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املحكمين كما هي.
 .16يرسل الباحث /الباحثون بحثهم بعد التعديل في ملف منفصل وملف آخر يحتوي على التعديالت التي قام بها وأرقام الصفحات ،وتبرير علمي
للملحوظات التي لم تعدل.
 .17إرسال تعهد بنقل حقوق النشر إلى املجلة وعدم التصرف في البحث إلى حين الحصول على رد نهائي من املجلة.
 .18يحصل الباحث على خطاب بقبول نشر البحث أو رفضه مع صورة من قرار املحكمين في خالل شهر على األكثر.
 .19تحتفظ املجلة بحقها في إخراج البحث ،وإبراز عناوينه بما يتناسب وأسلوبها في التحرير والنشر.
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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 الثالث 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:
هدفت الدراسة التعرف إلى أثر الذكاء االستراتيجي (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في إدارة استمرارية األعمال (دعم اإلدارة العليا،
تقييم وتخفيف املخاطر ،تحليل تأثير األعمال ،التوعية والتدريب) في أمانة عمان الكبرى .ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثان بتطوير استبانة شملت
( )35فقرة؛ وقد تكون مجتمع الدراسة من املدراء ورؤساء األقسام في املستويات اإلدارية العليا والوسطى في أمانة عمان الكبرى والبالغ عددهم (،)74
حيث قام الباحثان بإجراء مسح شامل ملجتمع الدراسة حيث تم استرداد ( ) 62استبانة صالحة للتحليل .وفي ضوء ذلك تم جمع البيانات ،وتحليلها،
واختبار الفرضيات ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج:
• وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده في إدارة استمرارية األعمال بأبعادها مجتمعه في أمانة عمان
الكبرى.
• وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده مجتمعه في أبعاد إدارة استمرارية األعمال (دعم اإلدارة
العليا ،تقييم املخاطر وتخفيف املخاطر ،تحليل تأثير األعمال ،التوعية والتدريب) كل منها منفردة في أمانة عمان الكبرى.
وعلى ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،فقد أوص ى الباحثان بعدد من التوصيات منها:
• تعزيز سلوكيات الذكاء االستراتيجي بين املدراء ورؤساء األقسام في أمانة عمان الكبرى ،ملا له من دور كبير في نجاح برامج إدارة استمرارية األعمال.
• ضرورة إنشاء قسم خاص إلدارة استمرارية األعمال في أمانة عمان الكبرى وتدعيم القسم بأنظمة املعلومات املحوسبة.
الكلمات املفتاحية :الذكاء االستراتيجي؛ إدارة استمرارية األعمال؛ أمانة عمان الكبرى.

املقدمة:
تطور مفهوم إدارة استمرارية األعمال إلى عملية تحدد تعرض أي منظمة للتهديدات املحتملة سواء كانت داخلية أو خارجية ،وكيفية توفير
الوقاية الفعالة منها ،واإلصالح في حال حدوث هذه التهديدات ،ومن األمور األساسية لنجاح إدارة استمرارية األعمال توفر فهم شامل ملجموعة التهديدات
الداخلية والخارجية املحتملة وإدراك بأن االستجابة الفعالة لهذه التهديدات سيتم تحديدها من خالل سلوكيات العاملين أثناء عملية انتعاش األعمال
( .)Herbane, Elliott & Swartz, 2004وفي هذا السيا ق على منظمات األعمال تبني املفاهيم الجديدة التي تضمن لها مواجهة مختلف التهديدات
والتحديات التي تتعرض لها املنظمة والبقاء واالستمرار في بيئة األعمال ،ومن أهم هذه املفاهيم مفهوم الذكاء االستراتيجي .باعتباره أداة لجمع املعلومات
التي تساعد صناع القرار الحصول على املعرفة التي تدعم اتخاذ القرار ،من خالل املسح البيئي للمنظمة و تحليل املعلومات ،كذلك القدرة على التنبؤ
والتخطيط املستقبلي والتكيف مع التغيرات البيئية (.)Abuzaid, 2017
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أهمية الدراسة:
األهمية العلمية :تستمد الدراسة أهميتها من أهمية املتغيرات املبحوثة ،وهي الذكاء االستراتيجي وإدارة استمرارية األعمال حيث تعتبر من املواضيع األكثر
حداثة في عالم األعمال اليوم .باإلضافة إلى ندرة الدراسات التي تناولت أثر الذكاء االستراتيجي في إدارة استمرارية األعمال.
األهمية العملية :تنبع األهمية العملية من أهمية البيئة املبحوثة وهي أمانة عمان الكبرى فهي الجهة املسؤولة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين في
العاصمة عمان في املجاالت الرياضية والسياحية والثقافية ،كذلك الترقيم والنظافة والترخيص.

أهداف الدراسة:
 .1التعرف إلى األهمية النسبية إلدارة استمرارية األعمال في أمانة عمان الكبرى.
 .2التعرف إلى األهمية النسبية للذكاء االستراتيجي في أمانة عمان الكبرى.
 .3التعرف إلى أثر الذكاء االستراتيجي في إدارة استمرارية األعمال في أمانة عمان الكبرى.

مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في إدارة استمرارية األعمال في أمانة عمان الكبرى ،حيث ضرورة دعم االدارة العليا ،تقييم املخاطر والتنبؤ بها والعمل على
تخفيف اثارها ،وتحليل تأثير االعمال ،وكذلك دورها في التوعية والتدريب ،ومن هنا فان الذكاء االستراتيجي احد األساليب األساسية التي تمكن املنظمة
من مواجهة هذه التحديات من خالل القدرة على الحصول على املعلومات الضرورية التخاذ القرارات وتوقع األحداث واألزمات املستقبلية ،وإقامة
التحالفات مع املنظمة األخرى.
وعليه يمكن صياغة سؤال الدراسة الرئيس :ما هو أثرالذكاء االستراتيجي في إدارة استمرارية األعمال في أمانة عمان الكبرى؟
ويتفرع عن السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما األهمية النسبية للذكاء االستراتيجي (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في أمانة عمان الكبرى؟
 .2ما األهمية النسبية إلدارة استمرارية األعمال (دعم اإلدارة العليا ،تقييم املخاطر وتخفيف املخاطر ،تحليل تأثير األعمال ،التوعية والتدريب) في
أمانة عمان الكبرى؟
 .3ما أثر ممارسة الذكاء االستراتيجي في إدارة استمرارية األعمال في أمانة عمان الكبرى؟

فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة  :Ho1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده (االستشراف ،الرؤية املستقبلية،
الشراكة) في إدارة استمرارية األعمال بأبعادها مجتمعه (دعم اإلدارة العليا ،تقييم املخاطر وتخفيف املخاطر ،تحليل تأثير األعمال ،التوعية والتدريب)
في أمانة عمان الكبرى.
الفرضية الفرعية االولى  : Ho1-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p ≤0.05للذكاء االستراتيجي بداللة أبعاده مجتمعه (االستشراف،
الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في دعم اإلدارة العليا في أمانة عمان الكبرى.
الفرضية الفرعية الثانية  :Ho1-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.05للذكاء االستراتيجي بداللة أبعاده مجتمعه (االستشراف،
الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في تقييم وتخفيف املخاطر في أمانة عمان الكبرى.
الفرضية الفرعية الثالثة  :Ho1-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.05للذكاء االستراتيجي بداللة أبعاده مجتمعه (االستشراف،
الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في تحليل تأثير األعمال في أمانة عمان الكبرى.
الفرضية الفرعية الرابعة  :Ho1-4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.05للذكاء االستراتيجي بداللة أبعاده مجتمعه (االستشراف،
الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في التوعية والتدريب في أمانة عمان الكبرى.
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أنموذج الدراسة:
الذكاء االستراتيجي

إدارة استمرارية األعمال

Strategic Intelligence

Business continuity management
Ho1-1

دعم اإلدارة العليا

االستشراف

Top Management Support

Foresight
Ho1-2

الرؤية املستقبلية
Vision

Ho-1

تقييم وتخفيف املخاطر
Risk Assessment and Mitigation

Ho1-3

تحليل تأثير األعمال
الشراكة

Ho1-4

Business Impact Analysis

التوعية والتدريب

Partnership

Awareness and Training

الشكل ( :)1أنموذج الدراسة
املصدر :إعداد الباحثان استنادا إلى املراجع التالية:
املتغير املستقلMaccoby & Scudder, 2011 ( :؛ جثير ،العبادي والقيس ي)2013 ،
املتغير التابعHijjawi & Al -Shawabkeh, 2017( :؛ )Everest, Garber, Keating & Peterson, 2008

الدراسات السابقة:

ً
أوال :الدراسات العربية:
• دراسة محمد ،محمد وفاضل ( :)2018هدفت الدراسة التعرف إلى مدى إسهام الذكاء االستراتيجي (الرؤية املستقبلية ،التفكير بطريقة التصرف،
الشراكة ،القدرة على التحفيز ،الحدس) في تعزيز السلوك الريادي (اإلبداع ،املبادأة ،تحمل املخاطر ،استغالل الفرص ،اإليمان بالقدرة الذاتية،
اإلدراك) لدى القيادات األكاديمية في جامعة املوصل .اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام االستبيان كأداة رئيسة لجمع البيانات.
تمثل مجتمع الدراسة بجامعة املوصل ،وتكونت عينة الدراسة من (العمداء ،معاوني العمداء ،رؤساء األقسام) والبالغ عددهم ( .)62وقد توصلت
ً
ً
الدراسة إلى أن القيادات األكاديمية في الجامعة لديها تصورا واضحا عن متغيري الذكاء االستراتيجي والسلوك الريادي ،وأن الذكاء االستراتيجي يساهم
في تعزيز السلوك الريادي في جامعة املوصل .وقد أوصت الدراسة بضرورة أن تقوم القيادات األكاديمية في جامعة املوصل باالعتماد بشكل اكبر على
أبعاد الذكاء االستراتيجي مما يمكنهم من اتخاذ القرارات اإلستراتيجية وصياغة االستراتيجيات.
• دراسة ( :Hijjawi and Al-Shawabkeh )2017هدفت دراسة حجاوي والشوابكة إلى تحديد وتوضيح مفهوم إدارة استمرارية األعمال وتأثير الرشاقة
اإلستراتيجية عليه ،وتحديد األبعاد األساسية للرشاقة اإلستراتيجية وإدارة استمرارية األعمال في ظل وجود اليقظة الريادية .وما هو دور اليقظة
الريادية في تحسين تأثير الرشاقة اإلستراتيجية على إدارة استمرارية األعمال .اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي ،وتم استخدام االستبيان كأداة رئيسة
لجمع البيانات .تكون مجتمع الدراسة من ( )24من شركات التأمين األردنية ،حيث بلغ عدد املدراء في املستويات اإلدارية العليا والوسطى ( )468وتم
توزيع االستبيان على ( .)144وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للرشاقة اإلستراتيجية في إدارة استمرارية األعمال ،وان رشاقة
ً
الحركة التشغيلية هي األكثر نضجا في شركات التأمين األردنية وتعمل بشكل أفضل في وجود اليقظة الريادية ،وان هذا القطاع يحتاج إلى إدارة رشيقة
ً
وريادية من اجل البقاء استراتيجيا في األسواق  .وقد أوصت الدراسة بضرورة إجراء املزيد من الدراسات في نفس القطاع ولكن في ظل متغيرات مستقلة
مختلفة.
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• دراسة العزاوي ( :)2016هدفت الدراسة إلى الوقوف على واقع التطبيق الفعلي لنظم املعلومات اإلستراتيجية في شركات االتصاالت في إقليم كردستان
وما هو مقدار تأثير تلك النظم في تعزيز الذكاء االستراتيجي .اعتمدت الدراسة املنهج االستطالعي ،وقد تم استخدام االستبانة كأداة رئيسة لجمع
البيانات .وتكون مجتمع الدراسة من شركات االتصاالت في إقليم كردستان العراق والبالغ عددها ( )11شركة ،وتكونت عينة الدراسة من املديرين في
اإلدارة العليا والبالغ عددهم ( .)58وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي بين متغيرات عناصر نظام املعلومات االستراتيجي والذكاء االستراتيجي،
وان إدارات شركات االتصاالت في إقليم كردستان قد عملت على تفعيل نظم املعلومات اإلستراتيجية بشكل جيد وبمستوى يفوق املتوسط ،كما
أظهرت النتائج امتالك شركات االتصاالت ملستوى ذكاء استراتيجي فوق املتوسط .وقد أوصت الدراسة بضرورة مراجعة إدارة شركات االتصاالت
تطبيقات نظم املعلومات اإلستراتيجية بين الحين واآلخر وتبني إستراتيجية واضحة في إعداد وبناء وتطبيق هذه النظم.
ً
ثانيا :الدراسات األجنبية:
• دراسة (: Marisa and Oigo )2018هدفت الدراسة التعرف إلى أثر الهيكل التنظيمي واملوارد التنظيمية على إدارة استمرارية األعمال .اعتمدت
الدراسة املنهج الوصفي والكمي .وتضمن مجتمع الدراسة شركات األمن الخاصة في كينيا ،وتكونت العينة املستهدفة من املدراء التنفيذيين ومالكي تلك
الشركات ،وكبار املدراء .حيث تم سحب عينة عشوائية طبقية بلغت ( .)142وقد توصلت الدراسة إلى أن إدارة استمرارية األعمال قد برزت كجزء
أساس ي من املنظمة ،وان نجاح إدارة استمرارية األعمال يعتمد على خطط إستراتيجية محددة بوضوح .وقد أوصت الدراسة بضرورة الجمع بين املوارد
التنظيمية واملالية مع جميع عمليات التخطيط والتنفيذ اإلستراتيجية وإتاحتها في حالة الطوارئ من اجل استمرارية األعمال.
• دراسة ( :Filipovic', Kristo and Podrug )2018هدفت الدراسة إلى دراسة تأثيرات حاالت األزمات املختلفة (الكوارث الطبيعية ،األحداث املتعمدة،
حاالت األزمات الخارجية ،حاالت األزمات الداخلية ،املخاطر اإلستراتيجية والتشغيلية ،األحداث غير املقصودة) على تطوير إدارة استمرارية األعمال
في الشركات الكرواتية الكبيرة ،اعتمدت الدراسة املنهج الكمي ،وتم استخدام االستبيان كأداة رئيسة لجمع البيانات .تكون مجتمع الدراسة من
ً
الشركات الكرواتية الكبيرة وفقا لقانون املحاسبة في الجمهورية الكرواتية والبالغ عددها ( )250شركة ،حيث تم إجراء مسح شامل وتم استرداد ()106
استبانة صالحه للتحليل .وقد توصلت الدراسة إلى أن حاالت األزمات الخارجية والداخلية مرتبطة بتطوير إدارة استمرارية األعمال ،وان املخاطر
اإلستراتيجية والتشغيلية تؤثر على تطوير إدارة استمرارية األعمال أكثر من الكوارث الطبيعية .وقد أوصت الدراسة بإجراء املزيد من الدراسات في
قطاعات مختلفة مع التركيز على مجموعه واحدة من حاالت األزمات باستخدام مقاييس تالؤم كل حالة من اجل اختبار تأثير حاالت األزمات بشكل
أكثر دقة.
• دراسة ( :Baei, Ahmadi, Malafeh and Baee )2017هدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين الذكاء االستراتيجي (اإلبداع واالبتكار ،الذكاء العاطفي،
املعرفة والحكمة ،الذكاء العملي) للمدراء والتطوير التنظيمي ،والعالقة بين أبعاد الذكاء االستراتيجي والتطوير التنظيمي في مكتب العمل التعاوني
والرعاية االجتماعية في إيران .اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي ،وتم استخدام االستبيان كأداة رئيسة لجمع البيانات .حيث تم سحب عينة عشوائية
بلغت ( .)493أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ايجابية بين الذكاء االستراتيجي للمدراء والتطوير التنظيمي ،ووجود عالقة ايجابية بين أبعاد الذكاء
االستراتيجي (املعرفة الحكمة ،الذكاء العملي) والتطوير التنظيمي ،بينما ال توجد عالقة بين أبعاد الذكاء االستراتيجي (الذكاء العاطفي ،اإلبداع
واالبتكار) والتطوير التنظيمي .وقد أوصت الدراسة املنظمات بضرورة تعزيز الذكاء االستراتيجي للمدراء من خالل التعليم والتدريب ،وجمع املعلومات
الصحيحة وتحسين ذكاء األعمال.

اإلطار النظري:

ً
أوال :الذكاء االستراتيجي:
يتم استخدام كلمة الذكاء عادة بعدة طرق ،حيث يمكن أن يصف الذكاء العملية أو النشاط ،وبالتالي يمكن التحدث عن القيام بعمل ذهني ،وم ن
ناحية أخرى يتم استخدام الذكاء للداللة على املنتج النهائي لتلك العملية ،بمعنى آخر يمكن التحدث عن تطوير ،امتالك أو إنتاج الذكاء .(McDowell,
)2009, 11
يركز الذكاء االستراتيجي بشكل خاص على االتجاهات العامة التي يمكن تفسيرها من خالل تحليل عدد كبير من األنشطة املوجهة نحو هدف
معين ،انه بحث تطبيقي لظاهرة معينة بحيث انه وفي الوقت املناسب ،فإن املعرفة املكتسبة ستساعد على توجيه العمليات وستوفر األساس ملراجعة
السياسات والتشريعات (.)Strain, 2013
يشير مفهوم الذكاء االستراتيجي إلى انه عملية منهجية ومستمرة إلنتاج الذكاء املطلوب ذي القيمة اإلستراتيجية في شكل عملي لتسهيل اتخاذ
القرارات على املدى الطويل (.)Global Intelligence Alliance, 2004
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وعرفه كل من ابراهيم وشمس ي ( )2018على انه عملية تتعلق بتوفير املعلومات بالوقت املناسب ،وفي متناول الفرد املناسب التخاذ القرارات التي
تضمن بقاء واستمرار املنظمة .وهو ما تحتاج املنظمة ملعرفته عن بيئة أعمالها لتمكينها من اكتساب تصور واضح عن عملياتها الحالية ،انه توقع وإدارة
التغيير للمستقبل ،تصميم االستراتيجيات املناسبة التي ستخلق قيمة للعمالء وتحسين الربحية في األسواق الحالية والجديدة (.)Tham & Kim, 2002
وهو يشير إلى ما يتمتع به قادة املنظمات من مهارات ذهنية تتضمن التخطيط االستراتيجي والتفكير االستراتيجي والتي تمكن صناع القرار في
املنظمات من صياغة استراتيجيات منظماتهم (ديوب ،عبد الرحمن وزهرة .)2018 ،ويتسم الذكاء االستراتيجي باملزاوجة بين الدراسات التكنولوجية
واالقتصادية والسياسية واالجتماعية ،شمولية األهداف ،والعمق (جثير ،العبادي والقيس ي .)2013 ،وعرفه العابدي واملوسوي ( )2014على انه الذكاء
الذي يمكن املنظمات من صياغة االستراتيجيات واتخاذ القرارات اإلستراتيجية على املدى البعيد من خالل تحليل البيئة الداخلية والخارجية .ويرى
العبيدي والسالم ( )2012انه عمل يقوم به األفراد الذين يتمتعون بالذكاء االستراتيجي ،فهو يعنى بتوفير املعلومات وتحليلها ودعم االدراة بالقرارات
اإلستراتيجية التي تفيد التوجهات الحالية واملستقبلية للمنظمة.
 .1أهمية الذكاء االستراتيجي
ُيعد الذكاء االستراتيجي أساس خطط املنظمة املستقبلية وله دور مهم في جميع مجاالت اإلدارة ،وتكمن أهميته في مساعدة املنظمات في عملية
اتخاذ القرارات اإلستراتيجية من خالل تزويد صانعي القرار باملعلومات الدقيقة التي تستند إليها قراراتهم وبالتالي تعزيز كفاءاتهم لتلبية مختلف املتطلبات
والتي تتضمن التواصل ،التخطيط ،التعبئة ،اإلدارة الذاتية والعمل االستراتيجي في البيئة املعقدة التي تواجهها املنظمات حاليا ،باإلضافة إلى تمكين
املنظمات من تحقيق امليزة التنافسية والحفاظ عليها ( .)Waghmare, 2019كما يلعب الذكاء االستراتيجي دورا هاما في تأهيل املنظمات لتكون قادرة على
االبتكار وصياغة استراتيجيات التغيير ،اتخاذ القرارات بطريقة فعالة وتحقيق وضع تنافس ي متفوق مقارنة باملنظمات املنافسة (.)Abuzaid, 2017
 .2عناصرالذكاء االستراتيجي
تعمل عناصر الذكاء االستراتيجي معا كنظام متماسك ،حيث يعتمد كل عنصر من عناصر الذكاء االستراتيجي األربعة على كل من فلسفة القيادة
وذكاء الشخصي ة ،حيث أن معرفة اآلخرين واألهداف املحددة بوضوح ومجموعة القيم واملبادئ واملعتقدات تمكن القادة من استشراف املستقبل،
والتركيز على االتجاهات ذات الصلة وخلق رؤية منهجية ،هذه الرؤية يمكن جلبها للواقع من خالل تجنيد وتطوير شركاء استراتيجيين يكملون مهاراتهم
ً
،ويدعمون هذه الرؤية ويتشاركون الفسلفة ،ومن خالل ذكاء الشخصية يطبقون فهما لقيم هؤالء الشركاء ويكونون قادرين على تحفيزهم وتمكينهم من
التعاون لتحقيق هدف مشترك (.)Maccoby & Scudder 2011
• االستشراف :هو القدرة على التفكير في ظل غموض القوى والتي ال يمكن قياسها ولكنها تشكل املستقبل ،حيث تشير إلى قدرة املنظمات في استشعار
املوجة القادمة حتى تتمكن من ركوبها ( .)Maccoby, 2001إن الهدف من عملية االستشراف أن تكون منهجية وشاملة ،وان تدمج بين بعد النظر
والبصيرة والتنبؤ بطريقة مجدية ،حيث يرتكز االستشراف على ثالثة أمور أساسية هي :ال فهم الشامل للعمليات السابقة ومعوقات التغيير ،الفهم
الشامل للطبيعة الحقيقة للحاضر ،فهم التبعيات املحتملة لالتجاهات الحالية (.)Kuosa,2014, 32
• الرؤية املستقبلية :الرؤية هي الصورة الذهنية ملا يجب أن تكون عليه املنظمة ،توفر الرؤية التوجه االستراتيجي وتحدد املسار املستقبلي للمنظمة
( .)Horwath, 2006ويجب أن تكون الرؤية نتاج عملية تنظيمية ،ديناميكية ،منطقية وجماعية ،ويتم تطوير الرؤية كجهد تعاوني يؤدي فيها قادة
املنظمات الدور الحاسم املتمثل في دمج وتوجيه عملية تطوير الرؤية ،حيث يتم تطوير الرؤية من خالل تحليل البيئة الخارجية ،إسقاط الحاالت
املستقبلية املحتملة ،وتطوير الحالة النهائية املرغوبة (.)Gerras, 2010
• الشراكة :يشير مفهوم الشراكة إلى قدرة قادة املنظمات على إقامة التحالفات اإلستراتيجية ( .)Maccoby, 2001حيث تلجأ املنظمات إلقامة
الشراكات من اجل تحسين األداء والحد من الصراعات ،وان قدرة الشركاء على مشاركة املعلومات ،والثقة وااللتزام تعتبر مقومات أساسية لتعزيز
الشراكة ( العبيدي والسالم.)2012 ،
ً
ثانيا :إدارة استمرارية األعمال:
تتعرض منظمات األعمال الضطرابات متفاوتة الخطورة ،حيث يمكن أن تتصاعد لتصبح كارثة أو أزمة إن لم تتم إدارتها بالشكل الصحيح،
باإلضافة إلى إلحاق الضرر بسمعة املنظمة وغيرها من األضرار املادية ،لذلك يجب أن تكون املنظمات على استعداد تام ملواجهة تلك االضطرابات قبل
حدوثها والتقليل من آثارها حال حدوثها (.)Heng, 2015
إن الهدف األساس من إدارة استمرارية األعمال هو بناء مرونة املنظمة ،وضمان تسليم املنتجات األساسية بعد تعرض املنظمة لالزمات التي قد
ألحقت الضرر بأصول املنظمة وحالت دون الوصول للموارد الالزمة ،وذلك من اجل الحد من الخسائر االقتصادية املباشرة وغير املباشرة التي قد تنجم
عن تلك األزمات وما يترتب عليها من تعطيل لألعمال ،حيث تقوم إدارة استمرارية األعمال بذلك من خالل التقليل من نقاط الضعف والتخفيف من
آثارها ،وإعادة الوضع إلى طبيعته في اقرب وقت ممكن بعد وقوع األزمة ( .)International Labor Office, 2011إنها عملية إدارية شاملة تحدد التهديدات
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املحتملة للمنظمة واآلثار التي قد تسببها تلك التهديدات ،وتوفر إطارا لبناء املرونة التنظيمية مع القدرة على االستجابة الفعالة التي تحمي مصالح أصحاب
املصلحة الرئيسيين ،سمعة املنظمة ،العالمة التجارية ،وأنشطة خلق القيمة (.)British Standard Institution, 2006
إن إدارة استمرارية األعمال هي عبارة عن نهج كامل لألعمال يتضمن سياسات ومعايير وإجراءات لضمان الحفاظ على العمليات الحالية أو التعافي
في الوقت املناسب في حال حدوث خلل ،والغرض منه هو تقليل اآلثار التشغيلية واملالية والقانونية والسمعة وغيرها من اآلثار املادية الناجمة عن هذا
الخلل (.)Basel Committee on Banking Supervision, 2005
وتعرف إدارة استمرارية األعمال على أنها تطوير االستراتيجيات والخطط واإلجراءات التي توفر الحماية لتلك األنشطة أو العمليات التي إذا ما تم
تعطيلها قد تؤدي إلى خسائر مادية للمنظمة (.)Guide to Business Continuity Management, 2013, 1
 .1متطلبات إدارة استمرارية األعمال
• دعم اإلدارة العليا :يعد الدعم اإلداري ضروريا جدا لنجاح استمرارية األعمال في املنظمات ،ويمكن تحقيق ذلك من خالل تحديد مجموعة مركزية
داخل املنظمة تكون مسئولة عن إدارة استمرارية األعمال وتبادل املعرفة وتنسيق أفضل املمارسات واالستشارات ،إنشاء نظام إلدارة استمرارية
األعمال ،ضمان التمويل املناسب ألنشطة إدارة استمرارية األعمال على مستوى املنظمة ،بيان أهمية إدارة استمرارية األعمال ودورها في إضافة قيمة
ألعمال املنظمة واملشاركة في الدورات التدريبية الخاصة بإدارة استمرارية األعمال (.)Everest, Garber, Keating & Peterson, 2008, 8
• تقييم وتخفيف املخاطرُ :يعنى تقييم املخاطر بتحديد املخاطر وتقييمها والتي يمكن أن تؤدي إلى تعطيل العمليات داخل املنظمة ،وعند االنتهاء من
تقييم املخاطر يتم تحديد التهديدات املحتملة واألكثر خطورة منها على عمليات األقسام ،أما تخفيف املخاطر فيتكون من تلك اإلجراءات التي يمكن
اتخاذها لتقليل احتمالية حدوث خطر معين أو تقليل التأثير في حالة حدوث الخطر (.)Business Continuity Guide, 2014
• تحليل تأثيراألعمال :يهتم تحليل تأثير األعمال بتحديد العمليات الهامة التي تحتاج إلى استرداد بعد وقوع أزمة معينة ،وقد يتضمن تحليل تأثير األعمال
مناقشة أولية لحلول االسترداد الالزمة الستئناف العمليات الهامة (.)Everest et al., 2008,10
وتتضمن عملية تحليل تأثير األعمال الخطوات التالية (:)Heng, 2015
 .1جمع املعلومات وتصميم استبيانات تحليل تأثير األعمال.
 .2جمع املعلومات األولية حول وظائف األعمال وأنظمة الدعم وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات ،والتحقق من املعلومات وتحليلها.
 .3إجراء مقابالت مع منس ـ ــقي إدارة اس ـ ــتمرارية األعمال لوحدات األعمال للتحقق من دقة املعلومات املقدمة وتحليل املعلومات لتحديد أولويات
استرداد العمليات واألنظمة وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات.
 .4تحديد وقت االسترداد لكل وظيفة وهو الوقت املستغرق بين التعطل واإلصالح.
 .5إعداد امللخص التنفيذي وتقرير تحليل تأثير األعمال ،وتضمين أولويات االسترداد.
 .6تقديم النتائج النهائية لإلدارة التنفيذية في التقارير املكتوبة والشفهية.
 .2التوعية والتدريب:
إن التوعية والتدريب من األمور الهامة والالزمة من اجل إعداد العاملين ملرحلة االسترداد ،ويجب أن يمنح التدريب سنويا على األقل لضمان فهم
العاملين الدوار استمرارية األعمال وأنشطة االستجابة لحاالت الطوارئ في مواقعهم الوظيفية ،ويتطلب برنامج إدارة استمرارية األعمال درجات متفاوتة
من املعرفة اعتمادا على دور األفراد املشاركين (.)Everest et al., 2008, 14
أما الوعي فيعني أن الفرد يمتلك معرفة ببرنامج إدارة استمرارية األعمال واألنشطة ذات الصلة ،حيث يمكن توفير الوعي من خالل ورش العمل
والكتيبات والتواصل من خالل البريد االلكتروني ،بينما يشير التدريب إلى تلقي تعليمات محددة حول كيفية تنفيذ أنشطة برنامج استمرارية األعمال
وترسيخ تلك التعليمات باستخدام التمارين الفعلية (.)Guide to Business Continuity Management, 2013, 28
منهج الدراسة:
• نوع الدراسة :تعتبر هذه الدراسة ايضاحية من حيث الغرض ،حيث تربط السبب باألثر.
• االستراتيجيات املتبعة :اعتمدت الدراسة إستراتيجية املسح الشامل.
• مجتمع وعينة الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من املدراء ورؤساء األقسام في املستويات اإلدارية العليا والوسطى في أمانة عمان الكبرى والبالغ عددهم
( )74مديرا ورئيس قسم ،حيث تم استرداد ( )62استبانه صالحة للتحليل.
• طرائق جمع البيانات
 .1املصادرالثانوية :تتضمن الكتب ،املراجع والدوريات واملجالت ،املقاالت والتقارير ,والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة.
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 .2املصادراألولية :اعتمدت الدراسة في جمع البيانات األولية على االستبانة كأداة للدراسة.
وقد تشكلت االستبانه من ثالثة أجزاء هي:
• املتغيرات الشخصية( :الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة)
• املتغير املستقل :الذكاء االستراتيجي بأبعاده (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة).

• املتغير التابع :إدارة استمرارية األعمال بأبعادها (دعم اإلدارة العليا ،تقييم املخاطر وتخفيف املخاطر ،تحليل تأثير األعمال ،التوعية والتدريب).
• صحة وثبات أداة الدراسة:
 .1صحة أداة الدراسة :للتأكد من صحة أداة الدراسة تم عرض االستبانة على مجموعة من األساتذة املتخصصين في الجامعات األردنية وتم حذف
وتعديل بعض األسئلة.
 .2ثبات أداة الدراسة :تم إجراء اختبار ( )Cronbach's Alphaكرونباخ ألفا لقياس مدى االتساق الداخلي في فقرات االستبانة .ويوضح الجدول ( )1قيم
معامل االتساق الداخلي لفقرات املتغير املستقل.
جدول ( : )1قيم معامل (كرونباخ ألفا) ألبعاد الذكاء االستراتيجي
عدد الفقرات

قيمة ألفا

أبعاد الذكاء االستراتيجي
الذكاء االستراتيجي

15

0.946

االستشراف

5

0.889

الرؤية املستقبلية
الشراكة

5
5

0.845
0.933

يتضح من الجدول ( ) 1أن قيم معامل االتساق الداخلي للمتغيرات الفرعية للمتغير املستقل (الذكاء االستراتيجي) تراوحت بين (-0.845
 .)0.933وان قيمة ألفا لفقرات الذكاء االستراتيجي ككل بلغت ( )0.946وهي اكبر من ( )0.70وهذا يشير إلى وجود اتساق عال في أبعاد املتغير املستقل
(النجار ،النجار والزعبي.)151 ،2017 ،
ويظهر الجدول ( )2قيم معامل االتساق الداخلي لفقرات املتغير التابع.
جدول ( :)2قيم معامل (كرونباخ ألفا) ملتغيرإدارة استمرارية األعمال
أبعاد إدارة استمرارية األعمال
إدارة استمرارية األعمال
دعم اإلدارة العليا
تقييم وتخفيف املخاطر
تحليل تأثير األعمال
التوعية والتدريب

عدد الفقرات
17
4
5
4
4

قيمة ألفا
0.963
0.885
0.870
0.886
0.924

يتبين من الجدول ( )2أن قيم معامل االتساق الداخلي لفقرات املتغير التابع (إدارة استمرارية األعمال) تراوحت بين ( )0.924-0.870وان قيمة
ألفا لفقرات إدارة استمرارية األعمال ككل بلغت ( )0.963وجميعها اكبر من ( ،)0.70وهذا يشير إلى وجود اتساق داخلي في فقرات املتغير املستقل إدارة
استمرارية األعمال (النجار ،النجار والزعبي.)151 ،2017 ،
 .3مقياس االهمية النسبية :سيتم التعليق على متوسطات األهمية النسبية ملتغيرات الدراسة اعتمادا على اآلتي :املتوسطات من  -1أقل من 2.34
منخفضة ،من  – 2.34أقل من  2.67متوسطة ،من  5 - 2.67مرتفعة
 .4اختبارمالئمة النموذج
لقد تم إجراء االختبارات التالية الختبار مالئمة النموذج:
• اختباراالرتباط الخطي :تم إجراء اختبار  Multicollinearityللوصول إلى الدرجة التي فيها احد املتغيرات مشروحا بواسطة متغير مستقل آخر ويبين
الجدول ( )3نتائج االختبارات:
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جدول ( :)3نتائج اختبارمعامل تضخم التباين ( )VIFو ()Tolerance
البعد
االستشراف

معامل تضخم التباين ()VIF
2.410

0.415

2.918
2.422

0.343
0.413

الرؤية املستقبلية
الشراكة

Tolerance

يتضح من الجدول ( )3أن جميع قيم معامل تضخم التباين ( )VIFهي أكبر من ( )1وأقل من ( )10وأن جميع قيم ( )Toleranceهي اكبر من
( )0.10مما يشير إلى عدم وجود ارتباط خطي بين متغيرات الدراسة املستقلة (.)Sekaran & Bougei, 2010, 351
• مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون
يظهر الجدول ( )4االرتباطات البينية ألبعاد املتغير املستقل.
جدول( :)4مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون ألبعاد املتغيراملستقل
االستشراف
1

املتغير
االستشراف

**0.741
**0.676

الرؤية املستقبلية
الشراكة
** عند مستوى داللة 0.01

الرؤية املستقبلية
1
**0.743

الشراكة

1

يتضح من الجدول ( )4أن معامالت ارتباط بيرسون بين املتغيرات املستقلة الفرعية جميعها اقل من ( )0.80وهذا يشير إلى عدم وجود ظاهرة
االرتباط الخطي املتعدد بين املتغيرات املستقلة (.)Montgomery, Peck & Vining, 2006, 118
• اختبار االرتباط الذاتي  :Autocorrelationتم إجراء هذا االختبار للتأكد من خلو البيانات من مشكلة االرتباط الذاتي في نموذج االنحدار .ويظهر
الجدول ( )5نتائج اختبار ديربن واتسون.
جدول ( :)5اختبار ديربن -واتسون (مشكلة االرتباط الذاتي)
الفرضية
H01
H01-1
H01-2
H01-3
H01-4

قيمة ()D-W
املحسوبة

القيمة الجدولية الدنيا

DL

القيمة الجدولية العليا

2.480
2.273
2.454
2.307
2.301

1.338
1.549
1.549
1.549
1.549

1.659
1.661
1.661
1.661
1.661

Du

التعليق
عدم وجود ارتباط ذاتي
عدم وجود ارتباط ذاتي
عدم وجود ارتباط ذاتي
عدم وجود ارتباط ذاتي
عدم وجود ارتباط ذاتي

يتضح من الجدول ( )5أن جميع قيم ( )D-Wاملحسوبة تقع خارج القيم الدنيا الجدولية ( )dLوأيضا خارج حدود القيم العليا الجدولية ( )duمما
يدل على خلو البيانات من مشكلة االرتباط الذاتي (.)Montogomery, Peck, Vining, 2006, 477-478
تحليل متغيرات الدراسة والفرضيات:
وصف خصائص عينة الدراسة :يوضح الجدول ( )6الخصائص املختلفة لعينة الدراسة.
جدول( :)6توزيع أفراد العينة حسب متغيرات (الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة)
املتغير
الجنس
ذكر
أنثى
العمر
اقل من  30سنة
 -30اقل من 40سنة
 -40اقل من 50سنة
50سنة فأكثر
املؤهل العلمي
دبلوم فما دون

التكرار

النسب املئوية

42

%67.7

20

%32.3

6
32
22
2

%9.7
%51.6
%35.5
%3.2

8

%12.9
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بكالوريوس
ماجستير
دكتوراة
سنوات الخبرة
اقل من 5سنوات
 -5اقل من  10سنوات
 -10اقل من  15سنة
 15سنة فأكثر

النجار& الحرايزة

18
26
10

%29
%41.9
%16.1

0
12
23
27

0
%19.4
%37.1
%43.5

يتبين من الجدول ( )6أن الغالبية العظمى من أفراد العينة هم من الذكور حيث بلغت نسبتهم ( )%67.7بينما بلغت نسبة اإلناث ( .)%32.3وأن
غالبية أفراد العينة هم من الفئة العمرية ( -30اقل من  40سنة) حيث بلغت نسبتهم ( )%51.6بينما النسبة الصغرى للفئة العمرية ( 50سنة فأكثر) ،أما
فيما يتعلق باملؤهل العلمي فقد بلغت نسبة حملة درجة املاجستير ( )%41.9وفئة (دبلوم فما دون) بنسبة ( .)%12.9أما سنوات الخبرة فكانت الغالبية
العظمى لسنوات الخبرة ( 15سنة فأكثر) والنسبة الصغرى كانت لسنوات الخدمة (اقل من  5سنوات).
األهمية النسبية للمتغيرات:
• األهمية النسبية ملتغيرات الذكاء االستراتيجي:
يظهرالجداول ( )7األهمية النسبية ملتغيرات الذكاء االستراتيجي
جدول( :)7األهمية النسبية ملتغيرات الذكاء االستراتيجي
الوسط الحسابي
4.15

الترتيب
--

األهمية النسبية
مرتفعة

أبعاد الذكاء االستراتيجي
الذكاء االستراتيجي
االستشراف
الرؤية املستقبلية

4.20
4.17

1
2

مرتفعة
مرتفعة

الشراكة

4.09

3

مرتفعة

يتبين من الجدول ( )7أن االستشراف جاء في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.20بينما جاءت الشراكة بمتوسط حسابي ( )4.09وباملرتبة األخيرة.
• األهمية النسبية ملتغيرات إدارة استمرارية األعمال
يظهرالجدول ( )8األهمية النسبية ملتغيرات إدارة استمرارية األعمال
جدول ( :)8األهمية النسبية ملتغيرات إدارة استمرارية األعمال
الوسط الحسابي

الترتيب

االهمية النسبية

4.26

--

مرتفعة

أبعاد إدارة استمرارية األعمال
دعم اإلدارة العليا
تقييم وتخفيف املخاطر

4.21
4.29

4
1

مرتفعة
مرتفعة

تحليل تأثير األعمال

4.27

2

مرتفعة

التوعية والتدريب

4.27

2

مرتفعة

إدارة استمرارية األعمال

يتبين من الجدول ( )8أن تقييم وتخفيف املخاطر جاء في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.29بينما جاء دعم اإلدارة العليا بمتوسط حسابي
( )4.21وباملرتبة األخيرة.
اختبارفرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة " :H01ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده (االستشراف ،الرؤية املستقبلية،
الشراكة) في إدارة استمرارية األعمال بأبعادها مجتمعه (دعم اإلدارة العليا ،تقييم وتخفيف املخاطر ،تحليل تأثير األعمال ،التوعية والتدريب) في أمانة
عمان الكبرى.
ولتحليل هذه الفرضية الرئيسة األولى تم استخدام االنحدار الخطي املتعدد املعياري.
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جدول(9أ) :ملخص النموذج وتحليل التباين للفرضية الرئيسة األولى
النموذج

ملخص النموذج

تحليل التباين

Model

Model Summery b

ANOVAb

R

1

.a
.b

R2

DF

F

معامل االرتباط

معامل التحديد

املحسوبة

درجة الحرية

a 0.885

0.784

70.01

3

Sig F
a 0.000

املتنبيء :الشراكة ،االستشراف ،الرؤية.
املتغيرالتابع :إدارة استمرارية األعمال.
وفي ملخص النموذج وفي النموذج األول منه أن قيمة معامل التحديد ( )R2=.784عند ( )3درجات حرية ،وان قيمة ( =F

يتضح من الجدول (9أ)
 )70.01عند مستوى معنوية ( )0.000وهذا يشير إلى أن االستشراف والرؤية املستقبلية والشراكة معا فسر ما نسبته ( )%78.4من التباين في إدارة
استمرارية األعمال وهذا يثبت معنوية االنحدار.
ويظهر الجدول ( 9ب) تحليل املعامالت.
الجدول( 9ب) :نتائج تحليل املعامالت
رقم
النموذج

جدول املعامالت Coefficienta

النموذج
β

Model

االستشراف
1
الرؤية املستقبلية
الشراكة
 .aاملتغير التابع :إدارة استمرارية األعمال

T

املحسوبة
4.050
2.996
2.990

0.384
0.313
0.284

Sig T

مستوى الداللة
0.000
0.004
0.004

يتضح من الجدول ( 9ب) أن جميع قيم  βعند املستويات املختلفة من قيم ( )Tتقع عند مستوى معنوية ( )0.004-0.000وجميعها اقل من ()0.05
وهي معنوية عند مستوى ( )P≤0.05وهذا يثبت معنوية معامالت االنحدار في النموذج.
واستنادا ملا سبق ال يمكن قبول الفرضية العدمية الرئيسة األولى ونقبل الفرضية البديلة القائلة ":يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية
( )P≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في إدارة استمرارية األعمال بأبعادها مجتمعه (دعم اإلدارة العليا ،تقييم
وتخفيف املخاطر ،تحليل تأثير األعمال ،التوعية والتدريب) في أمانة عمان الكبرى.
الفرضية الفرعية األولى:
 " :H01-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05للذكاء االستراتيجي بداللة أبعاده مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية،
الشراكة) في دعم اإلدارة العليا في أمانة عمان الكبرى.
جدول ( :)10نتائج ملخص النموذج وتحليل التباين واملعامالت للفرضية الفرعية االولى
املتغير
التابع

ملخص النموذج
Model Summeryb
r2
r

تحليل التباين
ANOVA b
Sig F
F

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

املحسوبة

a 0.848

0.719

153.85

دعم
اإلدارة
العليا
 .aاملتنبيء :الذكاء االستراتيجي
 .bاملتغير التابع :دعم اإلدارة العليا.

جدول املعامالت

a 0.000

Coefficients b
T
 βمعامل

بيتا املعياري

املحسوبة

0.848

12.404

Sig T

مستوى
الداللة
0.000

يتضح من الجدول ( )10ومن ملخص النموذج أن قيمة معامل التحديد للذكاء االستراتيجي في أمانة عمان الكبرى قد بلغ ( )r2= .719وهذا يعني أن
الذكاء االستراتيجي قد فسر ما نسبته ( )%71.9من التباين في دعم اإلدارة العليا ،ومن جدول تحليل التباين تبين أن قيمة ( )F=153.85عند مستوى
( )0.000وعند درجة حرية ( )1وهذا يؤكد معنوية االنحدار .كما تبين من جدول املعامالت أن قيمة ( )β=.848وان قيمة ( )T= 12.404عند مستوى
( )0.000وهذا يؤكد معنوية املعامل.
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ً
واستنادا لذلك فانه ال يمكن قبول الفرضية العدمية الفرعية األولى ونقبل الفرضية البديلة القائلة" :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
معنوية ( )P≤0.05للذكاء االستراتيجي بإبعاده مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في دعم اإلدارة العليا في أمانة عمان الكبرى.
الفرضية الفرعية الثانية
 :H01-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة)
في تقييم وتخفيف املخاطر في أمانة عمان الكبرى.
جدول ( :)11ملخص النموذج وتحليل التباين واملعامالت للفرضية الفرعية الثانية
املتغير
التابع

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

Model Summeryb

ANOVA b

Coefficients b

r

r2

معامل االرتباط

معامل
التحديد

a 0.796

0.634

تقييم
وتخفيف
املخاطر
 .aاملتنبيء :الذكاء االستراتيجي
 .bاملتغير التابع :تقييم وتخفيف املخاطر.

 Fاملحسوبة

Sig F

 βمعامل بيتا
املعياري

 Tاملحسوبة

 Sig Tمستوى
الداللة

103.93

a0.000

0.796

10.195

0.000

يتضح من الجدول ( )11ومن ملخص النموذج أن قيمة معامل التحديد للذكاء االستراتيجي في أمانة عمان الكبرى قد بلغ ( )r2=.634وهذا يعني أن
الذكاء االستراتيجي قد فسر ما نسبته ( )%63.4من التباين في تقييم وتخفيف املخاطر ،ومن جدول تحليل التباين يتبين أن قيمة ( )F= 103.931عند
مستوى معنوية ( )0.000وعند درجة حرية ( )1وهذا يؤكد معنوية االنحدار .كما تبين من جدول املعامالت أن قيمة ( )β=.796وان قيمة ()T=10.195
عند مستوى معنوية ( )0.000وهذا يؤكد معنوية املعامل.
ً
استنادا ملا سبق فانه ال يمكن قبول الفرضية العدمية الفرعية الثانية ونقبل الفرضية البديلة القائلة ":يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
معنوية ( )P≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في تقييم وتخفيف املخاطر في أمانة عمان الكبرى.
الفرضية الفرعية الثالثة:
" :H01-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة)
في تحليل تأثير األعمال في أمانة عمان الكبرى".
جدول ( :)12ملخص النموذج وتحليل التباين واملعامالت للفرضية الفرعية الثالثة
املتغير
التابع

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

Model Summeryb

ANOVA b

Coefficients b

r

r2

معامل االرتباط

معامل
التحديد

a 0.810

0.657

تحليل تأثير
األعمال
 .aاملتنبيء :الذكاء االستراتيجي
 .bاملتغير التابع :تحليل تأثير األعمال.

 Fاملحسوبة

Sig F

 βمعامل بيتا
املعياري

 Tاملحسوبة

 Sig Tمستوى
الداللة

114.821

a 0.000

0.810

10.715

0.000

يتضح من الجدول ( )12ومن ملخص النموذج أن قيمة معامل التحديد للذكاء االستراتيجي في أمانة عمان الكبرى قد بلغ ( )r2=.657وهذا يعني أن
الذكاء االستراتيجي قد فسر ما نسبته ( )%65.7من التباين في تحليل تأثير األعمال ،ومن جدول تحليل التباين يتبين أن قيمة ( )F= 114.821عند مستوى
معنوية ( )0.000وعند درجة حرية ( )1وهذا يؤكد معنوية االنحدار .كما تبين من جدول املعامالت أن قيمة ( )β=.810وان قيمة ( )T=10.715عند
مستوى معنوية ( )0.000وهذا يؤكد معنوية املعامل.
ً
استنادا ملا سبق فانه ال يمكن قبول الفرضية العدمية الفرعية الثالثة ونقبل الفرضية البديلة القائلة ":يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
معنوية ( )P≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في تحليل تأثير األعمال في أمانة عمان الكبرى.

347

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 337-354

النجار& الحرايزة

الذكاء االستراتيجي وأثره في إدارة استمرارية األعمال "دراسة حالة في أمانة عمان الكبرى"

الفرضية الفرعية الرابعة:
" :H01-4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة)
في التوعية والتدريب في أمانة عمان الكبرى".
جدول ( :)13ملخص النموذج وتحليل التباين واملعامالت
املتغيرالتابع

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

Model Summeryb

ANOVA b

Coefficients b

r

r2

معامل االرتباط

معامل
التحديد

a 0.822

0.676

التوعية
والتدريب
 .aاملتنبيء :الذكاء االستراتيجي
 .bاملتغير التابع :التوعية والتدريب.

 Fاملحسوبة

Sig F

 βمعامل بيتا
املعياري

 Tاملحسوبة

 Sig Tمستوى
الداللة

125.148

a 0.000

0.822

11.187

0.000

يتضح من الجدول ( )13ومن ملخص النموذج أن قيمة معامل التحديد للذكاء االستراتيجي في أمانة عمان الكبرى قد بلغ ( )r2=.676وهذا يعني أن
الذكاء االستراتيجي قد فسر ما نسبته ( )%67.6من التباين في تحليل تأثير األعمال ،ومن جدول تحليل التباين يتبين أن قيمة ( )F= 125.148عند مستوى
معنوية ( )0.000وعند درجة حرية ( )1وهذا يؤكد معنوية االنحدار .كما تبين من جدول املعامالت أن قيمة ( )β=.822وان قيمة ( )T=11.187عند
مستوى معنوية ( )0.000وهذا يؤكد معنوية املعامل.
استنادا ملا سبق فانه ال يمكن قبول الفرضية العدمية الفرعية الرابعة ونقبل الفرضية البديلة القائلة ":يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
معنوية ( )P≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في التوعية والتدريب في أمانة عمان الكبرى.

النتائج والتوصيات:
النتائج:
 .1لقد اظهرت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من أفراد العينة هم من الذكور حيث بلغت نسبتهم ( )%67.7بينما بلغت نسبة اإلناث ( .)%32.3كما
أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية أفراد العينة هم من الفئة العمرية ( -30اقل من  40سنة) حيث بلغت نسبتهم ( ، )%51.6والنسبة الصغرى ذهبت
للفئة العمرية ( 50سنة فأكثر)  ،أما فيما يتعلق باملؤهل العلمي فقد كانت الغالبية العظمى لحملة درجة املاجستير حيث بلغت نسبتهم ()%41.9
والنسبة الصغرى كانت لفئة (دبلوم فما دون) بنسبة ( )%12.9ويشير ذلك إلى أن شغل املناصب اإلدارية يحتاج ملؤهالت علمية عالية .أما سنوات
الخبرة فكانت الغالبية العظمى لسنوات الخبرة ( 15سنة فأكثر) والنسبة الصغرى كانت لسنوات الخدمة (اقل من  5سنوات) ويعزى ذلك إلى أن
العمل في املستويات اإلدارية العليا والوسطى يحتاج لسنوات خبرة طويلة.
 .2لقد أظهرت نتائج الدراسة أن األهمية النسبية للذكاء االستراتيجي جاءت بدرجة مرتفعة وبوسط حسابي بلغ ( ،)4.15حيث جاء باملرتبة األولى متغير
االستشراف بوسط حسابي ( )4.20وبأهمية نسبية مرتفعة ،وهذا يشير إلى أن أمانة عمان الكبرى تهتم باستقراء املستقبل من خالل تحليل البيئة
الداخلية والخارجية وتشخيص الفرص بشكل دائم.
 .3أظهرت نتائج الدراسة أن األهمية النسبية إلدارة استمرارية األعمال جاءت بدرجة مرتفعة وبوسط حسابي بلغ ( ،)4.26حيث جاء باملرتبة األولى
متغير تقييم وتخفيف املخاطر بوسط حسابي ( )4.29وبأهمية نسبية مرتفعة ،وهذا يشير إلى أن أمانة عمان الكبرى تولي اهتماما كبيرا بتحديد
املخاطر املحتملة وتخفيف آثارها في حال حدوثها.
 .4لقد أظهرت نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى ،وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده
(االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في إدارة استمرارية األعمال بأبعادها مجتمعة (دعم اإلدارة العليا ،تقييم وتخفيف املخاطر ،تحليل تأثير
األعمال ،التوعية والتدريب) في أمانة عمان الكبرى ،حيث تبين أن الذكاء االستراتيجي فسر ما نسبته ( )%78.4من التباين في إدارة استمرارية األعمال.
وقد اتفقت النتائج مع دراسة محمد ،محمد وفاضل ( )2018والتي أظهرت أن الذكاء االستراتيجي (الرؤية املستقبلية ،التفكير بطريقة التصرف،
الشراكة ،القدرة على التحفيز ،الحدس) يساهم في تعزيز السلوك الريادي في جامعة املوصل في العراق .كما اتفقت مع دراسة Baei, Ahmadi,
) Malafeh and Baee (2017والتي أظهرت وجود عالقة ايجابية بين أبعاد الذكاء االستراتيجي للمدراء والتطوير التنظيمي.
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 .5لقد أظهرت نتائج تحليل اختبار الفرضية الفرعية األولى وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده
مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في دعم اإلدارة العليا في أمانة عمان الكبرى .حيث فسر الذكاء االستراتيجي ( )%71.9من التباين
في دعم اإلدارة العليا.
 .6لقد أظهرت نتائج تحليل اختبار الفرضية الفرعية الثانية وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده
مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في تقييم وتخفيف املخاطر في أمانة عمان الكبرى .حيث فسر الذكاء االستراتيجي ( )%63.4من
التباين في تقييم وتخفيف املخاطر في أمانة عمان الكبرى.
 .7لقد أظهرت نتائج تحليل اختبار الفرضية الفرعية الثالثة وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده
مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في تحليل تأثير األعمال في أمانة عمان الكبرى .حيث فسر الذكاء االستراتيجي ( )%65.7من
التباين في تحليل تأثير األعمال في أمانة عمان الكبرى.
 .8لقد أظهرت نتائج تحليل اختبار الفرضية الفرعية الرابعة وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )p≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده
مجتمعه (االستشراف ،الرؤية املستقبلية ،الشراكة) في التوعية والتدريب في أمانة عمان الكبرى .حيث فسر الذكاء االستراتيجي ( )%67.6من التباين
في التوعية والتدريب في أمانة عمان الكبرى.
وتتفق نتائج الدراسة للفرضيات الفرعية مع دراسة ( Hijjawi & Al- Shawabkeh )2017والتي أظهرت وجود أثر ذا داللة إحصائية للرشاقة
اإلستراتيجية في إدارة استمرارية األعمال (دعم اإلدارة العليا ،تقييم وتخفيف املخاطر ،تحليل تأثير األعمال ،انتعاش األعمال وإستراتيجية االستمرارية،
التوعية والتدريب) في شركات التأمين األردنية.
االستنتاجات:
 .1تولي أمانة عمان الكبرى اهتماما كبيرا في الذكاء االستراتيجي وبأهمية نسبية مرتفعة ،حيث جاء متغير االستشراف باملرتبة األولى ،يليه متغير الرؤية
املستقبلية ،ثم متغير الشراكة.
 .2تعمل أمانة عمان الكبرى على استقراء املستقبل من خالل التحليل املستمر للفرص والتهديدات في البيئة الخارجية.
 .3تعمل أمانة عمان الكبرى على االستفادة من الخبرات الشخصية للمدراء ورؤساء األقسام ،وامكاناتهم الذاتية في التعامل مع األحداث املستقبلية.
 .4تسعى أمانة عمان الكبرى إلى توحيد جهود العاملين نحو تحقيق أهدافها من خالل رؤية تعكس بوضوح الصورة املثالية التي تسعى إلى الحصول
عليها.
 .5تهتم أمانة عمان الكبرى بتحديد املخاطر املحتملة من خالل تطوير أنظمة معلومات محوسبة ،ولديها خطط بديلة للتعامل مع مختلف املخاطر
التي يمكن أن تواجهها.
 .6تقوم أمانة عمان الكبرى بإجراء تحليل شامل لتأثير األعمال ،آخذة بعين االعتبار أصحاب املصلحة الرئيسين وسمعة األمانة.
 .7تقوم أمانة عمان الكبرى بعقد الدورات التدريبية حول تطبيق برامج إدارة استمرارية األعمال ،وتوعية العاملين بسياسة استمرارية األعمال.
التوصيات:
 .1تعزيز سلوكيات الذكاء االستراتيجي بين املدراء ورؤساء األقسام في أمانة عمان الكبرى ،ملا له من دور كبير في نجاح برامج إدارة استمرارية األعمال.
 .2ضرورة قيام أمانة عمان الكبرى بإقامة تحالفات مع املنظمات األخرى الشبيهة لالستفادة مما لديها من موارد وإمكانات في مواجهة التغييرات املختلفة.
 .3ضرورة إنشاء قسم خاص إلدارة استمرارية األعمال في أمانة عمان الكبرى وتدعيم القسم بأنظمة املعلومات املحوسبة.
 .4نشر ثقافة استمرارية األعمال بحيث تصبح جزءا من ثقافة أمانة عمان الكبرى ،وتوعية العاملين باملخاطر املختلفة املرتبطة بأعمال األمانة.
 .5ضرورة التزام اإلدارة العليا في أمانة عمان الكبرى بدعم برامج استمرارية األعمال من خالل تخصيص املوارد الكافية ،وعقد الدورات التدريبية
لبرنامج استمرارية األعمال.

349

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 337-354

الذكاء االستراتيجي وأثره في إدارة استمرارية األعمال "دراسة حالة في أمانة عمان الكبرى"

النجار& الحرايزة

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1إبراهيم ،سمراء عبد الجبار ،وشمس ي ،ديانه علي" .)2018( .الذكاء االستراتيجي وأثره في تعزيز الثقة التنظيمية السياحية – دراسة تطبيقية" .مجلة
اإلدارة واالقتصاد.361-348 :)116( :
 .2جثير ،سعدون حمود ،العبادي ،هاشم فوزي ،والقيس ي ،بالل جاسم" .)2013( .صياغة إستراتيجية إدارة عالقات الزبون عبر تحقيق العالقة بين
الذكاء االستراتيجي والذكاء التنظيمي" .مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية.392-367 :)10( 5 :
 .3ديوب ،محمد عباس ،عبد الرحمن ،نسرين ،وزهره احمد" .)2018( .دور الذكاء االستراتيجي في صياغة إستراتيجية فعالة للمنظمات دراسة مسحية
الراء عينة من مدراء املنظمات العامة في الساحل السوري" .مجلة جامعة البحث.42-11 :)20(40 :
 .4العابدي ،علي رزاق جياد ،واملوسوي ،هاشم مهدي هاشم " .)2014( .تشخيص مؤشرات الذكاء االستراتيجي لضمان السيادة اإلستراتيجية من خالل
خفة الحركة اإلستراتيجية (دراسة تحليلية في شركة كورك لالتصاالت املتنقلة في العراق)" .مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية-143 :)31( 8 :
.167
 .5العبيدي ،محمد عبد العزيز ،والسالم ،قص ي سالم " .)2012( .الذكاء االستراتيجي لتدعيم جودة التدقيق دراسة استطالعية آلراء عينة من الرقباء
املاليين في ديوان الرقابة املالية .املؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر ذكاء األعمال واقتصاد املعرفة" .جامعة الزيتونة األردنية .كلية االقتصاد
والعلوم اإلدارية.770-748 :
 .6العزاوي ،فراس رحيم يونس " .)2016( .تعزيز الذكاء االستراتيجي عبر استقصاء الواقع التطبيقي الفاعل لنظم املعلومات اإلستراتيجية بحث تطبيقي
في شركات االتصاالت املتنقلة في إقليم كردستان"  .مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية.329-291:)90( 22 :
 .7محمد ،سعيد عبدهللا ،محمد ،ايمان بشير ،وفاضل ،شهد عادل " .)2018( .دور الذكاء االستراتيجي وإسهاماته في تعزيز السلوك الريادي لدى
القيادات األكاديمية -دراسة استطالعية آلراء مجالس الكليات في جامعة املوصل" .مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية-170 :)2( 8 :
.198
 .8النجار ،فايز جمعة ،النجار ،نبيل جمعة ،والزعبي ،ماجد راض ي .)2017( .أساليب البحث العلمي :منظور تطبيقي .األردن،عمان :دار الحامد للنشر
والتوزيع.
ً
ثانيا :املراجع األجنبية:
[1] Abuzaid. Ahmad Nasser. (2017). “Exploring the impact of strategic intelligence onentrepreneurial orientation:
a practical study on the Jordanian diversified financial services companies”. International Management
Review. 13 (1): 72-103.
[2] Baei. Fahime, Ahmadi. Masoud, Malafeh. NedaShrifiAsadi, & Baee.Abbasali. (2017). “The relationship between
manager's strategic intelligence and organization development in governmental agencies in Iran (case
study:office of cooperatives labor andsocial welfare)”. International Review of Management and Marketing,
7(2): 244- 249.
[3] Basel Committee on Banking Supervision. (2005) “High-level principles for businesscontinuity”. Bank for
international settlements, Press & Communication,Basel, Switzerland.
[4] British Standards Institution. (2006). “BS 25999-1 business continuity management”, Code of practice. London.
[5] Business Continuity Guide. (2014) “Government of Alberta department, agencies”, boards, and commissions.
[6] Everest. David, Garber. Roy E., Keating.Michael, & Peterson. Brain. (2008). “Business continuity management”.
The Institute of International Auditors, Maitland Ave, Altamonte springs.
[7] Filipovic`. Davor, Kristo. Mate & Podrug. Najla. (2018) “Impact of crisis situations on development of business
continuity management in Croatia”. Journal of Contemporary Management Issues. 23(1): 99-122,
doi.org/10.30924/mjcmi/2018.23.1.99.
[8] Gerras. Stephen J. (2010). Strategic leadership primer. Department of command, leadership, and management.
United states, Army War College. Carlisle,Pennsylvania.
[9] Global Intelligence Alliances. (2004). Introduction to strategic management. GIA White Paper 2.

350

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 337-354

النجار& الحرايزة

"الذكاء االستراتيجي وأثره في إدارة استمرارية األعمال "دراسة حالة في أمانة عمان الكبرى

[10] Guide to Business Continuity Management, Protiviti Inc. AnEqual Opportunity employer, (2013).
[11] Heng. Goh Moh. (2015). “Business continuity management planning methodology”. International Journal of
Disaster Recovery and Business Continuity. 6: 9-16, doi.org/10.14257/ijdrbc.2015.6.02.
[12] Herbane. Brahim, Elliott. Dominic, & Swartz. Ethne` M. (2004). “Business continuity management: time for a
strategic role?”.Long Range Planning, 37(5): 435- 457, https://doi.org/10.1016/j.lrp.2004.07.010
[13] Hijjawi. GhufranSaed, & Al-Shawabkeh. Khaled Mahmoud. (2017). “Impact of strategic agility on business
continuity management (BCM): the moderating role of entrepreneurial alertness: an applied study in Jordanian
insurance companies”. International Journal of Business and Management, 12 (10): 155-165,
https://doi.org/10.5539/ijbm.v12n10p155

[14] Horwath. Rich. (2006). “Strategic leadership: a process for maximizing leadershippotential”. Strategic
Thinking Institute.
[15] International Labor Office. (2011). “Multi-hazard business continuity management guide for small and medium
enterprises”, Geneva ILO,
[16] Kuosa. Tuomo. (2014). “Towards Strategic Intelligence Foresight, Intelligence, and Policy-Making”. Dynamic
Futures, Helsinki, Finland,
[17] Maccoby. Michael. (2001). “Successful leaders employ strategic intelligence”. Research Technology
Management, 44 (3): 58-60.
[18] Maccoby. Micheal, & Scudder. Tim. (2011) “Strategic intelligence: a conceptual system
change”. Performance Improvement, 50 (3): 32-40, DOI: 10.1002/pfi.20205.

of

leadership

for

[19] Marisa. Richard, & Oigo. Daniel. (2018). Influence of organizational resources and structure on continuity
management of private security firms in Kenya. Journal of Human Resources Management, 6 (1):18-25, doi:
10.11648/j.jhrm.20180601.13.

[20] McDowell. Don. (2009). “Strategic intelligence a handbook for practitioners,managers, and users”. Scarecrow
press, INC, Eastover Road. Plymouth, United Kingdom.
[21] Montgomery. Douglas, Peck. Elizabeth A., & Vining. G.G Offery. (2006). Introduction to linear regression
analysis (3rd ed.), Hobken: Jhon Wiley &Sons, Inc.
[22] Sekaran. U. & Bougie. Roger. (2010). Research Methods for Business: A Skill Building Approach, (5thed). John
Wiley & Sons.
[23] Strain. Natalia Ana. (2013). “Strategic intelligence role in the management of organizations”. The USV Annuals
of Economic and Public Administration. 13 (18): 109- 116.
[24] Tham. K. Donald, & Kim. Henry M. (2002). “Towards Strategic intelligence with ontology based
modeling and abc”, IBER Conference, Las Vegas. NV.

enterprise

[25] Waghmare. Sulbha. (2019). “Strategic intelligence and its importance in management of organization”. Neville
Wadia Institute of Management Studies & Research. 182-188.

351

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 337-354

النجار& الحرايزة

"الذكاء االستراتيجي وأثره في إدارة استمرارية األعمال "دراسة حالة في أمانة عمان الكبرى

املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال
Global Journal of Economics and Business (GJEB)
www.refaad.com

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/GJEB/home.aspx
ISSN: 2519-9293(Online) 2519-9285 (Print)

Strategic Intelligence and Its Impact on Business Continuity Management
"Case Study Greater Amman Municipality"
Fayez Jumah Al- Najjar
Professor, WISE University, Jordan
najjar_ fayez@yahoo.com

Arwa Mohammad ALhraizeh
Assistant Professor, Researcher, Jordan
arwahraizeh@gmail.com
Received Date : 11/12/2020

Accepted Date : 12/6/2020

DOI : https://doi.org/10.31559/GJEB2020.8.3.1

Abstract: The study aimed to identify the impact of strategic intelligence (foresight, future vision, partnership) on
business continuity management (top management support, risk assessment and mitigation, business impact
analysis, awareness and training) in the Greater Amman Municipality. To achieve the objective of the study, the
researchers developed a questionnaire that included (35) paragraphs;
The study population consisted of (74) managers and heads of departments at the upper and middle administrative
levels in the Greater Amman Municipality. The researchers conducted a comprehensive survey of the study
population where 62 questionnaires were valid for analysis, the study reached a number of results:
• There is a statistically significant impact at the level of significance (p≤0.05) of strategic intelligence in its
dimensions on business continuity management by its dimensions combined in Greater Amman Municipality.
• There is a statistically significant impact at the level of significance (p≤0.05) of strategic intelligence with its
combined dimensions on the dimensions of business continuity management (top management support, risk
assessment and risk mitigation, business impact analysis, awareness and training) each individually in the
Greater Amman Municipality.
In the light of the findings of the study, the researchers recommended a number of recommendations, including:
• Enhancing strategic intelligence behaviors among managers and department heads in Greater Amman
Municipality, as it plays a major role in the success of Business Continuity Management programs.
• The need to establish a special department for business continuity management in the Greater Amman
Municipality, and support the section with computerized information systems.

Keywords: Strategic Intelligence; Business Continuity Management; Greater Amman Municipality.
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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الكيفية التي يتم بها اتخاذ القرارات االئتمانية باالعتماد على املعلومات املحاسبية التي تتضمنها القوائم املالية
املدققة ،حيث طبقت على عينة من املصارف التجارية العاملة في منطقة نجران وعددها سبعة ،باعتبارها أهم املناطق الجاذبة لالستثمار في املنطقة
الجنوبية للمملكة مقارنة بالفترة السابقة .ولتحقيق أهداف الدراسة واالجابة على تساؤالتها تم تصميم استبانة لجمع البيانات الالزمة ،وتم توزيع ( ) 50
استبانة على أفراد عينه الدراسة من مديري العموم ،ومديري إدارات االئتمان ،مديري إدارات املخاطر ،مديري إدارات املراجعة الداخلية ،ومسئولي االلتزام
باإلضافة إلى بعض املوظفين في تلك اإلدارات .وملعالجة البيانات واختبار فرضيات الدراسة تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي ( ،)SPSSواختبار
كرونباخ ألفا الختبار ثبات أداة الدراسة .
أظهر تحليل بيانات الدراسة امليدانية مجموعة من ال نتائج من أهمها :اعتبار عامل املعرفة الشخصية باملقترض من قبل مدير البنك واسمة في
السوق من أهم عوامل مصادر املعلومات املؤثرة في اتخاذ قرارات االئتمان ،يليه عامل سمعة املحاسب القانوني الذي قام بتدقيق القوائم املالية واملنظمة
املهنية التي ينتمي اليها من أهم عوامل مصداقية وموثوقية القوائم املالية املؤثرة في اتخاذ قرارات االئتمان.
وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها أوصت الدراسة بعدد من التوصيات من أبرزها :ضرورة االهتمام بتحليل القوائم املالية واستخدام مؤشرات
التحليل في تقييم املخاطر املالية لقرارات االئتمان عبر التدريب والتأهيل املستمر ،والتعيين على أساس الكفاءة والقدرة على استخدام أدوات التحليل
املالي ،وضرورة التحول من فلسفة السياسة االئتمانية القائمة على املعرفة الشخصية الى االعتماد على املعلومات املحاسبية كأساس لترشيد السياسة
االئتمانية مع زيادة درجة التفويض للفروع.
الكلمات املفتاحية :منشآت األعمال؛ القوائم املالية؛ املصرف التجاري؛ القرار االئتماني.

اإلطار العام للدراسة:
املقدمة:
تمثل املحاسبة اليوم لغة املال واألعمال وإحدى أهم مصادر البيانات واملعلومات التي تطلبها عملية ترشيد القرارات اإلدارية ،فاملعلومات املحاسبية
ذات أهمية في هذا املجال خاصة عند إصدار القرارات االئتمانية ملا لها من تأثيرات جانبية تتمثل في تجميد جزء هام من أموال املصارف التجارية نتيجة
ً
لعدم قدرة العمالء الحاصلين عليها على السداد ،وبالتالي تعرضها لخسائر حقيقية مادية مثل هالك الدين املمنوح .ونظرا للتأثير املباشر للمعلومات
املحاسبية على قرار منح االئتمان فقد اهتمت املصارف التجارية بتقييم مستوى جودة املعلومات املحاسبية التي تتضمنها القوائم املالية املدققة باعتبارها
ً
ً
موردا أساسيا تعتمد عليه في اتخاذ قراراتها االئتمانية( ،القطناني 2004 ،م) .حيث إن سالمة وفعالية القرار االئتماني يتوقف على سالمة وكفاية املعلومات
التي يبنى عليها هذا القرار أو ذلك .وهذا يندرج في إطار أهداف تدقيق القوائم املالية التي يعتمدها مدقق الحسابات (املحاسب القانوني) حيث إن توقيعه
عليها يزيد الثقة بهذه املعلومات املحاسبية كما يزيد االعتماد عليها ولدرجة كبيرة في املصارف التجارية ألغراض منح التسهيالت االئتمانية .وبما إن منطقة
 1بحث مدعوم من قبل عمادة البحث العلمي في جامعة نجران برقم( (NU/SHED/16/014
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محفوظ التميمي

نجران تشهد منذ فترة نهضة عمرانية وتنموية على كافة القطاعات االقتصادية والخدمية مقارنة بالفترة السابقة باعتبارها منطقة جاذبة لالستثمار
ً
وخاصة في القطاع الزراعي ،يتطلب ذلك تطورا في الخدمات املصرفية وفي مقدمتها عملية االئتمان املصرفي الذي تحتاجه منشآت ورواد األعمال الحاليين
واملحتملين ،بحيث يعتمد القرار االئتماني على املعلومات املحاسبية ملصاحبة التغيرات في البيئة املحاسبية السعودية التي اعتمدت على تطبيق معايير
املحاسبة واملراجعة الدولية منذ العام 2017م لالندماج مع البيئة االقتصادية والسياسية الدولية .ومن هنا تكمن أهمية الدراسة في أنها تبحث في الكيفية
التي يتم بموجبها ترشيد القرارات االئتمانية في املصارف التجارية السعودية ،وما أهم املصادر املعلوماتية الواجب االعتماد عليها في ذلك؟

مشكلة الدراسة:
تعتمد السياسات االئتمانية في املصارف التجارية عادة على عدد من املصادر املعلوماتية عند اتخاذ قرار منح االئتمان للعميل .ومن هذا املنطلق
عنيت هذه الدراسة بتسليط الضوء على أهمية القوائم املالية املدققة التي تصدرها منشآت األعمال العاملة في اململكة العربية السعودية باعتبارها من
أهم مصادر املعلومات وتأثيرها في عملية اتخاذ قرارات االئتمان في املصارف التجارية العاملة في اململكة ،ومدى قدرتها على اتخاذ القرارات االستراتيجية
املنافسة في عملية االئتمان وبيان املمارسة العملية لهذه املصارف في ذلكً ،
وبناء على ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت اآلتية:
 .1ما مصادر املعلومات التي يتم االعتماد عليها في املصارف التجارية السعودية عند اتخاذ القرارات االئتمانية؟
 .2ما العوامل املؤثرة في مصداقية وموثوقية القوائم املالية املدققة باعتبارها من أهم مصادر املعلومات في اتخاذ القرارات االئتمانية؟
 .3ما أهم بنود القوائم املالية املدققة التخاذ القرارات االئتمانية؟
 .4كيف تفعل إدارات املصارف التجارية خبرتها وتأهيلها واستخدامها لبيانات القوائم املالية املدققة في ترجيح اتخاذ القرارات االئتمانية؟

أهمية الدراسة:
تمتد أهمية الدراسة لتشمل الجانبين العملي التطبيقي والعلمي األكاديمي:
الجانب العملي ويشمل:
 .1إبراز أهم مصادر املعلومات التي يجب االعتماد عليها في رسم السياسة االئتمانية لالبتعاد عن القرارات والتسهيالت االئتمانية غير املدروسة ،ملا لها
من تأثيرات سلبية تتمثل في تجميد جزء مهم من أموال املصرف نتيجة لعدم قدرة العمالء الحاصلين عليها على السداد وبالتالي تعرض املصارف
املانحة لها لخسائر تتجاوز عائد الفرصة البديلة لالستثمار إلى خسارة حقيقية مادية تتمثل في هالك الدين املمنوح.
 .2رفع وعي إدارات االئتمان باملصارف التجارية بمجموعة العوامل املؤثرة على مصداقية وموثوقية القوائم املالية املدققة لطالب االقتراض وبأهمية
ً
بنودها وتحليلها للتحقق من سالمة الوضع واألداء املالي للعميل وجدارته االئتمانية ومخاطر االقتراض .لذلك يمكن أن تعد هذه الدراسة مدخال
ً
جديرا باالهتمام للمصارف التجارية السعودية والتي تسعى إلى تعزيز مراكزها التنافسية في السوق املالي داخل وخارج اململكة.
 .3إيجاد حلقة وصل بين الفكر املحاسبي والواقع العملي من خالل ما تقدمه هذه الدراسة من توصيات يمكن االعتماد عليها في تطور السياسات
االئتمانية وتحليل أسباب االعتماد على القوائم املالية املدققة باعتبارها من أهم مصادر املعلومات التي يتم االعتماد عليها في اتخاذ القرارات من
وجهة نظر كل من املقرضين واملستثمرين.
الجانب العلمي ويشمل:
ً
 .1إن هذه الدراسة تمثل دليال أمام األكاديميين واملهنيين للتعرف على الواقع العملي للمصارف التجارية السعودية ،في كيفية ترشيد القرارات االئتمانية
وتبني سياسات ائتمانية سليمة.
ً
 .2تعد هذه الدراسة أساسا إلعداد بحوث ودراسات مستقبلية – نظرا لقلة الدراسات في هذا املوضوع عن املصارف التجارية السعودية  -حسب علم
الباحث  -والتوسع فيها ملعرفة مدى االعتماد على القوائم املالية في اتخاذ قرارات االئتمان.

أهداف الدراسة:
البحث الحالي هو عبارة عن دراسة وصفية تحليلية ملعرفة الكيفية التي يتم بها اتخاذ القرارات االئتمانية باالعتماد على القوائم املالية املدققة في
املصارف التجارية العاملة في منطقة نجران باعتبارها من أهم املناطق الجنوبية باململكة الجاذبة لالستثمارات نظرا ملا تشهده املنطقة حاليا من نهضة
عمرانية وتنموية في املجاالت الزراعية والتجارية والصناعية والخدماتية وتأثير ذلك على النشاط املصرفي ،مقارنة بالفترة السابقة ،لذا فإن هذه الدراسة
تسعى إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 .1التعرف على مصادر املعلومات التي تعتمد عليها املصارف التجارية العاملة في اململكة العربية السعودية ،ومدى اعتمادها على القوائم املالية املدققة
في ترشيد قرار االئتمان.
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محفوظ التميمي

تبيان أهمية تحليل القوائم املالية لطالب االقتراض للتحقق من سالمة مركزه املالي وجدارته االئتمانية وقدرته على سداد التزاماته بعد الحصول
على التسهيالت االئتمانية املطلوبة.
تقييم قدرة إدارات االئتمان باملصارف التجارية السعودية باالعتماد على القوائم املالية املدققة في اتخاذ القرارات االئتمانية ،وتحديد درجة
االختالف نحو مدى اعتماد املصارف التجارية على القوائم املالية املدققة عند اتخاذ قرارات االئتمان.
معرفة مدى قدرة القوائم املالية املدققة على توفير املعلومات املحاسبية الالزمة لضمانات االئتمان املصرفي وتعزيز الثقة بين طالب االئتمان
(املقترض) واملصرف التجاري (املقرض).
تقديم عدد من التوصيات الهادفة التي تعزز من درجة االعتماد على القوائم املالية املدققة لالستفادة منها في اتخاذ القرارات االئتمانية املناسبة،
ً
فضال عن فتح املجال أمام الدراسات الالحقة لبحث مواضيع أخرى ترتبط بموضوع الدراسة.

فرضيات الدراسة:

ً
اتساقا مع مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤالتها تم صياغة الفرضيات اآلتية:
الفرضية األولى :توجد أهمية ذات داللة معنوية ملصادر املعلومات في اتخاذ القرارات االئتمانية.
الفرضية الثانية :توجد أهمية ذات داللة معنوية لعوامل مصداقية وموثوقية القوائم املالية في اتخاذ القرارات االئتمانية.
الفرضية الثالثة :توجد أهمية ذات داللة معنوية لبنود القوائم املالية في اتخاذ القرارات االئتمانية.
الفرضية الرابعة :توجد أهمية ذات داللة معنوية للمؤشرات الوصفية للمصارف التجارية في ترجيح اتخاذ القرارات االئتمانية.

نموذج الدراسة:

ً
لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام النموذج الذي يظهر فيه ما إذا كانت هناك عالقة بين املتغير املستقل (القوائم املالية) ممثال بفرضيات
الدراسة واملتغير التابع (القرار االئتماني) ،وما مدى ادراك االدارة املصرفية لهذه العالقة من خالل اختبار الفرضيات املمثلة للمتغير املستقل.

املتغير املستقل
(القوائم املالية)
 .1مصادراملعلومات
 .2عوامل مصداقية
وموثوقية القوائم املالية

املتغير التابع
القرار االئتماني

 .3بنود القوائم املالية
 .4املؤشرات الوصفية
للمصارف التجارية
املصدر :إعداد الباحث بعد االطالع على بعض الدراسات السابقة

أسلوب الدراسة:
بناء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي -كما سبق اإلشارة الى ذلك  -والذي يعتمد على
ً
ً
ً
ً
ً
دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ،ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا وكميا ،كما ال يكتفي هذا املنهج عند جمع البيانات املتعلقة
بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقتها املختلفة ،بل يتعداه الى اكتشاف العالقة بين املتغيرات وتقديم تحليل وتفسير مالئم لها وصوال الى نتائج
وتوصيات الدراسة.
357

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 355-374

محفوظ التميمي

القوائم املالية املدققة الصادرة عن منشآت األعمال وأثرها في اتخاذ قرارات االئتمان

حدود الدراسة:
.1

.2
.3

جرت هذه الدراسة في إطار مجموعة من الحدود املؤثرة التي أخذت في الحسبان:
حدود موضوعية :تقتصر هذه الدراسة على القوائم املالية املدققة وأهمية بنودها وموثوقيتها وتأثيرها في اتخاذ القرارات االئتمانية من قبل املصارف
التجارية العاملة في السعودية ،ولم تتعرض للمصارف اإلسالمية وذلك بسبب عدم وجود التجانس واالهداف بين أنشطة املصارف التجارية
واملصارف اإلسالمية.
حدود زمانية :أجريت هذه الدراسة خالل النصف الثاني من العام 2019م.
حدود مكانية :انحصرت هذه الدراسة على املصارف التجارية السعودية العاملة في منطقة نجران.

أداة الدراسة:

ً
ً
استكماال ملنهجية الدراسة ،وتحقيقا ألغراضها ،وملعرفة أهمية ،ومدى تأثير القوائم املالية املدققة في اتخاذ قرارات االئتمان في املصارف التجارية
موضوع الدراسة ،صمم الباحث استبانة لجمع البيانات الخاصة بالدراسة امليدانية كأداة لهذه الدراسة  ,وقد تم إعداد هذه االستبانة وتطويرها بعد
االطالع على األدبيات وبعض الدراسات السابقة ذات العالقة مع إجراء بعض التعديالت بما يتالءم وموضوع الدراسة وأهدافها حيث تضمنت االستبانة
قسمين تضمن القسم األول معلومات عامة عن أفراد عينة الدراسة أو ما يعرف بالخصائص الديموغرافية للمستجيبين ( عينة الدراسة ) بينما تضمن
القسم الثاني على مجموعة من األجزاء ( املحاور ) الختبار الفرضيات ،كما استخدم نظام ليكرت الخماس ي الختبار مدى أهمية كل بند من البنود التي
احتوتها كل فقرة من الفقرات .
الرأي
(درجة األهمية)
الوزن

ً
مهم جدا

مهم

متوسط األهمية

قليل األهمية

غير مهم

5

4

3

2

1

املصدر :إعداد الباحث

اختبارالصدق والثبات:
ملعرفة مدى صدق أداة الدراسة (االستبانة ) قبل صياغتها النهائية للتأكد من مدى مالءمتها لقياس أهداف الدراسة فقد تم عرضها في صورتها األولية
على بعض األساتذة املتخصصين في املحاسبة واإلدارة واإلحصاء في جامعة نجران وجامعة امللك خالد وعلى بعض مديري املصارف التجارية العاملة في
منطقة نجران ( بنك الرياض  -البنك األهلي التجاري  -مجموعة سامبا املالية ) للتأكد من أن فقراتها وبنودها تقيس ما وضعت لقياسه ،هذا وقد تم األخذ
ً
ببعض املالحظات واآلراء طبقا لطبيعة النشاط املصرفي في اململكة ،وتم تعديل وإضافة بعض البنود حسب هذه اآلراء واملالحظات،حتى ظهرت بصورتها
ً
النهائية وفقا لقناعة الباحث.
وللتحقق من قوة الثبات باستخدام معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا ،فقد تم قياس الثبات الكلي ملحاور االستبانة
ً
وبلغت ( ،)0.697وهي نسبة أعلى من النسبة املقبولة إحصائيا ( ،) 0.60وهذا يدل على أن فقرات االستبانة مقبولة وبالتالي فهي صالحة لغايات هذه
الدراسة ))Sekaran, 2014

الدراسات السابقة:
الدراسات العربية:
ُ
تعد هذه الدراسة حول القوائم املالية املدققة الصادرة عن منشآت األعمال وأثرها في اتخاذ قرارات االئتمان في عينة من املصارف التجارية السعودية
ً
من الدراسات النادرة نظرا لندرة الدراسات املحلية في مجالها بشكل مباشر في حدود االطالع املتواضع للباحث ،حيث لم يجد الباحث سوى دراسة واحدة
عن البنوك التجارية السعودية في هذا املجال ،وهناك بعض الدراسات التي اطلع عليها الباحث ولها عالقة بموضوع الدراسة على النحو اآلتي:
• دراسة خلود محمد شحبل ( " :)2017دورتحليل القوائم املالية في قرارات منح االئتمان وعالقتها باملخاطراالئتمانية -دراسة ميدانية على البنوك
التجارية السعودية " هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور استخدام تحليل القوائم املالية في قرار منح االئتمان ،من قبل البنوك التجارية
السعودية من خالل التحقق من مدى اعتماد البنوك التجارية على تحليل القوائم املالية عند اتخاذ قرار منح االئتمان ،ودراسة العالقة بين استخدام
تحليل الق وائم املالية في قرار منح االئتمان ونسبة مخصص خسائر االئتمان املحتملة وحجم البنك .ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث إن
البنوك التجارية السعودية تستخدم تحليل القوائم املالية للعميل عند اتخاذ قرار منح االئتمان ،وعدم احتفاظ العميل بسجالت محاسبية منتظمة
كأ حد املعوقات في استخدام تحليل القوائم املالية ،وإن نسبة مخصص خسائر االئتمان املحتملة في البنوك ال تتأثر باستخدام تحليل القوائم املالية
في القرارات االئتمانية وال يختلف مدى االستخدام لتحليل القوائم املالية باختالف حجم البنك .وفقا لتلك النتائج أوصت الدراسة بجملة من
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التوصيات أهمها ،أهمية اعتماد البنوك التجارية السعودية بشكل أوسع على التحليل املالي للقوائم املالية ،وأجراء املزيد من الدراسات املستقبلية
حول موضوع البحث ،نظرا لندرة الدراسات حوله في اململكة العربية السعودية.
• دراسة عاصم حسن محمد جبرة (" :)2011أثرالتحليل املالي على قرارات منح االئتمان املصرفي في البنوك السودانية" تناول البحث أثر التحليل
املالي على قرارات منح االئتمان املصرفي في البنوك السودانية وذلك بغرض الوصول الى قرار منح أو منع التسهيالت االئتمانية من خالل نتائج التحليل
اذ يتوقف علية مدى كفاءة اإلدارة في إدارة أموال البنك.
ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن التحليل املالي للقوائم املالية من قبل البنك للجهة طالبة التسهيالت االئتمانية ،وفر مؤشرات إيجابية بالبنك
ً
ساهمت في خفض مخاطر منح االئتمان املصرفي ،وجدت عالقة ذات داللة إحصائية إيجابيا بين التحليل املالي وخفض مخاطر االئتمان املصرفي،
ً
ً
التحليل املالي للتقارير املالية املنشورة وفر دورا إيجابيا ساعد في عملية اتخاذ القرارات االئتمانية ،كما وفر مؤشرات ساهم في التنبؤ بمخاطر منح
ً
التسهيالت االئتمانية .وأوصت الدراسة ضرورة التحليل املالي للقوائم املالية وألكثر من فترتين مما ينعكس ذلك إيجابيا على اتخاذ القرارات االئتمانية
بالقطاع املصرفي ،ضرورة أن تعتمد إدارة االستثمار بالبنوك عند منحها للتمويل لألطراف الخارجيين على التحليل املالي للتقارير املالية املنشورة،
ضرورة تطوير التشريعات والقوانين والتعليمات الخاصة بعمليات منح االئتمان املصرفي بمصرف املزارع التجاري.
• دراسة محفوظ صالح التميمي ( " :)2012القوائم املالية املدققة الصادرة عن منشآت األعمال وأثرها في اتخاذ قرارات االئتمان في البنوك
التجارية اليمنية -دراسة ميدانية " هدفت الدراسة إلى معرفة الكيفية التي يتم بها اتخاذ القرارات االئتمانية باالعتماد على القوائم املالية املدققة في
البنوك التجارية اليمنية العاملة في محافظة عدن -الجمهورية اليمنية -باعتبارها منطقة للتجارة الحرة  ,فضال عن التعرف بأهمية القوائم املالية
املدققة ومعرفة تأثيرها في اتخاذ القرارات االئتمانية وعلى املمارسة العملية إلدارات االئتمان في تلك البنوك .وأظهرت نتيجة الدراسة ان عامل
االستعالم عن مركز مخاطر العميل باإلضافة الى االتصال املباشر بإدارة املنشأة ومصلحة الضرائب من خالل البطاقة الضريبية للمقترض من أهم
مصادر املعلومات املؤثرة في اتخاذ القرارات االئتمانية .
• دراسة علي صالح قاسم شمسان (" :)2009مدى اعتماد البنوك اإلسالمية على القوائم املالية املدققة في اتخاذ قرارات االئتمانية" هدفت هذه
الدراسة إلى تحديد األطر النظرية املفهومية للتحليل املالي باستخدام القوائم املالية في البنوك اإلسالمية وتحديد أهمية مصادر املعلومات التي يتم
االعتماد عليها عند اتخاذ قرارات االئتمان في البنوك اإلسالمية اليمنية وتوصلت الدراسة إلى أن البنوك اإلسالمية اليمنية تعتمد على مصادر معلومات
مختلفة في اتخاذ قرارات االئتمان ملا لها من خصوصية وأوصت بقيام البنوك اإلسالمية بدورات منتظمة متخصصة ملتخذي القرارات االئتمانية،
ويالحظ الباحث أن هذه الدراسة تطرقت إلى ظروف وخصوصيات البنوك اإلسالمية عند ترشيد قراراتها ولم تشر إلى البنوك التجارية التي تتميز
ببعض الخصوصيات في نشاطها مقارنة بالبنوك اإلسالمية .
ً
• دراسة ميرفت على أبي كمال (" :)2007اإلدارة الحديثة ملخاطر االئتمان في املصارف وفقا للمعاير الدولية (بازل " )11هدفت هذه الدراسة إلى
تطوير منهجية إدارة مخاطر االئتمان في املصارف العاملة في فلسطين وفقا لإلدارة الحديثة للمخاطر املصرفية وتقييم واقع استراتيجيات إدارة مخاطر
االئتمان التي تتبناها تلك املصارف وأوضحت الدراسة أن مجلس اإلدارة باملصارف يعتمد استراتيجية إلدارة مخاطر االئتمان ويراجع املجلس سياسات
االئتمان إلجراء التعديالت عليها حتى تتوافق هذه السياسات مع متغيرات البيئة الداخلية والخارجية للمصرف وأوصت الدراسة بضرورة االلتزام
بتطبيق املعايير الدولية في مجاالت كفاية رأس املال ،واملراجعة الرقابية واملحاسبة والشفافية واإلصالح مع تطبيق الحوكمة الرشيدة في املصارف .
• دراسة البحيص ي والكحلوت (" :)2005العوامل املؤثرة في مدى اعتماد مستوى االئتمان على التحليل املالي في ترشيد القرار االئتماني" هدفت
هذه الدراسة على مدى اعتماد البنوك العاملة في فلسطين على التحليل املالي عند اتخاذ قرار منح االئتمان وتوصلت الدراسة إلى أن هناك درجة
ضعيفة من االعتماد على التحليل املالي في اتخاذ القرار االئتماني وأن محللي االئتمان ممن لديهم سنوات خبرة كبيرة ال يميلون لالعتماد على التحليل
املالي عند اتخاذ القرار االئتماني مقارنة مع أولئك الذين لديهم خبرات منخفضة وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالتحليل املالي من خالل زيادة
قدرة موظفي االئتمان الحاليين عبر التدريب والتأهيل املستمر .
• دراسة منير موس ى لطفي (" :)2001مصادر املعلومات املستخدمة من قبل مسؤولي اإلقراض واالئتمان في البنوك التجارية العاملة في األردن"
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أهم املصادر التي يعتمد عليها مسئولو اإلقراض واالئتمان في املصارف األردنية وما إذا كان هذه املصادر تختلف
باختالف بعض العوامل الديمغرافية وتوصلت الدراسة إلى أن كافة املصادر املستخدمة ال تختلف باختالف املؤهل العلمي للمقرض وموقعه.
الدراسات االجنبية:
• دراسة دانوس وبول (" :)2004تأثير املعلومات املحاسبية على اتخاذ القرارات االئتمانية املتعلقة بالقروض املصرفية" ،وطبقت الدراسة
باستخدام حاالت إقراض واقعية في بيئة تجريبية في بريطانيا ،وتشير النتائج إلى أن موظف التسهيالت في قسم القروض قد يصل إلى مستوى عال من
الثقة ملنح القروض في مرحلة متقدمة في حال توفرت له املعلومات املحاسبية الصحيحة والدقيقة باإلضافة إلى معلومات وبيانات أخرى ،وفي أثناء
تنفيذ عملية اإلقراض فإن املعلومات املحاسبية وغيرها كالعوامل املتعلقة بخطط الشركة املالية قد تزيد من ثقة املؤسسة مانحة االئتمان بمنح
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القرض أو تقلل من هذه الثقة ،وبناء عليه كلما كانت هذه املعلومات دقيقة ومتوفرة في الوقت املناسب فإن املؤسسة املصرفية تكون قادرة على اتخاذ
قرار بمنح القرض االئتماني أو عدمه بناء على هذه القاعدة من املعلومات املحاسبية املتوفرة.
• دراسة جاك ايبسون (" :)2003أهمية املعلومات الشخصية في تحديد درجة املخاطرة"،حيث تؤدي املعلومات الشخصية الدور األكبر في قبول
االئتمان من رفضه ،فمن املالحظ من دراسة السياسة االئتمانية أهمية املعلومات الشخصية كمحدد في قياس درجة املخاطرة ،حيث أظهرت الدراسة
من تحليل عينة كبيرة من املجتمع السويدي أنه باإلمكان تخفيض درجة املخاطرة إلى أقل من ) ( 20 %في حالة االهتمام باملعلومات الشخصية عن
العميل طالب االئتمان.
ً
من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح أن هناك اهتماما عند اتخاذ القرارات اإلدارية وعلى مدى املخاطرة التي يمكن أن تتحملها املصارف
التجارية في حالة اإلخفاق في تقييم العمالء بشكل سليم ،او في حالة منح االئتمان بشكل عشوائي دون دراسة وتحليل للقوائم املالية للعميل ،ولذلك يجب
االهتمام بالقوائم املالية املدققة ملا تتضمنه من معلومات محاسبية موثوق بها.
وما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة أنها ركزت بدرجة أساسية على الجوانب التفصيلية ( البنود ) للقوائم املالية الصادرة عن
ً
منشآت األعمال وفقا لتعليمات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين املستندة الى معايير املحاسبة الدولية وكيفية االستفادة منها في التوصل الى تقييم
دقيق لوضع العميل طالب االقتراض قبل اتخاذ القرار  ,وعلى أهم املصادر املستخدمة في ترشيد القرار االئتماني وفقا للسياسات املعتمدة لدى املصارف
التجارية السعودية إلبراز مدى فعاليتها لدى إدارات االئتمان وكيفية التعامل معها عند اتخاذ قرار االئتمان باعتباره احدى مجاالت االستخدام الرئيسية
ألموال تلك املصارف ,ألنها أكثر ربحية اذا ما قورنت باملجاالت االخرى .باإلضافة إلى لفت أنظار ادارات املصارف التجارية والعمالء طالبين االئتمان بأهمية
أعداد القوائم املالية وفقا ملتطلبات معايير املحاسبة الدولية وفي مقدمتها معيار عرض القوائم املالية واالفصاح عنها ،السيما وان اململكة العربية
السعودية بدأت بتطبيق املعايير الدولية ابتداء من العام  2017م لالندماج مع البيئة االقتصادية والسياسية الدولية ،وحتى ال تتعرض القوائم املالية
للعميل ملخاطر عدم املوضوعية واملوثوقية من قبل املصارف التجارية أو املقرضين الحاليين واملستقبليين.
ولتحقيق أهداف الدراسة فقد قسمت باإلضافة إلى اإلطار العام للدراسة ،إلى مبحثين رئيسين :يستعرض املبحث األول القوائم املالية املنشورة من
حيث األهمية واألهداف وأهم الخصائص كإطار نظري للدراسة ،ويتضمن املبحث الثاني تحليل بيانات الدراسة امليدانية التي قام بها الباحث الختبار
الفرضيات وأهم ما تشير إليه من دالالت كإطار عملي للدراسة.

املبحث األول :اإلطار النظري:
القوائم املالية ،أهميتها ،أهدافها وخصائصها النوعية
ً
ً
ُ
تعد املحاسبة نظاما معلوماتيا لقياس وإيصال نتائج األحداث االقتصادية ملنشآت األعمال إلى فئات عديدة من أصحاب املصالح وخاصة األطراف
ً
الخارجية ،وتعتبر القوائم املالية الوسيلة الرئيسة واألداة الفعالة إليصال نتائج تلك األحداث لهؤالء املستخدمين لدعم قراراتهم وخصوصا املتعلقة
بمجاالت االستثمار واالئتمان ،ويعرف (مطر )577: 1995،القوائم املالية بأنها مجموعة من البيانات املالية األساسية التي تصدرها منشآت األعمال مرتبة
في جداول تعد وفق مواصفات معينة وذلك بموجب مجموعة من املفاهيم واملبادئ املحاسبية وعلى أساس منطقي وبصورة منسقة .ومن هذا املنطلق
تعتبر القوائم املالية التي تقوم بإعدادها ونشرها منشآت األعمال بغض النظر عن الشكل القانوني لكل منها من أهم مصادر املعلومات الالزمة لترشيد
القرارات ويرجع ذلك إلى تنوع املعلومات التي تحتويها تلك القوائم املالية وما توفره من إفصاح مالئم للمعلومات لتلبية حاجات متخذي تلك القرارات
ً ً
باعتباره أي اإلفصاح يلعب دورا كبيرا في تقليص فجوة عدم تماثل املعلومات بين اإلدارة واملستخدمين .وبهذا الصدد أشار (حماد )42:2002 ،إلى أن دور
القوائم املالية يتمثل في تقديم معلومات عادلة ومحايدة وغير متحيزة ومفيدة في اتخاذ القرارات وتحديد االستخدام الكفؤ للموارد واملساعدة في تقييم
العوائد واملخاطر املتعلقة باالستثمار والفرص املتاحة.
ً
وتتكون القوائم املالية املنشورة استنادا إلى الفقرة ( )8من املعيار املحاسبي الدولي رقم ( )1عرض القوائم املالية الساري املفعول منذ عام 2005م
ً
وتعديالته عام  2007وتطبيقه ّ
معدل عام  2009وما يرفق بها من إيضاحات متممة متضمنة ملخصا ألهم السياسات املحاسبية للمنشآت ،في اآلتي:
 .1قائمة املركزاملالي ( :)Financial Position Statement
وتمثل طبيعة ومقدار االستثمار في أصول املنشأة مقارنة بااللتزامات املترتبة على هذه األصول في لحظة زمنية هي نهاية الفترة املالية املعدة عنها
البيانات .ويتخذ الشكل التقليدي لبيان املركز املالي وهو ما يطلق عليه بامليزانية العمومية صورة حساب يظهر األصول في الجانب األيمن مقابل املطلوبات
وحقوق امللكية أي االلتزامات في الجانب األيسر بشكل متوازن ،وما يعاب على هذا البيان (مطر .)6:2003،هو عدم توضيح العالقة بين مصادر األموال
واستخداماتها ،لذا ظهر هناك اتجاه متزايد نحو تصويرها في شكل تقرير أي قائمة تظهر األصول معروضة مع املطلوبات وحقوق امللكية بجانب واحد
ولكن بطريقة تربط مصادر األموال باستخداماتها من خالل ربط مصادر األموال الطويلة األجل (حقوق امللكية والخصوم طويلة األجل باستخدامات
األموال طويلة األجل (األصول الثابتة) وكذلك بربط مصادر األموال قصيرة األجل (املطلوبات املتداولة) باستخدامات األموال قصيرة األجل (األصول
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املتداولة) بقصد اإلفصاح عن بعض الدالالت واملؤشرات مثل صافي رأس املال العامل .ولذا فإن تصوير البيانات املالية على شكل قائمة (قائمة املركز
املالي) يوفر للمستخدم الخارجي معلومات محاسبية تساعد في اإلقالل من حالة عدم التأكد باعتبارها وسيلة أساسية للتقرير عن األحداث املالية.
 .2قائمة الدخل ( :)Income Statement
وتشكل هذه القائمة أهمية لتقييم القدرة الكسبية وتقييم أداء املنشأة ألنها توضح اإليرادات املحققة خالل الفترة املالية مقارنة باملصروفات
ً
املستنفدة في تحقيقها مع صافي نتيجة أعمال الفترة إن كانت ربحا أو خسارة ,ويتم ذلك في خطوات متعددة انسجاما مع مبدأ اإلفصاح املحاسبي ملا توفره
من عرض منظم ومفيد للبنود لخدمة تقييم األنشطة في املنشأة على خطوات متعددة  -نتائج األنشطة العادية  -نتائج األنشطة غير العادية  -البنود
االستثنائية ثم بعد ذلك يتم تحديد أوجه توزيع األرباح وما يتم احتجازه منها وممكن يتم ذلك في قائمة ملحقة ( قائمة االرباح املحتجزة ) بقائمة الدخل
ً ً
وبالتالي فإن قائمة الدخل أو بيان األرباح والخسائر تمثل تقريرا ماليا يقيس مدى النجاح أو الفشل لعمليات املنشأة في فترة زمنية محدودة .ويتخذ الشكل
التقليدي لبيان الدخل شكل حساب يبين اإليرادات في الجانب األيمن بينما املصروفات املستنفدة في الجانب األيسر في حين يصور االتجاه الحديث قائمة
الدخل على شكل تقرير أي قائمة بهدف مراعاة مبدأ األهمية النسبية ومبدأ اإلفصاح املحاسبي املناسب لبنود اإليرادات واملصروفات – كما سبق االشارة
الية  -لتحقيق ما يلي (مطر:)7: 2003 ،
ً
• اإلفصاح عن اإليرادات حسب مصادرها مما يتطلب إظهار اإليرادات من النشاط العادي أو الرئيس مستقال عن اإليرادات املحققة من املصادر
األخرى غير العادية وهذا ما يتطلب إظهار مصروفات النشاط العادي مستقلة عن املصروفات والخسائر األخرى.
• اإلفصاح عن كل مجمل ربح النشاط الرئيس ،وصافي ربحه في بندين مستقلين وذلك قبل الوصول إلى صافي الربح العام للفترة املالية.
 .3قائمة التدفقات النقدية ( :)Cash Flow Statement
وهي قائمة مستحدثة بموجب معيار املحاسبة الدولي رقم ( )7وتعديالته بعد أن ثبت أن القوائم املالية املتمثلة بقائمة املركز املالي وقائمة الدخل ال
توفران بما فيه الكفاية املعلومات املحاسبية الضرورية التي يحتاج لها املجتمع املالي وخاصة عن مدى قدرة املنشأة في توليد تدفقات نقدية في األجل
القصير ،لذا ظهرت قائمة التدفقات النقدية لتوفر تلك املعلومات التي ال تستطيع أن تعرضها قوائم الدخل واملركز املالي ،وتهدف قائمة التدفقات النقدية
إلى اإلفصاح عن املعلومات املحاسبية ذات العالقة بالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة خالل الفترة التي تعد عنها تلك القائمة أي عن املتحصالت
(املقبوضات) واملدفوعات النقدية من األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية وآثار تلك األنش طة على النقد  ،فإذا ما تم استخدام قائمة التدفقات
النقدية باالقتران مع باقي البيانات املالية فإن منافع ذلك يمكن أن تتحدد كما يلي (املعيار املحاسبي الدولي رقم ( )7الفقرة : )4
• توفير معلومات تمكن املستخدمين من تقييم التغييرات في صافي أصول املنشأة وهيكلها املالي (بما في ذلك سيولة املنشأة وقدرتها على سداد ديونها،
وقدرتها في التأثير في مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية لغرض التكيف مع الظروف املتغيرة والفرص املتاحة).
• إن معلومات التدفقات النقدية مفيدة في تقييم قدرة املنشأة على توليد النقدية وشبه النقدية وتمكين املستخدمين لها من تطوير نماذج لغرض
تقييم ومقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية ملختلف املنشآت.
• قابلية املقارنة بين تقارير األداء لعدة مشاريع ألنها تستبعد اآلثار الناجمة عن استخدام املعالجات املحاسبية املختلفة لنفس العمليات واألحداث،
كما تفيد في اختيار د قة التقديرات السابقة للتدفقات النقدية املستقبلية وفي العالقة بين الربحية وصافي التدفق النقدي وأثر األسعار املتغيرة.
لذلك فان قائمة التدفقات النقدية تسـ ــاعد على توضـ ــيح املشـ ــكالت والسـ ــياسـ ــات املالية للمنشـ ــأة وتوفر معلومات مفيدة في مجال تخطيط االحتياجات
النقدية املستقبلية خصوصا في االجل القصير.
 .4قائمة التغيرات في حقوق امللكية ( :)Owners' Equity Statement
وتبين قائمة التغيرات في حقوق امللكية املتغيرات التي طرأت على عناصر حقوق امللكية (املالك) خالل مدة زمنية معينة الناتجة عن االستثمارات
اإلضافية املقدمة من أصحاب رأس املال أو التوزيعات على أصحاب رأس املال بصورة أرباح وبالتالي فهي تقيس حقوق املالك في نهاية الفترة املالية وقيمة
املتغيرات التي حدثت بها خالل تلك الفترة.
يستنتج الباحث مما تم االشارة إلية إن للقوائم املالية هدفين رئيسين  ,هدف يتعلق باملنشأة كمستخدم داخلي لتعكس االستخدامات والوضع املالي
للمنشأة وبيان نقاط القوة والضعف لوضعها املالي وتساهم في وضع املوازنات التخطيطية لها  ,والهدف اآلخر يتعلق بالجهات الخارجية كمستخدم خارجي
فهي تطلع املقرضين واملستثمرين الحاليين واملستقبليين بالوضع املالي للمنشأة ومدى قوتها او ضعفها وقدرتها التنافسية في السوق باعتبار أن املستخدمين
الخارجيين ال تتوفر لديهم السلطة للحصول على املعلومات التي يرغبون فيها  ,لهذا فهم يمثلون املستخدمين الرئيسيين للقوائم املالية ،وتكتسب القوائم
املالية فائدة إضافية إذا ما قورنت نتائج كل فترة مالية بنتائج الفترات السابقة ،لذا يجب عرض القوائم املالية املقارنة.
وهنا يجب اإلشارة إلى أن القوائم املالية املذكورة الواجب إعدادها ونشرها بموجب املعايير الدولية واملفاهيم املحاسبية ووفقا ملتطلبات االنظمة (
القوانين ) املعمول بها في اململكة  ,أشارت إليها صراحة التشريعات السعودية املنظمة لنشاط منشآت األعمال سواء كان نظام ( قانون ) الشركات التجارية،
نظام السوق املالية و منشورات وتعليمات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والجمعية السعودية للمحاسبة ،فهذه القوائم املالية تشكل املحتوى
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الرئيس للتقارير املالية التي تتضمن إلى جانب ذلك تقرير رئيس مجلس اإلدارة وتقرير املحاسب القانوني وأي قوائم أو بيانات تفسيرية أو مناقشات مكتوبة
بواسطة إدارة املنشأة .ألن هناك من يستخدم مصطلح القوائم املالية كمصطلح مرادف للتقارير املالية ،وفي هذا الصدد أشار مجلس معايير املحاسبة
املالية ( )FASB. 1978, P.5إلى أن القوائم املالية تعد عصب التقارير املالية وهي تحتوي على معلومات يراد توصيلها للمستفيدين من خارج املنشأة بينما
تحتوي التقارير املالية باإلضافة إلى القوائم املالية على كثير من املعلومات املالية وغير املالية والتي ال توجد بالقوائم املالية ،ومن ثم فإن التقارير املالية
تتضمن معلومات محاسبية وغير محاسبية تعتبر الوسائل األساسية لإلقالل من حالة عدم التأكد لدى املستخدمين الخارجيين إضافة إلى كونها وسائل
أساسية للتقرير عن ممارسة إدارة املنشأة.
ومن خالل متابعة الباحث للمنشورات واملجالت املحاسبية التي تصدرها الجمعية السعودية للمحاسبة ،والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،
وما تتضمنه من دراسات ومعلومات عن مهنة املحاسبة واملراجعة باململكة باعتباره استاذ جامعي ،ومن خالل خبرته السابقة كمحاسب قانوني يمارس
مهنة مراجعة الحسابات ومعايشته للواقع ،أنه من املمكن أن تكون املعلومات املحاسبية التي تتضمنها القوائم املالية ال تتصف بدرجة عالية من
املصداقية واملوثوقية لالعتماد عليها بشكل أكبر ،بسبب تأثير وسيطرة بعض إدارات املنشآت والشركات في شكل ومحتوى القوائم املالية املسؤولة عن
إعدادها بحكم عالقتها الشخصية باملحاسب القانوني الذي تعاقدت معه بدون الرجوع إلى الجمعية العمومية أو فرضته عليها ،كما لوحظ إن بعض
املحاسبين القانونيين تنحصر مهمتهم على اعداد القوائم املالية وليس مراجعتها و تدقيقها ،ألبداء املالحظات عليها ،وهذا يخالف آداب وقواعد املهنة ألن
أعداد القوائم املالية هي من مهمة املحاسب أو املدير املالي للمنشأة ،وإن مخرجات املدير املالي ( القوائم املالية )هي التي تمثل مدخالت املحاسب القانوني
الذي يتولى عملية املراجعة والتدقيق ،من أجل ذلك يضعف الحماس لدى املقرضين باالعتماد الكلي على القوائم املالية املدققة .إال أن هذه الظاهرة
تتفاوت من منشأة إلى أخرى ومن شركة الى أخرى ،وعلى املحاسب القانوني أن يبذل العناية املهنية الكافية وفقا ملا تفرضه علية آداب املهنة وأن يدرك أن
هناك مسئولية مدنية تقع على عاتقة في حالة االضرار بمصالح األطراف األخرى املستفيدة من القوائم املالية حتى يجنب نفسه أي تساؤل بخصوص ذلك،
كما إن تفعيل الدور الرقابي للجمعية والهيئة على جودة اداء أعمال مكاتب املحاسبين القانونيين العاملين باململكة سيتغلب على تلك الظواهر السلبية.
ً
وبناء عليه فإن الباحث يلخص مسئولية اإلدارة عن البيانات املالية باآلتي (العباس )3-1:2001 ،نقال عن (شمسان 2009،ص :).24-23
ً
أوال :االحتفاظ بسجالت محاسبية منظمة حسب األصول املحاسبية ،وفي ضوء ما تحددها التشريعات والقوانين املنظمة لذلك.
ً ً
ً
ثانيا :إعداد البيانات املالية من واقع السجالت املحاسبية وحسب املعايير املحاسبية املقبولة قبوال عاما.
ً
ثالثا :اإلفصاح التام عن كافة املعلومات الضرورية التي تهم مستخدميها.
ً
رابعا :تقديم املركز املالي للشركة ،وبيان الدخل ،وبيان التدفقات النقدية ،وكافة اإليضاحات الالزمة حول تلك املعلومات ومقارنتها مع السنوات السابقة
وأال تكون تلك املعلومات معروضة بشكل ال يمكن تضليل القارئ.
ً
خامسا :تزويد مدقق الحسابات بكافة املعلومات التي يطلبها في حدود مهنته مما يمكن من أدائها بالشكل املناسب.
وعليه فإن القوائم املالية تعد املنتج النهائي للنظام املحاسبي للمنشأة تحتوي على معلومات محاسبية تمكن مستخدميها من اتخاذ قرارات رشيدة
وتخفيض درجة عدم التأكد املحيطة باتخاذ تلك القرارات وخاصة في القطاع املصرفي ،وحتى تستطيع تلك القوائم توفير القدر الكافي من املعلومات
ً
ملستخدميها ،يجب أن يتم إعدادها وفقا لقواعد معينة تفرضها معايير املحاسبة التي تصدرها املنظمات املهنية الوطنية والدولية وفي مقدمتها لجنة معايير
املحاسبة الدولية ( .)IASCوإذا ما التزمت إدارة املنشآت بمسئولياتها عن البيانات املالية وإعدادها وعرضها وفق املعايير املحاسبية التي تنظمها فإنها تحقق
ً
ً
جملة من األهداف ،يمكن إيجاز تلك األهداف وفقا للمعايير املحاسبية الدولية واألمريكية والبريطانية في توفير (حماد1997 ،م) نقال عن (محمد)2006،
معلومات مفيدة لقرارات االستثمار واالئتمان.
•

معلومات مفيدة لتقييم توقعات التدفقات النقدية.

• معلومات عن موارد املنشأة واملطالبات املتعلقة بتلك املوارد ومقدار التغيير فيها.
ً
وبناء على ما سبق يمكن القول إن الهدف الرئيس الذي تسعى املنشآت إلى تحقيقه من خالل اإلفصاح املحاسبي هو توفير قوائم مالية ذات نفع عام
تفي بقدر اإلمكان باحتياجات جميع األطراف الداخليين والخارجيين من املعلومات في اتخاذ القرارات الرشيدة ،ويرى الباحث أن هذا الهدف الذي تسعى
القوائ م املالية لتحقيقه مشتق في األساس من احتياجات مستخدمي القوائم املالية لتلك االحتياجات التي تتأثر بدورها بالعديد من الجوانب االقتصادية
والقانونية واالجتماعية والسياسية للبيئة املحيطة بها وبالتالي يكون من السهل تحقيق ذلك الهدف إذا وجد التوافق بين مستخدميها وتوحدت اهتماماتهم
ً
بتلك املعلومات التي تتضمنها القوائم املالية ،وهذا صعب املنال نظرا لتضارب املصالح بين الفئات الرئيسية املهتمة بالقوائم املالية سواء كان املحاسبين
القانونيين أو إدارات املنشآت املعدة لهذه القوائم أو املستخدمين لها وحتى بين املستخدمين أنفسهم .وعليه عادة ما يطلق على مفهوم القوائم املالية
بذات الغرض او النفع العام ألنه من الصعب توفير معلومات خاصة بكل طرف بصفة مستقلة (نور.)40: 2000،
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ولكي تلبي معلومات القوائم املالية حاجات ورغبة املستخدمين فيجب أن تتصف ببعض الخصائص النوعية .أن الخصائص النوعية للمعلومات
املحاسبية وفق معايير املحاسبة الدولية ( )IASBمعايير اإلبالغ املالي األساسية األربع :القابلية للفهم -املالءمة  -املوثوقية  -والقابلية للمقارنة (أبو نصار،
وحميدات )11-7 :2009،
 .1القابلية للفهم (:)Verifiability
ان إحدى الخصائص األساسية للمعلومات املزودة بالقوائم املالية هي قابليتها للفهم املباشر من قبل املستخدمين ،لهذا الغرض فإن من املفترض
أن يكون لدى املستخدمين مستوى معقول من املعرفة في األعمال والنشاطات االقتصادية واملحاسبية ولديهم الرغبة في دراسة املعلومات بقدر معقول
من العناية ،لذا يجب عدم استبعاد املعلومات حول املسائل املعقدة التي يجب إدخالها في القوائم املالية إن كانت مالئمة لحاجات صانعي القرارات
االقتصادية بحجة أنه من الصعب فهمها من قبل بعض املستخدمين.
 .2املالءمة ( :)Relevance
لكي تكون املعلومات مفيدة يجب أن تكون مالئمة لحاجات صناع القرارات ،وتمتلك املعلومات خاصية املالءمة عندما تؤثر في القرارات االقتصادية
للمستخدمين بمساعدتهم في تقييم األحداث املاضية والحاضرة واملستقبلية وتحسن من مقدرة متخذ القرار في عمل التنبؤات أو عندما تؤكد أو تصحح
تقييماتهم السابقة ويرى (الشيرازي )198 :1990 ،أن املقصود باملالءمة هو وجود ارتباط منطقي بين املعلومات وبين القرار موضوع الدراسة .فاملعلومات
املالئمة هي تلك املعلومات القادرة على إحداث تغيير في اتجاه القرار ملستخدم معين ليس لديه علم مسبق بهذه املعلومات .وعليه فإنه ليس من الضروري
أن يترتب على املعلومات املالئمة تغيير ذات القرار ،وإنما يكفي أن تؤدي إلى تغيير اتجاه هذا القرار.
 .3املوثوقية (:)Reliability
لتكون املعلومات مفيدة يجب أن تكون موثوقة ،ويعتمد عليها ،وتمتلك املعلومات خاصية املوثوقية إذا كانت خالية من األخطاء الهامة والتحيز،
وكان بإمكان املستخدمين االعتماد عليها كمعلومات تعبر بصدق عما تقصد أن تعبر عنه أو من املتوقع أن تعبر عنه.
 .4القابلية للمقارنة (:)Comparability
وتعبر عن قدرة املستخدمين على مقارنة القوائم املالية للمنشاة عبر الزمن من أجل تحديد االتجاهات في املركز املالي وفي األداء ،كما يمكن أن يكون
بمقدورهم مقارنة القوائم املالية للمنشآت املختلفة من أجل تقييم املراكز املالية واألداء والتغيرات في املركز املالي ،وعليه فإن عملية قياس وعرض األثر
املالي للعمليات املالية املتشابهة واألحداث األخرى يجب أن تتم على أساس ثابت ضمن املنشأة وعبر الزمن لتلك املنشأة وعلى أساس ثابت للمنشآت
املختلفة .لذا يجب إعالم املستخدمين عن السياسات املحاسبية املستخدمة في إعداد القوائم املالية وأي تغيرات في هذه السياسات وآثار هذه التغيرات
كما يجب أن تتضمن القوائم املالية املعلومات املقابلة للفترات السابقة.
ورغم اختالف الكتاب واملنظمات املهنية مثل معهد املحاسبين القانونيين االمريكيين  -AICPA -ومجلس معايير املحاسبة في امريكا  - FASB -في عرض
وتناول تلك الخصائص إال أن الباحث يرى أن جودة وقيمة املعلومة املحاسبية وقدرتها التنبؤية وفهمها من قبل متخذ القرار والتأثير املباشر والفعال على
ً
ً
ترشيد القرارات هو الذي له األولوية ،كما أن التوازن املناسب بين الخصائص النوعية للقوائم املالية يصبح شيئا ضروريا من أجل تحقيق أهدافها،
وبالتالي تلبية احتياجات املستخدمين من املعلومات لترشيد قراراتهم ،أما األهمية النسبية للخصائص فهي مسألة متروكة للتقدير املنهي والخبرة الشخصية .
وبالرغم من ذلك هناك قيود على الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية تتطلب اجتيازها أهمها (بكاري هاجر .)15 :2015/2014
•

التوقيت املناسب

•

املوازنة بين التكلفة والعائد.

•

املوازنة بين الصفات النوعية.

•

العرض العادل.

املبحث الثاني :اإلطار العملي للدراسة:
تحليل بيانات الدراسة امليدانية
ً
أوال :خلفيه نظرية:
ُ
تعد املصارف التجارية عصب النظام املالي ومحركة عملية التنمية االقتصادية للدولة ،وذلك لقدرتها الفائقة في قبول الودائع ثم إعادة استخدامها
في خلق مجموعة من االستثمارات غاية في األهمية لالقتصاد ومن أهمها االئتمان املصرفي ،وهذا ما يفرض على املصارف التجارية االهتمام بالوظيفة
االئتمانية ،السيما منها عملية منح االئتمان .من هذا املنطلق تعتبر السياسة االئتمانية للمصرف التجاري اللبنة األساسية في تنظيم وظيفة االئتمان والتي
تسعى للموائمة بين عناصر الربحية والسيولة واألمان من خالل إيجاد إطار عام ومعايير محدده يسترشد بها موظفو االئتمان عند اتخاذ القرارات الخاصة
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بمنح أو عدم منح التسهيالت أالئتمانية باإلضافة إلى كونها أداة تساعد على عملية الرقابة على عمليات هذه التسهيالت أالئتمانية وضمان لوحدة العمل
في املنشأة املالية  ،وغيابها سيؤدى إلى اختالف أسس اتخاذ القرارات وفى هذا الصدد أشار ( سعيد  ) 12 : 2004 ،تعرف السياسة االئتمانية بأنها مجموعه
من املبادئ واألسس التي تنظم أسلوب دراسة ومنح التسهيالت االئتمانية وأنواع األنشطة االقتصادية التي يمكن تمويلها  ،وكيفية تقدير مبالغ التسهيالت
املطلوب منحها (الحدود) وأنواعها وآجالها الزمنية وشروطها .وبالرغم من ذلك يرى الباحث إن هذه السياسة االئتمانية تختلف بعض الش يء من مصرف
إلى آخر تبعا للظروف الخاصة بكل مصرف ومتغيرات البيئة املحيطة به والتي من شأنها يتم تحديد الخطوط العامة التي تحكم نشاط املصرف في مجاالت
منح التسهيالت االئتمانية بما يكفل سالمة توظيف وحسن استخدام األموال لتحقيق أفضل عائد خدمة ألهداف املصرف ،إال إن قدرة املصرف ال تعتبر
قدرة مطلقة بل نسبية نظرا لتأثير مجموعة من العوامل عليها التي تحد من تلك القدرة ومن أهم تلك العوامل (الزبيدي :)54:2002،
• مقدار النقود القانونية املحتفظ بها البنك في خزائنه.
• اعتياد التعامل بالشيكات والحواالت.
• ميل املتعاملين لالحتفاظ بالنقود داخل البنك أو خارجه.
• الطلب على االئتمان.
• سياسة البنك املركزي.
ولتقليل مخاطر االئتمان للكيانات التجارية استحدثت وزارة التجارة واالستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين برنامج " قوائم
" لكي تودع فيه القوائم املالية لهذه الكيانات التجارية طالبت التسهيالت االئتمانية ،وطلبت مؤسسة النقد العربي السعودي من املصارف التجارية العاملة
في اململكة استخدام هذا البرنامج قبل تقديم أي تسهيالت ائتمانية ،لالستفادة منه في تعزيز مصداقية وموثوقية املعلومات املحاسبية ورفع الشفافية
لهذه الكيانات التجارية .ومن هنا تأتي أهمية وجود القوائم املالية املدققة املوثوق بها لالعتماد عليها عند اتخاذ القرارات أالئتمانية.
ً
ثانيا :مجتمع الدراسة وعينته:
يتكون مجتمع الدراسة من املصارف التجارية العاملة في منطقة نجران جميعها والتي يبلغ عددها ( )9تسعة مصارف تجارية وقد وقع اختيار الباحث
ً
على هذه املصارف بوصفها من املصارف التجارية العاملة في السوق املالي السعودي والتي شهدت تطورا في نشاطها ،ولغايات البحث الحالي وتحقيقا
ألهدافه ،فقد تم اختيار ( )7سبعة مصارف تجارية بعد اعتذار بنك البالد وبنك الرياض عن املشاركة أي ما نسبته ()%78من مجتمع الدراسة .أما مجتمع
الدراسة لإلفراد فقد شمل صناع القرار االئتماني من مديري الفروع ،مديري إداراه االئتمان ،مديري إداراه املخاطر ،واملؤثرين علية من مديري إداراه
ً
املراجعة الداخلية ومسئولي االلتزام ،باإلضافة إلى بعض املوظفين في جميع تلك اإلدارات ،وتم تحديد أفراد عينة الدارسة ب ( )50خمسين فردا ممن
ً
سيتم البحث واالستقصاء معهم ،ويرى الباحث أن هذه العينة كافيه للتعبير عن مجتمع الدراسة نظرا لخصوصية البيئة املصرفية في املنطقة .وعلى ذلك
تم توزيع ( )50خمسين استبانة استرجع منها ( )35خمسة وثالثون استبانة بنسبة استجابة  %70بعد متابعه مستمرة ومتعبة من قبل الباحث مع
املستجيبين بشكل مباشر وغير مباشر ومقابلة ال بعض منهم بشكل شخص ي لتوضيح فقرات االستبانة حيث استغرقت فترة املتابعة حوالي ثالثة أشهر
ً
نظرا الرتباط إدارات هذه املصارف باإلدارة العامة في جدة ،وعند فحص االستبانات املسترجعة أتضح أن جميعها كانت صالحه ألغراض التحليل ،وتظهر
البيانات الديموغرافية لعينة الدراسة كما هو موضح أدناه .
ً
ثالثا :خصائص عينة الدراسة:
توزيع عينة الدراسة من حيث املعلومات العامة:
جدول ( :)1التكرارات والنسب املئوية للمعلومات العامة لدى عينة الدراسة
املتغير
املؤهل العلمي

فئات املتغير
دبلوم
جامعي
دراسات عليا
اإلجمالي

التخصص العلمي

سنوات الخبرة في العمل
املصرفي

محاسبة
إدارة أعمال
مالية
أخرى
اإلجمالي
من  5سنوات إلى  10سنوات
من  11سنة إلى  15سنة
من  16سنة إلى  20سنة
اإلجمالي

العدد
15
17
3
35
9
12
3
11
35
13
13
9
35

النسبة املئوية
42.8
48.6
8.6
100.0
25.7
34.3
8,6
31.4
100.0
37.1
37.1
25.8
100.0
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الوظيفة الحالية

محفوظ التميمي

مدير الفرع
مدير إدارة االئتمان
محلل ائتمان
مدير إدارة املخاطر
موظف مخاطر
املراجعة الداخلية
مسئول التزام
موظف ائتمان

6
3
3
6
3
5
6
3
35

اإلجمالي

17.1
8.6
8.6
17.1
8.6
14.3
17.1
8.6
100.0

املصدر :اعداد الباحث نتائج التحليل االحصائي 2019م

يتبين من الجدول أن حوالي ( )%48.6من أفراد عينة الدراسة لديهم مؤهل جامعي ،و( )%42.8من أفراد العينة حاصلين على الدبلوم .وأن ()%34.3
من أفراد العينة تخصصهم العلمي إدارة أعمال ،و( )%31.4من أفراد العينة من التخصصات العلمية االخرى ،)،و( )%25.7تخصصهم محاسبة ،و()%8.6
لديهم تخصص مالية ،ويالحظ هنا ارتفاع نسبة املتخصصين في إدارة األعمال واملحاسبة ،مما يدل على وجود نسبة عالية نسبيا من املحاسبين في املصارف
التجارية.
كما بينت نتائج التحليل أن ( )%74.2من عينة الدراسة تتراوح سنوات خبرتهم بين خمس إلى خمس عشر سنة ،و( )%25.8ممن خبرتهم طويلة أكثر
من ستة عشرة سنة .ويظهر أن ( )%37.1ممن خبرتهم إحدى عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة ،والنسبة نفسها (  )%37.1ممن خبرتهم تراوحت من خمس
إلى عشر سنوات .وبالنسبة للوظيفة الحالية فإن غالبية عينة الدراسة أظهرت مدراء الفروع ،مدراء إدارة املخاطر ومسئولي االلتزام بنسبة بلغت ()%17.1
لكل منهم ،ونسبة ( )%14.3من العينة من موظفي أقسام املراجعة الداخلية ،ونسبة ( )%8.6من العينة مدراء إدارة االئتمان ،والنسبة نفسها ()%8.6
موظفي محلل ائتمان وموظفي إدارة املخاطر.
ً
رابعا :نتائج التحليل االحصائي:
ً
لغرض تحليل النتائج إحصائيا تم إدخال البيانات التي تم الحصول عليها من عينة الدراسة في الحاسب اآللي باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية
للعلوم االجتماعية  .SPSSوكانت النتائج كاآلتي:
 .1املعرفة واملشاركة في اتخاذ القرارات االئتمانية:
جدول ( :)2التكرارات والنسب املئوية لكيفية اتخاذ قرار االئتمان
اإلجابة

السؤال
نعم
هل شاركت في الدورات التأهيلية في مجال االئتمان
املصرفي؟

قيمة كاي تربيع

مستوى
الداللة

31.114

0.00

ال

التكرار

34

1

النسبة

%97.1

%2.9

املصدر :اعداد الباحث نتائج التحليل االحصائي 2019م
درجة الحرية ( ،)34وقيمة كاي تربيع الجدولية ()44.895

ً
من خالل الجدول رقم ( )2يتضح أن أغلب أفراد عينة الدراسة شاركوا في الدورات التأهيلية في مجال االئتمان املصرفي حيث أن ( )%97.1فردا
أجابوا بنعم عن السؤال املتعلق (هل شاركت في الدورات التأهيلية في مجال االئتمان املصرفي) .بينما ( )%2.9أفراد أجابوا بال ،وبعد استخدام اختبار كاي
تربيع ملعرفة داللة الفروق بين تكرارات العينة الذين أجابوا بنعم وتكرارات العينة الذين أجابوا بال ،فإن قيمة كاي تربيع املحسوبة بلغت ( )31.114وهي
أقل من قيمتها الجدولية ،ويشير مستوى داللة هذه القيمة ( )00.00إلى عدم وجود فروق معنوية بين استجابات عينة الدراسة .وبالتالي فإن غالبية عينة
الدراسة شاركوا في الدورات التأهيلية في مجال االئتمان املصرفي.
جدول ( :)3التكرارات والنسب املئوية للمساهمة في اتخاذ قرارات ائتمانية
السؤال
هل تتم عملية قرار منح االئتمان في
املصرف بشكل عفوي؟

قيمة كاي تربيع

اإلجابة
التكرار

نعم
3

ال
32

النسبة

%8.7

%91.3

24.29

مستوى
الداللة
00.00

املصدر :اعداد الباحث نتائج التحليل االحصائي 2019م
درجة الحرية ( )34وقيمة كاي تربيع الجدولية ()44.895
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يتضح من خالل الجدول رقم ( )3أن معظم أفراد عينة الدراسة أجابوا أن عملية قرار منح االئتمان في البنك ال تتم بشكل عفوي ،حيث إن ()%91.3
ً
فردا أجابوا ب ال عن السؤال املتعلق (هل تتم عملية قرار منح االئتمان في املصرف بشكل عفوي؟) بينما ( )%8.7أفراد من عينة الدراسة أجابوا بنعم،
وبعد استخدام اختبار كاي تربيع ،فتبين إن قيمة كاي تربيع املحسوبة بلغت ( )24.29وهي أقل من قيمتها الجدولية .وتشير داللة هذه القيمة ( )00.00إلى
عدم وجود فروق معنوية بين استجابات عينة الدراسة .وعليه أن عملية قرار منح االئتمان في البنك ال تتم بشكل عفوي.
جدول ( :)4التكرارات والنسب املئوية للمساهمة في اتخاذ قرارات ائتمانية
السؤال

اإلجابة

هل شاركت في الدورات التأهيلية
في مجال تحليل القوائم املالية؟

قيمة كاي تربيع

التكرار

نعم
15

ال
20

النسبة

%42.9

%57.1

0.714

مستوى
الداللة
0.398

املصدر :اعداد الباحث نتائج التحليل االحصائي 2019م
درجة الحرية ( ،)34وقيمة كاي تربيع الجدولية ()44.895

يتضح من خالل الجدول رقم ( )4أن ( )%57.1من أفراد عينة الدراسة لم يشاركوا في الدورات التأهيلية في مجال تحليل القوائم املالية ،حيث أنهم
أجابوا بال عن السؤال املتعلق بـ (هل شاركت في الدورات التأهيلية في مجال تحليل القوائم املالية؟) .بينما ( )%42.9من أفراد عينة الدراسة أجابوا بنعم.
وبعد استخدام اختبار كاي تربيع ،فإن قيمة كاي تربيع املحسوبة بلغت ( )0.714وهي أقل من قيمتها الجدولية ،وتشير داللة هذه القيمة ( )0.398إلى
وجود فروق معنوية بين استجابات عينة الدراسة .وبالتالي فإنه ال يمكن الجزم بأن جميع عينة الدراسة شاركت في الدورات التأهيلية في مجال تحليل
القوائم املالية.
جدول ( :)5التكرارات والنسب املئوية للمساهمة في اتخاذ قرارات ائتمانية
السؤال
هل شاركت في عمليات
كشف غسيل األموال،
االحتيال ،التزوير؟

قيمة كاي تربيع

اإلجابة
التكرار

نعم
30

ال
5

النسبة

%85.7

%14.3

17.857

مستوى الداللة
00.00

املصدر :اعداد الباحث نتائج التحليل االحصائي 2019م
درجة الحرية ( ،)34وقيمة كاي تربيع الجدولية ()44.895

يتضح من خالل الجدول رقم ( )5أن معظم أفراد عينة الدراسة شاركوا في عمليات كشف غسيل األموال ،االحتيال ،التزوير ،حيث إن ( )%85.7من
ً
العينة أجابوا ب نعم عن السؤال املتعلق بـ(هل شاركت في عمليات كشف غسيل األموال ،االحتيال ،التزوير؟) .بينما ( )%14.3فردا من العينة أجابوا ب
ال .وبعد استخدام اختبار كاي تربيع ،فإن قيمة كاي تربيع املحسوبة بلغت ( )17.857وهي أقل من قيمتها الجدولية ،ويشير مستوى داللة هذه القيمة
( )00.00إلى عدم فروق معنوية بين استجابات عينة الدراسة .وبالتالي فإنه يمكن القول بأن معظم عينة الدراسة شاركوا في عمليات كشف غسيل األموال،
االحتيال ،التزوير.
 .2أهمية العوامل املؤثرة في اتخاذ قرارات االئتمان:
افترضت هذه الدراسة وجود مجموعة من العوامل املتعلقة بالقوائم املالية تؤثر في اتخاذ القرارات االئتمانية في املصارف التجارية ،ولغرض التحقق
من صحة تلك الفرضيات ،تم استخدام االختبار التائي  T.testللعينة الواحدة ( ،)One-sample T teatوذلك للحكم على أهمية تلك العوامل في تأثيرها
على القرارات االئتمانية من وجهة نظر عينة الدراسة ،بعد تحديد القيمة الحرجة التي يتم الحكم من خاللها كمحك (وهي القيمة  )3على معنوية الفروق
بينها وبين املتوسط الحسابي للعوامل التي شملتها االستبانة .فإذا وجدت فروق معنوية لصالح املتوسط الحسابي للعامل فإن هذا العامل مهم ويعتمد
عليه في اتخاذ قرارات االئتمان ،وإذا كان الفرق لصالح القيمة الحرجة فذلك معناه أن العامل غير مهم في اتخاذ قرارات االئتمان ،أما إذا أظهرت نتائج
اختبار  Tعدم معنوية الفروق فإنه ال يمكن الجزم بأن هذا العامل مهم وله تأثير في اتخاذ قرارات االئتمان ،وتتبين النتائج في اختبار الفرضيات كاآلتي:
الفرضية األولى :توجد أهمية ذات داللة معنوية ملصادراملعلومات في اتخاذ القرارات االئتمانية.
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جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية واختبار( )T. testألهمية مصادر املعلومات في تأثيرها على اتخاذ قرارات االئتمان
م

عوامل مصادر املعلومات

الوسط الحسابي
املرجح
4.9143

االنحراف
املعياري
0.28403

قيمة T
املحسوبة
101.319

مستوى
الداللة
0.000

0.92309

25.499

0.000

17.457

0.000
0.000

1

القوائم املالية املدققة وتقرير املحاسب القانوني

2

تقارير رئيس مجلس االدارة

4.0286

3

النشرات الصادرة عن الغرفة التجارية والصناعية للمنطقة

3.4286

1.14496

4

االتصال بمكتب وزارة التجارة واالستثمار باملنطقة

3.3429

1.16171

16.769

5

االتصال بمكتب مصلحة الزكاة والدخل ومعرفة بيانات الرقم
الضريبي للمنشأة
االستعالم عن مركز مخاطر العميل:
 دائرة املخاطر عبر مؤسسة النقد حسابات العميل في البنوك األخرى ان امكنمعرفة وضع العميل االئتماني في برنامج ( سمه )

3.9429

0.96841

23.782

0.000

4.8000

0.47279

59.437

0.000

4.3143

0.79600

31.693

0.000

8

الزيارة امليدانية ملنشأة العميل

4.4286

0.91670

28.258

0.000

9

وضع الشركة في أنظمة العمل كالسعودة وغيرها

3.9714

0.78537

29.540

0.000

10

املعرفة الخاصة بشخصية املقترض من قبل مدير املصرف
وأسمة في السوق .

4.9429

0.23550

122.913

0.000

6

7

املصدر :اعداد الباحث نتائج التحليل االحصائي 2019م
درجة الحرية ( ،)34وقيمة  Tالجدولية ()3.646

تبين من خالل الجدول رقم ( )6ما يلي:
 .1إن جميع عوامل مصادر املعلومات مهمة بدرجة عالية في تأثيرها على اتخاذ القرارات االئتمانية ،إذ أن متوسطاتها الحسابية أكبر من القيمة الحرجة
( )3وتشير القيم التائية املح سوبة كونها أكبر من القيمة الجدولية إلى معنوية أهمية عوامل مصادر املعلومات.
 .2اعتبرت عينة الدراسة أن عامل املعرفة الخاصة بشخصية املقترض من قبل مدير املصرف وأسمة في السوق من أهم عوامل مصادر املعلومات
املؤثرة في اتخاذ قرارات االئتمان ،وذلك ً
بناء على القيمة التائية املحسوبة كونها أكبر قيمة بين قيم العوامل األخرى ،والتي تشير إلى أن الفرق بين
ً
عال جدا ،ويشير االنحراف املعياري البالغ ( )0.23550وهو أقل انحراف معياري ولذا
القيمة الحرجة واملتوسط الحسابي للعامل البالغ (ٍ )4.9429
فإن عينة الدراسة تتفق على أهمية هذا العامل .ومن خالل هذه النتيجة يمكن قبول الفرضية القائلة :توجد أهمية ذات داللة معنوية ملصادر
املعلومات في اتخاذ القرارات االئتمانية.
الفرضية الثانية :توجد أهمية ذات داللة معنوية لعوامل مصداقية وموثوقية القوائم املالية في اتخاذ القرارات االئتمانية.
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية واختبار( (T. testألهمية عوامل التأثيرعلى درجة مصداقية وموثوقية القوائم املالية التي يتم
االعتماد عليها في اتخاذ قرارات االئتمان
م

عوامل مصداقية وموثوقية القوائم املالية

الوسط
الحسابي املرجح
4.5143

0.50709

املحسوبة
52.083

مستوى
الداللة
0.000

4.4000

0.65079

39.544

0.000

0.64561

39.600

0.000

0.64561

38.291

0.000

27.070

0.000
0.000

االنحراف
املعياري

قيمة T

1

سمعة املحاسب القانوني الذي يتولى تدقيق القوائم املالية للمنشأة
واملنظمة املهنية التي ينتمي اليها
معايير املراجعة التي اعتمد عليها املحاسب القانوني ومدى االلتزام
باألنظمة املنظمة لنشاط املنشأة
نوع الرأي الذي يبديه املحاسب القانوني واظهار املخالفات

4.3714

4

املعايير املحاسبية املتبعة في أعداد القوائم املالية

4.2286

5

السياسات املحاسبية املتبعة ومدى ثباتها

3.9714

0.85700

6

السياسات والقرارات االدارية املتبعة في مجال االنتاج ،الشراء ،البيع
 ،التمويل
توزيع االرباح ومكافآت أعضاء مجلس االدارة وتعويض العاملين

4.0857

0.88688

26.921

4.1143

1.02244

23.517

0.000

8

االتصال بهيئة املحاسبين القانونيين السعوديين للتأكد من صحة
سجل املحاسب القانوني

3.9429

1.28207

17.964

0.000

2
3

7

املصدر :اعداد الباحث نتائج التحليل االحصائي 2019م
درجة الحرية ( ،)34وقيمة  Tالجدولية (.)3.646
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من خالل الجدول رقم ( )7فإنه يمكن التوصل إلى ما يلي:
 .1إن جميع عوامل مصداقية وموثوقية القوائم املالية مهمة بدرجة عالية في تأثيرها على اتخاذ القرارات االئتمانية ،إذ أن متوسطاتها الحسابية أكبر
من القيمة الحرجة ( )3وتش ير القيم التائية املحسوبة كونها أكبر من القيمة الجدولية إلى معنوية أهمية عوامل مصداقية وموثوقية القوائم املالية.
 .2اعتبرت عينة الدراسة عامل سمعة املحاسب القانوني الذي قام بتدقيق القوائم املالية واملنظمة املهنية التي ينتمي إليها ،من أهم عوامل مصداقية
وموثوقية القوائم املالية املؤثرة في اتخاذ قرارات االئتمان ،وذلك ً
بناء على القيمة التائية املحسوبة ( )52.083كونها أكبر قيمة بين قيم العوامل
ً
عال جدا ،ويشير االنحراف املعياري البالغ
األخرى ،والتي تشير إلى أن الفرق بين القيمة الحرجة واملتوسط الحسابي للعامل البالغ (ٍ )4.5143
( )0.50709وهو أقل انحراف معياري إلى أن عينة الدراسة تتفق على تقدير أهمية هذا العامل .ومن خالل هذه النتيجة يمكن قبول الفرضية
القائلة :توجد أهمية ذات داللة معنوية لعوامل مصداقية وموثوقية القوائم املالية في اتخاذ القرارات االئتمانية.
الفرضية الثالثة :توجد أهمية ذات داللة معنوية لبنود القوائم املالية في اتخاذ القرارات االئتمانية.
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية واختبار) (T. testألهمية بنود القوائم املالية في اتخاذ قرار االئتمان
بنود القوائم املالية

م

الوسط الحسابي
املرجح
4.8286

االنحراف
املعياري
0.38239

قيمة T
املحسوبة
73.932

مستوى
الداللة
0.000

0.70174

37.637

0.000

26.313

0.000

45.272

0.000
0.000

1

ربحية املنشأة

2

الربحية من النشاط التشغيلي

4.5143

3

سياسة توزيع وادارة االرباح

4.2000

0.93305

4

رأس املال واالحتياطيات

4.6286

0.59832

5

اجمالي االصول املتداولة

4.6857

0.52979

51.767

6

صافي رأس املال العامل

4.5714

0.65465

40.860

0.000

7

االلتزامات طويلة االجل

4.6000

0.65097

41.362

0.000

8

مخصص الديون املشكوك في تحصيلها واملخصصات االخرى

4.4571

0.78000

33.427

0.000

9

املخزون السلعي

3.9429

0.87255

26.733

0.000

10

نمو ايرادات املبيعات

4.5714

0.73907

36.193

0.000

11

بيان االصول الثابتة وإهالكاها

4.2000

0.96406

25.467

0.000

12

االصول الثابتة غير امللموسة وإهالكاها

4.0857

0.81787

29.193

0.000

13

بيان املصروفات االدارية والعمومية

4.2857

0.98731

25.381

0.000

14

النسب املالية كالعائد على االصول ونسبة العائد على حقوق
حملة االسهم ونسبة التداول وغيرها
بيان التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي

15

3.8000

0.90098

24.624

0.000

4.2286

0.64561

38.291

0.000

املصدر :اعداد الباحث نتائج التحليل االحصائي 2019م
درجة الحرية ( ،)34وقيمة  Tالجدولية ()3.646

من خالل الجدول رقم ( )8فإنه يمكن التوصل إلى ما يلي:
 .1إن جميع بنود القوائم املالية مهمة بدرجة عالية في التأثير على اتخاذ القرارات االئتمانية ،إذ أن متوسطاتها الحسابية أكبر من القيمة الحرجة ()3
وتشير القيم التائية امل حسوبة كونها أكبر من القيمة الجدولية إلى معنوية أهمية بنود القوائم املالية.
ً
 .2اعتبرت عينة الدراسة بند ربحية املنشأة من أهم بنود القوائم املالية املؤثرة في اتخاذ قرارات االئتمان ،وذلك بناء على القيمة التائية املحسوبة كونها
ً
عال جدا ،ويشير
أكبر قيمة بين قيم العوامل األخرى ،والتي تشير إلى أن الفرق بين القيمة الحرجة واملتوسط الحسابي للعامل البالغ (ٍ )4.8286
االنحراف املعياري البالغ ( )0.38239وهو أقل انحراف معياري إلى أن عينة الدراسة تتفق على تقدير أهمية هذا البند.
ومن خالل نتائج التحليل االحصائي املدرجة في الجدول رقم ( )8يمكن قبول الفرضية القائلة :توجد أهمية ذات داللة معنوية لبنود القوائم املالية
في اتخاذ القرارات االئتمانية.
الفرضية الرابعة :توجد أهمية ذات داللة معنوية للمؤشرات الوصفية للمصارف التجارية في ترجيح اتخاذ القرارات االئتمانية.
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جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية واختبار( )T. testألهمية املؤشرات الوصفية في ترجيح اتخاذ قراراالئتمان
الوسط الحسابي
املرجح
4.5429

االنحراف
املعياري
0.74134

قيمة T
املحسوبة
35.854

مستوى
الداللة
0.000

0.84316

29.319

0.000

31.910

0.000
0.000

م

املؤشرات الوصفية للبنوك التجارية

1

سمعة املنشأة ومركزها التنافس ي

2

رئيس وأعضاء مجلس االدارة

4.2286

3

االدارة التنفيذية للشركة

4.2571

0.78000

4

حجم ونشاط ونوعية املنتج للمنشأة

4.3143

0.63113

39.973

5

استمرارية ربح املنشأة

4.6857

0.58266

47.069

0.000

6

أداء املنشأة مقارنة باملنشآت االخرى

4.4000

0.69542

37.054

0.000

7

الصناعة التي تعمل فيها املنشأة ومستقبلها

4.5714

0.69814

38.315

0.000

8

استقرار الطاقم الوظيفي

3.7429

1.09391

19.972

0.000

9

مدى توفر خدمات اجتماعية ملوظفي املنشأة

2.9714

1.29446

13.352

0.000

10

نوعية النظم املالية واالدارية املستخدمة

4.0000

1.16316

20.091

0.000

11

الظروف االقتصادية العامة ومعدل التضخم

4.1429

0.87927

27.538

0.000

12

برامج املسئولية االجتماعية

3.1429

1.35349

13.519

0.000

املصدر :بيانات الدراسة
درجة الحرية ( ،)34وقيمة  Tالجدولية (.)3.646

من خالل الجدول رقم ( )9فإنه يمكن التوصل إلى ما يلي:
 .1أن جميع املؤشرات الوصفية الترجيحية للمصارف التجارية مهمة بدرجة عالية في تأثيرها على اتخاذ القرارات االئتمانية ،إذ أن متوسطاتها الحسابية
أكبر من القيمة الحرجة ( )3وتشير القيم التائية املحسوبة كونها أكبر من القيمة الجدولية إلى معنوية أهمية املؤشرات الوصفية للمصارف التجارية.
 .2اعتبرت عينة الدراسة أن عامل استمرارية ربح املنشأة من أهم املؤشرات الوصفية الترجيحية للمصارف التجارية املؤثرة في اتخاذ قرارات االئتمان،
وذلك ً
بناء على القيمة التائية املحسوبة كونها أكبر قيمة بين قيم العوامل األخرى ،والتي تشير إلى أن الفرق بين القيمة الحرجة واملتوسط الحسابي
ً
عال جدا ،ويشير االنحراف املعياري البالغ ( )0.58266وهو أقل انحراف معياري إلى أن عينة الدراسة تتفق على تقدير
للعامل البالغ (ٍ )4.6857
أهمية هذا املؤشر.
ومن خالل نتائج التحليل االحصائي املدرجة في الجدول رقم ( )9يمكن قبول الفرضية القائلة :توجد أهمية ذات داللة معنوية للمؤشرات الوصفية
للمصارف التجارية في ترجيح اتخاذ القرارات االئتمانية.

النتائج والتوصيات:
النتائج:
تتلخص نتائج الدراسة من خالل نتائج التحليل االحصائي واملقابالت الشخصية في اآلتي:
ّ .1بينت نتائج التحليل اإلحصائي أن جميع عوامل مصادر املعلومات على درجة عالية من األهمية في تأثيرها على اتخاذ القرارات االئتمانية ،حيث أن
معرفة ومشاركة العاملين في اتخاذ القرارات االئتمانية باملصارف واهتمام إدارة املصارف بتنمية تلك املعرفة من خالل التدريب ساهم بشكل فعال
في إدراك العاملين ألهمية تلك العوامل عند اتخاذ القرارات االئتمانية ،وأن عامل املعرفة الخاصة بشخصية املقترض من قبل مدير البنك ،واسمه
في السوق يعتبر من أهم عوامل مصادر املعلومات املؤثرة في اتخاذ قرارات االئتمان .ويرى الباحث ان ظاهرة املعرفة الخاصة بشخصية املقترض
ظاهرة سلبية من خاللها سوف تنحصر عملية تداول األموال املقترضة بين بعض االفراد وسوف تضيق الفرصة على البعض اآلخر وخاصة رواد
االعمال الجدد للحصول على االقتراض الالزم لتنمية وتوسيع أعمالهم ،األمر الذي يتطلب ضرورة االعتماد على املعلومات املحاسبية في ترشيد
القرار االئتماني ،واملعلومات االئتمانية الصادرة عن برنامج " سمة ".
 .2أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن جميع عوامل مصداقية وموثوقية القوائم املالية مهمة بدرجة عالية في تأثيرها على اتخاذ القرارات االئتمانية،
وأن عامل سمعة املحاسب القانوني الذي قام بتد قيق القوائم املالية واملنظمة املهنية التي ينتمي إليها ،يعتبر من أهم عوامل مصداقية وموثوقية
القوائم املالية املؤثرة في اتخاذ قرارات االئتمان .ويرى الباحث ان هذه ظاهرة إيجابية من شأنها سوف تخلق التنافس بين املحاسبين القانونيين
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وسوف تعزز من عملية تفعيل جودة خدمات التأكيد ملكاتب املحاسبة واملراجعة ومدى االلتزام باملعايير الدولية .ولهذا طلبت مؤسسة النقد العربي
السعودي من املصارف التجارية التعامل مع برنامج " قوائم " كمساهمة في تحسين جودة وموثوقية املعلومات املحاسبية.
 .3كما بينت نتائج التحليل اإلحصائي أن جميع بنود القوائم املالية مهمة بدرجة عالية في التأثير على اتخاذ القرارات االئتمانية ،وأن عامل بند ربحية
الشركة من أهم بنود القوائم املالية املؤثرة في اتخاذ قرارات االئتمان.
 .4كما أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن جميع املؤشرات الوصفية الترجيحية للمصارف التجارية مهمة بدرجة عالية في تأثيرها على اتخاذ القرارات
االئتمانية ،وأن عامل استمرارية ربح املنشأة من فترة الى أخرى ،من أهم املؤشرات الوصفية الترجيحية للمصارف التجارية املؤثرة في اتخاذ قرارات
االئتمان.
التوصيات :من خالل النتائج التي توصل إليها الباحث ،يورد مجموعه من التوصيات يوجزها فيما يلي:
التوصيات العامة:
 .1ضرورة تفعيل دور مهنة املحاسبة واملراجعة من خالل تفعيل دور الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والجمعية السعودية للمحاسبة في املحيط
املنهي  -باعتبار املحاسبة هي مهنة وليست وظيفة يجب أن تقوم على الصدق واألمانة  -بما يلزم املحاسبين القانونيين بأخالقيات املهنة األمر الذي
يساهم في الحصول على قوائم مالية مراجعة وموثوق بها تعكس حقيقة الوضع املالي للمنشأة.
 .2ضرورة اهتمام إدارات املنشآت بنظم املعلومات املحاسبية وتشكيل لجان املراجعة الداخلية من موظفي اإلدارة غير التنفيذيين وتفعيلها لتعزيز
حوكمة الشركات وموضوعية وموثوقية القوائم املالية لخدمة املستخدم الخارجي.
 .3تحسين اإلعالم املالي من خالل تشكيل فريق عمل يتكون من األساتذة أألكاديميين واملهنيين للعمل معا لتكوين إرشادات لألعالم املالي ملواكبة التغيرات
الحديثة التي حصلت على البيئة املحاسبية السعودية.
التوصيات الخاصة:
 . 1عدم التركيز على الوجاهات االجتماعية واملعرفة الشخصية عند اتخاذ القرار االئتماني ،لضمان التحول من فلسفة السياسة االئتمانية القائمة
على املعرفة الشخصية الى االعتماد على املعلومات املحاسبية كأساس لترشيد السياسة االئتمانية والتعامل مع برنامج " قوائم ".
 . 2يتعين على املصارف التجارية إلزام منشآت اإلعمال واألفراد بتقديم معلومات مالية أكثر موثوقية ،من خالل التزام هذه املنشآت بالتقيد باملعايير
الدولية عند أعداد قوائمها املالية واالعتماد على نفسها في االعداد ،ومراجعتها من قبل محاسب قانوني.
 . 3تفعيل االعتماد على القوائم املالية املوثوقة املتوفرة في برنامج " قوائم " ملا لذلك من تأثير على قرار حصولها على االئتمان املصرفي.
 . 4زيادة االهتمام بتحليل القوائم املالية واالعتماد على مصادر املعلومات الناتجة من عمليات التحليل من خالل رفع قدرات موظفي ادارة االئتمان
وادارة املخاطر بالتدريب والتأهيل املستمر ،والتعيين على أساس الكفاءة والقدرة على استخدام أدوات التحليل املالي في تقييم املخاطر املالية
لقرارات االئتمان.
 . 5تحديث السياسات االئتمانية للمصارف في ضوء املستجدات واملتغيرات االقتصادية املعاصرة مع ضرورة تبادل الخبرات بين املصارف التجارية في
مجال االئتمان املصرفي وتوسيع التعامل مع برنامج " سمه " لضمان توفير املعلومات االئتمانية عن قطاع االفراد وقطاع االعمال.
 . 6ضرورة العمل على زيادة درجة التفويض املمنوحة للفروع وخاصة تلك العاملة في منطقة نجران باعتبارها منطقة جاذبة لالستثمار وتشهد مشاريع
تنموية وخدمية ،في ظل وجود ضوابط محددة لخدمة التسهيالت االئتمانية وأهمية دورها في التنمية املستدامة.
 . 7اجراء املزيد من الدراسات امليدانية والتطبيقية عن هذا املوضوع تعتمد على متغيرات أخرى ال براز أهمية القوائم املالية والتحليل املالي واالئتماني
لها لتفعيل دور القطاع املصرفي في التنمية املستدامة للمملكة.
كشف بأسماء املصارف العاملة في منطقة نجران والتي تمثل مجتمع وعينة الدراسة
الرقم
1

اسم املصرف
البنك األهلي التجاري

2
3
4
5

مجموعة سامبا املالية
البنك السعودي لالستثمار
مصرف اإلنماء
بنك الجزيرة

6
7
8

بنك ساب
البنك السعودي الفرنس ي
بنك الرياض

9

بنك البالد
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املراجع:
املراجع العربية:
ً
أوال :الكتب
ً
 .1حماد ،طارق عبدالعال .)2002(.التقارير املالية أسس اإلعداد والعرض والتحليل وفقا ألحدث اإلصدارات والتعديالت في معايير املحاسبة الدولية
واألمريكية والبريطانية والعربية واملصرية ،الدار الجامعية ،جامعة عين شمس.
 .2الزبيدي ،حمزة محمد .)2002(.إدارة االئتمان املصرفي والتحليل االئتماني .الطبعة األولى .الوراق للنشر والتوزيع ،صنعاء اليمن.
 .3الشيرازي ،عباس مهدي .)1990(.نظرية املحاسبة .الكويت .دار السالسل.
 .4مطر ،محمد عطية .)2003( .التحليل املالي واالئتماني.الطبعة األولى .دار وائل للنشر .األردن.
 .5مطر ،محمد عطية .)1995( .املحاسبة املالية .دار حنين للنشر عمان.
 .6أبو نصار ،محمد وحميدات جمعة .)2009( .معايير املحاسبة واالبالغ املالي الدولية .الطبعة الثانية .دار وائل للنشر .األردن .
 .7نور ،أحمد .)2000(.مبادئ املحاسبة املالية املبادئ واملفاهيم واإلجراءات املحاسبية واملعايير املحاسبية الدولية والعربية واملصرية .اإلسكندرية،
الدار الجامعية.
ً
ثانيا :الدوريات واملجالت العلمية:
 .1البحيص ي ،عصام محمد .والكحلوت ،خالد محمد " .)2007( .العوامل املؤثرة في مدى اعتماد مسئولي االئتمان على التحليل املالي في ترشيد القرار
االئتماني" .مجلة الجامعة اإلسالمية :سلسلة الدراسات اإلنسانية .املجلد الخامس عشر ،العدد الثاني.
 .2التميمي ،محفوظ صالح " .)2012( .القوائم املالية املدققة الصادرة عن منشآت االعمال وأثرها في اتخاذ قرارات االئتمان في البنوك التجارية اليمنية
دراسة ميدانية" .مجلة املدير .مركز تطوير اإلدارة ،الخرطوم ،السودان ،العدد الخامس.
 .3العباس ،أيمن" .)2001( .املؤتمر العلمي املنهي الثالث  -مدقق الحسابات واملسؤولية املهنية والقانونية واالجتماعية ومسئولية اإلدارة عن إعداد
البيانات املالية ومسئولية مدقق الحسابات" 19-18 ،أيلول عمان ،األردن.
 .4لطفي ،منير موس ى" .)2002( .مصادر املعلومات املستخدمة من قبل مسئولي اإلقراض واالئتمان في البنوك التجارية العاملة في األردن".مجلة
دراسات :املجلد ( ،)29العلوم اإلدارية ،العدد ( ،)1الجامعة األردنية ،كانون الثاني.
 .5املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية" .)2008( .إصدارات جمعية املجمع العربي للمحاسبين القانونيين" .األردن ،يناير.
ً
ثالثا :الرسائل العلمية:
 .1بكاري ،هاجر" .)2015-2014( ،مصداقية املعلومات املحاسبية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشهيد
حمه لخضر بالوادي – كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير ،الجزائر.
 .2جبرة ،عاصم حسن محمد" .)2011( .أثر التحليل املالي على قرارات منح االئتمان املصرفي في البنوك السودانية -دراسة ميدانية" ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
 .3حماد ،طارق عبد العال " .)1997(.نموذج مقترح لترشيد قرار االختيار بين بدائل القياس والتقييم املحاسبي في خصائص وأهداف الوحدات
االقتصادية  -دراسة تطبيقية" ،رسالة دكتوراه غير منشورة -كلية التجارة ،جامعة عين شمس -مصر.
 .4سعيد ،منى إبراهيم محمد " .)2004(.السياسات االئتمانية في البنوك التجارية اليمنية ومخاطر اإلقراض املصرفي" ،رسالة ماجستير غير منشوره،
جامعة عدن اليمن.
 .5شمسان ،علي صالح قاسم" .)2009(.مدى اعتماد البنوك اإلسالمية على القوائم املالية املدققة في اتخاذ قرارات االئتمان  -دراسة ميدانية" ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم اإلدارية ،جامعة عدن.
 .6شحبل ،خلود محمد" .)2017( .دور تحليل القوائم املالية في قرارات منح االئتمان وعالقتها باملخاطر االئتمانية -دراسة تطبيقية على البنوك
السعودية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد واإلدارة  -جامعة امللك عبد العزيز السعودية.
 .7القطناني ،خالد محمود " .)2004( .أثر استخدام املعلومات املحاسبية على األداء اإلداري في الشركات الصناعية املساهمة العامة في األردن" ،رسالة
ماجستير غير منشورة  -الجامعة األردنية.
ً
 .8أبو كمال ،ميرفت علي " .)2007( .اإلدارة الحديثة ملخاطر االئتمان في املصارف وفقا للمعايير الدولية بازل – IIدراسة تطبيقية على املصارف العاملة
في فلسطين" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،فلسطين.
 .9محمد ،محرم مكرد محمد" .)2006( .العالقة بين اإلفصاح املحاسبي في القوائم املالية واألنظمة املحاسبية في املصارف اإلسالمية  -دراسة تحليلية
نظرية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم اإلدارية  -جامعة عدن.
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Abstract: This study aimed to identify how credit decisions are made based on the accounting information available
in the audited financial statements, where it was applied to a sample of seven commercial banks operating in Najran
(Saudi Arabia). These banks are the major institutions that attract investment in the southern region of Saudi
Arabia. In order to achieve the objectives of this study and answer its questions, the researcher designed a
questionnaire to collect the data from 50 employees representing the general managers, directors of credit
departments, managers of risk departments, managers of internal audit departments, and compliance officials in
addition to some employees in those departments in these selected banks.
The analysis of data was done applying SPSS program. The findings showed that there are several factors affect the
credit decision-making. The most significant ones are: the personal knowledge and the reputation of the borrower
by the bank manager, the reputation of the chartered accountant who audited the financial statement.
In the light of the findings, the study proposed a number of recommendations. First, the need to increase attention
to the financial statements' analysis and the use of analysis indicators in the financial risk assessment of credit
decisions, by enhancing the skills of credit and risk management staff through continuous training and related
qualifications and also through the recruitment based on competence and ability to use financial tools. Second, the
need to shift from the philosophy of credit policy based on personal knowledge to a professional method relying on
accounting information as a basis for rationalizing credit policy. Finally, there is a need to increase the degree of
credit decisions authorization to bank branches.

Keywords: Enterprises; Financial Statements; Commercial Bank; Credit decision.
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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى األسباب التي تحد من استخدام الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت في االردن ،ومعرفة أثر الخصائص
الديموغرافية في استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية في األردن .قامت هذه الدراسة بعرض محددات استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية في
االردن ،من خالل تحليل  5متغيرات وهي :الفائدة املتوقعة ،والخصوصية واألمن ،وسهولة االستخدام والثقة ،واالحتياجات البنكية ،وتم جمع البيانات
األولية عبر االستبيان واستعراض الدراسات السابقة .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية على جميع
ً
مجاالت الدراسة تبعا ملتغير الجنس ،ووجود فروقات ذات داللة إحصائية ملجال االحتياجات البنكية واملرحلة العمرية ل 50سنة فأكثر ،ووجود فروقات
ذات داللة إحصائية ملجال الفائدة املتوقعة و التحصيل العلمي دراسات عليا .وفي ضوء النتائج السابقة فإن الدراسة توص ي :بالقيام بحملة تسويقية
تهدف إلى زيادة الوعي املصرفي لدى العمالء بالخدمات املصرفية اإللكترونية لتعريف العمالء على مزايا وفوائد الخدمات املصرفية اإللكترونية ،واعادة
تقييم واجهات االستخدام للخدمات املصرفية اإللكترونية بما يكفل سهولة استخدامها.
الكلمات املفتاحية :الخدمات املصرفية اإللكترونية؛ محددات استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية قطاع البنوك.

املقدمة:
ساهم انتشار التكنولوجيا املعتمدة على اإلنترنت إلى تغييرات كبيرة في كيفية تعامل الشركات مع عمالئها .ويعتبر قطاع البنوك في مقدمة القطاعات
التي تعتمد على اإلنترنت في التعامل مع العمالء لتقديم الخدمات املصرفية اإللكترونية .ويشير مفهوم الخدمات املصرفية اإللكترونية إلى عملية التسليم
االلكتروني للمنتجات والخدمات املصرفية للعمالء من خالل قنوات االتصال اإللكترونية .وقد عرف ) (Mehmood, Shah, & Azhar, 2014الخدمات
ً
املصرفية اإللكترونية بأنها عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها العميل والتي من خاللها يقوم بإكمال املعامالت املصرفية إلكترونيا دون الحاجة
إلى زيارة املصرف.
ً
لقد رحب القطاع املصرفي واملالي االردني أيضا بهذا التغيير .حيث أن العديد من البنوك االردنية تحاول تمييز نفسها في قطاع شديد املنافسة من
اجل موائمة خدماتهم الحتياجات العمالء املتغيرة باستمرار ،ولتغيير بعض وظائف البنك التقليدية ،وبالتالي التقليل من النفقات العامة املتعلقة بفروع
ً
ً
البنك .كما أن هناك عددا متزايدا من البنوك االردنية تبحث في طرق مبتكرة لتقديم خدماتها ،مثل الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت  ،وذلك لجعل هذه
الخدمات أكثر مالءمة وكفاءة للعمالء ،حيث أصبح من املهم للبنوك التأكد من تصور العمالء لجودة الخدمة العامة والخاصة والرضا عن الخدمات
املصرفية عبر اإلنترنت .وتواجه البنوك العديد من التحديات التي تحد من تقديم الخدمات املصرفية اإللكترونية ،كالتواقيع اإللكترونية ،واثبات
الشخصية ،وسرية املعلومات وامنها ،وخصوصية العميل ،والتعاقدات املصرفية اإللكترونية وغيرها (شندي .)2011 ،وتقوم هذا الدراسة بعرض
محددات استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية في االردن .حيث قامت هذه الدراسة بتحليل  5متغيرات وهي الفائدة املتوقعة ،والخصوصية واألمن،
وسهولة االستخدام والثقة ،واالحتياجات البنكية .وقد أجريت هذه الدراسة من خالل البيانات األولية التي تم جمعها من االستبيان ومن خالل استعراض
دراسات سابقة واسعة النطاق ،وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى األسباب التي تحد من استخدام الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت ،ومعرفة أثر
الخصائص الديموغرافية في استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية في األردن.

محددات إستخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية في األردن من وجهة نظرالعمالء

الرواش وآخرون

مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة هذه الدراسة في تحديد العوامل التي تؤثر على استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية في االردن ،حيث ان استخدام الخدمات
املصرفية اإللكترونية اصبح من املعالم الحضارية لقطاع البنوك سواء في األردن أو غيرها من البلدان .وذلك لحاجة القطاع املصرفي إلى مواكبة التطورات
واالرتقاء بمعايير الخدمات املصرفية اإللكترونية والتي تنعكس على جودتها وتعظيم استخدامها من قبل العمالء .وذلك ألن زيادة استخدام هذه الخدمات
ً
من قبل العمالء يعزز نجاحها وتأثيرها ايجابيا على اداء البنوك .وحاولت الدراسة االجابة عن أهم محددات استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية؟
وأثر الخصائص الديموغرافية على استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية في االردن؟
فرضيات الدراسة:
توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من ( )0.05الستخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية في األردن تعزى للمتغيرات
الديمغرافية وهي (الجنس ،العمر ،التحصيل العلمي ،الدخل والخبرة).
منهجية الدراسة:
هذه الدراسة وصفية كونها تقوم بدراسة العوامل التي تؤثر على استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية في االردن .حيث تظهر هذه الدراسة
العالقة السببية بين املتغيرات .وقد تم جمع البيانات املتعلقة في استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية .وقد اعتمدت هذه الدراسة على املسح امليداني
بالعينة ملجتمع الدراسة باستخدام االستبانة .وقد كانت وحدة التحليل في هذه الدراسة عمالء البنوك للعاملين في الجامعات الخاصة أقليم الشمال في
األردن .
مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من عمالء البنوك العاملين في الجامعات الخاصة أقليم الشمال في األردن والبالغ عددهم  2500موظف ،علما أن من
متطلبات التوظيف في الجامعات ان يكون لكل موظف حسابا بنكيا .حيث تم سحب عينة احتمالية عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة وقد تم تحديد
حجم العينة باالعتماد على جدول كريجيس ي ومورجان ( (Sekaran, 2010بحيث تكون جميع مفردات الدراسة لها نفس الفرصة في االختيار والظهور.
حيث بلغ حجم عينة الدراسة ( )302موظف من مجتمع الدراسة .وقد تم توزيع ( )300استبانة على جميع أفراد العينة.
مصادرجمع البيانات:
املصادر الثانوية :وتتمثل في الكتب واملقاالت واألبحاث والدراسات والنشرات املنشورة وغير املنشورة وكذلك شبكة اإلنترنت ،حيث يتم باالعتماد على
املصادر الثانوية ،بناء املادة العلمية الخاصة باإلطار النظري ،بما يخدم توضيح املفاهيم األساسية ملوضوع الدراسة وتحليل نتائجها.
املصادراألولية :اعتمد الباحث على االستبانة في جمع البيانات األولية ،حيث تم تطوير استبانة محكمة لقياس متغيرات الدراسة .وفيما يلي توضيح ألجزاء
أداة الدراسة:
الجزء األول :يشتمل على املتغيرات الشخصية ألفراد عينة الدراسة ،واملتمثلة في :الجنس ،العمر ،التحصيل العلمي ،الدخل والخبرة.
الجزء الثاني :ويتألف من ( )28فقرة ،الفقرات من ( ) 4-1تقيس الخدمات املصرفية اإللكترونية ،وباقي الفقرات تتعلق بمحددات استخدام الخدمات
املصرفية اإللكترونية وهي الفائدة املتوقعة ،الخصوصية واألمن ،سهولة االستخدام  ،الثقة ،االحتياجات البنكية.
تم استخدام األساليب اإلحصائية الوصفية املتمثلة في التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص أفراد عينة الدراسة ،كما تم استخدام
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدراسة وهي :ما هي محددات استخدام الخدمات املصرفية االلكترونية ،هل
توجد فروق ذات داللة إحصائية ملحددات استخدام الخدمات املصرفية االلكترونية ،تعزى للمتغيرات الشخصية ألفراد عينة الدراسة.
ً
وقد تم التعليق على نتائج املتوسط الحسابي باالعتماد على املعيار األتي 4.5 :فأكثر (عال جدا) - 3.5 ،أقل من ( 4.5عال) -2.5 ،أقل من 3.5
ً
(متوسط) – 1.5 ،أقل من ( 2.5منخفض) ،و من  – 1أقل من ( 1.5منخفض جدا) .ومن اجل اختبار الفرضية الرئيسية تم حساب املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية ملستويات استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية في األردن تبعا للمتغيرات الديموغرافية ،كما تم استخدام اختبار ت واختبار
ف الختبار داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية.
اختبارثبات أداة الدراسة:
تم استخدام اختبار كرونباخ ألفا ملستويات الدراسة بهدف التحقق من مقدار االتساق الداخلي ألداة القياس ،كواحد من املؤشرات على ثبوتها،
حيث تم احتساب معامل االتساق الداخلي (كرونباخ – الفا) لقياس درجة االعتمادية على بنود االستبانة .كما يعني استقرار النتائج التي تم الحصول عليها
باستخدام أداة القياس (اإلستبانة) عدة مرات ،أي إلى عدم تعرض النتائج للتغيير مع تغير ظروف القياس ( .(Zikmund, 2000
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جدول ( :)1قيم اختبار كرونباخ ألفا ملستويات الدراسة
مستويات الدراسة
الخدمات املصرفية اإللكترونية
الفائدة املنتظرة (املتوقعة)
الخصوصية واألمن
سهولة االستخدام وتصميم املوقع االلكتروني
الثقة
االحتياجات البنكية
االستبانة ككل

قيمة آلفا
0.60
0.62
0.63
0.65
0.76
0.61
0.90

يتضح من الجدول ( )1أن معامالت الثبات هذه تدل على تمتع األداة بصورة عامة بمعامل ثبات عال وقيمته ( )0.90وهذا يدل على قدرة األداة على
تحقيق أغراض الدراسة حيث بلغ أعلى معامل ثبات لالستبانة حققه مستوى الثقة وهو ( ،)0.90وفيما يالحظ أن أدنى معامل ثبات هو ( )0.61حققه
مستوى االحتياجات البنكية .وهو ما يشير إلى إمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن تسفر عنها االستبانة نتيجة تطبيقها.

اإلطار النظري:
االنترنت" Internet

هناك العديد مـن املصـطلحات التـي تطلـق علـى البنـوك الحديثة مثـل البنـوك اإللكترونية " "Electronic Bankingأو بنوك
 "Bankingأو البنوك اإللكترونية عـن بعد " "Remote Electronic Bankingأو البنك املنزلي" "Home Bankingأو البنـوك الخدميـة الذاتيـة" Self
 "Service Bankingأو بنـوك الويب " . "Web Bankingوتشير جميع هذه املصطلحات إلى قيـام العميـل بانجاز أعماله املتصلة بالبنك عبر شبكة اإلنترنت
سواء كان في املنزل أو املكتب وفـي أي مكان ووقت يرغبه  .واملقصود بالبنوك اإللكترونية هو إجراء العمليات املصرفية بشكل إلكتروني  ،وبذلك فهي بنوك
تنش ئ لها مواقع إلكترونية على اإلنترنت لتقـديم خـدمات على غرار خدمات موقع البنك التقليدي من سحب ودفع وتحويل دون زيارة العميل إليها وبشكل
الكتروني.
يمكن تعريف البنوك اإللكترونية ورسم حدودها بعدة طرق .فقد عرفها ) (Daniel, 1999بأنها عبارة عن عملية إيصال املعلومات والتسهيالت
الخاصة بالبنوك من خالل بوابات مختلفة مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية ،والهواتف النقالة ،الخ .والتي يتم من خاللها إرسال هذه املعلومات من قبل
البنوك للعمالء .وقد عرفها (الغندور )2003 ،بأنها تلك البنوك أو املؤسسات املالية التي تعتمد بشكل إلكتروني على توظيف كافة التطورات الحديثة في
تكنولوجيا املعلومات من أجل تقديم الخدمات املصرفية بشكل امن .وأكد ذلك (الشمري و العبدالت )2007 ،حيث عرف الصيرفة اإللكترونية بأنها جميع
العمليات والنشاطات التي يتم اجرائها أو الترويج له ا من قبل البنوك واملؤسسات املالية باستخدام الوسائل اإللكترونية املختلفة مثل :الهاتف ،والحاسب،
ً
والصراف اآللي ،واإلنترنت ،والتلفزيون وغيرها ،اضافة إلى القيام بالتحويالت النقدية إلكترونيا.
والخدمات املصرفية اإللكترونية هي مصطلح ملجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها العميل والتي من خاللها يقوم بإكمال املعامالت املصرفية
إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة املصرف ،ومن املصطلحات الشائعة للخدمات املصرفية اإللكترونية الهاتف املصرفي ،الخدمات املصرفية املنزلية،
الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت ،الخدمات املصرفية اإللكترونية عن بعد ،والخدمات املصرفية عبر اإلنترنت والتي تعتبر جميعها عبارة عن شكل واحد
أو آخر من الخدمات املصرفية اإللكترونية. (Mehmood, Shah, & Azhar, 2014).
إن استخدام الكمبيوتر الشخص ي ( )Personal Computerفي العمليات املصرفية يدل على أن األعمال املصرفية يتم انجازها من خالل جهاز
الكمبيوتر الخاص بعمالء املصرف ،وهذا يمكن أن يكتمل من خالل الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت حيث يتم توجيه املعامالت املصرفية داخل شبكة
مغلقة أو من خالل الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت والتي بدورها تتيح للعمالء إتمام املعامالت من أي محطة اتصال في اإلنترنت (Hazell & Raphael,
) .2001أما في الوقت الحالي تعتبر خدمات اإلنترنت جزء من السمات اإلضافية في القطاع املصرفي حيث أن الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت تسمح للعمالء
ً
بتنفيذ املعامالت النقدية من خالل بوابة الكترونية محمية ،كما تسمح للعمالء ايضا بإ ستكمال جميع األنشطة املصرفية مثل االستعالم عن املعامالت
املاضية ،ونقل األموال ،وسحب النقد والودائع إلى آخره وذلك من خالل كبسة زر واحدة فقط من خالل املوقع اإللكتروني للبنك .وبهذا ،فإن هذه الخدمات
توفر للعمالء فائدة الزمان واملكان(Nauman, Zahid; Mujtaba, Asif; Riaz,Adnan, 2010) .
 .1قطاع البنوك:
النظام املصرفي يسهل املعامالت الشخصية مثل الودائع والحواالت املالية ،حيث أنه يسهل عمليات االقتراض واإلقراض واألنشطة ذات الصلة
والتي تساعد في عملية اإلنتاج والتوزيع ،وتبادل واستهالك الثروة .كما أنه يساعد على تسريع وتيرة التنمية االقتصادية وتعبئة وتخصيص املوارد للبالد
ً
باالضافة إلى أنه أيضا يساعد في عمليات االستثمار و توفير فائدة جذابة على املدخرات والودائع الثابتة حيث يتم تشجيع الناس على حفظ اشياء أكثر
من ذلك.
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إن تكوين رأس املال أمر بالغ األهمية لتحقيق التنمية االقتص ادية للبالد ،حيث تقوم البنوك بجمع املال الراكد من الناس والذي يعتبر توجيه
لألفراد والشركات والحكومة لالستثمارات اإلنتاجية ،والتي بدورها ترفع من مستوى العمالة والدخل ومستويات املعيشة ( .) Kathrynوبشكل عام تنقسم
األنشطة املصرفية إلى عدة أنواع وهي البنوك املركزية ،والخدمات املصرفية لألفراد ،والخدمات املصرفية التجارية والبنوك االستثمارية
).)Risksandrewards backgrounds, 2012
 .2استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية:
في العالم الحديث يمكن اعتبار كفاءة النظام املصرفي أحد أبرز مقومات النهوض ألي بلد ،وأن صحة االقتصاد تعتمد على سالمة النظام املصرفي،
وأن النظام االقتصادي ال يمكن أن يعمل دون األعمال املصرفية ) .(Mehmood, Shah, & Azhar, 2014وأن زيادة استخدام الخدمات املصرفية
ً
اإللكترونية يعتبر مؤشر من مؤشرات النجاح الحرجة لهذه الخدمات علما ان الخدمات املصرفية اإللكترونية هي نتاج انظمة مصرفية الكترونية  ،وعامليا
يعد أبرز مقومات نجاح االنظمة هو زيادة االستخدام لهذه االنظمة ).(Abu-Samaha & Mansi, 2007
 .3تطوراستخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية:
شهد قطاع البنوك تغيرات كثيرة خالل السنوات القليلة املاضية ،حيث ساهم التطور التكنولوجي وانتشار اإلنترنت بادخال تغيرات جوهرية على
هذا القطاع ،حيث أن اإلنترنت يعتبر األساس للقيام باالعمال املصرفية بشكل جديد ) .(Kaleem, 2008وبسبب التطورات السريعة في وسائل االتصال
قامت العديد من البنوك باستخدام وسائل جديدة لتوصيل الخدمات للعمالء ،وذلك ألن التكنولوجيا تساعد في تخفيض التكاليف وتحسين العالقة بين
املستخدم ومزودي الخدمة وتحفز العمالء على استخدام الخدمات اإللكترونية املختلفة ) (Eun, Kyoung, & David, 2005لقد توسع مفهوم البنوك
اإللكترونية حيث أ صبح يشمل التحويل االلكتروني ،البنك الناطق ،خدمات الرسائل القصيرة ،وتقديم الطلبات املختلفة الكترونيا .ونتيجة للتطورات
التكنولوجية في قطاع البنوك تم إدخال خدمات مصرفية جديدة مثل :تداول االوراق املالية ،بطاقات االئتمان اإللكترونية ،الصراف اآللي والعديد من
الخدمات اإللكترونية االخرى (القدومي .)2008 ،وترجع نشأة البنوك اإللكترونية إلى بداية الثمانينات عنما ظهرت النقود اإللكترونية ،أما بالنسبة
الستخدام البطاقات كان في بداية القرن املاض ي في فرنسا على شكل بطاقات كرتونية تستخدم في الهاتف العمومي ،وبطاقات معدنية تستخدم في البريد
في الواليات املتحدة األمريكية .وقد بدأت البطاقات باالنتشار بشكل كبير عندما أصدرت أمريكان اكسبرس  American Expressأول بطاقة بالستيكية
في عام  ، 1958بعد ذلك قامت ثمانية بنوك في عام  1968بإصدار بطاقة تدعى " "Bank Americardحيث تحولت الحقا إلى شبكة ال فيزا  Visaالعاملية.
وقد ظهر أول مصرف يقدم خدمات مصرفية إلكترونية في الواليات املتحدة في منتصف التسعينات حيث كان يميز بين نوعين من املصارف التي تقدم
الخدمات اإللكترونية وهي البنوك االفتراضية (بنوك اإلنترنت) والبنوك األرضية وهي تلك البنوك التي تقدم الخدمات التقليدية وخدمات البنوك
اإللكترونية (صالح و فريدة .)2009 ،وقد بدأت البنوك بمنح عمالئها فرصة الوصول إلى حساباتهم عن طريق اإلنترنت وذلك من خالل االستفادة من
األنظمة املختلفة ،حيث أصبح العميل قادر على الوصول إلى حساباته بطريقة آمنة باستخدام أنظمة األمان املتاحة ويقوم بتنفذ كل العمليات املطلوبة
ً
بنفسه في بيئة اإلنترنت اآلمنة التي تم أنشائها بينه وبين البنك ،وقد اصبحت البنوك توفر أيضا بعض املزايا للعمالء بحيث يصبح لكل عميل جهاز كمبيوتر
واتصال باإلنترنت ويقوم بتنفذ جميع العمليات له  7أيام في األسبوع و  24ساعة في اليوم باستثناء سحب وإيداع النقد ) .(KÖSE, 2009وقد انبثق هذا
ً
ً
التطور عن التطور الهائل لشبكات االتصاالت محليا وعامليا وهذا ما أوص ى ( ) bani saeed & mansi, 2015بضرورة تشجيع املنظمات على التزود بأنظمة
مرنة للشبكات واالتصاالت والتي تعمل على تطوير جودة الخدمات املستخدمة من قبل العمالء.
أما في األردن فقد ظهرت الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت عام  ،2000حيث قام البنك األردني الكويتي بتقديم أول الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت
(نت بانكر) .وبعد ذلك أصبحت جميع البنوك األردنية األخرى تقدم خدماتها املصرفية عبر اإلنترنت ) .(Al-Rfou, 2013وهذا يدل على ان األردن قام
بمواكبة التغيرات التكنولوجية في قطاع البنوك في اوقات مبكرة من ضهورها.
 .4محددات استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية:
الخدمات املصرفية اإللكترونية تعمل على تغيير طريقة قيام عمالء البنوك بإجراء املعامالت املصرفية ،وهذا أدى إلى عدم الحاجة لزيارة البنك ألداء
ً
األنشطة املصرفية ،حيث اصبح من املمكن لعمالء البنوك القيام بهذه األنشطة في كل مكان تقريبا طاملا لديهم أجهزة متصلة باإلنترنت .اما بالنسبة للبنوك
أدى هذا االبتكار الجديد إلى ضهور حاجة لتقييم العوامل التي تؤثر على قبول واستخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية بحيث تساعدهم في تطوير
واستحداث استراتيجيات مناسبة لتعزيز استخدامها .هناك العديد من العوامل التي وجدت للتأثير على األفراد لتقبل التكنولوجيا .ويمكن تصنيف هذه
العوامل إلى ثالث فئات،الفئة األولى هي عوامل تتعلق بخصائص التكنولوجيا ومن أمثلة هذه العوامل سهولة االستخدام ،والفائدة .،أما الفئة الثانية فهي
ً
العوامل التي ترتبط بالخصائص الفردية ومن أمثلة هذه العوامل املوقف ،الكفاءة الذاتية ،والثقة .وأخيرا ،العوامل التي تؤثر على تقبل التكنولوجيا وهي
تلك التي تربط البيئة الخارجية أو االجتماعية ومن أمثلة هذه العوامل املعايير الشخصية ،واملعتقدات والظروف الخارجية ( ،Md Nor ،Mogaو ،Mihaela
.)2012
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هناك العديد من الدراسات التي قامت بدراسة العوامل املحددة الستخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية منها محلية ومنها عاملية والجدول
التالي( )2يبين أهم هذه الدراسات.
جدول ( :)2ملخص ملحددات استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية في الدراسات السابقة
الخصوصية
واالمن
الفائدة
املنتضرة

The Factors Effecting E-banking Usage in Pakistan
Factors Influencing Online Banking Customer
Satisfaction and Their Importance in Improving
Overall Retention Levels: An Indian Banking
Perspective

الثقة

Shah Ankit

other &Natasha

√

√
√
√

5

الصيرفة اإللكترونية في املصارف التجارية األردنية (دراسة تطبيقية
لدور الخصائص الشخصية – املعوقات ومقومات النجا

2008

ثائر قدومي

√

√

6

الصيرفة اإللكترونية واملصارف اإللكترونية

2011

نورالدين جليد،امينة بركان

√

√

7

Factors affecting the Adoption of Online Banking
in Ghana: Implications for Bank Managers

2013

8

Determination of Reasons Affecting the Use of
Internet Banking Through Logistic
Regression Analysis

2009

Perkins, Ed-Zilla Daniel،
Annan, Jonathan
Ali KÖSE

2010

.نبيل ذنون جاسم&
مثال مرهون مبارك

2012

& Liliana Mihaela Moga
others

9
10

معيقات تطبيق ألصيرفة اإللكترونية في ألقطاع أملصرفي ألحكومي
العراقي
Trust and Security in E-banking Adoption in
Romania

االحتياجات
البنكية

2
3
4

E-banking in Jordan

2010
2014
2011

Muneer M. Abbad

سهولة
االستخدام

1

The Adoption of the E-Banking: Validation of the
Technology Acceptance Model

2013

Regaieg Essafi Raida,
Bouslama Néji

√
√
√
√

√
√

√

√

√
√
√
√

√

املصدر :من اعداد الباحثين

 .5الخدمات املصرفية اإللكترونية في االردن:
القطاع املصرفي األردني هو قطاع ديناميكي جدا .وهو يتألف من  27بنكا ،منها  9بنوك أجنبية و  4بنوك إسالمية(.البنك املركزي األردني .)2017
دخل قانون البنوك الجديد حيز التنفيذ في األردن عام  2000والذي يهدف إلى تحسين كفاءة هذا القطاع ،حيث يحمي هذا القانون مصالح املودعين ويقلل
من مخاطر السوق املالي كما انه يتضمن مقاالت عن املمارسات املصرفية الجديدة مثل (التجارة اإللكترونية  ،والخدمات املصرفية اإللكترونية ) وغسيل
األموال ،بعد ذلك بدأت البنوك االردنية اعتماد املمارسات املصرفية الحديثة مثل املقاصة اآللية واستخدام معالجات االختيار املغناطيسية و نماذج
اإلبالغ املوحدة وشبكات لنقل البيانات اإللكترونية ) .(Abbad, 2013حيث يمكن مالحظة التطورات في القطاع املصرفي األردني من الجدول رقم  ،3الذي
يلخص الخدمات املصرفية اإللكترونية الرئيسية التي تقدمها البنوك األردنية ،Rawash( .وآخرون)2019 ،
جدول ( :)3الخدمات املصرفية اإللكترونية الرئيسية التي تقدمها البنوك األردنية
اسم البنك
البنك العربي
بنك االسكان للتجارة والتمويل
بنك االستثمار العربي األردني
HSBC

بنك األردن
البنك االهلي االردني
بنك القاهرة عمان
البنك االردني الكويتي
البنك التجاري االردني

اسم الخدمات اإللكترونية
عربي اونالين ،هال عربي ،اكسبرس اونالين ،عربي موبايل
اإلسكان اون الين  .إسكان موبايل ،البنك الفوري  .البنك الناطق
الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت
تم دمج البنك مع بنك االستثمار العربي األردني
بنك اإلنترنت  ،خدمات الرسائل القصيرة ،خدمات الهاتف البنكية
االهلي أون الين ،بوابة الدفع االلكتروني ،الرسائل القصيرة ،االهلي موبايل
القنوات اإللكترونية (حسابي االلكتروني ،خدمة الرسائل القصيرة ،تطبيقات الهواتف الذكية) ،بصمة العين.
نت بانكر ،الرسائل القصيرة
تجاري فون ،تجاري كونكت ،الرسائل القصيرة ،بصمة العين ،كشف الحساب االلكتروني

املؤسسة العربية املصرفية (األردن)

 ABCاونالين ،الرسائل القصيرة

بنك االستثمار

الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت

بنك االتحاد

القنوات اإللكترونية (حسـابي االلكتروني ،خدمة الرسـائل القصـيرة ،تطبيقات الهواتف الذكية) ،كشـف الحسـاب
االلكتروني.
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بنك سوسيته جنرال

الخدمات املصرفية عن بعد( خدمة  ، eSGBJالرسائل املصرفية القصيرة)

كابيتال بنك

كابيتال اونالين ،الرسائل القصيرة

بنك  HSBCالشرق األوسط
البنك العقاري املصرى العربى

الحلول اإللكترونية HSBCnet Mobile ،HSBCnet ،

مصرف الرافدين
سيتي بنك

الرواش وآخرون

القنوات اإللكترونيـة (عقـاري اونالين ،عقـاري موبـايـل ،الرس ـ ـ ـ ــائـل القص ـ ـ ـ ــيرة ،امن املعلومـات ،كش ـ ـ ـ ــف الحس ـ ـ ـ ــاب
االلكتروني)
ال يوجد معلومات
خدمة CitiDirect

ستاندرد تشارترد

دفع الفواتير عن طريق اإلنترنت  ،الرسائل القصيرة ،تحويل االموال.

بنك الكويت الوطني

وطني اونالين( دفع الفواتير)

بنك عودة

عودة اونالين

لبنان واملهجر

البنك العربي اإلسالمي الدولي

BLOM eCash ،
 ، E-BLOMالصيرفة عبر الهاتف ّ
الجوال ،الرسالة القصيرة املريحة
التحويالت الفورية ،التحويالت اإللكترونية لألموال التحكم في اإلشـعارات عبر الرسـائل النصـية القصـيرة أو البريد
االلكتروني.
تفعيل بطاقة الخصم املباشر.
مش ـ ــاهدة ملخص الحس ـ ــابات (األرص ـ ــدة)،مش ـ ــاهدة كش ـ ــف حس ـ ــاب مختص ـ ــر ،طلب كش ـ ــف حس ـ ــاب ،تحويل بين
حساباتك ،طلب دفتر شيكات ،تغيير الرقم السري الرسائل الفصيرة.
خدمة البنك الناطق

بنك األردن دبي اإلسالمي

الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت ،الرسائل القصيرة ،كشف الحساب االلكتروني

بنك الراجحي

خدمة "الراجحي مباشر"

بنك أبوظبي الوطني

البنك اإلسالمي األردني

املصدر :من اعداد الباحثين

الدراسات السابقة:

ً
أوال :الدراسات العربية:

• دراسة ( ،Rawashوآخرون )2019 ،بعنوان " "Factors affecting Jordanian electronic banking servicesهدفت هذه الدراسة إلى تحديد
العوامل املؤثرة على الخدمات املصرفية اإللكترونية التي تقدمها البنوك األردنية .تم دراسة عوامل الفائدة املتوقعة وسهولة االستخدام والثقة
والخصوصية واألمان واملالءمة .وقامت بدراسة عينة مكونة من  300عميل يعملون في مستشفى امللك عبد هللا الجامعي الذين يملكون حسابات
مصرفية نشطة تم إختيار بنوك محلية مختلفة في األردن بشكل عشوائي .لجمع البيانات األولية ،أستخدمت الدراسة تصميم االستبيان على أساس
ً
ً
ً
مقياس  5نقاط .وقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن الفائدة املتوقعة وسهولة االستخدام،والثقة والخصوصية تؤثر تأثيرا مباشرا وإيجابيا على استخدام
ً
املصارف اإللكترونية .واوصت الدراسة بأن يتم فهم العوامل التي تؤثر على املصارف اإللكترونية ضروري جدا للممارسين الذين يسعون إلى طرق
جديدة للخدمات املصرفية في البيئة التنافسية الراهنة.
• دراسة (شندي )2011 ،بعنوان "الصيرفة اإللكترونية أنماطها وخيارات القبول والرفض" هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الصيرفة
ً
اإللكترونية في دول العالم املتقدم واالستفادة من اتجاهاتهم في هذا املجال بالنسبة للصيرفة العراقية ،وهدفت ايضا إلى التعرف على انماط الصيرفة
اإللكترونية في دول العالم املتقدم وما هي خيارات القبول بحيث يتم اخذ االيجابية منها ورفض السلبية .وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها :ان
ً
البنوك اإللكترونية هي ليست مجرد فرع لبنك يقدم خدمات مالية فقط ،ولكنه ايضا موقعا يقدم الخدمات املالية والتجارية واالدارية واالستشارية،
ً
ويستند على الركائز اإللكترونية ويقوم بتقديم كافة الخدمات املصرفية بأمان ،وبأقل التكاليف وأسرع وقت وأقل جهد للعمالء .وتوصلت ايضا إلى ان
هناك العديد من التحديات التي تواجه الصيرفة اإللكترونية سواء اكانت القانونية أوغيرقانونية ،كالتواقيع اإللكترونية ،اثبات الشخصية ،انظمة
ً
الدفع النقدي ،سرية املعلومات وامنها ،خصوصية العميل ،التعاقدات املصرفية اإللكترونية وغيرها .وأخيرا اشارات نتائج هذه الدراسة إلى ان
الصيرفة اإللكترونية في العراق بمراحلها االولى وتحتاج إلى التعاون بين جميع االطراف على كل املستويات للتقدم وتطوير هذه الخدمات.
• دراسة (جاسم و مبارك )2010 ،بعنوان "معيقات تطبيق الصيرفة اإللكترونية في القطاع املصرفي الحكومي" هدفت هذه الدراسة إلى التعرف
على املعيقات التي تحول دون التحول الشامل واملدروس نحو الصيرفة اإللكترونية ومن اجل تحديد تلك املعيقات والتعرف عليها فقد تم اجراء هذه
الدراسة على مصرف الرافدين ،وتوصلت إلى العديد من النتائج أهمها  :أن تطبيق العمل االلكتروني في املصارف يتطلب تخصيص مبالغ مالية كبيرة
تتمثل بإنشاء قواعد بيانات وتوفير أجهزة الحاسوب والشبكات ،الجهل باستخدام الحاسوب ،ضعف الوعي التقني ومقاومة التغيير من قبل الزبائن
املتعاملين وموظفو القطاع املصرفي ،وجود تخوف من عدم وجود تشريعات يمكن ان تحمي عملية التعامل بالصيرفة اإللكترونية في حالة تطبيقها.
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• دراسة (الدباس )2010 ،بعنوان"أثر الخدمات اإللكترونية والشخصية املصرفية على تطبيق معايير الجودة الشاملة لتقييم اداء البنوك"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الخدمات املصرفية اإللكترونية على تطبيق معايير الجودة الشاملة من أجل تقييم أداء البنوك في قطاع
البنوك االردنية ،ح يث شملت هذه الخدمات نوعين هما :خدمات االتصال اإللكترونية وخدمات االتصال الشخصية .فقد أجريت هذه الدراسة على
البنوك االردنية العاملة في األردن وتم استثناء البنوك االجنبية .وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها :يوجد فروقات ذات داللة إحصائية بين وسائل
ً
االتصال اإللكترونية ومعايير الجودة الشاملة ،ويوجد أيضا فروقات ذات داللة إحصائية بين وسائل االتصال الشخصية ومعايير الجودة الشاملة،
ً
وأخيرا توصلت إلى انه ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية بين اداء املصارف ومعايير الجودة الشاملة.
• دراسة (القدومي )2008 ،بعنوان" الصيرفة اإللكترونية في املصارف التجارية األردنية (دراسة تطبيقية لدورالخصائص الشخصية  -املعوقات
ومقومات النجاح)" هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الخصائص الشخصية في استخدام الصيرفة اإللكترونية وأهم مقومات وعناصر
نجاحها من وجهة نظر عمالء البنوك والتعرف إلى أهم معوقات ومخاطر الصيرفة اإللكترونية في البنوك العاملة في األردن .توصلت الدراسة إلى
مجموعة من النتائج من أهمها :أن عدم الوعي املصرفي بالخدمات املصرفية اإللكترونية ُيعتبر من أهم معوقات الصيرفة اإللكترونية وعدم قيام البنك
التوعية الالزمة لنشر ثقافة الصيرفة اإللكترونية بالرغم من انخفاض مخاطر هذه الخدمات اإللكترونية ،وعدم توفر الكفاءة الكافية وجهل بعض
ً
العمالء بالصيرفة اإللكترونية وعدم إمكانية االعتماد على املصارف اإللكترونية بشكل كامل بسبب تفضيل بعض العمالء التعامل مع املوظف بدال
ً
ً
ً
من اآللة .وتوصلت أيضا إلى ان الخصائص الشخصية للعمالء تلعب دورا في استخدام الصيرفة اإللكترونية حيث أن الذكور أكثر استخداما من
ً
اإلناث ،وكانت الفئة العمرية أكبر من  40عام األكثر استخداما لخدمة الصراف اآللي وبطاقات االئتمان وبنك اإلنترنت أما خدمة بنك الهاتف فكانت
ً
ً
الفئة العمرية  25-20األكثر استخداما .وبالنسبة للشهادة العلمية فكان حملة الدكتوراه األكثر استخداما للصراف اآللي وبطاقات االئتمان والبطاقة
الذكية.
ً
ثانيا :الدراسات االجنبية:
• دراسة

) (Alhaji, Rosmain, & Josu, 2013بعنوان " Online Banking and Customer Service Delivery in Malaysia: Data Screening

ً
 " and Preliminary Findingsالخدمات املصرفية عبر اإلنترنت وتسليم الخدمة العمالء في ماليزيا :قدمت هذه الورقة نموذجا مكون من 5
أبعاد وهي :التكلفة ،الراحة ،األمن ،الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت وتقديم الخدمات للعمالء .الدراسة استخدمت بعض الفرضيات
من أجل توجيه البحث إلى تحقيق الهدف العام من البحث وكذلك اختبار الفرضيات .كشفت النتائج التي توصلت إليها الدراسة عن أن
األمن والراحة هي الدوافع الرئيسية لتقديم الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت للعمالء في ماليزيا .كما وجدت الدراسة وجود أدلة تجريبية
قوية لقياس رضا العمالء عن خدمات البنوك اإللكترونية .

• دراسة ( )Bouslama & Regaieg, 2013بعنوان "." The Adoption of the E-Banking: Validation of the Technology Acceptance Model
تبني الخدمات البنكية اإللكترونية :التحقق من نموذج التكنولوجيا :هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل التي تفسر تبني الخدمات املصرفية
ً
اإللكترونية من قبل شركات االعمال .وبحثت أيضا في محددات استخدام اإلنترنت في العالقة بين البنوك والشركات .وقد اختبرت هذه الدراسة
عوامل الفائدة املتوقعة وسهولة االستخدام في تحديد املوقف من االستخدام .وكنتيجة لهذه الدراسة أصبح تحديد العوامل التفسيرية لتبني
استخدام اإلنترنت في العالقة بين البنوك والشركات اكثر أهمية من اجل تعزيز القدرة التنافسية.
• دراسة ( ،Md Nor ،Mogaو  )2012 ،Mihaelaبعنوان " " banking Trust and Security in E- Adoption in Romaniaالثقة واألمن في تبني
البنوك اإللكترونية في رومانيا :هدفت هذه الدراسة إلى استعراض التدابير التي اتخذتها الحكومة في رومانيا والبنوك الكبرى في البالد في معالجة
مسألة الثقة واألمن على الخدمات املصرفية اإللكترونية .وركزت هذه الدراسة على مراجعة األحكام القانونية لتأسيس وزارة ذات صلة بشأن
املمارسات واالستراتيجيات املصرفية اإللكترونية التي اتخذتها البنوك ملواجهة املخاوف األمنية من هذه الخدمات .وتبين من خالل الدراسة أن
رومانيا لديها أطر قانونية في هذا املجال وقد اعتمدت البنوك أيضا تدابير ملعالجة هذه املسألة .ومع ذلك ،إذا كانت هذه التدابير فعالة في التخفيف
من حدة املخاوف األمنية لدى العمالء لكنها تحتاج إلى البحث فيها.
التعقيب على الدراسات السابقة:
أفادت الدراسات السابقة الباحثين بأنها ساعدتهم في تحديد مشكلة الدراسة وتحديد أهدافها وتساؤالتها وفرضياتها وكذلك ساعدتهم على إعداد
األستبانة.وقد تناولت الدراسات السابقة موضوع محددات استخدام الخدمات املصرفية االلكترونية بشكل عام كما وردت في دراسة كل من ( Regaieg
و  )2013 ،Bouslamaو ) (Alhaji, Rosmain, & Josu, 2013ودراسة (القدومي )2008 ،التي ركزت على التعرف على دور الخصائص الشخصية في
استخدام الصيرفة اإللكترونية وأهم مقومات وعناصر نجاحها من وجهة نظر عمالء البنوك والتعرف إلى أهم معوقات ومخاطر الصيرفة اإللكترونية
بينما ركزت دراسة ( ،Md Nor ،Mogaو  )2012 ،Mihaelaعلى التدابير التي اتخذتها الحكومة في رومانيا والبنوك الكبرى في البالد في معالجة مسألة الثقة
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واألمن على الخدمات املصرفية اإللكترونية .وقد تم في هذه الدراسة االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في تحديد العوامل التي تحد من استخدام
الخدمات املصرفية االلكترونية املقدمة من البنوك االردنية.

مناقشة وتحليل النتائج:
 .1وصف الخصائص التعريفية ألفراد عينة الدراسة
توصلت الدراسة إلى مجموعة من الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة ،وتضمنت هذه الخصائص :الجنس ،والعمر ،والتحصيل
العلمي ،والدخل ،والخبرة  ،وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول (.)4
جدول ( :)4التكرارات والنسب املؤية للمتغيرات الديموغ رافية
الجنس

ذكر
أنثى

املجموع
العمر

املجموع
التحصيل العلمي

أقل من  30سنة
 40 - 30سنة
 50 - 40سنة
 50سنة فأكثر
دبلوم متوسط فما دون
بكالوريوس
دراسات عليا

املجموع
الدخل

املجموع
الخبرة

أقل من  300دينار
 400-300دينار
 500-400دينار
أكثر من  500دينار
أقل من  5سنوات
 10 - 5سنوات
أكثرمن  10سنوات

املجموع

التكرار
116

النسبة %
38.7

184
300
167
115
10
8
300
35
71
194
300
167
115
10
8
300
64
42
194
300

61.3
100.0
55.7
38.3
3.3
2.7
100.0
11.7
23.7
64.7
100.0
55.7
38.3
3.3
2.7
100.0
21.3
14.0
64.7
100.0

 .2املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية ملستويات الدراسة
الخدمات املصرفية اإللكترونية:
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية لفقرات الخدمات املصرفية اإللكترونية
الرقم

الفقرة

تسأهم الخدمات املصرفية اإللكترونية في تلبية احتياجات عمالئها
1
افضل القيام باألعمال املصرفية الكترونيا بدال من الذهاب إلى
2
البنك نفسه
استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية يزيد من كفاءة العمليات
3
اقوم بتشجيع زمالئي على استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية
4
املتوسط الكلي

املتوسط
الحسابي
4.58
4.31

االنحراف
املعياري

رتبة الفقرة

1.095
0.873

1
2

4.16
4.25
4.31

0.879
0.885
0.641

4
3

أهمية
الفقرة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يالحظ من الجدول ( )5أن مستوى الخدمات املصرفية اإللكترونية كان مرتفع ،إذ بلغ املتوسط الحسابي ( )4.31وانحراف معياري ( ،)0.641وجاء
مستوى فقرات املجال مرتفعة ،إذ تراوحت املتوسطات الحسابية بين ( ،)4.58 -4.16وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )1والتي تنص على " تسأهم الخدمات
املصرفية اإللكترونية في تلبية احتياجات عمالئها ".بمتوسط حسابي ( )4.58و بانحراف معياري ( ،)1.059وجاءت في املرتبة الرابعة واألخيرة الفقرة () 3
والتي تنص على " استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية يزيد من كفاءة العمليات ".بمتوسط حسابي ( )4.16وانحراف معياري ( .)0.879تشير هذه
النتائج إلى امتالك عينة البحث  ،وبشكل عام  ،قناعة واضحة بخصوص مستوى استخدام متغير استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية.
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الفائدة املنتظرة (املتوقعة):
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية لفقرات الفائدة املنتظرة املتوقعة
الرقم

الفقرة

تسأهم الخدمات املصرفية اإللكترونية في اعطاء منافع مختلفة للعمالء
1
تساعد الخدمات املصرفية اإللكترونية في انجاز االعمال املصرفية بشكل
2
اسرع
يعتبر استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية افضل من استخدام
3
الخدمات غير اإللكترونية
استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية يقلل من وقت انجاز املعامالت
4
املتوسط الكلي

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

4.18
3.96

1.202
1.476

رتبة
الفقرة
2
4

مرتفعة
مرتفعة

4.06

0.994

3

مرتفعة

4.30
4.10

1.039
0.831

1

مرتفعة

أهمية الفقرة

يالحظ من الجدول ( )6أن مستوى الفائدة املنتظرة كان مرتفع ،إذ بلغ املتوسط الحسابي ( )4.10وانحراف معياري ( ،)0.831وجاء مستوى فقرات
املجال مرتفعة ،إذ تراوحت املتوسطات الحسابية بين ( ،)4.30 -3.96وجاءت في الرتبة األولى الفقرة (  )4والتي تنص على " استخدام الخدمات املصرفية
اإللكترونية يقلل من وقت انجاز املعامالت " بمتوسط حسابي ( )4.30و بانحراف معياري ( ،)1.039وجاءت في املرتبة الرابعة واألخيرة الفقرة ( )2والتي
تنص على " تساعد الخدمات املصرفية اإللكترونية في انجاز االعمال املصرفية بشكل اسرع ".بمتوسط حسابي ( )3.96وانحراف معياري ( .)1.476وتتفق
هذه النتيجة مع دراسة كال من ) (Abbad, 2013و ) (Mehmood, Shah, & Azhar, 2014و ( Regaiegو  )2013 ،Bouslamaو (جاسم و مبارك.)2010 ،
الخصوصية واألمن:
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية لفقرات الخصوصية واألمن
الرقم

الفقرة

استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية يحافظ على الخصوصية
1
الشخصية
اشعر باألمان عند اعطائي معلومات مهمة عند استخدامي للخدمات
2
املصرفية اإللكترونية
استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية يساعد في التقليل من عمليات
3
الغش او فقدان النقد
الخدمات املصرفية اإللكترونية تجعلني اشعر باألمان في تعامالتي املصرفية
4
املتوسط الكلي

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

رتبة
الفقرة

أهمية الفقرة

4.23

0.938

1

مرتفعة

3.35

1.376

4

متوسطة

3.62

1.140

3

متوسطة

3.99
3.76

1.010
0.775

2

مرتفعة

يالحظ من الجدول ( )7أن مستوى الخصوصية واألمن كان مرتفع ،إذ بلغ املتوسط الحسابي ( )3.76وانحراف معياري ( ،)0.775وجاء مستوى
فقرات املجال بين متوسطة ومرتفعة ،إذ تراوحت املتوسطات الحسابية بين ( ،)4.23-3.35وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )1والتي تنص على " استخدام
الخدمات املصرفية اإللكترونية يحافظ على الخصوصية الشخصية ".بمتوسط حسابي ( )4.23و بانحراف معياري ( ،)0.938وجاءت في املرتبة الرابعة
واألخيرة الفقرة ( ) 2والتي تنص على " اشعر باألمان عند اعطائي معلومات مهمة عند استخدامي للخدمات املصرفية اإللكترونية ".بمتوسط حسابي
( )3.35وانحراف معياري ( .)1.376وتتفق هذه النتائج مع دراسة كال من ) (Mehmood, Shah, & Azhar, 2014و (القدومي )2008 ،والتي بينت في نتائجها
ان من أهم االسباب التي تحد من استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية هي الخصوصية واالمن.
سهولة االستخدام:
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية لفقرات سهولة االستخدام
املتوسط الحسابي

االنحراف
املعياري

رتبة الفقرة

أهمية الفقرة

الرقم

الفقرة

1

انظمة الخدمات املصرفية اإللكترونية سهلة االستخدام

4.11

0.984

3

مرتفعة

2

التعامل مع املوقع االلكتروني للخدمات املصرفية اإللكترونية واضح

3.79

1.298

5

مرتفعة

3

تتم جميع حركات الخدمات املصرفية اإللكترونية بشكل واضح

3.97

1.385

4

مرتفعة

4

سهولة التنقل داخل املوقع االلكتروني للبنك من قبل العميل

4.15

0.996

2

مرتفعة

4.18

0.956

1

مرتفعة

4.01

0.726

امكانية تقديم العميل تغذية راجعة حول الخدمة املقدمة من البنك
5
االلكتروني
املتوسط الكلي
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يالحظ من الجدول ( )8أن مستوى سهولة االستخدام وتصميم املوقع اإللكتروني كان مرتفع ،إذ بلغ املتوسط الحسابي ( )4.01وانحراف معياري
( ،)0.726وجاء مستوى فقرات املجال مرتفعة ،إذ تراوحت املتوسطات الحسابية بين ( ،)4.18 –3.79وجاءت في الرتبة األولى الفقرة (  )5والتي تنص على
امكانية تقديم العميل تغذية راجعة حول الخدمة املقدمة من البنك االلكتروني ".بمتوسط حسابي ( )4.18و بانحراف معياري ( ،)0.965وجاءت في املرتبة
الخامسة واألخيرة الفقرة ( )2والتي تنص على " التعامل مع املوقع االلكتروني للخدمات املصرفية اإللكترونية واضح ".بمتوسط حسابي ( )3.79وانحراف
معياري ( .)1.298وتعزى هذه النتائج إلى ان العميل في الكثير من االحيان ال يستطيع تقديم تغذية راجعة حول الخدمة املقدمة من البنوك التي تقدم
ً
ً
خدماتها إلكترونيا وأيضا صعوبة التنقل داخل املوقع االلكتروني للبنك.
الثقة:
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية لفقرات الثقة
الفقرة

الرقم

يتم انجاز الخدمات املصرفية التي اقوم بها بدقة
1
طبيعة الخدمات اإللكترونية تترك انطباع ايجابي لدى العميل
2
بعد استخدامها
توجد سرعة لدى البنك في التعامل مع اخطاء الخدمات املصرفية
3
اإللكترونية
يوجد لدي ثقة باملوقع االلكتروني للبنك
4
املتوسط الكلي

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

رتبة الفقرة

أهمية الفقرة

4.12
4.22

1.042
0.950

2
1

مرتفعة
مرتفعة

3.85

1.073

3

مرتفعة

3.80
3.97

1.061
0.813

4

مرتفعة

يالحظ من الجدول ( )9أن مستوى مجال الثقة كان مرتفع ،إذ بلغ املتوسط الحسابي ( )3.97وانحراف معياري ( ،)0.813وجاء مستوى فقرات
املجال مرتفعة ،إذ تراوحت املتوسطات الحسابية بين ( ،)4.22-3.80وجاءت في املرتبة األولى الفقرة ( )2والتي تنص على " طبيعة الخدمات اإللكترونية
تترك انطباع ايجابي لدى العميل بعد استخدامها ".بمتوسط حسابي ( )4.22و بانحراف معياري ( ،)0.950وجاءت في املرتبة الرابعة واألخيرة الفقرة ()4
والتي تنص على " يوجد لدي ثقة باملوقع االلكتروني للبنك ".بمتوسط حسابي ( )3.80وانحراف معياري ( .)1.061وتؤكد هذه النتيجة ما توصلت اليه
دراسة ( ،Md Nor ،Mogaو  )2012 ،Mihaelaفيما يتعلق بمعالجة مسألة الثقة واألمن على الخدمات املصرفية اإللكترونية.
االحتياجات البنكية:
جدول ( :)10املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية لفقرات االحتياجات البنكية
الفقرة

الرقم

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

رتبة الفقرة

أهمية الفقرة

3.81

1.047

2

مرتفعة

1.244

3

مرتفعة

1.024

1

مرتفعة

3.90

0.824

1

تتناسب الخدمات املصرفية اإللكترونية مع احتياجاتي اليومية

2

تقلل الخدمات املصرفية اإللكترونية من الوقت والجهد والتكلفة

3.70

3

يوجد لدي انطباع ايجابي حول استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية

4.26

املتوسط الكلي

يالحظ من الجدول ( )10أن مستوى مجال االحتياجات البنكية كان مرتفع ،إذ بلغ املتوسط الحسابي ( )3.90وانحراف معياري ( ،)0.824وجاء
مستوى فقرات املجال مرتفعة ،إذ تراوحت املتوسطات الحسابية بين ( ،)4.26 -3.70وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )3والتي تنص على " يوجد لدي
انطباع إيجابي حول استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية ".بمتوسط حسابي ( )4.26و بانحراف معياري ( ،)1.024وجاءت في املرتبة الثالثة واألخيرة
الفقرة ( )2والتي تنص على" تقلل الخدمات املصرفية اإللكترونية من الوقت والجهد والتكلفة ".بمتوسط حسابي ( )3.70وانحراف معياري (.)1.244وتتفق
هذه النتائج مع دراسة كل من (القدومي )2008 ،و )(Ankit, 2011
 .3اختبارالفرضية الرئيسية:
تنص الفرضية على ":توجد فروقات ذات داللة إحصائية الستخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية في األردن تعزى للمتغيرات الديموغ رافية وهي
(الجنس ،العمر ،التحصيل العلمي ،الدخل ،الخبرة).
الختبار هذه الفرضية تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستويات استخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية في األردن تبعا
للمتغيرات الديموغرافية ،كما تم استخدام اختبار ت واختبار ف الختبار داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية .على النحو التالي:
• متغير الجنس
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ً
جدول ( :)11اختبارت ملعرفة الفروقات بين األوساط الحسابية ملستويات الدراسة تبعا ملتغيرالجنس
املستوى

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة ت

الداللة اإلحصائية

الخدمات املصرفية اإللكترونية

ذكر
انثى

4.33
4.29

0.638
0.644

0.433

0.665

الفائدة املنتظرة (املتوقعة)

ذكر
انثى
ذكر
انثى

4.15
4.07
3.85
3.70

0.735
0.886
0.839
0.727

0.814

0.417

1.704

0.089

سهولة االستخدام

ذكر
انثى
ذكر
انثى
ذكر
انثى

4.06
3.97
4.05
3.93
3.95
3.86

0.709
0.737
0.729
0.861
0.852
0.806

1.058

0.291

1.300

0.194

0.972

0.332

الخصوصية واألمن

الثقة
االحتياجات البنكية

الجنس

ً
يوضح الجدول ( )11اختبار ت ملعرفة الفروقات بين األوساط الحسابية ملجاالت الدراسة تبعا ملتغير الجنس حيث أظهرت النتائج عدم وجود
ً
فروقات ذات داللة إحصائية على جميع مجاالت الدراسة وذلك الن قيمة مستوى الداللة لجميع املجاالت أكبر من  ،0.05وتعتبر غير دالة احصائيا.
• متغير العمر

ً
جدول ( :)12اختبارف ملعرفة الفروقات بين األوساط الحسابية ملستويات الدراسة تبعا ملتغيرالعمر
املستوى

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

الخدمات املصرفية اإللكترونية

أقل من  30سنة

4.32

0.618

0.200

0.896

الفائدة املنتظرة (املتوقعة)

 40-30سنة
 50-40سنة
 50سنة فأكثر
أقل من  30سنة

4.31
4.25
4.15
4.17

0.673
0.589
0.778
0.775

1.090

 40-30سنة
 50-40سنة
 50سنة فأكثر
أقل من  30سنة
 40-30سنة
 50-40سنة
 50سنة فأكثر
أقل من  30سنة
 40-30سنة
 50-40سنة
 50سنة فأكثر
أقل من  30سنة

4.03
3.82
3.93
3.85
3.65
3.65
3.65
4.08
3.90
4.08
3.95
3.99

0.907
0.677
0.951
0.757
0.772
0.668
1.131
0.716
0.747
0.582
0.698
0.835

 40-30سنة

3.5

0.772

 50-40سنة
 50سنة فأكثر
أقل من  30سنة
 40-30سنة
 50-40سنة
 50سنة فأكثر
 40-30سنة
 50-40سنة
 50سنة فأكثر

3.72
4.18
4.00
3.73
3.86
4.29
4.06
4.35
4.25

0.938
0.842
0.775
0.881
0.804
0.653
0.681
0.679
0.566

الخصوصية واألمن

سهولة االستخدام وتصميم املوقع
االلكتروني

الثقة

االحتياجات البنكية

العمر

0.353

1.824

0.143

1.534

0.206

0.553

0.647

3.047

*0.029
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ً
يوضح الجدول ( )12اختبار ف ملعرفة الفروقات بين األوساط الحسابية ملجاالت الدراسة تبعا ملتغير العمر حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروقات
ذات داللة إحصائية على جميع مجاالت الدراسة بإستثناء مجال االحتياجات البنكية ،وذلك الن قيمة مستوى الداللة بلغت ( )0.029وهي أقل من 0.05
ً
وهي دالة إحصائيا ،وتعزى هذه الفروقات لصالح املرحلة العمرية  50سنة فأكثر.
• متغير التحصيل العلمي

ً
جدول ( :)13اختبارف ملعرفة الفروقات بين األوساط الحسابية ملستويات الدراسة تبعا ملتغيرالتحصيل العلمي
املستوى

الخدمات املصرفية
اإللكترونية
الفائدة املنتظرة
(املتوقعة)
الخصوصية واألمن

سهولة االستخدام
وتصميم املوقع
االلكتروني
الثقة

االحتياجات البنكية

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة ف

دبلوم متوسط فما دون

4.37

0.611

0.862

بكالوريوس

4.33

0.538

دراسات عليا
دبلوم متوسط فما دون
بكالوريوس
دراسات عليا
دبلوم متوسط فما دون
بكالوريوس
دراسات عليا
دبلوم متوسط فما دون

4.24
4.12
4.30
4.59
3.65
3.68
3.81
4.05

التحصيل العلمي

الداللة
اإلحصائية
0.22

0.679
0.918
0.686
0.866
0.893
0.829
0.730
0.761

2.35

*0.36

1.223

0.427

0.661

0.541

بكالوريوس
دراسات عليا
دبلوم متوسط فما دون

4.00
4.00
4.05

0.675
0.741
0.759

0.201

بكالوريوس

3.99

0.736

دراسات عليا
دبلوم متوسط فما دون

3.96
3.86
4.05
3.84
4.10
4.19

0.852
0.714
0.774
0.857
0.684
0.751

بكالوريوس
دراسات عليا
بكالوريوس
دراسات عليا

1.670

0.818

0.190

يوضح الجدول ( )13اختبار ف ملعرفة الفروقات بين األوساط الحسابية ملجاالت الدراسة تبعا ملتغير التحصيل العلمي بإستثناء مجال الفائدة
ً
املنتظرة ،حيث بلغت قيمة مستوى الداللة  0.036وهي أقل من  0.05وتعتبر دالة إحصائيا ،وتعزى هذه الفروقات لصالح التحصيل العلمي دراسات عليا.
• متغير الدخل
ً
جدول ( :)14اختبارف ملعرفة الفروقات بين األوساط الحسابية ملستويات الدراسة تبعا ملتغيرالدخل

املستوى
الخدمات املصرفية
اإللكترونية

الفائدة املنتظرة
(املتوقعة)

الخصوصية واألمن

سهولة االستخدام
وتصميم املوقع االلكتروني

الثقة

الدخل
أقل من  300دينار

الوسط الحسابي
3.68

االنحراف املعياري
0.401

 400 -300دينار
 500-400دينار
أكثر من  500دينار
أقل من  300دينار
 400 -300دينار
 500-400دينار
أكثر من  500دينار
أقل من  300دينار
 400 -300دينار
 500-400دينار
أكثر من  500دينار
أقل من  300دينار
 400 -300دينار
 500-400دينار
أكثر من  500دينار
أقل من  300دينار

3.94
3.90
3.87
3.96
3.96
3.87
3.69
3.76
3.95
3.98
3.88
3.80
3.63
4.10
3.97
3.63

0.527
0.770
0.524
0.581
0.456
0.534
0.860
0.584
0.538
0.746
0.385
0.576
0.451
0.829
0.596
0.601

قيمة ف
F =0.95

الداللة اإلحصائية
0.44

F =1.05

0.37

F =1.91

0.12

F =7.41

*0.00

F =0.58

0.62
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االحتياجات البنكية

3.66
3.62
3.52
3.71
3.54
3.73
3.41
3.64
3.60
3.6761

 400 -300دينار
 500-400دينار
أكثر من  500دينار
أقل من  300دينار
 400 -300دينار
 500-400دينار
أكثر من  500دينار
 400 -300دينار
 500-400دينار
أكثر من  500دينار

الرواش وآخرون
0.412
0.554
0.707
0.606
0.529
0.562
0.434
0.503
0.618
0.515

*0.003

F=4.724

ً
يوضح الجدول ( )14اختبار ف ملعرفة الفروقات بين األوساط الحسابية ملجاالت الدراسة تبعا ملتغير الدخل حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروقات
ذات داللة إحصائية على جميع مجاالت الدراسة بإ ستثناء مجاالت سهولة االستخدام وتصميم املوقع اإللكتروني واالحتياجات البنكية ،وتعزى هذه
الفروقات لصالح أصحاب الدخل من ( 500 - 400دينار) .وهذا يتفق مع اغلب الدراسات السابقة أهمها دراسة (جاسم و مبارك.)2010 ،
• متغير الخبرة

ً
جدول ( :)15اختبارف ملعرفة الفروقات بين األوساط الحسابية ملستويات الدراسة تبعا ملتغيرالخبرة
املستوى
الخدمات املصرفية اإللكترونية

الفائدة املنتظرة (املتوقعة)

الخصوصية واألمن

سهولة االستخدام وتصميم املوقع االلكتروني

الثقة

االحتياجات البنكية

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

أقل من  5سنوات
 10-5سنوات
أكثر من  10سنوات
أقل من  5سنوات

3.78
4.40
4.66
3.39

0.699
0.514
0.190
0.775

3.69

*0.031

5.59

*0.006

 10-5سنوات
أكثر من  10سنوات
أقل من  5سنوات
 10-5سنوات
أكثر من  10سنوات
أقل من  5سنوات
 10-5سنوات
أكثر من  10سنوات
أقل من  5سنوات

2.90
4.82
4.25
4.50
4.29
3.96
4.25
4.37
3.62

1.96
0.837
0.549
0.584
0.320
0.740
0.957
0.544
0.755

 10-5سنوات
أكثر من  10سنوات

3.97
4.09

0.624
0.746

أقل من  5سنوات
 10-5سنوات
أكثر من  10سنوات
 10-5سنوات
أكثر من  10سنوات

3.44
3.43
3.58
4.36
4.57

0.673
1.18
0.652
0.585
0.364

الخبرة

0.386

0.682

0.648

0.527

2.33

0.106

0.108

0.898

ً
يوضح الجدول (  ) 15اختبار ف ملعرفة الفروقات بين األوساط الحسابية ملجاالت الدراسة تبعا ملتغير الخبرة حيث أظهرت النتائج عدم وجود
فروقات ذات داللة إحصائية على جميع مجاالت الدراسة بإستثناء املجاالت التالية (الخدمات املصرفية اإللكترونية ،الفائدة املنتظرة ،وتعزى هذه
الفروقات لصالح أصحاب الخبرة العملية أكثر من  10سنوات .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من (القدومي )2008 ،و ).(KÖSE, 2009

االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
ً
• تشير النتائج إلى عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية على جميع مجاالت الدراسة تبعا ملتغير الجنس وذلك الن قيمة مستوى الداللة لجميع
ً
املجاالت اكبر من  ،0.05وتعتبر غير دالة احصائيا.
• اشارت النتائج إلى وجود فروقات ذات داللة إحصائية ملجال االحتياجات البنكية واملرحلة العمرية  50سنة فأكثر .
• اشارت النتائج إلى وجود فروقات ذات داللة إحصائية ملجال الفائدة املنتظرة و التحصيل العلمي دراسات عليا.
• اشارت النتائج إلى وجود فروقات ذات داللة إحصائية ملجاالت سهولة االستخدام وتصميم املوقع االلكتروني واالحتياجات البنكية ،وتعزى هذه
الفروقات لصالح أصحاب الدخل من ( 500 - 400دينار).
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• أظهرت النتائج عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية على جميع مجاالت الدراسة بإستثناء املجاالت التالية (الخدمات املصرفية اإللكترونية،
الفائدة املنتظرة ،وتعزى هذه الفروقات لصالح أصحاب الخبرة العملية أكثر من  10سنوات.
التوصيات
بناء على النتائج السابقة فأن الدراسة توص ي بما يلي:
• القيام بحملة تسويقية تهدف إلى زيادة الوعي املصرفي لدى العمالء بالخدمات املصرفية اإللكترونية يتم من خاللها تعريف العمالء على مزايا وفوائد
الخدمات املصرفية اإللكترونية.
• يجب على البنوك تأكيد توفر السرية واألمان للعمالء الذين يقومون باستخدام الخدمات املصرفية اإللكترونية.
• ال بد للبنوك من معرفة أهم املعيقات التي تح د من استخدام العمالء للصيرفة اإللكترونية ،وكذلك احتياجاتهم الحالية واملستقبلية ،وذلك عن
طريق اجراء دراسات دورية حول هذا املوضوع .
• يجب على البنوك مواكبة التطورات التكنولوجية املصرفية الحديثة ،من خالل زيادة عدد الخدمات املقدمة للعمالء.
• اعادة تقييم واجهات االستخدام للخدمات املصرفية اإللكترونية بما يكفل سهولة استخدامها من قبل العمالء.
• تفعيل خدمة الشكاوي اإللكترونية والتفاعل معها من قبل ادارة املواقع اإللكترونية للبنوك.
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Abstract: This study aimed to identify the determinants of the use of electronic banking services provided by the
Jordanian banks, and to see the impact of demographic characteristics on the use of electronic banking services in
Jordan. The following factors are investigated in this Study: Perceived usefulness, privacy and security, ease of use,
trust, and banking needs. The primary data collected by using a questionnaire which designed based on a 5-point
scale. The study Results found that there no statistically significant differences in all fields of study according to
gender, and found banking needs, perceived usefulness, directly and positively influenced on e-banking usage. The
study recommends: A marketing campaign aimed to increasing customer awareness of electronic banking services
to inform customers about the benefits of electronic banking services and re-evaluate electronic banking interfaces
for ease of use.
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امللخص:

ً
الصكوك الخضراء هي نوع من األدوات املالية اإلسالمية والحديثة نسبيا ،حيث أصبحت تحظى باهتمام متزايد خالل السنوات األخيرة ،كونها توجه
خصيصا ملساندة مشروعات متصلة باملناخ أو البيئة ،كتمويل االستثمارات في الطاقة املتجددة السيما في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ،والتي
تزخر بامكانيات كبيرة من هذه املصادر الطاقوية ولكنها دون االستغالل املطلوب .وتهدف هذه الدراسة الى ابراز أهمية توفير التمويل املالئم لتمويل مشاريع
الطاقات املتجددة في املنطقة للنهوض بهذا القطاع ،حيث تعتبر الصكوك الخضراء أداة تمويل مناسبة .وقد تم االعتماد على املنهج الوصفي وتم التوصل
ً
ً
ُ
الى جملة من النتائج أهمها ان الصكوك الخضراء تعد خيارا استراتيجيا للنهوض بقطاع الطاقات املتجددة في املنطقة ومواجهة التحديات البيئية السيما
تغير املناخ العاملي.

الكلمات املفتاحية :استثمار في الطاقة املتجددة؛ مالية إسالمية؛ استثمار مستدام ومسؤول؛ صكوك خضراء؛ منطقة .MENA

املقدمة:

ً
حظيت الصكوك الخضراء باهتمام متزايد منذ إصدارها أول مرة من طرف البنك الدولي عام  ،2008كونها توجه خصيصا ملساندة مشروعات
متصلة باملناخ أو البيئة ،كتمويل االستثمارات في الطاقة املتجددة أو األصول البيئية األخرى مثل املزارع الشمسية ومشاريع النقل والبنية التحتية وغيرها.
وهذا االستخدام املحدد لألموال هو الذي ميز الصكوك الخضراء عن السندات التقليدية ،كونها تركز على العامل األخالقي كما أنها تتوافق مع مبادئ
التمويل اإلسالمي ،وهو ما يدفع الى جذب املزيد من املستثمرين والراغبين في تمويل مشاريعهم الخضراء السيما منها مشاريع الطاقات املتجددة.
وتعتبر منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ( ) MENAمن املناطق التي تمتلك إمكانيات كبيرة من الطاقة املتجددة السيما منها الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح ،إال أنها تبقى دون املستوى املطلوب من االستغالل مقارنة مع دول أخرى ،إذ لم يتطور تمويل الطاقة املتجددة بشكل جيد في املنطقة،
باستثناء تمويل بعض مشاريع الطاقة املتجددة على نطاق املرافق العامة .وتعاني معظم املؤسسات التي تقوم بتطوير مشاريع الطاقة املتجددة من نقص
أدوات التمويل املناسبة في السوق ،مما يؤدي إلى نمو بالغ التعقيد والبطء في هذه املشاريع .وأمام الحاجة امللحة لالنتقال الطاقوي في املنطقة نحو الطاقة
ً
ً
املتجددة والنظيفة والتزامها كغيرها من الدول بتخفيض انبعاثاتها املسببة لتغير املناخ العاملي ،يمكن لهذه الصكوك الخضراء أن تكون مصدرا تمويليا
ً
رئيسيا للعدد املتزايد من مبادرات الطاقة املتجددة في كافة أنحاء دول املنطقة وذلك العتماد غالبية مشاريع الطاقة املتجددة على حجم إنفاق كبير
واستثمار في البنية التحتية طويلة املدى ،مما يالئم هذا النوع من التمويل .وفي اآلونة األخيرة ،أطلقت مبادرة الصكوك املناخية ،من قبل مجلس أعمال
الطاقة النظيفة في منطقه الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وجمعية السندات والصكوك الخليجية ،أطلقت فريقا عامال معنيا بالصكوك الخضراء
للمساعدة في تسويق وتطوير أفضل للممارسات الترويجية إلصدار الصكوك الخضراء في املنطقة.
ونحاول من خالل هذ ا البحث معالجة اإلشكالية التالية :ما هي الصكوك الخضراء؟ وما هو دورها في النهوض بقطاع الطاقة املتجددة في منطقة
الشرق األوسط وشمال افريقيا؟
وقد تم تقسيم الورقة البحثية إلى ثالثة محاور كما يلي:

الصكوك الخضراء كخيارلتمويل االستثمارفي الطاقات املتجددة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

رحمان وآخرون

• ماهية الصكوك الخضراء وتطورها.
• أهمية الصكوك الخضراء ودورها في تمويل االستثمار في الطاقات املتجددة في املنطقة.
• التحديات التي تواجه الصكوك الخضراء كوسيلة للتمويل في املنطقة.

 .1ماهية الصكوك الخضراء وتطورها:
في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها بيئة األعمال وما تقتضيه من وفرة املوارد والحاجة املتزايدة ملصادر تمويل تلبي التطور السريع لها ،تجد صيغ
التمويل املبتكرة مكانة مهمة ضمن صيغ التمويل التي تلجأ إليها منظمات األعمال ؛ والتي من خاللها يتم توظيف األموال ملختلف فروع األنشطة
االقتصادية ،وفق سياسة معدة ومدروسة من قبل إدارة املصارف اإلسالمية ،بما يحقق كل من مبدأ السيولة والربحية دون إغفال مبدأ األمان (بطاينة،
.)2020
 1.1مفهوم الصكوك الخضراء:
الصكوك 2هي أدوات مالية إسالمية تطورت قضاياها بشكل ملحوظ خالل العقد املاض ي .استفادت هذه األدوات إلى حد كبير من التغطية اإلعالمية
التي شهدها التمويل اإلسالمي في أعقاب األزمة املالية العاملية في عام  .2008وبالفعل ،فإن هذه األزمة دفعت إلى التشكيك في النموذج املالي الكالسيكي
الحالي والتأمل في النماذج األخرى الناشئة مثل التمويل األخالقي والتمويل اإلسالمي .وكانت الصكوك موضوع العديد من الدراسات واألبحاث األكاديمية
) .)BOUTTI & EL MOSAID, 2015وتعرف الصكوك في األساس بأنها اتفاق يقترض بموجبه املصدرون للسندات األموال من املستثمرين ويسددونها
للمستثمرين بفائدة متفق عليها بعد فترات زمنية محددة .الحكومات واملؤسسات وآخرون كثيرون يصدرون السندات القتراض األموال لتمويل املشاريع
(البنك الدولي.)2019 ،
الصكوك هي أكثر األدوات املالية اإلسالمية استخداما لتمويل املشاريع .وهي شهادات استثمار تسمح بدفع أجر للمستثمر مرتبط بأداء املشروع
ً ً
األساس ي مع استرداد رأس املال املستثمر مبدئيا وفقا لجدول زمني متفق عليه .وكانت الصكوك موضوعا للعديد من االبتكارات لتلبية االحتياجات
ً
ً
التمويلية واالستثمارية للمنتجات املالية اإلسالمية .حاليا ،وبشكل أكثر تحديدا منذ عام  ،2012ظهر نوع جديد من الصكوك وتحمل العالمة "الصكوك
ً
ً
الخضراء" هذه الصكوك تتعلق بمشاريع مرتبطة بتغير املناخ ،وخاصة الطاقات املتجددة ( .) BOUTTI & EL MOSAID, 2015وهذا يشكل أفقا جديدا
لصناعة الصكوك التي ستشجع اآلليات األخالقية واملتوافقة مع مبادئ التمويل اإلسالمي؛ وهذا سيكون لصالح الصكوك لجذب املزيد من املستثمرين
وكذلك املصدرين الذين يرغبون في تمويل مشاريعهم االستثمارية املرتبطة بتغير املناخ ،السيما الطاقات املتجددة ).) BOUTTI & EL MOSAID, 2015
وحيث يدرك املستثمرون أن مبادئ التمويل اإلسالمي تشترك في العديد من القيم مع النموذج العاملي للتنمية املستدامة ،لذا فالصناعة التي
تستجيب لتطوير منتجات التمويل األخضر املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية واملصممة لتلبية الطلب املتزايد على االستثمارات الصديقة للبيئة ،تمثل
األداة املالية الرئيسية في هذا الصدد وهي صكوك االستثمار املستدام واملسؤول ) ، (SRIأو السندات اإلسالمية الخضراء .وقد تم استخدام الصكوك
لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة والحفاظ على املياه والغابات ،وكذلك البرامج التي تهدف إلى تحسين حياة املجتمعات (.)ALED , 2016
تمثل الصكوك الخضراء فئة أصول جديدة توجد عند تقاطع ثالثة اتجاهات لالستثمار :الصناديق االستثمارية اإلسالمية ،واالستثمارات املستدامة
ً
واملسؤولة ،والصكوك .فمنذ مطلع القرن العشرين ،أتاح تطور صناديق االستثمار اإلسالمية فرصا استثمارية جديدة للمستثمرين عن طريق عدد من
أسواق األسهم .باالعتماد على معايير الفرز املشابهة لتلك املستخدمة في االستثمار املستدام واملسؤول ) ،(SRIأين يتم اختيار مكونات صناديق االستثمار
اإلسالمية من خالل عملية فحص تستخدم تصفية نوعية وكمية .مع بعض االختالف ملعايير االختيار الخاصة باالستثمار املستدام واملسؤول) ، (SRIفال
تتعلق هذه التصفية بمجاالت مثل ضمان حقوق اإلنسان أو حماية البيئة.
ً
ً
وشهد سوق الصكوك نموا ملحوظا ،حيث سعت الحكومات واملؤسسات في جميع أنحاء العالم إلى هذه األداة املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
لتمويل االستثمارات ،مدفوعة بالعوامل الديموغرافية والحاجة إلى خلق فرص عمل ،حيث يمكن للصكوك أن تدعم متطلبات تمويل مصادر الطاقة
املتجددة واالستثمارات املستدامة األخرى مع فئة األصول الجديدة املعروفة بلغة التمويل اإلسالمي بالصكوك الخضراء (.)Alam & Al, 2016
ً
وخالصة القول فإن الصكوك الخضراء هي إحدى األدوات املالية الحديثة نسبيا ،حيث أصبحت تحظى باهتمام متزايد خالل السنوات األخيرة ،كونها
توجه خصيصا ملساندة مشروعات متصلة باملناخ أو البيئة .وهذا االستخدام املحدد لألموال التي تتم تعبئتها ملساندة تمويل مشروعات معينة هو الذي
ً
يميز الصكوك الخضراء عن الصكوك التقليدية .ولذلك ،فإنه فضال عن تقييم الخصائص املالية املعيارية (مثل أجل االستحقاق وقيمة األرباح والسعر

 2يشار هنا إلى أن الصكوك الخضراء هي سندات إسالمية خضراء تستخدم عائداتها في تمويل مشروع البنية األساسية املستدامة بيئيا .لذا فإن االحصائيات التي سترد في البحث ستكون
شاملة للسندات والصكوك الخضراء بحكم تقارب املفهومين.
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ً
والتصنيف االئتماني ملصدر الصكوك) ،يقوم املستثمرون أيضا بتقييم األهداف البيئية املحددة للمشروعات التي تهدف الصكوك إلى مساندتها (إتحاد
هيئات األوراق املالية العربية.)2017 ،
 1.2الجذورالتاريخية ملفهوم الصكوك الخضراء :
مع توقع تزايد عدد سكان العالم السريع بأكثر من تسعة مليارات بحلول عام  ،2050ستشهد العقود القادمة زيادة غير مسبوقة في الطلب على
الطاقة واملياه والنقل والتنمية الحضرية والبنية التحتية الزراعية .وتشكل القدرة على تلبية هذه االحتياجات املتصاعدة بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة
ً
ً
تحديا هائال .يقابله بالفعل قلق واسع النطاق بشأن تغير املناخ واألثر الضار النبعاثات غازات االحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم.
أدى تزايد املخاوف العاملية لتحقيق التنمية املستدامة والصديقة للبيئة إلى زيادة كبيرة في املشاريع الخضراء .وقد دافع البنك الدولي واملفوضية
األوروبية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والوكاالت الدولية األخرى عن الدافع وراء تحقيق نظام بيئي اقتصادي عاملي أكثر نظافة ومرونة واستدامة .إلى جانب
ذلك ،هناك حاجة إلى زيادة في املصادر لتمويل مثل هذه املشاريع الخضراء .في عام  ،2008ابتكر البنك الدولي مفهوم الصكوك الخضراء التي تمنح
املستثمرين طريقة مبتكرة لدعم الطاقة النظيفة ،والنقل الجماعي ،وغيرها من املشاريع منخفضة الكربون .منذ ذلك الحين ،أصبحت األدوات التي تدعم
املشروعات الخضراء تسير بخطى سريعة نحو النمو املتزايد .على طول خطوط النمو هذه ،تتيح املالية االسالمية فرصة كبيرة لتطوير أدوات يمكنها دعم
الطفرة العاملية في املشاريع الخضراء .فتشترك مبادئ املالية اإلسالمية بدرجة كبيرة مع مفهوم التنمية املستدامة والصديقة للبيئة ( Malaysia World’s
.)Islamic Finance Marketplace, 2014
بالرغم من أن إصدارات الوكاالت الدولية للصكوك الخضراء كانت سباقة إال أن القطاع الخاص قد بدأ باستخدام الصكوك الخضراء لتمويل
ً
أنشطته الصديقة بالبيئة .إن ما يجذب املستثمرين لهذه الصكوك عادة هو قابلية إدماج املبادرات البيئية ضمن محافظهم اإلستثمارية بسهولة ،فضال
عن القدرة على حماية محافظهم من مخاطر التعرض للتغير املناخي ،في بعض األحيان .ويتم شراء الصكوك من قبل صناديق استثمار القطاع العام وعلى
نحو متزايد من قبل مديري األصول واملؤسسات املالية أيضا (لي وحارجسكران .)2014 ،
وال يعتبر إصدار الصكوك باألمر الجديد على البنك الدولي ،فقد سهر على إصدارها منذ سنة  1947بهدف جمع األموال من أسوق رأس املال والتي
تندرج ضمن مشاريعه اإلنمائية .إال أن فكرة إصدار صك مخصص لنوع محدد من املشاريع لم تكن قد اختبرت بعد ،حيث أن صناعة الصكوك الخضراء
ً
ً
مثل حدثا تاريخيا كونه أدى إلى تغييير جذري في الطريقة التي يعمل فيها املستثمرون باملوازاة مع خبراء التنمية وصناع السياسات وكذا العلماء.
في عام  ،2007نشر الفريق الحكومي الدولي حول تغير املناخ -وهو إحدى وكاالت األمم املتحدة التي توفر البيانات العلمية عن تغير املناخ وآثاره
ً
ً
السياسية واالقتصادية -تقريرا يربط بين السلوكيات البشرية واالحترار العاملي .حفز هذا االستنتاج ،ومعه زيادة تواتر الكوارث الطبيعية ،عددا من
صناديق التقاعد السويدية على التفكير في كيفية استخدامهم للمدخرات التي يحافظون عليها من أجل التوصل إلى حل ،وطلبوا من املجموعة املصرفية
اإلسكندنافية  SEBأن تنظر فيما يمكن عمله .وقامت املجموعة املصرفية بالربط بين التمويل الذي كان يسعى إلى تقليص املخاطر على املستثمرين
وإحداث أثر إيجابي ،وبين البنك الدولي بما يتمتع به من خبرة في االستثمار في املشاريع البيئية حول العالم .كللت املبادرة بالقبول في نوفمبر  ،2008عندما
أصدر البنك الدولي الصكوك الخضراء ،هذه الصكوك وضعت الخطة الرئيسية لسوق الصكوك الخضراء التي نراها اليوم ،والتي حددت معايير املشاريع
املؤهلة للدعم بالصكوك الخضراء ،واعتمدت 'املركز العاملي لبحوث املناخ والبيئة' كجهة ثانية إلبداء الرأي ،وأضافت تقييم األثر باعتباره جزءا أصيال في
ً
ً
هذه العملية .كما استحدثت نموذجا جديدا للتعاون بين املستثمرين والبنوك ووكاالت التنمية والعلماء .وفي النهاية ،كانت ثمرة اللتزامهم ومثابرتهم والدفع
نحو إيجاد حل.
إن الصكوك الخضراء التي أصدرها البنك الدولي زادت الوعي بالتحديات املتعلقة بتغير املناخ ،ودلت املستثمرين على إمكانية دعم الحلول املناخية
من خالل االستثمار اآلمن دون التخلي عن العائد .وشكلت األساس ملبادئ الصكوك الخضراء التي نسقتها رابطة أسواق رأس املال الدولية .وأبرزت القيمة
االجتماعية التي تحققها الصكوك والحاجة إلى التركيز أكثر على الشفافية (البنك الدولي.)2019 ،
وفي عام  ،2010أنشأت الحكومة املاليزية صندوقا بقيمة مليار دوالر للقروض املخصصة تحديدا ملشاريع التكنولوجيا الخضراء .تم توجيه جزء
كبير من هذه األموال عبر مؤسسات مالية إسالمية مهيمنة في البالد .وفي عام  ،2014كانت هيئة األوراق املالية في ماليزيا رائدة في إطار صكوك االستثمار
املستدام واملسؤول ) (SRIلتوسيع الصكوك الخضراء باعتبارها وسيلة استثمارية موثوقة للمستثمرين الذين لديهم وعي بيئي .ووقعت دبي في دولة اإلمارات
العربية املتحدة اتفاقية شراكة في عام  2014مع البنك الدولي إلطالق وترويج الصكوك الخضراء لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية .مع بدء
دول الخليج في وضع أهداف لالستدامة والطاقة النظيفة ،مع إمكانية متزايدة للصكوك الخضراء لتلعب دورها (.)Alam & Al, 2016
وباملثل ،أطلق مرفق التمويل الدولي للتحصين ( )IFFImالذي يشرف على إدارته البنك الدولي صكوكه األولى في نوفمبر  ،2014حيث جمع أكثر من
 500مليون دوالر أمريكي لصالح "( )Gavi Allianceمنظمة عاملية مكرسة لتحسين الوصول إلى لقاحات األطفال في أفقر دول العالم .تم زيادة االكتتاب
على صكوك املرابحة ملدة ثالث سنوات بمبلغ  200مليون دوالر أمريكي واجتذبت قاعدة مستثمرين متنوعة على نطاق واسع ( %21في آسيا %11 ،في
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أوروبا %68 ،في الشرق األوسط وأفريقيا ،مع البنوك املركزية /املؤسسات الرسمية بنسبة %26
.( responsible investment, 2015
وفي محاولة لتيسير مفهوم الصكوك الخضراء ،تم إنشاء مجموعة عمل للصكوك الخضراء في عام  2012من خالل مبادرة صكوك املناخ ،ومجلس
أعمال الطاقة النظيفة ) (CEBCفي الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وجمعية الخليج للسندات والصكوك .وكان دور مجموعة العمل هذه هي تحديد
مشاريع الطاقة الخضراء التي تندرج ضمن الفئات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية للمستثمرين املحتملين .وفي أواخر عام  ،2012بدأت شركتان للطاقة
ً
الشمسية األستراليةSolar Guys International ،و  ، Mitabu Australiaمشروعا إلنتاج الطاقة الكهروضوئية في إندونيسيا بقيمة  50ميجاوات عن
طريق إصدار صكوك خضراء في ماليزيا (.)Alam & Al, 2016
فساهم كل من برنامج الصكوك الخضراء التابع للبنك الدولي ،ومؤسسة التمويل الدولية ) (IFCمن خالل االستثمار في الصكوك املتجددة ،والبنك
اآلسيوي للتنمية والبنك اإلسالمي للتنمية ) (IDBفي تطوير هياكل استثمارية جديدة توفر الضمانات .وتعزز االئتمان الالزم ملستثمري القطاع الخاص
( .)Deloitte, 2017أين تمثل الزيادة العاملية في التمويل األخضر فرصة هائلة لدور التمويل اإلسالمي.
وقد شهد النظام املصرفي املرتكز إلى الشريعة توسعا سريعا في جميع أنحاء العالم في السنوات التي تلت انهيار األسواق املالية الدولية ،ويعزى ذلك
إلى حد كبير إلى تمسكه بمبادئ العدالة واملسؤولية االجتماعية التي كانت غائبة في البنوك التقليدية .في الواقع ،لم يساعد ظهور التمويل اإلسالمي في
ً
الكشف عن إمكاناته الهائلة فحسب ،بل أظهر أيضا كيف يمكنه املساهمة في مستقبل مستدام ،داخل وخارج العالم اإلسالمي (.)ALED , 2016
ً
عشر سنوات مرت سريعا تطورت أسواق رأس املال من سوق عرفها املستثمرون ولم يهتموا كثيرا بما تدعمه استثماراتهم ،إلى أسواق باتت الغاية
فيها أهم من ذي قبل .الفرضية األساسية التي قامت عليها الصكوك -بنموذجها املعني باختيار املشروع ،واالستعانة برأي طرف ثاني ،وتقارير لتقييم األثر-
تطبق على مناطق أخرى .ونتيجة لذلك ،هناك اآلن صكوك اجتماعية جديدة وصكوك زرقاء ،وصكوك أخرى لجمع التمويل مكرسة ألغراض إنمائية
معينة .كلها تحاكي نموذج الصكوك الخضراء بتركيزها على إعداد تقارير عن األثر .أكثر من  500مليار دوالر من هذه الصكوك املتخصصة تم إصدارها
منذ عام ( 2008البنك الدولي.)2019 ،
( Environmentally-conscious and socially

 1.3مبادئ الصكوك الخضراء:
ً
يكمن املبدأ األساس ي القتراض سندي من فئة الصكوك الخضراء في تخصيص األموال التي تم جمعها حصريا لتمويل مشاريع خضراء ،كما تم وصفها
على مستوى مبادئ الصكوك الخضراء وتعتبر مبادئ الصكوك الخضراء بمثابة توصيات للمنهجية في العمل توص ي بالشفافية واإلفصاح والحث على
ً
ً
النزاهة بغية تطوير هذه السوق التي تعرف نموا سريعا .من ناحية أخرى ،تقتض ي مبادئ الصكوك الخضراء بأن يعرف مصدر الصكوك الخضراء بشكل
تفصيلي التوجه البيئي ملشروعه أو مشاريعه مما يسمح له بإدراجه ضمن املشاريع الخضراء املقبولة وفق معايير القبول وأهداف االستدامة البيئية .كما
تقتض ي مبادئ الصكوك الخضراء بأن يلي العائد الصافي للصكوك الخضراء بشكل مناسب ومثبت منهجية داخلية شكلية تتعلق بعمليات اإلقراض
واستثمار املصدر بالنسبة للمشاريع الخضراء .ودائما وفق توصيات مبادئ الصكوك الخضراء املتعلقة بواجبات مصدري الصكوك الخضراء ،يتعين على
هؤالء املصدرين اتخاذ املقتضيات الالزمة للتأكد من أن مبلغ الصكوك الخضراء املتداولة هو مرتبط بشكل دائم بجاري التمويالت املرصدة للمشاريع
الخضراء املستوفية للشروط (البنك الشعبي.)2016 ،
وضمن هذا اإلطار ،بدأت مجموعة من البنوك في وضع مبادئ الصكوك الخضراء ،وهي مجموعة من اإلرشادات التي تحدد إطار إصدار الصكوك
الخضراء.
في كانون الثاني /يناير  ،2014اجتمع  13بنكا رئيسيا إلطالق مبادئ الصكوك الخضراء ،والتي تمثل مجموعة طوعية من املبادئ التوجيهية للمشاريع
ً
الخضراء ،بما في ذلك معايير استخدام العائدات والتقييم واإلدارة واإلبالغ عن مؤشرات األداء .يشتمل أحد النماذج األكثر رسوخا للون األخضر على
ً
مبادئ طوعية ،والتي تنطبق على تمويل املشروع .حاليا ،اشتركت أكثر من  80مؤسسة مالية في إطار هذه املبادئ (والذي يتضمن اعتبارات حقوق اإلنسان
في أحدث إصدار لها) .على الرغم من أن مبادرة صكوك املناخ قد أصدرت توجيهات لبعض الصناعات ،إال أن املباديء تتضمن إرشادات البنك الدولي
بشأن البيئة والصحة والسالمة ) (EHSومعايير األداء املعمول بها في مؤسسة التمويل الدولية (والتي تشمل إرشادات تقنية مفصلة ألكثر من  62صناعة
ً
مختلفة) .لذلك ،لدى املؤسسات املالية اإلسالمية حاليا مجموعة كبيرة من األطر املوجودة لالختيار من بينها في تطوير صكوك "خضراء" .أخيرا ،مع ارتفاع
مديري األصول الذين يعرضون االستثمارات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية املوقعين على مبادئ األمم املتحدة لالستثمار املسؤول (مثل سدكو كابيتال
ً
ً
وأرابيسك وساتورنا كابيتال وكاجيسو ومولكيا) ،أصبح من الواضح أن مبادرات االستثمار املستدام واملسؤول أصبحت موضوعا صاعدا في هذه الصناعة
(.( Environmentally-conscious and socially responsible investment, 2015
وقد أصدرت رابطة أسواق رأس املال الدولية ( )The International Association Markets Capitalالنسخة األخيرة من هذه املبادئ وذلك في
شهر مارس  .2015وتعتبر هذه املبادئ توجيهية واختيارية ،حيث تهدف إلى ضمان الشفافية وتعزيز اإلفصاح والنزاهة مما يساهم في تطوير سوق الصكوك
الخضراء من خالل توضيح الطرق املثالية إلصدار الصكوك الخضراء .ويمكن استخدام هذه املبادئ من قبل كافة األطراف ذات العالقة بسوق رأس املال،
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حيث توفر للمصدرين التوجيهات املتعلقة بالجهات الرئيسية املشاركة في إطالق صكوك خضراء ذات مصداقية .كما تساعد هذه املبادئ املستثمرين من
ً
خالل تعزيز توافر املعلومات الالزمة لتقييم األثر البيئي للصكوك الخضراء ،وتساعد أيضا في عملية االكتتاب من خالل اإلفصاح .وتؤكد هذه املبادئ على
شفافية عملية اإلصدار والكشف عن املعلومات املتعلقة بالجهات املصدرة ،مما يمكن املستثمرين ،والبنوك االستثمارية ،وشركات التأمين ،والوسطاء،
وجميع األطراف ذوي العالقة من فهم خصائص الصكوك الخضراء.
كما تؤكد املبادئ على دقة وسالمة املعلومات التي سيتم الكشف عنها والتي توفرها الجهات املصدرة ألصحاب املصلحة .وتمكن الصكوك الخضراء
من تنويع أنشطة املستثمرين ،وزيادة التعاون بينهم ،ورفع الوعي بأنشطة املصدر ،واملساهمة في بناء سوق تساعد على تعبئة تمويل من القطاع الخاص
ألغراض األنشطة التي تتركز على املناخ وتكون صديقة للبيئة .ومن املسلم به أن الصكوك الخضراء تكون مسعرة بمستويات قريبة جدا من الصكوك
ً
التقليدية ،ومن ثم فإن املستثمرين ال يبدون استعدادا للتخلي عن العائد أو دفع تكلفة إضافية مقابل الجانب البيئي للسند وما يتصل به من تقارير.
وبالرغم من ذلك ،يشير مراقبو هذه السوق حديثة النشأة إلى الطلب والتفضيل املتزايد للصكوك الخضراء من جانب عدد متزايد من املستثمرين (إتحاد
هيئات األوراق املالية العربية.)2017 ،
 1.4تحديد املشاريع الخضراء:
تم تعريف الخطوط الرئيسية املتعلقة بتحديد مشروع أخضر بوضوح في مبادئ الصكوك الخضراء .ويمكن اعتبار مشروع ما بأنه أخضر عندما
ينتمي إلحدى فئات املشاريع الخضراء املعترف بها من طرف مبادئ الصكوك الخضراء .ويتم تعريف املشاريع الخضراء بكونها مشاريع ذات منافع بيئية
واضحة وقابلة للتقييم (البنك الشعبي .)2016 ،وتشمل فئات املشاريع الخضراء املؤهلة ،على سبيل املثال ال الحصر (:)ICMA, 2018
• الطاقة املتجددة (بما في ذلك اإلنتاج والنقل واألجهزة واملنتجات).
• كفاءة الطاقة (مثل املباني الجديدة واملتجددة ،تخزين الطاقة ،التدفئة ،الشبكات الذكية ،األجهزة واملنتجات).
• منع التلوث والسيطرة عليه (بما في ذلك الحد من انبعاثات الهواء ،ومراقبة غازات االحتباس الحراري ،ومعالجة التربة ،والحد من النفايات ،وإعادة
تدوير النفايات ،والنفايات الناتجة عن الطاقة  /االنبعاثات الناتجة عن الطاقة).
ً
ً
• اإلدارة املستدامة بيئيا للموارد الطبيعية الحية واستخدام األراض ي (بما في ذلك الزراعة املستدامة بيئيا ،تربية الحيوانات املستدامة بيئيا ،مدخالت
املزارع الذكية للمناخ مثل حماية املحاصيل البيولوجية أو الري بالتنقيط ،تربية األحياء املائية.
ً
• الغابات املستدامة بيئيا ،بما في ذلك التشجير ،والحفاظ على املناظر الطبيعية أو استعادتها).
• حفظ التنوع البيولوجي األرض ي واملائي (بما في ذلك حماية البيئات الساحلية والبحرية ومستجمعات املياه).
• النقل النظيف (مثل الكهربائي ،الهجين والعمومي والسكك الحديدية والنقل غير امليكانيكي ومتعدد الوسائط والبنية التحتية ملركبات الطاقة
النظيفة والحد من االنبعاثات الضارة).
• اإلدارة املستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي (بما في ذلك البنية التحتية املستدامة ملياه الشرب النظيفة و/أو الصالحة للشرب ،ومعالجة مياه
الصرف الصحي ،وشبكات الصرف الصحي الحضرية املستدامة).
• التكيف مع تغير املناخ (بما في ذلك نظم دعم املعلومات ،مثل نظم مراقبة املناخ واإلنذار املبكر).
ً
ً
• اقتصاد فعال بيئيا أو دائري ،يتبنى منتجات وتكنولوجيات وعمليات إنتاج (مثل تطوير وإدخال منتجات مستدامة بيئيا ،مع ملصق بيئي أو شهادة
بيئية ،تغليف وتوزيع فعالين للموارد).
ً
• املباني الخضراء التي تفي باملعايير أو الشهادات اإلقليمية أو الوطنية أو املعترف بها دوليا.
منذ أول اصدار للصكوك الخضراء ،جمع البنك الدولي أكثر من  13مليار دوالر من خالل ما يقرب من  150صك أخضر بعشرين عملة ملستثمرين
ومؤسسات استثمارية حول العالم .وفي نهاية السنة املالية  ،2018كان هناك  91مشروعا مستحقا للتمويل بالصكوك وتعهدات بإجمالي  15.4مليار دوالر.
من هذه التعهدات ،تم تخصيص  8.5مليار من إيرادات الصكوك الخضراء وصرفها لدعم املشاريع في  28بلدا ،و  6.8مليار أخرى في طريقها
للصرف .وبحلول  30جوان  ،2018كانت مشاريع الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والنقل النظيف تمثل أكبر القطاعات في حافظة املشاريع
املستحقة لل صكوك الخضراء .هذه القطاعات مجتمعة شكلت ما يقرب من  %69من التزامات الصكوك الخضراء (البنك الدولي .)2019 ،والجدول والشكل
املواليين يوضحان حجم الصكوك الخضراء املوجهة لكل قطاع حتى  30جوان .2018

396

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 392-404

الصكوك الخضراء كخيارلتمويل االستثمارفي الطاقات املتجددة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

رحمان وآخرون

جدول ( :)1الصكوك الخضراء حسب القطاعات حتى  30جوان ( 2018الوحدة :ملياردوالر)

اجمالي التعهدات
التعهدات املخصصة
واملصروفة على املشاريع

الطاقة املتجددة
وكفاءة استخدام
الطاقة
6.1
3.7

النقل
النظيف

املياه ومياه
الصرف الصحي

5.2
2.2

1.3
0.8

ادارة
النفايات
الصلبة
0.1
0.1

الزراعة واستخدام
األراض ي والغابات
واملوارد البيئية
1.8
0.9

البنية التحتية،
البيئة املبنية
وغيرها
0.9
0.7

املجموع

15.4
8.5

Source: World Bank (2018). The World Bank Green Bond Impact Report 2018. USA. P 8.

الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة
22%

النقل النظيف
المياه ومياه الصرف الصحي
ادارة النفايات الصلبة
الزراعة واستخدام األراضي والغابات
والموارد البيئية
البنية التحتية ،البيئة المبنية وغيرها

50%
12%
5%
-1%
6%

5%

شكل ( :)1نسب تمويل الصكوك الخضراء لكل قطاع
املصدر :مخرجات برنامج  Excelباالعتماد على الجدول 1

أما من حيث املناطق فقد استحوذت منطقة شرق آسيا والباسفيك على النسبة األكبر من حافظة املشاريع املستحقة لصكوك الخضراء وقدرت بـ
 %38تلتها أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة  ،%25ثم جنوب آسيا فأوروبا وآسيا الوسطى بنسب  %18و  %13على التوالي ،لتأتي منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا بأقل نسبة وقدرت بـ  ،%6وهذا ما يترجم ضعف استغالل املنطقة لهذا النوع من األدوات املالية املستحدثة والتي ستساهم
في تمويل مشاريع الطاقات املتجددة وتحقيق اإلنتقال الطاقوي املنشود في املنطقة ،بالرغم من إمكانيات املنطقة الكبيرة من الطاقات املتجددة( .أنظر
الشكل والجدول املواليين).
جدول( :)2الصكوك الخضراء حسب املناطق حتى  30جوان  ( 2018الوحدة :ملياردوالر)
شرق آسيا
والباسفيك

أوروبا وآسيا الوسطى

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي

الشرق األوسط
وشمال افريقيا

جنوب آسيا

املجموع

اجمالي التعهدات

5.9

1.9

3.9

0.9

2.8

15.4

التعهدات املخصصة واملصروفة
على املشاريع

3.0

1.3

2.6

0.3

1.4

8.5

Source: World Bank (2018). The World Bank Green Bond Impact Report 2018. USA. P 9.

شكل( :)2نسب التمويل بالصكوك الخضراء حسب املناطق
Source: World Bank (2018). The World Bank Green Bond Impact Report 2018. USA. P 9.
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ً
واعتبارا من جويلية  ،2014قدرت الصكوك املرتبطة باملناخ 3بحوالي  502.6مليار دوالر أمريكي على مستوى العالم (قفزة هائلة من  174مليار دوالر
أمريكي في عام  .)2012في تقريره" ،تحجيم اقتصاد املناخ" ،يقدر بنك  )Hong Kong & Shanghai Banking Corporation( HSBCأن حوالي  10تريليونات
دوالر أمريكي من االستثمارات الرأسمالية التراكمية سيتم نقلها نحو الطاقة منخفضة الكربون وحدها بين عامي  2010و .2020عالوة على ذلك ،هناك
أكثر من  1300موقع على مبادئ األمم املتحدة لالستثمار املسؤول ) (UN PRIتمثل أكثر من  45تريليون دوالر أمريكي من األصول املدارة من  4تريليونات
دوالر أمريكي في عام .( Environmentally-conscious and socially responsible investment, 2015( 2006

 .2أهمية الصكوك الخضراء ودورها في تمويل االستثمارفي الطاقات املتجددة في املنطقة:

ً
تتمتع الصكوك الخضراء بالقدرة على زيادة توسيع هذه السوق وأيضا املساعدة على سد الفجوة بين عاملي املال التقليدي واإلسالمي .ويجب أن
تكون الصكوك جاذبة للمستثمرين التقليديين إذا كانت تدر عائدات معقولة متوائمة مع املخاطر ومسوقة بالشكل الالئق .ويمكن أن تكون الصكوك التي
ً
ً
ً
تستوفي هذه املعايير وتوفر التمويل ملشروع مستدام بيئيا جاذبة بشكل خاص للمستثمرين الذين يولون اهتماما خاصا للبيئة لسببين رئيسين (زرفوس ،
:)2017
ً
• توفر الصكوك للمستثمرين درجة عالية من الثقة بأن أموالهم ستستخدم لغاية معينة .والتزاما بمبادئ الشريعة اإلسالمية األساسية ،ستوجه األموال
التي تمت تعبئتها من خالل إصدار الصكوك إلى االستثمار في أصول ومشاريع معلومة .ومن ثم ،فإذا كانت الصكوك مصممة بحيث تقدم األموال ملشروع
معين للبنية األساسية ،كمشروع للطاقة املتجددة ،فثمة فرصة ضئيلة في أن توجه أموال املستثمرين ألغراض أخرى.
ً
• توجد منتجات استثمارية منصبة على البيئة على جانب األسهم من أسواق رأس املال أكثر منها على جانب أدوات الدخل الثابت .ونظرا ألن أغلب
ً
املستثمرين املستدامين بيئيا يرغبون في أن يعرفوا بالضبط كيف ستستخدم أموالهم ،فإن الصكوك التي تمثل التزامات عامة ملن يصدرها تتمتع
بجاذبية محدودة ،إال إذا أوفت كل األنشطة التي تمارسها الجهة املصدرة للصكوك باملعايير البيئية للمستثمر .ويمكن أن تساعد الصكوك ،التي تشبه
ً
في أغلب األحوال أوراقا مالية تقليدية ذات دخل ثابت ،على سد فجوة توفير الدخل الثابت للمستثمرين في األنشطة البيئية لدرجة أن عائدات الصكوك
ً
مخصصة لغرض معين يستفيد بيئيا.
2،1مالءمة أنواع الصكوك لسلسلة إمدادات الطاقة املتجددة:
ً
توفر سلسلة إمدادات الطاقة املتجددة فرصا ألنواع مختلفة من إصدارات الصكوك لتغطية احتياجات االستثمار .وفيما يلي بعض صيغ التمويل
ً
املستعملة في تمويل مشاريع الطاقة املتجددة -تجدر االشارة أن هناك صيغا أخرى للتمويل كاملرابحة ،السلم ،املضاربة ،الوكالة -السيما في منطقة MENA
(:)PWC, 2016
• استصناع (سند مشروع إسالمي) :ينطبق االستصناع فقط على األصول غير املوجودة والتي تحتاج إلى تصنيع .من خالل االستصناع ،يعد طرف
ً
واحد بتسليم منتج وفقا ملواصفات معينة ،في وقت متفق عليه وبسعر متفق عليه .ويمكن أن يشمل ذلك أي سلعة أو أصل ،مثل املباني أو املصانع
ً
أو الطائرات أو السفن .لذلك يمكن استخدامه أيضا لبناء (تركيب) أصول الطاقة املتجددة ،مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .يمكن
استخدام االستصناع لتمويل البناء أو النفقات الرأسمالية ،وهو يسمح بدفع التمويل على أقساط قبل أو بعد تسليم األصل على النحو املتفق
عليه بين الطرفين .ل قد تم اختبار وتجربة االستصناع على نطاق واسع .ومع ذلك ،يمكن أن توجد تعقيدات في نطاق األصل الفعلي وتصنيعه.
• اإلجارة (صكوك التأجير التمويلي) :اإلجارة هي هيكل الصكوك األكثر شيوعا في الشرق األوسط ،وال يمكن استخدامه إال مع األصول املوجودة
واملوجودة فعليا ،مثل األراض ي أو املباني .وهذا يجعلها قابلة للتطبيق على تمويل البنية التحتية للطاقة املتجددة في املرحلة التشغيلية ،بعد انتهاء
البناء يجب أن يتكون مجمع األصول الخضراء األساس ي من أصول بقيمة سوقية مساوية على األقل ملبلغ إصدار الصكوك .تعمل اإلجارة على نموذج
البيع والشراء ،على سبيل املثال محطة للطاقة الشمسية ،من جهة إصدار الصكوك .يقوم املستثمرون بشراء األصول الخضراء ،ثم تأجيرها مرة
أخرى للمصدر ،مع توفير مدفوعات اإليجار العائد للمستثمر.
• املشاركة (املشروع اإلسالمي املشترك) :تقدم املشاركة شراكات في األصول املادية .يمكن أن تتكون مجموعة األصول من أصول موجودة ،أو أصول
جديدة تم شراؤها باستخدام عائدات الصكوك والتي تتوافق مع املعايير املوضوعة لتجميع األصول .يتمثل االختالف الرئيس ي بين االستصناع
واإلجارة في أن املستثمر يتحمل أيضا حصة في الخسائر ،على أساس املشاركة في رأس املال .هذا يجعلها أقرب إلى األسهم التقليدية من السندات،
على الرغم من أن املستثمرين ليس لديهم حصة ملكية في الجهة املصدرة ،فقط األصول ،تحت أي هيكل للصكوك .وبالتالي ،يمكن أن توفر صكوك
املشاركة الخضراء فرصة للمستثمرين ذوي التفضيالت املرتفعة لعائد املخاطر .قد يختلف التعرض للمخاطر حسب املرحلة التي يتم تمويلها من
 3صكوك املناخ ( ) climate bondsهي صكوك مديونية طويلة األمد تصدر خصيصا لتمويل مشاريع تخفيف تأثيرات تغير املناخ والتكيف معها ،وتنتج عائدات ثابتة للمستثمرين على
املدى البعيد .وتضمن الجهة املصدرة سداد الدين إضافة إلى فائدة «استحقاق» بعد فترة زمنية معينة.
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ً
مشروع الطاقة املتجددة :املخاطر أعلى في مرحلة البناء ،ومنخفضة نسبيا في املرحلة التشغيلية .يمكن تعيين مشاركة األرباح على نسبة متفق عليها
ً
مسبقا ،والتي يمكن أن تختلف عن نسبة مشاركة الخسارة .تم تجربة واختبار املشاركة وتم قبولها على نطاق واسع في الشرق األوسط.
 2.2االستثمارفي الطاقة املتجددة في املنطقة:
ً
ارتفع الطلب على الطاقة بنحو  %6سنويا على مدى السنوات العشرة املاضية .في عام  ،2020من املتوقع أن يكون الطلب على الكهرباء أعلى بنسبة
 %84من مستويات  ،2010األمر الذي سيتطلب تركيب  135جيغاوات ساعة إضافية من الطاقة املولدة ،بتكلفة تبلغ حوالي  450مليار دوالر .في الوقت
نفسه ،مع انخفاض مخزون الوقود األحفوري بشكل متزايد وتوافر املزايا النسبية املناخية لصالح توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية .وتهدف
الدول العربية إلى زيادة توليد الطاقة املتجددة من  12جيغاوات ساعة في عام ( 2013تمثل  %6فقط من توليد الطاقة) إلى حوالي  75جيغاوات ساعة
بحلول عام  2030لسد فجوة الطاقة املوجودة في هذه االقتصاديات ( .)ALAM and Al,2016
توجد بعض األسواق الواعدة للطاقة املتجددة ،وعلى وجه الخصوص الطاقة الشمسية ،في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا كاملة ،حيث تتمتع
بالكثير من الشمول والنمو السريع في الطلب على الكهرباء في معظم البلدان .من املؤكد أن هذه املنطقة حققت زيادة بنسبة  %61في استثمارات الطاقة
الخضراء في عام  ،2018إلى مستوى قياس ي بلغ  16.1مليار دوالر .حصلت الطاقة الشمسية على حصة األسد من املجموع ،حيث بلغت  10.1مليار دوالر،
ً
بزيادة  ،%19ولكن كانت هناك أيضا قفزة في االستثمار في الرياح .وجاءت معظم االستثمارات في الطاقة الجديدة ( 12.6مليار دوالر) في شكل مشاريع كبيرة
ً
النطاق ،ولكن كان هناك أيضا ما يقدر بنحو  3.4مليار دوالر لتمويل أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة ،وهو أعلى مستوى محقق حتى اآلن.
جدول( :)3حجم االستثمارات في الطاقة املتجددة في منطقة  MENAخالل الفترة ( 2018-2004الوحدة :مليار دوالر)
السنوات

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

حجم
االستثمار

0.6

0.8

1.2

1.8

2.2

1.5

4

3.1

9.7

8.8

8

11.6

7.5

10.1

16.1

Source: IRENA (2019). Global trends in renewable energy investment. https://www.irena.org/Statistics/View-Data-byTopic/Finance-and-Investment/Investment-Trends

ُ
تعد دولة املغرب متميزة في استغالل مصادر الطاقة املتجددة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا منذ عدة سنوات ،حيث أن حجم االستثمار الكلي
في كل عام يعتمد على توقيت صفقات معينة .في عام  ،2018بلغت استثمارات الطاقة الشمسية  2.6مليار دوالر ،أي زادت بأكثر من الضعف عن العام
الذي سبقه .أما استثمارات طاقة الرياح فبلغت  439مليون دوالر .كما نجد أنه من بين األسواق التي برزت في السنوات األخيرة هي سوق مصر ،حيث شهد
ً ً
اإلجمالي واملقدر بـ  967مليون دوالر انخفاضا كبيرا من  3.4مليار دوالر في عام  ،2017ولكن هذا يعكس توقيت عمليات التمويل التي تأتي خارج جوالت
ً
بدال من أي مشكلة أساسية .وتهدف البالد إلى الوصول إلى  %20من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة بحلول عام  ،2022و %41بحلول
املزاد
عام .2035
ً
ومن بين الدول التي قاربت حاجز االستثمار البالغ مليار دوالر في عام  ،2018كانت اململكة العربية السعودية األكثر ارتفاعا ،حيث حققت أعلى
إجمالي حتى اآلن ،حيث بلغت  651مليون دوالر ،وذلك بفضل مشاريع الطاقة الشمسية .باإلضافة إلى اإلمارات العربية املتحدة ،التي حققت  1.9مليار
دوالر في استثمارات الطاقة الشمسية في عام .)Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF, 2019( 2017
تقود مشاريع الطاقة الشمسية استثمارات جديدة كبرى في املنطقة .من خالل مشاريع مثل مدينة مصدر في أبو ظبي واملبادرة الصناعية ديزرتك
التي تقودها أملانيا ) ، (DIIمن املتوقع أن تكون املنطقة قادرة على تصدير الطاقة في جميع أنحاء املنطقة وإلى أوروبا .تشارك شركة شمس للطاقة وحدها
في استثمار بقيمة  600مليون دوالر لبناء واحد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية املركزة في العالم ( .)Climate Action, 2012
وبما أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هي املستحوذة على الجزء األكبر من حجم الطلب الجديد على الطاقة املتجددة في املستقبل فهذا
ً
يجعل منها محط اهتمام متزايد في هذا املجال ،وفي هذا الصدد فبإمكان دول وحكومات املنطقة االستثمار والرهان مستقبال على تمويل مشاريع الطاقات
املتجددة وذلك عبر التركيز على بعض الحلول والتدابير التي من املمكن أن تساهم على هذا األمر ومنها (التزروتي :)2017 ،
ً
ً ً
• التعويل على بنوك التنمية باملنطقة :بإمكان مختلف بنوك التنمية املوجودة باملنطقة العربية أو حتى خارجها أن تلعب دورا كبيرا وحاسما في تمويل
املشاريع التي تعود بالفائدة على التنمية والبيئة .حيث يمكن في هذا اإلطار تعزيز نماذج التنمية التقليدية املستخدمة في تمويل مشاريع البنية
التحتية الكبيرة لتسريع عجلة اعتماد تقنيات الطاقة املتجددة وتوسيع نطاق انتشارها وتكرار التجارب الناجحة في بلدان مختلفة .إذ يمكن أن تلعب
ً ً
بنوك التنمية دورا مهما في تصميم األدوات املالية التي تسمح للمستثمرين من القطاع الخاص باملساهمة في مكافحة تغير املناخ .ولكن التحدي الذي
يواجه التمويل اليوم لم يعد يقتصر على الكم .فبرغم أن املصادر املحتملة لتمويل مشاريع التنمية الرحيمة بالبيئة تشمل اآلن صناديق التقاعد
وشركات التأمين واملؤسسات وصناديق الثروة السيادية ،فإن األمر املفقود في كثير من األحيان هو اآلليات الكفيلة بضمان توجيه االستثمارات إلى
مشاريع مستهدفة بعناية وتتسم بالفعالية.
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ً
• الصكوك الخضراء أو صكوك املناخ :هي أحد الحلول التي يعول عليها كثيرا لتمويل العديد من املشاريع الخضراء في العالم ،حيث تتسم الصكوك
الخضراء بالدخل الثابت ،وبكونها أدوات مالية يسهل تسييلها ،كما يقتصر تخصيص األموال التي تدرها على مشاريع التخفيف من آثار تغير املناخ
والتكيف معه هذه اآللية تتمتع بكل خصائص الصكوك التقليدية ،ولكنها مدعومة باالستثمارات التي تساهم في التنمية املستدامة أو مكافحة تغير
املناخ .إذ تعد الصكوك الخضراء آلية فعالة يمكن أن تلعب دورا كبيرا في جهود مكافحة الظاهرة .كما أن الدول العربية بإمكانها االستفادة من
التجارب العاملية في هذا املجال.
• الفرص االقتصادية الهائلة للدول :اآلفاق املستقبلية الواعدة لالقتصاد األخضر يجعل منه أحد أكبر الفرص االستثمارية املغرية للخواص
ً
وللحكومات ،حيث يمكن لالستثمار في الطاقة املتجددة أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الحكومات واملؤسسات املالية الخاصة ،فاألخيرة يمكن
ً
ً
ً
أن تلعب دورا رياديا يغني الحكومات كاهل التكاليف الحالية املكلفة نسبيا .فنظرا للفجوة الكبيرة بين الطلب على الطاقة وإنتاجها في املنطقة،
ً
ً
سيشهد الطلب على تمويل مشاريع الطاقة املتجددة نموا متسارعا خالل األعوام املقبلة ،مما يحتم على قطاع الطاقة املتجددة االستفادة من
مجموعة متنوعة من مصادر السيولة بهدف تلبية هذا الطلب.
 2،3الصكوك الخضراء وصكوك املناخ كوسيلة لتمويل مشاريع الطاقة املتجددة في املنطقة:
ً ً
ُيعد التمويل مكونا مهما للغاية لبناء بنية تحتية خضراء وهذا صحيح أكثر في سياق الصعوبة االقتصادية .سوف تستفيد مؤسسات اإلقراض
اإلسالمية التي تنش ئ آليات مالية من نمو الطاقة املتجددة.
يمثل االستثمار من خالل الصكوك الخضراء وسيلة تمويل غير مستغلة لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي تحتل الصدارة في التمويل
اإلسالمي .بما أن الصكوك الخضراء تشير إلى وجود مزيج جيد بين السمات اإليجابية للصكوك الخضراء (مع توجهها األخالقي الصديق للبيئة) وامليزات
الجذابة للتمويل اإلسالمي (بخصائصها املدعومة باألصول) ،يجب أن يكون لها طلب متزايد في املستقبل القريب (.(ALAM and Al, 2016
وبالنظر إلى اإلمكانات الهائلة لسوق الصكوك ،فإن الصكوك الخضراء في وضع جيد لالستفادة من القطاع غير املستغل الصديق للبيئة .املجال
اآلخر الذي يمكن للصكوك الخضراء االستفادة منه هو توفير التمويل لتوليد الطاقة املتجددة أو تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة على نطاق واسع
ً
في املدن والصناعات .فإصدار الصكوك املتعلقة باملناخ ،وهي أوراق مالية طويلة األجل يتم إصدارها خصيصا لتمويل مشاريع التخفيف من آثار تغير
املناخ والتكيف معه ،يمكن أن يؤدي إلى إعادة تكوين مستقر للمستثمرين على املدى الطويل .املصدر يضمن سداد الديون زائد معدل العائد بعد فترة
زمنية معينة .تفيد صحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة باللغة اإلنجليزية في أبو ظبي بأن "الصكوك الخضراء يمكن أن توفر ما يصل إلى  300مليار دوالر ملشاريع
مكافحة تغير املناخ .وسوف توفر الصكوك املناخية ،بصفتها مؤيدة للصكوك الخضراء ،وسيلة جديدة للحكومات والهيئات التجارية في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا لجمع رأس املال القتصاد منخفض الكربون مما يتيح لها االعتماد على مصادر الطاقة املتجددة ،مثل الطاقة الشمسية وطاقة
الرياح ،لتلبية الطلب على الكهرباء املحلية.
وستوفر الصكوك الخضراء التمويل الالزم لالستثمارات في توليد الطاقة املتجددة واملباني واملصانع ذات الكفاءة العالية .حتى تدابير التكيف مع
تغير املناخ قد تكون مؤهلة للحصول على التمويل من خالل إصدار صكوك خضراء بفضل العوائد املستقرة وطويلة األجل .فقد ُ
صمم ترويج الصكوك
املناخية لجذب الصناديق اإلسالمية الخاضعة لإلدارة إلى االستثمارات املنخفضة الكربون في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وأصبحت هذه
كاف لتوفير هذا النوع من التمويل املستدام الالزم لالستثمار في خفض
األموال جذابة في وقت لم تتحقق فيه سيناريوهات التمويل البديلة حتى اآلن بشكل ٍ
انبعاثات الكربون أو التكيف مع املناخ نطاق واسع بما يكفي إلحداث تأثير قوي في مواجهة تغير املناخ القريب ).)ALAM and Al, 2016
تتضمن الصكوك الخضراء املصادقة على وثيقة االعتماد البيئي للسند فضال عن امتثال ضمان الدين للشريعة اإلسالمية .ولضمان االمتثال للمناخ
والشريعة ،تتولى مبادرة صكوك املناخ ،باالشتراك مع مجلس صناعات الطاقة النظيفة ،وهو مجموعة تجارية مقرها أبو ظبي ،تأليف هيئة لوضع معيار
َّ
مصدق ومعتمد ليساهم في تخفيض االنبعاثات
صكوك املناخ .وسوف يستخدم هذا املعيار لتوفير ضمانات للجهات املصدرة واملستثمرين بأن الصك
ً
الكربونية .ومن خالل العمل معا ،تأمل مبادرة صكوك املناخ ومجلس صناعات الطاقة النظيفة إشراك الحكومات والصناعة واملستثمرين في تطوير إطار
تنظيمي وسياس ي للصكوك الخضراء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .واملجلس هو شركة ال ربحية تمثل القطاع الخاص املنخرط في مشاريع
الطاقة النظيفة في املنطقة ،وهو مسجل في مدينة مصدر في أبو ظبي (مجلة البيئة والتنمية.)2012 ،
أطلقت مبادرة الصكوك املناخية ومجلس أعمال الطاقة النظيفة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجمعية الخليج للسندات والصكوك
مجموعة عمل الصكوك الخضراء للمساعدة في تسويق وتطوير أفضل املمارسات لتعزيز إصدار الصكوك الخضراء .وقام بنك أركابيتا ()Arcapita Bank
الذي يتخذ من البحرين مقرا له ،وهو أحد أوائل املمولين اإلسالميين الذين دخلوا الى السوق الخضراء ،بانشاء مشروع مشترك ) (JVمع Englefield
) (RWE npower ،Capitalفي عام .)Climate Action, 2012( 2004
صدر أول صك أخضر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من قبل بنك أبو ظبي الوطني ،حيث تم تخصيص  587مليون دوالر لتمويل مشاريع
تساهم في التصدي للتغيرات املناخية وحماية املوارد الطبيعية .وبلغت الصكوك الخضراء في اإلمارات العام املاض ي  %40من إجمالي الصكوك ،متفوقة
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على الواليات املتحدة وفرنسا في إصدارات الصكوك الخضراء حسب التقرير الذي أصدره بنك أبو ظبي األول ،واستخدمت الصكوك الخضراء في تمويل
ستة مشاريع هامة باإلمارات ،منها مشروعان لتوليد الطاقة الشمسية ،وقد استحوذا على نسبة  %14.1من إجمالي اإلصدارات ،ومشروع لألبنية الخضراء،
استحوذ على نسبة  ،%4.5بينما استأثر مشروعان لتبريد املناطق بنسبة  %13.9من جملة الصكوك ،فيما استحوذ املشروع األخير ملعالجة مياه الصرف
وإعادة التدوير على  .%7.3وتمكنت مجموعة البنك الشعبي املغربي في عام  2017من إنجاز أول إصدار لصكوك خضراء باليورو ،تم توجيهه لتمويل
مشاريع الطاقات املتجددة واالقتصاد األخضر في املغرب .وبلغت حصيلة االكتتاب في هذا اإلصدار ،الذي صادقت عليه الهيئة املغربية لسوق الرساميل،4
حوالي  151مليون دوالر ( 1.5مليار درهم) ،وتوزعت حصيلته بين مؤسسة التمويل الدولية ،التابعة للبنك الدولي واملكلفة بدعم القطاع الخاص ،بمبلغ
 100مليون يورو ،والوكالة الفرنسية للتنمية بروباركو ،بمبلغ  35مليون يورو (السندات الخضراء.)2019 ،
ً
وهناك عدد من البلدان في الشرق األوسط تدرس حاليا إصدار الصكوك الخضراء على املستوى السيادي .على سبيل املثال ،أصدر األردن مؤخرا
ً
صكوكا ذات سيادة ،والتي دعمتها وكالتان للتنمية متعددة األطراف -املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص ) ، (ICDوالتي تعتبر ركيزة القطاع الخاص
ً
ً
في البنك اإلسالمي للتنمية ) ، (IDBالوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( .)JICAوعلى الرغم من أن الحجم املبدئي للصفقة كان صغيرا نسبيا بقيمة  48مليون
ً
ً
دوالر أمريكي ،إال أن املبادرة تعد تطورا ملحوظا في املنطقة وسوف تشجع على املزيد من اإلصدارات .ومن املثير لالهتمام أن األردن نشط في تطوير الطاقة
الشمسية بمساعدة من التعاون املالي الدولي ) (IFCوكان لألخير دور فعال في هيكلة قرض إسالمي مشترك لتمويل مشروع للطاقة في العراق ( Deloitte,
.)2017

 .3التحديات التي تواجه الصكوك الخضراء كوسيلة للتمويل في املنطقة:
بموجب الدراسات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،فإن أهم التحديات التي تواجه الصكوك الخضراء تكمن في ضعف عدد
املستثمرين املحليين ،وضعف نظام التصنيف االئتماني .إضافة إلى عدم وجود معايير لقياس العوائد ،وعدم وجود أدوات التحوط من املخاطر وعدم
كفاية السيولة في السوق .كما يمكن تلخيص أهم هذه التحديات بما يلي (إتحاد هيئات األوراق املالية العربية:)2017 ،
• نقص الوعي بمزايا الصكوك الخضراء واملبادئ التوجيهية واملعايير الدولية ذات العالقة :يمثل عدم معرفة املعايير الدولية القائمة ،إضافة إلى عدم
فهم الفوائد املحتملة لسوق الصكوك الخضراء لدى كل من صانعي السياسات والجهات التنظيمية ،ومصدري الصكوك واملستثمرين عقبة هامة
عند عدد من الدول.
• عدم وجود مبادئ توجيهية محلية :يمكن أن تختلف التحديات البيئية من دولة إلى أخرى ،لذلك يمكن استخدام سياسة الحوافز لدعم سوق
الصكوك الخضراء املحلي .وقد تتطلب بعض هذه األسواق تعريفات وإفصاح إضافي إلى جانب مبادئ الصكوك الخضراء .بالنسبة لهذه البلدان،
يتمثل العائق األول في عدم وجود تعريفات محلية ومتطلبات اإلفصاح عن الصكوك الخضراء.
• تكاليف متطلبات الصكوك الخضراء :يتم التحقق من حالة الصكوك الخضراء ،ومراقبة استخدام الجهة املصدرة للعائدات من قبل جهة ثانية أو
ضمان طرف ثالث (مثل شركات املحاسبة ووكاالت األبحاث املتخصصة) .ومع ذلك ،فإن العديد من املصدرين ال يعرفون كيفية القيام بعملية
ً
ً
التحقق .في بعض األسواق ،تعتبر تكلفة الحصول على رأي ثان أو ضمان طرف ثالث أمرا مكلفا لذلك فهو يمثل عائقا لبعض الشركات املصدرة
الصغيرة .إضافة إلى ارتفاع تكاليف إدارة متطلبات اإلفصاح.
• عدم توفر تصنيفات ومؤشرات ،وقوائم الصكوك الخضراء :تساعد التصنيفات االئتمانية الخضراء ،والتي تتضمن املعلومات البيئية الخاصة
ً
بتصنيفات الصكوك ،على تقييم االتساق بين الصكوك الخضراء مع املبادئ التوجيهية واملعايير الدولية ،ويمكن أن تساعد أيضا املستثمرين على
فهم تأثير العوامل البيئية على املخاطر اإلجمالية للجهات املصدرة .ويمكن ملؤشرات الصكوك الخضراء توجيه املستثمرين لالستثمار في الصكوك
الخضراء التي تلبي احتياجاتهم .
• نقص الصكوك الخضراء املطروحة من خالل الصكوك الخضراء ،مع التأكيد على أهمية التعرف على كيفية تقييم إذا ما كانت الصكوك خضراء أم
ال ،فعدد الصكوك التي تلبي واحدة من املعايير الحالية ويكمن اعتبارها صكوك خضراء يمكن أن تكون أكبر بكثير من عدد الصكوك الخضراء
ً
املتواجدة حاليا.

 4قامت الهيئة املغربية لسوق الرساميل ،بتاريخ  2016/11/15بالتأشير على بيان املعلومات األولي املتعلق بإصدار للصكوك من فئة الصكوك الخضراء بمبلغ أقصاه  2مليار درهم أو
ما يعادله من العملة أو العمالت األجنبية من طرف البنك الشعبي املركزي .مدة هذه الصكوك من  7الى  10سنوات .ويتوفر البنك الشعبي املركزي على محفظة من املشاريع الخضراء في
الطاقة املتجددة والنجاعة الطاقية والتي يفوق حجمها اإلجمالي مليار يورو .وشكل هذا اإلصدار السندي األخضر موضوع انتقاء عدد محصور من املشاريع في الطاقة املتجددة عبر ربوع
املغرب .ويتعلق األمر باملشاريع املستوفية للشروط والتي لها أثر بيئي إيجابي سيساهم في أهداف االستدامة البيئية املعتمدة من طرف هيئة التصديق ( GREEN INVESTMENT
ً
 )BANKطبقا ملعايير تقييم األثر البيئي وملبادئ الصكوك الخضراء.
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• صعوبة نفاذ املستثمرين الدوليين إلى األسواق املحلية :يجد املستثمرون الدوليون صعوبة في الوصول إلى بعض األسواق املحلية .فمن بين الصعوبات
التي تعترضهم نجد التعاريف الخاصة بالصكوك الخضراء ومتطلبات اإلفصاح تختلف من سوق إلى آخر .هذه االختالفات تزيد من تكاليف
املعامالت ،حيث تحتاج الصكوك الخضراء املعترف بها في سوق واحدة إلى إعادة تسمية أو إعادة اعتماد في سوق أخرى .إضافة إلى عدم وجود أي
حماية من املخاطر (على سبيل املثال ،ضد مخاطر العملة).
• عدم توفر املستثمرين املحليين يتم شراء الصكوك الخضراء في بعض األسواق في الغالب من قبل املستثمرين املحليين إما بسبب ضوابط رأس املال
أو الحواجز التعريفية ،لذلك فإن وجود مستثمرين مهتمين بالصكوك الخضراء يعتبر أمرا أساسيا لضمان وجود طلب كاف.

الخاتمة:

ً
أمام الرهانات املفروضة ملواجهة التدهور البيئي وتحقيق أهداف األلفية ،يلزم املؤسسات الدولية وحكومات الدول العمل جنبا إلى جنب من خالل
إرساء معالم التنمية وفق ما تقتضيه أهداف األلفية املوضوعة أفق سنة  2030إلى  .2050وما دام العائق الرئيس ي يكمن في تمويل العملية فإنه والبد أن
تثمن مبادرات التمويل األخضر املستدام واملتمثل هنا في الصكوك الخضراء ملا تجمعه من خصائص تخولها ألن تكون البديل األنسب ليس فقط لتمويل
البرامج الخضراء أو املستدامة وإنما كبديل استراتيجي يعمل ضمن فلسفة وضوابط املالية اإلسالمية التي استطاعت مواجهة فشل املالية التقليدية من
جهة ،ومن جهة أخرى ملا يمثله من عامل جذب عن السلوك األخالقي للمستثمر .ويبقى بطء نمو هذا النوع من التمويل واملتمثل في الصكوك الخضراء
يمثل تحد ي يقوض فرص نجاحها في أسواق املال العاملية .أين تعتبر التحديات القانونية والتنظيمية وكذا تلك املتعلقة بضوابط التقييم الدولي ،من أهم
التحديات التي البد من تجاوزها لضمان قبول الصكوك الخضراء من قبل املستثمرين الدوليين الذين يراهنون على استخدامها كبديل مبتكر .هذا البديل
الذي يحتاج للتطوير خاصة فيما تعلق بجانب املخاطر والذي يمثل الهاجس األكبر أمام املستثمرين.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1إتحاد هيئات األوراق املالية العربية ،أسواق رأس املال الخضراء ،أخبار االتحاد ،اإلصدار رقم ( )15أكتوبر  -نوفمبر  -ديسمبر  ،2016جانفي .2017
 .2البنك الشعبي .)2016( .ملخص بيان املعلومات األولي :إصدار سندات من فئة السندات الخضراء ،املغرب ،ص.4-3
 .3منار تيسير بطاينة (" .)2020صيغ التمويل اإلسالمي من منظور اقتصاد املشاركة" .املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال.253 -240 :)2(8 :
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Abstract: Green Sukuk are a kind of Islamic financial instruments and relatively modern, which has become
increasingly important in recent years, as it is specifically directed to support projects related to climate or the
environment such as financing investments in renewable energy especially in the Middle East and North Africa, that
abounds with great potential from These energy sources, but under the required exploitation. The present study
aims to highlight the importance of providing adequate financing to finance renewable energy projects in the region
for the development of this sector, where green Sukuk is considered an appropriate financing tool. The descriptive
approach has been adopted and a number of results have been reached, the most important of which is that green
instruments are a strategic choice for promoting the renewable energy sector in the region and addressing
environmental challenges, particularly global climate change.
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امللخص:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف لألساليب املحاسبية اإلدارية املستخدمة في املشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم في منطقة تبوك ،ولتحقيق أهداف
هذه الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،حيث صمم استبيان لهذه الغاية وزع على عينة مكونة من  110شركات من مختلف القطاعات
اال قتصادية في املنطقة وتم استخدام مجموعة من األساليب االحصائية لتحليل البيانات واستخراج النتائج.
وتوصلت الدراسة إلى وجود تفاوت واضح في استخدام الوحدات االقتصادية الصغيرة واملتوسطة في منطقة تبوك لألساليب املحاسبية اإلدارية
ً
ً
التقليدية واألساليب الحديثة ،ففي الوقت الذي أظهرت الدراسة استخداما واسعا لألساليب املحاسبية اإلدارية التقليدية ،ولم تظهر اية فروق ذات
داللة احصائية في هذا االستخدام يمكن رده إلى حجم الشركات أو إلى الشكل التنظيمي للمحاسبة اإلدارية بالشركات أو القطاع الذي تنتمي اليه ،فقد
ً
أظهرت أن مستوى االستخدام ألساليب املحاسبة اإلدارية الحديثة كان متدنيا في كل من الشركات الصغيرة واملتوسطة وعدم وجود اختالف في االستخدام
لهذه األساليب يمكن رده إلى عوامل الحجم والشكل التنظيمي للمحاسبة اإلدارية والقطاع الذي تنتمي اليه هذه الشركات.
الكلمات املفتاحية :أساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية؛ األساليب املحاسبية اإلدارية الحديثة؛ املشاريع املتوسطة والصغيرة.

املقدمة:
جاءت املحاسبة اإلدارية كفرع من فروع املحاسبة لتلبية حاجة اإلدارة إلى نوعية معينة من املعلومات املتخصصة والدقيقة والسريعة الالزمة
ألغراض التخطيط واتخاذ القرارات وكذلك للمساهمة بدور أكبر في حل املشكالت اإلدارية التي يمكن أن تواجهها اإلدارة (Emily et al, 2007؛ كافي،
ً
 ،)2012ويوفر التطبيق الدقيق ألساليب املحاسبة اإلدارية فرصا لقادة املنظمات لتوجيه منظماتهم في االتجاه الصحيح وتعزيز الربحية ،ومرت املحاسبة
اإلدارية بالعديد من التطورات سواء من حيث املفهوم أو األساليب العلمية أو األهداف أو الدور الذي يمكن أن تلعبه في تحقيق أهداف املنظمة والجهات
ً
ً
ذات العالقة سواء كانت هذه الجهات داخلية أم خارجيةـ ولعبت التطورات التكنولوجية والتوظيف االيجابي لها دورا كبيرا في تطوير واستخدامات أساليب
املحاسبة اإلدارية الحديثة استجابة للتغيرات الجذرية في بيئة التصنيع الحديثة التي انعكست بدوها على تطوير أساليب املحاسبة اإلدارية لتتالءم مع
الخصائص التقنية الجديدة ( )Fahim,2013; Leite,2015 ; Emily et al, 2007
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية البحث من حيث إمكانية توفيرها لتصور وصفي تحليلي لواقع استخدام أساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية والحديثة يمكن من الوقوف
على مدى اهتمام املشاريع املتوسطة والصغيرة باملحاسبة اإلدارية ،ووعيها وإيمانها بالدور الذي يمكن ان تضطلع به ومدى متابعة هذه املشاريع للتطورات
في األساليب املحاسبية اإلدارية.
وعليه فإن البحث يهدف إلى توضيح اآلتي:
 .1التعريف باملحاسبة اإلدارية والدور الذي تلعبه وتوضيح أهم التطورات والتغيرات التي حدثت في بيئة األعمال وأثرها في تطور مفاهيم وأساليب ودور
املحاسبة اإلدارية.
 .2ما هو مستوى استخدام األساليب املحاسبية اإلدارية الذي تستخدمه املشروعات الصغيرة واملتوسطة في منطقة تبوك.
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 .3التعرف إلى ما إذا كان هناك أسباب تقف وراء التفاوت في استخدام األساليب والتقنيات املحاسبية اإلدارية بين الشركات في القطاعات االقتصادية
املختلفة.
مشكلة الدراسة:
تأتي مشكلة البحث من كون استخدام املحاسبة اإلدارية واختيار األساليب التي تحتاج اليها منظمات األعمال هو أمر اختياري تقدره إدارة الشركة
وفق مجموعة من املعايير التي تقدرها اإلدارة ،وتتلخص مشكلة الدراسة في التعرف إلى مدى استخدام املشاريع الصغيرة واملتوسطة ألساليب املحاسبة
اإلدارية التقليدية والحديثة ،والعوامل املؤثرة في االستخدام وفيما إذا كان هنا فروق باالستخدام يرد إلى متغيرات الشركة (الحجم ،النوع ،الشكل
التنظيمي للمحاسبة اإلدارية في الشركات) من خالل االجابة عن االسئلة التالية:
• ما مدى استخدام املشاريع الصغيرة واملتوسطة ألساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية؟
• ما مدى استخدام املشاريع الصغيرة واملتوسطة ألساليب املحاسبة اإلدارية الحديثة؟
• هل تتأثر درجة استخدام املشاريع الصغيرة واملتوسطة ألساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية يرد إلى متغيرات (الحجم ،النوع ،الشكل التنظيمي
للمحاسبة اإلدارية)؟
• هل تتأثر درجة استخدام املشاريع الصغيرة واملتوسطة ألساليب املحاسبة اإلدارية الحديثة يرد إلى متغيرات (الحجم ،النوع ،الشكل التنظيمي
للمحاسبة اإلدارية)؟
فرضيات الدراسة:
ولتحقيق أهداف البحث تم صياغة الفرضيات التالية :
الفرضية األولى :ال تستخدم منظمات األعمال في منطقة تبوك أساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية.
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين منظمات األعمال في منطقة تبوك في استخدام أساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية تعزى إلى
الشكل التنظيمي إلدارة املحاسبة اإلدارية أو الحجم أو طبيعة الشركات.
وتم اختبار هذه الفرضية من خالل ثالث فرضيات فرعية:
الفرضية الفرعية ( :)1-2عدم وجود اختالفات في درجة استخدام الشركات ألساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية يعزى إلى االختالف في الشكل التنظيمي
إلدارة املحاسبة اإلدارية بالشركات (قسم  ،موظف متخصص ،الخبرة).
الفرضية الفرعية ( :)2-2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين منظمات األعمال في منطقة تبوك في استخدام أساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية
تعزى إلى حجم الشركة.
الفرضية الفرعية ( :)3-2عدم وجود اختالفات في درجة استخدام الشركات ألساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية يعزى إلى االختالف في القطاع الذي
تنتمي اليه الشركات.
الفرضية الثالثة :ال تستخدم منظمات األعمال في منطقة تبوك أساليب املحاسبة اإلدارية الحديثة.
الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين منظمات األعمال في منطقة تبوك في استخدام أساليب املحاسبة اإلدارية الحديثة تعزى إلى
الشكل التنظيمي إلدارة املحاسبة اإلدارية أو الحجم أو طبيعة الشركات.
وتم اختبار هذه الفرضية من خالل ثالث فرضيات فرعية:
الفرضية الفرعية ( :)1-4عدم وجود اختالفات في درجة استخدام الشركات ألساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية يعزى إلى االختالف في الشكل التنظيمي
إلدارة املحاسبة اإلدارية بالشركات (قسم ،موظف متخصص ،الخبرة).
الفرضية الفرعية ( :)2-4عدم وجود اختالفات في درجة استخدام الشركات ألساليب املحاسبة اإلدارية الحديثة يعزى إلى االختالف في حجم الشركات
الصغيرة واملتوسطة.
الفرضية الفرعية ( :)3-4عدم وجود اختالفات في درجة استخدام الشركات ألساليب املحاسبة اإلدارية يعزى إلى االختالف في القطاع الذي تنتمي اليه
الشركات.
منهج الدراسة:
تستخدم الدراسة املنهج الوصفي التحليلي العتماده على وصف الحالة ،حيث يعتمد املنهج الوصفي على دراسة الواقع أو الظاهرة كما هي عليه في
وصفا ً
الواقع ويهتم بوصفها ً
تعبيرا ً
ً
كيفيا وتحليل أثر الشكل التنظيمي وحجم الشركة وطبيعة العمل على االستخدام لألساليب
دقيقا ويعبر عنها
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املحاسبية ،ولغرض هذه الدراسة تم رصد وتحليل أهم الدراسات التي تنأولت املوضوع ،كما تم تصميم استبيان خاص ووزع على عينة ممثلة ملختلف
شركات مجتمع الدراسة.
طرق جمع البيانات:
استخدم الباحث مصادر البيانات األولية والثانوية لجمع البيانات املطلوبة ألغراض استكمال الدراسة
• الكتب والدوريات واملواقع اإللكترونية ومحركات البحث.
• تم تصميم االستبيان لجمع البيانات ويتكون من ثالث اقسام ،يشتمل القسم األول على بيانات عن الشركة مثل طبيعة النشاط ،نوع الشركة،
إيرادات الشركة ،عدد العاملين .القسم الثاني يشتمل على معلومات عامه عن الهيكل التنظيمي للمحاسبة اإلدارية الجهة املسؤولة عن املحاسبة
اإلدارية وعدد العاملين فيها من حيث التخصص واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة ومجال الخبرة ،في حين يشتمل القسم الثالث على معلومات تتعلق
بمدى استخدام أساليب املحاسبة اإلدارية .
تم استخدام برامج التحليل االحصائي لتحليل البيانات واختبار الفرضيات حيث استخدمت االختبارات التالية:
• املتوسطات الحسابية
• االنحراف املعياري تم استخدامه
• اختبار ( one sample T-Test( T
• اختبار تحليل التباين االحادي

one way ANOVA

الدراسات السابقة:
بمراجعة الدوريات العلمية والدراسات ذات العالقة وجد العديد من الدراسات التي تناولت استخدام األساليب املحاسبة اإلدارية بشكل عام وفي
الشركات الصغيرة واملتوسطة بشكل خاص منها ما اقتصر على األساليب التقليدية ومنها ما تناول األساليب بصورة عامه ومن هذه الدراسات في ماليزيا
) (Ilias et al. 2010; Tuanmat & Smith 2011ومقارنه في سنغافورا الهند ماليزيا والصين ) (Sulaiman et al. 2004جنوب افريقيا (Waweru et al.
) 2004وفي االردن ) (Sleihat et al.2012وفي اململكة العربية السعودية (امللحم .)2003
• دراسة الفضل ( :)1997والتي هدفت إلى معرفة أثر متغيرات الحجم ونوع الشركة ومدى ادراك اإلدارة لحالة عدم التأكد واملؤهل العلمي للمدراء على
تطبيق مجموعة من األساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية ،وبينت الدراسة إلى وجود تأثير ملتغيرات نوع امللكية ،والتأهيل العلمي إلدارات الشركات
ومدى االدراك لحالة عدم التأكد البيئي على درجة تطبيق أساليب املحاسبة اإلدارية في حين لم تظهر الدراسة وجود تأثير ملتغيري حجم املشروع ونوع
املنتج .
• دراسة امللحم ( )2003وعنوانها "تطبيق أساليب املحاسبة اإلدارية في املنشآت الصناعية في اململكة العربية السعودية" هدفت الدراسة إلى
التعرف إلى استخدام مجموعة من أساليب املحاسبة اإلدارية في املنشآت الصناعية السعودية من خالل استقصاء االدارات املالية لهذه الشركات وتم
تصنيف األساليب إلى أساليب تقليدية وحديثة ،وأظهرت الدراسة إلى وجود ضعف في استخدام أساليب املحاسبة اإلدارية في املنشآت الصناعية
باململكة ،وبينت الدراسة ان هذه الشركات تستخدم أساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية بصورة اكبر من األساليب الحديثة ،وأظهرت الدراسة وجود
فروق معنوية في استخدام أساليب املحاسبة اإلدارية تعزى إلى متغير حجم املنشأة والذي تم قياسه في هذه الدراسة بحجم املبيعات السنوية ووجود
فروق معنوية في استخدام أساليب املحاسبة اإلدارية يعزى ملتغير نوعية ملكية الشركات " سعودية كاملة أو مشتركة".
• في دراسة ) (Sulaiman et al. 2004والتي تناولت تطبيق مجموعه من األساليب املحاسبية التقليدية كالتكاليف املعيارية ،تحليل االنحرافات ،املوازنات
التقديرية ،وتحليل الربح والتكلفة ومجموعه من أساليب املحاسبة الحديثة كاإلنتاج في الوقت املحدد ،التكاليف املبنية على االنشطة ،الجودة
الشاملة ،اعادة هندسة العمليات والتكاليف املستهدفة في اربعة بلدان هي سنغافورا الهند ماليزيا والصين ،بينت الدراسة ان استخدام أساليب
املحاسبة اإلدارية الحديثة كان بالحد االدنى مقارنة باألساليب التقليدية التي أظهرت نتائج الدراسة استخداما واسعا لها.
• تناول زعرب ( )2007بدراسته التي التي اجريت في قطاع غزه على الشركات الصناعية املساهمة مدى استخدام الشركات الفلسطينية ألساليب
املحاسبة اإلدارية ،وخلصت الدراسة إلى ضعف استخدام أساليب املحاسبة اإلدارية من قبل الشركات الصناعية في قطاع غزه.
• دراسة ( )Emily et al, 2007والتي تناولت أساليب املحاسبة اإلدارية واستخداماتها في منطقة الكاريبي وأظهرت الدراسة استخدام ألساليب املحاسبة
اإلدارية التقليدية بصورة أكبر من األساليب الحديثة ،واهتمام ضعيف باملحاسبة اإلدارية لعدم وجود إدارات أو أقسام مختصة بها.
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ً
• بينت دراسة ( )Subasinghe et al. 2007ان تبني اإلدارة لتطبيقات املحاسبة اإلدارية يرتبط إيجابيا مع مدى وعي وايمان اإلدارة العليا بأهمية
ً
املحاسبة اإلدارية وسلبيا مع ارتباط املحاسبة اإلدارية مع املحاسبة كما أشارت إلى اهمية تبني اإلدارة العليا ألساليب املحاسبة اإلدارية الحديثة
للوصول إلى استخدام أمثل ملخرجات املحاسبة اإلدارية في صنع القرارات وتفعيل الرقابة.
• بدورهم قاموا ( )Ilias et al. 2010بدراسة هدفت إلى الوقوف على مدى استخدام أساليب املحاسبة اإلدارية ،وبينت الدراسة ان أغلب هذه الشركات
تستخدم األساليب التقليدية ويعود ذلك إلى ضعف الجانب املعرفي واملهاري ملن يتولى تطبيق املحاسبة اإلدارية لزيادة فعالية استخدام تطبيقات
املحاسبة اإلدارية في اتخاذ القرارات والرقابة.
• جودة واخرون ( )2011حاولوا بدراستهم التي أجريت على الشركات الصناعية باألردن التعرف ملدى استخدام أساليب املحاسبة اإلدارية واألساليب
ً
االكثر شيوعا وفيما إذا كان لالستخدام عالقة بمتغيرات حجم رأس املال الشركات وعمرها وطبيعتها وخلصت دراستهم إلى ان أغلب الشركات الصناعية
ً
في االردن تستخدم أساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية واكثر تلك األساليب استخداما كان حسب أهميتها (املوازنات التخطيطية ،أنظمة التكاليف
الفعلية ،أنظمة األوامر واملراحل االنتاجية ،الحجم االمثل للمخزون ،تحليل التعادل ،تحليل وعالقة الحجم والتكلفة واالنتاج) ،كما أظهرت الدراسة
وجود فروق ذات داللة احصائية بين الشركات في استخدام األساليب املحاسبية اإلدارية يعزى إلى عمر الشركة وحجمها ولم يكن هناك اية فروق
تعزى ملتغير طبيعة الصناعة.
• ( )Fahim, 2013هدفت دراسته والتي انتهج فيها منهج دراسة الحالة الواحدة من الشركات الصناعية في السوق املصري إلى بحث أثر التغير في بيئة
التصنيع على تطبيقات املحاسبة اإلدارية ،وأثر تطبيقات املحاسبية اإلدارية على امليزة التنافسية ،أظهرت نتيجة الدراسة استخدام الشركة التي سعت
إلى توظيف التقدم التقني في مختلف صناعاتها ملجموعة من أساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية والحديثة بصورة واسعة والذي ساهم بصوره كبيرة
في تحقيق ميزات تنافسية للشركة في قطاع الصناعة التكنولوجية.
• في دراسة ل( )Howard,2013في دراسته امليدانية ال  11شركة من الشركات املتوسطة والصغيرة في كندا الستخدامات تقنيات املحاسبة اإلدارية
ً
استخداما تشمل أساليب امليزانيات التشغيلية ،وأنظمة التكاليف ،وتقارير القطاعات،
املعاصرة وأظهرت النتائج أن تقنيات املحاسبة اإلدارية األكثر
وتحليل االنحرافات (الفعلي مقابل امليزانية) ،وتحليل القوائم املالية ،وأنظمة تقييم األداء التي تتضمن مقاييس غير مالية .بينما نجد ان األساليب
ً
استخداما تمثلت في أساليب التكلفة الحديثة مثل تكلفة الجودة والتكلفة املستندة إلى النشاط ،واملوازنة املرنة ،وتحليل التدفقات
والتقنيات األقل
النقدية املخصومة.
• دراسة ( )Leite,2015التي تناولت استخدام ممارسات املحاسبة اإلدارية في البرتغال وأظهرت أن ممارسات املحاسبة اإلدارية التقليدية أوسع وأكثر
ً
انتشارا من املمارسات الحديثة .كما بينت الدراسة إلى األثر اإليجابي لتوظيف التكنولوجيا في املحاسبة اإلدارية على استخدام ممارسات املحاسبة
اإلدارية.
املحاسبة اإلدارية:
ظهرت املحاسبة اإلدارية كفرع من فروع املعرفة املحاسبية لتلبية حاجة الوحدات االقتصادية من بيانات ومعلومات متخصصة تساعد في حل
املشكالت الكبيرة التي تتعلق بالقرارات املستقبلية والتخطيط لها لفترات زمنية طويلة ،ولتوفير حاجة اإلدارة إلى نوعية معينة ومتخصصة من املعلومات
املحاسبية الالزمة ألغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات(كافي ، )2012 ،ويمكن النظر للمحاسبة اإلدارية على أنها مزيج بين مخرجات املحاسبة
واإلدارة قائم على التكامل وليس التنافس بين وظائف وادوار الوحدات املحاسبية والوحدات اإلدارية.
واملحاسبة اإلدارية شأنها شأن بقية فروع املحاسبية خضعت للعديد من التطورات في الوظائف واالستخدامات واألدوات وتبعا لهذه التغيرات ،تغير
وتطور مفهوم املحاسبة اإلدارية ،فبعد ان كان ينظر إليها على أنها تطوير أو تعديل بيانات املحاسبة املالية لتوفر االحتياجات اإلدارية ،أصبحت تعرف
بأنها النظام الذي يختص بتقديم بيانات مفيدة عن نشاط املنظمة لإلدارات الداخلية التي تعتمد في اتخاذ قراراتها على هذه البيانات ،وبالتالي أصبح ينظر
لها كنظام شامل للمعلومات قائم على نظم املعلومات املحاســبية ونظم املعلومات اإلدارية.
ورافق التغير في مفهوم املحاسبة اإلدارية تغير في األهداف والوظائف ،وتغيير في األساليب والتقنيات العلمية املستخدمة ،فبعد ان كانت تقتصر في
نشأتها على األساليب التي تفي باحتياجات اإلدارة من خالل توفير معلومات عن االداء الداخلي للمنظمة بما يساعدها في أدائها لوظائفها املختلفة ،تحقيقا
ألهمية املحاسبة واملعلومات املحاسبية ،والتي شملت مجموعة األساليب التي تحقق وظائف تحديد تكاليف الوحدات والرقابة عليها (كافي )2012 ،ومنها
أسلوب املوازنات التخطيطية واملرنة ،أسلوب التكاليف املعيارية والفعلية ،أسلوب محاسبة املسؤولية ،أسلوب تحليل التعادل (أسلوب عالقات التكلفةـ
الحجم ـ الربح) ،أسلوب أسعار التحويل ،أسلوب تحليل املدخالت واملخرجات؛ أصبحت على أثر تطور أساليب املحاسبة اإلدارية تركز على االهتمام
باألدوات واألساليب التي تزيد من دقة احتساب التكاليف وذلك من خالل االعتماد على أسس أو أساليب أكثر علمية ودقة في تحميل التكاليف الصناعية
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غير املباشرة كما هو الحال باستخدام أسلوب التكاليف على أساس األنشــطة ) ،(ABCوالذي بدأ االهتمام باستخدامه في الوحدات الصناعية إال أنه ما
لبث أن أستخدم في الوحدات الخدمية ومن ثم املالية خاصة في مجال املصارف (.)William, 1995
ونتيجة للتطورات التقنية املتسارعة في الوسائط واالدوات التكنولوجية وتطبيقاتها برزت التجارة االلكترونية بأبعادها وتأثيراتها املتعددة وما رافقها
من توظيف لتقنيات الحاسبات اإللكترونية والتوسع بإمكانيات التعامل باملواقع اإللكترونية والحوسبة السحابية والتي بتطبيقاتها عمقت من حدة
املنافسة بين الشركات وزادت درجة عدم التأكد التي رافقت التغيرات السريعة ،وزادت حاجة اإلدارة للمعلومات املتخصصة والدقيقة والسريعة( Emily
 ،)et al, 2007والذي انعكس بدورة على تطوير أساليب املحاسبة اإلدارية لتتالءم مع الخصائص التقنية الجديدة أو ما عرف ببيئة التصنيع الحديثة
والتي ارتبطت بكيفية الحصول على البيانات وتشغيلها ،لتكشف عن أساليب فنية وأدوات متطورة ركزت في مرحلتها األولى على مجموعة من املداخل
املترابطة على النشاط والتميز التشغيلي والنواحي الخارجية لتدعيم املوقف االستراتيجي من خالل الربط بين مفاهيم املحاسبة اإلدارية وإدارة االنتاج
وإدارة العمليات ،مثل أساليب املحاسبة عن التكاليف على أساس األنشطة  ،ABCوتقنية ضبط الوقت  JITلكافة األنشطة.
وفي مرحلتها الثانية شكل التطور في أساليب املحاسبة اإلدارية خروجا باملحاسبة اإلدارية عن املصادر التقليدية للبيانات وتحررت من التسليم
ً
باملعلومات الداخلية والتاريخية واتجهت نحو التركيز على النواحي الخارجية املستقبلية خصوصا ما يتعلق باملنافسين والعمالء والبيئة الخارجية ،وتمثل
ذلك في مجموعة األساليب التي يطلق عليها املحاسبة اإلدارية االستراتيجية (التكاليف املستهدفة ،محاسبة دورة حياة املنتج ،تحليل سلسلة القيمة
وأساليب تكلفة الجودة ،وإدارة الجودة الشاملة  ،TQMوضبط الجودة الشاملة  ،TQCوالعيوب الصفرية  ZDودوائر الجودة  QCوأساليب التحسين
املستمر  ، CIوبعض األساليب الفنية التي تساير نظم التصنيع الحديثة مثل نظم التصنيع املرنة  ،FMSونظم التصنيع اآللية ذاتية التشغيل  FMAونظم
التصنيع املتكاملة املراقبة إلكترونيا في جميع مراحل التشغيل  ،CIMوغيرها من النظم (باسيلي ،)2001،والتي حأولت فيها املحاسبة اإلدارية البحث عن
التميز التشغيلي من اجل تقديم قيمة افضل للعمالء ،ونورد تاليا سردا وتعريفا ملجموعة األساليب املحاسبية اإلدارية التقليدية والحديثة.
ً
أوال :أساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية
أسل لللوب التكاليف الفعلية :هو األسـ ــلوب الذي يقوم على تسـ ــجيل النفقات الفعلية وتحليلها وتحميلها ملراكز التكلفة ،واعادة توزيعها على املنتجات ،وبالتالي تحديد
التكـاليف بص ـ ـ ـ ــورة فعليـة ودقيقـه ،يعتبر من األسـ ـ ـ ـ ــاليـب س ـ ـ ـ ــهلـة التطبيق والـدقيقـة ويؤخـذ عليـه توفير املعلومـة عنـد انتهـاء الفترة املـاليـة ،وبـالتـالي ال يمكن تفـادي الهـدر
والضياع وعدم الكفاءة (ابراهيم واخرون )2001 ،وال يصلح للرقابة وتقييم االداء وال يصلح للتسعير.

أسلوب التكاليف املعيارية :نظم التكاليف املعيارية واحدة من االدوات الهامة التي تستخدمها اإلدارة في عملية التخطيط والرقابة ،وتعمل على مساعدة
اإلدارة في تحقيق كفاءة العمليات وذلك من خالل أحكام الرقابة على مجموعة العوامل التي تؤثر في عناصر التكاليف ،وذلك باستخدام مجموعة من
ً
األساليب العلمية استنادا إلى البيانات التاريخية والبيانات التقديرية وظروف املنظمة لتحقيق أهداف التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات وقياس الكفاءة
وفعالية االداء.
أسلوب تحليل االنح رافات :هو األسلوب الذي يعتمد على أسلوبي التكاليف الفعلية والتكاليف املعيارية ويقوم على احتساب االختالفات بينهما ويحللها
ً
وفقا ملجموعة من املعايير واألسس إلى انحرافات كفاءة وانحرافات اسعار (الرجبي.)2004 ،
أسلوب املوازنات التخطيطية :هي األسلوب الذي يقوم على التعبير املالي والكمي لخطة وأهداف اإلدارة وبرامج العمل خالل الفترة املقبلة؛ وبالتالي هي
أسلوب رقابي وتخطيطي على جميع أنواع األنشطة املختلفة داخل املنشأة في صورة مجموعة من املوازنات الفرعية لكل فرع من تلك األنشطة
أسلوب املوازنة املرنة :هو األسلوب القائم على إعداد موازنة شاملة تعكس مجموعة متعددة من مستويات النشاط وتأخذ بعين االعتبار سلوك االيرادات
والتكاليف خالل مدى معين من النشاط (هيتجر وماتولش)2000 ،
تحليل التعادل :هو تحليل للعالقة بين التكاليف وحجم النشاط وهي طريقة فحص منظمة للعالقة بين الكلفة وحجم النشاط والربح للوصول إلى مستوى
النشاط الذي تكون فيه االيرادات تعادل التكاليف.
طريقة التكلفة الكلية :من طرق تحديد تكلفة الوحدة من االنتاج وتحسب بتحميل وحدات االنتاج بكافة تكاليف االنتاج.
طريقة التكلفة املتغيرة :من طرق تحديد تكلفة الوحدة من االنتاج وتحسب بتحميل وحدات االنتاج بالتكاليف املتغيرة من تكاليف االنتاج واعتبار
التكاليف الثابتة تكاليف فترة (الرجبي.)2004 ،
محاسبة املسؤولية :هو نظام محاسبي يهدف لرقابة األداء وتقيمه في ضوء تنفيذ األفراد والوحدات لوجباتهم بحدود الصالحيات املفوضة لكل منهم ،وهو
ً
أسلوب إداري يهدف إلى مراعاة النظام املحاسبي تحقيق رقابة فعاله على األداء من خالل الربط بين التقارير املحاسبية واملسؤولين وفقا للمستويات
اإلدارية في الهيكل التنظيمي (كافي.)2012 ،
أسعارالتحويل :هي أسعار السلع والخدمات التي تحول من وحده أو قسم اداري إلى اخر ضمن املنظمة الواحدة (الرجبي)2004 ،

409

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 405-421

األساليب املحاسبية اإلدارية املستخدمة في املشاريع الصغيرة واملتوسطة.....

عقلة ارشيد

أسلوب التدفقات النقدية املخصومة :هي واحد من أدوات تقييم املشروعات وتقوم على اخذ االعتبار للقيمة الزمنية للنقود بالحسبان ،وذلك لتعكس
أهمية الحصول على التدفقات النقدية على اعتبار ان القيمة النقدية في أغلب االحوال تتضاءل بمرور الوقت (الفضل ونور)2002 ،
ً
ثانيا :أساليب التكاليف الحديثة:
تكاليف إدارة الجودة :هي واحده من أساليب إدارة التكلفة االستراتيجية وتعرف بانها "تعريف فلسفة الشركة لكل فرد بها ،والعمل على تحقيق دائم لرضا
ً
ً
العميل من خالل تكامل أدوات وتقنيات الجودة والتدريب ،ويشمل ذلك تحسينا مستمرا في العمليات داخل الشركة مما سيؤدي إلى منتجات وخدمات
عالية الجودة  ،وهدف إدارة الجودة هو الوصول إلى زبائن مسرورين وموظفين متمكنين وإيرادات أعلى وتكاليف أقل ()Zhang, 2001
وحظي مفهوم إدارة الجودة بإهتمام بارز ،اذ لم تعد الجودة مقصورة على جودة السلع لتلبية رغبات العميل ،حيث برز مفهوم جودة الخدمات املقدمة
للمستهلك فأصبحت تشمل العمليات واالجراءات واملوارد البشرية ،وقياس مستوى نجاح األعمال بمستوى جودة الخدمات املقدمة للعميل ،مما استدعى
معه ان تكون الجودة امليزة التنافسية التي ال يمكن ألي منظمة صناعية أو خدمية ان تدخل سوق املنافسة دون تقديمها بمستوى مقبول ،بحيث اقترنت
الجودة باملنافسة والتحسين املستمر(حاوي ،) 2008 ،وأصبحت الجودة تحتل اهمية بالغة بسبب التطورات االقتصادية العاملية الجديدة ،وأصبح توفير
ً
ً
املعلومات الالزمة لقياس وتحليل تكاليف الجودة والتقرير عنها مطلبا أساسيا من نظم محاسبة التكاليف (جابر.)2013 ،
ً
التكاليف املستهدفة :يقوم هذا األسلوب على تحديد التكلفة مقدما في املراحل املتقدمة إلنتاج املنتج أو تطويره بحيث يراعى عدم تجأوز التكلفة الفعلية
للمنتج لهذه التكلفة .وظهر هذا األسلوب كأداة جوهرية لإلدارة االستراتيجية لتكاليف وأرباح املنظمة لضمان تصحيح وانتاج املنتج بأقل تكلفة لتحقيق
السعر التنافس ي ،ويهدف هذا األسلوب إلى التخفيض املستمر في التكلفة والتأكيد على الجودة واالداء الوظيفي للمنتج الذي يقابل توقعات العمالء،
وتحديد التوقيت االمثل لطرح املنتجات في االسواق لدعم تحقيق الحصة السوقية املستهدفة (.)Hematfar,2013
مدخل االداء املقارن :هواألسلوب الذي يشتمل على القياس املقارن لكل أنشطة العمل باملؤسسة ويمثل التحسين والتغييرالذي يسعى في النهاية لتحقيق
متطلبات العميل بأعلى قيمة ُممكنة من خالل مقارنة أنشطة املؤسسة املختلفة بغيرها من املؤسسات الرائدة ومحاولة نقل أفكار مناسبة في حدود
قدرات املنشأة ،وهي عملية تعلم يتم فيها مشاركة املعلومات واملعارف والخبرات وليس نسخ تجاربهم.
نظرية القيود :تتناول النظرية البحث عن نقاط االختناق داخل خطوط االنتاج والقيام بمعالجتها لتحقيق التوازن بين الطاقات على مستوى خطوط
االنتاج ،وذلك يؤدي إلى تحسين كفاءة العمليات الداخلية وبالتالي تعظيم عوائدها.
مدخل هندسة القيمة :يركز هذا األسلوب على مواصفات املواد الخام واستهالكها بهدف الوصول إلى تصميم عدة بدائل للمنتج يحقق كافة الوظائف
ً
الضرورية من وجهة نظر العميل وبأقل تكلفة ممكنة وذلك سعيا لتخفيض التكلفة في كافة مراحل االنتاج ،والجانب املهم في هندسة القيمة هو أن هدفها
ليس تدنية تكاليف املنتج ولكن تحقيق مستوى معين من خفض التكلفة ).(Cooper, 1994
مدخل التكلفة املتطورة :وفقا لهذا األسلوب يتم إجراء تحسينات اضافية لعمليات االنتاج الحالية أو تصميم املنتج وتأخذ التحسينات شكل تطوير
عمليات اإلعداد وتحسين اآلالت لخفض الفاقد وزيادة تدريب العمالة وتحفيزها وتشجيعها على التعرف وتطبيق املتغيرات اليومية املتزايدة التي يمكن ان
تحسن اداء التكلفة والجودة وبالتالي فهي تركز على العملية وليس املنتج )(Kaplan .and Atkinson, 2011
ً
ً
تحليل سلسلة القيمة :وفقا لهذا األسلوب يتم التركيز على النواحي الخارجية املرتبطة بأنشطة خلق القيمة في املجال الصناعي بدءا من املواد الخام
ً
االساسية ووصوال إلى املنتج النهائي الذي يسلم للعميل في حين يركز تحليل مجال املوقف التنافس ي على الطرق التي يتم اختيارها لضمان االستمرار في
املنافسة وادامته( .عبدالعظيم)2005 ،
أسلوب االنتاج في الوقت املحدد :هو األسلوب الذي يتم بموجبه تكييف نظام االنتاج بهدف تخفيض التكلفة وتحقيق موقع تنافس ي مميز من خالل
تحسين االنتاجية وإزالة الهدر والفاقد واالستغناء عن كافة انواع املخزون.
ً
أسلوب نظرية االنتاج املرن :وفقا لهذا األسلوب تسعى املنظمة إلى تطوير وتحسين أساليب وطرق أداء عمليات التصنيع من خالل زيادة تدفق املعلومات
بصورة فورية وتفعيل توظيفها لتخفيض زمن الوقت املستنفذ في التصنيع وتخفيض العمالة والذي ينعكس بالتالي على تقليل األعطال وتقليل زمن بدء
التشغيل وبالتالي تحقيق مرونة في تحديد التكلفة باتجاه التخفيض (العفيري)2010 ،
أسلوب تكامل التكلفة املؤجلة والعائد املحاسبي :يتم ذلك من خالل املحاسبة عن املدخالت بالتكلفة الفعلية واملخرجات بالتكلفة املعيارية وهذا يؤدي
ً
في الغالب إلى تدنية التكاليف واملخزون في ظل تبويب األنشطة إلى انشطه متحكمة وغير املتحكمة وصوال إلى تعظيم العائد وتوفير معلومات استراتيجية
فورية ومتنوعة خاصة بتكلفة القياس املحاسبي وتخفيض االجراءات ومراحل العمل املحاسبي والتخلص من األنشطة التي ال تضيف قيمة والتقليل من
مجاالت الضياع واالسراف.
أسلوب تكاليف دورة حياة املنتج :يقوم هذا األسلوب على دراسة مراحل سلسلة القيمة والتكاليف الخاصة بكل مرحلة والعمل على دراسة امكانية
ً
تخفيض التكاليف في كل مرحلة على حده مما يؤثر إيجابيا في تخفيض التكاليف وبالتالي زيادة ربحية املنشأة.
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الرقابة على الجودة الشاملة :إن قيام إدارة املنشاة بتطبيق الرقابة على الجودة الشاملة سيساعد في ضمان تحقيق مستويات اعلى لجودة النظم املطبقة
ً
بالشركة وجودة عملياتها ومنتجاتها النهائية مما ينعكس على انخفاض التكاليف وإيجابيا على ربحية املنشأة.
أسلوب بطاقة قياس االداء املتوازن :وتقوم على أربعة محاور هي املالي والعمليات الداخلية واالبتكار والتعلم والعمالء ولكل محور أهداف رئيسة يبنى على
أساسها مؤشرات تكون قادرة على تقييم وتطوير أداء الشركة في االجل الطويل بحيث يؤدي استخدام بطاقة القياس املتوازن إلى خلق عالقة توازنيه بين
االداء املالي وغير املالي (املستهلكين ،العاملين ،العمليات التشغيلية الداخلية) وذلك من خالل ربط املقاييس املالية التي تستهدف قياس النتائج املالية في
االجل القصير ومقاييس االداء غير املالية التشغيلية التي تستهدف قياس مسببات ومحركات االداء املالي في االجل الطويل بمراحل إدارة االستراتيجية
)(Kaplan .and Norton, 2001
سياسة تقليل الفاقد :وهي مجموعة األساليب التي تهدف لتقليل الفاقد في جميع عمليات املراحل اإلنتاجية ،وتكمن اهميتها في انها تساعد على تقليل
وتحييد تجنب كثير من األعمال أو االجراءات أو السياسات التي ينظر لها على انها ضرورية ،مما يسمح بتقليل الفاقد الذي ينتج عنها ،كما هو الحال في
وقت ضبط املعدات واملخزون وأعطال املعدات وأوقات االنتظار وأوقات النقل ،والتي تسعى سياسة تقليل الفاقد لتخفيضه بالحدود القصوى لجعل
عملية اإلنتاج تتم بكفاءة عالية جدا .ولها العديد من التسميات كاإلنتاج في الوقت املناسب وتعويض املخزون في الوقت املناسب ،اإلنتاج املرن أي غير
ُ
امل َح َّمل بمخزون زائد أو عمالة زائدة أو فواقد أخرى ،أو التصنيع الرشيق وهي سياسة تتكون من مجموعة من األنظمة أو السياسات التي تتفاعل مع
بعضها ومنها(خفض وقت التضبيط ،حجم الطلبية الصغير ،خفض املخزون تحت التصنيع ،سياسة سحب اإلنتاج ،حلقات ضبط الجودة ،الصيانة
اإلنتاجية الشاملة ،تكنولوجيا املجموعة ،عمالة متعددة املهام والوظائف ،اإلنتاج املنتظم ،املحافظة على بيئة العمل)
الشراء في الوقت املناسب :ومعناه إمكانية الحصول على الخامات ولوازم اإلنتاج عند الحاجة إليها بسرعة .سياسة الشراء هذه البد منها لتقليل املخزون
وتطوير اإلنتاج وتقليل العيوب في املنتجات .للوصول إلى ذلك فهناك أمور كثير يتم تطبيقها مثل تقليل عدد املوردين والتعاون معهم وإلزامهم بأمور محددة
في أسلوب عملهم.
الشكل التنظيمي للمحاسبة اإلدارية والمركزية املعلومات املحاسبية:
يوفر التكامل والتنوع في نظم املعلومات فرصة لتسهيل الحصول على املعلومات لجميع املسئولين في مختلف املستويات اإلدارية ،ويقود هذا بطبيعة
ً
الحال إلى المركزية املعلومات التي أصبحت في متناول يد جميع املسؤولين كاملوازنات التقديرية والفعلية واالنحرافات ،بعد أن كان مقتصرا على املحاسبين
ً
اإلداريين دون غيرهم كونها من مسؤولياتهم ويتم تقديمها للمدراء ،وجاء التقدم في تقنية املعلومات ليأخذ كثيرا من املهام واألدوار الروتينية التقليدية التي
ً
يتوالها املحاسب اإلداري ،حيث أصبح األمر بالنسبة للمحاسبين القيام باملهام التقليدية للمحاسبة إلى جانب متابعة مخرجات نظم املعلومات بدال من
دورهم السابق وهو تشغيل هذه النظم.
ورافق التشكيل الالمركزي للمعلومات املحاسبية مشاركة باقي االدارات وتحميلها مسؤولية إدارة التكاليف التي كانت تناط مسؤولياتها للمحاسبين،
ً
حيث أصبحت إدارة التكاليف جزءا من املهام اإلدارية لإلدارات املختلفة ،ويتطلب هذا االمر وجود من يتولى محاسبة التكاليف وتحليل االنحرافات
والتقارير املالية ذات العالقة لجميع االدارات ،وقد يقتصر القيام بهذا الدور على املدراء إذا كانت لديهم الخلفية املحاسبية الكافية ،وفي الحاالت التي
تستوجب وجود محاسبين فاألمر يتطلب انتقال املحاسبين من إدارتهم إلى الوحدات اإلدارية التي تحتاج لخدماتهم ،وهذا االنتقال يعبر عن المركزية أقسام
املحاسبة داخل الهيكل التنظيمي للمنظمات وتحوله من هيكل هرمي إلى هيكل تنظيمي منبسط ،ويعود ذلك إلى أن أهم األدوار التي تقوم بها اإلدارة الوسطى
في الهرم اإلداري التقليدي هو اإلشراف على إعداد وتزويد اإلدارات ذات العالقة باملعلومات الالزمة والتي أصبحت تناط بالنظام املعلوماتي.
وتتفاوت الشركات في تبنيها للمحاسبة اإلدارية بشكل بائن ،ويظهر التباين الذي يعكس درجة االهتمام التي تبديها إدارة الشركة للمحاسبة اإلدارية،
ً
من خالل الشكل التنظيمي للمحاسبة اإلدارية بالشركة ( )Emily et al, 2007والذي يرتبط إيجابيا بدرجة الوعي واالهتمام التي تبديه اإلدارة العليا
للمحاسبة اإلدارية والدور الذي توكله لها وتنيطه بها ،ويمكن التمييز بين التصنيفات االتية للشركات اتجاه اهتمامها باملحاسبة اإلدارية:
• شركات لديها إدارة مختصة في املحاسبة اإلدارية ،وتتبع هذه اإلدارة إلى اإلدارة العليا أسوة بباقي إدارات الشركة ويشكل هذا التصنيف أعلى مستويات
الوعي واالهتمام باملحاسبة اإلدارية والدور الذي يمكنه أن تلعبه.
• شركات يكون لديها وحدة أو قسم يختص باملحاسبة اإلدارية ويكون هذا القسم تابع لإلدارة املالية وبالتالي ال يتمتع باالستقاللية الكافية إلبراز دوره
في خدمة أهداف وغايات الشركة سواء في توفير البيانات التي تتطلبها التطبيقات املختلفة للمحاسبة اإلدارية من جهة أو من جهة اخرى في توفير
املخرجات املختلفة.
• شركات تكتفي بوجود موظف واحد من موظفي اإلدارة املالية متخصص باملحاسبة اإلدارية يمكنه ممارسة الدور الذي تلعبه املحاسبة اإلدارية.
وفي جميع الحاالت السابقة توصف املحاسبة اإلدارية بالصفة الوظيفية وفيها يقتصر القيام بأنشطة املحاسبة اإلدارية على شخص أو الوحدة
اإلدارية ذات العالقة وتنصل باقي موظفي املنظمة من مسؤولية ممارسة تلك االنشطة
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املشاريع الصغيرة واملتوسطة
ً ً
تلعب املشاريع الصغيرة واملتوسطة دورا هاما في مختلف االقتصاديات ،كونها تعمل على تحقيق نمو اقتصادي عادل ومتوازن.

• تعريف املشاريع الصغيرة واملتوسطة
ً
ً
تعريف املنشآت الصغيرة واملتوسطة اعتمادا على مجموعة من املعايير منها عدد العمال ،حجم رأس املال ،أو خليط من املعيارين معا ،وهناك
تعريفات أخرى تقوم على استخدام حجم املبيعات أو معايير أخرى.
ً
ً
فالبنك الدولي يعرف املشروعات الصغيرة واملتوسطة باستخدام معيار عدد العمال والذي يعتبر معيارا مبدئيا ،وتعتبر املنشأة صغيرة إذا كانت
ً
توظف أقل من  50عامال ،وهناك العديد من دول العالم التي تستخدم هذا املعيار لتعريف املنشآت الصغيرة واملتوسطة كما هو الحال في الواليات املتحدة
ً
األمريكية ،ايطاليا وفرنسا السويد وغيرها ،ويعتبر استخدام عدد العمال كمعيار لتعريف املنشآت الصغيرة واملتوسطة األكثر تميزا من بين املعايير لسهولة
املقارنة والثبات وسهولة جمع املعلومات (آل غزاوي.)2015 ،
بدوره يمكن ان يصنف راس املال كمعيار لتصنيف املشاريع إلى صغيرة ومتوسطة من املعايير التي تحقق بعض مزايا معيار عدد العمال كاملوضوعية
وسهولة جمع املعلومات اال انه يفتقد مليزة املقارنة بين البلدان الختالف أسعار صرف العمالت.
• املشاريع الصغيرة واملتوسطة في اململكة العربية السعودية
ً
في تعريفها للمشاريع الصغيرة واملتوسطة اعتمدت اململكة عدد من معايير التعريف ولكن األكثر استخداما هما معياري عدد املوظفين واإليراد
السنوي  ،ووفقا لهما قسمت املشاريع إلى ثالثة فئات هي مشاريع متناهية الصغر ومشاريع صغيرة ومشاريع متوسطة وهي وفقا لعدد العمال على التوالي
( )200-50( ،)49-3( ،)2-1بالنسبة لعدد العمال( آل غزاوي ، )2015 ،واقل من  27000دوالر ملشاريع متناهية الصغر و( 27000إلى  1.3مليون دوالر)
ّ
إيراد للمشاريع الصغيرة و( 1.3مليون دوالر إلى  13.3مليون دوالر) إيراد للمشاريع املتوسطة  ،وتشكل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في اململكة والبالغ
عددها  1.97مليون مشروع تتوزع بين القطاعات االنشائية ،التجارية ،الصناعية ،املالية ،وأخرى بنسب  %9 ،%8 ،%10 ،%15 ،%58على التوالي ،وتمثل ما
نسبته  %90من إجمالي الشركات املسجلة ،تستوعب نحو  %25من اجمالي العمالة ،في حين ال تتعدى مساهمتها في الناتج املحلي االجمالي  %33وتعتبر
ً
مساهمة ضعيفة قياسا بباقي دول العالم التي تتجأوز نسبة مساهمة املشروعات الصغيرة واملتوسطة  %50من الناتج املحلي االجمالي (بوابة جده
االقتصادية.)2016 ،
وحيث أن اق تصاد اململكة ينفرد بميزه عن كثير من اقتصاديات العالم حيث أن قطاع النفط والذي يشكل ما يزيد على  %61من الناتج املحلي
ً
ً
اإلجمالي ،والذي بدوره يعتمد التكنولوجيا الحديثة ،لذا فأن نسبة استيعابه لأليدي العاملة ال تزيد على  ،%3وهذا األمر كان عامال محفزا لزيادة حرص
حكومات اململكة على زيادة دعم قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،ويتجلى هذا االمر في تعدد مبادرات الحكومية الرامية إلى دعم هذا القطاع كإنشاء
هيئات متخصصة أو برامج دعم وتمويل هذه املشاريع حتى أصبحت تكلفة تمويل إنشاء املشاريع التجارية ال تتجاوز ثلث تكلفة متوسط إنشاؤها في دول
مجموعة العشرين (بوابة جده االقتصادية.)2016 ،

الجانب التطبيقي للدراسة:
شملت الدراسة قطاعات مختلفة توزعت على القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية وقطاع البناء وكانت االستجابات كما في الجدول رقم
( )1أدناه
جدول ( :)1توزيع الشركات حسب نوع النشاط
النشاط
صناعيه
تجارية
خدمات
زراعية
مقأوالت
املجموع

العدد
38
13
12
17
11
91

النسبة
%42
%14
%13
%19
%12

كما يبين الجدول رقم ( ) 2توزيع شركات العينة حسب عدد العاملين والذي يعتمد كأساس لتقسيم الشركات إلى صغيرة ومتوسطة
جدول( :)2يبين اعداد العاملين في الشركات املستجيبة
اعداد العاملين
عدد الشركات املستجيبة

اقل من 2
14

50-3
45

500-50
32
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ويمكن تقسيم شركات العينة إلى صغيرة  59شركة ومتوسطة  32شركة
ويبين الجدول رقم ( )3توزيع عينة الدراسة حسب الهيكل التنظيمي للمحاسبة اإلدارية للشركات موضع الدراسة
جدول ( :)3الشكل التنظيمي للمحاسبة اإلدارية في الشركات املستجيبة
الشكل التنظيمي للمحاسبة
اإلدارية
عدد الشركات املستجيبة
النسبة املئوية

عدم وجود
موظف
مختص
63
%69

موظف في
قسم
املحاسبة
21
%23

قسم
محاسبه
اداريه
7
%8

إدارة
محاسبه
اداريه
0
0

يظهر الجدول قم ( )3أعاله إجابات عينة الدراسة عن السؤال الثالث املتعلق بالشكل التنظيمي للجهة املعنية باملحاسبة اإلدارية والتي تعكس درجة
اهتمام إدارات الشركات املستجيبة باملحاسبة اإلدارية ومدى الوعي ألهميتها حيث أظهرت االجابات مستوى متدني من االهتمام الذي تولية إدارات شركات
عينة الدراسة للمحاسبة اإلدارية ،ويبين الجدول انه لم يكن هناك أي شركه لديها إدارة مختصة بأعمال املحاسبة اإلدارية مقابل  7شركات لديها إقسام
للمحاسبة اإلدارية تحت مسميات اخرى مثل قسم التكاليف و 21شركه لديها موظف مختص باملحاسبة اإلدارية من خالل الخبرات الطويلة املدعمة
بالدورات التدريبية في املقابل كانت  63شركة تقتصر فيها ممارسة املحاسبة اإلدارية على معرفة العاملين في اإلدارة املالية باملحاسبة اإلدارية ،ويمكن رد
ذلك إلى انخفاض مستوى الوعي لدى تلك االدارات بأهمية املحاسبة اإلدارية وهو ما يتوقع ان ينعكس سلبا على تبني الشركات ألساليب املحاسبة اإلدارية.
جدول ( :)4يبين الوسط الحسابي واالنحراف املعياري ملتوسط استجابات عينة الدراسة ألساليب املحاسبة التقليدية
الوسط

االنحراف املعياري

اسلوب املوازنات التخطيطية

4.35

0.83

اسلوب التكاليف الفعلية

3.63

0.78

اسلوب التكاليف املعيارية

4.44

0.79

اسلوب التكاليف املباشرة

4.30

0.66

اسلوب التكاليف املتغيرة

3.33

0.54

اسلوب الطاقة املتغيرة

2.86

1.06

اسلوب التدفق النقدي املخصوم

3.18

1.15

سياسة التسعير وفقا للتكاليف املعالة

3.64

0.68

اسلوب املوازنات املرنة

3.64

0.61

اسلوب تحليل التعادل

3.92

0.64

محاسبة املسؤولية

3.57

0.92

اسعار التحويل

2.37

1.23

نموذج الحجم االمثل للمخزون

2.82

1.24

اسلوب تحليل االنحرافات

4.43

0.79

طريقة التكلفة الكلية

4.57

0.62

االساليب التقليدية

3.60

0.30

اختبارالفرضيات
الفرضية األولى :ال تستخدم منظمات األعمال في منطقة تبوك أساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة على أسئلة استخدام األساليب املحاسبية التقليدية ،وقاعدة القرار
قبول الفرضية إذا كان الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة اقل من( ،)3ورفضها إذا كان متوسط اجابات العينة أعلى من ( )3ويظهر الجدول رقم ()4
أعاله أن متوسط االجابات كان ( )3.6وبانحراف معياري( )0.3وهو اكبر من ( )3وبالتالي نرفض الفرضية العدمية ويمكن القول أن هناك تبني ألساليب
ً
املحاسبة اإلدارية التقليدية ،وبصورة أفراديه فأن اكثر أساليب املحاسبة اإلدارية استخداما هو طريقة التكلفة الكلية بمتوسط حسابي بلغ ()4.57
وانحراف معياري ( )0.62تاله أسلوب التكاليف املعيارية بمتوسط حسابي ( )4.44وانحراف معياري ( )0.79ثم أسلوب تحليل االنحراف بمتوسط حسابي
( )4.43ثم أسلوب املوازنات التخطيطية بمتوسط ( )4.35ثم أسلوب التكاليف املباشرة بمتوسط حسابي ( )4.3وباقي األساليب كان الوسط الحسابي لها
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أكثر من ( )3بإستثناء أساليب أسعار التحويل وأسلوب نموذج الحجم االمثل للمخزون وأسلوب الطاقة املتغيرة والتي كانت متوسط االجابات لها على
ً
التوالي هي ( )2.86 ،2.82 ,2.37في حين يبين الوسط الحسابي إلجابات العينة ان اكثر األساليب استخداما هو طريقة التكلفة الكلية.
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين منظمات األعمال في منطقة تبوك في استخدام أساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية تعزى إلى
الشكل التنظيمي إلدارة املحاسبة اإلدارية أو الحجم أو طبيعة الشركات.
وتم اختبار هذه الفرضية من خالل ثالث فرضيات فرعية
الفرضية الفرعية ( :)1-2عدم وجود اختالفات في درجة استخدام الشركات ألساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية يعزى إلى االختالف في الشكل التنظيمي
إلدارة املحاسبة اإلدارية بالشركات (قسم ،موظف متخصص ،الخبرة) .
جدول ( :)5نتائج التباين االحادي ( )One Way ANOVA
الشكل التنظيمي
للمحاسبة اإلدارية

األساليب اإلدارية التقليدية

طبيعة العمل

الحجم

F

Sig.

T

Sig. (2)tailed

F

Sig.

*26.71

0.00

*6.795

0

*3.78

0.01

أسلوب التكاليف الفعلية

0.72

0.54

0.289-

0.773

*14.1

0

أسلوب التكاليف املعيارية

*11.97

0.00

*5.821

0

*3.75

0.01

أسلوب التكاليف املباشرة

*26.77

0.00

*3.24

0.002

*4.66

0

أسلوب التكاليف املتغيرة

*13.10

0.00

1.629

0.11

*8.09

0

أسلوب الطاقة املتغيرة

*9.06

0.00

1.097

0.277

*3.62

0.01

أسلوب التدفق النقدي املخصوم

1.25

0.30

1.068-

0.29

1.25

0.3

سياسة التسعير وفقا للتكاليف املعالة

*5.85

0.00

0.808-

0.422

*3.73

0.01

أسلوب املوازنات املرنة

1.61

0.19

0.149-

0.882

0.53

0.71

أسلوب تحليل التعادل

1.78

0.16

1.173-

0.246

*11.72

0

محاسبة املسؤولية

*6.24

0.00

2,798

0.007

*3.46

0.01

اسعار التحويل

*6.35

0.00

2.527

0.015

*4.93

0

أسلوب املوازنات التخطيطية

نموذج الحجم االمثل للمخزون

*6.93

0.00

2.673

0.01

*4.68

0

أسلوب تحليل االنحرافات

*16.00

0.00

*5.995

0

*3.71

0.01

طريقة التكلفة الكلية

*12.69

0.00

*5.077

0

*2.79

0.03

األساليب التقليدية

*14.26

0.00

*4.431

0

*3.47

0.01

قيمة  Fالجدولية

3.102

2.484

3.102

1.987

(*) توجد داللة احصائية للفروق في اجابات العينة عند مستوى املعنوية 0.05
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين االحادي  ،one way ANOVAوقاعدة القرار إذا كانت قيمة  Fاملحسوبة أعلى من قيمة F
اقل من  0.05فذاك يعني أن هناك فروق ذات داللة احصائية ،ومن جدول رقم ( )5نجد أن قيمة F

الجدولية وقيمة  sigوالتي تمثل مستوى الداللة
املحسوبة لكافة األساليب التقليدية مجتمعة قد بلغت ( )14.26وهي اكبر من  Fالجدولية عند مستوى ( )p < 0.05والبالغة ( )3.09كما أن قيمة  sigلها
كانت أقل من ( )p < 0.05مما يعني رفض الفرضية العدمية بأنه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية في استخدام الشركات موضع الدراسة ألساليب
املحاسبية اإلدارية التقليدية يمكن رده إلى اختالف الشكل التنظيمي إلدارة املحاسبة اإلدارية بالشركات (قسم ،موظف متخصص ،الخبرة) ،وبالتالي يمكن
القول أن الشركات لم تكن متماثلة في استخدامها ألساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية والتي تميل نحو استخدام األساليب التقليدية ،أما على املستوى
األفرادي ألساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية فأن قيم  Fاملحسوبة ألساليب التكاليف الفعلية ،أسلوب التدفق النقدي املخصوم ،أسلوب املوازنات
املرنة ،أسلوب تحليل التعادل كانت وعلى التوالي(  )1.78 ،1.61 ،1.25 ،0.72وهي اقل من  Fالجدولية عند مستوى ( )p < 0.05والبالغة  3.09كما أن
قيمة  P valueلها كانت أعلى من ( )p < 0.05مما يعني أنه لم يكن هناك فروق في استخدام هذه األساليب بين شركات الدراسة يعزى إلى الشكل التنظيمي
إلدارة املحاسبة اإلدارية بالشركات.
الفرضية الفرعية ( :)2-2ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين منظمات األعمال في منطقة تبوك في استخدام أساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية
تعزى إلى حجم الشركة.
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من الجدول رقم ( )5أعاله بلغ الوسط الحسابي ملتوسطات اجابات العينة للشركات املتوسطة حول استخدام أساليب املحاسبة التقليدية ()3.77
بانحراف معياري ( )0.25فيما بلغ املتوسط للشركات ( )3.51بانحراف معياري ( )0.3وفيما ذا كان هذا االختالف داال احصائيا فقد استخدم اختبار
 Independent Samples Testوالتي أظهرت نتائجه ان قيمة  Tتسأوي املحسوبة هي ( )4.43وهي اعلى من قيمة  Tالجدولية كما أن( )sig=0.00وهي اقل
من ( )0.05وبالتالي فأن الفروقات ذات داللة احصائية ،مما يعني رفض الفرضية العدمية بأنه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية في استخدام الشركات
موضع الدراسة ألساليب املحاسبية اإلدارية التقليدية يمكن رده إلى اختالف حجم الشركات ،لذا فإن الشركات لم تكن متماثلة في استخدامها ألساليب
املحاسبة اإلدارية التقليدية والتي تميل نحو استخدام األساليب التقليدية اكثر للشركات املتوسطة.
الفرضية الفرعية ( :)3-2عدم وجود اختالفات في درجة استخدام الشركات ألساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية يعزى إلى االختالف في القطاع الذي
تنتمي اليه الشركات.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي  ،one way ANOVAوقاعدة القرار إذا كانت قيمة  Fاملحسوبة اعلى من قيمة F
الجدولية وقيمة  sigوالتي تمثل مستوى الداللة اقل من  0.05فذاك يعني ان هناك فروق ذات داللة احصائية ،ومن جدول رقم ( )5نجد ان قيمة F
املحسوبة لكافة األساليب التقليدية مجتمعة قد بلغت ( )3.47وهي اكبر من  Fالجدولية عند مستوى ( )p < 0.05والبالغة ( )2.481كما أن قيمة  sigلها
كانت اقل من ( )p < 0.05مما يعني رفض الفرضية العدمية بانه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية في استخدام الشركات موضع الدراسة ألساليب
املحاسبية اإلدارية التقليدية يمكن رده إلى اختالف القطاع الذي تنتمي إليه (صناعي ،تجاري ،خدمي ،انشائي ،زراعي) ونقبل الفرضية التي تنص على وجود
اختالفات في استخدام الشركات ألساليب املحاسبة اإلدارية ترد إلى القطاع الذي تنتمي اليه الشركات ،وبالتالي يمكن القول أن الشركات كانت غير متماثلة
في استخدامها ألساليب املحاسبة اإلدارية التقليدية وكانت هناك فروق في استخدام هذه األساليب بين شركات الدراسة تعزى نوع القطاع الذي تنتمي اليه
الشركات.
جدول ( :)6يبين الوسط الحسابي واالنحراف املعياري ملتوسط استجابات عينة الدراسة ألساليب املحاسبة الحديثة
الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

تكاليف إدارة الجودة

3.31

1.05

التكاليف املستهدفة

3.22

1.19

مدخل االداء املقارن

3.12

1.19

نظرية القيود

2.35

0.98

مدخل هندسة القيمة

1.98

1.16

مدخل التكلفة املتطورة

1.98

1.16

تحليل سلسلة القيمة

1.98

1.16

أسلوب االنتاج في الوقت املحدد

2.86

1.29

أسلوب نظرية االنتاج املرن

2.86

1.27

أسلوب تكامل التكلفة املؤجلة والعائد املحاسبي

2.92

1.33

أسلوب تكاليف دورة حياة املنتج

2.85

1.26

الرقابة على الجودة الشاملة

2.90

1.31

أسلوب بطاقة قياس االداء املتوازن

2.84

0.25

جميع األساليب الحديثة

2.57

0.97

األسلوب

الفرضية الثالثة :ال تستخدم منظمات األعمال في منطقة تبوك أساليب املحاسبة اإلدارية الحديثة.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة على اسئلة استخدام األساليب املحاسبية الحديثة ،وقاعدة القرار
قبول الفرضية إذا كان الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة اقل من( ،)3ورفضها إذا كان متوسط اجابات العينة اعلى من ( )3ويظهر الجدول رقم ()6
اعاله أن متوسط االجابات كان ( )2.57وبانحراف معياري( )0.3وهو اقل من ( )3وبالتالي نقل الفرضية العدمية ويمكن القول ان هناك عدم تبني شركات
العينة بصورة عامة ألساليب املحاسبية اإلدارية الحديثة ،وبصورة أفراديه فأن أغلب األساليب كان الوسط الحسابي لها أقل من  3بإستثناء أساليب
االداء املقارن ،وأسلوب التكلفة املستهدفة وأسلوب تكاليف إدارة الجودة والتي كان فيها الوسط الحسابي على التوالي هو ( )3.31 ،3.22 ،3.12وجميعها
كان أعلى من  3مما يدلل على وجود استخدام لهذه األساليب.
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جدول ( :)7نتائج التباين االحادي ( )One Way ANOVAحسب متغيرات الشكل التنظيمي إلدارة املحاسبة اإلدارية ومتغيرحجم الشركة ومتغير قطاع الشركة
الستخدم أساليب املحاسبة اإلدارية الحديثة
األساليب اإلدارية الحديثة

الشكل التنظيمي للمحاسبة اإلدارية

القطاع

الحجم

F

Sig.

T

Sig.

F

Sig.

تكاليف إدارة الجودة

*62.89

0.00

*3.078

0.003

*5.06

0

التكاليف املستهدفة

*51.58

0.00

*3.776

0

*5.45

0

مدخل االداء املقارن

*75.65

0.00

*3.022

0.004

*3.2

0.02

نظرية القيود

*13.89

0.00

1.515

0.135

*3.86

0.01

مدخل هندسة القيمة

*6.24

0.00

*2.549

0.014

*4.74

0

مدخل التكلفة املتطورة

*6.24

0.00

*2.549

0.014

*4.74

0

تحليل سلسلة القيمة

*6.24

0.00

*2.549

0.014

*4.74

0

أسلوب االنتاج في الوقت املحدد

*7.35

0.00

1.889

0.064

*57.5

0

أسلوب نظرية االنتاج املرن

*5.53

0.00

1.902

0.063

*46.9

0

أسلوب تكامل التكلفة املؤجلة والعائد املحاسبي

*6.98

0.00

1.516

0.135

*53.7

0

أسلوب تكاليف دورة حياة املنتج

*5.05

0.00

1.824

0.074

*47.1

0

الرقابة على الجودة الشاملة

*5.89

0.00

1.333

0.188

*51.2

0

أسلوب بطاقة قياس االداء املتوازن

*4.53

0.01

1.722

0.091

*45.2

0

الشراء في الوقت

*3.58

0.02

*3.328

0.001

*62.1

0

جميع األساليب الحديثة

*7.90

0.00

*2.503

0.015

*82.0

0

قيمة  Fالجدولية

3.102

1.987

2.484

الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين منظمات األعمال في منطقة تبوك في استخدام أساليب املحاسبة اإلدارية الحديثة تعزى إلى
الشكل التنظيمي إلدارة املحاسبة اإلدارية أو الحجم أو طبيعة الشركات.
وتم اختبار هذه الفرضية من خالل ثالث فرضيات فرعية:
الفرضية الفرعية ( :)1-4عدم وجود اختالفات في درجة استخدام الشركات ألساليب املحاسبة اإلدارية الحديثة يعزى إلى االختالف في الشكل التنظيمي
إلدارة املحاسبة اإلدارية بالشركات (قسم ،موظف متخصص ،الخبرة).
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين االحادي  ،one way ANOVAوقاعدة القرار إذا كانت قيمة  Fاملحسوبة اعلى من قيمة F
الجدولية وقيمة  sigوالتي تمثل مستوى الداللة اقل من  0.05فذاك يعني ان هناك فروق ذات داللة احصائية ،ومن جدول رقم ( )7نجد ان قيمة F
املحسوبة لكافة األساليب مجتمعة قد بلغت( )7.9وهي اعلى من  Fالجدولية عند مستوى ( )p < 0.05والبالغة( )3.102كما أن قيمة  sigلها والبالغة
( )0.000كانت أقل من ( )p < 0.05مما يعني رفض الفرضية التي تنص على عدم وجود االختالف في استخدام أساليب املحاسبة اإلدارية الحديثة يعزى
الختالف الشكل التنظيمي إلدارة املحاسبة اإلدارية بالشركات (قسم ،موظف متخصص ،الخبرة).
وعليه يمكن القول انه كان هناك اختالفات في درجة استخدام الشركات ألساليب املحاسبة اإلدارية الحديثة تبعا لشكل التنظيمي ملحاسبة اإلدارية.
الفرضية الفرعية ( :)2-4عدم وجود اختالفات في درجة استخدام الشركات ألساليب املحاسبة اإلدارية الحديثة يعزى إلى االختالف في حجم الشركات
الصغيرة واملتوسطة.
بلغ الوسط الحسابي ملتوسطات إجابات العينة للشركات املتوسطة حول استخدام أساليب املحاسبة الحديثة ( )2.93بانحراف معياري ( )1.075فيما
ً
ً
بلغ املتوسط للشركات الصغيرة ( )2.38بانحراف معياري ( )0.86وفيما ذا كان هذا االختالف داال إحصائيا فقد استخدم اختبار Independent Simples
 Testوالتي أظهرت نتائجه ان قيمة  Tتسأوي املحسوبة هي ( )2.503وهي أعلى من قيمة  Tالجدولية كما أن( )sig=0.015وهي اقل من ( )0.05وبالتالي فأن
الفروقات ذات داللة إحصائية ،مما يعني رفض الفرض العدمي بأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام الشركات موضع الدراسة ألساليب
املحاسبية اإلدارية الحديثة يمكن رده إلى اختالف حجم الشركات وبالتالي يمكن القول أن الشركات لم تكن متماثلة في استخدامها ألساليب املحاسبة
اإلدارية الحديثة.
الفرضية الفرعية ( :)3-4عدم وجود اختالفات في درجة استخدام الشركات ألساليب املحاسبة اإلدارية يعزى إلى االختالف في القطاع الذي تنتمي إليه
الشركات.
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الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين االحادي  ،one way ANOVAوقاعدة القرار إذا كانت قيمة  Fاملحسوبة أعلى من الجدولية
وقيمة  sigوالتي تمثل مستوى الداللة أقل من  0.05فذاك يعني ان هناك فروق ذات داللة احصائية ،ومن جدول رقم ( )6نجد أن قيمة  Fاملحسوبة لكافة
األساليب التقليدية مجتمعة قد بلغت  82.7وهي أكبر من  Fالجدولية عند مستوى ( )p < 0.05والبالغة  2.481كما أن قيمة  sigلها كانت أقل من (0.05
<  )pمما يعني رفض الفرضية العدمية بأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام الشركات موضع الدراسة ألساليب املحاسبية اإلدارية
الحديثة يرد إلى اختالف القطاع الذي تنتمي اليه (صناعي ،تجاري ،خدمي ،انشائي ،زراعي) ونقبل الفرضية التي تنص على وجود اختالفات باستخدام
الشركات ألساليب املحاسبة اإلدارية ترد إلى القطاع الذي تنتمي اليه الشركات ،وبالتالي يمكن القول أن الشركات كانت غير متماثلة باستخدامها ألساليب
املحاسبة اإلدارية الحديثة مما يعني وجود اختالف باستخدام هذه األساليب بين شركات الدراسة تعزى لنوع القطاع الذي تنتمي إليه الشركات.

النتائج والتوصيات:
النتائج:
ً
بناء على الدراسة التي تمت واختبار الفرضيات فقد تم التوصل للنتائج التالية:
• أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات في منطقة تبوك صغيرة ومتوسطة الحجم تستخدم أساليب املحاسبية التقليدية ،في املقابل لم تظهر الدراسة
استخدام الشركات املتوسطة والصغيرة ألساليب املحاسبة اإلدارية الحديثة.
• بينت الدراسة أ ن الشركات لم تكن متماثلة في استخدام أساليب املحاسبة التقليدية ولم تظهر اختالفات في االستخدام يمكن أن تعزى إلى حجم
الشركات (الصغيرة واملتوسطة) أو إلى القطاع الذي تنتمي اليه الشركات (صناعي ،تجاري ،خدمي ،انشائي ،زراعي) ،أو إلى الشكل التنظيمي إلدارة
املحاسبة اإلدارية بالشركات (قسم ،موظف متخصص ،الخبرة).
• أظهرت الدراسة عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين شركات الدراسة في عدم استخدام أساليب املحاسبة الحديثة يمكن أن تعزى إلى حجم
الشركات (الصغيرة واملتوسطة) ونوع الشركات (صناعي ،تجاري ،خدمي ،انشائي ،زراعي) وإلى الشكل التنظيمي إلدارة املحاسبة اإلدارية بالشركات
(قسم ،موظف متخصص ،الخبرة).
التوصيات:
ً
نظرا ألهمية املحاسبة اإلدارية وأساليبها التقليدية والحديثة في توفيرها بيانات إلدارة الشركات التخاذ القرارات املناسبة لتحقيق التشغيل الفعال
واالستغالل األمثل للموارد املتاحة ،وفي ظل توجه اململكة نحو تعدد وتنوع مصادر الدخل والذي يتطلب التوظيف االمثل للمصادر التي حبى هللا فيها
اململكة فأننا نوص ي في ظل النتائج التي توصلت اليها الدراسة إلى:
• التوجيه للجهات ذات العالقة بنشر وزيادة الوعي بأهمية دور املحاسبية اإلدارية بشكل عام وأساليب املحاسبة اإلدارية الحديثة بوجه خاص في
ً
ً
التشغيل الفعال للمصادر واملوارد املتاحة وذلك من خالل التشجيع على ايجاد املتخصصين بها وتأهيلهم معرفيا ومهنيا.
• ان التوجه نحو التنوع والتعدد في مصادر الدخل يتطلب توظيف واستغالل التطورات التكنولوجية وتطبيقاتها املتعددة لخلق قيم مضافة في
التوظيف األمثل لهذه املوارد.
• يتوقع أن يرافق تحقيق رؤية اململكة  2030زيادة االعتماد والتوظيف لتكنولوجيا املعلومات في العمليات االنتاجية والتسويقية مما يترتب عليه احتدام
املنافسة بين الشركات ذات العالقة ،مما يحتم اإلهتمام في التفاصيل الدقيقة لعناصر التكاليف والتي ستشكل العامل الحاسم في توليد امليزة
التنافسية الحاسمة للبقاء والنمو في السوق في ظل انتشار وسهولة الحصول على املعلومة.
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امللخص:
إ ن الواقع االجتماعي ألخالقيات األعمال وهيمنتها املتزايدة على كافة الجوانب الفكرية والتطبيقية في سلوك الفرد واملنظمة واملجتمع يؤثر وبسرعة
ً
على الواقع الحالي ومستقبل منظمات األعمال ،وانطالقا من أهمية األخالق وقيادتها للفرد واملجتمع وصيرورتها هويته املميزة في محافل التقييم واالعتبار
املعرفي والعملي فإن الحاجة إلى تحديد مستوى العالقة والتأثير وشدة كل منهما في توجيه وتغيير مالمح منظمية متعددة منها اإلدارة اإلستراتيجية التي تعبر
عن التوجهات املستقبلية عبر رؤية ورسالة وأهداف محددة وصياغة إستراتيجية كفؤة وتحقيق كل ذلك بعد تحليل دقيق لواقع األبعاد البيئية الداخلية
ً
والخارجية ،ليقدم حصيلة تراكم فلسفي مميز ووفقا ملنظور ومدخل أخالقي يحدد قبول أو رفض كمي أو نوعي لتلك األبعاد .يعزز هذا البحث أفكاره
ً
بحالة تطبيقية إلغناء املفاهيم الفكرية للمتغيرات املبحوثة تبعا آلراء عينة من املديرين وقيادات منظمية اختيرت بعناية في املصرف الدولي اإلسالمي (شركة
خاصة) لكشف مالمح فكرية سليمة تبقى منظمات األعمال بأشد الحاجة لتحديدها والتميز بها في موقع وموقف استراتيجي يحقق أهدافها وأهداف
ً
أصحاب املصلحة على اختالف نواياهم وطلباتهم  .فضال عن حاالت النمو والتنافس الذي يالزم الفكر االستراتيجي املتجدد وفاعلية ممارسات قيادية
وسلوك ريادي واعد .وينهي البحث مساره العلمي بمجموعة من االستنتاجات أبرزها التغلغل األخالقي الفاعل واملعبر عن توأمة األخالق وإستراتيجية املنظمة
ً
معا وفي كل حين ،فضال عن التوصيات التي تؤكد فاعلية اإلستراتيجية عندما تالزم أخالق سامية مميزة يفخر الجميع بحملها داخل وخارج املنظمة.
الكلمات املفتاحية  :أخالقيات األعمال؛ أخالقيات املهنة؛ إستراتيجية املنظمة.

املقدمة:

ً
يوما بعد آخر تتصارع منظمات األعمال مع وقائع وتداخالت فكرية وتطبيقية متنوعة وهي تعيش بيئة ديناميكية ليس لها قرار ،ومن ذلك أخالقيات
األعمال التي ما انفكت تطرح مزايا السلوك اإلنساني على وفق قيم واعتبارات ومفاهيم قوية على محورين اثنين (الخير والشر) وقد يكون لكل منهما
مسميات غير ذلك كالفساد واإلصالح وغيرها مما يدفع ويؤكد الحاجة لتحديد عالقتهما وتأثيرهما في الواقع االجتماعي ملنظمات األعمال ،واذ تجمع مفردة
األخالق كل تلك القيم فإن العالقة والتأثير في اإلدارة اإلستراتيجية وأبعادها يأخذ األهمية القصوى كونها تتعلق بحاضر املنظمة ومستقبلها ،فقد وقع
االختيار على (أخالقيات املهنة وأخالقيات املنظمة) كمتغيرات فرعية لألخالق ،وكما يستوجب البحث فرضيات فكرية لتحديد إطاره بين وجود تلك العالقة
ً
ً
وتأثيرها فان الحاجة إلى موقع مناسب الختبار تلك الفرضيات ضرورة أيضا  .وقد اختيرت اإلدارة العامة للمصرف الدولي اإلسالمي (شركة خاصة) مجاال
ً
الختبار تلك الفرضيات وتحديد عينة قصدية للبحث بسبب حداثة تشكيل املصرف نسبيا ،واستخدمت مجموعة من األدوات والبرامج اإلحصائية
ً
املناسبة ملتطلبات البحث وجوانبه الفكرية والتطبيقية التي اعتمدت املصرف مثاال للمنظمة العراقية عموما ولقطاع العمل املصرفي بشكل خاص.
ً
وتنسيقا ملضامين ومحتوى البحث وزع محتواه إلى أربعة مباحث األول منها لعرض املنهجية وعدد من الدراسات التخصصية السابقة بدراسة متغيراته،
واملبحث الثاني للمرتكزات الفكرية لتلك املتغيرات وأبعادها ،أما املبحث الثالث لدراسة وتحليل آراء العينة وتفسير تلك اآلراء التي رسمت مالمح
االستنتاجات والتوصيات التي تضمنها املبحث الرابع.

املبحث األول :منهجية البحث ودراسات سابقة
املحوراألول  :منهجية الدراسة
أطرت املفاهيم األولية ملتغيرات البحث وانطالقة منهجيته بالفقرات اآلتية:
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ً
أوال  :مشكلة البحث:
ً
ً
أضحت أخالقيات األعمال واحدة من التحديات التي تواجه منظمات األعمال على اختالف تخصصاتها ومواقع عملها وحجمها ،وبرزت سلوكا اجتماعيا
ً
ً
فرعيا داخل تلك املنظمات من سلوك املجتمع ككل من ناحية ومن ناحية أخرى أنها تعبيرا عن سلوك بأنماط متغايرة يتحسسها الفاحص من جميع
العاملين باملنظمة على اختالف مواقع عملهم وطبيعة ديموغرافية وخصوصية كل منهم.
ً
وبالتالي فان ذلك يشكل ضغطا على اإلدارة في كيفية التفاعل مع هذه املعطيات املتنوعة والخصائص املثيرة سيما في واحدة من أهم ممارسات اإلدارة
العليا والوسطى (اإلدارة اإلستراتيجية) ،وأصبح البحث عن آلية مثلى للتفاعل املثمر مع هذه األنماط األخالقية ومسكها عبر مدونة إخالق منظميه من
املهام التي تتطلب من اإلدارة العليا أكثر من وقفة ومراجعة فكرية وعملية.
ً
وبناءا على ذلك تندرج مشكلة البحث بالتساؤالت اآلتية:
 .1هل أن إدارة املنظمة والعاملين على دراية كافية باملحتوى األخالقي للوظيفة؟
 .2هل أن منظمة األعمال قادرة على رسم مالمح أخالقيات متميزة ضمن بيئتها؟
 .3ما مدى االستجابة لقرارات املنظمة واستراتيجياتها لألخالقيات السائدة في املنظمة؟
ً
ثانيا  :أهمية البحث:
ان أهمية البحث العلمي ناجمة صرخات أهمية املحتوى العلمي والتطبيقي للمتغيرات التي يبحث فيها ومواقع ومكان تطبيقها ،وفي حدود هذا البحث يمكن
تلمس األهمية اآلتية:
 .1أثارة أنظار اإلدارات العليا ألهمية املضمون األخالقي لإلدارة والعاملين في قرارات اإلدارة .
 .2ضرورة تجميع سلوكيات العاملين وتصرفاتهم األخالقية في أنموذج واحد (مدونة) .
 .3توجيه العاملين بأن السلوك األخالقي السليم ذا منافع وفوائد حالية ومستقبلية للفرد واملنظمة.
 .4إسناد املديرين باألبعاد الضمنية ألخالقيات األعمال واعتمادها في قراراتهم.
 .5إمكانية اختبار عالقة وتأثير األخالق في مفاصل القرار اإلداري واالستراتيجي.
ً
ثالثا  :أهداف البحث:
ان الغايات األساسية لهذا البحث تتلخص في:
 .1تأكيد الدور الذي تلعبه أخالقيات األعمال املنظمية والوظيفية في واقع ومستقبل املنظمة من خالل قرارات إداراتها املختصة .
 .2توجيه عناية إدارة املنظمة على حتمية أحكام وبيان األخالق املطلوبة لألعمال ضمن مدونة السلوك األخالقي الخاصة بها.
 .3التأكيد على تبني منظمات األعمال كل ما من شأنه زيادة الوعي بأهمية تحلي العاملين داخل املنظمة بأخالق مميزة.
 .4توجيه كافة أصحاب املصلحة إلى ضرورة التفاعل االيجابي مع املنظمة وفق معايير أخالقيات العمل وكذا اإلدارة معهم وتجنب مفاهيم املنفعة
املجردة.
 .5إعداد أنموذج علمي يؤكد فاعلية التفاعل بين متغيرات البحث ومحأولة اإلفادة منه في قطاع أعمال املنظمة املبحوثة واملوقع الجغرافي.
ً
رابعا  :فرضيات البحث:
ً
تؤسس فرضيات البحث قاعدة اختبار علمي وتطبيقي لتفاعل متغيراته على وفق األسس واالختبارات الخاصة واملناسبة في حدود مجاالت البحث ،وانطالقا
ً
من مشكلة وأهداف البحث الواردة أنفا حددت فرضيات البحث باالتي:
الفرضية الرئيسة األولى  :وجود عالقة ذات داللة معنوية بين أخالقيات األعمال مع اإلدارة اإلستراتيجية ويتفرع عنها:
الفرضية الفرعية األولى  :وجود عالقة ذات داللة معنوية بين أخالقيات املهنة واإلدارة اإلستراتيجية .
الفرضية الفرعية الثانية  :وجود عالقة ذات داللة معنوية بين أخالقيات املنظمة واإلدارة اإلستراتيجية .
الفرضية الرئيسة الثانية  :وجود تأثير ذو داللة معنوية ألخالقيات األعمال في اإلدارة اإلستراتيجية.
ويتفرع عنها:
الفرضية الفرعية األولى  :وجود تأثير ذو داللة معنوية لألخالقيات املهنة في اإلدارة اإلستراتيجية .
الفرضية الفرعية الثانية  :وجود تأثير ذو داللة معنوية ألخالق املنظمة في اإلدارة اإلستراتيجية.
ً
خامسا  :أنموذج البحث:
يصمم أنموذج البحث لبيان حركة وفاعلية متغيرات الرئيسة والفرعية في حدود مشكلة وفرضيات البحث  ،وهكذا يعرض الشكل ( )1أنموذج البحث
االفتراض ي:

423

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 422-437

محمد الجنابي

اإلدارة اإلستراتيجية على وفق أخالقيات املهنة واملنظمة

أخالقيات األعمال
اإلدارة
اإلستراتيجية

أخالقيات المهنة
أخالقيات
شكل ( :)1أنموذج البحث
املصدر :من إعداد الباحث

ً
سادسا :املنهج العلمي للبحث:
اعتمد املنهج الوصفي التحليلي منهج علمي الستخدامات واختبارات البحث من خالل املراجعة والتحليل األولي واستقراء املفاهيم املحددة للبحث من
دراسات سابقة وتطبيقاتها في بيئة األعمال املعاصرة  ،وجمع البيانات واملعلومات التي شكلت املادة األساسية للبحث واستنباط النتائج املتوقعة منها:
ً
سابعا  :نطاق ومجتمع البحث:
اختير املصرف الدولي اإلسالمي (اإلدارة العامة) مجتمع ونطاق إلجراء متطلبات تطبيقات البحث ،ويمثل احد املصارف األهلية في العراق (شركة خاصة)
ً
باشر أعماله عام ( )2016ويقدم الخدمات املصرفية املتنوعة من أنواع الخدمات املصرفية ،فضال عن تأكيده على النظام اإلداري الكفوء والفعال في
إدارة العمليات املصرفية واملشاركة مع مؤسسات مالية ومصرفية داخل وخارج العراق ضمن القانون وحدود االلتزامات املهنية التي يحددها البنك املركزي
ويقدم املصرف معلومات عن تش كيالته وخدماته املصرفية وغير ذلك عن طريق موقعه االلكتروني وعلى الشبكة العاملية www.imtb.iq
ً
ثامنا :استبانة البحث:
صممت استبانة البحث من املصادر اآلتية:
 .1أخالقيات املهنة واخالقيات املنظمة :بالرجوع إلى استبانة التي تقدمها مؤسسة( )BORETTI, INC., INTERNATUONAL SAFETY SOULUTION
 -2اإلدارة اإلستراتيجية  :بالرجوع إلى االستبانة التي قدمتها مؤسسة ( .)Association Management: Counseling & Evaluation Service
وهي استمارات علمية مختبرة من الناحية العلمية والقياس والتقييم الفني ،وتم إجراء بعض التعديالت الطفيفة لجعلها مالئمة للحصول على البيانات
املطلوبة من مصرف تجاري (شركة خاصة) ،كما تم عرض االستبانة على مجموعة من أساتذة ( كلية اإلدارة واالقتصاد  /الجامعة املستنصرية ) لزيادة
الثقة في اختبار الصدق للمحتوى الذي جاء ف يها ،وتم تصميم اإلجابة على وفق مقياس ( ليكرت) الخماس ي الذي يعتمد الوسط الفرض ي ( )3كأساس
للمقارنة مع األوساط الحسابية املحتسبة .
ً
كما وأجرى اختبار الثبات الخاص بتحقق فاعلية محتوى االستبانة وإمكانية اإلفادة من بياناتها وثبات املستجيبين فيها لو عرضت عليهم الحقا والحصول
ً
على اإلجابة ذاتها  ،وكانت نتائج هذا التحليل قد حققت درجة ( )0.87وفقا ملقياس ( الفا كرونباغ ) لقياس ثبات االستبانة ،وهي درجة عالية تسمح
باستخدام االستبانة واملعلومات التي قدمها املستجيبون.
واستخدمت مجموعة من األدوات اإلحصائية املناسبة لتحليل بيانات االستبانة ضمن حزمة برنامج ( )SPSS V.23ومنها (الوسط الحسابي ،االنحراف
املعياري ،معامل ارتباط ( ، )rمعامل االنحدار ( ، )R2واختبار () )F( ، )t
املحورالثاني :دراسات سابقة
ً
ً
تعزيزا ملوارد البحث الفكرية ،واستكماال للجهود السابقة في البحث باملتغيرات املبحوثة ،اختيرت الدراسات السابقة التالية:
دراسة )(Calado,etal,2006
The Ethics of Managerial Subjectivity
العنوان
األخالق والشخصية اإلدارية
اختيار عالقة األخالق بذاتية (شخصنه) اإلدارة وما هي األبعاد اإلدارية التي يمكن لألخالق تغطيتها والتأثير
هدف الدراسة
عليها.
البحث عن العالقة بين األخالق الفردية والتنظيمية مع أبعاد إدارية وتنظيمية تساهم في ترسيخ شخصية
األهمية والفوائد
اإلدارة وقواعد العمل .
تحديد درجة التأثير املتوقع لألخالق في أعمال اإلدارة.
مجتمع وعينة البحث

مجموعة من العاملين في جامعة ميتروبوليتان – املكسيك
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ً
 البحث في جدلية األخالق والبناء السلوكي للمديرين والعاملين عموما إمكانية وااللتزام باملدونات األخالقية ملنظمات األعمال وقواعد العمل الحكومي والتنظيمي. -ممارسة الحرية في األعمال والنتائج املستوحاة في منحها للمديرين.

النتائج

 األخالق ليست حاجة تخضع لسيطرة منظمات األعمال بل هي سلوك ناجم عن صفات شخصيةوبناء ذاتي يحكم ذلك السلوك.
 إمكانية إيجاد فرص للتفاعل الناجح بين أخالق والعاملين وسلوك املنظمة -إمكانية أعداد قواعد سلوكية مميزة للعاملين (مدونات) ذات خصوصية في حياة منظمات األعمال.

دراسة )(Noland & Philips,2010
العنوان
هدف الدراسة
األهمية والفوائد

Stakeholders Engagement: Discourse Ethics and Strategic Management.

تعهدات أصحاب املصلحة بين أخالقيات الخطاب واإلدارة اإلستراتيجية

مراجعة لتحديد وتقييم اثنين من االتجاهات الحديثة في األدب اإلداري واهتمامات أصحاب املصلحة :
الخطاب األخالقي واإلدارة اإلستراتيجية
 تأكيد رؤية أصحاب املصلحة بأنهم جزء ال يتجزأ من قيادة املنظمة. -تحديد الدور الحقيقي ألصحاب املصلحة في إستراتيجية املنظمة.

مجتمع وعينة البحث
املحتوى الفكري

النتائج

دراسة )(Baves,2012
العنوان
هدف الدراسة
األهمية والفوائد

مجتمع وعينة البحث
املحتوى الفكري
النتائج

مجموعة من العاملين في إدارة مجمع سكني في أملانيا
الشعور املستمر لدى أصحاب املصلحة أنهم سبب وجود املنظمة وان كل ما فيها يجب أن يخضع لرغباتهم
ً
 .بينما يؤكد القائد االستراتيجي أفكارا مناقضة لذلك إذ يشير إلى ان حيثيات اإلدارة وأعمالها اإلستراتيجية
ً
على وجه الخصوص هي السبب الحقيقي الستدامة أعمال املنظمة بل حياتها كليا.
أن جميع أصحاب املصلحة بمختلف اهتماماتهم يجب أن تتفهم الدور األساس ي لإلدارة اإلستراتيجية وان
ً
تساهم في خلق القيمة العليا ملنظمة األعمال فضال عن ضرورة إدراك اإلدارة ألهمية النقاء لالهتمامات
املفاهيمية والعملية وان أعمالها هي األكثر أثارة النتباه اآلخرين.

Social Responsibility and Professional Ethics in Management.

املسؤولية االجتماعية وأخالقيات املهنة في اإلدارة
استكشاف درجة العالقة املفترضة بين املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال وأخالقيات املهنة في
العملية اإلدارية.
 -تحديد االلتزامات الحقيقية ملنظمات األعمال والحرص على نمو املجتمع.

 تحديد السلوك األخالقي في الوظائف اإلدارية داخل املنظمة..ً
ً
دراسة تجريبية في ( )41بلدا مختلفا في مستويات االقتصاد واملعرفة باستخدام املخرجات الرسمية
للمعلومات في كل بلد.
التأكيد على الواقع االقتصادي واالجتماعي للبلدات واملجتمعات واألفراد وإمكانية تطوير كل ذلك من
خالل الشعور األخالقي باملسؤولية االجتماعية وتحقيق قفزات من النمو في املعرفة الفردية واملجتمعة.
 تفأوت النتائج التي انتهت إليها الدراسة بين الشعور األخالقي ملنظمات األعمال والتزامها باملسؤوليةاالجتماعية بزيادة وتحسين األداء ودرجة حرية العاملين وتقليل نسب الفساد (الغاية األكبر).
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 كما أن هناك حاالت مخالفة كانت فيها منظمات األعمال ال تبالي إلى حاجة الفرد واملجتمع وان الربحيةً
ً
ً
هدفها األول بعيدا عن سلوك أخالقي وتميزا في ذلك فان املنظمات الصغيرة أكثر شعورا باملسؤولية
االجتماعية واألخالقية من منظمات األعمال الكبيرة ذات األعمال الواسعة.
دراسة )(Eubank, etal,2012
العنوان
هدف الدراسة
األهمية والفوائد
مجتمع وعينة البحث
املحتوى الفكري
النتائج

Leadership, Identity and Ethics

القيادة  ،الهوية واألخالق
أمكانية استكشاف حالة التفاعل بين األخالق وكل من القيادة والهوية التنظيمية.
 -تعزيز االهتمام باملتغيرات الثالثة (األخالق  ،القيادة  ،الهوية)

 تحديد العالقة الوطيدة بين األخالق وكل منها بشكل منفصل.اعتمدت الدراسة األسلوب التجريبي ( )Empirical Studyلعينة بلغت ( )845موظف في مختلف
وحدات األعمال  :امللكة املتحدة.
ً ً
احتلت دراسات األخالق حيزا كبيرا من جهود الباحثين وكيف يمكن لها أن تكون صفة سلوكية للقائد
أو املدير وان غيابها يشكل فجوة كبيرة يمكن االستشعار عن بعد.
وجود عالقة جيدة ومعنوية بين األخالق والقيادة وان مخرجاتها األولية تحسين العامل النفس ي والرضا
الوظيفي للعاملين.
الشجاعة في التعبير عن املخأوف املحتملة في سلوكيات املنظمة بان فقدان األخالق يسبب االنخراط
في نشاطات غير أخالقية ضمن أعمالها.

اإلفادة من الدراسات السابقة
ً
عززت الدراسات السابقة الثقة في أهمية البحث الحالي وكانت بدايات فكرية وتطبيقية أوضحت عالقة وتأثير أخالقيات األعمال عموما في واحدة أو أكثر
ً
ً
من املفاهيم اإلدارية واإلستراتيجية ،وإمكانية بناء املفاهيم األساسية للمنظمة على أساسها ،فضال عن تأثيرها البالغ في سلوك املديرين والعاملين جميعا،
ً
وكانت فرصة الب حث الحالي استكماال للبحث في الدور األخالقي في منظمات األعمال واختبار عالقته وتأثيره في مستويات اإلدارة العليا واإلدارة اإلستراتيجية
على وجه الخصوص .

املبحث الثاني :املرتكزات الفكرية للبحث

ً
ترصينا ألفكار ومتطلبات البحث في متغيراته املبحوثة ( رئيسة وفرعية ) يتدأول هذا البحث الجوانب الفكرية لكل متغير كاآلتي:

املحوراألول  :املفهوم والسلوك األخالقي
ً
أوال  :مفهوم األخالق:
ً
 .1األخالق لغة واصطالحا:
ُ
ورد في لسان العرب (ابن منظور  )86 : 1983 ،أن األخالق مفردة أصلها ُخل ْق (ضم الخاء والالم وسكون القاف) ومنها خليقة وهي الطبيعية وفي التنزيل
ْ
الشريف (وانك لعلى خلق عظيم – القلم  . )4ومنها ُخل ْق (ضم الخاء وسكون الالم والقاف) ،وهو الدين والطبع والسجية ،وحقيقته انه صورة اإلنسان
الباطنية ،وهي نفسه وأوصافها ومعانيها الخاصة بها  ،ولها أوصاف حسنة وقبيحة ،والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنية أكثر مما يتعلقان
ُ
بأوصاف الصورة الظاهرة ،وورد في ( مختار الصحاح للرازي ) أن األخالق جمع ُخلق وهي حال للنفس راسخة تصدر عنها األفعال من خير أو شر من غير
حاجة إلى فكر وروية ،وأخالقي اسم منسوب إلى أخالق وهو ما يتفق مع قواعد األخالق وقواعد السلوك املقررة في املجتمع وعكسه ال أخالقي ما ال يدخل
تحت طائلة الحكم األخالقي ،وأخالقيات العمل ما يتعلق بالعمل من مبادئ وفشل خليقة.
ً
ً
وصار لهذه املفردة اهتماما وتقديرا اتصف ببوادر الخير والكرامة وحسن القول والفعل مع كونها ذات اتجاهين اثنين (ايجابي – سلبي) لكن عنفوانها جعل
ً
الجانب االيجابي والخير طاغيا في جملها وخالف ذلك يوصف بالعدم منها فنقول عديم اإلخالق  ،ونشأ لها علم ومعرفة (بدوي  )8 : 1975 ،تمتاز بقواعد
وقوانين وأسس منطقية في الحكم والتشبيه واالعتقاد ،ومقاييس للمتميزين توجه الخير والشر الذي ينتظر من الفرد واملجتمع وصف هذا العلم لدى
(باسكال) بعلم اإلنسان إشارة إلى شموليته واتساعه لعلوم إنسانية متعددة ومتنوعة.
Ethics : Concept and Behavior
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ً
كاف وليس األعمال
ويتركز البحث في موضوع األخالق باألعمال اإلدارية الصادرة عن ذات اإلنسان تعبيرا عن تفكير ووعي وتخطيط مسبق بحرية واختيار ٍ
الالإرادية مثل التنفس واألعمال الفسلجية للجسم البشري (مرحبا .)9 : 1988 ،
وبذلك فان ترجمة األخالق كمفهوم اصطالحي يمثل (مغنية  )13 : 1977 ،عالقة وطيدة تشير إلى تفاعل ونموذج بنائي محكم ومعايير راسخة تساهم في
توجيه الفرد واملجتمع وإصالحه والحرص على مالزمته للصراط القويم في سلوكه بما يسود األمن والعدل والتعأون على صيانة الحياة من الفساد والظلم.
ً
لذا فان التوجه والسلوك األخالقي ال يأتي من فراغ أو صدفة وال يكون مزدوجا في آن واحد ،ففي الوقت الذي تكون ألخالق فطرية مع حياة اإلنسان فإنها
الخير املحض وهو الذي يدنسها باآلراء واألفعال الشريرة املكتسبة واملنقولة إلى املمارسة العملية.
 .2املعضلة األخالقية:
ان السمة العامة لألخالق ومفاهيمها وتطبيقاتها تتشح بالثبات النسبي ولكن املؤثرات الخارجة أو البيئية تفرض حاالت مستحدثة تدفع ملحاوالت تغيير
وتحديث بعض منها ويشير ( )Jones,2015:104إلى نشوء حالة من الصراع الفردي أو الجماعي عند الحاجة إلى قرار أخالقي يتعارض مع املصلحة الذاتية،
مما يضع الشخص أو املجموعة أمام مسارين مختلفين مع العلم أن كال املسارين في تطبيقها سوف يتسببان في ضرر ملجموعة وفائدة ألخرى وقد يجلب
الفائدة لغير مستحقيها.
وتنشأ املعضلة االخالقية تبعا لواحد أو أكثر من لألسباب اآلتية:
أ .التردد األخالقي:
وهي حالة التراجع أو الضعف واتساع حالة املناقشة والتفكير أكثر من استحقاقها الزماني في اتخاذ قرار ما ،أو اإلذعان لرأي متطفل على ذلك القرار
وأبعاده عن حالة الخصوصية والرسمية وتوجيه القرار عن مساره الصحيح إلى فوائد ضيقة على حساب الصفة األخالقية.
ب .التغييرعبر الزمن:
يتفق أغلب العاملين في منظمات األعمال وعموم املجتمع عن نبذ حالة سلوكية مشينة في وقت ما ،في الوقت الذي يدافع آخرون عن مشروعية تلك الحالة
وإمكانية قبولها مما يثير حالة من الصراع املفتوح وأبواب املجادلة لتحديد السلوك األخالقي وحدود القانون وما هو مسموح به في كل حالة وكيف يمكن
لألخالق التغلب على حالة القرار السیئ وبالتالي قد يتفق هذا القرار أو يختلف مع سلوك أولي قبل فترة زمنية.
ج .األخالق والقانون :
ان االستخدام السياس ي والقانوني لألفكار يدفع إلى محأولة إقرارها على وفق مسارات التشريع القانوني املعروفة وبالتالي أحالتها إلى قواعد ملزمة للسلوك
البشري داخل وخارج منظمات األعمال ومنها القوانين اإلجبارية لترك أو قبول عالقة أو فكرة أو سلوك معين.
ً
ثانيا  :األخالق املهنية:
 .1املفهوم واألهمية :
وهي واحدة من التفرعات الفنية لألخالق تحدد في بيئة موقعيه وفترة زمنية ال تتجاوز موقع مكان وزمان عمل اإلنسان ،وهي في ذلك تتكامل مع األخالق
العامة في تمييز شخصية ذلك اإلنسان وتصبح صورته املميزة داخل وخارج وظيفته  .وينطلق ( )Hill,2015:378إلى تحديد أخالقيات املهنة بأنها املبادئ
املقبولة التي تترجم قرارات أخالقية وتمتاز بالوضوح واالتفاق عليها في مواجهة معضالت أخالقية تخلو من حالة االتفاق واملقبولية ،وعلى حد سواء هناك
ً
ً
مبادئ مقبولة تماما وأخرى مرفوضة تماما تثبت في مدونات رسمية لتصبح حينئذ قواعد أو قوانين حاكمة ملهنة معينة في وقت ومكان ما.
( مثل قوانين اإلنتاج ،االتصاالت ،االلتزام  ...الخ ) أثناء ممارسة الوظيفة ،وان تجاوزها يشكل مسؤولية خرق الحقوق العملياتية للمنظمة ،وقد تغطى
بعض التجاوزات األخالقية بغطاء ثقافي أو اجتماعي مثل تشغيل العاملين دون سن العمل بدعوى املساعدة االجتماعية للسكان والفقراء.
ويرى (دراكر  (257 : 2003 ،أن األخالق في اإلدارة واألعمال هي اختيارات عقالنية على أساس القيم وأهداف ورسالة املنظمة ،ورغم أهمية هذا البعد
املوضوعي إلخفاء األسلوب املنهجي والعلمي بكل األخالقيات فإنها بأمس الحاجة إليه للحد من االعتراضات في مواقف املديرين الذين يعتبرون أن األخالق
ً
ً
ً
ً
تحد من مسؤوليتهم األساسية في تحديد االعتبارات فضال عن اعتراض الباحثين على دمج األخالق في مجاالت العلوم واعتمادها حقال علميا قائما لوحده.
ً
ويحدد (نجم  )112 : 2000 ،نسبة أخالقيات األعمال مع آثار ونتائج قرارات املديرين إذ تمثل األخالق عندهم تأثيرا في اآلخرين يزداد بزيادة املستوى األخالقي
لذلك املدير.
ان طبيعة األعمال املهنية وتباين ثقافة العاملين ودرجة االنضباط والوالء املنظمي للمهمة املحددة لكل منهم يدفع إلى تباين السلوك األخالقي بينهم ونشؤ
ً
توجهات فكرية وفلسفية تؤثر سلبا في طبيعة أعمال املنظمة وتلفت االنتباه إلى سرعة معالجتها وتوحيد توجه هؤالء العاملين قدر اإلمكان .ومن جهة أخرى
يواجه التشريع القانوني عقبات تنفيذية في منظمات األعمال عندما تجد املنظمة أنها تتستر على بعض الحاالت الال أخالقية مثل تفش ي بعض حاالت
الفساد واالحتيال ،واملشكلة األكبر إثارة في بعض املنظمات عندما تكون هي صاحبة القرار األولي في تحديد حقيقة ذلك الفساد واالحتيال.
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 .2تطوراألخالق املهنية :
ان تزايد االهتمام باملوضوعات ذات الطابع األخالقي في منظمات األعمال يكشف عن تطور في األخالق املهنية لتلك املنظمات على صعيد املفاهيم
واملمارسات العملية ومواجهة املتطلبات اإلدارية والفنية لألعمال .ويمكن أن تبرز تلك التطورات من خالل :
• التحول من أسلوب الضبط الخارجي إلى أسلوب الضبط الذاتي داخل لشركة
• االنتقال من النظام التأديبي إلى األساليب الوقائية وتقليل األخطاء.
• اعتماد املعايير األخالقية مثل السمعة والنزاهة إلى جانب معايير الكفاءة والربح.
• االلتزام باملدونات األخالقية وعموم قواعد العمل والعالقات السليمة.
ً
• االهتمام بمستويات العمل والتشغيل لألمد الطويل وليس لألمد القصير دائما.
• إلغاء مفاهيم الغاية تبرر الوسيلة والعمل بمفهوم الوسيلة من طبيعة الغاية.
• االبتعاد عن حاالت التقديس والتحكمية املجردة للحاالت االقتصادية أو قرارات شخصية واستخدام مقاييس موضوعية في التفاعل مع املهام.
ً
ثالثا  :األخالق املنظمية:
 .1السلوك األخالقي للمنظمات
دأبت منظمات األعمال بتجاوز متطلبات الحد األدنى واملقبول لتطبيق القانون صوب بناء مدونات للسلوك األخالقي وإلزام تنفيذها للتغلب على املخاطر
األخالقية والضرر الذي يصيب القيم العميقة للعاملين فيها والتي تعتمدها ثقافتها التنظيمية مثل (الصدق ،النزاهة ،املعاملة باملثل) وتوجيه القرارات
اإلدارية لذلك عند مواجهة املعضلة األخالقية ،وقدر لتلك املنظمات أن تشعر بغاية السعادة واالرتياح وتمتاز بدرجة كبيرة للرضا الوظيفي للمديرين وهم
يقدمون النصح واإلرشاد والحقيقي بشكل مباشر أو غير ذلك إلى الجهات املستفيدة وذات العالقة .ويشير ( )Frank,2017:415إلى األخالق املنظمية
بمجموعة من القيم تم االتفاق عليها تبلورت من قيم مجتمعية وصارت موجهة للسلوك الوظيفي داخل منظمة أعمال محافظة على انتمائها املجتمعي
الذي بدوره قام على أعراف وأحكام سماوية مثل (اإلنصاف ،العدالة) ،وخضعت لتنظيم املجتمع حتى صارت مزايا لثقافة تنظيمية واحدة .
ً
يكون ً
كامال
ان السلوك األخالقي قد ال يكون مرادفا للتصرف وااللتزام القانوني على الدوام كما يفهم أو يعبر البعض عن ذلك ،ذلك ان االلتزام القانوني قد
إال انه مشكوك فيه من الناحية األخالقية مثل عقود االئتمان وشفافية محتوى ذلك العقد أو الترويح ملنتجات في معارض البيع.
 .2قواعد السلوك األخالقي للمنظمات:
ً
تتجه ضوابط وسمات تحديد السلوك األخالقي للمنظمة إلى تعقيد أو التقاطع أحيانا الختالف درجة اإلفادة واألهمية لكل من أصحاب املصلحة في وقت
ً
ً
واحد ،ففي الوقت الذي يشكل فيه قرار زيادة األسعار إيرادا واضحا للمنظمة وزيادة األرباح وبالتالي إمكانية زيادة الرواتب وحصص املستثمرين من تلك
ً
ً
ً
ً
ً
األرباح وتسديد الضريبة وحصص االتحادات والنقابات ،إال انه يسبب ضررا واضحا وفادحا أحيانا باملستهلكين ،وتبعا ملرونة الطلب فان املستهلك قد
يعزف عن الشراء في حال توافر بديل آ خر ويتراجع عن استهالك منتج املنظمة وتبرز حالة من التقاطع البعيد عن أمثلية السلوك األخالقي للمنظمة في
معالجة حاضرها ومستقبلها بفكر استراتيجي ناضج ( . )Jones,2015: 324
ولعل ابرز تلك القواعد التي تعزز أخالقية السلوك املنظمي تنحصر في اآلتي:
• العدالة :توزيع الفوائد واألضرار وبأسلوب عادل ومحايد.
• املنفعة :تحقيق أعلى إفادة  ،أكبر كمية ،أعلى جودة ،أكثر عدد  ...للجميع.
• الواقعية :التطبيق السليم والتواصل املقبول لدى املجتمع.
• املعنوية :حفظ وحماية الحقوق األساسية واملزايا القيمة.
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العدالة

المعنوية

الواقعية

السلوك
األخالقي

المنفعة

شكل( :)2قواعد السلوك األخالقي
Source: Victor, B., & J. B. Cullen, (1988), The Organizational Bases of Ethical Work, Administration Science Quarterly, 33: 101 – 125.

ان قواعد السلوك األخالقي تضع منظمات األعمال أمام مسؤولية أخالقية القرار وسلوك املديرين التي تنحصر في االستفسارات اآلتية:
• هل أن سلوك املنظمة يقع ضمن املعايير املقبولة واملعاصرة.
• هل هناك إمكانية لتعريف جميع املستفيدين عن خفايا السلوك املنظمي.
• هل هناك عالقات بين املديرين وبعض املستفيدين لتوجيه السلوك.
املحورالثاني :اإلدارة اإلستراتيجية
ً
أوال  :أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية:
يتداخل استخدام مصطلح اإلستراتيجية في أكثر من حقل علمي أو تخصص فكري ومفاهيمي ،وفي علم اإلدارة تكون اإلستراتيجية احد التخصصات
الرئيسة له ،ويبقى مفهوم اإلستراتيجية ذا خصوصية وبناء فكري متميز يتطلب توافر وتطبيق ثالثة مفاهيم عميقة تعتبر ركيزة اإلستراتيجية للمنظمة
وهي:
 .1الرؤية:
وتشير إلى التوجه البعيد ملنظمة األعمال وماذا تريد أن تكون عليه نهاية األمر وهي ذات أهمية قصوى للمنظمة ( )Frank,2017:34باعتبارها التقاط
ً
لطموح املنظمة وكشف واقعي يحفز العاملين في أعمالهم مع ترك مساحة املساهمة الفردية والجماعية لتطوير ذلك التوجه ،وتحديدا للمسؤولية فان
الرؤية تمثل قواسم مشتركة ( )David & David,2015:173وأدوار تفاعلية لكافة أصحاب املصلحة لضمان استمرارية حياة املنظمة مع إمكانية تعديل
تلك التطلعات إذا اقتضت الحاجة والتغيرات البيئية أجرائها ،وتتركز رؤية املنظمة ( )Camble,2015:12على مسارها صوب املستقبل ومراعاة املنفعة عبر
صورة افتراضية موجهة ومركزة ومرغوب فيها تمثل نسخة مميزة للمنظمة ال تتوافر في غيرها.
 .2الرسالة:
ً
ويشار إليها أحيانا باملهمة ،وتعني املهمة امللقاة على عاتق املنظمة وماذا ستقدم لآلخرين (املجتمع) ومساهمتها في تحقيق األفضل ( .) Frank,2017:35وقد
تقترب الرسالة من رؤية املنظمة واعتمادها بذات املعنى من قبل عدد غير قليل من املنظرين إال أنها تبقى ذات خصوصية متفردة مع التقارب بعض الش يء،
فإذا كانت الرؤية تشير إلى ماذا ستكون املنظمة فان الرسالة تشير إلى كيف ستكون املنظمة ،ويحددها ( )Camble,2015:20بأنها لغة املنظمة ومسؤوليتها
املهنية لجذب احترام وتقدير اآلخرين ،كما وتحرص منظمات األعمال على تبويب رسالتها في اطر محددة منها (تحديد احتياجات الزبون ،تحديد ذات
الزبون ،التأثير األخالقي في جذب وإرضاء الزبون).
 .3القيم :
ً
ً
وهي مجموعة اال لتزامات الذاتية التي تتعهد بها املنظمة ،والحواجز التي يلتزم بها وضمن حدودها في سلوكها االجتماعي قانونا وأخالقا مشتقة من رؤية
ورسالة املنظمة وأداة فاعلة لتحقيق كل منهما  ،وتمثل القيم ( )Frank,2017:36بيانات داخلية قوية تشير إلى ثقافة تنظيمية وخصائص أخالقية وسلوك
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واضح يحأول تعزيز االعتبارات املجتمعية في ثقافة شاملة خاصة باملنظمة كما أن القيم ( )Camble,2015:19تعبر عن ترجمة لنتائج املعتقدات والسمات
والقواعد السلوكية التي تتوافق مع مكانة املنظمة ومواردها التي يؤمن بها العاملون ويحرصون على االتصال بها.
 .4األهداف:
ً
وتشكل تعبيرا عن غايات املرحلة التي تعيشها املنظمة وسط تحديات بيئية داخلية وخارجية يحتم النظام االستراتيجي اعتمادها ،ويصورها
( )Camble,etal,2015:23باألداء املستهدف أو النتائج املرغوبة الحصول عليها تتوزع على مدى زمني مناسب لكل منها (طويل ،متوسط ،قصير) األجل
ً
وتعكس قوة املنظمة وحيوية قدراتها التنافسية وملحة عن أعمالها املستقبلية .وقد يشار إليها أيضا بالغايات الرئيسة ( )Major Goalsللتعبير عن تحديد
ً
ما يجب القيام به لتحقيق رسالة ورؤية وقيم محددة سالفا ،وأنها ذات خصائص فاعلة ( دقيقة ،قابلة للقياس ،واقعية ،تمتاز بالتحدي ،وذات أفق زمني،
ومتناغمة ) في متطلباتها (.)Hill etal,2015:16
 .5اإلستراتيجية:
ً
عبارة إدارية غالبا ما توصف بالتعقيد في ذات الوقت وتشير إلى ( )Kluyver & Pearce,2015:1قدرات متميزة لتحديد مواقع املنظمة في ساحة عملها
القطاعي ،والقدرة على تحقيق مزايا تنافسية مستدامة عبر أبعاد متنوعة (كلفة أقل ،جودة أعلى ،مرونة أكبر) وغير ذلك ،وتتوزع خصوصيات اإلستراتيجية
ً
وأبعادها عمليا في وظائف املنظمة كافة لتترجم إلى أفعال وقرارات خاصة في جزء من النظام التنظيمي ملنظمة األعمال ،كما أنها تشير ( & David
 )David,2017:40إلى واقع مستقبلي ومواردها مطلوبة ووظائف منسجمة وجملة من العوامل الداخلية والخارجية املتفاعلة ،وتقع في مستويات ثالث
(منظميه ،أعمال ،نشاطية) يعبر كل منها عن وسيلة أو منهج فرعي للمساهمة في بلوغ األهداف ،وهي جهود تعاونية ( )Camble etal,2015:42لفريق عمل
متجانس يشمل االدارة العليا وبعض أصحاب املصلحة واملديرين التنفيذيين.
 .6اإلدارة اإلستراتيجية:
ان اإلدارة اإلستراتيجية صيغة نهائية لجهود فكرية وتطبيقات عملية تتفاعل كأنموذج متكامل يشكل عمليات أساسية ووظائف تخصصية ( & David
 )David,2017:42تشمل على (تحليل بيئي ،صياغة اإلستراتيجية ،تنفيذ اإلستراتيجية ورقابتها) بعد استكمال تركيبة الرؤية والرسالة واألهداف والقيم
التي شكلت محددات التصور إلستراتيجية املنظمة وكيفية تطبيقها مع األخذ باالعتبار والحسبان بيئة املنظمة ومواردها وموقعها التنافس ي ،وبذلك فان
هذه اإلدارة وحدها تمتلك اإلجابة على أسئلة الرؤية والرسالة واألهداف التي تم عرضها ،وتضيف إليها سؤال املرحلة الحالية أين نحن اآلن ،وإلى أين ومتى
وكيف سنذهب إلى موقعنا املستقبلي  .والشكل التالي يوضح مراحل اإلدارة اإلستراتيجية
تحليل بيئة
داخلية

رقابة
وتنوع
االسترا

صياغة
إستراتيجية

رؤية
األهداف

تحليل بيئة
خارجية

القيم
المنظمة

رسالة

شكل ( :)3اإلدارة اإلستراتيجية
املصدر :من إعداد الباحث

وجدير باإلشارة إلى األهمية البالغة لإلدارة اإلستراتيجية ملنظمات األعمال وقيادتها الفنية للقطاعات على وفق تخصص كل منها ،فان اإلدارة اإلستراتيجية
ً
ً
غالبا ما تكون تعبيرا عن إدارة اإلستراتيجية الشاملة التي تركز على تطبيقات النشاط االستراتيجي ككل مع االهتمام باملوقع الحالي وكسب التنافس
باستخدام كافة األدوات املتاحة (.)Hill etal,2017:174
ً
ثانيا :اإلدارة اإلستراتيجية واألخالق
ً
تغطي القضايا األخالقية التي يواجهها املديرون وقيادة املنظمة العديد من املوضوعات التي تحكم اإلدارة اإلستراتيجية ( )Hill,2015:381تبعا لتأثير تلك
ً
القواعد والجوانب األخالقية لدى األفراد واملنظمة واملجتمع ومع االعتراف بحالة التعارض بين أصحاب املصلحة واإلدارة اإلستراتيجية أحيانا ،لذا فان
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املعلومات الدقيقة وفي وقتها املناسب يجب أن تكون متاحة للجميع على سبيل اإلفصاح والشفافية ،وتكون بمثابة االلتزام األخالقي األول لإلدارة ،وان
انتهاك ذلك يمثل سلوك سلبي يرجع إلى واحدة أو أكثر من التصرفات اآلتية:
 .1التعامل الذاتي:
ً
قد يكون التعامل الذاتي مفرطا عند شعور املديرين بإمكانية اقتحام أسرارهم املهنية ،مما يدفعهم للتالعب بالبيانات والتشويش وإخفاء بعض منها بدعوى
تقوية املوقف التنافس ي واستمرار القدرات بفاعلية أكبر.
 .2السلوك القائم على املنافسة:
ويمثل السلوك اإلداري الخفي للمديرين في مجموعة إجراءات تهدف إلى إيذاء املنافسين الحاليين واملحتملين ،وقد يكون باستخدام أسلوب االحتكار ويزداد
تأثيره عليهم كلما كانت خطط املنظمة ألجال زمنية أطول.
 .3االستغالل االنتهازي:
ً
ً
يمارس بعض املديرون سلوكا انتهازيا لف رصة ما سيما في البرامج املتعلقة بعالقات املنظمة على وفق متطلبات سلسلة القيمة التي تحدد وقت وكمية
الحاجة ،فقد يبادر املديرون إلى إعادة كتابة شروط التعاقد للموردين أو املشترين واستخدام جوانب القوة املفرطة للضغط على الطرف األخر في العقد
وهو ما يطلق عليه عقود اإلذعان.
 .4معايير العمل الفرعية:
يحاول بعض املديرون تجزئة املعايير وتصنيفها إلى مجاالت النفع األكبر أو األقل للمنظمة دون االكتراث بالطرف األخر ،مثل تجزئة األجور أو الدفع
ً
بأسلوب مختلفة بغية تقليل التكاليف ،وقد تكون بيئة العمل أكثر قبوال لذلك عندما تفتقد لوائح أو مدونات السلوك األخالقي املرافقة لنظام العمل
والتشغيل.
 .5التدهورالبيئي:
ً
ان تخلف وتدهور بيئة األعمال يدفع أحيانا إلى سلوك مباشر أو غير مباشر للمديرين باالبتعاد عن قواعد السلوك املنهي وتراجع املسؤولية االجتماعية
ً
مما يسبب أحيانا تراكم حاالت التخلف وتحميل البيئة حاالت أكبر.
 .6الفساد :
يمكن أن ينشأ الفساد في سياق العمل أو قبل املباشرة به ،كما هو واقع في حاالت الرش ى في العقود التجارية والصناعية ،ويمثل مخالفة قانونية وأخالقية
أولية تدفع إلى مخالفات أكبر وأوسع عندما يحاول املدير استرداد املبالغ املدف وعة بهذا األسلوب أو االستزادة من املبالغ املقبوضة على وفق موقعه من
صفقة الفساد البغيضة .

املبحث الثالث :الجوانب التطبيقية للبحث

ً
أوال  :وصف عينة البحث:
وزعت استبانة البحث بواقع ( )35استبانة على عينة قصدية شملت املوظفين في اإلدارة العامة البالغ عددهم ( )78موظف وكانت االستمارات الصالحة
للتحليل اإلحصائي ( )32استبانة اي بنسبة ( )%91ويعرض الجدول ( )1خصائص عينة البحث.
جدول( :)1خصائص عينة البحث

ذكور

إناث

40 – 11

50 - 40

 50فأكثر

جامعية

5

19

ماجستير

56

14

44

21

65

16

6

%

22

69

8

دكتوراه

18

%

%

التحصيل العلمي

املجموع

النوع البشري
%

سنوات العمر
%

%

25

2

6

32

100

ً
إعداد الباحث رجوعا إلى استبانة البحث

ً
يتضح من تصنيف وتحليل خصائص عينة البحث أن املصرف يشجع عمل الذكور في اعماله وقد يكون ذلك متوافقا مع طبيعة فرص التشغيل املتاحة
ومنافسة الرجل واملرأة للحصول على واحدة منها.
كما أن غالبية العاملين لم تبلغ أعمارهم ( ) 40سنة مما يؤكد حرص املصرف على طاقات الشباب في مهامه والتركيز على الخبرات العالية بعدد قليل ولعل
ً
ذلك غالبا ما يحقق أبعاد مالية إذ تتزايد رواتب ذوي الخبرات العالية لضعف رواتب العاملين الجدد ،وفي حدود التحصيل الدراس ي فان الشهادة الجامعية
األولية هي السائدة إذ تحملها الفئة األكبر في هذه العينة ،وهذا دليل أخر على املنحنى االقتصادي في تشغيل املوارد البشرية وزيادة قاعدة نطاق إلشراف
اذ يكلف ذوي االختصاص والشهادة العليا بمهام ومسؤولية كبيرة وتناط باآلخرين الوظائف االعتيادية تحت إشراف الخبرات العالية.
431

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 422-437

محمد الجنابي

اإلدارة اإلستراتيجية على وفق أخالقيات املهنة واملنظمة

ً
ثانيا  :وصف وتحليل متغيرات الدراسة
اعتمد لهذا التحليل اإلحصائي لبيانات عينة الدراسة ملجموعة االستبانات املقبولة ( )32استبانة أدوات (الوسط الحسابي ،االنحراف املعياري ،معامل
االختالف ،واألهمية النسبية) لبيان آراء العينة في املتغيرات املبحوثة والتي ستؤسس إلى تقدير التحليالت اإلحصائية الالحقة.
 .1االخالق املهنية:
يعرض الجدول ( )2نتائج التحليل اإلحصائي األولية لهذا املتغير وكما يلي:
جدول (  :)2وصف األخالق املهنية من وجهة نظرعينة البحث
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

االستيضاح
يحافظ املوظفون على السرية املناسبة ألعمالهم
يمكن للموظف أن يقول (ال) للطلبات غيراملناسبة
يظهر املوظفون االحترام لقوانين وأنظمة العمل
يمتاز املوظف بمشاركة املعلومات مع اآلخرين بصدق
يوازن املوظف بين االحتياجات التنظيمية والشخصية
يمتاز املوظف بالقدرة على تجنب تضارب املصالح
يبتعد املوظف عن التحيزات الشخصية
يحترم الجميع حالة التنوع في املصرف
يشعر الجميع بسالمة استخدام السلطة بشكل صحيح
يتحدى املوظف صعوبة العمل ويؤكد فعل الش يء الصحيح
اإلجمالي

الوسط
الحسابي
3.80
3.71
4.01
3.81
4.00
3.92
3.99
3.92
3.92
3.86
4.02

االنحراف
املعياري
0.95
0.98
0.94
0.96
0.96
1.09
0.99
0.95
0.98
1.10
0.989

معامل
االختالف
0.25
0.26
0؟23
0.25
0.24
0.28
0.24
0.24
0.25
0.28
0.22

النسبة
املئوية
%76
%74
%80
%76
%80
%78
%79
%78
%78
%77
%80

n = 32
ً
ويوضح الجدول أن عينة البحث على إدراك عال (جيد جدا) لألخالق املهنية للعمل املصرفي ،إذ بلغ إجمالي الوسط الحسابي ( )4.02بانحراف معياري
يؤشر تشتت نسبي في اإلجابة لكنها تبقى مقبولة ،إذ بلغ معدل االنحراف املعياري ( )0.89ومعدل تباين أو اختالف قليل بين إجابات العين (.)0.22
ً
وفي تحليل ألفضل حاالت اإلجابة تالحظ الفقرة ( )3التي تشير إلى أن املوظفين في املصرف يمتاز كل منهم باالحترام الكبير للقوانين وأنظمة العمل ،فضال
عن ما جاء في الفقرة ( )5التي تكشف عن موازنة املوظفين داخل املصرف بين االحتياجات الوظيفية واحتياجاتهم الشخصية.
ً
كما أن بقية فقرات املتغير لم تكن بعيدة جدا عن مستويات اإلجابة ولم تظهر حالة متطرفة تشير إلى تباعد أراء العاملين في مكان ووقت اختبارات البحث
 .2األخالق املنظمية:
يعرض الجدول (  )3نتائج التحليل اإلحصائي األولية ملتغير األخالق املهنية وكما يلي:

جدول( :)3وصف األخالق املنظمية على وجهة نظرعينة البحث
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

االستيضاح
يحتفظ املصرف بسياسة (مدونة) أخالقية مكتوبة
يطلب املصرف من موظفيه االطالع على مدونة السلوك
يقترن أداء املصرف بالسلوك األخالقي
يكافأ املوظف ذو لسلوك األخالقي السليم
يتصرف املديرون في املصرف بأسلوب أخالقي
يبتعد املديرون في املصرف عن املحسوبية واملحاباة
يقدم املصرف فصول للتدريب في مجال أخالقيات العمل
يوازن املصرف احتياجات العاملين ومتطلبات العمل
يوازن املديرون بين خطط العمل واألهداف طويلة األجل
يعتبر املديرون التنفيذيون قدوة للعمل املصرفي
اإلجمالي

الوسط
الحسابي
4.20
3.89
3.79
3.72
3.74
3.55
3.82
3.73
3.54
3.58
3.87

االنحراف
املعياري
0.93
0.96
1.06
1.02
1.13
0.99
1.04
1.13
1.15
1.03
0.90

معامل
االختالف
0.22
0.24
0.28
0.28
0.30
0.28
0.27
0.30
0.32
0.28
0.23

النسبة
املئوية
%84
%78
%76
%75
%75
%71
%76
%75
%70
%71
%77
n = 32

ً
يوضح الجدول أعاله ان عينة البحث مدركة بشكل جيد جدا لوجود وأهمية أخالق منظمية خاصة باملصرف ،إذ بلغ الوسط الحسابي العام لعموم فقرات
املتغير ( )3.87وهو أعلى من الوسط الفرض ي ( ،)3كما أن تلك اإلجابات ليست بعيدة أو متشتتة مع درجة املتوسط الحسابي ،إذ بلغ االنحراف املعياري
( )0.90وهي درجة مقبولة في مثل هذه الدراسات الوصفية ،كما أكد معدل االختالف تقارب آراء العاملين في إجاباتهم على فقرات املتغير.
وقد كانت العينة مؤكدة لوجود مدونة أ خالق العمل في الفقرة األولى من األسئلة وهي دليل حرص املصرف على االلتزام ببنود العمل األخالقي وأخالقيات
ً
العمل املطلوبة ،فضال عن الفقرة الالحقة (الثانية) التي تؤكد متابعة اإلدارة الطالع العاملين على تلك املدونة وااللتزام بها وهي حالة تأكيدية نحو كسب
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سمعة جيدة ين املنافسين وااللتزام بقواعد العمل املطلوبة ،كما أن بقية اإلجابات على مختلف الفقرات لم تكن بعيدة عن املستوى الجيد في وصف
أخالقيات املنظمة.
 .3اإلدارة اإلستراتيجية:
يعرض الجدول (  ) 4نتائج التحليل اإلحصائي األولية ملتغير اإلدارة اإلستراتيجية وكما يلي :
جدول( :)4وصف اإلدارة اإلستراتيجية من وجهة نظرعينة البحث
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الوسط
الحسابي
3.88
3.90
3.68
3.97
3.80
3.65
3.88
-3.80
3.68
3.90
4.06

االستيضاح
يحدد املصرف رؤيته اإلستراتيجية ألفق زمني بعيد
يثبت املصرف رسالة واضحة وكفؤة لتحقيق رؤيته
ً
يحرص املصرف على تحديث رؤيته ورسالته وفقا لقدراته
يثبت املصرف أهدافه بشكل مكتوب ومسؤولية تنفيذها
يراجع املصرف موقعه التنافس ي باستمرارفي بيئة أعماله
يستخدم املصرف أدوات تحليل كفؤة إلستراتيجية ()Swot , Smart
تصاغ اإلستراتيجية بالتشأورمع املختصين داخل وخارج املصرف
يوزع املصرف واجبات تنفيذ اإلستراتيجية بعدالة
ً
يراجع (يدقق) املصرف إستراتيجية دوريا ويكشف االنح رافات
يحرص املصرف على الفعل التصحيحي لإلستراتيجية حال اكتشافه
اإلجمالي

معامل
االختالف
0.26
0.26
0.27
0.23
0.26
0.31
0.26
0.26
0.29
0.27
0.20

االنحراف
املعياري
1.00
1.03
1.01
0.93
1.00
1.15
1.01
0.99
1.07
1.07
0.84

النسبة
املئوية
%78
%78
%74
%79
%76
%73
%77
%76
%73
%77
%81
n = 32

ً
يوضح الجدول اعاله أن عينة البحث واعية بشكل جيد جدا ملفهوم اإلدارة اإلستراتيجية وأهمية في أعمال املصرف وكذلك ممارسة املصرف للنشاط
االستراتيجي ،اذ ظهرت قيمة املتوسط الحسابي العام ( )4.06وهي اكبر من املتوسط الفرض ي ( ،)3كما ان االنحراف املعياري ( )0.84تشير إلى تشتت
مقبول في إجابات العينة في مثل هذه الدراسات السلوكية وكذلك يشير معامل االختالف إلى نسبة ضعيفة من االختالف في وجهات نظر عينة البحث.
ً
وتؤكد إجابات العينة أن إدارة املصرف في حالة من املراجعة املستمرة ألهداف املصرف وأعماله (الفقرة  )4فضال عن الحرص الشديد للتمسك برسالة
املصرف اإلستراتيجية وإجراء التصحيحات الفورية لألخطاء فور وقوعها وهو دليل على كفاءة إدارة املصرف وتوجهه السليم للعمل في قطاع األعمال
املصرفية (الفقرتين .)10 – 2
ً
ثالثا :اختبارالعالقة بين املتغيرات:
ان تحليل العالقة بين متغيرات البحث (أخالقيات املهنة وأخالقيات املنظمة) من جهة (متغير املستقل) مع إدارة اإلستراتيجية من جهة أخرى (متغير تابع)
ً
جرى اعتمادا على تحليل سبيرمان اإلحصائي.
ً
وقد أظهرت نتائج التحليل كما يعرضها الجدول ( )5وجود عالقة ذات داللة معنوية إحصائيا بين كل من أخالقيات املهنة وأخالقيات املنظمة مع اإلدارة
اإلستراتيجية .
جدول( :)5العالقة بين متغيرات البحث
املتغير املستقل
املتغير املعتمد
اإلدارة اإلستراتيجية

األخالق املهنية

اخالقيات االعمال

األخالق املنظمية

R

T

Sig

r

t

sig

R

t

sig

0.54

7.03

0.00

0.68

10.02

0.00

0.78

18.54

0.00
n = 32

ويتضح من دراسة وتحليل الجدول أعاله في العالقة بين متغيرات البحث أن األخالق املنظمية اكبر عالقة مع إستراتيجية املنظمة وإداراتها مع أن كال
الصنفين من األخالق املبحوثة ذا عالقة مع اإلستراتيجية بشكل معنوي بداللة اختبار ( )tإلثبات معنوية العالقة التي ظهرت في حدود نسبة خطأ اصغر
من ( )0.01وهي درجة ثقة عالية أكثر من ( )%99وإمكانية الوثوق واالعتماد في الجانب االستراتيجي على خصائص األخالق الحميدة في طبيعة وظائف
املصرف وإداراته بشكل عام.
وأن هذه النتيجة تؤكد صحة ما ذهبت إليه الفرضية الرئيسة األولى بعالقة بين اخالقيات االعمال واالدارة االستراتيجية وكذا والفرضيات الفرعية منها،
بوجود عالقة ذات طبيعة إحصائية وبدرجة معنوية بينهما.
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ً
رابعا :اختبارالتأثير
ً
وفقا للفرضية الرئيسة الثانية والفرعية منها جرى اختبار التأثير للمتغيرات املستقلة (األخالق املهنية وأخالق املنظمة) في اإلدارة اإلستراتيجية باستخدام
تحليل االنحدار وتقدير قيمة ( )R2التي تشير إلى نسبة مساهمة املتغير املستقل في املتغير املعتمد وبداللة اختبار ( )Fالذي يقيس معنوية تأثير املتغيرات
في األنموذج املقترح للبحث  ،وكانت النتائج كما يعرضها الجدول :
جدول ( :)6بيان تأثيرمتغيرات البحث
املتغير املعتمد
املتغير املستقل

االدارة االستراتيجية
R2

F

sig

a

B

0.15

24.8

0.03

1.89

0.55

األخالق املنظمية

0.33

60.7

0.01

2.09

0.41

املؤشرالعام (اخالقيات االعمال)

0.60

171.3

0.01

2.18

0.49

األخالق املهنية

n = 32

ً
ويوضح الجدول اعاله أن تأثير أخالق املنظمة ككل هو األقوى في إستراتيجية املنظمة إذ كانت بمقدار ( )0.33وفقا ملقياس ( )R2الذي يعبر عن مساهمة
ً
املتغير املستقل في املتغير التابع وبذلك تكون لالخالق التنظيمية هذه النسبة من املساهمة في اإلستراتيجية وفقا ملعطيات البحث وان النسبة املتبقية
( )%67تعود ملتغيرات أخرى غير داخلة في أنموذج البحث كما أن هذه النتيجة كانت معنوية بداللة اختبار ( )Fوبدرجة ( )60.7عند حدود خطا ال تزيد عن
ً
ً
ً
( )0.01أي بمقدار ثقة ( ، )%99فضال عن تأثير االخالق كذلك لكنها اقل مقدارا وتأثيرا ومساهمة في احتمالية الخطأ أي أن حدود الثقة فيها للتأثير في
اإلستراتيجية بحدود ( )%95ونسبة خطأ تقل ( )0.05لتأثير مقداره ( )0.15في االدارة اإلستراتيجية

املبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات
يعرض هذا املبحث ابرز نتائج البحث العلمي للمتغيرات املبحوثة في املوقع والعينة املختارة وكما يلي :
ً
أوال :االستنتاجات
 .1أن صفة األخالق حالة ووصف متالزم مع حياة اإلنسان وسلوكه إينما كان وفي كل وقت وهي تعبير عن أفكاره وإراداته الداخلية ومصدر قراراه.
ً
ً
 .2هناك جانبين من السلوك األخالقي يقدمه الشخص عبر تصرفاته مع اآلخرين وهم يحكمون عليه (سلبا أو إيجابا) ويمثل لهم سلوك فرعي مرض ي ام
غير ذلك.
 .3يمكن تطبيع األخالق وسلوك العاملين في موقع عمل محدد وتنظيمه وتقديمه إلى املجتمع على انه سلوك جماعي باسم ذلك املوقع (أخالق املنظمة)
.
 .4أن ممارسة اإلنسان لنشاط عمل محدد ال يخلو من توجه أخالقي ينظم تلك األعمال وهي تعبير عن أخالق املهنة  ،تتجمع وتقدم للمجتمع بصفة
أخالق وظيفية محددة يتم صقلها لتمييز الجوانب السلوكية للعاملين عن غيرهم في هذه الوظيفة.
 .5أن أخالق املنظمة بناء سلوكي وثقافي يؤثر في حاضر ومستقبل املنظمة عبر رسم مالمح رؤية ورسالة وأهداف وإستراتيجية املنظمة ملا ستكون عليه
ً
ً
مستقبال فضال عن كونها إشارة إلى وعود بصيغة تنفيذ ذلك في حينه.
 .6أن حاجة املنظمة إلى بناء السلوك األخالقي وتطويره لدى جميع العاملين فيها ،سيما ذوي املسؤولية وسلطة القرار كأساس رصين لتعامل االجتماعي
للمنظمة وسيادة االستقرار في بيئتها الداخلية.
ً
ً
 .7أن السلوك األخالقي الوظيفي أو املنهي للعاملين مصدرا الحترامهم وتقيمهم الوظيفي واالجتماعي ومجاال للتفاعل مع املنظمة وإمكانية املشاركة في
قراراتها.
ً
ثانيا :التوصيات
 .1تعزيز الجوانب األخالقية الحميدة للعاملين ومحأولة تجنب عوامل اإلثارة الصريحة لألخالق غير الحميدة عبر منظومة إصالح سلوكي ونفس ي
لبعضهم.
 .2التأكيد على تثبيت مدونة السلوك األخالقي ملنظمات األعمال وتطويرها مع مستحدثات ومتطلبات بيئة العمل وواقع العمل التنظيمي.
ً
ً
ً
 .3التركيز على بيان النتائج الالحقة للسلوك األخالقي السليم وتقييم أفرادها تمييزا وظيفيا واجتماعيا وجعلهم قدوة لبقية العاملين.
 .4إمكانية توجيه سلوك العاملين في توجهات تنظيمية محددة وتوحيد األفكار في خصوصيات األعمال لبناء أخالق منظمة مميزة وناجحة.
 .5زيادة التدريب املنهي لتحسين أداء العاملين ومزج تلك الخطوات التدريبية ببرامج تطوير السلوك األخالقي.
 .6وضع الحدود واملواقع التي ال يسمح للعاملين تجأوزها في سلوكهم االجتماعي فيما بينهم وبين كافة اإلطراف ذات العالقة باملنظمة.
 .7املراجعة املستمرة لتطوير رؤية ورسالة وأهداف وإستراتيجية املنظمة ملواكبة متطلبات األعمال القطاعية في واجبات وأعباء العمل اليومي.
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. االلتفات إلى أخالقيات املهنة والوظيفة لدى املنظمات املنافسة وتحديد املستوى التنافس ي واملوقف االستراتيجي باعتبارات أخالقية محترمة.8

:املراجع

ً
: املراجع العربية:أوال
. بيروت. دار صادر.) (ق – ك. املجلد العاشر. لسان العرب.)1983( . ابي الفضل جمال الدين بن مكرم،  ابن منظور.1
.  الكويت. وكالة املطبوعات. األخالق النظرية.)1975( . عبد الرحمن، بدوي.2
. القاهرة. الدار الدولية للنشر والتوزيع. ترجمة محمد عبد الكريم.1  ج،  اإلدارة.)2003( . بيتر، دراكر.3
. بيروت. الدار النموذجية. املكتبة الوطنية العصرية. مختار الصحاح.)1957( . محمد أبو عبد هللا، الرازي.4
.271 – 257 :)10( : مجلة مركز دراسات الكوفة." " األخالق في فكر أفالطون الفلسفي.)2008( . حسين حمزة، شهيد.5
. طرابلس. جروس برمس. املرجع في تاريخ األخالق.)1988( . محمد عبد الرحمن. د، مرحبا.6
. بيروت،  دار العلم، فلسفة األخالق في اإلسالم.)1977( . محمد جواد، مغنية.7
. القاهرة، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية. أخالق اإلدارة في عالم متغير.)2000( . عبود نجم، نجم.8
ً
: املراجع األجنبية:ثانيا
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Abstract: The social reality of business ethics and its increasing domination of all aspects of intellectual and applied
behavior of individual, organization and society effects on current reality and future of business organizations, and
based the importance of ethics and leadership of the individual and society, then become distinctive identity in
forums evaluation and knowledge, practical consideration, that needs to determine the level of relationship and
effect in strategic management, which reflects the future directions through a vision, mission and main objectives
with a good strategic formulate, implementation, analyzing the internal and external environmental, then provides
the outcome of a distinctive philosophical and perspective of ethical approach to determines the acceptance or
rejection of quantitative or qualitative dimensions. This research reinforces his ideas by applied case to enrich the
intellectual concepts of the variables researched according to the opinions of a sample of managers and
organizational leaders carefully selected in the International Islamic Bank (private company) to uncover sound
intellectual features remain business organizations most need to identify and distinguish them in a strategic position
and achieve its objectives and the objectives of stakeholders Different intentions and requests. As well as the cases
of growth and competition that accompany renewed strategic thought and the effectiveness of leadership practices
and leadership behavior promising. The research concludes its scientific process with a set of conclusions, most
notably the effective ethical penetration as a twinning of ethics with strategy of the organization together for all
times, so recommendation that is confirm the effectiveness of the strategy when inherent high moral ethics proud
to carry them inside and outside the organization.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى إبراز الدور التكاملي بين املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على القوائم املالية.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم إجراء دراسة ميدانية على عينة من األكاديميين من أعضاء هيئة التدريس واملراجعين الداخليين في عدد من الشركات
املساهمة و كذلك املراجعين الخارجيين في مكاتب املراجعة الكبرى إلستطالع آراءهم والوصول إلى استنتاجات تساهم في حل مشكلة الدراسة .
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها إن التكامل بين نظام املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية يفيد في فهم نظام الرقابة الداخلية وتقليل
التكاليف واإلزدواجية في الجهود و تعزيز التواصل الفعال واملنتظم لتنفيذ عملية املراجعة ،كما أن لهذا التكامل دور فعال في الحد من ممارسات املحاسبة
اإلبداعية على القوائم املالية ومن ثم يساعد في تحقيق مصداقيتها ،ومن أهم ما أوصت به الدراسة أن على الشركات العمل على تعزيز تكامل أنظمة
املراجعة الداخلية والخارجية ألن ذلك يفيد في تنفيذ عملية املراجعة في جميع مراحلها وتحقيق أهدافها ،و كذلك على الشركات اإلهتمام بتطبيق إجراءات
رقابية فعالة تساعد في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على القوائم املالية ومن ثم تحقيق مصداقيتها.
الكلمات املفتاحية :املراجعة الداخلية؛ املراجعة الخارجية؛ املحاسبة اإلبداعية.

املقدملة:

ُ
تعد املحاسبة اإلبداعية من أكثر املوضوعات التي نالت إهتمام الكثير من الباحثين و شغلت الفكر املحاسبي في الفترة األخيرة و بالتحدید بعد
الفضائح املالیة التي حدثت في نهاية القرن املاض ي و بدایات القرن الحالي لبعض الشركات العاملية نتيجة للغش و التالعب في التقاریر املالیة.
تؤدي ممارسة املحاسبة اإلبداعية  -بأساليبها املختلفة  -إلى إفتقار املوثوقية في البيانات املالية مما يكون له تأثير بالغ على تقييم وقرار املستخدم
الداخلي والخارجي للشركات املستثمر فيها .و تساهم املبادئ والسياسات املحاسبية في زيادة هذه املمارسات ألنها تتصف باملرونة و تعدد االختيارات
والتقدير الشخص ي مما شجع إدارات الشركات علـى إسـتغاللﻬا للتأثير على عناصر قياس األداء ،ولتحسين املركزاملـالي ،وإدارة األرباح لتعظيم منافع
الشركة ،وتجميـل البيانات املالية وظﻬورﻫا بغير حقيقتﻬا .
نتيجة لهذا الوضع اتجهت الشركات إلى استخدام عدة طرق للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية منها استخدام إجراءات املراجعة بشقيها الداخلي
و الخارجي ألجل تحقيق مصداقية املعلومات املالیة واملحاسبية الواردة في القوائم املالیة.
إن التكامل بين املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية له دور فاعل في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية من خالل التعاون بينهما في تنفيذ
املهام واإلجراءات للوصول إلى معلومات محاسبية حقيقية وموثوق فيها .ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة في توضيح العالقة التكاملية بين املراجعة
الداخلية واملراجعة الخارجية ودورهما في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية.
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مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة في الدور التكاملي للمراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على القوائم املالية،
ومن هنا تتبلور مشكلة البحث في السؤال الرئيس ي التالي:
• ما هو الدور التكاملي للمراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية؟
و تتفرع من السؤال الرئيس ي األسئلة التالية:
• ما هي إجراءات و أساليب املراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية التي يمكن استخدامها في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ؟
• إلى أي مدى يمكن أن تساهم إجراءات املراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية في زيادة املوثوقية في القوائم املالية ؟
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل الدور التكاملي بين املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية و قدرتهما على الحد من ممارسات املحاسبة
اإلبداعية ،وتنبع هذه األهمية في ما يلي:
• أهمية الدور الذي يمكن ان تقوم به ٌ
كل من املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية.
• اهمية زيادة موثوقية القوائم املالية ملستخدميها بإزالة ممارسات املحاسبة اإلبداعية.
• أهمية معرفة ممارسات املحاسبة اإلبداعية على القوائم املالية لوضع إجراءات سليمة للحد منها.
أهداف الدراسة:
الهدف األساس ي من هذه الدراسة هو إبراز الدور التكاملي للمراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية للحد من أساليب املحاسبة اإلبداعية .وتتفرع
منه األهداف التالية :
• التعرف على أشكال و ممارسات املحاسبة اإلبداعية لتحديد اإلجراءات الالزمة للحد منها.
• بيان الدور التكاملي للمراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية.
• إقتراح إجراءات فعالة للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على القوائم املالية .
فرضيات الدراسة:
تناقش الدراسة الفرضيات التالية:
• هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تكامل املراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية و تحسين كفاءة و فاعلية عملية املراجعة .
• هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين تكامل املراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية و زيادة موثوقية
القوائم املالية.
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة املناهج التالية:
• املنهج االستقرائي :الستقراء اإلطار النظري والدراسات السابقة ملوضوع الدراسة للخروج بتوصيات تساهم في الحد من أساليب املحاسبة اإلبداعية.
• املنهج االستنباطي :لحصر وتحديد مشكلة الدراسة وصياغة الفرضيات.
• املنهج الوصفي التحليلي :لدراسة ووصف وتحليل أساليب املحاسبة اإلبداعية والدور الذي يمكن أن تساهم به املراجعة الداخلية واملراجعة
الخارجية للحد منها.
مصطلحات الدراسة:
املراجعة الداخلية " :وظيفة التقييم املستقلة ،التي يتم استحداثها داخل املنظمات االقتصادية للعمل على فحص وتقييم األنشطة االقتصادية واملالية
واإلدارية بها ،ورفع تقرير بما تم من فحص وتقييم لإلدارة العليا للمنظمة لكي تتخذ ما تراه مناسبا ً من قرارات إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك "( .طه،
)2004
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ً
ً
املراجعة الخارجية" :عملية فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات والحسابات والدفاتر الخاصة باملشروع تحت املراجعة فحصا انتقاديا
ً
منظما ،بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املالي لذلك املشروع في نهاية فترة زمنية معلومة ومدى تصويرها لنتائج
أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة " ( .أمين)2001 ،
املحاسبة اإلبداعية " :اإلجراءات أو الخطوات التي تستخدم للتالعب باألرقام املالية ،من خالل االستفادة من الخيارات واملبادئ املحاسبية ،وأي إجراء
أو خطوة باتجاه إدارة األرباح أو تمهيد الدخل " (.)Mulford, 2002
مصادر املعلومات:
تتمثل مصادر جمع البيانات في اآلتي:
• املصادراألولية :يتم جمع معلومات الدراسة امليدانية من خالل تصميم استبانة ( )Questionnaireوتوزيعها على مفردات العينة وتحليلها للوصول
إلى النتائج املطلوبة.
• املصادرالثانوية :ممثلة في الكتب والدوريات والدراسات السابقة في مجال البحث وذلك لبناء
مجتمع وعينة الدراسة :
يتكون مجتمع و عينة الدراسة من الفئات التالية:
• أعضاء هيئة التدريس بقسم املحاسبة -كلية االقتصاد و اإلدارة -جامعة امللك عبدالعزيز.
• املراجعين الداخليين بعدد من شركات املساهمة.
• املراجعين الخارجيين بمكاتب املراجعة الكبرى.
الدراسات السابقة:
• هدفت دراسة بوعروج ( )2016هذه الدراسة إلى التعرف على املحاسبة اإلبداعية بمختلف أساليبها و دوافعها و معرفة ماهو دور املراجع الخارجي
عند مواجهة هذه املمارسات .ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن للمراجعة الخارجية لها دور فاعل في مواجهة ممارسات املحاسبة اإلبداعية من خالل
مساهمة معاييرها في تقليص هذه املمارسات وإكتشافها  .من أهم توصيات الدراسة ضرورة توعية املراجعين الخارجيين بمدى أهمية دورهم إتجاه الحد
من ممارسات املحاسبة اإلبداعية وعقد دورات للتوعية بآثارها السلبية .باإلضافة إلى أهمية زيادة إلتزامات املراجع الخارجي إتجاه إكتشاف أساليب
املحاسبة اإلبداعية .و دور التشريعات و األنظمة املنظمة ملهنة املراجعة الخارجية في زيادة التوعية للمراجعين الخارجيين حول مخاطر أساليب املحاسبة
اإلبداعية.
• تمحورت دراسة العمراوي ( ) 2017هذه الدراسة لتوضيح الدور الذي يلعبه املراجع الداخلي في الحد من أساليب املحاسبة اإلبداعية التي تطبق في
ً ً
ٔ
بعض املنشآت و ذلك من خالل إجراءت التدقيق الداخلي حيث اشارت الدراسة إلى ان للتدقیق الداخلي دورا هاما في مواجهة ممارسات املحاسبة
اإلبداعیة ،فهو یساهم في توفير قوائم مالیة ذات جودة عالیة یمكن اإلعتماد عليها في إتخاذ القرارات .ومن أبرز التوصيات التي قد أوصت بها الدراسة
أهمية عمل تدقيق لكافة عناصر القوائم املالية حتى يتمكن من إكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية التي يمكن تطبيقها باإلضافة إلى زيادة توعية
املدققين الداخليين بعقد دورات توعوية بسلبيات املحاسبة اإلبداعية مما قد يساعد في رفع كفاءتهم.
• هدفت دراسة حمادة ( )2010هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أنشطة لجان املراجعة التي تساعد في تقليل أساليب املحاسبة اإلبداعية ،ووجدت
الدراسة أن هناك العديد من اإلجراءات التي تقوم بها هذه اللجان عند القيام بوظائفها قد تساعد في تخفيض ممارسات املحاسبة اإلبداعية .وقد وضحت
بعض التوصيات من أهمها توعية الشركات في مختلف القطاعات الحكومية و الخاصة بأهمية وجود لجان مراجعة فيها و ذلك لفاعلية ما تقدمه من
ً
نشاطات .أوصت أيضا أن على مجالس إدارة الشركات املساهمة بأهمية البحث عن أعضاء لجان ذات خبرة علمية وعملية كافية في املحاسبة و املراجعة.
• هدفت دراسة ( Al-Olimat (2019إلى معرفة دور اإلبداع املعرفي في املحاسبة بين املدققين الداخليين األردنيين على كشف أساليب املحاسبة
اإلبداعية في الشركات املساهمة العامة في قطاع الصناعة باألردن .وجدت هذه الدراسة أن هناك دور فعال لإلبداع املعرفي في املحاسبة بين املدققين
الداخليين األردنيين في إكتشاف نشاطات و طرق املحاسبة اإلبداعية في هذه الشركات .أوصت هذه الدراسة بأهمية زيادة تفعيل(دعم) دور الهيئات
الرقابية و يشمل ذلك باألخص املراجعة الداخلية في الشركات التي يتم تطبيق نظام التدقيق الداخلي بها .باإلضافة إلى أهمية تطوير األنظمة والتشريعات
الخاصة بمهنة التدقيق الداخلي بحيث يكون هناك مساحة كافية للمراجع الداخلي أن يمارس مهاراته في إكتشاف أساليب املحاسبة اإلبداعية و الحد
منها من دون تدخل إدارة هذه الشركات.
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ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات التي تسهم في معالجة مشكلة املحاسبة اإلبداعية ،وما يميزها عن غيرها من الدراسات أنها تحاول أن تعالج مشكلة
ً
املحاسبة اإلبداعية بالتكامل بين أساليب املراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية معا.

اإلطار النظري:

ً
أوال :املراجعة الداخلية:
ترتبط املراجعة الداخلية بالتدقيق الداخلي الذي يجري على العمليات بصفة مستمرة من خالل موظفين من داخل املنشأة وتحت سلطة إدارتها.
لذلك قد يدل وجود إجراءات مراجعة داخلية فعالة على جودة و كفاءة نظام الرقابة الداخلية في املنشاة .وهنالك عدة مفاهيم للمراجعة الداخلية ،منها
ما ورد في تعريف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بأنها "وظيفة تقويمية ومستقلة وموضوعية يتم إنشاؤها داخل الجهة ،لفحص وتقويم أنشطتها
املختلفة ،بغرض مساعدة املسؤولين داخل الجهة في القيام بمسؤولياتهم بدرجة عالية من الكفاية والفاعلية "(.الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،
 .)2004و من خالل إجراءات املراجعة الداخلية يستطيع املراجع مساعدة املنشأة في تحقيق أهدافها بتقديم تحليل لنتائج العمليات و مدى فاعلية كل
من اإلجراءات املحاسبية و الرقابية و مقترحات التطوير املقدمة نتيجة ذلك التقييم .
• أهداف املراجعة الداخلية:
تشمل أهداف املراجعة الداخلية مايلي ( :العمار)2014 ،
 .1التحقق من أن املنظمة قد حققت أهدافها املرجوة.
 .2التأكد من أن أصول املنظمة قد استخدمت ملا وجدت من أجله فقط.
 .3التحقق من صحة البيانات املالية والغير املالية التي تصدرها األقسام اإلدارية في املنظمة و كفاية اإلجراءات الرقابية الالزمة للتسجيل و التوثيق.
 .4التأكد من كفاءة و فاعلية اإلجراءات املالية واإلدارية مما يضمن األستغالل األمثل ألصول املنظمة.
 .5التحقق من إلتزام األقسام اإلدارية باملنظمة بجميع األنظمة والسياسات والتعليمات والخطط الصادرة من املنظمة لضمان كفاءة و فاعلية تحقيق
أهداف املنظمة.
 .6التأكد من صحة و فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية املستخدمة في جميع األقسام اإلدارية باملنظمة.
 .7التحقق من كفاءة الخطط التنظيمية للمنظمة من حيث تفويض السلطات وتطبيق مبدأ الفصل بين الوظائف املتعارضة أو أي مبادئ تنظيمية
أخرى.
 .8مساعدة األقسام اإلدارية بأي استشارات قد تعينها في تحقيق أهدافها و إنجاز وظائفها.
ً
ثانيا :املراجعة الخارجية:
ظهرت أهمية وجود مراجعة خارجية بتزايد الحاجة لرأي محايد ومستقل عن إدارة املنشاة وذلك يضمن لجميع األطراف املستفيدة صحة املعلومات
الظاهرة بالقوائم املالية ومدى تطابقها مع املعاييرواألنظمة والتشريعات املهنية .وقد وضح معهد املحاسبة األمريكي مفهوم شامل للمراجعة وهو "أن
املراجعة عملية منظومة للحصول على وتقييم أدلة بخصوص تأكيدات عن تصرفات وأحداث إقتصادية للتحقق من درجة التوافق بين هذه التأكيدات
ً
ومعايير معدة سلفا وتوصيل النتائج إلى املستخدمين املعنيين"( .معهد املحاسبة األمريكي )1973 ،
تتمثل األهداف الرئيسية للمراجعة الخارجية في النقاط التالية (:جربوع)2008 ،
ً
 .1إبداء رأي فني محايد على مدى صدق وعدالة عرض القوائم املالية لنتيجة أعمال املنظمة ومركزها املالي طبقا ملبادئ املحاسبة املتعارف عليها .
 .2إخطار إدارة املنظمة عن نتائج دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية.
 .3إيصال نتائج عملية املراجعة لجميع مستخدمي القوائم املالية ملساعدتهم في إتخاذ القرارات الالزمة.
من خالل ما سبق يمكن القول بأن املراجعة الداخلية هي حجراألساس في املنشاة لتحقيق رقابة داخلية فعالة و للتأكد من ان جميع أنشطة املنشاة
ً
ً
تسير بما يحقق أهدافها و يتماش ى مع األنظمة و التشريعات املهنية كما أن املراجعة الخارجية تلعب دورا أساسيا في طمأنة جميع املستفيدين من القوائم
املالية عن طريق إصدار الرأي املحايد حول مدى صحتها ومصداقيتها وتوافقها مع املبادئ واملعايير املتعارف عليها.
التكامل بين املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية:
تكمن أهمية التكامل بين املراجعة الداخلية والخارجية في أن املراجعة الخارجية تعتمد بشكل كبير على اإلجراءات املستمرة التي يقوم بها املراجع
الداخلي طوال العام بينما عمل املراجع الخارجي هو بمثابة تأكيد وزيادة موثوقية بالنسبة للمراجع الداخلي من هنا نجد أن كل منهما مكمل لآلخر.
و تتمثل أهمية العالقة التكاملية بين املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية فيما يلي( :أبوسرعة)2010 ،
 .1تؤدي دقة و كفاءة إجراءات املراجعة الداخلية إلى طمأنة املراجع الخارجي أن نظام الرقابة الداخلية يعمل بفاعلية.
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يعقوب & االسمري

 .2تساعد فاعلية إجراءات املراجعة الداخلية في تقليل الوقت و التكلفة للمراجعة الخارجية.
 .3دراسة مخاطر املراجعة وذلك للبدء في تحديد نطاق و متطلبات و توقيت عملية املراجعة.
 .4توفير التقارير و السجالت التي يرغب بوجودها املراجع الخارجي.
 .5تساعد في تخطيط عملية املراجعة الخارجية ومعرفة طبيعتها و توقيتها و اإلجراءات الواجب القيام بها.
ً
ثالثا :املحاسبة اإلبداعية:
 .1مفهوم املحاسبة اإلبداعية:
تسعى بعض املنشآت الستغالل أي فجوات في املعايير أو املبادئ املحاسبية لخدمة أغراض خاصة أو لتغطية أمور أو معلومات معينة ،فتستخدم
في ذلك عدة طرق وأساليب لغرض التحايل أو التالعب أو إخفاء معلومات مالية وذلك لصالح تحقيق أهداف معينة للمنشاة ويطلق عليها املحاسبة
اإلبداعية.
ٔ
ّ
وقد ظهرت عدت تعاريف مصاحبة لظهور املحاسبة اإلبداعية في الثمانينات ومن هذه التعاريف "انها اإلجراءات التي تمارسها الشركات بغية التقليل
من ٔارباحها ٔاو زيادتها ،من خالل حساباتها التي تم تشكيلها والتالعب بها بشكل ٔ
هادي وبطريقة خفية للتغطية على املخالفات والجرائم ،وهي عملية خداع
ٔ
كبرى كونها طبخت بصورة دقيقة او شويت بصورة كاملة حتى تقدم بمذاق شهي وبصورة شرعية" ).(Griffiths, 1986
 .2العوامل التي أدت إلى ظهوراملحاسبة اإلبداعية:
هناك عوامل ساعدت في ظهور املحاسبة اإلبداعية وهي كما یلي( :اآلغا)2012 ،
• حریة االختيار للمبادئ املحاسبية :حيث تضمن العديد من املعايير للمحاسبين حرية الخيار للطريقة املحاسبية األنسب لهم عند إعداد القوائم
املالية وعدم إلزامهم بطرق محاسبية معينة ،مما يدفع املنشأة الختيار الطريقة التي تساعدها لتحقيق أهدافها.
ً
• حریة التقديرات املحاسبية :نظرا ألن بعض من اإلجراءات املحاسبية تعتمد بشكل كبير على الفرضيات والتقديرات والحكم الشخص ي مما يتيح
الفرصة للمحاسب بالتالعب ببعض الحقائق املتعلقة بالتقديرات وذلك لتحقيق أهداف إدارة املنشأة ومدى رغبتها في كيفية إظهار بعض بنود
القوائم املالية.
• توقيت تنفيذ العمليات الحقيقة :حرية اختيار الوقت الذي تراه املنشأة مناسب للقيام بعمل بعض العمليات الحقيقية ويعود اختيارها التوقيت
لتحقيق هدف معين يعود على املنشأة بالنفع.
 .3ممارسات املحاسبة اإلبداعية على بنود القوائم املالية وإجراءات الحد منها:
تشمل ممارسات املحاسبة اإلبداعية عدة أساليب تتعلق بالعديد من بنود مختلف القوائم املالية مما يشكل خطر وتهديد لصحة وعدالة هذه
القوائم املالية وموثوقيتها ،و هذا يظهر الدور الكبير الذي يقع على عاتق كل من املراجع الداخلي واملراجع الخارجي للحد من أساليب املحاسبة اإلبداعية
و مدى أهمية التكامل مابين إجراءات املراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية للتصدي لهذه املمارسات.و يمكن توضيح بعض ممارسات املحاسبة
اإلبداعية على بنود القوائم املالية وإجراءات الحد منها من خالل الجداول ( )2( ،)1و ( )3كما يلي :
جدول ( :)1ممارسات املحاسبة اإلبداعية على بنود قائمة املركز املالي وإجراءات الحد منها
البنود
النقدية

االستثمارات
املتداولة

املدينون

ممارسات املحاسبة اإلبداعية
عدم اإلفصاح عن بنود النقدية املقيدة في القائمة. التالعب في أسعار صرف ترجمة بنود النقدية منالعمالت األجنبة.
 تقییم االستثمارات املتداولة بأسعار السوق غيرالصحيحة.
إعادة تصنيف االستثمارات من متداولة إلى طويلةاألجل عند هبوط أسعارها السوقية.
 تضمين حساب املدينون مديونية لشركات تابعة أوزميله.
عدم الكشف عن الديون الراكدة والديون املتعثرة. التالعب في تصنيف املديونية من متداولة الى طويلةاألجل.

الدوافع من هذه املمارسات
تحسين نسب السيولة.

إجراءات الحد منها بتكامل املراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية
 استبعاد النقدية املقيدة عند احتساب السيولة. -التحقق من صحة أسعار الصرف و تصحیح الخطأ إن وجد.

زيادة أو املحافظة على قیمة
األصول املتداولة لتحسين
نسب السيولة.

 التحقق من صحة األسعار املستخدمة في تقییم االستثمارات املتداولة. التحقق من مبررات إعادة تصنيف االستثمارات حسب القواعداملنصوص عليها في معایير املحاسبة الدولية.

تخفيض رصيد مخصص
الديون املشكوك في تحصيلها
وتحسين سيولة املنشأة.

مراجعة كشوف املدينون والتحقق من استبعاد مديونية الشركات التابعةوالزميلة من الرصيد اإلجمالي للمدينون واإلفصاح عنها في بند مستقل.
 طلب كشف بالديون للتأكد من عدم وجود ديون راكدة أو متعثرة،والتأكد من مالءمة مخصص الديون املشكوك في تحصيلها إلى إجمالي
املدينون.
 -مراجعة صحة تصنيف حسابات املدينون.
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املخزون السلعي

 تضمين كشوفات الجرد بضاعة راكدة أو متقادمة أوتالفة .
 -التغیير غير املبرر في طریقة تسعير املخزون.

زیادة قیمة املخزون السلعي
لزيادة قیمة األصول املتداولة
و التأثير في نسب السیولة.

األصول غير
امللموسة

 املبالغة في تقییم األصول غير امللموسة بما یخالفأسس التقييم
اإلعتراف باألصول غير امللموسة بشكل یخالف املعایيراملحاسبیة.

االلتزامات
املتداولة

 تسديد قروض قصيرة األجل باستخدام قروض طويلةاألجل.
 عدم تضمين االلتزامات املتداولة أقساط قروضطويلة األجل واجبة السداد خالل العام.
ً
 تأجيل إثبات الدفعات املستلمة مقدما من العمالء فيشركات املقاوالت.
الحصول على قرض طویل األجل قبل انتهاء الفترةاملالیة و استخدامه في تسديد قرض قصير األجل.

 زیادة قیمة موجوداتالشركة لتحسين نسب
املالءمة املالیة.
 تحسين رقم الربح عن طریقتخفیض مصروف إطفاء هذه
األصول .
تحسين نسب السيولة ونسب
الرفع املالي في الشركة.

االلتزامات
طویلة األجل
حقوق
املساهمين

 إضافة مكاسب محققة من سنوات سابقة إلى صافيً
ربح العام الجاري بدال من معالجته ضمن األرباح
املحتجزة.
 معالجة مكاسب أو خسائر تقلب أسعار الصرفاملرتبطة بمعامالت تمت بالعمالت األجنبية في حقوق
ً
املساهمين بدال من قائمة الدخل.

تحسين نسب السیولة وأرباح
الشركة.
تحسين نتیجة أعمال الشركة.

يعقوب & االسمري

 فحص كشوفات الجرد والتحقق من الوجود الفعلي ألصناف املخزون. مراجعة رأي اإلدارة حول مبررات تغیير طریقة التسعير وأثر ذلك علىالقوائم املالیة.
 و يقوم املراجع الخارجي بالرجوع إلى تقرير املراجع الداخلي للوقوف علىرأيه في تغيير الطريقة املتبعة في تقييم املخزون السلعي ،ومدى تضمينه
ً
إيضاحا يبين أثر هذا التغيير على البيانات املالية.
التحقق من صحة األسس املتبعة في التقییم وتعدیل القیمة وفق األسسالصحیحة.
التحقق من اإلعتراف باألصول الغير امللموسة غير املشتراة و إجراءالتعدیالت االزمة لتوضيح أثر ذلك على املركز املالي.

 دراسة أثر القروض قروض قصيرة األجل على نسب الرفع املالي ،مصروفالفوائد و األصول املقدمة كضمانات.
 دراسة أثر عدم إدراج أقساط القروض طويلة األجل واجبة السداد خاللالعام ضمن االلتزامات املتداولة على نسب السيولة.
ً
 دراسة أثر تأجيل إثبات الدفعات املستلمة مقدما من العمالء في شركاتاملقاوالت على نسب الرفع املالي للشركة وتعديلها .
التحقق من الحصول على قرض طویل األجل قبل انتهاء السنة لسداد
قرض قصير األجل وعمل التعديالت الالزمة على نسب الرفع املالي وعلى
نسب الربحية.
 تعدیل ربح العام الجاري والنسب املرتبطة فیه ونسبة توزیعات األرباح. دراسة أثر معالجة مكاسب أو خسائر تقلب أسعار الصرف ،املرتبطةً
بمعامالت تمت بالعمالت األجنبية في حقوق املساهمين بدال من قائمة
الدخل ،على نسب الربحية والنسب املرتبطة بحقوق املساهمين ،وتعديل
أثر تلك املعالجة على البيانات املالية للمؤسسة.

املصدر :إعداد الباحثتان باالعتماد على (العمراوي( )2017 ،مطر &الحلبي)2009،

جدول ( :)2ممارسات املحاسبة اإلبداعية على بنود قائمة الدخل و إجراءات الحد منها
البنود

ممارسات املحاسبة اإلبداعية

املبيعات

 إجراء صفقات بيع صورية نهاية العام ليتم إلغاءها خالل العامالقادم.
 إجراء صفقات بيع حقيقة وبشروط سهلة. -تسجيل بضاعة األمانة كمبيعات .

تكلفة البضاعة
املباعة

 التالعب بطرق تقييم املخزون املختلفة. تأجيل إثبات فواتير مشتريات بضاعة في نهاية العام الحالي إلىالعام التالي.

البنود االستثنائية
والبنود غير العادية

 تضمين ربح التشغیل أرباح بنود استثنائية أو غير عادیة دوناإلفصاح عن طبیعتها.
 دمج نصيب الشركة األم من أرباح الشركات التابعة أوالزميلة دون اإلفصاح عنها.
 رسملة مصاريف إيراديه دون تطبيق شروط الرسملة. تغيير طريقة احتساب قسط استهالك األصول الثابتة أواستخدام معدالت أقل من املستخدمة في مجال الصناعة.
 تغيير طريقة احتساب قسط إطفاء األصول غير امللموسة أواستخدام معدالت إطفاء أقل من املستخدمة في مجال
الصناعة.

بند املصروفات
التشغيلية

الدوافع من هذه املمارسات

تحسين رقم املبيعات .

زیادة أرباح الشركة.

تحسين ربحیة الشركة من العمليات
التشغیلیة بأنشطة غير تشغیلیة.

زيادة مصروفات الشركة لتقليل
أرباحها.

إجراءات الحد منها بتكامل املراجعة الداخلية و
املراجعة الخارجية
 التحقق من فواتير البیع وخاصـ ـ ــة الصـ ـ ــفقات التي تمتمع األطراف ذات العالقة بالشركة.
 التحقق من شروط االئتماني بما فيها شروط السداد.التحقق من مستندات شحن البضاعة ومطابقتها معمستندات السداد.
 مراجعه مس ـ ـ ـ ــتندية لفواتير الش ـ ـ ـ ـراء للتأكد من إثباتً
فواتير املشتريات وفقا لتواريخها.
 الرجوع إلى مبررات اإلدارة لتغیير طریقة تقییم املخزونوأثره على البيانات املالیة.
إعادة حساب نتيجة األعمال مع اإلفصاح عن نصيب
الشركة األم من أرباحها من أرباح الشركات التابعة أو
الزميلة في بند مستقل.
التحقق من مدى توفر شروط الرسملة لتلك املصاريف.إظهار أثر التغير على ربحية الشركة.إعادة احتساب استهالك األصول الثابتة حسباملعدالت املتعارف عليها في مجال الصناعة.
إعادة احتساب مصروف إطفاء األصول غير امللموسةحسب املعدالت املتعارف عليها في مجال الصناعة.
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بند نتيجة األعمال
لألنشطة غير
املستمرة

التأثير على نتيجة اعمال الشركة.

عدم اإلفصاح عن أثر قرار إغالق خط إنتاجي جوهري.

تقييم أثر إغالق الخط اإلنتاجي الجوهري على نتيجة
األعمال.

املصدر :إعداد الباحثتان باالعتماد على (العمراوي( )2017 ،مطر &الحلبي)2009 ،

جدول( :)3ممارسات املحاسبة اإلبداعية على بنود قائمة التدفقات النقدية وإجراءات الحد منها
البنود

التدفقات
النقدية

ممارسات املحاسبة اإلبداعية

الدوافع من هذه املمارسات

إجراءات الحد منها بتكامل املراجعة
الداخلية و املراجعة الخارجية

 /1التالعب في تصنيف النفقات يجعل النفقات التشغيلية نفقات إستثمارية أو
تمويلية أو العكس.
 /2دفع تكاليف التطور الرأسمالي وتسجيلها بإعتبارها تدفقات نقدية إستثمارية
خارجة و إستبعادها من التدفقات النقدية الخارجية التشغيلية.
 /3التالعب بالدخل من العمليات
املستمرة إلزالة البنود غير املتكررة.
ً
 /4عدم تصنيف األسهم اململوكة للشركة بإعتبارها أسهما تجارية .

 التأثير على التدفق النقدي التشغيليوالتمويلي واالستثماري.
 -التهرب من دفع الضرائب.

 التحقق من طرق تصنيف النفقات. التحقق من املعالجة الصحيحة لتكاليفالتطور الرأسمالي .
 التحقق من دخل الشركة من العملياتاملستمرة .
 التحقق من تصنيف األسهم اململوكةللشركة.

املصدر :إعداد الباحثتان باالعتماد على (العمراوي( )2017 ،مطر &الحلبي)2009 ،

ً
من خالل الجدول ( )2( ،)1و ( )3يتبين أن ممارسات املحاسبة االبداعية على بنود القوائم املالية تتباين و تتباين ايضا الدوافع من ذلك فالبعض
يسعى من هذه املمارسات إلى تحسين النسب املالية للشركة أو زيادة قيمة أصولها أو التأثير على نتيجة اعمال الشركة و تدفقاتها املالية  .و البعض يسعى
للتأثير على أرباح الشركة بهدف التهرب من دفع الضرائب ،كما أن إجراءات الحد منها تزداد قوة بتكامل ٌ
كل من إجراءات املراجعة الداخلية و الخارجية .

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
لتحقيق اهداف الدراسة و اختبار فرضياتها اعتمدت الدراسة على املنهج اإلستقرائي و اإلستنباطي و الوصفي التحليلي .
مجتمع الدراسة:
تم تحديد مجتمع الدراسة بأعضاء هيئة التدريس باألقسام املحاسبية بجامعة امللك عبد العزيز بمدينة جدة باإلضافة الى املراجعين الداخليين
ً
بعدد من الشركات املساهمة و املراجعين الخارجيين بمكاتب املراجعة الكبرى بمدينة جدة ،والجدول ( )4يوضح اعداد مجتمع الدراسة وفقا للبيانات
املتحصل عليها.
جدول ( :)4تفاصيل عددية مجتمع الدراسة
البيان
أعضاء هيئة التدريس
املراجعين الداخليين
املراجعين الخارجيين
اإلجمالي

العدد
49
60
152

نسبة التمثيل في املجتمع
%19
%23
%58

261

%100

املصدر :إعداد الباحثتان 2020 ،م

عينة الدراسة:
تم اخذ عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس و املراجعين الداخليين و الخارجيين املوضحين في مجتمع الدراسة ،حيث بلغ حجم العينة ()65
مفردة ،بمعدل (  )%25من كل فئة من مجتمع الدراسة .وتم توزيع اإلستبانات عليهم ،الجدول ( )5يوضح مدى إستجابة عينة الدراسة لالستبانات:
جدول( :)5نتائج توزيع األستبانة على أفراد العينة و مدى استجابتهم
البيان
أعضاء هيئة التدريس
املراجعين الداخليين
املراجعين الخارجيين
اإلجمالي

االستبانات املوزعة
العدد
12
15
38
65

النسبة املئوية
%100
%100
%100
%100

االستبانات املستردة
العدد
12
13
31
56

النسبة املئوية
%100
%87
%82
%86

االستبانات غير املستردة
العدد
0
2
77
99

النسبة املئوية
%13
%18
%14

املصدر :إعداد الباحثتان بإعتماد على بيانات اإلستبانة 2020 ،م
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يالحظ من الجدول ( )5إن ( )12استبانة تم توزيعها على أعضاء هيئة التدريس وقد تم استرداد ( )12منها بمعدل استجابة بلغ ( ،)%100أما املراجعين
الداخليين فقد كان عدد االستبانات التي تم توزيعها عليهم ( )15استرد منها ( )13بمعدل استجابة بلغ (،)%87أما املراجعين الخارجيين فقد كان عدد
االستبانات التي تم توزيعها عليهم ( ) 38استرد منها ( )31بمعدل استجابة بلغ (. )%82
أداة الدراسة:
ً
تم تصميم إستبانة للحصول على البيانات االولية من خالل إستقصاء أراء أفراد عينة الدراسة إعتمادا على مقياس ليكرت الخماس ي وقد تم توزيعها
عليهم ،وأشتملت اإلستبانة على قسمين األول خاص بالخصائص الديموغرافية ألفراد العينة والقسم الثاني خاص بمحاور اإلستبانة و التي أشتملت على
خمسة محاور ،املحور األول احتوى على عبارات خاصة بالتكامل بين املراجعة الداخلية والخارجية أما املحور الثاني فأشتمل على عبارات خاصة بكفاءة
وفاعلية عملية املراجعة وأشتمل املحور الثالث على عبارات تتعلق بإجراءات املراجعة الداخلية والخارجية للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على
قائمة الدخل ،وأشتمل املحور الرابع على عبارات تتعلق بإجراءات املراجعة الداخلية والخارجية للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على قائمة املركز
املالي ،أما املحور الخامس فأشتمل على عبارات خاصة بإجراءات املراجعة الداخلية والخارجية للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على قائمة
التدفقات النقدية  .والجدول ( )6يوضح تحليل الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة:
جدول ( :)6الخصائص الديموغ رافية ألفراد عينة الدراسة
رقم

1

البيان
املتغير

التصنيف

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

املؤهل األكاديمي

بكالوريوس

-

-

5

%39

13

%42

ماجستير
دكتوراه
محاسبة مالية
محاسبة تكاليف
علوم مالية ومصرفية
مراجعة
نظم معلومات محاسبية
زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين
زمالة املحاسبين القانونيين البريطانية
زمالة املحاسبين القانونيين األمريكية
لم احصل عليه بعد
أقل من  5سنوات
 5وأقل من 10
 10وأقل من 15
 15وأقل من 20
 20سنه فأكثر

8
4
7
4
1
1
11
5
2
2
3

%67
%33
%59
%33
%8
%8
%92
%41
%17
%17
%25

6
2
9
1
3
2
1
10
4
2
1
3
3

%46
%15
%69
%8
%23
%15
%8
%77
%31
%15
%8
%23
%23

13
5
28
3
8
3
1
19
9
11
4
1
6

%42
%16
%90
%10
%26
%10
%3
%61
%29
%36
%13
%3
%19

2
التخصص العلمي

3

أعضاء هيئة التدريس

املراجعين الداخليين

املراجعين الخارجيين

املؤهل املنهي

4
سنوات الخبرة

املصدر :إعداد الباحثتان ،باالعتماد على بيانات االستبانة2020 ،م.

من خالل الجدول ( )6يتضح ما يلي:
 .1بالنسبة للمؤهل األكاديمي فإن أكبر فئة من أعضاء هيئة التدريس حاصلون على درجة املاجستير و عددهم ( )8بنسبة ( )%67أما املراجعين
ً
الداخليين فأن أكثرهم أيضا حاصلون على درجة املاجستير و عددهم ( )6بنسبة ( ،)%46أما املراجعين الخارجيين فالعدد ( )13تساوى ما بين
نسبة املاجستير و البكالوريوس و هي (.)%42
 .2بالنسبة للتخصص العلمي فأكثر تخصص لجميع فئات عينة الدراسة هو املحاسبة املالية ،فكان عدد أعضاء هيئة التدريس ( )7بنسبة (،)%57
وعدد ( )9من املراجعين الداخليين بنسبة ( ،)%69أما بالنسبة للمراجعين الخارجيين فكان عددهم ( )28بنسبة (.)%90
 .3أكثر فئات عينة الدراسة لم يحصلوا على مؤهل علمي ،فنسبة ( )%8فقط من أعضاء هيئة التدريس حاصلون على زمالة الهيئة السعودية
للمحاسبين أما املراجعين الداخليين فنسبة ( )%15منهم حاصلون على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين ونسبة ( )%8حصلوا على زمالة
املحاسبين القانونيين األمريكية ،أما بالنسبة للمراجعين الخارجيين فنسبة ( )%26منهم حاصلون على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين و ()%10
حاصلون على زمالة املحاسبين القانونيين البريطانية ونسبة ( )%3قد حصلوا على زمالة املحاسبين القانونيين األمريكية.
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 .4بالنسبة لسنوات الخبرة ألعضاء هيئة التدريس فإن الفئة  5وأقل من  10تساوت بين أعضاء هيئة التدريس و للمراجعين الخارجيين بنسبة ()%41
و ( )%36على التوالي ،أما املراجعين الداخليين فكانت الفئة أقل من  5سنوات هي اكبر فئة بنسبة (. )%31
صدق و ثبات أداة الدراسة:
للتأكد من صدق و ثبات أداة الدراسة تم إتباع ما يلي :
 .1لقياس الصدق الظاهري تم عرض اإلستبانة على بعض املحكمين من أعضاء هيئة التدريس و املراجعين للتأكد من موضوعية الفقرات ومدى
قدرتها على قياس متغيرات الدراسة ،وتم مراعاة املالحظات و عمل التعديالت الالزمة عليها .
 .2للتحقق من صدق اإلتساق الداخلي ،وصدق املحتوى فقد تم قياس معامل اإلرتباط بين الدرجة الكلية لإلستبانة والدرجة الكلية لكل محور من
محاور اإلستبانة والجدول ( )7يبين نتائج قياس اإلرتباط .
جدول( : )7نتائج قياس اإلرتباط بين محاور اإلستبانة
م
1

املحاور
التكامل بين املراجعة الداخلية و الخارجية

2

كفاءة و فاعلية عملية املراجعة

3

الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على قائمة الدخل

4

الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على قائمة املركزاملالي

5

الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على قائمة التدفقات النقدية

اإلرتباط
معامل اإلرتباط
الداللة املعنوية
معامل اإلرتباط
الداللة املعنوية
معامل اإلرتباط
الداللة املعنوية
معامل اإلرتباط
الداللة املعنوية
معامل اإلرتباط
الداللة املعنوية

**0.813
0.000
**0.901
0.000
**0.947
0.000
**0.908
0.000
**0.974
0.000

املصدر :إعداد الباحثتان ،باالعتماد على بيانات االستبانة 2020 ،م.

يالحظ من الجدول ( )7إن قيمة معامل اإلرتباط بين الدرجة الكلية لإلستبانة و الدرجة الكلية لكل محور من محاورها تراوح ما بين **0.974-**0.813
ً
عند مستوي داللة معنوية  0.001وتعني هذه القيمة وجود درجة إرتباط كبيرة جدا بين الدرجة الكلية لإلستبانة و الدرجة الكلية لكل محور من محاورها،
مما يدل على الصدق البنائي لإلستبانة .
 .3تم إستخدام بمعامل الفا كرنباخ ( )Gronbach Alphaملحاور الدراسة للتأكد من صدق األداة وبيان مدى وجود إرتباط بين إجابات أفراد العينة.
و الجدول ( )8يوضح معامل الثبات لعبارات و أداة الدراسة:
جدول ( : )8تحليل ثبات محاورو أداة الدراسة
م
1
2
3
4
5

املحاور
التكامل بين املراجعة الداخلية و الخارجية
كفاءة و فاعلية عملية املراجعة
الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على قائمة الدخل
الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على قائمة املركز املالي
الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على قائمة التدفقات النقدية
األداة ككل

عدد الفقرات
7
7
7
7
7
35

معامل الثبات
0.831
0.806
0.928
0.934
0.954
0.970

املصدر :إعداد الباحثتان ،باالعتماد على بيانات االستبانة2020 ،م.

من خالل الجدول ( )8فإن درجة الثبات لعبارات الدراسة تراوحت بين  0.954-0.806كما بلغت درجة ثبات أداة الدراسة ككل قيمة 0.970و هذا
ً
ً
يؤكد توافر درجة عالية جدا من الثبات الداخلي في اإلجابات و يؤكد أيضا إمكانية االعتماد على اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وكذلك صالحيتها
للتطبيق على عينة الدراسة.
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املعالجة اإلحصاائية للبيانات:
ً
تم استخدام عدد من الوسائل اإلحصائية لتفسير وتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة و ذلك اعتمادا على برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم
ً
ً
ً
ً
االجتماعية)  ( SPSSويختص هذا البرنامج بتحليل البيانات سواء كان تحليال وصفيا أو تحليال استنباطا أو ما يعرف باختبار الفرضيات ،و قد تم التحليل
ً
وفقا لألساليب اإلحصائية التالية :
 .1اإلحصاء الوصفي :للحصول على قرارات عامة عن خصائص ومالمح تركيبة مجتمع الدراسة وتوزيعه.
 .2التكرارات والنسب املئوية :لبيان استجابات أفراد عينة الدراسة و معرفة القيمة النسبية إلجاباتهم.
 .3اختبار  Tو مستوى الداللة  :الختبار فرضيات الدراسة و مدى مصداقيتها .

نتائج الدراسة و مناقشتها:
يتم في هذا الجزء عرض و تحليل بيانات الدراسة امليدانية و تفسير و مناقشة النتائج و ذلك كما يلي:
ً
أوال  :تحليل وتفسير بيانات الفرضية األولى ومناقشة نتائجها:
تنص الفرضية األولى على أن) :هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تكامل املراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية و تحسين كفاءة و فعالية عملية
املراجعة ) ،و الجدوالن ( )10( ،)9يوضحان املقاييس اإلحصائية املحسوبة ملتغيرات الفرضية األولى من خالل املحورين األول و الثاني كما يلي:
 .1التحليل اإلحصائي للمحوراألول  :أهمية التكامل بين املراجعة الداخلية و الخارجية
جدول( :)9التحليل اإلحصائي آلراء عينة الدراسة حول املحور األول
أعضاء هيئة التدريس
الوسط اإلنحراف قيمة T
الحسابي املعياري

رقم

العبارات

م1
1

تتمثل أهمية التكامل بين املراجعة الداخلية و الخارجية في :
فهم نظام الرقابة الداخلية وتقدير مخاطرها وتنفيذ اختباراتها.

املراجعين الداخليين
الوسط اإلنحراف قيمةT
الحسابي املعياري

املراجعين الخارجيين
الوسط اإلنحراف قيمةT
الحسابي املعياري

4.667

4.924

11.726

4.6154

5.064

11.502

4.323

6.525

11.285

2
3

تنفيذ مهام املراجعة لتقليل التكاليف واإلزدواجية الجهود .
تعزيز العالقة عن طريق التواصل الفعال واملنتظم لتنفيذ
عملية املراجعة .

4.583
4.6667

5.149
4.9237

10.65
11.726

4.769
4.308

4.385
11.094

14.55
4.250

4.323
4.613

8.713
4.9154

8.452
18.137

4
5

التطوير املنهي املستمر لزيادة الخبرة في مجال املراجعة .
وجود خطة عمل مشتركة للتغلب على املشكالت التي تعيق
عملية املراجعة .

4.583
4.500

5.149
5.222

10.652
9.950

4.2308
3.615

14.806
15.566

2.997
1.425

4.3871
4.097

8.4370
10.756

9.154
5.677

6

األهتمام بالجانب األخالقي ملهنة املراجعة لزيادة جودة
املراجعة.

4.417

12.401

3.957

4.308

14.936

3.157

4.129

11.759

5.346

7

جمع أدلة االثبات الالزمة إلبداء الرأي الفني .
املتوسط العام

4.500
4.560

11.678
7.064

4.450
9.016

4.308
4.308

14.936
11.541

3.157
5.863

4.484
4.337

6.768
8.273

12.207
10.037

املصدر :إعداد الباحثتان ،باالعتماد على نتائج برنامج 2020 ،SPSSم.

الجدول ( ) 9يشير إلى أن آراء عينة الدراسة تميل إلى املوافقة على أن فقرات املحور األول تؤدي إلى التكامل بين املراجعة الداخلية و الخارجية ،فقد
بلغ املتوسط العام إلجابات أعضاء هيئة التدريس  4.560بإنحراف معياري  ،7.064كما بلغت قيمة  Tاملحسوبة  9.016وهي أكبر من قيمتها الجدولية
و البالغة  2.179بمستوى داللة  ،0.05وبلغ املتوسط العام إلجابات املراجعين الداخليين  4.308بإنحراف معياري  ،11.541كما بلغت قيمة T
املحسوبة  5.863وهي أكبر من قيمتها الجدولية و البالغة  2.160بمستوى داللة  ،0.05كما بلغ املتوسط العام إلجابات املراجعين الخارجيين 4.337
بإنحراف معياري  ،8.273و بلغت قيمة  Tاملحسوبة  10.037وهي أكبر من قيمتها الجدولية و البالغة  2.042بمستوى داللة .0.05
 .2التحليل اإلحصائي للمحورالثاني :كفاءة وفاعلية عملية املراجعة
جدول ( : )10التحليل اإلحصائي آلراء عينة الدراسة حول املحور الثاني
رقم

العبارات

أعضاء هيئة التدريس
الوسط اإلنحراف
الحسابي املعياري

قيمةT

املراجعين الداخليين
الوسط اإلنحراف
الحسابي املعياري

قيمة
T

املراجعين الخارجيين
الوسط اإلنحراف
الحسابي املعياري

قيمة
T

م2

تتحقق كفاءة و فاعلية عملية املراجعة من خالل :

1

التكامل بين إجراءات املراجعة الداخلية والخارجية

4.500

9.045

5.754

4.077

14.412

2.694

4.194

7.492

8.870

2
3

التخطيط السليم لعملية املراجعة.
تصمیم إجراءات سليمة إلكتشاف األخطاء الجوهریة في القوائم
املالیة .

4.33
4.417

8.876
5.149

5.204
9.530

4.846
4.077

3.755
14.412

17.725
2.694

4.742
4.645

4.448
6.082

21.804
15.061
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4

إستخدام أسلوب املراجعة املستمرة .

4.500

5.222

9.950

4.000

14.412

2.550

4.290

6.426

11.180

5
6

اإللتزام باملوضوعية في تنفيد عملية املراجعة .
وجود نظام سليم للرقابة الداخلية .

4.667
4.583

4.924
5.149

11.726
10.652

4.769
4.692

4.3853
4.804

14.546
12.702

4.516
4.484

6.256
6.768

13.493
12.207

7

املعرفة الكافية باملعايير الدولية وآداب و سلوك املهنة.

4.500

5.222

9.950

4.846

3.755

17.725

4.581

5.016

17.545

املتوسط العام

4.500

6.227

8.965

4.472

8.524

10.091

4.493

6.070

14.309

املصدر :إعداد الباحثتان ،باالعتماد على نتائج برنامج 2020 ، SPSSم.

الجدول ( )10يشير إلى أن آراء عينة الدراسة تميل إلى املوافقة على أن فقرات املحور الثاني تحقق كفاءة و فاعلية عملية املراجعة ،فقد بلغ املتوسط
العام إلجابات أعضاء هيئة التدريس 4.50بإنحراف معياري  ،6.227كما بلغت قيمة  Tاملحسوبة  8.965وهي أكبر من قيمتها الجدولية و البالغة 2.179
بمستوى داللة  ،0.05وبلغ املتوسط العام إلجابات املراجعين الداخليين  4.472بإنحراف معياري  ،8.524كما بلغت قيمة  Tاملحسوبة  10.091وهي
أكبر من قيمتها الجدولية و البالغة  2.160بمستوى داللة  ،0.05كما بلغ املتوسط العام إلجابات املراجعين الخارجيين  4.493بإنحراف معياري
 ،6.070و بلغت قيمة  Tاملحسوبة  14.309وهي أكبر من قيمتها الجدولية و البالغة  2.042بمستوى داللة .0.05
يشير تحليل آراء أعضاء هيئة التدريس و املراجعين الداخليين و املراجعين الخارجيين في الجدولين ( )9و ( )10إلى إنه يوجد إرتباط كبير بين آراءهم
حول املحور األول و املحور الثاني ،كما أن جميع املؤشرات اإلحصائية تدل على إثبات صحة الفرضية األولى و التي تنص على إن ) هنالك عالقة ذات
داللة إحصائية بين تكامل املراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية و تحسين كفاءة و فعالية عملية املراجعة) .
ً
ثانيا :تحليل وتفسير بيانات الفرضية الثانية ومناقشة نتائجها:
تنص الفرضية الثانية على إن )هنالك عالقة ذات داللةإحصائية بين تكامل املراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية في الحد من ممارسات املحاسبة
اإلبداعية و زيادة موثوقية القوائم املالية )  .والجداول ( )13( ،)12( ،)11توضح املقاييس اإلحصائية املحسوبة ملتغيرات الفرضية الثانية من خالل املحاور
الثالث و الرابع و الخامس كما يلي:
 .3التحليل اإلحصائي للمحورالثالث :إجراءات الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على قائمة الدخل
جدول ( : )11التحليل اإلحصائي آلراء عينة الدراسة حول املحور الثالث
م
م3
1

العبارات

أعضاء هيئة التدريس
اإلنحراف
الوسط
املعياري
الحسابي

قيمةT

املراجعين الداخليين
اإلنحراف
الوسط
املعياري
الحسابي

قيمةT

املراجعين الخارجيين
اإلنحراف
الوسط
املعياري
الحسابي

قيمةT

تتمثل إجراءات املراجعة للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على قائمة الدخل في:
5.745
9.045
4.500
فحص املبيعات للتحقق من فواتير البیع.

4.077

10.378

3.742

4.419

6.720

11.759

2

التأكد من شروط اإلئتمان بما فيها شروط
السداد .

4.167

11.146

3.626

4.077

10.378

3.472

4.419

6.720

11.759

3

املراجعة املستندية لفواتير الشراء و التحقق
من حقيقة صفقات البیع .

4.417

9.003

5.451

4.154

10.682

3.895

4.323

8.322

8.849

4

التحقق من أن صفقات البیع التي تمت هي
حقيقية ولیست صورية

4.500

6.742

7.707

4.308

11.094

4.250

4.419

9.924

7.963

5

إعادة إحتساب أرباح الشركات التابعة مع
اإلفصاح عن نصيب الشركة األم منها في بند
مستقل.

4.083

7.920

4.733

4.000

11.547

3.122

4.323

8.713

8.452

6

إعادة إحتساب إستهالك األصول الثابتة و
مصروف إطفاء األصول غير امللموسة.

4.250

7.538

5.745

4.077

8.623

4.503

4.161

10.676

6.056

7

مراجعة نتيجة األعمال لألنشطة غير
املستمرة لتقييم أثر إغالق خط إنتاجي
جوهري.

4.167

9.374

4.311

4.231

9.268

4.788

4.258

8.551

8.192

املتوسط العام

4,298

8.681

5.331

4.132

10.281

4.006

4.332

8.518

9.004

املصدر :إعداد الباحثتان ،باالعتماد على نتائج برنامج 2020 ،SPSSم.

الجدول ( )11يشير إلى أن آراء عينة الدراسة تميل إلى املوافقة على أن فقرات املحور الثالث تحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على قائمة
الدخل ،فقد بلغ املتوسط العام إلجابات أعضاء هيئة التدريس  4.298بإنحراف معياري  ،8.681كما بلغت قيمة  Tاملحسوبة  5.331وهي أكبر من قيمتها
الجدولية و البالغة  2.179بمستوى داللة  ،0.05وبلغ املتوسط العام إلجابات املراجعين الداخليين  4.132بإنحراف معياري  ،10.821كما بلغت قيمة
Tاملحسوبة  4.006وهي أكبر من قيمتها الجدولية و البالغة  2.160بمستوى داللة  ،0.05كما بلغ املتوسط العام إلجابات املراجعين الخارجيين 4.332
بإنحراف معياري  ،8.518و بلغت قيمة  Tاملحسوبة  9.004وهي أكبر من قيمتها الجدولية و البالغة  2.042بمستوى داللة .0.05
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 .4التحليل اإلحصائي للمحورالرابع :إجراءات الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على قائمة املركزاملالي
جدول ( : )12التحليل اإلحصائي آلراء عينة الدراسة حول املحور الرابع
م
م4

 Tقيمة

املراجعين الداخليين
اإلنحراف
الوسط
 Tقيمة
املعياري
الحسابي

املراجعين الخارجيين
اإلنحراف
الوسط
قيمةT
املعياري
الحسابي

أعضاء هيئة التدريس
اإلنحراف
الوسط
العبارات
املعياري
الحسابي
تتمثل إجراءات املراجعة للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على قائمة املركزاملالي في :
4.417
4.417

7.921
5.149

6.189
9.530

4.077
4.077

1.378
11.875

3.742
3.270

4.258
4.323

8.152
8.713

8.593
8.452

5.222

9.950

4.154

12.142

3.426

4.452

6.752

7.340

4.077

11.875

3.270

4.452

6.752

4.154

12.142

3.426

4.452

7.676

11.929

1.860

4.290

9.379

11.97
0
11.97
0
10.52
9
7.660

3.122

4.161

9.694

6.670

3.159

4.341

8.160

9.406

1
2

مراجعة النقدية للتأكد من صحة أسعار صرف العمالت األجنبية.
التحقق من مبررات إعادة تصنيف اإلستثمارات املتداولة إلى إستثمارات
طويلة األجل عند هبوط أسعارها السوقية.
فحص كشوفات جرد املخزون السلعي للتأكد من الوجود الفعلي .

4.500

4

مراجعة حسابات املدينين للتأكد من عدم وجود ديون راكدة أو متعثرة

4.417

6.686

5

التحقق من صحة أسس تقويم األصول غير امللموسة .

4.083

11.645

3.223

6

التحقق من الحصول على قرض طويل األجل قبل إنتهاء السنة لسداد قرض
قصير األجل .
فحص حقوق املساهمين لتعديل ربح العام الجاري ونسب توزيعات األرباح
على املساهمين .

4.083

12.401

3.026

3.615

4.250

12.154

3.563

4.000

11.547

4.310

8.740

6.117

4.022

11.698

3

7

املتوسط العام

املصدر :إعداد الباحثتان ،باالعتماد على نتائج برنامج 2020 ،SPSSم.

الجدول ( )12يشير إلى أن آراء عينة الدراسة تميل إلى املوافقة على أن فقرات املحور الرابع تحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على قائمة املركز
املالي ،فقد بلغ املتوسط العام إلجابات أعضاء هيئة التدريس  4.310بإنحراف معياري  ،8.7401كما بلغت قيمة Tاملحسوبة  6.117وهي أكبر من قيمتها
الجدولية و البالغة  2.179بمستوى داللة  ،0.05وبلغ املتوسط العام إلجابات املراجعين الداخليين  4.022بإنحراف معياري  ،11.698كما بلغت قيمة
Tاملحسوبة  3.159وهي أكبر من قيمتها الجدولية و البالغة  2.160بمستوى داللة  ،0.05كما بلغ املتوسط العام إلجابات املراجعين الخارجيين 4.341
بإنحراف معياري  ،8.160و بلغت قيمة  Tاملحسوبة  9.406وهي أكبر من قيمتها الجدولية و البالغة  2.042بمستوى داللة .0.05
 .5التحليل اإلحصائي للمحورالخامس :إجراءات الحد من ممارسات املحاسبة االبداعية على قائمة التدفقات النقدية
الجدول ( )13يشير إلى أن آراء عينة الدراسة تميل إلى املوافقة على أن فقرات املحور الخامس تحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على قائمة
التدفقات النقدية ،فقد بلغ املتوسط العام إلجابات أعضاء هيئة التدريس  4,381بانحراف معياري  ،5.540كما بلغت قيمة Tاملحسوبة  7.554وهي
أكبر من قيمتها الجدولية و البالغة  2.179بمستوى داللة  ،0.05وبلغ املتوسط العام إلجابات املراجعين الداخليين  3.989بانحراف معياري ،10.592
كما بلغت قيمة  Tاملحسوبة  3.384وهي أكبر من قيمتها الجدولية و البالغة  2.160بمستوى داللة  ،0.05كما بلغ املتوسط العام إلجابات املراجعين
الخارجيين  4.295بانحراف معياري  ،8.349و بلغت قيمة  Tاملحسوبة  8.707وهي أكبر من قيمتها الجدولية و البالغة  2.042بمستوى داللة .0.05
جدول ( : )13التحليل اإلحصائي آلراء عينة الدراسة حول املحور الخامس
رقم
م5
1
2
3
4
5
6
7

أعضاء هيئة التدريس
اإلنحراف
الوسط
العبارات
املعياري
الحسابي
تتمثل إجراءات املراجعة للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على قائمة التدفقات النقدية في:
5.734
0.7538
4.250
التحقق من طرق تصنيف التدفقات النقدية الى تشغيلية وإستثمارية و
تمويلية.
5.933
7.785
4.333
مراجعة التدفقات النقدية التشغيلية للتأكد من عدم التالعب بها بتخفيض
مكاسب بيع اإلستثمارات وبعض حقوق امللكية .
7.340
6.686
4.417
التأكد من دخل الشركة من العمليات املستمرة و عدم إستخدام ذلك إلزالة
البنود غير املتكررة .
9.530
5.149
4.417
التحقق من املعالجة الصحيحة لتكاليف التطور الرأسمالي .
ً
7.090
6.513
4.333
التأكد من تصنيف األسهم اململوكة للشركة و عدم اعتبارها أسهما تجارية.
7.707
6.742
4.500
مقارنة صافي الربح مع صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية .

3.846

11.435

2.668

4.452

7.676

10.529

4.000

10.000

3.606

4.387

8.032

9.615

4.000

10.801

3.338

4.226

8.441

8.077

4.000
4.077
4.077

10.000
10.378
10.378

3.606
3.742
3.742

4.194
4.194
4.3236

9.805
7.924
8.322

6.778
8.386
8.849

4.417

5.149

9.530

3.923

11.152

2.984

4.290

8.244

8.715

4.381

5.540

7.554

3.989

10.592

3.384

4.295

8.349

8.707

 Tقيمة

مقارنة املبالغ املحصلة من العمالء مع اإليرادات النقدية من األنشطة
التشغيلية.
املتوسط العام

املراجعين الداخليين
الوسط اإلنحراف  Tقيمة
املعياري
الحسابي

املراجعين الخارجيين
قيمة
الوسط اإلنحراف
املعياري
الحسابي
T

املصدر :إعداد الباحثتان ،باالعتماد على نتائج برنامج 2020 ،SPSSم.
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يشير تحليل آراء أعضاء هيئة التدريس واملراجعين الداخليين واملراجعين الخارجيين في الجدول ( )12( ،)11و ( )13إلى إنه يوجد إرتباط كبير بين
آراءهم حول املحاور ،كما أن جميع املؤشرات اإلحصائية تدل على إثبات صحة الفرضية الثانية و التي تنص على إن (هنالك عالقة ذات داللة إحصائية
بين تكامل املراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية و زيادة موثوقية القوائم املالية) .
نتائج الدراسة:
 .1التكامل بين نظام املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية يفيد في فهم نظام الرقابة الداخلية و تقليل التكاليف واإلزدواجية في الجهود وتعزيز
التواصل الفعال واملنتظم لتنفيذ عملية املراجعة.
 .2تتحقق كفاءة و فاعلية عملية املراجعة من خالل التكامل بين إجراءات املراجعة الداخلية والخارجية ألجل التخطيط السليم لعملية املراجعة ومن
ثم تصميم إجراءات سليمة إلكتشاف األخطاء الجوهرية في القوائم املالیة .
 .3لتكامل املراجعة الداخلية والخارجية دور هام ومحوري في الكشف عن ممارسات املحاسبة اإلبداعية على القوائم املالية عن طريق إتباع إجراءات
فاعلة للحد من مخاطرها.
 .4تطبيق الشركات إجراءات املراجعة السليمة لفحص املبيعات و صفقات البیع ومراجعة فواتير الشراء تساعد في الكشف عن ممارسات املحاسبة
اإلبداعية على قائمة الدخل .
 .5تكامل إجراءات املراجعة الداخلية والخارجية مثل فحص كشوفات جرد املخزون السلعي والتحقق من صحة أسس تقويم األصول وفحص حقوق
املساهمين من شأنها أن تحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على قائمة املركز املالي .
 .6لتكامل إجراءات املراجعة الداخلية والخارجية دور كبير في إكتشاف التالعب في أرقام قائمة التدفقات النقدية سواء التي تنتج من النشاط التشغيلي
أو التمويلي أو اإلستثماري و العمل على جعل القائمة خالية من ممارسات املحاسبة اإلبداعية .
 .7أجمع جميع أفراد العينة من املراجعون الداخليون واملراجعون الخارجيون و أعضاء هيئة التدريس أن التكامل بين إجراءات املراجعة الداخلية
والخارجية لها دور فعال في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على القوائم املالية ومن ثم تساعد في تحقيق مصداقيتها .
التوصيات:
 .1على الشركات العمل على تعزيز تكامل أنظمة املراجعة الداخلية والخارجية ألن ذلك يفيد في تنفيذ عملية املراجعة في جميع مراحلها و تحقيق
أهدافها .
 .2ضرورة تطبيق إجراءات املراجعة السليمة التى تساعد في الكشف عن ممارسات املحاسبة اإلبداعية على قائمة الدخل .
 .3ضرورة الفحص التفصيلي لجميع بنود قائمة املركز املالي ألجل إكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية على قائمة املركز املالي .
 .4العمل على إتباع ٌ
كل من إجراءات املراجعة الداخلية والخارجية إلكتشاف التالعب في أرقام قائمة التدفقات النقدية حتى تتحقق مصداقية
القائمة.
 .5على الشركات اإلهتمام بتطبيق إجراءات رقابية فعالة تساعد في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على القوائم املالية ومن ثم تساعد في
تحقيق مصداقيتها.
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Abstract:The study aimed to highlight the integrative role between internal and external auditing to limit creative
accounting practices on financial statements. To achieve the goals of the study,a field study was conducted on a
sample of academics from members of the teaching staff and internal auditors in a number of joint-stock companies,
as well as external auditors in the big four firms to seek their views and reach conclusions that contribute to solving
the study problem. The study reached a number of results, the most important of which is that the integration
between the internal audit system and the external audit is beneficial in understanding the internal control system,
reducing costs, duplication of efforts, promoting effective and regular communication to implement the audit
process. This integration also has an effective role in limiting creative accounting practices on The financial
statements and then help in achieving their credibility, and one of the most important recommendations of the
study is that companies should work to enhance the integrity of internal and external auditing systems because this
benefits the implementation of the audit process in all its stages and achieve its goals, as well as the companies
attention by applying effective control measures that help limit creative accounting practices on financial
statements and thereby achieve their credibility.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير استراتيجيات التسعير على اتخاذ قرار الشراء لدى زبائن متاجر السوبر ماركت في مدينة نجران .الختبار
فرضيات الدراسة ،قام الباحثان بإجراء دراسة ميدانية على مجتمع الدراسة واملكون من جميع الزبائن الذين يقومون بالتسوق في متاجر السوبرماركت
ً
ً
حاليا ،حيث تم اختيار عينة عشوائية مؤلفة من  203شخصا  .وللحصول على النتائج استخدم الباحثان أسلوب نمذجة املعادلة الهيكلية الختبار
العالقات بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع باتخاذ العوامل الديموغرافية لعينة الدراسة كمتغير ّ
معدل للعالقة بين املتغير املستقل واملتغير التابع.
أظهرت نتائج الدراسة أن أبعاد متغير استراتيجيات التسعير لها تأثير متوسط على القرار الشرائي لدى زبائن متاجر السوبر ماركت في نجران .باإلضافة
ً
لذلك فإن العوامل الديموغرافية تعدل العالقة بين استراتيجيات التسعير والقرار الشرائي لدى الزبائنّ .
وقدم الباحثان عددا من التوصيات أهمها ضورة
أن تتبنى متاجر السوبر ماركت في نجران االستراتيجيات التسعيرية ( استراتيجية خفض االسعار ،استراتيجية رفع -خفض االسعار ،استراتيجية خصم
االسعار ،استراتيجية التسعير النفس ي ) من أجل جذب أكبر عدد من الزبائن لشراء منتجاتها .
الكلمات املفتاحية :استراتيجية خفض األسعار؛ استراتيجية رفع -خفض األسعار؛ استراتيجية خصم األسعار؛ التسعير النفس ي؛اتخاذ القرار الشرائي؛
متاجر السوبر ماركت.

املقدمة:

ُ
تعد مسألة االهتمام بحاجيات ورغبات الزبائن واحدة من اهم القضايا التي تشغل بال إدارات ومالك متاجر السوبر ماركت نتيجة للمنافسة التي
يشهدها القطاع التجاري من أجل كسب أكبر قدر ممكن من الزبائن وتحقيق أكبر قدر من االيرادات واالرباح والحصول على أعلى حصة سوقية ،عليه
يتطلب األمر دراسة سلوك املستهلك للتعرف على رغبات وحاجيات املستهلكين من أجل تصميم استراتيجيات تساهم في قدرة املتجر على املنافسة في
السوق وتعمل على جذب زبائن جدد واإلبقاء على الزبائن السابقين وزيادة الحصة السوقية.
ومن بين العوامل التي تؤثر على اتخاذ القرار الشرائي االستراتيجيات التسعيرية ،حيث أن املستهلك ينجذب إلى املتاجر التي تقدم منتجاتها بأسعار
مناسبة لقدرته الشرائية أكثر من املتاجر التي تبيع منتجاتها بأسعار ال تتالءم مع إمكانياته املادية (عزام وآخرون .)2012 ،وعادة ما تستخدم متاجر
السوبر ماركت العديد من االستراتيجيات التسعيرية والتي من بينها استراتيجية خفض األسعار التي تعني تقديم املنتجات إلى الزبائن في السوق بأسعار
ً
منخفضة دائما واستراتيجية رفع -خفض األسعار والتي تعني تقديم املنتجات بأسعار مرتفعة أوال من أجل تغطية التكاليف الكلية ومن ثم تقوم بخفيض
ً
األسعار بعد تحقيق أقص ى ربح في األجل القصير وتعويض التكاليف ) .(Njeru, 2017أيضا تستخدم متاجر السوبر ماركت استراتيجية التسعير على
أساس الخصم والتي تقوم على أساس تخفيض أسعار املنتجات من أجل تشجيع الزبائن على الشراء بكميات كبيرة ( .)Kotler&Keller,2016كما
تستخدم التسعير النفس ي والتي تعني وضع أسعار لها تأثير عاطفي في الزبون بحيث يعتقد أن سعر املنتج مخفض فيقوم تبعا لذلك بعملية
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الشراء). .(Bognar,2016وتسعى هذه الدراسة إلى اختبار تأثير االستراتيجيات التسعيرية على اتخاذ قرار الشراء لدى املستهلك وإلقاء الضوء على كيفية
اتخاذ قرار الشراء من قبل املستهلك.
مشكلة الدراسة:
تظهر مشكلة الدراسة من خالل املنافسة الشديدة التي يتميز بها القطاع التجاري خاصة متاجر السوبر ماركت في منطقة نجران ،وان االستمرار في
هذا القطاع يتطلب أعمال استراتيجيات مناسبة تلبي طموحات وحاجيات الزبائن .وتشهد منطقة نجران منافسة حادة بين متاجر السوبر ماركت .خاصة
ً
في مواسم األعياد وفصول السنة واملناسبات الرسمية وغيرها من املناسبات .ونجد ان خلو منطقة نجران من مثل هذه الدراسة يعد أمرا في غاية األهمية
لدراسة أثر استراتيجيات التسعير املختلفة.
ويمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل التساؤل التالي :ما أثر استراتيجيات التسعير املتبعة في متاجر السوبر ماركت على اتخاذ قرار الشراء لدى الزبائن
في نجران؟ ويتفرع من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما أثر استراتيجية خفض األسعار على اتخاذ القرار الشرائي لدى الزبائن؟
 .2ما أثر استراتيجية رفع  -خفض األسعار على اتخاذ القرار الشرائي لدى الزبائن؟
 .3ما أثر استراتيجية خصم األسعار على اتخاذ القرار الشرائي لدى الزبائن؟
 .4ما أثر التسعير النفس ي على اتخاذ القرار الشرائي لدى الزبائن؟
 .5ما أثر العوامل الديمغرافية كمتغير معدل على العالفة بين أبعاد املتغير املستقل واملتغير التابع؟
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار تأثير استراتيجيات التسعير على اتخاذ القرار الشرائي لدى الزبائن في متاجر السوبر ماركت بنجران من خالل دراسة
تأثير:
 .1استراتيجية خفض األسعار على اتخاذ القرار الشرائي لدي الزبائن.
 .2استراتيجية رفع – خفض األسعار على اتخاذ القرار الشرائي لدي الزبائن.
 .3استراتيجية خصم األسعار على اتخاذ القرار الشرائي لدي الزبائن.
 .4استراتيجية التسعير النفس ي على اتخاذ القرار الشرائي لدي الزبائن.
 .5العوامل الديمغرافية كمتغير معدل على العالفة بين أبعاد املتغير املستقل واملتغير التابع.
أهمية الدراسة:
ً
ً
ُ
 .1تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوع استراتيجيات التسعير بأبعادها املختلفة والذي يعد من املواضيع الذي شهد اهتماما متزايدا من قبل الباحثين
وأصحاب القرار في متاجر السوبر ماركت ما له من أثر ملموس في اشباع رغبات الزبائن وتحقيق أهداف ملنشآت التجارية.
ً
 .2نتائج هذه الدراسة قد تساعد متاجر السوبرماركت على تحديد االستراتيجيات التسعيرية األكثر تأثيرا على اتخاذ القرار الشرائي لدى الزبائن.
 .3محاولة رفد ميدان الدراسات والبحوث في مجال التسويق بإضافة يمكن ان تساهم في تقديم مقترحات إلجراء املزيد من البحوث املستقبلية.
 .4ندرة الدراسات واألبحاث السعودية املقدمة في هذا املجال ،ومع االزدياد امللحوظ في عدد متاجر السوبرماركت داخل اململكة ،فإن دراسة هذا
املوضوع يمثل ضرورة ملحة بالنسبة لجميع املختصين في مجال التسويق من الباحثين والدارسين في الجامعات السعودية ومتخذي القرار في مثل
هذه املؤسسات.
فرضيات الدراسة:
 .1يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التسعير على اتخاذ القرار الشرائي لدى زبائن متاجر السوبر ماركت بنجران.
يتفرع من هذه الفرضية أربع فرضيات فرعية وهي:
• يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجية خفض األسعار على اتخاذ القرار الشرائي لدى زبائن متاجر السوبر ماركت بنجران.
• يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجية رفع -خفض األسعار على اتخاذ القرار الشرائي لدى زبائن متاجر السوبر ماركت بنجران.
• يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجية خصم األسعار على اتخاذ القرار الشرائي لدى زبائن متاجر السوبر ماركت بنجران.
• يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجية التسعير النفس ي على اتخاذ القرار الشرائي لدى زبائن متاجر السوبر ماركت بنجران.
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 .2العوامل الديموغرافية تعدل العالقة بين أبعاد استراتيجيات التسعير ،واتخاذ القرار الشرائي لدى زبائن متاجر السوبر ماركت بنجران.
• متغير النوع االجتماعي ّ
يعدل العالقة بين أبعاد استراتيجيات التسعير ،واتخاذ القرار الشرائي لدي الزبائن.
• متغير املستوي التعليمي ٌيعدل العالقة بين أبعاد استراتيجيات التسعير ،واتخاذ القرار الشرائي لدي الزبائن.
• متغير الجنسية ٌيعدل العالقة بين أبعاد استراتيجيات التسعير ،واتخاذ القرار الشرائي لدي الزبائن
• متغير معدل التسوق لدي الزبون ٌيعدل العالقة بين أبعاد استراتيجيات التسعير ،واتخاذ القرار الشرائي لدي الزبائن
• متغير نوع املتجر ٌيعدل العالقة بين أبعاد استراتيجيات التسعير ،واتخاذ القرار الشرائي لدي الزبائن

نموذج الدراسة:
املتغير التابع
اتخاذ القرارالشرائي

املتغيرات املستقلة
استراتيجيات التسعير
•

استراتيجية خفض األسعار

•

اختيار العالمة التجارية

•

استراتيجية رفع –خفض األسعار

•

اختيار املتجر

•

استراتيجية خصم األسعار

•

توقيت الشراء

•

استراتيجية التسعير النفس ي

•

كمية املشتريات

املتغير املعدل
العوامل الديموغ رافية

•

النوع االجتماعي

•

املستوى التعليمي

•

الجنسية

•

معدل التسوق

ً
املصدر :النموذج من تصميم الباحثان اعتمادا على الدراسات السابقة

اإلطار النظري والدراسات السابقة

ً
أوال :اإلطارالنظري
إن أحد املسؤوليات الرئيسية إلدارات متاجر السوبر ماركت هو تحديد أسعار املنتجات والخدمات التي تقدمها للزبائن في إطار استراتيجيات
تسعيرية تستطيع من خاللها تحقيق االرباح على املدى الطويل و التنبؤ بقوى السوق مثل الطلب ،تصرفات املنافسين ،الظروف االقتصادية وغيرها.
فالسعر يمثل أحد املحددات املؤثرة في أرباح املنظمة في األجل الطويل كما أنه يسيطر على تصرفات وقرارات املنشآت عند بناء وتصميم مزيجها التسويقي
سواء على مستوى األسواق املحلية أو األسواق الدولية .ولكي تنجح املنشأة في وضع االسعار املناسبة على منتجاتها والتي تجذب الزبائن ،فالبد لها من
معرفة ما هي االستراتيجيات التسعيرية املناسبة التي يجب ان تتبعها ،وكيف يقوم الزبائن بالسلوك الشرائي داخل متجر السوبرماركت .هذه املعلومات
وغيرها تحصل االدارة العليا عليها من خالل ادارة التسويق كونه الوظيفة اإلدارية املسؤولة عن دراسة سلوك املستهلك ،وصياغة االستراتيجيات التسعيرية
التي تؤثر على هذا السلوك.
ً
وبناءا على ما تقدم فان التسعير يعتبر أحد االنشطة املهمة داخل منظمات األعمال ،وأنه ال غنى ألي منظمة تعمل في السوق عن هذا النشاط،
ولذلك يجب تسليط الضوء على هذا النشاط وتوضيح مضامينه التطبيقية من أجل الوصول إلى فهم أعمق لهذا النشاط.
مفهوم التسعير
الكثير من العلماء والباحثين قاموا بتعريف التسعير ،فقد عرفه كال من كوتلر وأرمسترونج بانه القيمة التي تعطى مقابل ش يء معين ،وهذا يعني
أن السعر ال يتضمن فقط النقود ،بل يتضمن كل ماله قيمه ويمكن مبادلته مع اآلخرين ) .)Kotler & Armstrong,2017وعرفه ستانتون بانه انعكاس
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ً
لقيمة الش يء في فترة زمنية معينة ( .)Stanton,1984كما عرف دودين السعر بأنه ما يدفعه املشتري للبائع ثمنا للسلعة أو الخدمة التي يرغبها (دودين،
.)2012
أهداف التسعير
يمكن اجمال أهم أهداف التسعير كما يلي )Kotler & Keller, 2016 ( :
 .1البقاء في السوق
إن هدف البقاء في السوق من أهم األهداف التسعيرية وخاصة للمنظمات التي تمتلك عالمات تجارية مميزة وتعمل في ظل منافسة سعرية حاده وتغيرات
ملحوظة في أذواق ورغبات املستهلكين.
 .2تعظيم الربح
تحاول بعض املنظمات الحصول على أقص ى ربح ممكن في األجل القصير لذلك تقوم بوضع أسعار عالية ملنتجاتها وخدماتها سعيا لتحقيق هذا الهدف.
 .3زيادة الحصة السوقية
ً
تؤمن منظمات األعمال بأن كلما كان حجم مبيعاتها في السوق كبيرا فهذا سيؤدي إلى تخفيض التكاليف الكلية وبالتالي تحقيق ربحية على املدى البعيد وزيادة
حصتها السوقية.
 .4قيادة جودة املنتج
بعض املنظمات تقوم بوضع أسعار عالية على منتجاتها ذات الجودة العالية لتحقق هدف قيادة جودة املنتج وهذا ناتج عن االستثمار العالي في تكلفة
انتاج السلعة.
استراتيجيات التسعير
تعتبر استراتيجيات التسعير هي اإلطار العام لقرارات التسعير في املنشأة .ولذلك يتعين على إدارة املنشأة أن تحدد هذه االستراتيجيات بوضوح ألنها
تساعد في بناء الصورة الذهنية الجيدة للمنشأة عند الزبائن ،ويتوقف تحديد هذه االستراتيجيات على العوامل البيئية املحيطة (الجعفري
وآخرون .) 2013،وقد عرف كال من ناصر وماخوس استراتيجيات التعسير بأنها مجموعة األساليب والتدابير التي تعمل على تحديد املناسب ملنتجات
املنظمة بما يكفل تحقيق األهداف املرجوة منه (ناصر وماخوس .)2009 ،كما عرفها أبو عودة بأنها الدليل العلمي الذي يمكن من خالله تبني خطة سعرية
معدة بإحكام بما ينسجم مع السياسات التسويقية للمنظمة ككل (أبو عودة.)2010 ،
وفي حقيقة األمر ،فان دراسة استراتيجيات التسعير التي ستعتمدها املنشأة يشكل ضرورة ملحة ألن تبني استراتيجية تسعير واضحة ومحددة من
شأنه أن يساعد على تكوين رؤية واضحة ملديري التسويق يمكن من خاللها تحقيق أهداف التسعير واالهداف الكلية للمنشأة ،كما يساعد على توفير درجة
من االستقرار في االستراتيجيات التسويقية األخرى ،إضافة إلى تحقيق استقرار املبيعات على املدى القصير وزيادة املبيعات على املدى الطويل ومواجهة
املنافسين في السوق .وتضم استراتيجيات التسعير العديد من األنواع املختلفة ،تتناول الدراسة من بينها مايلي:
 .1استراتيجية خفض األسعار
تسعى بعض املنشآت إلى إتباع استراتيجية تخفيض أسعار منتجاتها في السوق والهدف من ذلك تحقيق أكبر حجم من املبيعات ،مواجهة املنافسين،
وتخفيض تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة )(Njeru, 2017
 .2استراتيجية رفع -خفض األسعار
تعني هذه االستراتيجية أن تقوم املنشآت برفع أسعار منتجاتها الحالية أو بعضها نتيجة ارتفاع تكلفة املواد الخام أو أجور العمال أو بغرض الحصول
على أعلى ربح ممكن في األجل القصير ومن ثم تقوم املنشأة بتخفيض األسعار بعد مض ي فترة زمنية معينة).(Njeru, 2017
 .3استراتيجية خصم األسعار
هو تعديل أسعار املنتجات بوضع خصومات عليها حتى تتناسب مع الكمية املشتراة ووقت الشراء ومكان املستهلك(.(Al–Salamin& Al-Hassan,2016
 .4استراتيجية التسعيرالنفس ي
تقوم استراتيجية التسعير النفس ي على دفع املستهلك إلى اتخاذ قرار الشراء نتيجة رد الفعل العاطفي أكثر منه على أساس التفكير املنطقي (عزام
وآخرون .)2012 ،وتنطوي هذه االستراتيجية على عدة سياسات أهمها سياسة األسعار الكسرية ويقصد بها تلك القيم التي تسعر بها املنتجات على أساس
ً
كسر الوحدات النقدية إذ يتم تسعير سلعة معينة مثال بمبلغ  99. 9ريال بدال من  100ريال).(Al–Salamin& Al-Hassan,2016
مفهوم سلوك املستهلك
ال يمكن ألي منظمة أن تنجح في تحقيق أهدافها ،إال إذا قامت بتحديد املستهلك الذي سوف تسوق له منتجاتها وإدراك الدور الذي يلعبه في زيادة
مبيعات املنظمة ،األمر الذي يتطلب دراسة سلوكه الشرائي ومعرفة حاجاته ورغباته حتى يمكن تقديم السلع والخدمات املناسبة له .لذا يعد املستهلك
ً
نقطة البداية التي تسبق عمليه اإلنتاج وتوجهه باستمرار وفقا للمفهوم التسويقي الحديث ،وقد تم تعريف املستهلك بأنه الفرد الذي يقوم بالبحث عن
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سلعة أو خدمة ما وشراؤها الستخدامه الخاص او استخدامه العائلي ( عبيدات .)2008 ،كما تم تعريفه بأنه الشخص العادي أو االعتباري الذي يقوم
بشراء السلع والخدمات الستهالكه الشخص ي أو لغيره بطريقة رشيدة في الشراء واالستهالك (عزام وآخرون .)2012 ،أما سلوك املستهلك فهو ذلك التصرف
الذي يبرزه املستهلك في البحث عن شراء أو استخدام السلع أو الخدمات أو األفكار التي يتوقع أنها ستشبع حاجاته ورغباته وحسب اإلمكانيات الشرائية
املتاحة ( عبيدات.)2008 ،
عملية اتخاذ القرارالشرائي
يعد قرار الشراء املستهلك من املوضوعات املعقدة التي ال يمكن تعريفها بسهولة .وقد تم تعريفه بطرق شتى من مختلف الباحثين كل حسب مجال
بحثه )Schiffman & Kanuk.2010) .عرفاه بالعملية التي يستخدمها األفراد أو املجموعات أو املنظمات الختيار وامتالك واستهالك والتخلص من
املنتجات أو الخدمات أو الخبرات أو األفكار بغرض إشباع احتياجاتهم ،وتمر عملية اتخاذ القرار الشراء بمراحل عديدة هي على التواليSchiffman & :
))Kanuk.2010
 .1إدراك الحاجة
تبدأ عملية الشراء عندما يكون لدى املستهلك حاجة معينة لسلعة محددة  .ويمكن أن تثار الحاجة لدى املستهلك بتوافر الحوافز والدوافع سواء
كانت داخلية أو خارجية.
 .2البحث عن املعلومات
يبدأ املستهلك في جمع املعلومات عن املنتجات والعالمات التجارية البديلة من كافة مصادر املعلومات املتاحة .وهذه املصادر إما أن تكون أ) مصادر
شخصية مثل االصدقاء والعائلة والجيران ب) مصادر تجارية مثل رجال البيع والوسطاء واالعالنات ج) مصادر عامة مثل وسائل االعالم وجمعية حماية
املستهلك.
 .3تقييم البدائل
حيث يقوم املستهلك بتقييم البدائل املتاحة عن السلعة أو الخدمة املحددة  .وعادة ما يستخدم املستهلك ما يسمى بمعيار التقييم والذي يتكون
من  :أ) ترتيب املعلومات .ب) وضع أسس معينة لالختيار .جـ) تحديد أشكال البدائل وأنواعها .د) املقارنة بين البدائل .ومن خالل استخدام هذا املعيار
يستطيع املشتري ترتيب البدائل املتاحة لالختيار من بينها.
 .4اتخاذ القرارالشرائي
يقوم املستهلك بعد عملية التقييم باختيار البديل الذي يعتقد أنه يحقق له أقص ى إشباع .وسوف يكون قرار الشراء هو شراء املاركة األفضل من
بين املاركات البديلة .وهناك عاملين يبرزان بين نية الشراء لدى املستهلك واتخاذه لقرار الشراء وهما  :أ) اتجاهات االخرين وهي تعتمد على مقدار قوة التأثير
التي يمارسها االخرين على قرار الشراء لدى املستهلك .ب) العوامل الظرفية غير املتوقعة وهي تتمثل بالحاالت غير املتوقعة والتي تحصل عند تشكيل النية
في الشراء وقبل اتخاذ قرار الشراء وقد تؤدي إلى تغيير النية للشراء.
 .5سلوك ما بعد الشراء
حيث يسعى املستهلك إلى اعادة التأكد من أن االختيار الذي قام به كان صائبا .ألجل ذلك ،يقوم بتقييم املنتج للتأكد من أن األداء الفعلي للمنتج
يساوي األداء املتوقع .فاذا كان االداء الفعلي للمنتج أكبر أو يساوي األداء املتوقع فان املستهلك يشعر بالرضا  ,واذا كان االداء الفعلي للمنتج أقل من األداء
املتوقع فإن املستهلك يشعر بعدم الرضا.
متاجرالسوبرماركت
هي متاجر تجزئة تقوم ببيع املواد الغذائية مثل البقالة ،اللحوم ،ومنتجات األلبان والخضراوات والفواكه وغيرها ويقوم املستهلك بخدمة نفسه
حيث يختار السلع التي يرغب في شرائها ودون مساعدة البائعين عدا الخدمة التي يقدمها الباعة من لف وحزم واستالم قيمة املواد املشتراة
(مساعد .)2002،كما عرفتها جمعية التسويق األمريكية بأنها متاجر تجزئة تبيع مجموعة متكاملة من السلع الغذائية ،و يجب أال يقل عدد اقسامها عن
ثالث أقسام وتتعامل في أصناف البقالة ومنتجات األلبان واللحوم باإلضافة إلى أقسام أخرى ( علوي.)1984،
وتتميز هذه املتاجر بضخامة حجمها وكبر املساحة املخصصة لعملية البيع ووجود الساحات لوقوف سيارات الزبائن ،إضافة إلى تنوع املواد الغذائية
ورخص أسعارها واعتماد املستهلكين على أنفسهم في الشراء ،وفسح املجال لهم الختيار ما يرغبون في شرائه بحرية دون االستعانة برجال البيع ،وهذا ما
ً
ً
يسهل عملية الشراء على املستهلك ،إضافة إلى اعتماد هذه املتاجر تنظيما داخليا يكفل سهولة انتقال املستهلك داخل املتجر وحصوله على املنتجات التي
يرغب بها ببساطة نتيجة وضوح كل سلعة في رفوف املتجر.
ً
وفي اململكة العربية السعودية ظهرت متاجر السوبر ماركت متوافقة مع بدء عصر الوفرة االقتصادية واألخذ بالخطة التنموية الخمسية اعتبارا
من عام  1970ومع وفرة املوارد املالية بعد ارتفاع اسعار البترول في السوق الدولية عام  1974م وزيادة النقدية في أيدي املشترين ابتدأ نشاط متاجر
السوبر ماركت في اململكة باتباع سياسة السعر املرتفع مع العرض الكثيف لتنمية املبيعات من أجل امتصاص السيولة النقدية املتوفرة في أيدي املشترين،
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وسارع من انتشار ها كذلك اإلنفاق الحكومي العام الذي أدى إلى تنشيط االستثمار في قطاع التجارة الخارجية القائم على استيراد السلع الضرورية وفي
مقدمتها السلع الغذائية إلى جانب تقبل املستهلكين من سعوديين ومقيمين لهذه املتاجر كذلك تقبل املؤسسات التسويقية العاملة لفكرة الخدمة الذاتية
دون عوائق تذكر( علوي .) 1984،وفي الوقت الحالي ،بلغ عدد متاجر السوبر ماركت في مناطق اململكة أكثر من  600متجر وتتركز النسبة األكبر منها في
املدن الرئيسية بحسب احصائيات الهيئة العامة لإلحصاء عن عام  2020م  ,أما في مدينة نجران فقد بدأت متاجر السوبر ماركت مع مطلع التسعينات
من القرن العشرين ووصل عددها إلى أكثر من عشرة متاجر منتشرة في مختلف أنحاء املدينة (. ) www.stats.gov.sa
الدراسات السابقة
• دراسة (" : (Bognar, et. al., 2017أثرالتسعيرالنفس ي على سلوك املستهلك" :هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير استخدام التسعير النفس ي
على اتخاذ قرار الشراء لدى املستهلك .واستخدمت الدراسة أداة االستبيان لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة التي بلغ مجموع عدد أفرادها 100
مستجيب تم اختيارهم عن قصد من قبل الباحثين ،كما استخدم الباحثون برنامج التحليل االحصائي  SPSSلتحليل البيانات واستخالص النتائج.
وأظهرت النتائج وجود تأثير قوي للتسعير النفس ي على قرارات املستهلك الشرائية كما أوصت الدراسة بضرورة اجراء املزيد من االبحاث على انواع
أخرى من االسعار ودرجة تأثيرها على القرارات الشرائية للمستهلكين مثل التسعير الترويجي ،والخصومات السعرية.
• دراسة )" : )Njeru,2017تأثير استراتيجيات التسعير على القرار الشرائي للمستهلك :دراسة حالة متاجر السوبر ماركت في دولة نيروبي" :سعت
هذه الدراسة إلى تحديد مدى تأثير استراتيجيات السعر املنخفض واستراتيجية السعر املرتفع على قرارات شراء املستهلك في منطقة نيروبي .كما سعت
الدراسة إلى معالجة الفجوة في االدبيات املتعلقة بكيفية تأثير استراتيجيات التسعير على قرارات شراء املستهلك .تم جمع البيانات باستخدام أداة
االستبانة وكان السكان املستهدفين في هذه الدراسة هم عمالء أربعة متاجر كبرى في منطقة نيروبي وبلغ مجموع أفراد العينة العشوائية املستخدمة
ً
 315مستجيبا .استخدمت الدراسة الطرق االحصائية الوصفية في تحليل البيانات وأظهرت النتائج أن استراتيجيات التسعير لها تأثير ذو داللة
احصائية على اتخاذ قرار الشراء .وأوصت بضرورة إجراء أبحاث مستقبلية في أنواع مختلفة من استراتيجيات التسعير ودراسة تأثيرها على قرار الشراء
مثل استراتيجية الكشط البطيء ,استراتيجية الكشط السريع وغيرها.
• دراسة)" :)Sarvanis ,S. &Bhagat, 2017تأثير تجارة التجزئة واستراتيجيات التسعيرعلى السلوك الشرائي للمستهلك" :هدفت هذه الدراسة إلى
اختبار مدى تأثير استراتيجيات التسعير والترويج على قرارات شراء املستهلك في مدينة بانغلور بالهند .اختار الباحثان عينة الكوتا مكونة من 366
ً
مستجيب  ،واستخدما أداة االستبانة لجمع البيانات األولية منها .كما استخدما أداة  PLS - SEMلتحليل البيانات احصائيا واستخراج النتائج  .بينت
النتائج أن توفر املخزون،الالفتات الترويجية في السوق ،الخصومات املوحدة ،والعروض السعرية في املهرجانات لها عالقة قوية مع السلوك الشرائي
للمستهلك .واقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة أن يتبنى تجار التجزئة لهذه االستراتيجيات ملا لها من أثر كبير في جذب الزبائن إلى
متاجرهم .كذلك ضرورة اجراء دراسات مستقبلية على تأثير بعض املتغيرات األخرى على السلوك الشرائي مثل موقع املتجر ،تخطيط املتجر ،تصميم
املتجر ،االعالنات التجارية ،وتنشيط املبيعات.
• دراسة)" : )Abu Hassan, 2016فعالية استراتيجيات التسعير املؤثرة على سلوك املستهلك من حيث العامل النفس ي" :هدفت هذه الدراسة إلى
التعرف على مدى فعالية استراتيجيات التسعير املؤثرة على سلوك املستهلك من الناحية النفسية والتي بدروها تؤثر على عملية الشراء .وكانت االستبانة
هي األسلوب الذي استخدمته الدراسة في جمع البيانات من عينة الدراسة املؤلفة من  384مستجيب .استخدمت الدراسة برنامج التحليل االحصائي
SPSSلتحليل البيانات واستخراج النتائج .توصلت الدراسة إلى وجود تأثير ذو داللة احصائية ملجموعة من االستراتيجيات التسعيرية على سلوك
املستهلك وهي على التوالي :استراتيجية اختراق السوق ،استراتيجية كشط السوق ،التسعير النفس ي واستراتيجية تسعير مجموعة من السلع .واقترحت
الدراسة اجراء استطالع على فعالية استخدام استراتيجيات التسعير للشركات عبر االنترنت في املستقبل.
• دراسة (" : )AL-Salamin. H &AL-Hassan, 2016تأثير التسعير على السلوك الشرائي للمستهلك في اململكة العربية السعودية  :دراسة حالة
إلحساء" :الغرض الرئيس ي لهذه الدراسة هو قياس تأثير استراتيجيات التسعير على السلوك الشرائي للمستهلكين ،استخدم الباحثان اداة االستبانة
ً
لجمع البيانات من عينة مؤلفة من  433مستجيب جميعهم من سكان منطقة االحساء في شرق السعودية واستخدما أيضا برنامج التحليل االحصائي
ً
 SPSSلتحليل البيانات احصائيا واستخراج النتائج .أوضحت النتائج أن هناك عالقة ايجابية بين االسعار والسلوك الشرائي للمستهلك .كما أوضحت
انه ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين استجابات االفراد بسبب العمر والجنس والحالة االجتماعية والتأهيل واملرتب الشهري حول أسئلة البحث
املتعلقة باستراتيجيات التسعير الثالث (استراتيجية التسعير الفردي ،استراتيجية التسعير على اساس الحزمة ،واستراتيجية التسعير على اساس
الخصم ) ،باستثناء وجود فرق ذو داللة احصائية بين استجابات األفراد بسبب النوع حول استراتيجية التسعير الفردي .بناءا على هذه النتائج،
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اوصت الدراسة تجار التجزئة بضرورة دراسة السلوك الشرائي للمستهلكين ملعرفة اهتماماتهم عند الشراء ،وتجزئة املستهلكين إلى أجزاء على أساس
الخصائص الديمغرافية إلى جانب دراسة احتياجاتهم ومدى استعدادهم لشراء املنتجات والخدمات.
• دراسة(" : )Rohani, 2012أثر ديناميكية استراتيجيات التسعير على سلوك املستهلك" :الهدف االساس ي للدراسة هو اختبار كيف أن أسلوب
التسعير الديناميكي ( املتحرك والنشط ) وأسلوب التسعير املوحد لكل املنتجات يؤثران على سلوك املستهلك .وكانت العينة املستخدمة هي العينة
املالئمة وبلغ عدد أفرادها  120فرد قابلهم الباحث في جزيرة كيتش بإيران ومعتمدا على أداة االستبانة في جمع البيانات األولية .الختبار الفرضيات،
استخدم الباحث عدد من االساليب االحصائية ،حيث تم استخدام تحليل االنحدار املتعدد في برنامج  SPSSالستخالص النتائج والتوصيات .أشارت
نتائج الدراسة إلى املستهلكين الذين لديهم عالقات اجتماعية عالية كانوا أكثر ايجابية تجاه التسعير الديناميكي عن التسعير املوحد .من املستهلكين
الذين لديهم عالقات اجتماعية منخفضة ( االنطوائيين) .عالوة على ذلك  ,أبدى املستهلكون من االناث وصغار السن أكثر استعداد لشراء املنتجات
التي عليها تخفيضات سعرية ،كما ان املستهلكون ذوي العالقات االجتماعية املرتفعة يميلون إلى تكرار الشراء من املنتجات التي عليها تخفيضات سعرية
والتحدث بإيجابية عن التجربة إلى اآلخرين مقارنة مع األشخاص االنطوائيين.
مناقشة الدراسات السابقة
ً ً
لقد تناولت الدراسات السابقة املواضيع ذات العالقة باستراتيجيات التسعير والسلوك الشرائي للمستهلك وقدم الباحثون فيها جهدا طيبا ساهم
في إثراء موضوع الدراسة .وقد استفادت دراستنا من الدراسات السابقة في مراحل تحديد وتعريف املتغيرات وتحديد مشكلة الدراسة وتطوير أداة الدراسة.
كان هناك أوجه شبه بين دراستنا والدراسات السابقة  ,كما أن هناك أوجه اختالف جعلت هذه الدراسة تتميز عن الدراسات السابقة في أوجه مختلفة.
أما أوجه الشبه فمنها أن هذه الدراسة مثل جميع الدراسات السابقة تناولت موضوعي استراتيجيات التسعير وقرارات الشراء كمتغيرات الدراسة ،أما
أوجه االختالف التي جعل هذه الدراسة تمتاز عن الدراسات السابقة هو ان هذه الدراسة كانت أول دراسة أجريت على مستوى منطقة نجران التي تعد
احدى املناطق الجنوبية النائية في السعودية ،كما أنه ال توجد في السعودية على حد علم الباحثان حتى هذه اللحظة دراسات أكاديمية تناولت العالقة
بين استراتيجيات التسعير وقرار الشراء للزبائن عدا دراسة ) )AL-Salamin. H &AL-Hassan, 2016التي بدورها لم تتناول استراتيجيات رفع -خفض
االسعار،استراتيجية خفض االسعار ،والتسعير النفس ي فالدراسات السعودية املنشورة لم تعطي االهتمام الكافي لهذا املوضوع بعكس الدراسات الغربية
واآلسيوية ،لذلك أتت هذه الدراسة لتسلط الضوء على هذا الجانب ولتقدم مساهمة علمية تفيد الباحثين املختصين في مجال التسويق في الجامعات
ً
السعودية ،وأيضا تفيد مدراء متاجر السوبرماركت في املنطقة من ناحية اختيار وتبنى االستراتيجيات التسعيرية املناسبة ملنتجاتهم والتعرف على السلوك
الشرائي للزبائن.
متغيرات الدراسة:
يتكون نموذج الدراسة من املتغير املستقل والذي يشتمل على (استراتيجيات التسعير ،املتضمنة :استراتيجية خفض األسعار ،استراتيجية رفع -
خفض األسعار ،استراتيجية خصم األسعار والتسعير النفس ي) واملتغير التابع بأبعاده الثالث (اختيار املتجر ،توقيت الشراء وكمية املشتريات) في حين
يتمثل املتغير املعدل في العوامل الديموغرافية للمستجيبين.
منهجية الدراسة:
تستخدم هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي إذ أنها تصف املتغيرات املرتبطة بالدراسة وأيضا تصف خصائص مفردات عينة الدراسة .كما تقوم
الدراسة على التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات واختبار تأثير استراتيجيات التسعير على قرار الشراء لدي زبائن متاجر السوبر ماركت في نجران.
مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الزبائن السعوديين واملقيمين الذين يقومون بالتسوق في متاجر السوبر ماركت بنجران.
عينة الدراسة:
ً
استخدم الباحثان العينة العشوائية البسيطة وتم اختيار افرادها عشوائيا من الزبائن السعوديين واملقيمين كانوا يتسوقون في خمسة متاجر
ً
سوبرماركت رئيسية باملدينة ،وتألفت العينة العشوائية من  203شخص ،ويعتبر هذا الحجم مناسبا للدراسة حيث أشار ) (Roscoe,1975,130إلى أن
حجم العينة يجب أن يكون أكبر من  30مفردة وأقل أو يساوي .500
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أدوات جمع البيانات:
بهدف جمع البيانات الالزمة إلنجاز الدراسة فقد تم اعتماد نوعين من مصادر البيانات:
 .1املصادر الثانوية :وقد اعتمدت هذه املصادر للوصول ملزيد من استكشاف وتوضيح الدراسة .وكتابة الجانب النظري واالطالع على أدبيات الدراسة
مثل الكتب ،املنشورات ،الدوريات ،األبحاث املنشورة وغير املنشورة .باإلضافة إلى بعض املواقع اإللكترونية على شبكة اإلنترنت.
 .2املصادر األولية :وقد اعتمدت هذه املصادر في جمع البيانات األولية من خالل تصميم نموذج استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة إلجراء
التحليل اإلحصائي واختبار فرضيات الدراسة.
وتتكون االستبانة من الجزأين التاليين :
• الجزء األول ويشمل الخصائص الديموغرافية ألفراد العينة مثل :النوع  ,املستوى التعليمي ،الجنسية ،معدل التسوق ونوع متجر السوبر
ماركت.
• الجزء الثاني وقد اشتملت االستبانة على أسئلة من نوع اختيار متعدد بواقع خمسة أجوبة لكل سؤال فرعي بهدف قياس تأثير املتغيرات
املستقلة على املتغير التابع.
أداة املسح وتصميم املقاييس:
تم جمع البيانات لهذه الدراسة عن طريق أداة االستبانة حيث غطت ثالثة أقسام .أسئلة الجزء األول وهي تتمثل في مجموعة البيانات الديموغرافية
مثل "النوع ،املستوى التعليمي ،الجنسية ،معدل التسوق للمتسوقين ،ونوع املتجر “ .بينما يتألف الجزء الثاني من أسئلة االستبانة حول املتغيرات
املستقلة والتي تدور حول استراتيجيات التسعير بأبعادها األربعة وهي :استراتيجية خفض األسعار في متاجر السوبر ماركت ،استراتيجية رفع – خفض
األسعار في متاجر السوبر ماركت ،استراتيجية خصم األسعار ،و التسعير النفس ي .بينما كان الجزء الثالث واألخير من أداة االستبانة هو املتغير التابع وهو
بعنوان اتخاذ قرار الشراء.

شكل ( :)1نموذج الدراسة حسب الفروض
املصدر :نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج Smart PLS

إجراءات تحليل البيانات:
أسلوب تحليل مساراملربعات الصغرى الجزئية(:)PLS
ً
ً
ً
يعتبر موضوع" النمذجة باملعادالت البنائية "أو ( )SEMمن املواضيع التي القت رواجا ً
كبيرا في اآلونة األخيرة واهتماما عميقا بين الباحثين
واألكاديميين والطالب ،ويرجع ذلك إلى مرونتها وقدرتها في املساعدة على التحليل وتفسير النماذج املعقدة  .ويمر التحليل وفق  SEMعبر عدة خطوات
ً
وأخيرا تعديل النموذج.
منها التحديد الجيد ملواصفات النموذج ثم جمع البيانات وتقدير النموذج وبعدها تقييم النموذج
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اعتمدت هذه الدراسة في عملية التحليل اإلحصائي للبيانات على اختيار أسلوب نمذجة املعادلة الهيكلية Partial Least Squares Structural

) Equation Modeling (PLS-SEMالختبار العالقات بين املتغيرات في هذه الدراسة ،ولغرض اختبار جودة النموذج وجودة عبارات االستبانة الخاصة
بمحاور الدراسة وكذلك في مرحلة اختبار فروض الدراسة تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي ( .SmartPLS (v.3.29حيث جاء هذا االختيار للبرنامج
في التحليل نتيجة لعدد من املبررات ،منها طبيعة عمل  PLS-SEMكطريقة أساسية لتحليل البيانات بسبب الحد األدنى ملتطلباته فيما يختص بحجم
ً
ُ
العينة ،حيث ال ُيفترض أن تكون الحالة الطبيعية متعددة املتغيرات وال تعتبر خطأ في القياس عندما تقييم النموذج الهيكلي (.)Hair, & Sarstedt, 2016
ً
إن نمذجة املعادلة البنائية تعتبر اليوم من التقنيات اإلحصائية التي أصبحت شائعة جدا في العلوم التجارية واالجتماعية ،وقدرتها على تصميم
املتغيرات الكامنة ،ومراعاة أشكال مختلفة من أخطاء القياس ،واختبار نظريات كاملة جعلها مفيدة لعدد كبير من األسئلة البحثية (Henseler
) .et.al2016بهذه الطريقة ،استوفى تقدير العينة في هذه الدراسة ضرورة قياس العينة ) .(Hair, 2016; Henseler & Chin, 2010حيث كان حجم
ً
لعينة في دراستنا ( )203مفردة ،وهو ما يتجاوز متطلبات القاعدة العامة .بعد ذلك ،أيضا تم استخدام نهج عملية التمهيد غير البارامترية
( )bootstrapping Process Analysisمن خالل تحليل استخدام وتشغيل العينة ببرنامج  SmartPLSحتي وصلت إلى  5000مرة للحصول على النتائج
املتعلقة بأخطاء التقدير ( .)Hair & Hult,2016في الواقع ،يتمحور تحليل  PLS-SEMحول جانبين أساسيين هما  )1( :تقييم نموذج القياس ،والذي
يحتوي على تحليل االتساق الداخلي واملوثوقية وصالحية القياس التمييزي للمقاييس Internal Consistency, Reliability and Discriminate
)2( , Validity of the Measuresعملية النموذج الهيكلي .)Hair Jr et al., 2016( The process of structural model
من خالل دراستنا تم النظر إلى الظاهرة املدروسة من خالل بناء نموذج قياس تضمن مجموعة من املؤشرات الدالة عليه واختبار مدى صدق هذا
النموذج ،حيث تم تحديد عالقات التأثير والتأثر بين املتغيرات املكونة للدراسة (بداوي.)2016 ،

نتائج التحليل:

ً
أوال :تقييم نتائج القياس:
َ
منذ البداية ّ
تم البدء بفحص كل مجموعة من بنود األسئلة التي تكون املتغيرات املستقلة داخل النموذج الهيكلي للتأكد من عدم وجود العالقات
ٌ
الخطية املتداخلة ،والتي تعرف باسم الخطية املتعددة ( )Multicollinearityوالتي تنشأ عندما يكون هناك مؤشران مرتبطان بدرجة عالية (.)Hair,2016
الجدول (ُ )1يوضح أنه ال توجد مشكلة متعددة الخطية من خالل املتغيرات املستقلة.
جدول ( :)1نتائج إحصائيات العالقة الخطية قيم تباين معامل التضخم ))VIF
استراتيجيات التسعير
استراتيجية خفض األسعار ()1
استراتيجية رفع  -خفض األسعار ()2
استراتيجية خصم األسعار()3
استراتيجية التسعير النفس ي ()4
التعليم
الجنسية
النوع
معدل التسوق
نوع املتجر

العوامل الديموغ رافية
2.444
1.735
2.832
1.775
2.558
3.743
2.821
3.838
3.369

اتخاذ القرار الشرائي
2.055
1.609
3.841
3.333
2.250
2.807
2.600
1.888
2.088

املصدر :مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج Smart PLS

وبناء على النتيجة الواضحة من خالل تقييم العالقة الخطية املتداخلة ،تم تقييم كفاية نموذج القياس ً
لذلكً ،
بناء على االعتمادية ،Reliability
الصالحية املتقاربة  ،Convergent Validityوصالحية التمييز .Discriminate Validityتم اختبار االعتمادية باستخدام طرق كرونباخ Cronbach's
 alphaألفا واالعتمادية املركبة .Composite Reliability
وضح الجدول ( )2أدناه أن جميع قيم كرونباخ واالعتمادية املركبة لكل من املتغيرات الستة للدراسة :وهي استراتيجية خفض األسعار ،استراتيجية
رفع – خفض األسعار ،استراتيجية خصم األسعار ،استراتيجية التسعير النفس ي ،والعوامل الديموغرافية ،باإلضافة إلى املتغير التابع اتخاذ القرار
الشرائي ،تراوحت ما بين القيم بين  0.782و  ، 0.919وهي بالتالي كانت أكبر من االقتراح املعياري  0.70وفق (  .)Sturman & Piemme , 2017مما
يشير إلى أن املقاييس التي تم استخدامها في الدراسة موثوقة ومعتمدة ،كما أن نتائج تحليل املقاييس تمثل الصالحية املتقاربة للقياسات التي تم اختبارها
كنتيجة ملدى متعدد من االستفسارات عن األشياء التي تقيس التطابق الفكري بين الجانب النظري والواقع الفعلي .من خالل الجدول ( ،)2والشكل () 2
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نجد أن متوسطات التباين املفسر أكبر من ( )0.50مما يدل على جودة النموذج املقترح ويمكن أن يوفر ذلك دليال على صحة التقارب كما أشار(-1981

 .)Fornell-Larckerوفيما يلي الشكل ( )2الذي يعكس نتائج مخرجات مقاييس نموذج البحث.
جدول ( :)2نتائج قياسات نموذج الدراسة  -الصالحية املتقاربة
متوسط التباين املفسر
AVE

االعتمادية املركبة
)***( CR

ألفا كرونباخ
)**(α

تحميل العامل
)*(F. Loading

بند السؤال Items

املتغير Constructs

0.874

0.905

0.874

0.802

Q1

استراتيجية خفض األسعار()1

0.782
0.871
0.804

Q2
Q3
Q4

0.944

0.772

0.944

0.923

0.750

0.923

0.788
0.919
0.861
0.903
0.880
0.827
0.841
0.907

Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q 10
Q 11
Q 12

0.943

0.943

0.942

0.874
0.841
0.861
0.864
0.867
0.869
0.867
0.859

Q 13
Q 14
Q 15
Q 16
Q 17
Q 18
Q 19
Q 20

0.943

0.925

0.925

0.749

0.954

0.944

0.843
0.844
0.887
0.866
0.891
0.894
0.878
0.876
0.857
0.889
0.854
0.863
0.842

Q21
النوع
التعليم
نوع املتجر
ّ
معدل التسوق

استراتيجية رفع  -خفض األسعار()2

استراتيجية خصم األسعار()3

استراتيجية التسعيرالنفس ي ()4

العوامل الديموغ رافية

الجنسية
Q 22
Q 23
Q 24
Q 25
Q 26
Q 27
Q 28

اتخاذ القرارالشرائي

املصدر :مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج Smart PLS

Notes: F. Loading (*) = Factor Loading, α (**) = Cronbach’s alpha,, and CR (***) = Composite Reliability, AVE= Average Variance

Extracted

شكل ((: 2نموذج ومقاييس الدراسة
املصدر :نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج Smart PLS
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جدول ( :)3الصدق التمييزي باستخدام مقياس

استراتيجية خصم األسعار()3
اتخاذ القرار الشرائي
استراتيجيات التسعير
استراتيجية التسعيرالنفس ي ()4
استراتيجية خفض األسعار()1
استراتيجية رفع  -خفض األسعار()2

استراتيجية
خصم األسعار
()3
0.866
0.793
0.931
0.866
0.675
0.843

املتغيرات

العوامل الديموغ رافية

0.839

اتخاذ
القرار
الشرائي

استراتيجيات
التسعير

0.865
0.809
0.820
0.632
0.757

0.768
0.867
0.838
0.935

0.795

0.846

Fornell-Larcker

استراتيجية التسعير
النفس ي ()4

استراتيجية
خفض األسعار()1

استراتيجية رفع
– خفض األسعار
() 2

0.862
0.648
0.822

0.810
0.645

0.878

0.988

0.634

0.806

العوامل
الديموغ رافية

0.877

املصدر :نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج Smart PLS
*Note: values on boldface are square root of AVE

يوضح الجدول ( )3أعاله الصدق التمييزي باستخدام معيار  Fornell-Larckerوهو مقياس لصحة التمييز الذي يقارن الجذر التربيعي ملعدل
التباين في كل بنية مستخلص مع ارتباطاته مع كل التركيبات األخرى في النموذج .لذلك نجد أن العناصر في الجدول ( )3أعاله هي الجذر التربيعي ملتوسط
التباين املفسر ( .)AVEونتيجة لذلك فقد أظهرت القياسات النموذجية مستوى معقول من صحة التمييز بين كل واحد من متغيرات بنية املقاييس.
ً
ثانيا :تقييم النموذج الهيكلي واختبارالفروض:
ً
وفقا ملدخل تحليل نمذجة املعادلة الهيكلية باستخدام مدخل املربعات الصغرى الجزئية) (PLSال توجد مؤشرات عامة بالحكم على جودة النموذج
ألنه ال توجد دالة أمثل لكن يمكن التعرف على ثالثة مستويات الختبار النموذج هي (جودة النموذج الخارجي وجودة النموذج الداخلي وجودة كل معادلة
بنائية (بداوي2016 ،م) .من خالل تحليل أهمية املسار الهيكلي لنموذج الدراسة ومعرفة قوة تأثير املتغيرات املستقلة على املتغير التابع (اتخاذ القرار
الشرائي) ،تم حساب معامل ( )R²حيث بلغت املعنوية  0.697ويمكن النظر للجدول رقم ( )4أدناه ،والشكل رقم ( )2الخاص بنموذج ومقاييس الدراسة.
جدول ( :)4معامل التحديد ()R ²
املتغير()Constructs
اتخاذ القرار الشرائي

R²

النتيجة

0.697

تأثيرعالي
Significant at P**= < 0.01, p* <0.05

املصدر :نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج Smart PLS

في الواقع ،تم استخدام مقياسين لتحديد اختبار النموذج الهيكلي للدراسة وهما :األهمية اإلحصائية الختبارات(ت)T-testملعامالت املسار املقدرة
( ،)ßوقدرة النموذج على حساب وتوضيح التباين الكلي في املتغيرات التابعة ( .)R²عالوة على ذلك ،ومن أجل فحص أهمية وتحقيق فروض الدراسة ،تم
إتباع األساس الذي اقترحه ) )Martinez-Ruiz and Aluja-Banet ,2009بحيث تكون قيمة >T-valueمن  1.65حتى تكون معنوية عند مستوي ،0.05
ً
وأيضا اعتبار قيمة  >T-valueمن 2بدرجة معنوية  .0.01وبالتالي ،فإن األهمية اإلحصائية لكل مسار مقدرة باستخدام طريقة تقنية bootstrapping
 PLS-SEMباستخدام إعادة معاينة للعينة 5000مره للحصول على قيمة (ت) . )Chin, 1998(t-values
للتعرف على اثر أبعاد املتغيرات املستقلة (أبعاد استراتيجيات التسعير ) على اتخاذ قرار الشراء لدى زبائن متاجر السوبر ماركت بمدينة نجران
وعلى أثر العوامل الديمغرافية كمتغير معدل على العالقة بين ابعاد املتغيرات املستقلة واملتغير التابع تم االعتماد على معامل)  ( T statisticملعرفة التغير
املتوقع في املتغير التابع بسبب التغير الحاصل من أبعاد املتغيرات املستقلة .فقد تم االعتماد على مستوى الداللة ( *Significant at P**= < 0.01, p
 )<0.05للحكم على مدى معنوية التأثير ،حيث تم مقارنة مستوى املعنوية املحتسب مع قيمة مستوى الداللة املعتمد ،وتعد التأثيرات ذات داللة إحصائية
إذا كانت قيمة مستوى الداللة املحتسب أصغر من مستوى الداللة املعتمد ( ،) 0.05حيث يتم التعرف على املعنوية من خالل املسار الذي ينتقل من
ً
املتغير إلى اآلخر ،ومن التحليل نجد أن املسار من املتغير أبعاد استراتيجيات التسعير إلى املتغير اتخاذ قرار الشراء يساوي( )22.195وهو دال إحصائيا
عند مستوي معنوية( ،)0.000والجدول التالي يوضح قيم تحليل املسار .كما في الجدول رقم ( )5والشكل رقم (.)3
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جدول( :)5معامالت املسار)Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values, P-Values

الفرضية
H1

H1.1

H1.2

H1.3

H1.4

H2

العالقات بن املتغيرات
)(Relations
استراتيجيات التسعير  >-اتخاذ
القرار الشرائي
استراتيجية خفض األسعار (-- )1
> استراتيجيات التسعير
استراتيجية رفع  -خفض األسعار
( >-- )2استراتيجيات التسعير
استراتيجية خصم األسع(-- )3
>استراتيجيات التسعير
استراتيجية التسعير النفس ي (-- )4
> استراتيجيات التسعير
العوامل الديموغ رافية >--
اتخاذ القرار الشرائي

االنحراف املعياري

إحصائية (ت)

املعنوية

Standard
Deviation
)(STDEV

T Statistics
)|(|O/STDEV

P Values

0.483

0.484

0.103

4.707

0.000

0.325

0.324

0.019

17.002

0.000

0.433

0.431

0.018

24.335

0.000

0.346

0.346

0.014

25.079

0.000

0.473

0.473

0.101

4.469

0.000

0.386

0.386

0.117

3.307

0.001

متوسط
العينة

Original
)Sample (O

Sample
)Mean (M

حالة اإلثبات للفرضيات
)(Decision
ُدعمت **
**Supported

ُدعمت **
**Supported

ُدعمت **
**Supported

ُدعمت **
**Supported

ُدعمت **
**Supported

ُدعمت *
*Supported

Significant at P**= < 0.01, p* <0.05

املصدر :نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج Smart PLS

شكل(: (3قيم تحليل املساربنموذج الدراسة
املصدر :نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج Smart PLS

تقييم حجم تأثير (Assessment of Effect Size )f²
ً
من أجل تقييم تأثير حجم  f²يتم حساب الوزن إذا كان محصورا بين  ،0.02أو  ،0.15و  0.35على التوالي ،وهذا يعني أن املتغيرات املستقلة سيكون
لها تأثير معادل ضئيل ،أو متوسط ،أو واسع ،على املتغير التابع (  .)Hair, 2016ومن خالل نتائج هذه الدراسة ،من الواضح أن املسار املؤدي من أبعاد
متغير استراتيجيات التسعير(وهي " استراتيجية خفض األسعار ،استراتيجية رفع -خفض األسعار استراتيجية خصم األسعار ،واستراتيجية التسعير
النفس ي ") إلى املتغير التابع اتخاذ قرار الشراء لدى زبائن متاجر السوبر ماركت بمدينة نجران السعودية له حجم تأثير متوسط حيث بلغت )(ƒ² = 0.219
في إنتاج  .R²بينما نجد أن حجم تأثير (  )f²في املسار املؤدي من أبعاد متغير العوامل الديموغرافية إلى املتغير التابع اتخاذ قرار الشراء لها حجم تأثير بسيط
ساوي (.)0.140الجدول رقم ( )6أدناه يوضح نتائج تقييم حجم تأثير (.)f²
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جدول ( :)6معامالت حجم تأثير()f²
ملربع املتغيرات الذاتية الكامنة)f-Square of the Endogenous Latent Variables (f
املتغيرات املستقلة Independent Constructs
أبعاد متغير استراتيجيات التسعير(وهي " استراتيجية خفض األسعار ،استراتيجية رفع – خفض
األسعار ،استراتيجية خصم األسعار ،واستراتيجية التسعير النفس ي ").
أبعاد متغير العوامل الديموغ رافية ( النوع ،املستوى التعليمي ،الجنسية ،معدل التسوق ،نوع املتجر ).

تأثير()f²
0.219

النتيجة
حجم تأثيرمتوسط

0.140

حجم تأثيرصغير
Significant at P**= < 0.01, p* <0.05

املصدر :نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج Smart PLS

اختبارالصالحية التنبؤية
يدور هذا االختبار حول محاولة معرفة األهمية التنبؤية للمتغيرات املستقلة على املتغيرات التابعة في نموذج الدراسة .في هذا اإلطار يمكن التحقق
من القوة التنبؤية لنموذج الدراسة باستخدام برنامج  Smart-PLSلوظائف التنبؤ والذي يشير إلى استخدام األسلوب التوجيهي للتحقق من مالءمة
الحالة التنبؤية باستخدام تحليل  Blindfoldingوالذي ٌيرمز له بالرمز .)Chin, 1998(Q²
فإذا كانت قيمة نتيجة الصدق العرض ي املتكرر ) Cross-validated Redundancy(cv-redبقيمة أكبر من صفر ) (0 < cv-redفهذا يشير إلى أن
هناك قوة تنبؤيه لنموذج الدراسة ،بينما إذا كانت قيمة ) (0 > cv-redفإن ذلك يدل إلى أن نموذج الدراسة يفتقر إلى األهمية التنبؤية (Fornell al,
 ،)1996وبالتالي فإن األهمية التنبؤية ألبعاد االستراتيجية التسعيرية ،والعوامل الديموغرافية في نموذج الدراسة كانت قوية بالنسبة للتنبؤ باملتغير التابع
اتخاذ القرار الشرائي لدى زبائن متاجر السوبر ماركت بمدينة نجران السعودية إذ بلغت قيمة ( ،)Q²=0.648وهي تتفق مع ما ذكره )،)Fornell, al,1996
وما يوضحه الجدول رقم ( )7والشكل رقم ( )4أكبر من الصفر ،حيث يمكننا القول بشكل واضح من خالل نتائج التحليل املتحققة أن نموذج الدراسة
هذا لديه القدرة الكافية للتنبؤ.
جدول ( :)7الصدق العرض ي املتكرر
املتغيرات ()Constructs
استراتيجيات التسعير
استراتيجية خفض األسعار ()1

SSE

SSO

)Q² (=1-SSE/SSO

1369.575
541.594

2842.000
1015.000

0.518
0.466

استراتيجية رفع األسعار ()2

386.481

1015.000

0.619

استراتيجية خصم األسعار ()3
استراتيجية التسعير النفس ي ()4

362.464
496.134

812.000
1421.000

0.554
0.651

العوامل الديموغرافية

387.274

1015.000

0.618

499.491

1421.000

0.648

اتخاذ القرار الشرائي
املصدر :نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج Smart PLS

شكل ( :)4نموذج القدرة التنبؤية
املصدر:نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج Smart PLS
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اختبارمالئمة النموذج
لكل من الفروق املتوسطة املستخلصة من قياس متوسط التباين املفسر ( ،)AVEومتوسط
اختبار مالئمة النموذج ) (GOFهو الوسط الجبري ٍ
معامل قوة تأثير املتغيرات الكامنة املستقلة على املتغير الكامن التابع ( )R²بنموذج الدراسة ( .)Tenenhaus, 2005لذلك ،فإن الحاجة الرئيسية لتحقيق
اختبار ( )GOFهي فحص نموذج الدراسة في جانبي القياس ) (Measurement Modelوالنموذج الهيكلي( )Structural Modelمع التركيز على األداء الكامل
للنموذج ( .)Hair al. 2016،Henseler & Chin, 2010هناك معايير محددة لتحديد القيم املختلفة الختبار مالئمة النموذج ( )GOFوالتي يجب مراعاتها
في نموذج  .)Wetzels et al. 2009( PLSلذلك ،يقدم الجدول رقم ( )8املعايير التي قدمتها (ويتزيلس وآخرون )2009 ،الختبار مالئمة النموذج (.)GOF
جدول( :)8معايير اختبار مالئمة النموذج The Criteria of (GOF) Determine

إذا كان ) (GOFاقل من 0.1
إذا كان )(GOFاقل من 0.25
إذا كان (  )GOFبين  0.25إلى 0.36
إذا كان (  )GOFأكبر من 0.36

No fit
Small
Medium
Large

املصدر :نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج Smart PLS

يوضح الجدول ( )8قيمة نموذج الدراسة ()GOFبقيمة 0.50وهي قيمة عالية ً
وفقا لتصنيف ).)Wetzels, 2009
اختبارالتأثير ّ
املعدل للعوامل الديموغ رافية
) )Baron and Kenn, 1986اقترحا إدخال متغير وسيط أو ٌمعدل بين متغيرين أو أكثر لتنشيط العالقة .ألجل ذلك ،اقترحت الدراسة الحالية
العوامل الديموغرافية (على سبيل املثال ،النوع االجتماعي ،املستوى التعليمي ،الجنسية ،معدل التسوق ،نوع املتجر) كمتغير ٌمعدل بين األبعاد األربعة
ً
الستراتيجية التسعير واملتغير التابع اتخاذ القرار الشرائي لدى زبائن متاجر السوبر ماركت بمدينة نجران السعودية ،حيث شكل ذلك أحد األهداف
األساسية لهذه الدراسة .اقترحت هذه الدراسة ما يلي:
فرضية  H:3العوامل الديموغرافية تعدل العالقة بين أبعاد استراتيجيات التسعير ،واتخاذ القرار الشرائي لدى الزبائن.
 1/3متغير النوع االجتماعي ّ
يعدل العالقة بين أبعاد استراتيجيات التسعير ،واتخاذ القرار الشرائي لدى الزبائن.
 2/3متغير املستوي التعليمي ّ
يعدل العالقة بين أبعاد استراتيجيات التسعير ،واتخاذ القرار الشرائي لدى الزبائن.
 3/3متغير الجنسية ٌيعدل العالقة بين أبعاد استراتيجيات التسعير ،واتخاذ القرار الشرائي لدى الزبائن
ّ ّ
معدل التسوق لدي الزبون ٌيعدل العالقة بين أبعاد استراتيجيات التسعير ،واتخاذ القرار الشرائي لدى الزبائن.
 4/3متغير
ٌ
 5/3متغير نوع املتجر يعدل العالقة بين أبعاد استراتيجيات التسعير ،واتخاذ القرار الشرائي لدى الزبائن.
في اإلطار التحليلي ونتائجه طبقت هذه الدراسة نهج مؤشر املنتج  )PIA( Product Indicator Approachباستخدام  PLS SEMلتحديد وتقدير
قوة تأثير العوامل الديموغرافية كمتغير ٌمعدل بين أبعاد استراتيجية التسعير واملتغير التابع اتخاذ القرار الشرائي لدى زبائن متاجر السوبر ماركت
بمدينة نجران السعوديةً ،
بناء علي أتباع طريقة ()Chin Marcolin, & Newsted, 2003و()Henseler & Fassott, 2010
ً
من املهم أن نالحظ أن قوة واتجاه (أي إيجابية أو سلبية) معامالت املسار الرئيس ي ال يمكن تفسيرها بشكل كاف دون النظر أيضا في تأثيرات املتغيرات
املتفاعلة .ومع ذلك ،وكأساس للمقارنة  ،يفسر النموذج املباشر فقط  %69.7 = R²من التباين في املتغير التابع اتخاذ القرار الشرائي من دون وجود
ً
ٌ
املتغيرات املعدلة من خالل الجدول رقم ( )4والشكل رقم ( )2اللذان تم التطرق لهما سابقا ،بينما في املقابل ،من خالل تضمين تأثيرات املتغيرات التفاعلية،
تم حساب نسبة أكبر من الفروق ذات الصلة في املتغير التابع اتخاذ القرار الشرائي حيث زادت قيمة ( )%74.9 = R²وهذا ما يوضحه الجدول ()10
والشكل ()5حيث أن املتغيرات الديموغرافية مجتمعة قد ً
عدلت العالقة إيجابيا وبصورة معنوية بين أبعاد استراتيجية التسعير واملتغير التابع اتخاذ القرار
الشرائي لدى زبائن متاجر السوبر ماركت بمدينة نجران السعودية عند مستوى داللة (.)Significant at P**= < 0.01, p* <0.05
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جدول ( :)10نتيجة اختبارالتأثير ّ
املعدل للعوامل الديموغ رافية
الفرضية
H3

H3.1

H3.2

H3.3

H3. 4

H3. 5

العالقات بن املتغيرات
)(Relations

متوسط العينة

االنحراف املعياري

إحصائية (ت)

املعنوية

Sample Mean
)(M

Standard
Deviation
)(STDEV

T Statistics
)|(|O/STDEV

P Values

0.100-

0.101-

0.040

2.507

0.012

0.201

0.201

0.015

13.889

0.000

Original
)Sample (O

العوامل الديموغرافية تعدل العالقة بين
أبعاد استراتيجيات التسعير ،واتخاذ القرار
الشرائي لدى الزبائن.
ّ
متغير النوع االجتماعي يعدل العالقة بين

حالة اإلثبات
للفرضيات
)(Decision

ُدعمت *
*Supported

أبعاد استراتيجيات التسعير ،واتخاذ القرار
الشرائي لدى الزبائن.
ٌ
متغير املستوي التعليمي يعدل العالقة بين
أبعاد استراتيجيات التسعير ،واتخاذ القرار
الشرائي لدى الزبائن.
متغير الجنسية ٌيعدل العالقة بين أبعاد
استراتيجيات التسعير ،واتخاذ القرار الشرائي
لدى الزبائن
ٌ
متغير معدل التسوق لدي الزبون يعدل
العالقة بين أبعاد استراتيجيات التسعير،
واتخاذ القرار الشرائي لدى الزبائن
متغير نوع املتجر ٌيعدل العالقة بين أبعاد
استراتيجيات التسعير ،واتخاذ القرار الشرائي
لدى الزبائن

ُدعمت **
**Supported

0.346

0.277

0.011

24.580

0.000

0.340

0.340

0.012

28.146

0.000

0.282

0.282

0.009

31.660

0.014

0.387

0.387

0.117

3,307

0.001

ُدعمت **
**Supported

ُدعمت **
**Supported

ُدعمت *
*Supported

ُدعمت *
Supported

Significant at P**= < 0.01, p* <0.05

شكل ( :)5نتيجة اختبار التأثير ّ
املعدل للعوامل الديموغ رافية
املصدر :نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج Smart PLS

نتائج وتوصيات الدراسة:

ً
أوال  :نتائج الدراسة:
 .1أظهرت النتائج أن أبعاد استراتيجيات التسعير لها تأثير ذو داللة إحصائية على اتخاذ قرار الشراء لدى الزبائن ،حيث فسرت أبعاد استراتيجيات
التسعير املتغير التابع بنسبة ( ،)%69.7وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ). )Njeru, M ,2017
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 .2املتغيرات الديمغرافية مجتمعة ً
عدلت العالقة إيجابيا وبصورة معنوية بين أبعاد استراتيجية التسعير واملتغير التابع اتخاذ القرار الشرائي لدى زبائن
متاجر السوبر ماركت عند مستوى داللة (.)Significant at P**= < 0.01, p* <0.05
 .3يوجد تأثير متوسط ألبعاد متغير استراتيجيات التسعير على القرار الشرائي لزبائن متاجر السوبر ماركت في نجران .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
) (Sarvanis ,S. & Bhagat , S.,2017ودراسة ).)Abu Hassan, 2016
 .4وجد تأثير بسيط للعوامل الديموغرافية على املتغير التابع اتخاذ القرار الشرائي لدى الزبائن .تختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة
) )AL-Salamin. H &AL-Hassan. E ,2016فيما يتعلق بوجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية تعزى للمتغيرات الشخصية .عدا متغير النوع االجتماعي
الذي ثبت في دراسة  AL-Salaminبوجود داللة إحصائية مع استراتيجية التسعير الفردية.
 .5أظهرت النتائج ان األهمية التنبؤية ألبعاد االستراتيجيات التسعيرية ،والعوامل الديموغرافية في نموذج الدراسة كانت قوية بالنسبة للتنبؤ باملتغير
التابع اتخاذ القرار الشرائي لدى زبائن متاجر السوبر ماركت بمدينة نجران السعودية إذ بلغت قيمة (،)Q²=0.648
 .6اثبتت الدراسة صحة الفرضيات التي وردت بوجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية بين استراتيجيات التسعير والقرار الشرائي للزبائن.
 .7أظهرت نتائج الدراسة على وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية بين املتغير املعدل العوامل الديمغرافية والقرار الشرائي للزبائن.
ً
ثانيا :التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة يوص ي الباحثان بما يلي:
 .1ضورة أن تتبنى متاجر السوبر ماركت في نجران االستراتيجيات التسعيرية (استراتيجية خفض االسعار ،استراتيجية رفع – خفض االسعار،
استراتيجية خصم االسعار ،استراتيجية التسعير النفس ي ) ومراعاة ذلك أثناء عملية تسعير املنتجات من أجل جذب أكبر عدد من الزبائن لشراء
منتجاتها بعد أن أثبتت الدراسة وجود تأثير إيجابي لهذه االستراتيجيات على قرار الشراء لدى الزبائن.
 .2ضرورة إجراء دراسات مستقبلية على أنواع أخرى من استراتيجيات التسعير خالف تلك الواردة في الدراسة الحالية مثل استراتيجية التسعير
الترويجي ،استراتيجية التسعير على أساس التكلفة ،استراتيجية التسعير على أساس املنافسة ،استراتيجية تسعير مجموعة من السلع ،استراتيجية
التفخيم ،استراتيجية الكشط السريع ،استراتيجية الكشط البطيء وتقديم مساهمات علمية إضافية في هذا امليدان .كما توص ي بضرورة إجراء
دراسات مستقبلية على تأثير متغيرات أخرى على عملية اتخاذ قرار الشراء غير االستراتيجيات التسعيرية مثل االعالنات التجارية وامللصقات
االعالنية.
 .3ضرورة أن تأخذ متاجر السوبر ماركت العوامل الديمغرافية في الحسبان وخصوصا عوامل (املستوى التعليمي ،الجنسية ،معدل التسوق ،نوع
املتجر ) عند صياغة استراتيجياتها التسعيرية ملا لهذه العوامل من أثر على اتخاذ قرار الشراء لدى الزبائن.
 .4ضرورة أن تهتم متاجر السوبر ماركت بدراسة سلوك املستهلك وعملية اتخاذ القرار الشرائي ،لكي تتعرف على طبيعة املستهلك وكيف يقوم بالسلوك
الشرائي داخل املتجر.
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Abstract: The study aimed to identify pricing strategies impact on purchasing decision making for supermarkets customers in
Najran city. To test the study hypotheses, a random sample of 203 respondents were selected from the study population which
consists of all customers who do shopping at supermarkets stores. To get results, study used Partial Least Squares Structural
Equation Modeling to test relationships between independent variables and dependent variable purchasing by using
demographic variables for study sample as moderator variable between dependent variable and independent variable. The
results of the study showed that the dimensions of the pricing strategies variable have an average effect on the purchasing
decision of the supermarket customers in Najran. In addition, demographics variables adjust the relationship between pricing
strategies and customer purchasing decision. The researchers made a number of recommendations; the most important of it,
which is the necessity for supermarkets in Najran to adopt the pricing strategies (Low prices strategy, high – low prices strategy,
discount prices strategy, and psychological pricing strategy) in order to attract the largest number of customers to buy their
products.
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امللخص:

لم ُيعد الهاتف الذكي كوسيلة اساسية لالتصال بين االشخاص حول العالم فحسب؛ بل أصبح اليوم ظاهرة اجتماعية امتدت إلى مكان العمل
ً
بمختلف املجاالت ،واختلفت االراء بين مؤيد ومعارض الستخدام هذه التقنية عموما ،وقد يرى البعض أن استخدام العاملين للهاتف الذكي أثناء أوقات
الدوام الرسمي يعزز من انتاجيته ،بينما يرى البعض العكس من ذلك.
ومن هنا فإن مشكلة البحث تكمن في االجابة على التساؤل املتمثل بمدى إ سهام الهاتف الذكي في التأثير األيجابي على إنتاجية العاملين في مديرية
بيئة بغداد ،كما تكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على الجوانب النفسية الستخدام الهاتف الذكي من قبل العاملين ،وملعرفة إمكانية استثمار تعلقهم
بالهواتف الذكية في زيادة انتاجيتهم .وتم اعتماد استمارة استبيان كأداة رئيسة في جمع البيانات واملعلومات ،ووزعت على عينة بلغت ( )66من العاملين في
مديرية بيئة بغداد .لقياس نتائج عالقة االرتباط والتأثير .وخلص البحث إلى وجود عالقة ارتباط وتأثير بين متغيرات البحث .ويوص ي البحث بضرورة
استثمار هذه التكنولوجيا املتقدمة لالتصاالت في مجاالت العمل املختلفة وبلوغ األهداف املخططة.
الكلمات املفتاحية :استخدام الهاتف الذكي؛ إنتاجية العاملين؛ الهاتف الذكي.

املقدمة:

ً
احدثت الهواتف الذكية تقدما كبيرا باملقارنة مع الهواتف املحمولة ملا تتمع من مميزاتكارتباطها بشبكه االنترنيت واحتوائها على تطبيقات كثيرة
ومتنوعه ومتجددةمثل أدوات اإلدارة الشخصية املدمجة والكاميرات عالية الجودة وأجهزة التسجيل ،وزادت أجهزة ) (iPhoneالتي تعمل باللمس واملنتجة
ً
من قبل ( )Google &Appleمن إمكانية الهواتف الذكية ،حيث أصبحت تتمتع الهواتف الذكية عموما بشاشات عرض أكبر وأعلى دقة ،وإمكانية
املستخدم من ادراج املالحظات وادخال البيانات ومعالجتها وإعادة استرجاعها واستخدامها حسب الحاجة ،بعبارة أخرى ينظر إلى الجيل االحدث من
ً
ً
الهواتف الذكية على انها أجهزة كمبيوتر محمولة بدال منهواتف نظرا لقدراتها القوية على الحوسبة وامتالكها لذاكرة كبيرة ،وشاشات كبيرة وأنظمة تشغيل
متطورة تمكن من توليد حزم كبيرة من التطبيقات بشكل مبسط ويسير ومتاح حتى من قبل العاملين ذوي املهارات البسيطة ،اذ تعد الهواتف الذكية
بمثابة التكنولوجيا الحديثة في مجال االتصاالت لالجيال الالحقة ). (Katz & Aakhus, 2002:31
ً
وقد حققت الهواتف الذكية وجودا واسع النطاق في املجتمع ،حيث يجد املستخدمون من السهل تنظيم أنفسهم بانفسهم عبر شبكة املعرفة
العامليةملا لهذه الوسيلة االجتماعية الواسعة االنتشارمن اثار مهمة على املجتمع)ً .(Boulos et al , 2011: 3
وبناء على ما تقدم جاء البحث الحالي ليسلط
الضوء على موضوع استخدام الهواتف الذكية والذي ُعد ميزة العصر الحالي وقياس انعكاساته على إنتاجية العاملين في مديرية بيئة بغداد ،ولتحقيق
ُ
هذا الهدف قسم البحث إلى أربعة محأور حيث تضمن املحور األول منهجية البحث والدراسات السابقة ،وتضمن املحور الثاني اإلطار النظري ،فيما
تضمن املحور الثالث اإلطار العملي ،واختتم املحور الرابع باالستنتاجات والتوصيات.
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املحوراألول :منهجية البحث ودراسات سابقة
ً
أوال :مشكلة البحث:
تطورت الهواتف الذكية في السنوات االخيرة بشكل ملحوظ في حياة الناس ،وامتدت لتتضمن االستخدامات داخل املنظمات؛ مما احدث ثورة اشبه
ً
بثورة الحواسيب ان لم تكن أعنف منها .وواجهت إدارة املنظمات عموما وإدارة مديرية بيئة بغداد التابعة لوزارة البيئة العراقية على وجه الخصوص مشكلة
في صعوبة حظر استخدام الهواتف الذكية أثناء ساعات العمل ،وأصبح استخدام الهاتف اشبه باألمر الحتمي النه يمنحهم االستقاللية في العمل وتعزيز
العالقات بين جميع االطراف ذات العالقة واملشاركة بمعرفتهم وبما يؤدي بشكل أو بآخر إلى تحسين إنتاجية العاملين ،ومن هنا يمكن طرح التساؤل االتي:
هل يؤثراستخدام الهاتف الذكي في إنتاجية العاملين؟ ،ولبلورة مشكلة البحث وفق منهاج البحث العلمي سيتم صياغة املشكلة بالتساؤالت االتية:
 .1كيف يمكن لإلدارة العليا في مديرية بيئة بغداد من تسخير استخدام الهاتف الذكي لدى العاملين في تحقيق املستوى املطلوب من اإلنتاجية في
العمل؟
 .2هل هنالك تأثير سلبي الستخدام الهواتف الذكية على أداء العاملين في مديرية بيئة بغداد؟
 .3ما هي صيغة العالقة التي تربط بين مجاالت استخدام الهاتف الذكي (االستقاللية والتواصل مع اصحاب املصالح واملشاركة باملعرفة) من قبل
العاملين في مديرية بيئة بغداد واإلنتاجية املتحققة من قبلهم عبر مؤشرات (الفاعلية والكفاءةوالجودة والتوقيت واملرونة).
 .4ما هو تأثير مجاالت استخدام الهاتف الذكي (االستقاللية والتواصل مع اصحاب املصالح واملشاركة باملعرفة) في زيادة اإلنتاجية العاملين (الفاعلية
والكفاءة والجودة والتوقيت واملرونة).
ً
ثانيا :أهمية البحث:
تتبلور أهمية البحث في تأشير مدى أهمية استخدام الهاتف الذكي من قبل العاملين على األداء الوظيفي املتحقق وعبر املنظور السلوكي واملعرفي.
ومدى ارتباطذلك التأثير األيجابي أو السلبي في إنتاج ية العاملين .كما تهتم األهمية في تحديد مدى إمكانية توظيف استخدام التكنولوجيا الرقمية
ً
الشخصية املتاحة للعاملين عبر الهواتف الذكية في االسهام بنجاح املديرية املبحوثة في عملها وتقديمها للخدمات املطلوبة واملخططة مسبقا.
ً
ثالثا :أهداف البحث:
تكمن أهداف البحث في معرفة التأثير املتحققمن استخدام الهواتف الذكية في بيئة العمل كأداة اتصال داخلي وخارجية متكاملة األهداف ومن
خالل االتي:
 .1تعزيز االستقاللية الوظيفية للعاملين وبما يخدم إنتاجية العمل.
 .2تحسين طرائق تبادل املعلومات وتحقيق املعرفة بصورة اسرع.
 .3تحقيق سبل التواصل مع اصحاب املصالح وبما يحقق األهداف الوظيفية املوضوعة.
ً
رابعا :فرضيات البحث:
 .1الفرضية الرئيسة األولى ) :(H1توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية عند مستوى )(α≤ 0.05الستخدام الهاتف الذكي وإنتاجية العاملين.
 .2الفرضية الرئيسة الثانية ( :(H2يوجد تأثير أيجابي ذو داللة احصائية عند مستوى ()α≤ 0.05الستخدام الهاتف الذكي في تعزيز إنتاجية العاملين.
ً
خامسا :مخطط البحث الفرض ي:
تم صياغة نموذج البحث باالستنادإلى فرضية البحث وبوجود متغيرين هما املتغير املستقل واملتمثل بأستخدام الهاتف الذكي .واملتغير التابع الذي

يتمثل بإنتاجية العاملين املتاثرة باستخدام الهاتف الذكي .والشكل ( )1يمثل ذلك.
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شكل ( :)1مخطط البحث الفرض ي
املصدر :إعداد الباحثين

ً
سادسا :منهج البحث:
اعتمد البحث على املنهج الوص ــفي التحليلي ألنه األنس ــب إلى معرفة الواقع لجوانب البحث كونه يتص ــف بالنظرة الش ــمولية واقتران وص ــف الحالة
بتحليلها للوص ـ ـ ــول إلى املعرفة الدقيقة والتفص ـ ـ ــيلية لعناص ـ ـ ــر املشـ ـ ــكلة أو الظاهرة القائمة .ويتم عن طريق هذا املنهج بحث وتحليل الظاهرة املبحوثة في
مديرية بيئة بغداد لغرض التأكد من اثبات صحة الفرضيات أو رفضها ووضع النتائج وتقديم التوصيات.
ً
سابعا :الدراسات السابقة:
• دراسة ( ) Donya & Afari-Kumah, 2011بعنوان " استخدام الهاتف الذكي واإلنتاجية بين املوظفين في الشركات الصغيرة واملتوسطة في
غينيا" :هدفت إلى معرفة استخدام الهاتف الذكي وأثره في اإلنتاجية ،وتم االعتماد على استمارة االستبانة كأداة لجمع البيانات واملعلومات والتي
وزعت عشوائيا على  40موظف في الشركات الصغيرة واملتوسطة العاملة في غينيا  .وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج  ،SPSSحيث توصلت
الدراسة إلى ان االستخدام املعتدل للهاتف الذكي ال يؤثر سلبا في إنتاجية العاملين بينما يؤثر االستخدام املفرط للمحادثات الصادرة والواردة ومدة
املكاملات بين العاملين إلى انخفاض اإلنتاجية.
• دراسة ( )Jehan et al, 2014بعنوان " استخدام الهواتف الذكية في املجتمع الزراعي وتأثيره على اإلنتاجية" :هدفت الدراسة إلى اختبار تأثير
استخدام الهواتف الذكية من قبل العاملين في املجال الزراعي على اإلنتاجية املتحققة لديهم  .وتم توزيع االستبيان بشكل عشوائي على  60عامل في
ً
املجال الزراعي في الباكستان  .وقد تم التوصل إلى ان الهواتف الذكية تلعب دورا مهما في تعزيز اإلنتاجية لكونها تساعد العاملين على سرعة الوصول
إلى املعلومة في الوقت املناسب وخفض تكلفة االتصاالت قياسا بالطريقة التقليدية ,فضال عن سهوله االستخدام والتعامل مع املعلومة .
• دراسة ( )Bertschek & Niebel, 2016بعنوان " هل تنقل والتحرك أكثر إنتاجية؟ ادلة على مستوى الشركة حول اآلثار اإلنتاجية الستخدام
اإلنترنت عبر الهاتف الذكي" :هدفت الدراسة إلى معرفة تاثير الهواتف الذكية املربوطة بشبكة االنترنيت بتحسين إنتاجية العاملين في املنظمات
الصناعية  ،وقد تم اعتماد اسلوب دراسة الحالة على الشركات االملانية كمجال للدراسة  .وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير أيجابي للهاتف الذكي
على مرونة الحركة واألداء للعاملين في الشركات االملانية من خالل الخدمات التي توفرها الشكبة العنكبوتيه على إنتاجية العاملين.
• دراسة (  )Kalavar & Swinehart, 2018بعنوان " استخدام الهاتف الذكي في كتابة التقارير واإلنتاجية في مكان العمل بين الفئات العمرية":
هدفت الدراسة إلى استكشاف العالقة بين استخدام الهاتف الذكي في كتابة التقارير واإلنتاجية في مكان العمل مع االخذ باالعتبار العمر كمتغير
رقابي ،وبلغت العينة  85مفردة وتم توزيع االستبانة عن طريق االنترنيت .و كانت ابرز النتائج التي توصلت لها الدراسة هي ان هنالك فئة قليله من
العاملين ممن تستخدم الهاتف الذكي كوسيلة في طباعة التقارير ،وقد اتفق معظم افراد العينة على ان الهاتف الذكي مفيد في أداء االعمال بشكل
افضل وعلى الرغم بعدم وجود توجيه رسمي في كيفة استثماره لصالح العمل.
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املحورالثاني :اإلطارالنظري
ً
أوال :استخدام الهاتف الذكي :Use smart phone
 .1ظهورالهاتف الذكي:
استخدم مصطلح  Smart Phoneعلى جهاز  Gs88عام  1997وخالل فترة وجيزة بعدها ظهر جهاز Nokia 9210في عام  2001اذ يعمل بنظام
تشغيل مفتوح قادر على ارسال الفاكسات واستقبالهاكماأطلقت شركة االتصاالت جهاز  .Black Berryوفي عام 2007فقد ظهر جهاز  iphoneمن شركة
 Appleوقد وفر إمكانية تصفح االنترنت إضافة إلى العديد من الخدمات  ،وتم إضافة متجر التطبيفات في عام  2008وبالرغم من اختالف التصميمات
واالشكالفان التقويم الفعلي للهواتف الذكية ياتي عن طريق نظام التشغيل الخاص بكل جهاز وقد حل في الصدارة نظام تشغيل  Googleوفي عام 2009
قامت العديد من الشركات بانشاء مخازن التطبيقات الخاصة بها على شبكةاالنترنت وتبعتها كذلك تطور اجيال االتصاالت حتى وصلت إلى الجيل الثالث
 ) Saylor, 2012:64( G3ان هذا التقدم املستمر ألجهزة الهاتف الذكي واالتصاالت الالسلكية يعطينا مالمح لثورة مستقبلية التي تتحدى الزمان واملكان
وإمكانية الوصول إلى شخص املطلوب في أي وقت و من املتحمل ان تساعد على زيادة كفائتها اذا ما تمكنت املنظمات من اعادة تصميم الوظيفة بما
ينسجم مع تطبيقات أجهزة الهاتف الذكي والعمل على تصميم تطبيقات ذكية تتناسب مع طبيعة عمل املنظمة ).(Smith& Salvendy, 2001: 45
 .2أهمية الهاتف الذكي:
تظهر أهمية الهاتف الذكي من خالل اعتباره أداة فاعلة للوصول البيانات واملعلومات من مصادر مختلفة ،ويساعد على ربط العاملينمع زمالئهم
ً
وشركائهم ومورديهم وزبائنهم في جميع األوقات) (Muriuki, 2014: 18-19فضال عن مساعدتها على تحرير العمل من العوائق الجغرافية وتمكين الفرد
العامل من األداء حتى في الفترات التي يقضيها في املنزل و في أي مكان بالعالم ) ،(Greenhaus & Powell,2006: 74وبالتالي تتيح الهواتف الذكية انجاز
ً
العمل باقل وقت الن العمل سوف ال يكون حصرا على أوقات الدوام الرسمي وبهذه الطريقه يمكن اعتبار ان الهواتف الذكية قد أحدثت تغيرات أيجابية
في حياة العاملين لشعورهم بالثقة واالمان ).(Andrew, et al 2014: 148
 .3تحديات استخدام الهاتف الذكي:
هناك عدد من التحديات التي تواجه العاملين أثناء استخدامهم للهاتف الذكي وهي:
ً
أ .التحدي التكنولوجي :بالرغم من اعتبار الهاتف الذكي هو بمثابة طفرة في مجال التكنولوجيا ،فإنه من املبكر جدا االستغناء عن أجهزة الحاسوب وان
ً
تحل محلها الن الهواتف الذكية هي أجهزة صغيرة واحتماليه ضياعها أو سرقتها كبيرة وقد يحوي الهاتف الذكي على معلومات مهمة وسريه ،فضال عن ما
زالت برامج حمأية الهاتف الذكي من الفيروسات وامللفات الضارة في طور النمو ولم تنضج إال على صعيد االستخدام الشخص ي )،(Kearns, 2016: 36
عألوة على تعد الكامرة املرفقة بجهاز الهاتف الذكي بمثابة أداة للتجسس واالختراق وافتضاح أسرار املنظمة.
ب .التحدي النفس ي :قد يؤدي كثرة استخدام الهاتف الذكي إلى ادمان استخدام الهاتف الذكي أو ما تعرف وتسمى تلك الحالة بفوبيا فقدان الهاتف
املحمول  Nomophobiaالناجمة عن االفراط في استخدام الهاتف الذكي ) (Lee et al, 2018: 3أو الخوف من فقدان االتصال بشبكه االنترنيت للهاتف
الذكي ) ،(King et al, 2010: 52ومن اعراض ادمان الهاتف الذكي هو وقد يواجه بعض االشخاص مثل التعرق واالترباك وعدم انتظام دقات القلب،
واالرتعاش واالكتئاب والذعر والخوف وقلة احترام الذات والشعور بالوحدة في حال فقدان الهاتف الذكي ).(Shankar et al, 2018: 11594
ج .التحدي السلوكي :باالعتماد على معطيات التحديات النفسية فانها ستنعكس حتما كسلوكيات غير مرغوبه في مكان العمل وانما قد يؤدي فرط
استخدام الهاتف الذكي واعتباره كأداة رئيسة النجاز املهام املتعلقة بالعمل واالستخدام الشخص ي إلىضعف األداء من حيث اإلنتاجية أو العالقات
االجتماعية أو الصحة البدنية ) .(Horwood & Anglim, 2919:2-3وبالتالي قد يسبب الهاتف الذكي االمراض النفسية والجسدية للعاملين مما يزيد من
احتماليه تغيبهم عن العمل.
ويمكن االستنتاج من تلك التحديات السابقة إلى ان مفهوم استخدام الهاتف الذكي قد امتد إلى عدة تخصصات ضمن حقل إدارة األعمال ومن ضمنها
تكنولوجيا املعلومات و إدارة املوارد البشرية والسلوك التنظيمية وإدارة املعرفة.
 .4ابعاد استخدام الهاتف الذكي:
يتكون متغير استخدام الهاتف الذكي من األبعاد االتية:
أ .االستقاللية  :Autonomyيقصد باالستقاللية هو اعتماد العامل على نفسه في أداء العمل ،وللهاتف الذكي دور مهم في زيادة اعتماد العاملين على
انفسهم دون االضطرار إلى الرجوع إلى مشرفيهم أو سؤال زمالئهم باستمرار عن بعض املهام واشغالهم عن أداء اعمالهم ،اذ تساعد تطبيقات الهواتف
الذكية على بقاء العاملين في مكان العمل واالعتماد على انفسهم ،عالوة على توفر الهواتف الذكية تكاليف االتصاالت وعدم تكبد املنظمة في كلف أجهزة
الهواتف الذكية النه تعد من املمتلكات الشخصية للعاملين).(Nurhaeni, & Purnawarman, 2018: 45
ب .التواصل مع اصحاب املصالح :Relationshipsمن إحدى املهام الرئيسة للهواتف الذكية هو التواصل ،أي امكانيه التحدث مع الشخص املناسب
ً
بالوقت املناسب ،فضال عن التواصل مع العاملين واملدراء والزبائن ،وتتيح التطبيقات للهواتف الذكية من عقد اجتماعات طارئة خصوصا إلى كان
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العاملين متفرقين جغرافيا ،وباالمكان للعاملين الذي يعانون من رهاب اجتماعي أو الخوف من التفاعالت االجتماعية استخدام الهاتف الذكي كأداة
للتواصل )(Pitichat, 2013: 5
ج .مشاركة املعرفة  :Kowledge Sharingتعد املشاركة باملعرفة والتي يقصد بها انتقال املعرفه بين االشخاص عن طريق استخدام الهاتف الذكي هي
نتيجة للتواصل بين شخصين أو أكثر ،اذ كلما زاد معدل املشاركة باملعرفة كلما زادت فرصه نمو اإلنتاجية ،وتعد تطبيقات التواصل االجتماعي املدعومه
باملحادثات الفديوية مهمة خصوصا اذا تطلب االمر نقل املعرفة الضمنية للعاملين ).(Nassuora et al ,2010: 1
ً
ثانيا :إنتاجية العاملين :Workers productivity
 .1مفهوم إنتاجية العاملين:
تم طرح مصطلح اإلنتاجية ألول مرة في القرن السادس عشر من قبل العالم الفرنس ي ) (François Quesnayفي عام ( )1766وهو عالم الرياضات
واالقتصاد ،الذي انتمى إلى املدرسة الفيزيوقراطية ،اذ يرى بان الحكومة الراغبة بزيادة انتاجيتها الزراعية عليها اتباع الجدول االقتصادي ،وفي بدأيات
القرن التاسع عشر اقترح ) (Fredrick Venislo, Taylor,Frank & Lillian Gilbertدراسات حول تقسيم العمل وتحديد الوقت القياس ي للكفأية (Ahari
) et al.,2013:49وعدت اإلنتاجية أحد املكونات املهمة للمراقبة والتحليل واالشراف على أداء املنظمة ).)Dejene, 2013:6وعرف ) Vroom (1964إنتاجية
العاملين إلى رغبة وإمكانية العاملين من تحقيق أهدافهم الوظيفية ) (Shikda & Das,2003:604بينما عرفها ) )Slack et al., 2007:50على أنها نسبة ما
ً
تم انتاجه بواسطة العملية أو املعالجة إلى ما مطلوب انتاجه ،أي املخرجات من العملية مقسوما على املدخالت من العملية ،ويعرف املركز الياباني
اإلنتاجية ( )JPCعلى أنها تعظيم فائدة استخدام املصادر ،والعمل ،واملعدات ،وتخفيض تكاليف االنتاج بما يمكن من توسيع السوق ،وزيادة استخدام
العمالة ،وتأمين أجور عالية وتحسين مستوى املعيشة لصالح العمال واإلدارة واملستهلكين (بومجان ،)50 :2015،وعرفتها الوكالة األوربية ) (EPAبأنها
تجاهات عقلية نحو اجراء تحسينات مستمرة ) .(Kumar & Suresh, 2008:172ومن التعاريف السابقة نجد بأنها ركزت على ان اإلنتاجية هي عبارة عن
تقليل الهدر في املوارد ،أو هي بذل املزيد من الجهد املنتج من قبل املورد البشري مع اقل مدخالت من املوارد ،وهي تطوير تجاهات العقل بشكل مستمر
أليجاد االفضل واالرخص واالسهل واالسرع واتباع الطرائق االمنة ألداء االعمال.
 .2أهمية إنتاجية العامين:
ُ
ُيعد العاملين من اهم املوجودات التي تمتلكها أي منظمة ،وبعتمد نجاح أي منظمة على اإلدارة الذكية لتلك املوجودات ،ويعد العاملين من أهم
القوى املؤثرة في اإلنتاجية اذ كلما كان العامل يمتلك مهارة ومعرفة عالية كلما أسهم في زيادة اإلنتاجية إلى أعلى مستوياتها (Mostahsan &Mirzaee,
) 2013:11باإلضافة إلى دوافع العاملين فإن االستخدام الجيد للتكنولوجيا ومن ضمنها الهواتف الذكية ملا توفره من تطبيقات تعزز من إنتاجية العاملين
اذ أنها بمثابه الذراع اآللي للعامل األمر الذي سيعزز من كفاء استغالل املوارد وتحقيق أهداف املنظمة التي تسهم بشكل أو بآخر بتحقيق الرفاهية
املجتمعية ).(Nasır & Kurtuluş, 2017: 74
 .3العوامل املؤثرة في اإلنتاجية:
يمكن تقسيمها إلى فئتين هما العوامل التي يمكن السيطرة عليها (الداخلية) والعوامل التي ال يمكن السيطرة عليها (الخارجية) ،ومن العوامل التي
ً ً
يمكن السيطرة عليها وهي عامل املنتوج أي الزيادة استغالل املوارد ،وعامل املصنع واملعدات اذ تلعب دورا مهما في تعزيز اإلنتاجية عبر زيادة كفأية العملية
اإلنتاجية ،وعامل التكنولوجيا اذ تساعد االتمتة وتكنولوجيا املعلومات على تحسين مناولة املواد والتخزين وتحسبن االتصاالت والجودة وغيرها ،وعامل
املواد والطاقة عبر تقليل استهالكها للطاقة واختيار نوعية املواد الجيدة ،وتقليل الهدر والفاقد والتالف ،والعامل البشري عبر توظيف عاملين ذوي خبرة
ويمتلكون قدرات معرفية عالية ،فضال عن تحفيز العاملين ،وأساليب العمل عبر تحسين طرائق العمل عبر دراسة الهندسة الصناعية ،وعامل اساليب
اإلدارة اذ يؤثر تصميم املنظمة واالتصاالت بين العاملين واإلدارة والسياسات واالجراءات ،و كذلك انتهاج اساليب اإلدارة املرنة والدينامية التي من شانها
ان تعزز اإلنتاجية ،وعوامل ال يمكن السيطرة عليها منها التعديالت الهيكلية الناجمة عن التغيرات االقتصادية واالجتماعية ،وعامل املوارد الطبيعية
ً
ً
ً
كتوفر القوى العاملة واالرض واملوارد األولية ،وعامل الحكومة والبنى التحتية التي تمثل إما عامال مساعدا لزيادة اإلنتاجية أو معرقال ،وتختلف من بلد
إلى اخر ).)Sahar, 2016: 4) ،(Kumar & Suresh, 2008: 172-174
 .4قياس إنتاجية العاملين:
ركزت العديد من الدراسات على طريقة أو طريقتين لقياس اإلنتاجية وبما أنه يتم اتباع أساليب املختلفة فقد يكون من الصعب مقارنة النتائج
ً
وبشكل عام يوجد قصور في أيجاد طريقة فعالة وموحدة لتقييم اإلنتاجية ،إذ تعتمد إنتاجية العامل على مقدار الوقت الذي يكون فيه حاضرا في وظيفته
وأليمكن قياس إنتاجية العامل بدقة أثناء تواجده في املنزل وانجاز عمله عن طريق استخدام الهاتف الذكي ،يجب على إدارة املنظمات معالجة مثل هذه
القضأيا من أ جل ضمان إنتاجية عالية للعمال.حيث يمكن تقييم اإلنتاجية من حيث الوقت الذي يقضيه املوظف في التنفيذ الفعلي للوظيفة التي تم
التعاقد معه للقيام بها ،ويتم إعطاء الحوافز عن طريق انجازه للمهمه بأقل وقت وأعلى جودة ).)Hanaysha, 2016: 63-64
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 .5ابعاد إنتاجية العاملين:
ً
وفقا لدليل ) ، (PMBOK,2007يمكن تجميع مقأييس األداء املستخدمة في معظم هذه الفئات العامة؛ الفعالية والكفاءة والجودة في الوقت املناسب.
تدرس الفاعلية  Effectivenessالدرجة التي يتوافق بها ناتج العملية مع متطلبات الوظيفة ،بينما تشير الكفاءة  Efficiencyإلى الدرجة التي تنتج بها
العملية املخرجات املطلوبة باقل موارد ممكنه ،وتحقق جوانب الجودة  Qualityمن مدى تلبية املنتج أو الخدمة ملتطلبات وتوقعات الزبائن ،بينما يقيس
جانب التوقيت  Timingما اذا كانت وحدة العمل قد تمت بشكل صحيح وفي الوقت املحدد) (Buuri, 2015:14وتم إضافة بعد املرونة  Flexibilityاذ
تشير بأنها قابلية جميع املستويات التنظيمية لالستجابة للتغيرات البيئية غير املتوقعة واالستجابة السريعة واملبدعة لتحقيق النمو للمدى البعيد(Al-
).Hakim et al, 2017: 23
ً
ثالثا :العالقة بين استخدام الهاتف الذكي وإنتاجية العاملين:
ً
يمكن ان يكون استخدام الهواتف الذكية مفيدا للشركات الصغيرة إذ تساعد على التواصل مع الزبائن واملوردين دون االضطرار دائما إلى التفاعل
وجها لوجه ،ويعتقد معظم املدراء ان االستخدام املستمر للهواتف الذكية من قبل العاملين يميل إلى صرف انتباههم عن العمل وبالتالي انخفاض
اإلنتاجية ،بينما يؤكد  Thompsonفي بحثه تأ ثير استخدام الهاتف الذكي في املنظمة على ان معظم املكاملات التي يتلقاها العاملين أثناء العمل ال عالقة لها
ً
باالعمال ،فان مجرد تلقي مكاملة ،بغض النظر عما إذا كان املتلقي يستلم املكاملة أم ال قد يؤثر سلبا على اإلنتاجية النه يجعل العامل يفقد تركيزه خصوص
إذا كا ن يعمل في الخطوط اإلنتاجية،مما قد يؤدي إلى عدم الوفاء باملواعيد النهائية) (Donya & Afari-Kumah, 2011: 22بينما يرى آخرون ان العالقة
بين استخدام الهاتف الذكي واإلنتاجية هي عالقة أيجابية النها تعزز من التواصل بين العاملين واالطراف االخرى ،بدليل ان انقطاع االنرنيتواأليميل
سيسبب ارباك كبير في العمل ).(Fahed & Kmeid, 2019: 2-3
ً
وباالعتماد على االدبيات التي تم ذكرها سلفا فان الجدول رقم ( )1يوضح استخدام الهاتف الذكي المتالكه لعدة مميزات في تعزيز إنتاجية العاملين.
جدول ( :)1استخدام الهاتف الذكي في تعزيز إنتاجية العاملين
اغراض استخدام الهاتف
الذكي
االستقاللية في العمل

التواصل مع اصحاب
املصالح
املشاركة باملعرفة

إنتاجية العاملين
الفاعلية
ّ
تمكن العاملين من معرفة ما
مطلوب منهم بدقة وبالتالي
األيفاء بمتطلبات الوظيفة
التمكن من الوصول إلى اكبر
عدد ممكن من اصحاب
املصالح
أيصال املعرفة املطلوبة إلى
الزبائن

الكفاءة

الجودة

التوقيت

املرونة

تساعد التطبيقات على التعلم
من تجارب االخرين وبالتالي
تقليل االخطاء في العمل
إمكانية التواصل مع اصحاب
املصالح باقل كلفة ممكنة

تزيد من االعتماد على الذات
بفضل التعل مبواسطة
تطبيقات الهاتف الذكي
تساعد على معرفة متطلبات
اصحاب املصالح بدقة بفضل
الوسائط املتعددة
الحصول على املعرفة
املتخصصة

تساعد الهواتف الذكة على
انجاز املهام باقل وقت ممكن

تمنح تطبيقات الهاتف الذكي
أداء بعض االعمال خارج مكان
العمل
االجابة على االستفسارات
خارج أوقات الدوام الرسمي

وصول املعرفة بالوقت
املناسب

الحصول على املعرفة في أي
وقت وأي زمان

انتقال املعرفة الطلوبة بين
العاملين

االستجابة مع اصحاب
املصالح بشكل اسرع

املصدر :من اعداد الباحثون

املحورالثالث :اإلطارالعملي
الغراض التطبيق امليداني للبحث فقد تم اعتماد مجتمع البحث في مديرية بيئة بغداد ومكونه من  13شعبة ،وبلغ إجمالي العاملين هو ( )87من
مختلف الشعب واالختصاصات والتي تستخدم الهاتف الذكي في عملها ،وقد تم اختيار العينة بأسلوب العينة املتاحة والتي بلغ حجمها ( )66مفردة ،وكانت
نسبة االناث ( )%55والبالغ عددهن ( )36متفوقة على نسبة الذكور البالغة ( )%45وعددهم ( ،)30وكانت الفئة العمرية السائدة تتراوح بين  40-31سنه
وهم من فئة الشباب الناضجين وبنسبه( ، )%40وبخبرات متفاوته تراوحت أغلبها بين ( )15-11سنه وهذا يعنى أن أغلبهم لديهم خبره في العمل وبلغت
نسبتهم ( ) %34من اجمالي العينة ،باإلضافة إلى امتالكهم ملؤهالت اكاديمية جيدة إذ كانت نسبة الحاصين على شهادة البكلوريوس هي ( ، )%77وأغلبهم
ً
بستخدمون الهاتف الذكي أثناء الدوام الرسمي بمعدل ( )2-1ساعة بنسبه ( ، )%48وكان تطبيق  Viberمن أكثر التطبيقات استخداما بنسبه ()%51وكانت
أداة جمع البيانات هواعتماد استمارة استبيان تم صياغتها على وفق مقياس ليكرت الخماس ي  Likert Five Scaleفي ذلك لتبيان أهمية االجابة وقد وزعت
على العاملين في املديرية .وتضمنت االستبانة جزئين يتمثل األول بمعلومات عامة حول العينة .والجزء الثاني يتمثل باالسئلة االساسية للبحث وهما ما
يتعلق باستخدام الهاتف الذكي و مدى تاأثر إنتاجية العاملين بهذه التكنولوجيا الحديثة.
ً
أوال :عرض وتحليل نتائج االستبانة:
 .1عرض نتائج استجابات افراد العينة ملتغيراستخدام الهاتف الذكي:
ً ً
ً
تناولت الفقرة استعراض مستويات استخدام الهاتف الذكي حيث يبين الجدول ( )2وسطا حسابيا عاما ) )3.257وهي قيمة جيدة ملتغيراستخدام
الهاتف الذكي ،وبتشتت قليل باالجابات ،اذ بلغ االنحراف املعياري ومعامل االختالف ) )0.667و ( )%20.49على التوالي ،وتشير هذه النتيجة إلى اتفاق
اغلب افراد العينة بانهم ستخدمون الهاتف الذكي  .امأعلى صعيد الفقرات فقد حققت الفقرة رقم ( )14أعلى وسطا حسابيا اذ بلغ (( )4.015تمكن
479

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 474-485

البكري وآخرون

أثراستخدام الهاتف الذكي على انتاجية العاملين :بحث استطالعي في مديرية بيئة بغداد

تطبيقات الهاتف الذكي من تحويل البيانات بين اقسام املديرية بسهولة( .وبلغ االنحراف املعياري و معامل االختالف ( )0.885و ( )%22.05على التوالي،
ً
ً
وحققت الفقرة (( )12تسهم تطبيقات الهاتف الذكي في توفير البيانات الضرورية عن العمل) أدنى وسطا حسابيا إذ بلغ ( )2.967وهو أدنى من الوسط
الفرض ي ،وبلغ االنحراف املعياري ومعامل االختالف ( )0.927و ( )%34.39على التوالي.
جدول ( :)2مستوى اجابات العينة ملتغيراستخدام الهاتف الذكي
الفقرات

ت

منحني الهاتف الذكي استقاللية أكثر في انجاز مهام العمل دون الرجوع إلى الطرف االخر
.1
استخدامي للهاتف الذكي ضروري في انجاز اعمالي الوظيفية
.2
ساعدت الهواتف الذكية في ان اكون أكثر رضا عند ادائي للعمل كوني اتعامل مع تكنولوجيا تزيل امللل أثناء العمل
.3
يقلل استخدامي للهاتف الذكي من الوقت املنجز في اجراء االتصاالت بصيغتها التقليدية
.4
يعد الهاتف الذكي وسيلة اتصال سريعة مع رئيس ي املباشر
.5
یمكن عمل اجتماعات افتراضیة وطارئة على شبكات االنترنت وبما يخدم انجاز اعمال املديرية.
.6
يساعد الهاتف الذكي على التواصل مع زمالء العمل بهدف انجاز املهام
.7
التواصل مع عائلتي خالل فترات الراحه عبر الهاتف الذكي يزيل عني ضغوط العمل
.8
اشعر باالمان على عائلتي من خالل تواصلي معهم عبر الهاتف الذكي
.9
يسهم الهاتف الذكي في تزويديللمراجعين باملعلومات التي يحتاجونها دون الحاجة ملراجعة الدائرة
.10
يساعد الهاتف الذكي على اكتساب مهارات جديدة في مجال االتصال
.11
تسهم تطبيقات الهاتف الذكي في توفير البيانات الضرورية عن العمل
.12
یسهل الهاتف الذكيعملیةارسااللتقاریرذاتاالختصاصلإلداراتالعلیا
.13
تمكن تطبيقات الهاتف الذكي من تحويل البيانات بين اقسام املديرية بسهولة
.14
اجمالي متغير استخدام الهاتف الذكي

الوسط الحسابي

االنحراف
املعياري

معامل االختالف %

3.242
3.257
3.181
2.969
3.106
3.181
3.090
3.197
3.681
3.742
3.484
2.697
2.757
4.015
3.257

1.038
1.085
0.892
1.007
0.978
0.975
0.940
1.041
0.947
0.916
0.980
0.927
1.203
0.885
0.667

%32.03
%33.32
%28.06
%33.91
%31.5
%30.64
%30.41
%32.56
%25.72
%24.49
%28.13
%34.39
%43.63
%22.05
%20.49

 .2عرض نتائج استجابات افراد العينة ملتغيرإنتاجية العاملين
ً ً
ً
يبين الجدول ( )3وسطا حسابيا عاما ) )3.358وهي قيمة جيدة ملتغير إنتاجية العاملين ،وهو أعلى من الوسط املعياري ،وبتشتت قليل باالجابات،
اذ بلغ االنحراف املعياري ومعامل االختالف ( )0.716و ( )%21.34على التوالي ،وتشير هذه النتيجة إلى ان مستوى إنتاجية العاملين في مديرية بيئة بغدادكان
ً
ً
بمستوى أعلى من املتوسط ،وتراوحت االجابات بين أعلى قيمة حققتها الفقرة رقم ( )15أعلى وسطا حسابيا إذ بلغ (( )3.757اسهمت الهواتف الذكية في
تحقيق أهداف املنظمه أكثر من السابق) وبانسجام متوسط باالجابات إذ بلغ االنحراف املعياري ومعامل االختالف ( )0.929و ( )%24.72على التوالي،
ً
ً
وحققت الفقرة (( )17أسهمت تطبيقات الهواتف الذكية في انجاز عملي بدقة عالية) أدنى وسطا حسابيا إذ بلغ ( )3.166بانسجام متوسط باالجابات اذ
بلغ االنحراف املعياري ومعامل االختالف ( )1.103و ( )%34.85على التوالي.
جدول( :)3مستوى اجابات العينة ملتغير إنتاجية العاملين
الفقرات

ت
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

اسهمت الهواتف الذكية في تحقيق أهداف املنظمه أكثر من السابق
اسهمت تطبيقات الهواتف الذكية في زيادة عدد املهام املنجزة
اسهمت تطبيقات الهواتف الذكية في انجاز عملي بدقة عالية
سيؤثر قرار منع اإلدارة للهاتف الذكي سلبا في أداء عملي
اقوم بأداء عملي بجودة عاليه بفضل الهاتف الذكي.
سمحت لي تطبيقات الهواتف الذكية ان اقدم التقارير بالتوقيتات املناسبة
تساعد تطبيقات الهواتف الذكية في سرعة انجاز العمل

.22
.23

بفضل تطبيقات الهواتف الذكية اكمل عدد كبير من املهام يوميا
يساعدني الهاتف الذكي ان انجز عملي في أي مكان وزمان

اجمالي أهداف إنتاجية العاملين

الوسط
الحسابي
3.757
3.363
3.166
3.484
3.257
3.181
3.045

االنحراف
املعياري
0.929
1.118
1.103
0.996
0.981
1.036
1.129

معامل االختالف
%
%24.72
%33.24
%34.85
%28.58
%30.13
%32.57
%37.07

3.439
3.530

1.204
1.139

%35.01
%32.28

3.358

0.716

%21.34

ً
ثانيا :اختبارفرضيات البحث
 .1اختبارالفرضية الرئيسة األولى
الفرضية الرئيسة األولى) (H1توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية عند مستوى ) (α≤ 0.05استخدام الهاتف الذكي وإنتاجية العاملين.اظهرت
النتائج بوجود عالقة معنوية مقدارها ( )**0.795تحت مستوى معنوية ( )0.01كما مبينه في الجدول ( ، )4وعليه يتم قبول الفرضية الرئيسة األولى.
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جدول( :)4قيم معامالت ارتباط ) (spearmanبين استخدام الهاتف الذكي و إنتاجية العاملين)(n=66
إنتاجية العاملين
اجمالي إنتاجية العاملين

استخدام الهاتف الذكي

**0.795

اجمالي استخدام الهاتف الذكي

*مستوى املعنوية (** ،)0.05مستوى معنوية ()0.01

 .2اختبارالفرضية الرئيسة الثانية
تشير الفرضية الرئيسة الثانية ( (H2يوجد تأثير أيجابي ذو داللة احصائية عند مستوى ()α≤ 0.05الستخدام الهاتف الذكي في تعزيز إنتاجية
العاملين.وللتحقق من صحة الفرضية من عدمها تم توظيف نموذج االنحدار الخطي البسيط كما موضحة في الجدول ( )5وكاالتي:
جدول( :)5نتائج تأثير استخدام الهاتف الذكي في إنتاجية العاملين)(n=66
املتغير

اجمالي استخدام الهاتف الذكي

إنتاجية العاملين
α

B

 Fاملحسوبة

R2 Adjusted

التأثير

0.342

0.926

185.6

0.740.

معنوي

قبول أو رفض
الفرضية
قبول

*قيمة  Fالجدولية عند مستوى معنوية (** ،4.00 =)0.05قيمة  Fالجدولية عند مستوى معنوية (7.08 =)0.01

كان نموذج تاثيراستخدام الهاتف الذكيفي إنتاجية العاملينمعنوي بداللة قيمة ( )Fاملحسوبة ( )185.6وهي أعلى من قيمة ( )Fالجدولية البالغة
( )7.08تحت مستوى معنوية ( ،)0.01وبلغت قيمة معامل التحديد ( ).740()R2وهذا يعني أن استخدام الهاتف الذكي يفسر من إنتاجية العاملين بمقدار
ً
 %74وكانت قيمة معامل التأثير ( )Bقد بلغت ( )0.926أي أن أي تغيير بوحدة واحدة من استخدام الهاتف الذكي يحدث تغييرا بنسبة ( )%92.6من
استخدام الهاتف الذكي .تسمح هذه النتيجة بقبول الفرضية الرئيسة الثانية .وبذلك يكون نموذج االنحدار كاالتي:
إنتاجية العاملين =( 0.926+0.342استخدام الهاتف الذكي)

املحورالرابع :النتائج والتوصيات
ً
أوال:النتائج:
ً
ً
 .1اتضح بأن استخدام الهاتف الذكي منتشرا بين الجنسين وربما تتفوق االناث قليال وكذلك ازدياد استخدامه بين مختلف الفئات العمريه وليس
حكرا على الشباب  ،وازداد استخدامه لذوي املؤهالت التعليمية العاليه أكثر من املتدينه.
 .2تبين أن استخدامه أثناء العمل هو الغراض التواصل بين العاملين واملدراء والزبائن باستعمال تطبيق  Viberالنه يمتاز بسهوله االستخدام كلفته
ً
ً
ً
املخفضة باملكاملات العادية على وفق إجابات العينة ،فضال عن قضاء أوقات الفراغ وامللل خصوصا في الساعات االخيرة من الدوام  ،علما أنه تم
استبعاد فئة السائقين و املستخدمين ألن تلك الفئات ال تستخدم الهواتف الذكية في عملها .
 .3وجد البحث بأن الوسط الحسابي ملجمل متغيرات استخدام الهاتف الذكي للعينة املبحوثة قد بلغ ( )3.257على وفق مقياس ليكرت الخماس ي،
وهي درجة مرتفعة تؤشر أهمية تلك التكنولوجيا املتطورة في املنظمات العراقية .وقد اتفقت العينة على أن تطبيقات الهواتف الذكية تمكن من
انسياب البيانات بين اقسام املديرية بانسيابية وبوسط حسابي ( )4.015على وفق مقياس ليكرت الخماس ي .
 .4وجد البحث بأن الوسط الحسابي ملجمل إنتاجية العاملين للعينة املبحوثة قد بلغ ( )3.358على وفق مقياس ليكرت الخماس ي ،وفقد اتفقت العينة
بان استخد ام الهواتف الذكية قد مكنت املنظة من تحقيق أهدافها أكثر من السابق قد حضيت بأعلى وسطا حسابيا حيث بلغ ( )3.757على وفق
مقياس ليكرت الخماس ي .
 .5بإختبار الفرضيتين املوضوعتين للبحث فقد تم قبول الفرضيتين البديلتين واللتان تشيران إلى وجود عالقة وارتباط ذو داللة احصائية عند مستوى
( )α≤ 0.05الستخدام الهواتف الذكية في تعزيز إنتاجية العاملينفي مديرية بيئة بغداد.
 .6جاءت نتائج البحث متوافقة مع الدراسات السابقة بأن االستخدام املعتدل للهاتف الذكي في مكان العمل بعزز من إنتاجية العاملين وبخاصة دراسة
) (Jehan et al,2014التي أكدت على التواصل مع اصحاب املصالح يعزز من اإلنتاجية للعاملين .
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ً
: التوصيات:ثانيا
 على االدارات العليا ملديرية بيئة بغداد توعية شعب املديرية بأهمية استخدام الهواتف الذكية في تسيير انشطة املديرية ولزيادة إنتاجية العاملين.1
. ورفع كفاءة املديرية
ً
 علما أن تكلفة الهاتف الذكي قد يتحمله املوظف وبالتالي ال تكلف املديرية، توفير خدمات االنترنت داخل املديريه وجعلها متيسرة وبمتناول الجميع.2
ً
.شيئا
 تصميم تطبيق خاص بمديريه بيئة بغداد يتيح للمراجعين وذوي العالقة االطالع على البيانات واملعلومات التي يحتاجونها االمر الذي يقلل عدد.3
. املراجعين والزخم اليومي
 فالهاتف الذكي يمكن استخدامه في أي زمان،  إعادة تصميم الوظائف بما يتالئم مع التطورات التكنولوجيه وتتيح للعاملين املرونه في أداء اعمالهم.4
.ومكان
 في عقد دورات تطويرية، انفتاح الجامعات العراقية عبر الكليات واالقسام التخصصية ذات العالقة باملوضوع وكجزء من مسؤوليتها املجتمعية.5
 وكيفية التعامل مع هذه األداة املتطورة ذات االستخدامات املتعدده بالشكل الذي يحقق.وتدريبة لكيفية استخدام الهاتف الذكي في مكان العمل
. نتائج ايجابية للعامل واملنظمة واملجتمع ككل

:املراجع
[1] Al-Hakim. Laith Ali Yousif., Thabit. Thabit Hassan & Al-Nasrawi. Hamed Adel Abbas. (2017). “The
Complementary Relationship Between Organizational Architecture and Organizational Agility an Empirical
Study in Mobile Carriers of Erbil – Iraq”, International Journal of Social Sciences & Educational Studies, 3(3):
19-28, https://doi.org/10.23918/ijsses.v3i3p19
[2] Andrew. L., Jacob. Eb. & Aryn. C.K. (2014). “The Relationship Between Cell PhoneUse, Academic Performance,
Anxiety, and Satisfaction with Life In College Students”. Computers in Human Behavior, (31):147–156.
[3] Bertschek. Irene & Niebel. Thomas. (2016). “Mobile and More Productive? Firm-Level Evidence on the
Productivity Effects of Mobile Internet Use”, Elsevier.
[4] Boulos. Maged N Kamel., Wheeler. Steve, Tavares. Carlos& Jones. Ray. (2011). “How Smartphones are Changing
the Face ofMobile and Participatory Healthcare: an Overview, With Example from Ecaalyx”, Biomedical
Engineering Online. 10(24): 1-14, https://doi.org/10.1186/1475-925x-10-24
[5] Buuri. D W. (2015). “Performance Measurement Practices and Employee Productivity in The Insurance Firms
in Kenya”, Thesis of Master of Business and Administration, School of Business University of Nairobi.
[6]

Donya. Roland Kwame & Fari-Kumah. E. (2011). “Cellular Phone Usage and Productivity Among Employees in
A Ghanaian SME: An Assessment”. International Journal 0f Computing and Ict Research. 5(1): 21-34,.

[7] Fahed. Souha Abdelnour & Kmeid. Rita, (2014). “Mobile Phone Misuse in The Workplace”, Journal of Mobile
Technologies, Knowledge and Society.
[8] Greenhaus. J. &Powell. G. (2006). “When Work and Family are Allies: A TheoryOf Work-Family Enrichment”.
The Academy ofManagement Review. 31(1):72-92, https://doi.org/10.5465/amr.2006.19379625
[9] Hanaysha. Jalal. (2016). “Improving Employee Productivity Through Work Engagement: Empirical Evidence
from Higher Education Sector”. Management Science Letters. 61–70, https://doi.org/10.5267/j.msl.2015.11.006
[10] Horwood. S. & Anglim. J. (2019). “Problematic Smartphone Usage andSubjective and Psychological WellBeing”. Computers in Human Behavior. 97: 44-50, https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.02.028
[11] Jehan. Naveed., Aujla. Khalid Mahmood., Shahzad. Muhammad., Hussain. Abid., Zahoor. Muhammad. & Khan.
Majid, (2014). “Use of Mobile Phones by Farming Community and Its Impacton Vegetable Productivity”.
Pakistan J. Agric. Res. 27 (1): 58-63.
[12] Kalavar. Jyotsna M& Swinehart. Joshua. (2018). “Self-Reported Mobile Phone Use & Workplace Productivity
Between Age Groups”. Gerontology & Geriatrics Studies, 3(1): 1-6, https://doi.org/10.31031/ggs.2018.03.000555
[13] Katz. J. E., & Aakhus. M. (2002). “Perpetual Contact: Mobile Communication, Private Talk, Public Performance”.
Cambridge, England: Cambridge University Press.
[14] Kearn. Grover S. (2016), “Countering Mobile Device Threats: A Mobile Device Security Model”. Journal of
Forensic & Investigative Accounting. 8(1): 36-48.
482

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 474-485

البكري وآخرون

 بحث استطالعي في مديرية بيئة بغداد:أثراستخدام الهاتف الذكي على انتاجية العاملين

[15] King. Als, Valença. Am & Nardi. Ae. (2010). “Nomophobia: The Mobile Phone in Panic Disorder with
Agoraphobia Reducing Phobias or Worsening of Dependence?”. Cognitive and Behavioral Neurology, 23(1):
52–54, https://doi.org/10.1097/wnn.0b013e3181b7eabc
[16] Lee. Seungyeon., Kim. Minsung., Mendoza. Jessica. S. & Mcdonough. Ian M. (2018). “Addicted to Cellphones:
Exploring The PsychometricProperties Between TheNomophobia Questionnaire AndObsessiveness In
CollegeStudents”. Elsevier, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00895
[17] Mostahsan. Zahra Ehsanbakhsh & Mirzaee. Seyedeh Somaiye, (2013). “LaborProductivity (Sagacity in
Production & Consumption)”. Singaporean Journal of Business Economics, And Management Studies. 1 (6): 916, https://doi.org/10.12816/0003766
[18] Muriuki. Nahashon Gachagua. (2014). “The Role of Mobile Phone Use in The Success of Small And Medium
Sized Enterprises: A Case of Smes Providing Financial Services In The Kiambu Sub County”, Thesis of Master
of Information Systems of TheUniversity of Nairobi.
[19] Nasır. Süphan & Kurtuluş. Bengi. (2017). “Perceptions of Business Professionals Towards Mobile Device
Usage”, The Online Journal of Science and Technology. 7(3): 74-79.
[20] Nassuora. Ayman Bassam & Hasan. Shahizan. (2010). “The Potential Use of Mobile Phone Technology for
Knowledge Sharing Among Academics in Institution of Higher Learning”, Knowledge Management
International Conference, 25-27 May 2010, Kuala Terengganu, Malaysia.
[21] Nurhaeni & Purnawarman. P. (2018). “the Use of Smartphone and Learning Strategies in Autonomous
Learning”. IndonesianEFL Journal, 4(1): 43-48, https://doi.org/10.25134/ieflj.v4i1.797
[22] Pitichat. Thiraput. (2013). “Smartphones in The Workplace: ChangingOrganizational Behavior, Transforming
the Future”, Journal of Transdisciplinary Writing and Research from Claremont Graduate University. 3(1): 110.
[23] Sahar. Janjua Najam. (2016). “Impact of Personality Type on Job Productivity”. Journal of Hotel & Business
Management, 5(1): 1-9, https://doi.org/10.4172/2169-0286.1000119
[24] Salvendy. Gavriel & Smith. Michael. (2001). “Systems, Social, and Internationalization Design Aspects of
Human-Computer Interaction”, CRC Pressm Mahwah.
[25] Saylor. M. (2012). “The mobile wave: how mobile intelligence will change everything”, Vanguard Press, New
York.
[26] Shankar. Vishnu, Singh. Karan & Jangir. Mahendra Kumr. (2018). “Nomophobia: Detection and Analysis of
Smartphone Addiction in Indian Perspective”. International Journal of Applied Engineering Research. 13 (14):
11593-11599,
[27] Shikda. Ashraf A & Das. Biman. (2003). “The Relationship Between Worker Satisfaction and Productivity in a
Repetitive Industrial Task”, Applied Ergonomics, 34(6): 603–610, https://doi.org/10.1016/s00036870(03)00057-7

483

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 474-485

البكري وآخرون

 بحث استطالعي في مديرية بيئة بغداد:أثراستخدام الهاتف الذكي على انتاجية العاملين

املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال
Global Journal of Economics and Business (GJEB)
www.refaad.com

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/GJEB/home.aspx
ISSN: 2519-9293(Online) 2519-9285 (Print)

The Impact of Smart Phone Usage on the Workers Productivity: Exploration
Search in Baghdad Environment Directorate
1

Prof. Thamer Al-Bakri, 2 Dr. Alaa Abdul Karim Ghaleb, 3 Abdul Rahman Taher Schnitter
1

1,2,3 Department of Business Administration, Dijlah University, Iraq
thamirbakri@yahoo.com 2 ellaabdulkareem@yahoo.com 3 Abdlrahman.tahir@duc.edu.iq

Received Date : 19/12/2019

Accepted Date : 20/6/2020

DOI : https://doi.org/10.31559/GJEB2020.8.3.9

Abstract: Smartphone is no means just communication between people around the world; it has become a social
phenomenon that spread to the workplace in various fields, and opinions differed between supporters and
opponents of the use of this technology in general While some seethe contrary.
Hence, the problem of research lies in the answer to the question of the extent to which the smartphone contributes
to the positive impact on the productivity of workers in the Baghdad Environment Directorate, as well as the
importance of research in highlighting the psychological aspects of the use of smartphone by workers, and to know
the possibility of investing their attachment to smart phones in Increase their productivity. A questionnaire was
adopted as a main tool in the collection of data and information, and was distributed to a sample of (66) workers in
the Directorate of Environment Baghdad. To measure correlation and impact outcomes. The research concluded
that there is a correlation and effect between the search variables. The research recommends the necessity of
investing this advanced communication technology in the various fields of work and achieving the planned
objectives.

Keywords: SmartPhone usage; Worker productivity; Smartphone.
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البكري وآخرون

أثراستخدام الهاتف الذكي على انتاجية العاملين :بحث استطالعي في مديرية بيئة بغداد

ملحق
جامعة دجلة
قسم إدارة االعمال

م /استمارة استبيان

االستمارة التي بين يديك ّ
معده الغراض البحث العلمي حصرا ولغرض معرفة تأثير استخدام الهاتف الذكي في إنتاجية العاملين في مديرية بيئة بغداد يرجى
االجابة عليها بدقة ودون ترك أيفقرة مع جزيل الشكر لتعأونكم معنا.
املعلومات العامة يتوجب االجابة عليها بوضع دائرة على الحالة التي تراها مناسبة .اما اسئلة الخيارات فتضع اشارة (√) على الحقل املناسب امام كل
فقرة.
املعلومات العامة
انثى ( )
 . 1الجنس :ذكر( )
 .2العمر-51 ) ( 50-41 ) ( 40-31 ) ( 30-21 :فأكثر( )
 .3الخبرة الوظيفية في العمل (سنة) -21 ) ( 20 – 16 ) (15-11 ) (10-6 ) (5-1 :فأكثر ( )
 .4التحصيل الدراس ي :دون االعدادية ( ) اعدادية ( ) جامعة ( ) دراسات عليا ( )
 .5عدد الساع ات التي تستخدم بها الهاتف الذكي أثناء أوقات الدوام الرسمي (التوقيت بالساعات):
-5فأكثر ( )
) ( 4-3
اقل من ) ( 2-1 ) ( 1
 . 6وسيلة االتصال التي تستخدمها بكثرة في مكان العمل :
) ( Face Book Messenger ) ( Telegram ) ( Whataspp ) ( Viber
اخرى ( )

 .1استخدام الهاتف الذكي
ت
.1
.2
.3
.4

الفقرة
منحني الهاتف الذكي استقاللية أكثر في انجاز مهام العمل دون الرجوع إلى الطرف االخر
استخدامي للهاتف الذكي ضروري في انجاز اعمالي الوظيفية
ساعدت الهواتف الذكية في ان اكون أكثر رضا عند ادائي للعمل كوني اتعامل مع تكنولوجيا تزيل امللل أثناء العمل
يقلل استخدامي للهاتف الذكي من الوقت املنجز في اجراء االتصاالت بصيغتها التقليدية

.5
.6
.7

يعد الهاتف الذكي وسيلة اتصال سريعة مع رئيس ي املباشر
یمكنعمالجتماعاتافتراضیةوطارئةعلىشبكاتاالنترنت وبما يخدم انجاز اعمال املديرية.
يساعد الهاتف الذكي على التواصل مع زمالء العمل بهدف انجاز املهام

.8

التواصل مع عائلتي خالل فترات الراحه عبر الهاتف الذكي يزيل عني ضغوط العمل

.9

اشعر باالمان على عائلتي من خالل تواصلي معهم عبر الهاتف الذكي

.10
.11
.12
.13
.14

يسهم الهاتف الذكي في تزويديللمراجعين باملعلومات التي يحتاجونها دون الحاجة ملراجعة الدائرة
يساعد الهاتف الذكي على اكتساب مهارات جديدة في مجال االتصال
تسهم تطبيقات الهاتف الذكي في توفير البيانات الضرورية عن العمل
یسهل الهاتف الذكي عملیة ارسال التقاریرذات االختصاص لإلدارات العلیا
تمكن تطبيقات الهاتف الذكي من تحويل البيانات بين اقسام املديرية بسهولة

اتفق بشدة

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق بشدة

 .2إنتاجية العاملين
ت
.15
.16
.17
.18

الفقرة
أ سهمت الهواتف الذكية في تحقيق أهداف املنظمه أكثر من السابق
أسهمت تطبيقات الهواتف الذكية في زيادة عدد املهام املنجزة
أ سهمت تطبيقات الهواتف الذكية في انجاز عملي بدقة عالية
ً
سيؤثر قرار منع اإلدارة للهاتف الذكي سلبا في أداء عملي

.19
.20
.21

اقوم بأداء عملي بجودة عاليه بفضل الهاتف الذكي.
سمحت لي تطبيقات الهواتف الذكية أن اقدم التقارير بالتوقيتات املناسبة
تساعد تطبيقات الهواتف الذكية في سرعة انجاز العمل
ً
بفضل تطبيقات الهواتف الذكية اكمل عدد كبير من املهام يوميا
يساعدني الهاتف الذكي أن انجز عملي في أي مكان وزمان

.22
.23

اتفق بشدة

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق بشدة
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة على مستويات تمكين املرأة بأنواعه املختلفة ،وذلك من خالل استخدام األساليب
اإلحصائية املبنية على بيانات ثانوية مستقاة من برنامج "كفالة" الذي يعتبر أحد الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة باململكة ،كما تم
استخدام األسلوب النوعي املبني على إجراء مقابالت شخصية مع  20رائدة أعمال من مختلف مناطق اململكة .وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها:
أن الدوافع النفسية واملادية لها تأثير قوي في تحفيز سيدات األعمال للبدء في مشاريعهن الخاصة بهن .أما فيما يخص مدى تأثير املشروع على مستويات
تمكين املرأة االجتماعي واالقتصادي واالجتماعي فقد اشارت النتائج إلى أهمية تأثير املشروع على تمكين املرأة الشخص ي واالقتصادي بنسبة إجابات أيجابية
ً
تفوق  %50في املؤشرات الثالثة املستخدمة .أما بالنسبة لدور املشروع في تمكين املرأة اجتماعيا من حيث تحسين تعليم األبناء وتقديم الخدمات املجتمعية
فكانت اإلجابات بنعم أقل من نسبة .%50
الكلمات املفتاحية :تمكين املرأة؛ دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة؛ رؤية .2030

املقدمة:
تسعى اململكة العربية السعودية جاهدة من خالل رؤيتها  20305إلى إحداث تغيير اقتصادي جذري لم تشهده املنطقة من قبل .كما ان أحد الجوانب
ً
االساسية التي ركزت عليها الرؤية هي تنمية قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة أيمانا بأن املشروعات الكبيرة بحاجة إلى منتجات وخدمات املشروعات
الصغيرة واملتوسطة للوصول إلى النجاح املنشود .وهذا ما يعرف بالقاعدة االقتصادية التي تقول "أن املشروعات الكبيرة ال تنمو وال يكتب لها النجاح إذا
لـم يوجد هناك مشروعات صغيرة توفر لها احتياجاتها من املواد والخدمات وتشتري منتجاتها" (حسن ،2002 ،ص  .)24وال يقتصر االهتمام املؤخر بدعم
ً
املشروعات الصغيرة واملتوسطة على هذا السبب وإنما ألهميتها في توليد الوظائف وتحسين دخل االسر مما يؤدي حتما إلى تنمية االقتصاد العام للدولة.
ً
وقد لوحظ مؤخرا زيادة الدعم من قبل مؤسسات املجتمع املدني في اململكة مثل :باب رزق جميل وصندوق املئوية وبرنامج بادر وغيرها العديد 6وهيئات
الدولة املعنية بهذه املشروعات كنوع من املساهمة في تحقيق الهدف العام املرجو من هذه املشاريع مثل" :منشآت" لدعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة
والتي تزامن تأسيسها مع إطالق الرؤية.
من جانب آخر ،تم تسليط الضوء في األونة االخيرة على حقوق املرأة واملناداة بمسأواتها من الناحية االقتصادية واالجتماعية مع الرجل على حد
سواء دون املساس بالثوابت الدينية االساسية .وما نشهده اليوم من تطور كبير في هذا الجانب من خالل تمكين املرأة لتكون صاحبة قرار وتعيينها في عدد
من الوظائف القيادية أكبر دليل على عزم الدولة لتنفيذ محاور رؤيتها الواعدة ملا يصب في مصلحة املرأة السعودية وال يؤثر في مكانتها االجتماعية بل على
العكس تم كينها في مجاالت عدة يساهم إلى حد كبير في دفع عجلة التنمية االقتصادية بشكل ملحوظ ) ،(Saqib et al., 2016كما أثبتت بعض التقارير
االقتصادية في هذا املضمار ضعف االقتصاديات التي ال تدعم تمكين املرأة (تقرير املرأة ،أنشطة األعمال والقانون )2018 ،والذي بدوره يضعف بعض
املؤشرات ذات الصلة مثل االنتاجية والتنمية املستدامة .وتشير االحصائيات إلى أن مشاركة املرأة في سوق العمل في اململكة العربية السعودية ال تتعدى
 5يشار اليها بالرؤية باقي الدراسة
 6يمكن االطالع على قائمة املؤسسات الداعمة لهذا النوع من املشروعات من خالل هذا الرابط
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 %28حتى عام  ،2016وبمقارنتها مع الدول املتقدمة مثل اململكة املتحدة وامريكا نجد الفارق كبير حيث تمثل مشاركة املرأة في سوق العمل  %83حسب
اخر احصائية مسجلة (موقع البنك الدولي) ،7والجدير بالذكر أن الدول ذات الصادرات الكبيرة تشهد مشاركة املرأة بنسب عالية تصل إلى  %75في سوق
ً
العمل كالفلبين والصين وغيرها من االقتصاديات الناشئة .وهذا يؤكد أهمية مشاركة املرأة وتمكينها اقتصاديا.
هذا وقد سعت املرأة السعودية جاهدة على تطوير دخلها من خالل الخوض في مجال االستثمارات واملشاريع الصغيرة ومن أبرز االمثلة هنا ما عرف
ً
مؤخرا بمسمى األسر املنتجة والذي يعكس اهتمام املرأة بزيادة دخل االسرة من خالل البدء بمشاريع متواضعة لتحسين الدخل .وهذا يدل على وعي املرأة
السعودية ومواكبتها للتطور السريع على الصعيد االقتصادي املحلي .ولكن من أهم الصعوبات التي تواجه هذه الفئة من صغار رائدات األعمال هي
الصعوبات التمويلية والحصة السوقية والشهرة وثقة العميل .ومن هنا جاءت توصيات مؤتمر املرأة العربية  2016املقام في االردن بضرورة دعم مشاريع
ً
ً
ً
املرأة وتمكينها اقتصاديا وتطوير مهاراتها وتفعيل قدراتها .فاملرأة موردا بشريا ذو طاقة كامنه وعدم استغاللها االستغالل االمثل يعطل مسار التنمية
االقتصادية املستدامة كونها تمثل نصف املجتمع وتهميشها يعني تهميش نصف اقتصاد املجتمع .ويشير أحدث تقرير للهيئة العامة لإلحصاء (املرأة
السعودية شريك النجاح 8)2020 ،إلى ان نسبة املشاركة االقتصادية للنساء ارتفع بمعدل أكثر من خمس نقاط منذ عام  2016ليصل إلى .% 23
هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف مالمح وصفات املشروعات الصغيرة واملتوسطة اململوكة بواسطة رائدات أعمال سعوديات وذلك من خالل استخدام
بيانات مقدمة من برنامج "كفالة" والذي يعتبر أحد برامج دعم املشروعات في اململكة من خالل منح كفالة تسهل عملية الحصول على القروض البنكية
لدعم وتأسيس املشاريع .كما تهدف الدراسة إلى التعرف على دور املشاريع الصغيرة واملتوسطة كأداة لتعزيز مستويات التمكين بأنواعه للمرأة السعودية،
على وجه الخصوص التمكين االقتصادي للمرأة السعودية ،ومدى مساهمة تلك املشاريع في النهوض باملرأة وتمكينها ،والتعرف على األهداف التي تسعى
إلى تحقيقها تلك املشاريع ونقاط القوة والضعف والتحديات التي تواجهها من خالل استخدام أسلوب التحليل النوعي القائم على املقابالت الشخصية مع
بعض رائدات األعمال في اململكة.
مشكلة الدراسة:
وتكمن مشكلة الدراسة بأن هنالك العديد من القضأيا االجتماعية والثقافية واالقتصادية في املجتمع السعودي شكلت تحديات ومعوقات تحول
دون التقدم الحقيقي للمرأة ومنها معوقات الحياة األسرية ،والسياسات واملمارسات التنظيمية لصالح الرجل على املرأة ،والحواجز الثقافية واالقتصادية
وغيرها .لذلك كان ال بد من التركيز من الناحية العملية والتطبيقية على تحسين نوعية املشاريع املقدمة للمرأة وتقدير فاعلية العوامل املؤثرة عليها ،وحث
سبل زيادة مشاركة املرأة في سوق العمل كوسيلة لتسريع وتيرة النمو وتحقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية ،ومن هنا تتجسد مشكلة الدراسة بصياغة
التساؤالت التالية:
السؤال األول :ما هي املحفزات التي تدفع املرأة السعودية للدخول في مجال املشاريع الصغيرة واملتوسطة؟
السؤال الثاني :ماهي التحديات التي تواجه املرأة السعودية عند الدخول لعالم املشاريع واألعمال؟
السؤال الثالث :ما دور دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة في مستويات التمكين االقتصادي للمرأة السعودية؟
أهمية الدراسة:
إن عملية تمكين املرأة أمر يحتاج إلى إجراءات سريعة تفتح لها نوافذ وعي جديدة بذاتها وتيهئ املجتمع لخلق تصورات عن أدوارها ،لتحقيق االستغالل
األمثل على املستوى القومي ورفع القدرة التنافسية لها في سوق العمل مما يؤدي للوصول إلى معدالت النمو االقتصادي املستهدفة ،في ظل اقتصاديات
السوق والخصخصة والعوملة وبالتالي تخفيض معدالت البطالة وفي الحد من الفقر ومنع األزمات وتحقيق التنمية املستدامة ،فنحن نبحث لضمان أن
يكون للمرأة صوت حقيقي في القطاع العام والقطاع الخاص واملجتمع املدني ،حتى تتمكن من املشاركة على قدم املسأواة مع الرجل ،وأن ما نسعى إليه
ليس مفهوم االستقواء أو التنافس بل نسعى إلى التكامل مع الرجل في الحوار العام وصنع القرار الذي سيحدد مستقبل أسرهم وبالدهم ،فاملرأة هي نصف
املجتمع وأي تعطيل لدورها يعني تعطيال لنصف طاقة األمة.
لذلك تأتي أهمية هذه الدراسة كونها سوف تتنأول درأسة قطاع مهم وهو املشاريع الصغيرة واملتوسطة حيث تعتبر املشاريع املتوسطة والصغيرة
أداة مهمة من أدوات نشر ثقافة العمل الحر والريادة ،وهي أحد أفضل الوسائل لتحسين مستوى املعيشة للمواطنين الرجال والسيدات ،وخلق روح
املبادرة والتشغيل الذاتي ،وتعتبر من أهم أدوات التنمية املستدامة والتي تساهم بدورها في إقامة توازن اقتصادي واجتماعي ،وتزداد الدراسة أهمية في
وقت نحن نفتقر به إلى درأسات اقتصادية مكثفة متعلقة باملرأة السعودية ،لذلك اعتمدت هذه الدراسة على طريقتين من طرق البحث العلمي ،اعتمدت

https://data.worldbank.org
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/tqryr_lywm_llmy_llmr_2020_1.pdf
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الطريقة األولى على األساليب الكمية بتحليل بيانات إحدى الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة في اململكة منذ عام  2006ملعرفة مالمح عملية
دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة ومحدداتها .أما الطريقة الثانية املستخدمة في الدراسة اعتمدت على األساليب النوعية وذلك باستخدام أسلوب املقابلة
الشخصية مع عدد من املستفيدات من دعم املشاريع في اململكة حتى نتمكن من التعرف محاور التمكين للمرأة والتعرف على األيجابيات والسلبيات لتلك
املشاريع ومحأولة التوصل إلى نتائج وتوصيات لتطوير األيجابيات وتجنب السلبيات وحتى يكون مجتمع الدراسة كمثال لالهتمام بتلك املشاريع ودعمها
من كافة الجهات من القطاع العام والخاص في اململكة.
الدرأسات السابقة:
ً
ً
ً
ً
تعتبر درأسات املرأة في اململكة العربية السعودية متواضعة جدا خاصة فيما يتعلق بتمكينها سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا .وهذا ما حفز الباحثة
إلجراء هذه الدراسة تزامنا مع االهتمام املؤخر بقضأيا املرأة السعودية في الوسط العربي والعاملي على حد سواء .على الصعيد العربي:
ً
ً
• أجرت الحموري ( )2017مؤخرا درأسة حول تمكين املرأة السعودية اقتصاديا .وقد هدفت الدراسة التعرف على دور املشروعات الصغيرة في تعزيز
مشاركة املرأة لتنمية املجتمعات املحلية في اململكة العربية السعودية ،واستهدفت الدراسة عينة مكونه من ( )93مستفيدة من برامج املشروعات
الصغيرة وطبقت استخدام األسلوب الوصفي االستقرائي من خالل استبانة تقيس مدى تأثير املشروعات الصغيرة على مشاركة املرأة السعودية في
تنمية املجتمع .وخلصت الدراسة إلى أن برامج املشروعات الصغيرة تؤدي إلى دعم املرأة من الناحية املعنوية االنفعالية وذلك بتعزيز ثقتها بنفسها ومن
ً
الناحية االجتماعية من خالل زيادة مشاركتها في املجتمع والتعأون والعمل للمصلحة العامة وأخيرا من الناحية االقتصادية من خالل زيادة دخل االسرة
وتعزيز املهارات والخبرات.
• وتهدف درأسة سالمي وببة ( )2013إلى التعرف على مدى فعالية ومساهمة املشاريع الصغيرة واملتوسطة في تمكين املرأة اقتصاديا في الجزائر من
خالل إجراء درأسة ميدانية على  132سيدة أعمال .كما حللت الباحثتان نتائج االستبانة من خالل عدة مسوغات مثل سمات السيدات املستفيدات
من هذا املشاريع من حيث العمر واملستوى التعليمي واملستوى املعيش ي ،كما نظرت الدراسة في سمات املشروع مثل عم ــره ،ورأسمال ــه ،وطريقة
تأسيسه ،وعدد العمال ... ،الخ .وآخر جانب تم تحليله هو البيئة االستثمارية واآلثار االجتماعية واالقتصادية للمشروع على املرأة واألسرة واملجتمع.
وأ ظهرت النتائج بأن هناك عدة معوقات تعرقل عملية استفادة املرأة من برامج الدعم الحكومي مثل الصعوبات االدارية والقانونية وصعوبات تتعلق
ً
بالجانب التسويقي ،واكدت الدراسة ان املشاريع الصغيرة واملتوسطة تعتبر من أهم السبل لتمكين املرأة اقتصاديا.
• كما تهدف درأسة ) Duflo (2012تحليل النتائج لدرأسات سابقة لتحديد ما إذا كان هناك عالقة بين تمكين املرأة والتنمية االقتصادية ،وتؤكد ان
ً
العالقة تبادلية بمعنى أن التنمية االقتصادية تؤدي إلى املسأواة بين املرأة والرجل والذي بدورة يعزز تمكين املرأة .كما أن تمكين املرأة اقتصاديا حتما
أحد عوامل التطور االقتصادي للبلدان .وأوصت بضرورة تقديم الدعم الالزم للمرأة لتمتلك حصتها في السوق مثلها مثل الرجل ملا له من أثار أيجابية
على الدخل وتحسين املعيشة وتربية االبناء وتعليمهم بشكل أفضل.
ً
ً
• وفي درأسة ) Akram et al. (2015هدف الباحثون إلى تحليل العالقة بين تمويل مشاريع املرأة الصغيرة واملتوسطة وبين تمكينها اجتماعيا واقتصاديا
مستخدمين االساليب االحصائية لبيانات  114رائدة أعمال في منطقة كشمير .وخلصت الدراسة إلى وجود عالقة أيجابية بين تمويل املشاريع الصغيرة
واملتوسطة والتمكين االقتصادي االجتماعي للمرأة .وفي درأسات مشابهة اكدت أن أحد العوامل املهمة للتمكين االقتصادي للمرأة هو ما يسمى
ً
بالتمويل الصغير والذي بدوره يصب في مصلحة التنمية املستدامة لالقتصاديات الضعيفة نسبيا (.)Cohoon ,et.al. 2012 , Mohanty, 2004
ً
• كما أشارت درأسة ) Addae-Korankye and Abada (2017إلى أنه بالرغم وجود عالقة قوية بين تمويل املشاريع الصغيرة وتمكين املرأة اقتصاديا
ً
في غانا ،إلى أن الدراسة أشارت إلى ان جزء من العينة أكد انتقال املرأة إلى وضع اسوء اقتصاديا بعد حصولها على التمويل والذي يعزى ربما إلى قلة
الخبرة أو سوء اإلدارة أو بعض العوائق الخاصة باملجتمع نفسه في مثل هذه الحاالت.
• وفي إطارمشابه ،تهدف درأسة ) Gupta and Basak (2016إلى التعرف على مدى مساهمة البنوك التجارية في تمكين املرأة في الهند من خالل تمويل
املشاريع الصغيرة واملتوسطة .واستخدمت الدراسة الطرق االحصائية وتحليل بيانات  52مستفيدة و 9مستفيدون مشاركون في املشاريع من فئة
الذكور .وخلصت الدراسة إلى أن البنوك التجارية تميل إلى دعم املشاريع املشتركة بين املرأة والرجل أكثر من دعمها للمشاريع النسوية ملالكة وحيدة
والذي ربما يعزى لعدم الثقة في امكانات املرأة وقدراتها .كما أشارت الدراسة ان املرأة تواجه صعوبات في الحصول على الدعم املالي من منافذ أخرى
غير البنوك التجارية.
 .1تمكين املرأة :املفهوم وال واقع
تسعى الدول الهادفة لتنمية اقتصادها إلى تسهيل عملية التمكين ونشرها في املجتمع بجميع أفراده ليكون لهم الحق في املشاركة واتخاذ القرار.
ً
ويعرف "التمكين" عموما بتوسيع قدرة االشخاص على اتخاذ خيارات حياتية استراتيجية ( ،)Kabeer, 2016أما مصطلح "تمكين املرأة" فهو يعتبر من
املصطلحات املستحدثة في األونة األخيرة ال سيما في الوطن العربي .كما أنه يعتبر من املصطلحات املعقدة لعدم وجود تعريف متفق عليه بين الباحثين
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وذوي االختصاص )ُ .)Islam et.al., 2014يعرف التمكين بقدرة املرأة وحريتها في اتخاذ القرارات ،كما يعرف التمكين االقتصادي للمرأة بزيادة فرص تملكها
للموارد االقتصادية واملشاركة في االنشطة املولدة للربح ومنحها الحرية االقتصادية الكاملة ( .)Dangol, 2010وتعرفه سالمي وببة ( )50 :2013بأنه"
العملية التي تستطيع املرأة من خاللها االنتقال من موقع قوة اقتصادي أدنى في املجتمع إلى موقع قوة اقتصادي أعلى ،وذلك من خالل ازدياد سيطرتها
وتحكمها باملوارد االقتصادية واملالية األساسية"
وتؤكد منظمة التعأون االقتصادي والتنمية ( ) OECDان التمكين االقتصادي للمرأة شرط اساس ي للتنمية املستدامة ،محققا بذلك أحد اهداف
االنمائية لأللفية الذي وضعت بنوده االمم املتحدة عام  .2015فقد نص الهدف الثالث من هذه االهداف على تعزيز تمكين املرأة وتحقيق العدالة الجندرية
ً
( .)The Millennium Development Goals Report, 2015وليس مستغربا أن يكون البنك الدولي هو أول من استخدم مصطلح التمكين عام ،2006
والذي تضمن أنواع التمكين بين فئات املجتمع (الفقير والغني -املرأة والرجل -العاملين وغير العاملين  ...وغيرهم) واشار التقرير أن عدم املساواة بين أحد
ً
هذه الفئات هو تعطيل لعجلة التنمية االقتصادية مؤكدا بذلك على ضرورة اعطاء الفرص للفئات الضعيفة نسبة إلى الفئات ذات املركز االقوى ،كما
أشار إلى أن تمكين املرأة يعني أن يسخر السوق لها وان يكون لها القدرة على املنافسة ()World Bank Report, 2006
ً
ً
ويمكن القول بأن التمكين االقتصادي للمرأة السعودية يكمن في تقديم الدعم الالزم لها لتكون صاحبة قرار استثماري وتأهيلها معنويا وماديا لتكون
جزء أساس ي من النسيج االقتصادي السعودي .الجدير بالذكر هنا ،أن املنظمات والدول وهيئة االم املتحدة تواجه تحديات كبيرة تعيق عملية نضوج
تمكين املرأة بكل أبعادها والتي تؤثر بشكل مباشر على التنمية البشرية املستدامة كون املرأة تمثل عامل فاعل في املجتمع .ومن املؤكد أن مبادرات دعم
املرأة وتمكينها شهدت نقلة كبيرة في اململكة العربية السعودية في العقد األخير إال أنه ما زال هناك عوائق وصعوبات يفرزها املجتمع ضد املرأة .تشير
االحصائيات إلى أن املرأة السعودية حاصلة على نصف الفرص الحاصل عليها الرجل في مجال العمل (شكل رقم  )1كمان انها تتقاض ى أجر أقل بكثير من
أجر الرجل (شكل رقم  )2بالرغم من عملها عدد ساعات عمل مثلها مثل الرجل (شكل رقم ( )3املصدر :الهيئة العامة لإلحصاء) .لذلك إلتمام عملية تمكين
ً
املرأة السعودية بنجاح البد أوال من إزالة العوائق بجميع أنواعها (تشريعية ،اقتصادية ،اجتماعية  ...الخ) ومن ثم تقديم الدعم الالزم لها والتسهيالت التي
تؤدي إلى زيادة فرص املرأة ومشاركتها في شتى املجاالت (آل عوض.)2014 ،

شكل ( :)1فرص املرأة السعودية في املهن مقابل الرجل
املصدر :الهيئة العامة لإلحصاء https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/employment_and_wages_survey_2017_ar.pdf 2017
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شكل ( :)2متوسط أجر املرأة السعودية في املهن مقابل الرجل
املصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ()2017

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/employment_and_wages_survey_2017_ar.pdf

شكل ( :)3متوسط ساعات العمل للمرأة السعودية في املهن مقابل الرجل
املصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ()2017

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/employment_and_wages_survey_2017_ar.pdf

وعند الحديث عن املعوقات التي تواجه املرأة السعودية البد أن نستعرض مجاالت تمكين املرأة السعودية كما توصلت اليها بن شلهوب ()2015؛
ً
أوال :التمكين التعليمي ويرتكز على زيادة مشاركة املرأة في النظام التعليمي ومنحها األحقية الكاملة بالوصول إلى أعلى درجات التعليم ،ويعتبر هذا الجانب
ً
خالي من العوائق إلى حد ما خصوصا في املرحلة الزمنية األخيرة التي شهدت نقلة نوعية من خالل منح املرأة السعودية الفرصة للتعليم مثلها مثل الرجل
ً
سواء داخل أو خارج اململكة .ولهذا السبب تم استبعاد التمكين التعليمي من محاور هذه الدراسة .ثانيا :التمكين االقتصادي والذي يعنى بمشاركة املرأة
في سوق العمل سواء من خالل شغلها للوظائف املالئمة أو من خالل كونها صاحبة مشروع .وتظهر العوائق في هذا املجال من خالل نظرة املجتمع لبعض
املهن بأنها غير الئقة للمرأة أو عدم ثقة أصحاب العمل بقدرة املرأة أو من خالل عدم املساواة في األجر مع الرجل .أما العوائق التي قد تواجه املرأة صاحبة
املشروع ،فتتمثل في محدودية الدعم املالي املمنوح لها اما لعدم ثقة في مهاراتها أو قدرتها على إدارة املشروع ،أو محدودية أنواع املشاريع التي تفضل املرأة
ً
السعودية الدخول بها لتقتصر على مشاريع التعليم الخاص والتجميل والخياطة وغيرها من املجاالت التي تهم املرأة .ثالثا :التمكين الشخص ي والذي يعني
االخذ بيد املرأة ومعأونتها على مواجهة بعض االتجاهات الفكرية السلبية والتيارات املعادية لتمكينها ويكمن العائق هنا في مدى أهمية تقديم برامج دعم
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ً
لتنمية املرأة في هذا املجال وتعزيز شخصيتها وتسهيل عملية التواصل بينها وبين مؤسسات املجتمع املختلفة .رابعا ،التمكين السياس ي والذي يقوم على
ً ً
ً
مبدأ منح املرأة الفرصة للوصول إلى املناصب القيادية واملشاركة في اتخاذ القرارات املؤثرة على املجتمع والدولة ككل .وشهدت اململكة مؤخرا تطورا كبيرا
في هذا املجال من خالل السماح للمرأة للمشاركة في مجلس الشورى واستحداث بعض املناصب القيادية في الجامعات السعودية والذي بدوره عمل على
توسيع نطاق مشاركة املرأة السعودية في اتخاذ القرار .خامسا :التمكين االجتماعي والذي يرتكز على تغيير بعض القيم واملعتقدات التي تحول دون تمكين
املرأة ومشاركتها في املجتمع .ومن أهم العوائق التي تبرز في هذا املجال العوائق االجتماعية الشخصية مثل قيود الزوج واالسرة وبعض ردود فعل املجتمع
تجاه تمكين املرأة اجتماعيا مثل قيادتها للسيارة في األونة األخيرة.
 .2مؤشرات قياس التمكين االقتصادي للمرأة
ُيعتبر مصطلح التمكين مصطلح واسع بحيث يمكن ان يستخدم عدة استخدامات تبعا للغرض من استخدامه .لذلك قياس كلمة التمكين قد يكون
صعب إلى حد ما وال بد من تضييق نطاق التمكين ليكون قابال للقياس .ولتحقيق هدف الدراسة ال بد من قياس التمكين االقتصادي للمرأة ،فقد
استعرضت الدرأسات السابقة عدة مقأييس للتمكين االقتصادي .من أهم الدرأسات في هذا املجال درأسة ) Kabeer(1999؛ فقد استخدم الباحث ثالث
معأيير أساسية للتمكين )1( :املوارد وتشمل جميع أنواع املوارد سواء كانت مادية أو اجتماعية أو بشرية ،والتمكين هنا يعني بذلك سهولة الوصول إلى
جميع أنواع املوارد املتاحة وان يكون للشخص الحصة العادلة في التخصيص من هذه املوارد )2( .الحرية 9وتعني قدرة األفراد على تحدي أهدافه والتصرف
بناء على ذلك ،فالحصول على املوارد فقط ال يمنح التمكين الكامل حيث يكمن الدعم الحقيقي في كيفية تسهيل عملية استخدامهم لتلك املوارد بناء على
حرية اتخاذ القرار حيال هذا االستخدام )3( .اإلنجازات التي تتحقق إذا ما استخدمت املوارد االستخدام األمثل لتحقيق األهداف مع وجود الحرية في
اتخاذ القرار.
ويمكن القول أن الثالثة معأيير السابقة الذكر لها أهمية قصوى ويجب أخذها بعين االعتبار لتحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في املجتمعات.
ً
ً
فكثير من املجتمعات تتحدث تنظيريا عن تمكين املرأة اقتصاديا وقد توفر املوارد الالزمة بجميع أنواعها ولكن تكمن املشكلة الحقيقة في توفير الدعم
املستدام واالخذ بيد املرأة لتصل لإلنجاز املأمول.
من جهة أخرى ،يمكن اختصار ابعاد التمكين االقتصادي للمرأة من خالل النوافذ التالية:
 .1مساعدة املرأة على أيجاد الوظيفة املالئمة لها وأن يكون لها حصة في سوق العمل مثلها مثل الرجل.
 .2دعم مشاريع املرأة االقتصادية وتسهيل اإلجراءات لها واستمرارية الدعم حتى ما بعد انشاء املشروع.
 .3تأهيل املرأة وتنميتها من خالل برامج التنمية البشرية التطويرية في مجاالت األعمال والوظائف املختلفة.
 .4تقديم االعانة النقدية أو العينية لفئة السيدات ذوي الحاجة مثل االرامل واملطلقات والعاطالت عن العمل.
 .3مفهوم املشروعات الصغيرة واملتوسطة
ً ً
تلعب املشروعات الصغيرة واملتوسطة دورا مهما في التنمية االقتصادية الشاملة وتحقيق التكامل بين القطاعات املختلفة .وألهميتها في رفع الناتج
املحلي وتوفير الفرص الوظيفية سعت الدول جاهدة لتطوير قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة وتطوير األجهزة التمويلية الالزمة لتشغيلها وتحقيق
مستويات جيدة في التنمية االقتصادية .ويعتبر تمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة أحد أهم املعوقات التي تقف امام تنمية هذا القطاع ،فقد أشار البنك
الدولي إلى ان نسبة  %70من هذه املشاريع تفتقر إلى الحصول على التمويل الالزم .وهذا ما دفع حكومة اململكة العربية السعودية للتركيز على هذا القطاع
وتضمينه في رؤية  2030والتي اشارت إلى ضرورة رفع مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في إجمالي الناتج املحلي من  %20إلى  .%35وتختلف معأيير
تصنيف املنشآت الصغيرة واملتوسطة ،حيث يعرف االتحاد األوربي قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة بتلك التي عدد موظفيها يتراوح بين  250-1واجمالي
أيرادات ال تتجاوز  50مليون يورو .وتحدد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة في اململكة العربية السعودية معأيير لتصنيف قطاع هذه املنشآت
حسب ثالث مستويات؛ ( )1منشآت متناهية الصغر ويترأوح عدد موظفيها من  5-1وأيراداتها ال تتجاوز  3مليون ريال سعودي )2( .منشآت صغيرة يتراوح
عدد موظفيها من  49-6وأيراداتها تتراوح من  3إلى  40مليون ريال سعودي )3( .منشآت متوسطة يترأوح عدد موظفيها من  349-50وأيراداتها تترأوح بين -40
 200مليون ريال سعودي .وتقوم هذه الدراسة على تحليل بيانات املشاريع الصغيرة واملتوسطة فقط.
إجراءات الدراسة:
تقوم الدراسة على استخدام نوعين من أساليب البحث العملي وهي ( ) 1األسلوب الكمي من خالل تحليل بيانات ثانوية خاصة بإحدى املؤسسات
الداعمة ملشاريع املرأة سواء الصغيرة أو املتوسطة وهي برنامج "كفالة" .والهدف من إجراء التحليل االحصائي لهذه البيانات هو التعرف على مالمح عملية
دعم املشاريع ومحدداتها والعوامل املؤثرة عليها ،كما يهدف التحليل االحصائي إلى معرفة مواصفات رائدات األعمال من النواحي االجتماعية والتعليمية

 9ذكر املعيار في دراسة ( )Kabeer,1999باللغة اإلنجليزية ) ( agencyواملصطلح يمكن ان يترجم لعدة معاني مثل القوة  ,الوكالة  ,الكفالة ولكن رأت الباحثة ان اقرب ترجمة ملعنى املصطلح وربطه بالغرض
من ذكره هو الحرية.
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وأنواع القطاعات التي تفضل املرأة السعودية الدخول اليها واالستثمار من خاللها .شملت البيانات املستخدمة عينة عشوائية من املستفيدات من جميع
انحاء اململكة حيث بلغ عدد املستفيدات ( )249مستفيدة منذ عام  )2( .2009األسلوب النوعي من خالل إجراء مقابالت عبر الهاتف مع  20رائدة أعمال
من عدة مناطق في اململكة ومستفيدات من عدة جهات داعمة وذلك للوقوف على أهم التحديات التي واجهتهن سواء قبل االستفادة من الدعم أو اثناء
إجراءات الحصول على أي نوع من أنواع الدعم أو ما بعد البدء باملشروع .والهدف األساس ي من إجراء املقابالت يكمن في اكمال الصورة املستخرجة من
تحليل البيانات الرقمية وإثراء الدراسة بالنتائج النوعية التي ال يمكن الحصول عليها من خالل األرقام فقط .فقد شملت املقابالت الشخصية على
معلومات عن أهم التحديات والعقبات التي تواجه رائدة األعمال السعودية سواء في املاض ي أو الحاضر .لذلك تم اختيار عينة املقابالت لتكون مزيج بين
من استفدن من دعم املشاريع قبل عام  2010ومن استفدن من الدعم خالل العقد األخير الذي شهد نقلة كبيرة في عملية تمكين املرأة .كما شملت
املقابالت على معلومات حول التمكين بأنواعه للمرأة وخاصة التمكين االقتصادي والذي هو محور اهتمام الباحثة والذي يصعب الحصول على مؤشراته
من خالل البيانات الرقمية فقط.
صدق أداة الدارسة:
تم عرض بنود املقابلة على ثالثة من أعضاء هيئة التدريس بكلية ادارة األعمال بجامعة الطائف ،وقد تم حذف بعض الفقرات بناء على املالحظات
املرسلة من قبلهم كما تم إجراء بعض التعديالت على بنود املقابلة الشخصية.
ثبات اداة الدراسة:
تم استخدام معادلة هولستي ) (Holsti, 1969املالئمة في حالة البحوث النوعية التحليلية ،حيث تم تحليل املقابالت من قبل زميل في التخصص
وتمت مقارنته بتحليل الباحثة وتم احتساب عدد مرات االتفاق بين التحليلين مقسوما على عدد البنود االجمالي وكانت نسبة الثبات  %83وهي نسبة
مقبولة لغرض إجراء الدراسة.

نتائج الدراسة:

ً
أوال :النتائج الكمية:
اشتملت العينة املستقاة من مصادر املعلومات الثانوية  249مشروع مملوك بواسطة سيدات سعوديات ،حيث تغطي العينة الفترة من  2009حتى
 .2017يوضح جدول رقم ( )1بان متوسط صافي االرباح املجنية من هذه املشروعات  1,980,000ريال .كما تشير العينة إلى أن متوسط صافي الربح قفز
قفزات كبيرة ملحوظه خالل العقد األخير حيث بلغ متوسط صافي الربح  106000ريال فقط في عام  2009بينما بلغ نصف مليون تقريبا بنهأية عام .2017
كما يوضح جدول رقم ( )1أن متوسط قيمة التمويل املمنوح ملشاريع نسوية بلغ  972,000ريال وذلك من خالل بنوك سعودية مختلفة والذي قد
يصل إلى  10مليون ريال كحد أقص ى  50ألف ريال كحد أدني .وتتمثل طريقة الدعم في العينة املختارة عن طريق تقديم ضمانات لسيدات األعمال لتمكينهم
من الحصول على تسهيالت تمويلية من البنوك ملدة تصل إلى  76شهر في بعض الحاالت .كما بلغ متوسط مبلغ الضمانات املقدمة  594,000ريال وحد
أعلى  1,600,000ريال.
جدول ( :)1البيانات االحصائية ملتغيرات العينة
القيم بآالف الرياالت

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

أكبر قيمة

أقل قيمة

صافي االرباح
قيمة التمويل

1980
972

3945
1081

22997
10.00

0
50

دعم اخر (كفالة)

594

458

1600

28

ويشير جدول رقم ( )2إلى نوعية املشروعات التي تميل اليها رائدة األعمال السعودية ،حيث تمثل املشاريع التجارية أعلى نسبة ظهرت في العينة
املختارة ،حيث شكلت  115( %46مشروع تجاري من أصل  249مشروع) من اجمالي القطاعات التي تخوضها املرأة .وتشمل املشروعات التجارية املالبس
الجاهزة والتجميل وكافة أنواع السلع االستهالكية .وربما يرجع سبب ارتفاع نسبة املشاريع التجارية لسيدات األعمال ملرونتها واتساع مجاالتها بحيث
تستطيع املرأة تغيير نشاطها إذا لم تنجح في مجال معين.
ً
كما يأتي قطاع البناء والتشييد في املرتبة الثانية بنسبة تصل إلى  41( %16.5مشروع) تقريبا من إجمالي العينة وهو األمر املستغرب إلى حد ما كون
املرأة السعودية لديها ميول للدخول في مشاريع املقأوالت ومواد البناء .وقد يرجع ذلك إلى حقيقة أن املرأة في بعض األحيان تتضامن مع الزوج أو األب أو
ً
األخ بمشروع من هذا النوع بحيث يقوم الرجل بإدارته ،وهو األمر الذي ظهر أيضا عند إجراء املقابالت الشخصية عندما صرحت أكثر من سيدة أعمال

 10يعزى انخفاض متوسط األرباح الى عدم توفر البيانات لبعض الشركات عام .2009
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بانها صاحبة رأس املال بينما زوجها (أو والدها) هو صاحب الفكرة األساسية للمشروع وهو الذي يديره .كما مثل قطاع التعليم والصحة نسبة  %13من
العينة وقطاع الصناعة .%10
جدول( :)2توزيع املشاريع النسوية حسب القطاع
القطاع

التكرار

النسبة املئوية

البناء

41

%16.5

األعمال

14

%5.6

التجارة

115

%46.2

خدمات اجتماعية (تعليم وصحة)

33

%13.3

الصناعة

25

%10

بترول ومعادن

2

%0.8

سياحة وترفيه

11

%4.4

النقل

7

%2.8

الخدمات

1

%0.4

اجمالي

249

100

ً
ثانيا :النتائج النوعية
 .1مجتمع العينة وخصائصها
يشمل مجتمع العينة جميع رائدات األعمال ملشروعات صغيرة ومتوسطة في اململكة العربية السعودية ،تم اختيار عينة مكونة من  20رائدة أعمال
سعودية تم اختيارهن بطريقة العينة العشوائية البسيطة من مختلف مناطق اململكة ،وحرصت الباحثة على توزيع العينة بشكل يغطي إلى حد كبير كافة
الخصائص املطلوبة في الدراسة .ويرجع قلة عدد العينة إلى صعوبة إجراء املقابالت مع السيدات السعوديات فقد اشتمل العدد األولي على  50رائدة أعمال
إال أن املوافقة على إجراء مقابلة شخصية واملساهمة في هذا البحث اقتصر على  20رائدة أعمال فقط .وتستخدم الباحثة أسلوب املقابلة املهيكلة في جزء
منها واتخاذ أسلوب املقابلة غير املهيكلة في بعض النواحي التي تحتاج اجابات ذات طابع خاص بكل رائدة أعمال بناء على تجربتها الخاصة.
ويظهر في الجدول ( )3توزيع أفراد العينة من حيث العمر ،الحالة االجتماعية ،املستوى التعليمي ،التخصص في مجال األعمال ،الخبرة العملية
والتوزيع الجغرافي للمشروعات .وقد أشارت العينة إلى ان أقل عمر في العينة هو  26عام وأكبر عمر هو  60عام ،وأشارت املؤشرات االحصائية للعينة بأن
متوسط العمر للعينه هو  39عام .أما بالنسبة للحالة االجتماعية فتظهر العينة ان اغلبية رائدات األعمال هن متزوجات بنسبة  %40من اجمالي عدد
العينة املختارة بينما تشكل االرامل النسبة األقل في العينة بواقع  %15من اجمالي عدد العينة (جدول رقم .)3
كما يوضح الجدول رقم ( )3ان اغلبية رائدات األعمال هن من فئة الجامعيات بنسبة  ،%80االمر الذي يشير إلى حرص املرأة السعودية على إكمال
تعليمها الجامعي مقارنة بما كان في السابق نتيجة ملا تشهده اململكة من نقالت نوعية في شتى املجاالت وأهمها التعليم ودعم املرأة في هذا املجال على وجه
ً
الخصوص .هدفت الدراسة أيضا إلى معرفة ما إذا كان هناك هنا ارتباط بين ريادة األعمال والتخصص في مجال األعمال ،أوضحت العينة أن األقلية
متخصصات في مجال األعمال بنسبة  .%30األمر الذي يعني ان املرأة السعودية تدخل مجال األعمال واملشاريع دون النظر إلى التخصص في املجال .أما
بالنسبة للخبرة في مجال األعمال والتي تعني ان رائدة األعمال لديها أكثر من مشروع أو مشاريع سابقة فقد اشارت العينة إلى ان العدد األكبر في العينة ليس
لديهن خبرة في املجال بنسبة %65.
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جدول( :)3الخصائص العامة لعينة الدراسة
املتغيرات
العمر

الحالة االجتماعية

املستوى التعليمي
التخصص في األعمال واملشاريع
الخبرة العملية
التوزيع الجغرافي للمشاريع

مجاالت املشاريع

التصنيف
من 35-25
من 45-36
من55-46
من 65-56
عزباء
متزوجة
مطلقة
أرملة
جامعي
أقل من الجامعي
متخصص
غير متخصص
لديها خبرة
ليس لديها خبرة
مدن كبيرة
مدن متوسطة
مدن صغيرة
تجارية *
تعليمية
صناعية
عقارات

املجموع

التكرار
10
4
3
3
5
8
4
3
16
4
6
14
7
13
12
3
5
10
6
3
1
20

النسبة املئوية
%50
%20
%15
%15
%25
%40
%20
%15
%80
%20
%30
%70
%35
%65
%60
%15
%25
%50
%30
%15
%5
%100

*التجارية تشمل االستيراد وتصدير -تجارة جملة وتجزئة – تجميل.

وأشار التوزيع الجغرافي للعينة أن أغلبية رائدات األعمال يمارسن أنشطتهن في املدن الكبيرة كالرياض والدمام وجدة بنسبة  ،%60األمر الذي يشير
إلى أن العامل الجغرافي قد يكون مهم لنجاح املشروع من وجهة نظر رائدة األعمال.
كما تنوعت مجاالت املشاريع ألفراد العينة حيث مثلت املشاريع التجارية نصف العينة بينما تأتي املشاريع التعليمية باملرتبة الثانية بنسبة  %30ويليها
املشاريع الصناعية بنسبة  ،%15بينما وجد مشروع واحد فقط في مجال العقارات.
 .2مناقشة النتائج
• نتائج االجابات على السؤال األول  -الد وافع التي تحفزاملرأة السعودية للدخول في مجال املشاريع الصغيرة واملتوسطة
تم تقسيم أنواع الدوافع التي يمكن ان يكون لها تأثير في تحفيز املرأة السعودية للدخول في مجال املشاريع الصغيرة واملتوسطة إلى ثالث أنواع (الوقفي
وقواسمة:)2011 ،
ً
 .1دوافع مادية :وتعتبر األهم في التصنيف بين أنواع الدوافع األخرى ،حيث يعتقد ان الدافع املادي يختبئ غالبا خلف افتتاح أي مشروع .ومن املؤكد
ً
ان رغبة الفرد في زيادة مستوى دخله وتنويع مصادر الدخل من أهم ما يشغل الفرد في املجتمعات الحديثة خصوصا في ظل التغيرات االقتصادية في
ً
معظم الدول ومنها اململكة العربية السعودية .يأتي ذلك مصاحبا ملشكلة البطالة التي خلفت الكثير من الشباب والشابات للبقاء دون عمل مما ادى
إلى ظهور الحاجة املاسة إلى التفكير في مجال املشاريع الصغيرة واملتوسطة .كما ان الدول ومنها اململكة اصبحت تفضل توجه الفرد لتكوين دخله
الخاص به عن توظيفه وهو السر وراء ازدهار االقتصاد في بعض الدول .لذلك ركزت رؤية اململكة  2030على هذا الجانب وبدأت بتقديم عدة أنواع
من الدعم لرواد األعمال وذلك بتأسيس هيئات تنظم عملية دعم األفراد في املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
ً
 .2دوافع نفسية :نظرا ألهمية العوامل النفسية املحفزة لتحقيق هدف ما ،فقد تم اتخاذها كثاني أهم محفز قد يكون خلف انشاء مشروع لدى السيدة
السعودية .فالحاجة إلى تقدير الذات والرضا عن النفس موجودة المحالة لدى الكثير من رائدات األعمال .وقد يكون الدافع املادي ليس وحده املحفز
للدخول في عالم املشاريع حيث ان بعض رائدات األعمال لديهن ثروة كبيرة ولسن بحاجة إلى زيادة الدخل .من هنا تظهر أهمية الدافع النفس ي وراء
بناء املشاريع الصغيرة واملتوسطة .وتم اتباع درأسة ) )Argyle, 2008من حيث مناقشة أفراد العينة حول الدوافع النفسية والتي من أهمها تقدير
الذات ،وفقا للدرأسة هناك أربعة عوامل رئيسية ُتؤثر على تقدير الذات ،وهيّ :ردة فعل اآلخرين اتجاه الشخص ،واألدوار االجتماعية ،واملقارنة مع
اآلخرين ،وتحديد الهوية.
494

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 486-502

هند الرقيب

أثردعم املشاريع املتوسطة والصغيرة على مستويات تمكين املرأة السعودية :ال واقع والتحديات

 .3دوافع اجتماعية :ال تقل أهمية الدوافع االجتماعية عن باقي األنواع .ويقصد بها هنا البيئة االجتماعية التي تولد االفكار للمشاريع الريادية ونوعية
الدعم املعنوي املقدم من االسرة وما إذا كان هناك تحديات اجتماعية مثل نظرة املجتمع لكون املرأة صاحبة مشروع مما قد يشكل نوع من
االستقاللية لها عن الرجل ،االمر الذي قد ترفضه بعض الثقافات في مناطق معينة.
استخدمت الباحثة في هذا الجزء أسلوب لكرت الخماس ي في االجابات ملعرفة درجة قوة العامل بحيث اعطيت االجابات األوزان التالية )5( :أوافق بشدة
( )4أوافق )3( ،محأيد )2( ،ال أوافق )1( ،ال أوافق بشدة .كما تم اتباع املعادلة التالية لتصنيف درجة قوة أو ضعف العامل (ابراهيم وابو زيد:)2012 ,
طول الفئة = املدى  /عدد الفئات (ضعيف  -متوسط  -قوي)
املدى = أكبر قيمة لفئات االجابة – أصغر قيمة لفئات االجابة
املدى = 4=1-5
ً
وبالتالي يكون مقدرا الفرق بين الفئة والفئة التي تليها = 1.33 =3/4
وبناء على ما سبق يكون تصنيف اجابات العينة على السؤال األول كالتالي:
• مستوى تأثير الدافع ضعيف – املتوسط الحسابي يترأوح بين ()2.33-1.000
•
•

مستوى تأثير الدافع متوسط -املتوسط الحسابي يترأوح بين) )3.67-2.34
مستوى تأثير الدافع قوي– املتوسط الحسابي يترأوح بين ()5.000-3.68
جدول( :)4املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري للد وافع التي تحفز املرأة السعودية للدخول في مجال املشاريع الصغيرة واملتوسطة
الترتيب
1
2
3

نوع الدافع
دوافع نفسية
دوافع مادية
دوافع اجتماعية

املتوسط الحسابي
4.25

االنحراف املعياري

3.90
2.80

0.79
1.11
1.15

مستوى تأثير الدافع
قوي
قوي
متوسط

يتضح من جدول رقم ( )4ان الدوافع النفسية تأتي في املرتبة األولى من حيث التأثير حيث أن لها دور كبير في تحفيز املرأة السعودية للدخول في عالم
املشاريع حيث بلغ املتوسط الحسابي  4.25بإنحراف معياري  .0.79وهذا يعني أن عوامل تقدير الذات والثقة بالنفس والصورة الذاتية لها تأثير كبير على
سيدات املجتمع السعودي وقد يعزى ذلك إلى االهتمام الكبير املمنوح للمرأة في السنوات االخيرة ودعمها في شتى املجاالت.
ً
من الجدير بالذكر أن بعض أفراد العينة ذكرن ان" تقدير الذات أصبح عالي جدا بعد الدخول في عالم املشاريع" كما ذكرت إحدى رائدات األعمال
بأنها كانت تعاني من الخجل وقلة الثقة بالنفس مما أثر على دخولها في عالم املشاريع في بدأية االمر وعانت من صعوبات وتعثر في املشروع بسبب هذا األمر
على حد قولها ولكنها أصرت على االستمرار وقامت بتطوير نفسها من خالل حضور الدورات الخاصة بتطوير الذات إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اآلن حيث
ً
يعتبر مشروعها من املشاريع الناجحة حاليا.
ومن مخرجات إحدى املقابالت املثيرة لالهتمام تصريح إحدى سيدات األعمال بأنها بعد تجربة زواج غير ناجحة قررت البحث عن ذاتها بافتتاح
مشروع يخدم املرأة السعودية وما زال املشروع قيد التطوير .وذكرت إحدى رائدات األعمال والتي لها تاريخ طويل في هذا املجال بأن الصورة الذهنية عن
ً
املرأة السعودية تغيرت كثيرا في األونة االخيرة حيث أصبح املجتمع يثق بقدرات املرأة وامكاناتها.
يأتي في املرتبة الثانية الدافع املادي بمتوسط حسابي  3.90وانحراف معياري  1.11ويعتبر ذا تأثير قوي أيضا .مما ال شك فيه ان أحد أهم األسباب
الرئيسية الفتتاح أي مشروع ألي شخص هو البحث عن مصادر دخل اضافية وتحقيق ربحية من خالل هذه املشروعات .ومن خالل الحوار مع رائدات
األعمال من العينة املختارة اكدت االغلبية بنسبة  14( %70سيدة) أن الدافع املادي خلف افتتاح املشروع لتحسين الدخل ورفع جودة الحياة .فقد ذكرت
ً
إحدى أفراد العينة والتي تخرجت من الجامعة منذ  5سنوات تقريبا بأنها عانت من عدم وجود دخل ثابت أو وظيفة ثابتة تؤمن لها املستقبل مما دفعها
ً
ً
للتفكير جديا في افتتاح مشروع صغير يحسن دخلها خصوصا مع محدودية دخل الزوج وغالء املعيشة.
كما ذكرت أخرى بأنها بالرغم من انها من عائلة "مرتفعة الدخل" إال أنها قررت افتتاح مشروعها الخاص لتحقيق دخلها الخاص بها مما يؤكد ان
ً
ً
الدافع املادي ال يقابل معنى " الحاجة " وانما يعكس غريزة االنسان لحب املال وزيادته .وكان رد إحدى السيدات سريعا جدا " طبعا اكيد" عند سؤالها ما
ً
ً
إذا كان الدافع املادي خلف افتتاح املشروع .وقد يظن البعض ان تأثير الدافع بديهيا وأمرا مفروغ منه ولكن تكمن أهمية الحوار مع أفراد العينة حول
الدافع املادي معرفة ما إذا كان املستوى املادي مؤثر أم ال واتضح بأن  9( %45سيدات) من العينة لديهم مصادر دخل أخرى ومع ذلك قررن الدخول إلى
عالم املشاريع .اضافة إلى ان نسبة  3( %15سيدات) كانت اجاباتهم بالنفي على سؤال الدافع املادي.
كما جاءت الدوافع االجتماعية في املرتبة الثالثة بمستوى تأثير متوسط حيث اكدت  6من سيدات األعمال ( )%30أنهن من عائلة تمتلك املشاريع
سواء االب أو الزوج مما دفعهن لخوض التجربة .ذكرت إحدى رائدات األعمال أن زوجها هو من حفزها الفتتاح مشروعها الخاص وادارته بنفسها حيث
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ً
يوجد مشروع قائم لدى الزوج وهذا ما دفعها لألخذ برأيه ،كما أوضحت بأن وجود شخص لديه خبره بجانبها ساعدها كثيرا في اإلجراءات وتخطي مصاعب
املراحل األولى في افتتاح أي مشروع.
• نتائج اجابات السؤال الثاني :ماهي التحديات التي تواجه املرأة السعودية عند الدخول لعالم املشاريع واألعمال؟
اعتمدت االجابة على هذا السؤال على استخدام طريقة تحليل التكرارات في االجابات حيث تم حصر أبرز التحديات التي تواجه املرأة السعودية
عند انشاء مشروعها ،يوضح الجدول رقم ( )5نتائج االجابة على هذا السؤال.
يشير الجدول ( )4إلى ان االفتقار إلى الدعم االرشادي وتقديم االستشارات أحد أهم وأبرز التحديات التي واجهت أفراد العينة بنسبة 20( %100
ً ً
ً
سيدة) حيث أجبن جميعا على هذا السؤال بأن هناك دعما ماليا يقدم للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ولكن في أغلب الحاالت يتعثر املشروع في بدأيته
مما يتطلب تقديم معونات غير مالية كاالستشارات والحلول للخروج من عثرات املشروع .وأشارت إحدى رائدات األعمال بأنه ال يوجد جهة معينة واضحة
ً
لتقديم الدعم االستشاري واملوجود حاليا من املكاتب االستشارية يعتبر باهض التكاليف ال يتناسب مع ظروف تعثر املشروع .ونادت أخرى بأن يكون هناك
ً
ً
ً
مظلة واحدة لدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة دعما استشاريا أو غير مالي عموما.
يأتي تحدي تعقيد اإلجراءات الالزمة إلنشاء املشروع في املرتبة الثانية بنسبة  19( %95سيدة) حيث ذكرن أنهن احتجن إلى شهور كثيرة وقد تصل إلى
ً
سنه إلنهاء اإلجراءات بين الدوائر الحكومية .والجدير باالهتمام أن إحدى رائدات األعمال والتي امضت  20سنة في عالم املشاريع ذكرت بأنها لم تعاني أبدا
من تعقيد في اإلجراءات في ذلك الوقت وهو االمر املستغرب في ظل سعي حكومة اململكة للتحول الرقمي لتسهيل وتسريع اإلجراءات وهو أحد اهداف الرؤية.
ً
ً
وبسؤال إحدى السيدات حول مدى االستفادة من الخدمات االلكترونية املقدمة حاليا إلنهاء اإلجراءات ردت بقولها ان هناك تطور كبير فعليا في انجاز
ً
ً
ً
اإلجراءات إال أن بعض اإلجراءات تتطلب وقتا طويال إلنهائها مما يترتب عليه تكاليف كثيرة .وما لوحظ من اجابات العينة ان هناك نقلة كبيرة عموما في
خدمة السيدات في الدوائر الحكومية اال ان غياب التكامل بين الجهات املختلفة هو الذي يسفر عنه هذا التعقيد.
جدول ( :)5التحديات التي تواجه املرأة السعودية عند دخولها عالم املشاريع
الترتيبب
1
2
3
4
5
6
7
8
9

التحديات
افتقار الدعم االرشادي واالستشارات
تعقيد اإلجراءات الالزمة الفتتاح مشروع
ضعف املوارد املالية
صعوبة الحصول على كفاءات في بعض التخصصات لخدمة املشروع (محاسبة /ادارة مالية /هندسة ..الخ)
القوانين الحديثة في اململكة (القوانين الضريبية  /رسوم العمالة الوافدة)
ضعف مصادر املعلومات
ارتفاع سعر الفائدة على قروض الدعم املقدمة من البنوك
تحديات ذاتية (الخوف من الفشل /ضعف الثقة ..الخ)
تحديات مجتمعية (نظرة املجتمع /رفض املجتمع ..الخ)

التكرار
20
19
18
16
14
12
8
5
3

النسبة
%100
%95
%90
%80
%70
%60
%40
%25
%15

ً
وقد تشترط الجهة الداعمة شروطا كثيرة لتقديم الدعم للمشروع .من أمثلة الشروط املطلوبة من الجهات الداعمة :دراسة الجدوى االقتصادية
ً
للمشروع ،املقابلة الشخصية ،شرط نجاح املشروع وهو األمر الذي علقت عليه إحدى السيدات بأن هذا الشرط صعب عليها أمورا كثيره كون مشروعها
ً
كان متعثرا وترغب بالدعم املالي إلعادة هيكلة املشروع .وقالت أخرى" لو ان مشروعي ناجحا  %100ملا طلبت الدعم املالي".
يأتي تحدي ضعف املوارد املالية في املرتبة الثالثة بنسبة  18( %90سيدة) حيث يعتبر تمويل أي مشروع في بدأيته من أصعب املعضالت فالبد من
توافر رأس مال كاف للمشروع باإلضافة إلى مبلغ ملواجهة املخاطر وهو االمر الذي يصعب توافره إلى حد ما عند أغلب األشخاص .ولهذا السبب تقدم
البنوك قروض داعمه (بأسعار فائدة) للمنشآت الصغيرة واملتوسطة كما تقدم املؤسسات املجتمعية الغير ربحية قروض حسنة بدون أسعار فائدة لدفع
عجلة هذه املنشآت والتي تساهم في نمو االقتصاد املحلي خالل الفترة القادمة.
صعوبة الحصول على كفاءات في بعض التخصصات لخدمة املشروع احتل املرتبة الرابعة بنسبة  16( %80سيدة) .ويعتبر من أهم الصعوبات التي
تحدث فيها رائدات األعمال حيث اشارت إحدى السيدات انها اضطرت للقيام بكل املهن عند قيام املشروع سواء كان محاسبة أو ادارة أو موارد بشرية
لعدم توفر الكفاءات أو باألحرى ارتفاع اجور املهن والتي ال تستطيع تغطيتها في مراحل املشروع األولية .فوجود محاسب مصرح له للمشروع على سبيل
املثال يكلفهن الكثير .االمر الذي أكدته سيدة أخرى بأنها بحاجة إلى محاسبين متمرسين ولكنها لم تجد اال من فئة االجانب واملجال الذي تعمل فيه يشترط
شرط السعودة في املهن مما شكل لها صعوبات في إجراء العمليات املحاسبية بإتقان إلى ان استطاعت النهوض باملشروع ومن ثم تعيين محاسبيين مهنيين.
وذكرت أخرى ان سبب تعثر مشروعها هو عدم وجود محاسب للمشروع واعتقادها أن بإمكان أي شخص القيام باملهمة مما أدى إلى التدهور املالي
ً
للمشروع .ال سيما أن أغلب التحديات يوجد لها حلول حاليا بفضل دعم الدولة وسعيها لتحقيق الرؤية حيث تم إنشاء منصات تربط بين رواد األعمال
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وأصحاب املهن أو املرشدون مثل منظومة الريادة السعودية 11إال أن تفعيل تحقيق االهداف املرجوة من قبل هذه الجهات يمكن ان يكون هو السبب وراء
ً
هذا التحديات .كما ان ضعف عملية الحصول على املعلومات تعد سببا من أسباب وجود الفجوة بين رواد األعمال والجهات املعنية .حيث ان معظم أفراد
العينة أكدن بأنهن ال يعلمن عن وجود هذه املنصات عند اخبارهم عنها .وهنا يمكن الربط بين هذا االمر وعقبة ضعف مصادر املعلومات والتي شكلت
 12( %60سيدة) واحتلت املرتبة السادسة في ترتيب التحديات حيث ذكرن ان الحصول على معلومات كافية عن خطوات البدء بمشروع إلى ان يتم افتتاحه
ً
فعليا يعتبر امرا صعبا وغير واضح لهن .ووصفت إحدى سيدات األعمال ان اإلجراءات تتسم "بالضبابية" وعانت كثيرا للحصول على معلومات تفيدها في
افتتاح مشروعها قبل خمس سنوات .ومما ال شك فيه ان ما تقوم به هيئة منشآت 12في األونة األخيرة هو الحل املناسب لهذا التحدي حيث نظمت العديد
من الفعاليات املسماة "بيبان" في مختلف املناطق لتوعية رواد األعمال واتاحة الفرصة لهم ملقابلة ممثلين من كل الجهات املعنية.
كما أشارت 14سيدة أعمال ( )%70إلى أن القوانين الحديثة في اململكة مثل قانون فرض الضرائب وقانون الرسوم على العمالة الوافدة تؤثر على
نجاح املشروعات الصغيرة واملتوسطة .وقد يكون التأثير اقوى في حالة املشاريع التي لها سنين طويلة حيث ذكرت إحدى رائدات األعمال أنها اضطرت إلى
استبدال العمالة الوافدة بأخرى سعودية االمر الذي حتم عليها زيادة االجور .كما ان بعض العمال االجانب تركن العمل بسبب فرض الرسوم على عوائلهن.
كما ذكرت أخرى بان قانون الضرائب حتما سيؤثر على ربحية مشروعها بعد انتهاء فترة االعفاء .والجدير بالذكر ان رائدات األعمال في املجال التعليمي (6
سيدات) ال يعانين من هذه القوانين حيث تتحمل الدولة فواتير الضرائب على املؤسسات التعليمية كما ان نسبة السعودة تكاد تكون .%100
يأتي في املرتبة السابعة تحدي ارتفاع سعر الفائدة على قروض الدعم املقدمة من البنوك .فقد ذكرت إحدى سيدات األعمال بأن سعر الفائدة
يؤدي إلى تعثر املشروع وزيادة االقتراض .كما اكدت بأنها حصلت على قروض متتالية لعدم مقدرتها على سداد الدين واملشروع لم يحقق ارباحه املرجوة
حتى االن .وتعتبر هذه الصعوبة محدودة بأولئك السيدات الالتي يلجئن للبنوك املحلية لالقتراض ،حيث انه من املتوقع أن البنوك تضع هامش ربح عال
على قروضها املقدمة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة .إال أن ظهور جهات متخصصة غير ربحية في األونة االخيرة هدفها دعم املشروعات الصغيرة
واملتوسطة على غرار صندوق املئوية وباب رزق جميل وغيرها من الهيئات الداعمة ساعد في الحد من استغالل البنوك لحاجة اصحاب املشاريع .وذكرت
إحدى رائدات األعمال الناجحات بأنها استفادت من صندوق املئوية وبدأت مشروعها في املجال التعليمي ولم تعاني من قروض البنوك املحلية.
تأتي التحديات الذاتية واملجتمعية في اخر القائمة بنسبة %25و  %15على التوالي .فقد ذكرت بعض رائدات األعمال أن عوامل مثل الخوف من
الفشل وضعف الثقة قد تؤثر على نجاح املشروع حيث أن األمر يتطلب حد من املخاطرة .كما أن املجتمع له دور كبير في التأثير على صاحب املشروع ً
سواء
ً
ً
سلبا أو أيجابا.
• نتائج اجابات السؤال الثالث :ما دوراملشاريع الصغيرة واملتوسطة في مستويات التمكين للمرأة السعودية؟
ً
تضمنت االجابات على السؤال الثالث االجابة بنعم أو ال وتم اتباع طريقة تحليل التكرارات لثالث أنواع من التمكين؛ أوال :التمكين الشخص ي
ويتضمن مدى تأثير املشاريع على الجوانب الشخصية لرائدة األعمال السعودية وتم تحديد ثالث مؤشرات لهذا الجانب وهي ( )1الخبرة العملية االدارية،
ً
( )2تطوير املهارات الذاتية و( )3قوة الشخصية .ثانيا :التمكين االقتصادي ويتضمن مدى مساهمة املشروع في تمكين املرأة السعودية اقتصاديا من خالل
ً
ثالث مؤشرات وهي ( )1تحسين الدخل )2( ،توظيف الشباب السعودي و( )3تحسين جودة الحياة (الرفاهية) ،ثالثا :التمكين االجتماعي بأن يكون لرائدة
األعمال السعودية دور في خدمة املجتمع من خالل مؤشرين وهي ( )1تطوير وتحسين تعليم االبناء )2( ،تقديم برامج خدمة مجتمعية.
اظهرت نتائج االجابات (جدول  )6ان للمشاريع دور مهم في تعزيز هوية املرأة السعودية ورفع مستوى الثقة بقدراتها سواء من حيث نظرتها لنفسها
أو نظرة املجتمع املحيط لها ،حيث اجابت  19سيدة أعمال بنسبة عالية جدا ( )%95بأن دخولها لعالم املشاريع عزز من شخصيتها وثقتها بإمكاناتها وقدراتها.
ً
كما أظهرت النتائج أن افتتاح املشروع ساهم أيضا في تطوير املهارات القيادية لرائدات األعمال حيث أكدت  14سيدة بنسبة ( )%70بأنهن ُيدرن مشروعاتهن
بأنفسهن مما عزز املهارات القيادية الالزمة إلدارة أي مشروع .على سبيل املثال ذكرت إحدى رائدات األعمال أنها لم ترى النجاح الفعلي ملشروعها اال بعد
أن قامت بإدارته بنفسها والوقوف على كل التفاصيل بعد ان تعلمت الكثير من ادارتها ملشروعها واكتسبت الخبرة الالزمة .كما اجابت تقريبا نصف
املشاركات بنسبة  %55بأن افتتاح مشروعها الخاص بها لعب دورا مهما في تحسين املهارات الذاتية املختلفة مثل مهارات االتصال ،حل املشكالت واالبتكار
وغيرها من املهارات .ويمكن القول هنا أن دخول املرأة لعالم املشاريع يحقق بدرجة كبيرة التمكين الشخص ي لها حيث تمثل االجابات بنعم على سؤال
التمكين الشخص ي في الثالث مؤشرات نسبة أعلى من .%50

 11منصة تربط بين أطراف منظومة ريادة األعمال في اململكة بهدف دفع عجلة نمو ريادة األعمال فيهاhttps://seelab.sa.com/ar .
ً
 12أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة "منشآت" عام  ،2016وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة في اململكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقا ألفضل املمارسات
العامليةhttps://www.monshaat.gov.sa/ar .
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جدول ( :)6دور املشاريع الصغيرة واملتوسطة في مستويات التمكين للمرأة السعودية
نوع التمكين
التمكين الشخص ي

التمكين االقتصادي

التمكين االجتماعي

• افتتاح املشروع له دور في تعزيز هوية املرأة السعودية وزيادة مستوى الثقة بقدراتها

نعم
19

ال
1

النسبة
%95

املؤشرات
• افتتاح املشروع له دور في تطوير املهارات القيادية لدى املرأة السعودية

14

6

%70

• افتتاح املشروع له دور في تحسين املهارات الشخصية الالزمة لرائدة األعمال

11

9

%55

•

ساهم املشروع في تحسين دخل االسرة

16

4

%80

•

يساهم املشروع في توظيف الشباب السعودي

16

4

%80

•

ساهم املشروع في تحسين جودة الحياة

14

6

%70

•

ساهم املشروع في تحسين جودة تعليم االبناء

11

9

%55

•

يساهم املشروع في الخدمة املجتمعية

8

12

%40

فيما يخص التمكين االقتصادي ،فقد أشارت النتائج إلى أن املشاريع الصغيرة واملتوسطة تساهم في تحسين دخل االسرة ،حيث اجابت  16سيدة
أعمال بنسبة ( )%80إن املشروع يحقق أرباح تساهم في تحسين الدخل وتنويعه .والجدير بالذكر أن االربع مشاريع املتبقية تعتبر متعثرة حيث أكدت
مالكات هذه املشاريع على أهمية تقديم الدعم الالزم للمشاريع في حال التعثر مثل الدعم االستشاري أو التمويلي أو الدعم بالكوادر البشرية املؤهلة
للنهوض باملشروع وحمايته من الفناء .يأتي بنفس التأثير دور املشروع في توظيف شباب وشابات سعوديين حيث بلغت االجابات بنعم 16اجابة بنسبة
( )%80وأكدن سيدات األعمال حرصهن على دعم وتوظيف الشباب السعودي لتحقيق رؤية الوطن والتي تساهم في دفع عجلة التنمية االقتصادية
وتخفيض البطالة .كما يأتي باملرتبة الثالثة مدى مساهمة املشاريع في تحسين جودة الحياة بشكل عام واملقصود هنا تحقيق مستويات من الرفاهية مثل
امتالك السكن ،السفر والترفيه واقتناء السلع الكمالية أو الفاخرة .حيث ذكرت  14سيدة أعمال ( )%70بأن جزء من دخل املشروع يخصص للسفر
والترفيه ،وأكدت إحدى رائدات األعمال بأنها لم تقتني سلع كمالية مثل الذهب واملجوهرات إال بعد نجاح مشروعها .كما أشار البعض إلى أنهن يعتبرن
أنفسهن انتقلن بأسرهن إلى طبقة اجتماعية أعلى بعد افتتاح املشروع بسنوات .االمر الذي يؤكد ان املشاريع الناجحة حتما لها دور تنموي اقتصادي
يساهم في تحسين جودة الحياة والتي تعتبر أحد أهم اهداف رؤية .2030
وأشارت االجابات على النوع الثالث من أنواع التمكين وهو التمكين االجتماعي بأن ما نسبته  %55من املشاركات يؤيدن أهمية املشروع ومساهمته في
تحسين جودة تعليم االبناء مؤكدات بأن أبنائهن يرتادون مدارس خاصة أو عاملية ذات جودة عالية أو أنهن يخصصن مبالغ لتعليم االبناء خارج اململكة في
فترة العطالت الصيفية .وتؤكد نسبة االجابات بأن دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة اململوكة لسيدات سعوديات يساهم في زيادة مشاركتها وتمكينها في
محيطها االسري واالجتماعي .أما على الصعيد املجتمعي وخدمة مجتمعها فقد أشارت االجابات إلى ان عدد  8رائدات أعمال لديهن وعي بضرورة مشاركة
ً
املشروع في تقديم خدمات مجتمعية وقمن فعال بتقديم وتنظيم ملتقيات توعوية أو خيرية ملجتمعاتهن .كما نوهت إحدى املشاركات بأنها اخذت على عاتقها
عقد دورات تدريبية لسيدات من املجتمع في القيادة االدارية وتطوير الذات ومواضيع عدة.

الخاتمة والتوصيات:
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة على مستويات تمكين املرأة بأنواعها .ولتحقيق الهدف املنشود تم استخدام
األسلوب الكمي والنوعي كالهما إلجراءات الدراسة واستخالص النتائج .اعتمد األسلوب الكمي على مسح عينة مكونة من  249مشروع مملوك بواسطة
سيدات سعوديات وتم الحصول على العينة من خالل برنامج كفالة والذي يقدم دعم للمشاريع الصغيرة واملتوسطة .هدف األسلوب الكمي إلى التعرف
على مالمح عملية دعم املشاريع ومحدداتها والعوامل املؤثرة عليها ،كما يهدف التحليل االحصائي إلى معرفة مواصفات رائدات األعمال من النواحي
االجتماعية والتعليمية وأنواع القطاعات التي تفضل املرأة السعودية الدخول إليها واالستثمار من خاللها .أما استخدام األسلوب النوعي فقد اعتمد على
أسلوب املقابلة الشخصية مع  20رائدة أعمال من مختلف مناطق اململكة .وتم اإلجابة على األسئلة الثالثة الرئيسية للدرأسة .وخالصة النتائج النوعية
الخاصة باملحور األول وهو دراسة املحفزات التي تدفع املرأة السعودية للدخول إلى عالم املشاريع ان الدوافع النفسية واملادية لها تأثير قوي في تحفيز
سيدات األعمال للبدء في مشاريعهن الخاصة بهن .أما نتائج اإلجابة على السؤال الثاني للدراسة وهو التحديات التي تواجه املرأة السعودية عند دخولها
لعالم املشاريع فقد تصدر "االفتقار إلى الدعم االرشادي والحصول على االستشارات التي تدعم املشروع" قائمة التحديات ،يليه تعقيد اإلجراءات الحكومية
وضعف املوارد املالية وصعوبة الحصول على كفاءات مهنية في بعض التخصصات.
أشارت نتائج اإلجابات على السؤال الثالث وهو مدى تأثير املشروع على مستويات تمكين املرأة االجتماعي واالقتصادي واالجتماعي إلى أهمية تأثير
املشروع على تمكين املرأة الشخص ي من حيث التأثير على السمات الشخصية والقيادية للمرأة بنسبة إجابات (نعم) تفوق  %50في الثالث املؤشرات
املستخدمة .ال يقل أهمية كون املشروع عامل مؤثر رئيس في تمكين املرأة اقتصاديا من حيث تحسين دخل االسرة واملساهمة في توظيف الشباب السعودي
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وتحسين جودة الحياة بشكل عام .اما بالنسبة لدور املشروع في تمكين املرأة اجتماعيا من حيث تحسين تعليم األبناء وتقديم الخدمات املجتمعية فكانت
اإلجابات بنعم أقل من نسبة .%50
وبناء على النتائج التي تم التوصل اليها ،توص ي الدراسة بعدة توصيات تساهم في النهوض بتمكين املرأة من خالل دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة:
• إنشاء مظلة ارشادية تقدم دعم استشاري أو تدريبي للمشروعات في حال تعثرها أو مرورها باملصاعب خصوصا في املرحلة األولى لتأسيس املشروع.
ففي اليابان على سبيل املثال أنشأت عدة جهات لتقديم مثل هذا النوع من الدعم للمشروعات الصغيرة (العبادي.)2015 ،
• تفعيل دور الجهات املقدمة للدعم بشكل أكبر وأيصال املعلومة إلى الشريحة املستهدفة من رواد األعمال من خالل ربط جميع الجهات املقدمة ألي
نوع من الدعم باملظلة االرشادية.
• إنشاء منصة تربط رواد األعمال بأصحاب الكفاءات املختلفة من الشباب السعودي لتسهيل عملية البحث عن أي كفاءة والتواصل معها .مع االخذ
ً
باالعتبار أهمية دعم الدولة في هذا الجانب من حيث دعم رائدة األعمال بجزء من أجور هذا الكفاءات خصوصا املرتفعة منها.
• عقد املؤتمرات وامللتقيات على غرار "بيبان" املقدم من خالل منشآت والتي تخدم رواد األعمال وتساهم في رفع الوعي لديهم وتقديم املعلومات الالزمة
ً
لهم وتعريفهم باملنصات املوجودة حاليا.
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Abstract: The study aimed to investigate the impact of supporting small and medium enterprises (SMEs) on
different levels of the women’s empowerment. The study used the statistical analysis that is based on secondary
data obtained from “Kafala” initiative as one of the supporting agencies for SMEs in the Kingdom. The study also
used qualitative approach based on interviewing 20 Saudi female entrepreneurs from different regions in the
Kingdom. Findings indicated that women in Saudi Arabia are driven by psychological and material motives when
establishing new business. Results also showed that supported ventures mostly contribute to the personal and
economic empowerment for female entrepreneurs with a positive response exceeding 50% in all indicators. Results
also showed modest evidence of the impact of SMEs on social empowerment with a positive response below the
50% in all indicators.
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امللخص:
هدفت الدراسة التعرف إلى أثر اليقظة االستراتيجية في إدارة املشاريع في شركات االتصاالت األردنية ،واعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي ،حيث
استهدفت العاملين في مستوى اإلدارتين العليا والوسطى في شركات االتصاالت األردنية ،والتي يعمل بها ( )217موظف وقد اعتمدت الدراسة العينة
العشوائية الطبقية املتناسبة ،حيث بلغت عينة الدراسة ( )153موظف ،وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية
( )P≤0.05لليقظة االستراتيجية بأبعادها (اليقظة التنافسية ،واليقظة التكنولوجية ،واليقظة التجارية ،واليقظة البيئية) في إدارة املشاريع بمجاالتها
مجتمعة (إدارة نطاق املشروع ،وإدارة الجدول الزمني في املشروع ،وإدارة تكلفة املشروع ،وإدارة جودة املشروع ،وإدارة تكامل املشروع ،وإدارة موارد املشروع،
وإدارة اتصاالت املشروع ،وإدارة مخاطر املشروع ،وإدارة مشتريات املشروع ،وإدارة أصحاب املصلحة في املشروع) في شركات االتصاالت األردنية ،وأن لليقظة
االستراتيجية بأبعادها مجتمعة لها أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05في مجاالت تحقيق أهداف إدارة املشاريع بأبعادها مجتمعة
(إدارة نطاق املشروع ،وإدارة الجدول الزمني في املشروع ،وإدارة تكلفة املشروع ،وإدارة جودة املشروع) في شركات االتصاالت األردنية ،كما أن لها أثر ذو
داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05في مجاالت وسائل إدارة املشاريع بأبعادها مجتمعة (إدارة تكامل املشروع ،وإدارة موارد املشروع ،وإدارة
اتصاالت املشروع ،وإدارة مخاطر املشروع ،وإدارة مشتريات املشروع ،وإدارة أصحاب املصلحة في املشروع) في شركات االتصاالت األردنية.
قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها تعزيز االهتمام بمعلومات اليقظة االستراتيجية ملا لها من أهمية كمورد معلوماتي استراتيجي ،من
خالل إنشاء وحدات أو خاليا لليقظة االستراتيجية في شركات االتصاالت األردنية لضمان الترتيبات التنظيمية التي تكفل عملها ،والتعريف بأهمية هذه
املعلومات لكافة املستويات االدارية من خالل إعداد دورات تأهيلية في هذا املجال ،وتعزيز االهتمام باليقظة البيئية في شركات االتصاالت األردنية والتي
تشمل كافة أنواع اليقظة االستراتيجية األخرى التي لم تشملها األنواع الرئيسية ،كاليقظة التشريعية واليقظة السياسية واليقظة القانونية واليقظة
االجتماعية ،واليقظة التنظيمية وغيرها وذلك من خالل االهتمام بالتشريعات والقوانين واملنتجات الصديقة للبيئة وتعزيز الوعي للموظفين باألمور
املتعلقة في هذه املجاالت وتعزيز االهتمام باملعايير الدولية إلدارة املشاريع في شركات االتصاالت األردنية وخاصة ادارة مخاطر املشروع ،وادارة نطاق
املشروع من خالل تحفيز املوظفين للحصول على الشهادات الدولية املعتمدة في هذا املجال ،وتشجيعهم على املشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل
التي تعقد في مجال إدارة املشاريع.
الكلمات املفتاحية :اليقظة االستراتيجية؛ إدارة املشاريع؛ املجاالت املعرفية؛ شركات االتصاالت األردنية.

املقدمة:
تشهد املنظمات املعاصرة تغيرات وتحوالت وتقلبات سريعة وجوهرية في البيئة الخارجية ومن عدة جوانب ،كالتكنولوجية ،والبيئية ،والتنافسية،
واالقتصادية ،والتجارية ،والسياسية وغيرها؛ مما يضفي عليها صفة التعقيد واالضطراب ،إضافة إلى ما أسهمت به العوملة من اتساع حدود املنافسة
ّ
وحدتها وتجاوزها جميع الحدود الجغرافية ،ولقد أصبحت املنظمات تسعى لالنتقال السريع إلى االقتصاد املبني على املعرفة ،والقائم على األصول املعرفية
ً
والفكرية ،واألكثر ارتباطا باملعلومة ،والساعي ملواكبة التطورات الحاصلة في البيئة الخارجية للمنظمة باستمرار ،فلم تعد املنظمات بحالة انتظار التغيرات
للقيام بردة الفعل بل عليها استباق معرفة األحداث قبل وقوعها مما يتيح لها السبق في التحرك قبل املنافسين ،وهذا يتطلب مراقبة املحيط بكل جوانبه
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ً
ً
ورصد اإلشارات الضعيفة للحصول على املعلومات االستباقية وبشكل مستمر تحسبا لألخطار وسعيا القتناص الفرص وهذا ما يشار إليه باليقظة
االستراتيجية ،وإن إدارة املشاريع تستلزم وجود أدوات ومعايير لدى املديرين واملنسقين القائمين عليها تساعدهم في إدارة وتخطيط وجدولة ورقابة املشروع،
ومن أهم هذه املعايير املجاالت املعرفية التي أصدرها معهد إدارة املشاريع ) ،(PMIواملعايير الخاصة بإدارة املشاريع التي أصدرتها املنظمة الدولية للمعايير
)(ISOولقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على مفهوم وأهمية اليقظة االستراتيجية بأنواعها وبيان أثر اليقظة االستراتيجية في إدارة املشاريع في
شركات االتصاالت األردنية واملتمثلة بشركة أورانج ،وشركة أمنية.
أهمية الدراسة:
ً
تستمد هذه الدراسة أهميتها من الناحية العلمية في تسليط الضوء على املعايير الدولية واملجاالت املعرفية املعتمدة عامليا في إدارة املشاريع وبيان
مدى أهمية اليقظة االستراتيجية في إدارة املشاريع املتمثلة بمجاالتها املعرفية ،وتسليط الضوء على اليقظة االستراتيجية بأنواعها املختلفة ،ووبيان أثرها
في إدارة املشاريع من نواحي كشف الجوانب الغامضة التي قد تواجه املشروع منذ بدايته وحتى نهايته ،وتوجيه مديري ومنسقي املشاريع نحو السعي
القتناص الفرص ،وتجنب التهديدات ،واستغالل عامل الوقت؛ لرد الفعل بشكل استباقي باستخدام معلومات اليقظة االستراتيجية.
وتكتسب الدراسة أهميتها التطبيقية ببيان مدى أهمية تبني مديري ومنسقي املشاريع في منظماتنا الوطنية باختالف طبيعتها وأنشطتها في استقراء
الجزء الخفي من اإلشارات الضعيفة القادمة من املحيط الخارجي بجمعها ،وتحليلها ،ونشرها؛ للتمكن من استشراف املستقبل واغتنام الفرص ،وتجنب
التهديدات أثناء البدء باملشروع ،والتخطيط له ،وتنفيذه ومراقبته ،إضافة إلى الحاجة املاسة إلى نتائج مثل هذه الدراسات التطبيقية التي تدعم املنظمات
الوطنية في تبني نهج لغرس ثقافة بقيم وفلسفة عمل جديدة تولي االهتمام ألهمية اليقظة االستراتيجية في إدارة املشاريع والتي بنجاحها تتحقق األهداف
ً
ً
االستراتيجية لها وخاصة أنها تعتبر موردا استراتيجيا ال يقل أهمية عن بقية موارد املنظمة.
أهداف الدراسة:
يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في التعرف إلى أثر اليقظة االستراتيجية في إدارة املشاريع في شركات االتصاالت األردنية ،ويتفرع من هذا الهدف
مجموعة من األهداف الفرعية ،تتمثل فيما يلي:
 .1التعرف إلى األهمية النس ـ ــبية للمجاالت املعرفية في إدارة املشـ ـ ــاريع وخاص ـ ــة التي تم إض ـ ــافتها في اإلص ـ ــدار السـ ـ ــادس للدليل املعرفي إلدارة املشـ ـ ــاريع
 PMBOK® Guideكإدارة أصحاب املصلحة والتي تم اعتمادها كمعايير عاملية إلدارة املشاريع في املعهد الوطني األمريكي للمعايير ).(ANSI
 .2التعرف إلى األهمية النس ــبية لليقظة االس ــتراتيجية بأنواعها املختلفة ،وألهمية دورها االس ــتراتيجي في كش ــف الجوانب الغامض ــة في املحيط القتناص
الفرص ،وتجنب التهديدات ،واستغالل الوقت؛ لرد الفعل بشكل مسبق.
 .3التعرف إلى أثر اليقظة االس ـ ـ ـ ــتراتيجية املتمثلة بأنواعها( :اليقظة البيئية ،واليقظة التكنولوجية ،واليقظة التجارية ،واليقظة التنافسـ ـ ـ ـ ـية) في إدارة
املشاريع بكافة مجاالتها.
 .4التعرف إلى أثر اليقظة االس ــتراتيجية في مجاالت تحقيق أهداف إدارة املش ــاريع املتمثلة ب ـ ـ ـ ـ ــ( :إدارة نطاق املش ــروع ،وإدارة الجدول الزمني للمش ــروع،
وإدارة تكلفة املشروع ،وإدارة جودة املشروع).
 .5التعرف إلى أثر اليقظة االس ــتراتيجية في مجاالت وس ــائل تحقيق أهداف إدارة املش ــاريع املتمثلة ب ـ ـ ـ ـ ــ( :إدارة موارد املش ــروع ،وإدارة اتص ــاالت املش ــروع،
وإدارة مخاطر املشروع ،وإدارة الشراء في املشروع ،وإدارة أصحاب املصلحة في املشروع.
مشكلة الدراسة:
تعتبر املشاريع الخطوة األولى في تنفيذ استراتيجيات املنظمات للوصول إلى تحقيق رسالتها Wheelen, Hunger, Hoffman & Bamford, 2015,
) ،)48وتتطلب املشاريع إدارة فاعلة تقوم بالتخطيط ألنشطتها ،وجدولتها ،واتخاذ جميع القرارات الالزمة؛ للوفاء بإنجازها بالوقت والتكلفة والجودة
املخطط لها ،والوصول إلى أهدافها املنشودة ،إن إدارة املشاريع تتطلب أدوات ووسائل ومعايير تساعد مديروا ومنسقو املشاريع في إدارة وتخطيط ورقابة
املشروع للوصول إلى أهدافه ،وهذا يتطلب منهم التيقظ الدائم للمحيط الخارجي بجميع جوانبه ،االقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسية ،والبيئية،
والتكنولوجية ،وغيرها إشارة إلى أن هذا املحيط يحمل الكثير من املعلومات الواضحة والغامضة والتي قد تحمل تأثيرا قد يحول دون تحقيق أهداف
املشروع وجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على اإلشارات الضعيفة واملعلومات الغامضة التي يمكن أن تؤثر في تحقيق أهداف املشروع في شركات
االتصاالت االردنية املتمثلة بـ (شركة زين ،شركة اورانج ،شركة أمنية) بشكل مباشر أو غير مباشر إذا لم نتمكن من التعامل معها بجمعها ،وتحليلها،
وتوثيقها ،ونشرها ،وعكسها على إدارة املشروع ،ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي" :ما أثراليقظة االستراتيجية في إدارة املشاريع
في شركات االتصاالت األردنية؟"
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أنموذج الدراسة:

شكل ( :)1أنموذج الدراسة
املرجع :نموذج الدراسة من إعداد الباحثان باالعتماد على املصادرالتالية وبتصرف:
• أبعاد املتغير املستقل (اليقظة االستراتيجية):
 ; Lesca, 1997حنان ،2018 ،محمود ;2017 ،بلحاج ;2017 ،عمر وملين ;2017 ،فالته.2013 ،
• أبعاد املتغير التابع (إدارة املشاريع):
 ; PMI, 2017; ISO, 2012; Schwalbe, 2014دهليز وعنبر.2017 ،

فرضيات الدراسة:
باالعتماد على مش ــكلة الدراس ــة وما تقتض ــيه متغيرات الدراس ــة ملعرفة أثر اليقظة االس ــتراتيجية في إدارة املش ــاريع في ش ــركات االتص ــاالت األردنية تم
صياغة الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسية األولى ( :)Ho1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لليقظة االستراتيجية بأبعادها (اليقظة التنافسية،
واليقظة التكنولوجية ،واليقظة التجارية ،واليقظة البيئية) في إدارة املشاريع بمجاالتها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية.
الفرضية الرئيسية الثانية ( :)Ho2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لليقظة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في مجاالت
تحقيق أهداف إدارة املشاريع بأبعادها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية.
الفرضية الرئيسية الثالثة ( :)Ho3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لليقظة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في مجاالت
وسائل إدارة املشاريع بأبعادها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية.
مراجعة األدبيات السابقة:
ً
أوال :مراجعة االدبيات السابقة في البيئة العربية:
• دراسة الشوابكة ( )2018بعنوان" :أثر اليقظة االستراتيجية في فعالية اتخاذ القرارات :الدور املعدل لنظم دعم القرار -دراسة تطبيقية على
شركات االدوية االردنية" :تناولت الدراسة اليقظة االستراتيجية بأبعادها املتمثلة باليقظة البيئية ،واليقظة التنافسية ،واليقظة التكنولوجية ،واليقظة
التجارية ،وشملت كافة املديرين من مستوى اإلدارة العليا والوسطى في شركات االدوية األردنية والبالغ عددهم ( )210موظف للوصول إلى أهدافها،
وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لليقظة االستراتيجية بابعادها في فعالية اتخاذ القرارات ،وكما بينت
الدراسة وجود تأثير لنظم دعم القرار في تحسين أثر اليقظة االستراتيجية في فعالية اتخاذ القرارات ،وأوصت الدراسة بضرورة التأكيد على استمرار
دعم وإلتزام اإلدارات في شركات االدوية األردنية بالعمل على تطوير آليات لتعزيز اليقظة االستراتيجية فيها من خالل توفير الدعم اإلداري ،واملالي،
واملعنوي الالزم لذلك ،لتمكينها من مواكبة املتغيرات البيئية املتسارعة.
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• دراسة حنان ( )2018والتي جاءت بعنوان" :تأثير نظام املعلومات على اليقظة االستراتيجية في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة :دراسة ميدانية
على بعض املؤسسات الجزائرية" :هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على القيمة االستراتيجية للمورد املعلوماتي وإعطاء نظام املعلومات واليقظة
االستراتيجية مكانة أكبر وأهم ،وشملت مجموعة من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائرية والتي بلغ عددها ( )80مؤسسة ،وتوصلت الدراسة إلى
ً
ً
ضرورة تبني فكرا جديدا وأساليب إدارية حديثة للتعامل مع التغيرات البيئية ،وتسخير الكفاءات البشرية الالزمة لتولي مهام اليقظة االستراتيجية والتي
ً
تحتاج إلى املهارة والخبرة في التعامل مع املعلومة ومعالجتها ،أضافة إلى تأهيل فرق من اليقظين حتى يصبحوا جزءا من نسيج املؤسسة لتشكيل عامل
حسم في مواجهة غموض املستقبل.
• دراسة عمر وملين ( )2017بعنوان" :آليات تطبيق اليقظة االستراتيجية باملؤسسات االقتصادية الجزائرية "نموذج مقترح" :دراسة تطبيقية
بمؤسسة اإلسمنت بالشلف" :هدفت الدراسة التعرف إلى أساسيات اليقظة االستراتيجية ،ومكوناتها ،وطرقها ،وأساليبها ،وإظهار أهمية التكيف
والتفاعل مع البيئة من أجل تطبيق مفهوم اليقظة االستراتيجية وتقديم نموذج مقترح لتطبيق آليات اليقظة االستراتيجية باملؤسسات االقتصادية
الجزائرية ،وتناولت الدراسة اقتراح نموذج لجهاز اليقظة االستراتيجية ،والذي يتكون من ثالث لجان؛ األولى مختصة باليقظة التنافسية (للتعرف على
املنافسين الحاليين واملستقبليين وكل ما له عالقة بهم واالستراتيجيات املتبعة من قبلهم) ،والثانية مختصة باليقظة التكنولوجية (للكشف عن
التطورات واملستجدات الحاصلة في امليادين التقنية والتكنولوجية) ،والثالثة مختصة باليقظة التجارية (لالهتمام بالزبائن والنشاطات التجارية
للمنافسين ومختلف موردي املواد األولية).
• دراسة دهليز وعنبر ( )2017بعنوان" :أثر املجاالت املعرفية إلدارة املشاريع على جودة املشروع في املؤسسات األهلية في فلسطين" :هدفت الدراسة
التعرف إلى مدى تطبيق املؤسسات األهلية في قطاع غزة للمعايير الدولية إلدارة املشاريع ،ودور تلك املعايير في زيادة جودة املشروع والعالقة بينهما .وتكون
مجتمع الدراسة من مديري ومنسقي املشاريع في املنظمات األهلية العاملة في قطاع غزة والبالغ عددهم ( )560منسق ومدير مشروع ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )220منسق ومدير مشروع ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين توفر املعايير الدولية إلدارة املشاريع املتمثلة باملجاالت املعرفية وبين
ً
زيادة جودة املشروع وكانت إدارة موارد املشروع أكثر املعايير تأثيرا.
ً
ثانيا :مراجعة االدبيات السابقة في البيئة األجنبية:
•

دراسة ) Didehvar, Teymourifard, Mojtahedi and Sepasgozar (2018بعنوانAn Investigation on Virtual Information Modeling ":

" "Acceptance Based on Project Management Knowledge Areasالتحقيق من قبول نمذجة املعلومات االفتراضية باالعتماد على املجاالت
املعرفية إلدارة املشاريع" :جاءت الدراسة لتسليط الضوء على فوائد وتحديات نمذجة املعلومات االفتراضية كأسلوب جديد مبتكر في مجال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت باالعتماد على املجاالت املعرفية إلدارة املشاريع في قطاع البناء في مدينة طهران في ايران ،وأظهرت نتائج الدراسة أن  %64من
املستجوبين يشيرون إلى أن اهم املزايا والتحديات املتعلقة باستخدام نماذج املعلومات االفتراضية تتعلق بمجال التكامل وأن تنفيذ نماذج املعلومات
االفتراضية له تأثير كبير على إدارة تكامل املشروع مقارنة مع املجاالت املعرفية األخرى إلدارة املشاريع وأن اإلدارة الدقيقة للمعلومات االفتراضية أمر
ضروري لتحسين أداء املشروع وكفاءته.
• دراسة ( Carvalho de Almeida, Lesca and Canton )2016بعنوانIntrinsic motivation for knowledge sharing- competitive " :
" "intelligence process in a telecom companyالدافع الجوهري لتبادل املعرفة -عمليات الذكاء التنافس ي في شركة االتصاالت" :هدفت
ً
ً
الدراسة استكشاف املتغيرات أو السلوكيات التي تشكل دافعا أو رادعا للموظف من مشاركة املعرفة فيما بتعلق بالبيئة التنافسية للشركة ،وتمثلت
عينة الدراسة في شركة اتصاالت توفر االتصاالت الصوتية والبيانات في أمريكا الالتينية ،وتوصلت الدراسة إلى أنه من الضروري إبراز أهمية وجود نظام
معلومات لدعم مشاركة املعرفة بشكل عام وخاصة في عمليات الذكاء التنافس ي ،ويجب على املمارسين االنتباه إلى تنفيذ هذا النظام وضمان دعم كافي
لجمع املعلومات ،وتقاسمها لتصبح بذلك وسيلة فعالة لتسهيل التفاعل بين األفراد وتبادل املعرفة ،وان دعم العالقات هي احدى طرق تحفيز الدوافع
الذاتية مثل االجتماعات الرسمية لتبادل املعرفة ،إضافة إلى انه على املديرين توخي الحذر في استخدام املكافآت وخاصة في أنشطة تبادل املعرفة.
•

دراسة ( Dunmark, Baroudi, and Pullen )2015بعنوانA study of project management knowledge and sustainable outcomes in " :

" "Thailand’s reproductive health projectsاملجاالت املعرفية إلدارة املشاريع والنتائج املستدامة في قطاع الصحة اإلنجابية في تايالند" :هدفت
هذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين إدارة املشاريع الخاصة بمشاريع الصحة اإلنجابية في تايالند والنتائج املستدامة لها في ضوء مدى مساهمة إدارة
املشاريع في تحقيق النتائج طويلة األجل أو املستدامة؛ وتبين من نتائج الدراسة أن مشاريع الصحة اإلنجابية في تايالند تعتمد على دليل إدارة املشاريع في
املجاالت املعرفية ،وأن هناك مجاالت معرفية تؤثر في تنفيذ ونجاح املشاريع وهناك عالقة بين استخدام هذه املجاالت املعرفية ونتائج املشروع وتوصلت
ً
الدراسة إلى أن إدارة نطاق املشروع وإدارة التكامل في املشروع ،وإدارة الجودة في املشروع كانت أكثر املجاالت املعرفية تأثيرا على النتائج املستدامة ملشاريع
الصحة اإلنجابية وأن جميع املجاالت املعرفية املدرجة تؤثر في تحقيق النتائج املستدامة بشكل متفاوت ،كما أظهرت نتائج الدراسة وجود نقص في
عمليات إدارة املشاريع والتي تضمن الوصول إلى النتائج املرجوة من هذه املشاريع.
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• دراسة ( Savescu )2014بعنوان:
ً
" "الجوانب املتعلقة باالستراتيجية التنافسية في الشركات املتيقظة تكنولوجيا" :قدمت هذه الدراسة بعض الجوانب املتعلقة باليقظة التكنولوجية
كأداة جيدة وفعالة تستخدم في تقييم املشاريع ،وبناء االستراتيجيات التنافسية في املنظمات ،وتوصلت الدراسة إلى أن نقل التكنولوجيا عنصر أساس ي
في االبتكار ،فاالبتكار هو "إنتاج ،واستيعاب ،واستغالل الحداثة ،في املجاالت االقتصادية واالجتماعية الناجحة ".فعادة ما ينتج عنه سلعة أو خدمة،
أو عمليات تحسين مستمرة في املنظمة .ويجب أن يمتد هذا االبتكار إلى سياسات املنظمات ،وقدراتها اإلبداعية واإلنتاجية؛ للتمكن من زيادة قدرتها
التنافسية ،فهو األداة األساسية للمنظمات إلنشاء ميزة تنافسية ،وتقديم قيمة متميزة للعمالء.
" )Aspects Regarding the Competitive Strategy in Companies with Technologic Vigilance (Part II

اإلطار النظري للدراسة:

ً
أوال :اليقظة االستراتيجية:
 .1مفهوم اليقظة االستراتيجية:
عرفت ليسكا ( ) Lescaاليقظة االستراتيجية بأنها" :عملية جماعية مستمرة تقوم بها مجموعة من األفراد طواعية ،وتستخدم معلومات استباقية
حول التغييرات التي قد تحدث في البيئة الخارجية للمنظمة ،من أجل خلق الفرص والحد من التهديدات واألخطار الناتجة عن عدم اليقين بشكل عام،
مما يسمح للمنظمة التصرف بسرعة وفي الوقت املناسب" ،وعرفها جاكوبياك ) )Jakobiakبأنها "مراقبة وتحليل البيئة العلمية والتكنولوجية ،واألثار
االقتصادية الحالية واملستقبلية ،الستنتاج التهديدات وفرص التطوير" ،فيما عرفها كارتر ) (Cartierعلى أنها "التحكم في املعلومة بهدف مراقبة البيئة
السياسية واالقتصادية للمؤسسة" ).)Lesca, 1997, 27
 .2أنواع اليقظة االستراتيجية:
تختلف أنواع اليقظة االستراتيجية باختالف الغاية منها ،وبالنسبة للعديد من الباحثين ال يمكن حصر اليقظة االستراتيجية بأنواع محددة ،فمنهم
من يرى أن الثورة التكنولوجية هي من أسهمت في خلق الصراعات في مجاالت اإلبداع واالبتكار فهي في أساسها تكنولوجية ،ويرى اآلخرون بانها تأخذ بعدا
ً
ً
تنافسيا ،وتجاريا ) ،) Bulinge, 2002, 175لكن املتفق عليه أن اليقظة غايتها استراتيجية مهما تعددت جوانبها وتنوعت أبعادها ،ومن أشهر أنواع اليقظة:
• اليقظة التنافسية:
لقد عرف باتريون ) (Patreyronاليقظة التنافسية بأنها "العملية اإلعالمية التي يتم من خاللها جمع البيانات عن البيئة التنافسية للمنظمة من
مصادرها املختلفة ،وتحويلها إلى معلومات ذات معنى تتيح للمنظمة ّ
التعرف املسبق على منافسيها الحاليين واملحتملين ،وكل العناصر والقوى التنافسية
ً
ذات التأثير الحالي واملتوقع على قدرتها ومكانتها التنافسية ،انطالقا من رصد قدرات وإمكانيات املنافسين ،وتحديد نقاط القوة لديهم ،وأداؤهم الحالي
واملستقبلي" ) .(Patreyron, 1994, 19وقام هيرينج ) )Herringبتصنيف املعلومات التي بحاجتها املنظمة لصياغة استراتيجياتها إلى فئتين رئيسيتين
( )Herring, 1992تتعلق األولى باملعلومات الخاصة باملنظمة من حيث القدرات واملوارد ،أما الفئة الثانية فتتعلق باملعلومات املرتبطة بالبيئة الخارجية
للمنظمة بما فيها من زبائن ،ومنافسين ،وهيكل الصناعة ،ومختلف القوى التنافسية املكونة للسوق ،وتعبر الفئة الثانية عن معلومات اليقظة التنافسية
املتمثلة في النشا ط الذي تحدد املنظمة من خالله منافسيها الحاليين واملحتملين واستراتيجياتهم ،وتوجهاتهم املستقبلية ،بهدف استباق كل قرار من شأنه
التشويش على نشاط املنظمة أو يقود إلى فرصة يجب اقتناصها (.)Lesca, Boulifa & Ben Soltane, 2003
• اليقظة التكنولوجية:
تشير اليقظة التكنولوجية ن وجهة نظر ليسكا ) (Lescaإلى الجهد الذي تبذله املؤسسة والوسائل التي توفرها والترتيبات التي تقوم بها بغرض أن
تكون على اطالع بأي تطورات وابتكارات جديدة في مجال التكنولوجيا التي تؤثر عليها ،أو من املحتمل أن تؤثر عليها في املستقبل )(Patreyron, 1994, 144
ً
 ،ويرى جاكوبياك ) )Jakobiakأن اليقظة التكنولوجية تتخطى اإلطار البسيط للتكنولوجيا؛ فهي تغطي مجاال أوسع ،فهي عبارة عن" :رصد وتحليل اآلثار
العلمية والتقنية والتكنولوجية واالقتصادية الحالية واملستقبلية ،لالستدالل على التهديدات ،والفرص املتاحة للتنمية )ّ ،(Jakobiak, 1992, 4
وعرفها
غوجن ) )Goujonعلى أنها" :مراقبة وتحليل البيئة العلمية والتقنية والتكنولوجية ثم تزويد متخذي القرارات االستراتيجية باملعلومات املنتقاة واملعالجة"
(ّ ،)Bouchicha & Bouyahyaoui, 2012
وتعبر اليقظة التكنولوجية عن النشاط الذي تقوم من خالله املنظمة بتحديد التقنيات والتكنولوجيات التي
تمارس مهامها باالعتماد عليها ،بهدف متابعة التطورات التي بإمكانها التأثير على مستقبلها ،وهي تعتمد على املعلومات العلمية املتاحة ضمن قواعد البيانات
واملنشورات (.)Majid & Khoo, 2009
• اليقظة التجارية:
تهتم اليقظة التجارية بالزبائن واألسواق واملوردين فهي تتعلق بمواكبة احتياجات العمالء املتغيرة على املدى البعيد وتهتم باألسواق وتغيراته ،وهي
التي تتمكن من خاللها املنظمة من رصد املعلومات املؤثرة واملتأثرة بسلوكها التجاري وسلوك املستهلكين والزبائن الحاليين واحتياجاتهم املعلنة وغير
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املعلنة ،وكذلك الزبائن املحتملين وتوقعاتهم ،فهي النشاط الذي يهتم بدراسة العالقات التجارية للمنظمة بينها وبين مورديها وزبائنها ،ومتابعة التطور في
حاجات املستهلكين وسلوكياتهم وتتعرف على مواطن قوتها وضعفها أثناء تعاملها مع مورديها وزبائنها (فالته ،)92 ،2013 ،وتعد اليقظة التجارية أكثر أنواع
اليقظة ربحية على املدى القصير الرتباطها بالتعامالت الجارية للمنظمة وتعكس طبيعة عالقاتها التجارية مع زبائنها ومورديها ،كما أن تمتد ملدى متوسط
ألنها تعبر عن السياسات التجارية للمؤسسة ،وقدراتها التعاقدية والتفاوضية ،والتزاماتها املالية ،مع أطراف التعاقد سواء كانوا زبائن أو موردين ( Da
.)Silva, 2002, 42.
• اليقظة البيئية:
تهتم اليقظة البيئية بجميع املجاالت التي لم تتطرق لها األنواع السابقة من اليقظة ،فهي تتعلق بأنماط السلوك في الجوانب التشريعية ،والسياسية،
واالجتماعية ،واالقتصادية ،والجيوسياسية ،فهي تهتم بمكونات البيئة الخارجية العامة غير املرتبطة بشكل مباشر باملنظمة وتشمل (العابدين،2012 ،
:)37-34
أ .اليقظة االجتماعية :وهي املالحظة والتنقيب في البيئة االجتماعية والثقافية للتمكن من االطالع الدائم بأهم التطورات الحاصلة في تلك البيئة من
العادات والتقاليد ،والصراعات والتغيرات الدينية والعرقية والتركيبات الثقافية واألخالقية  .وتسمح اليقظة االجتماعية بإظهار العديد من التحوالت
ً
ً
مثل التغيرات الديمغرافية وتطورات املدن والصراعات والتصدعات التي قد تحصل في املجتمع والتي من شأنها أن تشكل خطرا أو تحدث توترا
للمنظمة.
ب .اليقظة االقتصادية :وترتبط اليقظة االقتصادية بجميع التغيرات التطورات الحاصلة في البيئة االقتصادية للمنظمة ،حيث تتابع املنظمة أنشطة
البنوك وما يتعلق بها والوضع االقتصادي العام ،ومستوى الدخل واألجور وأسعار االستهالك واإلنتاج وغيرها من األنشطة االقتصادية.
ج .اليقظة السياسية والتشريعية :تهدف اليقظة السياسية والتشريعية إلى متابعة التطورات الحاصلة في البيئة السياسية من قوانين وإجراءات
ومعايير وقرارات وتسهيالت وإعفاءات وغيرها من األمور التشريعية والسياسية كقرارات منع االستيراد للمواد الخام أو املنتجات وقوانين تشجيع
االستثمار والتي لها تأثير حالي أو مستقبلي على نشاط املنظمة ويمكن إضافة أنواع أخرى لليقظة في هذا املجال مثل اليقظة اإليكولوجية واليقظة
الجيوسياسية.
ً
ثانيا :إدارة املشاريع:
 .1مفهوم املشروع:
لقد عرف معهد إدارة املشاريع ( )Project Management Institute, PMIاملشروع بأنه "سعي مؤقت إليجاد خدمة أو منتج أو نتيجة فريدة" (PMI,
) ،2017, 4أما جمعية إدارة املشاريع في اململكة املتحدة ) (Association for Project Management, APMفقد عرفت املشروع على أنه "السعي إلرساء
ً
قيمة فريدة وعابرة لتحقيق األهداف املخطط لها ،في إطار املخرجات ،النتائج والفوائد ،ويعتبر املشروع ناجحا إذا حقق األهداف وفقا ملعايير القبول
الخاصة به ،ضمن إطار زمني وميزانية متفق عليهما" ) ،(APM, 2012وقد حددت منظمة املواصفات العاملية (The International Organization for
ً
) Standardization, ISOتعريفا للمشروع بأنه "العملية الفريدة والتي تحتوي على مجموعة من األنشطة املتناسقة واملسيطر عليها والتي لها وقت بداية
ونهاية واملوجهة نحو تحقيق هدف محدد ،وفقا للمتطلبات املحددة وتشمل الزمن والتكلفة واملوارد" ).(ISO, 2012, 3
 .2مفهوم إدارة املشاريع:
ً
ً
تعد املشاريع أمرا حيويا لنجاح أي مؤسسة ،فهي مجموعة العمليات التي ينجم عنها املنتج سواء كان سلعة أو خدمة ،فما إن أدركت املنظمات أهمية
إدارة املشاريع لنجاحها أصبحت إدارة املشاريع نقطة بؤرية لجهود التحسين املستمر فيها ،فقد عرفها معهد إدارة املشاريع بأنها " :تطبيق املعرفة واملهارات
واألدوات والتقنيات ألنشطة املشروع لتلبية متطلبات املشروع" ).(PMI, 2017, 10
 .3معايير عاملية إلدارة املشاريع:
"

"

• املعهد الوطني األمريكي للمعايير(ANSI/PMI 99-001-2008( - ANSI
يقدم كتاب ) (PMBOK® Guideمجموعة من املصطلحات واملبادئ التوجيهية واملعايير في إدارة املشاريع ،يصدر هذا الكتاب عن معهد إدارة
املشاريعُ ،
ومعترف به من قبل املعهد الوطني األمريكي للمعايير ) (ANSIوهي الجهة املسؤولة عن تحديد املعايير في الواليات املتحدة (.)PMI, 2017, 2
"

"

"

"

•

املعهد األملاني للمعايير (DIN 69901 - (DIN

تقدم هذه السلسلة من املعيار  DIN 69901والتي وضعت من قبل املعهد األملاني للمعايير ،األساسيات ،والعمليات ،ونماذج العمليات ،والطرق،
والبيانات ،ونماذج البيانات ،والشروط في إدارة املشاريع (.)DIN, 2009, 10
• هيئة املعايير البريطانية (BS 6079:2010 - )BSI
يصف املعيار البريطاني  BS 6079:2010والذي تم تطويره من قبل هيئة املعايير البريطانية ( ،)APMبحيث يوفر مجموعة من اإلرشادات بكل ما
يتعلق بإدارة املشاريع (.)BSI, 2010, 25
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منظمة املعايير الدولية (ISO 21500:2010 - )ISO

يوفر املعيار  ISO 21500:2010اإلطار العام في إدارة املشاريع ،ويمكن استخدامه من قبل أي نوع من املنظمات (العامة ،والخاصة ،واملجتمعية)،
ً
وأي نوع من املشاريع بغض النظر عن درجة التعقيد ،والحجم ،واملدة ،ويتناول هذا املعيار وصفا عالي املستوى للمفاهيم والعمليات املرتبطة بإدارة
املشاريع ،ويتم فيه وضع املشاريع في سياق البرامج والحافظات ،ويوفر هذا املعيار إرشادات مفصلة حول إدارة املشاريع بحيث تتناول املوضوعات
املتعلقة باإلدارة لعامة في سياق إدارة املشاريع (.)Zandhois & Stellingwerf, 2013, 38
• حكومة اململكة املتحدة PRINCE / PRINCE2 -
تم تطوير  PRINCEمن قبل حكومة اململكة املتحدة لتوحيد املقاربات إلدارة املشاريع في البيئات التي تسيطر عليها بهدف صناعة تكنولوجيا
املعلومات ،أما " "PRINCE2عبارة عن تطوير لـ" "PRINCEاستجابة للطلب على منهجية أكثر عمومية إلدارة املشاريع ،وتم إصدار نسخة محدثة اخرى،
تسمى " ، "PRINCE2 Refreshفي عام  .2009ويستخدم " "PRINCE2على نطاق واسع في اململكة املتحدة ،وخاصة في الدوائر الحكومية والهيئات العامة
األخرى ،وال يستخدم على نطاق واسع في تطبيقات أكثر تفاعلية مثل البناء أو الهندسة الثقيلة (.)Hinde, 2012, 15
ً
ثالثا :املجاالت املعرفية إلدارة املشاريع:
لقد صنفت منظمة املواصفات العاملية )  (The International Organization for Standardization, ISOعمليات إدارة املشاريع حسب مجال
املعرفة املطلوب لعمليات إدارة املشروع تحت مسمى ) (Subject groupوهي عبارة من مجموعة من العمليات القابلة للتطبيق على أي مرحلة من مراحل
املشروع ،وهي ّ
معرفة من حيث الغرض والوصف ومدخالتها ومخرجاتها وتكون مترابطة ومستقلة وتتكون من املجموعات التالية :التكامل ،وأصحاب
املصلحة ،والنطاق ،واملوارد ،والوقت ،والتكلفة ،واملخاطر ،والجودة ،واملشتريات ،واالتصاالت ) ،(ISO, 2012, 10ولقد حدد معهد إدارة املشاريع عشرة
مجاالت معرفية ) (Knowledge Areasتحكم وتضبط عمليات إدارة املشاريع وهي ):(PMI, 2017, 23-24
 .1إدارة نطاق املشروع:
يأخذ مصطلح "النطاق" في االعتبار ثالثة مكونات رئيسية :محتوى املنتج ،ومحتوى األعمال ،ومحتوى املشروع ،ويشير مصطلح "النطاق" إلى محتوى
املنتج أو محتوى املشروع ككل ،ويعتبر نطاق املشروع هو محتوى األعمال لإلدارة الفعالة التي من الضروري تحديدها :كالعمل الذي يتعين القيام به،
وتسلسل األعمال ،ومدة العمل ،والحاجة للموارد ،وتكلفة العمل ).(Derenskaya, 2018
 .2إدارة الجدول الزمني للمشروع:
يشمل مجموعة العمليات املطلوبة لجدولة أنشطة املشروع ولرصد التقدم في املشروع للتحكم في الجدول الزمني وذلك لضمان إنجاز املشروع في
الوقت املناسب واملخطط له ،ويعتبر وقت املشروع عامال من عوامل نجاح املشروع ،يتم إدارته للوصول إلى إنجاز املشروع في إطار الوقت املحدد (ISO,
).2012, 13
 .3إدارة تكلفة املشروع:
تتضمن تكلفة املوارد الالزمة الستكمال أنشطة املشروع ،وتشمل هذه التكاليف جميع العمليات التي ينطوي عليها التخطيط ،والتقدير ،وامليزانية،
والتمويل ،واإلدارة ،والتحكم في التكاليف حتى يمكن استكمال املشروع في حدود امليزانية املعتمدة ).(Elsawalhi & Enshassi, 2004
 .4إدارة جودة املشروع:
تتضمن عمليات وأنشطة املؤسسة املنفذة التي تحدد سياسات الجودة واألهداف واملسؤوليات ،بحيث يلبي املشروع االحتياجات املطلوبة،
وتستخدم إدارة جودة املشروع السياسات ،واإلجراءات التنفيذية ،في سياق املشروع ،ونظام إدارة الجودة التابع للمنظمة ،وتعمل إدارة جودة املشروع
لضمان تلبية متطلبات املشروع ،ومتطلبات املنتج ،والتحقق من صحتهم" ) .(PMI, 2017, 271وتعرف الجودة لدى الجمعية األمريكية ملراقبة الجودة
ّ
بأنها "مجموعة املالمح والخصائص الكلية التي تكون قادرة على إشباع حاجات املستهلك املعلنة أو الضمنية.
 .5إدارة تكامل املشروع:
تتضمن جميع العمليات واألنشطة الالزمة لتحديد ،ودمج ،وتوحيد ،وتنسيق ،مختلف عمليات وأنشطة إدارة املشاريع داخل مجموعات عمليات
إدارة املشروع ،ويشمل التكامل خصائص التوحيد ،والدمج ،واالتصال والعالقات املتبادلة .ويجب تطبيق هذه اإلجراءات من بداية املشروع وحتى نهايته،
وتتضمن إدارة تكامل املشروع القيام باختيارات حول تخصيص املوارد ،إجراء املقايضات بين األهداف والبدائل ،وإدارة الترابط بين مجاالت املعرفة إلدارة
املشروع ).(PMI, 2017, 63-69
"

"

"

"

"

"

 .6إدارة موارد املشروع:
تتضمن "العمليات الالزمة لتحديد ،واكتساب ،وإدارة املوارد الالزمة إلنجاز املشروع بنجاح ،مثل األشخاص ،واملرافق ،واملعدات ،واملواد ،والبنية
التحتية ،واألدوات ) ،(ISO, 2012, 13وتساعد هذه العملية على ضمان عدم توفر املوارد املناسبة ملدير وفريق املشروع في الوقت واملكان املناسبين".
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 .7إدارة مشتريات املشروع:
"هي العمليات الالزمة للحصول على السلع والخدمات من خارج فريق املشروع لتنفيذه ،وتشمل إدارة العقود ،وعمليات التحكم في التغيير ،ويحتوي
على السيطرة على قضايا العقود من قبل جهات خارجية" ) .(Jainendrakumar, 2015وتشمل إدارة مشتريات املشروع عمليات إدارة العقود ومراقبة
التغيير الالزمة لتطوير وإدارة العقود أو أوامر الشراء الصادرة عن أعضاء فريق املشروع املعتمدين ،تتضمن ً
أيضا التحكم في أي عقد صادر عن منظمة
خارجية (املشتري) يحصل على نتائج من املشروع من املنظمة املنفذة (البائع)  ،وإدارة االلتزامات التعاقدية التي وضعها العقد على فريق املشروع (PMI,
).2017, 459-497
 .8إدارة مخاطراملشروع:
"تتضمن عمليات إجراء تخطيط إلدارة املخاطر وتحديدها وتحليلها وتخطيط االستجابة لها ومراقبتها ،وتهدف إدارة مخاطر املشروع في زيادة احتمال
وتأثير األحداث اإليجابية ،وتقليل من احتمالية وتأثير األحداث السلبية في املشروع" ).(PMI, 2017, 395-457
 .9إدارة اتصاالت املشروع:
تتضمن العمليات الالزمة لضمان توفير وجمع ونشر وتخزين املعلومات الخاصة باملشروع ) ،(Schwalbe, 2014, 12ويعتبر االتصال الفعال
للمشروع عامل مهم لنجاحه ،فعن طريقه تصل املعلومات في الوقت املناسب وإلى الشخص املناسب وبوضوح ،وهذا يوضح تفاصيل املشروع لكافة
ً
أطرافه“ ،فيعمل التواصل الفعال على حلق جسرا بين مختلف أصحاب املصلحة الذين قد يكون لديهم خلفيات ثقافية وتنظيمية مختلفة ،ومستويات
ً
مختلفة من الخبرة ،ووجهات نظر واهتمامات مختلفة أيضا ،مما يؤثر أو يحمل تأثيرا على تنفيذ املشروع أو نتائجه ).” (PMI, 2017, 287-304
.10إدارة أصحاب املصلحة في املشروع:
العمليات املطلوبة لتحديد األشخاص أو املجموعات أو املنظمات التي يمكن أن تؤثر في املشروع أو تتأثر به ،لتحليل توقعاتهم وتأثيرهم على املشروع،
ووضع استراتيجيات إدارية مناسبة إلشراك أصحاب املصلحة بشكل فعال في قرارات املشروع وعمليات تنفيذه ،وتركز إدارة أصحاب املصلحة ً
أيضا على
التواصل املستمر مع أصحاب املصلحة لفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم ،ومعالجة املشكالت فور حدوثها ،وإدارة املصالح املتضاربة ،وتعزيز مشاركة أصحاب
املصلحة املناسبين في قرارات وأنشطة املشروع.)Zandhois & Stellingwerf, 2013, 46( .
ً
تختلف املشاريع من حيث قيودها ،فغالبا ما يتم تحديدها بالنطاق ،والوقت ،والتكلفة ،والجودة ويجب على مدير املشروع تحقيق التوازن والتكامل
ً
بين هذه القيود ليصبح املشروع ناجحا ،إضافة إلى أنه يجب أن يكون لدى مديروا املشاريع املعرفة واملهارات في جميع املجاالت املعرفية العشرة ،ألن كل
منها ضروري لنجاح املشروع ،فإدارة نطاق املشروع ،وإدارة الجدول الزمني للمشروع ،وإدارة تكلفة املشروع ،وإدارة جودة املشروع تقودنا إلى أهدافه ،أما
املجاالت املعرفية املتمثلة بإدارة موارد املشروع ،وإدارة اتصاالت املشروع ،وإدارة مخاطر املشروع ،وإدارة املشتريات للمشروع ،وإدارة أصحاب املصلحة
للمشروع ،فهي الوسائل التي من خاللها يمكن تحقيق أهداف املشروع ،أما املجال املعرفي العاشر واملتمثل بإدارة تكامل املشروع فهو يؤثر ويتأثر بجميع
املجاالت املعرفية السابقة فهو نتاج تكامل جميع املجاالت املعرفية السابقة.(Schwalbe, 2014, 7-12) ،
"

"

"

منهجية الدراسة:
 .1نوع وطبيعة الدراسة:
ُ
تعد هذه الدراسة إيضاحية ) (Explanatoryمن حيث الغرض ألنها تربط بين السبب واألثر ،حيث تهدف الدراسة إلى معرفة أثر اليقظة
االستراتيجية بأنواعها املختلفة على إدارة املشاريع بمجاالتها في شركات االتصاالت األردنية ،واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي للتعرف على
اليقظة االستراتيجية وأثرها على إدارة املشاريع.
 .2مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من العاملين في شركات االتصاالت األردنية واملتمثلة بشركة أورانج ،وشركة أمنية ،وشركة زين من مستوى اإلدارة العليا
والوسطى ،وإعتذرت شركة زين عن املشاركة في الدراسة ألسباب استحدثت في سياسات الشركة ،وعليه فقد تشكل مجتمع الدراسة من كل من شركة
أورانج وشركة أمنية ،وقد استهدفت الدراسة العاملين في مستوى اإلدارة الوسطى والعليا ،والتي يعمل بها ( )217موظف ،وقد تبين أن العينة املمثلة
ً
للمجتمع هي ( )140موظف (النجار ،النجار والزعبي ،)109 ،2018 ،وقد قام الباحثان بتوزيع ( )165استبيان ضمانا لتمثيل مجتمع الدراسة ،وبعد
استرجاع االستبانات تبين أن الصالح منها للتحليل ( )153وهي التي خضعت للتحليل اإلحصائي ،وهو أعلى من الحد األدنى ( )140واملمثل ملجتمع الدراسة.
 .3طرائق جمع البيانات:
اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،بمحاولة للوصول إلى معرفة دقيقة حول ظاهرة معينة باالعتماد على جمع البيانات الالزمة من
مجموعة من املبحوثين املرتبطين بتلك الظاهرة وتتكون مصادر املعلومات من (النجار ،النجار والزعبي ،)77 ،2018 ،املصادر الثانوية والتي تم جمعها من
خالل األدبيات السابقة ،واملصادر األولية والتي جمعت من خالل عينة الدراسة باستخدام االستبيان الذي تم تصميمه لتحقيق أهداف الدراسة وبحث
فرضياتها.
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 .4أداة الدراسة:
تم بناء أداة الدراسة باالعتماد على فرضيات الدراسة ومتغيراتها ،لقياس أثر اليقظة االستراتيجية في إدارة املشاريع في شركات االتصاالت األردنية،
وفق محاور الدراسة الرئيسية ،وقد تم اعتماد االستبيان كأداة للدراسة ،وتكونت من ثالثة أجزاء ،يشمل الجزء األول على الخصائص الديموغرافية لعينة
الدراسة ،بينما يشمل الجزأين الثاني والثالث على فقرات االستبيان الخاصة باملتغير املستقل (اليقظة االستراتيجية) واملتغير التابع (إدارة املشاريع).
 .5صدق أداة الدراسة:
تم عرض استبيان الدراسة على عدد من املحكمين من أساتذة الجامعات األكاديميين وأصحاب االختصاص للتأكد من أنها تصلح لتحقيق أهدافها،
حيث عرضت أداة الدراسة على (ّ )19
محكم للتأكد من أن أداة الدراسة ستقيس ما أعدت لقياسه ،وتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله.
 .6ثبات أداة الدراسة:
تم قياس مدى ثبات أداة الدراسة بحساب معامل كرونباخ الفا ) (Cronbach Alpha Coefficientللتأكد من درجة الثبات ومن إمكانية ثبات نتائج
الدراسة التي سيتم الحصول عليها من االستبيان عند تطبيقه أكثر من مرة في ظروف مماثلة (النجار ،النجار والزعبي ،)153-149 ،2018 ،وكانت النتائج
كما هي موضحة بالجدول .1
جدول( :)1ثبات أداة الدراسة
البعد
اليقظة االستراتيجية
اليقظة التنافسية
اليقظة التكنولوجية
اليقظة التجارية
اليقظة البيئية
إدارة املشاريع
أهداف إدارة املشاريع
إدارة نطاق املشروع
إدارة الجدول الزمني
إدارة تكلفة املشروع
إدارة جودة املشروع
وسائل إدارة املشاريع
إدارة تكامل املشروع
إدارة موارد املشروع
إدارة اتصاالت املشروع
إدارة مخاطر املشروع
إدارة مشتريات املشروع
إدارة أصحاب املصلحة في املشروع

ً

عدد الفقرات
20

معامل كرونباخ -ألفا
0.937

5
5
5
5
40
16
4
4
4
4
24
4
4
4
4
4
4

0.845
0.878
0.881
0.815
0.964
0.924
0.837
0.825
0.819
0.859
0.947
0.841
0.839
0.883
0.898
0.842
0.871
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يالحظ من الجدول( ،)1أن قيم معامل االتساق الداخلي ألبعاد اليقظة االستراتيجية تراوحت بين ( )0.815لليقظة البيئية كحد أدنى ،و(،)0.881
لليقظة التجارية كحد أعلى ،كما تراوحت قيم معامل االتساق الداخلي ألبعاد إدارة املشاريع بين ( )0.819إلدارة تكلفة املشروع كأدنى حد ،و()0.898
إلدارة مخاطر املشروع كأعلى حد وجميعها أكبر من ( ،)0.70وهذا ما يدل على االتساق بين فقرات أداة الدراسة وموثوقيتها ،وإمكانية االعتماد عليها في
تحقيق أهداف الدراسة (النجار ،النجار والزعبي.)151 ،2018 ،
 .7مالئمة أنموذج الدراسة  -اختباراالرتباط الخطي املتعدد للبيانات :Multi-Co-linearity
تم إجراء اختبار االرتباط الخطي املتعدد الختبار مدى مالئمة بيانات الدراسة لتحليل االنحدار ،حيث تم استخدام معامالت ارتباط بيرسون
للكشف عن مشكلة االرتباط الخطي املتعدد بين متغيرات الدراسة املستقلة ،ويبين الجدول ( )2مصفوفة معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة
ً
املستقلة ،حيث أن هذه القيم جميعها قيما ذات داللة إحصائية وعند مستوى داللة ( )**0.01وجميعها أقل من ( ،)0.80وهذا مؤشر على عدم وجود
االرتباط الخطي املتعدد يبن متغيرات الدراسة املستقلة ).)Montgomery, Peck & Vining, 2006, 118
جدول ( :)2مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين املتغيرات الفرعية للمتغير املستقل
املتغير

اليقظة التنافسية

اليقظة التكنولوجية

اليقظة التجارية

اليقظة البيئية

اليقظة التنافسية
اليقظة التكنولوجية
اليقظة التجارية

1
0.575
0.640

*
1
0.749

*
*
1

*
*
*

اليقظة البيئية

0.471

0.551

0.699

1

ً
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يبين الجدول ( )2أن قيم االرتباط بين املتغيرات الفرعية للمتغير املستقل كانت تتراوح بين ( ،)0.749 – 0.471وجميع هذه القيم أقل من (،)0.80
وهذا يدل على عدم وجود ظاهرة االرتباط الخطي املتعدد بين املتغيرات املستقلة ( ،)Montgomery, Peck & Vining, 2006, 118لذا يمكن االستدالل
من ذلك أن العينة تخلو من مشكلة االرتباط املتعدد العالي.

تحليل البيانات واختبار الفرضيات:
 .1وصف خصائص عينة الدراسة:
يبين الجدول ( )3توزيع افراد عينة الدراسة حسب الخصائص الديموغرافية والتي تشمل الجنس ،والعمر ،واملؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ،وعدد
املشاريع.
جدول ( :)3توزيع أفراد عينة الدراسةحسب الخصائص الشخصية والديموغ رافية
املتغير

الفئة

الجنس

ذكر
أنثى
أقل من  30سنة

105
48
54

من  – 30أقل من  40سنة
من  - 40أقل من  50سنة

61
22

39.9
14.4

 50سنة فأكثر
الفئة
دبلوم /كلية مجتمع فأقل
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
أقل من  5سنوات
من  – 5أقل من  10سنوات
من  - 10أقل من  15سنة
 15سنة فأكثر
 5مشاريع فأقل
من  10 – 6مشاريع
من  15 - 11مشروع
 16مشروع فأكثر

16
التكرار
5
117
27
4
52
58
27
16
60
55
26
23
153

10.5
النسبة املئوية %
3.3
76.5
17.6
2.6
34
37.9
17.6
10.5
39.2
28.8
17
15
100

العمر

املتغير
املؤهل العلمي

سنوت الخبرة

عدد املشاريع التي عملت بها

املجموع

ً
املصدر :من إعداد الباحثان استنادا لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي SPSS

التكرار

النسبة املئوية %
68.6
31.4
35.3

 .2وصف متغيرات الدراسة:
• اليقظة االستراتيجية:
يوضح الجدول ( )4األهمية النسبية ملتغيرات اليقظة االستراتيجية ،وتشير إلى األهمية املرتفعة لليقظة االستراتيجية وتشير النتائج أيضا إلى التشتت
املنخفض في استجابات أفراد العينة حول اليقظة االستراتيجية ،حيث جاءت اليقظة التنافسية في املرتبة االولى وبمتوسسط حسابي  4.02وكانت اليقظة
البيئية في املرتبة االخيرة وبمتوسط حسابي  ،3.8340ويتبين لنا بشكل عام أن األهمية النسبية لليقظة االستراتيجية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
كانت مرتفعة.
جدول( :)4نتائج املتوسطات الحسابية ،واالنح رافات املعيارية واألهمية النسبية ملتغيرات اليقظة االستراتيجية
املتغيرالفرعي
اليقظة التنافسية
اليقظة التكنولوجية
اليقظة التجارية
اليقظة البيئية

ً

املتوسط الحسابي
4.02
3.8471

األهمية النسبية
مرتفعة
مرتفعة

الترتيب
1
3

3.8993
3.8340

مرتفعة
مرتفعة

2
4

املصدر :من إعداد الباحثان استنادا لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي SPSS

• إدارة املشاريع:
يوضح الجدول ( )5األهمية النسبية ملتغيرات املجاالت املعرفية الدارة املشاريع حيث تراوحت املتوسطات الحسابية لهذه املجاالت بين (-3.8039
 ،)4.0131بمتوسط كلي ( )3.9281للمجاالت املعرفية املرتبطة بأهداف ادارة املشاريع ،و( )3.9395للمجاالت املعرفية املرتبطة بوسائل ادارة املشاريع،
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وهذا يشير إلى األهمية املرتفعة لهذه املجاالت ،ويتضح من النتائج التشتت املنخفض في استجابات أفراد العينة ،مما يدل على التقارب في وجهات النظر
حول األهمية النسبية لهذه املجاالت ،ويتضح لنا من النتائج التقارب في قيم املتوسطات الحسابية ،ويتبين لنا بشكل عام أن األهمية النسبية لهذه املجاالت
من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت مرتفعة.
جدول( :)5نتائج املتوسطات الحسابية ،واالنح رافات املعيارية واألهمية النسبية لفقرات املجاالت املعرفية إلدارة املشاريع
رقم الفقرة
36 -21

الفقرة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

األهمية النسبية

أهداف إدارة املشاريع
إدارة نطاق املشروع

24-21

إدارة الجدول الزمني
إدارة تكلفة املشروع
إدارة جودة املشروع
وسائل إدارة املشاريع
إدارة تكامل املشروع
إدارة موارد املشروع
إدارة اتصاالت املشروع
إدارة مخاطر املشروع
إدارة مشتريات املشروع
إدارة أصحاب املصلحة في املشروع

28-25
32-29
36-33
60 -37
40-37
44-41
48-45
52-49
56-53
60-57

ً

الترتيب

3.9281

0.53997

مرتفعة

3.8431

0.66385

مرتفعة

8

3.9592
3.9657
3.9444
3.9395
3.9706
3.9804
3.8987
3.8039
4.0131
3.9706

0.62200
0.65523
0.64521
0.52964
0.65766
0.65865
0.64599
0.72771
0.60276
0.68281

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

5
4
6
3
2
7
9
1
3
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 .3اختبارفرضيات الدراسة:
• الفرضية الرئيسية األولى (" : )Ho1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لليقظة االستراتيجية بأبعادها (اليقظة
التنافسية ،واليقظة التكنولوجية ،واليقظة التجارية ،واليقظة البيئية) في إدارة املشاريع بمجاالتها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية".
لقد تم استخدام تحليل االنحدار املتعدد القياس ي للتحقق من أثر اليقظة االستراتيجية بأبعادها في إدارة املشاريع بمجاالتها مجتمعة في شركات
االتصاالت األردنية ،وكما يبين الجدول (.)6
جدول( :)6نتائج تحليل االنحدار املتعدد القياس ي لتأثير اليقظة االستراتيجية بأبعادها في إدارة املشاريع بأبعادها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية
املتغير التابع

إدارة
املشاريع

ملخص النموذج
Model Summery b
)(R
معامل
االرتباط
0.761a

) (R2
معامل
التحديد
0.578

تحليل التباين
ANOVA b
 Dfدرجة الحرية

االنحدار

4

البواقي

148

املجموع

152

أبعاد املتغير
املستقل

 Fاملحسوبة

Sig. F
مستوى
الداللة

50.766

0.000

اليقظة
التنافسية
اليقظة
التكنولوجية
اليقظة
التجارية
اليقظة البيئية

معامالت االنحدار
Coefficients a
β
معامل
االنحدار

 Tاملحسوبة

Sig. t.
مستوى
الداللة

0.162

2.294

0.023

0.190

2.320

0.022

0.203

2.038

0.043

0.343

4.582

0.000

: aاملتنبئ :اليقظة االستراتيجية
: bاملتغير التابع :إدارة املشاريع

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي كما يوضح الجدول ( )6وجود تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P≤0.05لليقظة االستراتيجية بداللة
أبعادها في ادارة املشاريع بداللة ابعادها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية ،وبلغ معامل االرتباط  )0.761( Rعند مستوى داللة ( ،)P≤0.05أما معامل
التحديد  R2فقد بلغ ( ،)0.578أي أن ما قيمته ( )% 57.8من التغييرات في إدارة املشاريع بداللة أبعادها في شركات االتصاالت األردنية ناتج عن التغير في
اليقظة االستراتيجية ،ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  Fاملحسوبة والتي بلغت ( )50.766عند مستوى ( ،)Sig.=0.00وهذا يؤكد معنوية االنحدار.
كما أظهرت نتائج معامالت االنحدار بأن قيم معامل  βألبعاد اليقظة االستراتيجية جاءت بين ( )0.343-0.162عند قيمة  Tاملحسوبة والتي تراوحت
ً
بين ( ،)4.582-2.038عند مستوى معنوية تراوح ما بين ( )0.043-0.000وجميع هذه القيم أقل من ( ،)0.05وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
( ،)P≤0.05وهذا يؤكد معنوية معامالت االنحدار.
ً
وبناء على ما سبق ال نستطيع قبول الفرضية الصفرية الرئيسية األولى ،ونقبل الفرضية البديلة والتي تنص على :يوجد أثرذو داللة إحصائية عند
مستوى معنوية ( )P≤0.05لليقظة االستراتيجية بأبعادها (اليقظة التنافسية ،واليقظة التكنولوجية ،واليقظة التجارية ،واليقظة البيئية) في
إدارة املشاريع بمجاالتها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية
"

"
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• الفرضية الرئيسية الثانية ( :)Ho2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لليقظة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في
مجاالت تحقيق أهداف إدارة املشاريع بأبعادها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية .تم استخدام تحليل االنحدار البسيط الختبار هذه
الفرضية للتحقق من هذه الفرضية ،وكانت النتائج كما يوضح الجدول (:)7
جدول( :)7نتائج تحليل االنحدار البسيط لتأثير اليقظة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في مجاالت تحقيق أهداف إدارة املشاريع بأبعادها مجتمعة في
شركات االتصاالت األردنية
املتغيرالتابع

أهداف إدارة
املشاريع

ملخص النموذج

تحليل التباين

معامالت االنحدار

Model Summary b

ANOVA b

Coefficients a

) (R
معامل
االرتباط
a 0.659

)(R2
معامل
التحديد
0.435

F

Df

درجة الحرية
االنحدار
البواقي
املجموع

املحسوبة

1
151
152

116.182

β

Sig. F

مستوى
الداللة

معامل
االنحدار

a 0.000

0.659

t

املحسوبة
10.779

Sig. t.

مستوى
الداللة
0.000

: aاملتنبئ :اليقظة االستراتيجية
: bاملتغير التابع :إدارة املشاريع

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي كما يوضح الجدول ( )7إذ أن معامل االرتباط  ،)0.659( Rوأن معامل التحديد  R2قد بلغ ( ،)0.435أي أن ما نسبته
( )%43.5من التغييرات في مجاالت تحقيق أهداف إدارة املشاريع بداللة أبعادها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية ناتج عن التغير في اليقظة
االستراتيجية بأبعادها مجتمعة ،ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  Fاملحسوبة والتي بلغت ( )116.182عند مستوى ( ،)Sig.=0.00وهي أقل من مستوى
الداللة ( )P≤0.05وهذا يؤكد معنوية االنحدار ،كما أظهرت نتائج معامالت االنحدار بأن قيمة معامل  βبلغت ( )0.659عند قيمة  Tاملحسوبة والتي بلغت
( )10.779عند مستوى ( ،)Sig.=0.00وهذا يؤكد معنوية معامل االنحدار.
ً
وبناء على ما سبق ال نستطيع قبول الفرضية الصفرية الرئيسية الثانية ،ونقبل الفرضية البديلة والتي تنص على :يوجد أثرذو داللة إحصائية عند
مستوى معنوية ( )P≤0.05لليقظة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة (اليقظة التنافسية ،واليقظة التكنولوجية ،واليقظة التجارية ،واليقظة
البيئية) في مجاالت تحقيق أهداف إدارة املشاريع بمجاالتها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية
الفرضية الرئيسية الثالثة(" :)Ho3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لليقظة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في
مجاالت وسائل إدارة املشاريع بأبعادها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية" .ويوضح الجدول ( )8نتائج تحليل االنحدار البسيط للتحقق من هذه
الفرضية.
"

"

جدول( :)8نتائج تحليل االنحدار البسيط لتأثير اليقظة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في مجاالت وسائل إدارة املشاريع بأبعادها مجتمعة في شركات
االتصاالت األردنية
املتغير
التابع

وسائل
إدارة
املشاريع

ملخص النموذج

تحليل التباين

معامالت االنحدار

Model Summary b

ANOVA b

Coefficients a

)(R
معامل
االرتباط
a0.754

)(R2
معامل
التحديد
0.569

Df

درجة الحرية
االنحدار
البواقي
املجموع

1
151
152

F

املحسوبة
199.266

Sig. F

β

مستوى
الداللة

معامل
االنحدار

a0.000

0.754

t

املحسوبة
14.116

Sig. t.

مستوى
الداللة
0.000

: aاملتنبئ :اليقظة االستراتيجية
: bاملتغير التابع :مجاالت وسائل إدارة املشاريع

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي كما يوضح الجدول ( )8أن معامل االرتباط  ،)0.754( Rوأن معامل التحديد  R2قد بلغ ( ،)0.569أي أن ما نسبته
( )%56.9من التغييرات في مجاالت وسائل إدارة املشاريع بداللة أبعادها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية ناتج عن التغير في اليقظة االستراتيجية
بأبعادها مجتمعة ،ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  Fاملحسوبة والتي بلغت ( )199.266عند مستوى ( ،)Sig.=0.00وهي أقل من مستوى الداللة
( )P≤0.05وهذا يؤكد معنوية االنحدار ،كما أظهرت نتائج معامالت االنحدار بأن قيمة معامل  βبلغت ( )0.754عند قيمة  Tاملحسوبة والتي بلغت
( )14.116عند مستوى ( ،)Sig.=0.00وهذا يؤكد معنوية معامل االنحدار.
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ً
وبناء على ما سبق ال نستطيع قبول الفرضية الرئيسية الثالثة ،ونقبل الفرضية البديلة والتي تنص على :يوجد أثرذو داللة إحصائية عند مستوى
معنوية ( )P≤0.05لليقظة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة (اليقظة التنافسية ،واليقظة التكنولوجية ،واليقظة التجارية ،واليقظة البيئية) في
مجاالت وسائل إدارة املشاريع بمجاالتها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية
"

".

النتائج:
 .1يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ) P≤0.05لليقظة االستراتيجية بأبعادها (اليقظة التنافسية ،واليقظة التكنولوجية ،واليقظة
التجارية ،واليقظة البيئية) في إدارة املشاريع بمجاالتها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية ،وهذا يتفق مع دراسة الشوابكة ( )2018والتي توصلت
إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لليقظة االستراتيجية بابعادها في فعالية اتخاذ القرارات في شركات االدوية األردنية،
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة محمود ( ،)2017التي توصلت إلى وجود عالقة ارتباط قوية ومعنوية بين اليقظة االستراتيجية بأبعادها وبين النجاح
التنظيمي ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ( Dunmark et al. )2015والتي توصلت الدراسة أن جميع املجاالت املعرفية املدرجة تؤثر في تحقيق النتائج
ً
املستدامة بشكل متفاوت ،وكانت إدارة نطاق املشروع وإدارة التكامل في املشروع ،وإدارة الجودة في املشروع كانت أكثر املجاالت املعرفية تأثيرا على
النتائج املستدامة.
 .2يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لليقظة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في مجاالت وسائل إدارة املشاريع بأبعادها
مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية ،وتتفق النتيجة مع دراسة ( ،Didehvar et al. )2018التي توصلت إلى أن تنفيذ نماذج املعلومات االفتراضية
له تأثير كبير على إدارة تكامل املشروع مقارنة مع املجاالت املعرفية األخرى إلدارة املشاريع وأن اإلدارة الدقيقة للمعلومات االفتراضية أمر ضروري
لتحسين أداء املشروع وكفاءته.
 .3يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لليقظة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في مجاالت تحقيق أهداف إدارة املشاريع
بأبعادها مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية ،والتي تتفق مع دراسة دهليز وعنبر ( ،)2017والتي توصلت إلى وجود عالقة بين توفر املعايير الدولية
إلدارة املشاريع املتمثلة باملجاالت املعرفية وبين زيادة جودة املشروع
االستنتاجات:
ً
ً
 .1املجاالت املعرفية املرتبطة بأهداف إدارة املشاريع تلعب دورا محوريا في نجاح املشروع منذ بدايته بحدود االلتزام بقيوده ،واهتمام شركات االتصاالت
األردنية بهذه املجاالت أدى إلى ريادتها في القطاع التي تنتمي اليه.
 .2شمولية ال يقظة البيئية واحتضانها جميع أنواع اليقظة االستراتيجية التي ال تشملها األنواع الرئيسية لليقظة االستراتيجية كاليقظة التشريعية
واليقظة السياسية واليقظة القانونية واليقظة االجتماعية ،واليقظة التنظيمية.
 .3يعتبر نطاق املشروع عنصر هام ورئيس ي في املشروع ،إال أن إدارة نطاق املشروع تحتاج إلى اهتمام أكبر من قبل شركات االتصاالت األردنية وتحتاج
ً
إلى االهتمام بنطاق مشاريعها أكثر ،حيث جاءت إجابات عينة الدراسة تولي اهتماما أكبر في مجاالت معرفية أخرى.
التوصيات
 .1تعزيز االهتمام بمعلومات اليقظة االستراتيجية ملا لها من أهمية كمورد معلوماتي استراتيجي ،من خالل إنشاء وحدات أو خاليا لليقظة االستراتيجية
في شركات االتصاالت األردنية لضمان الترتيبات التنظيمية التي تكفل عملها ،وتعريف كافة املستويات اإلدارية في شركات االتصاالت األردنية بأهمية
اليقظة االستراتيجية كمورد معلوماتي هام من خالل إعداد دورات تأهيلية في هذا املجال.
 .2تعزيز االهتمام بإدارة مخاطر املشروع في شركات االتصاالت األردنية من خالل عقد ورشات تدريبية في هذا املجال على الصعيد الداخلي وتشجيع
املشاركة في الدورات التي تعقد على الصعيد الخارجي.
 .3تعزيز االهتمام باليقظة البيئية في شركات االتصاالت األردنية من خالل االهتمام بالتشريعات والقوانين واملنتجات الصديقة للبيئة وتعزيز الوعي
للموظفين باألمور املتعلقة في هذه املجاالت من خالل تشجيع املشاركة في الندوات واملؤتمرات ذات العالقة.
 .4تعزيز االهتمام باملعايير الدولية إلدارة املشاريع في شركات االتصاالت األردنية من خالل عقد دورات تدريبية توعوية وتشجيع املشاركة في االمتحانات
الدولية للحصول على الشهادات املعتمدة في مجال إدارة املشاريع.
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Abstract: The study aimed to identify the impact of strategic vigilance on project management in Jordanian
telecommunication companies (JTC). The study relied on the analytical descriptive approach, targeting the
employees at the top and middle levels in JTC, which have (217) employees in these levels, based on the stratified
random sample, the study sample reached (153) employees. The study found that there is a statistically significant
impact at (P≤0.05) for Strategic Vigilance with its all dimensions (competitive vigilance, technological vigilance,
commercial vigilance, and environmental vigilance) on projects management with its all dimensions (project scope
management, project schedule management, project cost management, project quality management, project
integration management, Project resource management, project communication management, project risk
management, project procurement management, and project stakeholder management) in JTC, and it has a
statistically significant impact at (P≤0.05) on projects management objectives areas with its all dimensions (project
scope management, project schedule management, project cost management, project quality management) in JTC,
As well as it has statistically significant impact at (P≤0.05) on projects management mechanism areas with its all
dimensions (project integration management, project resource management, project communication management,
project risk management, project procurement management, and project stakeholder management) in JTC.
The study presented a set of recommendations, the most important of which was Enhance attention to strategic
vigilance information as a strategic information resource by establishing strategic vigilance units or cells in JTC to
ensure regulatory arrangements that ensure their operation, and define the importance of theses information for
all levels of management by training courses, and Improving the concern for environmental vigilance in JTC, which
constitute all types of strategic vigilance that are not covered by other types such as, legislative vigilance, political
vigilance, legal vigilance, social vigilance, organizational vigilance, and others by concern to environmental
legislation, laws and green products, raise awareness of staff in related areas by encouraging participation in
relevant seminars and conference, in addition to improving the concern to international standards of project
management in JTC especially in project risk management and project scope management, by motivating employees
when obtaining international certificates in this field, and encouraging them to participate in training courses and
workshops in related field.

Keywords: Strategic Vigilance; Projects Management; Jordanian Telecommunication Companies; Knowledge Areas.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى توضيح أثر عمادة املوارد البشرية بجامعة امللك خالد في تطوير أداء املوظفين من خالل بيان أثر كل من (الدور التنظيمي ،الدور
التدريبي ،الدور التطويري ،والدور التحفيزي) لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين .اعتمدت الدراسة على االستبانه كأداة للدراسة حيث تم
ً
الكترونيا وتم استالم عدد  154استمارة استبانهُ ،
وحللت االستبانه باألساليب اإلحصائية وتم التوصل إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية لدور عمادة
توزيعها
املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين بجامعة امللك خالد أما األثر الفردي فوجود أثر لكل من (الدور التنظيمي ،الدور التدريبي ،والدور التحفيزي) لعمادة
املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين ،وعدم وجود أثر للدور التطويري لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين .أوصت الدراسة بضرورة ربط
بين ما يقدم من برامج تطويرية وبين اإلستراتيجية الخاصة بعمادة املوارد البشرية بالجامعة ،والعمل على استخدام نظام املجموعات في التدريب والذي
يسمح بالتفاعل بين أكبر عدد من املتدربين في مواقع تدريبية مختلفة في آن واحد لتبادل الخبرات.
الكلمات املفتاحيه :املوارد البشرية؛ تطوير األداء؛ املوظفين؛ جامعة امللك خالد

املحوراألول :اإلطارالعام للدراسة:
املقدمة:
إن تحديات القرن الحادي والعشرين وما تمخض عنه من تطورات علمية وإدارية لوظائف الجامعات ما بين تعليمية وخدمية وتنمية مجتمع ،فقد
دفع الجامعات ومنها جامعة امللك خالد أن تتلمس الطريق العلمي القائم على التخطيط السليم املنظم الذي يعمل على بناء قياداتها من الكوادر البشرية
من موظفين وأعضاء هيئة تدريس من السعوديين وغير السعوديين بشكل فعال ،حتى تتمكن من استشراف املستقبل بخطى ثابتة وتتخذ الضمانات
ً
الالزمة لتحقيق أبعاد الجامعة الثالثة وهي صناعة العقل ،وصناعة املعرفة ،وخدمة املجتمع .من هذا املنطلق أصبح لزاما على الجامعة إنشاء عمادة
املوارد البشرية لتتمكن من خاللهامن تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الجامعة ،وتعمل على تطوير أداء كوادرها البشرية باعتبارها املحرك الرئيس ي للعملية
اإلدارية بالجامعة ورأس مالها الفكري.
مشكلة الدراسة:
ً
انطالقا من الدور الذي تلعبه عمادة املوارد البشرية ،والدور الذي تقوم به بهدف تسهيل إجراءات العمل وإيجاد بيئة محفزة ومناسبة للعمل بين
منسوبي الجامعة .فإن مشكلة الدراسة الحالية تتمثل في اإلجابة على تساؤل الرئيس التالي:
" ما أثرعمادة املوارد البشرية بجامعة امللك خالد في تطويرأداء املوظفين ؟"ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما أثر للدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية بجامعة امللك خالد في تطوير أداء املوظفين؟
 .2ما أثر الدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية بجامعة امللك خالد في تطوير أداء املوظفين؟
 .3ما أثر الدور التطويري لعمادة املوارد البشرية بجامعة امللك خالد في تطوير أداء املوظفين؟
 .4ما أثر الدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية بجامعة امللك خالد في تطوير أداء املوظفين؟

دور عمادة املوارد البشرية في تطويرأداء املوظفين  -دراسة تطبيقية ....

الحسين النعمي

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في أنها:
 .1تبرز العالقة بين عمادة املوارد البشرية وأداء املوظفين بجامعة امللك خالد.
ُ .2تبين دور عمادة املوارد البشرية في توفير الخدمات ملنسوبي الجامعـة من الكوادر البشرية وتنفيذ سائر النشاطات واللقاءات والورش التدريبية يساعد
على تطوير األداء
ُ
 .3تساهم في تحديد مستوى الدور الذي تلعبه عمادة املوارد البشرية في تطوير أداء منسوبي الجامعة.
ً
 .4التعريف بمفاهيم أداء املوظفين استنادا إلى األطر الفكرية والنظرية والتي تطرقت لهذا املجال.
فرضيات الدراسة:
تتلخص فرضيات الدراسة الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسية " يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور عمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين بجامعة امللك خالد".
الفرضيات الفرعية التالية:
 .1يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين.
 .2يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين.
 .3يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التطويري لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين.
 .4يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى توضيح أثر عمادة املوارد البشرية بجامعة امللك خالد في تطوير أداء املوظفين من خالل األهداف التالية:
 .1بيان أثر للدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية بجامعة امللك خالد في تطوير أداء املوظفين.
 .2بيان أثر الدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية بجامعة امللك خالد في تطوير أداء املوظفين.
 .3توضيح أثر الدور التطويري لعمادة املوارد البشرية بجامعة امللك خالد في تطوير أداء املوظفين.
 .4قياس أثر الدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية بجامعة امللك خالد في تطوير أداء املوظفين.
حدود الدراسة:
 .1الحدود البشرية :تقتصر الدراسة الحالية على املوظفين اإلداريين بجامعة امللك خالد  -القريقر.
ً
 .2الحدود النظرية :تتحدد هذه الدراسة نظريا بدراسة " دور عمادة املوارد البشرية فيتطويرأداء املوظفين" بجامعة امللك خالد -أبها.
 .3الحدود املكانية:تنحصر الحدود املكانية للدراسة الحالية بحدود جامعة امللك خالد -القريقر
 .4الحدود الزمانية :يتم إجراء الدراسة الحالية خالل الفصل الدراسياألول للعام الجامعي 1441هـ.
الدراسات السابقة:
• دراسة األسطل ( )2016بعنوان " دور النخبة القيادية في رفع كفاءة األداء لدى املوظفين في مؤسسات التعليم العالي" :هدفت هذه الدراسة إلى
التعرف على دور النخبة القيادية في رفع كفاءة األداء لدى املوظفين في بعض مؤسسات التعليم العالي ،استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي لهذا
الغرض ،وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات للدراسة ،وتمثل مجتمع الدراسة في املوظفين األكاديميين ورؤساء األقسام اإلدارية املتفرغين في
ً
بعض مؤسسات التعليم العالي والبالغ عددهم ( )616موظفا ،وأخذ الباحث عينة عشوائية عددها ( ، )237ومن نتائج الدراسة أنه يوجد دور للنخبة
ً
القيادية في رفع مستوى كفاءة األداء لدى املوظفين في مؤسسات التعليم العالي بوزن نسبي بلغ ( )%65.4وأيضا تساهم النخبة القيادية في توفير بيئة عمل
تساعد على زيادة مستوى كفاءة املوظفين في مؤسسات التعليم العالي بنسبة ( ،) %67وكذلك تساهم النخبة القيادية في توافر االتصال الوظيفي الفعال
الذي يساهم في زيادة مستوى كفاءة املوظفين في مؤسسات التعليم العالي بوزن نسبي ( ،)%66.2وتساهم النخبة القيادية في توفير الحوافز التي تساعد
على زيادة مستوى كفاءة املوظفين في مؤسسات التعليم العالي بنسبة ()%63.7
• دراسة الشريف ( )2013بعنوان" دور إدارة التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي" :هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور إدارة التطوير
االداري في تحسين األداء الوظيفي للموظفات االداريات في جامعة امللك عبد العزيز ،ولتحقيق أهداف الرسالة تم تصميم استبانة تحتوي على()27
فقرة  ،وتكونت مجموعة الدراسة من املوظفات اإلداريات في جامعة امللك عبد العزيز وعددهم ( )241موظفة ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى :قيام
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إدارة التطوير اإلداري بالدور الذي تسعى لتحقيقه بالتعاون مع كل اإلدارات واألقسام داخل الجامعة  ،وذلك من خالل املحاور التالية :تحديث وتطوير
أساليب وطرق العمل داخل الجامعة ،تطوير الهياكل التنظيمية على ضوء حجم وطبيعة العمل ،تحديد االحتياجات الوظيفية للعاملين.
• دراسة األكلبي ( ،)2012هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهمية التدريب في األجهزة الحكومية ومدى فاعلية البرامج التدريبية في إحداث التغيير
في املؤسسات العامة ،ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة االستمرار في حصر اختيار االحتياجات التدريبية وتحليلها ومراجعتها لربط أهداف التدريب
وأنشطته باملشكالت الحقيقية واالحتياجات الفعلية.
• دراسة القاض ي ( )2012بعنوان " أثراملمارسات االستراتيجية إلدارة املوارد البشرية على أداء الجامعات الخاصة في األردن" :هدفت الدراسة إلى
التعرف على أثر املمارسات االستراتيجية إلدارة املوارد البشرية على أداء الجامعات الخاصة في األردن ،ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم
استبانة شملت ( )38فقرة لجمع البيانات األولية من عينة الدراسة املكونة من ( )88مفردة ،توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج وأبرزها :يوجد أثر ذو
داللة إحصائية للممارسات االستراتيجية إلدارة املوارد البشرية على أداء املوظفين في الجامعات الخاصة في األردن ،كما يوجد أثر ذو داللة إحصائية
لالستقطاب والتعيين والتدريب والتطوير ومشاركة املوظفين على أداء املوظفين في الجامعات الخاصة األردنية ،كما يوجد أثر ذو داللة إحصائية
لالستقطاب والتعيين والتدريب بينما ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظم التعويضات على أداء املوظفين في الجامعات الخاصة في األردن.
• دراسة حنان ( )1429بعنوان " دور إدارة التطوير اإلداري في بناء وتنمية القدرات اإلبداعية" :تناولت دور إدارة التطوير اإلداري في بناء وتنمية
القدرات اإلبداعية ملنسوبات شطر الطالبات في جامعة امللك عبد العزيز ،انطالقا ملا لدور إدارة التطوير اإلداري من أهمية في تطوير املنظمة ،وتحسين
أدائها ملواكبة التحديات .وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها :تساهم إدارة التطوير اإلداري في تهيئة املوظف للتفاعل االيجابي مع
املواقف من خالل إيجاد جو من العالقات اإلنسانية الحسنة .تعمل إدارة التطوير اإلداري على دفع املوظف للتطوير املستمر ملمارساته اإلدارية من
خالل :تقديم دورات تدريبية تساعد على التحول من ممارسات العمل اليدوية ،إلى األنظمة اإللكترونية.
• دراسة رسول وكاظم ( )2009بعنوان " تقويم واقع ممارسة إدارة املوارد البشرية في رئاسة جامعة القادسية" :تناولت هذه الدراسة تحليل واقع
ممارسات إدارة املوارد البشرية في رئاسة جامعة القادسية ،وتمثل مجتمع الدراسة من املوظفين في رئاسة الجامعة ،إذ تم توزيع ( )90استمارة تم إعدادها
لهذا الغرض على عينة عشوائية ،وتوصلت الدراسة إلى خلو الهيكل الخاص بالجامعة من وحدة مستقلة خاصة بقسم املوارد البشرية والحاقها بقسم
مستقل تابع للدائرة اإلدارية والقانونية .وخلصت هذه الدراسة إلى أن مستوى تنفيذ وظائف إدارة املوارد البشرية بين السلب وااليجاب ،إذ جاءت خمس
وظائف متمثلة بـ (تخطيط املوارد البشرية ،والتدريب ،والتطوير ،وتقييم األداء ،وتقييم الوظائف ،والصحة والسالمة) بمستوى تنفيذ عالي وايجابي.
• دراسة ) ،(Haines and Lafleur, 2008هدفت الدراسة استكشاف األثر املحتمل لتكنولوجيا املعلومات ( )ITعلى وظائف وفعالية املوارد البشرية،
والتعرف على استخدامات تكنولوجيا املعلومات من خالل تسعة مجاالت واسعة (املراجعات واالستقصاءات ،واستحقاقات املوظفين ،التعويضات
واملكافآت ،والصحة والسالمة ،وأداء اإلدارة ،والتخطيط والتطوير الوظيفي ،والتوظيف والتدريب والتطوير ،وعالقات املوظفين) ،ومدى مشاركة املوارد
البشرية في الوظائف االستراتيجية وفعاليتها ،وتعتبر هذه الدراسة أول محاولة فعلية لقياس هذا األثر ،تم عمل دراسة استقصائية على عينة شملت 556
من كبار املديرين التنفيذيين للموارد البشرية في الشركات الكندية الرائدة  .توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :أن التوسع في استخدام تطبيقات
تكنولوجيا املعلومات لدعم وظائف املوارد البشرية مرتبط بإشراكهم في الوظائف االستراتيجية واعتبارهم شريك استراتيجي وعامل محوري في عملية
التغيير ،أثبتت الدراسة وجود عالقة إيجابية قوية بين استخدام تكنولوجيا ،املعلومات والفعالية التقنية واالستراتيجية في وظائف املوارد البشرية.

املحورالثاني :اإلطارالنظري للدراسة:
مفهوم األداء:
يعرفه  F.W. Nickolsاألداء ) (Performanceعلى أنه " :نتاج السلوك ،فالسلوك هو النشاط الذي يقوم به األفراد ،أما نتاجات السلوك فهي النتائج
التي تمخضت عن ذلك السلوك" كما أشار توماس جلبرت ( (Thomas Gilbertفي هذا الصدد أنه ال يجوز الخلط بين اإلنجاز واألداء" ،ذلك أن السلوك
هو ما يقوم به األفراد من أعمال في املنظمة كعقد االجتماعات ،أو تصميم نموذج ،أو التفتيش ،أما اإلنجاز فهو ما يبقى من أثر أو نتائج بعد أن يتوقف
األفراد عن العمل ،أي أنه مخرج أو إنتاج ،أو نتائج ،كتقديم خدمة محددة أو إنتاج سلعة ما .أما األداء فهو التفاعل بين السلوك واإلنجاز ،أي أنه مجموع
ً
السلوك والنتائج التي تحققت معا ،على أن تكون هذه النتائج قابلة للقياس (جاه هللا ،2015 ،ص.)88
كما يعكس األداء حسب بورمان "مساهمة املوظفين في تحقيق أهداف املنظمة من خالل السلوكيات التي تؤدي إلى زيادة أو نقص من قيمة املساهمة
للوصول باملنظمة إلى الفعالية"(طويل ،2008،ص.)117
أنواع األداء:
إن تصنيف األداء كغيره من التصنيفات املتعلقة بالظواهر االقتصادية ،اختيار املعياري الدقيق والعملي في الوقت ذاته الذي يمكن االعتماد عليه
لتحديد مختلف األنواع ،وبما أن األداء من حيث املفهوم يرتبط إلى حد بعيد باألهداف فإنه يمكن نقل املعايير املعتمدة في تصنيف هذه األخيرة واستعمالها
في تنصيف األداء كمعايير الشمولية الذي قسم إلى كلية وجزئية (صبرينة ،2015،ص:)9
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 .1األداء الكلي  :هو الذي يتجسد باإلنجازات التي ساهمت جميع العناصر والوظائف أو األنظمة الفرعية للمؤسسة في تحقيقها ،وفي إطار هذا النوع من
األداء يمكن الحديث عن مدى وكيفيات بلوغ املؤسسة أهدافها الشاملة كاالستمرارية ،الشمولية ،األرباح ،النمو.
 .2األداء الجزئي :وهو الذي يتحقق على مستوى األنظمة الفرعية للمؤسسة وينقسم بدوره إلى عدة أنواع تختلف باختالف املعيار املعتمد لتقييم عناصر
ا ملؤسسة .من هذه التعريفات يخلص الباحث إلى أن األداء الكلي للمؤسسة ما هو إال نتيجة تفاعل أداءات أنظمتها الفرعية.
مفهوم األداء الوظيفي:
األداء الوظيفي " :يرتبط بكل من سلوك الفرد واملؤسسة ويحتل مكانة خاصة داخل أي مؤسسة باعتباره الناتج ملحصلة جميع األنشطة بها ،وذلك
على مستوى الفرد واملؤسسة والدولة"( .حنان ،2016،ص.)11
ويعرف الباحث األداء الوظيفي على أنه سلوك إنساني ينتج من خالل ممارسته للوظيفة التي يشغلها ويتم من خالله لتحقيق بعض األهداف التي
تخدم املؤسسة أو املنظمة التي يعمل بها.
مؤشرات األداء الوظيفي:
يمثل األداء األساس للحكم على فاعلية األفراد والوحدات اإلدارية واملؤسسات وذلك من خالل مجموعة من املؤشرات وأهما( :حنان،2016،
ص:)11
.1اإلنتاجية املرتفعة.
.2الروح املعنوية لألفراد العاملين ومعدالت الغياب عن العمل.
.3مدى انجاز املهام والواجبات بدقة واتقان وسرعة.
.4القدرة على االبداع واالبتكار.
.5درجة االنضباط واحترام النظام وأسلوب التعامل مع املوظفين.
.6مستوى التعاون مع فريق العمل واملرونة والقدرة على انجاز القرارات.
عناصراألداء الوظيفي:
إن أهم عناصر األداء الوظيفي تتمثل في اآلتي (الحسيني وآخرون ،2013 ،ص:)73
 .1املعرفة بمتطلبات الوظيفة :وتشمل املعارف العامة ،واملهارات الفنية واملهنية ،والخلفية العامة عن الوظيفة واملجاالت املرتبطة بها.
 .2نوعية العمل :وتتمثل في مدى ما يدركه الفرد عن عمله الذي يقوم به وما يمتلكه من رغبة ومهارات وبراعة وقدرة على التنظيم وتنفيذ العمل دون
الوقوع في األخطاء.
 .3كمية العمل املنجز :أي مقدار العمل الذي يستطيع املوظف إنجازه في الظروف العادية للعمل ،ومقدار سرعة هذا اإلنجاز.
 .4املثابرة والوثوق :وتشمل الجدية والتفاني في العمل وقدرة املوظف على تحمل مسؤولية العمل وإنجاز األعمال في أوقاتها املحددة ،ومدى حاجة هذا
املوظف لإلرشاد والتوجيه من قبل املشرفين.
العوامل املؤثرة على األداء الوظيفي:
يتأثر األداء الوظيفي بجملة من العوامل يمكن تصنيفها على النحو التالي (الحسيني وآخرون ،2013،ص:)74
 .1غياب األهداف املحددة.
 .2عدم مشاركة املوظفين في اإلدارة يؤدي إلى ضعف الشعور باملسؤولية مما يؤدي إلى تدني مستوى األداء لدى هؤالء املوظفين.
 .3اختالف مستويات األداء وعدم نجاح األساليب اإلدارية في الربط بين معدالت األداء واملردود املادي واملعنوي الذي يحصل عليه املوظف.
 .4مشكالت الرضا الوظيفي ،فانخفاضه يؤدي إلى أداء ضعيف وانتاج ية أقل والعكس صحيح ،ويتأثر الرضا الوظيفي بعدد من العوامل التنظيمية
والشخصية للموظف ،مثل العوامل االجتماعية كالسن واملؤهل التعليمية والجنس والعادات والتقاليد ،والعوامل التنظيمية كاملسئوليات والواجبات
ونظام الترقيات والحوافز في املنظمة.
 .5التسيب اإلداري والذي يعني ضياع ساعات العمل في أمور غير منتجة بل قد تكون مؤثرة بشكل سلبي على أداء املوظفين اآلخرين ،وقد يعود ذلك نتيجة
أسلوب القيادة أو اإلشراف أو الثقافة التنظيمية السائدة في املنظمة.
أثرعمادة املوارد البشرية في تطويرأداء املوظفين
مهام قسم التنظيم اإلداري (املصدر :الدليل التنظيمي إلدارة التطويراإلداري ،جامعة امللك خالد):
 .1دراسة التنظيمات اإلدارية الحالية وتطويرها.
 .2متابعة إجراءات ولوائح وأنظمة العمل ونماذج العمل باإلدارات وتحسينها وإعداد األدلة التنظيمية واإلجرائية لها.
 .3متابعة تحسين وتطوير بيئة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
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 .4متابعة عملية تقييم األداء الوظيفي وإعداد التقارير الالزمة.
 .5إعداد القادة اإلداريين ومتابعتهم وتنمية مهاراتهم وإعداد الصف الثاني من قادة املستقبل.
 .6تلقي الشكاوى املقدمة من قبل موظفي الجامعة والعمل على معالجتها.
 .7تلقي املقترحات التنظيمية والتطويرية من كافة منسوبي الجامعة ودراستها.
 .8دراسة املشاكل اإلدارية ووضع الحلول املناسبة لها.
 .9تهيئة اإلدارات للوفاء بمتطلبات ومعايير الهيئات واملؤسسات الوطنية والدولية ذات العالقة بالجودة.
 .10االسهام في نشر الفكر القيادي واإلداري عن طريق التثقيف والتوعية اإلدارية.
 .11تهيئة املوظف الجديد للتأقلم مع الحياة املهنية الجديدة.
 .12اإلشراف على عملية التوزيع الوظيفي ومتابعتها وتقييمها.
 .13إعداد وتحديث بطاقات التوصيف الوظيفي لكافة موظفي الجامعة اإلداريين والفنيين.
 .14تقديم االستشارات اإلدارية لإلدارات املختلفة في كافة املجاالت التنظيمية واإلدارية.
 .15حل النزاعات والصراعات في بيئة العمل.
مهام العمادة التدريبي (املصدر :الدليل التنظيمي إلدارة التطويراإلداري ،جامعة امللك خالد):
 .1الرؤيا في التدريب :السعي ألن تكون االسم األول في مجال التدريب على مستوى جامعات اململكة من خالل التنمية املهنية وتطوير األداء.
 .2الرسالة التدريبية :تهيئة بيئة تدريبية إيجابية تسهم في مساعدة املوظفين على اكتشاف طاقاتهم واستثمارها بتقديم تدريب احترافي واستخدام
تقنيات حديثة لتحقيق األهداف املرجوة.
 .3الغاية :االلتزام بتقديم تدريب نوعي ومنهي ،قائم على كل ما هو جديد ومفيد من أجل تحقيق األهداف املرجوة.
 .4القيم :االلتزام -التنظيم – العدل – الشفافية – االحتراف.
األهداف التدريبية للعمادة (املصدر :الدليل التنظيمي إلدارة التطويراإلداري ،جامعة امللك خالد):
 .1الوصول باملوظفين للتميز بتقديم كل املهارات والتقدير والدعم.
 .2سد االحتياجات التدريبية للموظفين ابتداء من تحليل االحتياجات التدريبية وانتهاء بتقويم فعالية وأثر التدريب.
ً
 .3تأصيل وتعزيز مفهوم التدريب التطبيقي بتقديم برامج نوعية وفقا ملعايير عالية تواكب متطلبات العصر.
 .4االرتقاء باملهارات املهنية والسلوكيات الوظيفية من مستوى االنعدام والنقص إلى مستوى الكفاية واالتقان.
 .5تنمية املعرفة الفنية واإلنتاجية واإلدارية واالقتصادية املرتبطة بالوظيفة.
مهام قسم التدريب بالعمادة (املصدر :الدليل التنظيمي إلدارة التطويراإلداري ،جامعة امللك خالد):
 .1تخطيط العملية التدريبية لجميع موظفي الجامعة اإلداريين والفنيين ومن في حكمهم.
 .2تصميم بطاقة املسار التدريبي للموظفين وتحديث بياناتهم بشكل دوري.
 .3دراسة وتحديد االحتياجات التدريبية ملوظفي الجامعة اإلداريين والفنيين بما يتوافق مع مهام العمل التي يمارسونها بالتنسيق مع الجهات ذات
العالقة.
 .4اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتماد الحقائب التدريبية في ضوء االحتياجات التدريبية والرفع بها لجهات االختصاص للموافقة.
 .5التنسيق مع الجهات ذات العالقة بالتدريب داخل وخارج الجامعة.
دورالعمادة التطويري (املصدر :الدليل التنظيمي إلدارة التطويراإلداري ،جامعة امللك خالد):
الهدف العام :االشراف على تطوير التنظيمات اإلدارية الحالية ومتابعة إجراءات ولوائح وأنظمة ونماذج العمل باإلدارات وتحسينها وإعداد األدلة
التنظيمية واإلجرائية له وتحسين بيئة العمل.
 .1املساهمة في تحقيق رؤية ورسالة وقيم الجامعة.
 .2إحداث تطوير إداري شامل للموارد البشرية اإلدارية والفنية بالجامعة.
 .3مساعدة القيادات العليا بالجامعة في اتخاذ القرارات اإلدارية وتحقيق أهداف الجامعة االستراتيجية.
 .4متابعة أحداث التجارب والتطبيقات التي تمارس لتطوير املوارد البشرية ومدى إمكانية تطبيقها في الجامعة.
 .5متابعة إجراءات ولوائح وأنظمة ونماذج العمل باإلدارات وتحسينها وإعداد األدلة التنظيمية واالجرائية لها.
 .6تقديم االستشارات اإلدارية لإلدارات املختلفة داخل الجامعة وخارجها.
 .7االسهام في نشر الفكر القيادي واإلداري.
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االشراف على العملية التدريبية لجميع موظفي الجامعة اإلداريين والفنيين.
االشراف على عمليات االبتعاث املوجهة ملنسوبي الجامعة من املوظفين اإلداريين والفنيين ومن في حكمهم.
إعداد القادة اإلداريين ومتابعتهم وتنمية مهاراتهم واعداد الصف الثاني من قادة املستقبل.
إجراء الدراسات التنظيمية والتطويرية ذات العالقة ورفعها للجهات املختصة.

ويرى (العبيدي ،2016 ،ص ،)307أن دور العمادة التطويري تظهر في املجاالت التالية:
 .1إقامة بناء تنظيمي مرن ومتوافق مع طبيعة املهام املوكلة إليها ومعطيات الظروف املحيطة والخصائص الذاتية للمنظمة.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
 .2تكوين هيكل املوارد البشرية في التنظيم تكوينا علميا وتقنيا وفكريا وثقافيا متكامال ومتوافقا مع متطلبات العصر ومتغيراته ،ومرتكزات إلى التقنية،
وتوفير سبل التنمية املستمرة لتلك املوارد البشرية وتمكينهم من املشاركة بالرأي وصنع القرار.
ً
 .3تكوين وتنمية وتطوير الرصيد املعرفي للمنظمة واعتماد البحث العلمي والتطوير التقني سبيال لحل مشكالتها.
 .4تصميم األنشطة والعمليات وتنسيق العالقات بين عناصر املنظمة الداخلية ،وتنمية عالقاتها مع العناصر الخارجية ذات التأثير.
 .5خلق ثقافة تنظيمية داعمة للتغيير الهادف ،وتنمية ودعم عالقات التعاون والتفاعل الديموقراطي بين عناصرها.
دورالعمادة التحفيزي (املصدر :الدليل التنظيمي إلدارة التطويراإلداري ،جامعة امللك خالد):
تعتبر الحوافز املادية واملعنوية إحدى الوسائل الهامة التي تهدف إلى حث األفراد على العمل بكفاءة وفاعلية ،وعلى تنمية وتعزيز األداء اإلبداعي في
املنظمات ،فالحوافز لها أثر على تشجيع املوظفين على اإلبداع واملبادرة والتجديد ،وبذل مزيد من الجهد في اإلنجاز وزيادة الطالقة الفكرية واإلنتاجية،
ً
ً
وتعتبر الحوافز مقوما رئيسيا في املنظمات املبدعة وركيزة أساسية لوجود االبداع وتنميته( .الحسيني وآخرون ،2013 ،ص.)83
ويرتبط نجاح املنظمات وتقدمها وابداعها بما فيها الجامعات على ما تقدمه من حوافز معنوية أو حوافز مادية للموظفين املستحقين لها دون
استثناء ،وعادة تستخدم املنظمات أكثر من نوع من الحوافز ويختلف ذلك بالنسبة للفرد الواحد حسب تدرجه الوظيفي ومدة عمله ومكانته ومستواه
ً
اإلداري ،وتؤثر أيضا إمكانات املنظمة وفلسفتها في نوع الحافز املمنوح ،وتبقى املسؤولية على اإلدارة في اختيار تصنيفات الحوافز املناسبة ووضع القواعد
واألسس التي من خاللها توزع حوافزها بشكل دوري وخارج نطاق األنانية واملحسوبية والعالقات الخارجية والشخصية.
ويعرف (أبو عالن ،)2016 ،الحوافز بأنها املقابل املادي واملعنوي الذي يقدم لألفراد كتعويض عن أدائهم املتميز ،وبالتالي فإن التعويض الذي
يحصل عليه الفرد كمقابل ألدائه املتميز يسمى حافز أو مكافأة ،ويحتاج األمر أن تكون إدارة املؤسسة من خالل إدارة ملوارد البشرية واملديرين التنفيذيين
قادرة على قياس أداء املوظفين لديهم بحيث يكون الحافز على قدر الكفاءة في األداء.
كما تشمل طرق ومبادرات تحفيز ومكافأة املوظفين املتميزين تقديم مكافأة مادية ،الثقة باملوظف املتميز ،إعطاؤه بعض الصالحيات ،إعطاؤه
شهادات شكر ،توجيه عبارات الثناء له ،تسليمه درع تميز ،جعله املوظف املثالي للشهر ،تشجيعه في إبداعاته ،الدعم املعنوي من البشاشة والثناء ،ترتيب
ً
لقاء للمتميزين مع مدير الجامعة أو الوكيل ،تخصيص تذكرة أو رحلة عمرة سنوية للمتميز ،جعل املتميز مديرا ملدة قصيرة مثل يوم أو نصف يوم .من
األفكار في هذا املجال إعطاء األولوية للمتميزين باإلجازات واالنتداب والدورات ،وتبني آرائهم الجيدة ونسبتها لهم ،وإيضاح مدى دور املتميز ودرجة االعتماد
ً
عليه ،وتكريمه أمام زمالئه ،ونشر أسماء املتميزين عن طريق وسائل اإلعالم كرسالة الجامعة أو مواقع التواصل االجتماعي ،أيضا يفضل نقل املوظف
املتميزين إلى مكان أفضل ،وتلمس مشاكله ومساعدته على خلها وتجاوزها سواء كانت في العمل أو خارجه ،كذلك يمكن إقامة مناسبة مع املتميزين خارج
أوقات العمل ،وإعطاء املتميز األولوية في الترقية وفي املهمات ،وتدريب املتميزين وهم على رأس العمل ،وتنظيم رحالت للمتميزين داخلية وخارجية،
ومساعدتهم في إكمال دراستهم في حال رغبتهم( .املصدر.) http://rs.ksu.edu.sa:
أنواع الح وافزالتي تقدمها العمادة:
يرى الباحث أن العمادة تقوم بدور تحفيزي كبير للموظفين لديها من خالل تقديم العديد من الحوافز والتي منها:
 .1الح وافزاملعنوية:
والتي يقصد بها تلك الحوافز التي ليس لها أي ارتباط بالنواحي املالية وإنما تركز على الوسائل املعنوية فقط والتي من بينها:
•

املشاركة في اتخاذ القرارات :وتتمثل في العمل على إشراك املوظفين بالجامعة عند اتخاذ بعض القرارات التي لها عالقة بعملهم ووظائفهم بالجامعة.
ً
الترقية :وهي تقدم من جانب العمادة كحافز معنوي وهي أيضا تكون مصحوبة بما يرافقها من عالوات مادية.

•

االثراء الوظيفي :وهو أسلوب يعمل على تنويع واجبات الوظيفة ومسؤولياتها والتجديد في أعبائها.

•

لوحات الشرف :ويعني ذلك إدراج أسماء املتميزي ن واملبدعين من املوظفين في العمل واألداء والوظيفي في لوحات توضع بالجامعة مما يزيد من والء
املوظفين ويدفعهم ملزيد من الجهد.
ً
ً
ً
ً
ً
تسليم األوسمة والدروع :وهي دائما ترتبط بفئات املوظفين األكثر إبداعا وتميزا في الجامعة كأحقية واعتراف بقدراتهم واحتراما وتقديرا ملجهوداتهم
بالجامعة وهي عادة ما تقدم في حفالت تكريم بالجامعة.

•

•

526

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 521-537

دور عمادة املوارد البشرية في تطويرأداء املوظفين  -دراسة تطبيقية ....
•

الحسين النعمي

شهادات الشكروالثناء :وهي بالغة األهمية ويترك هذا النوع من التحفيز أثر في نفس املوظف وتدفعه لبزل املزيد من الجهد في مجال عمله.

• املوظف املثالي :وهو تحديده كل عام من بين مجموعة من املوظفين بالجامعة.
 .2الح وافز املادية :وهو نوع من الحوافز الذي تقوم العمادة بتقديمه في صورة مادية للموظف ،والهدف من هذا النوع من الحوافز املادية هو رفع
الكفاءة وتحسين األداء لدى املوظفين ،والحوافز املادية ترتبط ارتباط وثيق بمزايا املوظفين بالجامعة من رواتب وأجور وعالوات وبدالت مالية
وتعويضات ومكافآت ومعاشات تقاعدية .تتمثل الحوافز املادية التي تقدمها العمادة في الجوانب التالية:
•

مكافأة على نوعية العمل أو مهام يقوم بها املوظف.

•

مكافأة االنضباط في العمل.

املحورالثالث :الدراسة التطبيقية:
يشتمل هذا القسم من البحث على اإلجراءات اإلحصائية التي قام بها الباحث بهدف الوصول إلى نتائج تخدم األهداف التي يحاول هذا
البحث تحقيقها ،وقد اشتملت تلك االجراءات االحصائية على:
 .1منهج البحث العلمي املتبع  -املجتمع الذي طبقت عليه الدراسة  -إجراءات إعداد تصميم استبانة البحث وكيفية تطبيقها  -الكيفية التي نفذ
بها البحث -التحقق من صدق وثبات استبانة البحث ،األساليب اإلحصائية الوصفية لتحليل وتفسير ومناقشة نتائج أسئلة البحث.

منهجية الدراسة:
بهدف دراسة " دور عمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين بجامعة امللك خالد " ،استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي والذي يقصد
ً
به " صفة البحث التي تستهدف الوصف الكمي والكيفي لظاهرة اجتماعية أو إنسانية أو إدارية أو مجموعة من الظواهر املترابطة معا من خالل استخدام
ً
ً
ً
أدوات جمع البيانات املختلفة ،مما يجعل الظاهرة أو الظواهر محل البحث واضحة بدرجة يسهل معها تحديد املشكلة تحديدا واقعيا تمهيدا الختيار
الفروض والتساؤالت حولها (األشعري.).118 ،2013،
مصادربيانات الدراسة النظرية والتطبيقية:
اعتمد الباحث في هذا الجانب على مصدرين هما:
 .1املصادر الثانوية (النظرية) :والتي اشتملت على الكتب والدوريات العلمية والتي تناولت في حيثياتها ومحتواها النظري دور العمادات بالجامعات
واملوارد البشرية وتطوير أداء املوظفين ،إضافة لذلك الرجوع إلى التقارير والندوات واملؤتمرات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع مبادئ التعلم
القائم على االستقصاء في التطوير املنهي.
 .2األسلوب امليداني (التطبيقي) :واعتمد فيه الباحث على املسح امليداني من خالل استطالع آراء عينة البحث حول دور عمادة املوارد البشريةفي تطوير
أداء املوظفين بجامعة امللك خالد " ،وذلك عن طريق أخذ عينة مالئمة بواسطة استبانة الكترونية تضمنت أبعاد البحث األساسية والتي صممها الباحث
ً
خصيصا لهذا الغرض.
مجتمع الدراسة:
ً ً
يقصد باملجتمع " الكل الذي يمثل األصل تمثيال كامال بجميع طبقاته وشرائحه وخصائصه وبشكل موحد يعكس اإلطار العام لوجوده سواء أكان
ً
ً
ً
ذلك من األحياء األرضية أو الجوية أو املائية في مكان محدد ووقت محدد ايضا يمكن دراسته دراسة شاملة نسبيا أو جزئية ،إال إذا كان املجمع صغيرا فإنه
يمكن التحكم في حجمه من أجل الوصول إلى نتيجة معينة"( .األشعري ،2016 ،ص ،)35هذا ويتكون مجتمع البحث الحالي من جميع املوظفين اإلداريين
ً
بجامعة امللك خالدالقريقر أبها واملستهدفون بالبحث والذين يبلغ عددهم ( )315موظفاوموظفه والذين هم على رأس العمل خالل فترة تطبيق هذا البحث
للعام 1441هـ2019 /م.
عينة الدراسة:
ً
بما أن أسلوب املسح الشامل يحتاج إلى وقت وجهد وتكلفة ،واختصارا لذلك ،فقد عمد الباحث إلى أخذ عينة مالئمة وذلك من خالل توزيع االستبانة
ً
ً
إلكترونيا على مجتمع البحث ،حيث تم استالم ( )154ردا من املوظفين بعمادة املوارد البشرية بجامعة امللك خالد ،وهو يعتبر حجم عينة دراسة >  30مما
يجعلها تتفق مع نظرية النهايات املركزية والتي تشترط أن يكون أقل حجم عينة تتبع بياناتها التوزيع الطبيعي ≥ 30مفردة ،وهي التي خضعت بياناتها إلى
ً
ترميزها بالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية واملعروفة اختصارا بـ ( )SPSSومن ثم تحليلها وتفسير نتائجها بهدف االجابة على تساؤالت البحث والتحقق
ً
من فرضياته وصوال لألهداف التي يسعى إلى بلوغها.
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خصائص مجتمع الدراسة:
إن الوقوف على خصائص عينة البحث ومجتمعها ،يعطي فكرة عامة عن أهم السمات والصفات والخصائص التي تتصف بها عناصر ومفردات
البيئة التطبيقية للبحث ،حيث أن درجة االختالف والتباين في خصائص عينة البحث من حيث (النوع ،الفئات العمرية ،املؤهالت العلمية ،الخبرة العملية،
ً
ً
ً
الدورات التدريبية ،املركز الوظيفي) ،تلعب دورا مؤثرا ومباشرا في نتائج البحث ،وذلك بسبب التباين واالختالف في وجهات النظر واآلراء للواقع داخل البيئة
التطبيقية للبحث باختالف فئات تلك املتغيرات الشخصية .وألجل ذلك ،وبهدف التعرف على خصائص عينة البحث الحالية قام الباحث بحساب
التكرارات والنسب املئوية للمتغيرات الشخصية لعينة البحث وهو ما يتضمنه الجدول اآلتي:
جدول ( :)1يوضح التكرارات والنسب املئوية لخصائص عينة البحث (ن=)154
الفئات العمرية
الفئات

العدد

النسبة %

أقل من 30سنة

8

5.2

 30سنة واقل من  40سنة

73

47.4

 40سنة واقل من  50سنة

59

38.3

14

9.1

 50فأكثر
املؤهل العلمي
الفئات

العدد

النسبة %

دبلوم فأقل

31

20.1

بكالوريوس

79

51.3

ماجستير

27

17.5

دكتوراه

17

11

الفئات

العدد

النسبة %

مدير إدارة

31

20.1

موظف

94

61

املسمى الوظيفي

مدير

8

5.2

رئيس قسم

21

13.6

الخبرة العملية
الفئات

العدد

النسبة %

أقل من  5سنوات

13

8.4

 5سنة واقل من  10سنوات

44

28.6

 10سنة واقل من  15سنة

35

22.7

62

40.3

 15سنة فأكثر
الدورات التدريبية
الفئات

العدد

النسبة %

لم أحصل على دورة

7

4.5

 3 – 1دورات

47

30.5

 6 – 4دورات

24

15.6

أكثر من  6دورات

76

49.4

باستقراءاملؤشرات اإلحصائية للتكرارات والنسب املئوية بالجدول ( ،)1فيما يخص التوزيع النسبي للفئات العمرية لعينة البحث ،يتضح أن ()%85.7
بين  30إلى  50سنة ،بينما ( )%5.2أعمارهم أقل من  30سنة ،إضافة إلى ( )%9.1أعمارهم من  50سنة فأكثر .أما فيما يتعلق باملؤهالت العلمية ،توضح
املؤشرات اإلحصائية للنسب املئوية أن أكثر من نصف عينة البحث ( )%51.3من حملة مؤهل البكالوريوس )%20.1( ،من مؤهالت الدبلوم فأقل)%17.5( ،
من مؤهالت املاجستير ) %11( ،ملؤهالت الدكتوراه .وفيما يخص املسميات الوظيفية ،يتضح للباحث أن األكثرية وبنسبة ( )%61من املوظفين ،يليهم
( )%20.1من مديري اإلدارة )%13.9( ،من رؤساء األقسام )%5.2( ،من املدراء .وأما على نطاق الخبرة العملية فيتضح أن ( )%40.3من العاملين بالعمادة
خبرتهم من  15سنة فأكثر )%28.6( ،خبرتهم تتراوح بين  5إلى أقل من  10سنوات )%22.7( ،خبرتهم تتراوح بين  10إلى أقل من  15سنة ،بينما ( )%8.4فقط
خبرتهم أقل من  5سنوات .وأما فيما يخص الدورات التدريبية والتي حصل عليها أفراد عينة البحث ،يتضح للباحث أن ( )%49.4من املوظفين حصلوا على
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أكثر من  6دورات تدريبية )%30.5( ،تلقوا ما بين دورة إلى ثالثة دورات تدريبية )%15.6( ،من املوظفين تلقوا ما بين  4إلى  6دورات تدريبية )%4.5( ،فقط
من املوظفين لم يتلقوا أي دورات تدريبية.
أداة الدراسة:
تم االعتماد على اإلستبانة كأداة للدراسة لتطويره وبناءها عمد الباحث إلى اتباع الخطوات التالية:
 .1االطالع على األطر النظرية والفكريةواألدبية ذات العالقة بمحاور البحث.
 .2مراجعة العديد من الدراسات السابقة ذات العالقة بدور العمادات ،واملوارد البشرية وتطوير أداء املوظفين.
 .3البحث في قواعد املعلومات من خالل شبكة االنترنت حول دور العمادات ،واملوارد البشرية وتطوير أداء املوظفين.
 .4تم عرض االستبانة في صيغتها األولية على بعض املحكمين من ذوي الخبرة في مجال إدارة األعمال بكلية األعمال جامعة امللك خالد ،وقد أبدوا
مالحظاتهم وقدموا تصويباتهم والتي كان لها األثر املباشر في بناء االستبانة وصياغة عباراتها ومحاورها.
 .5تصميم االستبانة الورقية في شكل استبانة إلكترونية ومن ثم ارسال رابط االستبانة  https://forms.gle/pAX48x9ud8BnwxvV6على مجتمع
البحث
مكونات االستبانة:
اشتملت استبانة البحث على قسمين رئيسيين هما:
أ -القسم األول :البيانات األولية :وتضمن ( )5متغيرات شخصيةوهي( :الفئات العمرية ،املؤهل العلمي ،املسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة العملية ،عدد
الدورات التدريبية).
ب -القسم الثاني :محاور االستبانة ،وعددها ( )5محاور وتتضمن ( )29عبارة موزعة على املحاور اآلتية:
املحوراألول :الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية ،ويتكون من ( )6عبارات.
املحورالثاني :الدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية ،ويتكون من ( )6عبارات.
املحورالثالث :الدور التطويري لعمادة املوارد البشرية ،ويتكون من ( )6عبارات.
املحورالرابع :الدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية ،ويتكون من ( )5عبارات.
املحورالخامس :أداء املوظفين ،ويتكون من ( )6عبارات.
ً
وقد صمم الباحث فئات االستجابة على فقرات االستبانة وفقا ملقياس ليكرت الخماس ي ،وهو (غير موافق بشدة = ،1غير موافق =  ،2ال أدري = ،3
موافق = ،4موافق بشدة = ،)5ولتحديد فئات متوسطات استجابة عينة البحث ،فقد تم حساب مدى املقياس والذي يساوي ( ،)4= 1 – 5وبقسمة مدى
املقياس على أعلى استجابة فقد تم التوصل إلى فئات املتوسطات الحسابية التالية:
جدول ( :)2املتوسطات الحسابية لفئات مقياس استبانة البحث
1

درجة املوافقة
ً
غير موافق بشدة /ضعيفة جدا

م
2
3
4
5

غير موافق /ضعيفة
ال أدري /متوسطة
موافق /كبيرة
ً
موافق بشدة  /كبيرة جدا

املتوسط املرجح

الدرجة /املدى
ً
ضعيفة جدا

من  1.80إلى 2.59
من  2.60إلى 3.39
من  3.40إلى 4.19
من  4.20إلى 5

ضعيفة
متوسطة
كبيرة
ً
كبيرة جدا

من  1إلى 1.79

املؤشرات السيكومترية الستبانة البحث ،وتتضمن الخطوات التالية:
 .1الصدق الظاهري (صدق املحكمين):
ً
تم التحقق من الصدق الظاهري لالستبانة وفقا للخطوات التالية:
أ -عرض الباحث االستبانة في صورتها األولى على مجموعة من املحكمين بهدف التأكد من مدى ارتباط كل عبارة من عباراتها باملحور الذي تنتمي إليه،
ومدى وضوح كل عبارة وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله .حيث أبدوا مالحظاتهم وتصويباتهم من حذف
وتعديل لفظي ولغوي لعبارات أبعاد ومحاور االستبانة.
ً
ً
ب -قام الباحث بتعديل ما يلزم من تصويبات بالحذف والتعديل لبعض الفقرات وإعادة صياغة بعضها لغويا استنادا ملا تم التنويه له من جانب املحكمين.
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 .2صدق االتساق الداخلي لبيرسون
للتأكد من مؤشرات صدق االتساق الداخلي لبيرسون ومدى ترابط مضمون كل عبارة باملفهوم العام للمحور الذي تنتمي إليه ،لجأ الباحث إلى
حساب مؤشرات ارتباط بيرسون بين درجة عبارة مع كل درجة محورها ومن ثم إيجاد درجة االتساق الداخلي بين درجة كل محور مع االستبانة ككل،
والنتائج تتضمنها الجداول التالية:
جدول ( :)3يوضح االتساق الداخلي الرتباط بيرسون بين درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
الدور التنظيمي لعمادة املوارد
البشرية

الدور التدريبي لعمادة املوارد
البشرية

ً
** االرتباط دال إحصائيا عند مستوى معنوية 0.01

الدور التطويري لعمادة املوارد
البشرية

2
3
4
5
6

**0.90
**0.88
**0.89
**0.86
**0.87

2
3
4
5
6

**0.89
**0.78
**0.87
**0.82
**0.79

2
3
4
5
6

**0.87
**0.90
**0.90
**0.89
**0.90

الدور التحفيزي لعمادة املوارد
البشرية

1

**0.89

1

**0.85

1

**0.80

1

**0.87

2
3
4
5

**0.89
**0.88
**0.89
**0.56

أداء املوظفين

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

1

**0.80

2
3
4
5
6

**0.84
**0.75
**0.85
**0.84
**0.84

باستقراء املؤشرات اإلحصائية ملعامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه بالجدول ( ،)3يتضح أن معامالت
االرتباط للمحور األول تتراوح بين ( **0.86إلى  )**0.90وعلى نطاق املحور الثاني بين ( **0.78إلى  )**0.89وعلى نطاق املحور الثالث بين ( **0.80إلى
ً
 )**0.90وعلى نطاق املحور الرابع بين ( **0.56إلى  )**0.89وعلى نطاق املحور الخامس بين ( **0.75إلى  ،)**0.85وهي جميعها دالة إحصائيا عند
مستوى معنوية ( )**( )0.01مما يؤكد أن عبارات محاور االستبانة صادقة ملا وضعت لقياسه وتتسق باملفهوم العام للمحور الذي وضعت لقياسه.
جدول ( :)4يوضح االتساق الداخلي الرتباط بيرسون بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لالستبانة
مضمون املحور

م

االرتباط باالستبانة

1

الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية

**0.93

2

الدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية

**0.92

3

الدور التطويري لعمادة املوارد البشرية

**0.94

4

الدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية

**0.85

5

أداء املوظفين

**0.92

ً
** االرتباط دال إحصائيا عند مستوى معنوية0.01

باملثل ،باستقراء املؤشرات اإلحصائية ملعامالت ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبانة بالجدول ( ،)4يتضح أن
ً
معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل ُبعد والدرجة الكلية لالستبانة تتراوح بين ( **0.85إلى  )**0.94وهي جميعها دالة إحصائيا عند مستوى معنوية
ً
( )**( )0.01مما يؤكد أن محاور استبانة البحث أيضا صادقة ملا وضعت لقياسه وتتسق باملفهوم العام لالستبانة بدرجة كبيرة.
 .3مؤشرات الثبات  αكرونباخ:
للتحقق من ثبات عبارات محاور وأبعاد استبانة البحث ،عمد الباحث إلى حساب مؤشرات  αكرونباخ ،والذي يقصد به " إمكانية الحصول على
النتائج نفسها لو أعيد تطبيق االستبانة على نفس أفراد املجتمع بعد فترة من الزمن ،كما يشير إلى أي درجة يعطى املقياس أو االستبانة قراءات متقاربة
عند كل مرة يستخدم فيها" (السبيعي ،2010 ،ص .)168هذا والجدول التالي يتضمن أهم مؤشرات ثبات أبعاد استبانة البحث:
جدول ( :)6يوضح مؤشرات  αكرونباخ ملحاور الفرعية والدرجة الكلية الستبانة البحث
مضمون البعد

م

عدد العبارات
6

 αكرونباخ
0.94
0.91
0.94
0.87
0.90
0.975

1

الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية

2
3
4

الدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية
الدور التطويري لعمادة املوارد البشرية
الدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية

6
6
5

5

أداء املوظفين
الدرجة الكلية لالستبانة

6
29
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يتضح من املؤشرات اإلحصائية للجدول ( )6أن جميع قيم ألفا كرونباخ على نطاق املحاور الفرعية والدرجة الكلية لالستبانة >  ،0.60مما يؤكد ثبات
ووضوح مضمون محاور االستبانة لدى عينة البحث ،حيث ذكر (جودة محفوظ ،2009 ،ص )43أن الثبات يكون موثوق به إذا كانت قيمته ≥ ،)0.60
ً
وبناء على هذه املؤشرات من الثبات ،فإن االستبانة ستعطي نفس النتائج إذا ما تم تطبيقها في بيئة مماثلة من حيث الزمان واملكان.
أساليب املعالجة االحصائية:
لتحقيق أهداف البحث وتحليل البيانات التي تم تجميعها ،فقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام الحزم
ً
اإلحصائية للعلوم ال اجتماعية Statistical Package for Social Sciencesوالتي يرمز لها اختصارا بالرمز ( ،)SPSSوالتي تتضمن ما يلي:
 .1التكرارات والنسب املئوية للتعرف على الخصائص الشخصية ألفراد مجتمع البحث.
 .2املتوسط الحسابي " "Meanوذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد البحث تجاه كل عبارة وبعد ،مع العلم بأنه يفيد في ترتيب درجة
ً
أهمية كل بعد وفقا ملتوسطات استجابة عينة البحث.
 .3الوزن النسبي املرجح لتحديد نسبة مجتمع البحث والتي تؤيد درجة ممارسة العبارة أو املحور.
 .4االنحراف املعياري " "Standard Deviationللتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد البحث لكل عبارة من عبارات متغيرات البحث ،ولكل محاور
عن املتوسط الحسابي ،ويالحظ أن االنحراف املعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد مجتمع البحث لكل عبارة من عبارات متغيرات البحث ،إلى
جانب املحاور الرئيسة ،فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها بين املقياس.
 .5معامل االرتباط بيرسون ،لقياس صدق االتساق الداخلي.
 .6معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات استبانة البحث.
 .7معامالت تضخم التباين والتباين املسموح ودربن واتسون  DWومعامل اإللتواء ،للتأكد من صالحية املتغيرات املستقلة لتحليل االنحدار املتعدد.
 .8تحليل التباين اآلحادي الختبار معنوية نموذج االنحدار املتعدد بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع.
ً
 .9تحليل االنحدار التدريجي لتحديد أكثر املتغيرات املستقلة تأثيرا في املتغير التابع (أداء املوظفين).
اإلحصاء الوصفي لبيانات الدراسة:
املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية واألوزان النسبية ملحاورالدراسة:
جدول ( :)7يوضح املتوسط املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية واألوزان النسبية ملحاور البحث
م

مضمون املحور

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الوزن النسبي

درجة املمارسة

ترتيب األهمية

-1

الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية

3.05

1.12

0.61

متوسط

2

-2
-3
-4

الدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية
الدور التطويري لعمادة املوارد البشرية
الدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية

2.86
3.01
2.79

1.02
1.05
0.86

0.57
0.60
0.56

متوسط
متوسط
متوسط

4
3
5

-5

أداء املوظفين
املتوسط العام

3.07
2.86

0.98
1.01

0.61
0.57

متوسط
متوسط

1

باستقراء املؤشرات اإلحصائية للجدول ( )7تتضح النتائج التالية:
• أن املتوسطات الحسابية لـ (الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية ،الدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية  ،الدور التطويري لعمادة املوارد البشرية ،
الدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية  ،أداء املوظفين) تتراوح بين ( 2.79إلى  3.07من  )5وهي تنحصر قيمها بين فئة املتوسط الحسابي الثالثة (من
 2.60إلى  ) 3.39مما يعني أن درجة ممارسة كل من (الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية ،الدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية  ،الدور التطويري
لعمادة املوارد البشرية  ،الدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية  ،أداء املوظفين) تأتي بدرجة متوسطة ودون املستوى املطلوب أن تكون عليه حتى تزيد
من مستوى أداء املوظفين بجامعة امللك خالد.
جدول ( :)8يوضح مؤشرات مالئمة نموذج االنحدار املتعدد بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع
املحور
الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية

التباين املسموح به

تضخم التباين

معامل االلتواء

0.196

5.10

0.348-

الدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية

0.233

4.28

0.062-

الدور التطويري لعمادة املوارد البشرية

0.185

5.39

0.294-

الدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية

0.440

2.27

0.083

-

-

0.188-

أداء املوظفين

مؤشر دربن واتسون
2 < 1.74
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يتضح من املؤشرات اإلحصائية ملالئمة نموذج االنحدار ،أن جميع قيم التباين املسموح تتراوح بين ( 0,196إلى  )0.440وهي جميعها >  ،0.05كما
ً
أن قيم تضخم التباين للمتغيرات املستقلة تتراوح بين ( 2.27إلى  )5.39وهي أيضا جميعها <  ،10كما أن مؤشر دربن واتسون ( )2 < 1.74كما أن جميع
معامالت االلتواء للمتغيرات املستقلة واملتغير التابع < ً ،1
وبناء على ذلك يخلص الباحث إلى عدم وجود ارتباط متعدد بين املتغيرات املستقلة مما يسمح
باستخدام تحليل االنحدار املتعدد بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع.
اختبارالفرضيات من خالل تحليل االنحدار املتعدد (الفرضية الرئيسية)
جدول ( :)9يوضح مؤشرات معنوية نموذج االنحدار املتعدد بين املتغيرات املستقلة واملتغيرالتابع
مصدر التباين
االنحدار
البواقي
املجموع

مجموع املربعات
4159.546
1115.493
5275.039

درجة الحرية
4

متوسط املربعات
1039.886

149
153

Rاالرتباط املتعدد
0.89

R2معامل التحديد
0.79

قيمة ف
138.901

الداللة
0.000

7.487

يتضح من املؤشرات اإلحصائية للجدول ( )9أن معامل االرتباط املتعدد بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع =( )0.89وأن معامل التحديد=
( ،)0.79أي أن املتغيرات املستقلة (الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية ،الدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية ،الدور التطويري لعمادة املوارد البشرية
 ،الدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية) تفسر نسبة ( ) %79من التباين الكلي في املتغير التابع ( أداء املوظفين ) بجامعة امللك خالد وأن قيمة (ف
ً
إحصائيا عند مستوى معنوية ( )0.05 < 0.000على معنوية نموذج االنحدار املتعدد بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابعً .
وبناء على
= )138.901دالة
ذلك يخلص الباحث إلى قبول نص الفرضية الرئيسية وهي " يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور عمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين بجامعة
امللك خالد ".
نتائج تحليل االنحدارالتدريجي (نتائج الفرضيات الفرعية)
جدول ( :)10يوضح مؤشرات نموذج االنحدارالتدريجي بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع
االنحدار

االرتباطR

التأثير R2

االنحدار التدريجي

قيمة ف

الداللة

ت

الداللة

املتغيرات املستقلة
)الثابت(

2.726

0.89

0.79

-

-

-

3.849

0.000

الدورالتحفيزي لعمادة املوارد البشرية
الدورالتنظيمي لعمادة املوارد البشرية

0.557
0.268

0.672
0.105

182.98

0.000

9.220
4.136

0.000
0.000

الدورالتدريبي لعمادة املوارد البشرية

0.175

0.009

2.444

0.016

في سياق االجابة على الفرضيات الفرعية ،يتضح من املؤشرات اإلحصائية لنتائج تحليل االنحدار التدريجي النتائج التالية:
 .1يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين ،حيث يتضح من مؤشرات تحليل االنحدار التدريجي
ألثر الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين بجامعة امللك خالد ،أن الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية يؤثر في تطوير
ً
إحصائيا ً
بناء على قيمة
أداء املوظفين بنسبة ( )%10.5من إجمالي التباين الكلي في أداء املوظفين بجامعة امللك خالد ،وهي نسبة تأثير معنوية ودالة
(ت =  )4.136مع مستوى داللة ( )0.05 < 0.000ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الزيادة في تحسين مستوى الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية
بالجامعة بدرجة واحدة ،سيؤدي إلى تطوير أداء املوظفين بالجامعة بنسبة ( .) %10.5وعليه وبناء على هذه النتائج يخلص الباحث إلى أن الفرضية
الفرعية األولى للبحث "يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين" فرضية مقبولة.
 .2يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين ،حيث يتضح من مؤشرات تحليل االنحدار التدريجي ألثر
الدور التدريبيلعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين بجامعة امللك خالد ،أن الدور التدريبيلعمادة املوارد البشرية يؤثر في تطوير أداء
ً
إحصائيا ً
بناء على قيمة (ت =
املوظفين بنسبة ( )%9من إجمالي التباين الكلي في أداء املوظفين بجامعة امللك خالد ،وهي نسبة تأثير معنوية ودالة
 )2.444مع مستوى داللة ( ،)0.05 < 0.016ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن الزيادة في تحسين مستوى التدريب لعمادة املوارد البشرية بالجامعة
بدرجة واحدة ،سيؤدي إلى تطوير أداء املوظفين بالجامعة بنسبة ( .)%9وعليه وبناء على هذه النتائج يخلص الباحث إلى أن الفرضية الفرعية الثانية
للبحث "يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين" ،فرضية مقبولة.
 .3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التطويري لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين ،حيث اتضح للباحث أن قيمة (ت = )1.489مع
مستوى داللة ( )0.05 > 0139للدور التطويري لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين وهي قيمة تؤكد إلى عدم وجود تأثير معنوي للدور
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التطويري في تطوير اداء املوظفين بجامعة امللك خالد .وعليه وبناء على هذه النتائج يخلص الباحث إلى أن الفرضية الفرعية الثالثة للبحث "يوجد
أثر ذو داللة إحصائية للدور التطويري لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين" ،فرضية مرفوضة.
 .4يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين ،حيث يتضح من مؤشرات تحليل االنحدار التدريجي
ألثر الدور التحفيزيلعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين بجامعة امللك خالد ،أن الدور التحفيزيلعمادة املوارد البشرية يؤثر في تطوير أداء
ً
إحصائيا ً
بناء على قيمة
املوظفين بنسبة ( )%67.2من إجمالي التباين الكلي في أداء املوظفين بجامعة امللك خالد ،وهي نسبة تأثير كبيرة ومعنوية ودالة
(ت =  )9.220مع مستوى داللة ( ،)0.05 < 0.000ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن الزيادة في تحسين مستوى الدور التحفيزي لعمادة املوارد
البشرية بالجامعة بدرجة واحدة ،سيؤدي إلى تطوير أداء املوظفين بالجامعة بنسبة ( .)%67.2وعليه وبناء على هذه النتائج يخلص الباحث إلى أن
الفرضية الفرعية الرابعة للبحث "يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين" ،فرضية مقبولة.
ً
ً
وبناء على النتائج اإلحصائية لتحليل االنحدار التدريجي املتحصل عليها بالجدول ( )10وتحديدا بالعمود الثاني (النحدار) ،يمكن صياغة نموذج االنحدار
التنبؤي بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع كالتالي:
تطويرأداء املوظفين =  )0.557( + 2.726الدورالتحفيزي  )0.268( +الدورالتنظيمي  )0.175( +الدورالتدريبي  +الخطأ العشوائي

املحور الرابع :النتائج والتوصيات

ً
يشتمل هذا القسم على النتائج اإلحصائية والتي توصل إليها الباحث من خالل اختبار فرضيات البحث وفقا لألساليب اإلحصائية املالئمة ،ويمكن إجمال
أهم نتائج البحث الحالي في النقاط التالية:
ً
أوال :نتائج الدراسة:
 .1أن درجة ممارسة كل من (الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية ،الدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية ،الدور التطويري لعمادة املوارد البشرية،
الدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية ،أداء املوظفين) تأتي بدرجة متوسطة.
 .2يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور عمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين بجامعة امللك خالد وأن دور عمادة املوارد البشرية تفسر نسبة
( )%79من التباين الكلي في أداء املوظفين بجامعة امللك خالد .ويفسر الباحث هذا التأثير الكبير لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين إلى
ما تقوم به العمادة من استقطاب أفضل الكوادر والكفاءات املتميزة وتحفيزها وتطويرها في مجال املعرفة والقدرات اإلدارية ،ومن ثم إيجاد منظومة
متميزة على مستوى رفيع من األداء الوظيفي بجامعة امللك خالد بهدف تسهيل إجراءات العمل وإنجازها بالسرعة والكفاءة املطلوبة لجميع منسوبي
الجامعة ،وبدرجة عالية من اإلتقان ،وهذا ينعكس بصورة واضحة وما نراه في سالسةتسيير وتيسير اإلجراءات اإلدارية واملالية والخدمية لجميع
منسوبي جامعة امللك خالد .وهي نتائج تتفق مع دراسة األسطل ( ،)2016ودراسة الشريف ( ،)2013ودراسة حنان (.)1429
 .3يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين" وأن الدور التنظيمي يفسر نسبة ( )%10.5من التباين
الكلي في أداء املوظفين بجامعة امللك خالد .ويفسر الباحث الدور التنظيمي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين إلى إملام العمادة بأهمية
الدور التنظيمي والذي يلعبه على جميع املستويات واألنشطة داخل الجامعة بين املوظفين ،حيث يساهم في خلق املناخ التنظيمي املالئم الذي يعمل
على تحسين وتطوير أداء املوظفين بشكل مالئم وفعال ،مما يساعد على تحقيق األهداف الفردية والجماعية التنظيمية بالجامعة ،ويبرز ذلك من
خالل تجسيد وتطوير القيم واالتجاهات والسلوك واملعايير الحديثة التي تعمل على تنمية وتطوير األداء الوظيفي .كما ان عمادة إدارة املوارد البشرية
ً
تعي الدور التنظيمي لها في تعزيز التكامل الداخلي بين أفراد الجامعة من خالل االتصال والعمل معا بفاعلية ،وتحقيق التكيف بين العاملين في
املنظمة والبيئة الخارجية بالجامعة ذات الصلة ،والقيام بدور املرشد لألفراد واألنشطة في املنظمة لتوجيه االفكار والجهود نحو تحقيق أهداف
الجامعة ورسالتها ،إضافة إلى تحديد أسلوب وسرعة استجابة أفراد املنظمة لتحركات املنافسين واحتياجات العمالء بما يحقق للجامعة تواجدها
ونموها.
 .4يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التدريبي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين" ،وأن الدور التدريبي يفسر نسبة ( )%9من التباين الكلي
في أداء املوظفين بجامعة امللك خالد.ويرى الباحث أن هذا التأثير هو في الحقيقة نتيجة فعلية وله عالقة بالدور التدريبي الذي تلعبه عمادة املوارد
البشرية والذي يركز باستمرار على تطوير املهارة ورفع كفاءة األداء لدى موظفي الجامعة  ،من خالل تقديم الدورات التدريبية والتقويم املستدام
لألداء الوظيفي ملوظفي جامعة امللك خالد لكي تتمكن عمادة املوارد البشرية من خالل التقويم الكشف عن نقاط الضعف واالحتياجات التدريبية
الضرورية ملوظفيها بهدف العمل على صقلها بمزيد من الدورات التدريبية ملواردها وكفاءاتها البشرية من املوظفين .وهي نتائج تتفق مع دراسة القاض ي
( ،)2012ودراسة رسول وكاظم (.)2009
 .5ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التطويري لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين ،أي أن الدور التطويري بجامعة امللك خالد ذو تأثير
ضعيف في تنمية وتطوير أداء املوظفين بالجامعة .ويعزو الباحث عدم وجود أثر لدور التطوير اإلداري لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء
املوظفين ،ربما إلى حاجة برامج التطوير لعمادة املوارد البشرية إلى مزيد من الهيكلة وإعادة صياغتها بحيث تعمل على تطوير الجانب املنهي واملهاري
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للموظفين وتجعلهم أكثر كفاءة وفاعلية في مجال وظائفهم ،وإلى احتياج برامج التطوير التي تقوم بتنفيذها عمادة املوارد البشرية إلى املزيد من الدعم
ً
املادي واملعنوي الذي يساعد في تحقيق التطوير املخطط له ،كما يرى الباحث أيضا في ضعف تأثير دور التطوير لعمادة املوارد البشرية في أداء
ً
املوظفين ،إلى حاجة عمادة املوارد البشرية إلى مزيد من الدعم واملساندة أيضا لتوفير سبل املعرفة واملختصين والبرامج التطويرية والتي تصمم
ً
خصيصا ملثل هذا الهدف ،وحيث أن التطوير يسعى إلى الرفع من كفاءات األفراد ومعارفهم وتغيير سلوكهم باتجاه معين ،لذلك فإن هذه العملية
تتطلب مهارات في التعليم والتحليل والنمو النفس ي ،كما تتطلب مهارات لتصميم برامج التطوير وتنفيذها.
 .6يوجد أثر ذو داللة إحصائية للدور التحفيزي لعمادة املوارد البشرية في تطوير أداء املوظفين" ،وأن الدور التحفيزي يفسر نسبة ( )%67.2من التباين
ً
الكلي في أداء املوظفين بجامعة امللك خالد ،أي أن األساليب التحفيزية لدى املوظفين بجامعة امللك خالد تلعب الدور األكثر تأثيرا وفاعلية في تطوير
أداء املوظفين بالجامعة ،ويعزو الباحث نتيجة التأثير املرتفع للدور التحفيزي ،إلى أن املوظف في تقدمه ضمن عمله  -وملواصلة العطاء وزيادة مستواه
ً
ً
ورفع كفاءة إنتاجه كما ونوعا بجانب التدريب واكتساب الخبرة  -يحتاج إلى حوافز العمل والتي تتمثل في الكسب املادي ،أو في الكسب املعنوي والذي
ً
ً
ً
يتمثل في التقدير ،أو كالهما معا بهدف حفز املوظف ودفعه لزيادة إنتاجه كما ونوعا إلشباع حاجاته .كما تعتبر الحوافز هي إحدى مقومات العمل
املؤسس ي والتي بدونها ال يمكن ألي مؤسسة أن تقوم بتحقيق كامل أهد افها ،فالحوافر هي الطريقة التي من خاللها تعبر املؤسسة للموظف عن مدى
تقديرها ألدائه املتميز وعمله املتقن ،وهي من إحدى الطرق التي تساعد املؤسسة على تحقيق أهدافها وذلك بجانب توافر اإلمكانيات املادية
ً
للمؤسسة وخبرة العاملين باملؤسسة كال في مجاله .أضف إلى ذلك ،أن شعور املوظف باالطمئنان على صحته وعمله ومستقبله وأوالده ،بعيدا عن
الخوف ،ومحاط بضروب مختلفة من التأمينات االجتماعية ضد حوادث العمل ،وأمراض املهنة والشيخوخة والبطالة والوفاة ،له دور كبير وينعكس
ً
ذلك إيجابيا على أداء العامل ،ألن الشعور باألمان شرط ضروري من شروط الصحة النفسية السليمة ،وإذا كان أمن الفرد أساس توازنه النفس ي
فأمن الجماعة أساس اإلصالح االجتماعي ،وقد أشارت العديد من البحوث والدراسات إلى عالقة الحوافز املادية واملعنوية بصحة العامل النفسية
وزيادة إنتاجه وهي عالقة لها صور إيجابية .كما يعلل الباحث التأثير القوي واملباشر للدور التحفيزي للعمادة في تطوير أداء املوظفين ،ألن الحوافز
أو الجوانب التحفيزية تحث املوظفين على :زيادة نواتج العمل من حيث كميات اإلنتاج والجودة والكفاءة في األداء وسرعة التنفيذ والتطوير في األداء
وزيادة فاعليته ،تخفيض الفاقد في العمل ومن أمثلته تخفيض التكاليف وتخفيض الفاقد في املوارد البشرية (أي زيادة والء املوظفين للجامعة)،
إشباع احتياجات العاملين بشتى أنواعها وعلى األخص ما يسمى بالتقدير واالحترام والشعور باملكانة ،إشعار املوظفين بروح العدالة داخل الجامعة،
جذب املوظفين إلى الجامعة ورفع روح الوالء واالنتماء ،تنمية روح التعاون بين املوظفينوتنمية روح الفريق والتضامن داخل الجامعة ،شعور املوظفين
ً
بالرضا عن الجامعة مما ينعكس إيجابيا على أدائهم
ً
ثانيا :توصيات الدراسة:
ً
بناء على ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج ،فإن الباحث يوص ي باآلتي:
 .1ضرورة ربط بين ما يقدم من برامج تطويرية وبين االستراتيجية الخاصة بعمادة املوارد البشرية بالجامعة.
 .2العمل على استخدام نظام املجموعات في التدريب والذي يسمح بالتفاعل بين أكبر عدد من املتدربين في مواقع تدريبية مختلفة في آن واحد لتبادل
الخبرات.
 .3ضرورة التأكد من أن البرامج التطويرية والتدريبية أدت إلى تحقيق أهدافها من التواصل ،حصول املوظفين على أفكار جديدة ،مساهمتها في التطوير
الذاتي للموظفين.
 .4العمل على عقد ورش عمل متقدمة في الجوانب التطويرية والتي بحاجة إلى مزيد من التحسين املستمر.
 .5العمل على ضمان وجود عالقة تكاملية بين اولويات االستراتيجية لعمادة املوارد البشرية ومتطلبات التدريب والتطوير للموظفين بالجامعة.
 .6العمل على وضع معايير لقياس مدى تأثير نتائج تطبيق برامج التدريب والتطوير على األداء الفردي واألداء املؤسس ي.
 .7ضمان اعداد خطط تطويرية فردية للموظفين من عمادة املوارد البشرية لتعزيز جوانب القوة والوقوف على نقاط الضعف املرتبطة بأداء املوظفين
والعمل على معالجتها.
 .8يقترح الباحث إجراء املزيد من الدراسات مثل:
• دور عمادات املوارد البشرية بالجامعات السعودية في تطوير منظومة العمل املستدام في عصر التمكين الحديث".
• دور عمادات املوارد البشرية بالجامعات السعودية في خلق ميزة تنافسية مؤسسية تنظيمية".
• "تثمين رأس املال الفكري داخل الجامعة ودوره في تجسيد إدارة املعرفة"
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Abstract: The study aimed to clarify the impact of the Deanship of Human Resources at King Khalid University in
developing employee performance by explaining the impact of each (the organizational role, the training role, the
developmental role, and the motivational role) of the Deanship of Human Resources in developing employee
performance. The study relied on the questionnaire as a tool for the study where it was done Distributing them
electronically, 154 questionnaires were received, the questionnaire was analyzed by statistical methods, and a
statistically significant effect was found for the role of the Deanship of Human Resources in developing the
performance of employees at King Khalid University. As for the individual effect, there was an effect for each of (the
organizational role, the training role, The motivational role) of the Deanship of Human Resources in developing
employee performance, and the absence of an impact on the developmental role of the Deanship of Human
Resources in developing employee performance. The study recommended that a link should be made between the
developmental programs offered and the strategy of the Deanship of Human Resources at the university, and work
to use the group system in training, which allows interaction between the largest number of trainees in different
training sites simultaneously to exchange experiences.
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امللخص:
تسعى الدراسة إلى التعريف بأهمية االعتماد املستندي كأحد أدوات التمويل غير املباشر في البنوك اإلسالمية خاصة عمليتي االستيراد والتصدير،
كدراسة حالة بنك الراجحي بالرياض في اململكة العربية السعودية ،باستخدام االنحدار الخطى البسيط خالل الفترة 2017-2000م ،وتوصلت الدراسة
إلى أن تقنية االعتماد املستندي تالئم البنوك اإلسالمية إذا تم ضبطها وفق الضوابط الشرعية ،وأوصت باالهتمام بالعمل املصرفي اإلسالمي خاصة في
تمويل قطاع التجارة الخارجية ملا يحققه من ضمان للسلعة وخفض ملخاطر التمويل.
الكلمات املفتاحية :االعتماد املستندي؛ التمويل اإلسالمي؛ معادلة االنحدار البسيط؛ االستيراد؛ التصدير؛ التنمية االقتصادية.

املقدمة:

ُ
تعتبر التجارة الخارجية املحرك الرئيس ي لالقتصاد من خالل توفير التمويل الالزم لألنشطة االقتصادية املختلفة مهما اختلفت األنظمة السياسية
ً
للدولة ،إذ ال يمكن ألي دولة أن تعيش في عزلة عن العالم الخارجي مهما اكتفت ذاتيا ،فالدول كاألفراد تستطيع انتاج كل ما تحتاج اليه من سلع وخدمات
ً
ً
وفقا إلمكانياتها املتاحة من تقنيات وأساليب وسياسات اعتمادا على مواردها الذاتية والتخصص املتوفر والتمويل املتاح من البنوك اإلسالمية والبنوك
االخرى للقطاعات املختلفة.
ً
ً
لقد مرت التجارة الخارجية بعدد من املراحل قبل الوصول إلى ما هي عليه االن ،ابتداء من املقايضة ( )Barterمرورا باالقتصاد املوجه وصوال
القتصاد السوق ،وتعرف التجارة الخارجية بأنها تتشكل من التدفقات املالية للسلع والخدمات واملعلومات التي يتم تبادلها بين الدول املختلفة وفق
استراتيجيات وسياسات وإجراءات معتمدة.
ً
ً
هذا التبادل التجاري الدولي الذى عرف منذ نهاية الحرب العاملية الثانية شهد تطورا سريعا من خالل اللجوء لتقنيات تمويل متطورة من طرف
البنوك من أجل تسهيل املبادالت التجارية ،وتتمثل هذه الوسائل في تقنيات الدفع املباشر لألوراق التجارية ،وتقنيات الدفع املستندية والتي تعتبر أحد
أنواع التسهيالت االئتمانية غير املباشرة واملتمثلة باالعتماد املستندي ( ،)L/C=Letter of Creditوالتي تعتبر من أهم وسائل الدفع الحديثة والتي تم
تطويرها بشكل كبير ألنه الية واداة تحمى املستورد (املشتري) واملصدر (البائع) وتعزز درجة الثقة بينهم في وجود البنك كوسيط ،فاملصدر يتردد في تنفيذ
ً
ً
طلب املستورد إذا لم يكن متأكدا من سداد قيمة البضاعة له بعد شحنها ،وفي نفس الوقت يتردد املستورد في تحويل قيمة الصفقة إذا لم يكن متأكدا من
ً
أن عملية إرسال البضاعة تتم وفق الشروط املتفق عليها مسبقا ،لهذا يلجأ املتعاملين وأصحاب الصفقات التجارية العاملية إلى االعتماد املستندي كوسيلة
دفع تحقق أهداف الطرفين.

مشكلة البحث:
ً
ً
هذا التبادل التجاري الدولي الذى عرف منذ نهاية الحرب العاملية الثانية شهد تطورا سريعا من خالل اللجوء لتقنيات تمويل متطورة من طرف
البنوك من أجل تسهيل املبادالت التجارية وتتمثل هذه الوسائل في تقنيات الدفع املباشر لألوراق التجارية ،وتقنيات الدفع املستندية والتي تعتبر أحد
أنواع التسهيالت االئتمانية غير املباشرة واملتمثلة باالعتماد املستندي ( ،)L/C=Letter of Creditوالتي تعتبر تقنيات الدفع املستندي من أهم وسائل
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الدفع الحديثة كونها الية واداة تحمى املستورد واملصدر وتعزز درجة الثقة بينهم هل تستخدم البنوك اإلسالمية االعتماد املستندي كأداة من ادوات
التمويل اإلسالمي؟
أهداف البحث:
 .1إثراء املعرفة عن مدى إمكانية تعامل البنوك اإلسالمية مع تقنية االعتماد املستندي كأحد ادوات التمويل اإلسالمي.
 .2إبراز مدى مساهمة االعتماد املستندي في ترقية التجارة الخارجية في البنوك االسالمية إذا توفرت الشروط الشرعية للتعامل به.
 .3دراسة أهمية تقنية االعتماد املستندي ومدى فعاليتها في تحقيق الثقة واألمان وتسهيل العالقة بين املستورد واملصدر.
أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في دراسة معرفة كيف يمكن االستفادة من تقنية تمويل التجارة الخارجية في البنوك اإلسالمية عن طريق االعتماد املستندي
دون التعامل بالفائدة بل استخدام صيغ التمويل اإلسالمي املتعارف عليها.
فروض البحث:
 .1االعتماد املستندي تقنية تالئم البنوك االسالمية إذا ما توفرت فيها الضوابط الشرعية.
 .2ان التعامل مع تقنية االعتماد املستندي في البنوك االسالمية تختلف عن البنوك التقليدية بسبب اختالف طبيعة العمل بينهما.
حدود البحث:
الحدود الزمانية2017-2000 :م
الحدود املكانية :بنك الراجحي -اململكة العربية السعودية  -الرياض
الحدود املوضوعية :سوف تتطرق الدراسة إلى موضوع تمويل البنوك االسالمية للتجارة الخارجية عن طريق االعتماد املستندي في بنك الراجحي.
الدراسات السابقة:
• دراسة سيد احمد ،ابوالقاسم (2007م) :هدفت الدراسة لتوضيح املخاطر التي تتعرض إليها املصارف من عدم تطبيق القواعد واالعراف الدولية
املنظمة لالعتمادات املستندية ( .)UCP=Uniform Customs and practiceوافترضت أن املصارف السودانية ال تقوم بتطبيق تلك القواعد
واالعراف وأوصت بإنشاء إدارات للمخاطر تحت إشراف البنك املركزي.
• دراسة زين العابدين ،نزار (2009م) :هدفت الدراسة إلى بيان عالقة االعتمادات املستندية بالتجارة الخارجية واملحافظة على االعتماد املستندي
باعتباره أفضل طرق الدفع في التجارة الخارجية .افترضت الدراسة زيادة معدالت فتح االعتمادات املستندية تزيد من معدالت التجارة الخارجية
وتوصلت إلى وجود عالقة قوية بين حجم االعتمادات املستندية وحجم الصادرات وأوصت باعتماد العمل باالعتمادات املستندية وزيادة املرونة لدفع
عجلة التجارة الخارجية.
• دراسة بعتاش ،ليلى (2014م) :تمحورت إشكالية الدراسة حول مدى تأثير الغش من املستفيد أو املصدر على تنفيذ االعتماد املستندي .وهدفت إلى
التوعية بالغش وانعكاساته السلبية على املعامالت الدولية وتوصلت إلى أن املبدأ املسلم به في تنفيذ االعتمادات املستندية هو مبدأ استقالل االعتماد
املستندي فمتى ثبت غش املستفيد جاز وقف تنفيذ االعتماد.
مناقشة الدراسات السابقة:
تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في انها تناولت دور االعتماد املستندي من منظور إسالمي في التمويل املصرفي لقطاعات االستيراد
والتصدير في حين ان دراسة نزار ركزت على العالقة بين حجم االعتمادات وحجم الصادرات .أما دراسة سيد احمد اهتمت باملخاطر التي سوف تتعرض
لها املصارف لعدم تطبيقها للقواعد واالعراف الدولية وأوصت بالرقابة من خالل إنشاء إدارات متخصصة للمخاطر بإشراق البنك املركزي.

املبحث األول :ماهية البنوك االسالمية
 .1تعريف البنوك االسالمية
التعريف األول :هي مؤسسات مصرفية ال تتعامل بالفائدة (الربا) أ خذ أو عطاء وتلتزم في معامالتها املختلفة بقواعد الشريعة االسالمية.
ً
ً
التعريف الثاني :هي مؤسسات مالية تقوم بالخدمات واالعمال املالية واملصرفية وجذب املوارد النقدية وتوظيفها توظيفا فعاال يساهم في نموها وتحقيق
أقص ى عائد بهدف تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية في إطار أحكام الشريعة االسالمية (فليح ،2007 .ص .)92
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 .2خصائص البنوك االسالمية:
• استبعاد التعامل بالفائدة:
تعتبر هذه الخاصية الضابط الرئيس ي الذي يميز البنوك االسالمية عن البنوك التقليدية الربوية حيث تعتمد على االستثمار وفق صيغ التمويل
اإلسالمي (املرابحة ،املشاركة ،املضاربة ...وغيرها) لتحقيق األرباح في حين تعتمد البنوك التقليدية على الفرق بين سعر الفائدة الدائنة واملدينة كمصدر
أساس ي من مصادر تحقيق األرباح لديها (عروة .2008 .ص .)10
• استثمارفي املشاريع الحالل:
تسعى البنوك االسالمية لالستثمار في املشروعات التي تحقق النفع للمجتمع من خالل املشاركة في تمويل املشروعات بين البنك والعميل وفق صيغ
التمويل اإلسالمي املتعارف عليها واملشاركة في الربح والخسارة (سليمان وعبد الحميد2010 .م .ص ).306
• ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية:
يقوم البنك اإلسالمي باعتباره مؤسسة مصرفية اجتماعية فإ نه يقوم بتعبئة املدخرات من األفراد واملؤسسات واالستثمار في مختلف أوجه النشاط
االقتصادي وخدمة ملصالح املجتمع ومن هنا يكون ارتباط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية بمعنى ان البنك اإلسالمي من وراء توظيفه ألمواله ال
يهتم فقط بالحصول على العوائد وإنما يتعدى ذلك إلى اهتمامه بالعائد االجتماعي (الطاهر والبشير2002 .م .ص.)10

املبحث الثاني :االعتماد املستندي من منظورإسالمي
ً
أوال :تعريف االعتماد املستندي:
التعريف األول :هو عقد يلتزم به البنك مباشرة امام الغير بناء على طلب العميل الذى يسمى باألمر أو املستورد ،بدفع أو قبول كمبياالت مسحوبة
عليه من الغير ويسمى باملستفيد أو املصدر ،وذلك بشروط معينة واردة في هذا التعهد ومضمونة برهن حيازي على املستندات املتمثلة في البضائع املصدرة
إلن هذا النوع من االعتمادات يستخدم عادة في التجارة الخارجية وخاصة في البيوع البحرية ،ومن أهم املستندات في االعتماد املستندي:
• مستندات شحن البضاعة في امليعاد املتفق عليه وحسب املواصفات املطلوبة
• وثيقة التامين التي تغطى جميع االخطار املنصوص عليها في االعتماد
• القائمة (الفاتورة) وال بد ان تطابق الوارد في االعتماد مطابقة تامة دون االختصار أو التعميم
• شهادة املنشأ والتي توضح منشأ البضاعة
وهذا باإلضافة إلى وثائق اخرى يطلبها املستورد (سليمان2005 .م .ص .)11-10
التعريف الثاني :هو تعهد مكتوب من البنك يسمى (مصدر االعتماد) يسلم للبائع (املستفيد) بناء على طلب املشتري (مقدم الطلب أو االمر) مطابق
لتعليماته ،أو يصدر البنك باألصالة عن نفسه يهدف للقيام بالوفاء (وفاء نقدي ،أو بقبول كمبيالة أو خصمها) في حدود املبلغ املتفق عليه خالل فترة
معينة شريطة تسليم مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات (سعيد2013 .م .ص .)134
ً
ثانيا :االطراف املكونة لالعتماد املستندي:
ً
• املشتري Importer :ويسمى بطالب االعتماد أو املستورد وبغض النظر عن املسميات فإنه يمثل الطرف الذي يتقدم إلى أحد البنوك املحلية طالبا فتح
االعتماد إلتمام الصفقة التجارية التي تمت بينه وبين البائع (سعيد2003 .م .ص .)22
• البنك فاتح االعتماد Applicant Bank :ويمثل أحد االطراف الرئيسية لالعتماد املستندي ويسمى البنك مصدر االعتماد املستندي ويتولى اصدار
االعتماد لصالح املستفيد متعهد بدفع قيمة الصفقة املبرمة بين البائع واملشتري وفق الشروط الواردة عند فتح االعتماد نيابة عن املشتري (نفس
املرجع السابق .ص .)17
ً
• املستفيد Beneficiary :وقد يكون املستفيد شخصا أو مجموعة أشخاص أو شركة ...الخ ،وفي جميع الحاالت فان االعتماد قد يصدر بإسم املستفيد
مباشرة أو باسم أحد البنوك العاملة في بلده (نفس املرجع السابق ،ص .)20
• البنك املراسل Correspondence Bank :هو البنك الذي يقوم بإبالغ املستفيد بنص خطاب االعتماد املستندي وقد يضيف تعزيزه إلى االعتماد
ً
فيصبح ملتزما باإللتزام الذي التزم به البنك فاتح االعتماد وهنا يسمى بالبنك املعزز (كوش2006 .م .ص .)10
ً
ثالثا  :أنواع االعتمادات املستندية املطبقة في البنوك االسالمية (صيغ التمويل اإلسالمي)
ً
• اعتماد الوكالة :في حالة ان االعتماد ممول ذاتيا من قبل املستورد أي مغطى بالكامل كان دور البنك اإلسالمي في هذه الحالة هو الوكالة بإجر ،أي ال
يتقاض ى سوى عمولة فتح االعتماد واملصاريف الفعلية االخرى وال يتقاض ى عائد عن املبلغ الذي يدفعه كتامين نقدي إلى البنك املراسل قبل استالمه
540
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ً
املبلغ من العميل ذلك خالفا للبنك التقليدي ،كما ال يتقاض ى فوائد عن الزيادة الطارئة على املبلغ وفي انتظار سداد تلك الزيادة من العميل وهى تعتبر
قرض حسن (رشيد وفتحي2011 .م .ص .)14
ً
• اعتماد املرابحة :في حالة ان االعتماد مموال بالكامل من قبل البنك ففي هذه الحالة تكون العملية بالنسبة للمستورد مرابحة،,أي أن املصرف يقوم
باستيراد السلعة بإسمه ثم يعيد بيعها للعميل وبالتالي فإن ملكية البضاعة تكون ملكية ضمان وليست ملكية ارتهان كما هو الحال في البنوك التقليدية
(نفس املرجع السابق .ص .)15
ً
ً
ً
• اعتماد املشاركة :في حالة ان االعتماد ممول جزئيا بواسطة العميل ( )%50مثال فإن البنك يدفع ( )%50ويدخل شريكا مع العميل في هذه العملية على
أساس شروط املشاركة على النحو التالي:
أ .العميل شريك بالعمل وبجزء من رأس املال بينما البنك شريك باملال فقط.
ب .يحصل العميل على اجره من الربح مقابل العمل والباقي يوزع بين الطرفين حسب حصص رأس املال أو حسب االتفاق.
ج .يتحمل الطرفان الخسارة ان وجدت كل حسب حصته في رأس املال( .سليمان .مرجع سابق .ص .)14
ً
• اعتماد املضاربة :في هذه الحالة يدفع البنك مبلغ االعتماد كامال ويسمى رب املال والعميل رب العمل ويتم توزيع العائد حسب االتفاق وفي حالة
الخسارة يتحملها البنك إال في حالة إهمال أو تقصير العميل يلجأ البنك للمحكمة واثبات تقصير العميل حتى تحكم لصالحه في التعويض (محي الدين.
1997م .ص .)108
 .1تصنيف االعتمادات من حيث قوة تعهد البنك املصدر:
تتخذ االعتمادات املستندية صورا مختلفة ،يمكن تصنيفها من حيث قوة التعهد (أي مدى التزام البنوك بها) إلى نوعين هما االعتماد القابل لإللغاء
واالعتماد القطعي (غير القابل لإللغاء).
• االعتماد املستندي القابل لإللغاءRévocable L/C :االعتماد القابل لإللغاء أو النقض هو الذي يجوز تعديله أو إلغاؤه من البنك املصدر له في أي
ً
ّ
املصدرين ملا يسببه لهم من أضرار
لحظة دون إشعار مسبق للمستفيد .وهذا النوع نادر االستعمال حيث لم يجد قبوال في التطبيق العملي من قبل
ومخاطرة ،ذلك أن االعتماد القابل لإللغاء يمنح ميزات كبيرة للمستورد فيمكنه من االنسحاب من التزامه ،أو تغيير الشروط أو إدخال شروط جديدة
ً
في أي وقت شاء دون الحاجة إلى إعالم املستفيد ،غير أن التعديل أو النقض ال يصبح نافذا إال بعد أن يتلقى املراسل االشعار الذى يوجهه إليه
ً
البنك فاتح االعتماد لهذا الغرض ،بمعنى أن البنك فاتح االعتماد يكون مرتبطا تجاه املستفيد بدفع قيمة املستندات في حال أن هذا الدفع قد تم
من قبل البنك املراسل قبل استالم علم التعديل أو االلغاء.
•

.2
•

•

االعتماد املستندي غير القابل لإللغاء (االعتماد القطعي)  Irrevocable L/Cاالعتماد القطعي أو غير القابل لإللغاء هو الذي ال يمكن الغاؤه أو
ً
تعديله إال إذا تم االتفاق والتراض ي على ذلك من قبل جميع األطراف ذات العالقة ،وال سيما موافقة املستفيد ،فيبقى البنك فاتح االعتماد ملتزما
ً
بتنفيذ الشروط املنصوص عنها في عقد فتح االعتماد .وهذا النوع من االعتمادات املستندية هو الغالب في االستعمال ألنه يوفر ضمانا أكبر للمصدر
لقبض قيمة املستندات عند مطابقتها لشروط وبنود االعتماد.
تصنيف االعتمادات من حيث قوة تعهد البنك املراسل:
ّ
يمكن تقسيم االعتماد القطعي إلى قسمين اعتماد ّ
معزز واعتماد غير معزز.
ّ
االعتماد املستندي غير ّ
املعزز :بموجب االعتماد املستندي غير ّ
للمصدر على عاتق البنك فاتح االعتماد ،ويكون دور
املعزز ،يقع االلتزام بالسداد
ّ
املصدر مجرد القيام بوظيفة الوسيط في تنفيذ االعتماد نظير عمولة ،فال إلزام عليه إذا أخل أحد الطرفين بأي من الشروط
البنك املراسل في بلد
الواردة في االعتماد.
ّ
ّ
االعتماد القطعي املعزز :في االعتماد القطعي املعزز ،يضيف البنك املراسل في بلد املستفيد تعهده إلى تعهد البنك الذي قام بفتح االعتماد ،فيلتزم

بدفع القيمة في جميع الظروف ما دامت املستندات مطابقة للشروط ،وبالتالي يحظى هذا النوع من االعتمادات بوجود تعهدين من بنكين (البنك
فاتح االعتماد والبنك املراسل في بلد املستفيد) فيتمتع املصدر املستفيد بمزيد من االطمئنان وبضمانات أوفر بإمكانية قبض قيمة املستندات،
ً
ّ
املصدر على التاجر املستورد،
وبطبيعة الحال ال يطلب البنك فاتح االعتماد تعزيز االعتماد من البنك املراسل إال عندما يكون ذلك جزءا من شروط
م
فقد ال توجد حاجة لذلك إذا كان البنك فاتح االعتماد هو أحد البنوك العاملية املشهورة لعظم ثقة الناس بها .كما أن البنوك املراسلة ال تقوم بتعزيز
االعتمادات إال إذا توافرت عندها الثقة بالبنك املحلي فاتح االعتماد ،ويكون ذلك نظير عمولة متفق عليها.
 .3تصنيف االعتمادات من حيث طريقة الدفع للبائع املستفيد:
يمكن تقسيم االعتماد املستندي من حيث طريقة الدفع للبائع املستفيد (تنفيذ االعتماد) إلى اعتماد اطالع ،واعتماد قبول أو ألجل ،واعتماد
الدفعات املقدمة.
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• اعتماد االطالع At Sight :في اعتماد االطالع ،يدفع البنك فاتح االعتماد بموجبه كامل قيمة املستندات املقدمـة فور االطالع عليها والتحقـق من
مطابقتها لالعتمـاد ،ويكون الدفع من أموال البنك في حالة اعتماد املرابحة ،أما في حالة اعتماد الوكالة فإن البنك يقوم بإبالغ عميله طالب فتح
ّ
االعتماد بوصول املستندات ويطلب منه توقيعها وتسلمها ودفع قيمتها كاملة مع العموالت املضافة ( أو ما بقي من قيمتها على افتراض أنه سلم دفعة
ً
ً
مقدمة عند فتح االعتماد ) أو يقيد ذلك فورا على حسابه .وهذا النوع هو أكثر االعتمادات شيوعا.
• اعتماد القبول Acceptance :في اعتماد القبول ،ينص على أن الدفع يكون بموجب كمبياالت يسحبها البائع املستفيد ويقدمها ضمن مستندات
الشحن ،على أن يستحق تاريخها في وقت الحق معلوم .واملسحوبات املشار إليها أما أن تكون على املشتري فاتح االعتماد ،وفي هذه الحالة ال تسلم
املستندات إال بعد توقيع املشتري بما يفيد التزامه بالسداد في التاريخ املحدد لدفعها .وأما أن تكون مسحوبة على البنك فاتح االعتماد الذي يتولى
نيابة عن املشتري توقيعها بما يفيد التزامه بالسداد في األجل املحدد لدفعها .أو يسحبها على املشتري ويطلب توقيع البنك الفاتح بقبولها أو التصديق
عليها .ويختلف اعتماد الدفع األجل عن اعتماد القبول في أن املستفيد ال يقدم كمبيالة مع املستندات.
• اعتماد الدفعات Down payment/Red Clause :اعتمادات الدفعات املقدمة أو االعتمادات ذات الشرط األحمر هي اعتمادات قطعية يسمح
ً
فيها للمستفيد بسحب مبالغ معينة مقدما بمجرد اخطاره باالعتماد ،أي قبل تقديم املستندات .وتخصم هذه املبالغ من قيمة الفاتورة النهائية عند
االستعمال النهائي لالعتماد ،وسميت هذه االعتمادات بهذا االسم ألنها تحتوي على هذا الشرط الخاص الذي يكتب عادة بالحبر األحمر للفت النظر
إليه .ويق وم البنك املراسل بتسليم الدفعة املقدمة للمستفيد مقابل إيصال موقع منه إلى جانب تعهد منه بردها إذا لم تشحن البضاعة أو يستعمل
االعتماد خالل فترة صالحيته ،ويلتزم البنك املصدر بتعويض البنك املراسل عند أول طلب منه .فإذا لم ينفذ االعتماد وعجز املستفيد عن رد الدفعة
املقدمة فإن اآلمر مسؤول عن التعويض للبنك املصدر .وقد يتم تسليم الدفعة املقدمة مقابل خطاب ضمان بقيمة وعمولة الدفعة املقدمة.
ويستخدم هذا النوع من االعتمادات لتمويل التعاقدات الخاصة بتجهيز املصانع باآلالت واملعدات وإنشاء املباني ،أو التعاقدات الخاصة بتصنيع
بضاعة بمواصفات خاصة ال تالئم إال مستوردها وحده ،أو كونها تحتاج ملبالغ كبيرة من أجل تصنيعها.
 .4تصنيف االعتمادات من حيث طريقة سداد املشتري اآلمربفتح االعتماد:
ً ً
ً
يمكن تقسيم االعتمادات املستندية من حيث مصدر تمويلها ،فقد تكون ممولة تمويال ذاتيا من قبل العميل طالب فتح االعتماد ،أو ممولة تمويال
ً
ً
كامال أو جزئيا من طرف البنك فاتح االعتماد.
ً
ً
• االعتماد املغطى كليا :االعتماد املغطى كليا هو الذي يقوم طالب االعتماد بتغطية مبلغه بالكامل للبنك ،ليقوم البنك بتسديد ثمن البضاعة للبائع
لدى وصول املستندات الخاصة بالبضاعة إليه .فالبنك في هذه الحالة ال يتحمل أي عبء مالي ألن العميل اآلمر يكون قد زوده بكامل النقود الالزمة
ً
لفتحه وتنفيذه ،أو يكون في بعض الحاالت قد دفع جزءا من املبلغ عند فتح االعتماد ويسدد الباقي عند ورود املستندات ،فهذه الحالة تأخذ حكم
التغطية الكاملة.
ً
ً
ولكن يظل البنك في االعتماد املغطى كليا مسؤوال أمام عميله عن أي استعمال خاطئ للنقود مثل دفعها للمستفيد إذا لم تكن شروط االعتماد قد
توافرت أو إذا تأخر فيها ،كما يسأل عن أي خطأ منهي يرتكبه البنك املراسل في مهمته.
ً
ً
• االعتماد املغطى جزئيا :االعتماد املغطى جزئيا هو الذي يقوم فيه العميل اآلمر بفتح االعتماد بدفع جزء من ثمن البضاعة من ماله الخاص ،وهناك
حاالت مختلفة لهذه التغطية الجزئية مثل أن يلتزم العميل بالتغطية بمجرد الدفع للمستفيد حتى قبل وصول املستندات ،أو االتفاق على أن تكون
التغطية عند وصول املستندات ،أو أن يتأخر الدفع إلى حين وصول السلعة.
ويسا هم البنك في تحمل مخاطر تمويل الجزء الباقي من مبلغ االعتماد .وتقوم البنوك التقليدية باحتساب فوائد على األجزاء غير املغطاة ،وهي فوائد
ربوية محرمة تتجنبها البنوك االسالمية باستخدام بديل آخر يسمى اعتماد املشاركة.
ً
ً
• االعتماد غير املغطى :االعتماد غير املغطى هو االعتماد الذي يمنح فيه البنك تمويال كامال للعميل في حدود مبلغ االعتماد حيث يقوم البنك بدفع
املبلغ للمستفيد عند تسلم املستندات ،ثم تتابع البنوك التقليدية عمالئها لسداد املبالغ املستحقة حسبما يتفق عليه من آجال وفوائد عن املبالغ
غير املسددة .وتختلف البنوك االسالمية في كيفية تمويل عمالئها بهذا النوع من االعتمادات حيث تعتمد صيغة تعامل مشروعة تسمى اعتماد
املرابحة.
 .5تصنيف االعتمادات من حيث الشكل:
ً
يمكن أيضا تقسيم االعتمادات من حيث الصورة والشكل إلى ثالثة أنواع :االعتماد القابل للتحويل ،االعتماد الدائري أو املتجدد و االعتماد الظهير.
• االعتماد القابل للتحويل Transferrable L/C :االعتماد القابل للتحويل هو اعتماد غير قابل للنقض ينص فيه على حق املستفيد في الطلب من
ً
ً
ً
البنك َّ
املفوض بالدفع أن يضع هذا االعتماد كليا أو جزئيا تحت تصرف مستفيد آخر ،ويستخدم هذا النوع غالبا إذا كان املستفيد األول وسيط أو
وكيل للمستورد في بلد التصدير ،فيقوم بتحويل االعتماد بدوره إلى املصدرين الفعليين للبضاعة نظير عمولة معينة أو االستفادة من فروق األسعار.
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وتتم عملية التحويل بإصدار اعتماد جديد أو أكثر لصالح املستفيد األول أو املستفيدين التالين ،وال يعني التحويل تظهير خطاب االعتماد األصلي
نفسه أو تسليمه للمستفيد الثاني .ويشترط إلمكان التحويل موافقة اآلمر والبنك املصدر لالعتماد األصلي واملستفيد األول.
• االعتماد الدائري أو املتجدد Revolving L/C :ويستخدم هذا النوع من خطابات االعتماد في حال االتفاق على تسليم البضاعة للمشتري /املستورد
ً
ً
على دفعات على فترات زمنية منتظمة .ويتيح هذا النوع من االعتمادات نوعا من املرونة في التعامالت التجارية بين املستوردين واملصدرين ،وخصوصا
ً
إذا كان هناك احتمال لشحن كميات أخرى من نفس البضاعة على شحنات منتظمة في املستقبل .ويمكن تجديد هذا النوع من االعتمادات استنادا
للفترات الزمنية أو قيمة البضاعة.
• االعتماد الظهير Back to back :االعتماد الظهير (أو االعتماد مقابل اعتماد آخر) يشبه االعتماد القابل للتحويل حيث يستعمل في الحاالت التي
ً
ً
يكون فيها املستفيد من االعتماد األصلي وسيطا وليس منتجا للبضاعة كأن يكون مثال وكيال للمنتج ،وفي هذه الحالة يقوم املستفيد بفتح اعتماد
ً
جديد لصالح املنتج بضمانة االعتماد األول املبلغ له .ويستخدم هذا األسلوب خصوصا إذا رفض املستورد فتح اعتماد قابل للتحويل أو في حالة
ً
طلب املنتج شروطا ال تتوفر في االعتماد األول ،وعادة ما تكون شروط االعتماد الثاني مشابهة لالعتماد األصلي باستثناء القيمة وتاريخ الشحن وتقديم
املستندات التي تكون في الغالب أقل وأقرب ّ
ليتيسر للمستفيد األول اتمام العملية وتحقيق الربح من الفرق بينهما.
 .6تصنيف االعتمادات من حيث طبيعتها:
يمكن تقسيم االعتمادات املستندية باعتبار طبيعة االعتماد إلى اعتماد تصدير واعتماد استيراد.
• اعتماد التصدير Export L/C :هو االعتماد الذي يفتحه املشتري األجنبي لصالح املصدر بالداخل لشراء ما يبيعه من سلع محلية.
• اعتماد االستيراد Import L/C :هو االعتماد الذي يفتحه املستورد لصالح املصدر بالخارج لشراء سلعة أجنبية.

النتائج ومناقشتها:
جدول( :)1االنحدار الخطي البسيط بين املتغيرات التابعة (األرباح -االيرادات) واملتغيراملستقل (االعتمادات)
البيان

R

األرباح -االعتمادات
االيرادات  -االعتمادات

ً

مالحظات

( )R- square

معامل االرتباط

معامل التحديد

0.5640.466-

0.318
0.217

التأثير ضعيف بنسبة %32
التأثير ضعيف بنسبة %22

نتيجة اختبار
العالقة
العالقة ذات داللة
العالقة ذات داللة

املصدر :من اعداد الباحث استنادا على الرزمة اإلحصائية spss

من الجدول رقم ( )1يالحظ أن معامل االرتباط اشارته سالبة فهذا يشير إلى وجود ارتباط عكس ي بين متغيرات الدراسة أي تغير املتغير األول يؤدي إلى
تغير املتغير الثاني بعكس االتجاه ،لذا نجد أن العالقة بين األرباح واإليرادات كمتغير تابع واالعتمادات كمتغير مستقل عالقة عكسية.
جدول( :)2إحصاء وصفي لكافة املتغيرات (اعتمادات  -أرباح  -إيرادات)
البيان

املتوسط

أكبرقيمة

أصغرقيمة

اإلجمالي

االعتمادات
االيرادات
األرباح

3396012.2308
12263480.6932
7181633.0769

5435781.00
15904854.00
9120726.00

1042924.00
7651442.00
5633327.00

44148159.00
159425249.00
93361230.00

ً

املصدر :من اعداد الباحث استنادا على الرزمة اإلحصائية spss

العالقة بين املتغيرات التابعة( االيرادات واالرباح ) واملتغيراملستقل (االعتمادات)
15000000
10000000
5000000

0
االيرادات

االرباح
ً
املصدر :من اعداد الباحث استنادا على الرزمة اإلحصائية spss

االعتمادات

543

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 538-547

دوراالعتماد املستندي في التمويل اإلسالمي دراسة حالة :بنك الراجحي الرياض.. ..

عباس حسن

مقارنة بين الحد األعلى واألدنى للمتغيرات الثالث
20000000
15000000
10000000
5000000
0
االعتمادات

االيرادات

االرباح
ً
املصدر :من اعداد الباحث استنادا على الرزمة اإلحصائية spss

جدول ( :)3معامل االرتباط بين متغيرات الدراسة ()Coefficients
Sig.

Standardized
Coefficients

t

Unstandardized Coefficients

Beta
15.274
-2.266-

.000
.045

Std. Error
544895.326
.148

-.564-

ً

B
8322901.397
-.336-

Model

1

)(Constant

اعتمادات

املصدر :اعداد الباحث اعتمادا على الرزمة االحصائية spss

Descriptive Statistics
Minimum

N

Maximum

Sum

Std. Deviation

Mean

5435781.00

1042924.00

13

15904854.00

7651442.00

13

1461392.12043

3396012.2308

44148159.00

2488088.91022

12263480.6923

159425249.00
93361230.00

9120726.00

5633327.00

13

870464.66058

7181633.0769

13

ً

مستندية اعتمادات
االيرادات من االعتمادات
األرباح
)Valid N (listwise

املصدر :اعداد الباحث اعتمادا على الرزمة االحصائية spss

Correlations
األرباح

االيرادات

مستندية اعتمادات

-.564-

-.466-

1

.045

.109

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

13

13

13

N

.836

1

-.466-

Pearson Correlation

.109

)Sig. (2-tailed

13
.836

13
-.564-

N
Pearson Correlation

.000

.045

)Sig. (2-tailed

13

13

N

.000
13
1

13

مستندية اعتمادات

االيرادات من
االعتمادات
األرباح

املصدر :اعداد الباحث اعتمادا على الرزمة االحصائية spss

جدول( :)4نسب تغيرمتغيرات الدراسة
باستخدام املعادلة التالية( :سنة املقارنة – سنة األساس)  /سنة االساس *100
السنة

2006
2007
2008
2009
2010
2011

االعتمادات
(بالريال)
2738673
2743492
4375781
4684082
4633730
3797759

نسبة التغير %_/+

17
98
()14
()1
()18

األرباح (بالريال)

633327
7301891
6449457
6767228
6770829
7378268

نسبة التغير %_/+

30
12
5
1
9
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2012
2013
2014
2015

3991400
3532345
4379984
1391999

5
12
24
()68

7884706
7437987
6836172
7130075

2016
2017

1042924
1178248

()25
13

812960
9120726

عباس حسن
7
6
8
4
14
12

املصدر :بنك الراجحي الرياض

نالحظ من الجدول رقم ( )4االتي :في العام 2007م زادت االعتمادات بنسبة  %17وزادت األرباح بنسبة  ،%30أما في العام 2008م بالرقم من أن
االعتمادات زادت بنسبة  %98اال أن األرباح انخفضت بنسبة  %12وتوإلى االنخفاض حتى العام 2017م زادت االعتمادات بنسبة  %13وزادت األرباح بنسبة
 .%12ونستنتج مما سبق أن االعتماد املستندى قد سأهم بنسب مقدرة في أرباح بنك الراجحي خالل فترة الدراسة.
من خالل ما تم التوصل اليه نجد ان تقنية االعتماد املستندى تالئم البنوك اإلسالمية إذا تم تكييفها وفق الضوابط الشرعية ،هذا ما يثبت صحة الفرضية
األولى.
لقد استخدمت الدراسة معادلة االنحدار البسيط:
Y=a+bx

وقد تبين من الجدول رقم ( )3أن االنحدار البسيط بين االعتمادات املستندية واألرباح تكون معادلته على النحو التالي:
y=8322901.397-.336x

قيمة  P-valueأو  sigأقل من  0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة أخصائية بين االعتمادات املستندية واألرباح .يتضح من الجدول رقم ()4
مساهمة االعتمادات املستندية في ارباح البنك بنسبة .%12
الخالصة:
 .1تقنية االعتماد املستندي تالئم البنوك االسالمية إذا تم ضبطها وفق الضوابط الشرعية ،كما أن هذه التقنية يمكن استخدامها بأكثر من صيغة
إسالمية (مرابحة ،مشاركة ،وكالة .... ،الخ)
ً
ً
 .2يختلف التعامل مع تقنية االعتماد املستندي بين البنوك االسالمية والتقليدية ويعود ذلك إلى أن البنوك االسالمية ال تتعامل بالفائدة أخذا وعطاءا
ً
وبالتالي ال تقدم القروض بالفائدة في تمويل التجارة الخارجية خالفا لنظيرتها البنوك التقليدية.
 .3البنك اإلسالمي محل الدراسة يستخدم عدد من صيغ التمويل اإلسالمي في تمويل التجارة الخارجية.
 .4يتحمل البنك اإلسالمي مخاطر تملك السلعة وعيوبها بحكمه هو البائع للعميل في التمويل اإلسالمي ،أما البنوك التقليدية ال تتحمل ضمان السلعة
وهذه أحدى ميزات التمويل اإلسالمي.
التوصيات:
 .1االهتمام بالعمل املصرفي اإلسالمي خاصة في تمويل قطاع التجارة الخارجية ملا يحققه من ضمان للسلعة وخفض ملخاطر التمويل.
 .2فتح فروع للبنوك االسالمية العاملية في اململكة العربية السعودية حتى تتوفر املنافسة في مجال تمويل التجارة الخارجية من خالل االعتمادات
املستندية.
 .3رفع الثقافة املصرفية االسالمية للمجتمع املسلم عبر الدورات التدريبية.
ً
ً
 .4تدريب الكوادر املصرفية على العمل املصرفي اإلسالمي داخليا وخارجيا لضمان تنفيذ العمل بعيدا عن العقلية التقليدية.
 .5توطيد العالقة والثقة بين البنوك االسالمية املحلية وتلك العاملية لالستفادة من التجربة العاملية في تمويل التجارة الخارجية من خالل االعتمادات
املستندية.
 .6االلتزام بالقواعد واالجراءات املنظمة لالعتمادات املستندية ( )USP600الصادرة من غرفة التجارة الدولية في باريس.
 .7إنشاء وتطوير النماذج املالية واملصرفية وضبطها لتنسجم مع الضوابط الشرعية اإلسالمية باستخدام أحدث الطرق واألساليب.
 .8تطوير أشكال التعاون مع البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية في مختلف املجاالت مع التركيز في مجال تبادل املعلومات.
 .9تطوير آفاق االستثمار وتقديم التمويل الالزم للمشروعات املتفق على جدواها االقتصادية واالجتماعية وفق صيغ التمويل اإلسالمي.
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امللخص:
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مدى تأثير اإلدارة السحابية في تطوير املنظمة الذكية دراسة حالة :وزارة الصحة الكويتية ،حيث استخدمت
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتم بناء استبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،وقد تم اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة بالطريقة العشوائية
بسيطة والتي بلغت ( )136مفردة.
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن اإلدارة السحابية كانت ذات مستوى مرتفع ،إضافة إلى ارتفاع مستوى تطوير املنظمة الذكية في وزارة الصحة الكويتية،
وتبين وجود عالقة ارتباطيه قوية ذات داللة إحصائية بين اإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة العمليات ،امن املعلومات ،مراقبة األداء) وتطوير املنظمة
الذكية بأبعاده (التعلم املستمر ،التكيف البيئي ،نقل املعرفة) في وزارة الصحة الكويتية.
وبالتالي خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات :أهمها تطوير إستراتيجية تدعم الرفع املستمر لكفاءة مكونات اإلدارة السحابية ،من خالل
توفير أحدث املعدات والتقنيات الالزمة ،وتطوير إستراتيجية تدعم التطوير املستمر ملهارات املوظفين بطرق مختلفة ،مثل إجراء ورشات تدريبية بأدوات
متطورة ،وزيادة االتصال والتواصل بين املوظفين بجميع املستويات اإلدارية لتبادل الخبرات واملعارف بشكل مستمر.
الكلمات املفتاحية :األثر؛ اإلدارة السحابية؛ املنظمة الذكية؛ وزارة الصحة الكويتية.

املقدمة:

تعيش املنظمات في القرن الحالي في بيئة معاصرة ال تتوقف عن ّ
ّ
والتطور املستمر ،مما يضع املنظمات بشتى املجاالت وخاصة مجال
التغير
االتصاالت ،أمام تحديات وتهديدات كبيرة قد تحد من تطورها في حال غفلت عن مواكبة هذه التطورات ،التي جاءت بتكنولوجيا وتقنيات هائلة فتحت
باب األسواق على مصراعيه ،لتكون أسواق عاملية زادت من التنافس بين املنظمات في جميع القطاعات ،وبالتالي زادت من مسؤولية املنظمات لتفعل كل
ما تستطيع فعله لتكون منا مفسة قوية في األسواق.
ً
ساهم هذا التطور إلى زيادة سعي املنظمات في البحث عن أقوى التقنيات والتكنولوجيا املستخدمة ،لتتمكن فعليا بأن تكون منظمات ذكية بكل
أبعادها ووظائفها وخدماتها املقدمة ،لتحقق ميزة تنافسية وحصة في أسواق أصبحت تتسم بالعاملية ،إلى أن توصلت إلى أبرز التقنيات التكنولوجية وهي
اإلدارة السحابية ( )Cloud Managementالتي عملت على عدة ركائز لتحول املنظمات من الطابع الروتيني إلى منظمات ذكية متقدمة ،وهي تطوير
الخدمات الذاتية في املنظمات ،أتمتة عمليات املنظمة والتحليل املستمر لعمليات وأعباء الحوسبة السحابية ( )Cloud Computingوخبرات
املستخدمين ،أي أن اإلدارة السحابية جسر تعبر من خالله املنظمات نحو الذكاء اإلداري والخدمي.
فجاءت هذه الدراسة لتوضيح الدور العميق الذي تلعبه اإلدارة السحابية من خالل أدواتها وإستراتيجيتها في تطوير منظمة ذكية تعمل على أساس
توليد املعارف ونقلها ،التعلم املستمر ،اإلبداع في حل املشكالت والخدمات الذاتية.

أثراإلدارة السحابية في تطويراملنظمة الذكية دراسة حالة :وزارة الصحة الكويتية

الوادي & الصبح

مشكلة الدراسة:
تعتبر املنظمات الذكية بشتى مجاالتها أحد أهم الخطوات الهامة نحو دولة متقدمة ومعاصرة ،ولكن بالرجوع إلى نتائج العديد من الدراسات
السابقة والسيرة الذاتية لكثير من املنظمات الحالية نجد معظمها قد تراجع أداؤها وانخفضت ميزتها التنافسية مع مرور السنوات وخاصة األخيرة منها،
نتيجة عدم مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ،إلى أن بدأت بالوصول إلى مرحلة التالش ي وليس الخروج من نطاق الذكاء فقط ،فجاءت الدراسة
لإلجابة عن السؤال الرئيس ي التالي:
أثراإلدارة السحابية في تطويرمنظمة ذكية في وزارة الصحة الكويتية؟
وتفرع عن السؤال الرئيس ي عدة أسئلة فرعية وهي:
 .1ما أثر اإلدارة السحابية في زيادة التكيف البيئي لوزارة الصحة الكويتية؟
 .2ما أثر اإلدارة السحابية في تمكين التعلم املستمر في وزارة الصحة الكويتية؟
 .3ما أثر اإلدارة السحابية في تسهيل نقل املعرفة في وزارة الصحة الكويتية؟
أهمية الدراسة:
تقدم الدراسة أهمية على عدة مستويات ،حيث تبرز أهميتها األكاديمية من خالل مساهمتها في زيادة األبحاث العلمية ،التي تدرس متغيرات مهمة
وجوهرية كاإلدارة السحابية ،واملنظمة الذكية ،من خالل توضيح مفهوم كل متغير وركائز أساسية تعمل عليها ،وبرزت أهميتها على املستوى امليداني من
خالل تقديم نتائج قائمة على تحليالت إحصائية توضح األثر القوي لتقنية متطورة ،كاإلدارة السحابية في تطوير املنظمة الذكية وبالتالي تقديم توصيات
توجه القطاع الصحي والقارئ لهذه الدراسة ،لتبني وتطبيق اإلدارة السحابية كـأداة البتكار وتطوير منظمات ذكية ،كما تتميز الدراسة بأنها من الدراسات
العربية القليلة التي درست اإلدارة السحابية وركزت على أهمية زيادة القطاع الصحي ،حيث لم تجد الباحثتان أي دراسة عربية بحثت في موضوع اإلدارة
السحابية أثناء البحث.
أهداف الدراسة:
تسعى الباحثتان من خالل هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 .1بناء إطار نظري يوضح أبرز املفاهيم الحديثة ،وهي اإلدارة السحابية وأهم ركائزها والتعرف إلى أهميتها في تطوير منظمة ذكية ،ومدى أهميتها في بناء
دولة معاصرة ومتقدمة.
 .2التعرف إلى الخصائص واألبعاد التي تقوم املنظمات الذكية عليها ليتم تعزيزها باإلدارة السحابية.
ً
 .3التعرف إلى مدى تبني بنية تحتية تكنولوجية تمكن القطاع الصحي من تعزيز اإلدارة السحابية مستقبال.
منهجية الدراسة:
ً
تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي إلعداد البحث ،استخدمت االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،حيث بلغ مجتمع الدراسة ( )250موظفا
من العاملين في مركز نظم املعلومات الصحية وأقسام نظم املعلومات في إدارة املناطق الصحية في محافظات دولة الكويت :وهم منطقة الجهراء الصحية،
منطقة الفروانية الصحية ،منطقة الصباح الطبية التخصصية ،منطقة العاصمة الصحية ،منطقة حولي الصحية ،منطقة األحمدي الصحية ،وتم
اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغت ( )152وكانت نسبة االستجابة ( )%89,4وبالتالي بلغت العينة ( )136خضعت للتحليل اإلحصائي.
فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة األولى:
 : H01ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ،)P  0.05ألثر اإلدارة السحابية بأبعادها مجتمعة (أتمتة األعمال ،أمن املعلومات ،مراقبة
األداء) في تطوير املنظمة الذكية بأبعادها ( التكيف البيئي ،التعلم املستمر ،نقل املعرفة ) في وزارة الصحة الكويتية.
ويتفرع منها النظريات الفرعية التالية:
 :H01.1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ،)P  0.05ألثر اإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة األعمال ،امن املعلومات ،مراقبة األداء)
في تطوير التكيف البيئي في وزارة الصحة الكويتية.
 :H01.2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ،)P  0.05ألثر اإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة األعمال ،امن املعلومات ،مراقبة األداء)
في تطوير التعلم املستمر في وزارة الصحة الكويتية.
 :H01.3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ،)P  0.05ألثر اإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة األعمال ،امن املعلومات ،مراقبة األداء)
في تطوير نقل املعرفة في وزارة الصحة الكويتية.
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أثراإلدارة السحابية في تطويراملنظمة الذكية دراسة حالة :وزارة الصحة الكويتية
أنموذج الدراسة:
المتغير التاب

المتغير المستقل
اإلدارة السحابية

أتمتة األعمال

أم الم لومات

مراقبة األداء

H01

المنظمة ال كية

H01.1

التكيف البيئي

H01.2

الت ليم المستمر

H01.3

نقل الم ر ة

النموذج من إعداد الباحثتين باالعتماد على املراجع التالية:
املتغير املستقل ( اإلدارة السحابية))Hinrichs, 2019( :
املتغير التابع (املنظمة الذكية)( ،)Robbins & Judge, 2015( :جرادات ،واخرون )2013

التعريفات اإلجرائية:
ُ
 .1اإلدارة السحابية ( :)Cloud Managementعبارة عن تقنيات مصممة لتشغيل ومراقبة التطبيقات والخدمات املوجودة في سحب املنظمات ،لضمان
إدارة املوارد املستندة على الحوسبة السحابية ،وزيادة كفاءة التفاعل مع املستخدمين والخدمات اإللكترونية األخرى (.)kim & Lim, 2019
 .2املنظمة الذكية ( :)Smart Organizationعبارة عن منظمة لديها أسلوب إداري ذكي ،يعتمد على توليد ونقل املعارف ،وتدعم رؤية إستراتيجية ملواكبة
التطورات البيئة املحيطة ،وتوفير سرعة استجابة لها (الطائي،وآخرون.)2013،
 .3أتمتة األعمال ( :)Work Automationهي العملية التي يتم من خاللها تحويل سير األعمال من الطابع اليدوي إلى طابع اإلكتروني.
 .4م راقبة األداء في اإلدارة السحابية ( :)Performance Monitoringهي العملية التي يتم من خاللها ضبط ورصد األنظمة التكنولوجية وأنظمة
الكمبيوتر والخدمات وقواعد البيانات التابعة للحوسبة السحابية ،بهدف رصد املشاكل ومعالجتها والتحسين املستمر.
 .5أمن املعلومات ( :)Information Securityهي العملية التي يتم من خاللها الحفاظ على املعلومات والبيانات وأنظمتها املوجودة في السحب التابعة
للحوسبة السحابية الخاصة باملنظمة).) Crzendd& others, 2017
 .6التعلم املستمر( :)Continuous learningعبارة عن أسلوب تعليمي يحصر من خالله أفراد املنظمة على كسب املعارف وتعلم كل ش يء جديد طيلة
سنوات عملهم ،واالستمرار في تحصيل الخبرات واملهارات واملعارف سواء من اآلخرين أو بالتدريب (.) Abu Dilli, 2018
 .7التكيف البيئي( :)Environmental Adaptationهي العملية التي تقوم من خاللها إدارة املنظمات بإدراك التغيرات السريعة في البيئة املحيطة ،وبناء
االستراتيجيات التي تمكنها من مواكبة التطورات البيئية واالستجابة لها (جرادات ،وآخرون.)2013،
 .8نقل املعرفة ( :)Knowledge Transferهي العملية التي يتم من خالل مشاركة وتوزيع املعارف داخل املنظمة في الوقت الحقيقي (الطاهر.)2012 ،
الدراسات السابقة:
ً
أوال :الدراسات العربية:
• دراسة راض ي ،وآخرون ( " )2018واقع تطبيق أبعاد املنظمة الذكية وعالقتها بمستوى اإلبداع التقني في كلية فلسطين ،التقنية بديرالبلح بوجهة
ُّ
(التعرف إلى) واقع تطبيق أبعاد املنظمة الذكية في كلية فلسطين التقنية دير بلح ،وتحديد دور املنظمة الذكية
نظر العاملين فيها" :هدفت الدراسة
ً
لإلبداع ،حيث توصلت الدراسة إلى أن مستوى تطبيق الكلية ألبعاد املنظمة الذكية جاء متوسطا ،معيار ذكاء األعمال بالكلية تحقق بنسبة (،)%60.60
معيار اتخاذ القرارات ودعم املوقف التنافس ي في الكلية تحقق بنسبة( ،)%61,54معيار التوجه اإلبداعي في الكلية جاء بنسبة ( ,)%61,88مستوى
اإلبداع في الكلية تحقق بنسبة ( ،)%63,24يوجد أثر للمنظمة الذكية في خلق اإلبداع التقني في الكلية.
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• دراسة الشهراني ( " )2017الحوسبة السحابية وعالقتها في أداء موظفي القطاعات الحكومية ،دراسة ميدانية على وزارة التعليم-اإلدارة العامة
لتنفيذ املعلومات" :هدف البحث الحالي إلى الوقوف على مدى االهتمام باستخدام الحوسبة السحابية في وزارة التعليم – إدارة تقنية املعلومات،
والتعرف إلى دورها ومميزاتها في أداء املوظفين ،ومن ثم تحديد املشكالت والصعوبات التي تواجه املوظفين بإدارة تقنية املعلومات بالوزارة كل ذلك من
وجهة نظرهم ،وكانت من أهم نتائج البحث أن الحوسبة السحابية تسهم في حل املشكالت اإلدارية بكفاءة عالية ،وأن املوظفين يجيدون التعامل معها،
وهي تسهم في تنمية أداء املوظفين ،كما تتميز بمرونة عالية لقابليتها ل لتحديث والتطوير .ومن أهم مشكالت تطبيقها قلة الوعي بأهمية استخدامها،
وعدم تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين.
• دراسة حسن ،وأحمد ( " )2017إمكانية توظيف الحوسبة السحابية املتنقلة في تطبيقات الصحة :أنموذج مقترح للتطبيق في إحدى
املستشفيات" :هدفت الدراسة لتوضيح مدى إمكانية توظيف الحوسبة السحابية املنتقلة لحفظ املعلومات الصحية وتقديم الخدمات .خاصة أن
هذه التقنية قد تكون ممتازة في الدول النامية نتيجة عدم توفر البنية التحتية القوية ،والدعم املالي الكافي .وتم الوصول إلى ما هو يمكن تطبيق هذه
األنظمة من الناحية النظرية في املستشفيات العراقية ،ولكن هذا يحتاج إلى املزيد من الدراسات العملية في املستشفيات ،وتم في هذه الدراسة تطوير
(النموذج الحقيقي املبسط) لتطبيق صحي متنقل يعتمد على الحوسبة السحابية.
ً
ثانيا :الدراسات األجنبية:
"Calin & athors (2015)." The Role of Smart Organizations in Socio-Economic Environment

•

هدفت الدراسة إلى إثبات أن املنظمة الذكية فعالة أكثر في مواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية ،وأنها كانت األقوى أمام األزمات االقتصادية
بسبب املزايا التي تتمتع بها مثل التكيف الفوري مع التغيرات البيئية املحيطة باملنظمات سواء اجتماعية أو اقتصادية ،وأوضحت الدراسة أهم ركائز
املنظمة الذكية وهي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كمحسن للعمليات الداخلية ،ومستوى جودة الخدمات املقدمة ،وزيادة الفهم البيئي ،وزيادة التركيز
على توليد املعارف املتكاملة ونقلها ،ودراسة السوق باستمرار لالستجابة لتقلباته ،وبالتالي زيادة االبتكار باألعمال الجديدة ثم تحقيق امليزة التنافسية.

"• Alam & shaki (2013). " Cloud Database Management System Architecture
هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح بنية ،إلدارة الحوسبة السحابية بهدف مساعدة املنظمات في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها في إدارة كميات
كبيرة من البيانات ،وتبادلها بسهولة ،وجودة عالية بين املستخدمين وحماية هذه البيانات والسيطرة على باقي الخدمات املقدمة من خالل الحوسبة
السحابية لضمان جودتها.
• Mola & bauer (2011). " Towards Cloud Management by Autonomic Manager Collaboration
هدفت الدراسة إلى توضيح أهمية تعاون املدراء واستغنائهم عن السالسل الهرمية الجامدة ،والتوجه نحو املشاركة والتعاون في بناء نهج إداري
أفضل وزيادة فاعلية اإلدارة السحابية ،من خالل التعاون بين جميع املستويات اإلدارية ،على تطوير بنية تحتية قوية للمنظمة تستوعب اإلدارة السحابية
ومتطلباتها ،وتساهم في التغلب على التحديات التي تواجهها ،وزيادة سرعة االستجابة لجميع الخدمات اإللكترونية.

اإلطار النظري:
اإلدارة السحابية
ً
أوال :تمهيد:
في وقتنا الحالي ومع التطورات الهائلة التي يشهدها العالم بالتكنولوجيا وطرق اإلنتاج وكيفية تقديم املنتجات والخدمات للمستخدمين ،حيث
أصبحت األسواق عاملية وبالتالي ارتفع سقف طلبات العمالء وزادت تقلباتهم وأصبح توجههم نحو االستجابة األسرع لطلباتهم ،وبالتالي أصبح الشاغل
الرئيس ي للمنظمات ،العمل على توفير الخدمات الحاسوبية املتكاملة دون تقيد بموارد محلية ،بهدف التيسير على املستخدم :مثل مساحات تخزين ونسخ
احتياطية وجدولة املهام والدفع اإللكتروني والطباعة عن بعد ،حيث يتمكن املستخدم عند اتصاله بالشبكة التحكم بهذه املوارد عن طريق واجهة برمجية
سهلة االستخدام ،وهذا ما يسمى بالحوسبة السحابية  ،Cloud Computingولكن دائما تحتاج التقنيات الحديثة خاصة إلى ضبط وإدارة ومراقبة ألدائها
لتعمل بالشكل األمثل.
فجاءت اإلدارة السحابية  Cloud Managementبدورها من خالل مجموعة من اآلليات والتقنيات لتحسين العمليات وتوسيع املنصات ،لتسهيل
االستخدام وزيادة سرعة االستجابة للمستخدم ،تخفيض التكاليف وأتمتة الطلبات وإدارة البنية التحتية التي تدعم البيئات السحابية األصلية ،وبالتالي
إدارة وضبط أكثر لجميع املوارد املستندة على الحوسبة السحابية ،مما يزيد من جودتها و مساعدة املنظمة بتحقيق منفعة أكثر على صعيدها الشخص ي
وللمستخدم.
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ً
ثانيا :تعريف اإلدارة السحابية :Definition of cloud management
تشير اإلدارة السحابية إلى البرامج والتقنيات املصممة لتشغيل ومراقبة التطبيقات والبيانات والخدمات املوجودة في السحابة .تساعد أدوات إدارة
السحابة في ضمان أن املوارد املستندة إلى الحوسبة السحابية تعمل على النحو األمثل ،والتفاعل بشكل صحيح مع املستخدمين والخدمات األخرى
).)Weingartner & others 2015
وتعتبر اإلدارة السحابية مجموعة من اآلليات والتقنيات واألدوات املستخدمة إلثبات جدارة الثقة بالخدمات السحابية ،وتأسيس نظام لبناء ثقة
بين املستخدم ومقدم الخدمة الس حابية ،من خالل تمكين املستخدم من التميز بين مقدمين الخدمة السحابية األكثر موثوقية وجودة .وبالتالي تحقيق
املنفعة للطرفين املستخدم ومزود الخدمة الفعالة عبر الحوسبة السحابية.)Hallappanavar & Birje, 2019) .

ً
ثالثا :استراتيجيات اإلدارة السحابية :Cloud Management Strategies
تساعد إستراتيجية اإلدارة السحابية املنظمات على تحقيق عدة أهداف تمكنها من إدارة نفسها بذكاء ومنها:
 .1أتمتة العمليات  :Automation of Processesتتيح اإلدارة السحابية أتمتة سير العمل في املنظمات ،حيث أصبح بإمكانها تحويل سياسات العمل إلى
خطوات عملية ضرورية إلنشاء وإدارة موارد الحوسبة السحابية دون الحاجة إلى تدخل بشري ،باإلضافة إلى إنشاء بيئات الحوسبة السحابية توظيفها
بالشكل الصحيح وتعديالتها ،فإن أتمتة تدفق العمل تساعد الشركات على تلبية احتياجات إعداد التقارير واالمتثال ،حيث يمكن ألدوات اإلدارة
السحابية تنبيه املدير عندما يحاول املوظف نقل عبء العمل السحابي الخاص إلى السحابة العامة ،مما قد ينتهك سياسات الشركة أو التزامها
باألمان.)Ayo & others, 2018( .
ً
 .2أمن املعلومات ومراكز البيانات  :Security for Information and Data Centersإن العمل في الوسائط اإللكترونية في كل وقت دائما ما يحمل
الكثير من املخاطر ،مثل الوصول الغير مصرح به ملراكز البيانات املوجودة في السحابة من قبل أشخاص غير مخولين ألغراض مختلفة ،مثل التخريب
والتجسس والتشويش لهذه البيانات املهمة ،كما إن هذه التدخالت الغير مصرح بها تطال أنظمة التشغيل والبنية التحتية والبروتوكوالت املفتوحة،
التي تربط أجهزة املنظمة مع بعضها البعض ،لذا جاءت اإلدارة السحابية بأدواتها وآلياتها لزيادة أمن مراكز البيانات والسيطرة عليها مما يؤدي إلى زيادة
سرعة تناقل البيانات وتعديلها ،حيث تم استخدام أفضل التقنيات لحماية مراكز البيانات مثل ))Encryption, Mobile Endoption security, IAM
(.)Adikesavan, 2012
•  (Identity and Access Management) IAMإدارة هوية الوصول :تتيح هذه التقنية للمسؤولين في املنظمة تفويض من يمكنهم الوصول ملوارد
السحابة واتخاذ اإلجراءات املتعلقة بمواردها مثل :إضافة ،تعديل ،حذف وغيرها ،أي تمكن هذه التقنية املنظمة من التحكم الكامل بموارد
السحابة وبناء رؤية واضحة لحماية أمان موارد السحابة.
• ) :(Data Encryptionهي عملية تشفير للبيانات بحيث ال يمكن لشخص غير مخول له بالوصول إليها أو إرسالها واستقبالها ،حيث يتم تحويل
النص األصلي إلى نص مشفر من قبل املرسل ،باستخدام مفاتيح تشفير (سلسلة من البتات) ثم فك التشفير بنفس املفتاح من قبل املتلقي
وإعادته للنص األصلي.
• ) :(Mobile Endoption securityعبارة عن تحكم و إدارة شاملة للمخاطر التي تهدد األجهزة املحمولة في املنظمة ،سواء أجهزة الكمبيوتر
املحمولة واألجهزة اللوحيه والهواتف الذكية ،من اختراق وتسريب للبيانات حيث يتم التركيز هنا على املعلومات التي سيتم خزنها على األجهزة
املحمولة ،وملكية األجهزة ،وهيكلة تطبيقات الهاتف املحمول ،وكيفية اتصال هذه األجهزة بشبكات االنترنت.
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 .3م راقبة األداء ( :)Performance Monitoringهي عملية منهجية يتم من خاللها تحليل الخطة اإلستراتيجية للمنظمة وبناء على نتائج التحليل يتم
جمع البيانات ذات الصلة التي توضح كيف تقوم املنظمة بقياس األداء ومقارنة األداء الحالي باألداء املتوقع ،مما يمكنها من تشكيل اقتراحات وتحديد
اآلليات املناسبة التي من شأنها تحسين أداء املنظمة (.)Escudero & others, 2014
من وجهة نظر الباحثتين أن زيادة التغيرات والتطورات في البيئة املحيطة ،جبرت املنظمات على التفكير بطرق جديدة ملراقبة األداء وتقيمه داخل املنظمات،
التي أتمتة عملياتها وبدأت باستخدام الحوسبة السحابية ،لذا أصبحت املنظمة بالتوجه نحو أتمتة مقاييس األداء وأتمتة إدارة الحوادث والسجالت
اإللكترونية.
ً
رابعا :أدوات اإلدارة السحابية ):(Cloud Management Tools
اإلدارة السحابية كغيرها من التقنيات التي تتطلب أدوات خاصة لتمكنها من تطوير خدمات الحوسبة السحابية سواء العامة أو الخاصة ،وأدوات
مخصصة ملراقبة أداء السحابة والتنسيق ،وأدوات إلدارة التكاليف والوقت ولحماية املعلومات ومراكز البيانات ،لزيادة قدرات السحابة.
أبرزأدوات اإلدارة السحابية:
•  (Command line interface) CLIواجهة سطر األوامر ،عبارة عن واجهة مستخدم تعتمد على نص  (user interface) UIحيث تستخدم لعرض
ً
ملفات الكمبيوتر وإدارتها ،كما تسمى أيضا واجهات مستخدم وحدة التحكم وواجهات مستخدم الحرف وواجهات مستخدم سطر األوامر ،من أبرز
فوائدها تمكين املستخدم من الوصول إلى الخدمات السحابية وإدارتها ،من خالل واجهة تدير األوامر والبرامج النصية الفردية من أكثر مستخدمين
هذه األداة (.)Denise, 2017( )Amazon Web Services
•  :driver Stack Googleعبارة عن أداة مراقبة وتسجيل وتشخيص أداء التطبيقات واألجهزة الظاهرية ،حيث تعمل قياس أداء وتسجيل البيانات
الوصفية من حسابات متعددة ،وتسمح لفرق تكنولوجيا املعلومات بعرض البيانات املزودة لهم من  Stackdriver Googleمن خالل لوحة القيادة
واملخططات والتقارير املخصصة.
حيث تم دمج  Google Stacdriverمع  Google cloud platformو دمجه مع البنية التحتية لـ  ،Googleواستخدامها ملراقبة تطبيقات األجهزة الظاهرية
التي تعمل على  ) AWE EC2( Amazon Web Services Elastic Computing Cloudويمكن سحب بيانات األداء من أنظمة مفتوحة املصدر
مثل  Apache Web serverو .)Lombardo, 2018 ( Elastic search
•  :Openstackعبارة عن وحدة تحكم لخدمات الحوسبة السحابية تم تصميمها إلدارة أتمتة مجموعات املوارد ,تعمل هذه األداة مع تقنيات عديدة
املصدر ،مما يجعلها مناسبة للشبكات الغير متجانسة حيث يمكن من خاللها أتمتة جميع العمليات املهمة مثل توفير عبء العمل ،و دور حياة
التطبيقات والشبكات والتخزين.
•  :Appfomixنظام أساس ي إلدارة التطبيقات والتنسيق السحابي يهدف إلى تبسيط العمليات وجعلها أكثر فاعلية من خالل التصور لكل من البيئات
االفتراضية والبيئية ،تمكن املستخدم من مراقبة خطوط األداء لضمان تحسين األداء ،من خالل املراقبة في الوقت الحقيقي باستخدام واجهة
قياس عن بعد.
•  :Multicloudأداة توفر لوحة معلومات من خالل تطبيق ويب إلدارة امللفات عبر السحب املتعددة ،تقدم  Multicloudشجرة دليل تعمل مثل
مستكشف  windowsمما يسهل عملية نقل امللفات إلى مواقع مختلفة.
تتميز أدوات اإلدارة السحابية أنها قادرة على ضبط الخدمات ،والعمليات املوجودة على السحابة بأنواعها الخاص والعام والسحب الهجينة.
ً
خامسا :منصات اإلدارة السحابية :Platform Cloud Management
ذكر  (2016) El-Zain and Shobhanaأن منصة اإلدارة السحابية  (Cloud Management Platform) CMPتوفر مايلي:
 .1وسيلة لعميل الخدمة السحابية إلدارة نشر وتشغيل التطبيقات ومجموعات البيانات املرتبطة بها ،عبر العديد من البنى التحتية للخدمات السحابية،
بما في ذلك البنية التحتية السحابية املحلية ،والبنية التحتية ملزود الخدمة السحابية العامة .بمعنى آخر ،توفر Cloud Management ( CMPs
 )Platform Systemقدرات إدارة للبيئات السحابية املختلطة والبيئات متعددة السحابية.
 .2وظيفة إدارة سحابية واسعة فوق كل من أنظمة مزودي السحاب العامة ومنصات السحاب الخاصة CMPs .إدارة الخدمات السحابية واملوارد التي
يتم توزيعها عبر منصات سحابة متعددة .تكمن قيمة  CMPفي تقديم أقص ى مستوى من التناسق بين األنظمة األساسية دون املساس بعمق الوظيفة.
لسوء الحظ ،تطور معنى مصطلح "منصة اإلدارة السحابية" ( )CMPعلى مدار العقد املاض ي ،بحيث يكون املعنى الدقيق لهذا املصطلح غير واضح في
ُ
ً
ً
مناقشات إستراتيجية اإلدارة .قد يعني أحد البائعين الذين يستخدمون هذا املصطلح شيئا مختلفا تماما عن اآلخر .لذلك يعد اختيار نهج اإلدارة
الصحيح للخدمات السحابية مهمة معقدة .يمكن للموردين والبائعين الخلط بين التقييم من خالل إبراز نقاط القوة لديهم فقط وتجنب نقاط
الضعف لديهم .عالوة على ذلك ،يركز كل مزود وبائع على حل الجوانب املختلفة إلدارة السحابة ،مما يجعل من الصعب مقارنة الحلول.
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ً
 .3يجب أن يكون الحد األدنى القابل للتطبيق  CMPقادرا على توفير الدعم لجميع طبقات تكدس التكنولوجيا وتنسيق القدرات عبرها
) (infrastructure as a servicو  (platform as a service) PaaSو  (software as service is a software) SaaSويجب أن يتضمن أداة سحابة
ً
غير مناسبة لدعم قابلية النقل  /الترحيل إلى وعبر السحب املختلطة .سيستفيد إطار التكامل من أدوات التشغيل اآللي الحالية املستخدمة داخليا
ً
ً
والجمع بينها مع ميزات  CMPالجديدة .تعد القدرة على توفير دعم الحاوية األصلية عبر التقنيات االفتراضية شرطا أساسيا ،وأصبحت  CMPsاآلن إما
ّ
حاوية "أصلية (تستخدم في حاويات) أو يتم إعادة هندستها لدعم الحاويات .باإلضافة إلى عمليات النشر القياسية لنظام التشغيل ،ستمكن وظيفة
مخطط  CMPللمسؤولين من إنشاء وتقديم حلول قائمة على الصور وتكوينات مخصصة .التكامل مع أصول تكنولوجيا املعلومات األخرى وقواعد
البيانات  (cloud management data base) CMDBوالتحكم في الوصول لها.
 .4توفر منصات اإلدارة السحابية تحكم موحد لعمليات تكنولوجيا املعلومات ،يتمثل أحد األدوار الرئيسة لـ  CMPفي تكامل أدوات دورة حياة التطبيقات
ً
الحالية  ،وبرامج  ،Hypervisorواملنصات السحابية .نظرا لهذا امليثاق ،يجب أن تتكامل  CMPsمع األنظمة الداخلية والخارجية إلدارة الخدمات
متعددة السحابية .القدرة على دعم كل من واجهات برمجة التطبيقات املنشورة وتوفير التخصيص إذا لزم األمر.
بناء على ما سبق ذكره هل اإلدارة السحابية نفسها الحوسبة سحابية؟ ال ،حيث توفرالحوسبة السحابية القواعد واإلدارة السحابية تقوم بتنفيذها.
فالحوسبة السحابية عبارة عن مجموعة من املوارد االفتراضية والتخزين والتطبيقات والخدمات التي يتم إدارتها من خالل "اإلدارة السحابية" ،عن طريق
مزيج من البرامج واألتمتة والسياسات والحكومة واألشخاص املدربين على إتاحة خدمات الحوسبة السحابية بكفاءة عالية.
ً
سادسا :كيف يتم إدارة الحوسبة السحابية :How Cloud Management Work
يتم نشر برامج إدارة السحابة في البيئات السحابية كجهاز ظاهري  ( virtual machine) VMيحتوي على قاعدة بيانات وخادم ،يتصل الخادم
بواجهات برمجة التطبيقات ( Application programming interface system )APIsلتوصيل قاعدة البيانات واملوارد االفتراضية في السحابة ،تجمع
قاعدة البيانات معلومات حول كيفية أداء البنية التحتية االفتراضية ،وترسل التحليالت إلى واجهة ويب حيث يمكن ملسؤولي السحابة تصور أداء السحابة.
ً
يمكن للمسؤولين أيضا نقل األوامر مرة أخرى إلى السحابة ،والتي يتم تنفيذها بواسطة الخادم الظاهري.
ً
تعتمد كل تلك الترابطية ربما على التكنولوجيا األكثر إغفاال للجميع :نظام التشغيل .ال يشغل نظام التشغيل جميع التقنيات املختلفة التي تشكل
ً
الغيوم فقط ،ولكنه يستخدم أيضا أدوات إدارة السحابة الخاصة بك .يحتاج نظام التشغيل هذا إلى العمل مع أي السحابة التي تستخدمها  -بغض النظر
عن كونها فريدة من نوعها  -وهذا هو السبب في أن العديد من أنظمة التشغيل املستندة إلى مجموعة النظراء مفتوحة املصدر.
فاإلدارة السحابية تترجم كيفية سيطرة املشرفين على كل ش يء يعمل في السحابة :املستخدمين ،البيانات ،التطبيقات ،الخدمات ،تساعد أدوات
إدارة السحابة املشرفين على اإلشراف على جميع أنواع األنشطة السحابية ،مثل نشر املوارد ،واستخدام التتبع ،وتكامل البيانات ،وحتى استرداد الكوارث.
ً
تحكما إدار ًيا على البنية األساسية واألنظمة األساسية والتطبيقات والبيانات ،التي تنش ئ ً
معا سحابة ( & Rittinghous
توفر أدوات إدارة السحابة
.)Ransome, 2009
IaaS

املنظمة الذكية
ً
أوال :التمهيد:
ً
نظرا ملا يشهده العالم من سباق تكنولوجي ُمتسارع زادت من خالله التحديات التكنولوجية ،مثل العوملة وثورة املعرفة وتكنولوجيات املعلومات،
ً
وضعت املنظمات على أثره في سباق تكنولوجي متسارع جدا مما زاد مسؤوليتها لتبني أحدث القوى التكنولوجية واألساليب اإلدارية الحديثة ،وإحداث
م
تغيرات جذريه في ثقافتها وطرق تفكيرها ،لخوض هذا السباق والتقدم فيه وتحقيق ميزة تنافسية.
فجاءت املنظمة الذكية التي تدعو للتعلم املستمر والتكيف البيئي وتوليد املعرفة وإدارتها والتوجه نحو رأس املال الفكري واالهتمام بصناع املعرفة،
حيث تعتبر هذه القوى أه م عناصر اإلنتاج التي تؤثر بشكل مباشر في نجاح املنظمات وتقدمها ،كاستجابة لهذا السباق التكنولوجي وملواجهة التحديات
التكنولوجية التي نتجت على أثره.
ً
ثانيا :مفهوم املنظمة الذكية:
عال من املعرفة والحكمة للتعامل مع املتغيرات البيئية ،وتمكين املنظمة وكادرها للتكيف
عبارة عن وحدة اجتماعية هادفة يملك مديرها مستوى ٍ
مع هذه املتغيرات ومواكبتها (الطائي وآخرون.)2013،
وقد عرف الذكاء املنظمي بأنه قدرة املنظمة على التنبؤ بالتغيرات البيئية واستغالل موارد املنظمة املالية والغير مالية للتفاعل مع الفرص التي تم
التنبؤ فيها وقدرتها على توظيفها إلحداث تغيرات واقعية في املنظمة وتطويرها (املحاميد.)335,،2015 ،
وعليه ،ترى الباحثتان أن املنظمة الذكية وحدة اجتماعية تعتمد بالدرجة األولى على صناعة املعرفة ورأس املال الفكري الذي يتميز به الكادر
البشري ،فمن خالل الكادر الذكي التي تتمتع به املنظمة تستطيع توظيف باقي املوارد التكنولوجية واملادية واملالية بالشكل الصحيح ،الذي يمكنها من
مواكبة التغيرات والتكيف معها وزيادة قابلية التعلم املستمر.
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ً
ثالثا :خصائص املنظمة الذكية:
تتميز املنظمة الذكية بعدة خصائص تجعل منها املنظمة املثالية التي يمكنها االستجابة لسرعة التغيرات ومواكبتها ،وبالتالي تحقيقها مليزة تنافسية،
أبرزها:
 .1التعلم املستمر ( :)Continuing learningهي العملية التي تشير إلى تعلم املنظمة بشكل مستمر من خالل تجاربها واكتساب املعارف باستمرار ،مما
يزيد من قدرتها على مواجهة التغيرات البيئية بشتى أشكالها واالستجابة لها بشكل فعال يولد قيمة مضافة للمنظمة ،فالتعلم املستمر من قبل املنظمة
وأفرادها يجعلها أكثر ذكاء في مواجهة التغيرات وتقليل مقاومة التغير (.)Wheelen & Hunger, 2010
كما ارتبط مفهوم التعليم املستمر باملنظمة املتعلمة والتطوير والتغير بشكل دائم ،حيث يعتبر التعلم املستمر ،عملية تحسين مستمر من خالل
اكتساب املزيد من املعلومات التي تحصل عليها املنظمة عن البيئة املحيطة فيها سواء عن األسواق أو املنافسين ،الزبائن وحتى املوردين واملجهزين،
وتوظيف هذه املعلومات بطريقة فعالة للتحسين املستمر للعمليات واملنتجات وبالتالي زيادة قدرة املنظمة على إنتاج السلع املناسبة باألسعار املناسبة
مما يزيد من حصتها السوقية (جرادات وآخرون.)2013 ،
 .2نقل املعرفة ( :)Transfer Knowledgeهي العملية التي تشير إلى وجود إدارة فعالة للمعرفة داخل املنظمة ،ألنها املرحلة التي يتم فيها نقل املعرفة
بأنواعها وتبادلها بين أفراد املنظمة بطرق مختلفة سواء العالقات الشخصية بين األفراد (طرق غير رسمية) ،أو تقارير وكتب ومؤتمرات والتدريب
والتعليم داخل املنظمة (طرق رسمية)،حيث ترتبط فاعلية هذه العملية ببنية تكنولوجية متطورة وهيكل تنظيمي مرن (بن غضبان.)2018 ،
ً
وبناء عليه ترى الباحثتان من وجهة نظرهما أن عملية نقل املعرفة في املنظمة تشير إلى عدة أمور ،أبرزها:
ّ
• نقل املعرفة محور أساس ي يدل على اهتمام املنظمة بتطوير املعرفة ،فاملنظمة الذكية تشير إلى وجود سلم معرفي مطور يبدأ بتوليد املعرفة وحتى
نقلها واستخدامها.
• نقل املعرفة يشير إلى شبكات اتصال فعالة في املنظمة تمكن من تواصل املوظفين مع بعضهم البعض ،وتبادل املعارف واألفكار والخبرات فيما بينهم
و وجود هيكل تنظيمي مرن.
• نقل املعرفة يشير إلى منظمة مستعدة الستغالل الفرص املتاحة ومواكبة التطورات ،فـتوفر كادر بمعارف وأفكار متنوعة يمكن املنظمة بسهولة من
اغتنام الفرص ،وإحداث تطوير وتغير دون أي مقاومة.
• نقل املعرفة ال يشير فقط إلى تبادل معلومات بل ملكية فكرية وخبرة ومهارات وتعلم ,وبالتالي إبداع أكثر في حل املشكالت وطرق إنتاج مبتكرة ،مما
يمكن املنظمة من تحقيق ميزة تنافسية وبالتالي استدامة.
 .3التكيف البيئي ( :)Environmental Adaptationاملنظمات تعمل في بيئة معاصرة تتميز بالتغير املستمر ،لذلك تحرص املنظمة على مواجهة هذه
التغيرات من خالل التكيف معها واالستجابة السريعة لها ،مما يضمن البقاء واالستدامة للمنظمة (دودين.)2017 ,
ً
ً
املنظمات املعاصرة بصفتها نظاما مفتوحا تحتاج إلى خاصية االستقرار والتكيف والتجديد ،لتتمكن من العيش والنمو وتحقيق أهدافها ،فبقاء املنظمات
مرتبط بالتكيف البيئي الذي يمكنها من االستجابة للتغيرات والفرص التي تحصل للبيئة الخارجية ،وبالتالي مواجهة التهديدات والتغلب عليها لتحقيق
االستقرار (حمود.)2010 ،
ً
ً
أما من وجهة نظر الباحثتين فإن منظمات األعمال غالبا ما تعمل في بيئة تتسم بحالة عدم التأكد ،وبالتالي فإن املنظمة بحاجة دائما إلى مراقبة وتقيم
مستمر للبيئة ،لفهم متغيراتها ومتطلباتها املفاجئة وبالتالي االستجابة السريعة لها ،فأحد أهم أسباب تحقيق املنظمة للبقاء واألرباح العالية ،الفهم
الصحيح ملتطلبات السوق وهو احد عناصر فهم البيئة والتكيف معها.
 .4توليد البدائل اإلستراتيجية ( :)Generate Strategic Alternativesتعمل املنظمة الذكية على تطور طرق وإجراءات وخيارات وطرق عمل جديدة
تمكن املنظمة من تلبية حاجاتها وتنفيذ استراتيجياتها فتوفير بدائل إستراتيجية تمكن املنظمة من خلق فرص جديدة ،فالبدائل اإلستراتيجية عنصر
أساس ي في عملية اإلدارة اإلستراتيجية ،حيث تسبقها عملية تنب ؤ بنتائج كل إستراتيجية ،مما يمكن املنظمة بتوظيف هذه النتائج املتوقعة ودمجها مع
أهداف املنظمة ،وبالتالي تحقيقها بشكل يناسب البيئة املحيطة واملوارد املتاحة (العريقي.)2018 ،
ً
رابعا :ملاذا تحتاج املنظمة إلى أن تكون ذكية:
لو رجعنا إلى قبل عشر سنوات لوجدنا أن املسعى األساس ي للمنظمات النمو فقط ,ولكن بسبب التغيرات البيئية املستمرة والسريعة على املستوى
ً
االقتصادي والتكنولوجي والسياس ي واالجتماعي ،أصبحت اإلدارة صعبة ،ووضع املنظمة أمام تحدي النمو والبقاء أيضا في ظل منافسة قوية لذا وجب
تغير األساليب اإلدارية والتوجه نحو تصميم منظمات تعمل على إدارة عملياتها بذكاء ،وتحديث املعارف واملهارات والكفاءات الجديدة التي تمكنها من التعلم
املستمر والتكيف البيئي.
حيث ذكرا كل من ) Lazarevic and Lukic (2015مجموعة من املبادئ األساسية تجعل من املنظمة ذكي ،حيث تشمل هذه املبادئ الثقافة والهيكل
والكادر البشري في املنظمة:
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ً
• بناء ثقافة خلق القيمة :من كل ش يء يكون الغرض من التنظيم الذكي هو كسب القيمة املضافة دائما ،ويتم ذلك من خالل خلق ثقافة تيهئ كادر
املنظمة بكيفية خلق قيمة للعمالء.
• إنشاء البدائل :املنظمة الذكية تحتاج دائما االختيار بين البدائل األمثل ،بهدف اختيار األفضل للمنظمة مما يمكنها من تلبية احتياجات البيئة
املحيطة وبالتالي بقائها ونجاحها.
• التعلم املستمر
• احتضان حالة عدم اليقين.
• منظور استراتيجي خارجي :حيث تصبح املنظمة عند اتخاذ قراراتها اإلستراتيجية املهمة ،بفهم نطاقها الخارجي وكيف يسر العالم الخارجي على
مستوى طلبات العمالء واألسواق ،وتوظيف ما تم تقيمه في هذه القرارات.
• أنظمة التفكير :تستخدم املنظمة الذكية أنظمة تفكير لفهم ما الذي تحتاجه املنظمة لتحقيق بقائها ،وتطوير قراراتها ،ومواكبة البيئة املحيطة،
ً
واالستجابة لردود فعل املنافسين والعمالء،حيث تعطي أنظمة التفكير دائما اقتراحات حول كيفية تطوير وتنمية التقنيات املستخدمة في
املنظمة ،وكيفية تحسين املنتجات والخدمات وتبني العمليات الجديدة.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة الحالية األسلوب الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف الظاهرة التي أثارت التساؤالت لدى الباحثتين وطرحت مشكلة يراد
دراستها ،حيث تم دراسة الظاهرة باالعتماد على البيانات التي تم جمعها من مصادرها األولية ،كما اعتمدت الباحثتان على األسلوب التحليلي الذي يقوم
بدراسة البيانات واختبار الفرضيات والوصول إلى نتائج واستنتاجات ،وبالتالي تقديم توصيات عن مشكلة الظاهرة املدروسة.
مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من اإلدارات التابعة لوزارة الصحة الكويتية (إدارة نظم املعلومات الصحية ،وقسم نظم املعلومات) في إدارات املناطق الصحية
في جميع محافظات دولة الكويت ،وهم إدارة منطقة الجهراء الصحية ،إدارة منطقة الفروانية الصحية ،إدارة منطقة الصباح التخصصية الطبية ،إدارة
ً
منطقة العاصمة الصحية ،إدارة منطقة حولي الصحية ،إدارة منطقة األحمدي الصحية .وبلغ عدد املوظفين املستهدفين في هذه اإلدارات ( )250موظفا
وموظفة ،حيث تم اختيار عينة بطريقة عشوائية بسيطة وتم توزيع ( ) 152إستبانة ،في حين بلغ عدد االستبانات املستردة والقابلة للتحليل اإلحصائي
( )136إستبانة ،أي ما نسبته ( )%89.4من إجمالي اإلستبانات املوزعة.
مصادرجمع البيانات:
تم االعتماد على نوعين من املصادر للحصول على املعلومات الالزمة للدراسة ،والتي تمثلت بما يأتي:
ً
أوال :املصادر الثانوية ،والتي اشتملت على الكتب والبحوث العلمية والدوريات واملقاالت والنشرات املختلفة والدراسات السابقة ذات العالقة باملوضوع
باللغة العربية واإلنجليزية ،والتي تم اإلطالع عليها قبل الشروع في إعداد هذا البحث.
ً
ثانيا :املصادراألولية ،والتي اشتملت على اإلستبانة التي تم تصميمها لجمع البيانات الالزمة للبحث ،باالستفادة من الدراسات العربية واألجنبية السابقة،
والرسائل الجامعية واألبحاث العلمية ،واستشارة أصحاب الخبرة واالختصاص بهذا املوضوع ،ومن ثم توزيعها على أفراد عينة الدراسة.
املعالجات اإلحصائية:
تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )Statistical Package for Social Sciences- SPSSلتحليل البيانات واختبار
الفرضيات ،حيث تم استخدامها في التحليالت اإلحصائية املختلفة التالية:
• اإلحصاء الوصفي  :Descriptive Statisticsواملتمثلة بالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،لتقديم وصف
شامل لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة على الفقرات املختلفة.
• معامل االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا)  Cronbach Alphaلقياس ثبات أداة الدراسة وهي اإلستبانة.
• تحليل االنحدار الخطي املتعدد  Multiple linear regressionالختبار فرضيات الدراسة.
ً
ً
• األهمية النسبية تم تحديدها طبقا للصيغة التالية ووفقا للمقياس الخماس ي لبدائل اإلجابة لكل فقرة

حيث عدد املستويات هي :منخفض ،متوسط ،ومرتفع ،وبذلك يكون:
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املستوى املنخفض إذا بلغ الوسط الحسابي من  1إلى أقل من 2.333
املستوى املتوسط إذا بلغ الوسط الحسابي من  2.333إلى أقل من 3.666
املستوى املرتفع إذا بلغ الوسط الحسابي من  3.666لغاية 5.000
اختبارثبات أداة الدراسة:
تم اختبار مدى ثبات األداة املستخدمة في قياس املتغيرات التي تشتمل عليها باستخدام اختبار كرونباخ ألفا (،)Cronbach Alpha Coefficient
حيث تكون نتيجة املقياس مقبولة إحصائيا إذا كانت قيمة كرونباخ ألفا اكبر من ( ،(Sekaran, 2006, 311) )0.60وكلما اقتربت القيمة من ( )%100دل
هذا على درجات ثبات أعلى ألداة الدراسة ،وبالنظر إلى البيانات الواردة في الجدول التالي فقد جرى قياس معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا ،ملتغيرات
الدراسة ،وألبعادهما وألداة الدراسة ككل ،ملعرفة مدى االتساق في اإلجابات؛ وذلك على النحو التالي:
جدول ( :)1قيم معامل االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة
الرقم
1
2
3
4
5
6

البعد
أتمتة األعمال
أمن املعلومات
م راقبة األداء
اإلدارة السحابية
التكيف البيئي
التعلم املستمر
نقل املعرفة
تطوير املنظمة الذكية
جميع الفقرات

قيمة ألفا
0.789
0.872
0.891
0.903
0.858
0.900
0.890
0.951
0.958

عدد الفقرات
4
4
4
12
4
4
4
12
24

نالحظ من الجدول ( )1أن قيم معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا لفقرات أداة الدراسة تراوحت ( ،)0.951 - 0.789كما أن قيمة املعامل لجميع
الفقرات بلغت ( ،)0.958وبالتالي تكون جميع القيم أكبر من ( )0.60وهذا مؤشر على االتساق بين فقرات أداة الدراسة ،وموثوقية أداة الدراسة وإمكانية
االعتماد عليها إلجراء التحليل اإلحصائي ).(Sekaran, 2006, 311
وصف خصائص عينة الدراسة:
ً
يتضمن هذا الجزء وصفا للبيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة وهي( :الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي ،التخصص ،املسمى الوظيفي ،وعدد
سنوات الخبرة) .وألجل وصف خصائص عينة الدراسة ،فقد تم إيجاد التكرارات والنسب املئوية للبيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة وذلك على
النحو التالي:
جدول ( :)2قيم املواصفات الديموغ رافية
املتغير
الجنس
العمر

املؤهل العلمي

التخصص

املسمى الوظيفي

الفئة
ذكر
أنثى
أقل من  25سنة
من  25سنة إلى أقل  35سنة
من  35سنة إلى أقل من  45سنة
 45سنة فأكثر
دبلوم أو أقل
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراة
تكنولوجيا املعلومات
هندسة الكمبيوتر
إدارة أعمال
أخرى
مدير
مساعد مدير
رئيس قسم
موظف تكنولوجيا معلومات
أخرى

التكرار (ن=)136
38
98
11
77
42
6
92
44
0
0
77
33
7
19
0
0
7
83
46

النسبة املئوية
27.9
72.1
8.1
56.6
30.9
4.4
67.6
32.4
0.0
0.0
56.6
24.3
5.1
14.0
0.0
0.0
5.1
61.1
33.8
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أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات
من  10سنوات إلى أقل من  15سنة
من  15سنة إلى أقل من  20سنة
 20سنة فأكثر

الوادي & الصبح
42
41
29
18
6

31.0
30.1
21.3
13.2
4.4

يتضح من الجدول ( )2بأن فئة (اإلناث) قد شكلت النسبة الكبرى من أفراد عينة الدراسة ،حيث بلغت نسبتهم ( ،)%72.1بينما شكلت فئة (الذكور)
ما نسبته ( )%27.9من عينة الدراسة ،وهذا يشير إلى أن الغالبية العظمى من األفراد العاملين في وزارة الصحة الكويتية هم من اإلناث .ويتبين من الجدول
بأن الفئة العمرية (من  25سنة إلى أقل  35سنة) قد شكلت النسبة الكبرى من أفراد عينة الدراسة ،حيث بلغت نسبتهم ( ،)%56.6في حين شكلت الفئة
العمرية ( 45سنة فأكثر) النسبة األقل من أفراد عينة الدراسة ،حيث بلغت نسبتهم ( .)%4.4كما يتضح من الجدول أن فئة حملة الشهادة الجامعية
(دبلوم أو أقل) قد شكلت النسبة الكبرى من أفراد عينة الدراسة ،حيث بلغت نسبتهم ( ،)%67.6في حين شكلت فئة حملة الشهادة العليا (ماجستير،
دكتوراه) النسبة األقل من أفراد عينة الدراسة ،حيث بلغ نسبتهم ( .)%0.0ما يتبين من الجدول أن فئة التخصص (تكنولوجيا املعلومات) قد شكلت
النسبة الكبرى من أفراد عينة الدراسة ،حيث بلغت نسبتهم ( ،)%56.6بينما شكلت فئة التخصص (إدارة أعمال) النسبة األقل من أفراد عينة الدراسة،
حيث بلغت نسبتهم ( .)%5.1وهذا قد يدل على أن عينة الدراسة تتمتع بالفهم واإلدراك ألهمية اإلدارة السحابية في تطوير املنظمة الذكية .ويتضح كذلك
من الجدول أن فئة املسمى الوظيفي (موظف تكنولوجيا معلومات) قد شلت النسبة الكبرى من أفراد عينة الدراسة ،حيث بلغت نسبتهم ( ،)%61.1وهذا
يتوافق مع توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فئة التخصص .مما أكدت فئة (عدد سنوات الخبرة) بأن (أقل من  5سنوات) تمثلت بالنسبة األكبر من أفراد
عينة الدراسة ،إذ بلغت نسبتهم ( )%31.0و ( 20سنة فأكثر) تمثلت بالنسبة األصغر من أفراد عينة الدراسة إذ بلغت نسبتهم (.)4.4

نتائج الدراسة:
تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات؛ بغرض الحكم على درجة املوافقة ،وتحديد األهمية النسبية عند محاور
اإلستبانة وفقراتها ،وكانت النتائج كما يلي:
ً
أوال :اإلدارة السحابية:
تضمن محور اإلدارة السحابية األبعاد اآلتية :أتمتة األعمال ،أمن املعلومات ،ومراقبة األداء.
جدول ( :)3املتوسطات الحسابية ،واالنح رافات املعيارية والرتب واألهمية النسبية ألبعاد اإلدارة السحابية
الرقم
1
2
3

البعد
أتمتة األعمال
أمن املعلومات
مراقبة األداء
اإلدارة السحابية

املتوسط الحسابي
3.581
4.119
3.659
3.787

االنحراف املعياري
0.776
0.727
0.839
0.654

الرتبة
3
1
2

األهمية النسبية
متوسطة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة

تشير نتائج الجدول ( )3إلى أن مستوى اإلدارة السحابية في وزارة الصحة الكويتية من حيث األهمية النسبية مرتفع ،إذ بلغ الوسط الحسابي ()3.787
وبانحراف معياري ( ،)0.654وكذلك أظهر الجدول أن ُبعد (أمن املعلومات) جاء في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( ،)4.119وبانحراف معياري ()0.727
وبأهمية نسبية مرتفعة ،تاله بعد (مراقبة األداء) في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.659وبانحراف معياري ( )0.839وبأهمية نسبية متوسطة ،في
حين جاء بعد (أتمتة األعمال) في املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )3.581وبانحراف معياري ( ،)0.776وبأهمية نسبية متوسطة.
ً
ثانيا :تطويراملنظمة الذكية:
تضمن محور تطوير املنظمة الذكية األبعاد اآلتية :التكيف البيئي ،التعليم املستمر ،ونقل املعرفة.
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية ،واالنح رافات املعيارية والرتب واألهمية النسبية ألبعاد تطوير املنظمة الذكية
البعد
الرقم
التكيف البيئي
1
التعليم املستمر
2
نقل املعرفة
3
تطوير املنظمة الذكية

املتوسط الحسابي
3.638
3.851
3.844
3.778

االنحراف املعياري
0.861
0.911
0.886
0.828

الرتبة
3
1
2

األهمية النسبية
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
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تشير نتائج الجدول ( )4إلى أن مستوى تطوير املنظمة الذكية في وزارة الصحة الكويتية من حيث األهمية النسبية مرتفع ،إذ بلغ الوسط الحسابي
( )3.778وبانحراف معياري ( ،)0.828وكذلك أظهر الجدول أن ُبعد (التعليم املستمر) جاء في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.851وبانحراف معياري
( )0.911وبأهمية نسبية مرتفعة ،تاله بعد (نقل املعرفة) في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.844وبانحراف معياري ( )0.886وبأهمية نسبية مرتفعة،
في حين جاء بعد (التكيف البيئي) في املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )3.638وبانحراف معياري ( ،)0.861وبأهمية نسبية متوسطة.

اختبارفرضيات الدراسة:
تم إخضاع فرضية الدراسة الرئيسة واملتفرعة عنها لتحليل االنحدار الخطي املتعدد  ،Multiplelinear regressionوقبل الشروع بإجراء التحليل ،تم
التحقق من خلو البيانات من ظاهرة االرتباط املتعدد ،حيث تشير هذه الظاهرة إلى وجود ارتباط خطي شبه تام بين متغيرين أو أكثر ،يعمل على تضخيم
قيمة معامل التحديد  R2ويجعله أكبر من قيمته الفعلية ،ولهذا تم احتساب قيمة معامل االرتباط الخطي عند كل متغير من متغيرات الدراسة ،وقد كانت

النتائج كما يلي:
جدول ( :)5مصفوفة االرتباط للمتغيرات املستقلة
أتمتة األعمال

املتغير
أتمتة األعمال
أمن املعلومات
م راقبة األداء

أمن املعلومات

1.000
**0.568
**0.574

م راقبة األداء

1.000
**0.511

1.000

(**) دال عند مستوى داللة 0.01

يبين الجدول ( )5أن أعلى معامل االرتباط كان بين املتغيرين (أتمتة األعمال) و(مراقبة األداء) ،والذي بلغ ( ،)0.574وهذا يدل على عدم وجود ظاهرة
ً
االرتباط الخطي املتعدد بين املتغيرات املستقلة ،حيث تعتبر قيمة معامل االرتباط التي تتجاوز ( )0.80مؤشرا على وجود مشكلة االرتباط الخطي العالي
املتعدد ).(Guajarati, 2004, 359
نتائج اختبارالفرضية الرئيسة H0
ال يوجد أثرذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة األعمال ،أمن املعلومات ،وم راقبة األداء) في تطوير
املنظمة الذكية بأبعادها (التكيف البيئي ،التعليم املستمر ،ونقل املعرفة) في وزارة الصحة الكويتية.
الختبار الفرضية الرئيسة ،تم استخدام تحليل االنحدار املتعدد  ،Multiple linear regressionوكانت النتائج كما يلي:
جدول (* :)6نتائج اختبارأثر(اإلدارة السحابية) في تطوير املنظمة الذكية في وزارة الصحة الكويتية
املتغيرالتابع

تطوير املنظمة الذكية

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

Model Summary
R2
R

ANOVA

Coefficient

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

املحسوبة

درجة
الحرية Df

Sig F

البيان

B

الخطأ
املعياري

T

Sig t

0.804

0.646

80.355

3

0.000

أتمتة األعمال

0.164

0.073

2.239

0.027

أمن املعلومات
م راقبة األداء

0.291
0.523

0.075
0.065

3.898
8.066

0.000
0.000

F

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

تشير نتائج الجدول أن معامل االرتباط ) (R=0.804يشير إلى العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع ،كما أن أثر املتغيرات املستقلة (اإلدارة
السحابية) في املتغير التابع (تطوير املنظمة الذكية) هو أثر ذو داللة إحصائية ،حيث كانت قيمة  Fاملحسوبة هي ( ،)80.355وبمستوى داللة
) (Sig=0.000وهو أقل من  ،0.05حيث ظهر أن قيمة معامل التحديد ) (R2=0.646وهي تشير إلى أن ( )%64.6من التباين في (تطوير املنظمة الذكية)
يمكن تفسيره من خالل التباين في (اإلدارة السحابية) مجتمعة.
أما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  Bعند بعد (أتمتة األعمال) قد بلغت ( )0.164وأن قيمة  tعنده ( ،)2.239وبمستوى داللة )(Sig=0.027
وهي أقل من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .وظهرت  Bعند بعد (أمن املعلومات) بقيمة بلغت ( )0.291وأن قيمة  tعنده هي (،)3.898
وبمستوى داللة ) (Sig=0.000وهي أقل من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .كما ظهرت  Bعند بعد (مراقبة األداء) بقيمة بلغت ()0.523
وكانت قيمة  tعنده هي ( ،)8.066وبمستوى داللة ) (Sig=0.000وهي أقل من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي.
وبناء على ما سبق ،نرفض الفرضية الرئيسة ونقبل الفرضية البديلة التي نصها:
"يوجد أثرذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة األعمال ،أمن املعلومات ،وم راقبة األداء) في تطوير
املنظمة الذكية بأبعادها (التكيف البيئي ،التعليم املستمر ،ونقل املعرفة) في وزارة الصحة الكويتية"
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نتائج اختبارالفرضيات املتفرعة من الفرضية الرئيسة
الختبار الفرضيات املتفرعة عنها تم استخدام تحليل االنحدار الخطي املتعدد  ،Multiple linear regressionوكانت النتائج كما يأتي:
 :H01ال يوجد أثرذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة األعمال ،أمن املعلومات ،وم راقبة األداء) في
تطويرالتكيف البيئي في وزارة الصحة الكويتية
جدول (* :)7نتائج اختبارأثر(اإلدارة السحابية) في تطوير التكيف البيئي في وزارة الصحة الكويتية
املتغيرالتابع

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

Model Summary
r2
R

ANOVA

Coefficient

F

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

املحسوبة

0.788

0.620

71.896

درجة
الحر
ية

*Sig F

مستوى
الداللة

البيان

B

الخطأ
املعياري

املحسوبة

T

مستوى
الداللة

أتمتة األعمال

0.011

0.079

0.144

0.886

أمن املعلومات

0.326

0.080

4.070

0.000

مراقبة األداء

0.619

0.070

8.858

0.000

*Sig t

Df

تطوير التكيف البيئي

3

0.000

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

تشير نتائج الجدول ( )7أن قيمة ) ،(R=0.788وهذا يعني أن هناك عالقة موجبة بين (اإلدارة السحابية) و(تطوير التكيف البيئي) .ويتبين أن قيمة
معامل التحديد ) ،(r2=0.620وهذا يعني أن (اإلدارة السحابية) قد ّ
فسرت ما مقداره ( )%62.0من التباين في (تطوير التكيف البيئي) ،مع بقاء العوامل
األخرى ثابتة .كما يتبين أن قيمة ) (Fقد بلغت ( )71.896عند مستوى ثقة ) (Sig=0.000وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوى ( )P≤0.05وعند 3
درجات حرية.
أما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  Bعند (أتمتة األعمال) قد بلغت ( )0.011وأن قيمة  tعنده ( ،)0.144وبمستوى داللة ) (Sig=0.886وهي
أكبر من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي .وظهرت  Bعند (أمن املعلومات) بقيمة بلغت ( )0.326وأن قيمة  tعنده هي ( ،)4.070وبمستوى
داللة ) (Sig=0.000وهي أقل من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .كما ظهرت  Bعند (مراقبة األداء) بقيمة بلغت ( )0.619وكانت قيمة t
( ،)8.858وبمستوى داللة ) (Sig=0.000وهي أقل من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي.
وبناء على ما سبق ،نرفض الفرضية العدمية الفرعية األولى ونقبل الفرضية الفرعية البديلة التي تنص:
"يوجد أثرذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة األعمال ،أمن املعلومات ،وم راقبة األداء) في تطوير
التكيف البيئي في وزارة الصحة الكويتية"
 :H02ال يوجد أثرذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة األعمال ،أمن املعلومات ،وم راقبة األداء) في
تطويرالتعليم املستمرفي وزارة الصحة الكويتية
جدول (* :)8نتائج اختبارأثر(اإلدارة السحابية) في تطوير التعليم املستمرفي وزارة الصحة الكويتية
املتغيرالتابع

تطوير التعليم املستمر

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

Model Summary
r2
R

ANOVA

Coefficient

معامل
االرتباط
0.753

معامل
التحديد
0.567

F

املحسوبة

درجة
الحرية
Df

57.623

3

*Sig F

مستوى
الداللة
0.000

البيان

B

الخطأ
املعياري

املحسوبة

T

أتمتة األعمال
أمن املعلومات

0.264
0.251

0.089
0.091

2.960
2.763

مستوى
الداللة
0.004
0.007

مراقبة األداء

0.500

0.079

6.337

0.000

*Sig t

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

تشير نتائج الجدول ( )8أن قيمة ) ،(R=0.753وهذا يعني أن هناك عالقة موجبة بين (اإلدارة السحابية) و(تطوير التعليم املستمر) .ويتبين أن قيمة
معامل التحديد ) ،(r2=0.567وهذا يعني أن (اإلدارة السحابية) قد ّ
فسرت ما مقداره ( )%56.7من التباين في (تطوير التعليم املستمر) ،مع بقاء العوامل
األخرى ثابتة .كما يتبين أن قيمة ) (Fقد بلغت ( )57.623عند مستوى ثقة ) (Sig=0.000وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوى ( )P≤0.05وعند 3
درجات حرية.
أما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  Bعند (أتمتة األعمال) قد بلغت ( )0.264وأن قيمة  tعنده ( ،)2.960وبمستوى داللة ) (Sig=0.004وهي
أقل من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .وظهرت  Bعند (أمن املعلومات) بقيمة بلغت ( )0.251وأن قيمة  tعنده هي ( ،)2.763وبمستوى
560

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 548-565

الوادي & الصبح

أثراإلدارة السحابية في تطويراملنظمة الذكية دراسة حالة :وزارة الصحة الكويتية

داللة ) (Sig=0.007وهي أقل من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .كما ظهرت  Bعند (مراقبة األداء) بقيمة بلغت ( )0.500وكانت قيمة t

( ،)6.337وبمستوى داللة ) (Sig=0.000وهي أقل من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي.
وبناء على ما سبق ،نرفض الفرضية العدمية الفرعية الثانية ونقبل الفرضية الفرعية البديلة التي تنص:
"يوجد أثرذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة األعمال ،أمن املعلومات ،وم راقبة األداء) في تطوير
التعليم املستمرفي وزارة الصحة الكويتية"
 :H03ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة األعمال ،أمن املعلومات ،وم راقبة األداء) في تطويرنقل
املعرفة في وزارة الصحة الكويتية
جدول (* :)9نتائج اختبارأثر(اإلدارة السحابية) في تطويرنقل املعرفة في وزارة الصحة الكويتية
املتغيرالتابع

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

Model Summary
R
r2

ANOVA

Coefficient

معامل
االرتباط
تطوير نقل املعرفة

0.727

معامل
التحديد
0.529

F

املحسوبة

درجة
الحرية
Df

49.447

3

البيان

*Sig F

مستوى
الداللة
0.000

أتمتة األعمال
أمن املعلومات
مراقبة األداء

B

الخطأ
املعياري

املحسوبة

مستوى
الداللة

0.217
0.294
0.451

0.090
0.092
0.080

2.404
3.204
5.641

0.018
0.002
0.000

T

*Sig t

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

تشير نتائج الجدول ( )9أن قيمة ) ،(R=0.727وهذا يعني أن هناك عالقة موجبة بين (اإلدارة السحابية) و(تطوير نقل املعرفة) .ويتبين أن قيمة
معامل التحديد ) ،(r2=0.529وهذا يعني أن (اإلدارة السحابية) قد ّ
فسرت ما مقداره ( )%52.9من التباين في (تطوير نقل املعرفة) ،مع بقاء العوامل
األخرى ثابتة .كما يتبين أن قيمة ) (Fقد بلغت ( )49.447عند مستوى ثقة ) (Sig=0.000وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوى ( )P≤0.05وعند 3
درجات حرية.
أما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  Bعند (أتمتة األعمال) قد بلغت ( )0.217وأن قيمة  tعنده ( ،)2.404وبمستوى داللة ) (Sig=0.018وهي
أقل من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .وظهرت  Bعند (أمن املعلومات) بقيمة بلغت ( )0.294وأن قيمة  tعنده هي ( ،)3.204وبمستوى
داللة ) (Sig=0.002وهي أقل من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .كما ظهرت  Bعند (مراقبة األداء) بقيمة بلغت ( )0.451وكانت قيمة t
( ،)5.641وبمستوى داللة ) (Sig=0.000وهي أقل من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي.
وبناء على ما سبق ،نرفض الفرضية العدمية الفرعية الثالثة ونقبل الفرضية الفرعية البديلة التي تنص:
"يوجد أثرذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة األعمال ،أمن املعلومات ،وم راقبة األداء) في تطوير
نقل املعرفة في وزارة الصحة الكويتية"
النتائج:
 .1يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألثر اإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة األعمال ،أمن املعلومات ،مراقبة األداء) في تطوير التكيف البيئي في وزارة الصحة
الكويتية.
 .2يوجد أثر ذو داللة إحصائية ،ألثر اإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة األعمال ،أمن املعلومات ،مراقبة األداء) في تطوير التعلم املستمر في وزارة
الصحة الكويتية.
 .3يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألثر اإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة األعمال ،أمن املعلومات ،مراقبة األداء) في تطوير نقل املعرفة في وزارة الصحة
الكويتية.
ً
 .4يوجد توجه ملحوظ نحو تطوير بنية تحتية بتكنولوجيا وتقنيات أكثر تطورا ،تسمح للموظفين بأداء مهماتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
 .5يوجد توجه كبير لتطوير هياكل تنظيمية أكثر مرونة ،تسمح لنقل املعرفة وزيادة االتصال بين اإلدارات.
التوصيات:
 .1تطوير إستراتيجية تدعم العمل املستمر لرفع كفاءة مكونات اإلدارة السحابية ،من خالل توفير أحدث املعدات والتقنيات الالزمة.
 .2تطوير إستراتيجية تدعم التطوير املستمر ملهارات املوظفين بطرق مختلفة ،مثل إجراء ورشات تدريبية بأدوات متطورة ،وزيادة االتصال والتواصل
بين املوظفين بجميع املستويات اإلدارية لتبادل الخبرات واملعارف بشكل مستمر.
 .3العمل على توفير طرق أكثر فاعلية وأحدث التقنيات التي تمكن املوظفين من التعلم املستمر.
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 .4إتباع إجراءات الزمة تزيد من مرونة القطاع الصحي من التعامل مع التغيرات البيئية املتسارعة ،وتحديد مصادر حاالت عدم التأكد املحيطة بدقة
أكثر مما يمكنها أكثر من التكيف البيئي.
 .5العمل على التطوير املستمر لنظم الرقابة على مراكز البيانات واملعلومات ،واالهتمام بأمن البيئة املادية التي تحتضن أدوات حفظ البيانات ،مثل
أجهزة الكمبيوتر و زيادة الحماية على طرق الوصول للمعلومات.
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Abstract: The current study aimed at identifying the Impact of Cloud Management in Developing Smart Organization
Case Study: Ministry of Health in Kuwait. The researchers have applied the descriptive analytical approach, and have
also developed a questionnaire as a tool for data gathering. The study sample has been selected using simple random
sampling consisting of (136) respondents.
The results of the study showed that the cloud management was of a high level, in addition to the high level of smart
organization development in the Kuwaiti Ministry of Health.The results also showed a strong correlation of
statistically significant relationship between the cloud management with its dimensions (process automation,
information security, performance monitoring) and the development of the smart organization with its dimensions
(continuous learning, environmental adaptation, knowledge transfer) in the Kuwaiti Ministry of Health.
Consequently, the current study has concluded with a set of recommendations, the most important of which were
developing a strategy that supports the continuous raising of the efficiency of cloud management components, by
providing the latest necessary equipment and technologies, and developing a strategy that supports the continuous
development of employee skills in various ways such as conducting training workshops with advanced tools, and
increasing communication between employees at all administrative levels to exchange Experiences and knowledge
on an ongoing basis.

Keywords: Impact; cloud management; smart organization; Kuwaiti Ministry of Health.
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