منها ،وهذه التوصيات
تتمثل في النقاط التالية:
ً
 .1خلق نوع من التواصل والحوار املستمر بين كليات إدارة األعمال واملجتمع املحيط ،للتعاون والتكامل والعمل جنبا إلى جنب من أجل املجتمع
ورفاهيته.
 .2تفعيل برامج كليات إدارة األعمال في املجتمع واملشاركة الفعليـة فـي مـشاريع التنميـة والريادة وبرامجهـا واستراتيجيات التغيير والتطوير فيها.
 .3تعزيز امكانيات وقدرات كليات إدارة األعمال ،ومواكبة كافة التطورات التقنية الحديثة على مستوى العالم ،ومسايرتها ومحاولة االستفادة منها،
وذلك لضمان نجاح برامجها االجتماعية بكفاءة عالية.
 .4تطوير البرامج املوجه لخدمة املجتمع وزيادة مستوى إدراك طالب كليات إدارة األعمال للمنافع والفرص التي توفرها هذه البرامج من أجل دفعهم إلى
تبني مواقف إيجابية تجاها ،مع تقديم الدعم الالزم لهم التخاذ قرارات التبني والتطوير لهذه البرامج.
 .5االهتمام برفع مستوى مهارة وخبرة طالب كليات إدارة األعمال في مجال األعمال االجتماعية من خالل توفير برامج تدريبية سواء كانت داخلية أو
خارجية ،مع تقديم الدعم الالزم لهم.
 .6ضرورة إيجاد مراكز متخصصة داخل كليات إدارة األعمال تهتم بتنمية وخدمة املجتمع ،مع تقديم الدعم اللوجستي الالزم ملعالجة املشاكل التي
ً
تواجهها ،وتخصيص ميزانية كافية للبحث والتطوير من أجل أن تقوم هذه املراكز بدورها كامال اتجاه املجتمع.
 .7تسهيل حصول خريجي كليات إدارة األعمال على الدعم املادي الالزم ،حتى يتمكنوا من انشاء مشاريع ريادية عالية الجودة ،تساعد على تقدم ورفاهية
املجتمع.
 .8زيادة التعاون بين كليات إدارة األعمال بالجامعات السعودية ،ومثيالتها بالجامعات العاملية ،لالستفادة من التقدم الذي وصلت إليها هذه الكليات في
الرقي باملجتمع ،وذلك لضمان الجودة.
 .9رفع مستوى أداء طالب كليات إدارة األعمال وزيادة الثقة بأنفسهم ملواكبة جميع املستجدات في مجال خدمة املجتمع ،وذلك من خالل اطالعهم على
كافة التطورات الحديثة في هذا املجال.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1باكير،عايدة )2012( ،تطوردورالجامعة في خدمة املجتمع في ضوء املسؤولية املجتمعية واالتجاهات العاملية الحديثة ،مجلة مؤتمر املسؤولية
املجتمعية للجامعات الفلسطينية.
 .2حسن ،أميرة محمد )2009(،نحو توثيق العالقة بين الجامعة واملجتمع ،مجلة املؤتمر السادس للتعليم العالي ومتطلبات التنمية.
 .3دافيد ،اتش  ،ترجمة مكتبة جرير )2018(،دليل انشاء املشروعات الصغيرة ،مكتبة جرير ،الرياض.
 .4الرفاعي ،رفاعي محمد  ،محمد سيد أحمد )2001( ،اإلدارة املعاصرة ،دار املريخ للنشر ،الرياض.
 .5الشميمري ،أحمد وآخرون )2016(،مبادئ إدارة األعمال ،العبيكان ،الرياض.
 .6عامر،طارق عبد الرؤوف ،تصورمقترح لتطويردورالجامعة في خدمة املجتمع في ضوء االتجاهات العاملية الحديثة ،مكتب التربية العربي لدول
الخليج.
 .7عواد ،يوسف ذياب )2010(،دليل املسؤولية املجتمعية للجامعات ،جامعة القدس املفتوحة.
 .8كسناوي ،محمود محمد )2001(،توجيه البحث العلمي في الدراسات العليا في الجامعات السعودية لتلبية متطلبات التنمية االقتصادية
واالجتماعية (ال واقع  -توجهات مستقبلية) ،مركز أبحاث فقه املعامالت اإلسالمية.
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) تحديد أولويات خدمة املجتمع من منظورالخدمة االجتماعية دراسة تطبيقية على مجاالت التعليم والصحة2002(، مجدي محمد، مصطفى.9
. القاهرة، جامعة األزهر، مجلة التربية،والشئون االجتماعية بمدينة العين
 العدد،8  املجلد، املجلة العاملية لإلقتصاد واألعمال،) دور أعضاء هيئة التدريس في األداء في الجامعات السعودية2020( ، عبد هللا، الوهيبي.10
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امللخص:
الهدف من البحث ،هو االشارة إلى أن جريمة غسيل األموال هي بمثابة الجسر تعبر عليه األموال القذرة التي تولدت من سرقة املال العام أو املتاجرة
باألعضاء البشرية واملخدرات ،ومحاولة استخدام القنوات املصرفية واملؤسسات املالية في تنفيذ عمليات التحويل املصرفي لألموال الناتجة عن هذه
الدخول غير املشروعة و املودعة في بنوك ومؤسسات دول أخرى بغرض تغيير الصفة غير املشروعة لهذه األموال ووضع صعوبات كبيرة في تعقبها أمام
السلطات االمنية ،ثم إعادة ضخها في االقتصاد املعلن مرة اخرى بصيغة جديدة زالت عنها بصمات االتهام وأصبحت مغايرة لحقيقتها األولى ثم دخولها في
ً
ً
استثمارات الدولة بإقامة مشاريع اقتصادية في مختلف األنشطة التي تدر أرباحا هائلة ،واصبحت هذه الظاهرة كارثة كبرى على اقتصاد الدولة ماليا
ً
ً
ً
وإداريا ،وفي هذا البحث استخدمت بيانات الفترة  2016-2004الخاصة باالقتصاد العراقي مع تحليل الظاهرة تحليال مقارنا بغية الوقوف على تجارب
ً
الدول الرائدة في مكافحة هذه الظاهرة ً
وبناء على ما ظهر على االقتصاد العراقي من انهيار املنظومة االقتصادية كليا من جميع الجوانب ولكافة القطاعات
ً
ً
ً
ً
االقتصادية و الخدمية خاصة ،وتوصلت إلى أن الفساد ليس له عنوانا أو مكانا محددا حيث شمل الفضائح املالية واإلدارية على حد سواء وخاصة القطاع
ً
العام في الدولة العراقية ،وأوص ى بمحاربة هذه الظاهرة من قبل األجهزة األمنية في الدولة ومحاربة االعتداء على املال العام والذي غالبا ما يقوم به
السياسيين واملسؤولين الحكوميين في الدولة وتكبيل اقتصاد البلد بقروض هائلة وخاصة قروض صندوق النقد الدولي .
الكلمات املفتاحية :غسيل األموال؛ االقتصاد غير الرسمي؛ الفساد املالي؛ الفساد االداري؛ صندوق النقد الدولي؛ الدخول غير املشروعة.

املقدمة:

ً
ُ
تعد ظاهرة جريمة غسيل األموال من اخطر جرائم االقتصاد ،أنها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات املال واألعمال ،وهي ايضا تبين قدرة القواعد
القانونية على مواجهة األنشطة االجرامية ومكافحة أنماطها املستجدة ،وغسيل األموال هي جريمة ذوي الياقات البيضاء تماما كغيرها من الجرائم
االقتصادية التي ترتكب من محترفي االجرام الذين ال تتوائم سماتهم مع سمات االجرام التي حددتها نظريات علم الجريمة والعقاب التقليدية ،أن جريمة
غسيل األموال من الجرائم التي تهدد النظام االجتماعي القائم للدول فهي تدخل في نطاق دراسات القانون الجنائي الدولي وقد تدخل عمليات غسيل
األموال في اطارما يعرف باالقتصاد الخفي او غير الرسمي اي األنشطة االقتصادية التي ال يتم احتسابها في الحسابات القومية للدولة،أن التهاون في
مكافحتها يؤدي إلى أنهيار املنظومة االقتصادية ،والتطور التاريخي لجريمة غسيل األموال يشير إلى ارتباطها بتجارة املخدرات ثم اصبحت تقع على اية أموال
ً
ناتجة عن اي أنشطة اجرامية اخرى غير مشروعة ،وهنا نقول غير مشروعة لذا يقتض ى تجريمها قانونا وشرعا وفق الشريعة االسالمية والقانون.
مشكلة البحث:
تعتبر جريمة غسيل األموال من الجرائم املنظمة ،والجريمة املنظمة نشاط اجرامي جماعي تتم ممارسته بشكل مستمر من تنظيمات اجرامية يعمل
اعضائها على وفق نظام داخلي يحدد دور كل منهم و يأتمرون بأوامر من رئيس التنظيم ،ويكون هدفهم الربح الجشع واملشكلة هنا عدم سيطرة الدول على
هذه الجريمة ،تعد جريمة غسيل األموال من الجرائم املالية واالقتصادية الخطيرة على املستويين الدولي واملحلي بسبب ارتباطها بأنشطة غير مشروعة
والهدف منها هو إخفاء مصدر الجريمة إلى جأنب كونها ضد القانون الدولي وتعتبر من الجرائم العابرة للقارات؛ ألنها تتخطى حدود الدولة الواحدة فالصورة
الغالبة للجريمة أن العناصر املكونة لركنها املادي تقع في مكأن اواماكن عدة من دول العالم ،وفي ظل هذه االحوال والظروف االقتصادية والسياسية ؛هل
تستطيع الدولة إيقاف جريمة غسيل األموال ؟
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أهمية البحث:
االملام بكافة صــور جريمة غســيل األموال واشــكالها وتطوير مهارات املختصــين في مجال مكافحة هذه الجريمة وضــرورة وضــع رقابة في كل مؤسـســات
الدولة املالية واملصرفية وارتباط هذه الجريمة باالرهاب وتمويله .
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى:
 .1توضيح جريمة غسيل األموال اذ كثير من االشخاص يتسائل ماهو غسيل األموال .
 .2عدم مشروعية األموال املغسولة وفق الشريعة االسالمية .
 .3بيأن تاريخ غسيل األموال مع توضيح بعض املجاالت املرتبطة بغسيل األموال .
 .4توضيح أركأن عملية غسيل األموال ومراحلهاوالدول التي تحدث بها هذه الجريمةوطرق مكافحتها.

املبحث االول :تعاريف ملفهوم جريمة غسيل األموال وأسباب تسميته
ً
أوال :جريمة غسيل األموال :مشكلة القرن الحادي والعشرين:
تعد ظاهرة غسيل األموال منالجرائم املتعددة الوجوه تعتبرجريمة منظمة ماكرة تجيد فن التغيير والتلون ،وهي عملية ترمي إلى اضفاء املشروعية
على أموال متحصلة من مصادر غير مشروعة بصرف النظرعن نوع الجريمة املرتكبة للحصول على هذه األموال وجعلها تبدو في صورة شرعية .علي ()2013
ً
ُ
وتعرف ايضا :جريمة اقتصادية تهدف إلى اضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة ومسروقة لغرض حيازتها او التصرف بها وإدارتها -حفظها-استبدالها-
إيداعها في دول سواء كأنت دول متقدمة اونامية-استثمارها  -تحويلها  -نقلها  -التالعب في قيمتها وهذه األموال متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع
النباتات املخدرة وجلبها وتصديرها واالتجار بها والجنح املضرة بالدولة واختالس املال العام والرشوة والتزوير والفجور والتجارة باالعضاء البشرية ،وكذلك
اضفاء املشروعية على االرباح املستمدة من اي نشاط غير شرعي .مطر( ،)2012ارتبط مصطلح غسيل األموال بعصابات املافيافي عام 1931م حيث كأن
يتوفر لدى هذه العصابات أموال نقدية طائلة ناجمة عن أنشطة اجراميةغير شرعية وفي مقدمتها تجارة املخدرات والقمار واألنشطة األباحية كالدعارة
واالبتزاز وتجارة وتهريب االسلحة ،وقد احتاجت هذه العصابات إلىاضفاء الشرعية على هذه األموال واخفاء مصدرها االصلي غير القانوني وكل من يساعد
في هذه العملية يعتبرمخال بالقانون ويندرج فعله تحت مايعرف بجريمة غسيل األموال ،واكثر األموال التي يعتمد املجرمون على غسلها تلك التي يحصلون
عليها من تجارة املخدرات ،والجأني من غسيل األموال يقوم بأجراء عمليات مالية متداخلة هدفها ادخال هذه األموال غير املشروعة إلى حركة التداول
املشروع لرأس املال وهو مايؤدي إلى ادماج هذه األموال في النظام املالي للدولة ويصبح من الصعب اقتفاء اثرها او الوقوف على مصدرها غير املشروع ،وقد
عاد مصطلح (غسيل األموال القذرة ) في عام 1973م نتيجة فضيحة واترجيت في الواليات املتحدة االمريكية أحمد( ،)2010وتتلخص قضية واترجيتفي
 17حزيرأن 1972م الحظأحد حراس مبنى ووترجيت (مجمع من املبأني املكتبية في واشنطن) وجود شريط الصق يغطي أقفال عدة أبواب في املبني ثم ُيزال،
لتتم إعادة وضعه على االقفال من جديد قام الحارس باستدعاء الشرطة بعد أن ساوره الشك حول الشريط الالصق ،واقتحمت الشرطة املكأن لتلي
القبض على خمسة أشخاص يقومون بزرع أجهزة تنصت على املكاملات الهاتفية للجنة القومية للحزب الديموقراطيوفي  15ايلول 1972م وجهت هيئة
املحلفين تهم التجسس والشروع في السرقة واالقتحام لألشخاص الخمسة ،باإلضافة إلى رجلين آخرين كأنواعلى عالقة بالقضية ،في كأنون الثأني
ُ
1973ادين املتهمون في القضية وقاض ي املحكمة وكثير من الشهود ولجنة املحلفين يساورهم الشك في تورط الرئيس نيكسون ومنظمي حملة إعادة انتخابه،
وفي اذار1973م ارسل جيمس مكورد أحد املدأنين السبعة رسالة إلى قاض ي املحكمة تشير إلى تورط جهات كبرى بالقضية،أشارت التحقيقات إلى وجود
مبالغ مالية بحوزة املدأنين تثير الشكوك وعند تتبع الحسابات املالية وجد أن لها عالقة بمؤسسات ممولة لحملة إعادة أنتخاب الرئيس نيكسون ،وظهر
مصطلح تبييض اوغسيل األموال في اطاره القضائي والنظامي عام 1982م ومنذ ذلك الوقت جرى شيوع االصطالح للداللة على أعطاء املشروعية على
األموال القذرة املتحصلة من مصادر غير مشروعة،وكلمة غسيل األموال وتبييض األموال يلتقيأن في داللة مفهومهما فال فرق بينهما ويعني املصطلحأن
استخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة ،وغير قانونية ،إلضفاء الشرعية والقانونية عليها ،وهذا يشمل األموال
املكتسبة من تجارة املخدرات والرشوة واالختالسات والغش التجاري وتزوير النقود ،ومكافآت أنشطة الجاسوسية (شومان .)2009 ،
ً
ثأنيا :تاريخ غسيل األموال:
ً
هناك مصادراخرى تذكر بأن ال أحد يستطيع أن يؤكد فعليا متى بدأت اول عمليات غسيل األموال ولكن املؤكد أن بعض الحضارات القديمة عرفت
هذه الجريمة ابأن االمبراطورية الصينية كأن التجار يحاولون إخفاء أموالهم عن الحكام خشية مصادرتها فكأنوا يلجئون إلى استثمارها في مشاريع اخرى في
املناطق البعيدة احيأنا خارج االمبراطورية وخالل العقود املتالحقة لم يتغير مبدأ غسيل األموال بل تغيرت األساليب خاصة مع دخول التقنيات الرقمية،
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منذ االف السنين حاول الناس استعمال تقنيات غسيل األموال في نقل األموال الناتجة عن الجريمة إضافة إلى اخفاء أموالهم ملنع وصول الحكومات إليها
او من اجل التهرب الضريبي ،اما في الواليات املتحدة االمريكية ظهر مصطلح غسيل األموال خالل حقبة السبعينات من القرن املاض ي حينما الحظ رجال
مكافحة املخدرات أن تجار املخدرات الذين يبيعون للمدمنين بالتجزئة يتجمع لديهم في نهاية كل يوم فئات صغيرة من نقود ورقية ومعدنية وعادة ما
يتجهون إلى املغاسل املوجودة بالقرب من كل حي سكني الستبدال النقود ذات الفئة النقدية الصغيرة بنقود من فئات كبيرة ليقوموا بعد ذلك بايداعها في
ً
البنك القريب من اماكن تواجدهم ،ونظرا ألن الفئات النقدية الصغيرة عادة ما تكون ملوثة باثار املخدرات التي تكون عالقة في ايادي تجار التجزئة فقد
حرصت املغاسل على غسل النقود امللوثة أما بعملية تبخير،او ببعض املوادالكيمياوية املزيلة لروائحها بحيث ال تؤثر عليها وايداعها في البنوك التي توجد
بها حساباتهم وهذا هو واقع غسيل األموال من حيث داللة منطوق الكلمة ،ومن هنا جاء الربطبين تجار املخدرات وغسيل األموال ،باعتبار أن نشاط
االتجار غير مشروع في املخدرات يمثل حوالي  %70من األموال غير املشروعة الناتجة عن الجريمة املنظمة على مستوى العالم القسوس (،)2002اثيرت
ً
العديد من االراء حول أسباب التسمية فهناك من قال أن التسمية ارتبطت قديما اثناء التجارة باملخدرات في الواليات املتحدة االمريكية بزعيم تاريخي
للمافيا وهوالفنوسال كابوني ،ايطالي االصل هاجر مع عائلته إلى امريكا في عام 1893م ،شذ عن عائلته وأن خرط في عالم القتل والجريمة والسرقة وتهريب
املخدرات وكأن يدير أنذا كبيوت للدعارة ويحول أموال عصابات املافيا من أموال غير مشروعة إلى مشروعة وكأنت عصابته تستخدم بعض املغاسل
االتوماتيكية لغسيل األموال (ازالة الروائح القذرة من األموال حتى اليتم التعرف على مصدرها ) وإيداعها في البنوك ولم تستطيع السلطات محاكمته بأي
جريمةلعدم الوصول ألي أدلة ،ولكن استطاعت محاكمته بالتهرب من الضريبة ُ
وحكم بالسجن في عام 1931م الظفيري ( -)2004ومما ساعد على جرائم
غسيل األموال وسائل االتصاالت االلكترونية الحديثة في العمليات املصرفية واصبح العالم بما يشبه القرية الكونية برزت أنشطة اجرامية اصبحت تتعدى
حدود الدولة الواحدة مما ادى إلى جعل جهود الدولة عاجزة عن مالحقة األموال املهربة ،اضافة إلى ازالة العوائق الكمركية واستخدام التجارة االلكترونية
وأنتشار املناطق الحرة اضافة إلى عمليات الخصخصة؛كل ذلك ادى إلى نشاط عمليات غسيل األموال وعدم استطاعة الدول السيطرة عليها (القاعوري،
.)2002

توظيف شركات األموال (بنوك ومصارف)
املخدرات

تهريب روؤس األموال

الرشوة

بيع االعضاء البشرية وتجارة الرقيق
االبيض

الفساداالداري
ي

تجارة السالح وتهريبه

السرقة واالختالس
بيوت الدعارة

املصدر :من عمل الباحثة ً
بناء على ما ورد من معلومات

تزوير العملة

شكل ( :)1مصادرغسيل األموال (األموال القذرة)

ً
ثالثا :عناصرغسيل األموال:
يشمل غسيل األموال العناصر التالية( :سليمان)2002 ،
 .1املغسول :وهي األموال الناتجة عن أي نشاط غير قانوني .
 .2الغسيل :وهو املصدر الزائف الذي ابتدعه غاسل األموال الذي يدعي أنه مصدر األموال املتاحة لديه والتي سيقوم بتطهيرها.
 .3الغسل :وهي األنشطة الخادعة التي سيتم اللجوء اليها ألخفاء األموال غير املشروعة ومزجها بالتدفقات النقدية املتولدة عن األنشطة املشروعة .
 .4الغاسل  :وهي االطراف التي ستتولى عمليات الغسل وتنفيذ مخطط التبييض .
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بعض املجاالت املرتبطة بغسيل األموال :اضافة ملا سبق هنا كبعض املجاالت لغسيل األموال نذكر منها( :جودة)
 .1أنشطة االتجار في االشياء غير املشروعة مثل شبكات تجارة الرقيق االبيض واالعضاء البشرية وأنشطة البغاء والدعارة واملخدرات .
 .2أنشطة الرشوة والفساد االداري والتربح من الوظائف العامة من خالل الحصول على دخول غير مشروعة مقابل التراخيص اواملوافقات الحكومية
او َترسية العطاءات في العقود واملعامالت الدولية واملحلية باملخالفة لنصوص القوانين العامة والخاصة .
 .3الدخول الناتجة عن السرقات او االختالسات من أموال عامة مثل أموال الخزائن الحكومية والشركات العامة وأموال البنوك والصناديق املالية ثم
تهريب هذه األموال إلى الخارج وإيداعها في البنوك التجارية االجنبية.
 .4جمع أموال مدخرات العاملين في الخارج في الدول التي يعملون بها بزعم توظيفها ودون ضمانات كافية ثم القيام بتحويلها إلى اشخاص اخرين
ً
اوتحويلها إلى عقارات اوغيرها ثم بيعها إلى ذويهم تمهيدا لعودتها مرة اخرى في صورة شرعية .
 .5الدخول الناتجة عن الغش التجاري او االتجار في السلع الفاسدة أو تقليد املاركات العاملية ذات الجودة والشهرة املعروفة أو تزوير الكتب واملصنفات
الفنية .
 .6الدخول الناتجة عن الفساد السياس ي مثل فساد أعضاء البرملان واستخدام الحصانة في التربح من العمل السياس ي وفرض اتاوة على كل برميل من
مبيعات البترول اضافة إلى الدخول الناتجة عن تزييف النقود املحلية ذات الفئات الكبيرة القيمة .
ً
رابعا :أهداف غسيل األموال:
ً
ً
تعطي عملية غسيل األموال وضعا مثاليا للمتاجرين باملدخرات وغيرهم من مرتكبي الجرائم االخرى ذات الدافع املالي إذ تتيح لهم افضل الفرص في
وقت واحد بين عنصري الكسب واالمن ً
وبناء على ذلك فهي ترمي إلى هدفين هما( :اسماعيل  ،والديري)2012 ،
 .1الهدف االول :اخفاء الرابطة بين املجرم والجريمة :من املعروف أن العائدات االجرامية قد تكون هي الدليل الوحيد الذي يقود إلى الجريمة االصلية
التي تحصلت منها هذه العائدات وإلى الكشف عن مرتكبيها واالسهام في إقامة املسؤولية الجنائية لهم ومثال ذلك أن األموال املتحصلة من جرائم تجارة
املخدرات (بين جالبي تلك املخدرات واملتاجرين بها ) ،ومن هنا فقد كأن الهدف االساس ي لغسيل األموال  -طوال السنوات املاضية  -هو إخفاءالرابطة بين
املجرم والجريمة من خالل عمليات متعددة ترمي إلى طمس معالم املصدر االجرامي لألموال وتحويلها من اصول نقدية إلى اصول حسابية بنكية ،سواء
داخل الدولة اوخارجها ما يجعلها في مأمن من اجهزة تنفيذ القانون وبالتالي تمكنهم من التصرف بحرية في هذه األموال ،االمر الذي يتيح لهم في النهاي ة
االستمرار والتوسع في أنشطتهم اإلجرامية والحصول على مصادر واسواق جديدة إلى جانب التمتع بحياة الترف والرفاهية .
 .2الهدف الثاني :استثمارالعائدات االجرامية في مشروعات مستقبلية :برز إلى الوجود هدف جديد لغسيل األموال بسبب النزعة القوية لغسل أنفسهم
 Launder Themselvesورغبتهم املتزايدة في األنتقال من العالم السفلي للخارجين عن القانون إلى عالم رجال االعمال واملال لتحقيق أهداف استثمارية
بحتة ومن خالل العمل في مشروعات قانونية واألندماج في االقتصاد املشروع بما يوفر للمتاجرين باملخدرات وغيرهم من املجرمين املرونة الكافية
لتحقيق املزيد من االرباح وبلوغ املكانة االجتماعية املرموقة ومن األنشطة االستثمارية(الطيرأن واملالحة والنقل البري والجوي واالستثمارالصناعي).
ً
خامسا :غسيل األموال واالقتصاد الخفي:
لقد نشط االهتمام في اآلونة األخيرة بدراسة ظاهرة اقتصاديات الظل  -االقتصاد الخفي  -إذ صاحب عمليات اإلصالح االقتصادي في الكثير من
ً
ً
ً
الدول نموا ملحوظا القتصاديات الظل بما فيه من عمليات غير مشروعة حققت للقائمين عليها أمواال كثيرة مما ادى القيام بعمليات غسيل لتلك األموال
وبأساليب متعددة ،وقد تدخل عمليات غسيل األموال في إطار ما يعرف باالقتصاد الخفي أو غير الرسمي أي األنشطة االقتصادية التي ال يتم احتسابها
في الحسابات القومية للدولة ،وينتشر هذا النمط من األنشطة غير املسجلة في كل دول العالم ،وأن كأن حجم الظاهرة يتفاوت في الدول حسب األوضاع
االقتصادية والسياسية ومراحل النمو التي يمر بها و ثبت في عدد من الدراسات الحديثة أنه في أية دولة إلى جانب االقتصاد الظاهر املعلن يوجد فيها
ً
االقتصاد الخفي الذي يتعايش جنبا إلى جنب مع االقتصاد املعلن ،ويسير موازي له ،أن القائمين على إدارة االقتصاد الخفي يحاولون جاهدين أن
يضيفواعلى الدخل املتولد من األنشطة الخفية التي يمارسونها صفة الشرعية فيقومون بعمليات مستمرة وواسعة لغسيل األموال (القذرة) وبالتالي
العالقة بين االقتصاد الخفي واالقتصاد الظاهر تتعمق من خالل عمليات غسيل األموال القذرة عبر الجهاز املصرفي واملؤسسات املالية الوسيطة .تاج
الدين ( ،)2005ومن هنا فأنه ال يمكن الفصل بين االقتصاد الخفي وعملية غسيل األموال ،فالعالقة والتداخل بينهما كبير وأن أية زيادة في حجم االقتصاد
الخفي هي زيادة في األموال القذرة التي تؤدي إلى زيادة عملية الغسل ويمكن توضيح أبعاد العالقة بين االقتصاد الخفي وغسيل األموال بالشكل اآلتي:
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الدخل غير
املشروع

االقتصاد
الرسمي

اإليداع

التعامل
التعتيم

شكل ( :)2العالقة بين غسيل األموال واالقتصاد الخفي
املصدر :ميادة صالح الدين تاج الدين ،عمليات غسيل األموال وسبل مواجهتها من خالل التشريعات والجهازاملصرفي -رسالةماجستير مقدمة إلى مجلس كلية االدارة واالقتصاد
 -قسم العلوم املالية واملصرفية -جامعة املوصل  -2005-ص4

ان عالقة ظاهرة غسيل األموال باالقتصاد الخفي هي عالقة الجزء بالكل ،أي أن ظاهرة غسيل األموال هي جزء من االقتصاد الخفي ،وغسيل
األموال هو الذي يعد الجسر الذي يربط بين االقتصاد الخفي واالقتصاد الظاهر ،أي بين االقتصاد الرسمي واالقتصاد غير الرسمي وذلك عن طريق
ً
بشكل كبير جدا في نمو وتنامي االقتصاد الخفي فتؤدي عمليات
إخفاء مصدر األموال غير الشرعي ليظهر مرة أخرى على أنه شرعي ،لذلك فهي أسهمت
ٍ
غسيل األموال إلى سرعة نمو االقتصاد الخفي وبالتالي حجم األموال القذرة تزيد ،لذلك فأن أية محاولة للتقليل من هذه الظاهرة هي محاولة تهدف إلى
تقليل حجم االقتصاد الخفي لكي ُتضعف الفرص أمام هذه األموال القذرة لتصبح أموال شرعية (تاج الدين.)2005 ،
ً
سادسا :مراحل غسيل األموال:
تتلخص مراحل غسيل األموال في ثالث مراحل:
 .1مرحلة إاليداع أو إالحالل ( :)Placementوهي العملية االولى التي يبدأ فيها غاسل األموال بالتخلص من الوسيلة النقدية املتحصل عليها من النشاط
ً
ً
ُ
األجرامي ،وتعدالنقود هي اكثروسائط التبادل شيوعا بالنسبة للعديد من العمليات االرهابية كما تعد من اكثرها قبوال للناشطين في حقل الجريمة،
ومن خالل التعامل النقدي يحصل املجرم ( وعلى االخص تاجر املخدرات ) على تراكمات ضخمة من السيولة النقدية وبالرغم من ذلك نجد أن
ً
الشيكات وبطاقات االئتمأن وغيرها من وسائل الدفع غيرالنقدية هي االكثر شيوعا في استخدامها لتنفيذ التعامالت املالية املشروعة في عاملنا املعاصر،
وبالتالي فأن القيام بتنفيذ عمليات مالية كبيرة نقداقد يكون من شأنه أن يلفت األنتباه بصورة غيرمرغوب فيها بالنسبة للمجرم الذي يود استخدام
أمواله التي حصل عليها من مصادر غير مشروعة ،وبالتالي يكون هدفه من وراء االيداع هو أن يقوم أوال بأيداع األموال أو ادخالها في النظام املصرفي
بصورة اليلتفت اليها أحد و يقوم في الخطوة التالية بنقل األموال خارج الحدود االقليمية للبلد الذي تم االيداع فيه ،وتعد مرحلة االيداع هي تلك
املرحلة من غسيل األموال التي تكون أكثرعرضة لألنكشاف ،تركز الكثير من االجهزة املعنية بمكافحة جرائم غسيل األموال كل جهدها ملحاولة كشف
هذه األموال وإيقافها قبل أن تدخل في دورأن عجلة النظام املصرفي العاملي( .العمري)2000 ،
 .2مرحلة التعتيم أو التفريق أو الفصل( :)Layeringفي هذه املرحلة يقوم أصحاب األموال القذرة بأجراءالعديد من العمليات املصرفية املعقدة على
إيداعاتهم بفصلها عن مصادرها االصلية القذرة وازالة اية اثار تشير إلى هذه املصادر عن طريق سلسلة معقدة من الصفقات املالية الشرعية
ً
ً
والتحويالت املعقدة داخليا وخارجيا تساعدهم على تضليل الجهات الرقابية اواالمنية وذلك بواسطة فتح حسابات مصرفية بأسماء أشخاص غير
مشتبه فيهم وبأسماء شركات وهمية ،وتبق ى الوسائل املالية واملصرفية هي الوسائل االكثر اهمية كالتحويل االلكتروني والتلغرافي وذلك بسبب ما توفره
من مزايا عدم االحتكاك باملصرفيين وهذا مايساعد غاسلي األموال على محو آثار الجريمة لعملياتهم( .الدليمي)2006 ،
 .3مرحلة الدمج ( :)Integrationهي املرحلة االخيرة من سلسلة الغسل اوالتبييض،وهي تسعى إلى اضفاء مظهر شرعي على األموال غير املشروعة ،واتاحة
ً
استخدامها بطريقة مربحة ومحترمة عبر القيام بتوظيفها ماليا كودائع نقدية واستثمارات في االقتصاد الحقيقي (القطاعات املنتجة) أواستثمارات
عقارية ،او تحف فنية اوصناديق استثمار ،أو في مجال االستيراد والتصدير ،لكي اليبقى أي اثر ملصدرها االجرامي واضفاء املشروعية على ثروته ،وبهذا
تضخ األموال في االقتصاد مرة اخرى ويعاد دمجها في النظام املصرفي وجعلها تبدو من مصدر مشروع وكأنها عوائد طبيعية لصفقة تجارية( .الركيبات،
.)2005
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ويمكن تمثيل املراحل السابقة بالشكل التالي:
املرحلة األولى االيداع (أخطر مرحلة )

املرحلة الثانية
(التغطية أو الفصل)
)

املنظمات االجرامية (الحصول على
األموال القذرة الغيرمشروعة)
املرحلة الثالثة دمج األموال القذرة مع املشروعة
بحيث ال تثير الشبهات

املصدر :من عمل الباحثة ً
بناء على ماورد من معلومات

شكل ( :)3مراحل غسيل األموال

املبحث الثاني :أسباب جريمة غسيل األموال واآلثاراملترتبة عليها:
ً
ً
أوال :العوامل التي تجعل الدولة هدفا لغسيل األموال:
 .1عدم تجريم عمليات غسيل األموال .
 .2انعدام الرقابة أوتساهلها على عمليات صرف العمالت االجنبية .
 .3ضعف إداء أجهزة االمن فيما يتعلق بتهريب املخدرات وغسيل األموال وأداء التحقيقات املتعلقة بها.
 .4انعدام الرقابة على عمليات إدخال العمالت او إخراجها عبر حدودالدولة .
 .5انتشار الرشاوي والفساد بين املوظفين.
 .6وجود فروع عديدة ملصارف اجنبية.
ً
 .7التعامل بسهولة بالدوالر االمريكي وخصوصا فيم يتعلق بقبول الودائع في البنوك.
 .8سهولة تأسيس وتسجيل الشركات خاصة عند إمكانية تسجيل امللكية بأسماءموكلين مما يتيح املجال ألنشاء شركات الظل والشركات الوهمية.
 .9وجود امكانيات اتصال جيدة مع املراكز التجارية واملالية املهمة في أنحاء العالم.
 .10وجود مناطق حرة في كثير من الدول حيث تقل فعالية اجهزة الرقابة املختلفة .
 .11عدم وجود أجهزة رقابة مصرفية فعالة أو ضعف ادائها في حال وجودها.
 .12عدم وجود إلزام قانوني باالبالغ عن الصفقات النقدية الضخمة والصفقات املشبوهة.
ً
ثانيا :أسباب جريمة غسيل األموال:
هناك أسباب كثيرة لغسيل األموال نذكر منها مايلي :يرجع السبب الرئيس ي :في قيام املجرم بغسيل األموال إلى رغبته في اظهار تفوقه وذكائه في خداع
املجتمع ،وإلى جعل املجتمع يخضع لرغباته وينزل عند إرادته وأن يجعل افراده الشرفاء يقفون عند ابوابه ،ويتلهفون من أجل خدمته واالرتماء عند قدميه
ً
استجداءا لرضائه وطلبا إلحسانه وسعي كل منهم إلى التقرب اليه ،أماالسبب االخر :فهو رغبة املجرم في التنصل من عالم الجريمة وما قام به من جرائم
سابقة ادت إلى هذه الثروة التي يرغب في غسلها ،ومن ثم يرغب في قطع الصلة مابين الثروة املحققة وما بين مصدرها االجرامي؛ حتى ينعم بأمان بالوضع
ً
االجتماعي الجديد الذي يعيش فيه بدال من االزدراء والنفور منه وهو في سبيل هذا يعمل على الحصول على اكبر قدر ممكن من صداقة اصحاب النفوذ
السياس ي والتأييد السياس ي له حتى يصبح واحدامنهم او مساعدتهم في خوض حمالتهم االنتخابية وتمويل جأنب ملموس من نفقات الدعاية الحزبية
الخاصة بهم وتقديم جانب من املصروفات السرية ذات الطبيعة الخاصة ألنجاح مرشح معين وإلسقاط آخر .الخضيري ( ،)2003وهناك دوافع اخرى
لعمليات غسيل األموال هو شدة املنافسة بين البنوك في ظل العوملة يفسرتزايد غسيل األموال حيث يوجد تسابق بين البنوك لجذب املزيد من العمالء
واصبح االشخاص الطبيعيين واملعنويين اكثر قدرة على نقل وتحويل كميات ضخمة من روؤس األموال من بلد آلخر دون عقبات او تعقيدات تحول دون
ذلك في ظل العوملة ،أضف إلى زيادة معدالت االرباح من خالل فروق اسعار الفائدة وكذلك العمالت املختلفة ناهيك عن سقوط بعض موظفي البنوك
من ضعاف النفوس في براثن مجرمي عمليات غسيل األموال ،والعوملة أندماج اسواق العالم في مجال االستثمارات املباشرة ونقل األموال والعمل وخضوع
العالم لقوى السوق العاملية وتهميش دور السلطات املحلية وسيطرة اقتصاد الدول الكبرى لتمرير سياساتها( .عبد العزيز)2016 ،
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ً
ثالثا :غسيل األموال في العراق:
أثر االنفتاح االقتصادي الذي شهده العراق بعد  2003والذي سمح باالستثمار االجنبي املباشر وغير املباشر في العراق سمح القانون العراقي
للمستثمر االجنبي باخراج رؤوس أمواله مع االرباح إلى الخارج مما جعل العراق دولة مفتوحة للمافيا املالية العاملية ملزاولة غسيل األموال في العراق لذلك
شرع قانون رقم  93لسنة 2004تحت عنوان قانون مكافحة غسيل األموال ،وينص هذا القانون على أن غسيل األموال هو :كل من يدير او يحاول أن
يدير تعامل مالي يوظف عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني اونية املساعدة في تنفيذ نشاط غير قانوني لحماية الذين يديرون هذا النشاط من
املالحقة القانونية ،ولكن هذا القانون لم يحظ بعدبالدراسة والتحليل من قبل شريحة القانون الجنائي َ
وكتابه .الوقائع العراقية ( )2004أن قانون رقم
 93لسنة 2004صدرباللغة اإلنجليزية من قبل سلطات االحتالل خالل فترة إدارتها للعراق وتمت ترجمته إلى اللغة العربية من قبل مترجم ليس لديه إملام
بالثقافة واملصطلحات القانونية التي لها خصوصيتها ،مما ادى إلى نواقص ووجود ثغرات عدة من الناحية الشكلية واملوضوعية كوجود اخطاء لغوية
واالستعانة بمصطلحات غير قانونية وغموض في صياغة النصوص واستخدام عبارات تدعو إلى الشك في مفهومها واملعنى الذي يقصده املشرع ،مما
ً
يتناقض مع املبادئ املستقرة في القانون العراقي وباالخص القانون الجنائي،أن يكون النص القانوني واضحا وغير مبهم وهذا يتفق مع مبدأ الشرعية أي
مبدأ (ال جريمة وال عقوبة من غير نص ) والش ئ االهم في هذا املجال هو التباين املوجود بين نسختي القانون الصادر باللغة اإلنجليزية واملترجم إلى العربية ،
ُ
لذا اعتمدت عند االختالف على النسخة اإلنجليزية باعتبارها االصل ولحداثة العهد بقانون غسيل األموال العراقي لم يقع بين ايدي اصحاب القرار أي
ً
قرارات قضائية بهذا الخصوص ،ولكن يمكن االستفادة على محاكم دول اخرى طبقت قانون غسيل األموال في محاكمها كمصر مثال( .رحمن)2008 ،
وفيما يلي بعض أنماط من الفساد في العراق والتي تقع ضمن غسيل األموال( :اسماعيل  ،والديري)2012 ،
 .1نهب املال العام :تقع هذه الجريمة من خالل التعامالت في السوق السوداء والتهريب واستغالل الوظيفة حيث يستغل الشخص الصالحيات املمنوحة
له بموجب موقعه الوظيفي في أعمال احتيال واستغالل غير مشروع ألموال الدولة باتباع أساليب سرية من غير وجه حق أو تمرير السلع عبر منافذ
السوق السوداء وتهريب الثروة النفطية واالالت واملكائن واملعدات واملصانع (القطاع العام) إلى خارج العراق وهذا يعني سرقة أموال ومستحقات
الطبقات الفقيرة حيث قدر البنك الدولي أن نسبة الفقر في العراق تقدر بـ . %30
 .2الرشوة :تعني حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمرير أو تنفيذ اعمال خالف اصول املهنة والتشريع مثل ادخال السلع الرديئة إلى
السوق العراقية مما ادى إلى تعطيل املصانع األنتاجية العراقية وفقدان الطاقة اإلنتاجية .
ً
 .3االبتزاز والتزوير :لغرض الحصول على املال من االشخاص مستغال موقعه الوظيفي بتبريرات قانونية أو إدارية أو اخفاء التعليمات النافذة على
االشخاص املعنيين كما يحدث في دوائر الضريبة أو تزوير الشهادات الدراسية وتزوير النقود اضافة إلى سرقة البنوك واملصارف.
 .4الوساطة :تدخل شخص ذا مركز وظيفي او تنظيم سياس ي لصالح من اليستحق التعيين او احالة العقد او إشغال املنصب .........الخ .
 .5التباطؤ في أنجاز املعامالت :وخاصة املهمة واملستعجلة كمعامالت التقاعد والجنسية وجواز السفر ووثائق تأييد صحة الصدور للوثائق وااللقاب
العلمية وكثير من الكتب الرسمية املهمة.
ومن بين أوجه الفساد في العراق هو تحريف في القانون رقم  24لسنة  2005حيث اصدرت األمانة العامة ملجلس الوزراء التعليمات رقم ( )1لسنة
ً
ً
ً
 2006لتسهيل تنفيذ القانون اعاله حيث شمل القانون كل من ترك الوظيفة قسرا واختياريا بسبب الرواتب الضئيلة وهاجر اختياريا واعتبر من املهجرين
واحتسبت له فترة الترك خدمة وتبعها مبالغ مالية تعويض عن فترة الترك ،كذلك إلغاء شرط صدور االحكام بعد مباشرة املوظف بالوظيفة وشموله بها
ً
حتى وأن لم يكن مولودا ساعة صدور الحكم على القريب حتى الدرجة الرابعة ،ويمكن ادراج بعض الوقائع مستقاة من االدلة واثبات واقعة الضرر
السياس ي للموظف أو لقريبه حتى الدرجة الرابعة (-حالةألحدهم) يطلب إضافة الخدمة له ن تاريخ الترك  1986ولغاية  2005واثناء التحري وجد أن
ً
املوظف قد تم توزيعه ( التعين املركزي قبل  )2003في احدى املعاهد بعد اكماله الخدمة العسكرية ولكنه لم يباشرفي الوظيفة اصال وتم اعتراض هيئة
ُ
النزاهة على احتساب فترة الترك ،ولكنه أنتقل إلى دائرة اخرى وتم احتساب املدة له مع التعويض املادي في حين لم تحتسب ملوظفة اسقطت عن والدها
الجنسية العراقية ولها خدمة ستة اشهر بحجة لديها خدمة اقل من سنة ،كذلك احتسبت ملن باع اسئلة االمتحان وحكم عليه بالسجن من محكمة
ً
عراقية اعيد بعد  2003ومارس عمله كتدريس ي بعد حصوله على شهادة عليا ،اضافة إلى من اختلس مبلغا من املال (كبيرا حينها في عهد النظام السابق)
ً
ً
وعاد بعد  2003مفصوال سياسيا واالمثلة كثيرة اليسع ذكرها في البحث هنا( .الربيعي)2003 ،
ً
ً
ان الفساد االداري في العراق قد بلغ في االعوام السابقة مستوى قياسيا غير مسبوق االمر الذي جعل العراق يحتل املركز الثالث عامليا في هرم
الفساد االداري واملالي وهذا ما نستوضحه من تقارير هيئة النزاهة العراقية خالل االعوام األخيرة بحدود (  )7،5مليار دوالر موزعة حسب حصة كل وزارة
وهذا ما نراه في الجدول (:)11
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جدول ( :)1املبالغ املهدورة بكل القطاعات االقتصادية والوزارات العراقية
الوزارة

ت

مقدار األموال املهدورة

1

وزارة الدفاع

2
3
4
5
6
7
8
9

وزارة الكهرباء
وزارة النفط
وزارة الداخلية
وزارة النقل
وزارة التجارة
وزارة املالية والبنك املركزي
وزارة االعمار واالسكأن
وزارة االتصاالت

1
510
200
210
150
150
120
70

10
11

امانة بغداد
وزارة الرياضة والشباب

55
50

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة الصحة
وزارة العدل
وزارة الزراعة
وزارة املوارد املائية
وزارة الصناعة واملعادن
الهيئة العامة لألنتخابات
هيئة السياحة
وزارة التربية
والشؤو
ن االجتماعية
وزارة العمل

50
50
40
30
30
20
10
10
5
50

نسبة الفساد

4

مليار دوالر

%53،33

مليار دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر

%13،33
%7،16
%2،18
%2،95
%2.11
%2،11
%1،69
%98

مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر

%77
%70
%70
%70
%56
%42
%42
%28
%14
%14
%7
%70

املص ــدر :محمد ص ــادق اس ــماعيل -جرائم الفس ــاد بين تليات املكافحة الوطنية والدولية  -دراس ــة قانونية تطبيقية مقارنة  -ط -1املركز القومي لالص ــدارات القانونية -القاهرة -
 -2012ص125-124

لم يقف الفساد املالي الذي يكشف عنه الجدول ( )1بل تعداه إلى فساد مالي غير منظور يقدر بأكثر من هذه املبالغ املحصورة واملتأتية عن عقود أو
صفقات أو اختالسات من ترميم ملؤسسات الدولة أو تأجير طائرات وبواخر أواصالح وتعبيد طرق وما إلى ذلك ،ومن خالل الجدول ( )1يتبين أن جميع
القطاعات الحكومية قد هدرت فيها األموال من جراء الفساد اإلداري وشمل كل قطاعات الدولة العراقية.
ومن خالل املوازنات السنوية للدولة فأن املبالغ املهدورة قد وصلت إلى مايقارب  450مليار دوالر دون أن ينعكس ذلك على مشاريع تنموية إستراتيجية
ذات تأثير مباشر على هيكل االقتصاد العراقي بسبب الفساد من أعلى املستويات وال سيما التعاقد مع شركات وهمية أو شركات التملك الخبرة والكفاءة
ً
والتي تسببت بهدر األموال اضافة إلى أن وزارات الدولة تعد راعية للفساد واملفسدين وخصوصا عندما يتم تغليف الفساد بإطار قانوني  -تشريعي (فساد
مشرعن)( .الدليمي)2006 ،
ً
رابعا:االثاراالقتصادية املباشرة لغسيل األموال
إن اآلثار االقتصادية املترتبة على نشاط غسيل األموال قد تصيب بعض املتغيرات االقتصادية بصورة مباشرة دون أن تتوقف على متغيرات أخرى،
فغسيل األموال يؤثر مباشرة على الدخل القومي وتوزيعه ،إذا كان نشاط غسيل األموال يأخذ طابع التدويل أي أنه ال ينحصر في نطاق الحدود الوطنية
ً
وأنما عبر حدود الدول ،فهذا يؤدي إلى أن األموال املهربة إلى الخارج إلجراء عمليات الغسل عليها تمثل استقطاعات من الدخل القومي إذ تعد نزيفا
لالقتصاد الوطني إلى االقتصادات الخارجية وهذه األموال املحولة غير املشروعة تكون على حساب بقية اصحاب الدخول املشروعة في الدولة ،فاألفراد
الذين يجنون أموالهم من اقتراف الجرائم انما يحصلون على جانب مهم من الدخل الذي يتم تحويله إلى الخارج ليستثمر هناك ويكون في محصلة
اقتصادات الدول املضيفة لرأس املال وحرمان االقتصاد الوطني من استثماره في مشروعات محلية ،ان الدول التي تخرج منها روؤس األموال انما تحرم من
القيمة املضافة إلى الدخل التي يمكن أن تساهم إلى حد ما في توفير فرص العمل وزيادة األنتاج وتوازن االسعار واستقرارها ،إذ يترتب على عملية غسيل
ً
األموال زيادة في معدالت االستهالك وبذلك تحدث نقصا في االدخار وزيادة في االستهالك ال يقابلها حدوث زيادة مماثلة في الناتج املحلي االجمالي،كذلك
لغسيل األموال اضرار على املنافسة الحرة حيث يقوم غاسلو األموال بانتاج سلع وخدمات وبيعها بأسعار تقل عن أسعار التكلفة وهذا يؤثر على املشاريع
ً
االستثمارية املحليةالشريفة وتعرضها لإلفالس،كما يؤدي غسيل األموال إلى تدهور قيمة العملة الوطنية نظرا لالرتباط الوثيق بين هذه العملية وتهريب
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األموال إلى الخارج وما يعنيه ذلك من زيادة الطلب على العمالت االجنبية التي يتم تحويل األموال املهربة اليها بقصد االيداع في البنوك الخارجية او بغرض
االستثمار في الخارج ،والشك بأن النتيجة الحتمية لذلك هي أنخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العمالت االجنبية ،أي أن تبييض األموال يساهم في
تدهور قيمة العملة مما يوجب التصدي لها من اجل حماية العملة الوطنية( .القسوس)2002 ،
ً
خامسا :األثار االجتماعية لغسيل األموال:
 .1انتشار الفساد والجرائم االجتماعية مثل انتشار العصابات.
 .2ظهور حالة االختطاف او الحجز لغرض اجبار االخرين على دفع مبالغ أو تهديدهم بعدم التدخل بسياسات منظمات غسيل األموال.
 .3ضعف مستوى الخدمات املقدمة للجمهور.
 .4افساد الجهاز االداري من خالل شراء ذمم املسؤولين واالداريين.
 .5تغلب املصلحة الفردية على املصلحة العامة.
 .6تزايد حدة مشكلة الفقر وزيادة عدد العاطلين عن العمل وتدني مستويات املعيشة ملعظم أبناء املجتمع.
 .7تخريب املجتمع من خالل الفضائيات ووسائل االعالم املسيطر عليها من قبل عناصر الظاهرة.
ً
سادسا :في املجال السياس ي
إن غسيل األموال وما ينتج عنه من وجود اشخاص يمتلكون روؤرس أموال ضخمة غير مشروعة يؤدي إلى سيطرة هذه األقلية على املراكز
ً
االقتصادية والسياسية ويمنعون بالتالي اصحاب الكفاءات من الوصول إلى املراكز العليا إما خوفا من كشف حقيقة مصدر أموالهم غير املشروعة وإما
ً
خوفا من تهديد مراكزهم الذي وصلوا اليها بفضل تلك األموال غير املشروعة ويترتب على ذلك عدم االستقرار السياس ي واالقتصادي واالمني نتيجة لسعي
هؤالء األشخاص للوصول إلى املناصب الحكومية (شافي. )2005 ،

املبحث الثالث :الجهود الدولية ملكافحة جريمة غسيل األموال
ً
أوال :اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة االتجارغير املشروع في املخدرات فيينا 1988
تعتبر هذه االتفاقية فاتحة الجهود الدولية في مجال مكافحة عمليات تبييض األموال وأثرها املدمر على النظم االقتصادية واالجتماعية للدول وقد
وصل عدد الدول املوقعة على هذه االتفاقية إلى  153دولة من ضمنها العراق حتى عام 1998بحسب تقرير صادر عن الهئية الدولية ملراقبة املخدرات و
ً
قد اشارت مقدمة هذه االتفاقية إلى أن االطراف تدرك بأن االتجار الغير مشروع يدر أرباحا طائلة تمكن وتشجع املنظمات االجرامية الدولية على اختراق
ً
و تلويث وإفساد هياكل الحكومات واملؤسسات التجارية واملالية املشروعة واملجتمع على جميع مستوياته وتصميما من الدول املوقعة على هذه االتفاقية
على تعزيز التعاون الدولي في مجال محاربة التجارة غيراملشروعةباملخدرات فهي تدرك أن القضاء على ذلك هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع
الدول مما يستدعي اتخاذ اجراءات منسقة في اطار التعاون الدولي كما تدرك الدول اهمية تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون الدولي في
املسائل الجنائية لغرض منع األنشطة االجرامية الدولية ،نالحظ أن اتفاقية فيينا جاءت ملجهود متواصل قامت به االمم املتحدة في وضع حدود ملكافحة
املخدرات اال أن قيامها بربط جريمة غسيل األموال بجرائم املخدرات اوقع العديد من الدراسات القانونية في منزلق ادى إلى تصور أنشطة غسيل األموال
و كأنها محصورة فقط في األموال الناتجة عن تجارة املخدرات ،اال أن الجهود الدولية ادركت مؤخرا اهمية التمييز بينهما واظهار أن هناك مصادر اخرى
لألموال غير املشروعة اكثر اهمية من أموال املخدرات ،كما الزم هذا القانون املؤسسات املالية و البنوك واملصارف ( .الحلو)2007 ،
ً
ثنيا :قرارات لجنة االمم املتحدة ملكافحة املخدرات النمسا 1995
بحثت هذه اللجنة التدابير الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة املخدرات و غسيل األموال واصدرت القرارين التاليين :
 .1ضرورة التبليغ عن الصفقات املشبوهه او الغريبة إلى الوحدة املركزية للتحليل املالي والتي يتم أنشاءها في كل دولة من الدول االعضاء وأكدت على
تطويراالتصاالت الفعالة فيما بين أجهزه تنفيذ القوانين من اجل سهولة التحري عن أنشطة غسيل األموال واحالة من يقوم بها إلى القضاء كما اشار
القرار إلى اهمية تشجيع الدول االعضاء على االبالغ عن الصفقات املشبوهة وتكوين فرق عمل متعددة التخصصات تختص بالتحريات املالية وتوفير
التدريب في مكافحة الجريمة ومكافحة غسيل األموال ضمن برنامج االمم املتحدة .
 .2اتخاذ االجراءات الالزمة لضمان تعزيز التعاون بين برنامج االمم املتحدة املهتم بمكافحة املخدرات وبين فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية التابع
لالمأنة العامة لالمم املتحدة ،ثم عقدت اللجنة اجتماعا آخر في فيينا عام  1996لبحث االجراءات التي يمكن بواسطتها معرفة هوية أصحاب املعامالت
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التجارية وتشديد الرقابة لتنفيذ القوانين التي تتعلق بالبنوك ملنع استخدامها في عمليات غسيل األموال وفرض حظر على إيداع أموال دون معرفة
اسماء اصحابها .
ً
ثالثا :البنوك ودورها في مكافحة جريمة غسيل األموال
في البداية اليمكن معالجة الجريمة املنظمة دون التأكد على صحة وسالمة الجهاز املصرفي في البلد وأن هذا الجهاز محصن ضد أي اختراق من
جانب اختراق عصابات الجريمة املنظمة بصفة عامةوعصابات غسيل األموال بصفة خاصة وتعد جريمة غسيل األموال من الجرائم التي شهدها عالم
البنوك واملصارف في السنوات األخيرة حيث يحتاج املجرم القائم بعمليات الغسيل إلى ادخال األموال القذرة إلى بنك من البنوك لتخرج منه إلى نشاط آخر
ثم تعود مرة أخرى إلى ذات البنك او إلى بنوك اخرى و من ثم فإن الجهاز املصرفي يصبح قاسم مشترك ووسيط دائم في عالم غسيل األموال حتى دون أن
يكون طرفا وعنصرا فاعال فيه ،أن النشاط املصرفي بعملياته والعاملين فيه تتوفر فيهم يجب أن تتوفر فيهمالنزاهة والنقاء كأساس عمل ومقوم من
مقومات الوجود واالستمرار ،ومن ثم فأن عمل املكافحة يبدأ اوال بزيادة وعي العاملين في البنوك بهذه الجريمة وعناصرها وأبعادها أي استخدام قاعدة
بيانات ملعرفة العمالء والتقرب منهم ومتابعتهم عن قرب لحمايته من الوقوع تحت اغراء عصابات الجريمة املنظمة ومعايشة التطورات املختلفة التي يمر
بها العميل في هذا النشاط وتدريب موظفي البنك على كيفية اكتشاف العمليات املشبوهة وكيفية التعامل السليم معها مع تحديث وتطوير قطاعات جمع
املعلومات والبيانات في البنك مثل قطاع بحوث السوق ،قطاع االمن ،قطاع االستعالمات والتحريات القائم في كل بنك ،وهذا من أجل جمع البيانات
وتحليلها من أجل دفع الخطر الكامن وراءها( .عبد العزيز)2016 ،
ً
رابعا :السبل الكفيلة بحماية البنوك من عمليات غسيل األموال
ألن البنوك اجهزه تقوم على كيان من الثقة التي تكتسب وتتراكم من خالل نظم الحماية و الوقاية ضد اإلنحراف فأن السبل الكفيلة بحماية البنوك
من الفساد ومن اختراق عصابات الجريمة املنظمة هي:
 .1قيام البنوك بتطوير االداء املصرفي وابتكار االدوات املصرفية التي تحول دون توسع عصابات غسيل األموال مثل خدمات بطاقات الدفع االلكترونية
وغير االلكترونية التي تحد من حجم وفئات النقد املتداول وبالتالي تقلل من امكأنيات مزجها بأموال تجاراملخدرات أو األموال القذرة الناجمة عن
جرائم غسيل األموال وتبييضها .
ُ
 .2خدمات الصيرفة الشخصية التي تمكن البنك من املعرفة الكاملةبظروف واوضاع عمالئه ومعرفة كل ش ئ عنهم وبالتالي حماية ذاته وحمايتهم من
الوقوع ضحية عمليات غسيل األموال من خالل خلق وايجاد وظيفة مراقبة عمليات غسيل األموال لتكون في اطار الهيكل االداري لكل فرع من فروع
ً
ً
كفوء
البنك وداخل االقسام املتصلة بالعمليات النقدية املختلفة التي يمكن أن تتم عن طريقها عملية غسيل األموال ويتم تدريبه وإعداده إعدادا
ليصبح قادرا على التعرف باألنشطة التي يمكن أن يحتمل وراءها جرائم غسيل األموال .
 .3ضرورة قيام البنك بالتوسع في تأسيس الشركات االستثمارية املدروسة من حيث جدواها االقتصادية وبالتالي التقليل من لجوءه إلى عمليات املنافسة
مع عمالء مشكوك في اعمالهم ألن البنك يعتمد وينمو من خالل عمالئه وبذلك يقوم البنك بأنتقاء عمالء جيدين وهذا يدعم مستقبل البنك .
 .4أن يكون لدى البنوك االستعداد التام لغلق أي حسابات مشبوهة أو إيقاف التعامل بهذه الحسابات إلى حين اتضاح املوقف ومعرفة الحقيقة .
 .5قيام البنك بتأسيس مركز متطور لبحوث السوق حيث يحتاج النشاط املصرفي إلى معلومات متكاملة وكاملة عن األنشطة االقتصادية املختلفة
التي يقوم البنك بتقديم قروضه وتسهيالته املصرفية للمشروعات العاملة في النشاط االقتصادي ،ومن هنا فمن الضروري إنشاء مراكز بحثية قوية
لبحوث السوق تستطيع تزويد البنك بالبحوث والدراسات عن االساليب التي تلجأ إليها عصابات الجريمة في غسيل األموال .
 .6تقوية الصلة مابين البنك واجهزة املكافحة والضبط ملكافحة غسيل األموال .
ً
خامسا :مكافحة غسيل األموال في العراق
ً
استكماال للجهود املبذولة في إرساء القواعد السليمة للعمل املصرفي واملالي في االقتصاد العراقي يعمل البنك املركزي العراقي وفق البيئة التشريعية
والقوانين الصادرة ذات العالقة بمهامه وواجباته ،تم إلغاء قانون مكافحة غسيل األموال رقم  93لسنة 2004الذي اصدره برايمر ،تم اصدار قانون
جديد وفق املعايير الدولية ملكافحة غسيل األموال وتمويل االرهاب رقم  39لسنة  ،2015ويتضمن هذا القانون فقرات كثيرة نذكر بعض منهامايلي( :البنك
املركزي)2015 ،
 .1يؤسس في البنك مكتب إبالغ لدعم الجهود املبذولة ملكافحة غسيل األموال لحماية املؤسسات املالية واالقتصادية يسمى (مكتب مكافحة غسيل
األموال وتمويل االرهاب) بمستوى دائرة عامة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي واالداري ويمثله مديرعام املكتب او من يخوله،يتبع وحدة
مكافحة الجريمة االقتصادية .
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تدقيق الحسابات الختامية للمصارف وشركات االستثمار والتحويل املالي،كذلك قامت وزارة الداخلية لالستخبارات والتحقيقات الجنائية
باالستعالم عن  472من مؤسس ي الشركات وبدوره قام البنك املركزي العراقي من خالل مكتب االبالغ عن غسيل األموال وتمويل االرهابباالستعالم
عن  573من املؤسسين للشركات .
اعداد آلية عمل موحدة للمفتشين لغرض تدقيق ومتابعة اداء وحدات غسيل أموال في املصارف ومدى فعاليتها في رصد الحاالت املشبوهة كذلك
اعداد آلية عمل موحدة للمفتشين لغرض تدقيق اعمال شركات الصرافة ومدى التزامها بالقوانين والتعليمات الصادرة والواردة من الخارج لخطورة
هذه املعامالت .
تنفيذ ومتابعة جميع االلتزامات واملتطلبات املتعلقة بتقييمجمهورية العراق بشأن مكافحة األموال وتمويل االرهاب مع كافة الجهات سواء كانت
داخل العراق او خارجه وكذلك املشاركة في اجتماعات الفريق الوطني املعني بالرد عن هذا التقييم .
ادخال الكادر االداري املكلف بمكافحة غسيل األموال وتمويل االرهابب دورات خاصة بكيفية التعامل مع هذه الجريمة .
جمع وتحليل ونشر البالغات عن التعامالت املالية الخاضعة إلى املراقبة املالية .

ً
سادسا :األجهزة الوطنية املسئولة عن مكافحة الفساد في العراق:
يوجد في العراق ثالث مؤسسات رقابةتعمل على مكافحة الفساد االداري واملالي وهي:
 .1هيئة النزاهة العامة:
أنشأت بموجب االمر االداري  55لسنة 2004مهمتها التحقيق في حاالت الفساد املشكوك فيها كقبول الهدايا والرشاوي واملحسوبية وسرقة األموال
العامة والتمييز على االساس العرقي او الطائفي واستغالل السلطة لتحقيق اهداف شخصية أو سوء استخدام األموال العامة ،ولكنها اخفقت في عملها
لسيطرة االحزاب الحاكمة عليها .
 .2املفتشون العامون:
أنشأت مكاتب املفتشين العامين بموجباالمر  57لسنة 2004في الوزارات كافة مهمتها املراجعة والتدقيق لرفع مستويات املسؤولية والنزاهة واالشراف
على عمل الوزارات ومنع حاالت التبذير وإساءة استخدام السلطة والتعاون مع هيئة النزاهة ،ولكن أكثر موظفيها تعمل لحساب األحزاب الحاكمة.
 .3ديوان الرقابة:
وهي الجهة املسؤولة عن التدقيق املالي في العراق أنشأت بموجب االمر اإلداري  77لسنة  2004مهمتها تزويد الجمهور والحكومة باملعلومات الدقيقة
الخاصة بالعمليات الدقيقة الخاصة بالعمليات الحكومية واالوضاع املالية لغرض تعزيز االقتصاد من خالل مهمة التدقيق املالي وتقييم االداء ومكافحة
الفساد املالي،أدى الصراع على املال بين أصحاب النفوذ السياس ي واالقتصادي وانتشار الفساد بين كبار موظفي الدولة في العراق إلى ارتفاع ظاهرة تبييض
األموال (غسل األموال) ،خالل السنوات األخيرة حيث تحولت إلى جريمة منظمة تدافع عنها عصابات ولها هياكل تنظيمية ما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير
تناهض جرائم األموال في بلد نفطي نخر الفساد أكثر مؤسساته ،كشفت اللجنة املالية في البرملان العراقي عن خسارة البالد نحو  360مليار دوالر ،بسبب
عمليات الفساد وغسيل األموال في مدة  9سنوات في الفترة ما بين عامي  2006و 2014والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق نوري املالكي البالد .
االستنتاجات:
 .1ال يمكن تجاهل البعد االقتصادي لهذه الجريمة ملا لها تأثير في تدمير اقتصاد الدولة وتأخيره عن ركب التقدم االقتصادي واالجتماعي وكافة املجاالت
في البلد.
 .2عدم قدرة الدولة بمفردها على مكافحة جريمة غسيل األموال ألن أنشطة هذه الجريمة تتجاوز حدود الدولة الواحدة.
 .3جريمة غسيل األموال من الجرائم االقتصادية مرتبطة مع االقتصاد الخفي وهذا ينعكس بآثاره السلبيةعلى اقتصاد الدولة .
 .4وفي الدولة العراقية نمت هذه الظاهرة بكل اركأنها فياالحزاب التي حكمت العراق للمدة .2020 - 2003
التوصيات:
 .1سيادة دور الدولة واخذ دورها في مراقبة األنظمة املالية وزيادة تعاونها مع الدول ملراقبة املصارف والبنوك التي تستقبل هكذا أموال على املستويين
الوطني والدولي وتنبيه املصارف والبنوك في حالة تحويل أموال كبيرة من قبل االشخاص وابالغ الجهات املختصة.
 .2هناك طرق وأساليب جديدة بارعة متبعة فيهذه الجريمة في الوقت الحاضر ،لذا نرجومن الدول أخذ الحيطة والحذر وكشف هذه االساليب
ً
ً
ومعالجتها بتفعيل دور جهاز مكافحة جريمة غسيل األموال وتزويده بالخبرات الدولية وتدريبه فنيا واداريا وإيجاد عقوبات صارمة في النظم القانونية
في البلد .
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تشكيل هيئات مراقبة على عمليات غسيل األموال واعطاءها الصالحيات الكافية في اتخاذ القرار بشأن مصادرة األموال املغسولة واعادتها
واستثمارها في قطاع اإلنتاج العام الخاص بالدولة.
ايجاد آليات واجراءات للتعاون الدولي في مكافحة هذه الجريمة والقضاء عليها وعلى مرتكبيها وربطها بوزارة الداخلية .
السيطرة على املنافذ الحدودية؛ للسيطرة على عدم دخول السلع مثل املخدرات والسالح ومعاقبة من ُيدخلها إلى البلد.
اعطاء دور مهم لالعالم للتحذير من وقوع عامة الشعب ضحايا ألساليب غاسلي األموال ببرامج توعية شاملة لهذه الجريمة عبر القنوات الخاصة
بالدولة .
االيعاز للجامعات واملعاهد بأعداد دورات تثقيفية خاصة بمكافحة جريمة غسيل األموال وكيفية مواجهتها وتعريفهم بأساليبها وعناصرها وتشجيع
الطلبة ذوي االختصاص بهذا املجال بإعداد البحوث والرسائل واالطاريح.
اشراك وتعاون أجهزة األمن واملخابرات في الدولة ومالحقة املجرمين الذين يمارسون هذه الجريمة.
ً
وأخيرا ربط موضوع غسيل األموال بالشريعة االسالمية واالخالق والضمائر.
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Abstract: The aim of the research is to indicate that the crime of money laundering is like a bridge over which the
dirty money is generated by stealing public money or trading in human organs and drugs. In addition, the trials to
use banking channels and financial institutions to implement bank transfers of funds resulted from this illegal entry
and deposited in banks and institutions of other countries in order to change the illegal character of these funds and
put great difficulties in tracking them before the security authorities. Then the research mentions the process of repumped into the declared economy again with a new formula that has removed the fingerprints of accusation and
has become contrary to its first reality and then entered it into the state's investments by establishing economic
projects in the various activities that generate huge profits. This phenomenon has become a major catastrophe for
the financial and administrative economy of the state. In this research, data for the period 2004-2016 related to the
Iraqi economy were used with a comparative analysis of the phenomenon in order to determine the experiences of
the leading countries in combating this phenomenon and based on what appeared on the Iraqi economy from the
collapse of the economic system entirely From all sides and for all economic and service sectors in particular. This
study concluded that corruption has no specific address or location as it included financial and administrative
scandals alike, especially the public sector in the Iraqi state. The researcher recommends fighting this phenomenon
by the security services in the state and combating attacks on public money which is often done by politicians and
government officials in the state with tying the economy of the country with massive loans, especially IMF loans.

Keywords: money laundering; the informal economy; financial corruption; administrative corruption; International
Monetary Fund; illegal entry.

References:
[1] 'bd Al'zyz, Khnfwsy, Al'wlmh Wtathyratha 'la Aljhaz Almsrfy, T1- Dar Alayam Llnshr Waltwzy', 'man, (2016),
pp. 219-220.
[2] 'ly. Abrahym 'ly Mhmd, Alathar Alaqtsadyh Ljrymt Ghsyl Alamwal Wdwralqwanyn Al'qabyh Fy Mkafhtha
(Drast Mqarnh), Mjlht kryt Ll'lwm Aladaryh Walaqtsadyh, 9(27) (2013), pp. 139.
[3] Al'mry. Ahmd Bn Mhmd, Jrymt Ghsyl Alamwal, T1- Mktbt Al'bykan Llnshr, Alryad, (2000), pp. 253-254.
[4] Ahmd. Abrahym Syd, Mkafht Ghsyl Alamwal, T1, Almktbh Al'sryh Llnshrwaltwzy', Alqahrh, (2010), pp. 66-67.
[5] Asma'yl, Mhmd Sadq, Aldyry, W'bd Al'al, Jra'em Alfsad Byn Alyat Almkafhh Alwtnyh Waldwlyh- Drash
Qanwnyh Ttbyqyh Mqarnh, T1-Almrkz Alqwmy Llasdarat Alqanwnyh, Alqahrh, (2012), pp. 88-89, 131-132
[6] Albnk Almrkzy Al'raqy, Altqryr Alsnwy Llastqraralmaly L’am 2015, S36-37-38.
[7] Aldlymy. Blasm Jmyl Khlf, Ab'ad Jrymt Ghsyl Alamwal Wan'kasatha 'la Alaqtsad Al'raqy, Bhth Mnshwr 'la
Almwq' Alalktrwny: www.iraq.2020.0 rg/ print.php?
[8] Aldlymy. Mfyd Nayf Trky, Ghsyl Alamwal Fy Alqanwn Aljna'y (Drash Mqarnh), T1- Dar Althqafh Llnshr, 'man,
(2006), pp. 37, 67, 68.
[9] Alhlw. 'Ebdallh Mhmwd, Aljhwd Aldwlyh Wal'rbyh Lmkafhh Jrymh Tbyyd Alamwal (Drash mqarnh), T1Mnshwrat Alhlby Alhqwqyh, Byrwt, (2007), pp. 60, 105-106
207

Global Journal of Economics and Business, 8(2) (2020), 194-208

اميره مرزه

جريمة غسيل األموال وتأثيرها على اقتصاد الدولة

[10] Jwdh. Slah, Ghsyl Alamwal, Qwanyn Mkafht Ghsyl Alamwal Fy Al'alm, Khbyrjm'yh Aldra'b Almsryh- 'dwjm'yh
Aldra'b Aldwlyh -Latwjd Tb'eh, S31-35.
[11] Alkhdyry. Mhsn Ahmd, Ghsyl Alamwal (Alzahrh- Alasbab- Al'elaj), T1- Mjmw'h Alnyl Al'rbyh Llnshr, Alqahrh,
(2003), pp. 67.
[12] Mtr, Hmd 'bd Allh 'ly, Zahrt Ghsyl Alamwal, Akadymyt Shrtt Dby Llnshr, Alamarat Al'rbyh Almthdh, (2011), pp.
42-43.
[13] Almwq' Alalktrwny, http://ar.wikipedia.0rg /wiki /
[14] Alqa'ewry.Arwa, Jrymt Ghsyl Alamwal, T1, Dar Wa'l Llnshr, 'man, (2002), pp. 33
[15] Alqsws. Rmzy Njyb, Ghsyl Alamwal (Jrymt Al'sr) Drast Mqarnh- T1, Dar Wa'l Llnshr, 'man, (2002), pp. 15-16,
59, 83-84
[16] Alrby'y. Mstfa Rashd 'ly, Zahrt Ghsyl Alamwal Wan'kasatha 'la Alaqtsad Al'raqy, Rsalh Majstyr mqdmh Ela Mjls
Klyt Aladarh Walaqtsad, Jam't Wast, (2003), pp. 120
[17] Rhmn. Awzdn Hsyn, Jrymt Ghsyl Alamwal Fy Alqanwn Al'raqy, Atrwhh Dktwrah Mqdmh Ela Mjls Klyt Alqanwn
Walsyash, Jam'et Slah Aldyn, Qsm Alqanwn, (2008), pp. 2.
[18] Alrkybat. Kayd Krym, Alfsad Aladary Walmaly, T1- Dar Alayam Llnshrwaltwzy'¬, 'man¬, (2015), pp.74.
[19] Shafy. Nadr 'bdal'zyz, Jrymh Tbyyd Alamwal (Drash Mqarnh), T2- Alm'ssh Alhdythh Llktab, Lbnan- Trabls,
(2005), pp. 366.
[20] Shwman. Nsr, Athr Alsryh Almsrfyh 'la Tbyyd Alamwal, T2, Jam't Alqahrh, (2009), pp. 42-43.
[21] Slyman. 'bd Alftah Slyman, Mkafht ghsyl Alamwal, T1- Daralktb Alqanwnyh Llnshr, Alqahrh, (2002), pp. 134.
[22] Taj Aldyn. Myadh Slah Aldyn, 'mlyat Ghsyl Alamwal Wsbl Mwajhtha Mn Khlal Altshry'at Waljhaz Almsrfy, Rsalt
Majstyr Mqdmh Ela Klyt Aladarh Walaqtsad, Qsm Al'lwm Almsrfyh, Jam't Almwsl, (2005), pp.5,4.
[23] Alwqa'e' Al'raqyh, Al’dd 3984 - 2004- S89, 227-228 aljz' Alawl
[24] Alzfyry. Fayz, Mwajht Ghsyl Alamwal, T1, Mjls Alnshr Al'lmy, Jam't Alkwyt, (2004), pp. 6-8.

208

Global Journal of Economics and Business, 8(2) (2020), 194-208

املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال
)Global Journal of Economics and Business (GJEB
Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/GJEB/home.aspx

www.refaad.com

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

تقييم جودة خدمة الرعاية التمريضية من وجهة نظراملرض ى باملستشفيات السودانية
محمد الحسن شريف محمد
أستاذ ادارة األعمال املشارك -كلية التجارة -جامعة النيلين -السودان
منسق قسم ادارة االعمال جامعة نجران
drsharef2011@gmail.com

عبد الغفار عبد هللا حامد علي
أستاذ ادارة األعمال املساعد -كلية الشرق االهلية -السودان
أستاذ ادارة االعمال املساعد -جامعة نجران
abd.algfar2011@gmail.com

تاريخ استالم البحث2019/12/19 :

تاريخ قبول البحث2020/2/11 :

DOI: https://doi.org/10.31559/GJEB2020.8.2.3

امللخص:
سعت الدراسة الحالية إلى تقييم جودة الخدمة التمريضية من وجهة نظر املرض ى املنومين باملستشفيات السودانية .استخدمت الدراسة أسلوب
العينة العشوائية الطبقية التناسبية الختيار أفراد عينة الدراسة ،وشملت العينة عدد من املستشفيات الخاصة والعامة وتم توزيع استبانة البحث على
ً
( )150فردا .وبعد التحليل خلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) )0.05نحو مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية
ً
التمريضية الفعلية واملدركة من قبل املرض ى املنومين في املستشفيات الخاصة والعامة في السودان تبعا ملتغير الجنس .كذلك وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة) )0.05نحو مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية الفعلية واملدركة من قبل املرض ى املنومين في املستشفيات
ً
تبعا ملتغير نوع املستشفى .وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها ضرورة إلتزام املستشفيات الخاصة والعامة بتطبيق املعايير القياسية لخدمة
الرعاية التمريضية ومتابعة ذلك من جهات اإلختصاص وإزالة الفوارق في اإللتزام بين هذه املستشفيات .وإستحداث وحدة إدارية باملستشفيات الخاصة
والعامة تعنى بشؤون الجودة ،ملتابعة تطبيق املعايير القياسية لخدمات الرعاية الصحية بأنواعها املختلفة وتحديد مدى اإلستجابة لها بإستمرار من أجل
الوقوف على نقاط الضعف ومعالجتها بهدف تحسين جودة خدمات الرعاية التمريضية.
الكلمات املفتاحية :تقييم الجودة؛ خدمة الرعاية التمريضية؛ املستشفيات.

املقدمة:
تواجه املؤسسات الصحية في السودان العديد من التحديات من أبرزها ارتفاع تكاليف العالج وانخفاض مستويات جودة الخدمات الصحية إلى
ً
جانب تدني مستوى الرضا لدى املستفيدين ولدى املوارد البشرية في املؤسسة ،لذلك يعتبر منتوج املؤسسات الصحية في السودان أكثر حساسية نظرا
لطبيعة املنفعة التي تستفيد منها كل املجتمعات بصورة ال تستلزم التأجيل واالنتظار .وتدرك املؤسسات الصحية في السودان أن اإلنسان هو العامل
األساس ي لعمليات التنمية وهو الذي يعتمد عليه في نجاح هذه العمليات واستقرارها ،االمر الذي أدى إلى تزايد اهتمام املؤسسات الصحية بتحسين
الخدمات الصحية في ظل التغير امللحوظ في سلوك املستفيدين من الخدمات الصحية وكذلك رغبة املجتمع السوداني في املشاركة في حيثيات الرعاية
الصحية واملطالبة بتحسين هذه الخدمة لذلك تزايد االهتمام بسبل رفع كفاءة املؤسسات الصحية وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها .ومن أهم أنواع
خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها املستشفيات االستشفائية خدمة الرعاية التمريضية والتي تعني مدى السيطرة التى يمتلكها األطباء واملمرضون على
مهاراتهم وخبراتهم وسلوكياتهم أثناء تقديم الخدمة في املجال التمريض ى والسلوكى للمرض ى أثناء إقامة املريض في املستشفى .فمن خالل هذا الدور البارز
الذي تلعبه تظهر أهمية الخدمة التمريضية في الرعاية الصحية الشاملة للمرض ى فهي تمثل املحور االساس ي في التنفيذ الدقيق إلرشادات الطبيب املعالج
ً
والتنسيق مع األنشطة الصحية األخرى التى تسهم في تحقيق الرعاية الشاملة ،ومراقبة تطورات الوضع الصحى للمرض ى فضال عن املعاملة اإلنسانية
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ً
وتخفيف االالم بما يساعد املرض ى على الشفاء العاجل .ونظرا ملحدودية الدراسات التي تناولت أبعاد جودة الخدمات الصحية وخاصة الخدمات التمريضة
في السودان جاءت هذه الدراسة ملعرفة مستوى جودة خدمات الرعاية التمريضية التي تقدمها املستشفيات السودانية .باعتبار أن مؤشر جودة الخدمات
التمريضية يعتبر مؤشر أساس ي لفعالية الخدمات الصحية ألن األمر يتعلق باملنتوج الصحي الذي تقدمه املؤسسات الصحية لألفراد والجماعات.
مشكلة الدراسة:
حققت العديد من املؤسسات الصحية في السودان نجاحات ملموسة في اإلهتمام بجودة خدمات الرعاية الصحية ،إال أن تطبيق برامج التحسين
املستمر في جودة خدمات الرعاية الصحية لم يصل في نجاحه إلى ماوصلت إليه املنظمات العاملية املختلفة (االحمدي .)403 ،2000 ،ويعود ذلك إلى تأخر
إدراك منظمات الرعاية الصحية في السودان إلى مزايا تطبيق مفهوم الجودة في إطار سعيها إلى تحقيق أهدافها وخاصة األهداف املرتبطة بتقديم خدمات
الرعاية التمريضية ،فتطبيق معايير جودة خدمة الرعاية التمريضية يعتبر من األمور األساسية املرتبطة بجودة األهداف التى تسعى املستشفيات لتحقيقها
ً
من أجل الوصول إلى مستوى متطور من الخدمات الصحية ( .)Hund, 1995, 3علما بان هنالك العديد من البحوث والدراسات تناولت بالتحليل املؤشرات
واألبعاد املختلفة للحكم على جودة الخدمات الصحية ركزت في مجملها على الرعاية الصحية واهملت جانب مهم جدا وهو جودة الرعاية التمريضية.
عليه جاءت هذه الدراسة ملعرفة مستوى جودة خدمات الرعاية التمريضية التي تقدمها املستشفيات السودانية للمرض ى املنومين باملستشفيات .وذلك
من خالل االجابة على السؤال التالي :هل توجد فروق في مستوى جودة خدمات الرعاية التمريضية املقدمة من املستشفيات السودانية من وجهة نظر
املرض ى املنومين بإستخدام نموذج مقياس األداء الفعلى "."SERVPERF
أهداف الدراسة:
 .1معرفة مدى وجود فروق في تطبيق املستشفيات السودانية ملعايير جودة خدمة الرعاية التمريضية للمرض ى املنومين.
 .2معرفة مستوى جودة خدمة الرعاية التمريضية باملستشفيات الخاصة والعامة بالسودان من وجهة نظر املرض ى املنومين باملستشفيات.
 .3تسليط الضوء على الخدمات التمريضية التي تقدمها املستشفيات السودانية وأثرها على رضا املرض ى املنومين باملستشفيات.
 .4معرفة مدى وجود فروق في إستجابات املبحوثين حول مستوى جودة خدمة الرعاية التمريضية الفعلية املدركة من قبل املرض ى املنومين في
ً
املستشفيات الخاصة والعامة في السودان تبعا ملتغيرات الجنس والعمر ،ونوع املستشفى واملستوى التعليمي.
أهمية الدراسة:
تتضح اهمية الدراسة من الدور الفعال الذ ي تقوم بها املؤسسات الصحية كقطاع خدمي فعال في احداث التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك
من خالل تقييم جودة الخدمات الصحية وخاصة خدمة الرعاية التمريضية بسبب ان االنسان يعتبر هو املحور الرئيس ى في النظام الصحي ،ومصدر
الطلب االساس ي على خدمات الرعاية الصحية التى تقدمها املستشفيات .كما تعتبر هذه الدراسة خطوة مهمة ملعرفة مستوى جودة الخدمات التمريضية
املقدمة للمرض ى املنومين باملستشفيات الخاصة والعامة السودانية ،وذلك من خالل استطالع رأي املرض ى االمر الذي سيساعد هذه املستشفيات في
استخدام مقاييس مناسبة لقياس فاعلية الخدمات التمريضية وتقييم جودتها ومعرفة مناطق القوة والضعف فيها.
فرضيات الدراسة:
تقوم الدراسة على الفروض اآلتية:
الفرضـ ــية األولى :توجد فروق ذات داللة إحصـ ــائية عند مسـ ــتوى الداللة ) )0.05نحو مسـ ــتوى جودة خدمة الرعاية التمريضـ ــية الفعلية املدركة من قبل
ً
املرض ى املنومين في املستشفيات تبعا ملتغير الجنس.
الفرضــية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصــائية عند مســتوى الداللة ) )0.05نحو مســتوى مؤش ـرات جودة خدمة الرعاية التمريضــية الفعلية املدركة
ً
من قبل املرض ى املنومين في املستشفيات تبعا ملتغير العمر.
الفرض ــية الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحص ــائية عند مس ــتوى الداللة ) )0.05نحو مس ــتوى جودة خدمة الرعاية التمريض ــية الفعلية املدركة من قبل
ً
املرض ى املنومين في املستشفيات تبعا ملتغير نوع املستشفى.
الفرض ــية الرابعة :توجد فروق ذات داللة إحص ــائية عند مس ــتوى الداللة ) )0.05نحو مس ــتوى جودة خدمة الرعاية التمريض ــية الفعلية املدركة من قبل
ً
املرض ى املنومين في املستشفيات تبعا ملتغير املستوى التعليمي.
منهجية الدراسة:
في ضوء أهداف الدراسة وفرضياتها ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي املعتمد على الدراسة امليدانية باعتباره املنهج املناسب وطبيعة
الدراسة واغراضها.
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مجتمع الدراسة:
ً
نظرا ألن مجتمع الدراسة غير متجانس حيث أن الدراسة تشمل مستشفيات خاصة وعامة ،فمن الضروري إختيار عينة طبقية تتمثل فيها الفئات
املختلفة ،عليه فقد استخدمت الدراسة العينة العشوائية الطبقية التناسبية من أجل أن تمثل كل طبقة (فئة) من مجتمع الدراسة في العينة حيث
إختيرت عينة الدراسة بدقة متناهية .يتكون مجتمع الدراسة من املرض ى املنومين بكل من مستشفي الفيصل التخصص ي ،مستشفي السالح الطبي
ومستشفي كسال التعلمي والبالغ عددهم ( )150فرد حسب اإلحصائية التي قام بها الباحثان في ذلك التاريخ.
عينة الدراسة:
اعتمدت الدراسة على نظام العينة العشوائية الطبقية التناسبية املتكونة من ( )150مريض منوم بعدد من املستشفيات الخاصة والعامة
السودانية ،وقد تم توزيع االستبانات واسترجع منها ( )125استبانة بنسبة استرجاع بلغت ( ،)%83وتم استبعاد ( )25استبانة لعدم صالحيتها للتحليل
بنسبة بلغت (.)%17
أدوات الدراسة:
اعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات واختبارها وهي عبارة عن أداة تحتوي على مجموعة من األسئلة املصممة لجمع
ً
البيانات الالزمة عن املشكلة ،وتعتبر من أكثر طرق جمع البيانات استخداما في الحصول على املعلومات بطريقة مباشرة من املبحوثين .وتكونت االستبانة
من جزئيين يتناول الجزء األول منها البيانات الشخصية إلفراد عينة الدراسة ،ويغطي الجزء الثاني األسئلة الخاصة بفرضيات الدراسة .وصممت خيارات
اإلجابة على أسئلة االستبانة على مقياس ليكرت الخماس ي املتدرج (موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة) حسب الدرجات
( )5،4،3،2،1على التوالي .وسيتم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية) )SPSS) (Statistical Package for Social Sciencesلتحليل
البيانات واثبات أو نفي الفروض.
مصادرجمع البيانات واملعلومات:
• املصادراألولية :تم جمع البيانات الخاصة بهذه الدراسة عن طريق االستبيان ،بسبب أن هذ ا النوع من أدوات جمع البيانات يتيح الفرصة للباحث
الستخدام بعض األساليب اإلحصائية لتحقيق أهداف البحث املرجوة.
• املصادر الثانوية :تمثلت في الكتب واملراجع والدراسات العلمية السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة والدوريات والنشرات والرسائل واملواقع
االلكترونية.
حدود الدراسة:
طبقت الدراسة على املرض ي املنومين بكل من مستشفي كسال التعليمي ومستشفي السالح الطبي ومستشفي الفيصل التخصص ي ومستشفي
الروضة التخصص ي في الفترة من .2017/1/31 – 21
محددات الدراسة:
تم اختيار املستشفيات على أساس الحد االدني للمرض ى وهو  30مريض .وعدد العاملين ال يقل عن  25عامل.
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أبعاد جودة الخدمات التمريضية
الضمان

االستجابة

االعتمادية

تتو
فر

العمل على إقامتها

الملموسية

التعاطف

ل
ا

ن
ع
م
إم كانية إقامة أبعاد جودة الخدمات التمريضية
شكل( :)1نموذج الدراسة

الدراسات السابقة:
فيما يلي نستعرض بعض الدراسات السابقة املرتبطة بالدراسة بغرض التعرف على النتائج التي توصلت اليها تلك الدراسات:
• دراسة داخل ( )2018بعنوان قياس وتقييم جودة الخدمات الصحية باملؤسسات الصحية بالعراق .هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة
الخدمات الصحية باملستشفيات الصحية العمومية والخاصة .وتوصلت الدراسة إلى أن املستشفيات تطبق أبعاد الخدمة الطبية االعتمادية،
وامللموسة ،والتعاطف ،واالمان باستثناء بعد االستجابة .كما توصلت إلى أن مستوى جودة الخدمات الصحية ال ترقى إلى املستوى املقبول حيث اتضح
أن مستوى الجودة ضمن املتغير التعاطف دون املستوى املطلوب ومن ناحية االستجابة كان ضعيف وبالتالي فان متغير االعتمادية وامللموسة يبدوان
ً
ضعيفان أيضا .واوصت الدراسة بتوفير الحوافز والدورات التدريبية للعاملين وتبسيط االجراءات لتقديم الخدمات الطبية باالضافة إلى استحداث
وحدة إدارية تعنى بالجودة وأبعادها.
• دراسة الحنيطي ( )2017بعنوان الخدمات الصحية في املستشفيات الحكومية في محافظة العاصمة /االردن .هـدفت الدراسـة الـى تقيـيم
الخـدمات الصـحية فـي املستشفيات الحكوميـة ملحافظـة العاصـمة ،والتعـرف علـى واقـع الخـدمات الصـحية وأهـم نقـاط الضـعف فيهـا من حيـث
(محدوديـة الكـادر الطبـي ،محدوديـة الكـادر التمريضـي ،عـدم ت ــوفر املس ــتلزمات الطبي ــة ،ع ــدم ت ــوفر األجه ــزة الطبي ــة الحديث ــة ،ط ــول فتـ ـرات انتظ ــار
املرض ــى ،أس ــلوب معاملـ ـة املرض ى واملراجعين) من وجهة نظر املرض ى واملراجعين ،واعتمــدت الدراس ــة عل ــى املــنهج الوصــفي التحليل ــي مــن خ ــالل اســتبانة
تــم تطبيقهــا عل ــى عينــة الدراسة .وتوصلت الدراسة الى نتائج أهمها وجود العديـد مـن نقـاط الضـعف فـي املستشفيات املدروسـة أهمهـا محدوديـة الكـادر
الطبـي ،والتمريضـي ،فأعـداد األطبـاء واملمرضـين ال تتناسـب مـع أعـداد املرضـى واملـراجعين فـي املستشفى ،كمـا أنه ال يوجد لـدى املستشفيات البـديل
املتخصـص فـي حـال غيـاب أحـد األطبـاء فـي تخصـص معـين .كمـا أشـارت الدراسـة إلـى عـدم ك فايـة املسـتلزمات الطبيـة بشـكل دائـم ،وهنـاك نقـص فـي
األجهـزة الطبيـة الحديثـة واملتطـورة ،ممـا يتطلـب نقـل بعـض الحـاالت الــى مستشـفيات أخرى ،وقــد أشـارت النتــائج إلـى أن فتــرات انتظـار املرضــى هـي
أكبــر املشـكالت التــي يعاني منها مراجعو املستشفيات مما قد يشكل خطورة على املريض.
• دراسة ابو عيد واخرون ( )2015بعنوان تقييم جودة الخدمة الصحية في املستشفيات الحكومية العاملة في جنوب الضفة الغربية بفلسطين.
هدفت الدراسة إلى تقييم جودة الخدمة الصحية في املستشفيات الحكومية العاملة في جنوب الضفة الغربية بفلسطين باستخدام مقياس
 SERVBERFمن وجهة نظر املراجعين واملرض ى .وخلصت الدراسة إلى أن مستوى جودة الخدمة الصحية متوسطة بشكل عام على جميع مجاالت
الدراسة .واوصت الدراسة بضرورة اهتمام االدارة باملستشفيات بتقييم املراجعين واملرض ى لجودة الخدمة الصحية بسبب ان تقييم الخدمة من
امللتقين للخدمة يشكل ركنا اساسيا من اركان الجودة محليا وعامليا ،كما اوصت بضرورة بناء مستشفيات جديدة في جنوب الضفة الغربية بسبب
الكثافة السكانية العالية وحاجة املجتمع لوجودة مستشفيات بجودة عالية.
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• دراسة يحياوي وبوحديد ( )2014بعنوان تقييم جودة الخدمات الصحية ومستوى رضا الزبائن عنها بمدينة باتنة الجزائرية .وهدفت الدراسة
الي معرفة مستوى جودة الخدمات الصحية املقدمة من املؤسسات االستشفائية الخاصة بباتنة ومدى رضا الزبائن عنها من خالل املعايير املستخدمة
في التقييم .وبينت نتائج الدراسة االبعاد التي يستخدمها الزبائن لتقييم وجودة الخدمات الصحية والتي تعكس مستوى رضاهم .ولقد اوصت الدراسة
بمجموعة من التوصيات التي من شأنها رفع كفائة وفاعلية الخدمات املقدمة من املوسسات االستشفائية واملتعلقة بتحسين مستوى جودة الخدمات
الصحية املقدمة للمرض.
• دراسة الغامدي ( )2013بعنوان جودة الخدمات الصحية بمستشفيات الباحة باململكة العربية السعودية .هدفت الدراسة إلى معرفة أثر جودة
الخدمات الصحية املقدمة على رضا املرض ى بمنطقة الباحة .وأظهرت الدراسة أن  %46.5من افراد عينة الدراسة كانوا راضين عن الخدمات املقدمة
من املستشفيات ،بينما  %48.6غير راضين عن الخدمات املقدمة لهم من تلك املستشفيات .وقد اثبتت الدراسة احصائيا باستخدام االختبارات
االحصائية ان هناك عالقة طردية وقوية بين جودة الخدمة املقدمة ورضا املرض ى ،بمعني انه كلما كان مستوى جودة الخدمات عالية كان مستوى
رضا املريض عالي .كما اثبتت الدراسة ان بعد التعاطف ( اعطاء اهتمام خاص لكل مريض ،وتقديم افضل الخدمات ملصلحة املرض ي) وبعد العناصر
ً
املادية امللموسة ( التجهيزات الحديثة ،واملرافق الجاذبة للمراجعين ،ومظهر االطباء واملوظفين) هي البعدين التي تؤثر تأثيرا اكبر من االبعاد األخرى
(االعتمادية ،واالستجابة ،واالمان) على درجة رضا املريض عن الخدمات املقدمة .وأوصت الدراسة بان يتم بذل مزيد من الجهد بالتركيز على بعد
التعاطف والذي يمكن تعزيزه لدي االطباء واملوظفين بدون اي تكاليف اضافية وذلك لالرتقاء بمستوي جودة الخدمات الصحية املقدمة ،والتركيز
على بعد العناصر املا دية امللموسة واالستفادة من االعتمادات املالية في تطوير هذا البعد املهم والذي اثبتت الدراسة اهميته لدى افراد العينة.
• دراسة  )2011( Kumarبعنوان فحص الجودة والكفاءة في نظام الرعاية الصحية في الواليات املتحدة .هدفت الدراسة إلى معرفة كفاءة خدمات
الرعاية الصحية وتقديم رؤى حول جهود إصالح الجودة ،وسياسة الرعاية الصحية املعاصرة والتغييرات القادمة عليها من قبل االتحاد الفدرالي
والسياسة املالية الخاصة بذلك ،والخروج بتوصيات من أجل تحسين نظام الرعاية الصحية في الواليات املتحدة مقارنة مع تلك الدول املتقدمة األخرى.
وأظهرت نتائج الدراسة أن نظام الرعاية الصحية األمريكي مهم ومفيد القتصاد البالد وسياسة اإلنفاق الحكومية .ويتميز بأنه األغلى في العالم ولكنه
األقل فاعلية باملقارنة مع الدول األخرى ،مما انعكس سلبا على املاليين من املواطنين بسبب تكاليف الرعاية الصحية املتزايدة.
• دراسة  )2011( Eleuchبعنوان إدراك نوعية الخدمات الصحية في اليابان .هدفت الدراسة إلى تقييم تصورات املرض ى اليابانيين لنوعية الخدمة
والرعاية الصحية وتسليط الضوء على ميزات الخدمة االكثر وضوحا .واستخدمت الدراسة البرمجة غير الخطية ،واعتمدت على نموذج املبعثر
للكشف عن أهمية الرعاية الصحية وميزات الخدمة الصحية للحكم على جودة الخدمة .أظهرت نتائج الدراسة بأن املرض ى اليابانيين ينظرون إلى
خدمات الرعاية الصحية من خالل العملية التعويضية الخطية ،فمثال نوعية امليزات التقنية وسلوك املوظفين يعوض بعضهم البعض لتحديد نوعية
الخدمة.
• دراسة الجزائري واخرون ( )2010بعنوان قياس وتقييم جودة الخدمات الصحية بمدينة البصرة بالعراق .هدفت الدراسة إلى معرفت مستوى
جودة الخدمات الصحية باستخدام مقياس  ،SERVQUAL SCALEوتوصلت الدراسة الى وجود ضعف واضح في مستوى جودة الخدمات الصحية
املقدمة للمرض ى ،مع وجود تفاوت في األهمية يوليها افراد عينة الدراسة لكل متغير من متغيرات الدراسة .واوصت الدراسة بضرورة رفع مستوى جودة
الخدمات الصحية من خالل تقديم الخدمات في الوقت املحدد وبشكل سريع ،وتعزيز الثقة في مهارات املهن الطبية من خالل التدريب املتواصل
للكوادر الطبية.
• دراسة  )1998( Camilleri & O. Callaghanبعنوان مقارنة في جودة خدمة الرعاية الصحية بين املستشفيات العامة والخاصة بجزيرة مالطا.
واتضح من نتائج الدراسة تجاوز املستشفيات العامة والخاصة لتوقعات املرض ى عن جودة الخدمة ،بل أن املستشفيات العامة قد تفوقت على
املستشفيات الخاصة في تجاوزها لتوقعات املرض ى .وفسرت الدراسة وجود الفروق بين القطاعين بإختالف نوعية الخدمات الفندقية وليست
ً
ً
الخدمات الطبية أو العالجية بالرغم من إعتقاد بعض املرض ى بأن املستشفيات الخاصة تتميز بجودة أعلى مهنيا وفنيا من املستشفيات العامة.
وبعد استعراض الدراسات السابقة يالحظ الباحثان ان هناك عوامل اختالف وتماثل بين هذه الدراسات .فقد تشابهت هذه الدراسات في
استخدامها لالستبيان كأداة أساسية للبحث .وكذلك هدفت الدراسات إلى التعرف على مستوى جودة الخدمات الصحية باملستشفيات الصحية
العمومية والخاصة املقدمة للمرض ى باالضافة إلى تماثل نتائج عدد من الدراسات بشكل عام ،فبالرغم من تعدد واختالف بيئات الدراسة (العراق ،االردن،
الجزائر ،فلسطين ،السعودية ،الواليات املتحدة ،اليابان ،مالطا ،نيوزلندا) فقد دلت نتائج عدد من الدارسات إلى أن املستشفيات تطبق أبعاد الخدمة
الطبية االعتمادية ،وامللموسة ،والتعاطف ،واألمان باستثناء بعد االستجابة.
يتضح من العرض السابق قلة وندرة الدراسات املحلية التي تتعلق بدراسة جودة خدمات الرعاية التمريضية املقدمة للمرض ى باملستشفات العامة
والخاصة بجمهورية السودان الديمقراطية ،حيث وجد الباحثان أن معظم الدراسات التي تناولت تقييم جودة خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة هي
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دراسات عربية واروبية ولم تتطرق لخدمات الرعاية التمريضية .لذلك فان أهم ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة هو تطرقها ملعرفة
جودة خدمات الرعاية التمريضية باملستشفيات الخاصة والعامة السودانية.
كما اتضح من السرد السابق اختالف الدراسات السابقة فيما بينها في مجال قياس معايير جودة خدمات الرعاية الصحية لذلك نجد ان هذه
الدراسة تميزت في استخدامها لألبعاد يعتمد عليها العمالء في تقييمهم لجودة الخدمات الصحية املقدمة ،وذلك من أجل معرفة مستوى هذه الخدمات،
ومعرفة ما تتطلبة من تحسينات لكسب رض ى العمالء ووالئهم .وهي بعد :االعتمادية ،واإلستجابة ،والضمان ،وامللموسية والتعاطف.

اإلطار النظري:
ماهية جودة الخدمة الصحية:
لقد اختلف الكتاب في تحديد تعريف جامع وشامل ملصطلح جودة الخدمة ،وربما يعزى هذا االختالف لحداثة املصطلح نفسه .كما أن تعدد
وتشعب حقول املعرفة العلمية التي تتناول هذا املصطلح بالشرح والتفسير تزيد من صعوبة تحديد ماهيته .فقد عرفت منظمة الصحة العاملية جودة
الخدمة الصحية بأنها التماش ي مع املعايير واالتجاه الصحيح بطريقة آمنة ومقبولة من قبل املجتمع وبتكلفة مقبولة بحيث تؤدي إلى إحداث تأثيرات على
نسبة الحاالت املرضية ،ونسبة الوفيات ،واإلعاقة وسوء التغذية (محمد وآخرون. )14 ،2003 ،بينما عرفها آخر بانها معيار لدرجة تطابق األداء الفعلى
للخدمة مع توقعات العمالء لهذه الخدمة (املحياوي .)90 ،2006 ،ومنهم من تناولها من حيث انها أسلوب لدراسة عمليات تقديم خدمات الرعاية الصحية
وتحسينها باستمرار بما يلبي احتياجات املرض ى ،وانجاز هذه العمليات يتم من قبل أفراد عاملين ذوي مهارات عالية كرسوا أنفسهم ومهاراتهم لتقديم
ً
ً
ً
خدمة ذات جودة عالية ملرضاهم (سعد  .)116 ،2004،ومنهم من عرفها بانها تقديم خدمات صحية أكثر أمانا وأسهل مناال وأكثر إقناعا ملقدميها وأكثر
ً
أرضاءا للمستفيدين منها بحيث تتولد في املجتمع نظرة إيجابية الى الرعاية الصحية املقدمة (العسالي .)11 ،2006،وهنالك آخر عرفها بأها تطبيق العلوم
والتقنيات الطبية لتحقيق أقص ى استفادة للصحة العامة ،دون زيادة التعرض للمخاطر ،وعلى هذا االساس فإن درجة الجودة تحدد بأفضل موازنة بين
املخاطر والفوائد (خسروف .)30 ،2008 ،كما تم تعريفها بانها العالج املقدم للمرض ى سواء كان تشخيصيا أو إرشادا أو تدخال طبيا ،ينتج عنه رضا وانتفاع
من قبل املرض ى وبما يؤول ألن يكون بحالة صحية أفضل (النجار.)363،2007 ،
في ضوء ما تقدم يرى الباحثان بأن برامج جودة الخدمة الصحية يجب أن تتميز بتوفير آلية للتأكد من أن مستوى الجودة التي تقدم للمرض ى
يطابق ما سبق تحديده من معايير وأن تلك البرامج قد صممت لحماية املرض ى وتحسين مستوى الرعاية التي توفرها املنظمة الصحية .وعليه فإن جودة
الخدمة الصحية تمثل مجموعة من السياسات واإلجراءات املصممة التي تهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين منها على نحو نظامي
وموضوعي ،يسهم في تقديم الفرص لتحسين رعاية املرض ى وحل املشكالت العارضة بطرق علمية وذلك ع ن طريق العاملين في املنظمات الصحية والذين
يستخدمون مهاراتهم وخبراتهم وتقنيات الرعاية الصحية املتاحة لهم بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في الوقت املناسب واملكان املناسب وبأقل كلفة
ممكنة ،وهذا يعني أن جودة الخدمة الصحية هو أسلوب لدراسة عمليات تقديم خدمات الرعاية الصحية وتحسينها باستمرار بما يلبي احتياجات املرض ى
وغيرهم .
مفهوم الرعاية التمريضية:
هناك العديد من التعاريف الخاصة بالرعاية التمريضية .فقد عرفت منظمة الصحة العاملية عملية التمريض بانها عمل يؤدى ملساعدة الفرد
مريضا أو سليما في القيام باألنشطة التي تساهم في االرتقاء بصحته أو استعادة صحته في حالة املرض .كما عرفتها جميعة الصحة الدولية بانها عملية
تهتم بالفرد ككل جسم وعقل وروح تعمل على حفظ الفرد روحيا وعقليا وجسمانيا ومساعدته على الشفاء عندما يكون مريضا وتمتد عملية االهتمام
بالفرد املريض إلى أسرته ومجتمعة ويشتمل ذلك على العناية البيئية وتقديم التثقيف الصحي عن طريق اإلرشادات .أما الجمعية االمريكية للتمريض فقد
عرفت التمريض بانه خدمة مباشرة تهدف إلى استيفاء حاجات الفرد واألسرة واملجتمع في الصحة واملرض .كما عرفها آخر بانها مدى السيطرة التى يمتلكها
املمرضون على معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم وسلوكياتهم أثناء تقديم الخدمات في املجال التمريض ي والسلوكي للمرض ى وأثناء إقامة املريض في املستشفى.
ً
وهنا تظهر أهمية الخدمات التمريضية من خالل الدور البارز الذي تلعبه في الرعاية الصحية الشاملة للمريض والتي تمثل أساسا في التنفيذ الدقيق
ً
إلرشادات الطبيب املعالج والتنسيق مع األنشطة الصحية األخرى التي تسهم في تحقيق الرعاية الشاملة للمريض ومراقبة الوضع الصحي للمريض ،فضال
عن املعاملة اإلنسانية للمرض ى وتخفيف آالمهم بمايساعدهم على الشفاء العاجل (نعساني .)20،2002 ،كذلك هنالك من عرفها بانها الخدمة التى تقدم
بجهود مشتركة يمتلك القائمين بها القدرة واملعرفة واملهارة التى تؤهلهم ملساعدة املرض ى من األفراد أو املتحسنين منهم على معاودة نشاطاتهم الحياتية
املعتادة بعد إستعادتهم لعافيتهم التى كانوا عليها قبل املرض (ابوالخير.)23،2002 ،
إذا يمكن القول بان هنالك العديد من التعريف الخاصة بالرعاية التمريضية اال أنها في مجملها تتفق على أن التمريض هو مجموع الخدمات التي
تعطى لألفراد وذويهم بغرض مساعدتهم على االحتفاظ بحالتهم الطبيعية أو مساعدتهم لتخفيف آالمهم العضوية والنفسية كما أن الخدمات التمريضية
قد يكون الغرض منها الوقاية من املرض أو املساعدة في التشخيص والعالج والوقاية من حدوث مضاعفات.
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أهداف جودة الخدمة التمريضية:
تتمثل أهداف جودة الخدمة التمريضية في اآلتي(:السماني.)42 :2014:
 .1ضمان الصحة البدنية والنفسية للمرض ى.
 .2تقديم خدمة صحية ذات جودة مميزة من شانها تحقيق رضا املريض وزيادة والئه للمنظمة الصحية والذي سيصبح فيما بعد وسيلة إعالمية فاعلة
لتلك املنظمة الصحية.
 .3تعتبر معرفة أراء وانطباعات املرض ى وقياس مستوى رضاهم عن الخدمات الصحية وسيلة مهمة في مجال البحوث اإلدارية والتخطيط للرعاية
الصحية ووضع السياسات املتعلقة بها.
 .4تطوير وتحسين قنوات االتصال بين املرض ى ومقدمى خدمة العالج.
 .5تمكين املنظمات الصحية من تأدية مهامها بكفاءة وفاعلية.
 .6تحقيق مستويات إنتاجية أفضل ،إذ يعد الوصول إلى املستوى املطلوب من الرعاية الصحية وخاصة التمريضية املقدمة للمرض ى الهدف األساس
من تطبيق الجودة.
 .7كسب رض ى املرض ى إذ أن هناك قيم أساسية إلدارة الجودة البد من توفره ا في أي منظمة صحية تعمل على تحسين الجودة وتسعى لتطبيق نظم
الجودة وبالتالي تطوير أداء العمل وبالنهاية كسب رض ى املستفيد.
 .8تحسين معنويات العاملين ،إذ أن املنظمة الصحية الخاصة هي التي يمكن لها تعزيز الثقة لدى العاملين لديها وجعلهم يشعرون بأنهم أعضاء
يتمتعون بالفاعلية مما يؤدي إلى تحسين معنوياتهم وبالتالي الحصول على أفضل النتائج.
نماذج قياس وتقييم جودة الخدمات الصحية:
يعتبر توفر مقياس يتسم بالدقة واملوضوعية أمرا ضروريا لتقييم األداء وقياس جودة الخدمات الصحية املقدمة حيث أصبح هذا األمر ضرورة
الزمة ال سبيل لتجاهلها .وعليه ،فقد وضع عدد من الباحثين العديد من النماذج لقياس وتقييم جودة الخدمات ،حصرها البعض من الباحثين في ()19
نموذج ) .)Nitin Seth and Deshmukh: 2005:915إال أن أهم هذه النماذج وأشهرها وأكثرها تطبيقا ،نموذج جودة الخدمة  Servqualالذي ينسب إلى
كل من  .Parasuraman, zeithaml and Berryوهو نموذج قائم على إستمارة إستبيان مؤلفة من مجموعتين تضم كل مجموعة منها إثنان وعشرون
( )22بندا لتغطي بذلك أبعاد الجودة الخمسة ،حيث تقييس املجموعة األولى توقعات العمالء نحو الخدمة املقدمة ،في حين تقيس املجموعة الثانية
إدراكهم ،والفرق بين تلك اإلدراكات والتوقعات يمثل جودة الخدمة .وبالتالي فإن املحور األساس ي في مقياس جودة الخدمة هو الفجوة (الخامسة) بين
إدراك العميل ملستوى األداء الفعلي للخدمة وتوقعاته حول جودة هذه الخدمة (.)Hollis Landrum and others: 2009:18
أما النموذج الثاني فهو نموذج االداء الفعلي للخدمة  .Servperfويعتبر هذا النموذج نتيجة لجملة اإلنتقادات التي تعرض لها مقياس Servqual
من قبل عدة باحثين من أبرزهم  Cronin and Taylorحيث رأى كالهما أنه من غير املناسب اإلعتماد على الفرق بين توقعات وإدراك العمالء في قياس
جودة الخدمة ،وعليه قدما هذا النموذج (.)Cronin and Taylor Steven: 1994:125
يقوم هذا النموذج أساسا على رفض فكرة الفجوة في تقييم جودة الخدمة ،ويستند إلى التقييم املباشر للخدمة من خالل األبعاد الخمسة للجودة
واإلثنين والعشرين عبارة التي إقترحها  Parasuraman and alكما أنه يرتبط بادراك العمالء لألداء الفعلي للخدمة املقدمة(Mohd. Adil and others: .
).2013:69

وبعد االطالع على الدراسة التي قام بها كل من  Cronin and Taylorعبر اختبار أربع بدائل من مقاييس جودة الخدمة ،والتي خلصت إلى أن مقياس
األداء (غير املرجح) يعد أفضل مقياس لجودة الخدمة وأكثرها مصداقية .بالرغم من املزايا التي يتمتع بها نموذج  Servperfفي تقييم جودة الخدمة
( .)Kalthom Abdullah: 2012:134عليه يمكن القول إن كال من املقياسين أكثر وأوسع املقاييس تطبيقا في قياس جودة الخدمة حتى االن.
ً
بناء على ما سبق اعتمدت هذه الدراسة على نموذج  ."SERVPERFوالذي يقوم بتحديد األبعاد التى يعتمد عليها العمالء في تقييمهم لجودة
الخدمات املقدمة ،من خالل املعايير التالية (كورتل:)364:2008 ،
 .1االعتمادية :تعني مدى قدرة مقدم الخدمات الطبية على أداء الخدمة بالطريقة التي وعد بها ،وتكون دقيقة وواضحة ،بحيث يمكن االعتماد عليها.
 .2اإلستجابة :وتعني مدى إمكانية التوفر والحصول على الخدمة الطبية في الوقت واملكان املناسب وسهولة الحصول عليها.
 .3الضمان :وتعني الشعور بالثقة واألمان بمن بقدم الخدمة ،وفي الخدمة في حد ذاتها.
 .4الجوانب امللموسة :نعني بها كل ما يتعلق بالتسهيالت املادية التي من خاللها يتم تقييم الخدمة ،كاملظهر الخارجي للمستشفى ....الخ.
 .5التعاطف :نعني بها أن يكون مقدم الخدمة على قدر من السلوك واألدب واإلحترام تجاه العمالء ،وأن تتسم معاملة مقدم الخدمة بالود تجاه العمالء،
بمعنى درجة العناية بالعميل واإلهتمام واإلنتباه الفردي بكل عميل ورعاية خصوصيتة واألهتمام بمشاكله.
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الدراسة امليدانية:
قبل تناول البيانات واملعلومات الخاصة بالدراسة امليدانية ال بد من االشارة إلى املنهجية الخاصة بالدراسة لعرض تفاصيل الدراسة وكيفية
الحصول على البيانات.
منهجية الدراسة:
في ضوء طبيعة الدراسة واألهداف التي سعت إلى تحقيها اعتمد الباحثان على أسلوب العينة العشوائية املشتقة من املنهج الوصفي التحليلي الذي
يعمل على ترتيب البيانات وتنظيمها ويعد انسب املناهج لهذه الدراسة.
مجتمع وعينة الدراسة:
ً
نظرا ألن مجتمع الدراسة غير متجانس حيث أن الدراسة تشمل مستشفيات خاصة وعامة ،فمن الضرورى إختيار عينة طبقية تتمثل فيها الفئات
املختلفة ،عليه فقد إستخدمت الدراسة العينة العشوائية الطبقية التناسبية من أجل أن تمثل كل طبقة (فئة) من مجتمع الدراسة في العينة .ويتكون
مجتمع الدراسة من جميع املرض ى املنومين بمستشفي الفيصل التخصص ي ،مستشفي السالح الطبي ومستشفي كسال التعلمي والبالغ عددهم ()150
ً
فردا حسب اإلحصائية التي قام بها الباحثان في ذلك التاريخ .واعتمدت الدراسة على نظام العينة العشوائية الطبقية التناسبية.
أدوات الدراسة:
اعتمدت الدراسة على االستبانة كوسيلة لجمع البيانات وهي أداة قياس تحتوي على مجموعة من األسئلة املصممة لجمع البيانات الالزمة عن
مشكلة الدراسة ،وتعتبر من أكثر طرق جمع البيانات استخداما في الحصول على املعلومات بطريقة مباشرة من املبحوثين .استخدمت االستبانة مقياس
( )Likertالخماس ي املتدرج في املقاييس (أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة) حيث تم تصميم االستبانة من جزئيين لتقييم جودة خدمة
الرعاية التمريضية .يصف الجزء األول من االستبانة مجتمع الدراسة من حيث النوع ،والعمر ،واملستوى التعليمي .بينما يحتوي الجزء الثاني على األسئلة
التي تجيب على فرضيات الدراسة حيث شملت ( )29فقرة موزعة على مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية باملستشفيات .ولقد تمكن الباحثان من
ً
توزيع استمارات االستقصاء على جميع مفردات مجتمع الدراسة والبالغ عددهم ( )150مبحوثا من املرض ى املنومين باملستشفيات .وبعد عملية التوزيع
قام الباحثان بجمع االستمارات واستطاعا جمع ( )125استمارة من مجموع ( )150استمارة التي تم توزيعها بنسبة وصلت إلى ( .)%83وتمت مراجعة
االستبيانات التي تم جمعها للتأكد من أن كل االستمارات التي تم جمعها قد أجيب عليها.
اختبارصدق وثبات أداة الدراسة:
الصدق الظاهري :وهو التأكد من أن العبارات التي وردت في االستبانة يمكنها أن توفر البيانات املطلوبة للدراسة بدقة وذلك لتأثيرها املباشر في
نتائج الدراسة .ولتحقيق ذلك تم عرض االستبانة على مجموعة من املحكمين من ذوي االختصاص في املجال األكاديمي وذلك للتأكد من الصدق الظاهري
ً
ملحتويات االستبيان ،وتم تعديلها وفقا ملالحظاتهم ومقترحاتهم حتى خرجت بصورتها النهائية.
الثبات اإلحصائي :الختبار مدى جودة املقاييس املستخدم في جمع البيانات تم تطبيق التحليل العاملي اإلستكشافي (تحليل العنصر الرئيس ى)
على أبعاد تطبيق جود ة خدمة الرعاية التمريضية بإإلضافة إلى إستخدام إختبار اإلعتمادية (ألفا كرونباخ) لقياس التوافق الداخلى بين املفردات
ً
املستخدمة في اإلستبانة ،نظرا ملا تشكله هاتين الوسيلتين من أهمية في تقييم مدى جودة املقاييس ،حيث تضمنت اإلستبانة على ( )29مفردة لقياس
جودة خدمة الرعاية التمريضية عبر مقياس  SERVPERFوهي االعتمادية ،االستجابة ،الضمان ،امللموسية ،التعاطف .كما تم إستخدام التحليل العاملي
 Factor Analysiإلختبار كفاية العينة ) )KMOوإختبار بارتلت ) )Bartlettلتحديد مدى مالئمة العينة إلستخدام التحليل العاملي واشارة نتائج التحليل
العاملي أن ) )KMOبلغ ) ).954والتى تقع ضمن املدى املقبول (أقل من 1وأكبر من  (0.5وكانت القيمة املعنوية إلختبار بارتلت ))sig=0.000) )Bartlett
وهذه النتائج تشير إلى مالئمة العينة إلستخدام التحليل العاملي.
جدول( :)1استخدام معامل الفاكرونباخ لقياس الثبات االحصائي ألداة الدراسة
العوامل
الضمان

0.964

امللموسية
التعاطف

0.886
0.817

االعتمادية
االستجابة

0.783
0.864

Cronbach's Alpha
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أسلوب معالجة وتحليل البيانات:
لتحقيق أهداف الدراسة تم تحليل البيانات التي تم جمعها عن طريق استمارة االستبيان من خالل تطبيق األساليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة
البيانات ونوع العينة وذلك عن طريق برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSومن اهم هذه االساليب:
• استخدام التوزيعات التكرارية والنسب املئوية الفراد عينة الدراسة للتعرف على توزيع مفردات الدراسة حسب املتغيرات الشخصية
(الديموغرافية).
• استخدام معامل اإلعتمادية (ألفا كرونباخ) للتحقق من درجة ثبات املقياس املستخدم ،حيث يركز هذا املعامل على إختبار درجة التناسق الداخلى
بين محتويات أو بنود املقياس الخاضع لإلختبار.
• استخدام التحليل العاملي  Factor Analysisللتحقق من أن العبارات التى إستخدمت لقياس مفهوم معين تقيس فقط هذا املفهوم وال تقيس أبعاد
أخرى أو مايطلق علية أحادية البعد ،كما يطلق عليه ايضا األسلوب الذي يمكن من إختزال مجموعة كبيرة من املتغيرات إلى مجموعة أقل من
العوامل أو املؤشرات األساسية والتي يعزى لها تباين تلك املتغيرات.
• استخدام تحليل ( )Tوتحليل التباين األحادى  ANOVAوالذي يستخدم في كل اإلختبارات التى تهدف للتعرف على مدى وجود فروق في مستوى جودة
ً
ً
خدمة الرعاية التمريضية املقدمة فعال باملستشفيات تبعا للمتغيرات الشخصية.
خصائص أفراد عينة الدراسة:
للتعرف على توزيع مفردات الدراسة حسب املتغيرات الشخصية (الديموغرافية) تم حساب التوزيعات التكرارية والنسب املئوية ألفراد عينة
الدراسة ،ويبين الجدول أدناه خصائص وسمات أفراد عينة الدراسة.
جدول( :)2الخصائص الديموغ رافية ألفراد عينة الدراسة
أسم املتغير
النوع

العمر

املستوى التعليمي

فئة املتغيرات
ذكر
أنثى
اإلجمالي

التكرار
72
53
125

النسبة%
%57.1
%42.9
%100

30-18
40-31

53
34

%42
%27

50-41
60-51
أكثر من 60

21
10
7

%17
%8
%6

اإلجمالي
أمي
اساس
ثانوي

125
17
43

%100
%13.5
%34.5

51

%40.9

جامعي
فوق الجامعي

12
2

%9.5
%1.6

اإلجمالي

125

%100

املصدر :الدراسة امليدانية

يتضح من الجدول أعاله أن عدد ( )72من أفراد عينة الدراسة من الذكور بنسبة بلغت ( ،)%57.1وعدد ( )53من اإلناث بنسبة بلغت (.)%42.9
أما العمر فقد اتضح أن عدد ( )53من أفراد عينة الدراسة تتراوح أعمارهم ( )30-18بنسبة بلغت ( ،)%42كما أن عدد ( )34من العينة تقع أعمارهم ما
بين (40-31سنة) بنسبة بلغت ( ،)%27بينما عدد ( )21من العينة تقع أعمارهم ما بين (50-41سنة) بنسبة بلغت ( ،)%17أما الذين تجاوزت أعمارهم
الستين سنة فقد بلغ عددهم ( )7بنسبة بلغت ( .)%6أما فيما يتعلق باملستوى التعليمي فقد أظهرت الدراسة ان عدد ( )17فرد من عينة الدراسة اميين
بنسبة بلغت ( ،)%13.5في حين أن عدد ( )43فرد من االساس بنسبة بلغت ( ،)%34.5وعدد ( )51فردا من العينة هم من الثانوي بنسبة بلغت (، )%40.9
وعدد ( )12فرد من املستوى الجامعي بنسبة بلغت ( ،)9.5بينما عدد ( )2من املستوى فوق الجامعي بنسبة بلغت (.)%1.6
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التحليل العاملي واإلعتمادية ملؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية:
للتعرف على أهم مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية باملستشفيات ،تم إستخدام أسلوب التحليل العاملي  ،Factor Analysisوذلك بهدف
تقليص وتصنيف بنود أداة جمع البيانات إلى مجموعة قليلة من العوامل ،باستخدام أسلوب  Principle Componentواسلوب Varimax Rotation
ً
والتى تعد من أكثر األساليب إستخداما في التحليل العاملي.
تضمنت استبانة الدراسة في مجملها ( )30مفردة بعد إضافة ( )8مفردات على ال ( )22مفردة التى تم إعتمادها من قبل كل من باراسومان وبارى
لقياس جودة الخدمة عبر مقياس  ،SERVPERFلتناسب بيئة هذه الدراسة .وتم توزيع هذه املفردات على النحو التالي )6( :مفردات لقياس اإلعتمادية
و( )6مفردات لقياس اإلستجابة و( )6مفردات لقياس الضمان و( )6مفردات لقياس الجوانب امللموسة و( )6مفردات لقياس التعاطف .وفي البداية تم
إجراء إختبار كفاية العينة ) )KMOوإختبار بارتلت ) )Bartlettلتحديد مدى مالئمة العينة إلستخدام التحليل العاملي واشارة نتائج التحليل العاملي أن
) )KMOكان ( )0.954والتى تقع ضمن املدى املقبول (أقل من 1وأكبر من ( 0.60وكانت القيمة املعنوية إلختبار بارتلت ) )sig=0.000) )Bartlettوهذه
النتائج تشير إلى مالئمة العينة إلستخدام التحليل العاملي .وقد تم تحديد الحد األدنى الضرورى لقبول تحميل األسئلة (مفردات اإلستبانة) على العوامل
أو املؤشرات املقابلة ( )0.60أو أكبر .نتج عن ذلك خمس عوامل أومؤشرات فسرت حوالي %72.85من التباين الكلى في البيانات ويمكن توضيح ذلك في
الجدول ادناه.
جدول( :)3التحليل العاملي واإلعتمادية ملؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية باملستشفيات
مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية
العامل األول
الضمان
تتسم سلوكيات املمرضين باألدب وحسن املعاملة تجاه املرض ى.
يشعر املرض ى باألمان عند التعامل مع املمرضين.
يتابع املمرضون حالة املرض ى الصحية بإستمرار.
يثق املرض ى بخبرة ومهارات ومؤهالت املمرضين املشرفين عليهم تقة كاملة.
يحافظ املمرضون على سرية وخصوصية املعلومات الخاصة باملرض ى.
يقوم املمرضون بتزويد املرض ى بالنصائح واألدوية الالزمة ملتابعة عالجهم باملنزل.
إنطباع املرض ى الخاص عن سمعة أداء املمرضين في هذا املستشفى جيد.
يقوم املمرضين بتقديم خدمة تمريضية جيدة للمرض ى أثناء فترة الليل.
امللموسية
تتوفر في املستشفى صاالت إنتظار نظيفة ومكيفة.
تتميز املستشفى بموقع مالئم ويسهل الوصول إليها بسرعة.
يمتلك املستشفى مرافق مادية وتسهيالت مالئمة.
باملستشفى تجهيزات وأجهزة ومعدات تقنية حديثة.
باملستشفى لوحات وعالمات إرشادية تسهل الوصول إلى أماكن تقديم الخدمات املختلفة.
التعاطف
يتصف املمرضين بالروح املرحة والصداقة في التعامل مع املرض ى.
يراعى املمرضين العادات والتقاليد واألعراف السائدة في املجتمع في عملهم.
اإلعتمادية
يحتفظ املمرضون بملف دقيق وموثق عن حالة املرض ى الصحية.
يتم إعطاء جرعات العالج املحددة للمرض ى دون زيادة أو نقصان من قبل املمرضين.
ينعدم التضارب بين املمرضين فيما يتعلق بحالة املرض ى الصحية.
اإلستجابة
يجد املرض ى اإلستجابة الفورية إلحتياجاتهم األساسية مثل حمام السرير ،نظافة الفم ،منع حدوث قرحة السرير.
يقوم املمرضون بتبسيط إجراءات العمل بقدر اإلمكان لخدمة املرض ى.
يحرص املمرضون على أخذ الفحوصات الخاصة باملرض ى في األوقات املحددة.
الفقرات التى تم حذفها
يتم إستقبال املرض ى بواسطة املمرضون بالجناح أو الغرفة أو العنبر في الزمن املحدد.
يتوفر للمريض سرير فارغ ونظيف ومفروش بمالءة ومخدة.
ً
يسعى املمرضون دائما لضمان تقديم رعاية تمريضية للمرض ى.
يحرص املمرضون على دقة مواعيد إعطاء جرعات عالج املرض ى.
يحرص املمرضون في املستشفى على الظهور بدرجة عالية من النظافة وحسن املظهر والهندام.
يولى املستشفى املريض ومصالحة إهتمام وإنتباه فردي.

العامل
الثاني

تحميل العامل
العامل
الثالث

العامل
الرابع

العامل
الخامس

0.791
0.739
0.730
0.711
0.706
0.688
0.684
0.655
0.751
0.708
0.707
0.675
0.639
0.692
0.692
0.818
0.641
0.635
0.780
0.627
0.615
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تناسب أوقات عمل املستشفى كافة املرض ى.
يعطى املمرضون الوقت الكافي لرعاية املرض ى مثل تضميد الجروح ،إعطاء الحقنة ،تقديم الطعام والشراب.
مستوى جودة خدمة الرعاية التمريضية في املستشفى بشكل عام مرتفعة.
نسبة التباين املفسرة
القيم الذاتية
اإلعتمادية

56.929
17.079
0.964

5.583
1.675
0.886

3.841
1.152
0.817

3.421
1.026
0.783

3.075
0.923
0.864

املؤشرات تم تحميلهاعلى مستوى  0.60كحد أدنى

ولتقديم تفسير لتركيبة العامل تم عرض املؤشرات لتحليل  Varimaxوقد أشارت نتائج التحليل العاملي إلى تحميل خمس مؤشرات ،حيث إحتوى
املؤشر األول على تحميل عالي  ،تتسم سلوكيات املمرضين باألدب وحسن املعاملة تجاه املرض ى ،يشعر املرض ى باألمان عند التعامل مع املمرضين ،يتابع
املمرضون حالة املرض ى الصحية بإستمرار ،ويثق املرض ى بخبرة ومهارات ومؤهالت املمرضين املشرفين عليهم ثقة كاملة ،ويحافظ املمرضون على سرية
وخصوصية املعلومات الخاصة باملرض ى ،ويقوم املمرضون بتزويد املرض ى بالنصائح واألدوية الالزمة ملتابعة عالجهم باملنزل ،وإنطباع املرض ى الخاص عن
سمعة أداء املمرضين في املستشفى جيد ،ويقوم املمرضين بتقديم خدمة تمريضية جيدة للمرض ى أثناء فترة الليل .ومن خالل النظر في مضامين البنود
الواردة تحت هذا املؤشر يتضح أن العالقة التى تربط بينهما هى درجة الضمان في خدمة الرعاية التمريضية ،ولهذا تم تغيير إسم هذا املؤشر من اإلعتمادية
إلى الضمان.
بينما إحتوى املؤشر الثاني على تحميل عالي ،وتتوفر في املستشفى صاالت إنتظار نظيفة ومكيفة ،تتميز بموقع مالئم ويسهل الوصول إليها بسرعة،
ويمتلك املستشفى مرافق مادية وتسهيالت مالئمة ،ويتوفر باملستشفى تجهيزات وأجهزة ومعدات تقنية حديثة ،ويتوفر باملستشفى لوحات وعالمات
إرشادية تسهل الوصول إلى أماكن تقديم الخدمات املختلفة ،ومن خالل النظر في مضامين البنود الواردة تحت هذا املؤشر يتضح أن العالقة التى تربط
بينهما هي الجوانب امللموسة في خدمة الرعاية التمريضية ولهذا تم تغيير إسم هذا املؤشر من اإلستجابة إلى امللموسية.
أما املؤشر الثالث فقد إحتوى على نسبة تحميل عالي في العامل الثالث في الفقرات يتصف املمرضين بالروح املرحة والصداقة في التعامل مع
املرض ى ،ويراعى املمرضين العادات والتقاليد واألعراف السائدة في املجتمع في عملهم ،ومن خالل النظر في مضامين البنود الواردة تحت هذا املؤشر يتضح
أن العالقة التى تربط بينهما هي التعاطف في خدمة الرعاية التمريضية ،ولهذا تم تغيير إسم هذا املؤشر من الضمان إلى التعاطف.
فيما إحتوى املؤشر الرابع على تحميل عالي في العامل الرابع في الفقرات ،يحتفظ املمرضون بملف دقيق وموثق عن حالة املرض ى الصحية ،يتم
إعطاء جرعات العالج املحددة للمرض ى دون زيادة أو نقصان من قبل املمرضين ،وينعدم التضارب بين املمرضين فيما يتعلق بحالة املرض ى الصحية ،ومن
خالل النظر في مضامين البنود الواردة تحت هذا املؤشر يتضح أن العالقة التي تربط بينهما هي اإلعتمادية في خدمة الرعاية التمريضية ،ولهذا تم تغيير
إسم هذا املؤشر من امللموسية إلى اإلعتمادية.
أما املؤشر الخامس فقد إحتوى على تحميل في العامل الخامس في الفقرات يجد املرض ى اإلستجابة الفورية إلحتياجاتهم األساسية مثل حمام
السرير ،ونظافة الفم ،ومنع حدوث قرحة السرير ،ويقوم املمرضون بتبسيط إجراءات العمل بقدر اإلمكان لخدمة املرض ى ،ويحرص املمرضون على أخذ
الفحوصات الخاصة باملرض ى في األوقات املحددة ،ومن خالل النظر في مضامين البنود الواردة تحت هذا املؤشر يتضح أن العالقة التى تربط بينهما هي
اإلستجابة في خدمة الرعاية التمريضية ،ولهذا تم تغيير إسم هذا املؤشر من التعاطف إلى اإلستجابة.
ومن خالل التحليل العاملي ملؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية نجد أن العوامل الخمسه ذات التحميل والتى تبدأ من  0.791إلى 0.615
والتي تم الحصول عليها من نتائج التحليل العاملي تشير إلى أن العامل األول يتكون من ثمانية أسئلة عن مؤشر الضمان ،والعامل الثاني يتكون من خمسه
أسئلة عن مؤشر امللموسية ،بينما العامل الثالث يتكون من سؤالين عن مؤشر التعاطف ،والعامل الرابع يتكون من ثالثة أسئلة عن مؤشر اإلعتمادية،
فيما يتكون العامل الخامس من ثالثة أسئلة عن مؤشر اإلستجابة.
وبالتالي فإن العوامل الخمس شكلت مانسبته  %72.849من التباين الكلي في البيانات ،وأن كل البيانات قد إحتوت على تحميالت عاملية تجاوزت)
 )0.60بمعدل قيم ذاتية في املتوسط) .)3.37
اختبارفرضيات الدراسة:
إلثبات فرضيات الدراسة استخدم الباحثان تحليل( )Tوتحليل التباين األحادي ملعرفة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
ً
الداللة)  )0.05نحو مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية الفعلية املدركة من قبل املرض ى املنومين في املستشفيات تبعا ملتغيرات الدراسة.
ولتحديد الفروق بين املتغيرات حول اإلتجاه نحو مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية إستخدم الباحثان إختبار" "LSDبإيجاد املتوسطات
الحسابية للمبحوثين حسب كل متغير .كما إعتمدت الدراسة على مستوى الداللة)  )0.05للحكم على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية ،وذلك عن
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طريق مقارنة مستوى املعنوية املحسوب مع قيمة مستوى الداللة املعتمدة ،حيث يتم التأكيد على وجود فروق ذات داللة إحصائية إذا كانت مستوى
املعنوية املحسوب أقل من مستوى الداللة املعنوية املعتمدة والعكس صحيح.
الفرضية األولى:توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)  )0.05نحو مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية الفعلية
ً
املدركة من قبل املرض ى املنومين في املستشفيات تبعا ملتغير الجنس .ويمكن التأكد من صحة هذه الفرضية من خالل الجدول أدناه:
ً
جدول ( :)4نتائج تحليل( )Tلداللة الفروق نحو مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية تبعا ملتغيرالجنس
املؤشرات

قيمة()T

مستوى الداللة

اإلعتمادية

2.904

0.004

اإلستجابة

2.951

0.003

الضمان

3.207

0.002

امللموسية

2.232

0.021

التعاطف

2.197

0.029

3.165

0002

املؤشرالكلي

املصدر :نتائج التحليل اإلحصائي

يتضح من الجدول أعاله بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)  )0.05نحو مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية الفعلية
ً
املدركة من قبل املرض ى املنومين في املستشفيات تبعا ملتغير الجنس .ألن مستوى الداللة املحسوبة إلختبار( )Tكان أقل من مستوى الداللة ( )0.05وهذا
يؤكد قبول صحة الفرضية األولى .ولتحديد صالح الفروق بين كل من الذكور واإلناث حول اإلتجاه نحو مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية
إستخدم الباحثان إختبار" "LSDاليجاد املتوسطات الحسابية للمبحوثين حسب متغير الجنس وجاءت النتائج وفق الجدول التال ي:
ً
جدول ( :)5نتائج إختبار " " LSDللفروق نحو مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية تبعا ملتغيرالجنس
املؤشر

الذكور

اإلناث

اإلعتمادية

6.12

5.12

اإلستجابة

6.95

5.68

الضمان

18.01

14.59

امللموسية

13.53

11.85

التعاطف

3.97

3.39

املؤشرالكلي

48.59

40.80

املصدر :من نتائج التحليل اإلحصائى.

ومن الجدول أعاله يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية من حيث مستوى مؤشرات جودة خدمات الرعاية التمريضية ما بين الذكور واالناث
عند مستوى الداللة ( )0.05حيث اتضح ان الفروق كانت بسيطة لصالح الذكور في كل املؤشرات بصورة عامة ألن املتوسطات الحسابية للذكور كانت
أعلى بقليل من املتوسطات الحسابية لإلناث .بمعنى أن الذكور كان لديهم رضا أكثر عن جودة خدمة الرعاية التمريضية من االناث.
فبالنسبة ملؤشر الضمان نجد أن الذكور يتولد لديهم الشعور بالثقة واالمان بالخدمة وم ن يقدم الخدمة أكثر من االناث تجاه خدمة الرعاية
التمريضية في هذه املستشفيات وربما يعود ذلك إلى التكوين الجسماني والعقلي للرجل.
ً
وفيما يتعلق بمؤشر امللموسية نجد أن الذكور أكثر معرفة وإداركا من االناث بكل ما يتعلق بالتسهيالت املادية التي من خاللها يتم تقييم الخدمة،
كاملظهر الخارجي للمستشفى واملباني واملعدات والتقنيات املستخدمة وقرب سهولة الوصول إلى املستشفى لتلقى الخدمة وتوفر صاالت األنتظار املجهزه
للمرض ى وتوفر مرافق مادية وتسهيالت مالئمة وتوفر لوحات إرشادية تسهل الوصول إلى أماكن تقديم الخدمات.
أما مؤشر التعاطف نجد أن الذكور يشعرون بالتعاطف أكثر من االناث من الخدمات املقدمة لهم من ممارس ي مهنة التمريض في املستشفيات.
ً
أما فيما يتعلق بمؤشر اإلعتمادية يالحظ أن الذكور أكثر حرصا ومتابعة ومعرفة بملفات املرض ى من االناث .وكذلك لهم القدرة على متابعة إعطاء
جرعات العالج املحددة للمرض ى دون زيادة أو نقصان والقدرة على سؤال املمرضين في حالة وجود تضارب بينهم عن حالة املرض ى الصحية .وربما يعود
ذلك للعادات والتقاليد التى تسقط الكثير من املهام عن االناث في ظل وجود الرجل سواء كان زوج أو أب أو اخ.
أما مؤشر اإلستجابة فيالحظ بأن ممارس ي مهنة التمريض في املستشفيات كانوا يلبون حاجات الذكور أكثر من االناث وربما يعود السبب إلى أن
الرجال ذو تأثير ونفوذ أكبر من املرأة في املجتمع السودانى بإإلضافة إلى أن املرأة في معظم األحيان تكون بصحبة مرافق لها للمستشفى.
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الفرضية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05نحو مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية الفعلية
ً
املدركة من قبل املرض ى املنومين في املستشفيات تبعا ملتغير العمر .ويمكن التأكد من صحة هذه الفرضية من خالل الجدول أدناه:
جدول( :)6نتائج تحليل التباين األحادى لداللة الفروق نحو مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية تبعا ملتغيرالعمر
مصدر التباين
بين املجموعات
داخل املجموعات

املؤشر

متوسط املربعات
21.839
73.035

قيمة) )F

مستوى الداللة

0.229

0.878

3.341
33.445

0.100

مجموع املربعات
78.357
17966.555

درجات الحرية
4
246

املجموع

18053.912

250

امللموسية

بين املجموعات
داخل املجموعات

13.364
8260.870

4
247

التعاطف

املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات

8274.234
10.177
1063.930

251
4
247

2.544
4.307

املجموع
بين املجموعات

1074.107
9.770

داخل املجموعات

الضمان

اإلعتمادية

اإلستجابة

املؤشرالكلي

0.100

0.591

0.591

251
4

2.442

1872.088

247

7.579

0.322

املجموع

1881.857

251

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

16.818
2922.083
2938.901

4
247
251

4.205
11.830

0.355

0.840

بين املجموعات
داخل املجموعات

339.694
96727.782

4
247

84.991
391.610

0.217

0.929

املجموع

97067.746

251

0.863

املصدر :من نتائج التحليل اإلحصائي

يتضح من الجدول أعاله بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) )0.05نحو مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية
ً
الفعلية املدركة من قبل املرض ى املنومين في املستشفيات تبعا ملتغير العمر .بسبب أن مستوى الداللة املحسوبة إلختبار( )Fكان أكبر من مستوى الداللة
( )0.05وهذا يؤكد رفض صحة الفرضية الثانية .ويعزى الباحثان السبب في ذلك بأن مستوى جودة خدمة الرعاية التمريضية املقدمة في املستشفيات
واحدة لكل الفئات العمرية وال يوجد تمييز بين املرض ى حيث تقدم خدمة الرعاية التمريضية بمصداقية.
الفرضية الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) )0.05نحو مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية الفعلية
ً
املدركة من قبل املرض ى املنومين في املستشفيات تبعا ملتغير نوع املستشفى .ويمكن التأكد من صحة هذه الفرضية من خالل الجدول أدناه:
ً
جدول ( :)7نتائج تحليل( )Tلداللة الفروق نحو مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية تبعا ملتغيرنوع املستشفى
املؤشر
الضمان

قيمة()T
7.556

مستوى الداللة
0.000

امللموسية
التعاطف

11.668
6.087

0.000
0.000

اإلعتمادية
اإلستجابة

5.640
7.888

0.000
0.000

9.817

0.000

املؤشرالكلي

املصدر :من نتائج التحليل اإلحصائي

يتضح من الجدول أعاله بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) )0.05نحو مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية الفعلية
ً
املدركة من قبل املرض ى املنومين في املستشفيات تبعا ملتغير نوع املستشفى .ألن مستوى الداللة املحسوبة إلختبار(ت) كان أقل من مستوى الداللة ()0.05
وهذا يوكد قبول صحة الفرضية .ولتحديد صالح الفروق بين كل من املبحوثين في املستشفيات الخاصة والعامة حول اإلتجاهات نحو مؤشرات جودة
خدمة الرعاية التمريضية إستخدم الباحثان إختبار" "LSDإليجاد املتوسطات الحسابية للمبحوثين حسب متغير نوع املستشفى وجاءت النتائج وفق
الجدول التالي:
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ً
جدول ( :)8نتائج إختبار " " LSDللفروق نحو مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية تبعا ملتغيرنوع املستشفى
املؤشر
الضمان

املستشفيات الخاصة
10.95

املستشفيات العامة
18.95

امللموسية
التعاطف

7.59
2.59

15.03
4.21

اإلعتمادية
اإلستجابة
املؤشرالكلي

4.28
4.07
29.47

6.29
7.40
51.94

املصدر :من نتائج التحليل اإلحصائي

يتضح من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) )0.05بين اتجاهات املبحوثين في املستشفيات الخاصة واملبحوثين
في املستشفيات العامة حول مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية لصالح املبحوثين في املستشفيات العامة في كل املؤشرات الن املتوسطات
الحسابية للمبحوثين في املستشفيات العامة كانت أعلى من املتوسطات الحسابية للمبحوثين في املستشفيات الخاصة في كل املؤشرات ممايدل على أن
مستوى الفروق كانت لصالح املبحوثين في املستشفيات العامة حيث أثر تقييم املبحوثين في هذه املستشفيات في نتيجة مستوى مؤشرات جودة خدمة
الرعاية التمريضية .وكانت درجة التقييم متوسطة كما يظهر في نتائج تحليل مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية .ويفسر الباحثان هذه
النتيجة إلى أن إتجاهات املبحوثين نحو خدمة الرعاية التمريضية في املستشفيات العامة تختلف عن إتجاهات املبحوثين املستشفيات الخاصة.
الفرض ــية الرابعة :توجد فروق ذات داللة إحص ــائية عند مس ــتوى الداللة) )0.05نحو مس ـتوى مؤش ــرات جودة خدمة الرعاية التمريض ــية الفعلية
ً
املدركة من قبل املرض ى املنومين في املستشفيات تبعا ملتغير املستوى التعليمي .ويمكن التأكد من صحة هذه الفرضية من جدول الجدول أدناه:
جدول ( :)9نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق نحو مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية تبعا ملتغيراملستوى التعليمي
املؤشر

مصدر التباين
بين املجموعات

مجموع املربعات
813.459

درجات الحرية
4

متوسط املربعات
203.365

قيمة) )F

مستوى الداللة

الضمان

داخل املجموعات
املجموع

17240.453
18053.912

246
250

70.083

2.902

0.023

امللموسية

بين املجموعات
داخل املجموعات

296.639
7977.595

4
247

74.160
32.298

2.296

0.060

التعاطف

املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات

8274.234
47.450
1026.657

251
4
247

11.862
4.157

اإلعتمادية

املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات

1074.107
59.316
1822.541

251
4
247

14.829
7.379

2.010

املجموع

1881.857

251

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

73.438
2865.463
2938.901

4
247
251

18.360
11.601

1.583

0.179

بين املجموعات
داخل املجموعات

4293.876
92773.870

4
247

1073.469
375.703

2.858

0.024

املجموع

97067.746

251

اإلستجابة

املؤشرالكلي

2.854

0.024

0.094

املصدر :من نتائج التحليل اإلحصائي

يتضح من الجدول أعاله بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) )0.05نحو مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية واملؤشر
الكلي يعزى ملتغير املستوى التعليمي في كل من مؤشر الضمان ومؤشر التعاطف واملؤشر الكلي ألن مستوى الداللة املحسوبة إلختبار( )Fكان أقل من
مستوى الداللة ( )0.05وهذا يوكد قبول جزئى بصحة الفرضية .ويفسر الباحثان هذه النتيجة إلى أن خدمة الرعاية التمريضية املقدمة في املستشفيات
التتأثر باملستوى التعليمي ملتلقى هذه الخدمة فسواء كان املستوى التعليمي أمي أو فوق الجامعي فإن الخدمة املقدمة متساوية لسائر املرض ى بسبب أن
خدمة الرعاية التمريضية هي خدمة إنسانية.
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ولتحديد الفروق بين كل فئة من فئات املستوى التعليمى للمبحوثين حول إتجاهاتهم نحو مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية
إستخدم الباحثان إختبار" "LSDبإيجاد املتوسطات الحسابية للمبحوثين وجاءت النتائج كالتالي:
ً
جدول ( :)10نتائج إختبار " " LSDللفروق نحو مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية تبعا ملتغيراملستوى التعليمي
املستوى التعليمي
أمي

املتوسط الحسابي
8.21

أساس
ثانوي
جامعي
فوق الجامعي

9.09
7.75
8.72
5.23

املصدر :من نتائج التحليل اإلحصائي

يتضح من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إتجاهات املبحوثين أصحاب املستوى التعليمي االبتدائي ،الثانوي ،الجامعي وفوق
الجامعي حول مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية للمرض ى لصالح املبحوثين أصحاب املستوى التعليمي االبتدائي ،وربما تعود هذه النتيجة
ً
ً
ً
إلى أنهم أقل إدراكا وتقييما للخدمة املقدمة فعال وخصائصها ومن الطبيعي أن تختلف وجهات نظر املبحوثين حول مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية
التمريضية بإختالف مستوى إداركهم لجودة خدمة الرعاية التمريضية.

النتائج والتوصيات:
ً
أوال :نتائج الدراسة:
انطالقا من الدراسة امليدانية وتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
• توجد فروق بين املستشفيات الخاصة والعامة في السودان في تطبيق معايير مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية أثناء تقديم خدمة الرعاية
التمريضية للمرض ى املنومين.
• درجة إستجابة املبحوثين عن كل من مؤشر الضمان وامللموسية واإلستجابة في خدمة الرعاية التمريضية للمرض ى املنومين في املستشفيات الخاصة
والعامة في السودان تدل على أن مستوى الرضا عن هذه املؤشرات في خدمة الرعاية التمريضية متوسط .ويمكن أن ُيعزى ذلك في رأي الباحث أن
مستوى التطبيق املتوسط لهذه املؤشرات إلى عدم اإلهتمام الكافي لبعض إدارات هذه املستشفيات بنشر ثقافة الجودة وضعف األمكانيات املادية
وعدم وجود إدارة متخصصة للجودة في بعض املستشفيات العامة وعدم التقيد التام باملعايير القياسية للرعاية التمريضية وضعف البنية
العمرانية وسوء بيئة العمل ملمارس ي مهنة التمريض هذا بجانب ضعف إدارك املرض ى لهذا الجانب وقيامهم ببعض املمارسات الخاطئة بسبب
ً
العادات والتقاليد التي تؤثر سلبا على جودة خدمة الرعاية التمريضية باالضافة إلى ضعف املستوى التعليمي والوعي للمرض ى ومقدمي الرعاية
التمريضية حيث أن املستوى التعليمي للمبحوثين بنسبة  %88يتوزع ما بين أمي والثانوي والنسبة القليلة الباقية تتوزع ما بين مستوى جامعي وفوق
الجامعي.
• درجة إستجابة املبحوثين الكلية عن كل من مؤشر التعاطف واإلعتمادية في خدمة الرعاية التمريضية للمرض ى املنومين في املستشفيات الخاصة
والعامة في السودان تدل على أن مستوى الرضا عن هذه املؤشرات في خدمة الرعاية التمريضية مرتفع ،حيث يتصف املمرضين بالروح املرحة
والصداقة في التعامل مع املرض ى ويراعون العادات والتقاليد واألعراف السائدة في املجتمع في عملهم ويحتفظون بملف دقيق وموثق عن حالة
املرض ى الصحية ويتم إعطاء جرعات العالج املحددة للمرض ى دون زيادة أو نقصان من قبل املمرضين.
• فيما يتعلق بالنتائج الخاصة بمستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية ومن خالل املتغيرات املستخدمة لقياسها ودراستها كان مؤشر
التعاطف في املرتبة األولى ومؤشر اإلعتمادية في املرتبة الثانية ومؤشر الضمان في املرتبة الثالثة ومؤشر اإلستجابة في املرتبة الرابعة .بينما مؤشر
ً
ً
امللموسية يأتي في املرتبة األخيره وهي األقل تطبيقا وتوفرا ويمكن أن يعزى ذلك في رأى الباحث إلى أن املبحوثين في املستشفيات موضوع الدراسة
ً
غالبا ما يكونون أكثر قدرة على تقييم األشياء امللموسة مثل توفر صاالت إنتظار نظيفة ومكيفة وسهولة الوصول إلى املستشفى وتوفر املرافق املادية
مثل الحمامات وأماكن تناول الطعام والشراب وتوفر العالمات اإلرشادية الدالة على أماكن تقديم الخدمات املختلفة .ويأتي هذا الترتيب وفق درجة
اإلدراك لهم.
• توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) )0.05نحو مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية الفعلية واملدركة من قبل
ً
املرض ى املنومين في املستشفيات الخاصة والعامة في السودان تبعا ملتغير الجنس.
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• ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)  )0.05نحو مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية الفعلية واملدركة من قبل
ً
املرض ى املنومين في املستشفيات الخاصة والعامة في السودان تبعا ملتغير العمر.
• توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)  )0.05نحو مستوى مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية الفعلية واملدركة من قبل
ً
املرض ى املنومين في املستشفيات تبعا ملتغير نوع املستشفى.
ً
• وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)  )0.05نحو مؤشرات جودة خدمة الرعاية التمريضية األتية :الضمان ،التعاطف تبعا ملتغير
املستوى التعليمي ،ولم تكن هناك فروق على املؤشرات األخرى.
التوصيات:
• ضرورة إلتزام املستشفيات الخاصة والعامة بتطبيق املعايير القياسية لخدمة الرعاية التمريضية ومتابعة ذلك من جهات اإلختصاص وإزالة الفوارق
في اإللتزام بين هذه املستشفيات.
• إستحداث وحدة إدارية باملستشفيات الخاصة والعامة تعنى بشؤون الجودة ،ملتابعة تطبيق املعايير القياسية لخدمات الرعاية الصحية بأنواعها
املختلفة وتحديد مدى اإلستجابة لها بإستمرار من أجل الوقوف على نقاط الضعف ومعالجتها بهدف تحسين جودة خدمات الرعاية التمريضية.
• توفير العدد الكافي واملؤهل وأصحاب الخبرة من ممارس ي خدمة التمريض ليتالئم مع أعداد املرض ى باملستشفيات الخاصة والعامة.
• إلتزام إدارة املستشفيات بتقديم خدمة الرعاية التمريضية للمرض ى املنومين في الوقت واملواعيد املحددة وعدم اإلخالل بهذه املواعيد.
• زيادة اإلهتمام بسجالت املرض ى وسريتها واملحافظة عليها بشكل يخدم املريض ويوفر الوقت والجهد على مقدم ومتلقى الخدمة.
• ضرورة إهتمام إدارات املستشفيات الخاصة والعامة بالتنسيق مع الجهات املعنية في كل مستشفى لإلهتمام بالجوانب امللموسة في خدمة
املستشفيات وهي املباني واألجهزة واملعدات وصاالت اإلنتظار ودورات املياه وغيرها.
• تبسيط اإلجراءات لتقديم خدمة الرعاية التمريضية للمرض ى املنومين باملستشفيات الخاصة والعامة.
• توفير الحوافز املادية واملعنوية ملمارس ي مهنة التمريض في املستشفيات الخاصة والعامة لتوليد الرغبة لديهم لإلستمرار في العمل وتقديم الرعاية
التمريضية بشكل مناسب.
• عمل دورات تدريبية ملمارس ي مهنة التمريض في املستشفيات في مجال معايير جودة خدمة الرعاية التمريضية ،لنشر وتعميق مفهوم الجودة والعمل
على تطبيق هذه املعايير على أرض الواقع للمرض ى بأفضل درجة.
• اإلستفادة من تجارب املستشفيات الرائدة في تطبيق برامج الجودة عن طريق إبتعاث كوادر التمريض لهذه املستشفيات للتدريب وإكتساب الخبرة.
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Abstract: The present study aimed at assessing the quality of nursing service from the point of view of the
hypnotized patients in Sudanese hospitals. The study used a random proportionate Stratified Sample method. The
sample consists of a number of private and public hospitals. The questionnaire was distributed to (150) individuals.
After the analysis, the study concluded that there were statistically significant differences at the level of significance
(0.05) towards the level of the quality of the actual nursing care service, according to the gender variable, as well as
statistically significant differences according to the type of the hospital.
The study reached a number of recommendations, including the necessity commitment of the r private and
public hospitals in Sudan to adhere to the standards of nursing care, and follow-up from the specialized authorities
as well as to eliminate the differences in the commitment between these hospitals, and establishing a managerial
unit in these hospitals concerned with quality issues, to follow the implementation of the standards for health care
services, as well as determining a continuous response to them to identify and address the weaknesses in order to
improve the quality of nursing care services.
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امللخص:
يهدف هذا البحث إلى التعرف على العالقة بين التعرض ملواقع التواصل االجتماعي وعالقته بتشكيل الصورة الذهنية من وجهة نظر عمالء شركات
ً
االتصاالت الفلسطينية ،شمل مجتمع الدراسة شركات االتصاالت الفلسطينية والبالغ عددها ( )4شركات .أما العينة فتكونت من ( )400مستجيبا من
عمالء هذه الشركات .وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة بين التعرض ملواقع التواصل االجتماعي وبين تشكيل الصورة الذهنية لدى عمالء شركات
االتصاالت الفلسطينية وكانت بدرجة متوسطة .وقد تبين أن توجهات الشركة نحو بناء هوية مميزة لها على مواقع التواصل االجتماعي عززت من درجة
الوالء لها ،وأن هذه املواقع سهلت من تمييز خدمات الشركة عن بقية الشركات ،كذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتوسطات
ُ
إجابات أفراد عينة الدراسة من عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية تعزى ملتغيري الجنس واملؤهل العلمي .في حين تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية
ُ
ملتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة من العمالء تعزى ملتغير العمر .وأوصت الدراسة بضرورة استجابة الشركات للعمالء بسرعة عالية فيما يتعلق
بالخدمات التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل االجتماعي.
الكلمات املفتاحية :مواقع التواصل االجتماعي؛ الصورة الذهنية؛ العمالء؛ شركات االتصاالت الفلسطينية.

املقدمة:

ً
ً
شهد العالم في اآلونة األخيرة اهتماما متزايدا واستخداما مكثفا ملواقع التواصل االجتماعي ،وتعتبر هذه املواقع من الوسائل املهمة والحيوية التي
ً
ً
زاد االهتمام بها مؤخرا ،وذلك ملا لها من أهمية وتأثير على تشكيل الصورة الذهنية خصوصا مع ثورة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وازدياد حدة املنافسة
املحلية والعاملية.
وبما أن املفهوم الحديث للتسويق يركز على خلق قيمة ومكانة للمنظمات في نظر العمالء ،فان العوملة والتوسع الكبير في حجم األسواق والتطور
التكنولوجي املتسارع وسرعة االتصاالت أسهمت في توجه املنظمات نحو التركيز على الصورة الذهنية للمنظمة كإطار يدفع بها لتعزيز القيمة والجودة
املقدمة للعمالء ).(Balaji & Hartline, 2011,p: 127
وقد استطاعت مواقع التواصل االجتماعي أن تنال االهتمام الكبير بفضل ما حملتــه من قدرات هائلة وإمكانيات تطويريــة في أداء شركات
االتصاالت لعملياتها وطرق تقديم خدماتها وإرضاء عمالءها ،حيث بات اإلبداع واالبتكــار سيد املوقــف التنافس ــي في مجـال التقنيــات الحديثة واملحرك
األساس لهذه الشركات في البقـاء واالستم ـرار وتحقيق مستــوى أداء تسويقي عـ ٍـال.
وفي إطار أدبيات التسويق ،فان استخدام مواقع التواصل االجتماعي لها ارتباط وثيق بوجود شركات االتصاالت وفاعليتها وفي تحقيق أهدافها
املتمثلة بالبقاء والتكيف والنمو ،وهذا ما يجعل هذه الشركات تسعى وبشكل متواصل لتحسين صورتها الذهنية لدى العمالء ،وتحقيق أعلى درجات
التكامل ما بين الوظائف التسويقية والعمليات وخدمة العمالء داخل الشركة من جهة بحيث تصبح الوظائف التسويقية في تكامل من خالل إدخال هذه
املواقع لتكوين رأس مال مكون من العمالء واالحتفاظ بهم ومحاولة بناء صورة ذهنية لخدماتها.
لذلك تحرص الشركات اليوم أكثر من أي وقت مض ى على بناء صورة ذهنية وتحسينها في أذهان جميع األطراف التي تتعامل معها ،علما بأن لكل
شركة صورة ذهنية في أذهان جميع املتعاملين معها شاءت في ذلك أم لم تشأ وقد تكون ايجابية أو سلبية وسواء خططت لذلك أم لم تخطط وال شك أن
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الصورة الذهنية الحسنة يمكن أن تسهم كثيرًا في نجاح الشركات واستمراريتها ،فالصورة الذهنية تتشكل ً
بناء على املدركات الحسية لدى الجمهور عن
الشركة.
كما استطاعت مواقع التواصل االجتماعي أن تحوز على اهتمام بالغ بفضل ما حملت ـه من قدرات هائلة وإمكانيات تطويريــة في أداء شركات
االتصاالت لعملياتها وطرق تقديم خدماتها وإرضاء عمالءها ،حيث أصبح اإلبداع واالبتكــار سيد املوقــف التنافس ــي في مجـال التقنيــات الحديثة ومنها مواقع
التواصل االجتماعي ،واملحرك األساس للمنظمـات في البقـاء واالستم ـرار لتحقيق مستــوى أداء عـ ٍـال ســواء في مجـال الربحيــة أو الحصة السوقيــة.
ً
وتبدي شركات االتصاالت اهتماما متزايدا بتقديم خدماتها ورفع مستواها حتى تكون قادرة على البقاء واملنافسة وتلبي حاجات عمالءها الحاليين
واملتوقعين ،خاصة وان ثورة االتصاالت واملعلومات مكنت العمالء من املفاضلة بين الخدمات املقدمة حسب رغباتهم واختيارهم .لذلك فإن البقاء
واالستمرارية وتحقيق الربح وتقليل املخاطر وتلبية حاجات العمالء الحالية واملتوقعة هي أهم األهداف التي تسعى هذه الشركات لتحقيقها ،وهذا يتطلب
منها استخدام مواقع التواصل االجتماعي بكفاءة وفعالية وضمن اإلمكانات املتاحة ،باإلضافة للموارد البشرية املؤهلة على التعامل مع هذه املواقع.
مشكلة الدراسة:
كغيرها من منظمات األعمال تسعى شركات االتصاالت لتحقيق أهدافها ،إذ يعتبر الهدف املشترك لهذه الشركات تحقيق "أقص ى ربح بأقل لخدمة
العمالء" ،إال أن طرق وأدوات بلوغ هذا الهدف تختلف من شركة ألخرى ،وإن إدخال وتطبيق التقنيات الحديثة ومنها مواقع التواصل االجتماعي في خدماته ا
كوسيلة لتحقيق األهداف متفاوت وله كثير من اآلثار على تشكيل الصورة الذهنية للخدمات التي تقدمها شركات االتصاالت.
تنبع مشكلة الدراسة من تساؤل دار في ذهن الباحث يتمحور حول الدور الذي يمكن أن تلعبه مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الصورة
الذهنية ،في ظل تراجع دور املواقع اإللكترونية لحساب هذه املواقع ،وقوة تأثير هذه املواقع على العمالء ،على اعتبار أن هذه املواقع أصبحت عامل مهم
في تهيئة املتطلبات الالزمة لتشكيل الصورة الذهنية .فاملضمون الذي تتوجه به هذا املواقع عبر رسائل ترويجية ،تسهم بالضرورة في تشكيل الصورة
الذهنية.
ومن املعروف أن عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية في كل مكان يخضعون ملجموعة من الرسائل الترويجية تؤثر بالضرورة على تشكيل الصورة
ً
ً
الذهنية لديهم ،وتؤدي مواقع التواصل االجتماعي دورا مهما في ذلك .وانطالقا من فإن مشكلة الدراسة تعالج إمكانية تشكيل الصورة الذهنية حول
الخدمات الذي تقدمها شركات االتصاالت الفلسطينية من خالل تعرض العمالء ملواقع التواصل االجتماعي.
أسئلة الدراسة:
تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
السؤال األول :ما مستوى دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية من وجهة نظر عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية؟
ُ
الس ــؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحص ــائية ملتوس ــطات إجابات أفراد عينة الدراس ــة من عمالء ش ــركات االتص ــاالت الفلس ــطينية تعزى ملتغيرات
الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي؟
فرضيات الدراسة:
بنيت الدراسة الحالية على الفرضيات اآلتية:
الفرضية األولى :ال يوجد دور ملواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية من وجهة نظر عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية.
ُ
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة من عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية تعزى ملتغيرات
الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي.
أهمية الدراسة:
ً
مما يعطي هذه الدراسة أهمية تناولها ملواقع التواصل االجتماعي ،األمر الذي يستدعي تضافر وتكامل جهود الباحثين لدراسته وتحليله ،بهدف
التعرف على تأثيرها على تشكيل الصورة الذهنية لدى العمالء وخاصة عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية التي يمكن لها االستفادة من هذه نتائج هذه
الدراسة بالقدر الذي يؤهلها على التعامل مع هذه املواقع في أثناء قيامها بالترويج للخدمات التي تقدمها.
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أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين التعرض ملواقع التواصل االجتماعي وعالقته بتشكيل الصورة الذهنية من وجهة نظر
أعضاء الهيئة عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية ،كذلك التعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة
ُ
تعزى ملتغيرات الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي.
مصطلحات الدراسة:
م واقع التواصل االجتماعي :هي مواقع إلكترونية اجتماعية على شبكة االنترنت ،وتعتبر الركيزة األساسية للترويج للخدمات التي تقدمها شركات االتصاالت
الفلسطينية وهي تتيح للعمالء فرصة التواصل فيما بينهم عبر هذا الفضاء االفتراض ي.
الصورة الذهنية :وهي عبارة عن مجموعة من االدراكات واالنطباعات والتصورات التي يكونها األفراد في أذهانهم حول خدمات االنترنت واالتصاالت الثابتة
والخلوية التي تقدمها شركات االتصاالت الفلسطينية.
عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية :هم األشخاص العاديون أو االعتباريون الذي يقومون بشراء خدمات اإلنترنت وخدمات االتصاالت الخلوية
وخطوط الهواتف األرضية الثابتة والتي توفرها شركات االتصاالت الفلسطينية في السوق الفلسطيني حسب املواصفات واملعايير الدولية.
حدود الدراسة:
 .1الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة خالل الفترة الواقعة ما بين شهر كانون الثاني  – 2018وشهر شباط .2019
 .2الحدود املكانية :شركات االتصاالت الفلسطينية وهي (شركة حضارة للتكنولوجيا واالنترنت ،مجموعة االتصاالت الفلسطينية ،شركة جوال،
اوريدو لالتصاالت).
 .3الحدود البشرية :عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية.
منهج الدراسة:
تعد هذه الدراسة من الدراسات امليدانية التي تم اعتماد املنهج الوصفي والتحليلي بهدف التعرف على العالقة بين التعرض ملواقع التواصل
االجتماعي وعالقته بتشكيل الصورة الذهنية من وجهة نظر عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية.
مجتمع الدراسة والعينة:
يتكون مجتمع الدراسة من شركات االتصاالت الفلسطينية والبالغ عددها ( )4شركات ،أما وحدة املعاينة والتحليل فقد تكونت من العمالء الذين
يتعاملون مع شركات االتصاالت الفلسطينية ،وقد تم توزيع االستبانات على العمالء بالطريقة امليسرة ،وتم اعتماد ( )400استبانة تم إخضاعها للتحليل
اإلحصائي.
أداة الدراسة:
تم تصميم استبانة مكونة من قسمين ،هما:
القسم األول :وخصص للتعرف على البيانات الشخصية لعمالء شركات االتصاالت الفلسطينية من عينة الدراسة ،وتشمل (الجنس ،العمر ،املؤهل
العلمي).
القسم الثاني :واشتمل على بعض العبارات ذات العالقة بالجوانب الخاصة بالتعرض ملواقع التواصل االجتماعي وعالقته بتشكيل الصورة الذهنية،
واستخدم الباحث مقياس ثالثي (موافق  3عالمات ،محايد عالمتان ،غير موافق عالمة واحدة) ،وتم تقسيم درجات التقدير إلى ثالثة مستويات (منخفض،
متوسط ،مرتفع) باالعتماد على املعادلة التالية وهي معيار التصحيح.
= 0.66
1-3
=
الحد األعلى للبدائل – الحد األدنى للبدائل
3
عدد املستويات
املدى األول1.66 = 0.66 + 1 :
املدى الثاني2.33 =0.66 + 1.67 :
املدى الثالث.3 =0.66 +2.34 :
فتصبح بعد ذلك التقديرات كالتالي:
ً
ً
 .1أقل من أو يساوي ( )1.66مؤشرا منخفضا.
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ً
ً
 .2أكبر أو يساوي ( )1.67واقل من أو تساوي ( )2.33مؤشرا متوسطا.
ً
ً
 .3أكبر من أو تساوي ( )2.34مؤشرا مرتفعا.
صدق أداة الدراسة:
قام الباحث بإجراء اختبار الصدق بهدف التأكد من مصداقية أداة الدراسة والثقة في نتائج الدراسة من خالل عرض االستبانة على مجموعة من
املحكمين واألساتذة للحكم على مدى صدقها الظاهري واملنطقي وعلى مدى صالحيتها كأداة لجمع البيانات.
ثبات أداة الدراسة:
تم استخدام معامل (كرونباخ ألفا  )Cronbach–Alphaلالتساق الداخلي لجميع مقاييس وفقرات االستبانة وقد بلغت ( )% 84.6وهي نسبة ذات
اعتمادية مرتفعة.
أساليب جمع البيانات:
تم االعتماد في هذه الدراسة على نوعين من مصادر املعلومات هما املصادر األولية واملصادر الثانوية وكما يلي:
ً
أوال :البيانات األولية :وهي تلك البيانات التي اعتمد عليها الباحث من خالل تصميم استبانة جرى تطويرها لخدمة موضوع الدراسة الحالية.
ً
ثانيا :البيانات الثانوية :وهي مصادر البيانات واملعلومات املتاحة التي تم جمعها ألغراض أخرى ومن املصادر املكتبية ومن مراجعة األدبيات السابقة،
وتتمثل هذه البيانات في كتب التسويق واملواد العلمية الدوريات املتخصصة والنشرات رسائل املاجستير وأطروحات الدكتوراه وخاصة التي تبحث في مواقع
التواصل االجتماعي والصورة الذهنية.
املعالجة اإلحصائية:
و عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها تم استخدام التحليالت اإلحصائية اآلتية:
 .1تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألهمية والرتبة الستجابات عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية على فقرات االستبانة
ككل.
 .2تم استخدام تحليل التباين األحادي ( )One way Anovaلبيان الفروق ذات الداللة اإلحصائية في استجابات عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية
عينة الدراسة تعزى ملتغيرات (الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي).
الدراسات السابقة:
 .1دراسة قطب وعتريس ( )2007إلى أن العالمات التجارية تتعرض إلى تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤثر على صورتها الذهنية وتاريخها
الطويل ،وإن تشويه االسم التجاري أو التصميم الجرافيكى للعالمات التجارية يؤثر على صورتها الذهنية.
 .2دراسة عقل ( )2010إلى التعرف على أثر مكونات العالمة التجارية وخصا ئص الشركة في تشكيل الصورة الذهنية لدى عمالء قطاعي االتصاالت
واملصارف في األردن ،وخلصت إلى وجود تأثير ملكونات العالمة التجارية ولخصائص الشركة في تشكيل الصورة الذهنية لدى عمالء قطاع االتصاالت
وعمالء قطاع البنوك في األردن.
 .3دراسة منصور ( )2012إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الحاجات واالشباعات التي يحققها الشباب األردني من استخدام شبكات
التواصل االجتماعي تبعا ملتغير النوع االجتماعي (ذكر أنثى) ،في حين تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في الحاجات املعرفية ،والوجدانية في
الحاجات واإلشباع التي يحققها الشباب األردني من استخدام هذه الشبكات تبعا ملتغير مدى االستخدام.
 .4دراسة حمودة ( )2013إلى أن الفيس بوك جاءت في املرتبة األولى كأكثر شبكات التواصل االجتماعي استخدام وتفاعل حسب وجهة نظر الشباب
الفلسطيني ،ثم املحادثات سكاي بي واملاسنجر ،يتبعها مشاركة الفيديو (اليوتيوب) ،ثم (جوجل بلس) ،يتبعها التدوين املصغر مثل (تويتر) ،ويليها
ً
املنتديات ،ومن ثم املدونات ،وأخيرا جاء موقع الصور (الفليكر).
 .5دراسة أبو جليل ( )2016إلى التعرف على أثر استخدام التقنيات الحديثة في تشكيل الصورة الذهنية في البنوك األردنية ،وتوصلت إلى انه يوجد
أثر الستخدام التقنيات الحديثة في تشكيل الصورة الذهنية لعمالء البنوك العاملة في األردن ،وأن هذه التقنيات توفر خدمة جيدة في البنوك
تتناسب واحتياجات البنك العمالء.
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 .6دراسة ( )Vansoon, 2017أن هناك أكثر من نصف عينة الدراسة من األفراد البالغين والذين يقومن باستخدام مواقع التواصل االجتماعي كن
من أهمها يوتيوب والفيس بوك ،قد اعترف هؤالء األفراد بأنهم يقومن بقضاء وقت طويل على مواقع التواصل االجتماعي وشبكة اإلنترنت من
األوقات التي ْيق ُ
ضونها مع األصدقاء أو مع أفراد األسر التي ينتمون إليها.
مفهوم م واقع التواصل االجتماعي:
ً
لقد أحدث التقدم الهائل في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نوعا من التواصل والتفاعل االجتماعي بين األفراد واملنظمات ،وذلك ضمن الفضاء
اإللكتروني االفتراض ي الذي ساهم في أحداث تغييرات كبيرة في العالقات األفراد وفي أشكال التفاعل بين املنظمات واملجتمع الذي يحيط بها في أساليب
التواصل ،وهذا التفاعل ما يعرف بمواقع التواصل االجتماعي ،التي ألغت الحدود وساهمت في تقريب املسافات بين األفراد والشعوب والثقافات.
ً
ً
وقد شهدت مواقع التواصل االجتماعي انتشارا واسعا خالل السنوات األخيرة وتعددت وتنوعت محاولة تقديم الخدمات وتحقيق مختلف
االشباعات ويأتي بمقدمتها ( فيسبوك ،تويتر ،يوتوب) كمنظومات تتيح للمشترك فيها القيام بإنشاء موقع خاص فيه ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي
إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات أو جمعه مع أصدقاء الجامعة أو الثانوية أو غير ذلك .مواقع التواصل االجتماعي تطلق على مجموعة
من املواقع على شبكة االنترنت ظهرت مع الجيل الثاني "للويب" ،الذي يتيح التواصل بين األفراد في بيئة مجتمع افتراض ي يجمعهم حسب مجموعات اهتمام
أو شبكات انتماء (بلد ،جامعة ،شركة) ،كل هذا يتم عن طريق خدمات التواصل املباشر من إرسال الرسائل أو االطالع على امللفات الشخصية لآلخرين
ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض عبر هذه املواقع (جرار ،2012 ،ص.)37
ويشير مصطلح التواصل االجتماعي إلى عملية التواصل مع عدد من الناس (أقارب ،زمالء ،أصدقاء) عن طريق مواقع وخدمات إلكترونية توفر
سرعة توصيل املعلومات على نطاق واسع فهي مواقع ال تعطيك معلومات فقط بل تتزامن وتتفاعل معك أثناء إمدادك بتلك املعلومات في نطاق شبكتك
وبذلك تكون أسلوب لتبادل املعلومات بشكل فوري عن طريق شبكة االنترنت (املقدادي ،2013 ،ص.)24
ويرى (الدليمي ،2011 ،ص )183أن مواقع التواصل االجتماعي هي مواقع االنترنت التي يمكن للمستخدمين املشاركة واملساهمة في إنشاء أو إضافة
صفحاتها وبسهولة على الشبكات االجتماعية التفاعلية التي تتيح إمكانية التواصل بين مستخدمي هذه الشبكات في أي وقت يشاءون وفي أي مكان من
العالم يمكن أن يتواجدوا به.
تعرف مواقع التواصل االجتماعي بأنها تلك املنظومة التي تضم مجموعة من الشبكات اإللكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص
به ،ومن ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات والهوايات نفسها (راض ي ،2013 ،ص.)23
ويعرف (منصور ،2012 ،ص )2مواقع التواصل االجتماعي ،بأنها " تلك املواقع االجتماعية التي تتيح ملتصفحيها إمكانية مشاركة امللفات والصور
وتبادل مقاطع الفيديو ،وكذلك مكنتهم من إنشاء املدونات اإللكترونية ،وإجراء املحادثات الفورية ،وإرسال الرسائل ،وتصدرت الشبكات االجتماعية هذه
ثالثة مواقع هامة ورئيسية هي" :الفيسبوك" و "تويتر" وموقع مقاطع الفيديو "اليوتيوب".
ويعرف الباحث مواقع التواصل االجتماعي ،بأنها كافة الخدمات التي يتم إنشاؤها وبرمجتها من قبل شركات كبرى لجمع أكبر عدد من املستخدمين
واألصدقاء ومشاركة األنشطة واالهتمامات ،والبحث عن تكوين صداقات و اهتمامات وأنشطة لدى أشخاص آخرين يتشاركون معهم بإحدى االشتراكات
الفكرية أو غيرها ،وتوفر هذه الخدمات ميزات مثل املحادثة الفورية والتراسل العام والخاص ومشاركة الوسائط املتعددة من صوت وصورة وفيديو
وامللفات.
مفهوم الصورة الذهنية:
ُ
تعد الصورة الذهنية بمثابة املرشد الذي يساعد اإلنسان على فهم وإدراك وتفسير األمور التي يتعرض لها ،فهي مجرد فكرة تقود الفرد إلى تصورات
معينة لش يء ما بحيث ينطوي على تلك الفكرة تصرفات وأفعال إيجابية أو سلبية .)Cassidy, 2009, p: 90( ،وهذه الفكرة تتشكل من خاللها السلوكيات
املختلفة التي يبدئها األفراد ،فالصورة الذهنية تعبر عن مجموعة من األفكار واملشاعر واملعتقدات التي تتكون في أذهان األفراد عن املنظمات املختلفة،
وهذه الصورة تتكون من خالل التجارب املباشرة أو غير املباشرة ،وهي تمثل الواقع الصادق ملا يحملوه في الناس في أذهانهم حول األشياء (عقل،2010 ،
ص.)49
ويرى ( )Kotler & Keller, 2016إن الصورة الذهنية لدى األفراد تتسم باملرونة والتغير املستمر وهي ليست ثابتة ،ولكنها تحتاج إلى جهود كبيرة
ووقت من أجل إحداث التغيير في هذه الصورة التي تعتبر عملية من العمليات الديناميكية املتحركة التي تتطور وتنمو وتتسع وتتعمق ،وهي تعبر عن
التصورات التي يحملها األفراد املجتمع عن األشياء من حولهم بمكوناتها املختلفة ،وتعد الصورة الذهنية نتاج طبيعي ملجموعة من الخبرات املباشرة وغير
املباشرة التي يتلقاها األفراد عبر تفاعالتهم االتصالية املختلفة.
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وقد أطلق (والترليبمان) مفهوم الصورة الذهنية كأحد املصطلحات املتعارف عليها والتي تصلح باألساس لتحليل وتفسير عمليات التأثير التي تحدثها
وسائل اإلعالم ،وهي مفهوم يستهدف ذهن اإلنسان ليعبر عن أول ما يتبادر للعميل عندما تذكر أمامه اسم شركة معينة أو ذكر أحد منتجاتها
(.)Gottschalk, 2016, p: 61
والصورة الذهنية تعني انطباع صورة الش يء في الذهن وهي تمثل أحد أبرز الدوافع الصادقة واملحرك القوي لألفراد الذين ينظرون إلى األشياء
املحيطة بهم ويفهمونها على أساس الصورة املطبوعة في الذهن ،على اعتبار إنها تمثل الناتج النهائي للتصورات واالنطباعات الذاتية في أذهان هؤالء األفراد
نحو ش ي معين ،وهذه االنطباعات املوجودة تتشكل من خالل التجربة املباشرة وغير املباشرة والتي ترتبط بالعواطف واالتجاهات والعقائد التي يحملها
األفراد نحو هذه األشياء )(Synder, 2015, p:97
تعرف الصورة الذهنية بأنها عملية من العمليات املعرفية والنفسية النسبية التي تعود إلى األصول الثقافية ،وهي تصورات عقلية شائعة بين
األفراد ومبنية على إدراكاتهم االختيارية املباشر وغير املباشر لخصائص وسمات ش ي ما ( منتج ،شركة ,فرد ,جماعة ,مجتمع ,نظام وغير ذلك) ،وتشكيل
انطباعات واتجاهات عاطفية نحو هذا الش ئ (ايجابية أو سلبية) ،وين تج عن هذه االتجاهات واالنطباعات توجهات سلوكية (باطنة أو ظاهرة) في إطار
مجتمع معين ،وقد تأخذ هذه اإلدراكات واالتجاهات والتوجهات أشكاال ثابتة أو غير ثابتة ,دقيقة أو غير دقيقة (.)Van Heerden, 2009, p: 29
ويشير ( )Keller, 2015, p: 545إلى أن الصورة الذهنية تتكون من أربعة أبعاد رئيسية أولها يتعلق باملنتج من حيث الجودة واإلبتكار ،والبعد الثاني
يتعلق باألشخاص والعالقات من حيث توجه املنظمة نحو العمالء  ،أما البعد الثالث فيتعلق بالقيم والبرامج من حيث املسئولية املجتمعية (مسئولية
املنظمة تجاه املجتمع) والعناية بالبيئة ،والبعد الرابع يتعلق بمصداقية املنظمة من حيث الخبرات والتفضيل والثقة .وتعني أيضا الجودة كجزء من صورة
املنظمة ،مدى إدراك العمالء بأن املنظمة تقوم بتقديم منتجات ذات جودة عالية من حيث الكفاءة والفعالية ومالءمتها لحاجاتهم ورغباتهم ( & Kotler
.)Keller, 2016
ً
وقد حدد ( )Gotsi & Andriopoulos, 2017, p: 341بعدين رئيسين لصورة املنظمة الذهنية من وجهة نظر العمالء هما األكثر إسهاما في تمييز
املنظمة عن منافسيها ،وهما قدرات املنظمة واملسؤولية االجتماعية ،وتتكون قدرات املنظمة من خبراتها وجودة منتجاتها وتوجهها نحو العمالء وابتكاريها
وتطورها وخدمة ما بعد البيع.
ويشير ( )Brown & Dacin, 2017إلى أن هناك عدد من األركان الرئيسية التي تتكون منها الصورة الذهنية ،وهي تتمثل بما يلي:
ً
 .1الشخصية :وهي تعكس بعض الجوانب املعينة والتي ترسخ في أذهان العمالء ،فمثال نقول إن  Sonyالجودة واملتانة.
 .2املحيط الثقافي :وتعمل املنتجات على إيجاد نوع من التكامل مع النظام الثقافي وتطوير نظام من القيم الثقافية التي تجعل منتجات املنظمة متميزة
عن بقية املنتجات.
 .3العمليات الذهنية :وهي تعكس الخبرة السابقة التي يحملها العميل في ذهنه ،وهي تمثل العمليات التي يقوم بعملها داخليا بينه وبين نفسه ،فيما
ً
يتعلق باملنتج والصورة املكونة عنه ،فمثال تحتل  Sonyكعالمة تجارية الشراء الجيد للمنتجات الجيدة.
 .4االنعكاس :ويتمثل في انعكاس املنتج في ذهن العميل من خالل رؤيته ومعايشته لآلخرين الذين يمتلكون منتجات ذات عالمات تجارية متميزة ،وتمثل
ً
الصورة التي يرى بها هؤالء الذين يمتلكون هذه املنتجات ،فالعالمات التجارية تعطي ملن يمتلكونها صورة معينة فمثال  Sonyاملستهلك الرشيد الذي
يفاضل بين السعر والجودة.
ً
 .5العالقات :وتتمثل هذه الصورة في العالقة بين املنتج والعميل فمثال شفرات الحالقة "جيليت" منتج خاص بالرجال وجهاز "بروان" خاص بالنساء.
 .6املاديات :وهي تتعلق بالجوانب امللموسة من املنتج وتحتوي على مجموعة من العناصر الكامنة في عقل العميل الباطن حول املنتج والتي تظهر عندما
يتم ذكر اسم املنتج التجاري مثال عندما يذكر " "Sonyفان أول ما يتبادر إلى ذهن العميل أنه تليفزيون ملون.
ويرى الباحث أن الصورة الذهنية تعني التقديم العقلي والذهني الذي يكونه العمالء في أذهانهم حول خدمات االنترنت واالتصاالت الثابتة والخلوية
التي تقدمها شركات االتصاالت الفلسطينية ،فهي بذلك تكون محاكاة لتجارب تكون مرتبطة بالعواطف املعينة نحو هذه الخدمات ،فهي عمليات االسترجاع
الذهني ملا يختزنه العمالء بذاكرتهم أو تخيالتهم ملا تدركه حواسهم الخمسة حول الخدمات التي تقدمها هذه الشركات.

نتائج الدراسة امليدانية:

ً
أوال :النتائج املتعلقة بمستوى دورم واقع التواصل االجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية من وجهة نظرعمالء شركات االتصاالت الفلسطينية.
تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،والجدول ( )1يبين تقديرات العينة والتي كانت على النحو التالي:
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جدول ( :)1املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية والرتبة والدرجة لفقرات االستبانة مرتبة تنازليا
الرتبة

رقم
الفقرة
1

9

2

17
4

3
4

11

5

8

6

15
19
13

7
8
9

3
18
10
14

10
11
12
13

20

14

16

15

7
12

16
17

6
5
1

18
19
20

2

الفقرات
عززت توجهات الشركة نحو بناء هوية مميزة لها على مواقع التواصل االجتماعي من درجة
والئي له
تركز مواقع التواصل االجتماعي في تغطيتها على املزايا التي تتمتع بها خدمة االتصاالت
املقدمة من الشركة
تعرض مواقع التواصل االجتماعي خدماتها بشكل جذاب
الحداثة والتطور في الخدمات التي تقدمها الشركة على مواقع التواصل االجتماعي كانت
دافعا لي كي أروج لها
حول
خدمة االتصاالت التي تقدمها
تقدم مواقع التواصل االجتماعي وجهة نظر متوازنة
الشركة
تسهم مواقع التواصل االجتماعي في تكوين انطباع جيد عن خدمة االتصاالت التي تقدمها
الشركة
تسهم مواقع التواصل االجتماعي في تحسين السمعة الطيبة للشركة
تساعد مواقع التواصل االجتماعي في تعزيز قناعاتي بالخدمات التي تقدمها الشركة
أسهمت مواقع التواصل االجتماعي في قرار اختياري للتعامل مع الخدمات التي تقدمها
الشركة
سهلت مواقع التواصل االجتماعي تمييز خدمات الشركة عن بقية الشركات
تتمتع الخدمات التي تقدمها الشركة بشخصية رمزية معبرة
تشكل الصورة الذهنية التي أحملها عن خدمات الشركة دافعا قويا للتعامل معه
تفي الشركة بالوعود التي تعطيها عن خدماتها على مواقع التواصل االجتماعي بالوقت
املحدد
تستجيب الشركة التي أتعامل معها بسرعة عالية بالخدمات التي يتم الترويج لها على مواقع
التواصل االجتماعي
تضع الشركة العمالء في مقدمة أولوياتها عند تقديم خدماتها على مواقع التواصل
االجتماعي
تسهم مواقع التواصل االجتماعي في نمو خدمات شركة االتصاالت بشكل سريع
تس ـ ـ ـ ــهم مواقع التواص ـ ـ ـ ــل االجتمـاعي بترتيـب اهتمـامـاتي وتحـديـد أوليـاتي نحو أي الخـدمـات
أكثر أهمية
خصائص الخدمة التي تقدمها للشركة تتوافق مع الصورة الذهنية التي احملها عنها
تمنحني مواقع التواصل االجتماعي شعورا باألمان بما تقدمه الشركة التي أتعامل معه
تسهم مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية حول الخدمات املقدمة من
الشركة
الدرجة الكلية لفقرات االستبانة

املتوسط
الحسابي
2.585

االنحراف
املعياري
0.5869

مرتفعة

2.200

0.6872

متوسطة

1.880
2.360

0.7539
0.6802

متوسطة
مرتفعة

2.040

0.6787

متوسطة

2.265

0.6533

متوسطة

1.950
1.760
1.970

0.6780
0.6742
0.7292

متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.510
1.845
2.130
1.965

0.6872
0.6806
0.7250
0.66027

مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

1.700

0.69456

متوسطة

1.930

0.6612

متوسطة

2.265
2.020

0.6378
0.7226

متوسطة
متوسطة

2.340
2.350
2.715

0.6757
0.6706
0.5148

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

2.116

الدرجة

متوسطة

يبين الجدول ( )1أن املتوسط الحسابي لفقرات االستبانة قد بلغ ( ،)2.116وبدرجة متوسطة .وهذا املتوسط يعبر عن مستوى الدور الذي تؤديه
مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية من وجهة نظر عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية .وقد تراوحت املتوسطات الحسابية لفقرات
هذا املحور مابين ( ،)2.715-1.700وأن أهم فقرة من وجهة نظر العينة كانت تلك الواردة في الفقرة ( )20حيث جاءت في املرتبة األولى وتنص على أنه "
تسهم مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية حول الخدمات املقدمة من الشركة" وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.715وبانحراف معياري بلغ
( ،)0.5148وبدرجة مرتفعة ،بينما جاءت الفقرة ( )14باملرتبة األخيرة وتنص على انه "تستجيب الشركة التي أتعامل معها بسرعة عالية بالخدمات التي
يتم الترويج لها على مواقع التواصل االجتماعي " وبمتوسط حسابي ( ،)1.700وبانحراف معياري بلغ ( ،)0.6945وبدرجة متوسطة من األهمية.
ُ
ً
ثانيا :النتائج املتعلقة بالفروق ملتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة من عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية تعزى ملتغيرات الجنس ،العمر،
املؤهل العلمي.
وللتعرف على مدى وجود فروق في استجابات عينة الدراسة ،فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( ،(One way Anovaحيث تنص
قاعدة القرار على قبول الفرضية العدمية ورفض الفرضية البديلة إذا كانت قيمة  Fاملحسوبة أقل من قيمة  Fالجدولية ومستوى املعنوية Sig .اكبر من
0.05والجداول التالية ( )2و ( )3و( )4تبين النتائج التي تم التوصل إليها في اختيار هذه الفرضية:
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ً
جدول ( :)2نتائج تحليل التباين ( (One way Anovaللفروق في استجابات عينة الدراسة وفقا ملتغير الجنس
املتغير

مصدر التباين

مجموع
املربعات

درجات الحرية
df

متوسط
املربعات

الجنس

بين املجموعات
داخل املجموعات
التباين الكلي

0.004
16.86
16.87

1
398
399

0.004
0.042

قيمة F
املحسوبة

0.052

قيمة F
الجدولية

مستوى املعنوية Sig

3.92

0.819

يتبين من البيانات الواردة بالجدول ( )2أن قيمة  Fاملحسوبة هي ( )0.052وقيمتها الجدولية ( )3.92وباملقارنة بينهما يتضح أن قيمة  Fاملحسوبة
اقل من القيمة الجدولية ووفقا لقاعدة القرار التي تنص على أنه إذا كانت قيمة  Fاملحسوبة اقل من قيمة  Fالجدولية فإن هذا يعني أنه " ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية ملتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة من عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية ُتعزى ملتغير الجنس" ،وهذا ما تؤكده مستوى
املعنوية ( )0.819وهي أكبر من .0.05
 .2العمر:
ً
جدول ( :)3نتائج تحليل التباين ( (One way Anovaللفروق في استجابات عينة الدراسة وفقا ملتغير العمر

املتغير

مصدر التباين

مجموع املربعات

العمر

بين املجموعات
داخل املجموعات
التباين الكلي

2.059
14.81
16.87

درجات الحرية

متوسط
املربعات

2
397
399

1.029
0.037

df

قيمة F
املحسوبة

13.68

قيمة F
الجدولية

مستوى املعنوية
Sig

0.000

3.92

يتبين من البيانات الواردة بالجدول ( )3أن قيمة  Fاملحسوبة هي ( )13.68وقيمتها الجدولية ( )3.92وباملقارنة بينهما يتضح أن قيمة  Fاملحسوبة
اكبر من القيمة الجدولية ووفقا لقاعدة القرار التي تنص على أنه إذا كانت قيمة  Fاملحسوبة اقل من قيمة  Fالجدولية فإن هذا يعني أنه " توجد فروق
ذات داللة إحصائية ملتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة من عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية ُتعزى ملتغير العمر" ،وهذا ما تؤكده مستوى
املعنوية ( )0.000وهي أكبر من. 0.05
 .3املؤهل العلمي:
ً
جدول ( :)4نتائج تحليل التباين ( (One way Anovaللفروق في استجابات عينة الدراسة وفقا ملتغير املؤهل العلمي

املتغير

مصدر التباين

مجموع املربعات

بين املجموعات
داخل املجموعات
التباين الكلي

0.160
16.71
16.87

درجات الحرية
df

املؤهل
العلمي

2
397
399

متوسط
املربعات
0.080
0.042

قيمة F

قيمة F

املحسوبة

الجدولية

0.944

3.92

مستوى املعنوية Sig

0.391

يتبين من البيانات الواردة بالجدول ( )4أن قيمة  Fاملحسوبة هي ( )0.944وقيمتها الجدولية ( )3.92وباملقارنة بينهما يتضح أن قيمة  Fاملحسوبة
اقل من القيمة الجدولية ووفقا لقاعدة القرار التي تنص على أنه إذا كانت قيمة  Fاملحسوبة اقل من قيمة  Fالجدولية فإن هذا يعني أنه " ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية ملتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة من عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية ُتعزى ملتغير املؤهل العلمي" ،وهذا ما تؤكده مستوى
املعنوية ( )0.391وهي أكبر من .0.05

النتائج:
سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على العالقة بين التعرض ملواقع التواصل االجتماعي وعالقته بتشكيل الصورة الذهنية لدى عمالء شركات
االتصاالت الفلسطينية ،وقد أظهرت النتائج أن مستوى الدور الذي تؤديه مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية كان بدرجة متوسطة،
وذلك من وجهة نظر عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية .وقد تبين أن توجهات الشركة نحو بناء هوية مميزة لها على مواقع التواصل االجتماعي عززت
من درجة الوالء لها ،وأن هذه املواقع سهلت من تمييز خدمات الشركة عن بقية الشركات ،كذلك تبين أن الحداثة والتطور في الخدمات التي تقدمها
الشركة على مواقع التواصل االجتماعي كانت دافعا للعمالء لكي يروجوا لها ،حيث أن هذه املواقع تمنح شعورا باألمان بما تقدمه الشركة ،كذلك تبين أن
مواقع التواصل االجتماعي تسهم في تكوين انطباع جيد لدى العمالء عن خدمة االتصاالت التي تقدمها الشركة وتسهم أيضا في نمو خدماتها بشكل سريع.
كما أظهرت النتائج ما يلي:
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ُ
 .1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة من عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية تعزى ملتغير الجنس.
ُ
 .2وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة من عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية تعزى ملتغير العمر.
ُ
 .3عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة من عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية تعزى ملتغير املؤهل
العلمي.
ويرى الباحث أن دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية لم يعد باإلمكان االستغناء عنه ،وذلك ملا يوفره هذا املوقع من معارف
ومعلومات مفيدة ومتنوعة حول الخدمات التي تقدمها شركات االتصاالت الفلسطينية ،إضافة إلى أنها تتيح املجال لتبادل اآلراء والتعليقات والردود
املتعلقة بهذه الخدمات.

التوصيات:
يوص ي الباحث شركات االتصاالت الفلسطينية بما يلي:
 .1ضرورة االستجابة ملتطلبات العمالء بسرعة عالية فيما يتعلق بالخدمات التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل االجتماعي.
 .2السعي لتحقيق االنسجام والتوافق بين القيم الرمزية املعبرة في الخدمة ،الن ذلك يسهل على العمالء تمييزها عن بقية الخدمات األخرى وفي تحسين
صورتها لديهم ويؤثر في تشكيل الصورة الذهنية لدى العمالء.
 .3االهتمام الكافي عند اختيار مواقع التواصل االجتماعي التي يتم استخدامها للترويج لخدماتها ،كونها ذات أهمية كبيرة في تشكيل الصورة الذهنية
وتعزيز قناعات العمالء بالخدمات التي تقدمها الشركة.
 .4التأكيد على أهمية إطالق حمالت إعالنية وترويجية على مواقع التواصل االجتماعي وإجراء اتصاالت تسويقية قوية يتم من خاللها تعريف العمالء
وتذكيرهم بتفضيل خدماتها.
 .5أهمية استفادة الشركات من مواقع التواصل االجتماعي في الوصول إلى أكبر شريحة من العمالء املستهدفين وتوظيفها بحيث تصبح وسيلة أساسية
للترويج لخدماتها.
 .6أن تطرح شركات االتصاالت الفلسطينية في مواقع التواصل االجتماعي خدماتها إلى العمالء بمضمون يمتاز بعنصر اإلقناع والقبول وقادر على
إشباع حاجاتهم ورغباتهم كونها من العوامل املحددة في تشكيل الصورة الذهنية.
 .7القيام بدراسات متخصصة ومعمقة ومستمرة لفهم كيفية تشكيل الصورة الذهنية لدى عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية حول خدماتها
ملعرفة أوجه الخلل والقصور فيها.
 .8إجراء املزيد من الدراسات واألبحاث وبشكل دوري لتقييم دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية حول مختلف الخدمات التي
ً
تقدمها نظرا للتطور والتغيير السريع ملثل هذه املواقع.

املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
 .1أبو جليل ،محمد منصور )2016( ،أثر استخدام أثر استخدام التقنيات الحديثة في تشكيل الصورة الذهنية في البنوك األردنية ،بحث مقدم إلى
املؤتمر العلمي الدولي التاسع ،بعنوان" :االتجاهات الحديثة في الفكر االداري( :التحديات واألفاق)" املنعقد خالل الفترة من  7 -6نيسان  ،2016كلية
االعمال ،جامعة فيالدلفيا ،عمان -األردن.
 .2جرار ،ليلى احمد )2012( ،الفيسبوك والشباب العربي ،مكتبة الفالح ،عمان ،األردن.
 .3حموده ،احمد يونس محمد ( )2013دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفلسطيني في القضايا املجتمعية ،رسالة
ماجستير ،قسم البحوث والدراسات اإلعالمية ،معهد البحوث والدراسات العربية ،املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
 .4الدليمي ،عبد الرزاق محمد )2011( ،اإلعالم الجديد والصحافة اإللكترونية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .5راض ي ،زاهر )2013( ،استخدام م واقع التواصل االجتماعي في العالم العربي ،مجلة التربية ،العدد  ،15جامعة عمان األهلية ،عمان ،ص.39-23
 .6عقل ،إبراهيم سعيد إبراهيم ( )2010أثرمكونات العالمة التجارية وخصائص الشركة في تشكيل الصورة الذهنية لدى عمالء قطاعي االتصاالت
واملصارف في األردن ،أطروحة دكتوراه ،جامعة عمان العربية ،عمان ،األردن.
 .7قطب ،ميسون وعتريس ،فاتن ( )2007الصورة الذهنية للعالمات التجارية بين العوملة وتحديات العصر ،بحث مقدم إلى املؤتمر الدولي الثاني
عشر ،املنعقد في جامعة فيالدلفيا ,عمان ،األردن.
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. األردن، عمان، دار النفائس للنشر،) ثورة الشبكات االجتماعية2013( ، خالد غسان يوسف، املقدادي.8
، دراسة مقارنة في النوع االجتماعي:) دورشبكات التواصل االجتماعي في تحقيق احتياجات الشباب األردني2012( ، تحسين منصور رشيد، منصور.9
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Abstract: This research aims to identify the relationship between exposure to social networking sites and its
relationship to the formation of the mental image from the point of view of customers of the Palestinian
telecommunications companies. The study community included 4 Palestinian telecommunications companies, and
the sample consisted of (400) respondents from the clients of such companies. The study found that there is a
moderate relationship between exposure to social networking sites and the formation of the mental image of the
customers of the Palestinian telecommunications companies.
It was found that the company's attitudes towards building a distinctive identity on social networking sites
enhanced the degree of loyalty to them, and that these sites facilitated the distinction of the company's services
from the rest of the companies. The study also found that there were no statistically significant differences in the
responses of the study sample regarding sex and education variables. However, there were statistically significant
differences in the responses of the study sample from the clients due to the age variable.
The study recommended that companies should respond to customers very quickly in terms of services promoted
on social networking sites.
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امللخص:
نتناول في هذا البحث مدى التزام املصارف اإلسالمية في تطبيق صيغ التمويل باملشاركة في الواقع العملي ،والعمل على تطوير آليات تساعد عند
استخدامها في زيادة التمويل بصيغ املشاركة ،وذلك من خالل الحد من املعوقات التي تقابل ذلك ،وتطوير آليات لعالج معوقات االستخدام املصرفي لصيغ
التمويل باملشاركة ومخاطرها ،وهي مشتقة من الواقع العملي لهذه املصارف ،وأهم هذه اآلليات دراسة الجدوى االقتصادية التي تسبق النشاط االستثماري
وتساهم في تقليل فرص تعرض االستثمار للمخاطر ،والضمان ،والتأمين ،وتكوين االحتياطات النظامية ،واستحداث طرق تمويل جديدة مبنية على صيغ
التمويل باملشاركة في أساسها ولكنها في قالب مختلف ،وهي :الشركة باملرابحة واندماج املضاربة واملرابحة بعقد واحد ،واملشاركة املتغيرة في األرباح
والخسائر ،وأخيرا يمكن اإلفادة أيضا من صكوك املشاركة في الربح والخسارة.
الكلمات املفتاحية :صكوك؛ املشاركة؛ سندات؛ أسهم.

املقدمة:
عنت الشريعة اإلسالمية بتنظيم كل أمور الحياة ،وجاء االهتمام باملعامالت املالية واالقتصادية كبيرة وبشكل مميز ،ومن هذه املعامالت ما يتعلق
بضوابط صيغ التمويل التي تمثل أهمية كبرى ضمت العقود الشرعية ،وإذا كان التمويل بمعناه العام یعنى به تدبير املال الالزم ملمارسة النشاط
االقتصادي ،وأن هذا التدبير في األصل يتم وفق ضوابط شرعية وقانونية تعني القاهرة التمويلية في فئات الفائض أي التي لديها مدخرات إلى فئات العجز،
ً ً
أي التي تحتاج إلى تمويل ألنشطتها وال تكفيها مواردها الذاتية ،فإن العمل املصرفي قد نجح نجاحا مميزا ،وأصبحت صيغ التمويل اإلسالمية محط االهتمام،
ويعود هذا االهتمام إلى أنها تتفوق على غيرها من الصيغ.
ً
وتعد صيغة التمويل باملشاركة من أبعد الصيغ عن الواقع التطبيقي للنظام املصرفي اإلسالمي في الوقت الحاضر ،نظرا ملا يتعرض له املصرف فيها
ً
من مخاطر نقصان أصل مبلغ التمويل في حالة الخسارة ،وقد تنبهت املصارف اإلسالمية إلى مخاطر هذه الصيغة واتجهت إلى تحديدها عمليا ،بحيث ال
ً
ً
تتجاوز نسبة ضئيلة من مواردها ،وأصبح خضوعها للتقييد أمرا مقبوال عند غالبية املصارف اإلسالمية.
ً
حيث يعتمد التمويل باملشاركة على مساهمة املصرف في تقديم جزء من رأس مال مشروع معين ،ويترتب على هذا أن يكون املصرف شريكا في ملكية
ً
هذا املشروع ومن ثم في إدارته واإلشراف عليه ،وشريكا في كل ما ينتج هذا املشروع من أرباح ،بحسب اإلسهام في رأس املال بين املصرف والعميل ،وحسب
القواعد الحاكمة لشروط العقد.
مشكلة البحث:
تبرز مشكلة هذا البحث في التعرف على معوقات التمويل باملشاركة ،ومخاطر هذا النوع من التمويل ،من منظور اقتصاد املشاركة ،وكذلك التعرف
على تجربة البنك اإلسالمي األردني في صيغ التمويل باملشاركة.
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى اآلتي:
 .1بيان صيغ التمويل باملشاركة.
 .2التعرف على معوقات ومخاطر لصيغ التمويل باملشاركة.
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 .3التعرف على تجربة البنك اإلسالمي األردني في صيغ التمويل باملشاركة.
أهمية البحث:
تكمن أهمية هذا البحث في التعرف ع لى مواطن الخلل في استخدام صيغ التمويل باملشاركة وأسباب قلة استخدامها في الواقع املصرفي.
الدراسات السابقة:
 .1دراسة أبو الهيجاء ،الياس عبد هللا ( )2007بعنوان ":تطويرتليات التمويل باملشاركة في املصارف اإلسالمية – دراسة حالة األردن ،"-وهي عبارة
عن رسالة دكتوراة ،جامعة اليرموك ،األردن ،إربد ،تناولت هذه الدراسة بيان مدى التزام املصارف اإلسالمية في تطبيق صيغة التمويل باملشاركة في
الواقع العملي ،وفي تطوير آليات تساعد عند استخدامها في زيادة التمويل بصيغ املشاركات ،عن طريق الحد من املعوقات واملخاطر التي تقابل ذلك.
 .2دراسة أبو زيد ،محمد عبد املنعم( )2000بعنوان ":نحو تطوير نظام املضاربة في املصارف اإلسالمية " ،وهي عبارة عن كتاب تناول عددا من
املوضوعات املتصلة بالصيغ التي تنظم عالقات هذه املؤسسات ،سواء كانت مع غيرها من األفراد ،واملؤسسات األخرى ،أو في جانب استخداماتها
لألموال املتاحة لها ،أو في جانب الخدمات األخرى غير التمويلية التي تقوم بها.
ويناقش الكتاب نظام املضارة في املصارف اإلسالمية من واقع املمارسات العلمية للمصارف اإلسالمية ،بهدف التعرف على مدى اعتمادها عليه
لتعبئة وتوظيف األموال ،واألساليب العلمية التي استخدمتها لتطبيقه ،وكذلك تحديد املعوقات واملشكالت التي واجهت التطبيق ،ومحاولة إيجاد أساليب
تساعد على تطوير تطبيق هذا النظام مستقبال.
كما أن الكتاب يعمل على التعريف على وتحليل اآلثار املتوقعة لتطوير وتطبيق نظام املضاربة على النشاط املصرفي بصفة خاصة والنشاط
االقتصادي بصفة عامة.
منهجية البحث:
يعتمد هذا البحث على املنهج الوصفي حيث يستخدم هذا الدراسة املنهج الوصفي لدراسة صيغ التمويل اإلسالمي من منظور اقتصاد املشاركة.

املبحث األول :صيغ التمويل باملشاركة
املطلب األول :التمويل باملشاركة الثابتة:
يعرف التمويل باملشاركة الثابتة بأنه :دخول املصرف في رأس مال مشترك بحصة ثابتة ال تنتهي إال بانقضاء عمر الشركة أو خروجه منها ،ويوزع صافي
ناتج نشاط الشركة ر ً
بحا أو خسارة على الشركاء حسب مساهمة كل منهم في رأس املال ،وهذا النوع من التمويل باملشاركة تنطبق عليه نمط شركة العنان
في الفقه اإلسالمي( .إلهيتي ،املصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق ،1998 ،ص.)496
ً
تتبع املصارف اإلسالمية أسلوبا في هذا النوع من التمويل ،حيث تقوم بتمويل جهة ما ،بجزء من رأس املال ،لالتجار في صنف محدد من البضائع،
على أن يكون لكل منهما نسبة محددة من الربح (البنك اإلسالمي األردني ،دليل التعامل مع البنك اإلسالمي األردني ،ص  .)7وهذا األسلوب من التعامل جائز
ً
شرعا .فقد ذهب الحنفية (الكاساني ،بدائع الصنائع )63/6 ،والحنابلة (ابن قدامة ،املغني )27/5 ،إلى القول بجواز قيام أحد الشركاء بالعمل ،على أن
تكون له نسبة من الربح إضافة إلى نسبة ربح رأس ماله في الشركة .وهذا في شركة األموال إذ تعهد إدارتها إلى أحد أطراف الشركة مقابل نسبة من الربح،
فإن خسرت الشركة فما لهذا الطرف إال أجر املثل فقط .وفي شركة املضاربة ،والتي يخلط فيها املضارب ماله بمال املصرف ،هنا يكون له حصة كعامل
مضاربة وحصة كصاحب مال.
جاء في البدائع" :وإن شرطا العمل على أحدهما :فإن شرطاه على الذي شرطا له فضل ربح جاز ،والربح بينهما على الشرط ،فيستحق ربح رأس ماله
بماله ،والفضل بعمله" (الكاساني ،بدائع الصنائع . )63/6 ،وجاء في املغني" :فلو كان بين رجلين ثالثة آالف درهم ،ألحدهما ألف ولآلخر ألفان ،فأذن صاحب
األلفين لصاحب األلف يتصرف فيها على أن يكون الربح بينهما نصفين صح ...إلى أن قال :فجعلناه ،أي الربح ،ستة أسهم ،منها ثالثة للعامل ،حصة ماله
سهمان ،وسهم يستحقه بعمله في مال شريكه" (ابن قدامة ،املغني.)27/5 ،
حيث يتخذ املشروع املمول بطريقة املشاركة أحيانا شكال قانونيا ثابتا مثل املساهمة (السعد ،الشركات املساهمة التي تتعامل بالحرام وآلياتها،
ص ،)49أو التوصية باألسهم ،أو البسيطة ،أو التضامن ،أو ذات مسؤولية محدودة (حسب طبيعة املشروع وحجمه)  ،فتحدد العالقة بين املصرف
والشريك أو الشركاء في ضوء هذا اإلطار القانوني الوضعي ،فإذا كانت شركة مساهمة كان املصرف مالكا ألسهم معينة تمكنه من التأثير في سياسة املشروع
من خالل الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة ،كما أن نصيبه في النتائج يتوقف على هذه امللكية (الخياط ،عبد العزيز عزت :الشركات في ضوء اإلسالم،
ص .)45
241

Global Journal of Economics and Business, 8(2) (2020), 240-253

صيغ التمويل اإلسالمي من منظوراقتصاد املشاركة

مناربطاينة

وتنقسم املشاركات الثابتة إلى قسمين هما:
القسم األول :املشاركة الثابتة املستمرة (الدائمة):
وفيها يشترك املصرف مع طرف آخر أو أكثر دون تحدي مدة للشركة ،ويكون املصرف شريكا في املشروع طاملا أنه موجود يعمل .وهذا النوع من
املشاركة يجب أن يوضع في اإلطار القانوني الذي يكفل له االستمرار ،وعند ذلك تتحدد العالقة بين األطراف في ضوء القواعد القانونية الواردة على مثل
هذه األشكال القانونية وبما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية.
القسم الثاني :املشاركة الثابتة املنتهية (املؤقتة):
وفيها يشترك املصرف مع طرف آخر أو أكثر لفترة معينة يتم في النهاية تصفية الشركة وحصول كل طرف على حقوقه .بمعنى أن املشاركة الثابتة
املنتهية تكون في ملكية مشروع معين ،إال أن االتفاق بين املصرف والشركاء يتضمن توقيتا معينا للتمويل مثل دورة نشاط تجاري أو دورة مالية أو عملية
مقاوالت توريد أو صفقة معينة باملشاركة أو غيرها (الغريب ،التمويل املصرفي اإلسالمي ،2005 ،ص . )289فاملشاركة الثابتة املنتهية بالتمليك تكون فيها
ً
ً
الواجبات التي يتحملها املصرف أو الحقوق التي يحصل عليها ثابتة ،ألن مشاركته ثابتة ،وتسمى منتهية ألن الشركاء حددوا للعالقة بينهم أجال محددا.
املطلب الثاني :التمويل باملشاركة املتناقصة:
يعرف التمويل باملشاركة املتناقصة بأنه ":قيام املمول (املصرف) بتقديم رأس املال الالزم لطالب التمويل ،على أن يسترد املمول رأس املال تدريجيا
خالل فترة معينة" (عزي ،فخري حسين ،ندوة صيغ تمويل التنمية في اإلسالم ،1993 ،ص . )115ويصلح هذا النوع من لتمويل في حالة رغبة الشريك في
االستثمار باملشروع لنفسه بعد فترة من الزمن .وفيه يكون من حق الشريك املتمول أن يحل محل املصرف في ملكية املشروع ،إما دفعة واحدة ،وإما على
دفعات حسبما تقتضيه الشروط املتفق عليها وطبيعة العملية ،على أساس إجراء ترتيب منظم لتجنيب جزء من الدخل املتحصل كقسط لسداد قيمة
الحصة.
ومن املجاالت املناسبة لهذا النوع من التمويل قطاع النقل واملباني بوجه خاص ،وإن كان ال يمنع هذا إمكان العمل به في غير ذلك من املجاالت.
ويشير إطالق لفظ املشاركة املتناقصة إلى تبني رأي املصرف الذي يمول ،إذ إن مشاركته تتناقص كلما استرد ً
جزءا من تمويله ،وإن بعضهم يطلق
على نفس النوع اسم 'املشاركة املنتهية بالتمليك" ،وهنا يكون إطالق االسم من وجهة نظر طالب التمويل أو الشريك ألنه سيتملك املشروع أو العملية في
نهاية األمر بعد أن يتمكن من رد التمويل إلى املصرف (حمود سامي ،صيغ التمويل اإلسالمية ،1988 ،ص .)14
وحيث إن طبيعة عمل املصارف اإلسالمية ذات وظيفة تمويلية ،لذا فإن املشاركة املتناقصة تناسب كال من املصارف واملتعاملين ،وإن املشاركة
ً
املتناقصة املنتهية بالتمليك هي األكثر استخداما من املشاركة الثابتة ،ألن غالبية املتعاملين يرغبون في االستئثار باملشروع ألنفسهم .ومن طرق التمويل
باملشاركة املتناقصة التمويل املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك.
حيث يعد التمويل باملشاركة املتناقصة شكال من أشكال املشاركة التي تتوج في النهاية بملكية العميل لألصل أو املشروع .إذ يتمثل هذا النوع من
التمويل في قيام املصرف بتمويل مشروع معين ،ويوزع صافي نتائج أعمال الشركة على الطرفين حسب االتفاق ،على أن يوجه جزء معين من نصيب العميل
في أرباح الشركة لتسديد أصل الدين ،فإذا تم التسديد على هذا النحو ،آلت ملكية املشروع بالكامل إلى العميل.
وقد عرفت هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية املشاركة املتناقصة بأنها" :عبارة عن شركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة
ً
اآلخر تدريجيا إلى أن يتملك املشروع بكامله .وإن هذه العملية تتكون من شركة في أول األمر ،ثم البيع والشراء بين الشريكين ،ويقع البيع والشراء بعقد
منفصل عن الشركة ،وال يجوز أن يشترط أحد العقدين في اآلخر" (هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسالمية ،2003 ،ص .220وحطاب،
املشاركة املتناقصة كأداة من أدوات التمويل اإلسالمي2003 ،م ،ص .)11-9يتضح من التعريف السابق أنه ال يجوز أن يكون انتهاء الشركة مشروطا
بالعقد ،بمعنى أن تنازل املصرف عن املشروع يكون بعقد منفصل عن العقد األول ،وقد يكون هذا العقد متضمنا في العقد األول ولكن غير مذكور صراحة.
ً
ً
ً
ويمكن ألحد الشركاء أن يعطي لشريكه وعدا ملزما بتملك حصته تدريجيا من خالل عقد بيع عند الشراء وبالقيمة السوقية للمشروع وال يجوز أن
يشترط في البيع القيمة االسمية (هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسالمية  ،ص.)220
وعرفت املادة الثانية من قانون البنك اإلسالمي األردني التمويل باملشاركة املتناقصة بأنه" :دخول البنك بصفة شريك ممول ،كليا أو جزئيا ،في
مشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس االتفاق مع الشريك اآلخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل املتحقق فعال مع حقه باالحتفاظ
بالجزء املتبقي أو أي قدر منه متفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل" (البنك اإلسالمي األردني ،قانون بنك
اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار.)1993 ،
يتضح من هذا التعريف أن هذا النوع من التمويل يعطي املصرف فيه الحق للشريك في الحلول محله في امللكية ،إما دفعة واحدة وإما على دفعات،
حسب الشروط املتفق عليها .وقد قرر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي املنبثق عن منظمة املؤتمر اإلسالمي املنعقد في دورته الخامسة عشر بمسقط (سلطنة
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عمان) من  14إلى 19محرم 1426ه ،املوافقة  11-6آذار (مارس) 2004م ،أنه ً
وبناء على البحوث الواردة إلى املجمع بخصوص املشاركة املتناقصة
وضوابطها الشرعية ،ما يأتي:
ً
 .1املشاركة املتناقصة :معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف اآلخر تدريجا سواء كان
الشراء من حصة الطرف املشتري في الدخل أم من موارد أخرى.
 .2أساس قيام املشاركة املتناقصة هو العقد الذي يبرمه الطرفان ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشركة ،سواء أكان إسهامه بالنقود أم
باألعيان بعد أن يتم تقويمها ،مع بيان كيفية توزيع الربح ،على أن يتحمل كل منهما الخسارة ،إن وجدت ،بقدر حصته في الشركة.
 .3تختص املشاركة املتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط ،بأن يتملك حصة الطرف اآلخر ،على أن يكون للطرف اآلخر الخيار ،وذلك
بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة ،ولو بتبادل إشعارين باإليجاب والقبول.
ً
 .4يجوز ألحد أطراف املشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة وملدة محددة ،ويظل كل من الشريكين مسئوال عن الصيانة األساسية بمقدار
حصته.
 .5املشاركة املتناقصة مشروعة إذا التزم فيها باألحكام العامة للشركات.
ويطبق البنك اإلسالمي األردني التمويل باملشاركة املتناقصة بنجاح وذلك لتمويل املشروعات العقارية وإقامة املباني التجارية ومشروعات اإلسكان.
ويمول البنك هذه املشروعات بالكامل أو جزئيا على أساس حصول البنك على حصة من صافي األرباح كشريك ،ويحصل على دفعة أخرى قرب عملية
السداد النهائية ملبلغ رأس املال املقدم .وعندما يسدد املبلغ األصلي بالكامل تنتقل امللكية إلى الشريك وال يكون للبنك أي حقوق من أي نوع (شحادة ،موس ى
عبد العزيز ،تجارب البنك اإلسالمي األردني ،ورقة عمل مقدمة إلى ندوة إستراتيجية االستثمار في البنوك اإلسالمية. )1987 ،
إن هذا النوع يفضله الكثير من طالبي التمويل ممن ال يرغبون في استمرار مشاركة البنك لهم.
وتتخذ املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك ثالث صور هي كما يلي:
الصورة األولى :أن يكون بيع حصة املصرف للعميل بعد إتمام املشاركة وبعقد مستقل بعد إتمام التعاقد الخاص لعملية املشاركة ،وفي هذه الحالة يجوز
ألي من الشريكين أن يبيع حصصه لشريكه أو لغيره .وهذه الصورة تتضمن عقدين مستقلين هما :عقد الشركة وعقد البيع (مشهور ،أميره  ،االستثمار في
االقتصاد اإلسالمي1991 ،م ،ص.)287
ً
الصورة الثانية :أن يتفق املصرف مع الشريك على أساس حصول املصرف على حصة نسبية من صافي الدخل املتحقق فعال مع حق املصرف في الحصول
على جزء من اإليراد يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه املصرف من تمويل (إلهيتي ،املصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق ،
ص .)205أي يقسم اإليراد إلى ثالثة أقسام :أ) حصة للمصرف كعائد للتمويل ،ب) وحصة للشريك كعائد ،ج) وحصة ثالثة لسداد تمويل املصرف .وهذه
الصورة معمول بها في بعض املصارف اإلسالمية دون بعضها اآلخر ،وال ينص عليها في البنك اإلسالمي األردني.
ً
الصورة الثالثة :أن يكون رأس املال في شكل أسهم لكل منها قيمة معينة ويمثل مجموعها إجمالي قيمة املشروع أو العملية ،وللشريك أن يقتني سنويا ً
جزءا
من األسهم اململوكة للمصرف إذ تتناقص أسهم املصرف بمقدار ما تزيد أسهم الشريك حتى تؤول إليه ملكية كامل األسهم فتصبح ملكيته كاملة (مشهور،
أميره  ،االستثمار في االقتصاد اإلسالمي1991 ،م ،ص. )288
والتمويل باملشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك جائز شرعا ،مع وجود االتفاق في ما بين الشركاء على أساس وعد بينهم ،ألن املسلمين عند شروطهم،
ً
ً
إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال .ويكون هذا الوعد ملزما إذا ترتب عليه التزام؛ ولذا يجب أن تكون جوانبه واضحة (بيت التمويل الكويتي ،
1401هـ1981/م ،ص.) 17
املطلب الثالث :التمويل باملشاركة املتغيرة:
ً
وهو األسلوب من التمويل بديال عن القرض بالحساب الجاري املدين ،إذ يقوم املصرف بتمويل عميله بدفعات نقدية حسب احتياجاته ملشروع
معين ،ثم يأخذ املصرف حصته من األرباح الفعلية في نهاية العام وفقا للنتائج املالية للمشروع (البلتاجي ،نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل االستثمار
في البنوك اإلسالمية  ،2005 ،ص .)544
وهذا النوع من املشاركة ال يمكن أن يكون إال مع األفراد أو الشركات أو املؤسسات التي تضبط قيودها املالية وفق الطرق املحاسبية القانونية،
وكذلك التي تعمل على نشر بياناتها املالية املدققة من قبل مكاتب تدقيق حسابات مختلفة .وذلك من أجل أن يكون هناك ضبط لنتائج املشروع ومن ثم
إلى ربحيته ،ليتسنى للمصرف معرفة صافي األرباح املحققة منه وبعدها تحديد نصيب حصته من هذه األرباح والتي يكون قد اتفق عليها في بداية التعاقد
كنسبة.
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وهذه الصيغة تعد حيوية لتمكين املتعاملين من التخلص من آفة الجاري مدين املتعارف عليها مع املصارف غير اإلسالمية ،والتي تشكل هدرا لطاقات
ً
العمالء وربحيتهم ومن ثم ملعنوياتهم النفسية .وقد قالها أحدهم :لو أن العمالء الذين يتعاملون بالجاري املدين مع البنوك الربوية ،يحسبون فعليا ما

تتقاضاه هذه البنوك منهم ،ملا أقدم أحدهم على التعامل بها ومعها.
املبحث الثاني :معوقات ومخاطر االستخدام املصرفي وصيغ التمويل باملشاركة
للتمويل باملشاركة خصائص ،ومميزات وعيوب ،بمعنى أصح له حدوده التي قد تقف دون تلبية بعض االحتياجات للشريكين كليهما ،وهذا يقودنا إلى
التعرف على املعوقات واملخاطر التي تحد من استخدام التمويل بصيغ املشاركة ،والتعرف عليها ودراستها دراسة وافية پر عمر راح بعسر الحلول ملعالجتها،
ومن أجل حث املصارف اإلسالمية على من بعد التمويل بها كونها ذات مزايا عديدة لالقتصاد القومي إذا طلقت بالشكل املراد لها ،عل النحو اآلتي:
املطلب األول :معوقات االستخدام املصرفي لصيغ التمويل باملشاركة:
يمكن إجمال هذه املعوقات في اآلتي:
ً
أوال :غلبة العقلية التقليدية على املستثمرين في الحسابات االستثمارية وعدم تقبل املودعين للخسارة في تلك الحسابات.
تنص القاعدة الشرعية على أن " الغنم بالغرم" ،ولكن الواقع املمارس لدى غالبية عمالء املصارف اإلسالمية قناعة شبه أكيدة بأن املصرف
اإلسالمي شبيه باملصرف التقليدي ،خاصة في ما يتعلق بالودائع االستثمارية ،وإن كانت هذه القناعة قد تولدت ألسباب من املصارف اإلسالمية نفسها،
أم من أسباب التعامل مع املصارف التقليدية لفترة ليست بالبسيطة ،وهذا يعني أنه ينبغي على املصارف اإلسالمية أن توزع ربح شبيها أو مساويا لقدر ذلك
العائد الذي توزعه املصارف التقليدية على الحسابات االستثمارية ،وأن فكرة وجود خسارة في هذه الحسابات مرفوضة كليا ملثل هؤالء العمالء.
وقد وقعت إحدى املصارف اإلسالمية في مأزق عندما حاولت أن تحمل عمالءها املودعين أموالهم في حسابات استثمارية ،خسائر وقعت نتيجة فشل
إحدى مشاريعها املمولة من أرصدة هذه الحسابات (القري ،عرض لبعض مشكالت البنوك اإلسالمية ومقترحات ملواجهتها ،ص.) 35
ً
وبسبب ذلك قامت املصارف اإلسالمية بتوجيه أموالها إلى الصيغ التي تدر عليها أرباحا سريعة وشبه ثابتة ،فاتجهت في استثماراتها إلى الديون
ً
املضمونة كاملرابحة وابتعدت عن املشاركات؛ ألن العائد في الديون هو عائد شبه ثابت ،بخالف العائد في املشاركات الذي ال يمكن أن يكون ثابتا ،وإنما
ً
متغيرا تبعا للمشاريع املشارك فيها.
ونتج عن توجه املصارف االسالمية بتوجيه اموالها الى الصيغ املذكورة اعاله عن ذلك عدم تقبل أصحاب الودائع للخسارة في حساباتهم االستثمارية،
أنهم لو ظنوا بأن أموالهم املودعة ستخسر ،سيقومون بسحب هذه الودائع ،مما يؤدي إلى أن تكون خصوم املصرف اإلسالمي ذو سيولة عالية ملقابلة
الودائع ذات السيولة العالية ،وللمحافظة على قاعدة األمان والسيولة والعائدً .
وبناء عليه ،تتجه إدارات هذه املصارف إلى االستثمارات ذات السيولة
العالية ،وتتعامل إما في التمويل قصير األجل وإما في التمويل متوسط األجل ،وال تميل إلى منح التمويالت طويلة األجل ،وهذا يعني االبتعاد عن االستثمارات
بصيغ املشاركات؛ ألن التمويل بصيغ املشاركات بحاجة إلى تمويالت في غالبيتها طويلة األجل؛ واملشروع املمول بصيغة املشاركة ال بد له من فترة سنة أو
سنتين على األقل حتى يصبح مدر لألرباح (أوصاف ،األهمية النسبية لطرق التمويل املختلفة في النظام املصرفي اإلسالمي ،1987 ،ص.)141
ً
ثانيا :إثبات التعدي أو التقصير في حالة الخسارة:
عقد املشاركة من العقود التي تقبل الربح والخسارة ،وأن الشريك في العقد مع املصرف اإلسالمي يده يد أمانة على األموال التي تسلم إليه عند بدء
التعاقد .وعليه ،فإنه ال ُيسأل عن ضمان لهذه األموال الخاصة بالشركة ،من هالك ،أو تلف ،أو تعرض للخسارة ،إال في حالة التعدي أو التقصير أو
اإلهمال في املحافظة على أموال الشركة .وبالتالي :من الذي يقع عليه عبء إثبات التعدي أو التقصير إن حصل وخسرت الشركة؟ املصرف :املقدم لهذا
املال ،أم الشريك ،الذي يعمل بهذا املال ويدير شؤون العمل؟
أن الذي يقوم بهذه املهمة هو املصرف اإلسالمي؛ ألن العامل يكون في هذه الحالة مشكوك فيه من قبل شريكه (املصرف) ،وأن هذا العامل يمكن
أن يدافع عن هذه الشكوك بالحجج واإلثباتات العملية املادية التي أدت إلى خسارة املشروع.
ً
" إذا استثمر البنك املال باعتباره مفوضا من املودعين بذلك ،لدى شخص آخر فعلى البنك إثبات التعدي أو التقصير من هذا الشخص املستثمر
في حفظ الش يء" (الزحيلي ،صيغ التمويل واالستثمار ،2005 ,ص.) 1042
ً ً
وهذا ينطبق أيضا على إثبات الخسارة التي ُيمنى بها املصرف اإلسالمي ،ألصحاب الودائع االستثمارية وأن يكون هناك قدرا كافيا من الشفافية يبدد
الشكوك حول مصداقية النتائج لحسابات االستثمار .وعلى ضوئه ،فإن هذا يعني أن املصرف اإلسالمي بتوجيه أمواله إلى األشخاص املمولين عن طريق
املشاركة ،سيقع عليه عاتق إثبات التقصير وقيمة الخسارة للمشاريع التي آلت نتائجها بالفشل .ويستدعي هذا زيادة قيمة الخسارة التي ُمني بها املصرف
من جراء ذلك بخسارة أخرى وبنفقة تؤول إلى هذا اإلثبات ،سواء كان للموظفين القادرين على اإلثبات أم للخبراء أم للجهات الرسمية والقضائية .وهذه
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الخسائر املتراكمة تزداد أيضا بضياع الفرصة البديلة على املصرف ،والتي من املمكن الحصول عليها ،واستغاللها ،في الحصول على عائد ملساهميه
وملودعيه ،في حالة ما تم استرداد األموال املستثمرة في مشاريع املشاركات بأوقاتها املحددة واملخطط لها.
وقد أشارت الفقرة (ح) من البند الثامن في عقد املشاركة املتناقصة للبنك اإلسالمي األردني على أنه "في حالة حدوث خسارة ،توزع الخسارة بنسبة
مساهمة كل فريق في رأسمال املشروع" .وهذه الفقرة قد تأخذ أحد معنيين:
 .1أن البنك اإلسالمي األردني قد تجاهل في هذه الفقرة فكرة إثبات على من تقع الخسارة ،واكتفى بذكر أن الخسارة تكون بحسب حصة كل طرف في
رأسمال املشروع.
 .2أن البنك اإلسالمي األردني ال يريد الدخول في متاهات وإثباتات وقوع الخسائر ،إذ اعتبر دفاتره وحساباته البينة القاطعة إلثبات أية مبالغ ناشئة أو
متعلقة بعقد املشاركة وتطبيقاته .وهذا مذكور بصراحة في البند ( )17من نفس العقد السابق.
يؤدي كل ذلك إلى زيادة عدم إقبال املصارف اإلسالمية على توجيه استثماراتها بصيغ التمويل باملشاركة ،مبعدة نفسها عن كل هذه اإلزعاجات والتي
يمكن أن تحصل لها في حالة حصول خسارة في املشاريع املمولة باملشاركة ،ومكتفية بالحصول على العائد السريع واملضمون في الوقت املحدد بصيغ أخرى.
ً
ثالثا :نقص الكفاءة املعرفية للموارد البشرية:
قدرا ً
إن طبيعة العمل في البيئة املصرفية التي أصبحت تتسم بالتغير السريع تتطلب ً
كبيرا من السرعة والدقة في إطار درجة كبيرة من الفهم
وسرعة التصرف .وقد أصبحت هناك شروط خاصة لكل من يعمل في هذا املجال ،ومن هذه الشروط القدرة العالية على االتصال الفعال والخلفية
املصرفية الواسعة والخبرة العملية (يوسف ،عواطف ،إدارة املوارد البشرية في املصارف اإلسالمية ،ص.) 576
ومن أجل هذا ،تعد املوارد البشرية حجر األساس في تحقيق أهداف املصارف بشكل عام ،واملصارف اإلسالمية بشكل خاص ،وتعد كذلك بأنها رأس
الحربة في مواجهة التغييرات.
وللمصارف اإلسالمية طبيعة خاصة تحكمها وتميزها عن غيرها من املصارف ،ولهذا يتطلب النموذج التمويلي فيها مجموعة من العاملين ذوي
خصائص وصفات وإمكانات مالئمة له وقادرة على القيام بمطالبه.
وتعاني أغلب املصارف اإلسالمية من مشكلة نقص الكفاءة املعرفية للعاملين بها ،إذ إن معظمهم ال علم لهم "بقواعد االقتصاد اإلسالمي التي تعمل
بها املصارف اإلسالمية ،وال فقه املعامالت املالية في اإلسالم" (فياض ،العوائق واألخطاء الشرعية في عمل املصارف اإلسالمية ،2002 ،ص .) 161ويتطلب
من العاملين في املصارف اإلسالمية بشكل عام ،ومن العاملين في أقسام التمويل وتوظيف األموال بشكل خاص مجموعة من الخصائص تؤهلهم ليكونوا
قادرين على القيام بمهامهم بكفاءة ،وبواجباتهم نحو مصرفهم لتحقيق أهدافه وللوصول إلى ما هو مطلوب تحقيقه.
والتمويل بصيغ املشاركة ،يحتاج إلى كوادر بشرية من نوع خاص ،إذ إنه بحاجه إلى متابعة دائمة ودراية جيدة بكافة االعتبارات االقتصادية التي
تتعلق بموضوع املشاركة .وعليه ،فإن تعثر عملية املشاركة يعد مؤشرا لعدم كفاءة املوظفين العاملين في قسم التمويل واالستثمار(أحمد ،جعفر عبد هللا،
كفاءة تطبيق املشاركة في البنوك السودانية ،ص.)20
ً
رابعا :عدم وجود الضمان:
بالرغم من أن الوضع املالي الجيد يشكل ركيزة ملنح التمويل املصرفي ،إال أن املصارف تميل في الغالب إلى استيفاء ضمانات مختلفة على التمويالت
(التسهيالت) التي تمنحها لعمالئها .وتختلف نوعية هذه الضمانات وحجمها باختالف حجم التمويالت املمنوحة ونوعيتها من جهة ،واختالف مقدرة العمالء
من جهة أخرى.
ويرد املعنى الفقهي للضمان بأنه "االلتزام بأداء حق مالي على الغير للغير" (أحمد ،عثمان بابكر ،نظام حماية الودائع لدى املصارف اإلسالمية،
2000م ،ص .)62أي تستوفى فيه الحقوق في حال ترتبها على املكفول .ويترتب على الضمان بأن تنضم ذمة الكفيل (الضامن) إلى ذمة املدين األصلي
(املكفول) في الدين ،أي تصبح مشغولة بالدين مع بقاء ذمة املدين به (أحمد ،عثمان بابكر ،نظام حماية الودائع لدى املصارف اإلسالمية2000 ،م،
ص .)63ومن الضمانات التي تستوفى عادة (داود ،حسن يوسف ،إتباع آلية القرار االستثماري السليم نجاح للمصرف اإلسالمي ،ص:)764
 .1الرهن العقاري.
 .2رهن اآلليات واملعدات.
 .3رهن السيارات.
 .4التأمينات النقدية (حجز الودائع أو قبولها كضمان بدون حجز).
 .5رهن السندات واألسهم.
 .6كفاالت اآلخرين (الشخصية ،املحولة رواتبهم).
 .7الكفاالت البنكية.
 .8االعتمادات الواردة.
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املطلب الثاني :املخاطرالتي تواجه املصارف اإلسالمية في تمويالتها باملشاركة:
املخاطرة هي" :الح الة التي تتضمن احتمال االنحراف عن الطريق الذي يوصل إلى نتيجة متوقعة أو مأمولة" ،وعرفت كذلك :بأنها احتمال الخسارة
(القري ،اإلبداعات في عمليات وصيغ التمويل اإلسالمي وانعكاسات ذلك على صورة مخاطرها ،2004 ،ص .)5والقاعدة األساسية التي تقوم عليها صيغ
التمويل باملشاركة هي تحمل عنصر املخاطرة ،فكل من يحصل على الربح يتحمل املخاطر ،وباملقابل عليه أن يتحمل الخسارة إذا فشل املشروع املمول
باملشاركة .ومن هذه املخاطر ما يلي:
ً
أوال :خطرعدم االلتزام األخالقي:
خطر عدم االلتزام األخالقي يعد من أهم املخاطر التي تعاني منها صيغ التمويل باملشاركة في املصارف اإلسالمية ،وقد اعتبر بعض الكتاب هذا الخطر
بأنه املشكلة األساسية لنموذج املصرف الذي ال يعمل بالفائدة.
وظاهرة عدم االلتزام األخالقي تظهر جلية من مقتض ى أن نتاج العملية االستثمارية (املشروع) تعتمد على جهود املمول (العميل) ،والتي ال يمكن
ضبطها أو مالحظتها من قبل املمول (املصرف)؛ وسبب عدم ضبطها يعود إلى أنها سلوك خفي ،ففي بداية التعاقد يقدم كل من املصرف والعميل معلومات
للطرف اآلخر تتعلق بمحل العقد ،ومع ذلك تبقى هذه املعلومات ناقصة؛ ألن كال منهما ُيظهر القدر الالزم من املعلومات فقط إلقناع الطرف اآلخر في
االنخراط في العقد املذكور .وهنا يظهر خطر عدم االلتزام األخالقي؛ ألنه إذا ظهر للمصرف أو للعميل ،وفي األغلب للمصرف ،بأن املعلومات املتوافرة
للطرف األول عن الطرف الثاني غير صحيحة وغير كافية ،فإن السلوك املتوقع منه لن يتحقق (القري  ،عرض لبعض مشكالت البنوك اإلسالمية
ومقترحات ملواجهتها ،ص.)40
وخطر عدم االلتزام األخالقي يزداد في حالة التمويل بصيغ املضاربة أكثر منه في صيغ املشاركة ،وإن كنا قد اعتبرنا سابقا بأن املضاربة نوع من
الشراكة ،فاملشروع املمول بصيغة املضاربة ال يعتمد فقط على الظروف االقتصادية املواتية له حتى يكون مجديا ،وإنما يعتمد أيضا على أمانة املضارب
وصدقه وحسن نواياه وإخالصه ،وهذه أمور يصعب التحقق منها عند بدء التعاقد ،وال تتكشف للمصرف إال بعد املمارسة العملية للتمويل والبدء
باستغالله.
وينتج عن هذا الخطر ابتعاد املصارف اإلسالمية عن التمويل بصيغ املشاركات؛ وذلك ملا ثبت باملمارسة العملية من تدني مستوى القيم واألخالق
اإلسالمية الرشيدة لدى أكثر املتعاملين معها (القري  ،عرض لبعض مشكالت البنوك اإلسالمية ومقترحات ملواجهتها ،ص.)43
ً
ثانيا :خطراعتبارعقود املشاركة عقودا جائزة:
وهذا الخطر مصدره األحكام الفقهية الخاصة باملشاركات ،إذ أن اعتبار عقد الشركة عقد جائز يجوز فسخه بإرادة منفردة من أحد املتعاقدين،
فقد يحدث بأن يطلب أحد الشركاء فسخ العقد قبل انقضاء مدته ،أو قبل االنتهاء من املشروع املمول .هذا يشكل خطرا يتمثل في إقدام العميل على فسخ
العقد في حال عدم رغبته في االستمرار في املشروع املمول بطرق املشاركة (وألي سبب كان) (القري  ،عرض لبعض مشكالت البنوك اإلسالمية ومقترحات
ملواجهتها ،ص ،)19مما يعرض املصرف اإلسالمي إلى مخاطر خسران رأس املال املمول.
ً
ثالثا :مخاطرناتجة عن عدم استخدام التمويل في الغرض الذي حدد له:
يكاد يكون الخطر الناتج من عدم استخدام التمويل املمنوح في الغرض الذي حدد له ،يخص التمويالت املمنوحة من املصارف اإلسالمية بالصيغ
كافة ،وال تنقص أهميته من صيغة ألخرى؛ ألن هذا الخطر يؤدي إلى تسرب التمويل املمنوح ألشياء أخرى غير تلك التي أريد منها اإلنتاج والحصول على
الربح .وصيغة املشاركة كغيرها من الصيغ تصاب بهذا الخطر إذا تم استخدام التمويل ملشروع مغاير لذلك املقترح في دراسة الجدوى ،فإذا كان غرض
التمويل املمنوح هو ملشروع إنتاجي معين ،إال أنه تم استخدام األموال لتطوير أعمال خاصة بالعميل  ،فإن هذا يعني ضياع األموال على املصرف ،وحصول
املخاطرة ال محالة (سالمة ،عابدين ،واقع التمويل باملشاركة في البنوك اإلسالمية العاملة بالسودان1409 ،هـ ،ص.)8
ً
رابعا :مخاطرناتجة عن عدم امتالك العمالء الخبرة الكافية في النشاط االستثماري:
تعد الخبرة في املشاريع املراد االستثمار فيها من أهم متطلبات نجاحها ،فعدم توفر الخبرة الكافية للعمالء الحاصلين على تمويالت بصيغ املشاركة في
أساليب وطرق العمل في املشاريع ،والخبرة واملهارة في تسويق منتجات املشروع ،وعدم صالحية العمالء ومالءمتهم ملشاركة املصرف اإلسالمي ،يؤدي إلى
مخاطر كبيرة في املشروع تتمثل في انخفاض العائد ،وقد يؤدي إلى انهيار املشروع بالكلية (حامد ،أحمد ،الصكوك االستثمارية اإلسالمية وعالج مخاطرها،
 ،2005ص.) 81
ً
خامسا :مخاطرمصادر األموال املستثمرة:
يتطلب التمويل بصيغ املشاركة مصادر لألموال ذات طابع طويل األجل؛ ذلك بأن املشاريع االستثمارية ال تؤتي أكلها ضمن فترات قصيرة دون السنة،
ً
وبالتالي فإن التمويل بهذه الصيغ يتطلب أمواال طويلة األجل ليستطيع املصرف اإلسالمي توجيه استثماراته نحو مشاريع دون أي اعتبار لتصفيتها (تصفية
مشاركة املصرف) بسرعة (العالونة ،رانية ،إدارة املخاطر في املصارف اإلسالمية ،2005 ،ص.)64
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املبحث الثالث :تجربة البنك اإلسالمي األردني في صيغ التمويل باملشاركة
املطلب األول :التمويالت املقدمة من البنك اإلسالمي األردني:
تعرف التمويالت بأنها :األموال التي يقدمها البنك لغايات منح التمويل ،من خالل القنوات التمويلية واالستثمارية املختلفة ،كاملضاربة واملشاركة،
واملرابحة لآلمر بالشراء.
ومن خاللها يتم توظيف األموال ملختلف فروع النشاط االقتصادي ،وفق سياسة معدة ومدروسة من قبل إدارة املصارف اإلسالمية .لذا تحرص
هذه اإلدارات على زيادة حجم التمويالت للعمالء ،آخذة بعين االعتبار املوازنة بين الهدفين أو املبدأين املتعارضين ،اللذين يتسم بهما نظام العمل املصرفي:
السيولة والربحية ،مع عدم املساس بمبدأ هام ثالث هو مبدأ األمان ،والذي ترتكز عليه عملية منح االئتمان ،إضافة لتأثر حجم ونوع التمويل ببعض
املحددات (املعوقات)( .أبو الهيجاء ،تطوير آليات التمويل باملشاركة في املصارف اإلسالمية – دراسة حالة األردن ،-ص .)96
ً
وقد استطاع البنك اإلسالمي األردني منذ نشأته مواجهة طلبات العمالء (الراغبين في الحصول على التمويل) ،ولو جزئيا ،بتقديم التمويل الالزم لهم،
ملختلف املشروعات ،وملختلف القطاعات االقتصادية.
ويبين الجدول التالي رقم ( )1إجمالي التمويالت املقدمة من البنك اإلسالمي ،ومعدالت نموها السنوية للفترة (.)2005-1992
جدول ( :)1إجمالي التمويالت املقدمة من البنك اإلسالمي األردني ،ومعدالت نموها السنوية للفترة ()2005-1992
إجمالي التمويالت *
(مليون دينار)
243.2
306.6
356.1
418.2
442.1
440.5
423.3
402.7
391.2
411.9
474.4
472.3
454.8
645.5

العام
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
متوسط معدل النمو السنوي ()%

معدل النمو السنوي **
()%
25.9
26.0
16.0
17.4
5.7
0.4
3.9
4.9
2.9
5.3
15.2
0.5
15.6
18.3
12.8

املصدر :التقارير السنوية للبنك اإلسالمي األردني ()2005-1985

ً
ً
• يحمل مبلغ إجمالي التمويالت املقدمة من البنك اإلسالمي األردني ،ذمما وبيوعا مؤجلة وتمويل مداركه واستثمارات سلعية لصالح حسابات
ً
االستثمار املشترك ،وأورقا مالية متاحة للبيع ،واستثمارات في شركات تابعة ،واستثمارات في التأجير ،واستثمارات في العقارات ،واستثمارات في
املحافظ االستثمارية ،واستثمارات أخرى.
• تم احتساب معدل النمو السنوي بإيجاد الفرق بين العامين موضوع البحث ،ومن ثم قسمة الناتج على العام األسبق ،مع مالحظة الرياضة والنقصان
لغاية وضع اإلشارة.
يتبين من الجدول السابق ( )1ما يلي:
 .1تضاعف إجمالي التمويالت حوالي ثماني مرات في العام ( ،)2005مقارنة بما كان عليه في العام ( ،)1992وهذا يعكس مقدرة البنك اإلسالمي في تنمية
تمويالته من خالل توفير قنوات تمويلية واستثمارية لم يألفها القطاع املصرفي من قبل.
 .2بلغ متوسط معدل النمو السنوي لتمويالت البنك ( .)%12.8وبمقارنة هذا املتوسط مع معدالت النمو السنوي املتحققة في البنك اإلسالمي األردني،
نجد أن معدالت النمو السنوي لألعوام ( ،)1995-1992ومعدالت النمو السنوي لألعوام ( )2003-1996أدنى منه باستثناء العام ( ،)2002في حين
عادت معدالت النمو السنوي لألعوام ( )2005 ،2004أعلى من متوسط معدل النمو السنوي .وهذا يعني أن األعوام ( )2002 ،1992عبارة عن
نقاط انعطاف في حجم التمويالت املقدمة من البنك ،فما بعد عام ( )1992ولغاية العام ( )1995هناك زيادة في حجم هذه التمويالت بشكل واضح،
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وباستمرار دون انقطاع؛ وهذا تبريره يعود إلى عودة األردنيين وغيرهم من دول الخليج العربي بعد حرب الخليج األولى ،وما تبعه من زيادة الطلب على
التمويل من أجل االستثمار .أما في العام ( )1996ولغاية العام ( ،)2000فقد كان هناك انخفاض ملموس في حجم التمويالت املقدمة ،بل أصبح
هناك تراجع طوال األعوام للفترة نفسها ،وكان معدل النمو السنوي يؤشر سلبيا .وهذا مرده ً
أيضا إلى السبب السابق نفسه ،إذ كانت الفترة السابقة
لهذه الفترة عبارة عن طفرة اقتصادية عاودت عما هو عليه الحال بعد أن زالت أسبابها.
 .3يالحظ أنه في األعوام ( )2004،2005حدث ارتفاع ملموس في حجم التمويالت ،لتتجاوز في معدالتها متوسط معدل النمو السنوي؛ وهذا يعود إلى
زيادة االستثمارات في املشاريع اإلسكانية والعقارية في اململكة نتيجة لهجرة األشقاء في العراق ،وكذلك انفتاح األردن اقتصاديا على العالم العربي،
خاصة الخليجي ،وأ ً
يضا تنشيط دور سوق عمان املالي.
 .4في العام ( ،) 1999انخفض حجم التمويالت املقدمة ،إذ تراجعت نسبة النمو إلى ما يقارب ( )%5عن سابقتها؛ وهذا يعود إلى وجود مرحلة انتقالية
في الحكم بعد وفاة جاللة امللك الحسين بن طالل ،وما رافقها من آثار سلبية على اقتصاد األردن.
 .5يالحظ انخفاض معدل النمو السنوي إلجمالي التمويالت في العام ( ,)1997إذ انخفض إلى ما يقارب ( )6.1عن سابقه؛ وقد يعود ذلك نتيجة الرتفاع
نسبة األرباح التي تقاضاها البنك آنذاك إذ ارتفعت من معدل ( )%7إلى ( )%10على التمويالت املمنوحة واملمولة بصيغة املرابحة ،إذا ما علمنا أن
غالبية التوظيف يتم بهذه الصيغة.
املطلب الثاني :حصة التمويل باملشاركة واملضاربة من إجمالي تمويالت البنك اإلسالمي األردني:
ً
مذكورا في التقارير السنوية الصادرة عن البنك اإلسالمي األردني إال في العام ( )1992وما بعده .وهذا يعني أننا ال
أن التمويل بصيغ املشاركة لم يكن
نستطيع تحديد حصة التمويل بصيغة املشاركة من إجمالي تمويالت البنك قبل العام ( ،)1992إضافة إلى أنه ال يوجد فصل في ما بين التمويل باملضاربة
والتمويل باملشاركة ،وإنما اكتفت التقارير باإلشارة إلى تمويلي املضاربة واملشاركة كبند مجموع في ميزانية البنك اإلسالمي األردني ،وفي اإليضاحات الخاصة
بالبيانات املحاسبية لكل عام على حدة( .أبو الهيجاء ،تطوير آليات التمويل باملشاركة في املصارف اإلسالمية – دراسة حالة األردن ،-ص .)99
والجدول رقم ( )2التالي يبين نصيب التمويل بصيغ املشاركة من إجمالي التسهيالت االئتمانية املقدمة من البنك اإلسالمي األردني.
جدول ( :)2األهمية النسبية للتمويل باملشاركة في البنك اإلسالمي األردني إلى إجمالي تمويالت (مليون دينارأردني)

**1992
1993
1994
1995

إجمالي تمويالت البنك اإلسالمي
األردني
243.2
306.6
356.1
418.2

العام

***1996
1997
1998
1999
2000

442.1
440.5
423.3
402.7
391.2

****2001
2002
2003
2004
2005

411.9
.474
472.3
454.8
645.5

تمويل املشاركة
6.3
8.7
7.6
8.5
معدل األهمية النسبية
25.4
29.9
36.3
39.2
40.4
معدل األهمية النسبية
38.3
38.3
44.6
40.2
40.8
معدل األهمية النسبية الكلي

األهمية النسبية للتمويل باملشاركة*
()%
2.6
2.8
2.1
2.0
%2.4
5.7
6.8
8.6
9.7
10.3
%8.2
9.5
9.6
6.4
9.6
6.3
%6.7

املصدر :البنك اإلسالمي األردني ،التقرير السنوي الرابع عشر– التقرير السنوي السابع والعشرون ()2005-1992

• تم احتساب األهمية النسبية بقسمة تمويل املشاركة إلى إجمالي التمويالت املقدمة من البنك اإلسالمي.
• في األعوام من  ،1995-1992تضمنت البيانات الواردة عن صيغة التمويل باملشاركة قيمة التمويالت بصيغة املشاركة واستثمارات البنك اإلسالمي
األردني في املؤسسات اإلسالمية.
• في األعوام من  ،2000-1996تضمنت البيانات الواردة عن صيغة التمويل باملشاركة قيمة استثمارات البنك في شركاته التابعة والحليفة.
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• في األعوام من  ،2005-2001تم استثناء مساهمة البنك اإلسالمي في استثمارات املؤسسات اإلسالمية من قيمة البيانات الواردة عن صيغة
التمويل باملشاركة.
يتضح من الجدول السابق( )2ما يلي:
 .1بلغ معدل األهمية النس ـ ـ ــبية لص ـ ـ ــيغ التمويل باملش ـ ـ ــاركة في البنك اإلس ـ ـ ــالمي األردني للفترة من عام ( )1992ولغاية ( )2005ما يقارب ( ،)%6.7وهذا
ً
املعدل منخفض جدا مقارنة بغيره من استثمارات البنك بصيغة املرابحة.
 .2يالحظ أنه في األعوام ( ،)1992والتي اسـ ــتثنيت منها قيم اسـ ــتثمارات البنك اإلسـ ــالمي األردني في الشـ ــركات التابعة والحليفة لعدم توفر بيانات عنها،
فإن األهمية النس ـ ـ ــبية للتمويل بص ـ ـ ــيغ التمويل باملش ـ ـ ــاركة لم تتعد ( )%3من إجمالي التمويالت املقدمة من البنك اإلس ـ ـ ــالمي األردني ،وأنه بلغت في
ً
املتوس ـ ــط ( ،)%2.4وهذا مدلوله يعني بأن البنك لم يخاطر بأمواله إطالقا ولم يجرؤ أن يعرض نفس ـ ــه ألي انتقاد من قبل مس ـ ــاهميه أو مس ـ ــتثمريه
بأن عوائده منخ فض ـ ـ ـ ــة أو ما ش ـ ـ ـ ــابه ذلك ،وإنما حرص على أن يرض ـ ـ ـ ـ ى مس ـ ـ ـ ــاهموه ومس ـ ـ ـ ــتثمروه بأن تكون عوائد ودائعهم مقاربة إلى ما عهدوه من
املصارف التقليدية ،وهنا انحصر دوره مثل دور غيره من املصارف التقليدية.
 .3يالحظ أن التمويل بص ــيغة املرابحة يتقدم على جميع ص ــيغ التمويل لدى البنك اإلس ــالمي األردني ،وإن كان قد تراجع قليال مع مرور الزمن .وبعد أن
ً
بينت الدراس ــة أن التمويل بص ــيغ املش ــاركة لم يتعد باملتوس ــط ( ،)%7وأن التمويل لغايات أخرى يمكن أن يكون لغاية ( )%10تقديرا ،فإن هذا يعني
أن صيغة التمويل باملرابحة تمثل ما يزيد على ( )%80من إجمالي التمويالت املقدمة من البنك اإلسالمي األردني.
ب ً
ناء على النتيجة السابقة في البند الرابع ،يتم تمويل القطاع الصناعي عن طريق املشاركة (أحمد ،أوصاف ،األهمية النسبية لطرق التمويل املختلفة
ً
في النظام املصرفي اإلسالمي ،ص ، )140وهذا يعني أن البنك اإلسالمي األردني لم ينجح كثيرا في تمويالته ملختلف القطاعات االقتصادية وخاصة القطاعات
املنتجة؛ ذلك بأن تمويل مثل هذه القطاعات يحتاج إلى أن تكون مساهمته في التمويل بصيغ املشاركة أكبر من البيانات الواردة في الجدول ( ،)2/2وهذا
مؤكد في التقارير السنوية للبنك .إذ أظهر التقرير السنوي السابع والعشرون أن نصيب قطاع الصناعة والتعدين بلغ ( )%8.8من إجمالي التمويالت
املقدمة ،في حين بلغت حصة التجارة العامة ( )%22.2لنفس العام ،واملتبقي للنشاطات األخرى (البنك اإلسالمي األردني ،التقرير السنوي السابع
والعشرون ،مرجع سابق ،ص ،)24وكل هذا يدل على أن البنك اإلسالمي األردني بوجه عام ،ال يميل ملنح التمويالت طويلة األجل( ،أي التمويل بصيغ
املشاركة) ،بل يحصر تعامله في التمويالت القصيرة أو متوسطة اآلجال.

الخاتمة:
تضمنت أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ،وهي:
ً
أوال :النتائج:
 .1املشاركة الثابتة املنتهية بالتمليك تكون فيها الواجبات التي يتحملها املصرف أو الحقوق التي يحصل عليها ثابتة ،ألن مشاركته ثابتة ،وتسمى منتهية
ً
ً
ألن الشركاء حددوا للعالقة بينهم أجال محددا.
 .2يشير إطالق لفظ املشاركة املتناقصة إلى تبني رأي املصرف الذي يمول ،إذ إن مشاركته تتناقص كلما استرد ً
جزءا من تمويله.
 .3يطبق البنك اإلسالمي األردني التمويل باملشاركة املتناقصة بنجاح وذلك لتمويل املشروعات العقارية وإقامة املباني التجارية ومشروعات اإلسكان.
ً
ً
 .4يعتبر التمويل باملشاركة املتغيرة أسلوبا من التمويل بديال عن القرض بالحساب الجاري املدين ،إذ يقوم املصرف بتمويل عميله بدفعات نقدية
حسب احتياجاته ملشروع معين ،ثم يأخذ املصرف حصته من األرباح الفعلية في نهاية العام وفقا للنتائج املالية للمشروع.
 .5عقد املشاركة من العقود التي تقبل الربح والخسارة ،وأن الشريك في العقد مع املصرف اإلسالمي يده يد أمانة على األموال التي تسلم إليه عند بدء
التعاقد.
 .6خطر عدم االلتزام األخالقي يعد من أهم املخاطر التي تعاني منها صيغ التمويل باملشاركة في املصارف اإلسالمية ،وقد اعتبر بعض الكتاب هذا الخطر
بأنه املشكلة األساسية لنموذج املصرف الذي ال يعمل بالفائدة.
 .7يتطلب التمويل بصيغ املشاركة مصادر لألموال ذات طابع طويل األجل؛ ذلك بأن املشاريع االستثمارية ال تؤتي أكلها ضمن فترات قصيرة دون السنة.
ً
ثانيا :التوصيات:
 .1ينبغي على املصارف اإلسالمية االعتماد على أسلوب التمويل بصيغة املشاركة أكثر من صيغ التمويل األخرى ،ألنه مبني على القاعدة الشرعية
" الغنم بالغرم" فهو بذلك يعتبر شريك في الربح والخسارة في املشاريع املمولة.
 .2توجيه صيغة التمويل باملشاركة إلى املشاريع ذات األجل الطويل ،وإلى املشاريع التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لتمويلها ،وهذا يعتمد بالدرجة
األولى على نوعية الودائع املوجودة في املصارف اإلسالمية املناحة للتمويل بصيغة املشاركة.
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Abstract: In this paper we discuss the extent of the commitment of Islamic banks in the application of financing
forms of participation in practice, and work to develop mechanisms that help when used to increase financing in
participation formats, by reducing the constraints that correspond to it, and the development of mechanisms to
address the impediments to the banking use of participation financing forms and risks The most important of these
mechanisms is the feasibility study that precedes investment activity and contributes to reduce the chances of
investment exposure to risks, guarantee, insurance and the formation of statutory reserves. The introduction of new
financing methods based on co-financing modalities in the basis but in a different form: the company by Murabaha
and the merger of Mudaraba and Murabaha one contract, and the variable participation in profit and loss, and finally
can also benefit from the instruments of participation in profit and loss.
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امللخص:
هدفت الدراسة لبحث أثر التعلم التنظيمي بأبعاده (التعلم الفردي ،التعلم الجماعي ،التعلم على مستوى املنظمة) على تنمية املسار الوظيفي
(الترقية ،التدريب ،اإلثراء الوظيفي) لدى عينة من العاملين بمديرية الصيانة ) (DMLسوناطراك باألغواط (الجزائر) ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم
تصميم استبانة للدراسة وتوزيعها على عينة مكونة من ( )75مفردة وتم استرجاع ( ،)67واستبعاد سبع مفردات ،وتم استخدام البرنامج اإلحصائي spss
لتحليل بياناتها إذ أظهرت النتائج وجود أثر معنوي للتعلم التنظيمي على املتغير التابع تنمية املسار الوظيفي تجسد في بعد التعلم على مستوى املؤسسة
اضافة لوجود فروق معنوية في اتجاهات افراد العينة حول تنمية املسار الوظيفي تعزى لـمتغير املستوى التعليمي .كما أوصت الدراسة بضرورة االهتمام
بعامليها وتوفير فرص ودورات للتكوين واالطالع على كل جديد إلكسابهم مهارات جديدة ،وأن توفر لهم الدعم املادي لتحفيزهم على العمل والتعلم لتنمية
مهاراتهم وقدراتهم.
الكلمات املفتاحية :تعلم تنظيمي؛ تعلم فردي؛ تعلم جماعي؛ تعلم على مستوى املنظمة؛ تنمية املسار الوظيفي.

املقدمة:

ً
اتضح في اآلونة األخيرة أن مفهوم التعلم لم يعد قاصرا على األفراد فقط ،وإنما امتد للمنظمات نظرا للتطورات املتسارعة في تكنولوجيا املعلومات
واالتصال في بيئة األعمال التي تشهدها املنظمات تحت مسمى التعلم التنظيمي ،هذا االخير الذي عرف اهتماما كبيرا وأعتبر كأحد أهم محددات السلوك
داخل املنظمة ،بوصفه عملية تفاعل واستقراء واستكشاف ومواجهة مستمرة للتحديات البيئية ،وبالتزام من جعل التعلم املفتاح األساس ي لديمومة
كفاءة وفاعلية املنظمة ،زاد االهتمام بتنمية املورد البشري وتطوير مساره الوظيفي وتحسين سلوكه ورفع من مستوى انتمائه للمنظمة ،باعتباره مورد ذو
ميزة تنافسية ال يمكن تقليدها.
في هذا اإلطار تأتي هذه الدراسة للبحث في التعلم التنظيمي وتنمية املسار الوظيفي ،انطالقا من محاولة التعريف بمفهوم كل من التعلم التنظيمي
واملسار الوظيفي ،وكذا تحديد طبيعة العالقة التي تربط بين أبعاد التعلم التنظيمي واملسار الوظيفي ،وذلك بتسليط الضوء على هذا املوضوع ودراسته
من عدة جوانب ،بالتطبيق على قطاع الطاقة بالجزائر ،وبالتحديد في مديرية الصيانة ) (DMLباألغواط (الجزائر) كعينة في الدراسة امليدانية.
بذلك كانت إشكالية البحث كاآلتي :إلى أي مدى يؤث رالتعلم التنظيمي في تنمية املسارالوظيفي لألفراد العاملين بمديرية الصيانة ) (DMLباالغواط
(الجزائر) ؟
أهمية البحث:
يعتبر التعلم التنظيمي أحد املفاهيم االدارية الحديثة بالنسبة للمنظمات ،لذا فإن اخضاعه لدراسة ميدانية (تطبيقية) سيبرز أهميته بوضوح ملا
له من دور في اكتساب مهارات وخبرات جديدة واستغاللها في تنمية املسار الوظيفي.
كما تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية املتغيرات املبحوثة واملتمثلة في التعلم التنظيمي واملسار الوظيفي بالنسبة للمنظمات على اختالفها
وآثارها الواضحة في تسيير الحياة الوظيفية لعامليها ،وتحقيق أعمالها بفعالية وتميز انطالقا من التوليفة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين أهداف الفرد
وأهداف املنظمة في ظل بيئة شديدة التغير.

عائشة صفراني وتخرون
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وبما أن هذه الدراسة سيتم تطبيقها في احدى املؤسسات الجزائرية ،سيلقي ضوء على واقع هذه املؤسسة من حيث اهتمامها بالتعلم التنظيمي
وأثره في تنمية املسار الوظيفي
أهداف البحث:
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل أثر التعلم التنظيمي في تنمية املسار الوظيفي بمديرية الصيانة ) (DMLباالغواط (الجزائر) ،ويتضمن هذا املسعى
تحقيق األهداف اآلتية:
 .1توضيح الخلفية النظرية للمتغيرات األساسية املتعلقة بمفهوم التعلم التنظيمي واملسار الوظيفي.
 .2اختبار طبيعة التأثير بين التعلم التنظيمي واملسار الوظيفي ،على صعيد املتغيرات واألبعاد وبيان نتائج االختبار وتفسيرها.
 .3الخروج بعدد من النتائج والتوصيات التي يمكن أن تكون ذات فائدة للمهتمين بهذا املوضوع.
فرضيات البحث:
ً
ً
انطالقا من اإلشكالية الرئيسية ،تم تبني الفرضيات التالية والتي سيتم اختبار مدى صحتها إحصائيا ،وهي :
• الفرضية الرئيسية االولى :هناك أثر ذو داللة احصائية للتعلم التنظيمي في تنمية املسار الوظيفي لألفراد العاملين بمديرية الصيانة )(DML
ملؤسسة سوناطراك باألغواط (الجزائر)عند) ، (α ≤ 0.05ونتج عن هذه الفرضية ثالث فرضيات فرعية كالتالي:
 .1الفرضية الفرعية األولى :هناك أثر ذو داللة احصائية للتعلم الفردي في تنمية املسار الوظيفي لألفراد العاملين بمديرية الصيانة )(DML
ملؤسسة سوناطراك باألغواط (الجزائر)عند) (α ≤ 0.05؛
 .2الفرضية الفرعية الثانية :هناك أثر ذو داللة احصائية للتعلم الجماعي في تنمية املسار الوظيفي لألفراد العاملين بمديرية الصيانة )(DML
ملؤسسة سوناطراك باألغواط (الجزائر)عند) (α ≤ 0.05؛
 .3الفرضية الفرعية الثالثة :هناك أثر ذو داللة احصائية للتعلم على مستوى املنظمة في تنمية املسار الوظيفي لألفراد العاملين بمديرية
الصيانة ) (DMLملؤسسة سوناطراك باألغواط (الجزائر)عند) (α ≤ 0.05؛
• الفرضية الرئيسية الثانية :توجد فروق معنوية في متوسطات اتجاهات أفراد العينة حول مستوى تنمية املسار الوظيفي تعزى للمتغيرات
الشخصية :الجنس ،والسن ،وسنوات الخدمة ،واملنصب ،واملستوى التعليمي بمديرية الصيانة ) (DMLملؤسسة سوناطراك باألغواط (الجزائر).
نموذج البحث:
من أجل توضيح متغيرات البحث ،وتحديد مجموعة العالقات والتأثيرات املنطقية التي توضح طبيعة البحث ،تم تصميم نموذج بين املتغير املستقل
(التعلم التنظيمي) ،واملتغير التابع (تنمية املسار الوظيفي).
املتغير التابع :تنمية املسار الوظيفي

املتغير املستقل :التعلم التنظيمي

التعلم الفردي

الترقية

التعلم الجماعي

التدريب

التعلم على مستوى املنظمة

االثراء الوظيفي

املتغيرات الشخصية :الجنس ،العمر ،األقدمية ،املنصب ،املستوى التعليمي
الشكل رقم ( :)1نموذج الدراسة
املصدر :من إعداد الباحثين
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منهج الدراسة:
من أجل تأكيد أو نفي الفرضيات السابقة التي تسعى لإلجابة على اإلشكالية املطروحة ،تم استخدام املنهج الوصفي والتحليلي ،الذي ينسجم مع
طبيعة وأغراض هذه الدراسة ،كما تم االستعانة باالختبارات اإلحصائية من خالل استخدام برنامج  spssوذلك للوصول إلى إثبات الفرضيات أو نفيها
عند مستوى معنوية ( ،)0,05وتفسير النتائج من خالل اجراء الحسابات التالية( :معامل الثبات ألفا كرونباخ ،املتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية ،االنحدار املتعدد).
مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من العاملين بمديرية الصيانة ) (DMLملؤسسة سوناطراك باألغواط (الجزائر) والتي بلغ عدد عمالها ( )397عامل ،حيث
ً
تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من ( )75فردا نظرا لعدم سماح املؤسسة بتوزيع اكثر من هذا العدد ،وعند استرداد االستبيانات تم استبعاد ( )7منها
ً
لعدم استيفائها للشروط أما ( )8استمارات لم يتم استرجاعها ،وتم معالجة ( )60استمارة إحصائيا.
هيكل الدراسة:
تم تقسيم الورقة البحثية إلى قسمين ،األول نظري يتناول مفاهيم حول التعلم التنظيمي واملسار الوظيفي ،والقسم الثاني تطبيقي يعالج أثر
التعلم التنظيمي على تنمية املسار الوظيفي بمديرية الصيانة ) (DMLملؤسسة سوناطراك باألغواط (الجزائر).
الدراسات السابقة:
• دراسة عيشوش ،وبو سالم (دت) :هدفت هذه الدراسة إلى البحث في تأثير التعلم التنظيمي وإدارة املعرفة على القدرة على اإلبداع في املؤسسات
الجزائرية ،حيث استخدمت الباحثتان النماذج السببية واقترحت نموذج مفاهيمي باالستناد على التحليل والقراءة النظرية العميقة لألدبيات املرتبطة
بمجال التعلم التنظيمي ،ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام عينة مكونة من ( )120من املديرين واملوظفين من شركات األدوية الجزائرية (صيدال)،
في األخير توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها أن التعلم التنظيمي له عالقة ايجابية ومعنوية بإدارة املعرفة ،وكذلك العالقة بين إدارة املعرفة
واإلبداع التنظيمي هي إيجابية ،من ناحية أخرى ،فإن النتائج تشير إلى أن هناك تأثير إيجابي وهام للتعلم التنظيمي على اإلبداع التنظيمي.
• دراسة الرقيشية ( :)2015هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ابعاد التعلم التنظيمي وعالقتها برأس املال البشري في مدارس التعليم ما بعد األساس ي
بمحافظة الداخلية ،ولتحقيق هذا الهدف صممت الباحثة استبانة وزعت على عينة بلغت( ً ) 200
فردا ،وتوصلت هذه الدراسة إلى استنتاجات اهمها
يتم تطبيق أبعاد التعلم التنظيمي من قبل معلمي التعليم ما بعد األساس ي بمحافظة الداخلية بدرجة كبيرة حسب رأي عينة الدراسة ،لتختم الدراسة
بمجموعة من التوصيات أبرزها االهتمام بعمليات التدريب والتطوير والتأهيل ،وضرورة تمكين العاملين ليشاركوا في اتخاذ القرارات.
• دراسة طبيل ( :)2013هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة تخطيط املسار الوظيفي بالفاعلية التنظيمية وذلك من خالل دراسة حالة تطبيقية
في وزارتي الشؤون االجتماعية والعمل بقطاع غزة ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع استبانة على افراد عينة الدراسة البالغة ( ً ) 130
فردا ،لتخرج
هذه الدراسة بنتيجة مفادها وجود عالقة بين تخطيط املسار الوظيفي والفاعلية التنظيمية ،وفي األخير أوص ى الباحث بتصميم منظومة ونماذج
مقترحة لتخطيط وتنفيذ املسار الوظيفي للموظفين ،كما أوص ى بضرورة تقديم النصح واالرشاد واملساعدة لجميع املوظفين في توضيح أهدافهم
ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم.
• دراسة بوراس ( :)2017هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تنمية الكفاءات ودورها في تعزيز استراتيجية تخطيط املسار الوظيفي بمجمع
صيدال ،من خالل التطرق ألهم اساليب تنمية الكفاءات التي تساهم في تطوير عملية تخطيط املسار الوظيفي لجعل العمل هادفا ،ومن خالل توظيف
املنهج الوصفي التحليلي واستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات التي تم توزيعها على عينة الدراسة املكونة من ( )97اطارا في مجمع صيدال ،توصلت
الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه هناك عالقة ارتباط ايجابية بين عملية تنمية الكفاءات البشرية وتخطيط املسار الوظيفي ،كما أوصت الباحثة بضرورة
االقتناع بأهمية تطبيق استراتيجية تخطيط املسار الوظيفي.
أما بالنسبة إلى الدراسة التي سيتم إنجازها فتميزت عن باقي الدراسات املذكورة سابقا كونها تربط بين املتغيرين التاليين :التعلم التنظيمي وتنمية املسار
الوظيفي ،كما تم اعتماد مجموعة من األبعاد لكال املتغيرين استنادا لهذه الدراسات كالتالي :ثالث ابعاد بالنسبة للمتغير املستقل املتمثل في التعلم
التنظيمي وهي (التعلم الفردي ،والتعلم الجماعي ،والتعلم على مستوى املنظمة) حيث اشتركت هذه الدراسة في البعدين األوليين مع دراسة خيرة عيشوش
ورفيقة بوسالم ،أما البعد الثالث (التعلم على مستوى املنظمة) فقد تم أخذه من دراسة عائشة بنت سالم بن صالح الرقيشية ،وبالنسبة للمتغير التابع
تنمية املسار الوظيفي تم اعتماد ثالثة ابعاد أيضا كالتالي( :الترقية ،التدريب ،اإلثراء الوظيفي)  ،البعد األول أخذ من دراسة فايزة بوراس .وبالنسبة للبعد
الثاني (التدريب) تم أخذه من دراسة محمد أحمد عبد هللا طبيل.
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املحوراألول :اإلطارالنظري للدراسة:
ً
أوال :التعلم التنظيمي:
ظهر أول استخدام ملصطلح التعلم التنظيمي سنة  1978من قبل ) ( Argyris & Schonفي كتابهما ( )Organizational learninigإذ قدما سؤاال
مفاده هل يجب على املنظمات أن تتعلم؟ ومنذ ذلك السؤال االستكشافي بذلت العديد من الجهود لتعريف وتحديد معالم التعلم في املنظمات واستكشاف
أبعاده املختلفة.
 .1مفهوم التعلم التنظيمي:
ً
عرف عدد من الباحثين التعلم التنظيمي بتعريفات مختلفة في فترات زمنية مختلفة ،وتبعا للتطور الطبيعي الذي مر به هذا املفهوم سيتم ذكر
بعضا منها مع التعليق عليها كالتالي:
• عرفه أرجيرس ) (Argirsبأنه " :عملية كشف األخطاء وتصحيحها" (آل هديل ،)2015 ،ينطوي هذا التعريف على كيفية اكتشاف األخطاء وما هي
السبل والطرق ملعالجة هذه األخطاء ،هذه العملية تمكن املنظمة من تكوين آلية تستند عليها وتحتفظ بها ضمن ذاكرتها التنظيمية ،وجملة اآلليات
واملمارسات التي تم االحتفاظ بها هو ما يسمى تعلم.
• عرفته ) (Susana & alعلى أنه " :ديناميكية تتمثل في خلق ،اكتساب ونشر املعرفة بغرض تنمية قدرات املوارد البشرية بما يؤدي إلى املساهمة الفعالة
في تطوير أداء املنظمة" (عبيدات و حجيق ،)2014 ،يحتوي مضمون هذا التعريف أن التعلم التنظيمي عبارة عن توليفة تتعلق باكتساب املعرفة
وكيفية نشرها داخل املنظمة ،وبالتالي تنمية املعارف لدى االفراد العاملين.
• يرى سينج )  (Sengeأن عملية التعلم التنظيمي هي " االختبار واملراجعة املستمرة للخبرات التنظيمية ،وتحويلها إلى معرفة تستطيع الحصول عليها
وتوظيفها ألغراضها الرئيسية " (جوادي ،)2015 ،يشكل التعلم التنظيمي وفق املفهوم إلى مجموع الخبرات التي تكتسبها املنظمة من خالل التعامل مع
محيطها الداخلي والخارجي ،مما يتيح لها تكوين قاعدة معرفية تمكنها من تحقيق أهدافها.
• عرف جيرارد كورينغ ) (Gerard koeringالتعلم التنظيمي" هو ظاهرة جماعية الكتساب وتنمية املعارف بصفة مستمرة من أجل تغيير األوضاع وتغيير
األفراد ألنفسهم" (عيشوش و بوسالم ،)2016 ،ينظر إلى التعلم التنظيمي من خالل هذا التعريف على أنه ظاهرة جماعية وذلك بناءا على أن املنظمة
عبارة عن مزيج من العالقات التبادلية والتعاونية بين أفرادها ،وبالتالي إمكانية تبادل املعلومات واملعارف ،والتي من شأنها تنمية معارفهم بصورة
مستمرة ومتواصلة.
من خالل مختلف التعاريف لوحظ أن كل منها ركز على بعد من أبعاد التعلم التنظيمي ،كما أنها ركزت على املعرفة املتحصلة داخل املنظمة أو
خارجها ،والتي تعد من أهم املوارد الالملموسة املشكلة ملوجودات املنظمة ،حيث يتم خزن هذه املعرفة وتجسيدها في تنمية مواردها البشرية.
ً
واستنادا إلى التعاريف السابقة يمكن تعريف التعلم التنظيمي على أنه العمليات واملمارسات التي تسعى من خاللها املنظمة إلى التعلم من بيئتها الداخلية
والخارجية الكتساب وتنمية املعارف الفردية والجماعية ،بغية التكيف مع املتغيرات الحاصلة فيها والتي تتصف بالديناميكية واالستمرارية ،وتحقيق
أهداف الفرد واملنظمة .
 .2أهداف التعلم التنظيمي:
بصفة عامة يمكن جمع أهم أهداف التعلم التنظيمي في ما يلي( :فاس ي)2018 ،
• منح الفرد الثقة بنفسه والقدرة على العمل دون االعتماد على اآلخرين.
• إكساب الفرد املهارات والخبرات الجديدة التي تؤهله لشغل املناصب القيادية ،وتطوير مساره الوظيفي.
• يساعد املنظمة على التكيف مع بيئتها وبالتالي االستجابة بسرعة وبكفاءة أكبر للتغيرات التي تحدث.
• االستفادة من األخطاء السابقة وتجنب تكرراها ،ومعرفة كيفية التعامل معها ،اعتمادا على التجارب التي تم حفظها في الذاكرة التنظيمية.
• يهدف إلى التعريف باملنظمة وحل مشاكل العمل واالستثمار األمثل للموارد املتاحة من خالل تحسين االنتاجية ،وتقليل التكلفة ،مع الحفاظ على
الجودة.
• التعلم التنظيمي يساعد املنظمة على التوجه نحو االبداع ،وإيجاد أفضل األساليب الجديدة واألكثر فعالية في أداء األعمال .
 .3مستويات التعلم التنظيمي:
أشار العديد من الباحثين مثل ) (Simon,1991; Senge,1990; Mrsick & Wathiks, 2003وغيرهم أن التعلم التنظيمي يظهر على ثالث
مستويات ( املستوى الفردي ،املستوى الجماعي ،املستوى التنظيمي).
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 3ـ  1ـ املستوى الفردي:
يرى (  (Senge,1990إلى أن "املنظمة تتعلم فقط من أفرادها الذين يتعلمون" ،كما أشار ) (Simon,1991إلى أن "كل أنواع التعلم تحدث داخل
عقل اإلنسان ،وأن املنظمة تتعلم من خالل أعضائها ،أو من خالل أعضاء جدد لديهم معرفة لم تكن لدى املنظمة سابقا" (صالح الرقيشية،)2015 ،
حيث بنى كل من ) (Senge & Simonتصورها بناء على اعتقاد نظريات التعلم التنظيمي والذي مفاده أن االنسان هو الوحيد القادر على التعلم ،وعليه
يمكن القول أن التعلم الفردي ليس بالضرورة أن يكون تعلما تنظيميا ،ولكن بدونه لن يظهر أي تعلم تنظيمي ،كما أن التغير الدائم نسبيا في سلوك الفرد
يحدث نتيجة الكتساب الخبرة ،ووفقا لرأي الباحثين فإن التعلم الفردي يشكل أساس التعلم التنظيمي .
 3ـ  2ـ املستوى الجماعي:
أضاف كل من ) (Daft & weik,1984; Stata, 1989; Huber, 1991أن التعلم يظهر في املستوى الفردي ولكنهم وضحوا أن هناك تعلما جماعيا
أيضا ،مركزين في ذلك أن املع رفة التي تنتقل من خالل األفراد ال يمكن نشرها في املنظمة ،كما ال يكتمل التعلم التنظيمي ولن يؤدي إلى املساهمة الفعالة
في تطوير أداء املنظمة إذا لم يتم مشاركة املعلومات بين أفراده العاملين ،وهذا ما عززه ) (Simon, 1991بتأكيده على أن املعرفة الفردية تحتاج إلى أن
تكون مشاركة بين أفراد املنظمة( .صالح الرقيشية.)2015 ،
 3ـ  3ـ املستوى التنظيمي:
يمثل التعلم في هذا املستوى الحالة التي يتم فيها تبادل املعرفة واملعلومات والخبرات بين أفراد املنظمة بغض النظر عن مستوياتهم التنظيمية
واإلدارية من جهة ،واالستراتيجيات واإلجراءات والسياسات التي تعيق التعلم وتسبب املشكالت في العمل اليومي من جهة أخرى ،وعليه فالتعلم التنظيمي
يعني املنظمة التي تتعلم عن طريق حفظ نتائج تجاربها واكتسابها من خالل نشاطات أفرادها( .عيشوش)2011 ،
من خالل ما سبق يمكن القول أن التعلم الفردي هو أساس التعلم التنظيمي ،وأن التعلم الجماعي هو بمثابة الجسر الذي يربط بين التعلم الفردي
والتعلم التنظيمي ،فمن خالل التعلم الجماعي يتم تحويل تصورات األفراد ومعرفتهم إلى تعلم تنظيمي ،كما أنها األبعاد التي سيعتمد عليها في هذه الدراسة .
 .4خصائص التعلم التنظيمي:
يتميز التعلم التنظيمي بجملة من الخصائص أهمها( :زروخي و حجاب)2019 ،
ً
• عملية مستمرة تحدث تلقائيا لجزء من نشاط وثقافة املنظمة.
ً
ً
• يعتبر وجود رؤية مشتركة بين أعضاء املنظمة حول هدف ومستقبل املنظمة عنصرا أساسيا في عملية التعلم.
• عملية تتضمن عدد من العمليات الفرعية املتمثلة في اكتساب املعلومات وتخزينها في ذاكرة املنظمة ،ومن ثم الوصول إلى هذه املعلومات وتنقيحها
لالستفادة منها في حل املشكالت الحالية واملستقبلية.
• هو نتاج الخبرة والتجارب الداخلية والخارجية.
• يحقق التعلم النتائج املرغوبة اعتمادا على دعم اإلدارة العليا.
 .5املرتكزات األساسية ملمارسة التعلم التنظيمي:
إن ممارسة عملية التعلم التنظيمي بنجاح تتطلب تهيئة بيئة عمل فعالة تشجع على خلق املعارف ونشرها وتعلمها بصفة مستمرة ،وفيما يلي أهم
الركائز املؤثرة على تطبيق هذه العملية( :عبيدات و حجيق)2014 ،
 5ـ  1ـ مرونة الهيكل التنظيمي:
يحدد الهيكل التنظيمي جميع األدوار والصالحيات والعالقات بين أفراد املنظمة وبين جميع املستويات داخل املنظمة ،لذلك يجب عليها تصميم
هيكل تنظيمي مرن يوفر الظروف املالئمة لحصول عملية التعلم ،ولتحقيق ذلك يتطلب االعتماد على الالمركزية ،املشاركة ،استخدام فرق العمل ،املرونة
التنظيمية ،والتركيز على نظم معلومات توفر البيانات الصحيحة في الوقت املناسب.
 5ـ  2ـ القيادة املشجعة على التعلم:
اتجه الباحثين في اآلونة األخ يرة نحو التركيز على مفهوم القيادة التحويلية كنمط مالئم لقيادة التعلم التنظيمي ،كونها تركز على التغيير في املنظمة
بما يسهل انسياب التعلم من الفرد إلى املجموعة ،كما تدعم التعلم من الجماعة إلى املنظمة.
 5ـ  3ـ القيم املشتركة:
تشكل القيم أحد مرتكزات الثقافة التنظيمية ،لذا يوجب على القادة ترسيخ وتطوير قيم املنظمة والقواعد السلوكية الخاصة بها بطريقة تناسب
استراتيجيتها وهيكلها التنظيمي.
 5ـ  4ـ التشارك املعرفي:
أي مدى اهتمام املنظمة بتشجيع املشاركة في املعرفة من خالل االعتماد على أسلوب فرق العمل الذي يعتبر الوسيط لنقل املعرفة على مستوى
جميع فروع التنظيم.
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 5ـ  5ـ تمكين العاملين:
حيث يساهم هذا املفهوم في مساعدة العاملين على العمل بنوع من االستقاللية ،هذا ما يؤدي إلى اكتسابهم خبرة وسرعة في اتخاذ القرارات؛
 5ـ  6ـ تكوين املوارد البشرية:
إن ممارسة التعلم التنظيمي بحاجة إلى تكوين وتدريب املوارد البشرية حول كيفية العمل كفريق فيما يتعلق باكتساب وتقاسم املعرفة والخبرات،
وكيفية تحديد املشكالت وحلها.
ً
ثانيا :املسارالوظيفي:
عندما يتم مناقشة مستقبل املوارد البشرية في املنظمة ،فهذا يعني التحدث عن الطموحات الوظيفية التي يمكن أن تحققها هذه املوارد على مدى
الخدمة فيها ،فاملستقبل الوظيفي يبين للفرد مسار خدمته الوظيفية في املنظمة ،فيعرف ماهي الوظيفة التي سيبدأ بها وما هي الوظائف املحتمل أن يرقى
أو ينقل إليها خالل حياته الوظيفية ،وما هي الوظيفة التي يمكن أن يتقاعد منها ،لذلك أصبح املسار الوظيفي من املواضيع التي تحتل أهمية كبيرة لجميع
املوظفين داخل املنظمات وذلك بغية تحقيق أهدافهم وطموحاتهم وآمالهم الوظيفية من جهة ،ومن جهة أخرى تحقيق األهداف العامة للمنظمة ،لذلك
فإن إدارة املوارد البشرية ال يقتصر دورها عن مجرد البحث عن شخص مناسب لشغل وظيفة قائمة بالفعل وإنما لتمارس دورها الحقيقي في إيجاد
الوظيفة املناسبة لكل شخص لديه قدرات ومهارات يمكن توظيفها لتحقيق عائد مناسب وذلك وفق ما يتماش ى مع مسارها الوظيفي.
 .1مفهوم املسارالوظيفي:
يعتبر املسار الوظيفي من املصطلحات الحديثة في مجال إدارة الوارد البشرية وهو إحدى املسائل التي تشغل الفرد لغرض تحقيق تطابق مع
املناصب التي يشغلها من جهة ،وتحقيق أهداف املنظمة من جهة أخرى وذلك بوضع الفرد املناسب في املكان املناسب ،ولقد تعددت املفاهيم التي تناولت
املسار الوظيفي والتي سيتم عرض البعض منها مع التعليق عليها:
• هو مجموعة املهن التي تتمتع بمسار أو سلم وظيفي واضح ومنتظم ،هنا يركز هذا التعريف على املنظور املنهي أي محاولة التفرقة بين الوظائف التي
تدخل في نطاق املهن مثل املحاسبين ،املهندسين ،األطباء  ،...واألخرى التي ال تعد وظائف ذات طبيعة مهنية مثال الوظائف الكتابية( .أبو بكر)2003 ،
• هو تاريخ الشخص الوظيفي أي جميع الوظائف التي شغلها الفرد خالل حياته الوظيفية منذ دخوله الوظيفة حتى خروجه ،نجد أن هذا التعريف
يعبر عن السيرة الذاتية والخبرة املهنية على امتداد عمره الوظيفي ،وبالتالي إنه يتعامل مع املاض ي أكثر مما يتعامل مع املستقبل( .جاري ،ترجمة عبد
املتعال)2008 ،
• هو مجموعة متوالية من الترقيات والتنقالت األفقية والرأسية والتي تحدد مجموعة الوظائف املتتالية التي يشغلها الفرد على امتداد عمره الوظيفي .
يالحظ أن هذا التعريف يعبر عن منظور املنظمة لنشاطها املستقبلي حيث يعد هذا التعريف أفضل التعاريف ألنه يركز على البعد املستقبلي في
تطور املنظمة ويوفر األساس العلمي لحركة التنقالت الترقيات ،إذا فهو سلسلة متعاقبة من التغيرات الوظيفية في الهيكل التنظيمي( .الطائي)2006 ،
ً
وانطالقا من التعاريف السابقة يمكن تعريف املسار الوظيفي بأنه ذلك املسلك أو الخط املرن الذي يوضح مجموعة الوظائف التي يمكن أن يتدرج فيها
ً
ً
موظفو املنظمة أو ينتقلوا إليها خالل حياتهم الوظيفية فيها ،وذلك إما عموديا عبر املستويات التنظيمية (الترقية ) أو أفقيا بما يسمى بالنقل الوظيفي.
 .2مفهوم تنمية املسارالوظيفي:
تعتبر تنمية املسار الوظيفي خيار استراتيجي من خيارات املنظمة وهو نشاط يتعلق بالتنمية واحتماالت التطوير املستقبلية ،وهو ال يرتبط
ً
ً
ً
بالضرورة مع املهمات والوظائف التي يقوم بها األفراد حاليا ،وقد تكون التنمية مجموعة من الخبرات التي يتزود بها الفرد من أجل جعلها أساسا ومرتكزا
لخط سير الوظيفة املستقبلي الخاص به .وقد وردت عدة تعاريف تتعلق بمفهوم تنمية املسار الوظيفي منها:
• عرفت بأنها العملية التي يتم بموجبها املواءمة بين اهتمامات ورغبات األفراد في التقدم الوظيفي وبين االحتياجات املستقبلية للمنظمة وفرصها في
النمو (الطائي ،)2006 ،وبالتالي فان هذا التعريف يركز على املدى الطويل للمسار الوظيفي.
ً
• وتعرف أيضا على أنها " النتائج التي تنشأ عن تفاعل تخطيط املسار الفردي وإدارة املسار التنظيمي ،وما يترتب على ذلك من تطوير املنصب في
املستوى نفسه أو بمستوى أعلى (الهيثي ،)2004 ،ربط هذا التعريف تطوير املسار الوظيفي بالنتائج الناجمة عن تفاعل كل من تخطيط وإدارة
املسار الوظيفي.
• وتم تعريفها كذلك انها" :الجهود النظامية املتواصلة للربط بين الحاجات التنظيمية واملهارات املطلوبة من جهة ،وحاجات األفراد للتطور في وظائفهم
من جهة االخرى " (محمد عباس)2006 ،
من خالل التعاريف يمكن القول أن عملية تنمية املسار الوظيفي هي العملية التي يتم من خاللها تطوير مهارات األفراد لتقلد وظائف جديدة أو
تطوير وظائفهم الحالية إما عن طريق الترقية والتدريب واإلثراء الوظيفي وغيرها من الوسائل التي تعتمدها املنظمة وحتى الفرد من جهة ،ولسد حاجات
املنظمة وتوفير الكفاءات املطلوبة من جهة أخرى.
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 .3أهمية املسارالوظيفي:
تأخر االهتمام باملسار الوظيفي مقارنة باملسائل اإلدارية األخرى ،رغم وجود املسار الوظيفي في حياة املوظفين على جميع املراحل الوظيفية التي
ً
يمر بها املوظف ،ولكن نظرا لتطور الحديث في دراسة إدارة املوارد البشرية أخذ املسار الوظيفي بعدا آخر ،حيث ساهمت العديد من العوامل في تأخر
ً
ً
االهتمام باملسار الوظيفي سواء تخطيطا أو تطويرا ،من أهم هذه العوامل( :خبراء املجموعة العربية للتدريب والنشر)2012 ،
ً
• غموض مفهوم املسار الوظيفي وعدم إدراك أهميته من قبل اإلدارة العليا في املنظمات عموما.
• عدم اعتبار تخطيط املسار الوظيفي من بين املهام واملسؤوليات األساسية للمدراء.
• اعتقاد بأن تخطيط املسار الوظيفي قد يزعزع استقرار املنظمة ألنه يتضمن الترقية والحركية الوظيفية.
• نقص مهارة املدراء في إدارة حلقات النقاش حول املسار الوظيفي للعاملين بغية إرشادهم ومساعدتهم في تطوير مساراتهم الوظيفية.
• عدم فعالية الربط بين تخطيط املسار الوظيفي وكل من األداء الفردي والتنظيمي ونظام الحوافز.
لكن بدأت املنظمات في اآلونة األخيرة تولي اهتماما متزايدا للمسار الوظيفي وإدارته ،و يعود هذا االهتمام إلى أن نجاح املنظمة وبقائها في عالم
األعمال شديد املنافسة ،ال يضمنه جودة املنتج أو تنوع األسواق أو كثرة األرباح ،بل يضمنه بقاء العاملين األكفاء ومساهمتهم الناجحة في أداء وظائفهم
من خالل ما يقدموه من إبداع ومهارات تساعد املنظمة على مواجهة التغيرات املستمرة( .غريب)2014 ،
و فيما يلي مجموعة من العوامل التي أدت إلى زيادة االهتمام العلمي والعملي بموضع املسار الوظيفي( :خبراء املجموعة العربية للتدريب والنشر)2012 ،
• سعي املنظمات لتطوير العنصر البشري لديها واالرتقاء به واملحافظة على استقراره وأمنه الوظيفي.
• تطور االهتمام باألفراد وزيادة االهتمام بالعنصر البشري واالستفادة منه بأفضل طريقة.
• توسع مجاالت التخصصات العلمية ،مما أدى إلى تطور الدراسات في مجال إدارة القوى البشرية.
• إدراك أهمية الترابط بين األهداف الفردية وأهداف املنظمة والسعي لتحقيق التوازن بين هذه األهداف.
• اتجاه املنظمات نحو الجودة وخدمة الزبائن ،مما زاد من حاجتها للمختصين والخبراء( .خبراء املجموعة العربية للتدريب والنشر. )2014 ،2
بعد التعرف على العوامل التي أدت إلى االهتمام باملسار الوظيفي للعاملين ،سيتم ابراز ما يكتسيه املسار الوظيفي من أهمية للفرد في حد ذاته ،وللمنظمة
وللمجتمع ككل:
 3ـ  1ـ أهمية املسارالوظيفي بالنسبة للفرد (العاملين):
تظهر أهمية املسار الوظيفي بالنسبة للفرد من خالل ما يأتي:
• تحقيق التوازن بين الحاجة إلى املال والترقي والتحدي واملسؤولية في العمل واملجتمع ،وبين األسرة ووقت الفراغ ،والتي تأخذ قيم ترجيحية أكبر عن
العمل ،ومن ثم فالفرد اآلن يحاول السعي لتحقيق تعايش ،حيث ال يطغى العمل على الجوانب األخرى لحياته ،ومثل هذا القرار يعد من القرارات
الصعبة التي يتخذها الفرد ألنها تحتاج للمقارنة بين الحاجة إلى العمل والحاجة إلى وقت فراغ أكبر؛ (حسن.)2004 ،
• محاولة ضمان التوافق بين التوقعات والخبرات :فقد يبالغ العامل في وضع أهداف غير واقعية عن العمل فيساعده املسار الوظيفي في تعديل هذه
التوقعات لتتوافق مع الخبرات واملستوى الوظيفي (حسن.)2004 ،1
• بناء مهارات جديدة تساعد العامل على أداء مهامه الحالية واملستقبلية وتمكينه من التنمية املستمرة ملواجهة التحديات كافة.
 3ـ  2ـ أهمية املسارالوظيفي بالنسبة للمنظمة:
تظهر أهمية املسار الوظيفي بالنسبة للمنظمة من خالل ما يأتي:
• استقطاب واختيار املوارد البشرية :تبدأ إدارة املوارد البشرية باالستقطاب واالختيار والتكيف االجتماعي الفعال للفرد الجديد ،وتحتاج املنظمة
إلى االهتمام بتحديد وعاء من األفراد املؤهلين واملوهوبين واختيار وتعيين أفضل فرد في العمل ،والذي يكون هناك احتماالت اكبر إلسهامه في التنمية،
ولكي تحقق املنظمة هذه املهام ال بد وأن تفهم املسارات الوظيفية التي تقدمها وتتوافق مع أهدافها وتوقعاتها ،عالوة على ذلك عليها أن تساعد األفراد
على فهم وظائفهم وتقدير قيمة الثقافة التنظيمية.
• تنمية واستخدام املوارد البشرية :عندما يكون وضع الفرد في املنظمة ال يتناسب مع مؤهالته أو ميوله يصيبه اإلحباط نتيجة عدم وجود فرص
لنموه ،فيصبح عبئا والتزاما على املنظمة وهذا من خالل أدائه الضعيف ،لذلك فإن من مصلحة املنظمة أن تساعد أفرادها على إدارة مساراتهم
الوظيفية (الكرخي.)2013 ،
• تقييم األداء :يساهم املسار ال وظيفي في القيام بعمليات تقييم األداء على أساس أساليب عادلة مثل الكفاءة واملهارة ومدى االستعداد ،وليس على
أساس معايير غير موضوعية مثل الجنس ،السن ،العمر ،ومن ثم توضيح نقاط القوة والضعف في أداء الفرد (ماهر.)2007 ،
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• إدارة الرسوب أو الجمود الوظيفي :يقصد بالجمود الوظيفي الوضع الذي يكون عليه املوظف في وضع يصعب عليه الترقي في السلم الوظيفي ،حيث
يصبح الكثير من األفراد راسبين وظيفيا في املراحل املهنية األولى ،أي احتمال بقائهم في وظائف تقدم فرص محدودة للترقي ،ويمثل هذا املوقف تحدي
بالنسبة للمنظمة التي تسعى لإلبقاء على فعالية هؤالء األفراد ذوي فرص الترقي املحدودة.
• تحسين الصورة الذهنية للمنظمة :وذلك كمنظمة تسعى جاهدة لتحسين أنشطتها وعملياتها.
 3ـ  3ـ أهمية املسارالوظيفي بالنسبة للمجتمع:
عندما يستقر األفراد في وظائفهم وتحقيق نوع من االستقرار املرن ،وعندما يتضح لكل منهم مسارات املستقبل بما تحمله من بشائر وظيفية أرقى
على املستوى الداخلي أو الخارجي ،أي تحقيق اإلشباع للفرد بسبب قيمة العمل ،وما يتفق مع رغباته ،وملا يتمكن األمان منهم ويشعرون به ،ويزول التوتر
والقلق والخوف من الحاضر واملستقبل وبالتالي مناخ نفس ي أفضل لألداء ،فسوف تتحقق املستويات األدائية املطلوبة وسوف يظهر االبتكار واإلبداع
بجانب اإلجادة ،وهذا قد يساعد الفرد من توطيد عالقته باملنظمة ومع زمالء العمل( .بن عابد)2018 ،
 .4أهداف املسارالوظيفي:
يقصد بهدف املسار الوظيفي هو مجموعة املخرجات التي يرغب صاحب املسار (الفرد أو العامل) بتحقيقها ،وقد تكون هذه األهداف على صور
متنوعة أهمها( :غريب)2014 ،
• األهداف املجردة (املطلقة) :مثل الرغبة باالرتقاء الوظيفي لكن دون تحديد موقع وظيفي محدد.
• األهداف العملية املحددة :تساهم في تحديد موقع وظيفي معين للوصول إليه.
• األهداف الوسيطة :وهي وسيلة تساعد في الوصول إلى هدف آخر.
• األهداف املعنوية :عبارة عن تصورات مستقبلية عن تحقيق الذات واملتعة في العمل.
ً
وأخيرا يعد تحقيق الت وافق واالنسجام املرن بين أهداف العاملين وأهداف املنظمة ،من أهم أهداف املسار الوظيفي.
 .5سياسات وتليات تنمية املسارالوظيفي:
تعددت سياسات تنمية وتطوير املسار الوظيفي لذا سوف يتم ذكر أهمها كالتالي :
 5ـ  1ـ الترقية:
هي انتقال املوظف من وظيفية محددة إلى وظيفة أخرى أعلى منها في املستوى اإلداري ،ويصاحب الترقية عادة زيادة في الراتب يتالءم مع الدرجة
والفئة الوظيفية للوظيفة التي تمت ترقية العامل إليها( .جودة)2014 ،
 5ـ  2ـ النقل الوظيفي:
هو انتقال العامل من وظيفة ألخرى في نفس املستوى اإلداري أو من إدارة ألخرى داخل املنظمة( .جاري ،ترجمة عبد املتعال)2008 ،
 5ـ  3ـ التدويرالوظيفي:
التدوير الوظيفي يعني تحريك العامل من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى أفقيا في ذات املستوى الوظيفي للحصول على مهارات تتطلبها الوظيفة
الحالية ،أو رأسيا للحصول على مهارات يتطلبها تطوره الوظيفي املستقبلي على أن يعود العامل إلى وظيفته األولى بعد التدوير( .ميسون ،دت)
 5ـ  4ـ التدريب:
يشير التدريب إلى مجموعة الطرق املستخدمة في تزويد العاملين الجدد أو الحاليين باملهارات الالزمة ألداء وظائفهم الحالية أو املستقبلية بنجاح.
(جاري ،ترجمة عبد املتعال)2008 ،
 5ـ  5ـ اإلثراء الوظيفي:
هو األسلوب الذي يضيف صالحيات جديدة إلى الصالحيات القائمة للوظيفة التي يتحملها العامل ،بحيث تقع عليه مسؤولية تنفيذ الصالحيات
الجديدة دون الحاجة إلى اإلشراف من قبل اآلخرين( .إبراهيم محمد و الشمري)2015 ،
واألبعاد التي ستعتمد في هذه الدراسة بالنسبة لتنمية املسار الوظيفي كالتالي(:الترقية ،التدريب ،اإلثراء الوظيفي).
 .6أنواع املسارات الوظيفية:
قبل التطرق إلى أنواع مسارات الوظيفية البد من اإلشارة إلى مجاالت رسم مسارات الخدمة الوظيفية في املنظمات بوجه عام والصناعية بشكل
خاص ،ضمن ثالثة مجاالت رئيسة على أساسها ترسم مسارات خدمة العاملين ومستقبلهم الوظيفي وفيما يلي هذه املجاالت( :وصفي عقيلي)2005 ،
 6ـ  1ـ املجال الوظيفي التخصص ي:
يشتمل على مسارات وظيفية تحتوي على وظائف فنية وهندسية ،كيميائية.
 6ـ  2ـ املجال اإلداري الرئاس ي:
يشتمل على مسارات يحتوي كل منها على مجموعة من املستوى اإلداري األول باتجاه املستويات األعلى.
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 6ـ  3ـ املجال الثنائي:
يجمع بين املجالين السابقين أي عند بلوغ العامل مساره الفني يمكنه أن ينتقل إلى اإلداري اإلشرافي ،مما سيلقى على عاتقه أعباء إضافية تشمل
املهام واإلشراف اإلداري مما يزيد من عبء ومسؤولية العمل.
في ضوء تصنيف مجاالت مسارات الخدمة الوظيفية السابقة يمكن تحديد أنواع هذه املسارات على النحو التالي:
• املسارالتقليدي :يمثل املسار التقليدي حركة انتقال عمودية تصاعدية من وظائف أدنى إلى وظائف أعلى عن طريق الترقية ،على أن تكون الوظيفة
التي سينتقل إليها الفرد ذات عالقة بالوظيفة السابقة من حيث طبيعتها( .مؤيد)2014 ،
• املسار الشبكي :يمثل هذا املسار احتمال حركة انتقال العامل العمود ية واألفقية بآن واحد في الهيكل التنظيمي عبر حياته الوظيفية ،بمعنى أن
املسار ال يحقق فقط االنتقال لوظيفة في املستوى اإلداري األعلى ،بل يعمل على نقله في عدة وظائف في املستوى اإلداري الواحد على مدى فترة من
الزمن.
• مساراالنجاز :ركز التوجه الجديد على ان تكون الترقية واالنتقال إلى وظيفة أخرى واقعة على خط املسار ،معتمدة على النجاحات واالنجازات التي
يحققها الفرد في عمله ،بغض النظر عن املدة الزمنية التي قضاها في الوظيفة( .وصفي عقيلي)2005 ،
• املساراملزدوج :يعتمد املسار املزدوج على وضع خيارات عديدة أمام الفرد ليسلك واحدا من البدائل التي تتالءم مع قدراته واستعداداته ،حيث أن
هاته الخيارات تخلق واقعية وحماس لدى الفرد وترفع درجة رضاه مما يزيد من إنتاجيته فتساعد املنظمة على بلوغ خططها وبرامجها املرسومة.
(الكرخي)2013 ،
• املساراملتغير :ويقصد به االعتماد على الذات في صياغة خطط املسار الوظيفي والقرارات املتعلقة به والبحث عن التغيرات والتصرف بما يناسبها،
أو إتاحة دور فعال ومستقل للفرد في إدارة وتطوير مساره الوظيفي .
• املسار الغير املحدود :هو املسار الذي يركز على التنقالت الجانبية والحلزونية والعمودية دون التركيز على االرتقاء في السلم الوظيفي ،حيث ينتقل
العامل من عمل إلى عمل ومن منظمة إلى منظمة أخرى( .غريب)2014 ،

املحورالثاني :االطارالعملي للدراسة:
 .1أداة الدراسة:
من خالل الدراسة العملية التي تم اجراؤها تم تصميم استبانة للدراسة قسمت إلى ثالثة أجزاء كالتالي:
• الجزء األول :تضمن هذا الجزء الخصائص الديموغرافية والوظيفية للعاملين بمديرية الصيانة ( )DMLملؤسسة سوناطراك باألغواط (الجزائر)
وشملت :الجنس ،العمر ،املستوى العلمي ،املنصب(املسمى الوظيفي) ،عدد سنوات الخدمة.
• الجزء الثاني :تضمن هذا الجزء الفقرات التي استخدمت لقياس متغير الدراسة املستقل (التعلم التنظيمي) .تم تطوير فقرات أبعاد هذا املتغير
بعد مراجعة مجموعة من الدراسات من بينها :دراسة (خيرة عيشوش ورفيقة بوسالم ،دراسة عائشة بنت سالم بن صالح الرقيشية).
• الجزء الثالث :تضمن هذا الجزء الفقرات التي استخدمت لقياس متغير الدراسة التابع (تنمية املسار الوظيفي) .تم صياغة فقرات أبعاد هذا املتغير
بعد مراجعة مجموعة من الدراسات من بينها :دراسة (محمد أحمد عبد هللا طبيل ،فايزة بوراس).
وتم توزيعها على العاملين بمديرية الصيانة ( )DMLملؤسسة سوناطراك باألغواط (الجزائر) ،وقد جرى تحليل تلك البيانات باستخدام حزمة البرامج
اإلحصائية للعلوم االجتماعية " "SPSSللحصول على نتائج للدراسة ،وذلك باإلستعانة بمجموعة من االساليب االحصائية املتوسطات الحسابية،
االنحرافات املعيارية ،اختبار  t testللعينات املستقلة ،اختبار تحليل التباين األحادي ،...كما كانت عملية إدخال إجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة
وفق مقياس ليكارت ذي الخمس درجات الذي تم اعتماده في هذه الدراسة على كل محور حسب املجاالت التالية:
جدول ( :)1الفئات املرجحة
الفئة
()1,8 – 1,00
()2.6 – 1,8
()3,4 – 2,6
()4,2 – 3,4

االتجاه
غير موافق بشدة
غير موافق
محايد
موافق

()5 - 4,2

موافق بشدة

ً
وفي ما يخص النسب املئوية ،الوسط الحسابي ،األهمية النسبية فقد تم تحديدها طبقا للمقياس التالي:
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• أهمية نسبية منخفضة إذا بلغ املتوسط الحسابي من ( –1اقل من .)2.33
• أهمية نسبية متوسطة إذا بلغ املتوسط الحسابي من ( –2.34اقل من .)3.67
• أهمية نسبية مرتفعة إذا بلغ املتوسط الحسابي من (.)5 –3.68
 .2تعريف مديرية الصيانة ) (DMLباألغواط التابعة ملؤسسة سوناطراك (الجزائر):
تختص املديرية بصيانة آالت وتجهيزات نقل املوارد البتر وكيماوية (بترول غاز) من قواعد اإلنتاج بحاس ي مسعود و حاس ي الرمل ،وتعتبر مديرية الصيانة
ً
ً
ً
عنصرا أساسيا وهاما في هذا القطاع ،إلى جانب قيامها بالتكفل بصيانة األجهزة والعتاد بصفة دورية( .مجاهدي)2012 ،
 .3هياكل توزيع أفراد العينة حسب الخصائص الشخصية :
جدول ( :)2توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس ،والسن ،االقدمية ،واملنصب ،واملستوى التعليمي
الجنس
ذكر
أنثى
العمر
أقل من  30سنة
من  30سنة إلى أقل من 40سنة
من  40سنة إلى أقل من  50سنة
 50سنة فأكثر
عدد سنوات الخدمة
أقل من 5سنوات
من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات
من  10سنوات فأكثر
املنصب
إطار سامي
إطار
عون تحكم
املستوى التعليمي
ثانوي وأقل
جامعي
دراسات عليا

العدد
37
23
العدد
9
16
21
14
العدد
9
7
44
العدد
15
44
1
العدد
15
37
8

النسبة ()%
61,7
38,3
النسبة()%
15,0
26,7
35,0
23,3
النسبة()%
15,0
11,7
73,3
النسبة()%
25,0
73,3
1,7
النسبة()%
25,0
61,7
13,3

املصدر :بناء على مخرجات ()SPSS 23

يظهر من الجدول السابق ،أن أفراد عينة الدراسة موزعة كما يلي نسبة الذكور بلغت ( )% 61,7وهي أعلى من نسبة االناث التي بلغت ()% 38,3
ويرجع هذا االختالف لطبيعة عمل املؤسسة بما أنها مؤسسة صيانة للعتاد واألجهزة البترول والغاز فهي بحاجة إلى فئة الشباب ،كما يالحظ أن جل أفراد
عينة الدراسة يتراوح سنهم (من  40سنة و أقل من 50سنة) بنسبة قدرها( ،)%35أما الفئة العمرية (من  30سنة وأقل من  40سنة) فمثلت نسبة
قدرها( ،)%26,7وتمثل الفئة العمرية ( 50سنة فأكثر) نسبة( ،)%23.3في حين تمثل الفئة العمرية ( 30سنة وأقل) نسبة ( ،)%15أما بالنسبة لعدد سنوات
الخدمة نجد أن ما يقارب ( )%73,3من أفراد عينة الدراسة تتراوح مدة خدمتهم باملؤسسة (من  10سنوات وأكثر) وهذا مؤشر يدل على أنه يوجد استقرار
لدى افرادها العاملين نظرا لتوافر عوامل الحفاظ على العاملين داخل املؤسسة ،لتليها فئة األفراد الذين تتراوح مدة خدمتهم باملؤسسة بين (من  5سنوات
إلى أقل من  10سنوات) بنسبة ( ،)%11,7في حين بلغت نسبة األفراد الذين لم يتجاوز مدة خدمتهم ( 05سنوات وأقل) حوالي ( ،)%15وعموما يمكن القول
أن املؤسسة تتوفر على فئة من العاملين ممن قضوا فترة ال بأس بها باملؤسسة وبالتالي سيكونون أكثر دراية وموضوعية في اجاباتهم.
أما بالنسبة لنوع املنصب نجد أن ما نسبته ( )%73,3من أفراد عينة الدراسة يتمركزون في منصب إطار ،وما نسبته ( )%25يشغلون منصب إطار سامي،
في حين بلغ عدد افراد الذين يشغلون منصب عون تحكم فرد واحد بنسبة ( ،)%1,7ويمكن تفسير ذلك أن أغلب عينة الدراسة تتمتع بمؤهالت علمية
تمكنهم من شغل مناصب عليا في املؤسسة.
وبالنسبة للمستوى التعليمي فقد احتل الجامعيين املرتبة األولى حيث بلغ عددهم ( )37فردا بنسبة ( )%61,7لتليها فئة من يمتلكون مستوى ثانوي أو أقل
بعدد ( )15فردا أي بنسبة ( ،)%25وفي املرتبة األخيرة من لهم مستوى الدراسات العليا بعدد ( )8أفراد بنسبة ( ،)%13,3ويمكن تفسير ذلك االختالف في
النسبة لحاجة املؤسسة لحاملي الشهادات الجامعية ملا يمتلكونه من معارف إلنجاز املهام التي تعتمد على األجهزة االلكترونية أثناء صيانة العتاد.
 .4اختبارثبات أداة الدراسة:
تم استخدام اختبار (ألفا كرونباخ) لقياس مدى ثبات أداة الدراسة حيث تم تسجيل معامالت ثبات جيدة على مستوى املحاور الفرعية ،وعلى األداة
الكلية حيث بلغت قيمته الكلية  %,92,0وهي نسبة ممتازة تؤكد ثبات أداة الدراسة ،كما يظهر في الجدول أدناه.
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جدول ( :)3نتائج اختبارثبات أداة الدراسة
املقياس

معامل الثبات ألفا

عدد العبارات

مقياس التعلم التنظيمي

من السؤال ( 1إلى )18

%87,7

مقياس تنمية املسار الوظيفي

من السؤال ( 19إلى )34

% 91,3

العدد اإلجمالي للعبارات

 34سؤال

%92,0

املصدر :بناء على مخرجات ()SPSS 23

 .5وصف استجابة عينة الدراسة:
اتجاه إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محاور املقياس :تبين الجداول التالية اتجاه إجابات أفراد عينة الدراسة على محاور البحث
جدول ( :)4اتجاه اجابات أفراد العينة على عبارات محاور املتغير املستقل التعلم التنظيمي
العبارة

الرقم
أسعى ملساعدة زمالئي بهدف التعلم
01
أحصل على وقت كافي يدعم رغبتي في التعلم
02
أناقش مع زمالئي االخطاء املرتكبة من أجل التعلم واالستفادة منها
03
أحصل على األموال واملوارد األخرى لدعم تعلمي
04
أحرص في املؤسسة على ابداء وجهات نظري ليستفيد منها الجميع
05
دائما أسعى في املؤسسة إلى تجديد مهاراتي
06
متوسط عبارات املحور األول :التعلم الفردي
تستعين املؤسسة بفرق العمل لحل املشاكل التي تواجه االدارة
07
ً
يراجع أعضاء فريق العمل آرائهم نتيجة ملناقشات املجموعة أو املعلومات التي تم جمعها مؤخرا
08
يركز أعضاء فرق العمل على مهمتهم كمجموعة وكيف يمكن أن تعمل املجموعة بشكل جيد
09
فرق
تثق العمل بأن االدارة ستنظر بعين االعتبار إلى جميع توصياتهم
10
يتم معاملة اعضاء فريق العمل بالتساوي بغض النظر عن وظائفهم وثقافتهم أو أي اختالفات
11
أخرى
تشجع املؤسسة العمال على العمل الجماعي
12
متوسط عبارات املحور الثاني :التعلم الجماعي
توجد باملؤسسة أنظمة تعمل على قياس الفارق بين األداء الفعلي واألداء املتوقع للعاملين
13
تسهل املؤسسة للعاملين الحصول على املعلومات املطلوبة بسرعة وسهولة في أي وقت
14
تتعاون املؤسسة مع الجهات الخارجية من اجل تبادل املنافع
15
تتيح املؤسسة دورات تعليمية تدريبية لجميع العاملين
16
تقوم املؤسسة بعرض كل ما هو جديد في مجال العمل كتقارير ولوحة اعالنات
17
تسعى املؤسسة بالبحث عن فرص التعلم بشكل مستمر
18
متوسط عبارات املحور الثالث :التعلم على مستوى املنظمة

املتوسط الحسابي
4,60
4,03
4,42
2,98
4,13
4,35
4.08
3,62
3,75
3,78
3,45
3,25

االنحراف املعياري
,66
,80
,53
1,06
,53
,68
,46
1,02
,81
,783
1,04
1,27

االتجاه
م وافق بشدة
م وافق
م وافق بشدة
محايد
م وافق
م وافق بشدة
م وافق
م وافق
م وافق
م وافق
م وافق
محايد

3,70
3,59
3,32
3,42
3,68
3,60
3,50
3,58
3,51

1,19
,76
1,09
1,07
,79
1,15
1,20
1,10
,80

م وافق
م وافق
محايد
م وافق
م وافق
م وافق
م وافق
م وافق
م وافق
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يتضح من الجدول السابق ان املتوسط الحسابي لعبارات محور التعلم الفردي قد انحصر ما بين ( %4,60و )%4,03في اتجاه (موافق وموافق
بشدة) ،سوى العبارة الرابعة فقد بلغ املتوسط الحسابي( )%2,98في اتجاه (محايد) ،في حين بلغ املتوسط الحسابي لجل عبارات محور التعلم الجماعي ما
بين ( %3,45و )%4,78في اتجاه (موافق) ،إال العبارة الحادي عشر فقد بلغ املتوسط الحسابي ( ،)%3,25وبالنسبة لعبارات محور التعلم على مستوى
املنظمة فقد بلغ املتوسط الحسابي ما بين ( %3,42و  )%4,68في اتجاه (موافق) ما عاد العبارة الثالثة عشر فقد بلغ املتوسط الحسابي ( )% 3,32في اتجاه
(محايد) ،ويمكن تفسير ذلك حسب وجهة نظر العاملين بمديرية الصيانة ) (DMLملؤسسة سوناطراك باألغواط (الجزائر) أن هناك توجه نحو التعلم
الفردي من قبل العاملين باملؤسسة فقد بلغ املتوسط الحسابي االجمالي لهذا املحور( )%4,08مدعوم من قبل االدارة بتوفير الوقت الالزم لهم للتعلم من
أجل صقل خبراتهم ومهاراتهم .
جدول ( :)5اتجاه اجابات أفراد العينة على عبارات محاور املتغير التابع تنمية املسار الوظيفي
الرقم
01
02
03
04
05
06

العبارا ت
تتوفر املوضوعية والتكافؤ في الفرص ببرامج الترقية التي تنفذها إدارة املؤسسة
تتم ترقيتي وفقا العتبارات شخصية
تتم ترقيتي على أساس االقدمية
حصلت على فرص عديدة للترقية
تتم ترقيتي على أساس الكفاءة
تسعى املؤسسة إلى زيادة الوظائف التي يمكن أن أترقى إليها

املتوسط الحسابي
3,25
2,58
3,92
3,35
3,88
3,33

االنحراف املعياري
1,23
1,30
1,01
1,26
1,01
1,18

االتجاه
محايد
محايد
موافق
محايد
موافق
محايد
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املحور األول :الترقية
توفر املؤسسة لي العديد من فرص التدريب
07
أحصل على فرص بصفة دورية في التدريب
08
تؤدي البرامج التدريبية إلى زيادة والئي إلى املؤسسة
09
تتيح لي املؤسسة فرص تدريبية تساعدني على تنمية مهاراتي وقدراتي
10
وفرت لي املؤسسة تدريب ميداني في العمل
11
املحور الثاني :التدريب
تسمح لي املؤسسة بأداء أعمالي مع إضافة مسؤوليات جديدة إلثراء وظيفتي
12
تتيح لي املؤسسة استخدام مهاراتي املختلفة ألداء االعمال
13
تتيح املؤسسة لي انجاز املهام من بدايتها الى نهايتها
14
تزودني املؤسسة باملعلومات عن نتائج أدائي للعمل
15
تسعى املؤسسة إلى إثراء معلوماتي وصقل خبراتي وتنمية مهاراتي بما يخدم وظيفتي
16
املحور الثالث :االثراء الوظيفي

عائشة صفراني وتخرون
3,38
3,35
3,20
3,70
3,42
3,50
3,43
3.55
3.50
3.63
3.48
3.47
3,52

محايد
محايد
محايد
موافق
موافق
موافق
م وافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
م وافق

,84
1,11
1,08
,88
1,22
1,00
,74
1,11
1,06
,84
,94
1,11
,79
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يتبين من الجدول أعاله ،أن معظم إجابات أفراد العينة على عبارات محور الترقية منحصرة بين ( %2,58و )%3,35في اتجاه (محايد) ويعود عدم
رغبة االفراد على االجابة على هذا الحور لعدم رضاهم على أنظمة الترقية التي تنتهجها املؤسسة ،وهذا ما تم مالحظته أيضا في كل من العبارة السابعة
والثامنة من محور التدريب قد بلغ املتوسط الحسابي ( %3,35و%3,20على التوالي) في اتجاه (محايد) ،أما باقي عبارات محور التدريب واالثراء الوظيفي
فقد انحصر املتوسط الحسابي بين ( %3.47و )%3,70في اتجاه (موافق) بمديرية الصيانة ) (DMLملؤسسة سوناطراك باألغواط (الجزائر) ،ويمكن تفسير
ذلك أن املؤسسة تعمل جاهدة على اثراء وظائف عمالها من خالل اضافة مسؤوليات جديدة لهم واعطائهم حرية انجاز مهامهم باستخدام مهاراتهم ،كما
تبين من الجدول اعاله أنها تسعى جاهدة إلى االهتمام بتدريب عمالها رغم قلة فرص التدريب بصفة دورية.
 .6اختبارفرضيات الدراسة:
تبين الجداول التالية نتائج اختبار أثر التعلم التنظيمي على تنمية املسار الوظيفي لدى عينة الدراسة بواسطة اختبار االنحدار الخطي املتعدد:
جدول ( :)6نتائج التحليل الخطي املتعدد للمتغيرات املستقلة واملتغيرالتابع
املتغيرات املستقلة
الثابت
التعلم الفردي
االتعلم الجماعي
التعلم على مستوى
املنظمة

معامل
االنحدار
1,260
-,025
-,023
,674

اختبارT
قيمة T

2,647
-,189
-,171
5,678

معامل التحديد

معامل االرتباط

املعنوية
,011
,851
,865
0.000

اختبارF
قيمة F

,639

a 0.799

33,070

املعنوية

b 0.000
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يظهر من الجدول اعاله أن معامل التحديد يساوي ( )%63,9مما يدل على أن عوامل التعلم التنظيمي تفسر التغير في مستوى تنمية املسار الوظيفي
لدى عينة الدراسة بنسبة ( ،)%63,9والنسبة املتبقية تفسرها عوامل أخرى.
كما أن قيمة  Fاملحسوبة والتي بلغت ( )33,070عند درجة حرية ( )3بقيمة احتمالية ( ),00عند مستوى الداللة  %5لذا نقبل الفرضية البديلة
القائلة بأن هناك دليل على معنوية النموذج املستخدم وقوته التفسيرية من الناحية اإلحصائية ،وهكذا يمكن القول أن هناك عالقة بين املتغير املستقل
وهو التعلم التنظيمي واملتغير التابع تنمية املسار الوظيفي.
كما لوحظ كذلك أن ) (sig = 0.000 ˂0.05ومنه تقبل الفرضية الرئيسية القائلة بأنه يوجد أثر معنوي لعوامل التعلم التنظيمي في تنمية املسار
الوظيفي عند مستوى املعنوية).(α≤0.05
وبالنسبة للفرضيات الفرعية الثالثة فبرز أ ن كال من الفرضية األولى و الفرضية الثانية غير محققة حيث أن القيمة االحتمالية كانت اكبر من
( ،)0.05أما الفرضية الثالثة محققة حيث أن قيمتها االحتمالية كانت أصغر من ( ،)0.05وسيتم ذكر الفرضيات الثالثة كما يلي :
• الفرضية الفرعية األولى:
يالحظ أن ( )sig=851 > 0.05وبالتالي تقبل فرضية العدم(الصفرية) ،أي ال يوجد اثر للتعلم الفردي في تنمية املسار الوظيفي عند مستوى معنوي
).(α≤0.05
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• الفرضية الفرعية الثانية:
يظهر أن ( )sig=865 > 0.05وبالتالي تقبل فرضية العدم(الصفرية) ،أي ال يوجد اثر للتعلم الجماعي في تنمية املسار الوظيفي عند مستوى معنوي
).(α≤0.05
• الفرضية الفرعية الثالثة:
بما أن ( (sig =000< 0.05بالتالي يتم قبول الفرضية البديلة ونرفض فرضية العدم أي يوجد اثر للتعلم على مستوى املنظمة في تنمية املسار الوظيفي
عند مستوى معنوي). (α≤0.05
 .7إختبارات الفروق:
جدول ( :)7نتائج اختبار Tللعينات املستقلة
تنمية املسار الوظيفي

F

P.value

درجة الحرية

T

P.value

الجنس

0,258

0,614

58

0,745

0,460
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من الجدول يتضح أن  tومستوى معنويتها املقابلة لتباين تساوي املجموعتين جاءت مساوية لـ  ،P.value=0.460<0.05لذا يتم قبول فرضية
العدم بمستوى داللة  ،%5أي ال توجد فروق معنوية بين متوسطي املجموعتين فيما يتعلق باستجابة عينة الدراسة حول تنمية املسار الوظيفي.
ُ
جدول ( :)8نتائج تحليل التباين األحادي ملتوسطات اتجاهات أفراد العينة حول تنمية املسار الوظيفي ومتغيرات :العمر ،وعدد سنوات الخدمة ،واملنصب،
واملستوى التعليمي
مجموع املربعات

درجة الحرية

متوسط املربعات

F

العمر

بين املجموعات
خالل املجموعات

3,297
22,337

3
56

1,099
,399

2,755

الداللة
اإلحصائية
,051

املتغير

املصدر

املستوى
التعليمي

بين املجموعات
خالل املجموعات

6.215
19.418

2
57

3.108

9.122

0.000

سنوات الخدمة

بين املجموعات
خالل املجموعات

,013
25,621

2
57

,006
,449

,014

,986

املنصب

بين املجموعات
خالل املجموعات

1,005
24,629

2
57

1,163

9,014

,320
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بما أن ( )Sig≥0.05بالنسبة ملتغيرات سنوات الخدمة والعمر واملنصب ،أي ال توجد فروقات في اتجاهات أفراد العينة حول تنمية املسار الوظيفي،
وهذا يعني أن أفراد عينة الدراسة باختالف أعمارهم ،وسنوات خدمتهم باملؤسسة ،وحتى منصبهم لديهم نفس التصور فيما يخص التأثير الذي يمارسه
التعلم التنظيمي على تنمية املسار الوظيفي ،اما بالنسبة ملتغير املستوى التعليمي فقد كانت قيمة ( ،)Sig≤0.05أي توجد فروقات في اتجاهات أفراد
العينة حول تنمية املسار الوظيفي تعزى ملتغير املستوى التعليمي وبالرجوع الختبار شيفيه أنظر امللحق رقم ( ،)1اتضح أن الفروقات تعزى لفئة ثانوي
وأقل بمتوسط حسابي ( ،)3,97حيث كان هناك عدم التوافق بين هذه الدراسة ودراسة محمد أحمد عبد هللا طبيل ،ويمكن تفسير ذلك على أن فئة
ثانوي واقل هم أكثر ادراك ألهمية تنمية املسار الوظيفي باملؤسسة ولربما يعود هذا لتخوفهم من املستقبل ومقارنة انفسهم مع حاملي الشهادات الجامعية
لذا يبذلون جهد اضافي لتنمية مسارهم الوظيفي.

الخاتمة:
في االخير يمكن القول أن هذه الدراسة جاءت لتؤكد أن هناك عالقة وأثر للتعلم التنظيمي في تنمية املسار الوظيفي وهذا ما ظهر جليا من خالل
الدراسة التطبيقية التي أجريناها على مستوى مديرية الصيانة ) (DMLملؤسسة سوناطراك باألغواط (الجزائر) ،وهذا ما سيتم ذكره من خالل نتائج
الدراسة فيما يلي:
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نتائج الدراسة:
من خالل ما سبق تم الخروج بالنتائج التالية:
• من خالل ما سبق اتضح أن هناك ادراك ألهمية التعلم الفردي حسب اتجاه اجابات افراد عينة الدراسة حيث بلغ متوسطه الحسابي االجمالي
( )%4,08مقارنة مع باقي املحاور ،أي أن هناك قبول مرتفع (أهمية نسبية مرتفعة) من طرف العاملين لهذا املحور ،إال عبارة (أحصل على األموال
واملوارد األخرى لدعم تعلمي) فقد كان اتجاه اجابة افراد عينة الدراسة محايد وربما يعود سبب سلوك العامل هذا االتجاه لعدم كفاية املخصصات
املالية التي توفرها املؤسسة لدعم تعلمهم.
• وبالنسبة ملحور التعلم الجماعي فقد بلغ متوسطه الحسابي االجمالي ( )%3,59أي مقبول نسبيا مقارنة مع محور التعلم على مستوى املنظمة فقد
عرف قبول متوسط (أهمية نسبية متوسطة) حيث بلغ متوسطه الحسابي االجمالي ( )%3,51من قبل افراد عينة الدراسة ،وقد يفسر ذلك بأنه
تدرك مدى أهمية فرق العمل في توفير الخبرات واملهارات املختلفة ،وزيادة االعتمادية والتعاون بين األفراد في انجاز مهاهم.
• بالنسبة ملحاور تنمية املسار الوظيفي فقد أظهرت النتائج أن هناك ادراك متوسط (أهمية نسبية متوسطة) من قبل املؤسسة نحو محور االثراء
الوظيفي فقد بلغ متوسطه الحسابي االجمالي( )%3,51ومحور التدريب حيث بلغ متوسطه الحسابي اإلجمالي ( ،)%3,41أي أن املؤسسة تعمل بجهد
لتعزيز وظائف العاملين بها بمسؤوليات جديدة لكسر روتين العمل ولصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم ،كما توفر لهم مساحة كافية ملمارسة مهاهم
املختلفة باستغالل مهاراتهم ،وتهتم بتدريب عمالها ميدانيا داخل العمل على تأدية مهامهم لتحسين خبراتهم وقدراتهم.
• من وجهة نظر العاملين بمديرية الصيانة ) (DMLملؤسسة سوناطراك باألغواط (الجزائر) أن الترقية باملؤسسة ال تتم حسب الجهد املبذول ونوعية
العمل بل تحكمها ظروف أخرى لذا عزف العمال على االجابة عن االسئلة أو االجابة بعدم القبول ،وبمعنى أدق ال توجد عدالة في ما يخص الترقية
في املؤسسة ،التي يشوبها نوع من الغموض.
•
•

•
•

نقص املعلومات وفي بعض األحيان يتم وصولها متأخرة ،األمر الذي ينتج عنه تدهور األداء للعاملين ونقص الثقة املتبادلة بين العمال واإلدارة
بمديرية الصيانة ) (DMLملؤسسة سوناطراك باألغواط (الجزائر).
يوجد أثر معنوي للتعلم التنظيمي على تنمية املسار الوظيفي بمديرية الصيانة ) (DMLملؤسسة سوناطراك باألغواط (الجزائر) عند مستوى معنوية
 0.05تجسد في بعد التعلم على مستوى املنظمة نظرا للدور الذي تلعبه في تنمية مهارات االفراد العاملين والجهد الذي تبذله في تعزيز والئهم لها،
فهي تسعى جاهدة إلى إثراء وظائفهم وإضافة مسؤوليات جديدة لهم.
ال توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاهات أفراد العينة حول تنمية املسار الوظيفي بمديرية الصيانة ) (DMLملؤسسة سوناطراك باألغواط
(الجزائر) تعزى للمتغيرات (الجنس ،العمر ،سنوات الخدمة ،املنصب).
توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاهات أفراد العينة حول مستوى األداء التنظيمي بمديرية الصيانة ) (DMLملؤسسة سوناطراك باألغواط
(الجزائر) تعزى ملتغير (املستوى التعليمي).

التوصيات:
• يجب على املؤسسة أن تهتم بعاملها وتوفر لهم فرص ودورات للتكوين واالطالع على كل جديد الكتساب مهارات جديدة .
• ال بد من أن تسعى املؤسسة بدعم العمال بقنوات اتصال فعالة حتى يتمكنوا من الحصول على املعلومات في الوقت املناسب ،فمن أهم عوامل
نجاح هو وصول املعلومة في وقتها وبطريقة صحيحة.
• من املهم أن تسهر املؤسسة على تعزيز الثقة بينها وبين العمال وحتى بين العمال فيما بينهم.
• ضرورة توفير الدعم املادي للعمال لتحفيزهم على العمل والتعلم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم.
• يجب على املؤسسة أن تزرع في عمالها حب العمل الجماعي لتبادل الخبرات والتعاون فيما بينهم ،ملا له من أثر في تحسين أدائهم وتنمية مسارهم
الوظيفي.
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Abstract : This study aimed to show the impact of organizational learning (individual-level learning, group-level
Learning, organizational-level learning) on career development (promotion, training, career enrichment) among a
sample of employees of the Sonatrach organization (DML) in Laghouat (Algeria) (60 employees). In order to achieve
the objectives of this study, we designed a questionnaire and distributed to a sample of (75) individual , we retrieved
(67), and excluded seven. The statistical program SPSS is used to test the hypotheses using statistical methods. The
adopted results are as follow :
There is a significant impact of organisationnel learning in the career development especially the variable of
organizational-level learning stoks, and there are a presence of statistically significant differences at the level
organizational learning attributed to variable differences in education.
Depending on the results, we suggest and recommend that the organization should take care of its workers and
provide them with opportunities and courses for training and access to all new to acquire new skills, and provide
them with financial support to motivate them to work and learn to develop their skills and abilities.

Keywords : Organizational Learning ; individual-level learning ; group-level learning ; organizational-level
learning ; Career development.
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امللخص:
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر عمليات إدارة املعرفة بداللة أبعادها( :اكتشاف املعرفة ،وامتالك املعرفة ،ومشاركة املعرفة ،وتطبيق املعرفة)
في التميز املنظمي بداللة أبعاده( :التميز في القيادة ،التميز في الهيكل التنظيمي ،التميز املرؤوسين ،التميز االستراتيجي ،التميز في الثقافة) .طبقت الدراسة
على املصارف التجارية األردنية ،حيث بلغ مجتمع الدراسة ( )1900موظف في االدارتين العليا والوسطى ،استخدم الباحثين اسلوب املعاينة العشوائية
الطبقية املتناسبة حيث تم توزيع ( ) 420استبانة ،تم استرجاع ( ،)394في حين بلغت االستبانات الصالحة للتحليل ( ،)371وبالتالي فإن نسبة عدد
االستبانات الصالحة للتحليل إلى االستبانات التي تم توزيعها هو ( ،)% 88وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها ما يلي :يوجد أثر ذو داللة معنوية لعمليات
إدارة املعرفة بأبعادها املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة) في التميز املنظمي بداللة أبعاده مجتمعة (التميز في
القيادة ،التميز في الهيكل التنظيمي ،التميز للمرؤوسين ،التميز االستراتيجي ،التميز في الثقافة) في املصارف التجارية .أوصت الدراسة بما يلي :عقد ورشات
عمل للموظفين (املرؤوسين) يتم فيها تبادل املعرفة ودراسة استراتيجيات السوق الحديثة سواء أكانت داخل اململكة أو خارجها ،وزيادة آلية تبادل املعرفة
واكساب الخبرات للمرؤوسين والتقليل من فارق املركزية في القطاع املصرفي.
الكلمات املفتاحية :عمليات إدارة املعرفة؛ التميز املنظمي؛ نظم معلومات املوارد البشرية؛ املصارف التجارية األردنية.

املقدمة:
يشهد العالم اليوم تطورات مستمرة في تكنولوجيا املعلومات في جميع املجاالت والتي أصبح استخدامها من الضروريات الهامة والواجب توافرها
لالستمرار في بيئة تتسم بالتعقيد والتغير املستمر والتي أتاحت للقدرات التكنولوجية أن تكون من األعمدة األساسية للمنظمات بأنواعها وفرضت عليها
الدخول في هذا القطاع لقدرتها على توفير املعلومات واملحتوى الدقيق الذي يحتاجه متخذ القرار لضمان بقاء املنظمة واستمراريتها في ظل املنافسة
الشديدة التي يشهدها عصرنا الحالي باإلضافة إلى دورها في تعظيم الكفاءات واملوارد األساسية للمنظمة .ويعتبر رأس املال املعرفي أحد أهم املوارد وأكثرها
قيمة والذي يعتبر رأس املال للمنظمة ففي ظل االقتصاد املعرفي الذي تعيشه املنظمات في وقتنا الحالي والذي يقوم بأساسه على املعارف التي يمتلكها
العاملين والتي تعتبر امليزة التنافسية الحقيقية للمنظمة والتي تسعى املنظمة إلى استدامتها لضمان بقائها مما أوجب على املنظمات البحث في الوسائل
واآلليات الالزمة إليجاد املعرفة الالزمة ونشرها وتطبيقها وامتالكها بحيث تصبح جزءا م ن هيكل املنظمة وهذا بدوره يقود إلى نشر اإلبداع واالبتكار في
املنظمة بشكل يسهم في زيادة قدرة املنظمة على إيجاد منتجات وخدمات جديدة قادرة على تحقيق رضا العمالء .ويعد التميز املنظمي من القضايا الرئيسة
حد سواء ،وذلك من خالل الدور الكبير الذي تساهم به املشاريع الريادية الفاعلة في تحقيق النمو االقتصادي ورفع الناتج
في الدول املتقدمة والنامية على ٍ
املحلي ،عدا عن كونها أهم دعائم القوة في منظمات األعمال .وهنا يأتي دور نظم معلومات املوارد البشرية لدى مديري هذه املنظمات في تحسين أدائها
وتحقيق مقدرات جوهرية في تميزها املنظمي عن غيرها من املنظمات.
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أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل ما يمكن أن تسهم به من توضيح لألطر النظرية للمتغيرات وتأثيرها الكبير في أداء املنظمات واملصارف
ً
واملؤسسات ،وتنبع أهمية الدراسة من أهمية عمليات إدارة املعرفة والتميز املنظمي في منظمات األعمال بشكل عام وخصوصا في املصارف التجارية،
باإلضافة إلى أهمية عمليات إدارة املعرفة كمورد استراتيجي للمنظمات ،و يعد موضوع عمليات إدارة املعرفة أحد أهم املواضيع املثيرة لالهتمام في اآلونة
األخيرة ،وهو محط اهتمام العديد من الباحثين والدارسين ،باإلضافة إلى قلة املواضيع التي تناولت أثر عمليات إدارة املعرفة في تحقيق التميز املنظمي
ً ً
ً
حسب ما توصل إليه الباحثين في استخراج الدراسات السابقة ،ومن جانب آخر فإن إدارة املعرفة تعتبر سالحا تنافسيا مهما في تحقيق أفضل النتائج
املمكنة في زيادة الرأس املعرفي بغرض زيادة اإلنتاجية ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التي من املؤمل أن تضيف معرفة جديدة إلى املعارف السابقة من
توفير قاعدة معرفية تتعلق بأهمية عمليات إدارة املعرفة للمصارف املبحوثة تجاه التغيرات البيئية املتسارعة واملتزايدة ،والخروج بنتائج تسلط الضوء على
واقع متغيرات الدراسة لتتبناها املصارف ،باإلضافة إلى وضع التوصيات الالزمة ،والتي يمكن أن يرجع إليها أصحاب السياسات في زيادة فعالية هذه املتغيرات
في خدمة الرؤية واألهداف املوضوعة من قبل إدارة املصرف.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى تحليل أثر عمليات إدارة املعرفة على التميز املنظمي  ،وذلك من خالل تحقيق جملة من األهداف الفرعية اآلتية :
•

معرفة مدى تطبيق عمليات إدارة املعرفة بأبعاده املختلفة (اكتشاف املعرفة ،وامتالك املعرفة ،ومشاركة املعرفة ،وتطبيق املعرفة) لدى املصارف
التجارية األردنية.
معرفة مستوى التميز املنظمي بأبعاده (التميز في القيادة ،التميز في الهيكل التنظيمي ،التميز للمرؤوسين ،التميز االستراتيجي ،التميز في الثقافة ) لدى
املصارف التجارية األردنية.

•

معرفة أثر عمليات إدارة املعرفة بأبعاده املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة) على التميز املنظمي بأبعاده
(التميز في القيادة ،التميز في الهيكل التنظيمي ،التميز للمرؤوسين ،التميز االستراتيجي ،التميز في الثقافة) في املصارف التجارية األردنية.

•

مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في سعي املصارف التجارية األردنية لتحقيق التميز املنظمي  ،ودور عمليات إدارة املعرفة في تحقيقه ،وتعتبر املصارف التجارية
أحد الركائز األساسية في االقتصاد املحلي والدولي وبذلك نجد أن هناك تحديات وتغيرات وتطورات تواجه هذه املصارف ،وهذا حتم عليها مواكبة هذه
التغيرات وتعزيز قدرتها لتحقيق التميز املنظمي من اجل مواجهة املخاطر في السوق املحلي والدولي ،والبد للمصارف من تعزيز وتنظيم بيئته الداخلية من
اجل تحفيز البيئة الفاعلة ال داعمة ملجابهة الصعوبات التي تواجهها واالستجابة للتطوارت من اجل تلبية حاجات العمالء  ،وكل ذلك يتطلب إدارة فاعلة
للمعرفة التخاذ القرارات الالزمة لبناء متطلبات التميز املنظمي.
أسئلة الدراسة:
ويتفرع عن التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
•

ما مستوى تطبيق عمليات إدارة املعرفة في املصارف التجارية األردنية وفقا ألبعادها املتمثلة في (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة،
تطبيق املعرفة ) ؟
ما مستوى تطبيق التميز املنظمي في املصارف التجارية األردنية وفقا ألبعاده املتمثلة في (التميز في القيادة،التميز في الهيكل التنظيمي ،التميز
للمرؤوسين ،التميز االستراتيجي ،التميز في الثقافة)؟

•

ما هو أثر عمليات إدارة املعرفة بأبعادها املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة ) على التميز املنظمي بأبعاده
املختلفة (التميز في القيادة ،التميز في الهيكل التنظيمي ،التميز للمرؤوسين ،التميز االستراتيجي ،التميز في الثقافة) في املصارف التجارية األردنية ؟

•

فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى:
 :Ho1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05لعمليات إدارة املعرفة بأبعادها (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة
املعرفة ،تطبيق املعرفة) في التميز املنظمي بداللة أبعاده مجتمعة (التميز في القيادة ،التميز في الهيكل التنظيمي ،التميز للمرؤوسين ،التميز االستراتيجي،
التميز في الثقافة) في املصارف التجارية االردنية.
وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:
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 :Ho1-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05لعمليات إدارة املعرفة بأبعادها (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة
املعرفة ،تطبيق املعرفة) في تميز القيادة في املصارف التجارية األردنية.
 :Ho1-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05لعمليات إدارة املعرفة بأبعادها (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة
املعرفة ،تطبيق املعرفة) في تميز الهيكل التنظيمي في املصارف التجارية األردنية.
 :Ho1-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( (α ≤ 0.05لعمليات إدارة املعرفة بأبعادها (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة
املعرفة ،تطبيق املعرفة) في تميز االستراتيجية في املصارف التجارية األردنية.
 :Ho1-4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05لعمليات إدارة املعرفة بأبعادها (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة
املعرفة ،تطبيق املعرفة) في تميز املرؤوسين في املصارف التجارية األردنية
 :Ho1-5ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05لعمليات إدارة املعرفة بأبعادها (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة
املعرفة ،تطبيق املعرفة) في التميز الثقافي في املصارف التجارية األردنية
أنموذج الدراسة:
تم صياغة أنموذج الدراسة ،لغرض وصف العالقة بين متغيرات الدراسة املتمثلة ب ـ(إدارة املعرفة ،والتميز املنظمي) ،على اعتبار أن عمليات إدارة
ً ً
ً
ً
املعرفة متغيرا مستقال ،والتميز املنظمي متغيرا تابعا ،والشكل ( )1يوضح تلك العالقة بين متغيرات الدراسة.

الشكل( :)1أنموذج الدراسة
املصدر  :من اعداد الباحثينين باالعتماد على الدراسات التالية :املتغير املستقل . :املحاميد ، ) Byukusenge, Munene (2016) ،)2015( ،املتغير التابع :العبيني،
(.)Mohamed ,m & Khalifa , g& Nusari .m & Ameen ,2018 (، )2018

التعريفات اإلجرائية:
اكتشاف املعرفة :هي العملية التي تتعلق بتطوير معرفة جديدة بكل نوعيها الضمنية والصريحة( .وهي العملية التي يتم من خاللها تحويل املعرفة من
معرفة ضمنية إلى معرفة صريحة من خالل عمليات (  )exteraliazitionالتصدير و ( )internalizationالتوريد ويتم ذلك من خالل مجموعة من الطرق
وهي التجميع والتفاعل االجتماعي .
امتالك املعرفة :عملية الحصول على املعرفة التي يملكها األفراد العاملين في املنظمة  ،أو تلك املعارف املتعلقة بآلية عمل املنظمة وهيكلها التنظيمي
باإلضافة الى املعارف املتعلقة باملوردين واملوزعين واملنافسين.
تشاركية املعرفة :عمل ية تتعلق بنقل املعرفة بين أعضاء املنظمة ،وإيصالها للشخص املناسب من أجل القيام بالالزم.
تطبيق املعرفة :عملية تتعلق باستخدام املعرفة ووضعها موضع التنفيذ ،وجعلها متاحة لجميع األفراد في املنظمة.
التميزاملنظمي :هو قدرة املصارف التجارية األردنية على تحقيق أهدافها بصورة فعالة تميزها عن منافسيها ،كما أنه طريقة العمل التي تحقق الرضا املتوازن
بين جميع أصحاب املصالح من اجل االستمرارية والنجاح على املدى الطويل.
تميز القيادة :يتمثل في مدى قدرة القائد على االستغالل األمثل للفرص التنظيمية و إيجاد فرص تطويرية للعاملين و مواجهة األزمات و املتغيرات بشكل
يساعد على اقتناص الفرص وتخطي التهديدات.
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تميز املرؤوسين :وهو تميز املورد البشري في املنظمة في إنجاز جميع املهام املطلوبة منه بصورة إبداعية ،ويكون لديه القدرة على حل املشاكل واملعضالت
والعقبات بصورة فعالة والقدرة على العمل الجماعي من أجل تحقيق أهداف املنظمة الكلية ،ويعتبر تميز املرؤوسين ميزة تنافسية يصعب تقليدها ألن
املعرفة تكون متوفرة لديهم في عقولهم.
تميز الهيكل التنظيمي :وهو عبارة عن النظام الرسمي الذي يحكم املنظمة من قواعد عمل وإجراءات ومهام وعالقات وسلطة واتصاالت ،والتي تعنى
بأساليب التعاون بين أفراد املنظمة وكيفية استخدام املوارد من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمة ،فعندما يكون الهيكل التنظيمي مرن يعمل
على تسهيل التجاوب بين العاملين من خالل توفير قدر مناسب من االستقاللية لهم.
تميز الثقافة :هو أن تكون ثقافة املنظمة متميزة في أفكارها وقيمها ومعتقداتها وقواعدها والذي بدوره يعكس الطريقة التي تعمل بها ،وطرق ممارستها
للسلطة ومتابعة األفراد العاملين وتقييم أدائهم وتحفيز العاملين.
ً
تميز االستراتيجية :إن تميز املنظمة يعتمد على تميز الخطة االستراتيجية والذي بدوره يتطلب جهدا من القائد في تحديد التوجه االستراتيجي للمنظمة
ووضعها في موضع التنفيذ ،وبالتالي تحديد املنافع التي يمكن أن تعود على العاملين وأصحاب املصالح إذا تم تحقيق األهداف االستراتيجية ،ويكون التميز
االستراتيجي بدرجة تميز الخطوات التي تتخذها املنظمة لتحقيق رسالتها ورؤيتها وقدرتها على مواجهة التغيرات البيئية.
حدود الدراسة:
• الحدود العلمية :حيث تمت دراسة املتغير املستقل (عمليات إدارة املعرفة) بأبعادها (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق
املعرفة) .واملتغير التابع (التميز التنظيمي ) بأبعاده (تميز القياد ة ،تميز االستراتيجية ،تميز الهيكل التنظيمي ،تميز الثقافة).
• الحدود املكانية :املصارف التجارية األردنية في مدينة عمان .
• الحدود الزمانية. 2019 :
الدراسات السابقة:
ً
أوال :الدراسات في البيئة العربية:
• دراسة العبيني ( )2018بعنوان :التفكيراالستراتيجي وأثره في تحقيق التميزالتنظيمي  -دراسة حالة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي :هدفت
هذه الدراسة إلى التعرف على التفكير االستراتيجي وأثره في تحقيق التميز التنظيمي في املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،واعتمدت الدراسة
ً
استراتيجية املسح الشامل حيث شملت جميع املوظفين العاملين في الوظائف اإلشرافيه في املؤسسة العامة للضمان االجتماعي وعددهم ( )422موظفا
وموظفة .اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتم جمع البيانات عن طريق االستبانة حيث بلغت ( )382استبانة .توصلت الدراسة إلى مجموعة
من النتائج أهمها :أن املؤسسة العامة للضمان االجتماعي تعطي أهمية واضحة للتفكير االستراتيجي والتميز التنظيمي ،ووجود أثر معنوي للتفكير
االستراتيجي في التميز التنظيمي.
• دراسة املحاميد واملصالحة ( )2016بعنوان :أثرممارسة عمليات إدارة املعرفة في قدرات الذكاء التنظيمي في الشركات الصناعية املدرجة في سوق
عمان املالي :هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسة عمليات إدارة املعرفة في قدرات الذكاء التنظيمي في الشركات الصناعية املدرجة في سوق
عمان املالي .لغايات تحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة خاصة لجمع البيانات من عينة الدراسة .تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ورؤساء
أقسام املوارد البشرية ،والبحث والتطوير ،واإلنتاج البالغ عددهم ( )234في الشركات الصناعية املدرجة في سوق عمان املالي ،حيث تم اختيار عينة
ً
عشوائية مقدارها ( )146مديرا ورئيس قسم .من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الشركات الصناعية املدرجة في سوق عمان املالي تمارس
عمليات خلق واكتساب املعرفة ،تخزين وتوثيق املعرفة ،ومشاركة املعرفة وتطبيق املعرفة بدرجة متوسطة .كما تمتلك الشركات الصناعية املدرجة
في سوق عمان املالي قدرات ذكاء تنظيمي بدرجة متوسطة .كما بينت النتائج وجود أثر إيجابي ذي داللة إحصائية ملمارسة عمليات إدارة املعرفة في
ً
قدرات الذكاء التنظيمي ،ووجدت الدراسة أن عملية تطبيق املعرفة هي األكثر تأثيرا في قدرات الذكاء التنظيمي لكنها األقل ايجادا واكتسابأ للمعرفة.
من أبرز التوصيات ضرورة تفعيل الشركات الصناعية املدرجة في سوق عمان املالي ملمارسة عمليات إدارة املعرفة املختلفة لزيادة سرعتها في االستجابة
للتغيرات الحاصلة في بيئة عملها.
ً
ثانيا :الدراسات في البيئة األجنبية:
دراسة ) ) Byukusenge, Munene and Orobia (2016وهي بعنوان:
 Effect of Innovation.إدارة املعرفة وأداء االعمال :الدورالوسيط لالبتكار :هدفت هذه الدراسة إلى فحص العالقة بين إدارة املعرفة وأداء األعمال في
ً
املشاريع الصغيرة واملتوسطة في رواندا .اعتمدت الدراسة املنهج الكمي لجمع البيانات .وتضمن مجتمع الدراسة ( )250مشروعا من املشاريع الصغيرة،
Knowledge Management and Business Performance: Mediating
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ً
وبلغت عينة الدراسة من ( )377مشروعا من املشاريع الصغيرة واملتوسطة في مقاطعة مدينة كيغالي .وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن االبتكار له تأثير إيجابي
على أداء األعمال ،في حين ال يوجد تأثير مباشر إلدارة املعرفة على أداء األعمال إال من خالل الوساطة الكاملة لالبتكار ،وتساهم هذه الدراسة في تحسين
أداء املشاريع الصغيرة واملتوسطة من خالل االبتكار ،وقد تساعد نتائج الدراسة أصحاب األعمال على االستفادة من موارد معارفهم من خالل تحويلها إلى
منتجات جديدة وعمليات جديدة ،وتعزيز أداء أعمالهم.
دراسة:

(Khalifa,g& Nusari.m & Ameen ,A. , 2018

&  ) Mohamed ,mوهي بعنوان:

Effect of Organizational Excellence and Employee

 Organizational Productivity Within Healthcare Sector in the UAE Performance onاثر التميز املنظمي واداء العاملين في االنتاجية
التنظيمية في قطاع الصحة في االمارات العرية املتحدة :من أجل السعي لتحسين األداء يجب االهتمام بالتميز املنظمي ،حيث يمكن ايجاد امليزة
التنافسية من خالل اإلبداع واالبتكار ،وبينت الدراسة أن الحاجة املاسة للتميز أدت إلى ابراز متطلبات تطبيق الجودة في مختلف املناطق من العالم .تعد
هيئة الصحة  -أبوظبي ) (HAADهي محور الدراسة حيث يتم تطبيق نهج مبتكر لتقييم أثير التميز املنظمي من حيث املبادئ واملمارسات ً
جنبا إلى جنب مع
ً
موظفا من هيئة الصحة في أبوظبي ) (HAADوتحليلها .توصلت الدراسة الى أن للتميز
أداء املوظفين على اإلنتاجية التنظيمية .تم جمع البيانات من 256
التنظيمي (مبادئ التميز وممارسات التميز) أثير إيجابي على اإلنتاجية التنظيمية ان كما أداء املوظف كان له اثر ايجابي.

االطار النظري:

ً
أوال :عمليات إدارة املعرفة:
ترتبط إدارة املعرفة في القيام باألنشطة املتعلقة باكتشاف املعارف واحتوائها ونشرها وتطبيقها من أجل تعزيز أثر املعرفة على تحقيق أهداف
املنظمة بطريقة فعالة من حيث السرعة في اتخاذ القرار والتكلفة (.)Fernandez & Sabherwal, 2010
وقد تضمنت عمليات إدارة املعرفة خمسة عمليات وفق نموذج منظمة (  )Fraunhofer IPKوالذي اعتمدت عليها دراسة ( Heisig & Vorbeck, 2001:
 ،) 114والتي تشمل خمسة عمليات هي :تشخيص املعرفة ،توليد املعرفة ،خزن املعرفة ،توزيع املعرفة ،وتطبيق املعرفة.
 .1تشخيص املعرفة:
تعني اكتشاف معرفة املنظمة ،وتحديد األشخاص الحاملين لها ومواقعهم ،وتعد عملية التشخيص من أهم التحديات التي تواجه منظمات األعمال
ألن النجاح في مشروع إدارة املعرفة يتوقف على دقة التشخيص .يستند اكتشاف املعرفة الصريحة الجديدة الى التجميع ،وهي العملية التي يتم من خاللها
تركيب أجزاء متعددة من املعرفة الصريحة من بيانات أو معلومات المتالك املزيد من املجموعات املعقدة الجديدة من املعرفة الصريحة .في حين يتم
اكتشاف املعرفة ال ضمنية الجديدة من خالل التفاعل االجتماعي داخل املنظمة ،حيث يعد التفاعل االجتماعي بمثابة تجميع للمعرفة التي لدى املوظفين
وعادة ما تتم من خالل األنشطة املشتركة بدال من التعليمات املكتوبة ( .)Fernandez & Sabherwal, 2010
 .2توليد املعرفة:
هي مشاركة األفراد وفرق العمل وجماعات العمل الداعمة لتوليد رأس مال معرفي جديد في قضايا وممارسات جديدة تساهم في تعريف املشكالت
وإيجاد الحلول الجديدة لها بصورة ابتكارية مستمرة ،وتزود املنظمة بالقدرة على التفوق في اإلنجاز وتحقيق مكانة سوقية عالية في ممارسة استراتيجيات
عمل جديدة والقدرة في حل املشكالت ،ونقل املمارسات الفضلى وتطوير مهارات العاملين من املهنيين ،ومساعدة اإلدارة في توظيف املواهب وإدارتها
ً
واالحتفاظ بها .هذا يعني أن املعرفة واالبتكار عملية مزدوجة ذات اتجاهين :فاملعرفة مصدر لالبتكار عندما يكون يصبح االبتكار مصدرا ملعرفة جديدة
(عليان.)2008 ،
 .3خزن املعرفة:
هي تلك العمليات التي تشتمل على االحتفاظ باملعرفة والبحث والوصول واالسترجاع واملكان ،وتشير هنا عملية خزن املعرفة إلى أهمية الذاكرة
ً ً
التنظيمية ،فاملنظمات تواجه خطرا كبيرا نتيجة لفقدانها للكثير من املعرفة ألسباب منها :مغادرة األفراد الذين يحملونها لسبب أو آلخر (الزيادات.)2008 ،
ً
إن تخزين املعرفة تمثل جسرا بين التقاط املعرفة وعملية استرجاعها ،فالكثير من القيمة املتحصلة إلدارة املعرفة ناتج من خالل عناصر املعرفة
املختلفة وموضوعاتها وضرورات الربط فيما بينها وإدامتها وتحديثها(عليان.)2008 ،
 .4توزيع املعرفة
يعتمد توزيع املعرفة على وجود آليات فعالة رسمية مثل التقارير وأدلة العمل والتدريب واالجتماعات الرسمية املخططة والتعلم أثناءالعمل ،أو
غير رسمية كاالجتماعات والندوات والحلقات النقاشية وتتم عادة في غير أوقات العمل ،على أن اآلليات غير الرسمية يمكن أن تكون أقل فعالية ذلك
أن املعرفة قد ال تنتقل بشكل صحيح من شخص آلخر ،والختالف تلقيها من قبل املتلقي طبقاﹰ إلطاره املرجعي ،وعلى الجانب اآلخر اآلليات الرسمية
قد تكون أكثر فاعلية وأن تضمن نقل أكبر للمعرفة إال أنﻬا قد تعوق عملية االبتكار .لذا فإن الجمع بين اآلليات الرسمية وغير الرسمية يؤدي إلى فعالية
أكبر في نقل املعرفة (العلواني.)2009 ،
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 .5تطبيق املعرفة
ومن خاللها يقوم بعض األفراد باستخدام املعرفة التي تم معالجتها من قبل موظفين آخرين بدون طلبها أو تعلمها ،وتشمل اآلليات التي تدعم التوجيه
(الهرمية التقليدية في املنظمات واملراكز املساندة) ومن جهه أخرى تشمل اآلليات التي تدعم الروتين السياسات التنظيمية ومعايير العمل وممارساته،
وتشمل التكنولوجيات التي تقوم بدعم التوجيه معرفة الخبراء في النظم الخبيرة ونظم دعم القرار ،ومن جهة اخرى التكنولوجيا التي تدعم عملية الروتين
النظم الخبيرة ونظم تخطيط املوارد في املنظمات ونظم التقليدية إلدارة املعلومات ،وبشكل عام تدعم هذه اآلليات والتكنولوجيات التوجيه والروتين
داخل املنظمة وخارجها (همشري.)2013 ،
ً
ثانيا :التميز املنظمي
 .1مفهوم التميز املنظمي
عرف الدويري ( )2009التميز املنظمي بأنه عملية تهدف إلى تحسين قدرات املنظمة وتمكينها من التكيف مع املتغيرات البيئة وحل مشكالتها بصورة
ً
إبداعية بعيدا عن الطرق التقليدية.
كما عرف كل من(  )Sharma and Kodali ,2008بأنه تحقيق ميزة تنافسية بحيث تكون املنظمة أفضل من املنافسين في األداء االستراتيجي (الجودة،
التكلفة ،املرونة ،االعتمادية ،واالبتكار).
 .2أبعاد التميز املنظمي
• التميز القيادي:
للقيادة العليا تأثير مباشر في التميز ،ذلك من خالل تنمية قدرات األفراد ،وتشجيعها لهم بالتوجه نحو اإلبداع والتميز ،من خالل التحلي باملهارة
القيادية وعالقات العمل الفعالة ،والقدرة على التفكير االبتكاري ،وتشجيع األفراد على املنافسة والتوصل إلى أفكار جديدة ،وهناك مجموعة من
النشاطات ،التي يجب أن تقوم بها القيادة املسؤولة عن املنظمة لتشجيع ظهور التميز فيها ،من تلك املمارسات أو النشاطات :نظام الالمركزية في العمل
داخل املنظمة والذي يسهل انسياب املعلومات واألفكار االبتكارية بين العاملين والقيادة العليا مباشرة دون أي عوائق ،وكذلك فإن القدرة االبتكارية لدى
األفراد تتأثر بنمط القيادة الديمقراطية .القائد املتميز الذي يستطيع رؤية كثير من املشكالت بوضوح خالل املوقف الواحد ،هو من يعي األخطاء ويحدد
باملشكالت ،وبالتالي يدرك أوجه القصور واملشكالت في املواقف كافة ،مما يتيح الفرصة نحو تحقيق التميز للمنظمة ( . )Sharma and Kodali ,2008
• التميز بتقديم الخدمة:
إن فئات املتعاملين أو ما يعرفون بالعمالء يعدون بمثابة مستهلكين للسلع والخدمات ،وعندما يتم الحصول على سلعة ال تلبي حاجات فئات
ً
النتائج
املتعاملين أو تزيد من توقعاتهم وال تفي بالغرض ،فإن هؤالء املتعاملين يلجؤون إلى املنافسين للتعامل معهم .في ظل إدارة التميز فإن اللجوء إلى هذه
ً
ً
يعد مؤشرا على أن شيئا ما يتم خطأ في أسلوب تقديم الخدمة التي أدت إلنتاج هذه الخدمة ،وهذه األعراض تفض ي إلى خطة عمل ،لتصحيح هذه األخطاء
أو نواحي القصور وال شك أن استخدام املدخل الهيكلي لحل املشاكل يجعل باإلمكان التحرك املستمر نحو التحسين.
• تميز الثقافة التنظيمية:
إن الثقافة التنظيمية لها أهمية بالغة في املنظمات ففيها تتميز املنظمة من خالل التعبير عن شخصيتها عن طريق ثقافتها املميزة والتي بدورها تقوم
بتوجية األفراد للعمل بما يتالءم مع استراتيجية املنظمة وثقافتها (مجيد .)2010 ،وبذلك تنعكس ثقافة املنظمة على مجموعة من الظواهر واملؤشرات
التي من خاللها يتم التعرف على ثقافة املنظمة ويتم التأثير على سلوك املستفيدين ،وتكون هذه الظواهر ذات داللة واضحة على سلوكيات املنتسبين
ً
ورؤيتهم للمواقف وتبريرهم لها وهذا يعكس طريقة التفكير داخل املنظمة كما تلعب الثقافة التنظيمية دورا فاعال وحاسما في حياة أصحاب املصالح.
• تميز الهيكل املنظمي:
يعتبر الهيكل املنظمي آلية لتحقيق األهداف التي تسعى لها املنظمة من أجل تحقيقها وتمكن املنظمة من االستغالل األمثل ملوارد املنظمة سواء
أكانت بشرية أم مالية وبدوره يؤدي إلى زيادة قدرة املنظمة على تحقيق أهدافها بسهولة ويسر.
• تميز املرؤوسين:
يعتبر تميز املرؤوسين عامال هاما ورئيسيا تتوقف عليه استراتيجية املنظمة املستقبلية والتميز من خالل املرؤوسين يكمن في تحليل احتياجات
املنظمة من استقطاب املوارد البشرية ومن اختيار وتعين وتدريب وربطها بنظام املكافئات والتقدير ،فاملكافئات تعزز عملية التميز من خالل تقدير مهارات
املوظفين وتقديم الحوافز لهم .،يرى ( )Cristina and Colurcio ,2006أن تحقيق التميز من خالل املرؤوسين يتم من خالل طرح األفكار واالستماع إليهم
وتشجيع العاملين ،وكذلك تشجيع النقاش الحر واالهتمام بآراء اآلخرين ،وإيجاد نقطة تواصل بين الرؤساء واملرؤوسين بتبادل املعلومات ومناقشة األفكار
بحرية وتشجيع التنافس بين العاملين لتحقيق الدافعية للوصول إلى أفكار إبداعية جديدة.
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• التميز االستراتيجي:
يتطلب تحقيق التميز املنظمي تحديد استراتيجية فعالة ومتناسقة مع األهداف والسياسات لتعزيز األداء التنظيمي على املدى البعيد عن طريق
العمليات املنبثقة عن االستراتيجية ولكي تكون املنظمة رائدة ومتميزة يجب عليها تبني استراتيجية واضحة ومفهومة عن طريق وضع خطط وسياسات
لتطبيق االستراتيجية وتركيزها على احتياجات أصحاب املصالح .
منهجية الدراسة:
ً
أوال :نوع الدراسة وطبيعتها:
تعد هذه الدراسة إيضاحية من حيث الغرض واستنتاجية في طبيعتها نظرا العتمادها على النظريات اإلدارية والدراسات السابقة في عملية جمع
البيانات من خالل توزيع االستبانة الخاصة لهذا الغرض ،فهي تعد دراسة ميدانية.
ً
ثانيا :مجتمع وعينة الدراسة:
ً
يتمثل مجتمع الدراسة الحالية جميع املصارف التجارية األردنية والبالغ عددها ( )13مصرفا حسب نشرات الجمعية األردنية للبنوك( 2018 ،نشرات
جمعية البنوك التجارية األردنية ،)2018 ،ويبلغ عدد العاملين في اإلدراتين العليا والوسطى فيها ( .)1900أجرى الباحثين دراسته على املصارف التجارية،
ً
تتمثل باملوظفين اإلداريين في االدارتين العليا والوسطى في املصارف التجارية األردنية ،حيث قام الباحثين باستخدام التوزيع العشوائي وذلك تجنبا للتحيز
الذي من املمكن أن ينشأ من اإلختيار القصدي (العمدي) ،حيث قام الباحثين بتوزيع ( )420استبانة على أفراد عينة الدراسة ،وما تم استرجاعه من هذه
اإلستبانات ( )394أي ما نسبته ( ،)%93.8في حين بلغ عدد اإلستبانات الصالحة للتحليل ( ،)371وبالتالي فإن نسبة ما هو صالح للتحليل من عدد
اإلستبانات املسترجعة (.)% 88
جدول ( :)1أسماء املصارف التجارية األردنية والعينة املسحوبة من منها
الرقم

اسم املصرف

1
2
3
4

البنك العربي
البنك األهلي األردني
بنك األردن
بنك القاهرة عمان

العدد الكلي

العدد املسحوب حسب
العينة الطبقية التناسبية

االدارة العليا
28
18
10
15

االدارة الوسطى
225
159
198
210

املجموع الكلي
253
177
208
225

42
30
35
37

5

بنك االسكان للتجارة والتمويل

23

333

356

60

6
7

البنك األردني الكويتي
البنك التجاري األردني

17
23

141
84

158
107

27
18

8
9
10

بنك االستثمار العربي األردني
بنك املؤسسة العربية املصرفية
البنك االردني لالستثمار والتمويل

10
15
6

45
81
33

55
96
39

9
16
7

11

بنك االتحاد لالدخار واالستثمار

18

105

123

21

12

بنك سوسيته جنرال /األردن

10

48

58

10

13

بنك املال األردني
املجموع

9
202

36
1698

45
1900

8
420

املصدر :نشرات جمعية البنوك التجارية األردنية2018 ،

ً
ثالثا :أداة الدراسة:
تتمثل أداة الدراسة باالستبانة كأداة في جمع البيانات األولية ،وتم االسترشاد بمتغيرات الدراسة الحالية ومقاييسها والجمع بين االستعارة الكلية
واالستعارة الجزئية لفقرات املقياس والتكييف والتعديل للفقرات االخرى واضافة فقرات جديدة وبما يتالئم مع بيئة املصارف محل الدراسة والبيئة
األردنية بشكل عام .اضافة الى تحري املراجع واملصادر والدراسات املتعلقة بمتغيرات الدراسة .وستحتوي االستبانة على أربعة مجموعات من األسئلة
وسيتم تصميمها على النحو التالي:
الجزء األول :سيتضمن بعض الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة وتشمل (الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي ،املسمى الوظيفي).
الجزء الثاني :سيتضمن الفقرات التي تقيس أبعاد متغيرات الدراسة املستقلة (عمليات إدارة املعرفة).
الجزء الثالث :سيتضمن الفقرات التي تقيس أبعاد متغيرات الدراسة التابعة (التميز املنظمي).
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الجزء الرابع :سيتضمن الفقرات التي تقيس متغير الدراسة الوسيط (نظم معلومات املوارد البشرية).
كما اعتمد الباحثين مقياس ليكرت الخماس ي ( (Likert Scaleلقياس إجابات أفراد العينة على فقرات استبانة الدراسة ،ذلك أن هذا املقياس من
املقاييس الفئوية الشائعة في الدراسات اإلنسانية واإلدارية.
ً
رابعا :صدق وثبات أداة الدراسة:
صدق األداة:
ً
للتأكد من أداة الدراسة (اإلستبانة) تقيس فعال ما وضعت لقياسه ،فإن االبحث سوف يقوم باستخدام كل من الصدق الظاهري والصدق البنائي
بنوعيه :التحليل العاملي اإلستكشافي والتحليل العاملي التوكيدي ،وفيما يلي توضيحا واختبارا لتلك الطرق:
ً
أوال :الصدق الظاهري:
قام الباحثين بالرجوع إلى األدبيات السابقة املنشورة في دوريات علمية محكمة لبناء أداة الدراسة مما افاد في تحقيق أهدافها واختبار فرضياتها،
وبعد القيام ببناء أداة الدراسة ،وبهدف تحكيمها وبناءها بشكل يضمن صالحية جمع البيانات ،قام الباحثين بتوزيعها على مجموعة من املحكميين
األكادميين ذوي الصلة بموضوع الدراسة ،وبعد استرداد اإلستبانة ،قام الباحثين بأخذ جيمع مالحظاتهم بعين اإلعتبار والقيام بالتعديالت املقترحة وذلك
قبل القيام بتوزيعها على أفراد عينة الدراسة.
ثبات األداة:
قام الباحثين باجراء اختبار املوثوقية وذلك للتأكد من مدى اإلتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة وثباتها ،حيث أشار الباحثين (Hair et al.,
) ،1998إنه اذا كانت قيم كرونباخ ألفا أكبر من ( ،)0.6فهذا يدل على ثبات أداة الدراسة وأن هناك اتساق داخلي ما بين فقرات متغيرات اإلستبانة .يوضح
الجدول أدناه قيم معلمة كرونباخ ألفا ملتغيرات الدراسة الرئيسية ،باإلضافة إلى عدد فقرات الدراسة لكل متغير ،كما يلي:
جدول ( :)2اختبار املوثوقية مقياس كرونباخ ألفا ملتغيرات الدراسة
عدد األسئلة

قيمة معامل كرونباخ ألفا

متغيرات الدراسة
اكتشاف املعرفة

5

0.767

امتالك املعرفة

4

0.732

تشارك املعرفة

5

0.887

تطبيق املعرفة

6

0.894

عمليات ادارة املعرفة

20

0.947

تميز املرؤوسين

3

0.870

تميز الثقافة املنظمية

6

0.897

تميز الهيكل التنظيمي

5

0.843

تميز القيادة

5

0.942

تميز اإلستراتيجية

5

0.887

التميز املنظمي

24

0.965

نظم معلومات املوارد البشرية

24

0.937

يتضح من نتائج الجدول أعاله أن جميع قيم كرونباخ ألفا لجميع متغيرات الدراسة كانت أعلى من ( ،)0.6وهذا بدوره يؤكد على مدى ثبات أداة
الدراسة وعلى اتساقها الداخلي ،أي أن فقرات الدراسة ومتغيراتها الفرعية والرئيسية تتمتع بموثوقية عالية تمكننا من إجراء تحليل الفرضيات والدخول
إلى اإلحصاء اإلستداللي.
تحليل البيانات واختبارالفرضيات:
وصف خصائص عينة الدراسة:
ً
يتضمن هذا وصفا للخصائص التعريفية ،والديموغرافية ألفراد عينة الدراسة والجدول أدناه يمثل اإلحصاءات الوصفية (التكرار ،النسبة،
والنسبة التراكمية) للمتيغرات الديموغرافية في هذه الدراسة واملتمثلة بكل من النوع االجتماعي ،العمر ،املؤهل العلمي ،املسمى الوظيفي ،وعدد سنوات
الخبرة .والهدف من ذلك اإلختبار هو التعرف على أهم خصائص أفراد عينة الدراسة.
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جدول ( :)3توزيع عينة الدراسة حسب متغيرالنوع االجتماعي
التكرار
200
171
371

النوع
ذكر
أنثى
املجموع

النسبة
%53.9
%46.1
%100.0

حيث يتضح من الجدول أعاله أن عدد أفراد عينة الدراسة الذكور بلغ ( )200أي ما نسبته ( ،)53.9%في حين بلغ عدد أفراد عينة الدراسة اإلناث
( )171ما يعادل ( )46.1%من اإلجمالي الكلي ألفراد عينة الدراسة ،وهذا يوضح أن أغلبية أفراد عينة الدراسة هم ذكورا ،وهذا يدل على أن الوظائف
اإلدارية في البنوك التجارية األردنية عينة الدراسة تميل إلى توظيف الذكور في شغل املناصب اإلدارية ملا تتطلبه هذه املناصب من مسؤوليات إدارية عالية
وضغط عال ،وبطبيعة الذكور لديهم قدرة تحملية أكبر من اإلناث في هذه املناصب ،لكن ذلك ال يعني الحكم املطلق على هذه الفئة وإنما الغالبية العظمى.
جدول ( :)4توزيع عينة الدراسة حسب متغيرالعمر
التكرار
23
225
106
17
371

العمر
 30سنة فأقل
 31سنة 40-سنة
 -41سنة 50-سنة
 51سنة فأكثر
املجموع

النسبة
%6.2
%60.6
%28.6
%4.6
%100.0

يتضح من الجدول أعاله أن املوظفيين اإلداريين الذين بلغ عمرهم  30سنة فما أقل بلغت نسبتهم ( ،)6.2%في حين بلغت نسبة الذين تتراوح أعمارهم
ً
ما بين  31سنة إلى  40سنة ( ،)%60.6كما ويبين الجدول أيضا أن املوظفيين اإلداريين الذين بلغت أعمارهم ما بين  41سنة 50-سنة كانت نسبتهم (،)%28.6
في حين الذين كانت أعمارهم  51سنة فما أكثر بلغت نسبتهم ( ،)4.6%وبالتالي يمكن القول بأن الغالبية العظمى من أعمار املوظفين تتمركز ضمن الفئة
ما بين  50-31سنة ،وبالتالي فإن هذه النتائج تؤكد أن املناصب اإلدارية العليا تتطلب كل من الوقت والخبرة ،حيث أن الوصول للمناصب اإلدارية العليا
يتطلب أن يكون املوظف لديه خبرة كافية في العمل املصرفي إلتمام الواجبات واملسؤوليات امللقاه عليه بأكمل صورها ،وللوصول إلى تلك الخبرة فإن ذلك
ً
يحتاج وقتا كافيا في العمل ضمن النطاق املصرفي ليكون أهال لذلك.
جدول ( :)5توزيع عينة الدراسة حسب متغيراملؤهل العلمي
املؤهل العلمي
دبلوم كلية مجتمع
بكالوريوس
دبلوم عالي
ماجستير
دكتوراه
املجموع

التكرار
27
227
9
76
32
371

النسبة
%7.3
%61.2
%2.4
%20.5
%8.6
%100.0

يوضح الجدول أعاله اإلحصاء الوصفي ملتغير املؤهل العلمي ،حيث يتضح من الجدول أعاله أن نسبة ملوظفيين اإلداريين والذين يحملون شهادة
الدبلوم ( ،)7.3%في حين أن أعلى نسبة كانت للموظفين اإلداريين الذين يحملون شهادة البكالوريوس حيث بلغ عدد هؤالء املوظفين ( )227أي ما نسبته
( ،)61.2%في حين بلغ عدد املوظفيين اإلداريين الذين يحملون شهادة الدبلوم العالي ( )9بسنبة ( ،)2.4%واملوظفيين الذي أكملوا دراساتهم العليا
كاملاجستير والدكتوراه بلغت نسبتهم ( )20.5%و ( ) 8.6%على التوالي ،وهذه النتائج بدورها توضح توافر املعرفة العلمية واألكاديمية كشرط للتوظيف
وذلك حرصا من البنوك التجارية األردنية أن يكون موظفيها مؤهليين علميا بما يرفد طبيعة العمل املصرفي ويعمل على تحسين أدائة.
جدول ( :)6توزيع عينة الدراسة حسب متغيراملسمى الوظيفي
املسمى الوظيفي
مشرف
رئيس شعبة
رئيس قسم
مدير
املجموع

التكرار
74
14
154
129
371

النسبة
%19.9
%3.8
%41.5
%34.8
%100.0

يوضح الجدول أعاله اإلحصاء الوصفي ملتغير املسمى الوظيفي  ،حيث يتضح من الجدول أعاله أن نسبة ملوظفيين اإلداريين الذين يشغلون املنصب
اإلداري (مشرف) بلغت نسبتهم ( ،)19.9%واملوظفيين اإلداريين الذين يشغلون منصب (رئيس شعبة) بلغت نسبتهم ( ،)3.8%في حين الذين يشغلون
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منصب (رئيس قسم) بلغت نسبتهم ( ،)41.5%والذين يشغلون منصب (مدير) بلغت نسبتهم ( ،)34.8%بالتالي ،بالرغم من أن جميع املسميات الوظيفية
املذكورة في الجدول أعاله هي مسميات ذات مناصب إدارية إال أن النتائج في الجدول أعاله تؤكد أن أغلبية إجابات أداة الدراسة (اإلستبانة) تمركزت حول
رؤساء األقسام واملدراء أي أن اإلجابات أتت من أفراد لديهم دراية وخبرة كافية في العمل املصرفي والذي بدوره يؤكد موثوقية واعتمادية إجابات أداة
الدراسة.
جدول ( :)7توزيع عينة الدراسة حسب متغيرسنوات الخبرة
عدد سنوات الخبرة
 5سنوات فأقل
 6سنوات 10-سنوات
11سنة 15 -سنة
 16سنة 20-سنة
 21سنة 25-سنة
 26سنة فأكثر
املجموع

النسبة
%3.8
%14.0
%16.7
%45.8
%15.1
%4.6
%100.0

التكرار
14
52
62
170
56
17
371

يوضح الجدول أعاله اإلحصاء الوصفي ملتغير عدد سنوات الخبرة  ،حيث يتضح من الجدول أعاله أن نسبة املوظفيين اإلداريين والذين لديهم خبرة
 5سنوات فما أقل هي ( ،)3.8%في حين بلغت نسبة الذين لديهم خبرة تترواح ما بين  6إلى  10سنوات ( ،)14.0%والذين تتراوح خبرتهم من  15-11سنة
( ،)16.7%إال النسبة العظمى بلغت للذين تترواح خبرتهم ما بين  16إلى  20سنة ،حيث بلغت نسبتهم ( ،)45.8%في حين بلغت نسبة الذين لديهم خبرة في
العمل املصرفي والتي تترواح ما بين  21إلى  25هي ( ،)15.1%إضافة إلى أن نسبة الذين بلغت سنوات خبرتهم  26سنة فما أكثر كانت ( ،)4.6%وهذه النتائج
تدل على أن الوصول إلى املراكز اإلدارية العليا في العمل املصرفي يتطلب وقت وخبرة ،كما أن النتائج تبين أن سياسية البنوك حريصة على إيصال الطاقات
الشبابية إلى املراتب العليا بحيث تتصف هذه الطاقات بالخبرة الكافية إلدارة العمل املصرفي والقدرة على اإلنتاج واإلبتكار واإلبداع وتحمل املسؤولية
وضغوطات العمل.
قبل التطرق إلى اإلحصاء الوصفي ملتغيرات الدراسة ،سوف يقوم الباحثين بالتأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها ملعرفة فيما اذا كانت أسئلة
الدراسة ممثلة ملتغيراتها الرئيسية والتأكد فيما اذا كان هناك أسئلة سوف يقوم الباحثين بحذفها أم ال وذلك بعد القيام باجراء كل من التحليلي العاملي
اإلستكشافي والتوكيدي.
تحليل بيانات االستبانة:
جدول ( :)8األهمية النسبية ملتغيرات عمليات ادارة املعرفة
املتغير
اكتشاف املعرفة
امتالك املعرفة
تشارك املعرفة
تطبيق املعرفة

املتوسط الحسابي
3.9
3.82
3.92
3.84
3.87

الترتيب
2
4
1
3

األهمية النسبية
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

يتضح من الجدول اعاله ان الوسط الحسابي للمتغير املستقل عمليات ادارة املعرفة بلغت ( )3.87وهي تؤشر الى موافقة عينة الدراسة على فقراتها
وان عمليات ادارة املعرفة تطبق في مجتمع الدراسة .كما ان جميع املتغيرات الفرعية لها جاءات مرتفعة كذلك .
جدول ( :)9األهمية النسبية ملتغيرات التميزاملنظمي
الوسط الحسابي
3.82
3.77

الترتيب
3
4

االهمية النسبية
مرتفع
مرتفع

املتغير

تميز الهيكل التنظيمي
تميز القيادة

3.73
3.84

5
2

مرتفع
مرتفع

تميز االستراتيجية
الوسط الحسابي

3.84
3.8

1

مرتفع
مرتفع

تميز املرؤوسين
تميز الثقافة

يتضح من الجدول اعاله ان الوسط الحسابي للمتغير التابع التميز املنظمي بلغت ( )3.8وهي تؤشر الى موافقة عينة الدراسة على فقراتها وان
عمليات التميز املنظمي مطبق في مجتمع الدراسة .كما ان جميع املتغيرات الفرعية له جاءات مرتفعة كذلك .
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اختبارفرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية األولى:
 :Ho1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة،
مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة) في التميز املنظمي بداللة أبعاده مجتمعة (التميز في القيادة ،التميز في الهيكل التنظيمي ،التميز للمرؤوسين ،التميز
االستراتيجي ،التميز في الثقافة) في املصارف التجارية االردنية.
جدول ( :)10تحليل اإلنحدارالخطي املتعدد للفرضية الرئيسية االولى
)Probability (sig

t-statistics

β Coefficients

املتغيرات

االحتمالية

املحسوبة

قيمة التأثير

الثابت

0.727

0351.-

-0.079

0.000

3.992

0.383

اكتشاف املعرفة

0.013

2.541

0.224

امتالك املعرفة

اإلرتباط R

0.989
0.000
معامل التحديد R2

0.014
4.309
معامل التحديد املعدل Adjusted R2

0.001
0.399
F-value

مشاركة املعرفة
تطبيق املعرفة
مستوى الداللة الكلية
Sig

0.905

0.819

0.808

81.197

0.000

يتضح من نتائج الجدول أعاله أن قيمة معامل اإلرتباط بلغت ( ،R = )0.905وهذا يوضح أن قيمة العالقة ما بين ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة
(اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة) والتميز املنظمي في البنوك التجارية األردنية عينة الدراسة طردية قوية .كما وتظهر
النتائج أعاله أن قيمة  R2بلغت ( )0.819وهذا يدل على مقدار التباين الذي تحدثه املتغيرات املستقلة مجتمعة باملتغير التابع  ،أي أن أبعاد اإلدارة
املختلفة تشكل ( )%81.9من التباين في التميز املنظمي .كما وتظهر النتائج أعاله أن قيمة معامل التحديد املعدل قريبة من معامل التحديد ،وبالتالي فإذا
ً
تم طرح معامل التحديد املعدل من معامل التحديد ( 0.011 = )0.819-0.808وهذه القيمة ( )0.011تدل على أنه إذا تم تضمين مجتمع الدراسة كامال
ضمن نموذج الدراسة ،سيكون هناك ( )0.011إنحراف في النتائج ،وهو ال يكاد أن يذكر ،وهذا بدوره يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة للمجتمع.
كما ويتضح من الجدول أعاله أن قيمة الثابت كانت سالبة ( ،)0.079-أي أن قيمة التميز التنظيمي تساوي ( ) 0.079-في حال كانت جميع أبعاد
عمليات املعرفة تساوي صفرا ،إال أن الداللة اإلحصائية لها ( )0.727وهي أكبر من مستوى الداللة ( ،)0.05أي أنها غير دالة احصائيا للحكم على قيمتها
ف ي حال مساواة املتغيرات املستقلة للصفر ،إضافة أظهرت النتائج أعاله تأثير كل بعد من أبعاد عمليات املعرفة على التميز املنظمي ،بحيث أظهرت النتائج
أن مستوى الداللة اإلحصائية لبعد اكتشاف املعرفة بلغ ( )0.000وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة
حيث بلغت لهذا البعد ( )3.922وهي أكبر من قيمة  tاملجدولة ( ،)1.96وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية الكتشاف املعرفة على التميز املنظمي،
وملعرفة قيمة األثر واتجاه ،فقد أظهرت النتائج أن قيمة (بيتا) لبعد اكتشاف املعرفة بلغت ( )0.383وهي طردية موجبة ،وهذه القيمة تدل على أنه كلما
ً
زاد بعد اكتشاف املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة التميز املنظمي بقيمة ( .)0.383أيضا ،أظهرت النتائج أن مستوى الداللة اإلحصائية
لبعد امتالك املعرفة بلغ ( )0.013وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة حيث بلغت لهذا البعد ()2.541
وهي أكبر من قيمة  tاملجدولة ( ،)1.96وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية المتالك املعرفة على التميز املنظمي ،وملعرفة قيمة األثر واتجاه ،فقد
أظهرت النتائج أن قيمة (بيتا) لبعد امتالك املعرفة بلغت ( )0.224وهي طردية موجبة ،وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد امتالك املعرفة بوحدة
واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة التميز املنظمي بقيمة ( .)0.224كما وأظهرت النتائج أن مستوى الداللة اإلحصائية لبعد مشاركة املعرفة بلغ
( )0.989وهي غير دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة حيث بلغت لهذا البعد ( )0.014وهي أقل من قيمة t
املجدولة ( ،)1.96وهذا يوضح عدم وجود أثر ذو داللة احصائية ملشاركة املعرفة على التميز املنظمي .وفيما يتعلق بمستوى تطبيق املعرفة ،فقد أظهرت
النتائج أن مستوى الداللة اإلحصائية بلغ ( )0.000وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة حيث بلغت لهذا
البعد ( )4.309وهي أكبر من قيمة  tاملجدولة ( ،) 1.96وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية لتطبيق املعرفة على التميز املنظمي ،وملعرفة قيمة األثر
واتجاه ،فقد أظهرت النتائج أن قيمة (بيتا) لبعد تطبيق املعرفة بلغت ( )0.399وهي طردية موجبة ،وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد تطبيق املعرفة
بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة التميز املنظمي بقيمة (.)0.399
وفيما يتعلق بالتأثير الكلي لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة) في التميز
املنظمي ،حيث بلغت قيمة  )81.197( F-valueوهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا بدوره يدل على أن عمليات ادارة املعرفة بأبعادها
283

Global Journal of Economics and Business, 8(2) (2020), 273-292

معتصم وهبة & أيوب الصوالحة

أثرعمليات إدارة املعرفة على التميز املنظمي في املصارف التجارية األردنية

املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة) لها تأثير ذور داللة احصائية في التميز املنظمي عند مستوى داللة
(ً ،)0.05
وبناء على ذلك يتم رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل.
تحليل الفرضية الفرعية
 :Ho1-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ) 0.05لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة،
مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة)في تميز القيادة في املصارف التجارية األردنية.
جدول ( :)11تحليل اإلنحدارالخطي املتعدد للفرضية الفرعية األولى
املتغيرات

)Probability (sig

t-statistics

β Coefficients

االحتمالية

املحسوبة

قيمة التأثير

0.457

0.745-

0.121-

0.004

2.935

0.202

اكتشاف املعرفة

0.000

5.213

0.329

امتالك املعرفة

0.009

2.610

0.177

مشاركة املعرفة

0.000

4.995

0.319

تطبيق املعرفة

اإلرتباط R

معامل التحديد R2

0.806

0.650

معامل التحديد املعدل Adjusted R2

0.646

الثابت

F-value

مستوى الداللة الكليةSig

169.622

0.000

يتضح من نتائج الجدول أعاله أن قيمة معامل اإلرتباط بلغت ( ،R = )0.806وهذا يوضح أن قيمة العالقة ما بين ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة
(اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة)وتميز القيادة في البنوك التجارية األردنية عينة الدراسة طردية قوية .كما وتظهر
النتائج أعاله أن قيمة  R2بلغت ( )0.650وهذا يدل على مقدار التباين الذي تحدثه املتغيرات املستقلة مجتمعة باملتغير التابع ،أي أن أبعاد اإلدارة
املختلفة تشكل ( ) %65.0من التباين في تميز القيادة .كما وتظهر النتائج أعاله أن قيمة معامل التحديد املعدل قريبة من معامل التحديد ،وبالتالي فإذا تم
ً
طرح معامل التحديد املعدل من معامل التحديد ( 0.004 = )0.646-0.650وهذه القيمة ( )0.004تدل على أنه إذا تم تضمين مجتمع الدراسة كامال
ضمن نموذج الدراسة ،سيكون هناك ( )0.004إنحراف في النتائج ،وهو ال يكاد أن يذكر ،وهذا بدوره يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة للمجتمع.
كما ويتضح من الجدول أعاله أن قيمة الثابت كانت سالبة ( ،)0.121-أي أن قيمة تميز القيادة تساوي ( ) 0.121-في حال كانت جميع أبعاد عمليات
ً
املعرفة تساوي صفرا ،إال أن الداللة اإلحصائية لها ( )0.457وهي أكبر من مستوى الداللة ( ،)0.05أي أنها غير دالة احصائيا للحكم على قيمتها في حال
مس اواة املتغيرات املستقلة للصفر ،إضافة أظهرت النتائج أعاله تأثير كل بعد من أبعاد عمليات املعرفة على تميز القيادة ،بحيث أظهرت النتائج أن مستوى
الداللة اإلحصائية لبعد اكتشاف املعرفة بلغ ( )0.004وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة حيث بلغت
لهذا البعد ( )2.935وهي أكبر من قيمة  tاملجدولة ( ،) 1.96وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية الكتشاف املعرفة على تميز القيادة ،وملعرفة قيمة
األثر واتجاه ،فقد أظهرت النتائج أن قيمة (بيتا) لبعد اكتشاف املعرفة بلغت ( )0.202وهي طردية موجبة ،وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد اكتشاف
ً
املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميز القيادة بقيمة ( .)0.202أيضا ،أظهرت النتائج أن مستوى الداللة اإلحصائية لبعد امتالك
ً
املعرفة بلغ ( )0.000وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة حيث بلغت لهذا البعد ( )5.213وهي أكبر من
قيمة  tاملجدولة ( ،) 1.96وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية المتالك املعرفة على تميز القيادة ،وملعرفة قيمة األثر واتجاه ،فقد أظهرت النتائج أن
قيمة (بيتا) لبعد امتالك املعرفة بلغت ( )0.329وهي طردية موجبة ،وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد امتالك املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع
أن تزداد قيمة تميز القيادة بقيمة ( .)0.329كما وأظهرت النتائج أن مستوى الداللة اإلحصائية لبعد مشاركة املعرفة بلغ ( )0.009وهي دالة احصائيا عند
مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة حيث بلغت لهذا البعد ( )2.610وهي أعلى من قيمة  tاملجدولة ( ،)1.96وهذا يوضح وجود
أثر ذو داللة احصائية ملشاركة املعرفة على تميز القيادة ،وملعرفة قيمة األثر واتجاه ،فقد أظهرت النتائج أن قيمة (بيتا) لبعد مشاركة املعرفة بلغت
( )0.177وهي طردية موجبة ،وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد مشاركة املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميز القيادة بقيمة
( .)0.177وفيما يتعلق بمستوى تطبيق املعرفة ،فقد أظهرت النتائج أن مستوى الداللة اإلحصائية بلغ ( )0.000وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة
( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة حيث بلغت لهذا البعد ( )4.995وهي أكبر من قيمة  tاملجدولة ( ،)1.96وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة
احصائية لتطبيق املعرفة على تميز القيادة ،وملعرفة قيمة األثر واإلتجاه ،فقد أظهرت النتائج أن قيمة (بيتا) لبعد تطبيق املعرفة بلغت ( )0.319وهي
طردية موجبة ،وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد تطبيق املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميز القيادة بقيمة (.)0.319
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وفيما يتعلق بالتأثير الكلي لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة) في تميز
القيادة ،حيث بلغت قيمة  )169.622( F-valueوهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا بدوره يدل على أن عمليات ادارة املعرفة بأبعادها
املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة) لها تأثير ذور داللة احصائية في تميز القيادة عند مستوى داللة (،)0.05
وبناءا على ذلك يتم رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل.
 :Ho1-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ) 0.05لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة،
تطبيق املعرفة) فيتميز الهيكل التنظيمي في املصارف التجارية األردنية.
جدول ( :)12تحليل اإلنحدارالخطي املتعدد للفرضية الفرعية الثانية
)Probability (sig

t-statistics

β Coefficients

املتغيرات

االحتمالية

املحسوبة

قيمة التأثير

الثابت

0.017

2.392

0.387

0.000

5.466

0.376

اكتشاف املعرفة

0.000

5.070

0.320

امتالك املعرفة

0.068

1.832-

0.124-

مشاركة املعرفة

0.000

4.642

0.296

تطبيق املعرفة

اإلرتباط R

معامل التحديد R2

معامل التحديد املعدل Adjusted R2

F-value

0.745

0.555

0.550

114.169

مستوى الداللة الكلية
Sig

0.000

يتضح من نتائج الجدول السابق أن قيمة معامل اإلرتباط بلغت ( ،R = )0.745وهذا يوضح أن قيمة العالقة ما بين ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة
(اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة)وتميز الهيكل التنظيمي في البنوك التجارية األردنية عينة الدراسة طردية قوية .كما
وتظهر النتائج أعاله أن قيمة  R2بلغت ( )0.555وهذا يدل على مقدار التباين الذي تحدثه املتغيرات املستقلة مجتمعة باملتغير التابع  ،أي أن أبعاد اإلدارة
املختلفة تشكل ( )%55.5من التباين في تميز الهيكل التنظيمي .كما وتظهر النتائج أعاله أن قيمة معامل التحديد املعدل قريبة من معامل التحديد ،وبالتالي
فإذا تم طرح معامل التحديد املعدل من معامل التحديد ( 0.005 = )0.550-0.555وهذه القيمة ( )0.005تدل على أنه إذا تم تضمين مجتمع الدراسة
ً
كامال ضمن نموذج الدراسة ،سيكون هناك ( )0.005إنحراف في النتائج ،وهو ال يكاد أن يذكر ،وهذا بدوره يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة للمجتمع.
كما ويتضح من الجدول أعاله أن قيمة الثابت كانت موجبة ( ،)0.387أي أن قيمة تميز القيادة تساوي  0.387في حال كانت جميع أبعاد عمليات
املعرفة تساوي صفرا ،إضافة أظهرت النتائج أعاله تأثير كل بعد من أبعاد عمليات املعرفة على تميز الهيكل التنظيمي ،بحيث أظهرت النتائج أن مستوى
الداللة اإلحصائية لبعد اكتشاف املعرفة بلغ ( )0.000وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة حيث بلغت
لهذا البعد ( )5.466وهي أكبر من قيمة  tاملجدولة ( ،)1.96وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية الكتشاف املعرفة على تميز الهيكل التنظيمي ،وملعرفة
قيمة األثر واتجاه ،فقد أظهرت النتائج أن قيمة (بيتا) لبعد اكتشاف املعرفة بلغت ( )0.376وهي طردية موجبة ،وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد
ً
اكتشاف املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميزالهيكل التنظيمي بقيمة ( .)0.376أيضا ،أظهرت النتائج أن مستوى الداللة اإلحصائية
لبعد امتالك املعرفة بلغ ( )0.000وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة حيث بلغت لهذا البعد ()5.070
وهي أكبر من قيمة  tاملجدولة ( ،) 1.96وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية المتالك املعرفة على تميز الهيكل التنظيمي ،وملعرفة قيمة األثر واتجاه،
فقد أظهرت النتائج أن قيمة (بيتا) لبعد امتالك املعرفة بلغت ( )0.320وهي طردية موجبة ،وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد امتالك املعرفة بوحدة
واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميز القيادة بقيمة ( .)0.320كما وأظهرت النتائج أن مستوى الداللة اإلحصائية لبعد مشاركة املعرفة بلغ ()0.068
وهي غيردالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة حيث بلغت لهذا البعد ( )1.832-وهي أعلى من قيمة  tاملجدولة (-
 ،) 1.96وهذا يوضح عدم وجود أثر ذو داللة احصائية ملشاركة املعرفة على تميز الهيكل التنظيمي .وفيما يتعلق بمستوى تطبيق املعرفة ،فقد أظهرت
النتائج أن مستوى الداللة اإلحصائية بلغ ( )0.000وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة حيث بلغت لهذا
البعد ( )4.642وهي أكبر من قيمة  tاملجدولة ( ،) 1.96وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية لتطبيق املعرفة على تميز الهيكل التنظيمي ،وملعرفة قيمة
األثر واإلتجاه  ،فقد أظهرت النتائج أن قيمة (بيتا) لبعد تطبيق املعرفة بلغت ( )0.296وهي طردية موجبة ،وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد تطبيق
املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميز الهيكل التنظيمي(.)0.296
وفيما يتعلق بالتأثير الكلي لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة) فيتميز
الهيكل التنظيمي ،حيث بلغت قيمة  )114.169( F-valueوهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا بدوره يدل على أن عمليات ادارة
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املعرفة بأبعادها املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة) لها تأثير ذو داللة احصائية في تميز الهيكل التنظيمي عند
مستوى داللة ( ،)0.05وبناءا على ذلك يتم رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل.
جدول ( :)13تحليل اإلنحدار الخطي املتعدد للفرضية الفرعية الثالثة
)Probability (sig

t-statistics

β Coefficients

املتغيرات

االحتمالية

املحسوبة

قيمة التأثير

الثابت

0.273

1.097

0.153

0.000

4.105

0.243

اكتشاف املعرفة

0.000

5.230

0.284

امتالك املعرفة

0.001

3.428

0.200

مشاركة املعرفة

0.000

4.161

0.228

تطبيق املعرفة

اإلرتباط R

معامل التحديد R2

معامل التحديد املعدل Adjusted R2

F-value

مستوى الداللة الكليةSig

0.825

0.681

0.677

195.116

0.000

 :Ho1-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ((α ≤ 0.05لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة،
مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة) في تميز االستراتيجية في املصارف التجارية األردنية.
يتضح من نتائج الجدول أعاله أن قيمة معامل اإلرتباط بلغت ( ،R = )0.825وهذا يوضح أن قيمة العالقة ما بين ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة
(اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة)وتميز االستراتيجية في البنوك التجارية األردنية عينة الدراسة طردية قوية .كما وتظهر
النتائج أعاله أن قيمة  R2بلغت ( )0.681وهذا يدل على مقدار التباين الذي تحدثه املتغيرات املستقلة مجتمعة باملتغير التابع  ،أي أن أبعاد اإلدارة
املختلفة تشكل ( )%68.1من التباين في تميز االستراتيجية .كما وتظهر النتائج أعاله أن قيمة معامل التحديد املعدل قريبة من معامل التحديد ،وبالتالي
فإذا تم طرح معامل التحديد املعدل من معامل التحديد ( 0.004 = )0.677-0.681وهذه القيمة ( )0.004تدل على أنه إذا تم تضمين مجتمع الدراسة
ً
كامال ضمن نموذج الدراسة ،سيكون هناك ( )0.004إنحراف في النتائج ،وهو ال يكاد أن يذكر ،وهذا بدوره يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة للمجتمع.
كما ويتضح من الجدول أعاله أن قيمة الثابت كانت موجبة ( ،)0.153أي أن قيمة تميز االستراتيجية تساوي  0.153في حال كانت جميع أبعاد
عمليات املعرفة تساوي صفرا ،إال أن الداللة اإلحصائية لها ( )0.273وهي أكبر من مستوى الداللة ( ،)0.05أي أنها غير دالة احصائيا للحكم على قيمتها
في حال مساواة املتغ يرات املستقلة للصفر ،إضافة أظهرت النتائج أعاله تأثير كل بعد من أبعاد عمليات املعرفة على تميز اإلستراتيجية  ،بحيث أظهرت
النتائج أن مستوى الداللة اإلحصائية لبعد اكتشاف املعرفة بلغ ( )0.000وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة t
املحسوبة حيث بلغت لهذا البعد ( )4.105وهي أكبر من قيمة  tاملجدولة ( ،)1.96وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية الكتشاف املعرفة على تميز
اإلستراتيجية ،وملعرفة قيمة األثر واتجاه ،فقد أظهرت النتائج أن قيمة (بيتا) لبعد اكتشاف املعرفة بلغت ( )0.243وهي طردية موجبة ،وهذه القيمة تدل
ً
على أنه كلما زاد بعد اكتشاف املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميز اإلستراتيجية بقيمة ( .)0.243أيضا ،أظهرت النتائج أن مستوى
الداللة اإلحصائية لبعد امتالك املعرفة بلغ ( )0.000وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة حيث بلغت لهذا
البعد ( )5.230وهي أكبر من قيمة  tاملجدولة ( ،)1.96وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية المتالك املعرفة على تميز اإلستراتيجية ،وملعرفة قيمة
األثر واتجاه ،فقد أظهرت النتائج أن قيمة (بيتا) لبعد امتالك املعرفة بلغت ( )0.284وهي طردية موجبة ،وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد امتالك
املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميز اإلستراتيجية بقيمة ( .)0.284كما وأظهرت النتائج أن مستوى الداللة اإلحصائية لبعد مشاركة
املعرفة بلغ ( )0.001وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة حيث بلغت لهذا البعد ( )3.428وهي أعلى من
قيمة  tاملجدولة ( ،)1.96وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية ملشاركة املعرفة على تميز اإلستراتيجية.وملعرفة قيمة األثر واتجاه ،فقد أظهرت النتائج
أن قيمة (بيتا) لبعد مشاركة املعرفة بلغت ( )0.200وهي طردية موجبة ،وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد مشاركة املعرفة بوحدة واحدة فإنه من
املتوقع أن تزداد قيمة تميز اإلستراتيجية بقيمة ( .)0.200وفيما يتعلق بمستوى تطبيق املعرفة ،فقد أظهرت النتائج أن مستوى الداللة اإلحصائية بلغ
( )0.000وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة حيث بلغت لهذا البعد ( )4.161وهي أكبر من قيمة  tاملجدولة
( ،) 1.96وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية لتطبيق املعرفة على تميز اإلستراتيجية ،وملعرفة قيمة األثر واإلتجاه  ،فقد أظهرت النتائج أن قيمة
(بيتا) لبعد تطبيق املعرفة بلغت ( )0.228وهي طردية موجبة ،وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد تطبيق املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن
تزداد قيمة تميز اإلستراتيجية (.)0.228
وفيما يتعلق بالتأثير الكلي لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة) في تميز
االستراتيجية ،حيث بلغت قيمة  )195.116( F-valueوهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا بدوره يدل على أن عمليات ادارة املعرفة
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بأبعادها املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة) لها تأثير ذو داللة احصائية في تميز اإلستراتيجية عند مستوى
داللة ( ،)0.05وبناءا على ذلك يتم رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل.
 :Ho1-4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة،
مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة)في تميز املرؤوسين في املصارف التجارية األردنية
جدول ( :)14تحليل اإلنحدارالخطي املتعدد للفرضية الفرعية الرابعة
)Probability (sig

t-statistics

β Coefficients

املتغيرات

االحتمالية

املحسوبة

قيمة التأثير

الثابت

0.040

2.060-

0.249-

0.000

5.691

0.293

اكتشاف املعرفة

0.162

1.400

0.066

امتالك املعرفة

0.007

2.733

0.138

مشاركة املعرفة

0.000

11.671

0.556

تطبيق املعرفة

اإلرتباط R

معامل التحديد R2

معامل التحديد املعدل Adjusted R2

F-value

0.884

0.781

0.779

326.695

مستوى الداللة الكلية
Sig

0.000

يتضح من نتائج الجدول أعاله أن قيمة معامل اإلرتباط بلغت ( ،R = )0.884وهذا يوضح أن قيمة العالقة ما بين ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة
(اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة)وتميز املرؤوسينفي البنوك التجارية األردنية عينة الدراسة طردية قوية .كما وتظهر
النتائج أعاله أن قيمة  R2بلغت ( )0.781وهذا يدل ع لى مقدار التباين الذي تحدثه املتغيرات املستقلة مجتمعة باملتغير التابع ،أي أن أبعاد اإلدارة املختلفة
تشكل ( )%78.1من التباين في تميز املرؤوسين .كما وتظهر النتائج أعاله أن قيمة معامل التحديد املعدل قريبة من معامل التحديد ،وبالتالي فإذا تم طرح
ً
معامل التحديد املعدل من معامل التحديد ( 0.002 = )0.779-0.781وهذه القيمة ( )0.002تدل على أنه إذا تم تضمين مجتمع الدراسة كامال ضمن
نموذج الدراسة ،سيكون هناك ( )0.002إنحراف في النتائج ،وهو ال يكاد أن يذكر ،وهذا بدوره يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة للمجتمع.
كما ويتضح من الجدول أعاله أن قيمة الثابت كانت سالبة ( ،)-0.249أي أن قيمة تميز املرؤوسين تساوي  0.249-في حال كانت جميع أبعاد عمليات
املعرفة تساوي صفرا كونها دالة احصائيا عند مستوى الداللة ( ،)0.05وهذا يؤكد أن تميز املرؤوسيين ال غنى له عن أبعاد اإلدارة املختلفة ،أي لوال وجود
ً
أبعاد اإلدارة ما كان هناك تميزا للمرؤوسين ،إضافة أظهرت النتائج أعاله تأثير كل بعد من أبعاد عمليات املعرفة على تميز املرؤوسين ،بحيث أظهرت النتائج
أن مستوى الداللة اإلحصائية لبعد اكتشاف املعرفة بلغ ( )0.000وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة
حيث بلغت لهذا البعد ( )5.691وهي أكبر من قيمة  tاملجدولة ( ،)1.96وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية الكتشاف املعرفة على تميز املرؤوسين،
وملعرفة قيمة األثر واتجاه ،فقد أظهرت النتائج أن قيمة (بيتا) لبعد اكتشاف املعرفة بلغت ( )0.293وهي طردية موجبة ،وهذه القيمة تدل على أنه كلما
ً
زاد بعد اكتشاف املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميز املرؤوسين بقيمة ( .)0.293أيضا ،أظهرت النتائج أن مستوى الداللة اإلحصائية
لبعد امتالك املعرفة بلغ ( )0.162وهي غير دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة حيث بلغت لهذا البعد ()1.400
وهي أقل من قيمة  tاملجدولة ( ،)1.96وهذا يوضح عدم وجود أثر ذو داللة احصائية المتالك املعرفة على تميز املرؤوسين .كما وأظهرت النتائج أن مستوى
الداللة اإلحصائية لبعد مشاركة املعرفة بلغ ( )0.007وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة حيث بلغت
لهذا البعد ( )2.733وهي أعلى من قيمة  tاملجدولة ( ،)1.96وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية ملشاركة املعرفة على تميز املرؤوسين .وملعرفة قيمة
األثر واتجاه ،فقد أظهرت النتائج أن قيمة (بيتا) لبعد مشاركة املعرفة بلغت ( )0.138وهي طردية موجبة ،وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد مشاركة
املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميز املرؤوسين بقيمة ( .)0.138وفيما يتعلق بمستوى تطبيق املعرفة ،فقد أظهرت النتائج أن
مستوى الداللة اإلحصائية بلغ ( )0.000وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة حيث بلغت لهذا البعد
( )11.671وهي أكبر من قيمة  tاملجدولة ( ،)1.96وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية لتطبيق املعرفة على تميز املرؤوسين ،وملعرفة قيمة األثر
واإلتجاه  ،فقد أظهرت النتائج أن قيمة (بيتا) لبعد تطبيق املعرفة بلغت ( )0.556وهي طردية موجبة ،وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد تطبيق
املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميز اإلستراتيجية (.)0.556
وفيما يتعلق بالتأثير الكلي لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة) في تميز
املرؤوسين ،حيث بلغت قيمة  )326.695( F-valueوهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا بدوره يدل على أن عمليات ادارة املعرفة
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بأبعادها املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة) لها تأثير ذو داللة احصائية في تميز املرؤوسين عند مستوى داللة
( ،)0.05وبناءا على ذلك يتم رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل.
 :Ho1-5ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ) 0.05لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة،
تطبيق املعرفة)في التميز الثقافي في املصارف التجارية األردنية.
جدول ( :)15تحليل اإلنحدارالخطي املتعدد للفرضية الفرعية الخامسة
)Probability (sig

t-statistics

β Coefficients

املتغيرات

االحتمالية

املحسوبة

قيمة التأثير

الثابت

0.267

1.112-

0.150-

0.000

7.022

0.402

اكتشاف املعرفة

0.000

4.289

0.225

امتالك املعرفة

0.964

0.046-

0.003-

مشاركة املعرفة

0.000

7.380

0.391

تطبيق املعرفة

اإلرتباط R

معامل التحديد R2

معامل التحديد املعدل Adjusted R2

F-value

0.845

0.713

0.710

227.623

مستوى الداللة الكلية
Sig

0.000

يتضح من نتائج الجدول أعاله أن قيمة معامل اإلرتباط بلغت ( ،R = )0.845وهذا يوضح أن قيمة العالقة ما بين ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة
(اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة)والتميز الثقافيفي البنوك التجارية األردنية عينة الدراسة طردية قوية .كما وتظهر
النتائج أعاله أن قيمة  R2بلغت ( )0.713وهذا يدل على مقدار التباين الذي تحدثه املتغيرات املستقلة مجتمعة باملتغير التابع  ،أي أن أبعاد اإلدارة
املختلفة تشكل ( ) %71.3من التباين في التميز الثقافي .كما وتظهر النتائج أعاله أن قيمة معامل التحديد املعدل قريبة من معامل التحديد ،وبالتالي فإذا
ً
تم طرح معامل التحديد املعدل من معامل التحديد ( 0.003 = )0.710-0.713وهذه القيمة ( )0.003تدل على أنه إذا تم تضمين مجتمع الدراسة كامال
ضمن نموذج الدراسة ،سيكون هناك ( )0.003إنحراف في النتائج ،وهو ال يكاد أن يذكر ،وهذا بدوره يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة للمجتمع.
كما ويتضح من الجدول أعاله أن قيمة الثابت كانت سالبة ( ،)-0.150أي أن قيمة التميز الثقافي تساوي 0.150-في حال كانت جميع أبعاد عمليات
املعرفة تساوي صفرا ،إال أن الداللة اإلحصائية لها ( )0.267وهي أكبر من مستوى الداللة ( ،)0.05أي أنها غير دالة احصائيا للحكم على قيمتها في حال
مساواة املتغيرات املستقلة للصفر ،إضافة أظهرت النتائج أعاله تأثير كل بعد من أبعاد عمليات املعرفة على التميز الثقافي ،بحيث أظهرت النتائج أن
مستوى الداللة اإلحصائية لبعد اكتشاف املعرفة بلغ ( )0.000وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة حيث
بلغت لهذا البعد ( )7.022وهي أكبر من قيمة  tاملجدولة ( ،)1.96وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية الكتشاف املعرفة على التميز الثقافي ،وملعرفة
قيمة األثر واتجاه ،فقد أظهرت النتائج أن قيمة (بيتا) لبعد اكتشاف املعرفة بلغت ( )0.402وهي طردية موجبة ،وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد
ً
اكتشاف املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة التميز الثقافي بقيمة ( .)0.402أيضا ،أظهرت النتائج أن مستوى الداللة اإلحصائية لبعد
امتالك املعرفة بلغ ( )0.000وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة حيث بلغت لهذا البعد ( )4.289وهي
أعلى من قيمة  tاملجدولة ( ،)1.96وهذا يوضح وجود أثر ذو دال لة احصائية المتالك املعرفة على تميز الثقافي ،وملعرفة قيمة األثر واتجاه ،فقد أظهرت
النتائج أن قيمة (بيتا) لبعد امتالك املعرفة بلغت ( )0.225وهي طردية موجبة ،وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد اكتشاف املعرفة بوحدة واحدة
فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة التميز الثقافي بقيمة ( .)0.225كما وأظهرت النتائج أن مستوى الداللة اإلحصائية لبعد مشاركة املعرفة بلغ ( )0.964وهي
غير دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة حيث بلغت لهذا البعد ( )0.046-وهي أعلى من قيمة  tاملجدولة (-1.96
) ،وهذا يوضح عدم وجود أثر ذو داللة احصائية ملشاركة املعرفة على التميز الثقافي .وفيما يتعلق بمستوى تطبيق املعرفة ،فقد أظهرت النتائج أن مستوى
الداللة اإلحصائية بلغ ( )0.000وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا ما أكدته قيمة  tاملحسوبة حيث بلغت لهذا البعد ( )7.380وهي
أكبر من قيمة  tاملجدولة ( ،)1.96وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية لتطبيق املعرفة على التميز الثقافي ،وملعرفة قيمة األثر واإلتجاه  ،فقد أظهرت
النتائج أن قيمة (بيتا) لبعد تطبيق املعرفة بلغت ( )0.391وهي طردية موجبة ،وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد تطبيق املعرفة بوحدة واحدة فإنه
من املتوقع أن تزداد قيمة التميز الثقافي(.)0.391
وفيما يتعلق بالتأثير الكلي لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة) في تميز
الثقافي ،حيث بلغت قيمة  )227.623( F-valueوهي دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وهذا بدوره يدل على أن عمليات ادارة املعرفة بأبعادها
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املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة) لها تأثير ذو داللة احصائية في التميز الثقافي عند مستوى داللة (،)0.05
وبناءا على ذلك يتم رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل.

النتائج والتوصيات
النتائج:
• أظهرت نتائج تحليل أداة الدراسة ارتفاع األهمية النسبية إلدارة املعرفة في املصارف التجارية األردنية حيث بلغ املتوسط الحسابي ( ، )3.87وقد احتل
بعد (تشارك املعرفة ) املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.92وبأهمية نسبية مرتفعة ،وجاء بعد (اكتشاف املعرفة ) في املرتبة الثانية بمتوسط ()3.90
وبأهمية نسبية مرتفعة  ،بينما جاء في املرتبة الثالثة بعد تطبيق املعرفة بمتوسط ( )3.84وبأهمية نسبية مرتفعة  ،في جين حل بعد (امتالك املعرفة )
في املرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي ( ، )3.82وبأهمية نسبية مرتفعة أيضا ويعزى ذلك إلى أن القطاع املصرفي يوفر بيئة مالئمة لتشارك املعرفة
بين العاملين وكذلك إلى توفر قواعد تكنولوجيا املعلومات املختلفة لتشارك املعرفة باإلضافة إلى ارتفاع خبرة رؤساء األقسام واملدراء وارتفاع نسبة
الشهادات العليا بينهم ووجود بيئة محفزة تمكنهم من اكتشاف املعرفة والذي بدوره يؤدي إلى تقدم العمل املصرفي .
• أظهرت نتائج تحليل أداة الدراسة ارتفاع األهمية النسبية للتميز املنظمي في املصارف التجارية األردنية حيث بلغ املتوسط الحسابي ( ، )3.80وقد احتل
بعدي (تميز القيادة وتميز االستراتيجية ) املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.84وبأهمية نسبية مرتفعة ،وجاء بعد (تميز املرؤوسين) في املرتبة الثانية
بمتوسط حسابي ( ،)3.82وبأهمية نسبية مرتفعة ،بينما جاء في املرتبة الثالثة بعد (تميز الثقافة املنظمية) بمتوسط حسابي( )0.377وبأهمية نسبية
ً
مرتفعة ،في حين حل بعد (الهيكل التنظيمي) في املرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي ( )3.73وبأهمية نسبية مرتفعة أيضا ويعزى ذلك إلى أن إدارات
القطاع املصرفي تقوم بعمل مراجعات دورية لالستراتيجيات العامة وكذلك تقوم اإلدارة عند صياغة االستراتيجيات العامة باألخذ بمصلحة أصحاب
املصالح باالعتبار وكذلك يحرص فيها على تك امل الخطط والبرامج املوضوعة مع االستراتيجية كما تضع في سلم أولوياتها تلبية احتياجات املجتمع
املحلي والذي بدوره يسهم في تحقيق أهداف وتطلعات ونجاح هذه املصارف إلكسابهم صفة التميز وتحقيق الرؤية املستقبلية.
• يوجد أثر ذو داللة معنوية لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة) في التميز
املنظمي بداللة أبعاده مجتمعة (التميز في القيادة ،التميز في الهيكل التنظيمي ،التميز للمرؤوسين ،التميز االستراتيجي ،التميز في الثقافة) في املصارف
التجارية االردنية حيث بلغت قيمة معامل التحديد ( ) %81.9وهذا يدل على مقدار التباين الذي تحدثه املتغيرات املستقلة مجتمعه في املتغير التابع .
ويعزى ذلك إلى أن املصارف في األردن تستخدم جميع املعارف املتوفرة لديها وذلك من اجل تحسين االداء وازالة العوائق امام تطبيق املعرفة باالضافة
الى ان املصرف لديه االمكانيات الكافية من حيث خبرات املوظفين وتحصيلهم االكاديمي والذي بدوره يرفع من كفاءة هذا القطاع  ،كما تتبنى املصارف
اساليب حضارية تعمل على تعزيز االلتزام بالسلوك الداعم للتمييز وكذلك استعمال املصارف النظمة تساعد املوظف على التميز في االداء والتواصل
بشكل افضل .
توصيات الدراسة:
• تطوير آليات اكتشاف املعرفة وحتى يتم توظيف هذه االليات بشكل سليم يجب على القطاع املصرفي التعاون فيما بينهم على عمل ورشات عمل
للموظفين (املرؤوسين) يتم فيها تبادل املعرفة ودراسة استراتيجيات السوق الحديثة سواء كانت داخل اململكة او خارجها بحيث يتم اكسابهم خبرات
وكفاءات عملية في وقت قياس ي ترفد كل من السوق املحلي والقطاع املصرفي بخبرات وكفاءات عالية متميزة تواكب بل وتتجاوز اعلى مستويات الخبرة
العاملية .
• بوضع استراتيجيات تنموية من شانها ان تقارب من وجهات النظر بين الرئيس واملرؤوس وتوص ي بزيادة آلية تبادل املعرفة واكساب الخبرات للمرؤوسين
والتقليل من فارق املركزية بحيث تسمح لالفكار الشابة ابداء رأيها بغية اكساب املوارد البشرية خبرات عملية واالستفادة من طموح الشباب ونشاطهم
في تنمية املورد البشري في القطاع املصرفي.
• تطوير كفاءات املرؤوسين من خالل عقد دورات تنموية للمرؤوسين تفتح من خاللها الباب لتوعية املوارد البشرية في هذا القطاع على افضل السبل
والنتائج التي يمكن تحقيقها لقلص الفارق املعنوي بين الرئيس واملرؤوس ملستقبل املوارد البشرية في هذا القطاع.
• تفعيل استخدام برامج التنمية البشرية من خالل تدريب واتاحة املجال للموظفين على استخدام جميع اليات برامج التنمية البشرية بصورة اكثر
فعالية.
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Abstract: This study aimed to explore the impact of the knowledge management process through (knowledge
discovery, sharing, capture and application) on organizational excellence from the dimensions of (leadership,
structure, strategic culture and subordinates) in the case of Jordanian commercial banks. Where the study
population (1900) employees in the upper and middle management, the researcher used the method of random
stratified proportional sampling where (420) questionnaires were distributed, (394) were retrieved, while the
valid questionnaires were (371). Therefore, the ratio of the number of valid was (88%). The study findings revealed
the following: There is a significant impact of the different dimensions of knowledge management processes
(knowledge discovery, capture, sharing, and application) on organizational excellence in terms of combined
dimensions (strategic, organizational, leadership, subordinates and culture excellence) in Jordanian commercial
banks. The study reached several recommendations, the most important of which are the following: Holding
workshops for employees (subordinates) in which knowledge is exchanged and the study of modern market
strategies, whether inside or outside the Kingdom. Keep up with and exceed the highest levels of global experience,
and increase the mechanism of exchange of knowledge and gain experience for subordinates and reduce the
difference of centralization in the banking sector.
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Jordanian Commercial Banks.
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امللخص:
هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى اثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املنظمة الذكية على شركات نظم املعلومات الحاسوبية .حيث تضمن مجال
الدراسة االساس ي شركات نظم املعلومات الحاسوبية في األردن والبالغ عددها  39شركة .وتكمن أهمية هذه الدراسة بالربط بين عناصر الجودة الشاملة
في بناء وصناعة املنظمة الذكية ،وهو متطلب للربط املستمر وتحقيق التحسينات املستمرة وبناء امليزة التنافسية التي تمكنها من البقاء والوصول السريع
إلى الزبائن .لذلك هدفت الدراسة إلى بيان أثر تطبيق معايير الجودة الشاملة للوصول إلى املنظمة الذكي .وبعد تحليل البيانات واختبار الفرضيات توصلت
الدراسة إلى العديد من النتائج وعلية اذا كانت املنظمات الذكية ساعية إلى ان تكون منظمات ذات ميزة تنافسية كبيرة ،عليها أن تغرس هذه التغييرات في
جذورها لتصبح عملية متجذرة في بناء االسس والقواعد املتينة من خالل أدخال كافة التقنيات املساعدة وأسس اإلدارة الحديثة .وقد خلص الباحث إلى
العديد من التوصيات كان ابرزها ،أن املنظمات الذكية عليها البدء بتطبيق معايير الجودة وبشكل فعال وعملي مع االستمرار بالعمل على تحسين أداءها
املستمر لغرض االستمرارية واالستدامة في جعل هذه املنظمات ذكية ومتميزة بين املنظمات املتشابه بعملها.
الكلمات املفتاحية :إدارة الجودة الشاملة؛ املنظمة الذكية؛ انظمة املعلومات الحاسوبية.

املقدمة:

ً
لقد شهد العالم في اآلونة االخيرة تطورات هائلة في شركات االتصاالت وشركات نظم املعلومات الحاسوبية خصوصا في اعداد البرمجيات واألنظمة
املحوسبة .وبرز مصطلح املنظمات الذكية التي تعمل على تفسير مسار التفكير املمنهج واالساس ي الذي تعتمد علية املنظمات في سقل مساراتها واجراءاتها
في املجاالت التنظيمية والفكرية والثقافية .ان ظهور مفهوم املنظمة الذكية يعتبر من اهم التطورات التي ظهرت في اآلونة االخيرة ،وهي توضح كيفية تحويل
أي منظمة لتكون ذات نظام ذكي ذاتي يعتمد على تحسين عملياتها الحيوية والتشغيلية وتحقيق أهدافها ملراحل متقدمة وتنفيذ مختلف اعمالها بطريقة
فاعلة ،ان إدارة الجودة الشاملة بكافة معاييرها املعتمدة هي املدخل الصحيح واملهم لبناء املنظمات الذكية .ان التغيرات املتسارعة في مجال التطور
التكنولوجي والتقدم الحاصل في مجال االتصاالت والتواصل االجتماعي الذي اثر بشكل كبير على عمل املنظمات واملجتمعات ،مما أدى إلى اشتداد
املنافسة بين املنظمات وخاصة الخدمية منها ،وأصبحت تهتم بتقديم أفضل الخدمات إلرضاء زبائنها وزيادة الحصة السوقية ،وهذا ما ينطبق على شركات
انظمة املعلومات الحاسوبية التي تقدم الخدمات للمجتمع والتي كانت محور هدف هذا البحث ،لذلك فان االستراتيجيات التنظيمية واستراتيجيات
األعمال ال بد أن تتغير لتواكب التطورات الحديثة من خالل اعادة النظر في الهياكل التنظيمية والبيئية التنظيمية الداخلية التي تواكب املتغيرات الحاصلة

أثرتطبيق إدارة الجودة الشاملة في املنظمة الذكية :دراسة تطبيقية.....

محمد النعيمي وتخرون

ً
في املجتمع والذي يمثل البيئة الخارجية .ونتيجة ملا شهدته بيئة األعمال من تحوالت سريعة كان لها آثارها اإليجابية والسلبية على املنظمات وفقا ملدى
استجابتها وتكيفها برزت العديد من املوضوعات ذات العالقة بإدارة املنظمات وتميزها على املدى البعيد .ومن هذه املوضوعات موضوع املنظمات الذكية
و موضوع معايير الجودة الشاملة وهي من املواضيع املهمة واملعاصرة في وقتنا الحالي.
ً
كل هذا تتطلب رؤية جديدة ( )Visionيجب ان تتطابق مع التفكير الخالق االبتكاري الذي يقود إلى النجاح والنمو املستدام وصوال إلى املنظمة
النوعية .ومن خالل البحوث والدراسات العديدة وجدنا أن الوصول إلى هذه االهداف ال يمكن تحقيقه اال من خالل تطبيق معايير الجودة الشاملة ()TQM
التي تعتبر الركيزة األساسية لالنطالقة لتحقيق أهداف املنظمة الساعية للوصول إلى حالة التمييز واملنافسة مع أقرانها .ومن خالل النظر إلى معايير الجودة
التي تركز باألساس على الزبون وإرضاءه من خالل تقديم كافة الخدمات املطلوبة وبشكل متميز .وبما أن صحة االنسان من األولويات التي يهتم به كل
شخص لذلك يعتبر انظمة املعلومات الحاسوبية من أهم القطاعات املعنية بمواكبة التغيرات السريعة وتقديم الخدمات بأفضل وجه للزبائن ،النهم
بأمس الحاجة لبناء حالة الثقة  ) Trustمع من يتعاملون معه). (Esmaili, G,M, Reza S, 2017
وان كل ما تقدمة يجب على املنظمة تحقيق االداء املتميز بان كل عضو في املنظمة وفي اي مستوى يمكنه من املساهمة في تحقيق الجودة وارضاء
الزبائن عبر تقديم الخدمات املتميزة .وفي حالة تحقيق هذا الهدف يجب التفكير من قبل القيادات والعاملين كيف نصل إلى مرحلة املنظمة الذكية التي
تعتمد في مبادئها واألسس التي تقوم عليها في االسلوب املنظم لحل املشاكل والتعلم من تجارب األخرين ونقل املعرفة اضافة إلى بناء الثقة بين العاملين ومع
الزبائن واستطالع الراي املستمر لتحديد االخطاء ومعالجتها وتلبية الحاجات واملتطلبات للزبان وبشكل مستمر ).)Ismiyarto, SH, M.SI, 2018
إن بروز املنظمة الذكية كمفهوم معاصر والذي أكد على عمليات البحث والتطوير في املنظمات املختلفة أخذ يتدرج من داخل املنظمة ليشمل بعد
ذلك تطور املنظمة ككل (الطائي وآخرون .)2013،وقد ظهر مفهوم املنظمات الذكية كاستجابة للزيادة في االضطرابات التي تعتري البيئة ،فاملنظمة الذكية
تتضمن عمليات مسح وتكيف مستمرة مع البيئة أكثر من املسح الذي يتم من خالل التخطيط واملراجعة السنوية ،كما تتضمن عملية مستمرة تتضمن
جهود القمم االستراتيجية في املنظمات الهادفة إلى أحداث مواءمة ناجحة بين املنظمة والبيئة من خالل تطوير املزايا التنافسية باالعتماد على مبادئ
وخصائص املنظمات الذكية( العبادي.)2012 ،
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة بحث في تحديد معايير الجودة وتطبيقها في املنظمات الخدمية ،لغرض الوصول إلى املنظمة الذكية ،ويركز البحث على معرفة
وتحديد أهم العوامل املمكن ان تعتمدها املنظمات ،لغرض تحقيق هدف املنظمة الذكية ( )Intelligent Organizationحيث ينظر بعض الباحثين منهم
( Babaei & Mohammadi (2015بأن املنظمة الذكية هي ليست استحضار للحقائق أو القنوات للمعرفة بل ينظر للمنظمة الذكية من منظور الكفاءة
وينظر (  Schwaninger (2009على أساس قدرة التأثير في كيفية التفكير حول استخدام املعرفة في وضع استراتيجيات تنافسية.
إذ أكدت العديد من البحوث و الدراسات ومنها ) Siriwardanagea & Oduor (2010بأن نجاح املنظمات على املدى البعيد يتطلب منها امتالك
خصائص ذكية تعطيها الريادية والسبق على اآلخرين في خالل تطبيق معايير الجودة الشاملة وحدد ( Filos (2005أن الوصول للمنظمة الذكية يجب أن
يمر من خالل سرعة وخفة املنظمة في توليد املعرفة وعلية فان مشكلة البحث ستركز على تحديد معايير للجودة التي من املمكن أن تكون مدخالت في
تسريع املنظمات للوصول إلى املنظمة الذكية في انظمة املعلومات الحاسوبية.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
• التعرف على مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املنظمة الذكية في شركات نظم املعلومات الحاسوبية.
• تسليط االضواء على مفهوم املنظمات الذكية ،وتحديد مكوناتها ،وتوضيح طبيعة عملها وكيف يتم بنائه.
• التعرف علي واقع مكونات املنظمات الذكية في شركات نظم املعلومات الحاسوبية.
• الخروج بجملة استنتاجات وتوصيات للقيادات االدارية في شركات نظم املعلومات الحاسوبية قد تسهم في تحسين ادائها وتحفزها نحو تطبيق فلسفة
املنظمة الذكية وتحقيق الجودة الشاملة.
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية:
• تركزت معظم الدراسات املتعلقة بمفهوم املنظمة الذكية في دراسات اجنبية ،حيث تتطور املفاهيم اإلدارية واألدوات املتعلقة بقياس األداء واملعايير
بصورة متسارعة ،بينما تعاملت الدراسة الحالية مع البيئة العربية وبالتحديد البيئة االردنية.
• توجيه االنتباه نحو أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومستوى ارتباطها باملنظمة الذكية ومتابعة تطبيقاتها في شركات نظم املعلومات الحاسوبية.
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ً
ً
ً
ً
• تركز الدراسة حول املنظمة الذكية في شركات نظم املعلومات الحاسوبية في االردن سعيا ألن يكون مالئما ومتوافقا مع احتياجاتها ومحققا ألهدافها
االستراتيجية ويخدم منظمات األعمال األخرى.
• االطالع على واقع املنظمة الذكية في شركات نظم املعلومات الحاسوبية ،ورصد جوانب تطبيق الجودة الشاملة في في هذه الشركات.
أنموذج الدراسة:
تم صياغة أنموذج الدراسة ،بغرض وصف العالقة بين متغيرات الدراسة املتمثلة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها للوصول إلى املنظمة الذكية
بأبعادها في شركات انظمة املعلومات الحاسوبية.
تطبيق ادارة الجودة الشاملة
H01

املنظمة الذكية

رضا املستهلك
تمكين العاملين

الهدف االستراتيجي

بالمشاركة

H01.1

التحسين املستمر

H01-1
الهيكل التنظيمي

H01.2

التدريب والتعليم

H01-2
H01-3
املعرفة الفردية

H01.3

التزام االدارة العليا
فرق العمل

شكل ( :)1االنموذج الفرض ي ملتغيرات الدراسة

فرضيات الدراسة:
 : H0-1ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويه ) (α ≤ 0.05لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها على املنظمة الذكية بأبعادها في شركات
انظمة املعلومات الحاسوبية.
وينبثق عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
 H01-1ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويه ) (α ≤ 0.05لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها على الهدف االستراتيجي في شركات انظمة
املعلومات الحاسوبية.
 H01-2ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويه ) (α ≤ 0.05لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها على الهيكل التنظيمي في شركات انظمة
املعلومات الحاسوبية.
 :H01-3ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويه ( )α ≤ 0.05لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها على املعرفة الفردية في شركات انظمة
املعلومات الحاسوبية.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
(Total Quality Management )TQM

 .1إدارة الجودة الشاملة:
عرفت الجمعية األمريكية لضبط الجودة ( )ASQCواملنظمة األوربية لضبط الجودة ( )EOQCالجودة بأنها "املجموع الكلي للمزايا والخصائص التي
تؤثر في قدرة املنتج أو الخدمة على تلبية حاجات معينة" (  Dilworth (1996الجودة بأنها "مدى مالئمة املنتج لالستخدام) Evans (1997أي القدرة على
ً
تقديم افضل أداء واصدق صفات .وفقا للمعيار البريطاني  BSتم تعريف الجودة بأنها "الجودة تهتم بتلبية رغبات واحتياجات العمالء" ( Sivankalai,
 .(Yadav and 2012كما عرف ) Feigenbaum (1991الجودة بأنها " الناتج الكلي للمنتج أو الخدمة جراء دمج خصائص نشاطات التسويق والهندسية
والتصنيع والصيانة والتي تمكين مين تلبية حاجات ورغبات الزبون Fisher & Barry (1996).وظهرت إدارة الجودة الشاملة كمدخل إداري يركز على
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الجودة التي تعتمد على مساهمة جميع أفراد املنظمة لتحقيق النجاح طويل املد من خلل تحقيق رضا الزبون وتحقيق املنافع لجميع أفرادها وللمجتمع
ً
( Dale )1997ولذا فقد حدد كول ( Cole (1995مفهوم إدارة الجودة الشاملة (بأنها نظام إداري يضع رضا العمال على رأس قائمة األولويات بدال من
ً
ً
ً
التركيز على األرباح ذات األمد القصير ،إذ أن هذا االتجاه يحقق أرباحا على املدى الطويل أكثر ثباتا واستقرارا باملقارنة مع املدى الزمني القصيرEdwards ،
) .Deming (2000كما عرفها ( Brevie.S & Milan Ambroz (2004بأنها اشتراك والتزام اإلدارة واملوظف في ترشيد العمل عن طريق توفير ما يتوقعه
العمل أو ما يفوق توقعاته .وقد عرفها أوماجونو ) Omachonu (1991بأنها استخدامات العميل املقترنة بالجودة وإطار تجربته بها (عمرPrachi ،)2010،
). )Juneja, 2018
ويذهب البعض إلى أن الجودة الشاملة تعني الكفاءة  Efficiencyويرى آخرون أنها تعبر عن الفاعلية  Effectivenesإال أنه يمكن القول بأنها تشمل
الكفاءة والفاعلية معا وذلك ألنه إذا كانت الكفاءة تعني االستخدام األمثل لإلمكانات املتاحة (املدخالت) من أجل الحصول على نواتج ومخرجات معينة
أو الحصول على مقدار محدد من املخرجات باستخدام أدنى مقدار من املدخالت (أقل تكلفة ممكنة) فهذا يمثل أحد األسس التي ترتكز عليها الجودة
الشاملة وهو تحقيق املواصفات املطلوبة بأفضل الطرق وبأقل جهد وتكلفة ) .(Brevie, S. et., al, 2004ولذا فإننا نالحظ من خالل هذه التعاريف :أن
أهداف املنظمة تحتوي على رضا املستهلك وكذلك أهداف املشروع املختلفة مثل النمو ،الربحية ،واملركز التنافس ي داخل السوق و إدراك املجتمع
للخدمات املقدمة وهي عالقة ارتباطية أزلية بين املؤسسة اإلنتاجية وامل ؤسسة االستهالكية .كما أن املنظمة تقوم داخل املجتمع من خالل خدمته لذا فهي
ذات حاجة إلى مفهوم عريض يتعلق باملستهلك .ولذا فيمكن أن نعرف  TQMعلى أنها الفلسفة اإلدارية وممارسة املنظمة العلمية التي تسعى ألن تضع كل
من مـواردها البشرية وكذلك املواد الخام ألن تكون أكثر فاعلية وكفاءة لتحقيق أهداف املنشأة (الحداد.)2009،
• مفهوم إدارة الجودة:
ُ
تسعى املؤسسات إلى ترسيخ مبادئ الجودة الشاملة في عملياتها كلها في اإلنتاج ،والخدمات ،وغيرها من املجاالت؛ بهدف مواجهة ما يستجد من تحديات
َ
ه
تتعلق باملنافسة على الصعيدين :املحلي ،والعاملي ,للوصول إلى أعلى املستويات في جودة اإلنتاج .ومن هنا كان ال ُبد من تركيز الضوء على مفهوم الجودة
بشكل عام ،ومفهوم الجودة الشاملة بشكل خاص .ویعتبر مفهوم إدارة الجودة من املفاهيم اإلدارية الحديثة ،وبدأت بتطبيقها العديد من املنظمات
العاملية لتحسين وتطوير نوعية خدماتها وإنتاجها ،واملساعدة في مواجهة التحديات الشديدة ،وكسب رضا الجمهور (أحمد.)2013،
وقد حققت املنظمات اإلدارية الحكومية والخاصة نجاحات كبيرة إثر تطبيق هذا املفهوم خاصة في بعض الدول املتقدمة مثل اليابان ،والواليات
ً ً
ً
املتحدة األمريكية ،وبريطانيا ،وفرنسا .وأصبح مفهوم إدارة الجودة في الوقت الحالي أسلوبا إداريا مهما في مجال اإلدارات واملنظمات الحديثة من خالل ما
حققه هذا النمط الجديد من نجاحات في اإلدارة (سلمان.)2010 ،
ُ َ
ه
عرفها (أوكالند) على أنها" :أسلوب لتحسين فاعلية ،ومرونة العمل بشكل عام ،وأنها طريقة للتنظيم تشمل املنشـأة بأكملها ،وفي ذلك جميع األقسام،
ه
ُ
ٌ
واألنشطة ،واملوظفين على جميع املستويات" .ه
ٌّ
لكل من العاملين،
"شكل
عرفها (جابلونسكي) على أنها:
تعاوني ألداء األعمال ،بتحريك املواهب ،والقدراتٍ ،
ً
واإلدارة؛ لتحسين اإلنتاجية ،والجودة بشكل مستمر ،مستخدمة فرق عمل" ،سعيد ( .)2006وقد طرحت تعاريف كثيرة لهذا املفهوم ،وأصبح لكل تعريف
ً
مفهوم ومعنى يعكس وجهة نظر الباحث ،إال أن ذلك لم يؤثر ولم يغير مفهوم ومعنى إدارة الجود( ,حيدر .)2010،ويقدم معهد الجودة الفيدرالي تعريفا
للجودة الشاملة هو أنها " القيام بالعمل بشكل صحيح ومن أول خطوة مع ضرورة االعتماد على تقييم العمل في معرفة مدى تحسين األداء .كما يعبر مفهوم
إدارة الجودة الشاملة "عن مجموعة من املبادئ واألساليب واملهارات التي تستهدف التحسين املستمر لألداء فيما يخص العمليات والوظائف واملنتجات
والخدمات واألفراد باملنظمة ،باستخدام املوارد املالية والبشرية ،من خالل االلتزام واالنضباط واالستمرارية ملواجهة احتياجات وتوقعات العمالء الحالية
واملستقبلية وتحقيق رضاهم" (عبدهللا وقويدر.)2005 ،
أما ستيفن آوهن ورونالد براند ) (Ronald & Stephenفيعرفان إدارة الجودة الشاملة" بأنها التطوير واملحافظة على إمكانيات املنظمة من أجل تحسين
ً
الجودة وبشكل مستمر ،واإليفاء بمتطلبات املستفيد وتجاوزها ،وكذلك البحث عن الجودة وتطبيقها في أي مظهر من مظاهر العمل بدءا من التعرف على
ً
وانتهاء بمعرفة مدى رضا املستفيد عن الخدمات أو املنتجات املقدمة له .ويشير نجم ( )2010إلى إدارة الجودة الشاملة على أنها
احتياجات املستفيد
فلسفة إدارية حديثة تأخذ شكل نهج أو نظام إداري شامل ،قائم على أساس أحداث تغييرات إيجابية جذرية لكل ش يء داخل املنظمة بحيث تشمل هذه
التغييرات الفكر ،السلوك ،القيم ،املعتقدات التنظيمية ،املفاهيم اإلدارية ،نمط القيادة اإلدارية ،نظم إجراءات العمل واألداء ،وذلك من أجل تحسين
وتطوير كل مكونات املنظمة للوصول إلى أعلى جودة في مخرجاتها (سلع وخدمات) و بأقل تكلفة ،بهدف تحقيق أعلى درجة من الرضا لدى زبائنها عن طريق
إشباع حاجاتهم و رغباتهم وفق ما يتوقعونه .ومما سبق يمكن أن نقدم التعريف التالي ملفهوم إدارة الجودة الشاملة على أنها فلسفة إدارية تشمل كافة
النشاطات التي تحقق احتياجات وتوقعات الزبائن واملجتمع ،وتهدف إلى تحقيق التحسين والتطوير املستمر في جودة املنتج أو الخدمة ،ويتم ذلك بتعاون
وتظافر جهود كل من اإلدارة والعاملين مما يحقق أهداف املنظمة بكفاءة عالية (.)Mahour Mellat Parast, Stephanie. Adams, 2010
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• أبعاد إدارة الجودة الشاملة:
تقوم منهجية إدارة الجودة الشاملة على عدد من األبعاد وحسب االتفاق الواسع من قبل العديد من الكتاب ومنهم) Bardri ، (Brevie,et.,al, (2004
) ،Karajewisky & Ritzman (1996( ،& Davis, (1995عقيلي(  ،)2001جودة(  ،)2004على الرغم من ورودها تحت عناوين مختلفة مثل أركان،
مرتكزات ،عناصر ،أساسيات ،كما اختلف الباحثين حول عدد األبعاد الرئيسة ملنهجية إدارة الجودة الشاملة فحددها  Ehrenbergبخمسة أبعاد وهي:
التركيز على تحسين العمليات ،وتعريف الجودة من قبل املستهلك ،وتمكين األفراد من اتخاذ القرارات ،واستناد القرارات إلى حقائق ونتائج محددة ،والتزام
اإلدارة العليا بالجودة الشاملة .وحددها السقاف بستة أبعاد وهي :التحسين املستمر ،وتعزيز عالقة املنظمة مع مورديها ،وتعزيز وتمكين العاملين
باملشاركة ،والتركيز على املستفيد ،والعمل الجماعي ،وااللتزام بالتغيير .أما خضير ( ،)2010فحددها بستة أبعاد وهي :التركيز على العميل ،والتحسين
املستمر ،والوقاية وليس التفتيش ،واتخاذ القرارات ً
بناء على الحقائق ،وتمكين العاملين ومشاركتهم ،والعمل التعاوني .في حين حددها الخلف بعشرة أبعاد
وهي :التحسين املستمر ،وتحفيز العاملين ،وتثقيف املنظمة ،ومشاركة العاملين وتمكينهم ،والتدريب ،والتزام اإلدارة العليا ،والتركيز على العميل،
والتخطيط االستراتيجي للجودة ،والقياس والتحليل ،ومنع وقوع األخطاء قبل وقوعها (.)Javan & Jovanovic, 2010
• أهمية إدارة الجودة الشاملة:
تسعى إدارة الجودة الشاملة إلى خلق ثقافة متميزة ترتكز على تظافر جهود جميع أفراد املنظمة لتلبية حاجات وإشباع رغبات الزبائن بأقل تكلفة وجهد
ووقت ،فهي فلسفة جديدة إلدارة منظمات األعمال حيث تعمل على تحفيز القدرات وقابلية أفراد املنظمة لتحقيق التحسين املستمر لجودة املنتج ،وزيادة
كفاءة وفاعلية املؤسسة وخلق ميزة تنافسية وبالتالي بقاءها واستمرارهاُ ،ويعرف مصطلح الجودة الشاملة بأنه سياسة إدارية شاملة تتبعها املؤسسة
تتضمن مجموعة من الخطوات واإلجراءات التي تضمن الوصول إلى مستوى معين من اإلنتاجية يحقق الرضا الكامل للشركة والعميل على حد سواء،
وهذا يشير بوضوح إلى أن إدارة الجودة الشاملة أصبحت ذات أهمية واسعة للمنظمات يمكن إجمالها في النقاط التالية (قدور:)2015 ،
• ضمان الحصول على مخرجات ترض ي العمالء واملستفيدين باستمرار ،فالشركات واملؤسسات على اختالفها تضع رضا العميل واملستفيد في قمة
هرم أولوياتها.
• يؤدي نظام إدارة الجودة الشاملة إلى تخفيض التكلفة وزيادة الربحية.
• تؤدي الجودة إلى رضا املستهلك.
ً
ً
• يحقق نظام إدارة الجودة ميزة تنافسية وعائدا مرتفعا.
ً
• أصبح تطبيق إدارة الجودة الشاملة ضروريا للحصول على بعض الشهادات الدولية للجودة.
• تنمية الشعور بوحدة املجموعة وعمل الفريق والثقة املتبادلة بين األفراد.
ً
ان على الشركات التي تسعى لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة أن تبدأ باتخاذ قرار تطبيق هذا املفهوم بعد دراسته جيدا وشرحه لجميع مستويات
اإلدارة والعاملين في الشركة ،ثم وضع خطة عمل تتضمن اإلجراءات واألساليب التي ينبغي السير فيها ،ومن ثم تطبيقه ،وذلك يعني أن املنظمة باتت تنظر
إلى أنشطتها ككل متكامل بحيث تؤلف الجودة املحصلة النهائيةجهود وتعاون الزبائن الداخليين والخارجيين (العزاوي.)2005 ،
• أهداف إدارة الجودة الشاملة:
تهدف إدارة الجودة الشاملة إلى زيادة القيمة املضافة بتجنب األخطاء واكتشافها والقضاء عليها .وفي الحقيقة ال أحد يستطيع أن يصمد في وجه
املنافسة إال من يسعى إلى إرضاء العميل وتحقيق متطلباته ورغباته بدرجة عالية ،حيث تحظى تلك املتطلبات والرغبات بالقبول ،وبشكل مستمر ودائم
(العلي .)2008 ،كما يعمل نظام إدارة الجودة الشاملة على تحقيق جملة من األهداف للمنظمة واملتمثلة في اآلتي:
• زيادة القدرة التنافسية للمنظمات وزيادة كفاءة املنظمة في إرضاء الزبائن والتميز على املنافسين.
• زيادة إنتاجية كل عناصر املنظمة ورفع مستوى األداء.
• زيادة والء العاملين املنظمة.
• زيادة الربحية وتحسين اقتصاديات املنظمة.
• تنمية وتطوير مهارات وقدرات الثروة البشرية في املنظمة.
 . 2املنظمات الذكيةIntelligent Organizations :
إن مفهوم املنظمات الذكية تتضمن عمليات مسح وتكيف مستمرة مع البيئة أكثر من املسح الذي يتم من خالل التخطيط واملراجعة السنوية ،بل هي
عملية مستمرة تتضمن جهود املديرين االستراتيجيين الرامية الحداث موائمة ناجحة بين املنظمة والبيئة من خالل تطوير املزايا التنافسية باالعتماد على
الذكاء التنظيمي والتركيز علي مبادئ املنظمات الذكية ) .(Finkelstein & Jackson, 2005حيث أن بروز املنظمة الذكية كمفهوم معاصر والذي أكد على
عمليات البحث والتطوير في املنظمات املختلفة ثم اخذ يتدرج هذا املفهوم من داخل املنظمة ليشمل بعد ذلك تطور املنظمة ككل للضرورة التي اكتسبها
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من داخل املنظمات لذلك تطور هذا املفهوم حتى أصبح بشكل شامل يمثل املنظمة الذكية ( Teresko (2006.ظهر مفهوم املنظمة الذكية في حقل اإلدارة
ً
حديثا والذي استند على مبدأ التطور والتحسين املستمر .وهناك العديد من التسميات للمنظمة الذكية منها منظمات عالية االداء ،منظمة متميزة،
ومنظمات مستدامه .كما اشارت ( Albrecht (2002إلى ان املنظمة الذكية هي منظمة تستغل اإلمكانية الحقيقية للقوى العقلية الكلية التي تمتلكها أي
منظمة في استغالل املوارد املتاحة بأعلى طاقة (.)Mohhammadi & Babae, 2015
ويمكن تعريف الذكاء التنظيمي بانة مجموع القدرات املعرفية والخبرات التراكمية الكافية لدى اإلدارة ،والتي تمكنها من التعامل مع املشكالت التي
تواجه املنظمة ،واتخاذ القرارات الصائبة في الوقت املناسب (غنيم.)2017 ،
ً
ً
يعتبر مفهوم املنظمة الذكية مفهوما جديدا في الفكر اإلداري املعاصر ،ويشير إلى نوع معين من املنظمات التي تشجع التعلم وتسعى إليه ،فاملنظمات
الذكية كمفوم معاصر يدعو إلى التغيير في الطريقة التي تدار بيها منظمات االعمال مع األخذ في االعتبار مضامين كل من التعلم والتطوير والتدريب
والتنمية ردايدة( .)2016وقد تطور مفهوم "املنظمة الذكية" بعد ذلك ليركز بصورة أوسع على إدارة املعرفة والقدرة على اكتسابها والتعلم والتكيف ،فهي
منظمة تقاد باملعرفة وتتكامل إدارة املعرفة فيها مع مجموعة األدوات اإلدارية الفعالة األخرى املستخدمة ). Poulsen & Arthur (2005وعرف املنظمة
الذكية ( Charles, Handy, (2008بانها ليست مجرد استحضار للحقائق أو القنوات للمعرفة او انتفاع بالحكمة .وعرفها ( Azam (2012هي تلك املنظمة
القادرة على توزيع املعرفة في جميع مستويات املنظمة لتنسيق العمل .هي القدرة الالمحدودة للمنظمة الذكية للتعامل والسيطرة على التغيرات في بيئة
عملها.
اما العواملة ( )2015أثر قدرات التكنولوجيا املعلومات في الذكاء املنظمي :دراسة حالة في شركة ماركة  VIPفي األردن .هدفة الدراسة إلى التعرف على
أثر قدرات تكنولوجيا املعلومات في الذكاء املنظمي لشركة ماركة في األردن ،واعتمد الباحث أسلوب االستبانة التي تم توزيعها عمى العاملين في الشركة
والبالغ عددهم  200شخص ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي معنوي لقدرات تكنولوجيا املعلومات في الذكاء املنظمي ،كما توصمت الدراسة أن
ً
قدرات تكنولوجيا املعلومات تلعب دورا مهما في رفع وتحسين الذكاء التنظيمي في الشركة املدروسة مما يمكنها من االستجابة ملتغيرات املفاجأة وغير
املسبوقة في بيئة عملها.
ويشير الدعمي ( )2011إلى أن كلمة (ذكاء) مشتقة من الفعل الثالثي ذكا ويذكر املعجم الوسيط في أصل هذه الكلماة) :ذكت النار ذكوا ،وذكا ،وذكاء)
أي اشتد لهبها واشتعلت ،ويقال (ذكت الشمس) أي اشتدت حرارتها و(ذكت الحرب أي أتقدت و(ذكا فالن ذكاء) أي سرعة فهمه وتوقده .هناك تعريف
عادة للذكاء مان بينها تعريف ( Ford )2009والذي عرفه بأنه القادرة على املعرفة أو الفاهم أو التعامل ماع األوضاع الجديدة،كما عرفه )Cottrell(2003
بأنه (القدرة على نقل أو تحويل املهارات عند بروز املهام الجديدة) .وتختلف املنظمات الذكية  Organizations Intelligentعن غيرها من منظمات
األعمال ،إذ إنها تتكون من أنشطة واجراءات وأعمال تتعلق بالعاملين والتنفيذ والرقابة لبقية أنشطة املنظمة املختلفة ،وبطبيعــة اإلجراءات املتبعــة إلنجاز
األعمال ،ولذلك نجد أن هناك مفاهيم متنوعة للمنظمات الذكية.
كما عرفها العنزي و صالح ( )2009بأنها املنظمات التي تهتم في استثمار العقول املوجودة لديها ،وتكنولوجيا املعلومات املتوافرة لها ،من خالل نظام
قيمي راق يعتمد الشفافية واإلفصاح املعلوماتي ،وينبذ الهياكل الهرمية واملراكز الوظيفية كمبادئ أساسية له .ويمكن أن نعرف املنظمة الذكية بأنها
(املنظمة التي توفر ألفرادها العاملين أدوات النجاح الالزمة لجعل أعمالهم أكثر سهولة والذي يجعلها أكثر بقاءان في عالم األعمال املتغير وبالتالي تصبح
أكثر كفاءة عندما يقومون بإدارة أعمالهم بشكل أفضل) .فالفكرة الرئيسة للمنظمات الذكية بأنها تؤثر بعمق في كيفية التفكير حول حياة هذه املنظمات،
ً
حيث إن األفكار التي بنيت عليها تمثل تحديا كبيرا آلليات استخدام املعرفة بهدف وضع االستراتيجيات التنافسية والتوسعية على املستويين املحلي والعاملي
(.)Quinn, 2005
كما نظر ( Robert )2009إلى املنظمة الذكية من منظور الكفاءة في تحديده ملفهومها وذلك بأنها تتصف بأربع خصائص وهي :حب االستطالع،
التسامح ،الثقة والترابط (مشنان .)2016،وأما املنظمات األخرى التي تكون متيقظة لظروف التغير ،وتستجيب بشكل مبدع للتهديدات والفرص البيئية،
وتتعلم بشكل مستمر من خبرتها ،ومن أخطاء منافسيها ،سوف تظهر نفس املقدرات التاي يمكن أن يميز بها الناس األذكياء :متلهف ومتقبل لحب
االستطالع ،ومرن في استجابة ،وذو تعلم سريع ( .)Veryard,2000
• خصائص املنظمة الذكية:
وهي القدرة على التأثير بعمق في كيفية التفكير حول استخدام املعرفة بهدف وضع استراتيجيات تنافسية على املستوى املحلي والعاملي ( Quinn,
 .)2005وهي أيضا ممكن تعريفها على أساس املنظمة التي تهدف إلى تحقيق مكانة مستدامه على املدى الطويل ( ،Vickers (2000وعرفها (Filos (2005
هي تلك املنظمات التي لديها قدرة على سرعة الحركة والرشاقة في توليد املعرفة لغرض تحقيق أهدافها .ويمكن تعريف املنظمة الذكية بأنها تستفاد من
الفرص املتاحة من خالل التكيف املرن للمنظمة ملواجهة التحديات واملتغيرات الخارجية معتمدة على املرونة واملعرفة واملهارات لدى العاملين .التعلم
املستمر – توليد البدائل االستراتيجية – فهم البيئة .Schwaningor (2009) ,وهذا يميز األشخاص على أنهم أذكياء عن طريق تفكيرهم وطريقة عملهم
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وليس فقط من خالل سهولتهم في حل الحاجيات البسيطة في اختبارات معامل الذكاء الذهني .فالشخص الذكي يمتلك ثالث خصائص هي
( .)Veryard,2000
• القابلية العالية ألدراك املعلومات املعقدة في العالـ الخارجي.
• القابلية العالية لالستجابة للمعلومات بشكل مالئم.
• القابلية للتعلم بسرعة.
• أبعاد املنظمة الذكية:
تختلف أبعاد املنظمة الذكية باختالف الباحثين وآرائهم وباختالف األهداف التي يسعون إلى تحقيقها من دراستهم وأبحاثهم فقد حدد
( Matheson & Matheson)2001تسع مبادئ أساسية للمنظمة الذكية شملها في ثالث مجموعات وهي بمثابة تسهيالت لتنفيذ أفضل املمارسات في
املنظمة واذا ما تم تطبيقها فإنها تساعد املنظمة على تحقيق أهدافها وتساعدها على تعبئة املوارد التي تعمل بها وعلى فهم البيئة التي تتعامل معها وهي
كاآلتي:
• بلوغ الغاية أو تحقيق الهدف :أن املبدأ األساس ي االول هو عمليات تحقيق األهداف أو الغايات في املنظمات فال يمكن العمل بدون هدف
فاألهداف تعد خارطة العمل للمنظمات.
• نقل املوارد :ان عملية نقل املوارد هي "عملية الحصول على املوارد املختلفة من البيئة الخارجية من النقد واألصول واملباني وغيرها وتوظيفها
لصالح املنظمة في تحقيق األهداف األساسية واملهمة إلى عملها".
• فهم البيئة :ويشير الفيـ املدرك لبيئات األعمال من قبل املنظمات ،أالن هذه املنظمات تعمل في بيئة يحيطها الغموض واملنافسة وعظم املخاطر
(.(Schwanin ,2009
ويتفق كل من الطائي وآخرون ( :)2013الكرعاوي :)2016( ،مع نموذج ) Albrecht, (2002ويعتمد على ( )7أبعاد للمنظمة الذكية تتمثل في الرؤية
االستراتيجية واملصير املشترك وااللتزام الجماعي وضغط األداء وتطوير املعرفة والرغبة في التغيير واالنتظام والتوافق .أما ( Laing (2004فقد حاول بناء
إطار نظري للمنظمة الذكية أسماها  3C-OK Frameworkويتكون من االبعاد التالية :الذكاء الجماعي ،والتواصل والترابط ،والثقافة ،والتعلم التنظيمي،
وإدارة املعرفة وتعتمد هذه األبعاد على بعضها البعض ،وتشكل مع الديناميكية التي تعمل بها املنظمة نظام تكيفي معقد.
ً
فقد كانت هذه األبعاد األكثر استخداما من قبل الباحثين السابقين في دراساتهم واتفاق أكثر الباحثين على أن هذه األبعاد تعد جوهر املنظمة
الذكية وتميزها عن غيرها وتمثل الخصائص الجوهرية والرئيسية لحقل الفكر التنظيمي ،كما أنها تعد أبعادا تنظيمية بمنظورها االستراتيجي تستهدف
ً
اإلبداع والتجديد ومواكبة التميز وتحقق النجاحات وصوال إلى تحقيق االهداف املتمثلة ببناء املنظمات الذكية من خالل املهارات والقدرات املكاملة التي
ً
يمتلكها األفراد في املنظمة ،وتعتبر أيضا أكثر األبعاد مالئمه ملجتمع الدراسة املستهدف في هذه الدراسة وهو شركات نظم املعلومات الحاسوبية في االردن.
 .3الطريقة واالجراءات
ً
ً
ً
يتناول هذا الفصل وصفا للمنهجية املستخدمة في الدراسة وكذلك وصفا ملجتمع الدراسة ،ووصفا ألداة الدراسة ،ومتغيرات الدراسة املستقل
والتابع والوسيط ،واالجراءات املتبعة في تنفيذ الدراسة واملعالجة االحصائية لتحليل البيانات .وفيما يلي تفصيل ذلك:
• مـنهج الدراسة:
عـلى الرغم مـن تعدد املـناهج العلمية التي يمكن استخدامها في البحوث والدراسات العلمية كاملـنهج الوصفي والتجريبي إال أن الباحثة اعتمدت في
دراستها الحالية عـلى املـنهج الكمي (الوصفي -التحليلي) مـن خالل التعرف عـلى اثـر املتغيرات املستقلة في املتغيرات التابعة اعتمادا ًعـلى البيانات التي تم
ً
توفيرها مـن خالل االستبانة َ
املعدة خصيصا لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها.
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات امليدانية التي اتبع فيها االسلوب الوصفي التحليلي وبالتطبيق على اثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املنظمة
الذكية :دراسة تطبيقية في شركات نظم املعلومات الحاسوبية .اذا تم دراسة وتحليل البيانات ومقارنة متغيرات الدراسة من خالل اختبار الفرضيات وبيان
نتائج الدراسة وتوصياتها.
• االستراتيجيات املتبعة بالدراسة:
لقد اعتمدت الدراسة عـلى استراتيجـية املسح (املعاينة) ،لالجابة عـن أسئلة الدراسة وفرضياتها املختلفة ،وذلك باستخدام االحصاء الوصفي
واالستداللي للوصول إلى العالقات املختلفة وانتاج نماذج في هذه العالقات وصوال إلى امكانية اثبات السبب واالثـر.
• مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة مـن الوظائف اإلشرافية في شركات نظم املعلومات الحاسوبية ،والبالغ عددها ( )75شركة ،وألغراض أخذ العينة اإلحتمالية،
باالعتماد عـلى أسلوب املسحب العينة عشوائية البسيطة عـند مستوى خطأ للتقدير يعادل ( ،)%5ومستوى ثقة ( ،)%95وبذلك يتكون حجم املجتمع
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( )262فردا ً حسب ( .)Sekaran & bougie, 2012, 184ولضمان الوصول للعينة املحدد تم توزيع ( )165استبانه تم استرجاع ( )137استبعد ( )8مـنها
بسبب عدم اكتمال املعلومات .وبذلك يصبح عدد االستبانات الصالحة للتحليل ( )129استبانات ،بنسبة ( )%83مـن اجمالي االستبانات املوزعة.
• وحدة املعاينة:
تم توزيع االستبانات عـلى الوظائف االشرافية بالـشركات انظمة املعلومات الحاسوبية (املديرين واملهندسين البرامجيات) ،في انظمة املعلومات
الحاسوبية ،حيث تعتبر مسؤولية تنفيذ وتقييم عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها على املنظمة الذكية هي مـن املهام لتلك الوظائف ،في هذه
ً
الشركات .اعتمدت الدراسة عـلى العينة العشوائية البسيطة لغايات تمثيل املجتمع ،وبحسب جدول العينات إعتمادا عـلى حجم املجتمع الكلي إذا كان
هامش الخطأ املسموح به (.)%5
• اختبارالفرضيات:
 :H0-1ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويه ( )α ≤ 0.05لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها على املنظمة الذكية بأبعادها في شركات
انظمة املعلومات الحاسوبية.
جدول ( :)1أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املنظمة الذكية
املتغير
التابع
املنظمة
الذكية

ملخص
النموذج

جدول املعامالت

تحليل التباين

R

R2

F

Sig

0.780

0.610

179.27

0.00

البيان
الثابت

B

S.R

T

Sig

0.139

0.040

3.475

0.000

الهدف االستراتيجي

0.167

0.037

4.487

0.000

الهيكل التنظيمي
املعرفة الفردية

0.130
0.149

0.033
0.039

3.939
3.787

0.001
0.000

*يكون التأثيرذا داللة إحصائية عـند مستوى ()= 0.05

تشير نتائج الجدول السابق أن معامل االرتباط ) (R=0.780يشير إلى العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع ،كما أن اثـر املتغيرات املستقلة
(تطبيق إدارة الجودة الشاملة) عـلى املتغير التابع (املنظمة الذكية) هو اثـر ذو داللة إحصائية ،حيث كانت قيمة ) ( Fاملحسوبة ( ،)179.27وبمستوى
داللة ) (Sig=0.000وهو أقل مـن( ، )0.05حيث ظهر أن قيمة معامل التحديد ) (R2 =0.610وهي تشير إلى أن ( )%61مـن التباين في (تطبيق إدارة الجودة
الشاملة) يمكن تفسيره مـن خالل التباين في (املنظمة الذكية).
أما جدول املعامالت فقد أظهر وأن قيمة Bعـند بعد (الهدف االستراتيجي) فقد بلغت ( )0.167وقيمة ) (tعـنده هي ( ،)4.487وبمستوى داللة
) ،(Sig=0.000مما يشير إلى أن اثـر هذا البعد معـنوي .وقد بلغت قيمة Bعـند بعد (الهيكل التنظيمي) ( )0.130وقيمة tعـنده هي ( ،)3.939وبمستوى
داللة ( ،)Sig=0.001مما يشير إلى أن اثـر هذا البعد معـنوي .وبلغت قيمة )(Bعـند بعد (املعرفة الفردية) ( )0.149وقيمة tعـنده هي ( ،)3.787وبمستوى
داللة ( ،)Sig=0.000مما يشير إلى أن اثـر هذا البعد معـنوي.
ً
وإعتمادا عـلى ما تم الوصل إلية مـن خالل نتائج إختبار اإلنحدار املتعدد فال يمكن القبول بالفرضية الصفرية والقبول بالفرضية البديلة والتي
تنص عـلى " يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويه ( )α ≤ 0.05لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها على املنظمة الذكية بأبعادها في شركات
انظمة املعلومات الحاسوبية".
 :H01-1ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويه ( )α ≤ 0.05لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها في الهدف االستراتيجي في شركات
انظمة املعلومات الحاسوبية.
اختبارتحليل االنحدارالبسيط لتأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الهدف االستراتيجي.
جدول ( :)2أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الهدف االستراتيجي
املتغير التابع
الهدف االستراتيجي

ملخص األنموذج

معامالت االنحدار

تحليل التباين

( )R

R2

F

*Sig

B

S. E

T

*Sig

0.68

0.46

104.82

0.00

0.62

0.0605

10.24

0.00

*يكون التأثيرذا داللة إحصائية عـند مستوى ()α ≤ 0.05
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يوضح الجدول نتائج تحليل اإلنحدار البسيط ألثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها مجتمعة في الهدف االستراتيجي ،فقد تبين بأن قيمة معامل
اإلرتباط قد بلغت ( )0.68( )Rوكانت قيمة معامل التحديد ( ،)0.46( ) R2وهذا يعني أن التغير في تطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها مجتمعة تفسر
ما نسبته ( )%46من التباين في الهدف االستراتيجي .وقد أشارت قيمة ( )Fوالبالغة ( )104.82وبمستوى داللة ( ) Sig.بلغت ( )0.00إلى معنوية هذا التأثير
وهي أقل من نسبة التأثير املقبولة فى هذه الدراسة وهى ( .)0.05كما بلغت درجة التأثير ( )0.62( )Bأي أن التغيربوحدة واحدة في تطبيق إدارة الجودة
الشاملة يؤدي إلى التغيربنسبة ( )%62فى الهدف االستراتيجي ،وأن قيمة ) (t=10.24عند مستوى ثقة ) (Sig=0.000وهذه تؤكد معنوية املعامل عند
ً
مستوى ( .)α ≤ 0.05وإعتمادا على ما تم الوصل إلية من خالل نتائج إختبار اإلنحدار البسيط فأل يمكن القبول بالفرضية الصفرية والقبول بالفرضية
البديلة والتى تنص على " يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويه ( )α ≤ 0.05لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها في الهدف االستراتيجي في
شركات انظمة املعلومات الحاسوبية.
 :H01-2ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويه ( )α ≤ 0.05لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها في الهيكل التنظيمي في شركات انظمة
املعلومات الحاسوبية.
جدول ( :)3أثرتطبيق إدارة الجودة الشاملة في الهيكل التنظيمي
املتغير التابع
الهيكل التنظيمي

ملخص األنموذج

معامالت االنحدار

تحليل التباين

( )R

R2

F

*Sig

B

S. E

T

*Sig

0.68

0.46

102.22

0.00

0.65

0.0642

10.11

0.00

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

يوضح الجدول نتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها مجتمعة في الهيكل التنظيمي ،فقد تبين بأن قيمة معامل
االرتباط قد بلغت ( )0.68( )Rوكانت قيمة معامل التحديد ( ،)0.46( ) R2وهذا يعني أن التغير في تطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها مجتمعة تفسر
ما نسبته ( )%46من التباين في الهيكل التنظيمي .وقد أشارت قيمة ( )Fوالبالغة ( )102.22وبمستوى داللة ( ) Sig.بلغت ( )0.00إلى معنوية هذا التأثير
وهي أقل من نسبة التأثير املقبولة فى هذه الدراسة وهى ( .)0.05كما بلغت درجة التأثير ( )0.65( )Bأي أن التغير بوحدة واحدة في تطبيق إدارة الجودة
الشاملة يؤدي إلى التغير بنسبة ( )%65فى الهيكل التنظيمي ،وأن قيمة ) (t=10.11عند مستوى ثقة ) (Sig=0.000وهذه تؤكد معنوية املعامل عند مستوى
( .)α ≤ 0.05واعتمادا على ما تم الوصل إلية من خالل نتائج اختبار االنحدار البسيط فال يمكن القبول بالفرضية الصفرية والقبول بالفرضية البديلة
والتى تنص على "يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويه ( )α ≤ 0.05لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها في الهيكل التنظيمي في شركات
انظمة املعلومات الحاسوبية.
 :H01-3ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويه ( )α ≤ 0.05لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها في املعرفة الفردية في شركات انظمة
املعلومات الحاسوبية.
جدول ( :)4أثر قواعد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املعرفة الفردية
املتغير التابع
املعرفة الفردية

ملخص األنموذج

معامالت االنحدار

تحليل التباين

( )R

R2

F

*Sig

B

S. E

T

*Sig

0.61

0.37

70.56

0.00

0.63

0.075

8.40

0.00

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

يوضح الجدول نتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها مجتمعة في املعرفة الفردية ،فقد تبين بأن قيمة معامل
االرتباط قد بلغت ( )0.61( )Rوكانت قيمة معامل التحديد ( ،)0.37( ) R2وهذا يعني أن التغير في تطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها مجتمعة تفسر
ما نسبته ( )%37من التباين في املعرفة الفردية .وقد أشارت قيمة ( )Fوالبالغة ( )70.56وبمستوى داللة ( ) Sig.بلغت ( )0.00إلى معنوية هذا التأثير وهي
أقل من نسبة التأثير املقبولة فى هذه الدراسة وهى ( .)0.05كما بلغت درجة التأثير ( )0.63( )Bأي أن التغير بوحدة واحدة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة
يؤدي إلى التغير بنسبة ( )%63فى املعرفة الفردية ،وأن قيمة ) (t=8.40عند مستوى ثقة ) (Sig=0.000وهذه تؤكد معنوية املعامل عند مستوى ( ≤ α
 .)0.05واعتمادا على ما تم الوصل إلية من خالل نتائج اختبار االنحدار البسيط فال يمكن القبول بالفرضية الصفرية والقبول بالفرضية البديلة والتي
تنص على "يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويه ( )α ≤ 0.05لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها في املعرفة الفردية في شركات انظمة
املعلومات الحاسوبية.
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النتائج والتوصيات
إن النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية والتي هدفت لتعرف على لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بأبعادها في شركات انظمة املعلومات
الحاسوبية ،والتي في ضوئها كانت ابرز النتائج التالية:
النتائج:
يوجد تقييم جيد لتوافر أبعاد الذكاء التنظيمي الخاصة بمحور الرؤية االستراتيجية واملتعمقة بامتالك شركات نظم املعلومات الحاسوبية القدرة
على تحقيق التطور املستمر ،و وضع تصور واضح ملستقبليها في بيئة أعمال متقلبة ،و وضع األهداف املستقبلية وتحقيقيا ،وقدرتها على االستنباط
واالبتكار.
يوجد تقييم جيد لقدرة شركات التأمين املدروسة على خلق املعرقة واستخدامها ،وتدفقها بسيولة عبر املستويات اإلدارية ،وتوافر ثقافة تشارك
املعرفة بين العاملين ،ودعم نظم املعلومات في الشركات لنشر املعرفة ،وتطبيق برامج التدريب املستمر إلكساب العاملين املعرفة الحديثة.
ً
يوجد تقييم جيد لتوافر أبعاد الذكاء التنظيمي الخاصة بمحور رفع العاملين وجدانيا لبذل مزيد من الجيود والتي تتعمق بتحفيز الشركة املدروسة
ملرغبة لدى العاملين ملعمل الجماعي ،ولشعورهم باإليمان بأهداف الشركة والعمل على تحقيقها ،وأن اإلدارة تضع مصالح العاملين في محور اهتمامهما،
وإلقبال العاملين عمى أداء أعمالهم بحيوية ،وتعبيرهم عن احساسيهم بالفخر واالعتزاز النتمائهم للشركة التي يعملون فيها.
التوصيات:
 .1تعزيز قدرة الشركات عل ى االبتكار والبحث عن خدمات جديدة يمكن أن تلبي حاجات ورغبات العمالء بشكل أفضل ،مع وضع التصورات
االستراتيجية وتحديد األهداف بشكل دقيق بما يمكن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املنظمة الذكية في شركات نظم املعلومات الحاسوبية من
القيام بدورها املطوب منها.
 .2تدريب العاملين في الشركات بشكل متخصص إلكسابهم املعرفة الحديثة املتعمقة بكل ما هو جديد في مجال الخدمات وتكنولوجيا ،واستخدام نظم
املعلومات الحديثة بما يضمن تدفق املعلومات بشكل أسرع بين مختلف املستويات اإلدارية.
 .3تعزيز اهتمام شركات نظم املعلومات الحاسوبية بإعادة تصميم هياكلها التنظيمية بما يسمح بتفويض أكبر ملسؤوليات والصالحيات للمستويات
اإلدارية الدنيا كأحد األبعاد املهمة التي تمكن من االستفادة من مزايا الذكاء التنظيمي.
 .4تعزيز اإليمان لدى العاملين بأهمية العمل الجماعي وتعزيز ثقافة الفريق بين العامليين واملنافسة اإليجابية البناءة.
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Abstract: This research study aimed to identify the impact of the application of total quality management, in the
smart organization on computer information systems companies. The main field of this study included (39)
computer information systems companies in Jordan. Furthermore, the importance of this study is to link the
elements of total quality in the construction and industry of the smart organization, a requirement for continuous
linkage and achieve continuous improvements and build a competitive advantage that enables it to survive and
quick access to customers. Therefore, the study aimed at demonstrating the impact of the application of total quality
standards to reach the smart organization. After analyzing the data and testing the hypotheses, the study reached
many conclusions. Therefore, if the smart organizations seek to be organizations with a great competitive
advantage, they should install these changes in their roots to become a process rooted in building the foundations
and solid rules through the introduction of all assistive technologies and foundations of modern management.
Finally, this researcher has concluded many recommendations, most notably, that smart organizations should start
applying quality standards effectively and practically while continuing to improve their continuous performance
for the purpose of continuity and sustainability in making these organizations smart and distinct among similar
organizations.
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Abstract: This study aims at identifying the impact of reinsurance operations on earnings management in the 16
Jordanian insurance companies listed on the Amman Stock Exchange for the period 2014-2018. The data and
information were collected from the financial statements and reports of these companies. O1s Regression was used
to test the hypothesis of the study. The findings of the study show that there is a positive impact of reinsurance
operations on the earnings management in the Jordanian insurance companies, i.e. there are high earnings
management practices in companies that have flowed for the insurance operation.
The study recommends that other insurance tools should be used, whether legal, mutual or facultative
reinsurance.

Keywords: reinsurance; earnings management; insurance companies.

1. Introduction
Insurance plays an important role in the modern economy, where various types of insurance companies are
nowadays performing many functions, as they are a tool for saving, investing and financing. Insurance companies
are considered financial institutions that collect money and then invest it in various economic fields (Weiss, 2019).
Insurance companies reinsure part of their operations with other companies, whether companies that
specialize in reinsurance operations or normal insurance companies.
The reinsurance is one of the most important operations that these companies perform, whether with external
or local companies, given that they transfer money for partial or full insurance with these companies. This may,
therefore, affect their profits, financial liquidity, and financial position.
Earnings management is considered one of the phenomena that emerged at the end of the last century. It
describes an accounting and financial phenomenon when some companies seek to create a good impression of the
businesses they do. They do so by showing their annual profit in a way that implies that a company's revenue status
is good for users. The earnings management is performed through management practices resulting from the
selection of a company’s accounting policies, to mislead shareholders and users of financial statements (Gul et al.,
2013). Thus, this study aims to show the impact of reinsurance operations on earnings management in insurance
companies.
1.1. Research Problem
The study seeks to identify the relationship between reinsurance operations and earnings management and
their impact on the financial statements and test the impact of that relationship on earnings management.
1.2. Research Significance
This applied study is significant since it seeks to verify that both incoming and outgoing reinsurance operations
have an impact on earnings management practices in Jordanian insurance companies listed on the Amman Stock
Exchange. This is achieved by examining reinsurance premiums, whether paid or received, and their impact on
optional and total benefits to measure earnings management. In theory, this study highlights the concepts of
reinsurance and earnings management in Jordanian insurance companies.
1.3. Research Objectives
This study aims to identify the impact of reinsurance operations and earnings management performed by
insurance companies, by defining the reinsurance operations and the relationship between them and the earnings
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management in Jordanian insurance companies listed on the Amman Stock Exchange. It also seeks to test a
company’s ability to limit earnings management practices carried out to increase confidence in the financial
statements and reports issued by these companies.
1.4. Research Hypotheses
To achieve objectives and address the problem of this study, the following hypothesis was developed:
H0: There is no statistically significant effect of reinsurance operations on earnings management in Jordanian
insurance companies listed on the Amman Stock Exchange.

2. Theoretical Framework and Literature Review
Reinsurance is the transfer of part or all of the insurance business contracted by an insurance company to
another insurance company (Reinsurance Company), where the value of the insurance amount held by the former
company is under the name of retention, while the latter company is under the name of the assignee. The
reinsurance company may reinsure its business with a third company (reinsurance), and the insurance company
uses reinsurance companies for protection against losses. The reinsurance operation provides protection and
minimizes a company’s losses where the reinsurance company pays part or all of the losses that exceed a company's
retention limit.
2.1. Importance of Reinsurance
• It helps increase the underwriting capacity of an insurance company, where an insurance company, when
insuring part or all of its insurance business, can accept some insurances that exceed its retention limit, and then
it can reinsure the excess limit with another insurance company.
• It contributes to the stability of profits where reinsurance can reduce the effects of large fluctuations in the
financial results of the insurance company due to changes in economic and social conditions and natural
disasters faced by the country in which the insurance company is located.
• It reduces the unearned premium provision, as the reinsurance operation reduces the amount of the earned
premium provision required by law.
• It protects against losses as the reinsurance operation provides protection reduces losses, as the reinsurance
company pays part or all of the losses that exceed the company's retention limit.
• It excludes certain types of insurance, as reinsurance allows the transfer of the insurer's obligations from the
applicable insurance to another insurer, and the insurer remains financially responsible for covering the
insurance policies.
• It helps receive advice and assistance from the reinsurer as the reinsurer provides assistance related to pricing,
retention limits, and policy cover.
• It helps protect insurance companies from bankruptcy. If an insurance company insures a significant risk, it may
go bankrupt when the risk occurs, but when it reinsures that risk with one or more reinsurance companies, the
reinsurance companies will pay a certain percentage of the loss that equals to the percentage that was accepted
for reinsurance. This will keep an insurance company in a safe position.
• Reinsurance methods are divided into proportional and non- proportional insurance agreements. The
proportional agreements determine the share that the company wants to bear from the size of the insurance,
and place the remaining balance with the reinsurance company. Under such agreements, several insurance
companies are used and insurance premiums and losses are distributed proportionally among the insurance or
reinsurance companies. As for the non-proportional agreements, they depend on the loss ratio that the insurance
company wants to bear.
2.2. Types of Reinsurance
• Facultative Reinsurance: a company optionally reinsures its insurance operation with another company or
according to an agreement.
• Obligatory Reinsurance: a company reinsures part or all of its insurance operation with other companies.
• Compulsory Reinsurance: a company reinsures part or all of its insurance operation with other companies
under the law that obliges the local company to reinsure with national companies.
Hence, reinsurance is a complement to the idea of insurance, i.e. fragmentation of risks and losses to be
distributed among companies.

2.3. Incoming and Outgoing Reinsurance Operations
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Insurance companies receive reinsurance operations from other insurance companies, according to the
reinsurance policies specifying the terms agreed between the two companies, showing the percentage of the
premiums in which, the company is reinsured, the commission, the insured risks, the percentage of the company's
contribution to compensation, reinsurance period, etc. Incoming reinsurance operations do not differ from direct
insurance operations, except that those insured in direct insurance are the insured clients in reinsurance, which are
insurance companies or other reinsurance companies.
2.4. Recording Incoming and Outgoing Reinsurance Operations
The incoming reinsurance operations are recorded in the same direct insurance records according to the type
of insurance. An insurance company may allocate records to prove the incoming reinsurance operations,
reinsurance premiums received by the company from other insurance or reinsurance companies, the commissions
incurred by the company in return for that as well as the compensation so that a company has full statistical data
on reinsurance operations for each type of insurance. The central daily entries for incoming reinsurance operations
are similar to those explained in the revenue section. Usually, reinsurance premiums are not collected from other
insurance or reinsurance companies. Commissions and compensation are not paid to these companies immediately
after each reinsurance operation, rather current accounts are opened for each company in the other books of the
company and the settlement between the two companies is made at the end of each accounting period. At the end
of the fiscal year, accounts for reinsurance operations contained in the accounts of direct insurance operations are
closed (premiums and compensation).
The incoming reinsurance commission incurred by the company is considered one of the elements of expenses
and is closed at the end of the fiscal year on the debit side of the revenue and expense account allocated to the
insurance branch.
2.5. Concept of Earnings Management
Earnings management is described as (cosmetic accounting, creative accounting, financial engineering, gains
facilitation, and income facilitation), where the concept of earnings management is used in the United States while
the concept of creative accounting is used in Europe. Many studies paid attention to earnings management,
including (Francis and Yu, 2009; Gul et al., 2013; Kwon et al, 2014) which is performed by companies in general and
by public shareholding companies in particular.
The earnings management has a clear effect on the quality of the financial statements issued by various
companies, and therefore this effect is reflected in the parties interested in the financial statements to make
different decisions. According to (Fields et al., 2018) earnings management is personal estimates that executives
use when preparing published financial reports to mislead users of these statements or to influence the level of
achievements of a company that is managed to serve the contractual relationship between management and owners
(shareholders).
2.6. Aim of Earnings Management
Some companies use earnings management to achieve the desired goals and this is done through expenses and
revenues and the management of reserves. The management seeks to reduce fluctuations in the financial statements
and maintain a certain degree of profit growth to mitigate the risks and show the financial performance of the
company in its natural and stable position. Therefore, the researchers unanimously agree that there are two motives
for the practice of earnings management. The first motive is related to achieving management-related goals, and the
second is related to influencing interested parties in accounting information by demonstrating the efficiency of the
company in achieving its goals to continue its business in the competitive market (Rankin et al., 2012).
2.7. Earnings Management Practices
The company's management has interventions in earnings management from several areas related to its
relationship with the company. Examples of this include but not limited to Schaltegger and Burrit (2017)
• Managers use the full completion method or the percentage of completion that relates to long-term contracting
agreements, and the aim is to provide ideal estimates for the business that has been completed.
• To calculate ideal estimates for the useful life and scrap value of the asset for which the depreciation premium
calculation is required, and then reduce the depreciation expense and maximize profits.
• To classify some of the costs that were not included in the production process as production costs, which are
the costs of a period, and therefore this leads to lower expenses for the period and to maximize profits.
• Profits that result from the sale of assets must be recognized during the period in which this process takes
place. However, management of the company manipulates the timing of recognition associated with the sale
process such as fixed assets and the securities leading to the increase in profits.
• The management treats the expenses of the period as non-periodic (capital) expenses and is charged to the
assets, as it must treat them as periodic expenses, and this maximizes profits accordingly.
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• The management accelerates the sale process, to increase profits, and this is done by providing customers with
incentive payments.
2.8. Consequences of Earnings Management Practice
The management realizes that earnings management practice brings benefits to the company in the short term,
but it may lead to serious problems in the long term, namely (Clikeman, 2003).

• Concealing the Operational Management Problems
Earnings management practice is not limited to senior management only, as it is practiced at the level of
operational management.
The operational management managers rectify the financial statements to obtain promotions and rewards or
avoid bad criticism on performance. Therefore, the most important risks of earnings management lie in the
management where they do not inform the senior management of the operation problems, which keeps the
mistakes for a long period without finding solutions.

• Staying away from ethical standards
Even if earnings management does not explicitly violate accounting standards, its practice is morally
questionable since the practice of earnings management and informing employees that misrepresenting and
concealing facts is acceptable to constitute an ethical climate that permits the existence of other questionable things,
leading to gradual lack of ethics, and then creating fundamental errors in the financial statements.

• Reducing Value of the Company
In some cases, management makes many operational decisions to influence short-term profits. However, such
decisions lead to damages to economic efficiency in the long-term. For example, the company postpones the
revenues that are made by selling a product on October 27 on terms that may be better if it is sold to the same
customer in February of the next year. This applies to the discretionary expenses, where the delay of which leads to
damage to the company's performance in the long term and consequently delays the research and development,
training of workers, and maintenance, which may result in a loss in the company's share in the financial markets,
low production and equipment failure.

2. 9. Ways to Reduce Earnings Management Practice
Flexibility available in accounting standards is a way to facilitate the practice of earnings management by a
company's management. The standards makers, therefore, make great efforts to limit the earnings management
practice, including (2016, Shahzad):
• To encourage disclosure of discretionary matters.
• To be accurate and not to deviate from the scope of standards when applying, including requirements for
disclosure of each standard.
• To determine a suitable time to apply the standards.
Due to the novelty of the study, it was difficult to obtain studies directly related to the topic. The following are
some studies that cover some aspects of the topic:
• Somali (2010) Factors affecting profitability in Jordanian insurance companies
This study aims to identify the factors affecting the profitability of the Jordanian insurance companies
measured by several profitability rates and some structural indicators of a company's capital, like a company's size,
ownership structure, de debt ratio, and maturity and some factors affecting the insurance business. The findings of
the study show that there is a direct relationship between the size of the company and the profitability rate in
insurance companies, and it recommends that insurance companies should cooperate in terms of data and
information.
• Cardoso, Martinez and Teixeira, (2014) "Free Cash Flow and Earnings Management in Brazil: The Negative Side
of Financial Slack"
This study aims to identify whether the management of the Brazilian companies that enjoy high free
operating cash flows and relatively weak growth rates practice earnings management, to avoid investing in projects
with a negative net present value. The study population was all non-financial companies listed on the Brazilian
market. The findings of the study show a positive effect of free operating cash flows on earnings management in
Brazilian companies, i.e. earnings management practices in Brazilian companies increase when there is a high free
operating cash flow. However, the findings of the study show a negative effect of the growth rate on earnings
management in Brazilian companies, i.e. the Brazilian companies with low growth rates tend to practice earnings
management.
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• Abu Ruman (2017) " Effect of Earnings Management on Profit Distribution Policy"
The study aims to investigate the impact of earnings management on dividends policy for Jordanian banks
listed in the Amman Stock Exchange whether dividends policy affected by the earnings management practices. The
sample includes 112 year - observations over seven years 2009 - 2015 for all 16 banks divided into 13 commercial
banks and 3 Islamic banks. Using panel logistic regression analysis and model to predict the dividend-paying ability
of the banks and test the study hypotheses, the findings of the study indicate that earnings management has a
significant negative impact on dividends policy, furthermore, the results show that larger and more profitable banks
tend to pay dividends, the study recommends earnings management practices.
• Abu Aisha (2019) "Effect of Technical Accounting Provision of Insurance Operations on Profitability of Insurance
Companies Listed on Amman Stock Exchange"
This study aims to explain the impact of the technical accounting provisions for life insurance operations on
the profitability of insurance companies listed on the Amman Stock Exchange for the period 2014-2018, which are
in their financial statements technical accounting provision and number (19) through the use of Views software for
cross-sectional time series analysis. The researcher used to measure profitability, return on assets, return on equity
and return on investment, while the natural logarithm of the value of the technical accounting provisions for life
insurance operations was used as an independent variable. The results of the use of the regression equation for
panel data shows a negative impact of the technical accounting provision for life insurance operations on the return
on assets of insurance companies listed on the Amman Stock Exchange, The researcher recommended that future
studies should be carried out using indicators other than profitability indicators.
• Hamzeh, et al (2019) “Impact of Medical Insurance Contracts Elements on the Profitability of Hospitals”
This study aims at identifying the impact of the elements of medical insurance contracts on the profitability
of hospitals- a case study. To this end, the researchers collected the financial statements and the analytical reports
of medical claims and the determinants of the origin of these claims (the actual deduction) from the accounts of the
Islamic Hospital as well as the contracts and agreements signed between the Islamic Hospital and insurance
companies showing the agreed contractual deduction on the hospital services, (The Medical Laboratories
Department, Radiology Department, Pharmacy Department, Medical Procedures Department, and Medical Supplies
Department) for the period 2006-2016. A set of appropriate statistical methods were applied through the SPSS
program. The study results show that the study variable has, to a large extent, an impact on the profitability of the
Islamic Hospital. The study provided a set of recommendations, mainly: establishing a division of medical approvals
and audits that coordinates between the insured and the insurance company to guarantee the veracity of medical
procedures.

3. Methodology of the Study
To achieve the objectives of the study, the study population is composed of 16 Jordanian insurance companies
listed on the Amman Stock Exchange, according to the website of Amman Stock Exchange, for the period 2014-2018.
The Descriptive Analytics Approach was used in this study depending on a set of research tools in theoretical
and applied aspects based on the data and information contained in the financial reports and statements of the
insurance companies to test the hypothesis of the study.
The following variables were used to achieve the objectives of the study:
• Independent Variable (Reinsurance Operations):
The following equation was used to measure reinsurance operations:
Net premiums = received and accrued premiums + received reinsurance premiums – paid reinsurance premiums
Where:
Received reinsurance premiums: the sums payable to the company for reinsurance business by other companies.
Paid reinsurance premiums: the sums payable by the company for reinsurance with other companies.
•

Dependent Variable (Earnings Management):
The modified Johns model was used to measure earnings management as (Subramanyam, 1996) indicated
that it was the strongest model used in the disclosure of earnings management. It also provided evidence that the
optional benefits estimated by this model are priced by the market. However, the coefficient of optional benefits is
less valuable than the coefficient of non-optional benefits. This means that market parties see optional benefits as a
less reliable element, which means that the optional benefits are more prone to manipulation by managers and are
therefore a valid measure of earnings management.
The optional benefits were used to measure earnings management so that the equation taken from the
following study was modified in proportion to the study variables. (Cardoso, Martinez and Teixeira, 2014).
Optional benefits = total benefits – non-optional benefits
DA i,t = (TACC i,t / TA i,t-1) - NDA i,t
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Where:
DA i,t: optional benefits of (X) company in (X) year
(TACC i,t / TA i,t-1): total benefits of (X) company in (X) year
NDA i,t: non-optional benefits of (X) company in (X) year
TACC i,t/ TA i,t-1= α1(1/TA i,t-1) +α2{(ΔREV i,t) / TA i,t-1)} +α3 (PPE i,t/ TA i,t-1) +εt
Where:
TA i, t-1: total assets of (X) company in (X-1) year
ΔREV i,t: change in revenues of (X) company in (X) year
i,tPPE: long-term assets of (X) company in (X) year
NDA i,t= α1(1/TA i,t-1) +α2{(ΔREV i,t- ΔAREC i,t) / TA i,t-1)} +α3(PPEi,t/ TA i,t-1)
Where:
TA i, t-1: total assets of (X) company in (X-1) year
ΔREV i,t: change in revenues of (X) company in (X) year
ΔAREC i,t: change in benefits of (X) company in (X) year
i,tPPE : long-term assets of (X) company in (X) year

4. Model of the Study:
To examine the relationship between reinsurance operations and earnings management in Jordanian
insurance companies, the following form of (Cardoso, Martinez and Teixeira, 2014) will be used after modifying it
to suit the study variables:
DAit = α + β1*R Iit + eit
Where:
DA it: optional benefits of (X) company in (X) year
R I it: reinsurance operations of (X) company in (X) year
Analyzing Study Data and Testing Hypotheses
• Descriptive Statistics of the Study Variables:
Table (1): Descriptive Statistics of the Study Variables
(Variable)
Optional benefits
Reinsurance
operations

(N)
408
408

(Minimum)
.00148
-.48272

(Mean)
.1156743
-.0245179

(Maximum)
.67214
.63278

(Std. Deviation)
.11731896
.09221960

Table (1) shows the descriptive statistics of the study variables related to 16 insurance companies listed on
the Amman Stock Exchange for the period (2014-2018). The table shows that the variable of the optional benefits,
which represents the extent to which the net income deviates from the net flows from the reinsurance operations.
On average, there are earnings management practices in the Jordanian insurance companies during the study
period.
• Collinearity Diagnostic
To ensure that there is no linear interrelation problem, the Diagnostic Collinearity test was used by
calculating the tolerance and VIF factor (Gujarati, 2009) indicated that if the value of (VIF) is greater than 10 and
the value of tolerance is less than (0.05), then there is a linear interrelation problem in the data (Multicollinearity
Problem). Table (2) shows that (VIF) is less than 10 and the value of (Tolerance) is greater than (0.05) and this
means that there is no linear interrelation problem in the data.
Table (2): Collinearity Diagnostic
Variable
Reinsurance operations

Tolerance
0.896

VIF
1.116

• Matrix of correlation between dependent, independent, and control variables
Table (3) shows the Matrix of Pearson-Correlation between the dependent variable represented by the
optional benefits as an indicator of earnings management practices in Jordanian insurance companies listed on the
Amman Stock Exchange, and the independent variable represented by reinsurance operations.
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Table (3): Pearson-Correlation Matrix
Variable
Reinsurance operations

Correlation Factor
0.118**

Table (3) shows that there is a statistically positive correlation between the optional benefits in Jordanian
insurance companies listed on the Amman Stock Exchange and both variables of reinsurance operations and
earnings management.
• Testing Hypotheses and Discussing Findings
To achieve the objective of the study (identifying the effect of reinsurance operations on the optional benefits
as an indicator of earnings management practices in Jordanian insurance companies listed on the Amman Stock
Exchange), and to test the hypothesis of the study, the OLS Regression model was used as shown in Table (4).
Table (4): OLS Regression model Test Results
Variable
Reinsurance operations
Constant

Regression coefficient
(Beta)
0.306

t value

Significance

6.369

.000**

Durbin-Watson coefficient = 1.986
Adj-R2 = 0.157

F value = 19.882
Significance = 0.000

The calculated F value (19,882) at the level of significance (0.000) indicates the significance of the model and
its applicability, and it can be considered good for the process of estimating factors. (Adj-R2) indicates that the
variables affecting this model explain (15.7%) of the dependent variable (optional benefits) as an indicator of
earnings management practices in Jordanian insurance companies listed on the Amman Stock Exchange.
Table (4) also shows the results of the Durbin-Watson test, which explains the extent of the correlation
between random errors in the model. At large, the problem of autocorrelation appears in the model if the adjacent
views are interrelated, which will affect the validity of the model. (Gujarati, 2009) considered that if this value
ranges between 1.5 and 2.5, then there is no Autocorrelation problem. Table (4) shows that the value of the DurbinWatson test is 1.986, which indicates that there is no Autocorrelation problem in the regression in the model.
Hypothesis 1
Table (5) shows the results of the H1 test, which states that "there is no statistically significant effect of
reinsurance operations on the earnings management in Jordanian insurance companies listed on the Amman Stock
Exchange."
Table (5): Results of H1 hypothesis test
Variable
Reinsurance Operations

Regression coefficient (Beta)

t value

Significance

0.306

6.369

.000**

Table (5) shows that the optional benefits, which are an indicator of earnings management practices in
Jordanian insurance companies, are positively affected by reinsurance operations, at a significant level of 1%. This
indicates that the optional benefits are high in companies that have flowed for reinsurance operations. In other
words, there are high earnings management practices in companies that have flowed for reinsurance operations.
The reason beyond this may be due to the conflict of interests between the related parties, or what is known as the
agency problem that increases with the availability of reinsurance operations, which in turn leads to the emergence
of earnings management practices. Accordingly, H1 was rejected and the alternative hypothesis "there is a
statistically significant effect of reinsurance operations on earnings management in Jordanian insurance companies
listed on the Amman Stock Exchange” was accepted ".
Findings
• There is a statistically significant effect of reinsurance operations on earnings management in Jordanian
insurance companies listed on the Amman Stock Exchange, since the optional benefits, which are an indicator
of earnings management practices in the Jordanian insurance companies, are positively affected by reinsurance
operations, indicating that optional benefits are high in companies with high reinsurance operations.
• There are high earnings management practices in companies that have reinsurance operations. The reason
beyond this may be due to the conflict of interests between the related parties, or what is known as the agency
problem that increases with the availability of reinsurance operations, which in turn leads to the emergence of
earnings management practices.
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Recommendations
In light of the findings of the study, the following recommendations are provided:
• To pay more attention to reinsurance operations, as an indicator of the extent of earnings management
practice in Jordanian insurance companies listed on the Amman Stock Exchange.
• Some factors, such as the form of reinsurance operations whether legal, mutual or facultative, should be
taken into account as tools that affect earnings management in Jordanian insurance companies listed on the
Amman Stock Exchange.
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Abstract: The purpose of this paper is to examine the effect of Jordanian exports to a number of selected countries
on the economic growth in Jordan. The selected countries are United States, China, European Union, Arab countries,
India, and Japan. A time series analysis was performed to evaluate the effect of exports on the economic growth in
Jordan. The data was collected from the Central Bank of Jordan and the Jordanian Department of Statistics for the
period of 1992 to 2017. The unit root test was performed for each of the variables. Then a cointegration test was
performed for each of the amounts of the Jordanian exports to the selected countries with both the Jordan Real GDP
per capita. After completing these tests, a Granger Causality Test and the Dynamic Least Squares (DOLS) regression
method were performed for the cointegrated variables. The time series analysis found that exports to Arab
countries had a positive effect on the GDP per capita. Thus, the rest of the exports had no impact on the Real GDP
per capita.
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1. Introduction
Economic growth is the interest of macroeconomic policy makers, where nations strive to achieve a sustainable
high level of economic growth. In the case of Jordan, the Jordanian economy had experienced high economic growth
rates during the period extending from 2004 to 2008. It had averaged an 8 percent growth rate per year (Muhtaseb,
2015).
Nations pay special attention to international trade due to its effects on economic growth and the wellbeing of
a nation’s economy. International trade increases the level of competition for domestic firms and forces them to
increase productivity (Melitz, 2003). Finally, International trade prompts the increase in the market size which
allows firms to experience economies of scale (Alesina, Spolaore, & Wacziarg, 2005) Finally, international trade aids
in the diffusion of knowledge across borders (Grossman & Helpman, 2015). Empirical statistical studies in
economic literature do support the claim that there is a positive relationship between trade openness and
productivity growth (Edwards, 1998).Therefore an empirical test finds a significant positive relationship between
Foreign direct investment (FDI) and foreign trade in the short run as well as in the long run. (NPG Samantha, 2018)
In order to benefit from the positive relationship between trade openness and productivity growth, Jordanian
economy had transformed from a protected, government subsidized, and dependence on comparative advantage
economy to a free market economy. The current Jordanian economy is based on the free market economy, increase
productivity, and improving the competitiveness of the private sector. In order to integrate Jordan into the world
economy; move away from the reliance on domestic markets; attract foreign investment; and create partnerships
to have better access to foreign markets; the Jordanian governments had adapted an ambitious strategic program.
This program is aimed at fixing the trade system, removing restrictions on the flow of financial capital and Foreign
Direct Investment (FDI) since the year 1989 (Abu-Lila & Jdaitawi, 2015, p. 4).
The strategic program had included signing a number of trade agreements with some Arab countries in 1998,
the European Union counties in 2000, and the United States in 2000. In addition, the Jordanian government had
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created a number of Qualified Industrial Zones (QIZ) in different locations in Jordan, and joined the World Trade
Organization (WTO) in 1999 in an attempt to increase exports (Abu-Lila & Jdaitawi, 2015, p. 4).
In 1994, the Jordanian trade balance was -1367401.3 JD, where the total exports were 335181.2 JD and imports
2362582.5 JD. The trade balance had reached -1912822.2 JD in the year 2000, where total exports 1346581.5JD
and imports 3259403.7JD. The negative trade balance had continued to rise reaching –9220572.2JD, where total
exports were 5333147.7JD and imports 14553719.9JD in the year 2017 (Department of Statistics of Jordan, 2017).
The purpose of this paper is to examine the effects of Jordanian exports to the selected countries on the
economic growth in Jordan, where the economic growth is measured by the real GDP per capita, the top five
Jordanian export destinations are USA, Saudi Arabia, India, Iraq and UAE. The table below -Table 1- shows the
amount of Jordanian exports to the selected counties. We notice that the top five recipients of Jordanian exports
are included in the selected countries.
Table (1): Amount of Jordanian Exports to Selected Countries for the Period of1992 to 2017
(In Thousands of Jordanian Dinars)
Year
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

USA
Exports
4176
7265
8920
14676
13774
4911
5598
9319
44848
164552
304393
468564
722203
790204
907768
874971
736156
612019
655850
733785
788540
847551
929944
1002055
1041193
1112529

China
Exports
14005
16472
8210
13331
9572
13592
11551
25243
32999
29547
32438
25530
24307
28756
24517
51082
78191
27428
78610
141323
132372
73634
131272
149673
87271
97319

India
Exports
96372
65891
88058
114110
81700
98571
116982
180547
172240
145322
159744
141025
178393
246368
279961
332515
916076
484069
550935
645949
510460
350930
459849
418129
347067
367094

Arabs
Exports
222416
285350
336975
451573
485345
554284
466422
426700
431287
680864
740794
691867
946296
1095797
1248771
1393494
1849305
1846571
2127715
2262199
2307031
2571718
2656370
2444034
2141905
2072204

EU
Exports
19314
28271
40824
63011
86247
77752
69032
60921
35475
53970
50246
74954
80639
100299
107731
110539
182164
107014
155616
220067
215828
171426
216488
121465
116741
124287

Japan
Exports
12050
9839
12562
13121
12300
12732
10063
10623
9277
9105
8433
9576
12154
18638
29836
47234
111732
105248
40698
33522
28591
28744
22966
16169
16142
18439

Totals
Exports
633755
691282
793919
1004534
1039801
1067164
1046382
1051353
1080817
1352371
1556748
1675075
2306626
2570222
2929310
3183707
4431113
3579166
4216949
4805873
4749570
4805234
5163029
4797583
4396514
4474223

Source: Central Bank of Jordan, website www.cbj.gov.jo

Looking at table 2, we notice that the biggest market for Jordanian exports are the Arab countries with
2,072,204,000JD; followed by the US with 1,112,529,000JD; India with 367,094,000JD; EU with 124,287,000JD;
China with 97,319,000JD; and Japan with 18,439,000JD in 2017.
The Jordanian efforts to the united states had seen an overall upward trend; meanwhile the Jordanian exports
to the Arab countries had seen a fluctuation over time where there was continua’s decrease since 2015. None the
less the market for the Jordanian products and services had seen a fluctuation trend between the years 1992-2017.
However, the Jordanian exports to the EU did not flow an overall upward trend where there was a sharp decrease
in 2009 and 2013. Finally, the Jordanian commodity and services had failed to gain a significant share in both the
Chinese and Japanese markets. In the Japanese market the Jordanian exports had more or less remained constant
where the value of exports in 1992 was 12,500,000JD and 18,439,000JD in 2017.
We will measure the economic growth in Jordan in terms of the GDP per capita. The table below shows the
GDP per capita in Jordan for the period from 1992 to 2017.
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Table (2): Jordanian GDP Per Capita at Constant Prices (Base Year 2016) for the Period from 1992-2017 in JD.
Year

Real GDP Per Capita

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2608.4
2582.5
2612.3
2701.0
2673.5
2696.5
2710.3
2720.7
2771.7
2812.5
2906.9
2944.5
2975.4
3107.6
3272.0
3422.5
3545.7
3591.7
3572.4
3516.9
3381.8
3168.2
3019.1
2852.3
2840.3
3000.3

Source: Jordanian Department of Statistics.

The table above shows that the real GDP Per Capita continued to increase till 2009 where it reached its
maximum of 3591.7 JD, it then continued to decrease till 2017 reaching 3000.3 JD. The paper will proceed as
follows; the next section will be a brief literature review; methodology; results; and conclusion.

2. Literature Review
The current account of a nation acts as an important indicator for macroeconomic policies and the behavior
economic agents. Current account plays an important role in the global economy; it is a crucial international
economic variable for lenders and borrowers. A constantly increasing current account deficit indicates the risk of
bankruptcy to creditors (Aric, Tuncay, & Sek, 2017). Thus, it is important for a country not have a constantly
increasing deficit.
The Jordanian policy makers adapted an openness approach by joining the WTO, signing the General
Agreement on Trade Services (GATS) signing a number of bilateral trade agreements, and creating industrial zones.
Economic literature suggests three main channels in which openness can affect a domestic economy. One of these
channels is international trade, where the exchange in goods is the major mechanism in the theory of international
trade. The theory indicates that international trade increases productivity because nations can specialize in the
production of commodities that they have a comparative advantage. Comparative advantage can be obtained by
experiencing economies of scale, or differences in technological or resource endowments. In addition, international
trade increases competition in the tradable goods sector. Melitz (2003) claimed that an increase in exports may
raise domestic productivity, due to the fact that international trade reallocates resources towards the more
productive firms.
Talafhah (1989) had found an important statistical relationship between imports and income, meanwhile
imports were not sensitive to the exchange rate in Jordan. Raw materials and consumer commodities make up most
of the Jordanian imports, which is affected negatively by the exchange rate of the Jordanian Dinar. The study had
also found that exports were inelastic to the exchange rate.
Abu-Lila and Jdaitawi (2015) calculated the price and income elasticities for the Jordanian foreign trade with
major trading partners –Arab countries, China, India, and USA. The study had found a high price elasticity of
Jordanian exports with the trading partners, and the Jordanian imports from Arab countries and India are sensitive
to a change in relative prices. The income elasticity of Jordanian imports is less than one; and the income elasticity
of Jordan exports to Arab countries is less than one, meanwhile, the income elasticity of Jordan exports to China and
India is greater than one.
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Muhtaseb (2015) had examined the impact of Jordanian service imports of the Jordanian economic growth
for the period 1990 to 2012. The study had showed that the coefficient of total imports –including both services
and manufacturing- is significant and positive. Meanwhile, coefficient of imports for services was significant and
negative.
Since exports are considered as a credit or an injection to an economy, in this paper we will investigate its
effect on the Jordanian real GDP per capita.

3. Methodology
In a stochastic time, series models the €t represents the unexpected new changes or innovations in the level
of yt which will influence the new levels of yt+n. in a time series.
The concept of stationary allows for the possibility of the prediction of future values, i.e. this property makes
it possible to predict future values. This is why it is important to determine whether the variable is stationary.
The roots of the Autoregression polynomial are vital to determine whether a series is stationary or not. The
modulus of the roots is calculated by λ = a ± bi. The modulus is equal to the (a2+b2)1/2. If λ is real, then b = 0 and
the modulus is equal to the absolute value of a. The Unit Root Rule for stationarity states the following,
If the modulus of any roots of β(L) ≤ 1 then the series is nonstationary. Thus for the series to be stationary
all the roots of β(L) should lie outside the unit root circle in the complex plane (Greene, 1995, p. 556).
To achieve this, (Hendry & Juselius, 2000) indicated that when the data is non-stationary purely due to the
reason of a unit root (integrated once, I(1)), taking the first difference can bring it back to stationary. Thus here we
are looking at the change that occurs from one period to the next, thus the quantity of Yt - Yt-1. When the first
difference produces a stationary process, we say that the series Yt is integrated of order one, and represented by I
(1). That is, a series is integrated of order d and denoted by I(d), i.e. the series becomes stationary after being
differenced d times (Greene, 1995, p. 559).
The Augmented Dickey-Fuller test will be used to determine whether the variables are stationary or nonstationary. This will be done using the unit root for the null hypothesis that a variable has a unit root against the
alternative hypothesis that the variable has no unit root. Using α= 0.05 and the p-value of the t-test for the
Augmented Dickey-Fuller test thus α > p-value, we reject the null hypothesis and thus there is no unit root at the
first difference.
Generally, if two variables are integrated to different orders, the linear combinations of the two variables will
have an order of the higher of the two orders. Thus, if yt is I (1) and xt is I (0) then the linear combination given by
regressing yt on xt represented by et = yt – bxt will be I (1). If two independent variables yt and xt are non-stationary
but there exists a stationary linear combination of the integrated variables, then the two variables are cointegrated.
In this case, there exists a long-run relationship between the two variables were the two variables drift together.
This relationship is distinguished from the short-term dynamics that is measured by the relationship between the
deviations of yt from its long-term trend and deviations of xt from its long-term trend. Nonetheless, cointegration
test does not determine the direction of the causality (Greene, 1995, p. 567).
A common question that frequently manifests in time series analysis is whether one economic variable can
assist in forecasting another economic variable. Granger (1969) and popularized by Sims (1972) had utilized Ftests to test for causality. He tested whether lagged information on a variable Y provides any statistically significant
information on regarding another variable X in the presence of lagged X. There are many methods in order to
implement Granger causality test (SAS, n.d.). Hence, the Granger Causality test will be used to determine the
direction of the causality between the cointegrated variables. The Pairwise Granger Causality Test, will be used to
test the null hypothesis that one variable does not Granger cause another variable; against the alternative
hypothesis that one variable does Granger cause another. Using α= 0.05 and the p-value of the f-test – thus α > pvalue, we reject the null hypothesis.
Finally, the Dynamic Least Squares (DOLS) Method will be used to determine the sign of the Granger
Causality relationships The DOLS deals basically with regressing any I(1) variables with any I(1) variables with
another I(1) variables, any I(0) and leads and lags of the first differences of I(1) variables.
The DOLS includes past, present, and future values of the change in X t : (Stock and Watson, 2015, 706)
(Introduction to Econometrics)

Yt =  0 + X t +   j X t − j +  t
Where Y: Dependent variable, β₀: Beta coefficient, Xₜ: Independent variable, Ө: Coefficient
ẟ: standard Deviation, j: Index Variable, ƹₜ: Error term.
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4. Data
The data was collected from the Central Bank of Jordan and the Jordanian Department of Statistics for the period of
1992 to 2017. The Eviews software was used to perform the different statistical analysis.

5. Results
The unit root test was performed to the amount of Jordanian exports in Jordanian Dinars to the United States
(USAEX), China (CHEX), European Union (EUEX), India (INEX), Arab countries (ARABEX), and Japan (JAEX). We
also ran the ADF unit root tests for Real GDP per Capita (RGDPPC) for Jordan in JD and results are given below
(Phillips-Perron unit root test results are qualitatively similar):
Table (3): Augmented Dickey Fuller (ADF) test results
Variable Name
USAEX
RGDPPC
CHEX
EUEX
INEX
ARABEX
JAEX

Unit Root
Non-Stationary at 1st difference
Stationary at 1st difference
Stationary at 1st difference
Stationary at 1st difference
Stationary at 1st difference
Stationary at 1st difference
Stationary at 1st difference

After getting individual variable groups as unit root free we tested for possible long-term relationships among
variables of the group using cointegration technique in the spirit Johansen. Thus, we will have the results in the
table below.
Table (4): Bivariate Johansen Cointegration test results
Variables
RGDPPC, CHEX
RGDPPC, ARABEX
RGDPPC, EUEX
RGDPPC, INEX
RGDPPC, JAEX

Numbers of Cointegrating relationship
Two
Two
Two
Two
Two

This leads us to the Pairwise Granger Causality Test; unfortunately, there was no causality between the variables.
Table (5): Results of Granger Causality Tests
Variables
CHEX, RGDPPC
ARABEX, RGDPPC
EUEX, RGDPPC
INEX, RGDPPC
JAEX, RGDPPC

Causality (lag)
2
2
2

Causality (direction)
None
Bidirectional
EUEX Granger causes RGDPPC
RGDPPC Granger causes INEX
None

To find the sign of the relationship we will use the FMOLS. The results are presented in table 6.
Table (6): Results of Dynamic OLS (DOLS) regression
Variables
DARABEX

Relationship
Positive (0.000623)

6. Conclusion
Our time series analysis indicated that only Jordanian exports to Arab countries affect the performance of the
Jordanian economy positively, where Arab exports granger causes Real GDP Per Capita. Our Dynamic least squares
regression model showed Jordanian exports to Arab countries positively affect Real GDP Per Capita, although the
beta was relatively small.
Thus, our analysis had demonstrated the insignificant effect of the Jordanian exports to the economic growth of the
Jordanian economy.
Exports usually play a crucial role in the economic growth process of a nation’s economy. In the case of Jordan our
time series analysis had indicated that the exports are providing an extremely minimal roll as an injection to the
Jordanian economy.
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The contribution of the exports to the standard of living of the Jordanian individual is close to zero. Since the exports
act as an injection to the economy -while the imports act as a leakage from the economy- we were only interested
in determining the effects of the exports on the economic situation of the Jordanian economy.
It’s extremely important for the Jordanian policy makers to try and aid the Jordanian exports to become more
competitive in the global markets since Jordan is located in a region were a number of Arab countries are struggling
with high levels of unemployment, high inflation rates, and large percentage of unemployed educated people
(Samarah, 2017). Thus, increasing the amount of Jordanian exports would contribute dramatically to a reduction
in the unemployment rate and impact more significantly the Real GDP per capita and thus the economic growth of
the Jordanian economy.
The Jordanian government should legislate more rules and regulations to enforce good governance practices. This
will aid in local firms being both more competitive and productive, and encourages Foreign Direct Investment. Thus
good governance contributes positively to economic growth (Samarah, 2018). Finally, more bilateral trade
agreements may aid in boosting the Jordanian exports, economic growth, and the standard of living of the Jordanian
population.
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Abstract: The purpose of this research to identify the existence of differences in taxes paid to the government due
to different practices implemented in terms of transfer pricing by foreign companies operating in Saudi Arabia. The
transfer pricing policies implemented by the foreign companies can lower the taxable income of the company which
results in lower taxes for the companies. This study was conducted for multiple domestic and foreign countries
operating in Saudi Arabia. Alhassan and Bajaher (2016), used different regression models to understand the
relationships between transfer pricing, taxable income and the taxes paid by the companies operating in Saudi
Arabia for the years 2016, 2017 and 2018. These regression models were used to identify and measure the
differences in taxes paid by the domestic and foreign companies operating in the country. The results of the
statistical analysis showed that foreign companies pay more taxes as compared to the domestic companies in the
country. The analyses showed that there is a mean difference of nearly 1.8% in the taxes paid by the companies
based on their locations.

Keywords: Corporate tax rates; shifting profits; transfer pricing.

Introduction
Multinational companies use transfer pricing methods to minimize the overall taxes that they have to pay on
their profits. This results in loss of tax revenue for the tax authorities and the government of Saudi Arabia since the
companies use transfer pricing methods to reduce their taxable income and the taxes paid by the company on this
income. In case of Saudi Arabia, different companies, based on their location pay different rates of taxes on their
profits to the authorities. This is made possible due to the differences in tax policies in different countries. This
paper will analyze the difference in taxes paid to the Saudi Arabian government by the domestic Multinational
companies in the country and the foreign Multinational companies.
The issue intrinsically revolves around the practices of the management teams of these companies and their
exploitation of differences in tax regulations and policies in different countries to minimize their tax expenses. There
is an increasing concern in the global community that the differences in tax policies are allowing the companies
operating in more than one country to use transfer pricing methods to shift their profits to countries with lower tax
rates on the profits.
The study conducted by Dharmapala (2014) identifies the magnitude of similar ministrations carried out by
the managements of multinational companies for the purpose of tax avoidance and minimization by shifting the
profits of the companies to low tax rate jurisdictions using transfer pricing methods like intra-company trading and
intra company debt issuances. Multiple other empirical studies have come to the same conclusion that a vast
majority of multinational companies have used the transfer pricing methods in the past to minimize their tax
expenses and to shift their profits to the jurisdictions with low tax rates. The multinational companies benefit from
transfer pricing methods by holding their intangible assets and repatriating the profits to low tax countries to avoid
paying high taxes. In recent years, the practices of large US multinational companies have been brought to attention
that use similar tactics to shift their profits to reduce tax expenses.
As a response to this issue, Borge and Byberg (2018) also revealed that several governments have taken certain
initiatives to curtail the following problems. This has been done by introducing reforms in the tax policies after
consultation with other nations to standardize the tax jurisdictions. Profit shifting and tax minimizations result in a
loss to the local economy due to the shrinkage of the tax base which results in a loss in the tax revenues of the
governments. The tax authorities have access to a vast array of economic and regulatory tools that can be used to
eradicate this problem. In recent years, several of these tools have been brought into use. A prime example of this
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fact is the reforms introduced by the member countries of the Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD).
The OECD member countries have introduced different tools to reduce losses in tax revenues due to profit
shifting. This involves the implementation of Controlled Foreign Corporation (CFC) rules and Thin Capitalization
Rules (TCRs). The OECD introduced an anti-profit shifting initiative that encompasses multiple member countries
of the OECD, titled Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). This initiative was introduced in 2015 and has reduced
the possibility of benefits and possibility of profit shifting in the member countries. Despite the success of this
initiative as well as other measures to curtail this issue, there is the potential for using transfer pricing for tax
minimizations.

Objectives of the Study
This research paper aims to identify whether a difference still exists in the taxes paid by the domestic
multinational companies and the foreign based multinational companies in Saudi Arabia in the aftermath of the
anti-avoidance measure implemented by the country. This analysis will be conducted by comparing the taxes paid
by the oil companies in relation to the revenues of these companies.

Significance of the Study
The importance of this study stems from the fact that multiple empirical studies have identified the usage of
transfer pricing methods to minimize tax expenses while the application of transfer pricing for these purposes has
not been empirically studied in Saudi Arabia. The aim of this is to provide empirical evidence on two major issues
related to the transfer pricing methods. The issues involve the differences in management practices in light of the
different tax policies and jurisdictions in the countries of operation for multinational companies. The research will
also identify whether the multinational oil companies operating in Saudi Arabia use transfer pricing to shift their
profits to low tax countries to lower their tax expenses. This study will also provide information about the efficacy
of the different policies and measures implemented by the OECD member nations during the last decade. For this
purpose, the results of this study will be compared with the results from the study conducted by Alhassan and
Bajaher (2016). In their study, the researchers tested the same hypothesis for the data collected for years 2005 to
2007. Their study proved that the domestic multinational oil companies operating in Saudi Arabia pay lower taxes
to the government of Saudi Arabia as compared to the foreign multinational oil companies operating in the country.
The introduction section will be followed by a summary of the literature review on the transfer pricing methods
and different empirical analysis models that can be used to evaluate the hypotheses that will be tested in this paper.
The next section will describe the methodology and models that will be used to evaluate the plausibility of the
hypotheses presented in this paper. The results of the empirical and statistical models will be described in the fifth
section of the paper while the last section will provide a summary of the research paper and the conclusions that
can be drawn from the results of the statistical and empirical analyses.
This paper will test the following hypotheses:
Hypothesis 1: the management of companies operating in Saudi Arabia use transfer pricing methods to shift
their profits to low tax jurisdictions outside of Saudi Arabia which results in lower tax costs for the domestic oil
companies operating in Saudi Arabia compared to the revenues of these companies.
Hypothesis 2: the tax differentials between the tax costs of domestic multinational oil companies operating in
Saudi Arabia and the foreign multinational oil companies operating in the same country have decreased due to the
implementation of anti-avoidance measures in collabortion with other OECD member nations.

Literature Review
Gidirim (2016) further revealed that economists and empirical researchers have projected and used different
methods and models in their researches to appraise the usage of transfer pricing for the purpose of shifting profits
to low tax jurisdictions to minimize the tax costs. Most commonly used models in the researches have been provided
by Silva (1999), Grubert and Mutti (1991), Hines and Rice (1994) and Nielsen, Raimondos-Møller, and Schelderup
(2001). These models were used by the researchers to conduct empirical analyses for the companies based in the
United States and Europe. There is a vast difference in the data sets available for the companies operating in
developed countries and the countries operating in Saudi Arabia. Due to this, the models proposed by the abovementioned researchers could not be employed to evaluate transfer pricing use in Saudi Arabia.
Silva (1999) used the statistical data for public companies operating in the United States in the toiletry,
cosmetics, drugs and perfumes industries. Silva used a simple statistical model that analyzed the usage of transfer
pricing methods by the selected companies. The statistical model was based on the ratio of operating expenses and
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other random factors related to the companies. This statistical model can’t be applied for the purpose of this study
since the variables used by Silva for his study are not available for the companies operating in Saudi Arabia.
Grubert and Mutti's (1991) concept is a transfer pricing strategy used in many industries across the country.
The example provides an economic solution to the transfer pricing problem and provides quantitative analysis in
three areas, including the possibility of exchanging funds between tax-affected countries whose tax results and taxes
are in the approval of international business processes Access to capital and tax consequences as well as political
costs. The transfer cost results can be used in the example of Grubert and Mutti (1991).
Clausing (2016) stated that it relies on known microeconomic properties of capital and infrastructure, including
increased profitability, competition for capital, and research on capital flows. Therefore, Jacob (1996) revealed that
this makes the search process easier to use and reproduces well with users. However, in the Saudi region, like US
companies, the model found no significant changes.
Hines and Rice (1994), cited in the Grubert and Mutti report, provided a comprehensive analysis of issues
related to the use of US companies as grounds for lawsuits and tax incentives, which are among the reasons for
abuse. Market migration and taxes. All the way to the United States. This study provides information on the
importance and reliability of model statements. The results of this study provide guidance for the assessment of
transfer pricing in Puerto Rico and discuss this issue with criteria and structural equations (SEM) (Grubert &
Slemrod, 1998).
However, like US companies, the model does not have the necessary variables in the Saudi market. Nielsen,
Raimondos-Møller, and Schelderup (2001) proposed a transfer pricing method that can be used to obtain transfer
pricing, detailed information on the oil and gas industry, and other publicly available information. The model takes
advantage of transfer pricing and market conditions in oligopolistic competition, depending on the current state of
the industry. However, the Saudi Arabia region has not yet achieved significant changes like American companies.
Borvornboonrutai (2001) uses a multivariate analysis method to better understand the factors related to
tariffs and tax rates paid between domestic and foreign companies operating in Thailand. A secretary can use the
following types of information to identify financial transactions, equity, interest rates, and other financial indicators
to identify potential sources. In addition, the authors performed other empirical tests to see if there is a significant
difference in tax-related income between companies in Thailand and foreign companies operating in Thailand.
The study conducted by Alhassan and Bajaher (2016) used a simple statistical model based on the publicly
available data for 21 companies operating in Saudi Arabia. The analysis was conducted for the data of 13 domestic
multinational oil companies and 8 foreign multinational oil companies operating in Saudi Arabia. For the purpose
of their study, data for the time period between 2005 and 2007 was analyzed.

Methodology and Model
To test the hypotheses mentioned in the introduction section of this study, the model used by Alhassan and
Bajaher in their study was replicated to understand the usage of transfer pricing for minimizing the tax expenses.
This model has been selected due to its simplistic mathematical nature and the availability of the data for the
variables used in the analysis. Furthermore, using the same model as used by Alhassan and Bajaher (2016) in their
study will allow the testing of the second hypothesis mentioned in the introduction section by comparing the results
for the same companies chosen by Alhassan and Bajaher for the last three years of available data. The analyses will
test the validity of the two hypotheses mentioned in the introduction section. The following table shows the
companies that will be used to test the hypotheses in this research. These are the same companies as used by the
researchers in their study in 2016.
Table (1): List of companies operating in Saudi Arabia used for hypothesis testing
Saudi Arabia Companies
Advanced Polypropylene Company
Alujain Corporation
Nama Chemicals Company
National Industrialization Company
Rabigh Refining and Petrochemical
Sahara Petrochemical Company
Saudi Arabia Fertilizers Company
Saudi Basic Industries Corporation
Saudi Industrial Investment Group
Saudi International Petrochemical
Saudi Kayan Petrochemical Company
Yanbu National Petrochemical Company
Saudi Electricity Company

Foreign Companies
ExxonMobil
Royal Dutch Shell
BP
Chevron
ConocoPhillips
Marathon Oil Corporation
Sunoco
Vaalco
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The analysis will be conducted using the following model for linear regression analysis:
𝑻𝒂𝒙 = 𝒂 + 𝒄 + 𝒆 + 𝒕𝒂 + 𝒅𝒑 + 𝒅𝒍 + 𝒏
Based on the model, the tax costs are evaluated as a function of seven different variables. The variables used in
the model are:
‘a’ represents the age of the company in number of years. The data for this variable will be collected in the form
of whole numbers by rounding off any values in fractions.
‘c’ represents the current ratio of the company which is measured by dividing the current assets of the company
by its current liabilities. The ratio is an indicator of the company’s ability to meet its short-term obligations using
its assets. The current ratio data will be collected in the form of fractions.
‘e’ represents the ratio of equity used by the company for financing the assets of the company. The data was
collected in the form of fractions.
‘ta’ represents the total assets of the company that includes the tangible, fixed assets of the company as well as
the intangible assets and current assets of the company.
‘dp’ represents the dividend payout ratio of the company. This ratio was calculated by dividing the dividends
paid by the company by the total revenue of the company.
‘dl’ is a measure of the degree of leverage of the company and was calculated by dividing the total revenue of
the company by the total debt used by the company to finance its assets.
‘n’ shows the location of the company and has only two possible values. ‘1’ for the Saudi companies and ‘0’ for
the foreign companies operating in Saudi Arabia. This variable was included in the regression model to calculate
the impact of location on the other variables and the resultant impact on the taxes paid by the company.

Results/ Analysis
Table (2): Descriptive Statistics for Domestic Companies
Mean
Standard Error
Standard Deviation
Minimum
Maximum

Tax

Age

0.0307
0.004
0.027
-0.025
0.0848

22.30
2.00
12.50
9
53

Current Ratio
2.0066
0.3167
1.9781
0.2170
12.2201

Equity
0.4739
0.0446
0.2788
0.1441
0.9841

Total
Assets
13.6858
3.7147
23.1986
1.5633
125.9773

Dividend

Leverage

0.1107
0.0399
0.2493
0
1.3915

0.6394
0.0833
0.5205
0.0093
1.8669

Table 2 shows the descriptive statistics of the variables for the companies that are domestically controlled in
Saudi Arabia. The analysis was conducted using a dataset of 13 domestically controlled oil companies in Saudi
Arabia for the years 2016, 2017 and 2018. The analysis shows that the domestic companies operating in Saudi
Arabia in the oil and chemicals industry are paying nearly 3.07% of their total revenues in taxes to the national
government. The average age of the domestic oil and chemicals companies operating in Saudi Arabia is nearly 22
years. The publicly traded oil companies in Saudi Arabia are comparatively young if compared to other similar
companies on the global level. The mean value for current ratio, at 2, is a testament to the financial health of these
companies. Similarly, the ratio of total revenue generated by the company in a year to the total assets employed by
the company is at a healthy 13.68 which shows efficient and effective usage of resources. At least 47% of the assets
of the companies are funded by the equity of the company at average which shows that these companies have a low
degree of leverage at average. The equity holders of these companies benefit from a healthy dividend payout system
with dividends amounting to nearly 11% of the total revenues of the companies for the last three years.
Table (3): Correlation Analysis for Domestically-Controlled Companies in Saudi Arabia
Tax
Age
Current
Ratio
Equity
Total Assets
Dividends
Leverage

Tax
1
-0.0412
0.3965

Age

Current Ratio

1
-0.1639

1

0.3358
-0.0080
0.3013
-0.1878

0.1821
-0.1180
-0.1151
0.0383

0.5822
-0.0881
0.4065
0.3792

Equity

Total Assets

Dividend

1
-0.0707
0.2781
0.6794

1
-0.0977
-0.2408

1
-0.0024

Leverage

1

Table 3 shows the results of the correlation analysis for the variables, from the companies that are domestically
controlled in Saudi Arabia. The results of the correlation analysis showed a moderate correlation between equity
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and current ratio and leverage and equity. The results also showed a low correlation between taxes and current
ratio, equity and taxes, dividends and taxes, current ratio and dividends, current ratio and leverage. Very weak
relationship was found among the rest of the variables.
Table (4): Linear Regression Results for Tax Ratio
Coefficients

Standard Error

t Stat

P-value

Intercept

0.0256

0.0094

2.7310

0.0102

Age

-0.0003

0.0003

-1.0509

0.3012

Current Ratio

0.0032

0.0023

1.3966

0.1722

Equity

0.0802

0.0211

3.7959

0.0006

Total Assets

-0.0002

0.0002

-1.2199

0.2314

Dividends

-0.0061

0.0157

-0.3884

0.7003

Leverage

-0.0454

0.0098

-4.6472

0.0001

Adjusted R Square

0.4307

𝑻𝒂𝒙 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟓𝟔 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝒂 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟐𝒄 + 𝟎. 𝟎𝟖𝟎𝟐𝒆 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟐𝒕𝒂 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟏𝒅𝒑 − 𝟎. 𝟎𝟒𝟓𝟒𝒅𝒍
Table 4 shows that the linear regression analysis also indicates that the adjusted R-squared value for this model
is 43%. This indicates that, 43% of the variance in the tax ratio for these companies is explained by the variables in
the model. This is a relatively moderate percentage, considering the number of variables and what they represent.
The adjusted R-squared percentage shows that the linear regression model based on the selected variables accounts
for more than 43% of the change in tax ratio of the companies in the analysis. The level of significance based on the
p-value of the regression test is high for equity and leverage which shows that these two variables have a high
impact on the tax ratio of the companies. Furthermore, regression analysis showed that age, total assets, dividends
and leverage have a negative impact on the tax ratio. An increase in the value of either of these variables will result
in a decrease in the taxes paid by these companies as a percentage of the total revenues of the company. On the
other hand, current ratio and equity variables have a positive impact on the tax ratio which means that an increase
in either of the two variables will result in an increase in the tax ratio.
Table (5): Descriptive Statistics for Foreign-Owned Companies
Tax

Age

Mean

0.0641

66.125

Current
Ratio
1.2884

Equity

Total Assets

Dividend

Leverage

0.6925

1.7046

0.0361

1.3722

Standard Error

0.0190

2.0219

0.1228

0.1832

0.3378

0.0038

0.1652

Standard Dev.

0.0934

9.9052

0.6019

0.8977

1.6549

0.0189

0.8097

Minimum

0.0003

52

0.6925

-.0044

0.2871

0

0.2974

Maximum

0.41217

89

3.7430

4.0624

7.7137

0.0728

4.1499

Table 5 shows the descriptive statistics of the variables for the companies that operate in Saudi Arabia and are
controlled from outside the country. The analysis was conducted using a dataset of 8 foreign controlled oil
companies in Saudi Arabia for the years 2016, 2017 and 2018. The analysis shows that the foreign companies
operating in Saudi Arabia in the oil and chemicals industry are paying nearly 6.41% of their total revenues in taxes
to the national government. The average age of the foreign oil and chemicals companies operating in Saudi Arabia
is nearly 66 years. The foreign oil companies operating in Saudi Arabia are comparatively mature if compared to
the domestically controlled oil companies in Saudi Arabia. The mean value for current ratio, at 1.28, is a testament
to the financial health of these companies. The closeness of this ratio to 1 shows that the current assets of the
companies are being managed more efficiently as compared to the domestically controlled oil companies in Saudi
Arabia. Similarly, the ratio of total revenue generated by the company in a year to the total assets employed by the
company is at 1.70 which shows that the foreign controlled companies are significantly less efficient and effective
at using their resources compared to domestic companies. At least 69% of the assets of the companies are funded
by the equity of the company at average which shows that these companies have a low degree of leverage at average.
The equity holders of these companies receive a low dividend payout compared to domestic companies with
dividends amounting to nearly 3.6% of the total revenues of the companies for the last three years.
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Table 6: Correlation Analysis for Foreign-Owned Companies
Tax

Age

Current Ratio

Equity

Total Assets

Dividend

Tax

1

Age

-0.318

1

Current Ratio

0.0757

-0.301

1

Equity

0.1138

-0.074

0.0761

1

Total Assets

0.3188

-0.401

0.0268

-0.1702

1

Dividend

-0.524

0.3122

0.021

0.3128

0.1155

1

Leverage

-0.227

0.2997

-0.014

-0.4102

-0.4850

-0.1610

Leverage

1

Table 6 shows the results of the correlation analysis for the variables, from the companies that are foreign
controlled and operate in the oil industry in Saudi Arabia. The results of the correlation analysis showed a moderate
correlation between taxes and total assets, age and total assets, equity and dividend, leverage and equity and
leverage and total assets. A moderate relationship of taxes with age, total assets, dividends and leverage was also
shown by the results of correlation analysis. The results also showed a weak correlation between age and current
ratio and leverage and taxes. The rest of the variables used in the analysis showed a very weak and insignificant
relationship.
Table (7): Linear Regression Results for Foreign-Owned Companies
Intercept
Age
Current Ratio
Equity
Total Assets
Dividend
Leverage
Adjusted R Square

Coefficients
-0.0791
0.0023
0.0170
0.0557
0.0367
-4.0830
0.0118

Standard Error
0.1493
0.0019
0.0252
0.0215
0.0125
0.9257
0.0245

t Stat
-0.5299
1.1952
0.6755
2.5897
2.9247
-4.4108
0.4824

P-value
0.6030
0.2484
0.5084
0.0191
0.0095
0.0004
0.6357

0.4731

𝑻𝒂𝒙 = −𝟎. 𝟎𝟕𝟗𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟑𝒂 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝒄 + 𝟎. 𝟎𝟓𝟓𝟕𝒆 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟔𝟕𝒕𝒂 − 𝟒. 𝟎𝟖𝟑𝟎𝒅𝒑 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟏𝟖𝒅𝒍
Table 7 shows the results of the regression analysis conducted on the data set for the variables for foreign
controlled companies operating in Saudi Arabia in the oil and chemicals industry. The linear regression analysis
indicates that the adjusted R-squared value for this model is a negative 47.31%. This indicates that a major portion
of the variance in the tax ratio for these companies can be explained by the variables in this model. The percentage
of adjusted R-squared value is a moderate percentage, considering the number of variables and what they represent.
The adjusted R-squared percentage shows that the linear regression model based on the selected variables accounts
for nearly half of the change in tax ratio of the companies in the analysis. The level of significance based on the pvalue of the regression test is high and significant for equity, total assets and dividend. The remaining variables in
the model have very low values of significance which shows that these variables do not have a significant impact on
the tax ratio of the companies. Furthermore, regression analysis showed that dividends payout ratio of the company
has a negative impact on the tax ratio. An increase in the value of this variable will result in a decrease in the taxes
paid by these companies as a percentage of the total revenues of the company. On the other hand, total assets and
equity variables have a positive impact on the tax ratio which means that an increase in either of the two variables
will result in an increase in the tax ratio.

Summary and Conclusions
This research was conducted to measure the differences in the taxes paid by the domestic and foreign
companies operating in Saudi Arabia. The analysis was mainly focused on the companies operating in the oil and
chemicals industry of Saudi Arabia. There has been significant research that focused on identifying the impact of
using different transfer pricing methods for tax expenses minimization as well as shifting profits to low tax
jurisdiction. There are very few examples of research on the companies operating in Saudi Arabia. Furthermore, the
impact of location of the company has not been thoroughly researched with relation to the usage of transfer pricing
methods for tax minimization and profit shifting. This study focused on the internal factors of the companies to
identify their impact on tax expenses of the companies in relation to their revenues. This research identified the
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main internal financial factors that play a role in the determination of tax expenses of the companies used for
analysis. The research also intended to identify whether the differences in taxes paid by domestic and foreign
countries in Saudi Arabia have changed over the years after the implementation of new regulatory tools that focus
on curbing tax minimization and profit shifting using transfer pricing.
The analyses conducted for the purpose of this study identified a significant difference in the taxes paid by
foreign and domestic companies based on the location of the companies. The foreign companies operating in Saudi
Arabia pay more taxes as a percentage of their total revenues as compared to the domestic companies operating in
the same industry. The analyses showed that there is a mean difference of nearly 1.8% in the taxes paid by the
companies, based on their locations. This study was based on the research conducted by Alhassan and Bajaher
(2016) on the Saudi oil industry players that was modeled on the study of Borvornboonrutai (2001) on the
companies operating in Thailand.
The authors, Alhassan and Bajaher (2016) concluded that there is a significant difference in the taxes paid by
the domestic and foreign companies in the Saudi oil industry. In their study, they showed a difference of 4.5% with
the domestic companies paying less taxes compared to the foreign companies. This study, on the other hand, shows
a slightly different picture. The tax differentials have reduced and the domestic companies are now paying more
taxes as compared to the foreign companies operating in Saudi Arabia.
This shows that the different anti-avoidance policies implemented by the Saudi government and tax authorities
on a unilateral level as well as multilateral level by cooperation among OECD states and other governmental bodies
have had positive results. The regulations have increased the costs of using transfer pricing methods for tax
minimization by standardizing the tax policies implemented by Saudi Arabia as well other states. The evidence
shows that a difference still exists which is not a bad notion. The government needs to manage the regulations after
taking into account the costs and benefits of the tax regulations since stringent tax policies have the potential to
result in negative connotations for the investments in the country.
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Abstract: This qualitative research article assesses the effectiveness of e-recruitment apps by focusing on the
features that these platforms offer to the employer to make the recruitment process even more productive. To
achieve this objective, the study compares the features of an e-recruitment app and a social media-based
recruitment platform. A convenient sample of an e-recruitment app (AppliView) and social-media based recruiting
platform (LinkedIn) was used, having selected these technologies after a Google Search. It was revealed that
AppliView an LinkedIn, while they are effective e-recruitment methods, differ in that AppliView has more decisive
features available for the recruiting firm, including live video chat, automated recruitment process (no manual effort
is needed), and rapid alerts. Besides, the recruitment cost reduction potential presented by AppliView is well
beyond the case of LinkedIn. This study has some limitations, however, including a small sample size and the use of
continent sampling. Future researchers might be more comprehensive by adopting other research methods.

Keywords: e-recruitment; e-recruitment app; social media-based recruitment platform; AppliView, LinkedIn.

1. Introduction
Recruitment is perhaps the most critical human resource management processes. The nature of the
recruitment strategy adopted often determines the kind of workers a company will have, which then has
implications for organizational performance or productivity. According to Deb (2009), recruitment is the process
of locating, identifying, and attracting capable applicants to a firm. In their seminal work, Wells and Spinks (1989)
claimed that proper recruitment usually assists in assuring that the needs of an entity are expressed accurately o
the correct people. This, in turn, ensures that inappropriately qualified individuals will not waste their time and
energy and the firm’s resources. Traditionally, recruitment was performed through one-on-one or face-to-face
interaction between the recruiting panel and the candidate. While this is the case, new strategic options have arisen,
and this is mainly due to the increasing desire for organizations to save costs and technological advent. A product
of these issues has been e-recruitment. According to Deb (2009), e-recruitment is the process of searching for
prospective workers using Internet technology. Listwan (2010) supposed that e-recruitment, also referred to as
online recruitment, is one of the fastest-growing spheres in modern-day recruitment. Woźniak (2014) adds to this
by expressing that the use of e-recruitment has grown in prominence because it is not only a conscious but also
directed support with and of the full use of web-based channels.
Different researchers have focused on distinct elements of e-recruitment. Some have attempted to establish
the effectiveness (both advantages and disadvantages) of e-recruitment (Ramaabaanu, Saranya, & Phil, 2014,
Ventura & Bringula, 2013, Verhoeven & Williams, 2008, and Kapse, Patil, & Pati, 2012). These researchers appear
to agree that, insofar e-recruitment is beneficial to the employer because of the efficient use of resources; the
strategy is also convenient for the applicants. These researchers have also agreed that e-recruitment has a fair share
of problems. Other researchers have investigated the methods of e-recruitment and its potential. These scholars
have established that the most common e-recruitment methods include the use of applicant tracking system
(Holderman, 2014, Joyce, 2016, and Novak, 2017) and sourcing candidates on professional social media (Gibbs,
MacDonald, & MacKay, 2015, Mehta & Sharma, 2016, Madia, 2011, and Doherty, 2010). These studies have mostly
overlooked the potency of using recruitment applications as a method of performing e-recruitment. Filling this
research gap is an indispensable empirical cause because it will help advance the current research knowledge and
improve recruitment practices by employers. Notably, given the newness of e-recruitment, employers are
persistently looking for even further ways of doing things. Therefore, this researcher article investigates the
effectiveness of e-recruitment apps by focusing on the features that these platforms offer to the employer to make
the recruitment process even more productive.
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2. Methods
The research article is qualitative, given that it mainly seeks to define the characteristics of e-recruitment
software available in the market. The researcher compared one e-recruitment application and one social-mediabased e-recruitment method. A systematic process was followed to select these methods. The researcher started by
Googling “e-recruitment software/application.” E-recruitment software, in this case, refers to an application
developed to help employers in locating, identifying, and attracting capable applicants to fill a given job position.
The app is downloadable and installable in a computer or other related devices, for example, the iPad. Alternatively,
a human resource manager or recruiting personnel can use the software online (from the website of the developer)
without downloading and installing it on the computer. The researcher selected the very first application that
appeared in the search, provided that it fitted the profile or definition of e-recruitment software. Next, the
researcher searched for a "social media recruitment platform” using Google Search. Again, the investigator selected
the first platform produced by the search engine. A social media recruitment platform, for the purpose of the study,
was taken to mean a website designed for companies to search through the database to find people whose listed
skills might fill up a given position. However, for a sample to be deemed appropriate for the study, the researcher
checked its credibility. This was done by checking the credibility of the publisher or developer and then the review
of other people regarding the essence of the e-recruitment technologies. If an e-recruitment social media website
or app did not meet these requirements, the researcher reviewed the succeeding results until the right samples
were evident. AppliView (e-recruiting app) and LinkedIn (e-recruiting social media) were selected as they met the
respective inclusion criteria. Having found the two samples, the researcher then analyzed the two systems using
content analysis. This process started off with the researcher familiarizing with the two products/services by
scrutinizing their characteristics or features. After installing the AppliView, the researcher clicked on each prompt
on the app including “manage job requirements,” “‘candidate tracking system,” “manage and customize,” and “jobs
management and e-recruitment.” For each feature, the researcher noted the services that the app provided to the
user. It took one and a half hour to exhaustively scrutinize the various facets of the app. After the review of the app,
the researcher repeated the same process to familiarize with LinkedIn. Hence, the researcher clicked on links such
as “home,” “profile,” “connections,” “jobs,” and “interests.” The review of the website took 45 minutes to complete.
Just like the case of AppliView, the researcher noted the various services offered by LinkedIn. The next step included
making a comparison of the two samples based on a set of themes. These included the variety of e-recruitment
features, the ability of an e-recruitment mechanism to meet all the demands of a typical recruitment process, the
degree of automation, and the impacts of the samples on recruitment costs. The researcher was conscious of the
ethical issues that applied. As AppliView and LinkedIn are freely available over the Internet, the researcher was not
required to seek any site permission. Additionally, given the notion no human subjects were involved in the study
as a source of data, the researcher was not required to pursue privacy protection and confidentiality measures.

3. Findings
• Search results
After searching the phrase “e-recruitment software/application” on Google Search, the first result was
AppliView. This software was selected because it fitted well within the definition of e-recruitment software and that
the developer was credible as they had a track record in the field of e-recruitment, a result that corresponded with
the reviews from other recruiters who had used the software. As such, one could use AppliView in locating,
identifying, and attracting capable applicants to fill a given position. Besides, one could use the software either on
the browser from the developer's website or remotely using the computer or related device. After searching the
phrase “social media recruitment platform” using the Google Search engine, the LinkedIn website was the first one
on the list. LinkedIn was selected because it corresponded with the definition of a social media recruitment
platform, that is, a website designed for companies to search through those who have signed up in the search for
appropriate candidates. LinkedIn was also determined as appropriate because many companies searched through
the web had expressed views about their positive experience with this e-recruitment social media website. The
following images are screenshots of each e-recruitment platform’s homepage.
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Image (1): Screenshot of AppliView e-recruitment software

Image (2): Screenshot of the LinkedIn homepage

• Features of AppliView
It was established that AppliView offered the employer a range of features. One of these was the management
of jobs' requirements. This feature provided the recruiter the option to publish as many jobs as possible for different
clients as possible. After posting the jobs, the AppliView software executed the rest of the needed actions. The
management of jobs requirement feature also encompassed offering the recruiter with a single-click filter to lost
applicants by jobs, hence saving the firm from being overwhelmed by the sheer number of resumes it receives from
its career portal (AppliView, 2020). It was also established that this feature provided the recruiter with an intuitive
and simple interface for importing applicants as well as jobs from an Excel file to the recruitment system. Besides,
the feature allowed the recruiter to import the applicant list, which they could download from job portals. The
results also showed that the job requirement management feature offered the recruiter the opportunity to restrict
access to authorized users through RBAC (AppliView, 2020).
Another feature noted was the candidate tracking system, which allowed for the recruiter to create a vast
applicant database. Therefore, the recruiter could collect resumes from sophisticated job portals, emails, from the
company’s computer system, and online career websites to the recruitment software (AppliView, 2020). After an
applicant was paired with a specific selection or job, the resume remained in the recruitment database for future
references. Additionally, the recruiter was afforded the opportunity to review the history of the applicant at any
time. It was also established that the candidate tracking system feature saved time with accurate searches.
Accordingly, the software allowed the recruiter to find exactly what they are looking for and hiding extra details to
save energy and time. In the case that the recruiter was searching for applicants from a specific city or with a given
experience, the tracking system just shows these details. It conceals other data from the interface (AppliView, 2020).
The results also showed that the candidate tracking system allowed the recruiters to download or print resumes,
besides exporting all the jobs and applicants to an Excel file on the company systems.
It was also revealed that the AppliView had a feature called to manage and customize. Under this feature, it
was established that the software could send an automatic email to everyone involved in the recruitment process,
including the candidates, recruiters, interviewers, and human resource managers on every crucial event
(AppliView, 2020). For every email being sent, the AppliView ensured that the recruiting firm had full control. What
is more, it was established that the software allowed the recruiter to create as many job fields as possible based on
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the employer’s needs. The manage and customize feature also provided the recruiter, client, interviewers, and
human resource managers with role-based access control (AppliView, 2020).
The other feature that AppliView afforded the clients was screening and filtering. It was determined that under
this feature, the software offered intelligent applicant screening with an automatic broad and close match. Besides,
the results showed that the application provided the firm with not only talented but also manual applicant screening
by experience, qualification, location, and/or industry (AppliView, 2020). What is more, it was established that the
application was capable of discarding obvious mismatches with only a single click while reducing the time taken to
screen the candidates by the human resource management department. At the same time, it was established that
the screening and filtering feature afforded the recruiter with an opportunity to screen the applicants in terms of
salary, skills, and experience. The recruiter could also check the history of the candidate with their previous jobs as
well as their status within the application tracing software itself (AppliView, 2020). As if not enough, it was
established that the screening and filtering feature tagged the candidates with notes and keywords and searched
for candidates in the database with numerous options and features.
A yet additional feature that the AppliView software afforded the recruiter was interviewing and selection
process. Under this feature, it was established that, under this feature, the software cold schedule interview with
robust interview scheduling applications (AppliView, 2020). Besides, it was noted that the application afforded the
candidates and the interviewers with automatic notifications through SMS or email by the recruitment system. At
the same time, the results showed that the application could use and manage phone calls, meetings, email
communications, and reminders and report them accordingly. An additional discovery was that the software could
manage the applicants by status (hold, open, selected, closed, not selected, negotiating, offered, joined, and refused
to join) (AppliView, 2020). The results also showed that the application was able to export applicant information
to CSV file and import in the company's ERP software. Besides, it was established that the software had the ability
to sort the candidate by not only rating but also finding out the best-ranked applicant. It was as well determined
that the interviewer was provided with an exclusive login with n option to change the status of the interview and
rate the candidates.
Yet another feature of the application noted was analysis and reporting. It was established that the software
offered a simple and informative dashboard, which had charts and calendars. At the same time, the researcher found
out that the software provided the recruiter with Excel and PDF reports of the applicants and jobs (AppliView,
2020). As if not enough, the investigator found out that the software provided elegant charts and data reports using
Google Charts APIS, which is a modern charting technology. The software, it was also determined, provided a
candidate tracking system with reports about job statuses, qualification analysis candidate source analysis, and
applicant status reports (AppliView, 2020). The software was also determined as providing age status, that is, how
long the job has been open, and activity reports on weekly, daily, and monthly activities. The software also provided
traffic analytics concerning a company’s career website or job portal.
• Features of LinkedIn
The researcher also made essential findings concerning LinkedIn, the social media-based recruiting platform.
One of the crucial futures noted was that LinkedIn was finding the appropriate internship opportunity or job
(LinkedIn, 2020). Accordingly, it was established that LinkedIn offered an opportunity for candidates to look for
jobs and internship opportunities they desired. The platform allowed job searchers to look for jobs in different
fields, including engineering, finance, administrative, operations, information technology, marketing, business
development, and human resources. An additional feature that LinkedIn provided to its clients was posting a job
(LinkedIn, 2020). As such, it was established that, through the platform, employers were able to post numerous
jobs. Besides, the platform guaranteed that millions of people would be able to see the job posted.
An additional finding was that LinkedIn offered employers and candidates an opportunity to connect with
persons that could help. It was revealed that through the platform, one would search for co-workers, professors,
classmates, or even friends. Besides, LinkedIn provided the clients, especially companies, with the chance to search
for people suitable for filling given job roles (LinkedIn, 2020). The recruiters could browse the candidates' profiles
and read their curriculum vitae. Upon finding the right candidates, it was established that LinkedIn provided the
recruiters with the chance to leave a message inviting them for an interview. A yet additional feature that LinkedIn
provided was direct communication between the company and the candidates. It was identified the platform had
an instant messaging option through which recruiters and candidates could communicate in real-time (LinkedIn,
2020).
It was also determined that LinkedIn was resourceful for those seeking work. As such, the researcher found
out that LinkedIn provided vital information to the aspirants about the skills they needed to succeed in different
careers (LinkedIn, 2020). Consequently, the platform linked the job searchers to courses they required for them to
become more proficient in job skills sought. A further feature noted during the research was the recommendation.
The researcher established that with LinkedIn, it follows that companies were provided with automatic alerts about
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candidates they would be interested in (LinkedIn, 2020). This outcome was also available to job seekers. As such,
the platform recommended companies to job candidates.

4. Discussion
In terms of features, the results show that AppliView provides a variety when compared to LinkedIn. As such,
the number of features or services that AppliView offered for the recruiter was way above those afforded by
LinkedIn. Nonetheless, drawing from the results, it is apparent that the two e-recruitment approaches are vital
resources for not only the employer but also the job candidates. For example, for job candidates, the two platforms
allow them to track their recruitment status. Denny (2012) confirms that this is indeed the case with LinkedIn by
claiming that LinkedIn helps the candidates to know their status as the platform has a status bar that shows up on
the home pages of their connections. Just like LinkedIn, AppliView allows the candidates to track their recruitment
status through alerts, which often come in the form of messages. As for companies, LinkedIn is a resource given that
a recruiting firm is provided with an opportunity to browse the candidates’ CVs. This service is also provided by
AppliView. While this is the case, unlike LinkedIn, AppliView goes well beyond to provide an automatic alert to the
recruiting company about any changes in the CVs. This feature is not available for the case of LinkedIn. Affirming
this status quo, Lees (2014) identifies that, eve. However, LinkedIn will eventually alert the recruiting company
about any update on the candidates’ CV, it usually takes some time for this to happen.
Drawing from the results, it is well evident that AppliView fulfills the entire demands of the recruitment
process. As such, the platform is designed to handle each process involve from start to finish. As such, AppliView
starts at the management of job requirements point and facilitates the process all the way to interviewing and
selecting the candidates. LinkedIn is short when it comes to the scope of e-recruitment. As the results show,
LinkedIn does not provide an opportunity for the employers, for example, to facilitate an in-depth interview with
the candidate. This is solely due to the notion that the only feature for interviewing provided by LinkedIn is instant
messages. For AppliView, the recruiter has the chance to videocall the candidate. Therefore, the limitations that
characterize the instant messaging-based interview process are effectively filled by video calls. In line with this
thought, Opdenakker (2006) revealed that with the messenger interviews, for example, through MSN instant
messaging, the scope or depth of interview might be broader, but the one-on-one potential of video-based
interviews makes the latter more efficient for recruiting companies.
It is also notable that, while the e-recruiting process involved when an employer is using LinkedIn is a manual
one, AppliView affords the recruiter an automatic procedure. With LinkedIn, the recruiting company is required to
facilitate the entire process of recruiting. However, with AppliView, the software is designed such that the entire
process is automated. Therefore, a recruiting company only needs to wait for the outcomes. According to TorresCoronas (2008), modern-day organizations are making concerted efforts to lower the recruitment cost, with the
majority of them seeking to shorten the cycle of the recruitment process.
Nonetheless, as Parry and Tyson (2008 reveal, e-recruitment presents the best opportunity for firms to
mitigate their levels of recruitment costs. This is particularly so because much of the recruitment is performed
online, which means that the traditional recruitment cost items, for example, lunch or tea for the interviewing panel
and the candidates, are eliminated. While this is the case, drawing from the results, the use of AppliView has a
greater potential in suppressing the level of recruitment costs. This is especially so, given that the entire process is
automated, which means that there is no human effort involved.

5. Limitations and recommendations for future research
Performing this study was not short of limitations, which perhaps serve to reduce the meaningfulness of the
inquiry. One of the primary limitations was that the researcher used a convenient sampling approach. As such, he
selected the first e-recruitment software (AppliView) and the first social media-based e-recruitment platform
(LinkedIn) that appeared following a Google Search. The problem with this convenience sample is that the
researcher perhaps left out other e-recruitment software and social media-based e-recruitment platforms that
would have yielded better results than the current ones. This is indeed a possibility given that there exist perhaps
hundreds of e-recruitment software and social media-based e-recruitment platforms. In light of this limitation,
future researchers need to apply the use of other sampling methods. For example, they might seek to use
purposive sampling.
Another limitation that characterized this study was the sample size. Only two e-recruitment methods were
studied. This represents a very small sample size. According to Grbich (2012), qualitative sample sizes ought to be
large enough to collect or obtain sufficient data, hence adequately describing the phenomenon of interest. This is
indeed the key to addressing the underlying question in depth. If this is the case, then it is highly possible that the
small sample selected for this research prevented the researcher from addressing the research question in the
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most comprehensive way possible. Therefore, future researchers need to focus on larger sample sizes so that they
can generate more meaningful outcomes.

6. Implication of the study to the field of recruitment
The findings of this study have crucial implications to the field of recruitment. The research shows the
importance of undertaking e-recruitment. Nonetheless, the study illustrates that when an employer decides to use
e-recruitment as the primary process in hiring and recruiting workers, it is pertinent that he or she hands a serious
thought on the kind of e-recruitment strategy they follow. This research article shows that both recruitment Apps
and social media websites are effective in helping an employer to find the right candidate to fill up a specified job
position. While the e-recruitment apps seem to hold more potential than the social media websites, an employer
should not use them in isolation. Instead, to have a more fulfilling experience, it is highly recommended that an
organization should use both models. Additionally, the knowledge created in this paper illustrates the need for
employers to perform in-dept scrutiny of an app. Just because an app is an e-recruitment software does not mean
that it is appropriate for use. Rather, employers must make an effort to review the app to determine its credibility.
This warrants the employer to go an extra mile by checking for the reliability of the developer as well as what other
recruiters have said about a given app. Thus, the findings of this paper contribute towards best-practices within the
area of e-recruitment.

7. Conclusions
The purpose of this research article was to investigate the effectiveness of e-recruitment apps by focusing on
the features that these platforms offer to the employer to make the recruitment process even more productive. The
study achieved this objective by comparing AppliView and one social media-based e-recruitment platform, that is,
LinkedIn. It was established that each of the two members of the sample fitted well within the context of erecruitment strategies or methods. It was established that AppliView and LinkedIn provided the recruiting agencies
or companies with a set of similar services, which go well beyond the capacity of the traditional recruitment
methods. While this is the case, this research article has shown that AppliView is perhaps more advanced when
compared to LinkedIn. The results revealed that, unlike LinkedIn, AppliView affords a set of progressive services
including live coverage of the recruitment process (interview), real-time alert about changes that a job candidate
might make in their CVs, and automated recruitment process. Furthermore, this research has revealed that, even
though both LinkedIn and AppliView have the potential to reduce the cost of recruitment, AppliView manifests the
greatest promise. As such, the recruitment method can keep the recruitment costs at the bare minimum because of
the underlying automation. Overall, this research study has shown that e-recruitment software such as AppliView
is more effective than other e-recruitment strategies, and particularly social media-based methods. However, this
study was characterized by some limitations. One of these was a small sample size, which potentially limited the
ability of the researcher to explore the problem in a more comprehensive manner. Another limitation was that the
researcher used convenient sampling. Therefore, future researchers must seek to apply other sampling methods
and focus on more subjects (more e-recruitment methods). In this way, any gap in the knowledge created by this
study will be filled more sufficiently.
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