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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 األول من املجلد التاسع 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 ا لخبراء 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 ومعرف ة ،فقد دخلت املجلة مجموعة مهمة من قواعد البيانات العاملية كـ ( Ebsco, Doaj, Crossref, Google Scholar,
 ،)Research ID, J-Gate,وال زالت تسعى لالنضمام إلى قواعد مهمة أخرى ضمن مسيرتها نحو هدفها املنشود.
ونتطلع إلى مزيد من التطوير واملراجعة الدائمة لالرتقاء بمستوى وجودة النشر العلمي وتوفير منصة علمية بأعلى املعايير العاملية
لنسهم في هذا البناء الحضاري الكبير.
نسأل هللا تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد
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امللخص:
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر ضغوط العمل على أداء العاملين بجامعة امللك خ الد خالل الفترة من  ، 2019-2015وتوصلت إلى أن عبء العمل
يؤثر على أداء العاملين ألعمالهم لكن كلما زادت مهاراتهم زادت مقدرتهم على التغلب على ذلك ،وأن ضغوط العمل تمثل جزء مهم في الجامعة من معوقات
األداء بالنسبة للعاملين ويرجع ذلك لطبيعة عمل الجامعة ،وأوصت بأنه يجب على املنظمات معرفة السبب االساس ي لنشوء ضغوط العمل منذ بدايتها،
وليس في نهاية األمر حتى تتمكن من معالجة أثارها السلبية أو التخفيف عنها ،ويجب على الجامعة االهتمام بالجانب النفس ي والسلوكي للعامل قبل
االهتمام بإلزامية إنجاز ما هو مطلوب إنجازه للمها م واألعمال ،ألن ذلك االهتمام يولد الشعور بالحماس والرغبة في العمل.
الكلمات املفتاحية :عبء العمل؛ الهيكل التنظيمي؛ األداء؛ تقييم األداء؛ ضغوط العمل.

املقدمـة:
في ظل الظروف العصرية ازدادت ضغوط العمل واختلفت مسبباتها من حيث الكم والكيف عن الضغوط التي تواجهه املنظمات في املاض ي ،مما
أدى إلى تنوع اثارها وتف أوت درجة تأثيرها من فرد ألخر ومن منظمة ألخرى.
ً ً
وتزايد اهتمام املنظمات الحديثة سواء التجارية أو الخدمية بظاهرة الضغوط في العمل إذ ثبت ان لها تأثيرا كبيرا على كفاءة املنظمات وفاعليتها في
تأدية وظائفها وتحقيق أهدافها؛ فاملنظمات تسعى جاهدة للحفاظ على االستمرارية والبقاء وتحقيق النمو والتطور ،ولن يتحقق ذلك اال من خالل مواجهة
املتغيرات الخارجية والنجاح والتفاعل والتكيف م عها واالفادة من وجودها لتدفعها نحو تحقيق أهدافها ،ومواجهه الضغوط الداخلية ومح أولة تخفيف
حدتها أو ازالتها من خالل السعي إلشباع حاجات االفراد العاملين فيها ،وتوفر بيئة مريحة للعمل ،من أجل كسب والئهم وانتمائهم وزيادة مستوى رضاهم
الوظيفي.
نجد أن معظم الضغوط في العمل نتج أما من مصادر تنظيمية مرتبطة بالعمل نفسة ،أو املنظمة ،أو من مصادر تنظيمية مرتبطة بالعمل نفسة
ً
أو باملنظمة ،أو من مصادر خارج بيئة العمل تنتقل مع الفرد إلى داخل بيئة العمل وتؤثر سلبا في مستوىأدائه وإنتاجيته ،لذا فان معظم املنظمات الحديثة
تحتاج إلى إدارة واعية ومتطورة تسعى لتطوير التنظيم اإلداري بكافة جوانبه من أجل مسايرة التغيرات السريعة التي تحدث في املجتمع وال بد من أن تولي
ً ً
اهتم اما كبيرا بالعنصر البشري ألنه سر نجاح املنظمة في تأدية وظائفها وتحقيق األهداف املرهونة بها.
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في التعرف على مسببات ضغوط العمل وتأثيرها على األداء الوظيفي للعاملين .وتتمحور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس ي
الت إلى :هل تؤثر ضغوط العمل (عبء العمل-الهيكل التنظيمي -بيئة العمل) على األداء الوظيفي للعاملين؟
وتتفرع منه األسئلة الفرعية الت الية:
 .1ما هو أثر عبء العمل في على األداء الوظيفي للعاملين؟
 .2هل يؤثر ضغط العمل على جودة األداء الوظيفي للعاملين؟
 .3هل يؤثر الهيكل التنظيمي على األداء الوظيفي للعاملين؟
 .4إلى أي مدى تؤثر ضغوط العمل على الرضاء الوظيفي للعاملين؟
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فرضيات الدراسة:
هنالك عالقة ذات دالله احصائية عند مستوى معنوية يقل عن  0.05بين ضغوط العمل واألداء الوظيفي للعاملين؛ وتتفرع منها الفرضيات الفرعية
التا لية:
 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية يقل عن  0.05بين عبء العمل وأداء العاملين.
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية يقل عن  0.05بين ضغط العمل واالجور واملكافآت.
 .3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية يقل عن  0.05بين الهيكل التن ظيمي وأداء العاملين.
 .4توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية يقل عن  0.05بين ضغط العمل والرضا الوظيفي.
أهمية الدراسة:
تنبع من أهمية ضغوط العمل كميزة ايجابية ونوع من أ نواع التحدي واثبات التميز إ ذ يؤثر عبء العمل على أداء العاملين ألعمالهم و وأوضحت بأ نه
كلما زادت مهاراتهم زادت مقدرتهم على التغلب على ضغط العمل،كما تؤثر ضغوط العمل على أداء العاملين ومستوى رضاهم الوظيفي .
أهداف الدراسة:
 .1معرفة أثر ضغوط العمل على جودة األداء للعاملين.
 .2معرفة مدى تأثير الهيكل التنظيمي على أداء العاملين.
 .3معرفة أ ثر ضغوط العمل على الرضا الوظيفي للعاملين
الدراسات السابقة:
• دراسة (الكاسلتي  ) 2001،بعنوان أثرضغوط العمل الوظيفية على الوالء التنظيمي :هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر ضغوط العمل التي يشعر
بها املعلمون في املدارس الحكومية في محافظة الزرقاء على والئهم التنظيمي وتوصلت الدراسة إلى ان ضغوط الوظيفة تؤثر على الوالء التنظيمي في
مجاالت (طبيعة املهنة والحوافز وعالقات العمل) بدرجة متوسطة في حين يؤثر مجال ظروف العمل املادية بدرجة ع إلىة وأوصت الدراسة بضرورة
توفير ظروف العمل الجيدة للمعلمين والتخفيف من عبء العمل ووضع سياسات وقوانين خا صة برفع املكانة االجتماعية ملهنة التعلىم وتشجيع

الرحالت الجماعية بين املعلمين وزيادة والئهم التنظيمي.
• دراسة (العطوي  )2004،بعنوان أثرضغوط العمل في الرضا الوظيفي في املؤسسة العامة للتدريب الفني والتدريب املنهي في اململكة العربية
السعودية :هدفت الدراسة إلى معرفة اثر ضغوط العمل في الرضا الوظيفي في املؤسسة العامة للتدريب الفني والتدريب املنهي وتوصلت إلى وجود أثر
ذي داللة إحصائية بين تصورات املبحوثين تجاه مصادر ضغوط العمل والرضا الوظيفي تعزي للمتغيرات الديمغرافية.
• دراسة (محمد جمال  ) 2011 ،إستهدفت الدراسة التي طبقت على شركات متعددة الجنسيات في م إلىى زيا وباكستان دراسة العالقة بين ضغوط العمل
الوظيفية املتمثلة في غموض الدور ،وتعارض الدور ،وعبء العمل الزائد ،وعدم كفاية املوارد وعدم مالئمتها سوف تؤثر في األداء الوظيفي وااللتزام
التنظيمي ،وأ ثبتت الدراسة وجود عالقة عكسية ذات د اللة احصائية بين ضغوط العمل واألداء الوظيفي للعاملين بين كال البلدين كما أ ثبتت وجود
عالقة طردية ذات داللة احصائية بين االلتزام التنظيمي كمتغير وسيط بين ضغوط العمل واألداء  ،كما اثبت التحليل االحصائي ان العالقة بين عبء
العمل الزائد فقط كأحد ابعاد الضغوط واألداء عالقة معنوية  ،اما االبعاد األخرى للضغوط فعالقتها باألداء غير معنوية.
• دراسة (زيادات )2006،بعنوان أثر ضغوط العمل على أداء العاملين في املصارف التجارية االردنية هدفت لتحليل أثر ضغط العمل الناتج من
املتغيرات التنظيمية في مستوى أداء العاملين في املصارف التجارية وتمثلت ا ملتغيرات في طبيعة العمل والجوانب االدارية وعالقات العمل التكنولوجية
ً
املستخدمة .وهدفت الدراسة للتعرف على ما إ ذا كان هنالك اختالف في اثر ضغط العمل التنظيمي في أداء العاملين تبعا الختالفهم في كل من (الجنس،
واملؤهل العلمي  ،والحالة االجتماعية ،واملستوي االداري ،وسنوات الخدمة) وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر سلبي لضغط العمل الناتج عن املتغيرات
ً
التنظيمية (طبيعة العمل ،والجوانب االدارية  ،وعالقات العمل) يختلف في مستوى أداء العاملين في املصارف التجارية االردنية تبعا الختالفهم في
الجنس  ،في حين لم يثبت اختالف االثر باختالف (املؤهل العلمي ،والحالة االجتماعية ،واملستوي االداري ،وسنوات الخدمة).

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
مجتمع وعينة الدراسة:
تمثل مجتمع الدراسة من العاملين بكلية االعمال وكلية االقتصاد املنزلي بجامعة امللك خالد – املجمع األكاديمي بطريق امللك عبدهللا ،وبلغ حجم
مجتمع الدراسة ( )65موظفة ،وتم توزيع ( )65استمارة استبيان وتم استرداد ( )54استمارة استبيان أي بنسبة استرداد (.)%83
2
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متغيرات الدراسة:
تمثلت متغيرات الدراسة في مجموعة من املتغيرات املستقلة هي  :عبء العمل  ،واملكافآت واالجور ،والهيكل التن ظيمي ،والرضا الوظيفي  ،بينما املتغير
التابع هو أداء العاملين.
أداة الدراسة:
تم تصميم استمارة استبيان باستخدام مقياس ليكرت الخماس ي املتدرج ( ال أوافق بشدة  ،ال أوافق ،أوافق إلى حد م ا ،أوافق  ،أوافق بشدة) وذلك
بغرض جمع البيانات الالزمة لإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها  ،وقد تضمنت االستبانة جزئيين ،واشتمل الجزء األول على الخصائص
الديمغرافية لعينة الدراسة ،بينما اشتمل الجزء الثاني على املتغيرات املستقلة للدراسة وتتمثل في مسببات ضغوط العمل (عبء العمل ،االجور
واملكافآت ،الهيكل التنظيمي ،ا لرضا الوظيفي) إلى جانب املتغير التابع (األداء)  ،حيث يتكون كل متغير من ( )5عبارات.
صدق وثبات أداة الدراسة:
الصدق الظاهري :تم عرض استمارة االستبيان على مجموعة من املحكمين االكاديميين بغرض التأكد من الصدق والثبات الظاهري ملحتويات االستمارة ،
وتم االسترشاد بآراء املحكمين في صي اغة عبارات االستبيان.
ثبات وصدق أداة الدراسة:
لقياس ذلك تم استخدام معامل ( الفا كرونباخ  ) Alpha Crunbachوتبين أن معامل الثبات لكل محور من مح أور الدراسة أعلى من الحد األدنى
املقبول ملعامل الثبات ( ، )0.60وان معامل الثبات لالستبانة ككل ( )0.71مما يعني توافر درجة مناسبة من ا لثبات ألداة الدراسة .كما تبين أن درجة معامل
الصدق الستمارة االستبيان ككل ( ) 0.84وتعتبر درجة مرتفعة من الصدق ويدل ذلك على صدق االستبيان وقدرته على قياس ما وضع لقياسه.
األسإلىب االحصائية املستخدمة:
تم استخدام برنامج الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSملعالجة البيانات حيث تم االعتماد على مجموعة من األس إلىب االحصائية لتحقيق
أهداف الدراسة والتحقق من فروضها ،حيث تم استخدام املتوسط الحسابي ،االنحراف املعياري ومربع كاي.
خطوات اختبار فرضيات الدراسة:
تم استخدام االنحراف املعياري للتعرف على التجانس بين آراء أفراد عينة الدراسة والوسط الحسابي ملعرفة اتجاه آراء أفراد عينة الدراسة.
اختبار مربع كاي الختبار الفروقات حول تأثير ضغوط العمل على أداء العاملين.
نتائج الدراسة امليدانية:
استخدام األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات كل محور ملعرفة اتجاه آراء العينة ألداة الدراسة.
جدول ( :)1يبين املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لعبارات محورعبء العمل
م
1
2
3

عبارات املحور
توكل لي أعمال كثيرة تتطلب االنجاز في نفس الوقت.
ضغوط العمل تزيد إحساس ي بالتحدي
تؤدي ضغوط العمل إلى اكتشاف قدراتي املتميزة.

4
5

أحرص باستمرار على إستغالل وقت العمل.
أ تواصل مع زمالئي وأعمل معهم بروح الفريق مما يقلل من ضغط العمل.

عبارات عبء ا لعمل ككل

املتوسط الحسابي
3.83
3.39
3.76

االنحراف املعياري
1.178
1.379
1.080

النتيجة
أوافق
أوافق
أوافق

4.24
4.26

0.690
0.805

أوافق
أوافق

3.90

1.08

أوافق

يتبين من جدول ( )1أن االنحراف املعياري لعبارات محور عبء العمل تتراوح ما بين  0.69كأدنى قيمة و  1.376كأعلى قيمة ويعني هذا تجانس عينة
الدراسة .أما املتوسط الحسابي لعبارات محور عبء العمل فقد تراوح ما بين3.39و  ، 4.26أما املتوسط العام للمحور ( )3.90ف كل املتوسطات تقع داخل
فئة ( أوافق) على حسب جدول االتجاهات املبني على مقياس ليكرت  .ونستنتج من موافقة املبحوثين على وجود عالقة بين عبء العمل وأداء عملهم.
جدول ( :)2يبين املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لعبارات محوراألجورواملكافآت
املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

النتيجة

تقدر اإلدارة الجهد املبذول من العام لين بتقديم الحوافز املناسبة.
تتناسب العألوات واالمتيازات مع الجهد املبذول.

3.07
2.61

1.315
1.393

أوافق إلى حد ما
ال أوافق

م

تؤدي املكافآت إلى زيادة االنتاجية رغم ضغوط العمل.
3
يعتبر األجر املدفوع للعمل مناسبا مع طبيعة العمل الذي أقوم به.
4
عدم وجود الحوافز يؤدي إلى االحباط الوظيفي
5
عبارات األجور واملكافآت ككل

3.93
3.04
4.37
3.40

1.130
1.331
1.069
1.25

أوافق
أوافق إلى حد ما
أوافق
أوافق

1
2

عبارات املحور

3
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يتبين من جدول ( )2أن االنحراف املعياري لعبارات محور األجور واملكافآت تتراوح ما بين  1.069كأدنى قيمة و  1.393كأعلى قيمة ويعني هذا تجانس
إجابات عينة الدراسة .أما املتوسط الحسابي لعبارات محور االجور واملكافآت فقد تراوح ما بين 2.61و  ، 4.37أما املتوسط العام للمحور ( )3.40يقع
داخل فئة ( أوافق) على حسب جدول االتجاهات املبني على مقياس ليكرت .ونستنتج من ذلك موافقة املبحوثين على وجود عالقة بين األجور واملكافآت
وأداء عملهم.
جدول ( :)3يبين املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لعبارات محورالهيكل التنظيمي
عبارات املحور
م
الواجبات امللقاة على عاتقي اكبر من الصالحيات املمنوحة لي.
1
هنالك العديد من اإلجراءات والقيود الرسمية في الهيكل التنظيمي.
2
هنالك ضعف في التنسيق بين األفراد في الوحدات اإلدارية.
3
إجراءات العمل واضحة بشكل كافي.
4
املركزية املتبعة في العمل تحد من قدراتي على األداء
5
عبارات الهيكل التنظيمي ككل

املتوسط الحسابي
3.54
3.89
3.52
3.50
3.69
3.63

االنحراف املعياري
1.270
0.816
1.094
1.077
1.096
1.08

النتيجة
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق

يتبين من جدول ( ) 3أن االنحراف املعياري لعبارات محور الهيكل التنظيمي تتراوح ما بين  1.069كأدنى قيمة و  1.270كأعلى قيمة ويعني هذا تجانس
إجابات عينة الدراسة .أما املتوسط الحسابي لعبارات محور الهيكل التنظيمي فقد تراوح ما بين 3.50و  ، 3.89أما املتوسط العام للمحور ( )3.63فكل
املتوسطات تقع داخل فئة ( أوافق) على حسب جدول االتجاهات املبني على مقياس ليكرت .ونستنتج من ذلك موافقة املبحوثين على وجود عالقة بين
الهيكل التنظيمي وأداء عملهم.
جدول ( :)4يبين املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لعبارات محورالرضا الوظيفي
م

عبارات املحور

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

النتيجة

1
2
3

كل ما زاد ضغط العمل تناقص معدل الرضا الوظيفي.
كل ما زاد ضغط العمل زاد األجر بالت إلى يتحقق الرضا الوظيفي.
االفتقار إلى املعلومات الخاصة ألداء األعمال تؤدي إلى الشعور بضغوط
العمل وعدم الرضا الوظيفي .

4
3.46
4.28

1.082
1.450
0.878

أوافق
أوافق
أوافق

4

سوء اإلدارة والتنظيم يؤدي إلى الشعور بضغوط الع مل ومن ثم عدم الرضا
الوظيفي .

4.43

0.716

أوافق

4.02
4.04

0.921
1.04

أوافق
أوافق

األعمال الروتينية تؤدي إلى الشعور بضغوط العمل وعدم الرضا الوظيفي
5
عبارات الرضا الوظيفي ككل

يتبين من جدول ( ) 4أن االنحراف املعياري لعبارات محور الرضا الوظيفي تتراوح ما بين  0.716كأدنى قيمة و  1.450كأعلى قيمة ويعني هذا تجانس
إجابات عينة الدراسة .أما املتوسط الحسابي لعبارات محور الرضا الوظيفي فقد تراوح ما بين 3.46و  ، 4.43أما املتوسط العام للمحور ( )4.04فكل
املتوس طات تقع داخل فئة ( أوافق) على حسب جدول االتجاهات املبني على مقياس ليكرت .ونستنتج من ذلك موافقة املبحوثين على وجود عالقة بين
رضاهم الوظيفي وأداء عملهم.
اختبار فرضيات الدراسة:
تم استخدام اختبار كاي تربيع  Chi- Squareحيث يتم اختبار وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات املبحوثين ومعرفة اتجاه هذه االجابات
هل هي في اتجاه املوافقة أم عدم املوافقة على عبارات مح أور االستبانة.
الفرضية األولى :هنالك عالقة ذات داللة إحصائية اقل من قيمة املعنوية ( ) 0.05بين عبء العمل وأداء العاملين.
جدول ( :)5يبين قيمة مربع كاي لعبارات محورعبء العمل
م
1
2
3
4
5

عبارات املحور
توكل لي أعمال كثيرة تتطلب االنجاز في نفس الوقت.
ضغوط العمل تزيد إحساس ي بالتحدي
تؤدي ضغوط العمل إلى اكتشاف قدراتي املتميزة.
أحرص باستمرار على استغالل وقت العمل.
ات واصل مع زمالئي وأعمل معهم بروح الفريق مما يقلل من ضغط العمل.

قيمة مربع كاي
20.074
14.333
17.852
8.778
27.481

مستوي املعن وية
0.000
0.006
0.001
0.012
0.000

الن تيجة
فرق معنوي
فرق معنوي
فرق معنوي
فرق معنوي
فرق معنوي

يتضح من الجدول أعاله أن مستويات املعنوية املصاحبة إلحصائية االختبار بالنسبة لعبارات محور عبء العمل جميعها أ قل من مستوى الداللة
االحصائية (أقل من  )0.05مما يدل على وجود فروق جوهرية بين آراء عينة الدراسة ،وأن هذه الفروق جميعها كانت تميل إلى اتجاه املوافقة كما أشارت
4
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إلى ذلك نتائج املتوسطات في جدول ( .)1وهذا يدل على موافقة آراء العينة على أن عبء العمل يؤثر على أداء أعمالهم ،مما يشير إلى صحة ا لفرض القائل
بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عبء العمل وأداء العاملين.
الفرضية الثانية :هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين األجور واملكافآت وأداء العاملين
جدول( :)6يبين قيمة مربع كاي لعبارات محوراألجورواملكافآت
م
1
2
3
4
5

عبارات املحور
تقدر اإلدارة الجهد املبذول من العاملين بتقديم الح وافز املناسبة.
تتناسب العألوات واالمتيازات مع الجهد املبذول.
تؤدي املكافآت إلى زيادة االنتاجية رغم ضغوط العمل.
يعتبر األجر املدفوع للعمل مناسبا مع طبيعة العمل الذي أقوم به.
عدم وجود الح وافز يؤدي إلى االحباط الوظيفي

قيمة مريع كاي
1.926
4.704
23.778
24.148
72.667

مستوي املعن وية
0.749
0.319
0.000
0.000
0.000

النتيجة
ال يوجد فرق معنوي
ال يوجد فرق معنوي
يوج د فرق معنوي
يوجد فرق معنوي
يوجد فرق معنوي

يتضح من الجدول أعاله أن مستويات املعنوية املصاحبة إلحصائية االختبار بالنسبة لعبارات محور األجور واملكافآت غالبيتها أقل من مستوى
الداللة االحصائية (أقل من  )0.05مما يدل على وجود فروق جوهرية بين آراء عينة الدراسة ،وأن هذه الفروق جميعها كانت تميل إلى اتجاه املوافقة كما
أشارت إلى ذلك نتائج املتوسطات في جدول ( .)2وهذا يدل على موافقة آراء العينة على أن االجور واملكافآت تؤثر على أداء أعمالهم ،مما يشير إلى صحة
الفرض القائل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين األجور واملكافآت وأداء العاملين.
الفرضية الثالثة :هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الهيكل التنظيمي وأداء العاملين
جدول ( :)7يبين قيمة مربع كاي لعبارات محورالهيكل التنظيمي
م
1
2
3
4
5

عبارات املحور
ال واجبات امللقاة على عاتقي اكبر من الصالحيات املمنوحة لي.
هنالك العديد من اإلجراءات والقيود الرسمية في الهيكل التنظيمي.
هنالك ضعف في التنسيق بين األفراد في الوحدات اإلدارية.
إجراءات العمل واضحة بشكل كافي.
املركزية املتبعة في العمل تحد من قدراتي على األداء

مستوي املعن وية
0.012
0.000
0.000
0.000
0.000

قيمة مربع كاي
12.852
22.000
21.000
30.259
25.815

النتيجة
يوجد فرق معنوي
يوجد فرق معنوي
يوجد فرق معنوي
يوجد فرق معنوي
يوجد فرق معنوي

يتضح من الجدول أعاله أن مستويات املعنوية املصاحبة إلحصائية االختبار بالنسبة لعبارات محور الهيكل الوظيفي جميعها أ قل من مستوى
الداللة االحصائية (أقل من  )0.05مما يدل على وجود فروق جوهرية بين آراء عينة الدراسة ،وان هذه الفروق جميعها كانت تميل إلى اتجاه املوافقة كما
أشارت إلى ذلك نت ائج املتوسطات في جدول ( .)3وهذا يدل على موافقة آراء العينة على أن الهيكل التنظيمي يؤثر على أداء أعمالهم ،مما يشير إلى صحة
الفرض القائل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الهيكل التنظيمي وأداء العاملين.
الفرضية الرابعة :هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرض ا الوظيفي وأداء العاملين
جدول ( :)8يبين قيمة مربع كاي لعبارات محور الهيكل التنظيمي
م
1
2
3
4
5

عبارات املحور
كل ما زاد ضغط العمل تناقص معدل الرضا الوظيفي.
كل ما زاد ضغط العمل زاد األجر بالت إلى يتحقق الرضا الوظيفي.
االفتقار إلى املعلومات الخاصة ألداء األعمال تؤدي إلى الشعور بضغوط العمل وعدم
الرضا الوظيفي .
سوء اإلدارة والتنظيم يؤدي إلى الشعور بضغوط العمل ومن ثم عدم الرضا الوظيفي
األعمال الروتينية تؤدي إلى الشعور بضغوط العمل وعدم الرضا الوظيفي

قيمة مربع كاي
46.556
13.963
49.148
39.185
32.296

مستوي املعنوية

النتيجة
يوجد فرق معنوي
يوجد فرق معنوي
يوجد فرق معنوي

0.000

يوجد فرق معنوي
يوجد فرق معنوي

0.000

0.007
0.000

0.000

يتضح من الجدول أعاله أن مستويات املعنوية املصاحبة إلحصائية االختبار بالنسبة لعبارات محور الرضا الوظيفي جميعها أقل من مستوىالداللة
االحصائية (أقل من  )0.05مما يدل على وجود فروق جوهرية بين آراء عينة الدراسة ،وان هذه الفروق جميعها كانت تميل إلى اتجاه املوافقة كما أشارت
إلى ذلك نتائج املتوسطات في جدول ( .)4وهذا يدل على موافقة آراء العينة على أن الرضا الوظيفي يؤثر على أداء أعم الهم ،مما يشير إلى صحة الفرض
القائل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي وأداء العاملين.
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عبد الخيروآخرون

النتائج والتوصيات:
أو ًال :النتائج:

• توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الهيكل التنظيمي وأداء العاملين.
• تؤثر الحوافز املادية واملكافآت على اداء العاملين
• يؤثر عبء العمل على أداء العاملين ألعمالهم لكن كلما زادت مهاراتهم زادت مقدرتهم على التغلب على ذلك.
ً
ً
• تؤثر ضغوط العمل في أداء العاملين ايجابيا وسلبيا ويتوقف ذلك على حجم ومستوي الضغوط.
• ضغوط العمل في الجامعة تمثل جزء مهم من معوقات األداء بالنسبة للعاملين ويرجع ذلك لطبيعة عمل الجامعة.
ً
ثانيا :التوصيات:
• يجب على املنظمات معرفة السبب االساس ي لنشوء ضغوط العمل منذ بدايتها ،وليس في نهاية األمر حتى تتمكن من مع الجة أثارها السلبية أو
التخفيف عنها.
• التركيز على املوارد البشرية العاملة بجامعة امللك خالد من حيث إخضاعهم لدورات تدريبية لالرتقاء بمستوى مهارتهم ملواجهة ضغوط العمل.
• تحسين رواتب العاملين بجامعة امللك خالد وتطوير نظام الحوافز والترقيات بما يضمن الرضا الوظيفي.
• تحسين بيئة العمل الداخلية من أجل زيادة عملية التواصل
• ينبغي على الجامعة االهتمام بالجانب النفس ي والسلوكي للعامل قبل االهتمام بإلزامية إنجازه ما هو مطلوب إنجازه للمهام واألعمال  ،الن ذلك
االهتمام يولد الشعور بالحماس والرغبة في العمل.

املراجع:

أو ًال :املراجع باللغة العربية:
 .1ادريس  ،عبدالرحمن ثابت .)2007( .إدارة االعمال النظريات ونماذج تطبيقية .مكتبة االبراهيمية .االسكند رية.
 .2حامد ،فداء محمود .)2012( .إدارة الجودة الشاملة .دار البداية للنشر والتوزيع .عمان.
 .3الحسين  ،حسن ،الدوري ،فالح ومؤيد عبدالرحمن .)2007( .إدارة البنوك مدخل علمي استراتيجي معاصر .دار وائل للنشر .عمان.
 .4الدحلة ،فيصل عبد الرؤوف .)2001( .تكنولوجيا األداء الب شري ،املفهوم واس إلىب القياس والنماذج .دائرة املكتبة الوطنية .عمان.
 .5درة ،عبد الباري و الصباغ  ،زهير و احمد  ،مروة و العدوان  ،ياسر .)2010( .إدارة القوى البشرية .الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوزيع .القاهرة.
 .6السالم ومؤيد ،عادل صالح .)2006( .إدارة املوارد البشرية مدخل استراتيجي .جدار للكتاب العاملي .عمان.
 .7الطيب موس ى ،بكري .)2002( .إدارة األفراد .دار جيتأو للطباعة والنشر .الخرطوم.
 .8عشماوي،محمد .)2010( .اإلدارة االستراتيجية في تنمية املوارد البشرية في ظل العوملة .منشأة املعارف .االسكندرية.
 .9العويسات ،جمال الدين .)2005( .إدارة الجودة الشاملة .دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  .الجزائر.
 .10الغالبي ،طاهر محسن منثور .)2007( .اإلدارة االستراتيجية منظور منهجي متكامل .دار وائل للنشر .عمان.
 .11ماهر ،احمد .)2005( .إدارة املوارد البشرية .الدار الجامعية للنشر .القاهرة.
 .12نجم ،عبود .)2005(.إدارة املعرفة  ،املفاهيم واالستراتيجيات والعمليات .الوراق للنشر .عمان.
ً
ثانيا :املو اقع االلكترونية:
 . 1البوابة السعودية إلدارة املوارد البشرية https://www.saudihr.sa › Arabic
 . 2افضل تطبيقات الويب إلدارة املوارد البشرية https://aitnews.com›2018/11/24
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Abs tract: This study aims to highlight the impact of work stress on the performance of employees at King Khalid
University during the period 2018-2020. The study used the descriptive analytical research method using the
statistical program for analysis spss and reached the following main results: The workload affects the performance
of workers for their work, but the more their skills, the greater their ability To overcome that, and the pressures of
work at the university represent an important part of the performance obstacles for workers due to the nature of
the work of the university, She recommended that organizations must know the main reason for the emergence of
work stress from its inception, and not at the end of the matter in order to be able to address or mi tigate its negativ e
effects, and the university must pay attention to the psychological and behavioral aspect of the worker before paying
attention to the obligation to accomplish what is required to accomplish the tasks and tasks, because that interes t
It generates a feeling of enthusiasm and a desire to work.

Key words: workload; organizational structure; performance; performance evaluation; work pressure.
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امللخص:
شهد العالم اإلسالمي حركة تحرر وصحوة إسالمية أدت إلى حتمية البديل اإلسالم ي للمؤسسات املورثة عن العالم ا لغربي والقائمة على التنمية
االقتصادية  ،ومن بين هذه املؤسسات ااملصارف التي ظلت تتعامل بالربا املنهي عنه في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ،مما أدى إلى قيام بنوك
إسالمية قائمة على أسس اإلسالم وهذه البنوك لها موارد واستخدامات لهذه املوارد ولها صيغ تمويل خاصة تتفق مع تعاليم اإلسالم مما جعل البنوك
اإلسالمية تتميز عن البنوك التجارية في صيغ التمويل واألهداف واملقاصد العامة املبنية على تعاليم اإلسالم السمحة إن املصارف اإلسالمية في ظل
متطلبات العصر أصبحت ضرورة اقتصادية حتمية لكل مجتمع إسالمي يرفض التعامل بالربا ويرغب في تطبيق الشريعة اإلسالمية وذلك بهدف تيسير
التبادل واملعامالت وتيسير عملية اإلنتاج وتعزيز طاقة رأس املال في إطار الشريعة اإلسالمية  ،وأن هناك سمة فروق بين البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية
وأن البنوك اإلسالمية متعددة الصيغ في التمويل مما كان له دور في التنمية االقتصادية في البلدان العربية واإلسالمية.
الكلمات املفتاحية :بنوك؛ تنمية اقتصادية؛ بنوك إسالمية.

املقدمة:
تتمتع البنوك بأهمية كبيرة بما لها من تأثير على مجرى الحياة االقتصادية  ،وصفت من مقبل العديد من الكتاب وعلماء إدارة األعمال كالقلب بالنسبة
للجسد فالبنوك تعمل على بناء و تنمية االقتصاد بتغذية االقتصاد باملدخرات التي يتم تجميعها فنمو االقتصاد من نمو البنوك ،فمع ظهور نشأة البنوك
في ذلك العصر رأى العالم اإلسالم ي أهمية إنشائها و ضرورة البدء بالتعامل بها و مواكبة متطلبات العصر الحديث إلستمرار الحياة البشرية ،و لكن فكما
ً
يوجد هناك جانب إيجابي يوجد أيضا جانب سلبي ،فآفة الربا في البنوك املعاصرة انتشرت كإنتشار مرض مزمن يصعب إنتشاله من الجسد فعجز
ً
املفكرون ورجال االقتصاد على حل هذه املشكلة ،فنجد الكثير من السلطات االقتص ادية تتبنى ما يسمى بـ " اإلصالحات االقتصادية " و خاصة على مستوى
ً
الجهاز املصرفي .تم إتباع أساليب للقضاء على الربا و هذه األساليب هي أساليب تمويلية شرعية والتي يتم تطبيقها وفقا للمنهج اإلسالمي ويطلق عليها
البنوك الالربوية ،كما أن ديننا الحنيف حذر من الربا و بيين بشاعة ذنبه قوله تع إلى  (:اللذين يأكلون الربا اليقومون اال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان
من املس ذلك بأنهم قالو انما البيع مثل الربا احل هللا البيع وحرم الربا ) (سورة البقرة)275 :
مشكلة البحث:
تمثلت مشكلة البحث في ما هو البنك اإلسالمي و ماهي أسسه ماهي موارد البنوك اإلسالمية وماهي صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية وما شروطها
م ا هو املبدأ الذي تقوم عليه البنوك اإلسالمية ؟
ما هي األساليب االستثمارية التي تستعملها البنوك اإلسالمية في تمويل التنمية االقتصادية
ما هي عالقة البنوك اإلسالمية بالتنمية االقتصادية
ماهي الفروقات بين البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية
فروض البحث:
املبدأ الذي تستند إلىه البنوك اإلسالمية العمل وفق احكام الشريعة اإلسالمية
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يتميز البنك اإلسالم ي بمعايير خاصة للتمويل و االستثمار تتفق مع طبيعة أعمالها املصرفية و التي تتمتع بدرجة عإلىة من الكفاءة االقتصادية.
املبادئ التي يقوم عليه ا العمل البنكي اإلسالم ي  ،و البعد األخالقي الذي يتميز به يؤهله لن يلعب دورا مهما في مجال التنمية االقتصادية
أهداف البحث:
 .1إبراز أهمية و مكانة الجهاز املصرفي بال فوائد  ،و دوره في تمويل االستثمار فروعه .
 .2إبراز كفاءة و فع إلىة أساليب و صيغ التمويل و االستثمار في البنوك اإلسالمية.
املبحث األول :تعريف البنك اإلسالمي وأ سسه
ً
أوال :تعريف البنك اإلسالمي:
البنوك اإلسالمية هي أجهزة مالية تستهدف التنمية وتعمل على في إطار الشريعة اإلسالمية و تلتزم بكل القيم األخالقية التي جاءت بها الشرائع
السماوية و تسعى إلى تصحيح وظيفة رأس املال في املجتمع ،وهي أجهزة تنموية اجتماعية مالية  ،حيث أنها تقوم بما تقوم به البنوك من وظائف في تيسير
املعامالت التنموية  ،كما أنها تضع نفسها في خدمة املجتمع  1تقصد في عملها و ممارستها تدريب األفراد على ترشيد اإلنفاق وتدريبهم على و معاونتهم في
ً
فضال عن اإلسهام في تحقيق التكافل بين أفراد املجتمع بالدعوة إلى أداء الزكاة
تنمية أموالهم بما يعود عليهم و على املجتمع بالنفع و املصلحة ،و هذا
وجمعها و إنفاقها في مصارفها الشرعية" .
ً
ثانيا :أسس البنوك اإلسالمية:
 . 1املنهج اإلسالمي هو أساس التعامل
يجب أن يلتزم البنك اإلسالمي بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع العمليات التي يؤديها ،و هذا يعني تكييف عمليات البنوك بحيث يتالءم مع أحكام
الشريعة اإلسالمية و قواعدها .مما يتطلب بحث الصيغ الشرعية لجميع معامالت البنوك سواء اختص بحفظ أموال و مدخرات األفراد و تشغيلها أو
توظيف العائد املحقق من توظيفها .واالمتناع عن األنشطة املحرمة والتي تسبب الضرر للغير
 . 2االستثمارمحورنشاط البنك اإلسالمي:
ُيعد االستثمار محو ر نشاط البنك اإلسالم ي ،إذ أنه املصدر الرئيس ي لتوليد إراداته ،كما انه األداة التي تعكس مساهمته في الجهد اإلنم ائي للمجتمع
ً
ً
و االستثمار اإلسالمي يعد استثمارا حقيقيـا ألن محل التعامل أصول و موجودات حقيقية  Tangible Assetsو ليس مجرد أصول مالية  .فكل وحدة
ً
ً
مالية يبثها البنك اإلسالم ي يرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة النشاط أو األصل املمول.
 . 3العمل ضروري لتحقيق التنمية و النقود وسيلة للتعامل :
ُتعد النقود وسيلة و أداة للتعامل و على أساسها يعمل البنك اإلسالم ي على تصميم وإصدار الخدمات امل الية واملصرفية والتجارية املتعددة التي
ً
تساعد على توفير املوال لألفراد وأصحاب األعمال بهدف تيسير أعمالهم وإقامة املشروعات االقتصادية و االجتماعية ،على أن يتم هذا التمويل طبقا
ألحكام الشرعية اإلسالمية بالنسبة لألخذ واملعطي .تعمل البنوك اإلسالمية على تصحيح وظفية رأس مال في املجتمع كوسيلة لتحقيق مصالحة ال ككيان
مستقبل ينمو في معزل عن املجتمع عن توفير متطلباته ،مما يصحب معه االعتماد على العمل كمصدر للكسب عند مزاوجته مع رأس مال ،ولن يتحقق
هذا بالطبع إال بتقرير مبدأ املشاركة في الغنم والغرم و ذلك باالعتماد على املشاركات واملضاربات اإلسالمية للبنك اإلسالم ي على أساس أن:
•
•

البنك اإلسالم ي ال يتاجر في النقود و لكن يعتبرها وسيلة لتوجه و تعبئة الطاقات ا لبشرية و املادية في املجتمع .
تحصل النقود على نصبيها من الربح إذا مزجت مع عناصر اإلنتاج البشرية.

•

املشاركة هي الصيغة املناسبة ملزج عنصري النقود والعمل كبديل شرعي لالعتماد على نظام الفائدة الثابتة عند قبول األموال

2

املبحث الثاني :موارد واستخدامات البنوك اإلسالمية وصيغ التمويل

ً
أوال  :موارد البنك اإلسالمي:
تتمثل في حقوق امللكية بجانب ودائع ومدخرات األفراد على النحو التالي:
أ -حقوق امللكية :و تتمثل في رأس مال البنك و ما يجنيه و ما يحتجزه من أرباح .
ب -أنظمة الودائع :التي تفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية  :و تتكون من:
• الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية) .
•

الودائع االدخارية ا لعادية .

 1د .سيد الهواري  :ما معنى بنك إسالمي ؟ ،القاهرة ،اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية 1982 ،م  1402،ه ـ  ،ص .9
 2د .علي سعد عبد الوهاب مكي  ،تمويل املشروعات في ظل اإلسالم ن دار الفكر العربي  ،القاهرة  1979 ،م  ،ص .191
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• الودائع االستثمارية العامة .
• ودائع االستثمارية الخاصة.
ً
و يجب أن تزيد نسبة الودائع االستثمارية عن الودائع الجارية حتى تتمكن البنوك اإلسالمية من إجراء توظيفاتها املختلفة نظرا لطبيعتها املتميزة في
االستثمار و التمويل .
ً
ثانيا :استخدامات البنوك اإلسالمية وتشغيلها:
تضم مجاالت استخدامات األموال و تشغيلها في البنوك اإلسالمية فيما يلي:
أ -تكوين االحتياطي النقدي ملتطلبات السيولة الالزمة ملقابلة طلبات السحب على الودائع من قبل أصحاب الودائع الجارية .
ب -توظيف االموال الذي قد يأخذ إحدى الصور املتعددة التالية أو بعضها منها:
االستثمار املباشر 3 .
 .1املشاركة املنتهية بالتمليك .
 .2املشاركة قصيرة األجل.
 .3املضاربة لصفقات معينة.
 .4البيع باملرابحة .
 .5البيع التأجيري .
صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية:
 . 1املضاربة:
املضاربة هي إحدى أهم صيغ تمويل االستثمارات في البنوك اإلسالمية وذلك أنها وسيلة لتوظيف و استثمار األموال بصورة تالئم متغيرات وواقع العصر.
ً
ً
ً
نصفا 4 .
ابن رشد بما يلي " :أن يعطى الرجل املال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح املال أي جزء كان بما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو
وتعني املضاربة في االقتصاد اإلسالمي  " :اتفاق بين طرفين يقدم أحدهما بموجبة ماله لآلخر ليعمل فيه على أن يكون ربح ذلك بينهما على ما يتفقان
عليه  ،ويسمى األول رب املال و الثاني املضارب أو العامل ،وقد يطلق على املضاربة أسماء أخرى مثل القراض أو املقارضة.
• شروطها  :الشروط املتعلقة برأس املال:
ً
أ -أن يكون رأس املال (مال املضاربة) معلوما من حيث القدر و الجنس و الصفة لكل من رب املال و املضارب.
ب -أن ال يكون رأس املال دينا في ذمة املضاربة و املقصود هنا أن هنا ال يكون ذلك عند ابتداء املضاربة بأن يكون شخص مدينا ألخر بمبلغ من النقود
فيقول له الدائن ضارب بما لي عليك من دين 5
• الشروط املتعلقة بالربح:
ً
ً
أ -أن تكون نسبة الربح محدودة و معلومة لكل من رب املال و املضارب ،ويشترط أن تكون حصة كل منهما من الربح جزاءا شائعا كالنصف أو الثلث
أو الربع.
ً
ب -الخسارة في املضاربة التمويلية يتحملها رب املال وحدة ،وال يتحمل املضارب منها شيئا طاملا ال توجد إثباتات لحاالت التعدي والتقصير ومخالفة
نصوص العقد ضد املضارب .
• الشروط املتعلقة بعمل املضارب:
ً ً
أ -أن يستقل املضارب استقالال تاما بالعمل و اإلدارة بما يناسب طبيعة النشاط وما يوا فق مصلحة املضاربة.
ب -في حالة الخسارة يخسر املضارب علمه و جهده ويخسر رب املال ماله ما لم يخالف املضارب الشروط املنصوص عليه ا في العقد6 .
أهمية تطبيق املضاربة في البنوك اإلسالمية:
• الحصول على املوارد امل الية (األرباح) في نهاية العملية االستثمارية ،و توفير السيولة النقدية كما تحمل الخسارة إن وجدت حسب النسب املتفق
عليه.
 3عبد الحميد عبد الفتاح املغرب ي :اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالمية  ،كلية ا لتجارة  ،جامعة املنصورة  ،ط األولى  1425 ،ه ـ  2004 /م  ،املعهد اإلسالم ي للبحوث و التدريب.
 4أبو محم د ابن رشد القرطبي :بداية املجتهد ونهاية املقتصد ،دار املعرفة ،بيروت ،ط 1418. 1ه ـ\1997م ،املجلد الثاني ،ج ، 4ص .25
 5سامي حمود :تطوير األعمال املصرفية بما يتفق و الشريعة اإلسالمية  ،توزيع دار التراث ،دمشق 1976،م  ،ص212
 6عائشة الشرقاوي املالق ي :البنوك اإلسالمية التجربة بين الفقه و الق انون و التطبيق،الدار البيضاء ،املغرب ،سنة 2000م
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• توجيه األموال لالستثمارات املربحة عند تلقي الودائع االدخارية واالستثمارية ،اقتسام الربح مع املودعين بنسب يتفق عليه ا التعاقد ،وتعتبر هذه
الصيغة البديل الشرعي للفوائد التي تدفعها البنوك التقليدية .
• تق ديم التمويل الالزم للمضاربين أو املستثمرين بما يحتاجون إلى ه من األموال ملباشرة عملياتهم االستثمارية سواء كانت :صناعية أو تجارية أو زراعية
...ألخ7 .
 . 2املشاركة:
عبارة عن ":تعاقد بين اثنين أو أكثر على العمل للكسب بواسطة األموال أو األعمال ،ليكون الغنم بالغرم بنيهم حسب االتفاق واملشاركة هي عقد من
عقود االستثمار في االقتصاد اإلسالم ي و تستخدمها البنوك اإلسالمية باعتبارها" أسلوب تمويلي يشترك بموجبة املصرف اإلسالمي مع طالب التمويل في
تقديم املال الالزم ملشروع ما أو عملية ما ،ويوزع الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه  ،أما الخسارة فبنسبة تمويل كل منهما"
و عليه فإن املشاركة في البنك اإلسالم ي ال تقتض ي منه التمويل فقط و إنما املشاركة في النشاط االستثماري  .وأن عالقته مع العمالء هي عالقة شريك
بشريك و ليست عالقة دائن بمدين كما هو الحال في البنوك التقليدية ،ومن ثم يترتب على هذه العالقة مشاركة البنك اإلسالم ي مع املتعاملين معه في
تحمل املخاطر طاملا كان ذلك من دون تقصير من جانبهم 8 .
شروطها:
• الشروط املتعلقة برأس املال:
أ -أن يكون رأس املال املشاركة من النقود املحددة و املعروفة ومن املعامالت املتداولة ،وإذا كانت حصص بعض الشركاء عينية فيجب تقييمها بدقة
مراعاة للعدل في تقدير وتقييم حصص الشركاء تخذ كأساس لتوزيع األرباح بعد ذلك.
ب -أن ال يكون جزء من رأس املال املشاركة دينا ألخذ الشرك اء في ذمة شريك أخر.
يجوز اشتراك أحد الشركاء بش يء معنوي له صيغة مالية كبراءة االختراع أو االسم التجاري أو العالمة التجارية ،كما يرى أحد الفقه اء املعاصرين.
• الشروط املتعلقة بالربح :
أ -أن يكون الربح نسبة شائعة و معلومة و ليس محددا بمقدار من املال .
ب -في حالة وقوع الخسارة فيتحملها الشركاء بقدر حصة كل شريك و مساهمته في رأس املال وهذا إذا لم يحدث تقصير أو مخالفة من طرف أحد
الشركاء القائم باإلدارة والعمل .
اقسامها :
• املشاركة الثابتة املستمرة :
ً
و تسمى أيضا باملشاركة الدائمة وهي "التي يدخل فيها البنك اإلسالم ي كشريك مع املتعامل في رأس مال عملية تجارية أو صناعية محددة ،يقترحها
هذا األخير عليه  ،فيصبح الطرفان شريكين في ملكي تها و تيسيرها و الرقابة عليه ا ،والتحمل بالتزاماتها و خسائرها وأ قتسامأرباحها وكل ذلك حسب ا لضوابط
املتفق عليه ا و املقصود لكونها ثابتة الشركة 9
• املشاركة املتناقصة و املنتهية بالتمليك :
وهي املشاركة التي يتم فيها تحديد حصة كل طرف من البنك و العميل في رأس مال ا ملشروع وعندما يبدأ هذا املشروع في تحقيق األرباح يتنازل البنك
ً
تدريجيا عن حصته في رأس املال يبيعها إلى العميل إلى أن يصبح هذا املشروع بعد مدة زمنية يتفق عليه ا مملوكا بكامله من طرف العميل  ،يأخذ هذا النوع
من املشاركة ثالث صور هي:
أ -يتفق البنك مع الشريك على تحديد حصة كل طرف في رأس مال املشاركة والشروط املرتبطة بذلك ثم يكون بيع حصة البنك إلى العميل بعد ذلك
بعقد مستقل بعد انتهاء آجال.
ب -يتفق البنك مع الشريك على املشاركة في تمويل كلي أو جزئي ملشروع ذي دخل متوقع مقابل حصة من األرباح مع اقتطاع جزء من أرباح الشريك
لتسديد حصة البنك من رأس مال.
ج -يتفق البنك مع الشريك على أن يكون رأس مال املشاركة في شكل أسهم تمثل مجموع قيم املشروع املتفق عليه  ،ويحصل كل منهما على نصيبه من
ً
اإليراد املتحقق مع قيام الشريك بشراء جزء من أسهم البنك سنويا إلى أن يصبح املشروع بالكامل ملكا للشريك.

 7عبد الحميد عبد الفتاح املغربي :اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلس المية ،املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب  ،البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة ،ط1425 ، 1ه ـ \2004م  ،ص . 167
 8عبد الحميد البعلى  :أساسيات العمل املصرفي اإلسالمي  ،مكتبة وهبة  ،القاهرة  ،ط1410 ، 1ه ـ\ 1990م  ،ص.126
 9عائشة الشرقاوي املالقي  :البنوك اإلسالمية  ،ا لتجربة بين الفقه و القانون و التطبيق  ،مرجع سابق ص . 372 – 371
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أهمية تطبيق املشاركة في البنوك اإلسالمية:
ً
• إعطاء فرص جديدة ومالئمة لتمويل املشروعات في املدى املتوسط والطويل للمستثمرين بعيدا عن مشكالت القروض وما يتبعها من مشاكل سعر
الفائدة والضمانات وتأخير السداد كما تقوم به البنوك التقليدية.
• نقل الخبرات واالستفادة منها بين البنك والشركاء ،إضافة إلى تحقيق األرباح و تقوية القدرات املالية لكل منهما.
ً
ً
عادال بين ا لبنك والشركاء.
• توزيع املسؤولية واملخاطر توزيعا
 . 3التمويل التأجيري:
التأجير مأخوذ من اإلجارة و قد وردت في كتب الفقه اإلسالم ي بمعاني مختلفة وقد أجمع أهل العلم على مشروعي تها ،ومايهمنا ما تطبقة البنوك
اإلسالمية واملقصود بذلك اإلجارة على األعيان وهو ما يسمى عادة باإليجار أو التأجير وهذا األخير ينقسم إلى نوعين:
التأجير التشغيلي " الخدمي" وهو الذي " تمتلك فيه البنوك اإلسالمية املعدات و العقارات املختلفة ثم تقوم بتأجيرها إلى الن اس لسد حاجاتهم".أما
النوع الثاني فيطبق عليه عدة مسميات منها ،التمويل التأجيري ،التأجير التمويلي أو الرأسم الي  ،اإليجار التمويلي ،اإلجارة املنتهية بالتمليك ...الخ  .وهو
ً
املطبق بكثرة في البنوك لحداثة ظهوره نسبيا و يقصد به قيام املصرف " بشراء املعدات الكبيرة مثل تلك التي تحتاجها شركات املقاوالت و القيام بتأجيرها
للشركاء أو العمالء نظير أقساط شهرية أو نصف سنوية كنوع من التمويل لهؤالء العمالء للقيام بعملياتهم الكبيرة و قد ينتهي هذا التأجير بتمليك املعدات
للعميل 10 .
شروطه:
• رضا املتعاقدين :فلو أكره أحدهما على اإلجارة فإنها ال تصح .
• أن تكون املنفعة عليه ا و املدة معلومتين .
ً
• أن تكون املنفعة مقدورة اإلستيفاء و غير متعذرة و مباحة شرعا.
أهمية تطبيق التأجير التمويلي في البنوك اإلسالمية:
• توفير سيولة مستمرة خالل تسديد أقساط اإليجار والقدرة على تسييل األصول الثابتة ،وبعد من أحسن الصيغ للتطبيق من طرف البنوك اإلسالمية
ألنه يساعد على حل مشكلة امتصاص املدخرات والودائع في هذه البنوك11 .
• تحسين مركز السيولة للمستأجر وعدم إرهاقه بالديون ،مما يسمح له بتوسيع نشاطه واملحافظة على استقال لية امل الية.
ً
ً
ً
ً
معقوال للمؤجر ألمواله املستثمرة و ليس عائدا افتراضيا (سعر الفائدة).
• يدر هذا األسلوب من التمويل عائدا
ً
ً
ً
ً
• يحقق استثمارا ناجحا لآل لي ات والطاقات البشرية بالعمل واستغالل املهارات وفي الوقت ذاته يلي للمجتمع حاجات ضرورية تمثل عنصرا أساسيا في
النشاط االقتصادي اليومي للمواطن كالسكن ووسائل النقل وغيرها.
 . 4التمويل باإلستصناع:
ً
ً
وتتم صيغة اإلستصناع في البنوك اإلسالمية بتمويل مشروع معين تمويال كامال بواسطة التعاقد مع املستصنع (طالب الصنعة) على تسليمه املشروع
ً
كامال بمبلغ محدد ومواصفات محددة وفي تاريخ معين ومن ثم يقوم املصرف بالتعاقد مع مقاول أو أكثر لتنفيذ املشروع حسب املوصفات املحددة  .ويمثل
الفرق بين ما يدفعه املصرف وما يسجله على حساب املستصنع الربح الذي يؤول إلى املصرف .إذن فاإلستصناع املصرفي هو دخول البنك في وساطة بين
طالب الصنعة والصانع(املقاول) لتمويل صناعة سلع أو إنشاء أصل معين12 .
شروط اإلستصناع:
اشتراط الفقهاء لصحة اإلستصناع شروطا ثالثة وهي:
ً
• بيان جنس املصنوع ونوعه قدره وصفته وكل ما يتعلق به نفيا للنزاع .
• أن يكون املصنوع مما يجري فيه تعامل الناس والتعامل يختلف األزمنة واألمكنة.
ً
• أن ال يذكر فيه أجل محدد ،فإن ذكر العاقدان ً
أجال معينا لتسليم املصنوع تحول العقد إلى عقد سلم .
أهمية تطبيق التمويل باإلستصناع في البنوك اإلسالمية:
• تأمين مختلف السلع االستهالكية واإلنتاجية لألفراد والقطاعات االقتصادية وفي هذا مصلحة لكال الطرفين الصانع املستصنع.
 10محمد عثمان شبير :املعامالت املالية املعاصرة في الفقة اإلسالمي  ،دار النفائس األردن  ،ط  2001 ، 4م
 11مصطفى رشدي شيخة  :االقتصاد النقدي و املصرفي  ،الدار الجامعية  ،بيروت ،ط 1985، 5م  ،ص475
 12إسماعيل حسن  :التأجير التمويلي لألصول و املعدات كأحد وسائل التمويل ،مركز االقتصاد اإلسالمي للبحوث و الدراسات واالستشارات و التدريب ،القاهرة ،بدون طبعة ،
ص. 240
12
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• تقليب وتحريك أموال البنك في التمويالت أقل خطورة تكسبه خبرة واسعة مع املتعاملين  ،وتخليصهم من املشاكل التمويلية والتقنية ومخاطر
القروض وفوائدها التي يتعرضون لها في البنوك التقليدية.
• حماية املشاريع الصغيرة واملتوسطة وفتح أسواق جديدة للمنتجات املحلية وتحقيق استقرار اقتص ادي.
 . 5التمويل عن طريق البيع بالتقسيط:
هو عقد يقض ي سداد ثمن البيع على عدد محدد من الدفعات في تواريخ معينة  ،وتنتقل فيه حق ملكية السلعة املباعة إلى العميل ابتداء من توقيع
ودفع القسط األول  ،ومن هنا ال تصبح للبائع (البنك) أية حقوق على السلعة املباعة إال أنه من حقه مطالبة املشتري بسداد أي قسط تخلف عن دفعه 13 .
وتقوم البنوك اإلسالمية إلى اعتماد هذه الصيغة في معامالتها وذلك عن طريق شراء التجهيزات واملواد و تبيعها للعميل ألجل معلوم بأقساط معنية
ومحددة حسب عقد اإلنفاق ،وأجل األداء ال يتعدى بصفة عامة أربع سنوات  .إال أن البنك اإلسالم ي للتنمية يقدم تسهيالت على البيع بالتقسيط حيث
فصل اآلجال إلى عشر سنوات ويمكن تمديدها إلى سنة في حاالت الشراء و مشروعات البنية التحتية14 .
شروط صحة البيع بالتقسيط:
يشترط في البيع بالتقسيط ما يلي:
ً
• أن يتم تحديد األجل عند ابتداء عقد البيع  ،تجنبا للنزاع بين املتعاقدين.
• يشترط في بيع التقسيط بيان قيمة ك ل قسط من الثمن و تعيين أجله.
أهمية تطبيق التمويل عن طريق البيع بالتقسيط في البنوك اإلسالمية:
• مراعاة حاجة الناس لتمليك بعض األشياء لتحقيق مصالحهم خاصة أصحاب الدخول املحدودة منهم.
• إتاحة فرصة تمويلية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة لشراء املواد الخام أو السلع الوسطية التي تحتاجها في نشاطها اإلنتاجي.
• تراض ي العاقدين حول ثمن املبيع وأقساطه يحقق نوع من إلى سر والسماحة واملنفعة لكليهما  ،وليس الحال كما هو العقد الوضعي الذي يحدد فيه
الدين على أساس السعر الحاضر مضافا إليه سعر الفائدة.
 . 6املرابحة:
في اصطالح الفقهاء " هي البيع بمثل الثمن األول مع زيادة ربح كأن يشتري الش يء بعشرة دنانير ويريد بيعة بربح دينار أو بنسبة عشرية مثل  1أو
15 "%2و يعتمد بيع املرابحة على أمانة وصدق البائع في اإلفصاح عن الثمن األصلي (ثمن شراء السلعة).
شروط صحة بيع املرابحة:
ً
• أن يكون الثمن األول للسلعة معلوما بما في ذلك املصروفات (التك الي ف) التي تكبدها .
ً
ً
• أن الربح جزء من الثمن سواء كان الربح مبلغا معينا أو نسبة من الثمن .
• أن يمتلك البائع (املشتري األول) السلعة بعقد صحيح قبل أن يبيعها إلى املشتري الثاني (العميل)  ،و ذلك حتى ال يقع البائع (وهو عادة البنك اإلسالمي)
في محظور شرعي وهو بيع ما ال يملك 16 .
بيع املرابحة لآلمربالشراء في البنوك اإلسالمية:
هي طلب الفرد أو املشتري من شخص آخر (أو مصرف) أن يشتري سلعة معينة بمواصفات محددة  ،وذلك على أساس وعد منه بشراء تلك السلعة
ً
الالزمة له مرابحة ،وذلك بالنسبة أو الربح املتفق عليه ،ويدفع الثمن على دفعات أو أقساط تبعا إلمكانياته و قدرته امل الية .
شروط التي يجب تو افرها في بيع املرابحة لآلمربالشراء:
• تولي املصرف شراء السلعة بنفسه أو بتوكيل عنه ،ودفع ثمن الشراء مباشرة من البائع دون توسط اآلمر بالشراء .
• تسليم املصرف السلعة بحيث تدخل في ضمانه.
• إرفاق املستندات لعملية شراء املصرف للسلعة و تسليمه إياها.

 13حسن بن منصور  :البنوك اإلسالمية بين النظرية و التطبيق ،دار الشهاب للطباعة و النشر ،باتنة1992 ،م ،ص . 31
ً
 14البنك اإلسالمي للتنمية  30عاما من املساهمة في تنمية البشرية ،مطبوعة إعالمية ،جدة 1425ه ـ\2004م .
 15وهبة الزحيلي  :املعامالت املالية املعاصرة ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األولى1423 ،ه ـ\ 2002م ،ص . 67
 16محمد سليمان األشقر  :بحوث فقهية في قضايا ا قتصادية معاصرة  ،دار النفائس األردن ،ط1418 ،1ه ـ\ 1998م ،ص. 131
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تطبيق بيع املرابحة لآلمر بالشراء في البنوك اإلسالمية 17 :

• توفير احتياجات قطاع التجارة الداخلية والخارجية فتسهم بذلك في تنشيط حركة البيع والشراء في السوق املحلي ورفع حجم الطلب الكلي
ومساهمته في دوران النشاط االقتصادي.
• توفير مستلزمات اإلنتاج من املواد الخام والسلع الوسيطية واملعدات واآلالت واألجهزة بالنسبة للقطاعا ت اإلنتاجية مما يسهم في دعم الكفاءة
اإلنتاجية لالقتصاد الوطني.
• دعم النشاط االستثماري للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وذلك بتوفي ر وسائل اإلنتاج وتصريف املنتجات األمر الذي يسهم في تنمية اال قتصاد
الوطني وتحقيق درجة أعلى من الترابط بين قطاعاته.
 . 7التمويل ببيع السلم:
ً
السلم أو السلف ،هو بيع آجل بعاجل أو بيع ش يء موصوف في الذمة يتم تسليمه في أجل الحق ويجب أن يكون الثمن كله معجال أي أنه يقد م فيه
رأس املال أم الثمن  ،ويتأخر تسليم املبيع ألجل في املستقبل .
• تمويل القطاع الفالحي بإمداد املزارعين بالتمويل الضروري لهم لتغطية نفقات الدورة اإلنتاجية من شراء مستلزمات اإلنتاج واآلالت و األجهزة مما
يؤدي إلى تحسين اإلنتاج و وفرة املحصول الزراعي املتوقع.
• تمويل القطاع الصناعي وذلك بتوفير املادة األولية للمصانع مقابل الحصول على جزء من منتجاتها ثم بيعها بهامش ربح وكذلك بتقديم التمويل الالزم
للحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة.
• تمويل التجارة الخارجية في دفع حصيلة الصادرات إلى املستوى الذي يؤدي إلى تغطية عجز ميزان املدفوعات ويحول دون اللجوء إلى الديون الخارجية
وبالتالي تحمل أعب ائها و أعباء خدماتها 18 .

املبحث الثالث :الدراسة امليدانية
األدوات املستخدمة في البحث:
بعد مراجعة الدراسات ذات العالقة اتضح لي أن أنسب وسيلة لجمع املعلومات هي االستبيان و قد تم تصميم االستبيان بما يتوافق مع أهداف
الدراسة ك التالي:
الجزء األول :الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة حيث تكونت ثالث فقرات ( الخبرة العملية ،املؤهل الدراس ي  ،الجنس ).
الجزء الثاني :املتغيرات التي تتعلق البنوك اإلسالمية ومدى مساهمتها في تنمية اإلقتصاد وتحقيق أهدافه ،وإبراز ا همية مكانة الجهاز املصرفي بال فوائد
ودوره في تمويل االستثمار وفروعه و إبراز كفاءة وفع الية أساليب وصيغ التمويل واالستثمار في البنوك اإلسالمية.
 . 1الخبرة العملية :يوضح الجدول رقم ( )1أ ن النسبة الكبرى من االفراد اللذين لهم خبرة أكثر من خمس سنوات فاكثر بلغت ( )63.6%مما يشير إلى أن
البيانات سوف تكون أكثر دقة.
جدول( :)1توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة العلمية
الخبرة العملية
اقل من سنة

النسبة
%13.6

سنة إلى 3سنوات
من3سنوات إلى 5سنوات

%13.7
%9.1

من  5فاكثر

%63.6

 17جمال لعمارة :اقتصاد املشاركة ،نظام اقتصادي بديل القتصاد السوق ،مركز اإلعالم العربي ،مصر ط1420، 1ه ـ\2000م ،ص . 72- 71
 18جمال عمارة  :اقتصاد املشاركة  ,مرجع سابق ,ص . 74
14
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 . 2املؤهل العلمي :يوضح الجدول ( )2أن توزيع امل ستجيبين حسب سمة املؤهل الع لمي بأن غالبية االفراد املستجيبن هم الذين يمتلكون مؤهالت اكأدىمية
من حملة البكالريوس والتي بلغت ( )47.4%في حين كانت نسبة الحاصلين على املاجستير ( )%11.6وفي املرتبة األخيرة حاملي شهادة الدكتوارة كانت
نسبتهم ( )3.0.5%مما يدل على أن أغلبية املبحوثين من حملة البك الوريوس .
جدول( :)2توزيع عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي
املؤهل العلمي

النسبة

بكالوريوس

%47.4

ماجستير

%11.6

دكتوراه

%30.5

 . 3لديا معرفة بالبنوك اإلسالمية  :تشير إجابات املبحوثين في الجدول رقم ( )3ان أعلى نسبة في صحيح ل حد ما والتي بلغت ( )41.2%من جملة املبحوثين
وأقل نسبة كانت ال أوافق بشدة ( )2.0%وهذا يشير إلى أ ن اغلبية االفراد لهم املام ومعرفة بالبنوك اإلسالمية.
جدول( :)3لديا معرفة بالبنوك اإلسالمية
لديا معرفة بالبنوك اإلسالمية

النسبة

أو افق بشدة
أو افق

%22.7
%27.8

صحيح لحدما

%41.2

الاو افق
ال أو افق بشدة

%6.3
%2.0

 . 4ساھمت البنوك اإلسالمیة في تحقیق تنمیة اقتصادیة للشعوب العربیة و اإلسالمیة :يوضح الجدول رقم ( )4ان أراء املبحوثين كانت كاالتي :صحيح
ً
لحدما ظهرت كأعلى نسبة حيث بلغت ( )32.0%وتليها موافق وموافق بشدة وك انت النسبة لكليهما ( )%27.8وهذا يعطي مؤشرا على إتفاق العينة على
أن البنوك اإلسالمية له مساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية للشعوب العربية واإلسالمية.
جدول( :)4ساھمت البنوك اإلسالمیة في تحقیق تنمیة اقتصادیة للشعوب العربیة و اإلسالمیة؟
النسبة

ساهمت البنوك اإلسالمية في تحقيق تنمية
اقتصاد ية للشعوب العربية واإلسالمية
أو افق بشدة

%27.8

أو افق

%27.8

صحيح لحدما

%32.0

الاو افق
ال أو افق بشدة

%9.3
%3.3
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 . 5تتميز البنوك اإلسالمیة بصیغ تمویل متنوعة :يوضح الجدول رقم ( ) 5أن أعلى نسبة كانت في أوافق حيث كانت ( )38.9%وتليها في املرتبة الثانية
صحيح لحد ما ( )27.4%مما يدل على حتمية أن للبنوك اإلسالمية صيغ تمويل متنوعة.
جدول( :)5تتميز البنوك اإلسالمیة بصیغ تمویل متنوعة
تتميز البنوك اإلسالمیة بصیغ تمویل متنوعة

النسبة

أو افق بشدة

%25.3

أو افق
صحيح لحدما

%38.9
%27.4

الاو افق
ال أو افق بشدة

%7.4
%1.0

 . 6مايدفعك للتعامل مع البنوك اإلسالمية هو عدم تعاملها بالفائدة :يوضح الجدول ( )6أن أعلى نسبة كانت أوافق بشدة ( )49.5%وتليها أوافق
( ) 23.7%وهذا مؤشر إلى أن غالبية أفراد العينة متفقون على أن ما يدفعهم للتعامل مع البنوك اإلسالمية عدم تعاملها بالفائدة.
جدول( :)6مايدفعك للتعامل مع البنوك اإلسالمية هوعدم تعاملها بالفائدة؟
النسبة

مايدفعك للتعامل مع البنوك اإلسالمية هو عدم
تعاملها بالفائدة
أو افق بشدة

%49.5

أو افق
صحيح لحدما

%23.7
%15.5

الاو افق
ال أو افق بشدة

%9.3
%2.0

 . 7إختيارك للتعامل مع البنوك اإلسالمية هو سبيل تطويرها ودعمها :يوضح الجدول رقم ( ) 7أن أغلبية املبحوثين إجاباتهم توضح أعلى نسب كانت في
أوافق بشدة حيث بلغت ( )37.1%وأوافق كانت ( ) 29.9%وجاءت أقل نسبة ال أوافق ( ) 1.3%تشير هذه النسب بوضوح إلى ان اختيار ا لتعامل مع
البنوك اإلسالمية هو سبيل تطويرها دعمها.
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جدول( :)7اختيارك للتعامل مع البنوك اإلسالمية هوسبيل تطويرها ودعمها
اختيارك للتعامل مع البنوك اإلسالمية هو
سبيل تطويرها ودعمها
أو افق بشدة

النسبة
%37.1

أو افق

%29.9

صحيح لحدما

%23.7

الاو افق
ال أ و افق بشدة

%8.0
%1.3

ً ً
 . 8تلعب البنوك اإلسالمية دورا مهما في مجال التنمية االقتصادية :يوضح الجدول رقم ( ) 8أن أعلى نسبة كانت أوافق بشدة بلغت ( )35.1%وأوافق
ً
ً
( ) 32.0%وهذا يدل على اتفاق افراد العينة أن البنوك تلعب دورا مهما في مجال التنمية االقتصادية.
ً
ً
جدول( :)8تلعب البنوك اإلسالمية دورا مهما في مجال التنمية االقتصادية
اختيارك للتعامل مع البنوك اإلسالمية هو
سبيل تطويرها ودعمها
أو افق بشدة

النسبة
%37.1

أو افق

%29.9

صحيح لحدما

%23.7

الاو افق
ال أو افق بشدة

%8.0
%1.3

 . 9يوجد اختالف جوهري بين البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية :الجدول رقم ( )9يوضح أن أعلى نسبة أوافق بشدة ( )37.1%وأ قل نسبة كانت ال
أوافق بشدة ( ) %2.0وهذا يؤكد على وجود اختالفات جوهرية بين البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية.
جدول ( :)9يوجد اختالف جوهري بين البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية
يوجد اختالف جوهري بين البنوك اإلسالمية
والبنوك التجارية

النسبة

أو افق بشدة
أو افق

%37.1
%29.9

صحيح لحدما

%25.8

الاو افق

%5.2

ال أو افق بشدة

%2.0
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 . 10توفرالبنوك التجارية فرص أفضل للحصول على قرض بدل من البنوك اإلسالمية :يوضح الجدول رقم ( )10أن أعلى نسبة كانت صحيح لحد ما
()27.6%
جدول ( :)10توفر البنوك التجارية فرض افضل للحصول على قرض بدل من البنوك اإلسالمية
النسبة

توفرالبنوك التجارية قرض افضل للحصول
على قرض
أو افق بشدة

%18.4

أو افق

%22.4

صحيح لحدما

%27.6

الاو افق
ال أو افق بشدة

%8.2
%23.5

 . 11البنوك اإلسالمية لديها تشريعات مناسبة ومواكبة للتطور :يوضح الجدول رقم ( )11أن أعلى نسبة كانت أوافق بشدة ( )34.7%وتليها أوافق
( )30.6%وهذا يبين أن العينة تتفق على أ ن البنوك اإلسالمية تمتلك تشريعات تناسب وتواكب للتطور.
جدول ( :)11البنوك اإلسالمية لديها تشريعات مناسبة ومواكبة للتطور
النسبة

البنوك اإلسالمية لديها تشريعات مناسبة
ومو اكبة للتطور
أو افق بشدة

%34.7

أو افق
صحيح لحدما

%30.6
%26.5

الاو افق
ال أو افق بشدة

%5.2
%3.0

 . 12البنك اإلسالمي هو األفضل ألنه يستمد مبادئه من الشريعة اإلسالمية :يوضح الجدول رقم ( )12أن إجابات املبحوثين في عينة هذه الدراسة قد
أجمعت حول أوافق بشدة بنسبة ( )54.0%ونسبة أوافق ( )20.0%ونسبة صحيح لحد ما نسبة ( ) %20.0يتبين من خاللها االتفاق على أن البنك
اإلسالمي هو األفضل ألنه يستمد مبادئه من الشريعة اإلسالمية.
18
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جدول ( :)12البنك ا إلسالمي هو األفضل النه يستمد مبادئه من الشريعة اإلسالمية
البنك اإلسالمي هو األفضل ألنه يستمد مبادئه
من الشريعة اإلسالمية
أو افق بشدة

النسبة
%54.0

أو افق

%20.0

صحيح لحدما

%20.0

الاو افق
ال أو افق بشدة

%5.0
%1.0

الخاتمة:
إن البنوك اإلسالمية ليست مجرد مؤسسات تجارية أو استثمارية تستهدف الربح  ،وإنما هي مؤسسات مصرفية تلتزم في جميع معامالتها االستثمارية
بالشريعة اإلسالمية و مقاصدها  ،وهي مؤسسات يمكن تكون بديله عن البنوك واملؤسسات امل الية التقليدية وإذ أنها مؤسسات ذات فكر مستقل له أصوله
ومناهجه وفلسفته .
حيث أن تطبيق تجربة البنوك اإلسالمية كان له مردود ظاهر في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل مساهمتها في جلب رؤوس األموال
لتشغيل املشروعات اإلنتاجية وبالتالي فتح وتوفير العديد من املصالح التنموية من حد البطالة و دعم املشاريع الصغيرة ومولت احتياج ات الخبراء
واملهندسين واألطباء من أدوات العمل.

النتائج:
.1
.2
.3
.4

إن املصارف اإلسالمية باتت تشكل قوة مالية و اقتصادية في آن واحد .
ً ً
واجهت املصارف اإلسالمية تحديا كبيرا من قبل املصارف التجارية العاملية.
عدم وجود سوق مالية إسالمية دولية منظمة للمساعدة على االستخدام األمثل لألموال خاصة .
قدرة البنوك اإلسالمية على أداء نفس الدور الذي تقوم به البنوك القليدية.

التوصيات:
.1
.2
.3
.4

ضرورة تفعيل االسواق امل الية اإلسالمية التي تتيح للمصارف اإلسالمية تداول أسهمها ومنتجاته مع ما تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية .
العمل على إحالل البنوك اإلسالمية مقام البنوك التقليدية.
دعم تفعيل مبدأ املشاركة الذي تتبناه البنوك اإلسالمية وذلك ألنه يدعم حميع املشاريع التنموية متى ما أثبت جديتها و جدواها االقتصادية.
يجب على الحكومات العربية إلزام البنوك املركزية بالتعاون مع البنوك اإلسالمية و تذليل العقبات أمامها.

املراجع:
•
.1
.2
.3
.4

القران الكريم.
البعلي ،عبد الحميد .)1990( .أساسيات العمل املصرفي اإلسالمي .ط .1مكتبة وهبة .القاهرة.
البنك اإلسالمي للتنمية  30 .)2004(.عاما من املساهمة في تنمية البشرية .مطبوعة إعالمية .جدة .
حسن  ،إسماعيل .التأجير التمويلي لألصول و املعدات كأحد وسائل التمويل .مركز االقتصاد اإلسالمي للبحوث والدراسات واالستشارات والتدريب.
القاهرة .بدون طبعة.
دنيا  ،شوقي أحمد .)1990( .الجعالة واإلستصناع .املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب .جدة.
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Abs tract: The Islamic world witnessed a movement of Islamic liberation and awakening that led to the inevitability
of the Islamic alternative to the institutions inherited from the Western world and based on economic development.
Among these institutions are banks that have been dealing with usury forbidden in the Holy Qur’an and the Noble
Prophet’s Sunnah, which led to the establishment of Islamic banks based on Islam’s foundations. These banks have
resources and uses for these resources and they have special financing formulas consistent with the teachings of
Islam, which made Islamic banks distinguished from commercial banks in the formulas of financing and the general
goals and purposes based on the tolerant teachings of Islam that Islamic banks in light of the requirements of the
times have become an imperative economic necessity for every Islamic society that refuses to deal With interes t
and desires to apply Islamic law in order to facilitate exchange and transactions and facilitate the production
process and enhance capital capacity within the framework of Islamic law And that there is a feature of differences
between Islamic banks and commercial banks, and that Islamic banks are multiple forms of financing, which had a
role in economic development in the Arab and Islamic countries.
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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة تأثير الكفايات التسويقية واملتمثلة في (كفاية تطوير املنتج ،كفاية بحوث التسويق  ،كفاية تسويق الخدمات،
كفاية التسعير  ،كفاية الترويج  ،كفاية العالمة التجارية) على األداء التسويقي (الحصة السوقية  ،رضا العمالء) في شركات األدوية األردنية .تكونت عينة
الدراسة من مديري التسويق ورؤساء أقسام التسويق في شركات األدوية األردنية .وكانت كفاية العالمة التجارية  ،وكفاية الترويج وكفاية تطوير املنتج هي
ً
ً
األكثر تأثيرا على األداء التسويقي .وكانت كفاية العالمة التجارية األكثر تأثيرا على الحصة السوقية  ،بينما كانت كفاية العالمة التجارية وكفاية الترويج هي
ً
الكفايات األكثر تأثيرا على رضا العمالء .كما أشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على األداء التسويقي ُتعزى للمتغيرات الديمغرافية
(النوع  ،الخبرة  ،التعليم ،التخصص  ،والوظيفة) .وأوصت الدراسة بأن تقوم شركات األدوية بالعمل على اإلرتقاء بكفايه العالمة التجارية في شركات األدوية
ً
ً
حيث كانت من بين الكفايات التي لها تأثيرا كبيرا على األداء التسويقي ،وتعزيز دور العالمة التجارية في داخل األردن وخارجها في تسويق قطاع األدوية
األردنية.
الكلمات املفتاحية :الكفايات التسويقية؛ األداء التسويقي؛ شركات األدوية؛ األردن.

املقدمة:

ً
شهد سوق األدوية األردني في اآلونة األخيرة زيادة حدة املنافسة بين شركات األدوية وخصوصا بعد دخول السوق األردني مجموعة من شركات
األدوية األجنبية والعربية  ،باإلضافة إلى الشركات األردنية ،وهذا أدى إلى زيادة حدة املنافسة بين هذه الشركاتُ .ويعد قطاع الصناعة الدوائية في األردن
ً
ً
رافدا هاما لإلقتصاد الوطني األردني مما يوجب العمل على تنمية وتطوير هذا القطاع ،وتوفير بيئة عمل تنافسية وفرص مستمرة للتطور .وقد أشار
( ) MacClelland, 2004إلى أهمية استثمار وتوجيه الكفايات التسويقية لدورها الفاعل في تحقيق ميزة تنافسية وأداء تسويقي متميز .ولرفع مستوى األداء
ً
ً
فال بد من التركيز تحديدا على الكفايات التسويقية ،والعمل على إعداد برامج تمكن املوظفين من امتالك الكفايات التسويقية املناسبة كونها تعتبر مؤشرا
ً
مساعدا لتنفيذ العمل بشكل متميز وربطها باألداء ملا لها من دور إيجابي كبير في التأثير على سير العمل وعلى الفرد ذاته .وبذلك تسعى شركات األدوية
األردنية إلى تحسين ورفع مستوى أدائها بتوفير املوارد واملعلومات املهمة في أدائها  ،إال إنها ال تعتبر كافية لضمإن الفاعلية في تحقيق أهداف الشركة حيث
إن املنظور ا لجديد لإلزدهار واالستدامة يأخذ البعد الذي يعتمد على املص ادر غير امللموسة في املنظمة في السعي نحو تحقيق النجاح معتمدة على
التواصل الفعال والقدرات الذاتية بتطبيق الكفايات التسويقية ،وجعلها وسيلة للتقدم والعمل على تنميتها وتوجهها بما يتناسب وأهداف املنظمة.
أهمية الدراسة:
ً
ُيعد موضوع الكفايات التسويقية من املوضوعات املهمة املطروحه حاليا على الصعيدين األكاديمي والعملي ،وذلك ملا تشهده املنظمات من عوملة
ً
ً
ً
عامال أساسيا للتجاوب مع التغيرات املتالحقة،
وانفتاح في الوقت الحالي ،والذي يشكل مزيدا من التحديات واملنافسة ،وحيث أن الكفايات التسويقية تعد
فال بد ألي منظمة تسعى إلى البقاء واإلزدهار من اإلهتمام بهذا الجانب ،مل ا له من تأثير كبير في رفع وتحسين األداء التسويقي  .حيث تتناول هذه الدراسة
ً
ً
ً
موضوع الكفايات التسويقية وتأثيرها على األداء التسويقي  ،والتي أصبحت متطلبا أساسيا من أجل تحقيق األهداف األكثر تعقيدا وليست إجادة مهارة
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معينة فحسب  ،وبالتالي يأمل الباحث ان في التعرف على تأثير الكفايات التسويقية على األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية ،وتقديم التوصيات
واملقترحات التي تساهم في رفع مستوى األداء بالشكل املطلوب.
مشكلة الدراسة:
ً ً
نتيجة لزيادة حدة املنافسة بين شركات األدوية األردنية واألجنبية ،وتداعيات األزمة املالية العاملية ،والتي شكلت تحديا كبيرا ملعظم شركات األدوية
األردنية والتي أثرت على حركة التجارة ونشاطات االستثمار لهذه الشركات مما سبب حالة من التراجع في أداءها التسويقي نتيجة املنافسة الشديدة في
األسعار بينهما  ،والذي أدى إلى انخفاض مبيعات بعض الشركات الدوائية األردنية إلى النصف خالل الربع األول من العام) ( )2014بورصة عمان :قسم
أخبار األسواق ،موقع مباشر .)2014،وقد عزى بعض مدراء التسويق في شركات األدوية جزء من هذا التراجع في األداء التسويقي إلى عدم إعطاء الكفايات
ً
ً
التسويقية اهتماما كافيا  ،مما جعل شركات األدوية األردنية تواجه على اختالف أنواعها وأحجامها العديد من املشكالت التي تتطلب من إدارتها والعاملين
فيها ضرورة التفكير في امتالك وتوظيف الكفايات التسويقية املناسبة لتحسين اداءها  ،فنجاح املنظمات يكمن في تحديد وقياس الكفا يات التسويقية
لينعكس على أدائها التسويقي  ،لذلك يكمن الغرض من هذه الدراسة في تحديد تأثير الكفايات التسويقية على األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
تشتمل الكفايات على مزيج من املعرفة ) (know-whatمن جهة  ،واملهارات ) (know-howمن جهة أخرى .ف الكفايات التسويقية هي مجموعـة
املعارف واملهـارات والخـبرات والسلوكيات واالتجاهات التي يمتلكها رجل التسويق وتمكن الشركة من تحقيق أداء متميز وميزة تنافسية )(Richard , 2008
 ،بحيث يشتمل جانب املعرفة في التسويق على املعرفة األكاديمية  ،واملهارة هي البراعة في العمليات العقلية أو العمليات الفيزيائية التي غالبا ما يتم
الحصول عليها من خالل التدريب املتخصص  ،وهذه املعارف واملهارات يجب ان يمتلكها مدراء التسويق للقيام بعملهم على نحو فعال ).(Meldrum,1996
وأشار)  (Parry,1996إلى إنها خصائص وصفات َتنتج عن الفرد وترتبط بامل ستوى املعرفي ،فهي مجموعة من املعرفة واملهارات والخبرات والسلوكيـات التي
تعكس قـدرة الفرد في إنجاز العمل ،وتقاس بنتائج العمل ،ويمكن تنميتها وتحسينها لتحسين األداء .وقام بعض الباحثين بتصنيف ا لكفايات التسويقية
الى مستويين ،مستوى عال مثل كفا ية إدارة العالمة التجارية وإدارة عالقات العمالء ) ، (CRMوالتي لها تأثير إيجابي على أداء املنظمة  ،ومستوى متوسط
يشمل كفايات التخطيط التسويقي والتنفيذ  ،والكفايات املرتبطة بمتغيرات املزيج التسويقي التي تستخدم لتحويل املوارد الى مخرجات ذا قيمة باإلضافة
إلى بحوث التسويق )  .(Qureshi &Kratzer, 2011; Merrilees et al., 2011كما تبين وجود عالقة بين الكفايات التسويقية واألداء بشكل مباشر
ً
وإيجابي  ،وهذا يدل على أن كل من هذه الكفايات التسويقية يمكن ان تكون مصدرا للميزة التنافسية ،باإلضافة إلى ذلك وجود تفاعل بين هذه الكفايات
التسويقية والذي يعمل على زيادة تأثيرها على األداء ،وهذه النتائج تشير إلى انه قد يكون من الصعب نسخ هذه الكفايات التسويقية والتي يجعلها مرة
ُ
ً
اخرى من املرجح ان تكون من مصادر امليزة التنافسية املستدامة للشركات )  .(Vorhies & Morgan, 2005وأشـير إلى إن الكفا يـات قد تكون مصدرا
لتحديد وتقييم قدرات املنظمـة ،وإن مجموع الكفايات املتاحة للمنظمة واملتمثلة بفاعليتها وإبداعها  ،وإن الكفايات املميزة هي قدرات تسمح للمنظمة
وإبداع للحصول على امليزة التنافسية ).(Jones, 2010
بتحقيق كفاءة عالية وجودة
ٍ
يعد تطوير املنتجات لشركات األدوية من األسباب املهمة في نجاح الشركات و يمكن أن يساعد العديد من الشركات على التغلب على تباطؤ النمو
وزيادة الربحية ،ويعد تطوير املنتجات الجديدة عملية صعبة ومعقدة للغاية  ،فنجاح تطوير املنتجات الجديدة في أي منظمة يعتمد على وجود فهم واضح
لعملية تطوير املنتجات مثل أن تقوم شركات األدوية بدراسة احتياجات األسواق من األدوية وتحليل املنتجات املطروحة في األسواق وبشكل دوري،
وتحرص على وجود ميزات تنافسية عند قيامها بتطوير منتجاتها من األدوية وتقوم بتقييم املنتجات الجديدة ما إذا كانت تتماش ى مع احتياجات
قطاع آخر ،وكذلك تختلف
قطاع إلى
السوق ) .)Trott,2005وتختلف عملية تطوير املنتج من شركـة دوائيـة إلى أخرى ،ومن منتـج دوا ئـي إلى آخر ،ومن
ٍ
ٍ
خطوات عملية تطويـر املنتج الجديد وأنشطته حسب الشركة وفلسفتها .وتجدر اإلشـارة إلى أن خبرة اإلدارة وحجم املعرفـة والقدرات املتراكمـة هي أساس
نجاح أو فشل تطوير املنتج الجديد  ،لذلك فإن كفاية تطوير املنتج ُيقصد بها امتالك املهـارات والخبرات الخاصة بالقدرة على تطوير املنتج ).)Baker,2010
ً
ً
إن االهتمام ببحوث التسويق من مقبل شركات األدوية ليس شيئا طارئا ألسباب آنية وينتهي بإنتهـاء املسببات املؤدية لهذا االهتمام ،ولكن هو عبارة عن
نظرة إستراتيجية مستمرة إلدارة التسويق لكون بحوث التسويق تقدم معلومات مختلفة ومهمة لشركـات األدوية تساعـدها في وضع اإلستراتيجيات
والحلول املناسبة للمشاكل التسويقية ملنتجاتها الدوائية )  .(Cheon,2004فالهدف األساس ي لشركات األدوية من بحوث التسويق هو تزويـد الشركة
بمختلف املعلومات عن العوامل البيئي ة املحيطة بها وتحديد الفرص التسويقية في األسواق املختلفة ،وتحديد املشاكل التي قد تواجه املؤسسة في
املستقبل بهدف وضع املعالجات الضرورية الالزمة من خالل اقتراح الحلول املالئمة لها  ،وأن الهدف من بحــوث التسويــق هو تطوير القرار التسويقي من
ً
خالل توفر معلومات ص حيحــة ومرتبطة باملناسبة وقتيا  ،فإن كل القرارات التسويقية تتطلب احتياجات خاصة للمعلومات ) .)Wang, 2004لذلك فإن
كفاية بحوث التسويق ُيقصد بها امتالك املهارات والخبرات الخاصة لقياس احتياجا ت األسواق والقدرة العملية على التحليل والتقييم والتنبؤ واملراقبة
لألدوية املطروحة في األسواق (.)Cooper, 2001
24
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و تتصف عمليـة تسعير منتجـات األدوية بالصعوبـة والتعقيد مقارنـة بتسعير الس لــع األخرى ،و بالتالي يجب أن تدرك املنظمة كيف ينظر زبائنها إلى
السعر و التغيرات التي تحدث فيه ،فالسعر الجيد هو السعر الذي يالئم املوقف التسويقي من ناحية املنشأة  ،واملوقف الشرائي من ناحية العميل من
ناحية أخرى .فالسعر املناسب هو مطلب أساسـي للنجـاح في تسويـق األدويـة ،وبالتا لـي قرارات التسعيـر يجب أن تتـم بالتنسيـق مع باقـي عناصر املزيج
التسويقـي األخرى للتوصل إلى برنامج تسويقي مالئم وفعال )  .)Manoj,1988وعلى الرغـم من تلك األهميـة فإن معظم قرارات التسعيـر تبتعد عن طرق
ً
التحليل العلمي بحيث يكون السعر محددا على أساس التكلفة دون األخذ بعين االعتبار حالة الطلب واملنافسة والزبائن (.(Horengren et al., 2009
ً
وأن عملية التسعير في شركات األدوية للمنتج يختلف من السوق املحلى للسوق الخارجي نظرا إلختالف الظروف السائدة في كل دولة (Choe,
ً
ً
) .2002كما يعتبر النشاط الترويجي في شركات األدوية عنصرا مهما ضمن املزيج التسويقي حيث ال يمكن لشركات األدوية االستغناء عنه تحت ضغط
املنافسة القوية لشركات األدوية  ،وحتى تستطيع املنظمة أن تلبي هذه الحاجات يجب عليها أن ترسم إستراتيجية ترويجية فعالة ومتكاملة مع بقية
اإلستراتيجيات للمزيج التسويقي ( معال .)2001,ويتضمن املزيج الترويجي كافه الوسائل الترويجية املستخدمة من قبل شركات األدوية إليصال كل ما يمثله
املنتج من منافع وفوائد للمستهلك بطريقة سليمة وجذابة  ،و يتضمن املزيج الترويجي بالنسبة لألدوية عددا من األدوات أهمها البيع الشخص ي والعالقات
العامة باإلضافة إلى وسائل تنشيط املبيعات والعينات املجانية واملحاضرات ( .)Baylor& Norman,1998وعند قيام الشركة بتحديث سياستها
الترويجية البد من اتخاذ قرارين أساسيين  ،يتعلق القرار األول بمقدار املجهود الالزم استثماره في عملية الترويج ،والقرار الثاني يتعلق بمدى استخدام
أساليب الترويج املختلفة ) . (Lockamy and Smith, 2000ويعتبر رضا العمالء عن العالمة التجارية مرتبط بشكل مباشر بنجاح الشركة صاحبة العالمة
التجارية ومنتجاتها  ،حيث يؤثر الوالء للعالمة التجارية بالعالقة بين العالمة وقرارات الشراء للمستهلك ويكون هناك مصداقية وثقة بالعالمات التجارية
للشركة ومنتجاتها  ،وتضع الشركة إستراتيجية محددة للعالمة التجارية  ،وتستخدم الشركة وسائل الترويج املختلفة للتعريف بالعالمة التجارية وتجعل
ً
العالمة التجارية مصدرا لتحديد منتجاتها ووسيلة من وسائل املنافسة  ،حيث يتمكن العميل من استرجاع ذاكرته باملنتج وإعطاء العالمة التجارية
اإلنطباع اإليجابي عن منتجات الشركة ليكون هناك رضا عن عالمة الشركة مقارنة بالعالمات التجارية املنافسة ).(Lockamy and Smith, 2000
فالعالمة التجارية تحدد مصدر املنتجات الدوائية ورمزا للثقة بهذه املنتجات  ،و وسيلة لإلعالن عن املنتجات الدوائية  ،وهي وسيلة من وسائل املنافسة
ً
املشروعة  ،وضمانا لجمهور املس تهلكين )  .(Levy et al., 2004و يعد األداء التسويقي هم املنظمات األكبر منذ فترة طويلة خصوصا تلك املنظمات التي
تمتاز بتكاليفها التسويقية املرتفعة  ،وقد أثرى الباحثون في العلوم اإلدارية هذا املوضوع بالبحث والدراسة لتحديد مفهومه وطوروا أدوات وصمموا
ً
ً
نماذج ا لقياس األداء التسويقي )  . (Clark, 1999وارتبط موضوع األداء ارتباطا وثيقا بعلم اإلدارة إذ كان وال زال احد املحاور الرئيسية التي انصب عليها
ً
ً
االهتمام ،كما انه يعد عنصرا محوريا لجميع فروع وحقول املعرفة اإلدارية فضال عن كونه البعد األكثر أهمية ملختلف شركات األعمال والذي يتمحور
حول وجود املنظمة من عدمه ) .)Eusebio, 2006وأكدت األبحاث أن التطوير واستخدام األساليب الحديثة في التحليل االستراتيجي يعزز القدرة على
التميز في األداء  ،ويمثل قياس األداء التسويقي أحد األنشطة املهمة في مجال تقييم االستراتيجيات التسويقية والتي تشمل مقارنة النتائج باملعايير املحددة
ً
مسبقا وتحليل االنحرافات إن وجدت  ،وتوفير تغذية عكسية ملساعدة إدارة الشركة على اتخاذ القرارات التي تمكنها من إجراء التصحيحات الالزمة
)  .(Clark&Morgan,2002وتعد عملية قياس األداء التسويقي عملية ذات أبعاد متعددة  ،وتشكل نق طة تحول في توجهات األداء التسويقي وباألخص بعد
ازدياد االهت مام بالعالقة مع الزبائن وبسبب السهولة والحرية في اختيار نوع األداء املراد قياسه والتنوع في طرق التطبيق .ومن األدوات املستخدمة في
قياس األداء التسويقي :الحصة السوقية ،والء الزبائن ،رضا الزبائن ،القدرة على االبتكار ونجاح األصناف الجديدة ،والرضا عن األداء العام وجودة
الخدمة )  .(Clark, 1999كما تقوم املنظمات بالرقابة على أدائها بشكل مستمر ،مستخدمة وسائل متعددة  ،لتحقيق أهدافها التي تضعها في خطتها
التسويقية لزيادة حصتها السوقية والنمو بشكل مستمر في السوق امل ستهدف ،وتق ييم أدائها من الناحية اإلستراتيجية وتعديل الخطط بالشكل الذي
يتالئم مع التطورات التي تواجه تنفيذها ) .)Cravens &Ship, 1991
الدراسات السابقة:
• دراسة العجمي( )2011والتي هدفت إلى قياس أثر التوجه االستراتيجي التحليلي على أداء املنظمة في ضوء القدرات الت سويقية املتاحة وتطبيق ذلك
على شركة البترول الوطني في الكويت  .اشتملت عينة الدراسة على جميع املدراء ورؤوساء األقسام في شركة البترول الوطنية الكويتية والبالغ عددهم
( ، )200وتم استعادة ( )188استبانة صالحة للتحليل وبنسبة بلغت( .)%94وقد بينت النتائج أن للتوجه االستراتيجي ا لتحليلي أثر موجب ومباشر على
مستوي أداء شركة البترول الوطنية الكويتية ،وللتوجه االستراتيجي التحليلي أثر موجب ومباشر على الكفايات التسويقية املتاحه لشركة البترول
الوطنية الكويتية (التسعير ،املنتج ،التوزيع ،االتصاالت التسويقية) ،وللتوجه االستراتيجي التحليلي أثر موجب وغير مباشر على معدل نمو املبيعات
كمقياس ملستوي أداء شركة البترول الوطنية الكويتية بوجود الكفايات التسويقية (التسعير ،املنتج ،التوزيع ،االتصاالت التسويقية) كمتغير وسيط.
• وفي دراسة ياغي ( )2012والتي هدفت إلى معرفة تأثير املزيج الترويجي وتحسين الجودة على األداء التسويقي لشركة صناعة املنتجات الغذائية والدوائية
في فلسطين .وتكونت عينة الدراسة من ( ) 57من مدراء التسويق واملبيعات في شركات املنتجات الغذائية والدوائية في فلسطين .حيث أظهرت النتائج
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أن الشركات تستخدم الترويج للمنتج في وضع وتحديد إستراتيجيتي التطوير السلعي والترويجي فلكل مرحلة من مراحل دورة حياة املاركة التجارية
إستراتيجية تسويقية مناسبة لها .أوصت هذه الدراسة أن تتبنى شركات املنظفات الكيميائية في الشركات خطة إستراتيجية لتطوير السلع الجديدة
لتحل مك ان السلع القديمة أو الحالية التي إنحدرت مبيعاتها وأرباحها.
•

•

•

•

وأشارجابر( )2014في دراسته التي هدفت إلى تقييم عمليات تطوير املنتج الجديد في شركة بترا للصناعات الهندسية في األردن .وقد تكونت عينة
ً
ً
ً
الدراسة من ( )50مهندسا في الشركة باإلضافة إلى إجراء مقابالت مع رؤساء أقسام التسويق .وقد توصلت الدراسة إلى أن لدى الشركة دعما والتزاما
ً
بدرجة قوية نحو تقديم املنتجات الجديدة ،وأن لها إستراتيجية لتطوير منتجاتها الحالية ،وأيضا تهتم بجودة املنتج الجديد واملنتج الحالي املطور.
قام )  (Vorhies & Morgan, 200 5بدراسة التأثير النسبي لكفايات التسويق ووكفايات األبحاث والتطوير وكفايات العمليات على أداء الشركات ،وقد
ً
اعتبرت الكفايات في هذه املجاالت الثالث مفتاحا لتشكيل القيمة العليا للزبائن ) (superior customer valueوتعزيز القدرة التنافسية .وكانت نتيجة
ً
التحليل أنه وبشكل ع ام كان لكفايات التسويق تأثيرا أكبر على أداء الشركات من كفايات البحوث والتطوير وكفايات العمليات.
وأشار)  (M elaia et al., 2 0 0 8من خالل استعراضه لألدب السابق ان هناك ثالثة أنواع من الكفايات العامة والتي تعتبر ذات أهمية خاصة بين مدراء
التسويق  ،وهي كفاية التواصل الشفهي والكتابي والشخص ي وكفاية اإلقناع والكفايات التسويقية ،وأن الباحثين يعتقدو بان الكفايات التسويقية
ً
واملتمثلة في إدارة العالقات والتخطيط والتنفيذ التسويقي ستكون أكثر أهمية في املستفبل.
ً
كما أشار) (Beath, 2009إلى أن مدراء و رؤساء أقسام التسويق أصبحو أكثر اهتماما بصقل كفاياتهم التسويقيـة والتي أعتبـر أنه ـا الفـاعليـة الشخصيـة
واملكونـة من املهـارات والخبـرات واملعرفـة  ،وأن التقــدم التسويقـي لشركات األدوية مرتبط بالكفا يـات التسويقيـة وكيفية توجيهها لتحقيق األهداف
املرجوة ،والكفا يـات التسويقيـة ملد يـر التسويق تمكنه من النهوض بأعباء وظيفته على أكمل وجه ،وتظ هـر من خالل قدرته على اإلنجـاز وإستخالص
النتائج وحـل املشكالت ومواجهة املواقف بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.

• وفي دراسة )  (Eysteinsson, 2 0 1 0التي هدفت إلى تحديد الكفايات التسويقية الضرورية ملدراء التسويق وتأثيرها على أداء املنظمة ،حيث تكونت
ً
عينة الدراسة على من العديد من مديري الشركات العاملية التي يقدر عدد موظفيها بأكثر من أربعة آالف موظف موزعين على أكثر من أربعين فرعا عبر
العالم  .أشارت النتائج إلى وجود عالقة قوية بين جميع أشكال الكفايات التسويقية واألداء التسويقي للمنظمة ،وأشارت الدراسة إن الفهم العميق
له ذه العالقة يعمل على تيسير عملية صي اغة الكفايات ،والحصول على التغذية الراجعة فيما إذا كان تنفيذ الكفايات يتم حسب ما هو مخطط له.
• وفي دراسة)  (Ismail, 2010والتي هدفت إلى بيان العالقات التسويقية ومؤشرات األداء التنظيمي وتأثيرها على األداء التسويقي  ،وتكونت عينة الدراسة
من ( )100شركة في اململكة األردنية الهاشمية  .توصلت الدراسة إلى أ ن هناك عالقة إيجابية بين مؤشرات األداء التنظيمي للشركات والعالقات
ً
التسويقية على األداء ،وأ ن أهم عالمات جودة األداء هي العالقات التسويقية ،وأن اإلعتماد على جودة األداء تنعكس إيجابا على العالقات التسويقية
ً
وعلى رضا العمالء .كما أن توجه مؤشرات األداء التنظيمي للتركيز على العالقات التسويقية كخلق قيمة ينعكس إيجابا على األداء التسويقي والعالقات
التسويقية بين الشركات والعمالء وتنال رضا العمالء على جودة الخدمات املقدمة لهم.
• وفي الدراسة التي أجراها )  (Tiraieyari et al., 20 1 1والتي هدفت الى بيان العالقة بين تطوير الكفايات البشرية وأداء العمل  ،وتم اختيار أربع واليات
في ماليزيا لتكون مجتمع الدراسة واستخدمت عينة حجمها ( )210فرد مقسمة على األربع واليات .أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة إيجابية بين
تط وير الكفايات البشرية وأداء العمل  ،كما أ ن عامل تطوير القادة وحل املشاكل عامل مهم في عملية أداء العمل وبالتالي تنعكس عملية تطوير
ً
الكفايات البشرية إيجابا مع أداء العمل.
مايميزالدراسة الحاليه عن الدراسات السابقة:
تتميز هذه الدراسة بكونها تعالج موضوع الكفايات التسويقية لشركات األدوية األردنية ،وكيفي ة تنميتها واالستفادة منها في تأدية العمل املطلوب
وزيادة فاعلية األداء التسويقي املطلوب ،وقد تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلة والحديثة بنفس الوقت ا لتي تشير إلى جانب موضوع الكفايات
التسويقية في شركات األدوية األردنية على حد علم الباحثين .كما اعتمدت هذه الدراسة األردن لدراسة تأثير الكفايات التسويقية على األداء التسويقي في
قطاع األدوية ،وحاولت اختبار هذه الكفايات لتسهم في تعزيز ورفع مستوى األداء التسويق ي في هذا القطاع.
نموذج الدراسة:
يوضح نموذج الدراسة تأثير الكف ايات التسويقية ( متغيرات املستقلة) على األداء التسويقي(املغير التابع) كما هو مبين في الشكل رقم (.)1
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املتغير التابع

كفاية تطويراملنتج
الحصة السوقية
كفاية بحوث التسويق

رضا الزبائن

كفاية تسويق الخدمات
كفاية التسعير
كفاية الترويج
كفاية العالمة التجارية
شكل ( :)1نموذج الدراسة

ً
املصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على الد راسات التالية
)(Eysteinsson, 2010; Ismail, 2010; Choy et al., 2008; Cheon, 2004; Tiraieyari, 2011

فرضيات الدراسة:
 .1ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α = 0.05لكفاية تطوير املنتج على األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية.
 .2ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α = 0.05لكفاية بحوث التسويق على األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية.
 .3اليوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α=0.05لكفاية التسعير على األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية.
 .4ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α = 0.05لكفاية التر ويج على األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية.
 .5ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α = 0.05لكفاية تسويق الخدمات على األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية.
 .6ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α = 0.05لكفاية العالمة التج ارية على األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية.
 .7ال يوجد فروق في األداء التسويق ي في شركات األدوية األردنية عند مستوى داللة ) (α=0.05تعزى للعوامل الديمغرافية (النوع االجتماعي  ،الخبرة ،
املؤهل العلمي  ،التخصص الوظيفي).
التعريفات اإلجرائية:
الكفايات التسويقية :هي مجموعة املعارف واملهارات والسلوكيات واالتجاهات التي يحتاجها املوظف وتمكن شركة األدوية من تحقيق أداء متميز
وسيتم قياسها من خال ل العناصر التالية:
كفاية تطويراملنتج :وهو القدرة على معرفة احتياجات زبائن شركات األدوية األردنية والقدرة على تطوير املنتجات الحالية ،وإيجاد حلول جديدة،
وتحديد واستخدام التكنولوجيا الجديدة املناسبة لشركات األدوية األردنية.
كفاية بحوث التسويق :القدرة على فهم السوق وتحليل املعلومات وتحديد املشاكل والقدرة على التعرف على السوق وكيفية االستفادة من املعلومات
لتحليل النتائج وأخذ قرارات إستراتيجية لشركات األدوية األردنية.
كفاية خدمات التسويق :هي قدرة شركات األدوية األردنية من تقديم أنشطة وفوائد مصاحبة لبيع منتجاتها أو بعد بيعها هذه املنتجات.
كفاية التسعير :وهي القدرة على تحديد األهداف التسعيرية لشركات األدوية وتحليل الطلب وتحديد الكلف وتحليل املنافسين والقدرة على تحديد
السعر النهائي باستخدام طرق التسعي ر املناسبة لشركات األدوية األردنية.
كفاية الترويج :القدرة على التواصل مع زبائن شركات األدوية وتوفير املعلوم ات بما يخص شركات األدوية األردنية باستخدام وسائل الترويج املختلفة
من إعالنات وعالقات عامة وبيع شخص ي وإنترنت وغيرها.
كفاية العالمة التجارية :هي القدرة على خلق صورة للعالمة تجارية لشركات األدوية األردنية بذهن الزبون لتمييزها بين العالمات املنافسة وتنشيط
صورة العالمة التجارية في ذهن الزبون لشركة األدوية ليتذكرها عند الحاجة .
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األداء التسويقي :هو ما تقدمه املنظمة من مخرجات تعكس إنجازات املنظمة  ،وسيتم قياسه من خالل العناصر التالية:
الحصة السوقية :هي نسبة مبيعات شركات األدوية األردنية خالل فترة معينة مقسومة على املبيعات اإلجمالية لتلك الفترة لشركات األدوية.
رضا العمالء :وهي السعادة بالحصول على الخدمة من شركات األدوية األردنية ،والحصول على الخدمة املتوقعة ،ووجود عالقة إيجابية مع الشركة
وتوجيه الزبائن اآلخرين بالحصول على منتجات شركات األدوية األردنية.
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من موظفي شركات األدوية في األردن  ،وتكونت وحدة املعاينة من مديري التسويق ورؤساء األقسام في شركات األدوية
ُ
األردنية .وأخذت عينة الدراسة من مديري التسويق ورؤساء األقسام التسويق في شركات األدوية األردنية ،والبالغ عددهم ( )15شركة ،وبمعدل أربع
أشخاص لكل شركة ويشمل (مدير التسويق ،رؤساء أقسام التسويق) لتصبح عينة الدراسة ( ) 60فردا وكانت االستبانات املستردة والصالحة للتحليل
( ) 49استب انة بنسبة استجابة بلغت ()%81.6
خصائص عينة الدراسة:
يبين الجدول رقم ( ) 1نتائج التحليل الوصفي للمتغيرات الديمغرافية للمستجيبين من أفراد عينة الدراسة.
جدول رقم ( :)1خصائص العينة التي استجابت للدراسة
املتغير
الجنس
عدد سنوات
الخبرة

التخصص

املتغير

العدد
ذكر
إنثى

31
18

النسبة
املئوية
%63.3
%36.7

أقل من 5سنوات
من 5سنوات إلى أقل من  10سنوات

8
28

%16.3
%57.1

بكالوريس
ماجستير

من  10سنة إلى أقل من  15سنة
من  15سنة فأكثر

12
1

%24.5
%2.0

دكتوراه
أخرى

0
0

محاسبة
علوم مالية ومصرفية

0
0

%0
%0

مدير تسويق
رئيس قسم تسويق

15
22

%30.6
%44.9

إدارة أعمال

13

%26.5

موظف تسويق

11

%24.4

التسويق

36

%73.5

أخرى

0

%0

املؤهل
العلمي

الوظيفة

العدد
ثانوية عامة فما دون
دبلوم

0
1

النسبة
املئوية
%0
%2.0

33
15

%67.3
%30.6
%0
%0

أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها تم االعتماد على املعلومات اآلتية لجمع البيانات:
 .1البيانات الثانوية :تمت االستعانة بالكتب والبحوث والدراسات والرسائل الجامعية إضافة إلى اإلحصاءات الرسمية املنشورة على موقع الشبكة.
 .2البيانات األولية :تم جمعها من خالل الدراسة امليدانية باستخدام استبانة صممت لتحقيق أهداف الدراسة ،وهذه االستبانة مكونة من جزأين:
أ .الجزء األول :اشتمل على جمع املعلومات الديموغرافية املتعلقة بمفردات عينة الدراسة مثل (النوع االجتماعي  ،الخبرة  ،املؤهل العلمي  ،التخصص
الوظيفي).
ب .الجزء الثاني :واشتمل على  59عبارة لتغطية متغيرات الدراسة ( كفاية تطوير املنتج ،كفاية بحوث التسويق ،كفاية تسويق الخدمات ،كفاية
ً
التسعير ،كفاية الترويج ،كفاية العالمة ،الحصة السوقية ،رضا العمالء)  ،حيث تم االعتماد على الدراسات التي تم استعراضها سابقا في الوصول
ً
اليه ،وقد تم تدريج مستوى اإلجابة لكل فقرة وفقا ملقياس ليكرت الخماس ي حيث توزعت البدائل على (موافق بشدة  ،موافق ،محايد ،غيرموافق،
ُ
ً
ً
ابتداء من خمس درجات ملوافق بشدة وانتهاء بدرجة واحدة لغير موافق بشدة.
غير موافق بشدة) .وقد أعطيت كل إجابة وزنا
ثبات أداة الدراسة:
لقياس مدى ثبات أداة الدراسة تم استخدام اختبار كرونباخ أ لفا ) (Cronbach-alphaلقياس اإل تساق ،والجدول رقم ( )2يوضح نتائج اختبار
ثبات أداة الدراسة .كما تم إجراء اختبار معامل الثبات النصفي الذي يستخدم لقياس درجة االنسجام ،واإل تساق الداخلي بين فقرات املقياس ؛ حيث
بلغ معامل االرتباط بين الجزئين  ، 0.976كما بلغت قيم معامل كرونباخ أ لفا للجزء األول  0.952لالستبانة  ،والجزء الثاني  0.968االستبانة  ،وهذا مؤشر
على اإل تساق الداخلي بين فقرات املقياس (االستبانة).
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جدول ( :)2قيم معامالت الثبات ألداة الدراسة
البعد

الرقم
1

أرقام الفق رات
5-1

كفاية تط وير املنتج

معامل كرونباخ الفا
0.891

2

كفاية بحوث التس ويق

12 - 6

0.909

3

كفاية تس ويق الخدمات

19 - 13

0.811

4

كفاية التسعير

26 - 20

0.881

5

كفاية الترويج

36 - 27

0.898

6

كفاية العالمة التجارية

44 - 37

0.973

7

الحصة السوقية

49 - 45

0.952

8

رضا العمالء

59 - 50

0.944

املعدل العام للثبات

59 - 1

0.976

تحليل البيانات واختبارالفرضيات:
نتائج اإلحصاء الوصفي إلسئلة الدراسة
تم استخ راج الوسط الحسابي واالنحراف املعياري ألسئلة الدراسة الخاصة باملتغيرات املستقلة واملتغير التابع ،وتم تلخيصها في امللحق رقم (.)1
اختبار فرضيات الدراسة:
يتناول الباحثان في هذا الجزء اختبار فرضيات الدراسة  ،التي تمت صياغتها على أساس مشكلة الدراسة وأسئلتها ،من خالل استخدام األسلوب
اإلحصائي املناسب كما يلي:
 .1ال يوجد تأثير ذو داللة إحصــائية عند مســتوى داللة ) (α = 0.05لكفاية تطوير املنتج على األداء التســويقي في شــركات األدوية األردنية .الختبار هذه
الفرضية أجري تحليل االنحدار البسيط لقياس تأثير املنتج على األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية  ،كما في جدول رقم (.)3
جدول ( :)3نتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس تأثيركفاية تطويراملنتج على األداء التسويقي
املتغير

قيمة  tاملحسوبة

قيمة  tالجدولية

R²

مستوى الداللة

النتيجة

كفاية تطوير املنتج

3.371

1.96

0.319

0.000

يوجد تأثير

 .2ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α = 0.05لكفاية بحوث التسويق على األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية .الختبار
هذه الفرضية أجري تحليل االنحدار البسيط لقياس تأثير كفاية بحوث التسويق على األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية ،كما في جدول
رقم(.)4
جدول ( :)4نتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس تأثيركفاية بحوث التسويق على األداء التسويقي
املتغير

قيمة  tاملحسوبة

قيمة  tالجدولية

R²

مستوى الداللة

النتيجة

كفاية بحوث التسويق

3.727

1.96

0.303

0.000

يوجد تأثير

 .3ال يوجد تأثير ذو دال لة إحصائية عند مستوى داللة ) (α = 0.05لكفاية تسويق الخدمات على األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية .الختبار
هذه الفرضية أجري تحليل االنحدار البسيط لقياس تأثير كفاية تسويق الخدمات على األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية ،كما في جدول
رقم(.)5
جدول ( :)5نتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس تأثير كفاية نسويق الخدمات على األداء التسويقي
املتغير

قيمة  tاملحسوبة

قيمة  tالجدولية

R²

مستوى الداللة

النتيجة

كفاية تسويق الخدمات

2.306

1.96

0.234

0.000

يوجد تأثير

 .4ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى دال لة )  (α = 0.05لكفاية التسعير على األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية .الختبار هذه
الفرضية أجري تحليل االنحدار البسيط لقياس تأثير كفاية التسعير على األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية ،كما في جدول رقم(.)6
جدول ( :)6نتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس تأثير كفاية التسعيرعلى األداء التسويقي
املتغير
كفاية التسعير

قيمة  tاملحسوبة
3.154

قيمة  tالجدولية
1.96

R²

0.313

مستوى الداللة
0.000

النتيجة
يوجد تأثير
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 .5ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوىداللة ) (α = 0.05لكفاية الترويج على األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية .الختبار هذه الفرضية
أجري تحليل االنحدار البسيط لقياس تأثير كفاية الترويج على األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية ،كما في جدول رقم(.)7
جدول ( :)7نتائج تحليل االنحدارالبسيط لقياس تأثير كفاية التسعيرعلى األداء التسويقي
املتغير

قيمة  tاملحسوبة

قيمة  tالجدولية

R²

مستوى الداللة

النتيجة

كفاية الترويج

2.751

1.96

0.365

0.000

يوجد تأثير

 .6ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α = 0.05لكفاية العالمة التجارية على األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية .الختبار
هذه الفرضية أجري تحليل االنحدار البسيط لقياس تأثير كفاية العالمة التجارية على األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية ،كما في جدول
رقم(.)8
جدول ( :)8نتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس تأثير كفاية العالمة التجارية على األداء التسويقي
املتغير

قيمة  tاملحسوبة

قيمة  tالجدولية

R²

مستوى الداللة

النتيجة

كفاية العالمة التجارية

5.119

1.96

0.467

0.000

يوجد تأثير

 .7ال يوجد فروق في األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية عند مستوى داللة ) (α=0.05تعزى للعوامل الديمغرافية (النوع االجتماعي ،الخبرة،
املؤهل العلمي ،التخصص الوظيفي).
وإلختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي (  ،)One way ANOVAكما في الجدول رقم(.)9
جدول ( :)9نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في في األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية عند مستوى داللة ) (α=0.05تعزى للعوامل
الديمغر افية (النوع االجتماعي ،الخبرة ،املؤهل العلمي ،التخصص الوظيفي)
مصدر التباين

 Fاملحسوبة

 Fالجدولية

مستوى الداللة

النتيجة

النوع االجتماعي
الخبرة

1.146
2.145

2.8
4.052

0.341
0.150

ال يوجد فروق
ال يوجد فروق

املؤهل العلمي

0.277

2.82

0.842

ال يوجد فروق

التخصص الوظيفي

0.625

3.2

0.540

ال يوجد فروق

يتضح من الجدول ( )9عدم وجود فروق في األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية تعزى للعوامل الديمغرافية (النوع االجتماعي ،الخبرة،
املؤهل العلمي ،التخصص الوظيفي).
مناقشة النتائج:
في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات فقد توصل الباحثان إلى عدد من النتائج أهمها:
 .1أظهرت الدراسة وجود تأثير للكفايات التسويقية على األداء التسويقي وتبين أن كفاية العالمة التجارية وكفاية الترويج وكفاية تطوير املنتج هي
ً
الكفايات األكثر تأثيرا على األداء التسويقي.
ً
 .2أظهرت الدراسة وجود تأثير للكفايات التسويقية على الحصة السوقية وتبين أن كفاية العالمة التجارية هي الكفاية األكثر تأثيرا على الحصة
السوقية.
ً
 .3أظهرت الدراسة وجود تأثير للكفايات التسويقية على رضا العمالء وتبين أن كفاية العالمة التجارية وكفاية الترويج هي األكثر تأثيرا على رضا العمالء.
 .4أظ هرت وجود تأثير ذو داللة إحصائية لكفاية تطوير املنتج وكان له تأثير كبير على األداء التسويقي؛ ألن تطوير املنتج يؤثر على جودة منتجات شركات
األدوية وبالتالي يؤثر بشكل إيجابي على األداء التسويقي لشركات األدوية لذلك يجب االهتمام بهذا البعد ،وتطابق هذه النتيجة م ا جاء به (
جابر .) 2014،
 .5أظهرت وجود تأثير ذو داللة إحصائية لكفاية بحوث ا لتسويق على األداء التسويقي؛ ألن بحوث التسويق من عوامل نجاح املنتج في السوق وإنعكاس
هذا النجاح على األداء التسويقي لذلك يجب االهتمام بهذا البعد.
 .6أظهرت وجود تأثير ذو داللة إحصائية لعامل تسويق الخدمات على األداء التسويقي؛ ألن عمالء شركات األدوية تعتبر خدمات ا لشركة مهمة لها ومن
أسباب اختيارها هذه الشركة ومنتجاتها لذلك يجب االهتمام بهذا البعد.
 .7أظهرت وجود تأثير ذو داللة إحصائية لعامل التسعير على األداء التسويقي ويعتبر سعر املنتج للعمالء من األسباب الرئيسية التي تهم العمالء
وتنعكس على األداء التسويقي لشركات األدوية من حيث اإليرادات لذلك يجب االهتمام بهذا البعد.
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 .8أظهرت وجود تأثير ذو داللة إحصائية لعامل الترويج وكان له التأثير األكبر على األداء التسويقي وهو وسيلة من وسائل نجاح شركات األدوية للتعريف
عن املنتج ونشره بين العمالء و لبيع منتجاتها لذلك يجب االهتمام بهذا البعد  ،وتطابق هذه النتيجة ما جاء به ( ياغي .) 2012،
 .9أظهرت وجود تأثير ذو داللة إحصائية لعامل العالمة التجارية وكان له التأثير األكبر على األداء التسويقي؛ ألن العالمة التجارية مرتبطة باملنتج وتعبر
عنه وعن جودته ومصدره وتعبر أيضا عن الشركة وعن صورتها بأذهان العمالء فكان لها تأثير كبير على األداء التسويقي .لذلك يجب االهتمام بهذا
البعد  ،وتطابق هذه النتيجة ما جاء به ( قطب )2013،
 .10أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لألداء التسويقي تعزى للمتغيرات الديمغرافية  ،النوع  ،الخبرة  ،التعليم  ،التخصص  ،الوظيفة.
التوصيات:
ً
 .1انطالقا من أهمية الكفايات التسويقية على األداء التسويقي في شركات األدوية األردنية فال بد لشركات األدوية التركيز على جودة الكفايات
التسويقية؛ ألنها األداة التي تبنى عليها اإلستراتيجيات التسويقية وذلك ً
بناء على املنتجات التي تقدمها.
 .2تعزيز دور العالمة التجارية في الداخل وفي الخارج في تسويق قطاع األدوية األردنية وذلك من خالل إنشاء مؤتمرات علمية وثقافية وعقد محاضرات
مع العمالء الحاليين واملستهدفين واستخدام العالمة التجارية في االتصال مع األسواق ا لخارجية والداخلية كاملؤتمرات واملحاضرات والزيارات
ً
املباشرة ،حيث كانت أكثر الكفايات تأثيرا على الحصة السوقية ورضا العمالء.
 .3تعزيز االتصاالت التسويقية واالهتمام بالوسائل املختلفة لترويج املنتجات لشركات األدوية والبحث عن قنوات تسويق جديدة ومتعددة تدعم
االتصال املباشر مع العمالء املحتملين وتأمين استجابتهم من خالل زيارتهم املباشرة ومتابعتهم بشكل دوري.
ً
 .4توص ي الدراسة بأن تقوم شركات األدوية بالعمل على االرتقاء بكفاية تطوير املنتج في شركات األدوية حيث كانت من الكفايات األكثر تأثيرا.
 .5أن تحاول شركات األدوية العمل على التركيز على كفاية بحوث التسويق وذ لك من خالل إتاحة املجال ألكثر من جهة لتقديم هذه الخدمة ملعرفة
حقيقة السوق واملنافسين من حيث املنتج و من حيث الشركات األخرى والبيئة التسويقية.
ً
 .6أن تركز شركات األدوية على كفاية تسويق الخدمات حيث كانت من أقل الكفايات تأثيرا حيث تعد كفاية تسويق الخدمات أحد إستراتيجيات
التسويق وذا تأثير على العمالء وعلى األداء التسويقي بشكل عام.
 .7على اإلدارات التسويقية لشركات األدوية أن تراعي كافة العوامل املساعدة في حسن اختيار السعر املناسب للمنتج.
 .8قياس مستوى تطور الكفايات التسويقية وبشكل دوري من أجل العمل على رفع مستوى األداء التسويقي.
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Abs tract: This study aimed to investigate the effect of marketing competencies which include (product
development competency, marketing research competency, marketing services competency, pricing competency,
promotion competency, and brand competency) on marketing performance (market share, and customer
satisfaction) in Jordanian pharmaceutical companies. The study sample consists of managers and heads sections of
marketing departments in Jordanian pharmaceutical companies. The results of the study showed that there was an
effect of all marketing competencies on marketing performance in the Jordanian pharmaceutical companies, and
(branding competency, promotion competency, and product development competency) were the most marketing
competencies affecting marketing performance. Results also revealed that branding competency was the most
marketing competencies affecting market share, while branding competency and promotion competency were the
most marketing competencies affecting customer satisfaction. It was also found there is no difference in marketing
performance due to demographic variables (gender, experience, education, specialization, and job). The study
recommended Jordanian pharmaceutical companies to improve the branding competency because it was the most
marketing competencies affecting market performance and enhancing the role of the brand in promoting
pharmaceutical products inside and outside Jordan.
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ملحق رقم ( :)1املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ومستوى املو افقة إلجابات أفراد عينة الدراسة
املتوسط
الحسابي

ا النح راف
املعياري

رقم العبارة
كفاية تطوير املنتج

4.2898

0.5001

1
2
3
4

تقوم شركات األدوية بدراسة احتياجات األس واق من األدوية.
تقوم الشركة بتحليل املنتجات املطروحة في األس واق وبشكل دوري.
تحرص الشركة على وجود ميزات تنافسية عند قيامها بتط وير منتجاتها من األدوية.
تقوم الشركة بتقييم املنتجات الجديدة ما إذا كانت تتماش ى مع احتياجات السوق.

4.3673

0.6018

4.2857

0.5773

4.3469

0.5969

4.3469

0.6308

5

تراقب الشركة وضع املنتج الجديد باستخدام نموذج دورة حياة املنتج.

4.1020

0.5861

كفاية بحوث التسويق

4.3411

0.5239

6
7
8
9

تستخدم شركات األدوية بحوث السوق لتحديد اتجاهات األس واق لطرح املنتجات الدوائية الجديدة.
تستخدم الشركة األساليب العلمية عند إجراء بحوث السوق.
تقوم الشركة بصياغة وإعداد وتصميم أداة البحث التس ويقي لتجميع البيانات املطل وبة.
تقوم الشركة بتحليل السوق الختيار السوق املستهدف.

4.2245

.62133

4.3061

.61928

4.2449

.56016

4.3469

.63084

10

تستخدم الشركة أساليب التحليل العلمي لتجميع وتفسير البيانات املرتبطة باألس واق من أجل تس ويق املنتجات الدوائية.

4.3673

.63554

11

تقوم الشركة بالتنبؤ باملبيعات املتوقعة من املنتجات الدوائية للشرائح السوقية املختلفة.

4.4694

.76654

12

تستخدم الشركة نتائج البحوث التس ويقية لتقديم النصح واملشورة لإلدارات األخرى واإلدارة العليا لتساعدهم في عملية اتخاذ
القرارات املناسبة.
كفاية تسويق الخدمات
تجزء الشركة العمالء املستهدفين إلى فئات أو قطاعات سوقية.

4.4286

.70711

4.1545

.38778

4.1429

.57735

14

تقوم الشركة بقياس رضا العمالء عن املنتجات الدوائية والخدمات املقدمة وبشكل دوري.

4.2653

.44607

15

تحافظ الشركة على إظهار طابع إيجابي عن الشركة والعمالء في كافة األح وال واملشاكل.

4.3878

.70167

16

تحلل الشركة انماط السلوك االساسية ملختلف العمالء.

4.0408

.57588

17

تستجيب الشركة لشكاوي وإستفسارات العمالء بفاعلية.

4.0612

.51673

18

تطبق الشركة املمارسات الجيدة في مجال توفير خدمة العمالء الداخلية والخارجية.

4.0408

.61098

19

تقدم الشركة الحلول املناسبة للمشاكل التي ت واجه العمالء نحو منتجات الشركة.

4.1429

.50000

كفاية التسعير

4.3644

.49320

20

تدرس الشركة البيئة املحيطة بشكل علمي من خالل دراسة البيئة التسويقية وتحليلها.

4.2245

.51093

21

تتوفر لدى الشركة املعرفة بأهداف وطرق التسعير املناسبة في ضوء اتجاهات االس واق املستهدفة.

4.4286

.61237

22

تمتلك الشركة القدرة واملهارات املطل وبة على دراسة الطلب على املنتجات الجديدة.

4.4082

.64286

23

تحدد الشركة التكلفة الحقيقية للمنتجات الدوائية بالتعاون مع األقسام املختلفة في الشركة.

4.3469

.69375

24

تعمل الشركة مسوحات تس ويقية ملعرفة اسعار املنتجات الدوائية املشابهة في السوق واسعار املنافسين.

4.3469

.63084

25

تعد الشركة دراسات ملقارنة االسعار وتضع االستراتيجية املناسبة لتسعير منتجاتها.

4.4082

.73367

26

تراجع الشركة االسعار بصورة دورية ملعرفة االسعار التغير الذي يطرأ على االسعار.

4.3878

.67133

كفاية الترويج

4.2673

. 47319

27

تتوفر لدى الشركة املعرفة بأن واع اإلع النات املطبوعة ووسائل اإلعالن التفاعلية على اإلنترنت.

4.3673

.66752

28

تقدم الشركة عينات مجانية من منتجاتها ال دوائية لعمالئها.

4.3673

.72726

29

تقوم الشركة بعمل ندوات وبرامج لتقديم منتجاتها الدوائية الجديدة.

4.2041

.57661

30

تحدد الشركة الج وانب اإليجابية والسلبية لإلع النات.

4.1429

.73598

31

تقوم الشركة بإهتمام بتلقي ردود الفعل على املنتجات الدوائية الجديدة بعد طرحها في األس واق.

4.1837

.60116

32

تعمل الشركة على إقناع العمالء لشراء املنتجات الدوائية املعلن عنها بطرق الترويج املختلفة.

4.3265

.62543

33

تستخدم الشركة أساليب اإلعالن الفعالة والتنافسية.

4.2245

.58685

34

تقوم الشركة بتقييم وقياس فعالية الجهود الترويج ية لحمالت املنتجات الدوائية الجديدة.

4.2857

.61237

35

تحدد الشركة أهداف العروض الترويجية املختلفة.

4.0612

.65854

36

13

العبارة

تستخدم الشركة طرق ترويج املنتجات الدوائية املختلفة للوصول ألكبر شريحة من العمالء املستهدفين مقارنة باملنافسين.

4.5102

.73944

كفاية العالمة التج ارية

4.5153

. 66763

37

تضع الشركة إستراتيجية محددة للعالمة التجارية

4.4286

.67700

38

تستخدم الشركة وسائل الترويج املختلفة للتعريف بالعالمة التجارية.

4.5102

.64944

39

تجعل الشركة العالمة التجارية مصدر لتحديد منتجاتها.

4.5102

.79379

40

تتستخدم الشركة العالمة التجارية كوسيلة من وسائل املنافسة.

4.5714

.76376
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41

العالمة التجارية تمكن العميل من إسترجاع ذاكرته باملنتج.

4.5306

.73886

42

تعطي العالمة التجارية اإلنطباع اإليجابي عن منتجات الشركة.

4.5102

.79379

43

هناك رضا عن عالمة الشركة مقارنة بالعالمات التجارية املنافسة.

4.5102

.76710

44

هناك مصداقية وثقة بالعالمات التجارية للشركة ومنتجاتها.

4.5510

.76543

الحصة السوقية

4.3592

.59858

45

تتمتع الشركة بحصة سوقية جيدة.

4.3469

.59690

46

هناك إرتفاع ملحوظ في نسبة املبيعات السنوية في الشركة.

4.3469

.69375

47

هناك زيادة في عدد عمالء الشركة الجدد التي تسعى الكت سابهم.

4.3673

.66752

48

هناك زيادة في عدد العمالء الذي تتعامل معهم الشركة.

4.3673

.66752

49

تركز الشركة على منتجات األدوية التي توفر فرص للنمو.

4.3673

.63554

رضا العمالء

4.4490

.54777

50

تسعى الشركة إلى تح ويل رضا الزبائن إلى والء والتعامالت إلى عالقات ط ويلة األمد.

4.4490

.70891

51

تستخدم الشركة مهارات اإلتصال الفعال في التعامل مع العمالء.

4.3265

.71844

52

تبني الشركة عالقات فعالة مع الزبائن من خالل اإلتصال الهاتفي واستقبال الزوار.

4.4286

.70711

53
54
55
56

تسعى الشركة إلى رفع مستوى إنتماء العمالء .
هناك شعور بالرضا عند إستعمال منتجات الشركة.
يحصل الزبائن على النتيجة املتوقعة واملرجوة من منتجات الشركة عند شرائها.
هناك شعور بالفائدة عند إستعمال منتجات الشركة.

4.5510

.70891

4.5510

.61445

4.4694

.61583

4.5102

.61652

57

لدي الرغبة بإعادة الشراء من منتجات الشركة.

4.4694

.64878

58

تتابع الشركة العمالء واإلتصال بهم ومعرفة توقعاتهم وردود فعلهم عن منتجات الشركة الدوائية.

4.3469

.77865

59

تقدم الشركة الحلول املناسبة التي ت واجه العمالء.

4.3878

.57068
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امللخص:
تهدف الدراسة إلى معرفة أثر العوامل الجيوسياسية واملالية والبشرية على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى العراق خالل الفترة ()2018-2004
باستخدام االنحدار الخطي املتعدد  ،وأوضحت النتائج بأن واقع االستثمار األجنبي املباشر في العراق يفسر بعوامل سياسية ومالية وبشرية وبنسب
متف أوتة بداللة معنوية التأثير االيجابي لكل من (السيطرة على الفساد ،بقاء قوات التحالف في العراق وتجاوز سعر النفط مبلغ مئة دوالر للبرميل الواحد) ،
وظهر عدم وجود أية عالقة لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر مع كل من (مؤشر القيمة السوقية ،مؤشر التنمية البشرية  ،فترة تواجد داعش
واالنتخابات البرملانية العراقية)  ،كما وتضمنت الدراسة بعض املقترحات ومنها ضرورة قيام متخذ القرار بالخطوات املطلوبة لتحسين مرتبة العراق في
التصنيفات الدولية املختصة في تقييم املخاطر من خالل توفير بيئة أعمال مناسبة وظروف سياسية وأمنية م ستقرة.
الكلمات املفتاحية :االستثمار األجنبي املباشر؛ املخاطر الجيوسياسية؛ التنمية البشرية؛ القيمة السوقية؛ الفساد؛ االنتخابات.

املقدمة:

ً
تستخدم الحكومات نشاط االستثمار األجنبي املباشر كأداة رئيسية للنمو والتنمية االقتصادية  ،وغالبا ما تكون حكومات الدول والحكومات املحلية
مسؤولة عن جذب االستثمار األجنبي املباشر (  ، )Owen, 2019وإن املستثمرون األجانب يفضلون الدول التي تتمتع باالستقرار وتمتلك بيئات استثمارية
يمكن التنبؤ بها من خالل توفير معايير واضحة للتعامل ولديها تشريعات يمكن التنبؤ بها واألطر التنظيمية التي تكون فيها قنوات التف أوض واضحة
( ،)Hassan, Maroney, El-Sady & Telfah, , 2003وأ ن غياب االطر الواضحة للتنفيذ بشأن امللكية والضرائب وتسوية النزاعات والتعليمات ،وخوف
املستثمر من املصادرة ،التدخل اإلداري املرهق  ،والقوانين والتعليمات الغير متنبأ بها (  )Pantzalis, Stangeland, & Turtle, 2000تعتبر عوامل طاردة
لالستثمار األجنبي  ،وتم اعتبار الفساد والتنمية البشرية واالنتخابات واملتغيرات االقتصادية واملالية وغيرها من املحددات الرئيسة لالستثمار األجنبي
املباشر في ا لدولة املضيفة ( ;Abdel-Latif, 2019; Owen, 2019; Dario & Iacoviello, 2018; Kurul & Yalta, 2017; Das, 2017; Zidi & Ali, 2016
;Zeshan & Talat, 2015; Curtis, Rhoades & Griffin, 2013; Segura, 2014; Curtis, Rhoades & Griffin, 2013; Kuria, 2012 ; Arbatli, 2011
; ، )Amal, Thiago & Raboch, 2010; Daude & Stein, 2007وأ ن جميع هذه املحددات تمس وتؤثر على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في الدول

النامية ومنها العراق بشكل خاص الن الدور السلبي لهذه املحددات يؤدي إلى تقليل أو انعدام هذه التدفقات وبالتالي يقود إلى فقدان توفير فرص العمل
وع دم امتصاص العاطلين عن العمل  ،هذا إلى جانب انهيار القطاع االنتاجي بسبب الحروب املتعاقبة وترهل القطاع العام والفساد املالي املستشري
والروتين االداري والتقادم التكنولوجي والسياسات االقتصادية الخاطئة باالعتماد على النفط فقط  ،كلها عوامل أدت إلى عدم جذب االستثمارات األجنبية
املباشرة على الرغم من لجوء العراق إلى اتباع سياسات مالية ونقدية عديدة مشجعة لجذب روؤس األموال أو الخبرات الفنية واإلدارية والتكنولوجية
لتحقيق زيادات في النمو والتنمية االقتصادية .وأن العوامل الجيوسياسية واال قتصادية واملالية والبشرية والنمو االقتصادي تكون غير مستقرة في بيئة
العراق (  ،)Asaad, 2014, 193وبشكل عام فان انسياب تدفقات االستثمار األجنبي املباشر لم تأتي إلى العراق إال بعد العام ( ،)2003ونتيجة لذلك فان
هناك شحة أو قلة للدراسات حول هذا املوضوع ( .)Marane & Asaad, 2014
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أسعد وآخرون

مشكلة الدراسة:
قامت مؤسسة كونترول ريسك البريطانية املتخصصة في تقييم املخاطر بوضع العراق في مستوىذات مخاطر سياسية عالية في نهاية العام (،)2019
وهذا يعني بأن درجة االضطراب السياس ي وتاثيرها على بيئة االعمال والتداخل الحكومي في القطاع الخاص وغيرها كانت عالية ( Control Risk
 .)Organizationإن خطر الحروب والفسا د والصراعات والتغيرات السياسية وغيرها من املؤشرات يرافقها ارتفاع كلف القيام باالعمال والتجارة
واحتمالية التأثير السلبي على االداء الكلي لقطاع املال واالعمال داخل حدود دولة ما ( ،)Daude & Stein, 2007وأن ارتفاع املخاطر الجيوسياسية كحرب
الخليج ،احداث  11سبتمبر  ،غزو العراق عام ( ،)2003أزمة روسيا وأوكرانيا عام ( ،)2014كلها مخاطر تؤدي إلى انخفاض النشاط الحقيقي وانخفاض
عائدات األسهم وتحركات رأس املال من االقتصادات الناشئة باتجاه االقتصادات املتقدمة ( )Dario & Iacoviello, 2018وبالعكس .ان نتائج إحدى
الدراسات جاءت مفاجئة بوجود عالقة طردية بين تدفقات االستثمارات األجنبية االمريكية باتجاه الدول الغير مستقرة ()Bennett & Green , 1972
)سعيد ومحمد .(2014 ،وأن عدم االستقرار السياس ي واالرهاب والصراعات الطائفية والفساد العالي وضعف الخدمات وفقدان الخدمات املصرفية
وانهيار ا الداء االنتاجي والصناعي يعتبر املعوقات االساسية أمام تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في العراق ( )Asaad & Marane, 2014والتي حرمت
ً
فضال عن عدم قدرة املؤسسات املالية
العراق من االستفادة من هذه التدفقات في معالجة الفقر والتي وصلت إلى حدود ( ، )EASO, 2019 ( )%40هذا
واملصارف العراقية بتقديم الخدمات املطلوبة إلى املستثمرين االجانب (  ، )Marane, Asaad, 2014, 66هذا إلى جانب ضعف حجم التداول وعدم كفاءة
سوق العراق لألوراق املالية من خالل استخدام املعلومات للتنبؤ باالسعار املستقبلية لالسهم وتحقيق أرباح غير اعتيادية ( Asaad, 2014, Asaad,
 ، )Marane & Omer, 2015وهذا ما يؤكد بأن البيئة العراقية ليست جإذ بة لالستثمار األجنبي املباشر نتيجة العوامل السابقة (خلف ، )2013 ،وأن نسبة
الصادرات غير النفطية إلى إجمالي الصادرات العراقية في العام ( )2018هي فقط ( ،)OPEC Annual Statistical Bulletin, 2019 ( )1.22%وبذلك يعتمد
العراق على النفط الخام بنسبة ( ) %95وكمصدر وحيد لالقتصاد العراقي وهذا يؤدي إلى تعرضه إلى تقلبات السوق ()،)Asaad, Mustaf & Saleem, 2020
ويؤكد ذلك بيانات التدفقات الداخلة على مستوى العاملي في العام ( )2018بما يعادل ( )1297153مليون دوالر  ،وفي الدول النامية بلغ ( )706043مليون
دوالر  ،بينما كان نسبة حصة العراق لم تتجاوز ( )0.69 ، 0.38إلى الع الم والدول النامية على التوالي ( UNCTAD, World Investment Report 2019,
ً
 ، )212-214وتعتبر هذه النسب منخفظة جدا مقارنة مع الدول النامية أو الدول املج أورة على الرغم من أهمية هذه التدفقات كأحد البدائل املتوفرة
لالقتصاد الريعي في العراق ،وبناء على ذلك فان هذه الدراسة تحاول االجابة على التساؤل االتي :ما تأثيراملخاطرالسياسية واملالية والبشرية على تدفقات
االستثماراألجنبي املباشرفي العراق للفترة املمتدة ()2018-2004؟.
أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الدراسة في امكانية تقديم معلومات مفيدة ملتخذ القرارات الحكومية واالفراد املستثمرين ملعرفة وإدراك أفضل للمخاطر السياسية
واملالية والبشرية ومعرفة عالقة هذه املخاطر مع االستثمار األجنبي املباشر في الدول النامية كالعراق والتي لم ترى االستقرار السياس ي واملالي في العقود
الثالثة االخيرة  ،وبالتالي فسح املجال لباحثين آخرين لتوسيع هذه الدراسة سواء بإضافة متغيرات أو أحداث أخرى.
هدف الدراسة:
يتمثل الهدف العام لهذه الدراسة في معرفة التأثير املحتمل لكل من العوامل السياسية واملالية والبشرية على نسبة تدفقات االستثمار األجنبي
املباشر في إجمالي الناتج املحلي في العراق للفترة املمتدة (.)2018-2004
فرضيات الدراسة:
ً
تنطلق الدراسة من فرضية مركزية على وجود أثر معنوي للعوامل السياسية واملالية والبشرية مقاسا بـ (مكافحة الفساد ،التنمية البشرية  ،القيمة
السوقية ،فترة تواجد داعش ،انتخابات البرملان العراقي ،انسحاب قوات التحالف من العراق) على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في العراق للفترة
املمتدة (.)2018-2004
نطاق الدراسة ومصادرالبيانات:
ً
إن نطاق الدراسة تركزت على استخدا م سلسلة زمنية سنوية ملتغيرات الدراسة متمثال في مكافحة الفساد ،التنمية البشرية  ،القيمة السوقية،
تواجد داعش ،انتخابات البرملان العراقي ،انسحاب قوات التحالف من العراق كمتغيرات مستقلة إلى تدفقات االستثمار األجنبي املباشر كمتغير معتمد
خالل فترة الدراسة املمتدة ( ،)2018-2004والبيانات تم الحصول عليها من مصادر متعددة كقواعد البيانات املخت لفة كمنشورات وتقارير سنوية متعددة
كقاع دة البيانات للبنك الدولي ومؤتمر االمم املتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج االمم املتحدة االنمائي وإدارة معلومات الطاقة األمريكية.
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أسعد وآخرون

محددات الدراسة:
استخدام الدراسة نموذج محدد بالعوامل السياسية واملالية والبشرية واالستثمار األجنبي املباشر فقط وعدم شمولها ملتغيرات أخرى ،ويحدد
الدراسة بالفترة الزمنية ( ، )2018-2004وتم إجراء الدراسة من منظور دولة نامية كالعراق وبالتالي نتائج الدراسة غير قابل للتطبيق على الدول األخرى
بسبب اختالف بيئة ا لعراق من ناحية املخاطر الجيوسياسية على الرغم من وجود دول أخرى تشبه حالة العراق في جزئية اعتمادها على النفط في تمويل
نفقاتها كبعض دول مجلس التع اون الخليجي وغيرها.

الجانب النظري وبعض الدراسات السابقة:
 . 1ماهية االستثماراألجنبي:
كما هو معلوم هناك نوعين من االستثمار :فالنوع األول هو االستثمار األجنبي املباشر والذي يشير إلى االستثمار الحقيقي املتمثل في كونها وسيلة
لالستثمار طويل األجل للحصول على سلطة الرقابة اإلدارية نتيجة استخدام رؤوس األموال )  ، (Aqeel & Nishat, 2005وبمعنى أخر بانه يتم توظيف
رأس املال كالتزام على املدى الطويل في األنشطة االقتصادية في الدولة املضيفة ،والنوع الثاني االستثمار املحفظي والذي يشير إلى شراء األسهم والسندات
األجنبية فقط لغرض الحصول على عائد على األموال املستثمرة (محمد وأحمد.)105 ، 2013 ،
ً
ويعرف االستثمار األجنبي املباشر من قبل مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية) (UNCTADوصندوق النقد الدولي ) (IMFعلى أ نه استثمارا ينطوي
على عالقة طويلة األمد ويعكس املصلحة الدائمة واملراقبة من قبل كيان مقيم في اقتصاد ما (املستثمر األجنبي املباشر أو املؤسسة األم) في مؤسسة مقيمة
في اقتصاد آخر غير بلد املستثمر األجنبي (االستثمار األجنبي املباشر أو املؤسسة التابعة لها أو فروع الشركات األجنبية) .وبذلك فإن االستثمار األجنبي
املباشر يعني أن املستثمر يمارس درجة كبيرة من التأثير على إدارة الكيان املقيم في اقتصاد الدولة األخرى)  ، (UNCTAD, 2006أو هو إ نماء للذمة املالية
لبلد ما من خالل حركة رؤوس األموال اململوكة عبر الحدود ودخولها في مشروعات اقتصادية تعمل على توفير االحتياجات املختلفة للبلد وتحقيق عوائد
ُ
قدمته منظمة التجارة العاملية ( )WTOلالستثمار األجنبي املباشر بأنه ينشأ
مالية في صالحه (محمد .)15 ، 2019 ،ويميل الباحثون إلى التعريف الذي
عندما يقوم م ستثمر مستقر في بلد ما بامتالك أصل أو موجود في بلد آخر مع توفر النية لديه بإدارة ذلك األصل.
 . 2نظريات االستثماراألجنبي املباشر:
إن هناك الكثير من النظريات املتعلقة بتدفقات االستثمار األجنبي املباشر ويرجع ذلك إلى دور هذه التدفقات في عملية التنمية الشاملة على مستوى
الدول من خالل نقل رؤوس األموال والخبرات اإلدارية والتكنولوجيا الحديثة وال سيما من الدول املتقدمة إلى الدول النامية  ،والتي أدت إلى زيادة االهتمام
بهذا املوضوع بالتركيز على جانب املحددات وجانب النتائج لالستثمار األجنبي املباشر .أن ( نموذج شنايدر وفري) اعتمد على فرضية أساسية مفادها أن
املحددات االقتصادية والسياسية هي التي تفسر واقع االستثمار األجنبي املباشر (  ،)Schneider & Frey, 1985بينما نظرية الربحية تشير إلى أن الشركة
تسعى إلى تحقيق عائد عالي في دولة أخرى من خالل عملية االستثمار والشركة تختار الدولة التي تفتقر إلى املعرفة التكنولوجية الحديثة والخبرات واملهارات
اإلدارية وقلة رؤوس األموال فيها لتحقيق ميزة تنافسية مقارنة مع مثيالتها من الشركات املحلية .بينما جاءت نظرية تنويع املواقع للتركيز على تقليل الخطر
التي قد يتعرض لها االستثمار األجنبي املباشر ،إذ أن هذا االستثمار يركز على املفاضلة في اختيار الدولة املضيفة مع التركيز على املحددات الج إذ بة
لالستثمارات الختيار الدول عن طريق املناخ االستثماري وإجراءات الحماية ،والعوامل التسويقية والحوافز واالمتيازات املتوفرة في ا لدول املضيفة
ً
( ،)Asaad, 2014وأيضا تسعى نظرية النمو إلى الرغبة اإلدارية في النمو مع نمو االسواق أو املحافظة على املوقع التنافس ي من حيث نسبة املبيعات وحصتها
ً
في السوق ،وعندما ال تتوفر فرصة للنمو محليا فتلجأ الشركة نحو االستثمار إلى الخارج لتعويض وتحقيق هدف النمو ( .)Lim, 2001في حين ركزت نظرية
أخرى على املحددات امل كانية لكون تدفقات االستثمار األجنبي املباشر يوجه إلى الدول ذات األجور املنخفضة واملوارد الطبيعية الوفيرة ،وتقترح هذه
النظرية الجديدة للتجارة أن وفورات الحجم هي القوة الدافعة لالستثمار األجنبي املباشر) ، (Campus & Kinoshita, 2003بينما نظرية وفرة العنصر
توضح بان االختالفات بين الدول في الوفرة النسبية لعوامل االنتاج هي االساس لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر (الطائي.)1999 ،
إن محور اهتمام نظرية املوقع أو املزايا املقدمة من قبل ا لدول املضيفة للمستثمرين ،وهذه النظرية تهتم باملتغيرات البيئية في الدول املضيفة
كالدعم الحكومي للمستثمر ،البنية التحتية املتطورة ،القوة الشرائية املرتفعة ونمو السوق املحلي واملوارد الطبيعية املوجودة ،وغيره ا تؤثر على األنشطة
اإلنتاجية أو التسويقية والبحوث والتطوير ونظم اإلدارة وغيره ا ،وكلها عوامل تؤدي إلى تقديم االنتاج إلى السوق بكلفة أقل )  .(Dunning, 1980بينما
محتوى نظرية املوقع املعدلة تتضمن العوامل الشرطية كخصائص املنتج والخصائص املميزة للدولة املضيفة والعالقات الدولية للدولة املضيفة
والعوامل الدافعة كالخصائص املميزة للشركة والعوا مل الضابطة كالقوانين واللوائح اإلدارية والعوامل الدولية واالتفاقيات املبرمة بين الدولة املضيفة
والدولة االم لالستثمار ،وان هذه الدراسة تسعى إلى االملام ببعض املحددات السياسية واملالية والبشرية لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر على ضوء
النظريات السابقة.
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 . 3ال عوامل الجيوسياسية واملالية والبشرية:
ً
يقصد با ملخاطر السياسية أيضا املخاطر الجيوسياسية ،وهناك العديد من التعاريف للمخاطر السياسية التي قد تؤثر على قيمة االستثمار ،فهناك
من يعرف املخاطر الجيوسياسية على أنه الخطر املرتبط بالحروب واألعمال اإلرهابية والتوترات بين الدول التي تؤثر على املسار الطبيعي والسلمي للعالقات
الدولية ( ،)Dario & Iacoviello, 2018, p6ويرى اخرون بأن بعض األشكال الشائعة للمخاطر السياسية يتضمن حالة عدم التأكد الخاص بسلوك
املستهلكين واملستثمرين ،وموقف الحكومة ،وإعاقة تحويل رؤوس األموال والتكنولوجيا ،جود ة عدم قابلية تبادل العملة ،الحروب  ،البيروقراطية ،الفساد
وحتى الحرب أو السالم (  ، )Chen, Bin & Chen, 2005وبمعنى آخر فإن املخاطر ال جيوسياسية هي املخاطر التي يعرض عائد االستثمار للضرر نتيجة
ا لتغيرات السي اسية أو عدم االستقرار في بلد ما ،وهذا الضرر الناش ئ من عدم االستقرار على عائد االستثمار يرجع إلى تغيير في الحكومة ،الهيئات
التشريعية ،متخذ القرارات األجنبية أو السيطرة العسكرية ،واستخدمت الدراسة الحالية عدة عوامل أو أحداث لقياس املخاطر الجيوسياسية في العراق
منها مكافحة الفساد ،فترة تواجد داعش ،انتخابات ا لبرملان العراقي ،انسحاب قوات التحالف من العراق.
فيما جاءت القيمة السوقية أو رسملة السوق كمقياس بسيط يعتمد على سعر السهم وعادة يستخدم هذه القيمة من قبل املستثمرين لتحديد
حجم السوق ً
بدال من االعتماد على استخدام حجم املبيعات أو املوجودات ،ويعتبر أحد املقايي س الفعالة في تقييم املخاطر ،ويتم حساب القيمة السوقية
بضرب عدد األسهم الق ائمة بالسعر الحالي للسهم الواحد )  ، (Keown, Martin, & Petty, 2011واستخدمت الدراسة الحالية القيمة السوقية لالسهم
إلى إجمالي الناتج املحلي.
بينما مؤشر التنمية البشرية هو إحصائية وضعتها وجمع تها األمم املتحدة لقياس ومستويات التنمية االجتماعية واالقتصادية في مختلف البلدان ،
ً
وأيضا املؤشر يستخدم كأداة ملتابعة التغيرات في مستويات التنمية ومقارنتها في مختلف البلدان ،واملؤشر يتكون من ثالثة أبعاد رئيسية للتنمية البشرية
وهي الحياة الصحية والقدرة ع لى اكتساب املعرفة وتحقيق مستوى معيش ي الئق (  ، )UNDP, Human Development Report 2016والدراسة الحالية
ً
استخدمت هذا املؤشر أيضا.
 . 4تدفقات االستثماراألجنبي املباشرفي العراق:
إن نسبة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي في العراق للفترة ( )2019-1970لم تصل إلى (The Global Economy, ()%2
 ،)Business and Economic Databaseوأن الجدول ( )2يعرض ملخص نسبة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي اإلجمالي في
العراق للفترة ( )2018-2004ويظهر فيها االتجاه الصاعد لهذه التدفقات من العام ( )2003إلى العام ( ، )2012ومن ثم بدأت النسبة بالنزول إلى نهاية فترة
الدراسة في العام ( ، )2018وأفضل نسبة كان في العام ( )2012بلغ ( ،)%1.56وهذا التذبذب قد يرجع إلى املخاطر الجيوسياسية كفقدان االستقرار
السياس ي واألمني والحروب واالقتتال الطائفي واألعمال االرهابية ،في حين كانت هذه التدفقات أكثر في دول أخرى كاالردن ولبنان في العام ( )2005حيث
بلغت ( )%12.21 ، %15.76على التوالي  ،بينما لم تبلغ ( ) %2في العراق في أفضل حاالتها.
 . 5الدرسات السابقة:
إن هناك العديد من الدرسات السابقة النظرية والتطبيقية التي أجريت حول االستثمار األجنبي املباشر من ناحية محدداتها االقتصادية أو املالية
أو السياسية أو من ناحية أثارها سواء كانت سلبية أو إ يجابية على مستوى ا لدولة االم أو الدولة املضيفة أو كون هذه الدول نامية أو متقدمة أو من ناحية
املناخ االستثماري وعوامل الجذب وغيرها وباستخدام نم إذج اقتصادية قياسية واحصائية مختلفة ،إ ال أن النتائج غير حاسمة لحد اآلن لوجود تباين فيها
وألهمية املوضوع بالنسبة للدول النامية فيما إذا أحسن التصرف مع االستثمار األجنبي فتصبح بمثابة حجر الزأوية وعصب االقتصاد ملساهمتها في عملية
التنمية االقتصادية الشاملة ،وبذلك تعبتر االستثمار األجنبي الشريان الرئيس الذي يتدفق منه رؤوس األموال والخبرة اإلدارية والتكنولوجيا الحديثة،
ولهذا جاءت هذه الدراسة كأضافة للحقل املعرفي لهذا املوضوع واالتي بعض الدراسات التي تخص االستثمار األجنبي املباشر ومحدداتها:
• دراسة (األتروش ي :)2005 ،إن دراسة االتروش ي ركزت على تحديد أسبقيات االستثمار في العراق باملقارنة مع دول الجوار على مستوى املوقع والقطاع
والشركات من خالل معرفة تأثير خطر سعر الصرف وعدم االستقرار السياس ي والدولي على االستثمار األجنبي املباشر ،وكان هناك تأثير قوي لهذه
االخطار على االستثمار األجنبي والتي قد يرجع إلى روح املنافسة لدول الجوار في جذب االستثمارات األجنبية أو حتى خلق االخطار من قبلهم ملنع دخول
هذه االستثمارات إلى العراق.
• دراسة (  :)A saad , 2 0 1 4جاءت الدراسة ملعرفة املحددات االقتصادية لالستثمار األجنبي املباشر في العراق للفترة ( )2011-2004باستخدام طريقة
املربعات الصغرى ،وأظهرت عدم وجود تأثير معنوي لكل من معدل التضخم ومعدل الفائدة مع وجود تأ ثير معنوي سلبي لسعر الصرف على هذه
التدفقات في العراق ،واقترحت الدراسة بضرورة قيام الحكومة العراقية بجذب االستثمارات األجنبية املباشرة لغرض املساهمة في التنمية االقتصادية
من خالل اعداد سياسة نقدية فاعلة الستقرار سعر الصرف.
• دراسة (  :)M arane & A saad, 2 0 1 4حاولت هذه دراسة معرفة واقع املصارف العاملة في إقليم كردستان العراق وقدرتها على االيفاء بمتطلبات
املشاريع الضخمة التي انجزت بعد اصدار قانون االستثمار  ،والنتائج أكدت بعدم قدرة املصارف على اللحاق بأدنى متطلبات االستثمارات الجديدة
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ً
فضال إلى اثبات عدم كفاءة سوق العراق لألوراق املالية على املستوى
وعلى مستوى القطاعات لعدم امتالكها رأس املال الكافي لتمويل املشاريع  ،وهذا
العام والقطاع في دراسات أخرى ( .)Asaad, 2014; Asaad et al., 2015
• دراسة (سعيد ومحمد :)2014 ،حاولت دراسة في الجزائر ملعرفة املحددات السيوسياسية واالقتصادية لالستثمار األجنبي املباشر للفترة السنوية
( )2008-1972باستخدام األساليب الكمية القياسية  ،وبينت النتائج بوجود عالقة تكاملية مشتركة بينهم ،وهذا يعني بأن واقع االستثمار األجنبي
ً
فمثال بوجود العالقة املعنوية املوجبة لكل من رصيد امليزان التجاري وسعر
املباشر في الجزائر يفسر بعوامل اقتصادية وسياسية وبنسب مختلفة
الصرف واالنفتاح التجاري ومستوى الهياكل القاعدية وحجم املساعدات ومعنوية العالقة العكسية للناتج املحلي اإلجمالي ومؤشر الحرية املدنية مع
االستثمار األجنبي املباشر ومع عدم وجود أية عالقة لتدفقات االستثمار مع كل من معدل التضخم والديون الخارجية ومؤشر الحقوق السياسية.
• دراسة (  :)A bdel-Latif, 20 1 9قامت الدراسة باختبار مدى استجابة االستثمار األجنبي املباشر للصدمات السياسية باستخدام نموذج  VARلقاعدة
بيانات لـ( )146دولة خالل الفترة ( ،)2015-1989بحيث تم استخدام أثر أحداث الربيع العربي لقياس املدى القصير للصدمات السياسية على
تدفقات االستثمار األجنبي املباشر لعينة فرعية من تسعة عشر دولة في منطقة الشرق األوسط وشم ال إفريقيا ،وأظهرت النتائج بأن الصدمة
ً
دليال على أهمية نوعية االحداث السياسية في تحديد
االيجابية لنوعية االحداث السياسية يزيد من تدفقات االستثمار األجنبي املباشر مما يعطي
ً
تدفقات االستثمار األجنبي املباشر ،وأيضا وجد أن الربيع العربي أدى إلى انخفاض تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا.
• دراسة (  :)Dario & Iacoviello, 2 0 1 8استخدمت هذه الدراسة املقاالت املختلفة التي تغطت التوترات السياسية لتقديم مؤشر شهري للمخاطر
الجيوسياسية ( )GPRمن العام ( ،)1985وارتفع املؤشر حول حرب الخ ليج  ،بعد  11سبتمبر ،خالل غزو العراق عام  ، 2003خالل أزمة روسيا
وأوكرانيا عام ( ، )2014وبعد هجمات باريس اإلرهابية ،وهذا االرتفاع يؤدي إلى انخفاض النشاط الحقيقي وانخفاض عائدات األسهم وتحركات رأس
ً
املال من االقتصادات الناشئة باتجاه االقتصادات املتقدمة ،وأيضا ارتفع بشكل كبير املخاطر الجيوسياسية خالل الحرب العاملية األولى والحرب
العاملية الثانية.
•

•

•

•

دراسة (  :)A rbatli, 2 0 1 1تناولت هذه الدراسة محددات تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى اقتصادات السوق الناشئة بالتركيز على آثار
ً
السياسات االقتصادية ،وتضمنت التحليل أ يضا دور عوامل الدفع الخارجية واالستقرار السياس ي باستخ دام قاعدة البيانات ألحداث الصراع
الداخلي ،والنتائج أشارت إلى أن انخفاض الت عريفات التجارية ومعدالت الضريبة على الشركات ،واعتماده سياسات أسعار الصرف الثابتة وإلغاء
ً
ً
الرقابة على رأس املال املتعلق باالستثمار األجنبي املباشر لعبت دورا أساسيا .وبينت بأن أحداث الصراع الداخلي وعدم االستقرار السياس ي يكون لها
آثار سلبية كبيرة على االستثمار األجنبي املباشر وبالتالي تسليط الضوء على دور سياسات املتكاملة لتعزيز النمو وتجنب التوقف املفاجئ لتدفقات
االستثمار األجنبي املباشر.
دراسة (باش والقريش ي :)2017 ،اختبرت هذه الدراسة مدى تأثير السياسة املالية ومنها النفقات العامة والضرائب على مؤشرات االداء في السوق
ً
املالي العراقي للفترة ( ،)2014-2004وبينت النتائج بأن مؤشر حجم التداول األكثر تأثيرا بالسياسة املالية  ،واقترحت الدراسة بتقليل الفجوة القائمة
بين النفقات الجارية واالستثمارية والبدء باإلصالح الضريبي في العراق مع فتح فروع أخرى للسوق املالي داخل حدود الدولة.
دراسة (  :)J abarin, Nour & Atout, 2 0 1 9توصلت هذه الدراسة التي أجريت في فلسطين للفترة املمتدة ( )2017-2011بأن مؤشر أسعار املستهلك
ً
وسعر الصرف والناتج املحلي اإلجمالي يؤثر سلبيا على السوق الفلسطيني بينما ال يوجد أي تأثير لكل من مؤشر االنتاج الصناعي وامليزان التجاري على
السوق املالي.
دراسة (  :)U mer, 2 0 1 6وجدت هذه الدراسة عالقة إ يجابية طويلة األجل بين مؤشر األسهم مع معدل ا لتضخم وعرض النقد وأسعار النفط في
باكستان للمدة ( ،) 2015-2005فيما كانت العالقة السلبية طويلة األجل مع سعر الصرف واالحتياطات األجنبية وأسعار الذهب ومعدل الفائدة مع
عدم معنوية االستثمار األجنبي املباشر والناتج الصناعي واالستيراد والتصدير مع عائد األسهم.

• دراسة املرشدي(  :)2018بينما أظهرت نتائج هذه الدراسة بوجود عالقة طردية معنوية بين االستثمار األجنبي املباشر ومؤشر القيمة السوقية لسوق
العراق لألوراق املالية للفترة (.)2015-2004
• دراسة (  :)Owen, 2 0 1 9في هذه الدراسة تم استخدام حقل جديد ملعرفة تأثير االستثمار األجنبي املباشر األخضر على إعادة انتخابات األحزاب الفائزة
في سياق انتخابات عمدة البرازيل لدورتين ( ،) 2012 ، 2004وأظهرت النتائج بعدم معرفة أثر نشاط االستثمار األجنبي املباشر على نتائج االنتخابات
على الرغم من الدور املهم لهذا النشاط ،وصحيح بأن االستثمار األجنبي املباشر يخلق فرص عمل إال أنه يولد ً
أيضا املنافسة للمنتجين املحليين،
وباالعتماد على نظريات اإلنتاج الع املي ف إن نفقات االستثمار األجنبي املباشر يزيد من رفاهية الناخبين في االقتصاد املحلي للدولة املضيفة ،لذلك فإن
تدفق االستثمارات الجديدة يجب أن يزيد من فرصة النجاح االنتخابي لألحزاب الحالية في االنتخابات املحلية ،ووجدت الدراسة بأن اإلعالن عن
مشاريع االستثمار الجديدة يزيد من احتمالية فوز الحزب الحاكم بإعادة انتخابه.
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ً
ً
• دراسة (  :)K u ria, 2012تناولت هذه الدراسة عالقة العملية السياسية مقاسا باالنتخابات على األداء االقتصادي مقاسا أداء سوق األسهم واالستثمار
األجنبي املباشر وأسعار الفائدة ومعدالت التضخم في كينيا للفترة املمتدة ( ،)2008-1991وأظهرت النتائج بأن اتجاهات االنتخابات لها تأثير قوي على
أداء واستقرار االقتصاد ،والنتائج اقترحت بأن هناك بعض التأثيرات القوية املرتبطة بالعملية السياسية على املتغيرات االقتصادية.
• دراسة (  :)K u rul & Yalta, 2 0 1 7ربطت هذه الدراسة العوامل املؤسسية مع تدفقات االستثمار األجنبي املباشر للفترة ( )2012-2002في الدول
النامية باستخدام هيئة ديناميكية من ( )113دولة نامية ،والنتائج أكدت على وجود عالقة إ يجابية معنوية لكل من (الصوت واملساءلة ،فعالية
الحكومة ،السيطرة على الفساد ،ا الستقرار السياس ي ،الجودة التنظيمية ومؤشر الحوكمة)  ،وعالقة سلبية معنوية لألزمة املالية في ()2009-2008
على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر.
• دراسة (  :)Zeshan & Talat, 2 0 1 5بينما وجدت هذه الدراسة معنوية العالقة االيجابية للسيطرة على الفساد على االستثمار األجنبي املباشر في
باكستان للفترة ( ) 2010-1996من خالل تطبيق تقنيات ئارما وطريقة املربعات الصغرى العادية.
• دراسة (  :)A mal, Thiago & Raboch, 2010أجريت هذه الدراسة في أمريكا الالتينية باستخدام نموذج بيانات املقطع للفترة ( )2008-1996وتوصلت
إلى عدم معنوية العالقة السلبية للسيطرة على الفساد مع االستثمار األجنبي املباشر،
• دراسة (  :)Zidi & Ali, 2 0 1 6من خالل هذه الدراسة تم اكتشاف معنوية العالقة بين السيطرة على الفساد واالستثمار األجنبي املباشر في دراسة على
إحدى عشرة دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للفترة ( ) 2014-1996باستخدام االقتصاد القياس ي لبيانات املقطعية  ،أما عالقة التنمية
البشرية مع االستثمار األجنبي املباشر ظهرت بأنها كانت سلبية غير معنوية للهند وإ يجابية غير معنوية البرازيل للفترة ( )2014-2005باستخدام معادلة
االنحدار املتعدد (  ،)Das, 2017في حين وجدت معنوية العالقة االيجابية لالستثمار األجنبي املباشر على مؤشر التنمية البشرية للفترة ()2010-1996
على عينة من ( )158دولة (  ،)Segura, 2014وبالتالي تم اعتبار مؤشر التنمية البشرية والفساد من املحددات الرئيسة لالستثمار األجنبي املباشر
للدولة املضيفة في دراسة على عينة إجمالية من ( )129دولة تتكون من ( )34عضو في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و( )95دولة غير عضو
فيها ( .)Curtis, Rhoades & Griffin, 2013
بشكل عام يالحظ عند مراجعة الدراسات السا بقة للعوامل السياسية واملالية والبشرية كمحددات لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر في الدول
املضيفة بعدم اتساق نتائجها ،وبالتالي عدم تحديد اتجاه العالقة بينهم مع اختالف طبيعة وظروف الدول التي أجريت فيها هذه الدراسات  ،باالضافة إلى
عدم وجود اتفاق بين الباحثون حول محددات االستثمار األجنبي املابشر مع تباين املنهجية املستخدمة فيها واختالف الفترة الزمنية لتلك للدراسات،
وبالتالي كلها تمثل عوامل تؤكد باستمرارية وجود الفجوة البحثية في هذه املوضوع.
وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتركيزها على العرا ق كرابع أكثر دولة منتجة للنفط على مستوىالعالم بعد كل من الواليات املتحدة
ً
وروسيا والسعودية ،وأيضا تختلف لندرة الدراسات التي أجريت على هذا املوضوع لعدم توفر بيانات لسلسلة زمنية طويلة نتيجة حداثة دخول
ً
االستثمارات األجنبية املباشرة بعد العام ( )2003إلى العراق ،وأيضا تتميز هذه الدراسة بربط املحددات السياسية واملالية والبشرية مع االستثمار األجنبي
املباشر بعكس الدراسات السابقة التي ركزت على جزء من هذه املحددات كالفساد والتنمية البشرية والقيمة السوقية والنفط  ،وتختلف هذه الدراسة
ً
أيضا في تغطية وادخال متغيرات جديدة كمخاطر سياسية خاصة بدولة العراق والتي ال توجد مثل هذه املخاطر في دول أخرى كمحددات لتدفقات
االستثمار األجنبي املباشر مثل فترة تواجد داعش وتواجد قوات التحالف الدولي في العراق.

الجانب التطبيقي:
يعتبر تأثير العوامل السياسية واملالية والبشرية على نسبة تدفقات االستثم ار األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي للفترة ( ،)2018-2004بمثابة
الهدف االساس ي لهذه الدراسة ،ويتضمن هذا املبحث التوصيف االحصائي لبيانات الدراسة مع تحليل النتائج ،حيث أن املتغير املعتمد هو االستثمار
األجنبي املباشر بينما يمثل العوامل السياسية واملالية والبشرية املتغيرات املستقلة لهذه الدراسة.
 .1متغيرات الدراسة:
إن الهدف من منهجية بناء النموذج هو تحديد املتغيرات املهمة التي تساهم بأكبر قدر ممكن في تفسير املتغير التابع في الدراسة ،ويوضح الجدول
( )1متغيرات الدراسة:

42

Global Journal of Economics and Business, 9(1) (2020), 37-54

أسعد وآخرون

تأثيراملخاطرالجيوسياسية والتنمية البشرية على تدفقات االستثماراالجنبي املباشرفي العراق
جدول( :)1متغي رات الدراسة
املتغير

الرمز

قياس املتغير

الدراسات السابقة

تدفقات االستثمار األجنبي
املباشر

FDI_GDP

نسبة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج
املحلي

مؤشر الحكم املركب

CGI

السيطرة على الفساد

CC

معدل القيمة السوقية

MC_GDP

مكون من أبعاد الحكم الستة :الصوت واملساءلة  ،االستقرار
السياس ي  ،فعالية الحكومة  ،الجودة التنظيمية  ،سيادة
القانون والسيطرة على الفساد مقدم من قبل البنك الدولي
يقيس قدرة الدولة على كشف انواع الفساد املختلفة
ومكافحتها مقدم من قبل البنك الدولي
القيمة السوقية لالسهم إلى إجمالي الناتج املحلي

(Asaad & Marane, 2019; Segura & Galiani,
2014; Zidi & Ali, 2016; Das, 2017; 2014; Kurul
)& Yalta, 2017
;(Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi,; Sedik, 2012
;Zeshan & Talat, 2014; Segura & Galiani, 2014
Zidi & Ali, 2016; Kurul & Yalta, 2017).

مؤشر التنمية البشرية

HD

تصدير النفط أكثر من أربع ة
ماليين

OE>4M

سعر النفط أكبر من 100
دوالر

OP>100

عالقة حكومة كردستان مع
حكومة العراق الفدرالي

KRG/IFG
relation

انسحاب قوات التحالف

ICW

االنتخابات البرملانية العراقية

IPE

تواجد د اعش

ISIS

مكون من أبعاد التنمية البشرية الثالثة وهي الحياة الصحية
والقدرة على اكتساب املعرفة وتحقيق مستوى معيش ي الئق
مقدم من قبل برنامج التطوير لألمم املتحدة
متغير وهمي
تصدير النفط أكثر من  4مال يين برميل تأخذ قيمة واحد
ماعدا ذلك تأخذ قيمة صفر
متغير وهمي
سعر النفط أكبر من  100دوالر تأخذ قيمة واحد
ماعدا ذلك تأخذ قيمة صفر
متغير وهمي
فترة قطع املوازنة عن االقليم تأخذ قيمة واحد
ماعدا ذلك تأخذ قيمة صفر
متغير وهمي
فترة تواجد قوات التحالف تأخذ قيمة واحد
ماعدا ذلك تأخذ قيمة صفر
متغير وهمي
فترة االنتخابات تأخذ قيمة واحد
ماعدا ذلك تأخذ قيمة صفر
متغير وهمي
فترة تواجد داعش تأخذ قيمة واحد
فترة بدون داعش تأخذ قيمة صفر

(املعموري والزبيدي :2014 ،باش والقريش ي ،2017 ،مصطفى،
)2019
)(UNDP, Human Development Report 2016

كتاب سوق العراق لألوراق املالية املرقم ( )303في 2015/ 2/ 10

(سعيد ومحمد)2014 ،
() Chen, Bin & Chen, 2005

(املحمود)83 ،2019 ،

( ;Pantzalis, et al., 2000, Chen, Bin & Chen, 2005

)Kuria, 2012; Owen, 2019
مجلس املحافظين في سوق العراق لألوراق املالية املرقم ( )303في
2015/ 2/ 10
)193(Asaad, 2014,
(مصطفى)2019 ،
() Caldara & Iacoviello, 2018

املصدر :من إعداد الباحثون.

 . 2نموذج الدراسة:
ركزت هذه الدراسة على تأثير سبعة متغيرات مستقلة متمثلة في (مكافحة الفساد ،التنمية البشرية ،القيمة السوقية ،تواجد داعش ،انتخابات
البرملان العراقي ،بقاء قوات التحالف من العراق ،تجاوز سعر النفط مبلغ مئة دوالر للبرميل الواحد) على املتغير املعتمد املتمثل في نسبة تدفقات االستثمار
األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي باستخدام طريقة املربعات الصغرى (  ،) Ordinary Least Squareوجاءت استخدام هذا النموذج نتيجة عدم
توفر بيانات سلسلة زمنية طويلة عن االستثمار األجنبي املباشر في العراق حيث بدأت هذه التدفقات بالدخول إلى ا لعراق بعد العام (.)2003
حيث أن:

Estimation Command: LS FDI_GDP CC HD MC_GDP ISIS IPE ICW OP_100 C
Estimation Equation: FDI_GDP = C(1)*CC + C(2)*HD + C(3)*MC_GDP + C(4)*ISIS + C(5)*IPE + C(6)*ICW + C(7)*OP_100 + C(8) + e

 = FDI_GDPنسبة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي.
) CC = C(1مكافحة الفساد.
) HD = C(2التنمية البشرية.
) MC_GDP = C(3القيمة السوقية لسوق العراق لألوراق املالية.
) ISIS = C(4متغير وهمي وهي فترة تواجد داعش (قيمة  1في حالة تواجدهم و  0فيما عدا ذلك).
) IPE = C(5انتخ ابات البرملان العراقي (قيمة  1في حالة االنتخابات و  0فيما عدا ذلك).
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) ICW =C(6بقاء قوات التحالف في العراق (قيمة  1في حالة بقاءهم و  0فيما عدا ذلك).
) OP_100 = C(7تجاوز سعر النفط مبلغ مئة دوالر للبرميل الواحد (قيمة  1عند السعر أكثر من مئة دوالر للبرميل و  0فيما عدا ذلك).
) = C(8ثابت املعادلة ( قيمة املتغير التابع في حالة كون املتغيرات املستغلة مس أوية الصفر).
 = eاملتغير العشوائي
يوضح الجدول ( )2بيانات السلسلة الزمنية السنوية للمتغيرات املستقلة واملتغير املعتمد للدراسة ،حيث قبل البدء باستخدام التحليل لغرض
اختبار الفرضيات تم القيام ببعض االختبارات للتعرف على طبيعة البيانات كعرض البيانات في رسومات بيانية وا لتي تشمل ( )14مشاهدة سنوية ملعرفة
حركة املتغيرات كما في الشكل (.)1
جدول( :)2متغي رات الدراسة للفترة ()2018- 2004
Year

O P> 1 00

O E> 4 M

MC /G DP

HD

CC

CG I

2,011,470

0.004

0.63

1.95

2.11

F D I _GD
P
0.82

I S IS

I PE

ICW

0

0

1

K R G/IF
G
0

2004

38.26

0.049

0.63

3.90

3.47

1.03

2005

0

1

1

0

54.57

1,877,660

0.64

2.44

3.64

0.59

2006

0

0

1

0

65.16

1,995,600

0.035

2.91

4.99

1.09

2007

3.40

7.41

1.41

2008

0

0

1

0

72.44

2,086,290

0.023

0.64

0

0

1

0

96.94

2,375,270

0.017

0.64

8.42

1.43

2009

0

0

1

0

61.74

2,390,590

0.023

0.65

4.31

1.01

2010

0

1

1

0

79.61

2,399,300

0.022

0.65

6.19

8.89

2011

0

0

0

0

111.26

2,625,680

0.025

0.66

11.37

10.0

1.12

0

0

0

0

111.63

2,983,330

0.021

0.66

9.48

8.74

1.56

2012

1

0

0

0

108.56

3,054,380

0.047

0.66

7.58

8.42

* -1

2013

1

1

0

1

98.97

3,368,040

0.045

0.65

5.77

8.16

* -4.34

2014

1

0

0

1

52.32

4,045,040

0.050

0.65

4.81

7.60

* -4.27

2015

0

0

0

1

43.64

4,443,520

0.047

0.62

6.25

8.58

* -3.68

2016

0

0

0

1

54.13

4,453,680

0.042

0.69

6.73

9.05

* -2.61

2017

0

1

0

1

64.90

4,612,700

0.052

0.69

7.21

8.57

* -2.16

2018

ً
* االشارة السالبة تظهر عندما يتم قياس صافي تدفقات االستثمار األجنبي املباشر ،والتي تمثل االستثمارات الداخلة من قبل األجانب مطروحا منها االستثمارات الخارجة من الدولة من
قبل االجانب.)Mathur & Singh, 2011( .
Sou rces:
1. Central Bank of Iraq. (2011). Annual Report 2004-2019, Statistics and Research Department, Iraq. Available at
(http://www.cbi.iq).
2. The Global Economy, Business and Economic Database, https://www.theglobal economy.com/
3. UNCTAD. World Investment Report Series, 2004-2019. United Nations Conference on Trade and Development
(https://unctad.org/en/pages/home.aspx).
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2

2

1

1

.06
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.03
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إن نسبة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي للفترة ( )2018-2004موضح في الجدول ( )2والشكل ( ،)1حيث أن نسبة
التدفقات لم تبلغ ( )%1في العام ( )2004بعد أن فتحت العراق الحدود وأزالت العوائق أمام حركة روؤس األموال وارتفعت هذه النسبة مع مرور الزمن
نتيجة القيام باالصالحات الهيكلية واالقتصادية التي جذبت االستثمارات األجنبية لتصل إلى ذروتها في العام ( ،) 2012بعد أن كانت هذه االستثمارات
متوقفة ألكثر من عقدين نتيجة الحروب والحصار االقتصادي املفروض على العراق من قبل املجتمع الدولي بعد دخولها إلى الكويت في العام (.)1991
بينما مؤشر السيطرة على الفساد في العراق كان في أحسن حاالتها في العام ( )2011لتصل إلى قيمة إحدى عشرة نقطة من املئة ومن ثم تهبط مرة
أخرى خالل فترة الدراسة لتبقى العراق في ذيل ترتيب العالم في مؤشر التحكم بالفساد  ،وبذلك فإ ن ممارسة السلطة العامة لتحقيق املكاسب الخاصة
ومن ضمنها أشكال الفساد الصغيرة والكبيرة واالستيالء على موارد وممتلكات الدولة من قبل النخب ومتخذي القرار واملصالح ال خاصة هي الحالة السائدة
في العراق.
إ ن مؤشر التنمية البشرية للعراق كان نوعا ما مستقرا خ الل فترة الدراسة والذي يقيس متوسط العمر املتوقع ،ومحو األمية والتعليم ومستويات
ً
املعيشة ،ويالحظ بوجود تحسن طفيف جدا لتصبح أعلى قيمة للمؤشر ( )0.69في العام ( )2018بعد ان ك انت أدنى قيمة لها ( )0.63في العام (،)2004
واملؤشر يعبر عن مستوى الرفاهية والرعاية الصحية وبذلك يعتبر العراق ذات تنمية بشرية متوسطة لتأتي في ترتيب ( )120من مجموع ( )189دولة في
العام (.)2019
إن القيمة السوقية لسوق العراق لألوراق املالية قد شهدت ارتفاع كبير مقارنة مع القيمة السوقية لسوق بغداد لألوراق املالية ،وقد لوحظ تلك
الزيادات بعد العام ( ،)2004وكان االرتفاع بنسبة كبيرة بعد العام ( )2012حسب تقارير السوق ( .)Asaad, 2015, 63
وجاءت املتغيرات األربعة األخرى كمتغيرات وهمية واخذت قيمة واحد وهي (تواجد داعش للفترة  ،) 2017-2013االنتخابات البرملانية العراقية الربعة
دورات في االعوام ( ، ) 2018 ، 2014 ، 2010 ، 2005انسحاب قوات التحالف من العراق بعد العام ( ،)2010تجاوز سعر النفط حاجز املئة دوالر للبرميل
ً
ً
الواحد للفترة ( ،) 2014-2011وما عدا ذلك فلديها قيمة صفر ،وبشكل عام إذا كان املتغير الوهمي أصبح معنويا ومعامل التحديد كان موجبا  ،فذلك يعني
بأ ن هذه املتغيرات لها تأثير على املتغير املعتمد.
ويستنتج من التوصيف السابق للمتغيرات املستقلة املتمثلة في (السيطرة على الفساد ،التنمية البشرية ،القيمة السوقية لسوق العراق لألوراق
ً
املالية ونسبة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر) في العراق كان متذبذبا بين الصعود والهبوط خالل فترة الدراسة ،وقد يرجع ذلك إلى التغير الكبير
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ً
الحاصل من اقتصاد مغلق ومنعزل دوليا إلى اقتصاد مفتوح ويتحكم به قواعد السوق والعرض والطلب باالضافة إلى الظروف السياسية واالمنية الغير
مستقرة خالل فترة الدراسة.
 . 3االختبارات األولية:
إن االختبارات األولية تهدف إلى اختبار صالحية البيانات للتحليل االحصائي ومنها اختبار معامل االرتباط بين املتغيرات املستقلة واختبار االرتباط
الخطي املتعدد ( ) Multicollinearityواختبار معامل تضخم التباين ( )Variance inflation factorملعرفة فيما إذا كان اتجاه املتغيرات املستقلة أو
ً
سلوكها تكون مماثال أو مشابها  ،الجدول ( ) 3يوضح قيمة املعامل التي لم تواجه مشكلة االرتباط الخطي املتعدد لستة متغيرات فقط من مجموع عشرة
متغيرات مستقلة بعد استبعاد ثالثة متغيرات وهي (مؤشر الحكم املركب ،توتر العالقات بين حكوم اقليم كردستان مع حكومة العراق الفدرالي ،تصدير
ً
النفط ألكثر من أربعة ماليين برميل يوميا) لكون قيمة معامل تضخم التباين لهم كان أكبر من ( ) 10ويسبب مشكلة االرتباط الخطي(،)Guajarati, 2009
ويؤكد الجدول ( )4املتغيرات املستقلة السبعة املتبقية في الدراسة وهي (مكافحة الفساد ،التنمية البشرية ،القيمة السوقية ،تواجد داعش ،انتخابات
البرملان العراقي ،انسحاب قوات التحالف من العراق ،تجاوز سعر النفط حاجز املئة دوالر للبرميل الواحد) ،وبالتالي ليس هناك تداخل خطي بين املتغيرات
املستقلة السبعة.
جدول ( :)3معامل تضخم التباين
Variance Inflation Factors
Sample: 2004 2018
Included observations: 15
Uncentered

Coefficient

VIF

VIF

Variance

Variable

Centered
6.561990

38.43619

0.038740

CC

1.633652

1942.601

177.0177

HD

2.996246

19.15226

552.1485

MC_GDP

3.119056

3.898820

0.748382

ISIS

1.535908

2.094420

0.301519

IPE

6.191026

11.60817

0.954943

ICW

4.230221

5.768483

0.830449

OP_100

NA

1971.424

75.68332

C
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جدول ( :)4معامل االرتباط بين املتغي رات املستقلة للفترة ()2018-2004
OP_100

ICW

IPE

ISIS

MC_GDP

HD

CC

0.693

-0.746

0.035

0.085

0.202

0.522

1.000

CC

0.215

-0.501

0.183

0.085

0.275

1.000

0.522

HD

0.039

-0.561

0.358

0.475

1.000

0.275

0.202

MC_GDP

0.452

-0.468

0.075

1.000

0.475

0.085

0.085

ISIS

-0.023

0.040

1.000

0.075

0.358

0.183

0.035

IPE

-0.564

1.000

0.040

-0.468

-0.561

-0.501

-0.746

ICW

1.000

-0.564

-0.023

0.452

0.039

0.215

0.693

OP_100
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 . 4التوصيف االحصائي:
إن التوصيف االحصائي ملتغيرات الدراسة يوضحه الجدول ( ) 5والتي تتكون من كل من املتوسط ،االنحراف املعياري ،الحد األعلى والحد األدنى،
معامل االلتواء ومعامل التفلطح ،حيث أن متوسط نسبة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي ( )0.533-وبانحراف معياري
( ،) 2.249ومتوسط السيطرة على الفساد ( )5.62وبانحراف معياري ( ،)2.639ومتوسط التنمية البشرية ( )0.648وبانحراف معياري ( ،)0.019وأن
متوسط القيمة السوقية لسوق العراق لألوراق املالية إلى إجمالي الناتج املحلي ( )0.033وبانحراف معياري ( ،) 0.014يستنتج من البيانات وسلوكها بأن
االنحراف املعياري يشير إلى وجود تغيرات وتحركات أكبر لكل من متوسط نسبة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي ومؤشر السيطرة
ً
على الفساد على التوالي مقارنة مع كل من مؤشر التنمية ا لبشرية والقيمة السوقية لسوق العراق لألوراق املالية ،ويالحظ بأن األخير هو األقل تذبذبا
ً
مقارنة مع املتغيرات األخرى بينما املتغير املعتمد هو األكثر تذبذبا مقارنة مع متغيرات الدراسة ،ولم يفسر بقية املتغيرات لكون اعتبارها متغيرات وهمية
وهي كل من (فترة تواجد داعش ،انسحاب قوات التحالف من العراق ،االنتخابات البرملانية العراقية ،تجاوز سعر النفط حاجز املئة دوالر للبرميل الواحد)،
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وتشمل اختبار التوزيع الطبيعي (  )Normal Distributionلغرض معرفة فيما إذا كان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ،وأوضحت التوصيف بأن البيانات
تتبع التوزيع الطبيعي باستخدام احصائية اختبار جاك بيرا ( ) Jarque-Bera Testلكونها غير معنوية عند مستوى (.)%5
جدول ( :)5التوصيف االحصائي ملتغي رات الدراسة للفترة ()2018-2004
OP_100

ICW

IPE

ISIS

MC_GDP

HD

CC

FDI_GDP

0.266667

0.466667

0.266667

0.200000

0.033516

0.648800

5.620200

-0.533333

Mean

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.035362

0.649000

5.769231

0.820000

Median

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

0.052484

0.689000

11.37441

1.560000

Maximum

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.003903

0.616000

1.951220

-4.340000

Minimum

0.457738

0.516398

0.457738

0.414039

0.014940

0.019483

2.639560

2.249326

Std. Dev.

1.055290

0.133631

1.055290

1.500000

-0.334775

0.610967

0.567175

-0.698941

Skewness

2.113636

1.017857

2.113636

3.250000

1.908357

3.099627

2.703571

1.817601

Kurtosis

3.275116

2.500199

3.275116

5.664062

1.024989

0.939404

0.859138

2.095089

Jarque-Bera

0.194454

0.286476

0.194454

0.058893

0.598999

0.625189

0.650789

0.350798

Probability

4.000000

7.000000

4.000000

3.000000

0.502737

9.732000

84.30300

-8.000000

Sum

2.933333

3.733333

2.933333

2.400000

0.003125

0.005314

97.54186

70.83253

Sum Sq.Dev.

15

15

15

15

15

15

15

15

Observations
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 . 5تحليل االنحدار:
إن طريقة املربعات الصغرى ( ) OLSهي التي استخدمت لنموذج االنحدار في اختبار فرضيات الدراسة ملعرفة أ ثر املتغيرات املستقلة وهي كل من
(مكافحة الفساد ،التنمية البشرية ،القيمة السوقية ،تواجد داع ش ،انتخابات البرملان العراقي ،انسحاب قوات التحالف من العراق ،تجاوز سعر النفط
حاجز املئة دوالر للبرميل الواحد) على املتغير املعتمد املتمثل في تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي في الدراسة للفترة املمتدة
( ،)2018-2004ويعرض الجدول ( )6ا لقوة التفسيرية لتأثير املتغيرات املستقلة الستة ومنها السياسية والس وقية والبشرية في تفسير التغيرات في نسبة
تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي في العراق بحيث بلغت قيمة ( )Adjusted R-squaredبما يعادل ( )%89من التغيرات التي يمكن
تفسيرها من خالل نموذج الدراسة وكان اختبار النموذج عالي املعنوية من خالل اختبار ( ، (Fبينما النسبة املتبقية يعود إلى متغيرات أخرى لم يدخل في
نموذج الدراسة.
جدول ( :)6تحليل االنحدار ملتغي رات الدراسة للفترة ()2018-2004
Dependent Variable: FDI_GDP
Method: Least Squares
Sample: 2004 2018
Included observations: 15
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0437

2.015354

0.196824

0.396670

CC

0.1870

1.462539

13.30480

19.45879

HD

0.7700

0.303931

23.49784

7.141733

MC_GDP

0.1259

-1.737455

0.865091

-1.503056

ISIS

0.0638

-2.199456

0.549108

-1.207738

IPE

0.0008

5.659818

0.977212

5.530840

ICW

0.0500

2.364918

0.911290

2.155126

OP_100

0.0753

-2.087449

8.699616

-18.16001

C

0.943092 Mean dependent var

R-squared

2.249326

0.886183 S.D. dependent var

Adjusted R-squared

-0.533333
2.590500

0.758850 Akaike info criterion

S.E. of regression

2.968127

4.030969 Schwarz criterion

Sum squared resid
Log likelihood

2.586478

-11.42875 Hannan-Quinn criter.

2.254000

16.57209 Durbin-Watson stat

F-statistic

0.000731

)Prob(F-statistic
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1.50305585706*ISIS -

-

أسعد وآخرون

FDI_GDP = 0.396669944083*CC + 19.4587932148*HD + 7.14173319006*MC_GDP
1.20773841706*IPE + 5.53084010803*ICW + 2.15512561657*OP_100 - 18.1600076928

يوضح الجدول أعاله بأن متغير السي طرة على الفساد ( )CCتأثير ايجابي معنوي عند ( ) %5على نسبة التدفقات الداخلة لالستثمار األجنبي املباشر
إلى إجمالي الناتج املحلي ( ،)FDI_GDPإذ بلغت قيمة معامل االنحدار (  ،)0.396670مما يدل إلى أ نه كلما تحسن مستوى العراق في السيطرة على الفساد
يؤدي إلى ارتفاع في نسبة تد فقات االستثمار األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي ،وهذا يتفق مع مبادى ومعايير الشفافية العاملية والحكم الرشيد
(  ،) Daude & Stein, 2007واتفقا مع بعض نتائج الدراسات السابقة (  ،)Kurul & Yalta, 2017; Zeshan & Talat, 2015; Zidi & Ali, 2016بينما
تتعارض مع نتائج دراسات أخرى ( .)Amal, Thiago & Raboch, 2010
أما متغير التنمية البشرية ( )HDله تأثير إيجابي غير معنوي عند ( ) %5على نسبة التدفقات الداخلة لالستثمار األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج
املحلي ( ،)FDI_GDPإذ بلغت قيمة معامل االنحدار ( ،)19.45879مما يدل إلى أن أي تحسن في مؤشر التنمية البشرية ليس لها دور في تحسين نسبة
تدفقات االستثمار األجنبي املب اشر إلى إجمالي الناتج املحلي ،وهذه النتائج تتوافق مع بعض الدراسات السابقة (  ،)Das, 2017ولم تتوافق مع الدراسات
التي اعتبرت هذا املؤشر من املحددات الرئيسة لالستثمار األجنبي املباشر للدولة املضيفة (  ،)Curtis, Rhoades & Griffin, 2013وقد يرجع ذلك إلى أن
النسبة العظمى من االستثمارات األجنبية الداخلة إلى العراق تكون محصورة في القطاع النفطي.
أما متغير القيمة السوقية ( ) MC_GDPله تأثير ايجابي غير معنوي عند ( )%5على نسبة التدفقات لالستثمار األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي
( ،)FDI_GDPإذ بلغت قيمة معا مل االنحدار ( ،)7.141733مما يدل إلى أ ن ارتفاع نسبة القيمة السوقية لسوق العراق لألوراق املالية إلى إجمالي الناتج
املحلي ال يؤدي إلى تحسين نسبة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي ،وهذه النتائج جاءت متوافقة مع بعض الدراسات ( Umer,
 ،)2016ويتعارض مع نتائج دراسات أخرى (املرشدي ،) 2018 ،وهذه النتيجة يدل على ضعف السوق املالي وضعف القطاعات االقتصادية الصناعية
واالنتاجية في العراق أو قد يرجع إلى توجيه هذه االستثمارات إلى القطاع النفطي.
أما املتغيرات األخرى هي متغيرات وهمية ومنها إن متغير تواجد داعش ( ) ISISله تأثير سلبي غير معنوي عند ( )%5على نسبة التدفقات لالستثمار
األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي ( ،)FDI_GDPإذ بلغت قيمة معامل االنحدار ( ،)-1.503056مما يدل إلى ان تواجد داعش للفترة ()2015-2013
عن عدمها لم يؤدي إلى تغير نسبة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي ،وهذا يتوافق مع نتائج بعض الدراسات السابقة ( Dacloush,
 ،)Asaad, 2014; 2013ويرجع ذلك إلى الفترة الزمنية القصيرة التي بقيت فيها تنظيم داعش في العراق ،بينما يتعارض مع نتائج دراسة أخرى ( Arbatli,
 ) 2011التي ترى بأن أحداث الصراع الداخلي وعدم االستقرار السياس ي يكون لها آثار سلبية كبيرة على االستثمار األجنبي املباشر.،
بينما جاءت االنتخابات البرملانية العراقية ( )IPEلالعوام ( ) 2018،2014،2010،2004على التوالي بالتأثير السلبي الغير معنوي عند ( )%5على نسبة
التدفقات لالستثمار األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي ( ،)FDI_GDPإذ بلغت قيمة معامل االنحدار (  ،)-1.207738ويفسر ذلك بأن ال يوجد اختالف
فيما إذا كان هناك انتخ ابات برملانية أو تغير االحزاب التي تستلم السطلة على تحسين نسبة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي
وهذا يتوافق مع نتائج بعض الدراسات األخرى (.)Owen, 2019, Kuria, 2012
فيما جاءت بقاء قوات التحالف في العراق ( )ICWبتأثير إ يجابي معنوي عند ( )%5على نسبة ا لتدفقات لالستثمار األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج
املحلي (،)FDI_GDPإذ بلغت قيمة معامل االنحدار (  ،) 5.530840أي أنه عند بقاء قوات التحالف في العراق للفترة ( )2010-2004قادت إلى تحسين
نسبة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي بما يعادل ( )%5.5سنويا ،في حين كانت لتجاوز سعر النفط مبلغ مئة دوالر للبرميل الواحد
( ) OP_100بتأثير ايجابي معنوي عند ( ) %5على نسبة التدفقات الداخلة لالستثمار األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي ( ،)FDI_GDPإذ بلغت قيمة
معامل االنحدار (  ،)2.155126أي أنه عند تجاوز سعر البرميل الواحد للنفط مبلغ املئة دوالر للفترة ( )2014-2011أدت إلى ارتفاع نسبة التدفقات
ً
الداخلة لالستثمار األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي بما يعادل ( )%2.15سنويا.

االستنتاجات واملقترحات:
 . 1االستنتاجات:
توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات ومنها:
 .1هناك تذبذب واضح لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر الداخلة إلى العراق خالل فترة الدراسة املمتدة ( ،)2018-2004على الرغم من االتجاه
التصاعدي لهذه التدفقات من العام ( )2004إلى العام ( ،)2012إال أنها بدأت باالنخفاض إلى أن أصبحت بالعالمة السالبة إلى نهاية فترة الدراسة
في العام ( ، )2018وبشكل عام فان نسبة هذه التدفقات إلى إجمالي الناتج املحلي في العراق خالل فترة الدراسة لم تبلغ ( )%1.6في أحسن حاالتها
ً
وتمثل نسب قليلة جدا مقارنة مع بقية الدول النامية.
 .2عدم اتساق نتائج الدراسات ا لسابقة بشكل عام عند مراجعة الدراسات السابقة للعوامل الجيوسياسية واملالية والبشرية كمحددات لتدفقات
االستثمار األجنبي املباشر في الدول املضيفة وبالتالي عدم تحديد اتجاه العالقة بينهم ،واختالف طبيعة وظروف الدول التي أجريت فيها هذه
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الدراسات ،باالضافة إلى عدم وجود اتفا ق بين الب احثون حول محددات االستثمار األجنبي املباشر مع تباين املنهجية املتبعة فيها واختالف الفترة
الزمنية لتلك الدراسات ،وبالتالي كلها تمثل عوامل تؤكد استمرارية تواجد الفجوة البحثية للموضوع.
 .3إن العراق مازالت تقع في املستويات العالية للمخاطر السياسية في التصنيفات الدولية املتخصصة في تقييم املخاطر خالل فترة الدراسة (-2004
ً
 ،)2018وهذا يعني بأن تأثير درجة االضطراب السياس ي على بيئة االعمال كانت عالية والتداخل الحكومي في القطاع الخاص ما زال موجودا  ،وبهذا
تعتبر املخاطر السياسية محددات رئيسة لالستثمار األجنبي املباشر.
 .4أن االرهاب والصراعات الطائفية والفساد وضعف الخدمات وانهيار االداء االنتاجي والصناعي ،تقلبات أسعار النفط ،عدم كفاءة سوق العراق
لألوراق املالية وضعف حجم التداول فيها وعدم قدرة املؤسسات املالية واملصارف بتقديم الخدمات املطلوبة إلى املستثمرين االجا نب من أحد
األسباب لتدني نسبة التدفقات لالستثمار األجنبي املباشر في العراق.
 .5تستنتج الدراسة بأن متغير السيطرة على الفساد له تأثير إ يجابي معنوي على التدفقات الداخلة لالستثمارات األجنبية ،وعدم معنوية التأثير
اإليجابي لكل من متغير التنمية البشرية ومتغير القيمة السوقية على هذه التدفقات في العراق.
 .6تستنتج الدراسة بأن املتغيرات الوهمية كبقاء قوات التحالف في العراق وتجاوز سعر النفط حاجز مئة دوالر للبرميل الواحد ذات تأثير إ يجابي
معنوي ،بينما املتغيرات الوهمية األخرى كفترة تواجد داعش واالنتخابات البرملانية العراقية خالل فترة الدراسة ذات تأثير سلبي غير معنوي على
نسبة التدفقات الداخلة لالستثمار األجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي في العراق.
 . 2املقترحات:
قدمت الدراسة مجموعة من املقترحات ومنها:
 .1ضرورة تحديث القوانين والتشريعات املتعلقة باالستثمار كقانون االستثمار لتش جيع وجذب االستثمارات األجنبية املباشرة وربطها باالستثمار املحلي
في العراق ،ومتابعة الجهات الرقابية للدوائر املختصة املسؤولة على ممارسة هذه القوانين والتعليمات لتقليل الروتين كهيئة االستثمار مع تقييم
وتحديث قانون االستثمار بشكل مستمر.
 .2تقترح الدراسة باعادة دراسة النموذج وربطه ا بمتغيرات اقتصادية ومالية أخرى نتيجة معنوية التأثير لبعض املتغيرات الوهمية كبقاء قوات
التحالف في العراق وتجاوز سعر النفط حاجز مبلغ مئة دوالر للبرميل الواحد مع عد م معنوية التأثير لفترة تواجد داعش واالنتخابات البرملانية
العراقية على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في العراق.
 .3ضرورة قيام متخذ القرار بالخطوات املطلوبة لتحسين مرتبة العراق في التصنيفات الدولية املختصة في تقييم املخاطر من خالل توفير بيئة أعمال
مناسبة وظروف سياسية وأمنية مستقرة وقليلة االضطراب مع عدم التدخل الحكومي املباشر السلبي في القطاع الخاص واالستفادة من تجارب
الدول النامية الناجحة في جذب االستثمار األجنبي املباشر.
 .4القيام بتفعيل دور سوق العراق لألوراق املالية وجعلها كفوءة وربطها باالسواق املالية ا القليمية والدولية ملمارسة نشاطها االساس ي بشكل أفضل في
الوساطة املالية بين الوحدات االقتصادية املختلفة ذات العجز أو الفائض املالي.
 .5تفعيل دور الجهات املختصة في رسم واتباع السياسات وسن التشريعات املطلوبة ملكافحة ظاهرة الفساد والسيطرة عليها ،وتفعيل ودعم السلطة
الرابعة لإلعالم ومنظمات املجتمع املدني في متابعة وفضح الفاسدين والجهات املتهمة بالفساد املالي واإلداري بمختلف أنواعها كالرشاوي
واالختالسات واملحسوبية وغيرها.
 .6اتباع مؤسسات الدولة منهجية قواعد الحكم الرشيد من خالل االستعانة بتجارب الدول األخرى أو االستعانة بمؤسسات دولية مختصة في مجال
ترويج الفرص االستثمارية والخارطة االستثمارية سواء من خالل انشاء مكاتب أو عن طريق السفارات العراقية في خارج العراق.
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Abs tract: This study aims to know the effect of geopolitical, financial and human factors on FDI flows to Iraq for the
annual period (2004-2018) using multiple linear regression, and the results showed that the reality of foreign direct
investment in Iraq is explained by political, financial and human factors in varying proportions, for example the
significance positive effects of (controlling corruption, the existence of the coal ition forces in Iraq and the oil price
exceeded one hundred dollars per barrel), and with no relationship of foreign direct investment inflows to (the
market value index, the human development index, the period of ISIS presence and the Iraqi parliamentary
elections). The study also included some suggestions, including the need for the decision maker to take the
necessary steps to improve the rank of Iraq in the relevant international classifications in risk assessment by
providing an appropriate business environment and stable political and security conditions.

Key words: Foreign Direct Investment; Geopolitical Risks; Human Development; Market Value; Corruption;
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى بيان أثر املؤشرات املالية (العائد ع لى األصول  ،العائد على حقوق امللكية  ،القيمة اإلقتصادية املضافة) في مكونات هيكل التمويل
لشركة االتصاالت السوداني للفترة من  2017-2008م .من خالل التح ليل االحصائي باستخدام أسلوب االنحدار املتعدد توصل الباحثان إلى وجود أثر
معنوي ملؤشر القيمة االقتصادية املضافة في تقييم التمويل الذاتي وغير الذاتي لشركة االتصاالت السودانية  ،وجود أثر غير معنوي ملؤشر العائد على
األصول في تقييم التمويل الذاتي وغير الذاتي لشركة اال تصاالت السودانية  ،ووجود أثر غير معنوي ملؤشر العائد على حقوق امللكية في تقييم التمويل
الذاتي وغير الذاتي لشركة االتصاالت السودانية .أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بمؤشر القيمة االقتصادية املضافة وأخذه بعين االعتبار إلى جانب
املؤشرات التقليدية عند تقييم أداء الشركات ،وإجراء مقارنة بين املؤشرات املالية الحديثة وبين املؤشرات املالية التقليدية في الحكم على األداء امل الي
للشركات.
الكلمات املفتاحية :القيمة االقتصادية املضافة؛ العائد على األصول؛ العائد على حقوق امللكية؛ هيكل التمويل.

املحور األول :اإلطارالعام للدراسة
املقدمة:

ُتعد املؤشرات املالية من أهم أدوات قياس األداء في ا لشركات خالل فترة معينة ألنه يعتمد علىها م ستخدمي املعلومات املحاسبية في اتخاذ قراراتهم
فهي تعكس األداء الحقيقي للشركة وتكشف مواطن القوة والضعف .كما أن هيكل التمويل بمكوناته (الذاتية وغير الذاتية) ُ ،يمثل الجانب األيسر من
امليزانية العمومية للمنشاة والذي بموجبه يتم تمويل األصول املنشأة وقرار هذا التمويل من مصادر داخلية أو خارجية يتطلب دراسة كافة املخاطر
املحيطة بهذه املصادر من خالل اإلعتماد على مؤشرات مالية وغير مالية.
ٌتقيس الدراسة أثر مؤشرات األداء املالي في مكونات هيكل تمويل الشركة السودانية لإلتصاالت.
مشكلة الدراسة:
ً
تتمثل مشكلة الدراسة في أ نه نظرا لإلنتقادات التي وجهت ملؤشرات األداء املالي التقليدية ظهرت مؤشرات قياس أداء حديثة تهتم بقياس األداء من
جوانب مختلفة كمؤشر القيمة االقتصادية املضافة والبد أن يهتم متخذ القرار بتحليل هذه املؤشرات ملعرفة أهمية مصادر التمويل الذاتية وغير الذاتية
 ،، ،علىه يم كن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية:
 .1ما أثر مؤشر العائد على األصول في التمويل الذاتي للشركة السودانية لإلتصاالت؟.
 .2ما أثر مؤشر العائد على حقوق امل لكية في التمويل الذاتي للشركة السودانية لإلتصاالت؟.
 .3ما أثر مؤشر القيمة اإلقتصادية املضافة في التمويل ا لذاتي للشركة السودانية لإلتصاالت؟.
 .4ما أثر مؤشر العائد على األصول في التمويل غير الذاتي للشركة السودانية لإلتصاالت؟.

أثرمؤشرات األداء املالي في مكونات هيكل تمويل الشركات  -بالتطبيق على الشركة السودانية لإلتصاالت
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 .5ما أثر مؤشر العائد على حقوق امللكية في التمويل غير الذاتي للشركة السودانية لإلتصاالت؟.
 .6ما أثر مؤشر القيمة اإلقتصادية املضافة في التمويل غير الذاتي للشركة السودانية لإلتصاالت؟.
فرضيات الدراسة:
 .1يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملؤشر العائد على األصول في التمويل الذاتي للشركة السودانية لإلتصاالت.
 .2يوجد أثر ذو داللة إحصائية مل ؤشر العائد على حقوق امللكية في التمويل الذاتي للشركة السودانية لإلتصاالت.
 .3يوجد أثر ذو داللة إحصائية مل ؤشر القيمة اإلقتصادية املضافة في التمويل الذاتي للشركة السودانية لإل تصاالت.
 .4يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملؤشر العائد على األصول في التمويل غير الذاتي للشركة السودانية لإلتصاالت.
 .5يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملؤشر العائد على حقوق امللكية في التمويل غير الذاتي للشركة السودانية لإلتصاالت.
 .6يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملؤشر القيمة اإل قتصادية املضافة في التمويل غير الذاتي للشركة السودانية لإلتصاالت.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى بيان أثر مؤشر األداء املالي (الحديثة والتقليدية) في هيكل التمويل(ا لذاتي وغير الذاتي) للشركة السودانية لإلتصاالت من خالل
بيان أثر كل من :
 .1بيان أثر مؤشر العائد على األصول في التمويل (الذاتي وغير الذاتي) للشركة السودانية لإلتصاالت.
 .2بيان أثر مؤشر العائد على حقوق امللكية في التمويل (الذاتي وغير الذاتي) للشركة السودانية لإلتصاالت.
 .3بيان أثر مؤشر القيمة اإلقتصادية املضافة في (الذاتي وغير الذاتي) للشركة السودانية لإلتصاالت.
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي:
ُ .1تساهم ا لدرا سة في لفت انتباه األكاديميين ومراكز األبحاث لضرورة استخدام مؤشرات األداء املالي الحديثة كالقيمة اإلقتصادية املضافة إلجراء مزيد
من الدراسات في هذا املجال .
 .2تحليل مؤشرات األداء املالي الحديثة يسهم في تقييم الوضع املالي للشركة ومعرفة نقاط القوة والضعف مما يسهم في اختيار مصدر التمويل (ذاتي أو
غير ذاتي) ،بصورة سليمة.
 .3حاجة أسواق األوراق املالية لنماذج إقتصادية (القيمة االقتصادية املضافة) تساعد اختيار مكونات هيكل التمويل بصورة دقيقة .
منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة وتحلي لها من خالل االستفادة من األس إلىب واإلحصائية (االرتباط واالنحدار) في
البيانات واختبار الفرضيات.
حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة باالتي:
 .1الحد الزماني 2008 :م 2017-م.
 .2الحد املكاني :جمهورية السودان -والية الخرطوم.
 .3الحد املؤسساتي :الشركة السودانية لإلتصاالت (سوداتل).
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نموذج متغيرات الدراسة:
املتغي رات املستقلة -مؤشرات األداء املالي

املتغي رالتابعة -هيكل ا لتمويل

العائد على حقوق امللكية

حجم التمويل الذاتي

العائد على األصول

حجم التمويل غيرالذاتي

القيمة االقتصادية املضافة
املصدر :إعداد الباحثين2019 ،م.

الدراسات السابقة:
ً
يعرض الباحثين عدد من الدراست السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة وفقا للمنهج التاريخي من األقدم إلى األحدث كما يلي منها:
• دراسة (القاموس ي ،وإبراهيم 2018 ،م) :هدفت الدراسة إلى البحث في مفهوم تمهيد الدخل  ،ومفهوم القيمة االقتصادية املضافة  ،والعالقة بينهما
من خالل اختبار تأثير األول في الثاني ،وجرى تطبيق الدراسة على عينة من الشركات املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية للفترة من .2006-2014
وتوصلت الدراسة إلى وجود ممارسة تمهيد الدخل في جميع الشركات عينة البحث خالل مدة الدراسة  ،وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
تمهيد الدخل والقيمة االقتصادية املضافة.
• درا سة (صيفي ،وبن عمارة 2015 ،م) :هدفت الدراسة إلى تحدید مدى قدرة مؤشر القیمة االقتصادیة املضافة على قیاس األداء املالي من خالل
تحدید مدى قدرتها في تفسير عوائد األسهم ،وذلك مقارنة باملؤشرات املحاسبیة التقلیدیة لألداء املالي إلى جانب مؤشر القیمة السوقیة املضافة ،
توصلت الدراسة إلى أنه تفوق مقیاس القیمة السوقیة املضافة مقايس األداءاألخرى في تفسير عوائد األسهم  ،عدم وجود داللة إحصائیة بين مؤشر
العائد على السهم والقیمة االقتصادیة املضافة ،وأن هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بين مؤشر العائد على حقوق امللكية والعائد على السهم.
• دراسة االغوات(  2015م) :هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى األداء املالي باستخدام مؤشرات املديونية ومؤشرات السيولة .توصلت الدراسة
إلى ان نتائج مؤشرات الربحية تشير إلى تراجع نسبة االرباح في سنوات الدراسة نتيجة الظروف االقتصادية التي مرت بها الشركة بسبب انخفاض
ً
اسعار البيع للبوتاس عامليا االمر الذى اكده الخلل الذى طرأ على مدى قدرة الربح قبل الفوائد املد ينة وضريبة الدخل على تغطية كلفة االفتراض وما
ً
ً
فضال عن تراجع معدل العا ئد على االستثمار والعائد على حقوق امللكية مما انعكس سلبا على أداء
رافقه من انخفاض صافي الربح القابل للتوزيع
الشركة.
ً
• دراسة عبدالجليل(  2014م) :هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر هيكل راس امل ال (مقاسا بنسبة املديونية ونسبة الديون إلى حقوق امللكية  ،ومعدل
ً
دوران االصول) على أداء الشركات املساهمة العامة االردنية املسجلة بسوق عمان املالي ( مقاسا بالعائد على االستثمار والعائد على حقوق امللكية).
توصلت الدراسة إلى أ ن زيادة املديونية يقلل من عائد الشركات الصن اعية املساهمة العامة االردنية على االستثمار  ،وزيادة الرفع املالي (نسبة الديون
إلى حقوق امللكية ) يقلل من نسبة العائد على حقوق امللكية.
• دراسة العبادي( 2014م) :هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق مؤشرات األداء املالي في أداء األرباح في الشركات الصناعية املساهمة العامة باألردن.
وتوصلت الدراسة أنه اصبح التحليل العاملي يحتل مكانة هامة في البحوث بمختلف أ نواعها حيث أنها تخضع للكثير من املتغيرات املتداخ لة التي يكون
بينها مجموعة من االرتباطات السلبية وااليجابية ،تبين نتائج التحليل للمتغيرات الضابطة بأن هنالك أربعة نسب تربط بالقيمة السوقية املضافة
ً
ارتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .%1
• دراسة سالم(  2013م) :هدفت الدراسة إلى تقديم املفاهيم األساسية لهيكل تمويل الشركات ومصادر تمويل الربحية ودرجة السيولة بالشركات
الصناعية ،وبيان العالقة بين الهيكل التمويلي ومعدالت العائد ع لى االستثمار والعائد على حقوق امللكية.اختبرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بين تركيبة الهيكل التمويلي وبين معدل العائد على االستثمار بالشركات العاملة في قطاع الصناعة ،وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
تركيبة الهيكل التمويلي وبين معدل العائد ع لى حقوق بالشركات العاملة في قطاع الصناعة ،وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تركيبة الهيكل
التمويلي وبين نسبة الت داول بالشركات العاملة في قطاع الصناعة ،ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تركيبة الهيكل التمويلي وبين درجة السيولة
املالية بالشركات العاملة في قطاع الصناعة .أثبت الدراسة صحة الفرضيات.
• دراسة )  :(Hajiabbasi & Others, 2 0 1 2هدفت الدراسة إلى معرفة مدى قدرة مؤشرات خلق القيمة (القيمة االقتصادية املض افة ،القيمة
االقتصادية املضافة املعدلة ،القيمة السوقية املضافة ،القيمة املضافة للمساهمين ،القيمة النقدية املضا فة ،ومؤشر خلق القيمة للمساهمين)
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باملقارنة مع املؤشرات املحاسبية في التنبؤ بعوائد األسهم .توصل الباحثون إلى أن هناك عالقة كبيرة بين مؤشرات خلق القيمة واملؤشرات املحاسبية
في حين أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية سلبية بين مؤشر العائد على حقوق امللكية وا لعائد ع لى السهم  ،وبشكل عام ُيعد مؤشر خلق القيمة
ً
للمساهمين ) (CSVاألكثر ارتباطا بالعائد على السهم.
• دراسة رضوان( 2011م) :هدفت الدراسة إلى تحد يد وقياس ا لقيمة االقتصادية املضافة والقيمة السوقية املضافة في ضؤ التعديالت املقترحة على
األرقام املحاسبية ،تحديد وقياس مد ى القيمة االقتصادية املضافة والقيمة السوقية املض افة ومعدل عائد السهم .توصلت الدراسة إلى عدم قدرة
القيمة االقتصادية على تأثير التغيرات في عوائد األسهم في سوق املال السعودي في كل سنوات الدراسة ،وعدم قدرة القيمة السوقية املضافة على
تفسير التغيرات التي حدثت في عوائد ا لساهم في سوق املال السعودي في جميع السنوات .
• دراسة )  :(C h melíková, 2008هدفت الدراسة إلى تقييم العالقة بين القيمة االقتصادية املضافة ومؤشرات األداء التقليدية (العائد على األصول
والعائد على حقوق امللكية) ،وقدرتهما على قياس خلق ثروة للمساهمين في شركات تجهيز األغذية في الجمهورية التشيكية .وتوصلت الدراسة إلى أنه في
جميع الحاالت كان هناك تطابق إ يجابي بين القيمة االقتصادية املضافة ومؤشرات األداء املالية التقليدية  ،غير أن مؤشر القيمة االقتصادية املضافة
كان له محتوى معلوماتي ذو جودة عالية فيما يتعلق بالقدرة على خلق ثروة للمساهمين أكثر من مؤشرات األداء التقليدية.
• دراسة املحجوب(  2007م) :هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تشكي لة مصادر التمويل في قيمة املنشآت العاملة بالسودان ،وتحديد الكيفية التي يتكون
بها الهيكل األمثل لها .توصلت الدراسة إلى نتائج منها أن الهيكل املالي االمثل يسهم في تعظيم قيمة املنشآة ،وأن تنوع مصادر التمويل تتيح للمنشآة
ً
القدرة على تعديل مصادر التمويل تبعا للتغيرات السياسية في االحتياجات املالية ،وتتأثر ربحية املنشآة بكفاء ة املنظمة املحاسبية فيها.
ا لتعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل العرض السابق للدراسات ا لسابقة يمكن استخالص اآلتي:
 .1بعض الدراسات ركزت على النسب املالية كمؤشرات محاسبية يمكن استخدامها من مقبل مؤسسات األعمال للكشف عن الوضع املالي  ،وأخرى
ً
أوضحت السمات الواجب توفرها في إعداد القوائم املالية وفقا ملجموعة من املبادئ املحاسبية بصورة تساعد على كشف ا لوضع املالي في تلك
الشركات واتخاذ القرارات.
 .2اختلفت الدراسة الحإلىة عن هذه الدراسات في تناولها للقيمة اال قتصادية املضافة في اختيار هيكل التمويل للشركات السودانية كمتغير اضافي مع
املؤشرات التقليدية.
 .3الفائدة من الدراسات السابقة تمثلت في تحديد املنهجية العلمية التي يمكن اتباعها في الدراسة  ،وكتابة اإلطار النظري ملتغيرات الدراسة ،وتحديد
الفجوة البحثية في هذه الدراسة بصورة واضحة.

املحور الثاني :ا الطارالنظري للدراسة

ً
أوال :مفهوم مؤشرات األداء:
هي مجموعة من املقاييس الكمية والنوعية تستخدم لتتبع األداء بمرور الوقت لالستدالل على مدى تلبيته ملستوىات األداء املتفق علىها  ،وتعد ذات
أهمية خاصة ألغراض تقويم األداء  ،ويمكن للمنشأة تحديد قائمة ملؤشرات األداء الرئيسة التي تعدها ذات أهمية في مجال تقويم األداء(العبودي 2013 ،م:
ً
ص .)14و ُعرفت مؤشرات األداء بأنها وسائل مستخدمة لتحديد كمية معينة من العمل خالل فترة زمنية محددة من خالل املقارنة بين العمل كما ونوعا
ً
وبين الوقت املستنفذ في إنتاج ذلك الحجم من العمل (الخولي  2001 ،م :ص .)4أيضا ُعرفت بأنها العنصر املناسب الذي يستخدم لتقييم األداء أي أنها
وسائل لقياس التقدم تجاه تحقيق األهداف ا لع لمية للمنشأة ،ترتبط هذه املقاييس بإستراتيجيةاملنشأة ( )Archie, Lockamy & James, 1994:17
ً
ووفقا لحدود الدراسة يمكن املؤشرات التالية:
 .1مؤشرالعائد على حقوق امللكية :يعتبر أحد املؤشرات املهمة لوصف وقياس العالقة بين العائد واملخاطرة وبالت إلى سيقيس أداء الشركات فيما
يتعلق بمحاولة إدارات تلك الشركات وتحقيق أقص ى عوائد ممكنة بأقل مخاطر ممكنة من اجل تحقيق أقص ى ربحية والتي ستنعكس بالتأكيد على
ثروة أصحاب املشروع (املساهمين أو املالكين (قريش ي 2004 ،م :ص. )90
ً
 .2مؤشر العائد على األصول :هو حاصل قسمة صافي الربح مضافا إلي ىها الفوائد على إجمالي األصول (باسيلي 2007 ،م .)374 :ويعبر العائد على
األصول عن العالقة بين األرباح املحققة من استخدام األصول  .كما يعتبر مؤشر العائد على األصول من املؤشرات املهمة في تقييم كفاءة اإلدارة في
استخدام موجوداتها ) (Pi & Timme, 1993, p520
 .3مؤشرالقيمة االقتصادية املضافة :تميز مفهوم القيمة االقتصادية املضافة عن املقاييس التقليدية األخرى بأن القيمة االقتصادية املضافة تشمل
جميع الديون  ،وامللكية  ،باإلضافة إلى األرباح لكلفة رأس املال ككل (ُ ، )Al Ehrbar, 1993: 20
وعرفت بأنها مقياس لإلنجاز املالي ُوتعد أقرب من أي
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ً
مقياس آخر لتقدير الربح الحقيقي  ،والذي عبر عنه رياضيا بأنه صافي الربح التشغيلي بعد الضرائب مطروح منه حاصل ضرب رأس املال بكلفة رأس
املال ( قدومي وآخرون 2011،م.)4 :
ً
يرى الباحثان أن املؤشر ُيعطي متخذ القرار داللة لكنة ال يتطلب اإلعتماد علىه كليا فهناك عوامل أخرى إقتصادية يجب أخذها في اإلعتبار ترتبط
بالوضع االقتصادي والسوق املالي وأن هذه املؤشرات مستخرجة من بيانات مالية تاريخية قد تفيد في تحليل الوضوع السابق لكن االستفادة منها
في املستقبل يتطلب اخذ العوامل األخرى مع هذه املؤشرات في اإلعتبار.
ً
ثانيا :مفهوم هيكل التمويل:
 . 1مصادرالتمويل الذاتي (الداخلية):
املصادر الداخلية أو الذاتية يعرف التمويل الذاتي بأنه اعتماد املنشاة على مواردها الذاتية املتاحة واملتمثلة في االحتياطات  ،واألرباح املحتجزة،
وعلى ما تحوزه في خزينتها من أصول نقدية سائلة  ،وكذا االهتالكات (شيخة 1999 ،م ،)86 :ويعرف كذلك على أنه تلك األموال املتولدة من العمليات
الجارية للمنشاة  ،أو من مصادر عرضية دون اللجوء إلى مصادر خارجية لتمويل (الشحات واخرون 2001،م.)221 :
 . 2مصادرالتمويل غير الذاتي (الخارجية):
ً
كثيرا ما تضطر املنشات املصغرة للجوء إلى مص ادر تمويل خارجية بسبب ضعف قدرتها على التمويل الذاتي  ،وحتى تحافظ هذه األخيرة على مستوى
من االستثمارات عند الحدود املقبولة ،وتتجاوز أزمات السيولة الظرفية  -فإنها تلجأ إلى مصادر خارجية للحصول على األموال كالديون وغيرها (الرشيد،
 1999م.)102 :
يرى الباحثان أن اعتماد ا لشركة على التمويل الذاتي يوضح قدرتها املالية وعدم إعتمادها على املصادر الخارجية التي يترتب علىها دفع تكإ لى ف
ً
اضافية ،إال أنه ُيفقدها احيانا بعض الفرص االستثمارية لذلك البد من التوفيق بين التمويل الذاتي وغير الذاتي وذلك يتطلب دراسة مخ اطر وعوائد كل
نوع من هذه األنواع من خالل املؤشرات املالية وكذلك املؤشرات اإلقتصادية املرتبطة بالسوق.

املحور الثالث :الدراسة الت طبيقية

ً
أوال :مجتمع وعينة الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة في شركات االتصاالت السودانية وعددها أربع شركاتَّ ،أما عينة الدراسة فقد اختار الباحثان الشركة ا لسودانية لالتصاالت
(سوداتل)؛ لتمتعها بنسبة التداول العالية ألسهم ها في السوق  ،وذات هيكل مالي يتكون من أموال الغير  ،وأموال املالك  ،أي بمعنى أنها األفضل إلجراء
الدراسة علىها خالل الفترة من ( 2008م 2017-م) .اختار الباحثان عينة الدراسة ً
وفقا للشروط التالية:
 .1أن تكون البيانات قد وردت في كتاب اإلفصاح السنوي الصادر عن الشركة.
 .2أن تتوافر التقارير املالية عن الشركة بانتظا م ،وأن تتوافر فيها بيانات كافية لحساب متغيرات الدراسة ،وأال تكون قد تعرضت للشطب  ،أو
االندماج ،أو التوقف خالل فترة الدراسة.
ً
ثانيا :مصادر الحصول على بيانات الدراسة:
اعتمد الباحثان في جمع البيانات الخاصة بالدراسة التطبيقية على القوائم املالية  ،واإليضاحات املتممة للعينة املنشورة في مواقعها االلكترونية،
وكتاب اإلفصاح السنوي الصادر عن سوق الخرطوم لألوراق املالية الفترة من .2017-2008
ً
ثالثا :اختبار التوزي ع الطبيعي للبيانات:
جدول ( :)1التوزيع الطبيعي ملتغي رات الدراسة املتصلة ) (Ko lmogorov-Sminov
املتغيرات املتصلة
العائد على حقوق امللكية
العائد على األصول
القيمة االقتصادية املضافة
التمويل الذاتي
التمويل غير الذاتي

اختبار K o lmogorov-Smin ov

القيمة
0.210
0. 254
0. 189
0.145
0.145

القيمة االحتمالية
0.200
0.067
0.200
0.200
0.200

يتضح من الجدول رقم ( )1أن القيم االحتمالية للمتغيرات املتصلة أكبر من مستوى الداللة ( ،)0.05مما يدل على أنها تتبع التوزيع الطبيعي.
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ً
رابعا :اختبارالتداخل الخطي:
جدول ( :)2اختبارالتداخل الخطي
املتغيرات

Var i anc e Inflation Test
VI F

To lerance

العائد على حقوق امللكية

0.005

7.176

العائد على األصول

0.006

2.325

القيمة االقتصادية املضافة

0.226

4.789

لتشخيص مشكلة االرتباط الخطي املتعدد يتم حساب  Toleranceللمتغيرات املستقلة وحساب معامل VIFلقياس تأثير االرتباط بين املتغيرات
املستقلة على زيادة تباين املتغير املستقل ،إذا كانت قيمة  VIFألحد ي املتغيرات املستقلة تزيد عن  10تشير إلى أن تقدير املعلمة املرافقة يت أثر بمشكلة
التعدد الخطيُ ،ويالحظ من خالل الجدول رقم ( )2أن  VIFلكافة املتغيرات أقل من  10ويع ني ذلك أن النموذج ال يعاني من التداخل الخطي.
ً
خامسا :اختبار االرتباط الذاتي ):(A utocorrelation Test
للتأكد من خلو النموذج من مشكلة االرتباط الذاتي تم إجراء ) ، (Durbin Watson Testوقد ظهرت قيمة ) (D-Wاملحسوبة بالنسبة لنموذج
الدراسة ( ،)1.719وهي بذلك تقع ضمن املدى املث الي  ،مما يدل على عدم وجود مشكلة لالرتباط الذا تي تؤثر في صحة النتائج  ،ويتضح ذلك من خالل
الجدول التالي:
جدول ( :)3اختباراالرتباط الذاتي
النموذج

Durbin Watson

1.719

النموذج

ً
سادسا :اإلحصاء الوصفي ملتغيرات الدراسة:
بعد أن تحقق الباحثان من صالحية البيانات للتحليل اإلحصائي تأتى املرحلة الثانية ،والتي يتم فيها وصف تحليلي ملتغيرات الدراسة  ،واختبار
فروضها ،واستخالص نتائجها كما يلي:
جدول ( :)4اإلحصاء الوصفي ملتغي رات الدراسة املتصلة
املؤشرات اإلحصائية

املتغيرات املتصلة
الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

أقل قيمة

أعلى قيمة

الخطأ املعياري

العائد على حقوق امللكية

6.76

7.564

6.54-

15.89

2.392

العائد على األصول

4.49

4.993

4.63-

10.06

1.579

0.97

0.861

0.05

2.39

0.272

التمويل الذاتي

62.72

10.801

42.00

77.00

3.416

التمويل غير الذ اتي

37.28

10.801

23.00

58.00

3.416

القيمة االقتصادية املضافة

ُيالحظ من الجدول رقم(:)4
• ارتفاع القيمة االقتصادية خالل فترة الدراسة حيث كان املتوسط ( )0.97بانحراف معياري . 861مما يفسر أن القيمة االقتصادية عالية وهو مؤشر
يساعد في تحقيق أهداف الدراسة
• هنالك تباين من حيث التمويل الذا تي حيث نجد أقل معدل للتمويل الذاتي بلغ  %42وأعلى معدل  %77مما يعكس مستوى التباين
• املؤشرات املالية األخرى متغيرة خالل فترة الدراسة.
ً
سابعا :اختبارفرضيات الدراسة:
 . 1قياس أثر املتغيرات املستقلة (العائد على حقوق امللكية ،العائد على األصول ،القيمة االقتصادية املضافة) في التمويل الذاتي:
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جدول ( :)5يوضح أثر املتغي رات املستقلة في التمويل الذاتي
املتغيرات

الخطأ
املعياري

معامالت
االنحدار ) (β

) S td.
( Er ror

معامالت
االنحدار
القیاسیة
(* ) β

ترتب
املتغيرات
حسب
األھمیة

تفسراملعامالت
عند مستوى
معنوية 0.05

T- Tes t

القیمة
االحتمالية

قیمة
االختبار

P- v alue

4.912-

.001

تأثير معنوي

القيم ة االقتصادية املضافة

0.213-

األول
0.867
0.043
متغيرات مستبعدة لعدم داللتها اإلحصائية

0.417

تأثير غير معنوي

0.415

تأثير غير معنوي

العائد على حقوق امللكية

0.378-

0.092

0.114-

الثاني

0.862-

العائد على األصول

0.356-

0.134

0.251-

الثالث

0.867-

معامل التحديد املعدل .720=Adj R 2
معامل التحديد .751=R 2
معمل االرتباط املتعدد=.867
قيمة اختبار (ف)  F-TESTاملستخرجة من جدول 24.129=ANOVA
القيمة االحت مالية الختبار .001= F- Test

يتضح من بيانات الجدول رقم ( )5أن هناك أثر معنوي ملؤشر لقيمة االقتصادية املضافة في التمويل الذاتي للشركة السودانية لالتصاالت من
خالل مستوى الداللة البالغ ( ) 0.001وهو أصغر من مستوى الداللة املحدد من قبل الباحث ( ، )0.05كما أنه هناك أثر غير معنوي لكل من (العائد على
حقوق امللكية ،وا لعائد ع لى األصول) في التمويل الذاتي للشركة السودانية لال تصاالت.
 . 2قياس أثر املتغيرات املستقلة (العائد على حقوق ا مللكية ،العائد على األصول ،القيمة االقتصادية املضافة) في التمويل غير الذاتي:
جدول ( :)6يوضح أثر املتغي رات املستقلة في التمويل غيرالذاتي
املتغيرا ت

معامال ت
االنحدار
) (β

الخطأ
املعياري
) S td.
( Er ror

معامالت
االنحدار
القیاسیة
(* ) β
0.782

القيمة االقتصادية املضافة

0.249-

0.070-

العائد على حقوق امللكية

0.222-

0.226

0.049-

العائد على األصول

0.206-

0.206

0.583-

ترتب
املتغيرات
حسب
األھمیة
األول

T- Tes t

قیمة
االختبار

القیمة
االحتمالية

املعامالت عند مستوى
تفسر
معنوية0 . 0 5

P- v alue

.007

تأثير معنوي

-3.553

الثا ني

0.389-

0.709-

تأثير غير معنوي

الثالث

0.386--

0.7011-

تأثير غير معنوي

متغيرات مستبعدة لعدم دال لتها اإلحصائية

معامل التحديد املعدل .564=Adj R 2
معامل ا لتحديد .612=R 2
معمل االرتباط املتعدد=.782
قيمة اختبار (ف)  F-TESTاملستخرجة من جدول 12.621=ANOVA
القيمة االحت مالية الختبار .007= F- Test

يتضح من بيانات الجدول رقم ( )6أن هناك أثر معنوي ملؤشر لقيمة االقتصادية املضافة في التمويل غير الذاتي للشركة السودانية لالتصاالت من
خالل مستوى الداللة البالغ ( )0.007وهو أ صغر من مستوى الداللة املحدد من قبل الباحث ( ، )0.05كما أنه هناك أثر غير معنوي لكل من (العائد على
حقوق امللكية ،والعائد على األصول) في التمويل غير الذاتي للشركة السودانية لالتصاالت.

املحور الرابع :النتائج والتوصيات

ً
أوال :نتائج الدراسة:
• أن قيمة  VIFلكافة متغيرات الدراسة لم تتجاوز ( )10لذلك فإن نموذج الدراسة ال يعاني من مشكلة التداخل الخطي.
•

ارتفاع القيمة االقتصادية خالل فترة الدراسة حيث كان املتوسط ( )0.97بانحراف معياري . 861مما يفسر أن القيمة االقتصادية ع الية وهو مؤشر
يساعد في تحقيق أهداف الدراسة.
وجود أثر معنوي ملؤشر لقيمة االقتصادية املضافة في التمويل الذاتي وغير الذاتي للشركة السودانية لالتصاالت وهذا ما أكدته أغلبية الدراسات.

•

وجود أثر غير معنوي للعائد على حقوق امللكية في التمويل الذاتي وغير غير الذاتي للشركة السودانية لالتصاالت.

•
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• وجود أثر غير معنوي للعائد ع لى األصول في التمويل الذاتي وغير غير الذاتي للشركة السودانية لالتصاالت.
ً
ثانيا :توصيات الدراسة:
•

نشر الوعي داخل بيئة األعمال السودانية في مختلف القطاعات بأهمية املدخل الجديد في قياس األداء املالي للشرك ات باخذ العوامل املالية وغير
املالية في اإلعتبار.
االهتمام بمؤشر القيمة االقتصادية املضافة وأخذه في االعتب ار إلى جانب املؤشرات التقليدية عند تقييم أداء الشركات .

•

إجراء مقارنة بين املؤشرات املالية الحديثة واملؤشرات املالية التقليدية في الحكم على األداء املالي للشركات.

•

إجراء مزيد من الدراسات حول مؤشرات األداء املالي الحديثة.

•
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Abs tract: The study aimed to explain the impact of financial indicators on components of financing structure (assets
return, intellectual property rights return and economic value added) in Sudanese Communication Company 20082017. By examining the statistical analysis of the study, the two researchers found that found also a statistical
significant effect of the economic value added indicator on the evaluation of self-financing and non-self-financing in
Sudanese Communication Company as well a significant effect of assets return on the evaluation of self-financing
and non-self-financing in Sudanese Communication Company, as well as a significant effect of the intellectual
property rights return on the evaluation of self-financing and non-self-financing in Sudanese Communication
Company. The study recommended that more attention should be paid to the economic value-added indicator
besides the traditional indicators at the evaluation of companies’ performance; and comparison should be made
between the modern financial indicators and traditional financial indicators at judging companies’ financial
performance.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى كشف أثر الخيارات االستراتيجية الدولية على حجم االستثمارات األجنبية في األردن  ،تن أولت الدراسة الخيارات االستراتيجية
الدولية التالية( :التراخيص ،االمتياز ،العقود) ،أثرها على حجم االستثمارات األجنبية في األردن من حيث (حجم الصادرات ،حجم الواردات ،حجم األرباح)،
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،تكون مجتمع الدراسة من موظفي الشركات األجنبية التي تمارس نشاطاتها التجارية اململكة األردنية
الهاشمية  ،استخدمت الدراسة العينة املالئمة ،تم تصميم استبانة خاصة الستطالع اراء عينة الدراسة وجمع بيانات الدراسة  ،وزعت الدراسة ()410
استبانة على موظفي الشركات األجنبية العاملة في األردن  ،وقد جاء هذا التحديد بناء على دراسة استطالعية أجرا ها الباحث لتحديد عينة الدراسة ،وللتأكد
من مدى تمثيل العينة وتخصصها في موضوع الدراسة ،وقد تم استرجاع ( )391استبانة  ،وبعد تفحصها وتدقيقها تبين أن جميعها صالح للمعالجة
االحصائية ،ما نسبته ( ) %95من مجموع االستبانات التي تم توزيعها ،تم استخدام حزمة  SPSSوالطرق واألساليب االحصائية التي تتناسب مع بيانات
الدراسة ،وبعد إجراء املعالجات االحصائية األزمة أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج من بينها :أن معدل املتوسطات الحسابية ترأوحت قيمها ما بين
( ) 4.121 – 4.501وهي جميعها تأتي ضمن درجة (مرتفع) ،وأن أعلى متوسط حسابي في الخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية كان لعامل
(العقود) حيث بلغ متوسطة الحسابي ( )4.501وبهذه القيمة تكون درجة عامل العقود " درجة مرتفع" ،وأن أقل متوسط حسابي في الخيارات االستراتيجية
الدولية لدخول األسواق الدولية كان لعامل (االمتياز) حيث بلغ متوسطها الحسابي ( )4.121وهو بدرجة (مرتفع) با لرغم من أنه أقل قيمة من قيم الخيارات
االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية  ،كما بينت الدراسة أعلى متوسط حسابي لعوامل املتغير التابع – حجم االستثمارات األجنبية  -كان لعامل
ً
(الصادرات) حيث بلغت قيمته ( )4.351وهذه القيمة تصنف وفقا للمقياس املعتمد (مرتفع)  ،وأن عامل حجم األرباح جاء في املرتبة األخيرة بمتوسط
ً
حسابي مقداره ( )3.781علما بأن هذه القيمة هي قيمة مرتفعة ولكنها هي األ قل من بين قيم عوامل املتغير التابع .وعلى ضوء نتائج الدراسة فقد تم صياغة
التوصيات التالية :ضرورة اهتمام ورعاية الجهات الحكومية والخاصة ذات العالقة بتسهيل االجراءات القا نونية واالدارية واالقتصادية لتشجيع وجذب
االستثمارات األجنبية لألردن ،وتسهيل القيود واالجراءات بجميع أنواعها أمام حركة الصادرات والواردات من  /إلى األردن للدول االخرى حيث أثبتت الدراسة
أ همية هذا الجانب ،واهتمام الشركات األجنبية في املنتجات الدولية التي يتم انتاجها في األردن لجعلها منتجات منافسة في األسواق الدولية ،حيث أثبتت
الدراسة مستوى عالي لهذا الجانب.
الكلمات املفتاحية :الخيارات االستراتيجية الدولية؛ التراخيص ،االمتياز؛ العقود؛ االستثمارات األجنبية؛ الصادرات؛ الواردات؛ حجم األرباح.

املقدمة:
تعتبر األسواق الدولية فرص استثمارية وتسويقية كبيرة للشركات التي تسعى لزيادة حجم الصادرات ،والواردات ،واألرباح  ،وا لتوسع الدولي
واالستثماري خارج الحدود الدولية  ،وأن دخول األسواق الدولية يحتاج إلى خيارات استراتيجية وأدوات تسويقية دولية مختلفة عن األسواق املحلية ،وذلك
الختالفات تتعلق في تغير البيئات الدولية ،ف بعض املنظمات يرى أن خيار الترخيص الدولي يعبر الخيار األفضل لنشاطاته التجارية الدولية ،والبعض
األخرى يرى أن خيار االمتياز هو الخيار األنسب  ،وفي الحقيقة أن هناك بعض الظروف التي تحكم أي من الخيارات يعتبر األفضل في مجال االستثمارات
الدولية.
إزاء ظهور تكنولوجيا املعلومات ودخولها بشكل أساس ي وجوهري في حياة منظمات األعمال في كافة نشاطاتها السلعية والخدمية ،وتميزها
بالديناميكية العالية وسرعة التطوير وا لتغيي ر فقد بات يحكم املؤكد أن تهتم منظمات األعمال الدولية في األسواق الدولية  ،وكشف الفرص التسويقية
الدولية  ،وكيفية الدخول اليها واالستثمار فيها ،وحصولها على موقع متقدم في املنافسة الدولية.
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ومن خالل التطورات املستمرة واملتزايدة في النشاطات التجارية واإلنتاجية والصناعية جعلت منظمات األعمال الدولية تفكر في الخروج خارج حدود
الدولة الت ي تعمل بها ،فظهر مفهوم التسويق الدولي بشكله الحالي حيث ساعد على ذلك التطور التكنولوجي واملعلوماتي حيث أصبح التسويق الدولي ذو
طابع فكري متكامل يرقى بأن يكون فلسفة حياة للمنظمات وامل ستهلين الدوليين ،وأصبحت منظمات األعمال الدولية تسعى إلشباع حاجات ورغبات األسواق
في الدول التي تجد فيها فرصة للمنافسة سواء في األسواق الحالية أو املتوقعة ،األمر الذي يوفر للمنظمات حالة نمو وازدهار عالية وذلك بتدويل أسواقها
كما أن التسويق الدولي يعتبر من بين عوامل النجاح ملنظمات األعمال الربحية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ً
نظرا للظروف االقتصادية والسياسية وغيرها من الظروف التي تمر بها دول العالم في وقتنا الحاضر ،وتطور تفكير املنظمات الدولية في توسيع
نشاطاتها التجارية خارج حدود الدولة املنتجة ،وتوجه املنظمات الدولية إلى دول أخرى تجد فيها فرصة للمنافسة وتحقيق نمو في مبيعاتها وزيادة حجم
أر باحها ،ومع توفر وسائل تكنولوجيا املعلومات ووسائل التواصل االجتماعي فقد نشطت التجارة والتسويق الدولي بين الدول بشكل ملحوظ مقارنة في
الوقت السابق ،وأن األردن من بين الدول التي تقصدها املنظم ات الدولية في نشاطاتها التجارية ملا تتمتع به من بيئة اقتصادية جاذبه وبيئة آمنة ومستقرة
ً
ً
سياسيا وأمنيا اال ان حجم االستثمارات األجنبية قد تراجعت بنسبة  %6.6للربع األول من العام الحالي ،وأن ما قام به بعض الباحثون من دراسات سبقت
هذه الدراسة منها (:دراسة بوشمال 2012 ،و حسين )2010 ،قد كشفت وشخصت مواطن القوة والضعف ،ومن هنا فقد أرتى الباحث بأن يقوم بدراسة
الخيارات االستراتيجية الدولية املؤثرة على حجم االستثمارات األجنبية في األردن .ولغايات تحقيق أهداف الدراسة فقد تم صياغة اسئلة وتساؤالت الدراسة
كما يلي:
السؤال الرئيس :ما أثرالخيارات االستراتيجية الدولية التالية( :التراخيص ،االمتياز ،العقود) ،على حجم االستثمارات األجنبية من حيث (حجم
الصادرات ،حجم الواردات ،حجم األرباح) في األردن؟ وينبثق عن ا لسؤال الرئيس ثالث تساؤالت فرعية هي:
 .1ما أثر الخيارات االستراتيجية الدولية مجتمعة على حجم االستثمارات األجنبية من حيث (حجم الصادرات) في األردن؟
 .2ما أثر الخيارات االستراتيجية الدولية مجتمعة على حجم االستثمارات األجنبية من حيث (حجم الواردات) في األردن؟
 .3ما أثر الخيارات االستراتيجية الدولية مجتمعة على حجم االستثمارات األجنبية من حيث (حجم األرباح) في األردن؟
أهمية الدراسة:
تتمتع هذه الدراسة بأهمية خاصة تتمثل في الجوانب التالية:
أو ًال :االهمية العلمية :سلطت الدراسة الحالية الضوء على بعض املفاهيم املهمة في مجال الدراسة ،فقد تن أولت مفهوم تسويقية دولية :الخيارات
االستراتيجية الدولية ،التراخيص ،االمتياز ،العقود ،األسواق الدولية ،وحجم االستثمارات األجنبية  ،وحجم الصادرات ،وحجم الواردات ،وحجم األرباح
وغيرها من املفاهيم واألدبيات ذات العالقة بموضوع الدراسة.
ً
ثانيا :االهمية العملية :تساهم الدراسة في تقديم مجموعة من النتائج والتوصيات والت قد تساهم في تلسيط الضوء على بعض الخيارات االسترا تيجية
الدولية التي لها أ ثر في زيادة حجم االستثمارات األجنبية في األردن  ،كما أن الدراسة تقدم بعض التوصيات واالقتراحات للجهات الحكومية والخاصة ذات
ً
العالقات في موضوع الدراسة والتي قد تساهم أيضا في زيادة فاع لية وكفاءة االستثمارات األجنبية في األردن  ،كما أنها ستنير الطريق أمام أصحاب القرار
فيما يتعلق في التسويق الدولي وزيادة حجم االستمارات األجنبية في األردن.
فرضيات الدراسة
ً
استنادا إلى مشكلة الدراسة وأسئلتها تم صياغة الفرضيات على النحو اآلتي:
الفرضية الرئيسة :ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للخيارات االستراتيجية الد ولية (التراخيص ،االمتياز ،العقود) ،على حجم
االستثمارات األجنبية من حيث (حجم الصادرات ،حجم الواردات ،حجم األرباح) في األردن  .وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات التالية:
 .1ال يوجد أثر ذو دال لة احصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للخيارات االستراتيجية الدولية على حجم االستثمارات األجنبية من حيث (حجم الصادرات)
في األردن.
 .2ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للخيارات االستراتيجية الدولية على حجم االستثمارات األجنبية من حيث (حجم الواردات)
في األردن.
 .3ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للخيارات االستراتيجية الدولية ع لى حجم االستثمارات األجنبية من حيث (حجم األرباح) في
األردن.
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الخيارات االستراتيجية الدولية املؤثرة على حجم االستثمارات األجنبية في األردن
أنموذج الدراسة:
ً
وفقا ألسئلة الدراسة وفرضياتها ،وبالرجوع للدراسات السابقة فقد تم تطوير وصياغة أنموذج الدراسة على النحو اآلتي:
املتغيرالتابع
املتغيراملستقل

حجم االستثمارات االجنبية

الخيارات االستراتيجية الدولية

•
•
•

حجم الصادرات

التراخيص
االمتياز
العقود

حجم الواردات
حجم األرباح

املرجع :من اعداد الباحث باالعتماد على:
املرجع
املتغيرات
& Kimberly Amadeo (2018), & Canalicho, (2016), & Zeidman,( 2014),
املتغير املستقل
املتغير التابع

Horn&Chen, 2008
الضمور ( & )2010العمر))Kimberly, 2018) & )2007

التعريفات االجرائية:
قدمت ا لدراسة مجموعة من املفاهيم االجرائية ذات العالقة بطبيعتها واملتمثلة في املتغي رات املستقلة واملتغيرات التابعة وذلك على النحو اآلتي:
• التراخيص :تشير مجموعة االجراءات التي تكتمل فيما بينها ومنها ترخيص العالمات التجارية ،وإسم تجاري ،وغيرها من االصول غير امللموسة ،حيث
املرخصة للمنظمة املُرخص لها باستخدام تلك األدوات على منتجاتها مقابل قيمة مالية معينة تدفعها املنظمة املُرخص لها للمنظمة
تسمح الشركة م
صاحبة الترخيص  ،وقد تم قياسها من خالل فقرات االستبانة من (.)11-5
• االمتياز :أسلوب يتم بموجبه تقديم الدعم الفني والتكن ولوجي للشركة املمنوحة االمتياز للحفا ظ على مركز منتجها في األسواق وذلك من خالل
تقليل تكاليف االنتاج ،والتكاليف األخرى ،مقابل تبادل املنافع بين املنظمتين .وقد تم قياسها من خالل فقرات االستبانة من (.)20-12
• العقود :وهي مجموعة من التفاهمات واالتفاقيات بين منظمتين تقوم أحدهما بتقديم عقود صناعية مثل عقد الصيانة والخدمات والصناعة
وغيرها مقابل مردود يتفق عليه الطرفان وتوضيحه شروط وبنود العقد .وقد تم قياسها من خالل فقرات االستبانة من (.)28 -21
ً
ً
• حجم الصادرات :مجموع املنتجات التي تصدرها ا لشركات الدولية خارج األردن إلى الدول الخارجية سواء كانت تلك املنتجات مصنعة ك ليا أو جزئيا
أو منتجات اعادة البيع .وقد تم قياسها من خالل فقرات االستبانة م(.)36-29
• حجم الواردات :مجموع املنتجات التي تدخلها الشركات االستثمارية إلى االراض ي األردنية سواء كانت مواد خام أو منتجات مصنعة وتلحق بها
الخدمات املساندة بمختلف انواعها .وقد تم قياسها من خالل فقرات االستبانة من (.)45 -37
• حجم األرباح :وهي مجموع اإل يرادات مخصوم منها مجموع التكاليف والناتجة عن العمليات االنتاجية والبيعية لنشاطات الشركات الدولية في األردن.
وقد تم قياس ها من خالل فقرات االستبانة من (.)54 - 46
محددات الدراسة وحدودها:
 . 1محدد ات الدراسة:
واجهة الدارسة مجموعة من التحديات يمكن اجمالها بما يلي:
• حداثة املوضوع وعدم توفر دراسات في نفس املجال.
• سرية بعض املعلومات التي تن أولتها الدراسة.
• ضعف استجابة وحدة املعاينة على االستبانة الخاصة بالدراسة.
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 . 2حدود الدراسة:
• الحدود املكانية :شملت مجموعة من الشركات الدولية التي تمارس نشاطها التجاري والتجاري داخل األردن.
• الحدود الزمانية :غطت الدراسة الفترة الزمنية ما بين شهر تموز عام  2019ولغاية شهر شباط لعام .2020
• الحدود العلمية :تن أولت بعض املفاهيم التسويقية ذات العالقة في التسويق الدولي ،كما غطت الدراسة التعاريف االجرائية ملتغيرات الدراسة
واملتمثلة في الخيارات االستراتيجية الدولية (التراخيص  ،االمتياز ،العقود) وحجم االستثمارات األجنبية من حيث (حجم الصادرات ،حجم
الواردات ،حجم األرباح).

اإلطارالنظري والدراسات السابقة:
اإلطارالنظري:
التسويق الدولي:
املفهوم :يعتبر التسويق الدولي من املفاهيم التسويقية التي تبنتها منظمات األعمال الكبيرة وقد عرفت جمعية التسويق األمريكية التسويق الدولي على أنه
" مجموعة من العمليات الدولية لتخطيط وترويج وتسعير ونقل وعرض املنتجات الدولية لخلق نوع من ا لتبادل يحقق أهداف مشتركة بين املنظمات
واألفراد"( ،الخطبة .)2000 ،
أهمية التسويق الدولي:
يحتل التسويق الدولي مكانة مهمة تستفيد منها الدول جميعا ويمكن إيجاز هذه األهمية بما يلي(عفيفي:)2003،
 .1الفائدة من الصادرات :ال تتحد د الفائدة من الصادرات على توفير مورد أو موردين لالستثمارات  ،بل يعمل على دفع وتنمية النشاطات اإلنتاجية
ً
ً
والتجارية املحلية ،كما ويعمل التصدير أيضا على خفض تكاليف اإلنتاج وإتاحة الفرصة للتحكم باألسعار وأسعار السلع املحلية أيضا  ،كما أن
التصدير قد يعمل على تحسين القدرة الشرائية للمستهلك للمنتجات املحلية وخلق فرص عمل جديدة.
 .2الفائدة من الواردات :تتعدى الفوائد من الواردات إلى الحصول على منتجات أعلى جودة وأقل سعر مقارنة مع عدم وجود واردات في الدولة ،وكذلك
سد عجز العملية اإلنتاجية املحلية عن طريق استيراد املنتجات لس د حاجات املستهلكين وخلق توازن بين كميات املنتجات املعروضة ومقدار الطلب
وبالتالي تحقيق توازن في األسعار والقدرة الشرائية.
ً
ً
 .3االستفادة من االستثمارات األجنبية :وهنا تتحقق الفائدة عندما تقوم الشركات بتصدير رؤوس أموالها كليا أو جزئيا إلى دول أخرى لغايات االستثمار
ً
ألجل طويل حيث أن الفائدة تتحقق للدول املضيفة وللشركات العاملية معا.
أهمية دخول األسواق العاملية:
تن او لت العديد من الدراسات والكتب العلمية واملقاالت العوامل واملتغيرات العاملية التي تؤثر حجم االستثمارات األجنبية  ،بقصد تحديد ما ستجنيه
املنظمات فيما إذا قررت التوجه إلى األسواق الدولية ،فقد ذكر )Zhou, et al,2012 ( ،بعض العوامل التي لها ارتباط في موضوع الدراسة الحالية ،وذلك
على النحو التالي:
 .1االقتصاد الكلي :وهنا تأتي أهمية االشارة إلى أن يتمتع اقتصاد الدولة بثقة املنظمات الدولية ،وأن تكون العوامل االقتص ادية العامة جاذبة ومؤهلة
لعمل املنظمات الدولية التي ترغب في االستثمارات الدولية.
 .2تحسين جودة املنتج :عنما تقرر املنظمات الدولية انتاج أو بيع منتجاتها في جول أخرى يتطلب ذلك رفع مستوى جودة املنتجات للمستوى الذي يؤهلها
إليجاد فرصة استثمارية في الدول املستهدفة  ،حيث أن تلك األسواق الدولية ستكون فيها املنافسة ذات طابع يختلف عن املنافسة داخل الدولة
املنتجة.
 .3زيادة األرباح ونسبة التغطية :عندما تقرر املنظمات الدولية الدخول لألسواق الدولية ،فإن ذلك سوف يزيد نسبة املبيعات والذي ينعكس على مستوى
األرباح  ،كما أن املنظمات ا لدولية تزيد من عدد وحجم أسواق ها وبالنتيجة ينعكس على زيادة نسبة التغطية بوجود أسواق ومستهلكين دوليين جدد.
 .4توزيع نسبة املخاطر :جميع االستثمارات تحمل نسبة مخاطرة معينة تزداد وتقل حسب ظروف املنظمة والبيئة التي تعمل بها ،ولكن في الظروف الدولية
تأخذ نسبة املخاطر ونوعيتها خصوصية أخرى حيث تنعكس ظروف األسواق الدولية على نشاطات املنظمات مما يعزز موقف املنظمة في التخلص
من بعض املخاطر التي كانت تواجهها قبل دخولها لألسواق الدولية.
الخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق العاملية
تختلف خيارات دخول األسواق الدولية من منظمة إلى أخرى ،فكل منظمة تختار ما يناسبها من خيارات للدخول لألسواق الدولية ،فقد ذكر Canalichio,
)  Pete, (2016أهم هذه الخيارات ع لى النحو اآلتي:
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 .1الترخيص :عرف ) Canalichio, Pete, (2016هو تأجير أصل غير ملموس أو استئجاره  ،فقد تستأجر أو تؤجر املنظمات العالمة التجارية واالسم
التجاري ،وتشير العالمة التجارية إلى األصل الالملموس في املنتج ،وأن املنظمات تلجأ إلى التراخيص عندما ال تسمح قدراتها الفنية والتكنولوجية على
تحقيق براءات االختراع الالزمة ،وعند استئجار املنظمة للعالمة التجارية فأنه يسمح لها في تطبيق الذي تم استئجاره من الشركات األخرى ،ويحكم
العالقة شروط الترخيص وبنود االتفاقية بين جميع األطراف.
على الشركات التي تتوجه إلى عملية التصدير املباشر أو غير املباشر أن تقرر طرق توزيع منتجاتها في األسواق الدولية ،ففي حال التصدير املباشر
يتعامل املسوق الدولي مع وسيط بين الشركات املصدرة واملستوردة ،وفي حال التصدير املباشر فأن امل سوق الدولي يت ولى مسؤولية توزيع منتجاته
للمستهلك االجنبي مباشرة أو عن طريق ممثل محلي له في السوق املستهدف ( .)Czinkota,M. R.&Ronkainenm 2004
 .2االمتياز :عرف )  (Zeidman, 2014بأنه وسيلة املنظمات املا نحة لالمتياز في توسع منتجاتها بأسلوب موحد وتحت رقابتها النسبية ،من خالل مساهمة
ً
واستثمار املنظمات سالسل التوزيع عوضا عن اعتماها على ذاتها مواردها .في حين أن )  (Laher, 2010يرى أن االمتياز يشمل إشراف الجهة املانحة
على تنظيم عمليات االنتاج والرقابة عليها وعلى العمليات التشغيلية ،وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للحفاظ على مكانة وسمعة منتجاتها ،وقد
ً
تفرض شروطا لضمان نوعية املنتجات لتحقيق رضا العمالء وزيادة نسبة املبيعات.
 .3العقود :عرف )  (Horng, C., & Chen, W. 2008العقود على أنها اتفاق يحصل بين املنظمات املتطورة في املجاالت التكنولوجية والعملياتية مع
منظمات أخرى ال تمتلك نفس مستوى التطور ،مقابل حصول األولى جزء من أرباح التكنولوجيا واملنظمة الثانية تحصل على أرباح مقابل تقديمها
ً
منتجات متطورة وأفضل لألسواق ،وقد تتخذ العقود صيغ مختلفة مثل عقد الصيانة ،عقد الجودة ،وقد ظهر هذا الخيار حديثا حيث يركز على
توفير مرونة عالية ال توفرها الخيارات األخرى ،وتقوم العقود على املشاركة في الربح والخبرات واألسواق واالدارة وغيرها من املجاالت املهمة.
تلجأ بعض الشركات الدولية إلى اختيار أسلوب العقود كمدخل لألسواق الخارجية عنما تكون االجراءات السياسية والقانونية في الول غير مناسبة
لخيارات الدخول االخرى مثل التصد ير أو االمتياز ،واملفروض أن العقود يجب أن ال تستخدم كخيار لدخول األسواق األجنبية إال في حال إجبار
الشركات األجنبية بيع ملكيتها للمشاريع( ،قدو.)2009،
االستثمارات األجنبية
املفهوم:
 .1عرف ( مردواي ) 2004 ،بأن االستثمار األجنبي هو عمليو توظيف مؤقته لألموال بقصد الحصول على عوائد وفوائد في املستقبل.
 .2كما عرف (صيام )1997 ،بأن االستثمار األجنبي مجموعة من العمليات التي تهدف إلى تحقيق في زيادة الدخل ورأس املال األصلي ناتجة عن تدفقات
مالية في امل ستقبل.
 .3وقد عرف (النجار) 2000 ،االستثمار األجنبي املباشر بأنه أي استثمار يتم خارج الوطن في دول مضيفة من أجل تحقيق مجموعة من األهداف
واملنافع ألجل محدود.
 .4وعرفه( الهادي ) 2010،بأنه شكل من أشكال االستثمار يكون في دولة مضيفة تعود ملكيته إلى فرد أو شركة غير وطنية.
خصائص االستثمارات األجنبية:
يتميز االستثمار األجنبي املباشر بمجموعة من الخصائص يمكن ذكرها على النحو اآلتي (أبو قحف:)2010 ،
 .1يحقق روابط دائمة مع مؤسسات في دولة أجنبية.
 .2يحقق ضمان الرقابة والسلطة في عملية اتخاذ القرارات وإدارة االستثمارات.
 .3قيمة االستثمار األجنبي هي رأس مال املستثمر األجنبي.
 .4االستثمار األجنبي ال يقتصر على نوع من أنواع املنتجات بل يتن أول جميع أنواع املنتجات التي ممكن أن يكون له فرصة استثمارية فيها.
آثاراالستثمارات األجنبية:
تؤثر االستثمارات األجنبية في عدة مجاالت منها:
ً
 .1التجارة :تؤثر النشاطات التجارية على مستوى التدفقات النقدية الداخلية الناتجة عن التدفق املالي األجنبي ،كما أنها تؤثر على أيضا على مقدار
التدفقات النقدية إلى الخارج من أجل استيراد املستلزمات الصناعية واإلنتاجية واملواد الخام وغيرها( ،أبو قحف.)2010 ،
 .2العمالة :تساعد االستثمارات املباشرة في معالجو قضايا البطالة ونسب التشغيل حيث تفتح فرص التشغيل في البلد املستضيف ،وتوفر فرص عمل
في مختلف التخصصات والنشاطات( ،أبو قحف.)2010 ،
 .3التكنولوجيا :يعتبر التقدم التكنولوجي من العناصر املهمة التي تتمايز بها الدول عن بعض ها البعض ،وأن هناك فروقات في مستوى التقدم
التكنولوجي فيما بين الدول ،وان وجود استثمارات أجنبية في دولة ما يساعد على رفع املستوى التكنولوجي وإدخال أساليب تكنولوجية جديدة في
الدول املستضيفة( .براكاش ،و عساف.)2001 ،
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أشكال االستثمارات األجنبية:
تأخذ االستثمارات األجنبية أشكاال وأنواع مختلفة وذلك للع ديد من االعتبارات املختلفة ،وحيث أن هذه االعتبارات ديناميكية تختلف من نظام آلخر ومن
دولة ألخرى ،منها:
 .1حجم الصادرات الدولية :هو مجموع املنتجات من سلع وخدمات التي تنتجها دولة معينة وتثوم بشرائها من قبل املستهلكين في دول أخرى.
) ،)Kimberly, 2018يأخذ التصدير نمطين فقد تختار إدارة املنظمات نمط التصدير املباشر أو التصدير غير املباشر ،وأن االختيار بين هاتين
الطريقتين يعتم على أساس كيفية تدفق املنتجات والعمليات التجارية إلى املستورد األجنبي .كما أن القنوات التصديرية تتأثر بمجموعة من العوامل:
تحديد نوع قناة التوزيع ،طريقة اختيار القناة التسويقية الدولية ،إدارة العالقات واملنظ مات التسويقية ،البدائل املتاحة لقنوات التصدير
(الضمور.)2010 ،
 .2حجم الواردات :هي نقل املنتجات من مصدر خارج الدولة إلى داخل الدولة ،حيث أن الواردات تعتبر مصدر مهم للتجارة الدولية ،ويمكن استخدام
الواردات كمقياس للتوازن التجاري ،ففي حال تج أوزت نسبة الواردات للدولة على نسبة الصادرات هذا يعني أن حالة التوازن بهذه الظروف سلبية
(.) www.businessdictionary.com.
 .3حجم األرباح :هو مقدار املنفعة امل الية املتحققة من قيمة اإليرادات من خالل نشاط تجاري معين خالل فترة زمنية معينة موزعة على املصاريف
ً
والتكاليف ،وتحقيق الربح املستمر هو هدف كل شركة ،نتيجة لذلك يعتمد أصحاب األعمال على الربحية بجميع أشكالها املتعددة
(.)www.accountingcoach.com
الدراسات السابقة:
• دراسة حسين ( ،) 2010التسويق الدولي ودوره في اقتحام األسواق الدولية :استهدفت الدراسة بيان مفهوم التسويق الدولي بشكل خاص ،قامت
الدراسة بتناو ل التجارة اإللكترونية واألعمال الدولية ومفهوم التصدير واستراتيجياته وبعد اجراء وتحليل وتدقيق معلومات وبيانات الدراسة فقد
تبين أنه ال يوجد اختالف بين مفهوم التسويق والتسويق الدولي من حيث املبدأ وأن االختالف يأتي في مجال النطاق ،وبنظرة الشركات الدولية
للمسته لكين األجانب ،وأن سلوك املستهلك الدولي يتشابه في الحاجات األساسية ،أوصت الدراسة بزيادة االهتمام في دور التسويق الدولي في امارة دبي
لتتمكن تلك الشركات من مواكبة األسواق الدولية على أكمل وجه.
• دراسة بوشمال ( ،) 2012التسويق الدولي وتأثيره على تدفق االستثماراألجنبي املباشر– دراسة حالة الجزائر :هدفت الدراسة إلى مح أولة ابراز
أهمية التسويق الدولي في املؤسسات والشركات اإلنتاجية في ا لجزائر في ظل املنافسة الدولية ،ومعرفة مدى تشجيع وجلب االستثمارات األجنبية
امل باشرة ،استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة حيث تم تطبيق الدراسة على الشركات واملؤسسات في دولة الجزائر ،وقد خرجت الدراسة بمجموعة
من النتائج منها أن التسويق الدولي في الجزائر ال يؤدي الدور املناسب واملأمول منه ،وجود ضعف على واقع التسويق الدولي في الشركات الجزائرية،
أوصت الدراسة بضرورة االهتمام في التسويق الدولي والوصول إلى األسواق الدولية أينما كانت .
• دراسة الديوجي ،) 2018( ،أثرأنموذج األعمال في الخيارات االستراتيجية للدخول لأل سواق العاملية – اختباردورالوسيط الستراتيجية التسويق
الدوائي :سعت الدراسة إلى كشف أثر اختبار دور الوسيط استراتيجية التسويق الدوائي لدى الشركات الصناعية الدوائية في األردن واملدرجة في
سوق عمان املالي وبيان أثر عناصر الخيارات االستراتيجية في دخول األسواق العاملية على الشركات موضوع الدراسة ،شملت الدراسة ( )6شركات،
وقد تكون مجتمع الدراسة من ( ) 1800مفردة ،طبقت الدراسة العينة العشوائية ،بلغت العينة ( ) 317مفردة ،مستوى االدارة العليا والوسطى،
ً
خلصت الدراسة ( ) 307استبيان ،بينت الدراسة أن درجة توافر عناصر أنموذج االعمال كان مرتفعا  ،وأن الشركات تهتم في عناصر األنموذج بشكل
متباين ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تبني الشركات أنموذج االعمال بكافة عناصره  ،وتطوير استراتيجية التسويق الدوائي.
الطريقة واإلجراءات:
•

منهج الدراسة  :استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،حيث أنه املنهج األنسب إلجراء مثل هذه الدراسات.

•

مجتمع الدراسة  :تمثل مجتمع الدراسة في موظفي الشركات األجنبية العاملة في األردن والبالغ عدده ( )710شركة  ،حسب سجالت وزارة الصناعة
والتجارة والتموين عام .2020

•

عينة الدراسة :تم استخدام العينة املالئمة في الدراسة ،حيث تم استطالع آراء ( )391موظف من موظفي الشركات األجنبية العاملة في األردن،
وذلك من خالل استبانة تم تصميمها لهذه الغاية.
أداة الدراسة  :استخدمت الدراسة االستبيان كأداة لجمع بياناتها من عينة الدراسة ،وقد تكونت االستبا نة من جزأين ،الجزء األول يختص في
خصائص عينة الدراسة ،والجزء الث اني احتوى على مجموعة من الفقرات تجيب على أسئلة الدراسة وموجهه إلى عينة الدراسة.

•
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أساليب جمع املعلومات والبيانات:
اعتمدت الدراسة على نوعين رئيسيين من مصادر جمع املعلومات والبيانات هما:
 .1البيا نات الثانوية :تم الرجوع إلى االدبيات ذات العالقة واملتوفرة في املكتبات العلمية واملواقع اإل لكترونية املوثوق ،حيث تم االستعانة ببعض الكتب
العلمية املحكمة ،والدراسات واالبحاث ،واملقاالت العلمية املحكمة ،والرسائل الجامعية الرصينة  ،واملواقع االلكترونية العلمية.
 .2البيانات األولية :استخدمت الدراسة االستبيان لجمع بياناتها من عينة الدراسة ،حيث تطوير تم وتصميم استبيان متخصص لهذه الغاية.
• لغايات تحديد م ستوى درجة املوافقة لعينة الدراسة التي استخدمتها الدراسة في جمع بياناتها من عينة الدراسة ،فقد تم استخدام مقياس ليكرت
ال خماس ي ،وعلى النحو االتي:
جدول ( :)1مستوى درجة املو افقة على أسئلة االستبيان
موافق بشده

درجة املوافقة

5

موافق

محايد

غير موافق

4

3

2

غير موافق بشده
1

حددت الدراسة مستوى طول الفئة حسب املقياس التالي:
جدول ( :)2مستوى طول الفئة
مستوى

طول الفئة
2.33 – 1

ضعيف

3.66 – 2.34

متوسط

5 – 3.67

عالي

صدق أداة الدراسة وثباتها:
 .1الصدق الظاهري :إلثبات مدى صدق اداة الدراسة الظاهري ،عرض الباحث االستبانة على مجموعة متخصصة من الباحثين ،واالساتذة
الجامعيين ،وذوي الخبرة واملعرفة في مجالها  ،وقد تم االخذ بآرائهم العلمية وتنقيح االستبانة حتى وصلت إلى مرحلتها النهائية.
 .2ثبات االستبانة :تم تطبيق مع امل كرونباخ ألفا للتيقن من درجة ثبات فقرات أداة الدراسة (االستبانة).
جدول( :)3قيمة كرونباخ ألفا ملتغيرات الدراسة
الرقم

معامل كرونباخ الفا

عامل

0.882
0.806

1
2

التراخيص
االمتياز

3

العقود

0.877

4

حجم الصادرات

0.888

5

حجم الواردات

0.800

6

حجم األرباح

0.871

املعدل العام للثبات

0.854

بدراسة وتحليل جدول ( )3أعاله ،يظهر أن جميع قيم كرونباخ ألفا الخاصة في االستبانة  ،قد ترأوحت قيمتها ما بين ( ، )0.800 - 0.888وتعتبر جميع
هذ القيم مقبولة ألنه ا أكبر من ( )%70حسب ) ( Sekaran & Bougie, 2016وهذا مؤشر يؤكد على ارتفاع قيم كرونياخ ألفا ،مما يعني أن قيمة الثبات
ملتغيرات الدراسة عالية.
خصائص العينة:
بعد تفريغ بيانات الدراسة التي تم جمعها من العينة فقد ظهرت خصائص العينة املستجيبة كما يلي:
جدول ( :)4خصائص العينة
املتغير
ذكر
انثى
املجموع
 30عام وأقل
من  40 – 31عام
من  50 – 41عام
من  60 – 51عام
أكثر من  61عام
املجموع

النوع االجتماعي

الفئة العمرية

أقل من  1000دينار

التكرار
311
80
391
36
124
62
84
87
391
184

النسبة %
80
20
%100
9
32
16
21
22
%100
47
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مستوى الدخل بالدينار األردن ي

ظاهرالقرش ي
113
32
28
19
15
391
التكرار
217
101
73
391

من 2000 - 1001
من 3000 – 2001
4000 - 3001
5000 – 4001
أكثر من  5001دينار
املجموع

الجنسية
أردني
عربي
أجنبي
املجموع

30
8
7
5
3
%100
النسبة%
55
26
19
%100

بدراسة وتفسير نتائج الجدول ( ) 4نجد ان عدد الذكور املستجيبين في الدراسة ( )311مستجيب بنسبة ( )%80ومن االناث ( )80مستجيبة بنسبة
( ،)%20وان عدد املستجيبين حسب الفئة العمرية فقد أظهرت الدراسة أن اعلى فئة هي (  )40-31حيث بلغ تكرارها ( )124مستجيب ،بنسبة  ، %32أما
بخصوص عامل مستوى الدخل فقد كان اعلى تكرار لفئة الدخل ( أقل من  1000دينار) ،وأن أقل تكرار كان لفئة الدخل أعلى من  5001دينار حيث بلغ
تكرارها  184بنسبة  ، %9ومن حيث عامل الجنسية فقد بلغ أعلى تكرار للجنسية األردنية حيث كان تكرارها  217بنسبة  ، %55وأن أقل تكرار كان للجنسية
األجنبية حيث بلغت قيمة التكرار  73بنسبة .%19
وبتح ليل وتف سير خصائص العينة ح سب ما هو مبين بأعاله نجد ان تلك الخصائص تتوافق مع ا هداف الدراسة ويمكن االعتماد عليها في استخراج
نتائج الدراسة.
التحليل االحصائي لبيانات الدراسة
 . 1اختبار مالئمة أنموذج الدراسة () VIF
يتم استخدام هذا النوع من االختيارات للتأكد من درجة ومدى تداخل عوامل املتغير املستقل ،وبتطبيق اختبار  VIFتبين ،ن قيمه كانت أقل من
( )5مما يؤكد مدى صالحية مكونات املتغير املستقل ،والجدول رقم ( )5يوضح ذلك.
جدول ( :)5اختبارمالئمة أنموذج الدراسة ()V IF
أبعاد املتغير املستقل

ت

قيمة اختبارVIF

1

التراخيص

4.08

2

االمتياز

4.11

3

العقود

3.89

 . 2نتائج أسئلة الدراسة
استخرجت الدراسة املتوسط ات الحسابية لكل عامل من عوامل الخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية  ،وحجم االستثمارات
األجنبية  ،الجدول ( )6يظهر قيم املتوسطات الحسابية.
جدول ( :)6قيم املتوسط الحسابي للمتغيراملستقل
املحور

ت

اجابة عينة الدراسة على اسئلة املتغير املستقل (الع وامل الت س ويقية الدولية )
املتوسط الحسابي

املستوى

1

التراخيص

4.221

مرتفع

2

االمتياز

4.121

مرتفع

3

العق ود

4.501

مرتفع

4.281

م رتفع

املتوسط العام

اجابة عينة الدراسة على اسئلة املتغير التابع (حجم االستثمارات األجنبية )
1

حجم الصادرات

4.351

مرتفع

2
3

حجم ال واردات
حجم األرباح

4.011
3.781

مرتفع
مرتفع

4.047

مرتفع

املتوسط العام

بدراسة وتحليل جدول ( )6أعاله ،يتبين لنا أن معدل املتوسطات الحسابية تراوحت قيمها ما بين ( ) 3.781-4.501وهي جميعها تأتي ضمن درجة
(مرتفع) ،كما أظهر ذات الجدول أن أعلى متوسط حسابي للمتغير املستقل  -الخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية -كان لعامل (العقود)
حيث بلغ متوسطة الحسابي ( )4.501وهذا يؤشر على أن عامل "العقود" جاء بدرجة مرتفع  ،في حين أن أقل متوسط حسابي كان لعامل (االمتياز) حيث
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ً
بلغ املتوسط الحسابي (  )4.121وهو بدرجة ( مرتفع) أيضا  ،ولكنه أقل قيمة بين عوامل املتغير املستقل  .وبخصوص اجابات عينة الدراسة على فقرات
املتغير التابع  -حجم االستثمارات األجنبية  -فقد أ ظهر ذات الجدول أن أعلى متوسط حسابي كان لعامل (الصادرات) حيث بلغة قيمته ( )4.351وهذه
ً
القيمة تصنف وفقا للمقياس املعتمد (مرتفع) ،في حين أن عامل حجم األرباح جاء في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره ( )3.781علما بأن هذه القيمة
هي قيمة مرتفعة ولكنها هي األقل من بين قيم عوامل املتغير التابع.
 . 3اختبار فرضيات الدراسة:
قامت الدراسة باختباره فرضياتها الرئيسة والفرعية حسب قاع دة اتخاذ القرار التالية( :قاعدة القرار :تقبل الفرضية العدمية إذا كانت القيمة
املحسوبة أقل من القيمة الجدولية ،والقيمة املعنوية ( ،)SIGأكبر من  0.05ونرفض الفرضية العدمية إذا كانت القيمة املحسوبة أكبر من القيمة
الجدولية ،والقيمة املعنوية ( )SIGأقل من .)0.05
اختبار الفرضية الرئيسة:
ً
تم اختبار الفرضية الرئيسة وفقا للقاعدة أعاله ،والجدول رقم ( )7يبين نتائج االختبار.
جدول ( :)7نتائج اختبار الفرضية الرئيسية
 Fاملحسوبة

Sig F

R

R2

حالة الفرضية

46.77

0.000

0718

0.515

رفض

ً
ً
بدراسة جدول ( )7أعاله يظهر جليا أن قيمة ( )Fاملحسوبة هي ( )46.77وهي أكبر من القيمة الجدولية ،ووفقا لقاعدة القرار فأننا نرفض الفرضية
العدمية ونقبل الفرضية البديلة  ،أي أ نه يوجد تأثيرللخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسوا ق الدولية مجتمعة على حجم االستثمارات األجنبية،
ً
حيث أظهر االختبار أن قيمة بيرسون هي ( )0.718عند مستوى الدالة ( ،)0.05وبتطبيق ا لقاعدة فان هذه القيمة مرتفعة ،مما يؤكد علميا وجود تأثير
بدرجة عالية للخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية ( التراخيص ،االمتياز ،العقود ) على حجم االستثمارات األجنبية في األردن.
اختبار الفرضيات الفرعية:
ً
تم اختبار الفرضية الفرعية األولى وفقا للقاعدة السابقة ،والجدول رقم ( )8يبين نتائج االختبار.
جدول ( :)8نتائج اختبارالفرضية الفرعية األولى
 Fاملحسوبة

Sig F

R

R2

حالة الفرضية

51.25

0.000

0.733

0.537

رفض

ً
بدراسة جدول ( )8أعاله يظهر أن قيمة ( )Fاملحسوبة هي ( ) 51.25وهي أكبر من القيمة الجدولية ،ووفقا لقاعدة القرار فأننا نرفض الفرضية
العدمية ونقبل الفرضية البديلة ،أي أ نه يوجد تأثير للخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسوا ق الدولية مجتمعة على حجم االستثمارات األجنبية .وأن
ً
ً
قيمة بيرسون هي ( )0.733عند مستوى الدالة ( ،) 0.05ووفقا للقاعدة فان هذه القيمة مرتفعة ،مما يؤكد علميا وجود تأثير بدرجة عالية للخيارات
االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية على حجم االستثمارات األجنبية من حيث (حجم الصادرات) في األردن.
اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
ً
تم اختبار الفرضية الفرعية الثانية وفقا للقاعدة السابقة ،والجدول رقم ( )9يبين نتائج االختبار.
جدول ( :)9نتائج اختبار الفرضية ا لفرعية الثانية
 Fاملحسوبة

Sig F

R

R2

حالة الفرضية

49.86

0.000

0.698

0.487

رفض

ً
بدراسة جدول ( )9أعاله يظهر أن قيمة ( )Fاملحسوبة هي ( )49.86وهي أكبر من القيمة الجدولية ،ووفقا لقاعدة القرار فأننا نرفض الفرضية
العدمية ونقبل الفرضية البديلة ،أي انه يوجد تأثير للخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية على حجم االستثمارات األجنبية .وأ قيمة
ً
ً
بيرسون هي ( )0.698عند مستوى الدالة ( ،)0.05ووفقا للقاعدة فان هذه القيمة مرتفعة ،مما يؤكد علميا وجود تأثير بدرجة عالية للخيارات االستراتيجية
الدولية لدخول األسواق ا لدولية على حجم االستثمارات األجنبية من حيث (حجم الواردات) في األردن.
اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:
ً
تم اختبار الفرضية الفرعية الثالثة وفقا للقاعدة السابقة ،والجدول رقم ( )10يبين نتائج االختبار.
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جدول ( :)10نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة
 Fاملحسوبة

Sig F

R

R2

حالة الفرضية

51.25

0.000

0.701

0.491

رفض

ً
بدراسة جدول ( )10أعاله يظهر أن قيمة ( )Fاملحسوبة هي ( )51.25وهي أكبر من القيمة الجدولية ،ووفقا لقاعدة القرار فأننا نرفض الفرضية
العدمية ونقبل الفرضية البديلة ،أي انه يوجد تأثير للخيارات االستراتيجية ا لدولية لدخول األسواق الدولية مجتمعة على حجم االستثمارات األجنبية .وأن
ً
ً
قيمة بيرسون هي ( )0.701عند مستوى الدالة ( ،)0.05ووفقا للقاعدة فان هذه القيمة مرتفعة ،مما يؤكد علميا وجود تأثير بدرجة عالية للخيارات
االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية على حجم االستثمارات األجنبية من حيث (حجم األرباح) في األردن.

النتائج:
بعد االنتهاء من اجراء املعالجات االحصائية الضرورية لبيانات الدراسة ،فقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية:
نتائج اختباراسئلة الدراسة:
بعد اجراء املعالجات االحصائية أظهرت الدراسة النتائج التالية:
• أن معدل املتوسطات الحسابية ترأوحت قيمها ما بين ( )4.121 – 4.501وهي جميعها تأتي ضمن درجة (مرتفع).
• أعلى متوسط حسابي في الخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية كان لعامل (العقود) حيث بلغ متوسطة الحسابي ( )4.501وبهذه
القيمة تكون درجة عامل العقود " درجة مرتفع".
• أقل متوسط حسابي في الخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية كان لعامل (االمتياز) حيث بلغ متوسطها الحسابي ( )4.121وهو
بدرجة (مرتفع) بالرغم من أنه أقل قيمة من قيم الخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية.
ً
• أعلى متوسط حسابي كان لعامل (الصادرات) حيث بلغت قيمته ( )4.351وهذه القيمة تصنف وفقا للمقياس املعتمد (مرتفع).
• وبينت الدراسة أن عامل حجم األرباح جاء في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره ( ) 3.781علما بأن هذه القيمة هي قيمة مرتفعة ولكنها هي األ قل
من بين قيم عوامل املتغير التابع.
نتائج اختبارفرضيات الدرا سة:
• وجود تأثير عالي ذو داللة احصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية مجتمعة (التراخيص ،االمتياز،
العقود) على حجم االستثمارات األجنبية (حجم الصادرات ،حجم الواردات ،حجم األرباح) في األردن.
• وجود تأثير عالي ذو داللة احصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية مجتمعة على حجم االستثمارات
األجنبية (حجم الصادرات) في األردن.
• وجود تأثير عالي ذو داللة احصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية مجتمعة على حجم االستثمارات
األجنبية (حجم الواردات) في األردن.
• وجود تأثير عالي ذو داللة احصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية مجتمعة على حجم االستثمارات
األجنبية (حجم األرباح) في األردن.
التوصيات:
بناء على ما أفرزته الدراسة من نتائج تم صياغة التوصيات التالية:
• ضرورة اهتمام الجهات الحكومية والهيئات الخاصة بخيار (العقود) كأحد الخيارات االستراتيجية الدولية في االستثمارات األجنبية في األردن  ،حيث
أثبتت الدراسة الحالية ان (خيار العقود) قد جاء في املرتبة األولى.
• زيادة االهتمام في (خيار االمتياز) كأحد الخيارات االستراتيجية لزيادة االستثمارات األجنبية في األردن  ،حيث أثبتت هذه الدراسة أن (خيار االمتياز) قد
جاء في املرتبة األخيرة من بين الخيارات التي تم دراستها.
• ضرورة اهتمام ورعاية الجهات الحكومية والخاصة ذا ت العالقة بتسهيل االجراءات القانونية واالدارية واالقتصادية لتشجيع وجذب االستثمارات
األجنبية لألردن.
• تسهيل االجراءات بجميع انواعها أمام حركة الصادرات والواردات من  /إلى األردن للدول االخرى ،حيث أثبتت الدراسة أهمية هذا الجانب.
• اهتمام الشركات األجنبية في املنتجات الدولية التي يتم انتاجها في األردن لجعلها منتجات منافسة في األسواق الدولية ،حيث أثبتت الدراسة مستوى
عالي لهذا الجانب.
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• تشجيع االستثمارات الخارجية في األردن وذلك من خالل توفير البيئة االستثمارية املنافسة.
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Abs tract: The study aimed to discover the impact of international strategic options on the size of foreign investment
in Jordan, the study examined the impact of following international strategic options: (licenses, concessions,
contracts), on the size of foreign investments in Jordan: (size of exports, size of imports, size of profits), the study
used the descriptive analytical method, study population consisted of foreign employees in that companies that
working in Jordan. convenience sample was used, special questionnaire was designed to survey the sample
opinions, and collect study data, the study distributed (410) questionnaires on the study sample, the study carried
out a survey study to ensure the representative sample, (391) questionnaires were retrieved, SPSS package and
statistical methods were used, the study showed a set of results, including: the arithmetic averages ranged were
between (4.501 - 4.121) and they all come within a (high) degree, and that the highest arithmetic mean in the
international strategic options for entering international markets was for the factor (contracts), the degree of the
“contract” factor was "a high", and that the lowest arithmetic mean in the international strategic options for enteri ng
international markets was the “concession” factor with arithmetic average (4.121) which is (high) although, the
study also showed the highest mean of the dependent variable - the volume of foreign investments was “exports ”
with value (4,351) and this value is classified according to the adopted scale is (high), and the profit size factor came
in the last rank with an arithmetic average of (3.781), in the light of the results of the study, the following
recommendations have been formulated: the necessity of attention and care of governmental and private
organizations to take care of facilitating legal, administrative and economic procedures to encourage and attract
foreign investment to Jordan, facilitating restrictions and procedures of all kinds in front of the movement of exports
and imports from / to Jordan, and increasing the interest of foreign companies in international products that are
produced in Jordan to make them competitive products in international markets..

Key words: international strategic options; licenses; concessions; contracts; foreign investment; exports; imports;
volume of profits.
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امللخص:

ً
هدفت الدراسة إلى تحديد دور القيادة اإلستراتيجية في تحقيق املنظمة الذكية في شركة جوال لالتصاالت الخلوية الفلسطينية ،وذلك نظرا ألهمية
القيادة اإلستراتيجية في نجاح املنظمات ،وما تلعبه من دور في تحقيق املنظمات الذكية ،وتعزيز الفرص أمامها لتحقيق التقدم في مواجهة املنظمات األخرى
املنافسة لها.
لقد تمثل مجتمع الدراسة بشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوا ل ،ولتحقيق أهداف الدراسة قامالباحثان بتطوير أداة الدراسة (اإلستبانة)،
والتي تكونت من ( )35فقرة ،وقد استهدفت قيادات املهام االشرافية في هذه الشركة.
وتوصلت ا لدراسة إلى وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )P ≤ 0.05للقيادة اإلستراتيجية بأبعادها على تحقيق املنظمة الذكية
بأبعادها مجتمعة.
الكلمات املفتاحية :القيادة اإلستراتيجية؛ املنظمات الذكية؛ االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.

املـقدمــة:

ً
تعتبر املسائل التنظيمية ذات أولوية ع إلىة ،وأهمية عامة في عالم من املنظمات ،ومع ذلك ال يزال الوعي العام للمنظمات غامضا إلى حد ما
)  .)Schwaninger, 2008,1وهذا يتطلب فهم الصناعة التي تعمل بها املنظمة ،أهدافها اإلستراتيجية ،صورتها امل إلىة  ،املشهد التنافس ي  ،والعوامل األخرى
ً
ذات الصلة ) .(Silber & Kearny, 2009, 5وأصبح استخدام أسإلىب استراتيجية دينامكية يشكل حجر الزاوية في تحقيق امليزة التنافسية وتحديدا في
ً
وصوال إلى بناء منظمة قادرة على أن تكيف كافة
بيئة املنظمات السلعية والخدمية  ،والتي تمكن املنظمات من التوجه نحو عصر املنافسة باالستدامة
قابلياتها ٕوامكانياتها املعاصرة مع املتغيرات الطبيعية وغير الطبيعية (الطائي  ،الصائغ وهادي.)2013 ،

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية القيادة اإلستراتيجية في نجاح املنظمات  ،وما تلعبه من دور في تحقيق املنظمات الذكية  ،لذا فقد تسهم هذه
الدراسة في تشجيع املنظمات للسعي لتحقيق خصائص املنظمة الذكية بما يعزز الفرص أمامها لتحقيق التقدم والريادة وتعزيز موقعها وتفوقها في
مواجهة املنظمات األخرى املنافسة لها ،وما يتطلبه ذلك من اعتماد إلى ات معاصرة في التنظيم وامتالك ابعاد القيادة اإلستراتيجية الذكية ،ويعد هذا
ً
ً
ً
املوضوع من املواضيع الحديثة نسبيا والتي تلقى اهتماما متزايدا من قبل املنظمات غير التقليدية والباحثين  ،وهذه الدراسة يمكن ان ينتج عنها توصيات
ومقترحات تفيد ً
كال من املنظمات والباحثين مما يشكل اضافة هامة في هذا املجال.

قرمش & النجار

القيادة اإلستراتيجية ودورها في تحقيق املنظمة الذكية.....
أهداف الدراسة:

 . 1التعرف إلى األهمية النسبية ملمارسة القيادة اإلستراتيجية بين قيادات ومدراء املستوى األول في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.
 . 2التعرف إلى األهمية النسبية للمنظمة الذكية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.
 . 3التعرف إلى أثر القيادة اإلستراتيجية في تحقيق املنظمة الذكية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.
مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة في تحقيق املنظمة الذكية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال .حيث تواجه الشركة العديد من التحديات
ً
وصوال إلى بناء منظمة قادرة على التكيف في
خاصة مع وجود شركات منافسة لها  ،وكيفية مواجهة هذه التحديات باستخدام أس إلىب وإلى ات استراتيجية
ظل البيئات الدينامكية ،حيث قرر الباحثان أن تكون الدراسة مع قيادات ومدراء املهام االشرافية في شركة جوال .
أسئلة الدراسة:
تتمثل الدراسة في السؤال الرئيس اآلني ما دور القيادة اإلستراتيجية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال بتحقيق املنظمة الذكية؟
وينبثق التساؤالت الفرعية اآلتية عن السؤال الرئيس:
• ما درجة األهمية النسبية للقيادة اإلستراتيجية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال ؟
• ما درجة األهمية النسبية للمنظمة الذكية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال ؟
• ما أثر ممارسة القيادة اإلستراتيجية في تحقيق املنظمة الذكية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال ؟
فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى :H 0 1 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )P ≤ 0.05للقيادة اإلستراتيجية بأبعادها (الرؤية املستقبلية ،إدارة
التغيير ،القيادة االبتكارية ،اليقظة اإلستراتيجية) في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة (التعلم املستمر ،فهم البيئة ،الذكاء الجماعي) في شركة
االتصاالت الخلوية الف لسطينية جوال.
وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:
 :H 0 1 -1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )P ≤ 0.05للرؤية املستقبلة في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركة االتصاالت
الخلوية الفلسطينية جوال.
 :H 0 1 -2ال يوجد أثر ذو داللة إحصا ئية عند مستوى داللة (  )P ≤ 0.05إلدارة التغيير في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركة االتصاالت
الخلوية الفلسطينية جوال.
 :H 0 1 -3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05للقيادة االبتكارية في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركة االتصاالت
الخلوية الفلسطينية جوال.
 :H 0 1 -4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )P ≤ 0.05لليقظة اإلستراتيجية في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركة
االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.

شكل ( :)1أنموذج الدراسة

ً
املصدر :االنموذج من تصميم الباحثان اعتمادا على :املتغيراملستقل ،)B arringer & Ireland, 2016( :املتغيرالتابع. ) Albrecht, 2003( :
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الدراسات السابقة

ً
أوال :الدراسات في البيئة العربية:

• دراسة األكلبي ( :)2018هدفت الدراسة التعرف إلى خصائص ممارسات القيادة اإلستراتيجية في جامعة شقراء وكلياتها في اململكة العربية السعودية،
وكذلك الوصول إلى واقع األداء املؤسس ي فيها ،وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :ضعف الخطوات العملية واإلجراءات التنفيذية
لالستفادة من الكفاءات املتميزة واملمارسات العملية الستقطاب عناصر مميزة والحرص عليها .ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة بناء وإعالن
القيادات اإلستراتيجية للتوجه االستراتيجي لبناء ثقافة تنظيمية إيجابية داعمة لألداء املؤسس ي ودعم العمل الجماعي ً
بدال من العمل الفردي وبناء
ثقافة االبداع واالبتكار .
• دراسة أحمد وإسماعيل ( :)2018هدفت الدراسة إلى التحقق من عالقة االرتباط وا لت أثير بين أبعاد التمكين وخصائص املنظمة الذكية لدى املدراء
في منظمات األعمال في محافظة دهوك واستند البحث على األدبيات السابقة في تقديم اإلطار النظري ملتغيرات البحث )التمكين وأبعاده وخصائص
املنظمة الذكية)  ،ومن أهم نتا ئج الدراسة :وجود تأثير معنوي ألبعاد التمكين في املنظمة الذكية  ،وأوصت الدراسة بضرورة منح الصالحيات
واملسؤوليات لألفراد العاملين من أجل مواجه ة التغيرات والقدرة على االستجابة السريعة لها مما يعزز قدرة املنظمة للتحول إلى منظمة ذكية.
• دراسة راض ي وحسين ( :)2017هدفت الدراسة التعرف إلى الدور الذي تلعبه أ بعاد التعلم التنظيمي في التحول إلى منظمة ذكية في عينة من جامعات
الفرات األوسط ،واختبار تأثيرها في أ بعاد املنظمات الذكية في الجامعات املبحوثة ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية
بين أ بعاد التعلم التنظيمي وأبعاد املنظمة الذكية ،وأن قدرة املنظمة على تحقيق امليزة التنافسية تعتمد على طاقتها في التعلم .ومن التوصيات التي
قدمت ضرورة غرس م فهوم التعلم بين جميع العاملين في الكليات ،وبحيث ال تجعلهم يشعرون أنه عمل إضافي.
• دراسة طوالن ) :)2016هدفت الدراسة إلى املس أهمة في التعرف إلى أثر القيادة اإلستراتيجية في اعداد وبناء القيادات املستقبلية وزيادة قدراتهم نحو
ً
ً
االبتكار واإلبداع في أداء العمل .ومن أهم النتائج التي توصلت إليه ا الدراسة أن القائد االستراتيجي يلعب دورا هاما في تخطيط املسار املنهي للقيادات
املستقبلية ،وأنه ال يمكن ألي منظمة وخاصة شركات قط اع البترول أ ن تستثمر في ش يء أعظم من استثمارها في القيادة اإلستراتيجية وقد أوصت
الدراسة ،بضرورة أن تتضمن ممارسات القيادات اإلستراتيجية وجود رؤية واضحة وتوجهات مستقبلية بشأن إعداد وبناء القيادات املستقبلية.
• دراسة فرعون  ،العنزي والخالدي ( :)2015هدفت الدراسة ا لتعرف إلى استراتيجية ريادية األعمال وعالقتها ومدى تأثيرها في تطوير أ نموذج املنظمات
الذكية في شركات االتصاالت املتنقلة بالعراق (زين العراق ،اساسيل ،وكورك)  .وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :وجود عالقة
ارتباط معنوية بين استراتيجية ريادية األعمال وتطوير املنظمة الذكية مما يشير إلى أنه كلما تزايد االهتمام واستخدام استراتيجية ريادية األعمال كلما
ارتفعت القدرة ة على تطوير املنظمات الذكية .
• دراسة الوكيل ( :)2015حيث هدفت الدراسة إلى تحديد نوعية العالقة بين نمط ومكونات القيادة اإلستراتيجية بوحدات اإلدارة املحلية بمحافظة
القاهرة والفع الية التنظيمية لهذه الوحدات  ،وكذلك التعرف إلى األ ثر املترتب من نمط هذه القيادة على الفعالية التنظيمية  ،حيث أظهرت نتائج
الدراسة أن هناك عالقة معنوية بين نمط القيادة االسراتيجية والفعالية التنظيمية ،وأن دور القيادة االسراتيجية وتحقيق الفعالية التنظيمية
يتطلب وجود الخبرة والتأهيل العلمي املناسبين لدى األفراد ،وأوصت الدراسة بأن على املنظمات حتى ترسخ الفكر القيادي لنمط القيادة
االسرااتيجية  ،أن تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة ،ووضع نظم للتحفيز املعنوي واملادي.
ً
ثانيا :الدراسات في البيئة األجنبية:
• دراسة )  ( Ismail, Kanesan and Muhammad , 2 0 1 8هدفت الدراسة إلى تحديد ما إذا كان تع اون املعلم هو وسيط للقيادة اإلستراتيجية وجودة
التدريس في املدارس  ،حيث تم اشراك  300معلم في املدارس الثانوية الرفيعة املستوى في كيالنتان ،ما ليزيا .وأظهرت النت ائج أن تع اون املعلم هو وسيط
جزئي للمتغير املستقل (القيادة اإلستراتيجية) واملتغير التابع (جودة التدريس) ،وأ ن القيادة في املدارس قادرة على رفع وتحسين الروح املعنوية للمعلمين
خاصة عندما يظهر املعلمون التز ًاما ً
كبيرا بعملهم .واوصت الدراسة بضرورة تعزيز املمارسات التعا ونية بين املعلمين لتحسين جودة التدريس في
مدارسهم  ،والذي يساعد بدوره على تحسين التميز املدرس ي.
• دراسة )  :(Daud and Hanafi, 2 0 1 8هدفت الدراسة التعرف إلى تأثير أسلوب قيادة املحيط األزرق على اتخاذ القرارات اإلستراتيجية من خالل الدور
املعدل للذكاء الع اطفي ،حيث شملت عينة الدراسة القادة من املستوى املتوسط فأعلى من شركات االرتباط الحكومية املختارة في ماليزيا  ،وأهم ما
توصلت إليه الدراسة :وجود تأثير معتدل إيجابي للذكاء العاطفي على العالقة بين أسلوب قيادة املحيط األزرق وصنع القرار االستراتيجي  ،كما يمكن
استخدام الذكاء العاطف ي كمؤشر لألفراد الذين سيصبحون قادة في مؤسساتهم.
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• دراسة )  :(Bilgin, Bilgin and Kilinc, 201 7هدفت الدراسة إلى استكشاف كيف وعلى أي مستوى تحقق منظمات املجتمع املدني تطبيقات القيادة
اإلستراتيجية  ،يشمل نطاق الدراسة الجمعيات الخيرية التركية التي لها عمليات دولية تحت إسم منظمات املجتمع املدني .وتم جمع البيانات من
مقابالت مديري املؤسسات الخيرية  ،وقد أظهرت النتائج أن مدراء الجمعيات الخيرية ال يملكون أي ممارسات قيادية إستراتيجية لتحديد الهدف
االستراتيجي للمنظمة ،وتنمية رأس املال البشري .لكنهم يسعون بقوة لتطبيق القيادة اإلستراتيجية من أجل استكشاف والحفاظ على الكفاءات
األساسية في املنظمة  ،وتوص ي الدراسة بأنه ينبغي أن تلجأ منظمات املجتمع املدني بطريقة مخططة وواعية إلى تطبيق القيادة اإلستراتيجية مما سيوفر
لهم ميزة املن افسة في مجاالت نشاطهم واملس أهمة في أنشطتهم التشغيلية.
• دراسة ( :(Olzak, 2 016قدمت هذه الدراسة معلومات قيمة عن فرص وإمكانيات تطبيق ذكاء األعمال في املنظمات ،حيث وفرت املعرفة واالسس
النظرية والتجريبية حول التطوير الشامل لذكاء األعمال في املنظمة ،وقد تم تحديد األهداف البحثية اآلتية :تحديد املفاهيم املتعلقة باستقصاء
املعلومات في املنظمة  ،تحديد استخدام استقصاء املعلومات في املنظمة ،تقييم مدى بلوغ املنظمة الستقصاء املعلومات ،بحث واستقصاء العوامل
التي تسمح للمنظمة بتحقيق نجاح ذكاء األعمال وبالت الي الحصول على نتائج أعمال أفضل .ومن أهم نتائج هذه الدراسة هو أن استقصاء املعلومات
قد يكون حافزا التخاذ قرارات أكثر فع الية ،وتحسين العمليات التجارية واألداء التجاري ،وكذلك القيام بأعمال تجارية جديدة.
• دراسة (  : (Silingiene and Skerien e , 2 0 1 6لقد هدفت الدراسة التعرف إلى الروابط بين الذكاء الروحي للقائد وجودة خدمة املن ظمة  ،حيث كشفت
الدراسة عن نظرة جديدة في التعبير عن القيم الروحية في املنظمات .وقد أظهرت النتائج عن وجود العديد من نقاط االلتقاء بين الذكاء الروحي للقائد
ً
وجودة خدمة املنظمة  ،حيث أن كال املفهومين سعيا لتحسين مستوى الفرد  ،أحدهما على املستوى الشخص ي  ،واآلخر على املستوى املنهي .ويسا هم الذكاء
الروحي للقائد إ ذا ما استخدم من مقبل قادة املنظمة في األنشطة إلىومية إلى تشكيل ً
قيما وأس اليب جديدة تتجلى في سلوك قائد املنظمة وثقافة املنظمة،
ويساعد القائد في فهم تصورات العمالء وتوقعاتهم وإعداد مواصفات أكثر مرونة لجودة الخدمة  ،مما يؤدي إلى تغيير وتحسين جودة خدمات املنظمة
املقدمة للعميل على املستويين الفردي والتنظيمي.

اإلطارالنظري:

ً
أوال :القيادة اإلستراتيجية
تركز القيادة اإلستراتيجية على بناء مستقبل املنظمة ،وتعمل على االستغالل األمثل للموارد املتاحة املادية والبشرية  ،وتعمل على دراسة واقع
ً
املنظمة والتنبؤ باملستقبل تمهيدا لتحقيق رؤية املنظمة ورسالتها ،وذلك من خالل االستفادة من املهارات والقدرات التي يتميز بها القائد االستراتيجي ،والتي
تمكنه من إحداث التغيير لجعل املنظمة متواكبة مع املتغيرات البيئية ،وتمكينها من االستمرار واالزدهار ،وتكمن أهمية القيادة اإلستراتيجية في تحقيقها
للنضج املنظمي من خالل تحسين األداء واكتشاف القيادات اإلستراتيجية واعدادها وتجهيزها  ،حيث تعتبر القيادة اإلستراتيجية الركيزة األساسية لنجاح
ً
املنظمات وتطورها ،وتزداد أهميتها في املنظمات العامة وفقا لطبيعة العمل والقوانين والخدمات التي تقدمها هذه املنظمات ،ف القيادة اإلستراتيجية ال
ً
تركز فقط على النتا ئج في األجل القصير بل تركز أيضا على تعظيم العائد الذي تحققه املنظمة بما يس أهم في نضوجها واستمراريتها على املدى البعيد (عبد
الرحيم.)2019 ،
إن القيادة اإلستراتيجية تنطوي على عملية تأثير تعنى بتيسير وتسهيل أداء املهام الجماعية ،أما ما يمكن للقادة التأثير فيه فيتضمن العديد من
األمور ):(Yukl, 2010, 9, 23
• تفسير األحداث الخارجية من قبل األعضاء.
• اختيار األهداف واالستراتيجيات.
• تخصيص املوارد لألنشطة واألهداف وتحفيز األعضاء لتحقيقها .
• الثقة املتبادلة والتعاون بين األعضاء.
• تنظيم وتنسيق أنشطة العمل.
• التعلم وتبادل املعارف الجديدة من قبل األعضاء  ،وتنمية مهاراتهم .
 .1أبعاد القيادة اإلستراتيجية
• الرؤية املستقبلية:
ُتعتبر الرؤية الواضحة واملقنعة من قبل قيادة املنظمة مفيدة لتوجيه التغيير في املنظمة وحتى يدعم الناس التغيير الجذري في املنظمة يجب أن
يكون لديهم رؤية مل ستقبل أفضل بما يكفي لتبرير التضحيات واملصاعب التي يتطلبها التغيير ،إن الرؤية الواضحة لدى قيادة املنظمة تساعد على توجيه
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وتنسيق القرارات واإلجراءات آلالف األش خاص الذين يعملون في مواقع متفرقة  ،ويجب أن تكون هذه الرؤية بسيطة ،واقعية ،وذات مصداقية ،وتؤكد
على األهداف اإليديولوجية البعيدة ً
بدال من الفوائد امللموسة اآلنية ،فالرؤية يجب ان توفر األمل ملستقبل أفضل واإليمان بأنه سيتم تحقيقه ً
يوما ما .
)(Yukl, 2010, 309-310
• إدارة التغيير:
يعتبر دور القادة في املنظمة مهم للغاية في التنفيذ الناجح للتغيير التنظيمي املخ طط له  ،وهذا يؤكد على ضرورة أن يفهم القادة الجانب اإلنساني
ً ً
عامال هاما مقارنة باملوارد والبنية التحتية ) .)Bakari, Hunjra & Niazi, 2017
للمنظمات الذي يعتبر
تمثل القيادات اإلدارية القلب املحرك للمنظمات بشكل عام وللتغيير على وجه الخصوص ،وهذا يتطلب من هذه القيادات القدرة على الرؤية
الواضحة للتغيير االستراتيجي ،وكذلك القدرة على مشاركة االخرين لهذه الرؤية لضمان والئهم حتى يصبحوا جزءا ال يتجزأ من عملية التغيير وليس فقط
متأثرين فيها ( جواد وجابر .)2017 ،
• القيادة االبتكارية:
ً
ُيعد االبتكار واحد من أكثر العوامل أهمية للميزة التنافسية في املنظمات املعاصرة ،ومع ذلك  ،ال يشجع القادة دائما سلوكيات املوظفين التي تعتبر
حيوية لالبتكار في املنظمة ).)Kremer, Villamor & Aguinis, 2019
فالقائد املبتكر يتسم باملثابرة ويدرك أهمية االبتكار في العمل ويهتم بأس اليب التفكير الجديدة  ،وعليه أن يعمل على توظيفها في املنظمة حتى يتسنى
له رفع الكفاءات اإلنتاجية للعاملين معه  ،ولديه القدرة على حل املشكالت ،وإدارة األزمـات ( الشهراني .)2018 ،وهناك العد يد من التوصيات التي يمكن
تقديمها للمدراء ليصبحوا قادة ابتكار بما في ذلك اإلجراءات والتدخالت امل حددة التي يمكن تنفيذها من أهمها  :تصميم الفرق بشكل استراتيجي  ،وإدارة
التفاعالت مع من هم خارج الفريق  ،إضافة إلى ضرورة إظهار الدعم كقائد ،وعرض الدعم التنظيمي  ،وكذلك إدارة األداء بشكل فعال ( .(Kremer,
Villamor & Aguinis, 2019

• اليقظة اإلستراتيجية:
ُتعني اليقظة اإلستراتيجية أن يكون هناك تفكير استراتيجي استباقي كجزء من العمل يمارس من قبل جميع املوظفين في جميع املستويات اإلدارية ،
وهو ما يعني في جوهره أن تكون املنظمة متعلمة لتبقى ناجحة ،إن الهدف من اليقظة اإلستراتيجية هو كشف االشارات الخفية والتغيرات املحتملة
والتحوالت العميقة ،التي ترتكز على جمع وتحليل ونشر املعلومات املناسبة والضرورية التخاذ القرارات ،وهذا األمر يحتاج إلى قيادة استراتيجية تدير
ً
ً
العمل بفكر استراتيجي ،ومراقبة التغييرات بشكل دائم الجراء ما يلزم ،وربما استباق األحداث للتقليل من آثارها  ،ويمثل ذلك امتيازا تنافسيا بالنسبة
للمنظمة التي تقوم به (الزهيري.)2018 ،
ً
ثانيا :املنظمة الذكية
إن االهتمام باملنظمات الذكية قد أزداد بتأثير الحاجة إلى أن تكون املنظمات أكثر قدرة على التنافس واالستمرار وقد برز دور املنظمات الذكية
كمفهوم معاصر من خالل تطوير االفراد االذكياء داخل املنظمة  ،ثم تطوير املنظمة ككل  ،وهو ما يستلزم بالدرجة األولى توافر العقول املتميزة بذكائها
وقدرتها على استثمار املوارد  ،وتسخيرها لصالح تميز منظم اتهم  ،اضافة لقدرتها على التعلم  ،ألنه ومن خالل التعلم ستتمكن املنظمة من تحقيق أ هدافها
وتحقيق االداء املتميز لعامليها وهذه من أهم اسباب تحقيق املنظمة الذكية (راض ي وحسين .)2017 ،ومن القواسم املشتركة بين املنظمات الذكية وجود
قيادة ذكية على املستويين التنفيذي ومجلس اإلدارة ،حيث يقف على رأس كل منظمة ذكية قيادة ذكية  ،وقادة حيويون ومنفتحون ،ولدى هؤالء القادة
ومنظماتهم نظام إنذار مبكر يمك نهم من البقاء أذكياء وقبل منافسيهم ) .)Jackson & Finkelstein, 2005
 .1ابعاد املنظمة الذكية
• التعلم املستمر:
تخلق ا لتغييرات التنظيمية الحاجة إلى بيئات تعلم مستمرة تدعم التطوير الذاتي للموظفين وهذا يفترض أن الناس قادرون ليس فقط على مراقبة
ً
سلوكياتهم ،ولكن أيضا على إدراك السلوكيات والنتائج األكثر مالءمة ومرغوبة  ،يحتاج التطوير الذاتي للموظفين إلى االسترشاد باملدراء وأخصائيي املوارد
البشرية الذين يسهلون عملية التعلم من خالل تقديم املالحظات  ،التدريب  ،واملوارد الالزمة للتنمية  ،وتقدم املنظمات التي تنش ئ ثقافات تعلم مستمرة
مكافات للموظفين وذلك الستخدامهم املهارات واملعرفة الجديدة في الوظيفة  ،والذ ي بدوره يعزز وعي املوظفين بالحاجة إلى اكتساب املعرفة واملهارات
والقدرات طوال حياتهم املهنية وقيمتها ) .(London & Smither, 1999
• فهم البيئة:
تعرف بيئات التعلم الذكية بأنه ا بيئات مادية غنية باألجهزة الرقمية ولديها القدرة على التكيف وتعزيز التعلم بشكل أفضل وأسرع )Koper, 2014
) .ف املنظمة الذكية تتمتع كميزة أساسية  ،بقدرة تكيف فورية مع الواقع االجتماعي واالقتصادي الذي تعمل فيه  ،ومن العناصر التي تضمن القدرة على
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التكيف والتي تحدد كون املنظمة ذكية هي :استخدام املعلومات و تكنولوجيا االتصاالت التي تعمل على تحسين ا لعمليات الداخلية  ،تسارع وتيرة االبتكار
في السلع والخدمات املقدمة ،والتركي ز على القدرة التنافسية لنماذج األعمال الجديدة ).)Calin, Pârgaru & Neacsu, 2015
• الذكاء الجماعي:
ً
ً
يلعب الذكاء الجماعي وإدارة املعرفة وعملية االبتكار دورا مهما في عاملنا سريع التغير  ،واذا ما تم استخدام إدارة املعرفة والذكاء الجما عي من قبل
الشركات كدعم لالبتكار  ،فيمكن تحقيق نتائج أكثر كفاءة  ،و توفير وقت ومال املنظمات ) .( Svobodová & Koudelková, 2011كما يعتبر بمثابة حافز
ً
حاسم للجهود املبذولة لتعزيز فع إلىة وكفاءة التعلم حيث يخلق االفراد األكثر تعليما وسائل أكثر قوة للتعلم ).)Vengerov, 2011
منهج الدراسة:
 .1نوع الدراسة:
ً
تعد هذه الدراسة أيضاحية من حيث الغرض وذلك لكونها ترتبط بين السبب واألثر ،حيث تهدف إلى دراسة القيادة اإلستراتيجية بأبعادها ودورها
في املنظمة الذكية بأبعادها في شركة االتصاالت ا لخلوية الفلسطينية جوال.
 .2االستراتيجية املتبعة :لقد اعتمدت الدراسة على إستراتيجية املسح الشامل لإلجابة على أسئلة الدراسة املختلفة.
 .3مجتمع وعينة الدراسة :لقد تكون مجتمع الدراسة من شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال ومن مقرها الرئيس ي (رام هللا) ،وفروعها الفرعية
ً
ً
في (طولكرم ،نابلس ،قلقيليه ،سلفيت  ،جنين) حيث يعمل في املهام االشرافية في املقر الرئيس ي ( )23موظفا  ،وفي الفروع ( )26موظفا  ،وبمجموع كلي()49
ً
موظفا.
لقد تم توزيع االستبانات على الفئة املستهدفة ( ) 49موظفا ،وبعد جمع االستبانات وفرزها تبين ان ( )40استبانة منها صالحة وهي التي خضعت للتحليل
االحصائي.

 .4وحدة املعاينة :تتكون وحدة املعاينة من قادة املهام االشرافية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.
 .5طرائق جمع البيانات:
املصادر الثانوية :تضم الكتب ،الوثائق والنشرات ،اإلحصائيات ،املراجع والدوريا ت واملجالت ،االطاريح الجامعية وقواعد البيانات املختلفة ،إضافة
للشبكة العنكبوتية ،وقد تم توثيق البيانات واملراجع استنادا لطريقة توثيق نظام جمعية علماء النفس األمريكية ( .)APA, 2010
املصادراألولية :اعتمدت الدراسة في جمع البيانات األولية على اإلستبانة كأداة للدراسة  ،ويبين الجداول (1أ1 ،ب) عدد الفقرات لكل متغير في الدراسة.
 .6صحة األداة :للتأكد من صحة أسئلة اإلستبانة املستخدمة في الدراسة ،وقدرتها على قياس ما صممت من أجله تم عرضها على محكمين أكاديميين
ومتخصصين في هذا املجال حيث تم دراسة كافة املالحظات واخذها بعين االعتبار.
 .7ثبات األداة :للتأكد من ثبات األداة تم إجراء اختبار كرونباخ الفا ملتغيرات الدراسة املختلفة ،وتبين الجداول (1أ1 ،ب) قيم كرونباخ الفا املختلفة
للمتغيرات.
جدول (-1أ) :قيم كرونباخ الفا (االتساق الداخلي) للمتغيراملستقل( القيادة االستراتيجية) وأبعادها
املتغير
القيادة االستراتيجية

عدد الفقرات
20

كرونباخ الفا
0.869

الرؤية االستراتيجية
ادارة التغيير

5
5

0.745
0.748

القيادة االبتكارية
اليقظة االسترتتيجية

5
5

0.787
0.704

جدول (-1ب) :قيم كرونباخ الفا (االتساق الداخلي) للمتغيرالتابع( املنظمة ال ذكية) وأبعادها
عدد الفقرات
16

كرونباخ الفا
0.883

املتغير
املنظمة الذكية
التعليم املستمر

5

0.762

فهم البيئة
الذكا ء الجماعي

5
5

0.786
0.811
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لقد أظهرت النتائج في الجداول (1أ1 ،ب) أن قيم كرونباخ الفا للقيادة اإلستراتيجية ( )0.869وأبعادها تراوجت بين ( ، )0.787-0.704وللمنظمة
الذكية ( )0.883والبعاد تراوجت بين ( )0.811-0.762حيث جاءت جميعها اكبر من ( ،)0.70وهذا مؤشر على وجود اتساق داخلي ع إلى لفقرات متغيرات
الدراسة وموثوقية األداة ،وإمكانية االعتماد عليها إلجراء التحليل اإلحصائي (النجار ،النجار وا لزعبي.(Sekaran & Bougie, 2010,184) ،)151 ، 2018 ،
 .9اختبارمالئمة النموذج :لقد تم اختيار كل من إختبار اإلرتباط الخطي املتعدد (مصفوفة االرتباط) ،وإختبار االرتباط الذاتي ملعرفة مدى مالئمة بيانات
الدراسة لتحليل االنحدار الخطي.
• اختبار االرتباط الذاتي
يبين جدول (  ) 2نتائج اختبار االرتباط الذاتي دوربن واتسن
جدول( :)2نتائج اختباراالرتباط الذاتي دوربن واتسن
النتيجة

)( D - W

Du

dl

القيمة املحسوبة

القيمة الجدولية العليا

القيمة الجدولية الدنيا

H01

1.661

1.600

1.391

ال يوجد ارتباط ذاتي

H01-1

2.130
2.183
1.667
1.780

1.544
1.544
1.544
1.544

1.442
1.442
1.442
1.442

ال يوجد ارتباط ذاتي
ال يوجد ارتباط ذاتي
ال يوجد ارتباط ذاتي
ال يوجد ارتباط ذاتي

H01-2
H01-3
H01-4

يبين الجدول ( )2نتائج إختبار (دوربن -واتسون) للكشف عن مشكلة االرتباط الذاتي بين متغيرات الدراسة املستقلة .حيث بينت النتائج ان جميع
قيم ) (D-Wتقع خارج القيم الدنيا والعليا مما يشير إلى خلو البيانات من مشكلة االرتباط الذاتي وصالحيتها لنموذج االنحدار & (Montgomery, Peck
) Vining, 2006, 477
• اختبار االرتباطات البينية
يبين جدول ( ) 3نتائج اختبار االرتباط الذاتي ملصفوفة املتغيرات املستقلة
جدول ( :)3نتائج اختبار مصفوفة االرتباط الذاتي للمتغيرات املستقلة الفرعية
أبعاد املتغير

الرؤية املستقبلية

ادارة الت غيير

القيادة االبتكارية

اليقظة االستراتيجية

الرؤية املستقبلية

1

0.589

0.509

0.380

1

0.567

0.462

1

0.480

ادارة التغيير
القيادة االبتكارية

1

اليقظة االستراتيجية

يبين الجدول ( ) 3نتائج االرتباطات البينية للمتغيرات الفرعية للمتغير املستقل والتي تراوحت قيمتها بي ( )0.589 -0.380وجميعها أقل من()0.80
وهذا مؤشر على عدم وجود ظاهرة االرتباط الخطي املتعدد بين املتغيرات امل ستقلة )(Montgomery, Peck & Vining, 2006, 118
• اختبار االرتباط الذاتي
يبين جدول ( ) 4نتائج اختبار معامل تضخم التباين وتوليرنس املتغيرات املستقلة
جدول( :)4نتائج اختبارمعامل تضخم التباين وتولي رنس
معامل تضخم التباين

VI F

قيمة توليرنس

To lerance

الرؤية ا ملستقبلية

1.656

0.604

ادارة التغيير

1.880

0.530

القيادة االبتكارية

1.709

0.585

اليقظة االستراتيجية

1.405

0.712

يبين الجدول ( )4ان جميع قيم معامل تضخم التباين  VIFهي أكبر من ( )1وأقل من ( )10وأن جميع قيم  Toleranceهي أكبر من ( )0.10مما يشير
إلى عدم وجود ارتباط خطي بين متغيرات الدراسة ). (Gujarati, 2004, 352-259 ; Sekaran & Bougei, 2010, 351
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تحليل البيانات واختبارالفرضيات:
 .1وصف الخصائص الشخصية والديموغر افية
• وصف الخصائص الديموغر افية:
يبين جدول ( ) 5توزيع أفراد العينة حسب متغيرات (الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي)
جدول( :)5توزيع إفراد العينة حسب متغي رات (الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي)
املتغير
الجنس
العمر

املؤهل العلمي

املصدر:

ذكر

التكرار
38

النسبة املئوية
95.0

أنثى

2

5.0

أقل من  30سنة
 -30أقل من  40سنة
 -40أقل من  50سنة
بكالوريوس

8
24
8
29

20.0
60.0
20.0
72.5

ماجستير

11

27.5

من إعداد الباحثان استنادا لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي S PSS

• وصف الخصائص الوظيفية:
يبين جدول ( ) 6توزيع أفراد العينة حسب متغيرات (الخبرة ،املسمى الوظيفي)
جدول( :)6توزيع أفراد العينة حسب متغي رات (الخبرة ،املسمى الوظيفي)
املتغير
عدد سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات
 -5أقل من  10سنوات
 -10أقل من  15سنة
 15سنة فأكثر
املسمى الوظيفي
رئيس دائرة
رئيس قسم
مدير معرض
مدير منطقة
مدير حسابات

ً
املصدر :من إعداد الباحثان استنادا ملخرجات برنامج ال تحليل اإلحصائي

التكرار

النسبة املئوية %

40
6

100
15.0

7

17.5

20
7
40
3
17
4
5
11

50.0
17.5
100
7.5
42.5
10.0
12.5
27.5

 . 2األهمية النسبية للمتغيرات
األهمية النسبية :وتم تحديدها وفقا ملقياس ليكرت الخماس ي لبدائل االجابة لك ل فقرة واستنادا للمعادلة اآلتية:
األهمية النسبية =

الحد االعلى للبديل– الحد االدنى للبديل
عدد املستويات

5−1
= 3

= 1.33

▪ حيث يعتبر املستوى منخفض اذا بلغ املتوسط الحسابي  -1.00اقل من . 2.34
▪ ويعتبر املستوى متوسط اذا بلغ املتوسط الحسابي  -2.34أقل من . 3.67
▪ كما يعتبر املستوى مرتفع اذا بلغ املتوسط الحسابي .5 - 3.67
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• األهمية النسبية للقيادة االستراتيجية
جدول ( :)7األهمية النسبية للقي ادة اإلستراتيجية
الفقرة
القيادة اإلستر اتيجية
الرؤية املستقبلية

الرقم
1
2
3
4

الوسط الحسابي
4.09
4.23

االنحراف املعياري
-0.510

الترتيب
-1

األهمية النسبية
مرتفعة
مرتفعة

3.94
4.07
4.13

0.532
0.527
0.391

4
3
2

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

ادارة التغيير
القيادة االبتكارية
اليقظة اإلستراتيجية

ً
املصدر :من إعداد الباحثان استنادا لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي

• األهمية النسبية للمنظمة الذكية
جدول ( :)8األهمية النسبية لفقرات املنظمة الذكية
الوسط الحسابي
4.14

االنحراف املعياري
--

الترتيب
--

األهمية النسبية
مرتفعة

الرقم

الفقرة
املنظمة الذكية

1
2

فهم البيئة
التعلم املستمر

4.13
4.16

0.473
0.475

3
1

مرتفعة
مرتفعة

3

الذكاء الجماعي

4.14

0.547

2

مرتفعة

ً
املصدر :من إعداد الباحثان استنادا ملخرجات برنامج  SPSSللتحليل اإلحصائي

اختبارفرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى :H 0 1 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )P ≤ 0.05للقيادة اإلستراتيجية بأبعادها (الرؤية املستقبلية ،إدارة
التغيير،القيادة االبتكارية ،اليقظة اإلستراتيجية) في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة (التعلم املستمر ،فهم البيئة ،الذكاء الجماعي) في شركة
االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.
وقد تم تحليل الفرضية استنادا إلى تحليل االنحدار الخطي املتعدد املتدرج:
جدول(9أ) :نتائج ملخص النموذج وتحليل التباين للفرضية الرئيسية األولى
النموذ
ج

القيادة االستر اتيجية

ملخص النموذج c

R

تحليل التباينc

R2

F

Df

1

اليقظة اإلستراتيجية

0.512

a

0.262

13.478

1

0.001

2

اليقظة اإلستراتيجية والقيادة االبتكارية

b 0.594

0.353

10.093

2

b 0.000

Mo d el

*S i g F
a

 :aاملتنبئ :اليقظة االستراتيجية.

 : bاملتنبيء :اليقظة االسترتتيجية ،القيادة االبتكاري ة.
: cاملتغير التابع :تحقيق املنظمة الذكية

يبين جدول (9أ) وفي النموذج األول أن قيمة معامل التحديد ) ( R2 =0.262وان قيمة ) (F=13.478عند مستوى ) (Sig=0.001وهذا يعني أن
اليقظة اإلستراتيجية قد فسرت ما نسبته ( )%26.2من التباين في املنظمة الذكية  ،كما يتبين في النموذج الثاني أن قيمة معامل التحديد )(R2 =0.353
وان قيمة ) (F=10.093عند مستوى )  (Sig=0.000وهذا يعني أن اليقظة اإلستراتيجية والقيادة االبتكارية معا قد فسرا ما نسبته ( )%35.3من التباين في
املنظمة الذكية  ،وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوى داللة (  )P ≤ 0.05في النموذجين.
جدول(9ب) :نتائج املعامالت للفرضية الرئيسية األولى
الرقم

النموذج
Mo d el

1
2

اليقظة اإلستراتيجية
اليقظة اإلستراتيجية
ال قيادة االبتكارية

جدول املعامالت C o effici ent sa
ß

0.512
0.346
0.344

 Tاملحسوبة
3.671
2.299
2.283

*S i g T

0.001
0.027
0.028

 :aاملتغير التابع :تحقيق املنظمة الذكية
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كما يتبين من نتائج جدول املعامالت (9ب) في النموذج األول والثاني أن جميع قيم بيتا ،عند قيم ) (tاملختلفة معنوية وتتراوح بين ()0.028-0.001
في النموذجين وهذه تثبت معنوية املعامالت.
وبناء على ما سبق ال تقبل الفرضية الصفرية الرئيسية األولى وتقبل الفرضية البديلة القائلة " :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( P
 )≤ 0.05للقيادة اإلستراتيجية بأبعادها (الرؤية املستقبلية ،إدارة التغيير،القيادة االبتكارية ،اليقظة اإلستراتيجية ) في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها
مجتمعة (التعلم املستمر ،فهم البيئة ،الذكاء الجماعي) في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال".
وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية :وقد تم استخدام تحليل االنحدارالخطي البسيط الختبار الفرضيات الفرعية.
الفرضية الفرعية األولى :H 0 1 -1 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05للرؤية املستقبلة في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها
مجتمعة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.
جدول ( :)10نتائج تحليل اإلنحدارالخطي البسيط للفرضية الفرعية األولى
املتغير
التابع

املنظمة
الذكية

ملخص النموذج
Mo del Summery b
r
معامل اإلرتباط
0.422

تحليل التباين
A N OVAb

 r 2معامل
التحديد

F
ا ملحسوبة

0.178

8.226

a

Df
درجة
الح رية
1

جدول املعامالت
Co efficientsb
*Sig a F

املتغير املستقل

β

T
املحسوبة

Sig
*T

0.007

الرؤية
املستقبلية

0.422

2.868

0.007

 :aاملتنبئ :الرؤية املستقبلية.
: bاملتغير التابع :تحقيق املنظمة الذكية

توضح نتائج الجدول ( )10ان قيمة معامل التحديد ( )r2لبعد الرؤية املستقبلية لقادة املهام االشرافية في شركة جوال قد بلغ ( )0.178وهذا يعني
ان بعد الرؤية املستقبلية قد فسر ما مقداره ( )%17.8من التباين في املنظمة الذكية  ،ومن جدول تحليل التباين تين ان قيمة  Fتساوي ( )8.226عند
مستوى ثقة ( )0.007وعد درجة حرية ( ) 1وهذا يؤكد معنوية اإلنحدار عند مستوى معنوية ( .)P≤ 0.05
كما يتبين من جدول املعامالت ان قيمة  ßتساوي (  )0.422وان قيمة  tتساوي ( )2.868عند مستوى ثقة ( )0.007وهذا يؤكد معنوية املعامل عند
مستوى معنوية ( .) P≤ 0.05
وبناء على ما سبق ،ال تقبل الفرضية ا لعدمية الفرعية األولى وتقبل الفرضية الفرعية البديلة التي تنص على أنه " :يوجد أثر ذو داللة إحص ائية
عند مستوى داللة ( ) P ≤ 0.05للرؤية املستقبلة في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركة االتصاالت الخلوية ا لفلسطينية جوال".
الفرضية الفرعية الثانية :H 0 1 -2 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )P ≤ 0.05إلدارة التغيير في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها
مجتمعة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.
جدول ( :)11نتائج تحليل اإلنحدارالخطي البسيط للفرضية الفرعية الثانية
املتغير التابع

ملخص النموذج

تحليل التباين

Mo d el Summeryb

A NO VA b

r
معامل
اإلرتباط
املنظمة الذكية

0.484

a

2

 rمعامل
التحديد

F
املحسوبة

Df
درجة
الحرية

0.234

11.625

1

جدول املعامالت
C o efficien ts b
*F

S i ga

0.002

املتغير املستقل

β

T
املحسوبة

Sig
*T

ادارة التغيير

0.484

3.410

0.002

 :aاملتنبئ :ادارة التغيير.
 :bاملتغير التابع :تحقيق املنظمة الذكية

توضح نتائج الجدول ( )11ان قيمة معامل التحديد ( )r2لبعد ادارة التغيير لقادة املهام االشرافية في شركة جوال قد بلغ قد بلغ ( )0.234وهذا يعني
ان بعد ادارة التغيير قد فسر ما مقداره ( ) %23.4من التباين في املنظمة الذكية ،ومن جدول تحليل التباين تين ان قيمة  Fتساوي ( )11.625عند مستوى
ثقة ( )0.002وعد درجة حرية ( )1وهذا يؤكد معنوية اإلنحدار عند مستوى معنوية ( .)P≤ 0.05
كما يتبين من جدول املعامالت ان قيمة  ßتساوي (  )0.484وان قيمة  tتساوي ( )3.410عند مستوى ثقة ( )0.002وهذا يؤكد معنوية املعامل عند
مستوى معنوية ( .) P≤ 0.05
وبناء على ما سبق ،ال تقيل الفرضية العدمية الفرعية الثانية وتقبل الفرضية الفرعية البديلة التي تنص على أنه " :يوجد أثر ذو داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05إلدارة التغيير ف ي تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال".
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الفرضية الفرعية الثاالثة :H 0 1 -3 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05للقيادة االبتكارية في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها
مجتمعة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.
جدول ( : )12نتائج تحليل اإلنحدارالخطي البسيط للفرضية الفرعية الثالثة
املتغير التابع

املنظمة
الذكية

ملخص النموذج
Mo del Summery b
r 2معامل
r
معامل اإلرتباط
التحديد
0.510

a

0.281

F
املحسوبة

تحليل التباين
A N OVAb
Df
درجة الح رية
1

13.392

*Siga F

املتغير املستقل

0.001

القياد ة
ا البتكارية

جدول املعامالت
Co efficientsb
T
β
املحسوبة
0.510

3.660

Sig
*T
0.000

 : aاملتنبئ :القيادة االبتكارية.
: bاملتغير التابع :تحقيق املنظمة الذكية

توضح نتائج الجدول ( )12ان قيمة معامل التحديد ( )r2لبعد القيادة االبتكارية لقادة املهام االشرافية في شركة جوال قد بلغ قد بلغ ( )0.281وهذا
يعني ان بعد اللقيادة االبتكارية قد فسر ما مقداره ( ) %28.1من التباين في املنظمة الذكية ،ومن جدول تحليل التباين تين ان قيمة  Fتساوي ()13.392
عند مستوى ثقة ( )0.001وعد درجة حرية ( )1وهذا يؤكد معنوية اإلنحدار عند مستوى معنوية ( .)P≤ 0.05
كما يتبين من جدول املعامالت ان قيمة  ßتساوي ( )0.510وان قيمة  tتساوي ( )3.660عند مستوى ثقة ( )0.000وهذا يؤكد معنوية املعامل عند
مستوى معنوية ( .) P≤ 0.05
وبناء على ما سبق ،ال تقبل الفرضية ا لعدمية الفرعية الثالثة وتقبل الفرضية الفرعية البديلة التي تنص على أنه " :يوجد أثر ذو داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05للقيادة االبتكارية في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال".
الفرضية الفرعية الرابعة :H 0 1 -4 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )P ≤ 0.05لليقظة اإلستراتيجية في تحقيق املنظمة الذكية
بأبعادها مجتمعة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.
جدول ( :)13نتائج تحليل اإلنحدار الخطي البسيط للفرضية الفرعية الرابعة
املتغير التابع

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

Mo d el Summeryb

A NO VA b

C o efficien ts b

معامل اإلرتباط

 r 2معامل
التحديد

F

Df

*S i g a F

املحسوبة

a 0.512

0.262

13.478

درجة
الحرية
1

املتغير املستقل

0.001

الي قظة
اإلستراتيجية

r

املنظمة
الذكية

β

0.512

املحسوبة

Sig
*T

T

3.671

0.001

 :aاملتنبئ :اليقظة االستراتيجية.
: bاملتغير التابع :تحقيق املنظمة الذكية

توضح نتائج الجدول ( )13ان قيمة معامل التحديد ( )r2لبعد اليقظة اإلستراتيجية لقادة املهام االشرافية في شركة جوال قد بلغ قد بلغ ()0.262
وهذا يعني ان بعد اليقظة اإلستراتيجية قد فسر ما مقداره ( ) %26.2من التباين في املنظمة الذكية ،ومن جدول تحليل التباين تين ان قيمة  Fتساوي
( )13.478عند مستوى ثقة ( )0.001وعد درجة حرية ( ) 1وهذا يؤكد معنوية اإلنحدار عند مستوى معنوية ( .)P≤ 0.05
كما يتبين من جدول املعامالت ان قيمة  ßتساوي (  )0.512وان قيمة  tتساوي ( )3.671عند مستوى ثقة ( )0.001وهذا يؤكد معنوية املعامل عند
مستوى معنوية ( .) P≤ 0.05
وبناء على ما سبق ،ال تقبل الفرضية العدمية الفرعية الرابعة وتقبل الفرضية الفرعية البديلة التي تنص على أنه  " :يوجد أثر ذو داللة إحصائية
عند مستوى دال لة ( )P ≤ 0.05لليقظة اإلستراتيجية في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال".

النتائج والتوصيات:
النتائج
• أظهرت نتائج الدراسة أن الذكور يشكلون ما نسبته ( )%95من عينة الدراسة حيث تفوق هذه النسبة نسبة اإلناث والتي بلغت ( ،)%5ويعزو الباحثان
هذا إلى عدة أمور منها ساعات العمل الطويلة ،ا لعمل امليدا ني ،وارتباط اإلناث باالعباء العائلية بعد الزواج  .أما ما يتعلق باملؤهل العلمي فان حملة
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البكالوريوس تفوق نسبتهم حملة املاجستير بقيمة تبلغ ( ،)%72.5كما تشير نتائج الدراسة أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم من الفئة العمرية (-30
 )40سنة ويشكلون ما نسبته (.)%60
• تشير نتائج الدراسة بان األهمية النسبية للقيادة اإلستراتيجية جاءت بدرجة مرتفعة وبوسط حسابي قدره ( )4.09وقد جاء باملرتبة األولى متغير الرؤية
املستقبلية وبأهمية نسبية مرتفعة ،ومتغير ادارة التغيير جاء في املرتبة األخيرة  ،وهذا يتطلب من االدارة العليا وعلى الرغم من اهتمامها املرتفع بالقيادة
ً
اإلستراتيجية للشركة إال أن عليها أن تولي اهتماما اكبر إلدارة التغيير في الشركة وبشكل أكثر فع الية.
• تشير نتائج الدراسة أن األهمية النسبية ملتغير املنظمة الذكية كانت بدرجة مرتفعة وبوسط حسابي ( ،)4.14وقد جاء باملرتبة األولى التعلم املستمر
وبأهمية نسبية مرتفعة ،وهذا يبين أن إدارة الشركة تهتم بتطوير موظفيها وتعتبر ذلك اولوية بالنسبة لها  ،في حين أن فهم البيئة جاء في املرتبة األخيرة
وبأهمية نسبية مرتفعة  ،وتتفق األهمية النسبية املرتفعة للتعلم التنظيمي مع دراسة راض ي وحسين ( )2017والتي توصلت إلى أن قدرة املنظمة على
تحقيق امليزة التنافسية تعتمد على طاقتها في التعلم.
• وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )P ≤ 0.05للقيادة اإلستراتيجية بأبعادها مجتمعة في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في
ً
شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال ".وهو ما يتفق جزئيا مع دراسة فرعون ،العنزي والخالدي ( )2015والتي توصلت إلى أنه كلما تزايد
االهتمام باستخدام استراتيجية ريادية األعمال كلما ارتفعت القدرة ة ع لى تطوير املنظمة الذكية.
• بينت نتائج الفرضية الفرعية األولى وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0. 05للرؤية املستقبلة في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها
مجتمعة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال" .وهو م ا يتفق مع دراسة طوالن ) )2016والتي أكدت بضرورة وجود رؤية واضحة بشأن
إعداد وبناء القيادات للوصول إلى املنظمة الذكية.
• وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )P ≤ 0.05الدارة التغيير في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركة االتصاالت الخلوية
الفلسطينية جوال" .وتتفق النتيجة مع توصيات دراسة أحمد وإسماعيل ( )2018والتي اكدت بضرورة منح الصالحيات واملسؤوليات لألفراد العاملين
من اجل مواجهة ا لتغيرات والقدرة على االستجابة السريعة لها مما يعزز قدرة املنظمة للتحول إلى منظمة ذكية.
• وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05للقيادة االبتكارية في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركة االتصاالت الخلوية
الفلسطينية جوال".
• وجود أثر ذا د اللة إحصائية عند مستوى داللة (  )P ≤ 0.05لليقظة اإلستراتيجية في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركة االتصاالت
الخلوية الفلسطينية جوال".
االستنتاجات:
ً ً
• تولي شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال اهتمام ا كبيرا بالقيادة اإلستراتيجية للشركة ،وتعمل على اعداد قيادات مستقبلية شابة وتشجع
على ثقافة العمل الجماعي.
ً
• تهتم شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال بتطوير قدرات ومهارات املوظفين وتحرص على استمرارية تعلمهم سعيا وراء التحسين املستمر لهم
ً
مما ينعكس إ يجابا على اداء الشركة بشكل عام.
• تولي شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال عناية كبيرة ملراقبة التطورات والتغيرات التكنولوجية وكذلك تطور احتياجات املستهلكين والتصرف
بالوقت املناسب ملواجهة هذه التغيرات والت طورات.
ً
• تحتاج شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال إلى بذل جهدا اكبر من أجل إدارة التغيير في الشركة حتى تصبح أكثر فع الية.
التوصيات:
• ضرورة االهتمام بإشراك املوظفين عند وضع أي خطة للتغيير وتوفير جو تنظيمي محفز من أجل إحداث التغيير املطلوب في شركة االتصاالت الخلوية
الفلسطينية جوال.
• التركيز على سياسة شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال املتعلقة بدعم التشارك املعرفي بين املوظفين ،حيث يجب أن يكون لدى إدارة الشركة
دعم مخطط لعملية نقل وتشارك املعرفة بين موظفيها وفي مختلف فروع الشركة.
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• تشجيع املوظفين على الحد يث بحرية ،وتقبل االنتقادات واالراء املعارضة لبعض سياسات شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال ،دون أن
يكون لذلك أي انعكاسات سلبية على املوظفين ،ويمكن تشجيعهم من خالل عقد لقاءات دورية مع املوظفين لضمان زيادة التفاعل  ،وكذلك من خالل
اشراكهم في حل املشكالت التي تواجه الشركة.
• ضرورة أن يتوفر لدى شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال رؤية واضحة ألهداف ونتائج التغيير واطالع موظفي الشركة عليها.
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A b stract: The study aimed to identify the role of strategic leadership on achieving smart organization in Jawwal company for
Palestinian cellular communications, due to the importance of strategic leadership in the success of organizations, and its role in
achieving smart organizations, and enhance the opportunities for them to make progress against other competing organizations.
Represents the study population of the Palestinian cellular telecommunication company Jawwal.
To achieve the objectives of the study, the researchers developed the study tool (questionnaire), which consisted of (35)
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امللخص:

ُيعتبر التخطيط االستراتيجي األداة الحديثة لتحقيق متطلبات اإلدارة العليا ،ولكي يتحقق نجاح عملية التخطيط االستراتيجي على مستوى املنظمة
يجب أن تكون هناك أداة ملراجعة مثل هذا األداء للمنظمة ،ويركز البحث على إبراز دور املراجعة الخارجية في تطوير م ستوى األداء االستراتيجي للمنظمات
عن طريق املراجع الخارجي ،وهل يمكن للمراجعة الخارجية أن تكون أحد األدوات الهامة للتطوير والحكم على األداء االستراتيجي للمنظمة! حيث استخدم
ً
الباحث في الدراسة امليدانية عينة عشوائيا والتي تضم أكاديميين ببعض الجامعات السعودية وبعض الشركات التي تمارس التخطيط االستراتيجي من
خالل استبانات تم إعدادها ،وقد خلص البحث إلىً :
أوال أنه توجد عال قة ارتباط قوية ومعنوية ذات داللة معنوية بين وجود فريق للمراجعة الخارجية -في
ً
ً
تخصصات مختلفة :محاسبية ،وإدارية ،ومالية -وتطوير مستوى األداء االستراتي جي للمنظمة ،وهذا طبقا لنتائج الدراسة امليدانية  ،ثانيا :توجد عالقة
ً
ارتباط قوية ومعنوية ذات داللة معنوية بين دراسة الوضع االستراتيجي الحالي للمنظمة وتطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمة ،وذلك طبقا لنتائج
ً
الدراسة امليدانية  ،ثالثا توجد عالقة ارتباط قوية ومعنوية ذات داللة معنوية بين اختيار أفضل ا لبدائل عن طريق اإلدارة ومتابعتها عن طريق املراجع
ً
ال خارجي وتطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمة ،وذلك طبقا لنتائج الدراسة امليدانية.
الكلمات املفتاحية :التخطيط االستراتيجي؛ املراجعة الخارجية؛ مستوى األداء االستراتيجي.

املقدمة:

ً ً
تلعب املراجعة الخارجية دورا كبيرا في ترشيد األداء الفعلي للمنظمات على اختالف مستوياتها وأحجامها وذلك ملا تقدمه من تقييم فعلي ملستوى
األداء ،إضافة إلى كونها أداة الكتشاف األخطاء وتصحيح املسار  ،وعلى الجانب اآلخر يعتبر التخطيط االستراتيجي األداة الحديثة لتحقيق طموح اإلدارة
العليا ،ولكي يتحقق نجاح عملية التخطيط االستراتيجي على مستوى املنظمة يجب أ ن تكون هناك أداة تراقب وتدقق وتقيس مستوى األداء االستراتيجي
للمنظمة .لذلك فعن طريق املراجعة الخارجية يمكن قياس اإلداء االستراتيجي للمنظمة وتحد يد م ستوى األداء الفعلي ووضع البدائل الالزمة لتحسين
مستوى األداء للمنظمة بشكل عام0
مشكلة البحث:
إن التخطيط االسترا تيجي أحد أهم عوامل نجاح املنظمات الحديثة والذي يؤدي إلى زيادة فرص املنظمة في املنافسة والنمو والبقاء في السوق ،لذلك
ً
فإن القرارات االستراتيجية تتميز بعدة خصائص منها االهتمام بالبيئة الخارجية وكذا البيئة الداخلية مما يشكال معا منظومة متكاملة إلدارة وتوجية
م وارد املنظمة وبما يمكن من تحقيق األهداف املوضوعة0
ويسعى البحث إلى إبراز دور املراجعة الخارجية في تطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمات عن طريق املراجع الخارجي  ،حيث يمكن أن تمثل
املراجعة الخارجية أحد األدوات الهامة للحكم على األداء االستراتيجي للمنظمة0
هدف البحث:
يهدف البحث إلى دراسة دور املراجعة الخارجية من حيث مدى تطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمات  ،سواء مستوى األداء الحالي أو
املستقبلي ،إضافة إلى التعرف على مستوى أداء املنظمة نفسها مقارنة بغيرها من املنظمات األخرى التي قد تتساوى أو تتشابه في ظروفها وذلك عن طريق
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املراجعة الخارجية ،وبالتالي يهدف البحث إلى اإلجابة عن السؤال التالي :ما هو دوراملراجعة الخارجية في تطويرمستوى األداء االستراتيجي للمنظمات
؟
منهج البحث:
ُ
يعتمد البحث على املنهج الوصفي  ،ويعرف املنهج الوصفي على أنه أسلوب أو نمط يتم استخدامه لدراسة ووصف الظواهر واملشكالت العلمية
وصف دقيق للوصول إلى التفسيرات املنطقية املبرهنة بهدف إتاحة الفرصة للباحث لوضع إطارات محددة للمشكلة واستخالص عدد من األسباب التي
أدت لحدوث الظاهرة أو املشكلة .ومن خالل دراسة دور املراجعة الخارجية للمنظمات وماتقدمه من خدمات لخدمة للعديد من األطراف املستفيدة يمكن
استخالص إطار الستخدام املراجعة الخارجية في تطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمات.
فروض البحث:
يهدف البحث إلى دراسة الفروض التالية:
الفرض األول " :ال توجد هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين وجود فريق للمراجعة الخارجية (محاسبي ،إداري ،ومالي ) وتطوير مستوى األداء
االستراتيجي للمنظمات "
الفرض الثاني " :ال توجد هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين دراسة الوضع االستراتيجي الحالي للمنظم ات وتطوير مستوى األداء االستراتيجي
للمنظم ات "
الفرض الثالث " :ال توجد هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين اختيار أفضل البدائل عن طريق اإلدارة ومتابعتها عن طريق املراجع الخارجي،
وتطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمات "

ً
أوال :اإلطارالنظري:
مقدمة:
تتميز القرارات االستراتيجية بعدة خصائص تميزها عن القرارات غير االستراتيجية ومنها :االهتمام األول بالعميل  ،واالهتمام بالتغيرات البيئية ،
والتأثير طويل األجل والتحول الجذري في ممارسات املنظمة  ،واالعتماد على املزايا التنافسية  ،وكذلك السرعة في تطبيق االستراتيجيات0
إن تعقد أنش طة املنظمة وتنوعها قد يؤدي إلى تعقد اتخاذ القرارات االستراتيجية وبالتالي تحتاج اإلدارة االستراتيجية إلى آلية معينة ( أو مؤشرات )
تساعدها في تجميع وتنظيم وتحليل البيانات ألغراض التحليل االستراتيجي وتنمية البدائل االستراتيجية والبرامج الالزمة للتنفيذ والتي تسمى قائمة املراجعة
0 Checklist
أهمية املراجعة االستراتيجية للمنظمات:
يوص ى الباحثون والدارسون واإلحصائيون باستخدام ما يسمى " املراجعة اإلدارية " أل نشطة املنظمة " " Management Auditملراجعة مستوى
األداء االستراتيجي للمنظمة  ،وتستند املراجعة اإلدارية على مجموعة من األسئلة تشكل أساس لعمل تحليل متعمق ألحد مجاالت النشاط الهامة في
املنظمة0
وتفيد املراجعة اإلدارية باعتبارها أداة تشخيصية إلظهار املشكالت وإلق اء الضوء على نواحي القوة والضعف املوجودة باملنظمة  ،ومن النادر أن
تتضمن استعراض أكثر من قضية أو مجال مثل :القوى البيعية -أو عمليات الشراء -أو عمليات التخزين -أو غير ذلك 0وبالتالي تغطى املالمح الرئيسية
لإلدارة االستراتيجية وتضعها في إطار اتخاذ القرارات ويتك ون هذا اإلطار من ثمانية خطوات هي:
• تقييم األداء الحالي :من حيث الربحية -املبيعات -العائد على االستثمار -الرسالة -األهداف -الرؤية -االستراتيجيات الحالية -وغير ذلك0
• فحص وتقييم املديرين الحاليين االستراتيجيين خاصة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا0
• مراجعة وفحص عنا صر البيئة الخارجية للتعرف على العوامل الت ي تمثل مصدرا للتهديدات ومعرفة الفرص املتاحة0
• مراجعة وفحص عناصر البيئة الداخلية لتحديد العوامل االستراتيجية التي تمثل مصدر للقوة أو الضعف0
• تحليل العوامل االستراتيجية بغرض تحديد املشكالت0
• تقييم واختيار أفضل البدائل االستراتيجية في ضوء التحليل السابق0
• تنفيذ االستراتيجيات املختارة عن طريق البرامج واملوازنات0
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• تقييم االستراتيجيات املنفذة من خالل أنظمة املعلومات املرتدة0
مراجعة االستراتيجية تكون من خالل فحص وتقييم عملية إدارة االستراتيجية وتشمل قياس أداء املنظمة مقابل استراتيجية املنظمة .كما يالحظ
أن نقص الكفاءة أو أن أداء املنظمة دون املستوى قد يدفع املنظمة بالقيام باملراجعة االستراتيجية  ،ويمكن أن يتم ذلك داخليا عن طريق املراجعة اإلدارية
أو خارجيا عن طريق التعاقد مع إحدى شركات املراجعة الخارجية ، )Finance .toolbox.com.strategic audit. 2008.( .وتساعد املراجعة االستراتيجية
أصحاب األعمال في تقييم مدى االمتثال للوائح واإلجراءات ومدى تحقيق األهداف االستراتيجية(Marilyn ,2018) .
يقوم مراجعي الحسابات بمراجعة أداء املنظمة مقابل استراتيجية املنظمة ثم يتم تحديد أو تعريف املشاكل املوجودة في االستراتيجية الحالية والتي
ربم ا يكون لها تأثير ع لى أداء املنظمة  ،أي أن مراجعة االستراتيجية تتم عن طريق مقارنة حالة األعمال القائمة في وقت املراجعة بالطريقة التي يجب العمل
ً
وفقا لها لتحقيق أهداف املنظمة  ،واملراجعة االستراتيجية هي عملية مستمرة ،حيث يقوم أصحاب األعمال بتنفيذ التغييرات اعتم ادا على تقرير املراجعة،
وفريق املراجعة يقوم بفحص وإعادة التقييم بشكل دوري ألداء كل وحدة ملدى تحقيق أهداف املنظمة0
وعند إعداد تقرير املراجعة يقوم املراجع بعمل تقرير مكتوب يوضح به تقييم كل وحدة وظيفية للمنظمة وفقا لألهداف املوضوعة وتحديد املشاكل
ً
واملعوقات التي تعوق أداء املنظمة مع تقديم مقترحات لعالج مثل هذه املشاكل ويقدم ا لتقرير لإلدارة العليا لتبدأ إجراءات التنفيذ طبقا ملا جاء في تقرير
املراجعة  ،على سبيل املثال :إذا كان هناك متجر لبيع الدراجات ويرغب في زيادة إنتاج الدراجات الجبلية ولكنه ينفق موازنة اإلعالن على دراجات األطفال
ً
ً
مثال في هذه الحالة فإن الهدف األساس ي يصعب تحقيقه نظرا لعدم االلتزام باألهداف املوضوعة وهي زيا دة مبيعات الدراجات الجبلية نتيجة عدم
تخصيص مساحة لإلعالن للدراجات الجبلية .ولذلك على اإلدارة العلي ا إعادة النظر وتصحيح املسار حتى يمكن تحقيق األهداف األساسية للمنظمة( 0
 ، )Finance .toolbox.com.strategic audit. 2008وتتم املراجعة االستراتيجية عن طريق عدة خطوات منها :مراجعة املوارد Value ، Resource Audit
 Chain Analysisتحليل سلسلة القيمة ،تحليل الكفاءات األساس ي  ، Core Competence Analysisتح ليل األداء  ، Performance Analysisتحليل
املحفظة  ، Portfolio Analysisوتحليل سوات .SWOT analysis
)(Jim, 2012.) ; (htt: //toutor 2u-net/business/strategy/strategic audit – htm

دوراملراجعة الخارجية في تطويرمستوى األداء االستراتيجي للمنظمات:
قياس األداء االستراتيجي يعتمد على مجموعة من الخطوات الستخدام مدخل املراجعة االستراتيجية في قياس أداء املنظمات التي تتبع سياسة
التخطيط االستراتيجي ،عن طريق العناصر التالية:
 .1توفير املوارد البشرية املؤهلة0
 .2الحصول على املعلومات الالزمة عن املنظمة محل املراجعة0
 .3دراسة الوضع الحالي للمنظمة0
 .4إعداد تقرير املراجعة0
 .5اختيار وتنفيذ البدائل عن طريق إدارة املنظمة مع املتابعة دوريا من قبل املراجع الخارجي لعملية التنفيذ0
وفيما يلي نستعرض هذه العناصر بش يء من التفصيل:
 . 1توفيراملوارد البشرية املؤهلة
عند قيام مكاتب املراجعة بقبول مراجعة االستراتيجيات التي تتبعها بعض املنظمات -بجانب املراجعة األساسية -فإنه يجب على هذه املكاتب أن
ً
ً
يكون لديها اإلفراد املؤهلين علميا وعمليا ملراجعة مثل هذه األعمال ،حيث تتطلب املراجعة االستراتيجية إلى أفراد لديهم خبرات ودراسات في كيفية إعداد
الخطة االستراتيجية وبرامج العمل وتحديد الرؤية والرسالة واألهداف الخاصة باملنظمة  ،وبالتالي أولى الخطوات لقبول عملية املراجعة االستراتيجية هي
ضرورة وجود أفراد مؤهلين ملراجعة الخطط االستراتيجية0
 . 2الحصول على املعلومات الالزمة عن املنظمة محل املراجعة
من أهم هذه املعلومات التي يجب الحصول عليها هو الخطة االستراتيجية بما تتضمنه من برامج العمل -النشاط -العمالة  -وغير ذلك0
 . 3دراسة الوضع الحالي للمنظمة
ً
بغرض تقييم األداء الفعلي طبقا للخطة املوضوعة ويتم استخدام مجموعة من األساليب للمساعدة في عملية التحليل والتقييم ومنها :تحليل املوارد
املتاحة -تحليل سلسلة القيمة -تح ليل الكفاءة األساسية -تحليل محف ظة االستثمارات  -تحليل  ) SWOTونعرض فيما يلي لكيفية دراسة الوضع الحالي
للمنظمة من خالل االتي:
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• إجراءات مراجعة املوارد املتاحة للمنظمة
من خالل تعريف االستراتيجية يتضح أنها عبارة عن نطاق ومجال املنظمة على املدى الطويل الذى يحقق مميزات للمنظمة من خالل تهيئة املوارد
املتاحة الداخلية لتلبية احتياجات األسواق وأصحاب املشروع ،وبالتالي فاملوارد تعتبر أساس قيام االستراتيجية والتي يجب العناية بها Ryan and .
) ) Oestrich ,2002
ومراجعة املوارد من أهم األعمال التي على مراجع الحسابات القيام بها وبالتالي على مراجع الحسابات مراجعة األنواع التالية والخاصة باملوارد :
املوارد املالية -املوارد البشرية -املوارد املادية -املوارد غير امللموسة .ونعرض ذلك بش يء من التفصيل:
األول :مراجعة املوارد املالية Fin ancial Resources Audit :
املوارد املالية تتعلق بقدرة املنظمة على تمويل االستراتيجية املختارة ،على سبيل املثال االستراتيجية التي تتطلب استثمار هام ملنتجات جديدة او
قنوات توزيع جديدة سوف يكون لها تأثير على تمويل املنظمة  ،وملراجعة املوارد املالية على مراجع الحسابات عمل تقييم للعناصر التالية  -جدول رقم ()1
)(Marc ,2009 ) , ( htt: //toutor 2u-net/business/strategy/strategic audit – htm

جدول ( :)1عناصراملوارد املالية محل املراجعة
م
1

الحالة املالية
صناديق التمويل الحالية
" أو القائمة "

2

مدى القدرة على جمع أموال جديدة
" أو صناديق التمويل املستقبلية "

نوع املورد املالي
 األرصدة النقدية املتاحة 0 البنك سحب على املكشوف 0 البنك والقروض األخرى 0 رأس مال املساهمين 0 رأس املال العامل 0 الدائنون ( موردين – حكومة -أخرى ) قدرة وسمعة فريق اإلدارة 0 قوة العالقة مع املستثمرين واملقرضين 0 جاذبية السوق ألنشطة " من منتجات أو خدمات أو غير ذلك " املنظمة 0 -مدى قيد املنظمة ببورصة األوراق املالية

التقييم املبدئي للموارد املالية:
وبانتهاء عملية مراجعة املوارد املالية سواء الحالية أو املستقبلية يستطيع مراجع الحسابات وضع تقييم مبدئي للموارد املالية للمنظمة ومدى تأثيرها
ً
على وضع املنظمة الحالي واملستقبلي انتظارا لتقييم باقي املوارد املتاحة للمنظمة0
الثاني :مراجعة املوارد البشرية Hu man Resources Audit :
تعتبر املوارد البشرية العصب الرئيس ي لقيام أي منظمة ،ملا تملكه من مهارات وخبرات علمية وعملية  ،مما يثير العديد نمن ا لتساؤالت حول  :ماهي
املهارات التي تملكها املنظمة ،وهل هي كافية ملواجهة االستراتيجيات املوضوعة واحتياجاتها ؟ وهل هذه املهارات بها من املرونة ملواجهة أي تغيرات مستقبلية
؟ لذلك على مراجع الحس ابات عمل تقييم لهذه االستفسارات حتى يمكن أن يقيم مدى مالئمة هذه املوارد لالستراتيجيات املختارة  ،وبالتالي يقوم مراجع
الحسابات بعمل تقييم للعناصر التالية – جدول رقم ((htt: //toutor 2u-net/business/strategy/strategic audit – htm), (Gordon , 1995 )2
) ) , ( Michael, 2006
جدول( :)2عناصراملوارد البشرية محل املراجعة
م
1

طبيعة املوارد البشرية الحالية واملستقبلية
املوارد البشرية املتاحة من العام لين
existing staffing resources

2

التغيرات املتوقعة واملطلوبة على املوارد البشرية

العناصر محل املراجعة
-1عدد العاملين حسب :الوظائف -املواقع -الخبرة – املؤهالت – األجر 00
 -2املعدل الطبيعي لفقد الوظائف 0
 -3املستوى العام للتدريب  ،ومعايير التدريب
 -4تقييم األصول غير امللموسة ( مثل :الروح املعنوية – ثقافة العام لين ) 0000 ،
-1ماهي التغييرات املتوقعة في التنظيم والتي تتضمنها االستراتيجية ( مثل  :تغيير املوقع-
مواقع جديدة  ،ومنتجات جديدة  ) 000 ،؟
-2ماهي املوارد البشرية اإلضافية الالزمة ؟
-3ماهي مصادر الحصول عليها ( مثل  :التوظيف  ،أو النقل من مواقع اخرى )000 ،؟
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التقييم املبدئي للموارد البشرية:
بعد عمل مراجعة للموارد ا لبشرية الحالية واملتوقعة للوفاء بمتطلبات االستراتيجية املختارة  ،يستطيع مراجع الحسابات عمل تقييم ملدى كفاية
ً
مستقبال0
هذه املوارد البشرية ملتطلبات الخطة االستراتيجية ومدى تأثير ذلك على استكمال الخطة االستراتيجية
الثالث :مراجعة املوارد املاديةPh ysical Resources :
املوارد املادية تتمثل في املوارد التشغيلية وغير التشغيلية التي تملكها املنظمة والتي تتعلق بالقدرة املادية لالستراتيجية  ،ولذلك على مراجع الحسابات
مراجعة العناصر التالية  -جدول رقم ( ( ، (Mellalieu ,2008 ) 0 )3عبد السالم ) 2002 ،
جدول ( :)3عناصراملوارد املادية محل املراجعة
م
1

نوع العنصر
 -1موقع مرافق اإلنتاج املتاحة ( الطاقة -ومتطلبات االستثمار -والصيانة – وغيرها ) 0
-2عمليات اإلنتاج الحالية ( األس لوب والتنظيم  ،والجودة 0 )00 ،
 -3اإلمكا نيات املت احة الستالم وتسلم مستلزمات اإلنتاج 0
-1عملية إدارة التسويق0
 -2قنوات التوزيع ( عددها  ،وإمكانياتها0)000 ،
 -1أنظمة تكنولوجيا املعلومات  ( 0نوع الشبكة  ،وحجم الشبكة  ،وعدد الوحدات الطرفية ،
0 )000
 -2التكامل اإللكتروني مع العمالء واملوردين 0

العنصر املادي
مرافق اإلنتاج
production facilities

2

املوارد املادية التسويق Marketing facilities

3

املوارد املادية لتكنولوجيا املعلومات
Information Technology

التقييم املبدئي للموارد املادية :
بعد عمل مراجعة للموارد املادية الحالية واملتوقعة للوفاء بمتطلبات االستراتيجية املختارة  ،يستطيع مراجع الحسابات عمل تقييم ملدى كفاية هذه
ً
مستقبال0
املوارد البشرية ملتطلبات الخطة االستراتيجية ومدى تأثير ذلك على استكمال الخطة االستراتيجية
الرابع :مراجعة املوارد غير امللموسةIn tangible Resources :
ً
ً
من العناصر الهامة التي قد يتم تجاهلها عند تقيم االستراتيجية املختارة املوارد غير امللموسة والتي قد يكون لها دورا حاسما عند تقييم االسترا تيجية ،
ومن أهم العناصر التي يجب على مراجع الحسابات العناية بها عند مراجعة االستراتيجية بالجدول رقم (0)4
جدول ( :)4عناصراملوارد غيرامللموسة محل املراجعة
م
1
2
3

العنصر
شهرة املحل

البيان
هي الفرق بين قيمة األصول

امللموسة Tangible Assets

للمنظمة والقيمة الفعلية للمنظمة

Actual

0

Goodwill

Value

Reputation

إذا كان للمنظمة سجل حافل في تحقيق أهدافها االستراتيجية هذا يمكن ان يساعد في جمع الدعم الالزم من
املوظفين واملوردين0

ا ل عالمات التجارية

العالمات التجارية القوية غالبا ما تكون عامل رئيس في نجاح االستراتيجية0

السمعة

Brands

4

امللكية الفكرية

الحقوق التجارية الرئيسية التي تحميها براءات االختراع والعالمات التجارية تكون عامال هاما في االستراتيجية0

Intellectual Property

التقييم املبدئ للموارد غيرامللموسة
بعد قيام مراجع الحسابات بمراجعة املوارد غير امللموسة يستطيع وضع تقييم مبدئي لهذه املوارد الغير ملموسة ومدى تأثير ذلك على االستراتيجية
ً
املختارة 0يلي ذلك يقوم مراجع الحسابات بوضع تصور شامل عن املوارد املتاحة بأنواعها بناءا على عملية املراجعة والتقييم السابقة ،أي وضع تقييم
للموارد املتاحة ومدى مالئمة ذلك للخطة االستراتيجية املختارة0
• إجراءات مراجعة سلسة القيمة
سلسلة القيمة تعتبر أحد أنواع التحليل االستراتيجي للتكلفة ،حيث يختلف التحليل االستراتيجي للتكلفة عن التحليل التقليدي للتكلفة ،ويأتي ذلك
في أن التحليل التقليدي يركز على الرؤية الداخلية للتكالي ف عند اتخاذ القرارات ،أما التحليل االستراتيجي للتكلفة فهو يركز على الرؤية الداخلية للتكاليف
إضافة إلى الرؤية الخارجية للمنافسين مما يساعد على وضع استراتيجية تكاليف مالئمة تحقق األهداف االستراتيجية ( .مدحت) 2012 ،
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ويمكن النظر إلى املنظمة كنظام تتكون من مج موعة من األنشطة ( أو النظم ) لتحويل املدخالت إلى مخرجات ،حيث يوجد نظام املورد وفي املقابل
ً
يوجد نظام املستهلك ،وحركة السلعة عبر سلسلة تبدأ من ( نظا م املورد) وتنتهي ( بنظام املستهلك ) مرورا بالنظم الداخلية للمنظمة حيث تحدث إضافة
على قيمتها األولية من جراء أ نشطة متنوعة من توريد مواد أولية ،وإنتاج ،وتخزين ،وتسويق ،وخدمات أخرى( 0صنهات بدر العتيبي ) 2012 ،
ويعتبر عامل تحليل سلسلة القيمة إذن أحد أنواع التحليل للتكلفة االستراتيجية  ،ويمكن تعريف تحليل سلسلة القيمة على أنه " تحليل لقياس
(
مدى قدرة خاليا القيمة ( أو أنشطة القيمة ) على تحقيق إضافة للقيمة وبالتالي التحول من الوضع التقليدي إلى الوضع االستراتيجي في اإلدارة0
)  ( Gordon ,2012أحمد  ، ) 2008 ،ومن األمثلة التي يمكن االعتماد عليها للحكم على نشاط القيمة هي:
 .1هل املستهلك على استعداد للدفع مقابل النشاط ؟
 .2إذا تم حذف النشاط ،هل سيالحظ املستهلك ذلك ؟
 .3إذا تم حذف النشاط ،هل سيؤثر على قدرة املخرجات للوفاء بمتطلبات املستهلك ؟
وتتكون سلسلة القيمة من عدة أنشطة وعلى مراجع الحسابات مراجعة هذه السلسلة إلمكانية وضع تصور ملدى سالمة مكونات هذه السلسلة ،و
يمكن تلخيص مكونات هذه السلسلة في مجموعتين هما  (:انس (Koontz, 2010 ) )2018 ،
املجموعة األولى :األنشطة األساسية:
وهي األنشطة التي تتولى مهمة تكوين املنتج أو الخدمة وتسليمها للمستهلك أو العمالء  ،وكذلك خدمة ما بعد البيع ويقوم مراجع الحسابات بمراجعة
هذه األنشطة الرئيسية :
 .1التموين الداخلي ( نظام الوارد )  :وهي انشطة مرتبطة بكل من:
• استالم املواد األولية0
• التخزين0
• صرف املواد لعنابر اإلنتاج0
• املخازن والرقابة عليها0
• جدولة السيارات0
• مردودات املوردين0
 .2أنشطة اإلنتاج  :وهي أنشطة مرتبطة بكل من تحويل املواد األولية إلى منتج تام وهي:
• تشغيل اآلالت0
• الصيانة0
• التجميع0
• التعبئة0
• التغليف0
• الصيانة0

• اإلشراف والرقابة على مراحل التشغيل0
 .3أنشطة استالم وتوزيع املنتج :وهي أنشطة مرتبطة بعملية استالم وتخزين وتوزيع املنتج للمستهلك ومنها:
• تخزين املنتجات0
• املناولة0
• سيارات الت سليم0
• تنفيذ وجدولة الطلبيات0
 .4أنشطة الترويج واإلعالن :وهي األنشطة املرتبطة بتحفيز املستهلك على الشراء ومنها:
• اإلعالن0
• الترويج0
• رجال البيع0
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• اختيار املنفذ0
 .5أنشطة الخدمات املعاونة  :وهي أنشطة مرتبطة بتقديم خدمات للمحافظة على املنتج ومنها :
• خدمات التركيب0
• خدمات اإلصالح0
• خدمات التدريب0
• خدمات قطع الغيار0
• خدمات تعديل املنتج0
املجموعة الثانية :األنشطة الداعمة ( أنشطة الدعم) :
هي أنشطة تقوم بتقديم الدعم لألنشطة الرئيسية أو األساسية أي تقدم خدمات خاصة بالبنية التحتية ،وتتكون من أربعة أنشطة وعلى مراجع
الحسا بات مراجعة هذه األنشطة وهي:
 .1البنية األساسية للمنظمة  : Infrastructureوهي تشمل أنشطة عامة مثل :
• اإلدارة العامة0
• املحاسبة0
• الجوانب القانونية0
• التمويل0
• التخطيط االستراتيجية0
• وغيرها من أنشطة مماثلة أخرى0
 .2إدارة املوارد البشرية :هي عبارة عن أنشطة مرتبطة باملوارد البشرية وعلى مراجع الحسابات القيام بمراجعة هذه األنشطة مثل:
• االختيار0
• التدريب0
• تنمية األفراد0
• وغيرها من أنشطة مماثلة تتعلق باملوارد ا لبشرية0
 .3البحوث والتطوير :هي أنشطة تتعلق بتصميم املنتج وتحسين أداء األنشطة في سلسلة القيمة مثل:
• املعرفة الفنية0
• اإلجراءات واملدخالت التكنولوجية املطلوبة لكل نشاط داخل املنظمة 0
 .4الشراء :هي أنشطة تتعلق بالحصول على املدخالت سواء :
• مواد خام0
• خدمات0
• أالت0
• وغير ذلك0
• إجراءات مراجعة الكفاءة األسا سية
الكفاءة األساسية للمنظمة هي تلك القدرات التي تمكن املنظمة من تحقيق ميزات تنافسية في األسواق مقارنة بغيرها من املنظمات األخرى ،وذلك
بالحصول على موقع وسمعة بالسوق .والكفاءة األساسية ليست عملية ثابتة بل هي متغيرة ويجب أن تكون مرنة لالستجابة للمتغيرات البيئة املحيطة ،
وملراجعة الكفاءة األساسية يجب على مراجع الحسابات مراجعة ثالثة عناصر أساسية والتي تحدد مدى كفاءة املنظمة وهي:
األول :مدى إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من األسواق
املفتاح الرئيس ي للكفاءة األساسية ينبع من مدى إمكانية خلق أو إنتاج منتجات أو خدمات جديدة تلقى قبول ورضاء املستهلك  ،وعلى مراجع
الحسابات مراجعة املنتجات األساسية والخطط الحالية واملستقبلية ،وحجم املبيعات ( الفعلي والتقديري بالخطة) الشهري والسنوي مقارنة بالسنوات
السابقة لتقييم مدى نمو مبيعات املنظمة ،إضافة إلى املقارنة مع املنافسين0
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الثاني :مدى إرضاء املستهلك ( أوالعميل )  /أو مدى اإلضافات الهامة التي تعود باملنافع على املستهلكين أوالعمالء باملنتج النهائي
أي ماهي العوامل التي تؤدى باملستهلك أو العميل لدفع قيمة أكبر لشراء املنتج وترك منتج أخر من نفس النوعية  ،ويمكن أن يكون مؤشر حجم
املبيعات كمرشد في تقييم مدى إرضاء العميل أو املستهلك0
الثالث :مدى ص عوبة تقليد منتجات املنظمة من قبل املنافسين
كل منظمة يجب أن يكون ملنتجاتها صفات معينة يصعب تقليدها من قبل املنافسين حتى تحافظ املنظمة على جودة منتج اتها باألسواق وبالتالي
املحافظة على الكفاءة األساسية للمنظمة ككل ،وبالتالي كلما كان هناك صعوبة في تقليد املنظمة من قبل املنافسين كلما كان افضل للمنظمة للمحافظة
على الكفاءة األساسية .ويمكن أن يساعد مؤشر حجم املبيعات ،وشكاوى العمالء في املساهمة في عملية املراجعة لهذا العنصر من قبل املراجع(Bill 0
) and riad , 2000
وبانتهاء مراجعة الكفاءة األساسية يستطيع املراجع عمل تقييم ملدى الكفاءة األساسية للمنظمة ومدى تأثير ذلك على االستراتيجية املختارة
وتنفيذها0
• إجراءات مراجعة محفظة االستثمارات
على مراجع الحسابات تقييم العناصر التالية ملحفظة االستثمارات  ( :حس ام ) 2004 ،
األول :تقييم مصادرتمويل املحفظة
يقوم مراجع الحسابات بتقييم مصادر تمويل املحفظة ،ف كلما اتجهت املنظمة إلى االعتماد على رأس املال الخاص في تمويل املحفظة كلما كان
أفضل لها من االعتماد على التمويل عن طريق االقتراض.
الثاني :تقييم مدى التنوع في درجة املخاطر
على مراجع الحسابات تقييم كيفية قيام املنظمة بتنوع االستثمارات وبالتالي درجة املخاطر والعائد ،فيجب على املنظمة أن تختار املحفظة املالئمة
ً
التي تجمع بين االستثمارات ذات املخاطر العالية والعائد املرتفع ،واالستثمارات األخرى ذات املخاطر املتوسطة والعائد املتوسط ،وأخيرا االستثمارات ذات
ً
املخاطر املنخفضة ذات الع ائد املنخفض حتى بصبح لديها تنوع في درجة املخاطر وبالتالي تجنب الخسائر العالية 0وهذا ينصب أيضا على مكونات املحفظة
بحيث تشمل صناعات متنوعة دون التركيز على قطاعات صناعية محددة  ،وبالتالي كلم ا زاد التنوع في مكونات املحفظة كان أفضل للمنظمة0
الثالث :تقييم االختالف في الفترة الزمنية لالستثمارات
ً
يقوم مراجع الحسابات بتقييم مدى التنوع في االستثمارات التي تكون املحفظة ،حيث يجب تحديد الفترة الزمنية لالستثمار مسبقا  ،وأن يتم تحديد
نوع االستثمار من حيث املدة ،فهل هو استثمار قصير األجل أو طويل األجل  ،فالتنوع في الفترات الزمنية يعتبر ميزة ويعمل على تقليل املخاطر وتقلبات
االستثمارات0
الرابع :تقييم مدى املرونة في مكونات املحفظة
يقيم مراجع الحسابات مدى قدرة املنظمة في االستجابة ملتغيرات السوق ،ومايطرأ من تغيرات ومدى انعكاس ذلك على درجة املخاطر والعائد
ملكونات محفظة االستثمارات
الخامس :تقييم اسس أداء املحفظة مستقبالً
على مراجع الحسابات مراجعة كيفية إدارة املحفظة الخاصة باملنظمة وتقييم قدرة املنظمة على دراسة أوضاع صناديق االستثمار املحلية والعاملية.
وكذا تقييم األداء والتوقعات املستقبلية لألسهم والسندات.
ً
ً
السادس :تقييم كيفية إدارة املحفظة بيعا وشراءا
على مراجع الحسابات تقييم كيفية قيا م املنظمة بتحليل وتحديد نوع األسهم املراد استثمارها ،ووقت كل شراء ،وهي تعد من ا لبنود األساسية في
ً
االستراتيجية املثلى ببن اء املحفظة االستثمارية ،ويشمل التحليل أداء السهم ،والعائد من ورائه ،وكذلك التحليل املالي للشركة والفني أيضا ألداء السهم في
البورصة  ،كذلك تقييم كيفية تحديد وقت البيع ،فيجب أن يكون مالك املحفظة املالية دقيق املالحظة بالنسبة ألداء األوراق املالية داخل املحف ظة؛ ألنه
قد تطرأ أحوال شديدة التقلب على السوق يمكن أن تتسبب في خسائر هائلة0
وبانتهاء هذه املرحلة يستطيع مراجع الحسابات أن يضع تقييم ملدى كفاءة وفاعلية محفظة االستثمارات وكيفية نجاح او فشل املنظمة في إدارة
هذه الحفظة0
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ً
ً
• إجراءات مراجعة نقاط القوة والضعف لتقييم مدى قدرة املنظمة إداريا وفنيا
يمكن ملراجع الحسابات أن يقيم نقا ط القوة والضعف باملنظمة باالعتماد على مدى قدرة املنظمة على تحليل نقاط القوة والضعف والخطوات التي
تم اتخاذها للمحافظة على مواطن القوة ،وكذا معالجة نواحي الضعف ،وبالتالي يتم تقييم اإلجراءات والوسائل التي تضمن تحقيق هذه الجوانب فيما
يخص نقاط القوة والضعف ،ومن أهم العناصر التي يمكن ملراجع الحسابات االعتماد عليها في تقييم نقاط القوة والضعف العناصر التالية:
األول :املوارد املتاحة :وتشمل كل من  :املوارد املالية،املوارد البشرية ،املوارد املاد ية ،املوارد غير امللموسة0
الثاني  :مكونات سلسلة القيمة :والتي تشمل تقييم كل من :األنشطة األساسية ،واألنشطة الداعمة ،ومدى القوة والضعف بها0
الثالث :الكفاءة األساسية :وتتمثل في تقييم كل من :مدى إمكانية الوصول للم ستهلكين ،مدى إرضاء العمالء0
الرابع :محفظة االستثمارات :وتشمل تقييم مكونات محفظة االستثمارات ومواطن القوة أو الضعف بها0
مما سبق يتضح أهمية دراسة الوضع الحالي للمنظمة وتقييم كل حالة على حدة للوقوف على مستوى األداء الفعلي ،ولعل هذا يفيد املنظمة نفسها
وغيره ا من املنظات األخرى التي يقوم مراجع الحسا بات بمراجعة استراتيجيتها للوقوف على مستوى األداء لهذه املنظمات ،إضافة إلى تحقيق االستفادة
إلدارة املنظمة للم ساعدة في عمليات التحسين والتطوير املستقبلي ومعالجة أو جه القصور التي قد تتواجد باالستراتيجية الحالية  ،حيث اثبتت بعض
الدراسات (د 0صالح  )2012 ،أن التدقيق الخارجي يساعد على زيادة الكفاءة والفاعلية للمنظمات التي تتبع التخطيط اإلستراتيجي.
إعداد تقريراملراجعة
في نهاية عملية املراجعة يتم إعداد تقرير املراجعة بحيث يتضمن البنود التالية :تقييم الوضع الحالي للمنظمة في ضوء الخطة االستراتيجية -تحديد
ً
مستقبال -تحديد املشكالت الحالية واملستقبلية التي قد تؤثر على أداء املنظمة -اقتراح توصيات :لزيادة والحفاظ
نقاط القوة والضعف الحالية واملتوقعة
على مصادر القوة ،وللتغلب على نقاط الضعف واملشاكل الحالية واملتوقعة عن طريق مجموعة من البدائل القابلة للتنفيذ العملي0
اختيار وتنفيذ البدائل
عن طريق إدارة املنظمة مع املتابعة دوريا من قبل املراجع الخارجي لعملية التنفيذ0
مما سبق يتضح أن املراجعة الخارجية يمكن أن تساعد في تطوير مستوى األداء االستراتيجي من خالل مراجعة املؤشرات الخاصة بالخطة
ً
االستراتيجية التي تم وضعها مسبقا من قبل اإلدارة وفريق املراجعة سواء من حيث النواحي املالية أو املادية أو اإلدارية والتي ترتبط بمستوى أداء املنظمة
والتي تنعكس في الخطة االستراتيجية ،وهذا التطوير في مستوى اإلداء االستراتيجي ينصب أساسا على تصحيح األخطاء أو ا لقصور الذى قد يظهر أثناء
عملية التنفيذ الفعلي للخطة االستراتيجية  ،إضافة إلى اقتراح البدائل الالزمة لترشيد مستوى األداء الفعلي  ،وكل ذلك يعتمد على تحقيق املشاركة الفعلية
لفريق العمل في إعداد الخطة االستراتيجية األولية مع متابعة تنفيذها من خالل تجميع البيانات واملعلومات الالزمة عن املنظمة0

ً
ثانيا :الدراسة امليدانية:
 . 1أهداف ومنهج الدراسة:
تهدف الدراسة امليدانية إ لى اختبار ميداني لفروض البحث لإلطار النظري املقترح للتقرير عن دور املراجعة الخارجية في تطوير مستوى األداء
االستراتيجي للمنظمات  ،ولتحقيق ذلك فقد تم استخدام املنهج البحثي الذي يعتمد على  :استخدا م املنهج االستقرائي  Inductive Approachوذلك
الستقراء واقع البيئة باململكة العربية السعودية فيما يتعلق بكيفية مساهمة املراجعة الخارجية في تطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمات  ،كما تم
استخدام قوائم االستقصاء واملقابالت الشخصية واملالحظات كأداة بحث وذلك لتجميع البيانات الالزمة للدراسة ،ويعتمد البحث على طريقة الدراسة
امليدانية الختبار أهداف البحث للتطبيق في البيئة السعودية.
 . 2مجتمع البحث وعينة الدراسة:
حدد الباحث مجتمع البحث بحيث يكون ممثل لشريحة تضم األطراف ذات العالقة باملراجعة الخارجية والتخطيط االستراتيجي  ،باململكة العربية
ً
السعودية  ،وقد تم أخذ عينة من هذا املجتمع عشوائيا والتي تضم أكاديميين ببعض الجامعات السعودية وبعض الشركات التي تمارس التخطيط
االستراتيجي0
ً
 . 3جمع وتحليل الردود إحصائيا:
ً
وبالنسبة لعينة ا لدراسة بشكل عام فقد كانت ردود العينة كما يلي :تم توزيع عدد  75استبيان وتم استالم الرد لعدد  43مفردة بنسبة  %57تقريبا ،
ولم يتم الرد على  32مفردة .
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 . 4االختبارات اإلحصائية املستخدمة:
قام الباحث باستخدام اختبار برنامج  ، spssوتم استخدام عدة اختبارات إحصائية مثل  ، Descriptive Statistics ، Reliability Statisticsو
معامل ارتباط سبيرمان  ،واختبار 0 Z-
 . 5فروض الدراسة:
الف رض األول " :ال توجد هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين وجود فريق للمراجعة الخارجية (محاسبي ،إداري ،وم الي ) وتطوير مستوى األداء
االستراتيجي للمنظمات "
الفرض الثاني " :ال توجد هناك عال قة ارتباط ذات داللة معنوية بين دراسة الوضع االستراتيجي الحالي للمنظم ات وتطوير مستوى األداء االستراتيجي
للمنظمات "
الفرض الثالث " :ال توجد هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين اختيار أفضل البدائل عن طريق اإلدارة ومتابعتها عن طريق املراجع الخارجي ،وتطوير
مستوى األداء االستراتيجي للمنظمات "
 . 6تحليل نتائج الدراسة امليدانية:
فيما يلي نستعرض نتائج التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة
جدول(  :) 5نتائج التحليل اإلحصائي للمحاور الدراسة

Statistics

املحور الثالث _H3

املحور الثاني _H2

املحور األولى _H1

43
0
4.1279
4.0000
4.00
.60840
3.00
5.00

43
0
4.1860
4.0000
4.00
.56719
3.00
5.00

43
0
4.3256
4.5000
4.50
.52194
3.50
5.00

البيان
Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum

الجدول رقم ( ) 5يشير إلى ان نتائج التحليل اإلحصائي لكل محور من مح اور الدراسة  ،حيث يوضح كل من االنحراف املعياري والوسط والوسيط
واملنوال حيث تشير النتائج إلى:
أن أغلب الردود كانت بين موافق وموافق بشدة ،حيث أظهر نتائج التحليل للمحاور الثالثة أن الوسط والوسيط واملنوال يتراوح من  4فيما أكثر ،
ً
بانحراف معياري يتراوح فيما بين  0.52إلى  0.60تقريبا  ،مما يدل على أن البيانات موزعه بشكل طبيعي وأن مفردات العينة تؤيد محاور الدراسة0

( مرفق نموذج االستبيان بمالحق الدراسة )0
جدول (  )6نتائج تحليل نسب الردود ملحاورالدراسة
موافق بشدة وموافق جدا( )4،5
%81.4

موافق إلى حد ما ()3
%18.60

غير موافق ()1،2
%0

املجموع
%100

محور الدراسة
املحور األول
املحور الثاني

%74.40

%25.60

%0

%100

املحور الثالث

%76.70

%23.30

%0

%100

من الجدول يتضح أن نسبة غير موافق للمحور األولى هي  ، %0موافق إلى حد ما  %18.6وموافق  %81.4مما يعنى أن أغلب مفردات ا لعينة يؤيدون
أهمية املحور األول .كذلك يتضح أن نسبة غير موافق للمحور ا لثاني هي  ، %0موافق إلى حد ما  %25.6وموافق  %74.4مما يعنى أن أغلب مفردات العينة
يؤيدون أهمية املحور الثاني ،وأن نسبة غير موافق للمحور الثالث هي  ، %0موافق إلى حد ما  %23.3وموافق  %76.7مما يعنى أن أغلب مفردات العينة
يؤيدون أهمية املحور الثالث ( مرفق نموذج ا الستبيان بمالحق الدراسة )0
جدول ( ) 7نتائج تحليل  Reliability Statisticsملحاورالدراسة
املحور

C r o nbach's Alpha

N o f Items

األول
الثاني
الثالث

0.781
0.891
0.840

4
5
4
املحور األول أن معامل Cronbach's Alpha

من الجدول يتضح ان جميع األسئلة يعتمد عليها لتمثيل محاور الدراسة حيث أظهرت نتائج تحليل
 ، 0.78أما املحور الثاني فقد أظهرت النتائج أن املعامل يبلغ ، 0.819و املحور الثالث فقد بلغ  ، 0.84مما يعني قوة تمثيل األسئلة ملحاور الدراسة وهي
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ً
نت ائج مقبولة إحصائيا حيث تشير هذه القيمة إلى أن االستبيان يتمتع باملصداقية والثبات الداخلي وإن العبارات التي وضعت تقيس ما وضعت لقياسه
ويمكن االعتماد عليها في هذه الدراسة إلجابة التساؤالت واختبار الفرضيات0
جدول رقم ( Descriptive Statistics :) 8
Std. Deviation
.54478
.62877
.70357
.66888
.73438
.74041
.73211
.70906
.64785
.74188
.84515
.62700
.65296

Maximum
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Mean
4.5814
4.4419
4.0698
4.0698
4.2791
4.1905
4.1860
4.2093
4.0930
4.2093
4.0000
4.1860
4.0465

N
43
43
43
43
43
42
43
43
43
43
43
43
43
42

Minimum
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00

N.O of Q
H1Q1
H1Q2
H1Q3
H1Q4
H2Q1
H2Q2
H2Q3
H2Q4
H2Q5
H3Q1
H3Q2
H3Q3
H3Q4
)Valid N (listwise

ً
ً
من الجدول يتضح أن الوسيط للمحور األول يتراوح فيما بين  4.00إلى  ، 4.58بانحراف معياري يتراوح بين  0.544إلى  0.70تقريبا  ،أيضا بالنسبة
ً
للمحور الثاني يتراوح الوسيط فيما بين  4.09إلى  ، 4.27بانحراف معياري يتراوح بين  0.64إلى  0.74تقريبا  ،كذلك الوسيط للمحور الث الث يتراوح فيما
ً
بين  4.00إلى  ، 4.20بانحراف معياري يتراوح بين  0.62إلى  0.84تقريبا 0مما يعني ارتفاع تأييد مفردات الدراسة للمحاور املختلفة0
نتائج التحليل اإلحصائي للفرض األول " :ال توجد هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين وجود فريق للمراجعة الخارجية ( محاسبي ،إداري ،ومالي )
وتطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظات "
الجدول الت الي يوضح تحليل نتائج اختبار الفرض األول:
جدول(  :)9معامل ارتباط سبيرمان  ،واختبارZ-

املتغيرات املستقلة
فريق عمل املراجعة
الخارجية (محاسبي ،إداري
 ،ومالي)

قيمة معامل
االرتباط البسيط
**0.715

املتغير التابع
مستوى األداء
االستراتيجي

قيمة  Zاملحسوبة

p value

8.895

0.000

value

 Zالجدولية1.96

التفسير
يوجد ارتباط
معنوي

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بين فريق عمل املراجعة ( ) 0.715وهي قيمة موجبة ودالة حيث بلغت قيمة (  ) zاملحسوبة ( )8.895وهي أكبر
من القيمة الجدولية البالغة (  )1.96عند مستوى داللة اقل من (  ) 0.01وهذا يعنى وجود عالقة ارتباط قوية ومعنوية ذات داللة معنوية بين وجود فريق
للمراجعة الخارجية وتطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمة 0
نتائج التحليل اإلحصائي للفرض الثاني " :ال توجد هن اك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين دراسة الوضع االستراتيجي الحالي للمنظمات وتطوير
مستوى األداء االستراتيجي للمنظات "
الجدول التالي يوضح تحليل نتائج اختبار الفرض الثاني:
ج د ول ( :)10معامل ارتباط سبيرمان  ،واختبار Z-

املتغيرات املستقلة

املتغير التابع

دراسة الوضع االستراتيجي
الحالي

مستوى األداء االستراتيجي

قيم ة معامل االرتباط
البسيط
**0.740

قيمة  Zاملحسوبة

p value

10.727

0.000

Z- value

الجدولية
1.96

التفسير
يوجد ارتباط
معنوي

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

حيث بلغت قيمة مع امل االرتباط بين فريق عمل املراجعة ( ) **0.740وهي قيمة موجبة ودالة حيث بلغت قيمة (  ) zاملحسوبة ( )10.727وهي
أكبر من القيمة الجدولية البالغة (  )1.96عند مستوى داللة اقل من (  ) 0.01وهذا يعنى وجود عالقة ارتباط قوية ومعنوية ذات داللة معنوية بين دراسة
الوضع االستراتيجي الحالي وتطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمة0
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نتائج التحليل اإلحصائي للفرض الثالث " :ال توج د هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين اختيار أفضل البدائل عن طريق اإلدارة ومتابعتها عن
طريق املراجع الخارجي ،وتطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظات "
والجدول التالي يوضح تحليل نتائج اختبار الفرض الثالث:
جدول ( :)11معامل ارتباط سبيرمان  ،واختبارZ-
املتغيرات املستقلة
اختيار أفضل البدائل عن
طريق اإلدارة ومتابعتها عن
طريق املراجع الخارجي

املتغير التابع

قيم ة معامل
االرتباط البسيط

قيمة  Zاملحسوبة

p value

Z- value

مستوى األداء االستراتيجي

**0.541

7.209

0.000

1.96

الجدولية

التفسير
يوجد ارتباط
معنوي

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بين فريق عمل املراجعة ( ) **0.541وهي قيمة موجبة ودالة حيث بلغت قيمة (  ) zاملحسوبة ( )7.209وهي أكبر
من القيمة الجدولية البالغة ( ) 1.96عند مستوى داللة اقل من ( ) 0.01وهذا يعنى وجود عالقة ارتباط قوية ومعنوية ذات داللة معنوية بين اختيار
أفضل البدائل عن طريق اإلدارة ومتابعتها عن طريق املراجع الخارجي وتطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمة0

الخالصة والنتائج:
من خالل الدراسة النظرية وامليدانية لدور املراجعة الخارجية في تطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمات فإنه يمكن استخالص النتائج الت الية:
• أن املراجعة الخارجية لها دور كبير في تطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمات وذلك من خالل ما تقدمة من تقييم دوري ومستمر ملستوى
األداء الفعلي والحالي واقتراح الحلول املستقبلية لتحسين األداء االستراتيجي0
• أن هناك عالقة ارتباط قوية ومعنوية ذات دال لة معنوية بين وجود فريق للمراجعة الخارجية -في تخصصات مختلفة :محاسبية ،وإدارية ،وم الية-
وتطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمة  ،وهذا طبقا لنتائج الدراسة امليدانية والخاصة بالفرض األول من الدراسة0
• أن هناك عالقة ارتباط قوية ومعنوية ذات داللة معنوية بين دراسة الوضع االستراتيجي الحالي للمنظمة وتطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمة
 ،وذلك طبقا لنتائج الدراسة امليدانية والخاصة بالفرض الثا ني.
• أن هناك عالقة ارتباط قوية ومعنوية ذات داللة معنوية بين اختيار أفضل البدائل عن طريق اإلدارة ومتابعتها عن طريق املراجع الخ ارجي وتطوير
مستوى األداء االستراتيجي للمنظمة ،وذلك طبقا لنتائج الدراسة امليدا نية والخاصة بالفرض الثالث0
الخالصة العامة  :لكي يتم تطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمات عن طريق املراجعة الخارجية يحتاج األمر إلى :
• وجود فريق عمل في تخصصات مختلفة بحيث يغطى كافة الجوانب للخطة االستراتيجية للمنظمة0
• دراسة الوضع االستراتيجي الحالي للمنظمة وتقييم مستوى األداء طبقا للخطة االستراتيجية ا ملوضوعة من قبل اإلدارة العليا ووضع الحلول
واملقترحات الالزمة من قبل فريق العمل0
• اختيار أفضل البدائل عن طريق اإلدارة ومتا بعته ا عن طريق املراجع الخارجي ،وهذا يتطلب من اإلدارة أوال أن تضع خطة استراتيجية مالئمة وقابلة
للتنفيذ ،ثم يأتي دور املراجعة الخارجية في مراجعة مستوى األداء االستراتيجي وتقييم للبيئة الداخلية والخارجية ووضع البدائل الالزمة لتحسين
وتطوير مستوى األداء0

توصيات البحث:
يوص ي الباحث بعمل أبحاث إضافية في مجال تأثير األداء االستراتيجية الحالي للمنظمة على أتعاب مراجع الحسابات ،كذلك تأثير مراجعة استراتيجيات
املنظمات على استقاللية مراجع الحسابات0

املراجع:
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Abs tract: Strategic planning is the modern tool for achieving the aspiration of senior management, and for the
success of the strategic planning process to be achieved at the organization lev el, there must be a tool that monitors,
audits and measures the level of the organization's strategic performance, and the research seeks to highlight the
role of external auditing in developing the level of strategic performance of organizations through the external
auditor, Where the external review can represent one of the important tools for developing and judging the
organization's strategic performance, Where the researcher used a random sample in the field study that includes
academics in some Saudi universities and some companies that practice strategic planning through questionnaires
prepared and through theoretical and field study the research concluded:
- That there is a strong and significant correlation between the presence of an external audit team - in different
specialties: accounting, administrative, and financial - and developing the level of strategic performance of the
organization, and this is according to the results of the field study.
- There is a strong and significant correlation between the study of the organization’s current strategic position and
the development of the organization’s strategic performance level, according to the results of the field study.
- There is a strong and significant correlation between the choice of the best alternatives through management and
their follow-up through the external auditor and the development of the level of strategic performance of the
organization, according to the results of the field study.
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د وراملراجعة الخارجية في تطويرمستوى األداء االستراتيجي للمنظمات -دراسة ميدانية
مالحق الدراسة
نموذج االستبيان :
بسم هللا الرحمن الرحيم
استمارة استبيان

األستاذ الدكتور ................................... ..... /املحترم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

هذا االستبيان خاص ببحث علمي بعنوان " دوراملراجعة الخارجية في تطويرمستوى األداء االستراتيجي للمنظمات – دراسة ميدانية
واملعلومات املقدمة تعتبر معلومات سرية ال يطلع عليها أحد وهي ألغراض البحث العلمي فقط 0
وإذ نشكر لكم حسن تعاونكم ،،،،

أ ً
وال  :معلومات شخصية:
االسم  ( :اختياري ) ..................................... ....
النوع . ................................................... :
الدرجة العلمية.................. ........................... ...:
اسم ال جامعة ................................................ :
اسم الكلية .........................................................:
التخصص ....................................................... :
سنوا ت الخبرة ............................. ..................... :

ً
ملحوظة :موافق جدا =  ، 5مو افق= ،4مو افق إلى حد ما =  ، 3غيرمو افق=  ، 2غيرموافق باملرة= 1

ً
ثانيا  :معلومات البحث:
املحور األول  " :لتطوير مستوى األداء االستراتيجي عن طريق املراجعة الخارج ية يجب توفر فريق عمل مؤهل في تخصصات محاسبية وإدارية ومالية " 0
م
السؤال
1
2
3
4

5

االختيارات
3

4

2

1

التخطيط االستراتيجي يعتبر أحد أهم الخيارات أمام اإلدارة لتط وير مستوى األداء االستراتيجي ط ويل األجل0
إعداد الخطة االستراتيجية يتطلب تضافر الجهود في عدة مجاالت منها :محاسبية  ،إدارية  ،ومالية وغيرها 0
تلعب املراجعة الخارجية (التدقيق الخارجي) دورا كبيرا في تط وير م سـ ــتوى األداء االس ـ ــتراتيج ي للمنظمات عن طريق مراجعة م سـ ــتوى األداء الفعلي
واملتوقع 0
يمكن للمراجع الخارجي عند مراجعة أو تدقيق الخ طة االس ــتراتيجية االس ــتعانة بمتخص ــصين ف ي التخطيط االس ــتراتيجي للم س ـاعدة في إعداد تقرير
املراجعة وتقييم مستوى األداء الفعلي واملتوقع 0

املحور الثا ني " :لتطوير مستوى األداء االستراتيجي للمنظمات يجب الحصول على  /ودراسة املعلومات الالزمة عن الوضع االستراتيجي الحالي عن طريق املراجع الخارجي
"0
م

السؤال

5

تقييم م سـ ـ ــتوى األداء االسـ ـ ــتراتيجي عن طريق املراجع الخارجي يتطلب دراسـ ـ ــة وتقييم عنصـ ـ ــر املوارد املتاحة والتي تتمثل في  :املوارد املالية (من
خالل مراجعة صناديق التم ويل الحالية واملستقبلية )  ،واملوارد البش رية ( عن طريق مراجعة امل وارد البشرية املتاحة والتغيرات املتوقعة )  ،واملوارد
املادية ( عن طريق مراجعة مرافق اإلنتاج  ،والتس ويق ،وامل وارد املادية لتكن ولوجيا املعلومات )  ،واملوارد غير امللموسة ( من خالل الدراسة الشهرة
والسمعة والعالمات التجا رية وغيرها ) 0
تقييم م سـ ــتوى األداء االسـ ــتراتيجي عن طري ق املراجع الخارجي يتطلب دراسـ ــة وتقييم عنصـ ــر س ــلس ــلة القيمة وذلك من خالل  :دراسـ ــة األنش ــطة
األساسية ( بداية من املور إنتهاءا باملستهلك وخدمة ما بعد البيع )  0واألنشطة الداعمة ( كاإلدارة والتم ويل والن واح ي القان ونية وغيرها ) 0
تقييم مستوى األداء االستراتيج ي عن طريق املراجع الخارجي يتطلب دراسة وتقييم عنصرالكفاءة األساسية من خالل :مراجعة مدى الوصول إلى
األسواق الجديدة ،مدى إرضاء العمالء  ،مدى إمكانية تقليد منتجات املنظمة عن طريق املنافسين 0
تقييم م س ــتوى األداء االس ــتراتيجي عن طريق املراجع الخارجي يتطلب دراس ــة وتقييم عنص ــرتحليل محفظة االستثمار من خالل مراجعة كل من:
مصادر تم ويل امل حفظة  ،تنوع املحفظة ،إدارة املحفظة ،املرونة في مك ونات املحفظة 0
تقييم م سـ ـ ــتوى األداء االسـ ـ ــتراتيجي عن طريق املراجع الخارجي يتطلب دراسـ ـ ــة وتقييم عنصـ ـ ــرنقاط القوة والضـ ـ ــعف من خالل مراجعة وتقييم
العناص ـ ــر ال س ـ ــابقة والتي ت ش ـ ــمل نتائج دراس ـ ــة كل من :مراجعة املوارد املتاحة ،مراجعة سـ ــلسـ ــلة القيمة ،مراجعة الكفاءة األسـ ــا سـ ــية  ،مراجعة
محفظة االستثمار 0

5

6
7
8
9

4

االختيارات
3

2

1
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شريف الشيخ

د وراملراجعة الخارجية في تطويرمستوى األداء االستراتيجي للمنظمات -دراسة ميدانية

املحور الثالث " :يتطلب تطوير مستوى األداء االستراتيجي لل منظمات اختيار أفضل البدائل عن طريق اإلدارة العليا مع متابعة التنفيذ عن طريق املراجع الخارجي "
م
10
11
12
13

السؤال

5

4

االختيارات
3

2

1

لتط وير مستوى األداء االستراتيجي يتطلب وضع البدائل واختيار األفضل من قبل اإلدارة باالستعانة باملتخصصين 0
لتط وير مستوى األداء االستراتيج ي يتطلب املراجعة أو التدقيق الدوري من قبل املراجع الخارجي 0
تحتاج عملية مراجعة األداء االستراتيجي إلى تضافر الجهود فيما بين اإلدارة العليا ومراجع الحسابات الخارجي وأطراف اخرى ذات العالقة 0
تحتاج عملية مراجعة األداء االستراتيجي إلى تقديم تقارير دورية بنتائج التقييم عن طريق مراجع الح سابات الخارجي 0

مقترحات أخرى ......................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
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امللخص:

ً
ً
هدفت الدراسة ملعرفة أثر مبادرة الحكومة الذكية في دولة اإلمارات على سعادة املستخدمين بوجود جودة الخدمة متغيرا وسيطا  ،تكون مجتمع
البحث من جمهور املواطنين واملؤسسات والشركات التي تستفيد مما تقدمه حكومة دولة اإلمارات الذكية  ،وتألفت العينة من ( )400مفردة .واظهر البحث
ً
ً
وجود أثر ملبادرة الحكومة الذكية لإلمارات على سعادة مستخدمي هذه الخدمات بوجود جودة الخدمة متغيرا وسيطا .كما تبين أن استجابات العينة كانت
إيجابية وبدرجة موافقة مرتفعة على أبعاد (الحكومة الذكية ،ســع ـادة املـستـخـدمـيـن ،جودة الخدمة) .وأوص ى البحث بضرورة االس تمرار بتعزيز

التوجهات نحو االنتقال إلى التطبيق الكامل للحكومــة الــذك يـة للدولة القادرة على تسهيل عملية تقديم الخدمات إلى املستف يدين منها على مدار
ووفقا للخطة الزمنية املعدة لذلك.
الكلمات املفتاحية :مبادرة الحكومة الذكية؛ سعادة املستخدمين؛ جودة الخدمة.

املقدمة:

ً
ً
ً
يشهد العالم حاليا استخداما كبيرا للتطبيق ات الذكية وتوجهات باتت الحكومات معنية بتبني هذه التطبيقات  ،ف الحكومة الذكية له ا تأثير على
ً ً
ً
املواطنين والجمهور الذي يستفيد من خدماتها التي تؤديها الحكومات خصوصا مع تعاظم ثورة اإلتصاالت  ،ف الحكومة الذكية تؤدي دورا كبيرا في الحياة
التي يعيشها أفراد املجتمع  ،إذ سعت الحكومات في مختلف دول العالم منذ عقدين من الزمن باتجاه تقديم خدمات للمواطنين من خالل شبكة االنترنت
لتحقـيـق النجاح في أداء املطلوب منها من خدمات للمواطنين (.)Al-Khamayseh et al., 2017
ً
وقد ذكر )  )Parasuraman, 1988بان جودة الخدمة هي الفرق بين توقعات املتلقين لها وبين الخدمة الفعلية املقدمة مرتكزا بمفهومة على نظرية
( )SERVQUALألبعاد الجودة املعروفة وهي (البعد املادي امللموس  ،االعتمادية ،االستجابة ،األمان  ،التعاطف).
ُتعد رفاهية وسعادة املواطن وجودة حي اته من أهداف الحكومات  ،إذ أ نه من خاللها يتم معرفة حاج ات املواطنين واملؤشرات الخاصة بها،
فالحكومات تحاول امتالك التكنولوجيا املرتب طة بها يأتي من باب زيادة وتحسين مستويات األداء والجودة ملا تقدمه من خدمات بكلفة قليلة على الجمهور
ً
ً
واملواطنين ( .)Chourabi et al. 2012وانطالقا من ذلك وسعيا لتبني ا لتطبيقات الذكية  ،أطلقت دولة اإلمارات مبادرة الحكومة الذكية في  22من شهر
أيار  ، 2013وذلك بغية توفير الخدمات للمواطنين في جميع األوقات وعلى مدار الساعة وأينما تواجدوا على ارض الدولة أو في أي بقعة من العالم  ،وتأتي
املبادرة ضمن سي اساتها للتحسين املستمر للخدمات وتحقيق الجودة في حياة املواطنين واملقيمين وصوال لتحقيق رؤية اإلمارات  ، 2021والجدير بالذكر
أ ن شعب دولة اإلمارات تحتل الترتيب األول عربيا وترتيب  21على مستوى العالم على مؤشر السعادة (www.goverment.ae.digital-uae-
.)mgoverment-initiative.cited.21Augest2019
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أبو جليل وآخرون

مشكلة البحث:
يرتكز منظور للخدمات الذكية من الناحية اإلستراتيجية على أساس تسهيل طريقة تقديم الخدمات وأداء األعمال بطريقة آمنة لكافة أفراد املجتمع،
كما يستند أيضا على إدراك املواطنين ووعيهم للتعامل مع التطبيقات الذكية في كافة مناحي حياتهم ونشر ثقافة االنترنت والتعامل الرقمي وبما يكفل إنشاء
مجتمعات قائمة على املعلومات.
ً
وبناء على ذلك فان البحث يطرح مشكلة تتمحور بش كل أساس ي حول تطبيق مب ادرة الح ـكــومــة ا لــذك ـيــة باعتبارها وسيلة لتحقيق االهداف املوضوعة
من قبل الحكومة االتحادية للدولة بالتعاون مع الحكومات املحلية ،خصوصا بوجود متغيرات جودة الخدمة القادرة على زيادة قناعة املواطنين بما تقدمة
حكومة االتحاد من خدمات ،ف العديد من الباحثين توصلوا إلى أن املظاهر الرئيسة لجودة الخدمة بأبعادها الخمسة هي ما يبني عليها املواطنون توقعاتهم
وإدراكاتهم ومن ثم الحكم على تلك الخدمات بأنها إيجابية وذات جودة عالية أو العكس .لذا فإن البحث الحالي يحاول اإلجابة عن السؤال اآل تي :ما أثر
ً
ً
تطبيق مبادرة الحك ـومـة الذكـيــة للدولة ع ـل ــى س ـعــادة املـستـخـدمـيـن بوجود جـودة الخدمة متغيرا وسيطا؟
أهمية البحث:
ً
األهمية النظرية :تكمن بأخذها أحد املنعطفات الجديدة التي لم يتم دراستها من قبل في الدولة على حسب علم الباحثين ،لذلك تمثل الدراسة إسهاما
ً
متواضعا لرفع املعرفة العلمية ذلك لتناولها ألحد املواضيع املهمة والجديدة  ،فمن املمكن أن تضيف إلى املكتبات مس اهمة نظرية تشكل أساسا لدراسات
مستقب لية أخرى.
أهمية البحث العملية :يتوقع إسهامها في تعريف صانعي القرار على طريقة اتخاذ القرارات بخصوص تحسين خدمات الحكومة الذكية نحو املستخدمين
ً
حاليا  ،إذ أنها تبين أهمية الربط الحكومي من خالل نافذة واحدة تمثل الحكومة الذكية ومالها من دور فاعل في تلبية احتياج املستخدمين وتوعيته في
التحوالت الرقمية من أجل مجاراة الدول املتقدمة ،كما أن املتغيرات املعتمدة لدراستها تركز على أثر تطبيق مبادرة الحكـومــة ا لذكـيـة لدولة اإلمارات
ً
ً
العربية املتحدة ع ـ لــى سـعـادة املـستـخـدمـيـن بوجود جـودة الخــدمة متغيرا وسيطا  ،وذلك بعد أن أسهم التطور املتس ارع في استخدام تكنولوجيا األجهزة
الذكية لكسب رضا هم.
ً
هدف البحث :معرفة أثر تطبيق مبادرة الحـ ـ ـكـ ـومـ ــة الـ ـ ـذكـ ـ ـيـ ـ ــة لدولة اإلمارات العربية املتحدة عـ ـ ـلـ ـ ــى سـ ـ ـعـ ـ ــادة امل ــستـ ـخـدمـي ــن بوجود جودة الخدمة متغيرا
ً
وسيطا.
فرضية البحث :تنص على " :عدم وجود أثر لتطب يق مبادرة الح ـكــومــة ا لــذك ـي ــة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ع ـ لــى س ـعـ ـ ادة امل ـستـخـدمـيـن بوجود جـودة
ً
ً
الخــدمة متغيرا وسيطا ".
نموذج البحث:

شكل ( :)1نموذج البحث
املص ـ ــدر :تم بناء النموذج باالعتما د على دراس ـ ــة ( ،)El-Kiki & Lawrence, 2016ودراس ـ ــة ( Iklas )2014بالنس ـ ــبة للمس ـ ــتقل (الحكومة الذكية) ،ودراس ـ ــة (،Amelia et al, (2017
بالنسبة للوسيط ( جودة الخدمة)  ،ودراسة ) AL Shamsi, et al (2018بالنسبة للتابع (سعادة املستخدمين).

مجتمع البحث والعينة:
تم اختيار عينة الدراسة من مجموع الجماهير املستفيدة من خدمات الحكومة الذكية في الدولة سواء كانوا (مواطنين ،أو مؤسسات ،أو شركات)،
وقد تم توزيع ما يقارب ( )450بالطريقة امليسرة وتم اعتماد ( ) 400استبانة للمعالجة اإلحصائية.
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أداة البحث والصدق والثبات:
ً
طور الباحثون استبانة تخص بح ثهم تضمنت مجموعة من العبارات والبنود ذات العالقة بمتغيراتها وذلك اعتمادا على الدراسات املذكورة في نموذج
البحث .كذلك اختب ار ( ، )Cronpach’s Alphaوقد بلغ ( )%90.7وهي نسبة ممتازة.
املعالجة اإلحصائية:
تمت استخدام البرنامج اإلحصائي ( (SPSSالستخراج النتائج  ،ومنه ا األوساط ا لحسابية لبيان تصورات العينة حول مستوى تطبيق الحكومة الذكية
وجودة الخدمة وسعادة املستخدمين واختبار تحليل املسار  Path Analysisللتأكد من األ ثر املباشر أو غير املباشر لتطبيق املبادرة على سعادة
املستخدمين بوجود الجودة.
مصادرجمع البيانات:
تم االعتماد على مراجع ثانوية منها كتب اإلدارة والنشرات العلمية والدوريات وغيرها من البيانات املنشورة  ،كذلك تم االعتماد على االستبانة كمصدر
أولي.
الدراسات السابقة:
• تناولت دراسة (  )Iklas &M u mi, 2014تصورات املستخدم حول نوعية وجودة واجهة الهاتف الخلوي للحكومة الذكية ولثالث وزارات منتقاة
بالسعودية .من خالل إجراء تجربة ع لى الخدمات الذكية املقدمة من الحكومة السعودية ومستوى الرضا على تلك الخدمات املقدمة .وأش ارت النتائج
إلى أن هناك عالقة بين عوامل سياق الهاتف واملحتوى والتخصيص مع رضاء املستخدم .وأن جودة خدمات واجهة الجوال لها تأثير إيج ابي على رضا
املستخدمين.
• وأجرى )  (A bu-Shanab & Haider, 2015الكتشاف مدى إدراك املواطنين األردنيين تجاه استخدامات الحكومة الذكية ،وتوصلت إلى وجود أثر مهم
لألبعاد (إدراك ا لفائدة ،إدراك سهولة االستخدام ،التأثير االجتماعي  ،إدراك االستجابة  ،إدراك التصور) في حين تبين انه ال يوجد أثر لبعد إدراك كلفة
الخدمة).
• وهدفت دراسة (  (A melia, Hidayanto, & Hapsari, 2017إلى قياس الجودة ملستخدمي نظم املعلومات ،وبينت النتائج وجود بين األداء الفعلي
واألداء املتوقع  ،حيث ظهرت أعلى فجوة بين األداء ا لفعلي واألداء املتوقع في مؤشر االعتم ادية وأ قلها في مؤشر الضمان.
• وركزت دراسة ) (Taeshik, 2018على ا لتحقق من مدى قابلية تطبيق نموذج الجودة عبر الدول األسيوية الخمس وهي  :الصين واليابان وكوريا
وسنغافورة وهونغ كونغ ،واليابان .وتبين أ نه يوجد أثر موجب لجودة الخدمة على رضا العمالء  ،وهذا يؤدي إلى والءهم وسعادتهم  ،وأن جودة الخدمة
تؤدي إلى الرف اه أو السعادة والى رضاهم ووالء هم.
• هدفت دراسة ) (Al Shamsi, Ameen , AL- Shibami, & Khalifa, 2018إلى التحقق من تأثير الحكومة الذكية على السعادة باعتبارها الهدف الرئيس ي
للحكومة على مستوى العالم .وخلصت إلى أن ا لسعادة ا لوطنية هي فلسفة توجه الحك ومة من أجل رفع م ستوى الرضا لدى املواطنين واملقيمين
كذلك .فالحكومة الذكية تذهب إلى أبعد من تقديم الخدمات ،بل تطبيق لنماذج ومبادرات ملعالجة التحديات في مجال تقديمها.
مميزات البحث
األبحاث السابقة قامت بمناقشة وعرض الجوانب املتعلقة بالحكومة الذكية مع أحد املتغيرات التابعة مثل الرضا أو الوالء وكيف تم توظيفها من
أجل الحفاظ على هذا الرضا  ،في حين حاول البحث الحالي التعرف على أثر تطبيق مبادرة الحكومة الذكية لإلمارات على سعادة املستخدمين بوجود جودة
ً
ً
الخدمة متغيرا وسيطا  ،كما يلقي البحث الضوء على مدى مواكبة مجتمع البحث ( مواطنين ،مؤسس ات ،شركات) ومستخدمي التطبيقات القائمة على
األنظمة الذكية وعلى وجه التحديد تعاطيهم مع املتغيرات الثالث كمؤشرات دالة وهامة على ضرورة تطبيق املبادرة في اإلمارات وأثرها ع لـ ـى ســعـادة
ً
ً
مـستـخـدمـي تلك التطبيقات بوجود جـودة الخــدمة متغيرا وسيطا.
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اإلطارالنظري:

ً
أوال :الحكومة الذكية:
ً ً
ُيعد موضوع الحكومة الذكية وسعادة املستخد م موضوعا نادرا في الدراسات وقد حض ي في الدول األجنبية باآلونة األخيرة باملزيد من االهتمام
ً
ً
وأصبحت الحكومات تستثمر وبشكل كبير في ذلك املوضوع املهم وتحديدا بالحكومة اإل لكترونية التي كانت منطلقا للتوجه إلى الحكومة الذكية لتؤد ى
بشكل إلكتروني ثم تحولت هذه الح كومات إلى ذكية من خالل جعل خدماتها في متناول األفراد (.)Atkinson & Castro, 2018
ً
تفاعال مع جماهيرها  ،إذ إن أعمال التجارة توسع نطاقها لقياس
وقد أ تـت تكنولوجيا الهواتف بمفهوم الحكومة الذكية فقد أصبحت الحكومة أكثر
ً
تقديم الخدمة وزيادة إسهام املواطنين األعمال ا لتي تؤديها الحكومة لتصنع أ ثر إيجابيا على حياتهم  .لذلك نجد هذا املفهوم أكثر توسعا من مفهوم الحكومة
ً
اإل لكترونية وله فوائد تقنية  .كما نجد هدف زيادة تعاون الحكومة مع مواطنيها هو لجعل مقدم الخدمة وهو الحكومة أكثر تعاونا وسرعه في تقديم الخدمة
بأسعار مقبولة وقا بلة للقياس واالستدامة ( .(Gartner, 2013
إن الهواتف وقنواتها تمنح طرق جديد للخدمة وإجراء األعمال بواسطة الحكومات لذلك تفتح آفاق وفرص جديدة للمواطنين  ،واألعمال التجارية
ً
والحكومات أيضا لالستفادة من الخدمات العامة  ،في حين تستوجب الحاجة للحكومة الذكية إلدخال البيانات ،والتمكين من الوصول إلى االنترنت،
والتطبيقات ،وغيرها من األدوات  .لذلك فان استخدام األجهزة الذكية املتصلة باإلنترنت واملساعدات الرقمية الشخصية تدفع الحكومات باتجاه تطوير
حكومة الهواتف (.)Sharma, 2014
ف الحكومة الذكية هي حكومة متطورة تقدم الخدمة للمستخدمين لالستفادة واملشاركة من خدماتها اإل لكترونية واالتصال في أي وقت ومكان من
ً
الهاتف املتنقل من خالل تكامل التقنيات الذكية والخدمات اإل لكترونية .واستنادا على دراسة (  )El-Kiki & f Lawrence, 2016فإن الحكومة الذكية لها
أ بعاد تم اعتمادها لغايات إتمام البحث الحالي هي:
 .1التواصل الذكي :وتعني إيجاد معلومات تساعد املستخدمين على االستفادة من خدمات الح ـكــومــة ا لــذك ـي ــة للدولة للوصول إلى مع لومات وبيانات تعزز
من قدرتهم على املتابعة لكل ما له صلة وعالقة بتحسين جودة حياة الناس.
 .2الخدمات الذكية :وتعني إيجاد القنوات اال تصالية بين مستخدمي تطبيقات الح ـكــومــة ا لــذك ـي ــة للدولة وبين حكومة االتحاد نفسها من خالل استخدام
الرسائل القصيرة والتمكن من متابعة معامالت ا لناس.
 . 3اإلدارة الذكية :وتعني توفير فرصا لتحسين كافة األعمال ومنها الداخلية التي تقوم بأدائها الح ـكــومــة ا لـذك ـي ــة للدولة.
ويستخلص الباحثون أن التطبيقات الذكية تدفع بالحكومات لتقوم بصياغة أهدافها وغاياتها في اإلبداع لتوصيل الخدمة بجودة وكفاءة عالية
تتسم بشفافية وديمقراطية أكثر في استخدام الحكومة اإل لكترونية كأداة للتمكين  ،ومن خالل تبني مبادرات لتطبيق الحكومة اإل لكترونية في اال تجاه ا لذكي
بواسطة األجهزة املحمولة والتابلت لتقديم خدماتها ،لذلك يكمن جوهر التطبيقات الذكية لحكومة االمارات في تحقيق الكفاءة العا لية والتحسين بأقل
التكاليف على مواطنيها واملقيمين على أراضيها.
مبادرة الحكومة الذكية لدولة اإلمارات
لوحظ في ا لسنوات األخيرة تطور التكنولوجيا بطريقة متصاعدة بين عامي  2013 – 2000وحدثت ثورة في عالم االجهزة والهواتف النقالة الذكية
بشكل عام ،مما دفع الخبراء إ لى التفكير بتطوير ما تقدمه الحكومات من خدمات ملواطنيها واستغالل انتشار األجهزة الذكية ،فالحكومة الذكية هي تطور
ً ً
لنموذج الحكومة اإل لكترونية والتي نقلت جزءا كبيرا من خدمات الحكومة إلى الهاتف الذكي واألجهزة الذكية التي يحملها املواطن  ،فأصبح بإمكانه أن ينفذ
ويتابع ويستعلم عن حالة معا مالته الحكومية وهو يحمل الجهاز الذكي الخاص به  ،لذا بات على الحكومات الذكية واملؤسسات العمل على تأمين
التطبي قات الذكية التي تستغل كل هذه األجهزة الذكية املتصلة في عالم باتت فيه كل األشياء متصلة ،بغية تقديم الخدمة ملواطني الدولة واملقيمين على
أراض ي اإلمارات بطريقة أفضل وبكلفة أقل (.)Al-Khamayseh et al., 2017
وقد شهدت حكومة اإلمارات العديد من التغيرات في خدماتها املقدمة نتيجة للثورة العلمية والتقنية ومنها التوسع في استخدام التطبيقات الذكية
بكثافة  ،مما فرض على حكومة االتحاد وعلى حكومات اإلمارات املحلية ومن خالل قطاع معلومات والحكومة ا لذكية الذي يتولى دعم البنية التحتية
واالستراتيجيات القادرة على التحول الذكي وتنفيذ ما تصبو لتحقيقه وبما يتماش ى مع التحوالت اإل لكترونية وإيجاد ظروف مناسبة للحاق بركب العاملية
بمجال تقديم أفضل خدمات ذكية للمواطنين .)www.goverment.ae.digital-uae-mgoverment-initiative.cited.21Augest2019 ( .
تهدف مبادرة الحـك ـومــة ا لــذكـيــة لدولة اإلمارات إلى تسخير تكنولوجيا املعلومات وتطويرها لتحسين وتسهيل طريقة الحياة وإدارتها ،وصنع واقع جديد
ونموذج جديد بمجاالت التنمية االقتصادية املختلفة .إذ يتم من خاللها تقد يم خدمات ذكية يحتاجها املواطن باملرافق التابعة للحكومة .وهذا له
انعكاسات على مختلف املجاالت وقطاعات الدولة لتقوم على أساس تعزيز التكامل التقني لذكاء الخدمات  ،إذ أن البوابة اإل لكترونية الرسمية للدولة
ً
ً
تمثل مرتكزا واحدا للزائرين من املواطنين وكافة من يقيم ع لى أراض ي اإلمارات من أجل التعرف على الخدمات الحكومية على مدار الساعة ،وهي متاحة
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لالستخدام باللغتين :العربية واإلنجليزية  ،كما تزود البوابة زوارها بفرصة ملعرفة الخدمات املقدمة من حكومة االتحاد والحكومات املحلية  ،ال سيما أن
الخدمات الذكية بمنظورها املستقبلي ترسم معالم الطريق لتسهيل العمليات وتسريعها بطريقة آمنة للمجتمع اإلمارا تي في جميع جوانب حياة أفراده ونشر
الثقافة الرقمية .)www.goverment.ae.digital-uae-mgoverment-initiative.cited.21Augest2019 ( .
ً ً
أما أدلة التحول للحكومة الذكية في اإلم ارات فهي ما تم إعداده من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت التي يناط بها دورا كبيرا في تطبيق
املب ادرة في الدولة ومنها:
 .1إصدار الدليل اإلرشادي للحكومة الذكية والذي يهدف إلى تقديم اإلرشادات لجميع الجهات الحكومية في الدولة لجعلها مستعدة للتحول من حكومة
إلكترونية إلى حكومة ذكية  ،وقد تم ذلك خالل الفترة املمتدة من عام (.)2015-2013
 .2إعداد خارطة الطريق للمب ادرة في ا لدولة والتي أوجدت خطة االنتقال من حكومة إلكترونية إلى حكومة ذكية من خالل إيجادها بيئة متوافقة مع
ازدهارها وإسعاد املواطنين وتم تحقيق ذلك ما بين عامي (.)2017-2015
 . 3البدء بتحديد اإلستراتيجية الوطنية القادرة ع لى انجاز أهداف التحول الى حكومة الذكية وتلبية متطلبات تحولها الذكي وقد بدأت ما بعد عام
( )2017وبشكل يتفق مع رؤية اإلمارات عام  2021وخاصة الوصول ألهداف متحدون بالسعادة والرفاهية واملعرفة وان تكون اإلمارات األولى عامليا
ً
بتقديم خدمات حكومة ذكية الكترونيا عبر الهواتف الذكية.
(.)www.goverment.ae.digital-uae-mgoverment-initiative.cited.21Augest2019

ً
ثانيا :جودة الخدمة:
يعرف ) (Merunka, 2011جودة الخدمة على أنها " الحكم الصادر عن املستفيد بما يخص مدى ارتكاز الخدمة التي تقوم الحكومات بتقديمها على
جودة الحياة التي يعيشها أفراد املجتمع من الخدمة املقدمة ومدى مساهم تهم في تحقيق ذلك.
لذلك ف إن الحكومات تحتاج إلى استيعاب وفهم كامل لتوقعات أفراد املجتمع املستفيدين واملستخدمين للخدمة عبر بواباتها اإل لكترونية  ،ولكي تلبي
تلك الحاجات واملتطلبات للوصول إلى أعلى مستوى من الرضا والرفاهية من خالل االستمرارية في تأدية األعم ا ل وتطوير الخدمات الذكية واإلبداعية.
فالجودة والنوعية املمتازة تمكن من زيادة رضا مستخدمي الخدمات وتعمل على إسعادهم والتي تقودنا إلى تعزيز التوجه ات نحو رضا املستخدمين
وا لتشجيع على التوصية نحو خدمتهم بهدف التطوير والتحديث ( .)Nadiri & Hussain, 2015وجودة الخدمة هي تقييم املستخدمين ملا يقدم لهم من
ً
خدمات متميزة ومتفوقة كليا من حيث جودتها وتفاعليتها  ،وأبعاد جودة الخدمة( )SERVQUALاستنادا على دراسة ) )Parasuraman,1988هي:
 . 1البعد املادي امللموس :وتشمل مظهر الخدمات املادية كاألدوات واملوظفين والتسهيالت واالتص االت  ،فهذه الجوانب امللموسة هي صورة عن تقديم
الخدمة من قبل الحكومــة ا لـذكـيــة لدولة اإلمارات العربية املتحدة إلى املستخد مين وهي مهمة بصورة خاصة ،إذ أن الوجود املادي للمستخدم ضروري
عند تعامله مع خدمات الحكومة الذكية.
 . 2االعتمادية :وهي مدى قدرة الح ـكــومــة ا لـ ـذك ـيـ ـة لدولة اإلمارات العربية املتحدة على أداء الخدمات أو تقد يمها بشكل يعتمد عليه وبدقة  ،وهذا البعد
مهم للمستخدمين الذين يستخدمون الحكومة الذكية.
 . 3االستجابة :تشير إلى الرغبة لدى الح ـكــومــة ا لــذك ـي ــة لدولة اإلمارات العربية املتحدة في مساعدة املستخدمين وإيجاد خدمات سريعة إلى بعد استجابة
مزود الخدمة .هذا البعد ال خاص مهم عندما يكون لدى املستخدمين طلبات وأسئلة وشكاوى ومشكلة تحيط بالخدمة الذكية.
 . 4اآلمان :يشي ر إلى معرفة املوظفين واملجاملة وقدرة الح ـكــومــة ا لــذك ـي ــة لدولة اإلمارات العربية املتحدة على إلهام الثقة في املستخدمين وعلى وجه
التحديد ،هو اآلمان السائد للمستخدمين من خدمات التعليم والصحة وغيرها.
 . 5التعاطف :يشير لالهتمام الفردي والرعاية املقدمة من الح ـكــومــة ا لــذك ـي ــة لدولة اإلمارات العربية املتحدة إلى املستخدمين ،ويت طلب منها أن تولي
ً
ً
ا هتم اما شخصيا لكافة املستخدمين أفراد أو مؤسسات خدمات صغيرة أو كبيرة.
ويرى الباحثون أن جودة الخدمة هي مقياس ملد ى تطابق م ستوى األداء الفعلي للح ـكــومــة ا لــذك ـي ــة لدولة اإلمارات العربية املتحدة مع توقعـات
مستخدمي هذه الخـدمة واملستفيد ين منها  ،أو بأنها الفـرق بين توقعات املستفيدين من الخدم ات التي تقدمها وادراكاتهم لها وهي مفهـوم يعكـس تقييم
املستفيدين لدرجـة االمتيـاز أو التفـوق الكـلي فــي أداء الخـدمة املقدمة من الح ـكــومــة ا لــذك ـي ــة.
ً
ثالثا :سعادة املـستـخـدميـن
ُيعد إرضاء املواطنين أحد األولويات التي يجب أن توليها حكوماتهم بشكل خاص  ،وذلك في سعيها الدؤوب إليجاد وسائل تفي بحاجاتهم ورغباتهم،
فتلبية تلك الحاجات والرغبات وتحقيق رضاهم من الثوابت األساسية املدرجة ضمن خططها املستقبلية التي تتبناها الحكومات كونها تقودها إلى النجاح،
وتحقيق سعادة املستفيدين الذ ين ينظرون إليها على إنها درجة تقييمهم لل خدمات التي تؤديها الحــك ــومــة ا لــذكـي ــة على الجودة الشاملة للحياة بشكل إيجابي
( .)Derek, 2014, p: 81
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ً
ً
لذ لك تبدي الحكومات إهتماما متزايدا برفع مستوى الجودة بالخدمة املقدمة للمواطنين حتى تكون قادرة على الوفاء بالتزام اتها تجاه مواطنيها بشكل
يرتقي إلى تحقيق سعادتهم لكسب رض اهم ورفع مستوى رفاهيتهم ،خاصة وأن ثورة االتصاالت مكنت مستخدمي الخدمات من التمييز وإجراء مفاضالت
للخدمات املقدمة إليهم ( .)Oliver & DeSarbo, 2008, p: 495
أما أبعاد سعادة املستخدمين املعتمدة كمؤشرات للمتغير التابع فهي)Kotler & Keller, 2016 ( :
 . 1الرضا :درجة التقييم التي يضعها املستفيدون من خدمات التي تقدمها الح ـكــومــة الــذك ـي ــة لدولة اإلمارات العربية املتحدة وإدراكهم ملدى فاعلي تها
في تقديم الخدمات التي تلبي حاجاتهم ورغباتهم مقارنة بين توقعاته عن مستوى الخدمة املقدمة له وبين األداء املدرك.
 .2الرفاهية :هي تقارير ذاتية املقاييس التي يسجلها املستخدمين عن مستويات شعورهم الخاصة بالرضا عن الحياة وشعورهم بالرفاهية والسعادة
واالثر اإليجابي ملا تقدمه مبادرة الح ـكــومــة ا لــذك ـي ــة لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
ويرى الباحثون أن مبادرة الح ـكــومــة ا لــذك ـي ــة لدولة اإلمارات العربية املتحدة انبثقت من زيادة حرص الحكومة االتح ادية والدولة لتوفير ا لرفاهية
والرخاء وتحقيقا لسعادة أفراد الشعب اإلماراتي واملقيمين على أراضيها ،وما قيامها بتعين وزير دولة للسعادة واعتماد برنامج وطني يهتم بالسعادة والحياة
اإليجابية من شأنه تحقيق سعادة املجتمع اإلماراتي.

تحليل النتائج واختبارفرضية البحث

ً
أوال :النتائج املتعلقة بمبادرة الحكومة لدولة اإلمارات العربية املتحدة
ـذكيــة للدولة
جدول ( :)1الوسط واالنحراف املعياري ملتغير مبادرة الحكــومــة ال ـ
الوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة
املو افقة

الترتيب

ت

املتغير

1

التواصل الذكي
توفر مبادرة الحكومة الذكية للدولة املعلومات التي احتاجها

3.88

0.851

مرتفع

1

2
3

تمكني املبادرة من االستفادة من ا لخدمات التي تقدمها الحكومة اإلماراتية
تعزز املبادرة من قدرا تي على متابعة املعلومات و تجعلها قريب ة مني

3.79
3.87

0.765
0.685

مرتفع
مرتفع

3
2

4

ت ضع املبادرة أهداف ها ب اإلبداع لتوصيل الخدمة لي بجودة وكفاءة عالية
الخدمات الذكية

3.75

0.821

مرتفع

4

5
6

يتم تقديم ا ملعامالت من خالل الحـكــومــة ا لــذ كـيــة ل لدولة إلى الجمهور املستفيد من خدماتها
توفر املبادرة قنوات اتصال بين املستخدمين و بين حكوم ة االتحاد نفسها

3.74
3.86

0.841
0.783

مرتفع
مرتفع

4
1

7
8

تستخدم املبادرة الرسائل الق صيرة في كل ما يتعلق ب الخدمات التي تقدمها
تستخدم املبادرة األجهزة املحمولة والتابلت لتقديم خدماتها

3.83
3.85

0.702
0.761

مرتفع
مرتفع

3
2

9
10
11
12

اإلدارة الذكية
توفر املب ادرة فرصا لتحسين أنشطتها الداخلي ة املؤادة
تعمل املبادرة على توسيع نطاق األعمال التجارية في الدولة
تصنع املبادرة أ ثر إيجابي في حياة الناس
أعتقد أن املبادرة أ كثر تفاعال مع املواطنين

3.78
3.72
3.74
3.83

0.721
0.763
0.821
0.736

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

2
4
3
1

يالحظ من الجدول ما يلي:
 .1أن استجابات عينة الدراسة كانت إيجابية وبدرجة موافقة مرتفعة نحو فقرات متغير التواصل الذكي وأن العبارة التي تنص على أن " توفر مبادرة
الحكومة الذكية للدولة املعلومات التي احتاجها " هي األعلى بين متوسطات اإلجابات ،في حين أن العبارة التي تنص على " تضع املبادرة أهدا فها في
اإلبداع لتوصيل الخدمة لي بجودة وكفاءة عالية " هي األقل بين متوسطات اإلجابات.
 .2أن استجابات عينة الدراسة كانت إيجابية وبدرجة موافقة مرتفعة نحو فقرات متغير الخدمات الذكية وأن العبارة التي تنص على أن " وفر املبادرة
قنوات اتصال بين املستخدمين وبين ح كومة االتحاد نفسها " هي األعلى بين متوسطات اإلجابات ،في حين أن العبارة التي تنص على " يتم تقديم املعامالت
من خالل الح ـكــومــة ا لــذك ـي ــة للدولة إلى الجمهور املستفيد من خدماتها " هي األقل بين متوسطات اإلجابات.
 .3أن استجابات عينة الدراسة كانت إيجابية وبدرجة موافقة مرتفعة نحو فقرات متغير اإلدارة الذكية وأن العبارة التي تنص على أن " أعتقد أن املبادرة
أكثر تفاعال مع املواطنين " هي األعلى بين متوسطات اإلجابات ،في حين أن العبارة التي تنص على " تعمل املبادرة على توسيع نطاق األعمال التجارية في
ا لدولة " هي األقل بين متوس طات اإلجابات .وبشكل عام يالحظ انخفاض قيم االنحراف مما يدل على أن هناك تقارب وتشابه بإجابات العينة.
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أثرتطبيق مبادرة الحكومة الذكية لدولة اإلمارات العربية املتحدة على سعادة املستخدمين
ً
ثانيا :النتائج املتعلقة بمتغير سعادة املـستـخدمـيـن
جدول ( :)2الوسط واالنحراف املعياري ملتغيرس ـع ــادة املـستـخـد مـيـن
املتغير

ت

الرضا
اشعر بالسرور واالرتياح للتحول إلى ال حـ كــومــة الــذكـيــة للدولة
إن القيمة املضافة ملبادرة ال حـ كــومــة الــذكـيــة للدولة تفوق توقعاتي
تحقق مبادرة ال حـ كــومــة الــذكـيــة للدولة إشباعا لحاجاتي ورغباتي مقارنة مع توقعاتي ح ولها
لدي الرغبة في تكرار طلب ال خ ـ ـ ـ ــدمات التي تقدمها ال حـ ـ ك ـ ــومـ ــة الـ ــذكـ ـي ـ ــة لدولة اإلمارات العربية املتحدة نظرا لسرعة
تقديمها لي
ال رفاهية
إنني أتفاخر بما تقدمه مبادرة ال حـ كــومــة الــذكـيــة لل دولة
اشعر باالطمئنان عند التعامل مبادرة ال حـ كــومــة الــذكـيــة لدولة اإلمارات العربية املتحدة
أحدثت مبادرة ال حــكــومــة الــذكـيــة للدولة تأثير إيجابي ملا تقدمه من خدمات راقية
حققت مبادرة ال حـ كــومــة الــذكـيــة للدولة شعورا لدي بالحياة والسعادة

13
14
15
16

17
18
19
20

الوسط
الحسابي

ا النح راف
امل عياري

درجة املو افقة

الترتيب

3 .89
3 .77
3 .87
3 .76

0 .865
0 .842
0 .865
0 .957

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

1
6
3
7

3 .82
3 .74
3 .81
3 .88

0 .871
0 .830
0 .813
0 .809

مرتفع

4
8
5
2

مرتفع
مرتفع

كانت استجابات العينة كانت إيجابية نحو فقرات متغير سعادة املستخدمين وأن العبارة التي تنص على أن " اشعر بالسرور واالرتياح للتحول إلى
الح ـكــومــة ا لــذك ـي ــة للدولة " هي األعلى بين متوسطات اإلجابات ،في حين أن العبارة التي تنص على أن " اشعر باالطمئنان عند التعامل مبادرة الحـكـومــة
ا لــذك ـي ــة لدولة اإلمارات العربية املتحدة " هي األقل بين متوسطات اإلجابات .ويالحظ انخفاض قيم االنحراف مما يدل على أن هناك تقارب وتشابه
باإلجابات.

ً
ثالثا :النتا ئج املتعلقة باملتغير الوسيط :جـودة الخــدمة

جدول ( :)3الوسط الحسابي واالنحراف املعياري ملتغيرجـودة الخ ــدمة
تسلسل الفق رات
4-1
9-5
13 - 10
17 - 14
22 - 18

الوسط الحسابي
3.74
3.85
3.70
3.87
3.85

أب عاد جودة الخدمة
امللموسية
االعتمادية
االستجابة
اآلمان
التعاطف

ا النح راف املعياري
0.860
0.763
0.821
0.842
0.872

درجة املو افقة
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

الترتيب
4
2
5
1
3

يشير الجدول ( )3إلى أن األوس اط الحسابية للمتغير الوسيط جودة الخدمة قد جاءت جميعها باملستوى املرتفع ،ووقعت ما بين ( ) 3.87-3.75وقد
جاء ُبعد " اآلمان" ووسطه ( )3.87بينما جاء ُبعد " االستجابة " بوسط ( .)3.70ويالحظ انخفاض قيم االنحراف املعياري مما يدل على أن هناك تقارب
وتشابه في إجابات ا لعينة.

ً
رابعا :اختبار فرضية البحث:

ً
ً
للتحقق من وجود األثر املباشر وغير املباشر لتطبيق مبادرة الحكومة الذكية للدولة على سعادة املستخدمين بوجود جودة الخدمة متغيرا وسيطا،
تم اإلستعانة بتحليل املسار  Path Analysisوكانت النتائج على النحو اآلتي:
جدول( : )4نتائج اختبارتحل يل املسارللتحقق من األثر املباشر وغيراملباشر لتطبيق مبادرة الحكومة الذكية للدولة على سعادة املستخدم ين بوجود جودة الخدمة
ً
ً
متغيرا وسيطا
البيان

Chi 2

مبادرة الحـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــة
ا لــذ كـي ــة عـ لــى سـع ــاد ة
املـ ــستـ ـخـ ــدمـ ـيـ ــن بوجود
جودة الخدمة

6.479

املحسوبة

GFI

CFI

*Sig

0.975

0.987

0.002

مستوى الداللة

Direct Effect

قيم معامالت التأثير املباشر
مبادرة الحـكــومــة
ا لــذ كـيــة على جودة
الخدمة
جودة الخدم ة على
سـعــادة املـستـخـدمـيـن

مبادرة الحـكــومــة الــذ كـيــة
جـودة الخــدمة
سـعــادة املـستـخـدمـيـن

0.776

0.860

Indirect Effect

قيم ة معامل ا لتأثير غير
املباشر
*0.667

املسار

املحسوبة

T

مستوى
الداللة

QS  SGI

11.476

0.000

UH  QS

15.718

0.000

SGI: Smart Government Initiative

DLS

QS: Quality Service

ET

UH: Users Happiness

MD

• التأثير غير املباشر عبارة عن ح اصل ضرب معامالت قيم التأثير املباشربين املتغيرات
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يوضح الجدول رقم ( )4وجود أثر ملبادرة الح ـكــومــة ا لــذك ـي ــة عـ لــى س ـع ــادة املـستـخـدمـيـن بوجود جـودة الخــدمة متغير وسيط من خالل تحليل املسار،
إذا بلغت قيمة  Chi2املحسوبة ( ،)8.456وهي ذات داللة عند مستوى ( .)  0.05وبلغت قيمة  )GFI( Goodness of Fit Indexوهو مؤشر مالءمة
الجودة م ا قيمته ( )0.975وهو مقارب إلى قيمة الواحد صحيح (املالءمة التامة) .وبنفس السياق بلغ مؤشر املواءمة املقارن Comparative Fit Index
( )0.987( )CFIوهو مقارب إلى قيمة الواحد صحيح .فيما بلغ التأثير املباشر ملبادرة الح ـكــومــة ا لــذك ـيــة على جـودة الخــدمة ( ، )0.776وهو ما يشير إلى أن
تطبيق مبادرة الح ـكــومــة ا لــذك ـي ــة للدولة يؤثر على جـودة الخــدمة  ،وبالتالي ف إن زيادة اإلهتمام بمبادرة الح ـكــومــة ا لــذك ـي ــة من شأنه توليد تأثير على جـودة
الخــدمة .وبذات السياق بلغ التأثير املباشر لجـودة الخــدمة ع ـ لــى س ـع ــادة املـستـخـدمـيـن ( ،)0.860وهو ما يشير إلى أن جـودة الخــدمة تؤثر ع ـ لـ ـى سـعــادة
املـستـخـدمـيـن  ،وبالتالي فإن زيادة اإلهتمام بجـودة الخــدمة من شأنه توليد تأثير ع ـ لــى س ـع ــادة املـستـخـدمـيـن  .وقد بلغ التأثير غير املباشر ملبادرة الح ـكــومــة
ا لــذك ـي ــة ع ـ لــى س ـعــادة املـستـخـدمـيـن بوجود جـودة الخــدمة ( ،)0.667وهو ما يؤكد الدور الذي تلعبه جـودة الخــدمة كمتغير وسيط في أثر مبادرة الحـكـومــة
ا لــذك ـي ــة ع ـ لــى س ـع ــادة املـستـخـدمـيـن  .كما بلغت قيمة  Tاملحسوبة للم سار األول ( مبادرة الح ـكــومــة ا لــذك ـي ــة  س ـع ــادة املـستـخـدمـيـن) ( )11.467وهي ذات
داللة عند مستوى ( ،)  0.05فيما بلغت قيمة  Tاملحسوبة للمسار ا لثاني (جـودة الخــدمة  س ـع ــادة املـستـخـدمـيـن) ( )15.718وهي ذات داللة عند
مستوى ( ،)  0.05وهذه النتيجة تشير إلى أن هناك تأثير لتطبيق مبادرة الح ـكــومــة ا لــذك ـي ــة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ع ـ ل ــى س ـع ــادة املـستـخـدمـيـن
ً
ً
بوجود جـودة الخــدمة متغيرا وسيطا  .إذ إن زيادة االهتمام بمبادرة الح ـكــومــة ا لــذك ـي ــة في ظل وجود جـودة الخــدمة من شأنه توليد تأثير على س ـعــادة
املـستـخـدمـيـن  ،وهي نتيجة عملية تساهم بتحقيق جزء من أهداف البحث .وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على ":وجود
ً
ً
أثرلتطبيق مبادرة الحكومة الذكية على سعادة املستخدمين بوجود جودة الخدمة متغيرا وسيطا.

نتائج البحث:

ً
ً
وجود أثر لتطبيق مبادرة الحكومة الذكية للدولة على سعادة املستخدمين بوجود جودة الخدمة متغيرا وسيطا  ،إذ إن زيادة االهتمام بمبادرة
الح ـكـ ـومــة ا لــذك ـي ــة في ظل وجود جـودة الخــدمة من شأنه توليد تأثير على س ـع ــادة املـستـخـدمـيـن  ،وأن األوساط الحسابية للمتغيرات الثالث كانت على النحو
اآلتي:
 . 1مبادرة الح ـكــومــة الــذك ـي ــة لإلمارات
تبين أن االستجابات كانت إيجابية وبدرجة موا فقة مرتفعة نحو فقرات متغير التواصل الذكي  ،وان املبادرة تقدم كافة املعلومات التي يحتاجها
املستفيدين وتعزز من قدراتهم على متابعة املعلومات وجعلها قريبة منهم.
كما تبين أن االستجابات كانت إيجابية وبدرجة موافقة مرتفعة نحو فقرات متغير الخدمات الذكية  ،وتبين أن املبادرة أوجدت قنوات اتصال بين
املستخدمين وبين الحكومة نفسها باستخدام األجهزة املحمولة والتابلت لتقديم خدماتها.
كذلك تبين أن االستجابات كانت إيجابية وبدرجة موافقة مرتفعة نحو فقرات متغير اإلدارة الذكية  ،وأن املبادرة هي أكثر تفاعل مع املواطنين وتوفر
فرصا لتحسين أنشطتها وعملياتها ا لداخ لية التي تقوم بأدائها.
 . 2ســعادة املـسـخدمـيـن
ً
تبين أن االستجابات كانت بدرجة إيجابية للفقرات التي تخص متغير سعادة املستخدمين وأن هناك شعورا بالسرور واالرتياح للتحول إلى الح ـكــومــة
ً
ا لــذك ـي ــة في الدولة والتي حققت شعورا بالسعادة لدى املستفيدين من خدماتها لكونها حققت إشباعا لحاجاتهم ورغباتهم مقارنة مع التوقعات حولها وهذا
ما دفع الجمهور الذي يستفيد من خدماتها من التفاخر بما تقدمه املبادرة للدولة.
 . 3جـودة الخــدمة
ً
ُ
ُ
ُ
أشارت األوس اط الحسابية ملتغير جودة الخدمة قد جاءت جميعها باملستوى املرتفع ،وقد جاء بعد " اآلمان" أوال ،ثم بعد " االعتمادية" ثانيا  ،ثم بعد
ً
ً
ً
" التعاطف" ثالثا  ،ثم ُبعد " امللموسية" رابع ا ،وأخيرا جاء ُبعد " االستجابة ".
ويفسر الباحثون هذه النتائج بأن املبادرة هي من أهم املبادرات املطروحة للتواصل الذكي مع املواطنين واملقيمين على أراض ي الدولة  ،حيث يلجأ
املستفيدين إلى الح ـكــومــة ا لــذك ـي ــة بسبب أن تطبيقاتها سهلة سو ًاء من خالل ا لتعامل مع أجهزة الكمبيوتر أو من خالل األجهزة والهواتف النقالة  ،إضافة
إلى الدعم املستمر الستخدام تطبيقات الح ـكــومــة ا لــذك ـي ــة وخصوصا أن هذه ا لتطبيقات من املمكن تساعد جمهور املستفيدين من خدماتها في الوصول
إليها  ،وهذا يدعم بشكل أو بأخر التعامل مع هذه ا لتطبيقات التي تجد الدعم والرعاية واملساندة من قبل الدولة.
توصيات البحث:
يوص ي الباحثون بضرورة االستفادة من املبادرة ألهميتها في تحقيق س ـع ــادة املـ ستـخـدمـيـن ،واالستمرار بتعزيز التوجهات نحو االنتقال الكلي والتطبيق
ً
ا لكامل للح ـكــومــة ا لــذك ـيــة في اإلمارات القادرة على تسهيل طريقة تقديم الخدمات إلى املستفيدين على مدار ووفقا للخطة الزمنية املعدة لذلك.
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 والتركيز على تحسين، كذلك يؤكد الباحثون على ضرورة شمول املبادرة للعمليات التجارية لكونها تصنع أ ثر إيجابي على حياة املجتمع اإلماراتي
.الخدمات واالرتقاء بجودتها على اعتبار أنها تجلب السعادة للمواطنين
ويقترح الباحثون على الهيئة العامة لتنظيم ق طاع االتصاالت تنظيم الحمالت التوعوية وإعادة تشكيل وصياغة إسترا تيجية قادرة على تحقيق
 وتكثي ف الجهود نحو كسب ثق تهم من خالل اإلدارة،أهداف حكومة ا لدولة الذكية بما يتناسب وحاجات املستفيدين ورغباتهم وبم ا يحقق أهدا فهم
 والعناية بكافة الجوانب التي تعزز ثقة املواطنين من الخدمة املقدمة من الحكومة2021 الذكية السيما ما يتعلق بسياساتها نحو تحقيق رؤية اإلمارات
 إضافة إلى إجراء دراسات ميدانية لتساعد الهيئة على وضع سياساتها وخططها واستراتيجياتها للوقوف على تفضيالت املستفيدين وتوقعاتهم،الذكية
.التي تلبي بشكل أدق حاجاتهم ورغب اتهم
ً
وأخيرا يوص ي الباحثون حكومات الدول بضرورة االهتمام برضا رعاياها والتركيز على تطوير وتحسين الخدمات املقدمة لهم ملا له أثر كبير على سير
.حياتهم وسعادتهم
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امللخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر القدرة التنظيمية في تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج في املنظمات ا لتنموية النسائية العاملة في
قطاع غزة .وقد اعتمد البحث على إجراءات املنهج الوصفي التح ليلي .وقد طبقت الدراسة على ( )43موظفة من العامالت في دائرة املتابعة والتقييم وهن
(مديرة امل نظمة ،مديرة البرامج ،مديرة املشروع ،منسقة املشروع ،مديرة املتابعة والتقييم) في امل ؤسسات التنموية النسوية وتوصلت الدراسة إلى مجموعة
من النتائج ومن أهمها وجود أثر ذو د اللة إحصائية عند مستوى داللة ( )  0.05للمقدرة التنظيمية في تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج
وان املنظمات محل الدراسة تعنى بالقدرة التنظيمية وتتمتع بقدرة قي ادية ع إلىة مما يسهل من أ دائها لعمليات املتابعة والتقييم  ،وقد أوصت الدراسة
بمزيد من ا الهتمام بتطوير القدرات التنظيمية للمنظمات محل الدراسة لتمكينها من تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج  ،وزيادة االهتمام
باإلفصاح عن تقارير النواتج واالثر.
الكلمات املفتاحية :القدرة التنظيمية؛ نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج؛ املنظمات التنموية النسائية العاملة في قطاع غزة.

املقدمة:

ً
إن املتابعة والتقييم املبني على النت ائج هي طريقة منهجية لتتبع النتائج واألداء ،استنادا إلى إطار منهجي منطقي وشفاف وعاكس ،وقياس أثرها من
خالل املتابعة التقييم .حيث أن هذا النظام يقدم بيانات توضح وضع الخطط وتقترح التوصيات الالزمة لوضع التدخالت التي تؤدى إلى إحداث التغييرات
املطلوبة ويعتبر هذا النظام أداة فاعلة للتقييم في حال حصول أي خلل اثناء تنفيذ الخطط مما يتيح املجال للتعرف على أسباب الخلل ومعالجتها.
ويهدف نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج إلى تعزيز النهج القائم على النتائج واملسائلة وتقييم مدى مالئمة السياسات املتبعة من خالل
ً
ً
التحقق والتأكد بين التنفيذ والنتائج املحققة فعال وهو يهدف أيضا إلى تتبع مستوى تحقيق االهداف على مستوى الخطة االستراتيجية للمنظمة ووفقا
ً
لهذا النظام يتم وضع مؤشرات لكل برنامج في الخطة االستراتيجية للمنظمة وتصنف هذه املؤشرات وفقا لسلسلة من النتائج .وحيث أن العملية التنموية
ً
تعاني من ضعف وافتقار للمعرفة واالستخدام ألساليب املتابعة والتقييم للسياسات والبرامج املستخدمة فكان ضروريا وجود إلى ات للرصد واملتابعة على
ً
مستوى العمل املدني في املنظمات النسوية خصوصا وأن املانحين يهتمون ويطالبون بوجود التقييم كأساس للقياس .وفي هذا اإلطار فإن الدراسة الحالية
ً
تهتم تحديدا بالتعرف على دور القدرة التنظيمية ملا تمثله القدرات التنظيمية ألي منظمة من أهمية قصوى في تحقيق أ هدافها وتطوير أدائها وتمكينها.
وفي هذا السياق نفرق بين املتابعة والتقييم حيث تعتبر املتابعة عملية مستمرة لرصد وتتبع وتحليل سير البرنامج /املشروع حيث تركز على متابعة املؤشرات
وقياس االداء والتعرف على ما تم إنجازه من عدمه وتقدم حلول للمشكالت القائمة  ،بينما التقييم عملية مرحلية تقدم تحليل أعمق وأشمل وتركز على
النتائج وقياس األ ثر واالستدامة.
املصطلحات:
املتابعة :ممارسة راسخة للمراقبة الداخلية توفر باستمرار لإلدارة داللة مبكرة على ا لتقدم املحرز أو عدم تمكنها من تحقيق النتائج في األنش طة الفنية
واملالية على السواء.
التقييم :التقييم املنتظم واملوضوعي ملشروع أو برنامج ،وتصميمه وتنفيذه ونتائجه.
القدرة التنظيمية :هي قدرة املنظمة ع لى إدارة املوارد بشكل جيد يحسن العمل ويميز األعمال.

أثرالقدرة التنظيمية في تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج

وائل ثابت

املنظمات النسوية :هي املؤسسات املهتمة باملرأة وتعمل على تفعيل قضاياها مثل التمكين واملس أواة والدفاع عن حقوقها من خالل أ نشطتها وبرامجها
وتح أول التأثير في صنع القرارات التنموية التي تخدم املرأة.
الغرض من الدراسة :اختبار دور القدرة التنظيمية في تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج في املنظمات التنموية النسوية العاملة في فلسطين.
مشكلة الدرا سة:
ً
ً
ً
ً
يعد إنشاء نظام للرصد والتقييم قائما على أساس املتطلبات أمرا ضروريا بسبب الطلب املتزايد على تطوير األداء نظرا ملتطلبات املنظمات غير
الحكومية النسوية والجهات املانحة لفحص االستخدام املناسب لألموال التي تم جمعها من الجهات املانحة والتحسينات والفوائد واألثر الناتج عن
املشروعات املنفذة ،وبالت إلى  ،هناك حاجة قوية لوضع قواعد لبناء إطار لنظام الرصد والتقييم للمشروع ات التي يمكن تطبيقها ملتابعة الفاعلية والتقدم
ويعد الرصد والتقييم من أدوات اإلدارة املهمة في تحقيق النتائج التي يجادل بها (.)Kusek, et al, 2004,p.2
حيث أدخل املانحون مفهوم اإلدارة القائمة على النتائج ( )RBMلتحسين الفع إلىة واملساءلة في إدارة وتشغيل وتنفيذ البرامج من قبل املنظمات غير
الحكومية ) . )Norad, 2008,p8حيث أصبحت اإلدارة القائمة على النتائج إلزامية بين املنظمات غير الحكومية إذا كانت ترغب في ال حصول على تمويل من
املانحين املحتملين أو املمولين.
ُويعد إدخال اإلدارة القائمة على النتائج إحدى وسائل تعزيز الكفاءة والفع إلى ة ومساءلة املنظمات غير الحكومية عن املوارد املمنوحة لها لتحقيق
ً
عموما أن ممارسات اإلدارة القائمة على النتائج بين املنظمات غير الحكومية غير فعالة
النتائج امل خطط لها في املشروع  /أو البرنامج .ومع ذلكُ ،يعتقد
بسبب اعتماد استراتيجيات خاطئة لإلدارة القائمة على النتائج ،السيما عند نسخها بطريقة غير الئقة من املنظمات األخرى والبدء في العمل دون مراعاة
مستوى املعرفة واملهارات الحالية بين املوظفين الحاليين وليس من الواضح ما إذا كان قد تم شرح أهمية نهج اإلدارة القائمة على النتائج بشكل واضح
للمنظمات غير الح كومية حتى تتمكن من بذل جهد أكبر لدمجها في البرامج عند بدايتها.
وحول التحديات التي تواجه ها املنظمات غير الحكومية لتنفيذ نهج اإلدارة القائمة على النتائج ،والدعم الذي تقدمه الجهات املانحة لهذه املنظمات
لتنفيذ نهج اإلدارة القائمة على النتائج بفع إلىة غير معروف .جميع العوامل التي نوقشت أعاله أظهرت مدى الحاجة إلى إجراء هذه الدراسة البحثية .لذلك،
تهدف هذه الدراسة البحثية إلى استكشاف وفهم أهمية اإلدارة القائمة على النتائج ( )RBMفي إ دارة املشاريع واملنظمات غير الحكومية النسوية.
وبناء على تقرير صادر عن مؤسسة االئتالف من أجل النزاهة والشفافية أ مان لعام  2016بأن املنظمات بحاجة إلى مجموعة من املبادئ التي من
املفترض أن تعتمدها ) (NGOsولكنها ضعيفة ،كضرورة اعتماد هيئة رقابة داخلية ،واالتصال املنظم والدائم بين الطاقم ومجلس اإلدارة والجمهور،
واعتماد سياسات توظيف وتقييم شفافة ،ووضع سياسات داخلية ملنع تضارب املصالح ،واعتماد نظام التقارير الدورية الشفافة بانتظام ،وإصدار ونشر
ميزانيات بشكل منتظم لكافة إيرادات ومصروفات املؤس سة ،وغيرة من مبادئ الحكم الصالح.
وكشفت التقارير والدراسات واملؤلفات املذكورة أعاله أن نظام الرصد والتقييم في املنظمات غير الحكومية في البلدان النامية بشكل عام وفي
فلسطين بشكل خاص ال يعمل بشكل جيد .إنهم يواجهون صعوبات وظروف معقدة للغاية تؤدي إلى قصورهم .ومن املسلم به أن هذه الحقائق شجعت
الباحث على إجراء دراسة لتقييم ودراسة نظام الرصد والتقييم الحالي الذي تنفذه املن ظمات التنموية النسوية العاملة في فلسطين ومح أولة معرفة دور
القدرات التنظيمية لهذه املنظم ات في تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج.
أسئلة الدراسة:
السؤال الرئيس ي :ما أثر القدرة التنظيمية على تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج في املن ظمات التنموية النسائية العاملة في فلسطين؟
فرضيات الدراسة:
 .1يوجد أثر ذا داللة إحصائية للقدرة التنظيمية على تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج في املنظمات التنموية النسائية العاملة في
فلسطين؟
 .2يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في متوسطات استجابة املبحوثين حول القدرة التنظيمية على تطبيق نظام املتابعة
والتقييم املبني على النتائج تعزي ملتغيرات املعلومات الشخصية (العمر ،سنوا ت الخبرة ،املؤهل العلمي) من وجهة نظر العامالت في املؤسسات
التنموية النسوية العاملة في فلسطين".
أهداف الدراسة:
• التعرف على أثر القدرة التنظيمية على تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج في املنظمات التنموية النسائية العاملة في قطاع غزة.
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أهمية الدرا سة:
تساعد هذه الدراسة املنظمات النسوية العاملة في قطاع غزة واملنظمات التنموية عامة في فهم الوضع الحالي لنظام اإلدارة القائمة على النتائج
والعوامل املرتبطة بتقييمه ويتم استخدام نتائج هذه الدراسة لتم كين هذه املنظمات من تطبيق نظام اإلدارة القائمة على النتائج بفاع لية من خالل التركيز
ً
ع لى اظهار النتائج بوضوح وتقديمه ا ملستخدميها خصوصا الجهات املانحة ملساعدتها في اتخاذ قرارت ا لتمويل  ،كذلك تعتبر هذه الدراسة مهمة للمنظمات
ً
النسوية محل الدراسة وإلدارة املشاريع وأيضا مهمة للباحثين والراغبين في فهم وتقييم املشاريع.
مت غيرات الدراسة:
تتمثل متغيرات الدراسة في املتغير املستقل وهو القدرة التنظيمية .واملتغير التابع وهو نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج.
الدراسات السابقة:
• دراسة ) : (Madhekeni , 2 0 12بعنوان "تطبيق نظام اإلدارة املستندة إلى النتائج في القطاع العام_ زيمبابوي" :تهدف الدراسة إلى ا لتعرف إلى
إ دخال مفهوم جديد لإلدارة القائمة على النتائج في زيمبابوي حتى يتم استكشاف املبادئ الرئيسية لإلدارة القائمة على النتائج وفحصها مقا بل نظم
اإلدارة العامة التقليدية .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها ان حكومة زيمبا بوي تنفذ (" )RBMنظام اإلدارة القائمة على النتائج"
ً
منذ عام  ، 2005وأكدت الدراسة ان تطبيق مثل هذا النظا م يتطلب وقتا وموارد وبيئة سياسية مستقرة وقد خلصت الدراسة إلى ان مفهوم  RBMال
يزال أداة صالحة والتي ال غنى عنها إلدارة البرامج واملشاريع في الدوائر الحكومية  ،باإلضافة إلى أنه من دونة فانه سيكون من الصعب الدخول في أي
عملية صنع القرار ذات مغزى سواء على مستوى السياسات وإدارة املؤسسات الحكومية .وأوصت الدراسة بضرورة إشراك أصحاب املصلحة في عملية
ً
ً
التطبيق ملنهجية اإلدارة املستندة إلى النتائج والرصد والتقييم ويجب أن يكون مصحوبا بنظام معلومات إدارة قوي جدا من أجل تسهيل تدفق
املعلومات من خالل التغذية الراجعة وضرورة توفير الدعم املالي الالزم من أجل االستمرار في التنفيذ لهذا النهج.
• دراسة )  :(Zoe, 2 0 07بعنوان تطويرفهم اإلدارة القائمة على النتائج من خالل نظرية القيمة العامة :تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تقرير عن
البحوث التي أجريت لتقييم فائدة نظرية القيمة العامة في فهم اإلدارة الق ائمة على النتائج من تصور املديرين التنفيذيين للقطاع العام في كندا وتم
استخدام منهج دراسة الحالة  ،حيث كان مصدر البيانات األساس ي  16مقابلة مع املديرين التنفيذيين مما أدى إلى تطوير إطار عمل يدمج القيمة
ً
العامة واإلدارة القائمة على النتائج  ،وركزت الدراسة على أ نه يجب النظر إلى اإلطار على أنه دراسة أولية تستكشف مجاال لم يتم البحث فيه .وأشارت
الدراسة إلى ضرورة مساهمة ومشاركة نظرية القيمة العامة في تطوير فهم تصورات املديرين التنفيذ يين وسلوكياتهم واستجاباتهم للتغيرات التي أدخلها
املديرون القائمون على النتائج.
• دراسة ) :( b innendijk, 2000بعنوان "اإلدارة القائمة على النتائج ودورها في تطويروكاالت التعاون -استعراض التجارب" :هدفت الدراسة إلى
التعرف على أنشطة املتابعة والتقييم للمساعدات اإلنمائية كواحد من مجاالت العمل الجديدة التي حددت نظم األداء أو اإلدارة القائمة على النت ائج،
وكيفية إ نشاء نظام قياس األداء الفعال والتعامل مع القضايا التحليلية وتجميع النتائج وضمان الدور البعدي كمكمل مميز للتقييم .وتوصلت الدراسة
إلى أن هناك ضغوط متزايدة على ا ملنظمات املانحة إلظهار نتائج التنمية إلصالح قطاعاتها العاملة لجعلها أكثر فع إلىة  ،وأن هناك تحول من التركيز على
املخرجات إلى التركيز على النتائج واالثار املترتبة على تنفيذ امل شاريع ،وقد أوصت الدراسة بضرورة توفير الوقت الكافي واملوارد الالزمة من أجل تنفيذ
هذا النهج من اإلدارة  ،وضرورة وجود توجه من اإلدارة العليا نحو دعم اإلصالحات الالزمة من أجل تبني أسلوب اإلدارة املستندة على النتائج ،وضرورة
االنتقال التدريجي من أسلوب اإلدارة التقليدية إلى نهج اإلدارة املبني على النتائج.
• دراسة )  :( Berezovskyi,201 7بعنوان " اإلدارة املبنية على النتائج كمفهوم أ ساس ي لتطوير كمفهوم رئيس ي لتطوير نموذج اجتماعي حديث
الرقابة والتقييم في اإلدارة العامة" :هدفت الدراسة إلى التعرف على أنشطة املتابعة والتقييم املبنية على النتائج كمفهوم رئيس ي لتطوير نموذج
اجتماعي حديث للرقابة والتقييم في اإلدارة العام ،وللتعرف على النهج الصحيح املطلوب تطبيقه في جمهورية أوكرانيا  .وتوصلت الدراسة إلى ضرورة
التعامل مع املواطن كشريك أساس ي في مؤسسات الدولة لضمان الحصول على النتائج املط لوبة وقد أوصت الدراسة بضرورة االستفادة من تجربة
الواليات املتحدة في تطبيق هذا النهج ومح أولة التعلم منة والبناء علية.
• دراسة ) ( Rehman, 2019بعنوان " الدورالوسيط للقدرات ا لتنظيمية بين االداء التنظيمي ومحدداته :هدفت هذه الدراسة إلى تحديد تأثير نظام
تأثيرا ً
الرقابة االدارية على االداء التنظيمي في ظل وجود القدرات التنظيمية .في صناعة النسيج في باكستان وقد أوضحت النتائج وجود ً
كبيرا في علم
التحكم اإللى واملكافآت والتعويضات ،والضوابط اإلدارية على األداء التنظيمي وأوضحت الدراسة تأثير القدرات التنظيمية على مستويات االداء
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ً
التنظيمي وقد أوصت الدراسة بانة ال ينبغي أن تركز اإلدارة العليا فقط على املكافآت الخارجية ولكن يجب أن تركز أيضا على املكافآت الجوهرية ألن
املوظفين يحتاجون إلى مكافآت ملموسة وغير ملموسة.
• دراسة ) (Umit &. Bititci, 2015بعنوان "فهم القدرات التنظيمية والدىناميكية في سياق املشاريع الصغيرة" :هدفت هذه الدراسة لفهم تنمية
القدرات التنظيمية في املشاريع الصغيرة في منطقة االتحاد األوروبي  .وكيفية دعم القدرات واملزايا التنافسية للشركات وكذلك قدرتها على االستجابة
للتغييرات الداخلية والخارجية .وقد ركزت نتائج الدراسة على أ همية دور الثقافة التنظيمية في تطوير القدرات واضافت الدراسة أن تحكم املالك في
كل ش يء في املنظمات والشركات الصغيرة يمنع هذه الشركات من تطوير قدراتها مثل التعلم واالبتكار وتقترح الدراسة أن تولي الشركات الصغيرة اهتمام
خاص بالتمكين واملكافأة والتقدير وتوليد األفكار ومواصلة التعلم واالنفتاح إجراءات التواصل.
اإلجراءات املنهجية للدراسة
أو ًال :منهج الدراسة
اعتمد البحث على إجراءات املنهج الوصفي التحليلي ،إذ يستخدم هذا املنهج كأس لوب من أساليب البحث العلمي التي تعتمد على دراسة الظواهر
ً
ً
ً
البحثية كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها والتعبير عنها كيفيا أو كميا أو بكالهما معا  ،فالتعبير الكيفي يصف لنا الظا هرة أو السمة املدروسة ويوضح
ً
ً
خصائها ،أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح هذه ا لسمة أو حجمها .وقد استخدم الباحث هذا املنهج لدراسة "دور القدرة التنظيمية في تطبيق
نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج" دراسة تطبيقية على امل ؤسسات التنموية النسوية العاملة في فلسطين".
ً
ثانيا :مجتمع الدراسة
املؤسسات التنموية النسوية العاملة في قطاع غزة .وقد طبقت الدراسة على دوائر -أ قسام التقييم واملتابعة في هذه املؤسسات وشملت عدد ()43
من املوظفات العامالت بهذه الدوائر  ،وقد استخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل ملجتمع الدراسة.
ً
ثالثا :الوصف اإلحصائي ملجتمع الدراسة حسب املعلومات الشخصية
بلغ عدد املشاركين في تعبئة استبانة الدراسة ( )43موظفة من العامالت في دائرة املتابعة والتقييم وهن من املسميات الوظيفية الت إلىة (:مديرة
املنظمة  ،مديرة البرامج ،مديرة املشروع ،منسقة املشروع ،مديرة املتابعة والتقييم) باملؤسسات التنموية النسوية العاملة في فلسطين .والجدول ( )1يوضح
الوصف اإلحصائي ملجتمع الدراسة حسب املعلومات الشخصية للمشاركين في الدراسة ،حيث بلغت نسبة  %37.2ممن أعمارهم تقل عن  30سنة ،بينما
بلغت نسبة  %48.8ممن تتراوح أعمارهم ما بين  40-30سنة ،في حين بلغت نسبة  %14ممن تزيد أعمارهم عن  40سنة .فيما يتعلق بمتغير سنوات الخبرة
بلغت نسبة  %69.8تقل سنوات خبرتهم عن  10سنوات ،بينما بلغت نسبة  %16.3تتراوح سنوات خبرتهم ما بين  15-10سنة ،في حين بلغت نسبة %14
تزيد سنوات خبرتهم عن  15سنة .وفيما يتعلق بمتغير املؤهل العلمي حيث بلغ الح اصلين على املؤهل العلمي دبلوم  ، %4.7بينما بلغت نسبة الحاصلين على
مؤهل علمي بكالوريوس  ، %76.6في حين بلغت نسبة  %18.6حاصلين على مؤهل علمي دراس ات عليا (ماجستير ،دكتوراه).
جدول ( :)1الوصف االحصائي ألفراد مجتمع الدراسة حسب املعلومات الشخصية (ن = )43
املجموع

املعلومات الشخصية
العدد

%

16
21

37.2
48.8

أكثر من  40سنة
سنوات الخبرة

6

14.0

30
7
6

69.8
16.3
14.0

العمر
أقل من  30سنة
من  40-30سنة

أقل من  10سنوات
من  15-10سنة
أكثر من  15سنة
املؤهل العلمي
دبلوم

2

4.7

بكالوريوس
دراسات عليا

33
8

76.7
18.6

املجموع

43

%100.0
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ً
رابعا :أداة الدراسة
• خطوات إعداد أداة الدراسة (االستبانة)
تم إعداد أداة الدراسة بما يوافق موضوع البحث ،وذلك لدراسة " دور القدرة التنظيمية في تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج" ،حيث
قام الباحث بمراجعة الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع الدراسة وكيفية إعداد االستبانة وترتيب فقراتها وصياغتها بالشكل املالئم الذي يناسب
موضوع الدراسة ،ومن ثم قام الباحث بتصميم االستبانة في صورتها األولية تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة أو التعديل
لتستقر االستبانة في صورتها النهائية.
• محتوى أداة الدراسة
تكونت أداة الدارسة من قسميين رئي سين ،حيث يمثل القسم األول املعلومات الشخصية ألفراد امل جتمع ،في حين أن القسم الثاني يتمثل في محاور
الدارسة الرئي سية ،التي تستخدم لقياس املتغيرات  ،حيث تتكون الدراسة من نوعين من املتغيرات ،األول يتمثل في املتغير املستقل "القدرة التنظيمية"
والذي تم قياسه من خالل ( )14فقرة ،أ ما املتغير الثاني ويمثل التابع "نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج" والذي تم قياسه من خالل ( )7فقرات،
وبذلك تصبح االستبانة م كونة من ( )21فقرة.
• تصحيح أداة الدراسة (االستبانة)
استخدم الباحث تدريج خماس ي وفق مقياس ليكرت ( )Likert Scaleلتصحيح أداة الدراسة ،بحيث تعرض فقرات االستبانة على مجتمع الدراسة
ومقابل كل فقرة خمس إجابات تحدد مستوى موافقتهم عليها ُوتعطى اإلجابات أوزان رقمية تمثل درجة االجابة على الفقرة يستفاد منها في التعبير عن
مستوى انخفاض أو ارتفاع املوافقة على فقرات وبنود االستبانة ،والجدول ( )2يوضح ذلك.
جدول ( :)2تصحيح أداة الدراسة بخمس درجات وفق مقياس ليكرت
مو افق بشدة

مو افق

محايد

غير مو افق

غير مو افق بشدة

اإلجابة
الدرجة
مستوى املو افقة

5
ً
منخفض جدا

4
منخفض

3
متوسط

2
م رتفع

1
ً
م رتفع جدا

الوسط الحسابي

أقل من 1.80

 1.80إلى 2.59

 2.60إلى 3.39

 3.40إلى 4.19

أكبر من 4.20

الوزن النسبي

أقل من %36

 %36إلى %51.9

 %52إلى %67.9

 %68إلى %83.9

أكبر من %84

يتضح من الجدول أعاله أنه كلما انخفضت الدرجة املمنوحة لإلج ابة كلما زادت درجة الرفض أو عدم املوافقة عليها ،حيث نجد أن الفقرة التي يتم
املوافقة ع ليها بشدة تأخذ الدرجة ( ،) 5والفقرة التي يتم املوافقة عليها تأخذ الدرجة ( ،)4أما الفقرة التي تكون نتيجة اإلجابة عليها محايد تأخذ الدرجة
ً
( ،)3في حين أن الفقرة التي تكون اإلج ابة عليها بعدم املوافقة تأخذ الدرجة ( ،)2وأخيرا الفقرة التي تتم عدم املوافقة عليها بشدة تأخذ الدرجة (،)1
ولتحديد مستوى املوافقة على كل فقرة من الفقرات وكل محور وكل بعد ضمن أداة الدراسة ،تم االعتماد على قيمة الوسط الحسابي وقيمة الوزن
النسبي ،وكذلك يوضح مست ويات املوافقة على أبعاد محاور وأبعاد الدراسة.
ً
خامسا :صدق وثبات أداة الدراسة (االستبانة)
• صدق أداة الدراسة (صدق االتساق الداخلي)
يقصد باالتساق الداخلي مدى ارتباط درجات األبع اد واملحاور مع درجات الفقرات املكونة لها .ويتم التحقق من وج ود صدق االتساق الداخلي من
خالل حساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد أو املحور الذي تنتمي إلى ه ،وذلك بهدف التحقق من مدى صدق االستبانة ككل،
وفيما يلي عرض لنتائج التحقق من صدق ا التساق الداخلي لفقرات االستبانة حسب األبعاد .والجدول ( )3يوضح نتا ئج معامالت صدق االتساق الداخلي.
جدول ( :)3معامالت صدق االتساق الداخلي
املحاور
املحور األول :املقدرة التنظيمية

الفقرة
الفقرة 1
الفقرة 2
الفقرة 3

معامل االرتباط
**0.514
**0.648
**0.702

املحور الثاني
املحور الثاني :نظام املتابعة والتقييم املبني
على النتائج

الفقرة
الفقرة 1
الفقرة 2
الفقرة 3

معامل االرتباط
**0.714
**0.880
**0.808

الفقرة 4
الفقرة 5

**0.671
**0.670

الفقرة 4
الفقرة 5

**0.871
**0.899

الفقرة 6
الفقرة 7
الفقرة 8

**0.797
**0.774
**0.759

الفقرة 6
الفقرة 7

**0.882
**0.861
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الفقرة 9
الفقرة 10

**0.648
**0.428

الفقرة 11
الفقرة 12

**0.598
**0.680

الفقرة 13
الفقرة 14

**0.696
**0.503

وائل ثابت

**معنوية عند مستوى داللة . 0.01

يوضح الجدول أعاله أن جميع معامالت االرتباط (الصدق) لفقرات محاور الدراسة كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.001فإن ذلك يشير
لوجود درجة مرتفعة من صدق االتساق الداخلي للبيانات التي تم جمعها من أفراد مجتمع الدراسة.
• ثبات أداة الدراسة
الثبات يختص بمدى الوثوق بالدرجات التي نحصل عليها من تطبيق االختبار بمعنى أن الدرجات أو النتائج يجب أال تتأثر بالعوا مل التي تعود إلى
ً
أخطاء الصدفة ،فهو يعني دقة االختبار أو اتساقه ،وكما أن معنى الثبات هو ضمان الحصول على نفس النتائج تقريبا إذا أعيد تطبيق االختبار على نفس
املجموعة من األفراد وذلك يعني قلة تأثير عوامل الصدفة أو العشوائية ،فهو يحدد الدقة التي تقيس بها أداء أي ش يء تقيسه (هاشم  .)2006 ،وفي هذه
الدراسة تم استخدام كل من طريقة ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية لكل محور وذلك لقياس ثبات أداة الدراسة ،وبلغت قيم معامل ألفا كرونباخ
للمحور األول ( )0.891بينما للمحور الثاني ( )0.926بينما بلغت قيم معامل جتمان للتجزئة ا لنصفية للمحور األول ( )0.948أ ما للمحور الثاني (،)0.957
وهذا يدل على الثبات الع الي ملتغيرات الدراسة ،والجدول ( ) 4يوضح ذلك .وتشير جميع النتائج السابقة لوجود درجة مرتفعة من الثبات في البيانات التي
تم جمعها من أفراد مجتمع الدراسة ،وعليه يمكن االعتماد عليها وتح ليلها وتفسير نتائجها وتعميمها على مجتمع الدراسة ،والجدول ( )4يوضح ذلك.
جدول ( :)4نتائج اختبارات ثبات محاورأداة الدراسة
املحاور
املحور األول ويتمثل باملتغير املستقل "املقدرة التنظيمية"
املحور الثاني ويتمثل باملتغير التابع " نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج "

عدد الفقرات
14

الفا كرونباخ
0.891

جتمان للتجزئة النصفية
0.948

7

0.926

0.957

ً
سادسا :األساليب اإلحصائية املستخدمة في الدراسة
اعتمدت الدراسة على الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (  )Statistical Package for Social Sciences-SPSS V.25في معالجة وتحليل بيانات
الدراسة ،من خالل استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية الوصفية واالستدإل لىة والتي تمثلت فيما يلي:
طريقة ألفا كرونباخ ) ، (Cronbach's Alphaطريقة جتمان للتجزئة النصفية (( ،) Guttman Split-Halfب) معامالت ارتباط بيرسون البسيطة
( )Pearson Correlation Coefficientلقياس صدق ا التساق الداخلي( ،ج) الجدأول التكرارية والنسب املئوية لوصف مجتمع الدراسة حسب متغيرات
ا ملعلومات الشخصية ،وكذلك التحقق من سالمة البيانات والتأكد من خلوها من أخطاء اإلدخال( .د) الوسط الحسابي ( )Meanوالوزن النسبي وذلك
ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات الدراسة على الفقرات واملحاور الرئيسة ،واالنحراف املعياري (  :)Standard Deviationللتعرف على
مدى انحراف استجابات مفردات الدراسة لكل فقرة من الفقرات عن وسطها الحسابي ،إلى جانب محاور الدراسة ،فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت
االستجابات وانخفض تشتتها ،واختبار ( ) One Sample T-testالختبار متوسطات اإلجابات على فقرات ومحاور االستبانة حول القيمة ( )3التي تعبر عن
الدرجة الحيادية( .هــ) وتحليل التباين األحادي (  )One way ANOVAواختبار ( ) Independent Samples T-testالختبار الفروق في متوسطات إجابات
ً
أفراد مجتمع على متغيرات الدراسة وفقا للعوامل الشخصية والوظيفية حيث يستخدم اختبار (  )ANOVAللمقارنة بين ثالثة مجموعات مستقلة أو أكثر
بينما اختبار ( ) T-testيستخدم للمقارنة بين مجموعتين مستقلتين ،طريقة االنحدار الخطي البسيط (  )Simple linear regressionوذلك الختبار أثر
املتغير املستقل على املتغير التابع.

تحليل البيانات وتفسيرومناقشة النتائج

أو ًال :نتائج تحليل محاورالدراسة
 . 1نتائج تحليل املحوراألول "القدرة التنظيمية"
يوضح الجدول ( )5املقاييس الوصفية لفقرات املحور األول "القدرة التنظيمية" في دائرة التقييم واملتا بعة في املؤسسات التنموية النسوية العاملة
في فلسطين ،ويتكون املحور من ( )14فقرة  ،حيث بلغ الوسط الحسابي إلجابات املستجيبين حول املحور األول ( 3.79من  5بانحراف معياري  )0.59وبوزن
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نسبي ( )%75.8ويشير هذا املؤشر إلى وجود درجة موافقة مرتفعة مما يعني أن هذه املنظم ات محل الدراسة تعنى بالقدرة التنظيمية من خالل توافر
املهارات والخبرات والكفايات الالزمة لدى العا ملين بهذه املن ظمات وكذلك امتالكها ألدوات املتابعة والتقييم املناسبة.
أ ما فيما يتعلق بتحليل الفقرات امل كونة لهذا البعد فقد أظهرت النتائج بان الفقرة الثالثة عشر ا لتي تنص على " تتمتع منظمتي بقدرات قيادية" قد
ً
احتلت املرتبة األولى بوسط حسابي ( 4.31من  )5وبوزن نسبي ( )%86.2وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة جدا  ،وهذا يدل على تمتع هذه املنظمات بقدرة
قيادية ع الية مما يسهل من أ دائها لعمليات املتابعة والتقييم بينما احتلت الفقرة الثانية التي تنص على " أحصل على تدريب دوري منتظم في مجال املتابعة
ً
والتقييم" املرتبة األخيرة بوسط حسابي ( 3.40من  )5وبوزن نسبي ( )%67.9وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة نسبيا.
جدول ( :)5نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات املحوراألول (القدرة التنظيمية)
الوسط الحسابي
3.91
3.40

الوزن النسبي
%78.1
%67.9

ا النح راف املعياري
0.89
1.03

الترتيب
4
14

الفق رات
يت وافر لدى املهارات والخبرات الكافية في مجال املتابعة والتقييم.
أحصل على تدريب دوري منتظم في مجال املتابعة والتقييم.
يت وافر لدى منظمتي العدد الكافي من املوظفين ممن لدىهم كفايات املتابعة والتقييم.
يت وافر لدى منظمتي قسم خاص باملتابعة والتقييم.

3.67
3.67

%73.5
%73.3

0.94
1.20

10
11

تتوفر م وازنة كافية للموظفين ألغراض التدريب والتنمية.
لدى الكفايا ت املناسبة في مجال اإلدارة املبنية على النتائج.
لدى القدرة على تط وير الن واتج ومؤشرات االثر.
لدى القدرة على تصميم خطط املتابعة والتقييم.

3.58
3.79
3.72
3.83

%71.6
%75.8
%74.4
%76.6

1.10
0.91
0.80
0.83

12
7
8
6

اتمكن دائما من مقابلة وتحقيق أهدافي املخططة.
لدى القدرة على تحليل البيانات.
لدى القد رة على القيام بدراسات التقييم.

4.07
3.71
3.40

%81.4
%74.1
%67.9

0.80
0.93
0.90

3
9
13

تقوم املنظمة بشكل دوري بجمع البيانات حول ن واتج واثار املشروع
تتمتع منظمتي بقدرات قيادية.
يطالب املم ولين بضرورة تط وير القدرات التنظيمية للمنظمة.
الدرجة الكلية للمحور األول " القدرة التنظيمية"

4.14
4.31
3.91
3.79

%82.8
%86.2
%78.1
%75.8

0.83
0.72
0.92

2
1
5

مالحظة :املتوسط الحسابي :متوسط إجابات املستجيبين ،االنحراف املعياري :انحراف القيم عن وسطها الحسابي ،الوزن النسبي :يتم حسابها من خالل (املتوس ط
الحسابي.)%100*5/

 . 2نتائج تحليل املحورالثاني "نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج"
يوضح الجدول ( ) 6املقاييس الوصفية لفقرات املحور الثاني " نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج " للموظفات العامالت في دائرة التقييم
واملتابعة في املؤسسات التنموية ا لنسوية العاملة في فلسطين ،ويتكون املحور من ( )7فقرات ،حيث بلغ الوسط الحسابي إلجا بات املستجيبين حول املحور
الثاني ( 4.00من  5بانحراف معياري  )0.72وبوزن نسبي ( )%80.1ويشير هذا املؤشر إلى وجود درجة موافقة مرتفعة على تطبيق املنظمات محل الدراسة
لنظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج.
أ ما فيما يتعلق بتحليل الفقرات املكونة لهذا البعد فقد أظهرت النتائج بان الفقرة الثالثة التي تنص على " تقارير املتابعة والتقييم تساعد في صنع
ً
القرارات في املنظمة" قد احتلت املرتبة األولى بوسط حسابي ( 4.29من  )5وبوزن نسبي ( )%85.7وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة جدا  ،وهذا يشير إلى
قناعة املنظمات محل الدراسة بأهمية تقارير املتابعة والتقييم في عملية صنع القرارات في هذه املنظمات بينما احتلت الفقرة السادسة التي تنص على "
زاد التمويل نتيجة افصاح املنظمة عن تقارير النواتج واالثر" املرتبة األخيرة بوسط حسابي ( 3.79من  )5وبوزن نسبي ( )%75.8وتعبر عن درجة موافقة
مرتفعة.
جدول ( :)6نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات املحورالثاني (نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج)
الوسط الحسابي

الوزن النسبي

االنحراف املعياري

الترتيب

3.95

% 79.1

0.84

5

الفقرات
يتوافر ملنظمتي تقارير عن النواتج واالثر.

4.05

% 80.9

0.87

3

تقارير املتابعة والتقييم تساعد في صنع الق رارات في املنظمة.

4.29

% 85.7

0.64

1

يتم استخدام نتائج املتابعة والتقييم في املنظمة.

4.02

% 80.5

0.83

4

تحسن مستوى االداء في املنظمة بسبب زيادة الطلب واالعتماد على نتائج املت ابعة والتقييم على مستوى النواتج واالثر.

3.913

% 78.1

0.89

6

زاد التمويل نتيجة افصاح ا ملنظمة عن تقارير النواتج واالثر.

3.79

% 75.8

0.94

7

االهتمام بالنتائج على مستوى النواتج واالثر حسن من مستوى املسائلة داخل املنظمة.

4.07

% 81.4

0.86

2

الدرجة الكلية للمحور الثاني "نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج"

4.00

% 80.1

يتوافر ملنظمتي مؤش رات واضحة لقياس النتائج على مستوى النواتج واالثر.

مالحظة :املتوسط الحسابي :متوسط إجابات املستجيبين ،االنحراف املعياري :انحراف القيم عن وسطها الحسابي ،الوزن النسبي :يتم حسابها من خالل (املتوسط
الحسابي.)%100*5/

128

Global Journal of Economics and Business, 9(1) (2020), 122-132

وائل ثابت

أثرالقدرة التنظيمية في تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج

ً
ثانيا :اختبار صحة فرضيات الدرا سة
تتمثل نقطة البدء في الجانب العملي ألي دراسة بحثية في وضع فروض ( )Hypothesesحول الظا هرة املراد دراستها ،وتم اختبار فرضيات الدراسة كما
يلي:
 . 1الفرضية الرئيسية األولى
تنص الفرضية الرئيسية األولى على "وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05للمقدرة التنظيمية في تطبيق نظام املتابعة والتقييم
املبني على النتائج من وجهة نظر العامالت في املؤسسات التنموية النسوية العاملة في فلسطين".
حيث تم التحقق من صحة الفرضية من خالل حسا ب أسلوب االنحدار الخطي البسيط ،حيث تم دراسة تأثير "القدرة ا لتنظيمية" املتمثل باملتغير
املستقل في املتغير التابع "نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج" باستخدام االنحدار البسيطـ ،وقد تم استخدامه الن الباحث اعتمد بشكل رئيس ي على
ً
القدرة التنظيمية كمحور رئيس ي بدون التطرق ألبعاد املتغير املستقل حيث إحصائيا يتم اختبار الفرضية العدمية ( )H0التي تفترض عدم وجود أثر ذو
داللة إحصائية مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود أثر ذو داللة إحصائية ،ويتم الحكم على نتيجة االختبار ً
بناء على قيمة مستوى الداللة
املحسوبة لالختبار ( ) Sigحيث يتم رفض الفرضية العدمية والتوصل لصحة ا لفرضية البديلة في حال كانت قيمة ( )Sigأقل من مستوى  0.05ويقال
عندها أن االختبار معنوي ويعني ذلك وجود أثر جوهري وذو داللة إحصائية ،ويتم قبول الفرضية العدمية في حال كانت قيمة ( )Sigأعلى من 0.05
ونستنج عندئذ عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية.
وفيما يلي نتائج اختب ار الفرضية الرئيسية للتحقق من وجود أثر للمقدرة التنظيمية على تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبنى على النت ائج ،والجدول
( ) 7يوضح نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولى:
جدول ( :)7نتائج تقديرنموذج االنحدار الخطي البسيط
املتغير التابع

املتغير التابع "نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج"
معامل ارتباط بيرسون () r

املتغير املستقل

القدرة التنظيمية
F – Test
مستوى الداللة () Sig.

الحد الثابت () a

معامل االنحدار () B

معامل التحديد () R2

0.573

0.905

0.553

**0.774

**58.81
0.000

**دالة إحصائية عند مستوى . 0.01

من خالل نتائج الجدول ( )7نس تنتج وجود ارتباط خطي طردي ذو داللة احصائية بين (القدرة التنظيمية) وتطبيق نظام املتابعة والتقييم املبني على
النتائج حيث بلغ معامل ارتباط ( ،)0.744حيث بلغ معامل االنحدار الخطي البسيط ( ) 0.905وهذا يعني أن الزيادة في مستوى القدرة التنظيمية بمقدار
درجة واحدة سيؤدي إلى زيادة مستوى تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج بمقدار ( )0.905درجة وذلك في ظل غياب تأثير باقي املتغيرات
األخرى ،كما وبلغ معامل التحديد لنموذج االنحدار ( ) 0.553وهذا يعني أن متغير القدرة التنظيمية تفسر ( )%55.3من تباين متغير تطبيق نظام املتابعة
والتقييم املبني على النتائج.
كما ويالحظ من خالل الجدول أن مستويات داللة اختبار ( ) F-Testلنموذج االنحدار الخطي البسيط بلغت ( )0.000وهي قيمة أقل من مستوى
 ، 0.05وهذا يشير إلى معنوية نماذج االنحدار الخطي البسيط الذي تقيس تأثير القدرة التنظيمية على تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج.
وهذه النتيجة تؤكد صحة ا لفرضية الرئيسية األولى التي تنص على " وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05للمقدرة التنظيمية
على تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج من وجهة نظر العامالت في امل ؤسسات التنموية النسوية العاملة في فلسطين".
 . 2الفرضية الرئيسية الثانية
تنص الفرضية الرئيس ية الثانية على "وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في متوسطات استجابة املبحوثين حول القدرة
التنظيمية على تطبيق نظام املتابعة وا لتقييم املبني على النتائج تعزي ملتغيرات املعلومات الشخصية (العمر ،سنوات الخبرة ،املؤهل العلمي) من وجهة
نظر العا مالت في املؤسسات التنموية النسوية العاملة في فلسطين".
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ( ) Tفي حاالت العينتين املستقلتين الختبار الفرو ق التي تعزى ملتغير املؤهل  ،بينما تم استخدام
اختبار تحليل التباين األحادي (  )One Way ANOVAالختبار الفروق التي تعزى ملتغير العمر وسنوات الخبرة ،وفيما يلي اختبار الفرضية الرئيسية الثانية
ً
وفقا للمعلوم ات الشخصية والجدول ( )8يوضح ذلك.
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جدول ( :)8يوضح نتائج اختبارالفرضية الرئيسية الثانية
محاور الدراسة
البيانات األولية

تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج

القدرة التنظيمية
قيمة االختبار

مستوى الداللة

النتيجة

قيمة االختبار

مستوى الداللة

النتيجة

العمر

F = 0.890

0.419

ال يوجد فروق

F = 0.159

0.853

ال يوجد فروق

سنوات الخبرة

F = 1.875

0.167

املؤهل العلمي

T = 1.496

0.142

ال يوجد فروق

F = 0.649

0.528

ال يوجد فروق

ال يوجد فروق

T = 1.858

0.070

ال يوجد فروق

يوضح الجدول ( )8نتائج اختبار الفروق في استج ابات املبحوثين حول القدرة التنظيمية لدى املوظفات العامالت في املؤسسات التنموية النسوية
العاملة في فلسطين تعزي للمعلومات الشخصية (العمر ،سنوات الخبرة ،املؤهل العلمي) ،وكانت نتائج الفرضية كما يلي:
• متغيرالعمر:
وتشير النتيجة إلى أن مستوى الداللة اإلحصائية أقل من  ، 0.05فقد بلغت قيمة الداللة املحسوبة (  ،)Sig=0.419وتشير هذه النتيجة إلى عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات املبحوثين حول القدرة التنظيمية لدى املوظفات العامالت في املؤسسات التنموية النسوية العاملة في
فلسطين تعزى ملتغير العمر.
• متغيرسنوات الخبرة:
وتشير النتيجة إلى أن مستوى الداللة اإلحصائية أقل من  ، 0.05فقد بلغت قيمة الداللة املحسوبة (  ،)Sig=0.167وتشير هذه النتيجة إلى عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات املبحوثين حول القدرة التنظيمية لدى املوظفا ت العامالت في املؤسسات التنموية النسوية الع املة في
فلسطين تعزى ملتغير سنوات الخبرة.
• متغيراملؤهل العلمي:
وتشير النتيجة إلى أن م ستوى الداللة اإلحصائية أقل من  ، 0.05فقد بلغت قيمة الداللة املحسوبة (  ،)Sig=0.142وتشير هذه النتيجة إلى عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات املبحوثين حول القدرة التنظيمية لدى املوظفات العامالت في املؤسسات التنموية النسوية الع املة في
فلسطين تعزى ملتغير املؤهل العلمي.
فيما يتعلق بنتائج اختبار الفروق في استجابات املبحوثين حول تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج لدى املوظفات العامالت في
املؤسسات التنموية النسوية العاملة في فلسطين تعزي للمعلومات الشخصية (العمر ،سنوات ال خبرة ،املؤهل العلمي)  ،وكا نت نتائج الفرضية كما يلي:
• متغيرالعمر:
وتشير النتيجة إلى أن مستوى الداللة اإلحصائية أقل من  ، 0.05فقد بلغت قيمة الداللة املحسوبة (  ،)Sig=0.853وتشير هذه النتيجة إلى عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات املبحوثين حول تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج لد ى املوظفات العامالت في املؤسسات
التنموية النسوية العاملة في فلسطين تعزى ملتغير العمر.
• متغيرسنوات الخبرة:
وتشير النتيجة إلى أن مستوى الداللة اإلحصائية أقل من  ، 0.05فقد بلغت قيمة الداللة املحسوبة (  ،)Sig=0.528وتشير هذه النتيجة إلى عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات املبحوثين حول تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبني على ا لنتائج لد ى املوظفات العامالت في املؤسسات
التنموية النسوية العاملة في فلسطين تعزى ملتغير سنوات الخبرة.
• متغيراملؤهل العلمي:
وتشير النتيجة إلى أن مستوى الداللة اإلحصائية أقل من  ، 0.05فقد بلغت قيمة الداللة املحسوبة (  ،)Sig=0.070وتشير هذه النتيجة إلى عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات املبحوثين حول تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج لد ى املوظفات العامالت في املؤسسات
التنموية الن سوية العاملة في فلسطين تعزى ملتغير املؤهل العلمي.

النتائج:
• أظهرت نتائج تحليل املحور األول "القدرة التنظيمية" وجود درجة موافقة مرتفعة ( )%75.8حول امتالك املنظمات للقدرة التنظيمية مما يعنى أن
املنظ مات محل الدراسة تعنى بالقدرة التنظيمية من خالل توافر املهارات والخبرات والكفايات الالزمة لدى العاملين بهذه املنظمات وكذلك امتالكها
ألدوات املتابعة والتقييم املناسبة وهذا يتفق مع دراسة  Rehmanوالتي أشارت إلى وجود تأثير للقدرات التنظيمية على مستويات االداء التنظيمي
ً
وبانة ال ينبغي أن تركز اإلدارة العليا فقط على امل كافآت الخارجية ولكن يجب أن تركز أيضا على املكافآت الجوهرية ألن املوظفين يحتاجون إلى مكافآت
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ً
ملموسة وغير ملموسة.وهذا يتفق أيضا مع دراسة  Umit & Gurkanوالتي اشارت إلى أهمية القدرة التنظيمية وضرورة االهتمام الخاص بالتمكين
واملكافأة والتقدير وتوليد األفكار وم واصلة التعلم واالنفتاح إجراءات التواصل.
• أظهرت نتائج تحليل املحور الثاني "نظام املتابعة والتقييم املبني على النت ائج" وجود درجة موافقة مرتفعة ()%80.1على تطبيق املنظمات محل الدراسة
لنظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج مما يعنى ان هذه املنظمات تقوم فعليا بتطبيق هذا النظام .
ً ً
• أظهرت نتائج الدراسة أن القدرة التنظيمية بأبعادها املختلفة تلعب دورا مهما في تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج في املنظمات التنموية
النسائية العاملة في قطاع غزة" .وهذا يتفق مع دراسة  madhekeniوالتي أوضحت أن مفهوم  RBMال يزال أداة صالحة والتي ال غنى عنها إلدارة البرامج
واملشاريع في الدوائر الحكومية ،باإلضافة إلى انه من دونة فانه سيكون من الصعب الدخول في أي عملية صنع قرار ذات مغزى سواء على مستوى
السياسات وإدارة امل ؤسسات الحكومية  ،وكذلك تتفق هذه الدراسة مع دراسة  binnendijkوالتي أشارت إلى ضرورة وجود توجه من اإلدارة العليا
نحو دعم اإلصالحات الالزمة من أجل تبني أسلوب اإلدارة املستندة على النتائج ،وضرورة االنتقال التدريجي من أسلوب اإلدارة التقليدية إلى نهج اإلدارة
املبني على النتائج.
التوصيات:
• توص ى الدراسة بمزيد من االهتمام بت طوير القدرات التنظيمية للمنظمات محل الدراسة لتمكينها من تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج.
• متابعة وزيادة االهتمام بإفصاح املنظمات عن تقارير النواتج واالثر.
• متابعة االهتمام بتطبيق املن ظمات محل الدراسة لنظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج.
الدراسات املستقبلية:
• من املمكن اجراء دراسة تقييمية لتحديد فع الية نظام املراقبة والتقييم املبني على النتائج في املنظمات التنموية.
• من املمكن دراسة اثر عوامل اخرى غير القدرة التنظيمية مثل ( دعم اإلدارة العليا -مدى توفر البيانات -القدرة على استخدام البيانات املتوفرة بشكل
صحيح ) ومعرفة أ ثرها على التقييم املبنى على النتائج.
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Abs tract: The study aimed at identifying the impact of organizational ability on the adaption of the results-based
monitoring and evaluation system at women’s development organizations in the Gaza strip. The research relied on
the procedures of descriptive analytical method. The study was conducted on 43 female employees from monitoring
and evaluation department. They were (Director of the Organization, Director of programs, Project Manager, Project
Coordinator, Director of Monitoring and Evaluation Department) who work in women’s development
organizations. The study reached many results and among the most important ones was statistical significance
effect at level of (0.05≥α) of the organizational ability to adapt results-based monitoring and evaluation system.
The studied organizations were concerned about organizational ability and have high leadership which enhanced
the organizations performance in monitoring and evaluation. The study recommended that organizations take more
care of developing their organizational abilities to allow for the adaption of the M&E system and to reveal the
outcomes and impact of the reports.
Key words: organizational ability; results-based monitoring and evaluation system; women development

organizations working in the Gaza Strip.
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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إ لى بيان مدى إدراك العاملين لقيم اإلدارة اإلسالمية في متاجر س ي تاون في العاصمة األردنية عمان ،حيث تناول البحث في
جانب القيم اإلسالمية كل من مبدأ الشورى واملسؤولية والعدل ،في حين تناول في جانب املتغير املستقل الوظائف اإلدارية بأبعادها الفرعية املتمثلة في
القيادة والتسويق في متاجر س ي تاون األرد نية في مدينة عمان ،في حين تكونت عينة الدراسة من  247مستجيب تم اختيارهم بإسلوب العينة العشوائية
ومن جميع الوحدات واألقسام اإلدارية ،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،بحيث تم توزيع استابنة خاصة تم تطويرها لغرض جمع البيانات
ً
وتحليليها إحصائيا.
وقد خ لصت الدراسة إ لى العديد من النتائج كان أبرزها وجود وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ا لداللة ( )α≤0.05لقيم اإلدارة في اإلسالم
بأبعادها املتمثلة في (الشورى ،املسؤولية ،العدالة) على الوظائف اإلدارية بأبعادها املتمثلة (القيادة ،التسويق) في الشركة املبحوثة ،مما يعني أن لقيم
اإلدارة اإلسالمية أثر إيجابي في الوظائف اإلدارية لدى العينة املبحوثة  ،وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة العديد من التوصيات لعل من أبرزها أهمية
استمرار الشركة املبحوثة في تعزيز قيم اإلدارة اإلسالمية لدى العاملين فيها ،وتطبيقها لتحقيقها ميزة تنافسية ،حيث أن التطبيق الجيد لهذه القيم يساهم
في تحسين بيئة العمل الداخلية لها .كما وأصت الدراسة الشركات العاملة في قطاع التجزئة إلى دراسة وفهم أساليب اكتساب القيم اإلسالمية وتنشئتها
لدى أ فرادها ،مما قد يسهم في نمو أعمالها وانتاجيتها وازدهاراها وتهيئة الفرصة إليجاد الصورة الذهنية اإليجابية لدى العاملين والعمالء.
الكلمات املفتاحية :قيم اإلدارة اإلسالمية؛ الوظائف اإلدارية؛ متاجر س ي تاون.

املقدمة:
أدت التطورات والتغيرات األخيرة في العلوم االقتصادية واإلدارية إلى زيادة االهتمام برأس املال البشري في املنظمات والتركيز على قدراته في توليد
القيمة لألعمال ،وزيادة املعارف في شتى املجاالت وامليادين  ،ونتيجة لهذه املتغيرات فإن ال بد من أ ن تقوم املنظمات في استخدام األساليب واملناهج الناجحة
في سبيل تحقيق املنفعة العظمى من مواردها كافة بشكل عام ومواردها البشرية بشكل خاص باعتب ارها اهم األصول التي تمتلكها ،وعليه ال يمكن النظر
ً
إلى علم املوارد البشرية وما يرتبط به من مواضيع ومفاهيم ووظائف بأنها وليدة الحاضر أو نشأت في فترة معينة؛ بل هي نتاج التراكم والتطور املعرفي بدءا
ً
ً
وصوال ليومنا هذا ووقتنا الراهن والذي بات يتسم بالتطور وفقا ملا تشهده البيئة واملجتمعات من تغيرات في كافة
من خلق البشرية على وجه البسيطة
األصعدة.
ً ً
وعليه فقد أولت الشريعة واملنهج اإلسالمي اهتماما بالغا في العديد من الجوانب ضمن قيم واخالقيات الدين اإلسالمي الحنيف بالتعامل بين
أصحاب العمل والعاملين لديهم ،حيث حث اإلسالم على االهتمام بالعاملين في الكثير من املواضع ونصوص الشريعة في الكتاب والسنة املطهرة ،وذلك من
خالل العديد من املمارسات التطبيقية املتمثلة في تعامل الرسول -صلى هللا عليه وسلم ، -والصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين في مجاالت العمل
املختلفة والتي نبينها في هذه الدراسة.
مشكلة الدراسة:
بالرغم بما حضت به مواضيع اإلدارة والقيادة والتسويق في ادبيات الفكر اإلداري املعاصر من أهمية كبيرة ،إال أ نه يوجد قصور واضح في االهتمام
بهذه املواضيع وتناولها من منظور املنهج اإلسالمي والذي سبق الفكر اإلداري املعاصر في إرساء وتطبيق وتحديد العديد من املبادئ واالسس والقيم املتعلقة

إدراك العاملين لقيم اإلدارة اإلسالمية في متاجرس ي تاون – عمان

كوكب التميمي

ً
به بمخت لف عناصر وأبعاد اإلدارة ا ملعاصرة ،حيث أولت الشريعة اإلسالمية كمنهج تطبيقي ا لجانب املتعلق بالعالقات بين االفراد والجماعات اهتماما
ً
كبيرا بين ارباب العمل والعاملين لديهم.
ً
ويأتي ذلك تأكيدا ملا جاء به القرآن الكريم والسيرة النبوية العطرة من أحاديث وأ فعال عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،والتي تجسد وتوضح
األسس واملبادئ في بناء العال قات وتعزيز لقيم االستقامة .وتتجلى مشكلة الدراسة في مدى إ دراك العاملين لقيم اإلدارة اإلسالمية في متادر الس ي تاون.
اسئلة الدراسة:
السؤال الرئيس األول  :هل يوجد أثر لقيم اإلدارة في االسالم بأبعادها املتمثلة في (الشورى ،املسؤولية ،العدل) على الوظائف اإلدارية بأبعاده املتمثلة في
(القيادة ،التسويق) في شركة املخازن التجارية؟
ويتفرع عن السؤال الرئيس األول األسئلة الفرعية اآلتية :
السؤال الفرعي األول :هل يوجد أثر لقيم اإلدارة في اإلسالم بأبعاد ها على (وظيفة القيادة) في شركة املخازن التجارية األمريكية؟
السؤال الفرعي الثاني  :هل يوجد أثر لقيم اإلدارة في اإلسالم بأبعادها على (وظيفة التسويق) في شركة املخازن التجارية األمريكية؟
أهمية الدراسة:
ً
ً
ً
تنبع أهمية الدراسة في سعيها إلى تقديم إطارا نظريا مختصرا حول قيم اإلدارة اإلسالمية لدى العاملين وأثرها في كل من القيادة والتسويق كما أوردها
الفكر اإلسالمي ،باإلضافة إلى بيانها ألهم األسس واملبادئ الخاصة في اإلدارة اإلسالمية ،حيث تأمل الباحثة بأن يسهم ذلك في تعريف متخذي القرارات
اإلدارية بهذه املبادئ في املنظمات  ،وأهمية تبني الفكر اإلسالمي كمنهج اداري يعتمد عليه في كل من وظيفة القيادة والتسويق وأنشطتها املرتبطة بها.
أهداف الدراسة:
 .1التعرف إلى أهم قيم اإلدارة في اإلسالم لدى العاملين في شركة املخازن التجارية األمريكية.
 .2التعرف إلى أثر القيم في االسالم لدى العاملين في شركة املخازن التجارية على الوظائف اإلدارية املتمثلة في القيادة والتسويق.
 .3التعرف إلى أثر القيم في االسالم في تعزيز وظيفة القيادة في شركة املخازن التجارية األمريكية.
 .4التعرف إلى ماهية القيم اإلسالمية ومدى انسجامها مع وظائف شركة املخازن التجارية األمريكية اإلدارية.
 .5الوصول إلى عدة نتا ئج وتوصيات يمكن لها أن تساهم في تحسين الوظائف اإلدارية في شركة املخازن التجارية س ي تاون.
فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى  :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لقيم اإلدارة في اإلسالم بأبعادها املتمثلة في (الشورى،
املسؤولية ،العدا لة) في الوظائف اإلدارية بأبعادها املتمثلة (القيادة ،التسويق) في شركة املخازن التجارية األمريكية.
وتتفرع عن الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية اآلتية:
• الفرضية الفرعية األولى (:)H0 1.1ال يوج د أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لقيم اإلدارة في االسالم بأبعادها على (وظيفة
القيادة) في شركة املخازن التجارية األمريكية.
• الفرضية الفرعية الثانية( :) H0 1.2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لقيم اإلدارة في االسالم بأبعا دها على (وظيفة
التسويق) في شركة املخازن التجارية األمريكية.
أ نموذج الدراسة:

شكل( :)1أنموذج الدراسة
134

Global Journal of Economics and Business, 9(1) (2020), 133-152

إدراك العاملين لقيم اإلدارة اإلسالمية في متاجرس ي تاون – عمان

كوكب التميمي

التعريفات اإلجرائية:
ً
قيم اإلدارة في اإلسالم :املبادئ واملستويات والخواص املرغوب فيها والثابتة لدى العاملين في الشركة املبحوثة.
الشورى :مشاركة إدارة الشركة املبحوثة للقرارات والخطط املستقبلية مع املرؤوسين في األعمال.
املسؤولية :مسؤولية االفراد عن تصرفاتهم وسلوكياتهم ومبادئهم ومعتقداتهم في الشركة املبحوثة.
العدل :قيام الشركة بمراعاة املساواة وعدم التفرقة وإعطاء كل ذي حق حقه.
ً
الوظائف اإلدارية :وتعرف إجرائيا على أنها تلك األنشطة اإلدارية الهادفة إلى تحقيق األهداف والخطط املرسومة في شركة املخازن التجارية األمريكية.
ً
القيادة :وتعرف إجرائيا على أنها مدى قدرة القائد على التأثير في األفراد نحو تحقيق األهداف والخطط واملرسومة.
ً
التسويق :ويعرف إجرائيا بأنه عملية هادفة تقوم بها الشركة املبحوثة إزاء بيع وترويج منتجاتها وخدماتها للزبائن.

الدراسات السابقة واالطارالنظري

ً
أوال  :الدراسات السابقة
تناولت العديد من الدراسات مفهوم الفكر اإلداري في اإلسالم والقيم النابعة منه ،حيث نتناول في هذا الجانب من الدراسة ابرز الدراسات السابقة
ذات العالقة بموضوع الدراسة.

• حيث هد فت دراسة الشيخ وآخرون( )2009والتي هدفت إلى بيان مدى تطبيق املصارف اإلسالمية األردنية ملفهوم التسويق املصرفي اإلسالمي من وجهة
نظر عمالءها ،إضافة إلى مدى قدرة املصارف لتسويق املنهج اإلسالمي من خالل عناصر مزيجها التسويقي واثرها على سلوك املقبلين على شراء الخدمات
املصرفية اإلسالمية ،وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أبرزها وجود تطبيق للتسويق من منظور إسالمي بدرجة كبيرة في املصارف اإلسالمية
املبحوثة ،ووجود فروقات إيجابية في آراء العمالء حول مدى تطبيق ا ملصارف اإلسالمية ملفهوم التسويق اإلسالمي تعزى للمؤهل العلمي والجندر وعدد
سنوات التعامل.
• في حين هدفت دراسة املقدادي ( )2011إلى بيان درجتي االعتقاد واملمارسة ألساسيات االدراة اإلسالمية الفعالة لدى مدراء املدارس في منطقة عسير
ً
في اململكة العربية السعودية ،وقد خلصت نتائجها إلى أن عينة الدراسة من املدراء يعتقدون بممارسات اإلدارة اإلسالمية بدرجة عالية جدا ويم ارسونها
ً
أيضا بدرجة عالية نسبية .كما وبينت النتائج وجود تباين بين درجتي االعتقاد واملمارسة وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيرات الدراسة
الديموغرا فية.
• أما دراسة العياش ي ( )2016والهادفة إلى تحديد مفهوم العالقات اإلنسانية من منظور الشريعة اإلسالمية فإنها أكدت على أن القواعد واالسس والقيم
اإلنسانية واملبادئ واألخالق تدعوا جميعها إلى تماسك املجتمعات وتواد افرادها وتعاطفهم مما يؤدي بدوره إلى رفع الكفاءة اإلنتاجية وتحقيق االستقرار،
وكدراسة نوعية خلصت فقد خلصت باستنتاجاتها إلى أن القيم اإلسالمية معين ال ينضب ويمكن االستفادة منها في استخالص مبادئ خاصة في جميع
ً
فضال أن املبادئ التي قد مارسها الرسول صلى هللا عليه وصلم في حياته كانت عامة وليست خاصة بفئة
املجاالت بشكل عام وفي اإلدارة بشكل خاص،
محددة من االفراد بل هي مب ادئ وقيم صالحة للتطبيق واملمارسة في كل زمان ومكان.
• وهدفت دراسة الخليوي والسليمان ( )2017إلى التعرف للعالقة االرتباطية بين درجة ممارسة قائدات املدارس الخالقيات اإلدارة في اإلسالم والصحة
التنظيمية ف يها ،حيث تكون مجتمع الدراسة من معلمات التعليم العام في مدينة الرياض للمراحل اإلعدادية ،أ ما عينة الدراسة فقد بلغت ( )141معلمة
وباالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها أن درجة ممارسة قائدات املدارس الخالقيات اإلدارة في اإلسالم كانت
بدرجة عالية من وجهة نظر املعلمات ،وأن مستوى الصحة التنظيمية في املدارس املبحوثة جاء مرتفع من وجهة نظر املعلمات وأنه ال توجد فروقات
ذات داللة إحصائية للممارسة ومستوى الصحة التنظيمية ووجود عالقة ارتباطية طردية قوية بين درجة املمارسة والصحة التنظيمية.
ً
ثانيا :االطارالنظري للدراسة
ُيعد مفهوم اإلدارة من أ برز املفاهيم واملواضيع التي تم تناولها ك أحد املحاور الرئيسية في اإلسالم والذي تناولها بالبحث املتعمق والبيان ،حيث جاءت
ً
ً
داريا متكا ً
مال
آيات التنزيل الحكيم والسنة النبوية املطهرة بمحتوى غني يساهم في تحديد توجهات الفكر اإلداري السليم ،اذ أرس ى الفكر اإلسالمي منهجا إ
يشمل خصائص فريدة باتت تميزه عن تلك النظريات الوضعية في العلوم اإلدارية ،والن هذا الفكر مصدره من هللا وسنة رسوله فإنه يؤكد ثبوته وصدقه
املطلق في كل زمان ومكان (بني خلف .)1998 ،كما وأن اإلدارة ا إلسالمية تتفوق على كافة االطروحات البشرية وذلك النها مستمدة بأصولها من هللا العليم
ا لخبير ،وألنها تنظر إلى كافة األنشطة البشرية بمنظور شمولي ال حصر له (املقدادي.)2011 ،
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عليه فقد جاءت الرسالة املحمدية وكتابها القرآن الكريم في الكثير من القيم التي اذ ما اعتن قها الفرد علة نحو سليم ضمنت له النجاح في جميع
ً
املجاالت وامليادين (بني عيس ى ،)2018 ،ح يث تأتي هذه الدراسة بهدف بيان اثر قيم اإلدارة في اإلسالم على الوظائف اإلدارية القيادة والتسويق أ نموذجا
ً
كدراسة تطبيقية لحاجة املجتمعات إلى مثل هذه الدراسات نظرا البتعاد من ظمات اليوم عن اإلدارة اإلسالمية واعتمادها على نظريات إدارية حديثة تدعم
بعض القيم امل شابهة او تلك املختلفة واملستمدة من العلوم لدى الغرب ،حيث أ ن االلتزام في القيم الواردة في الفكر اإلسالمي يساهم بشكل كبير في شكل
إيجابي على تحسين قدرات وسلوكيات االفراد والجم اعات في منظمات اليوم والتي باتت تفتقر إلى مثل هذه القيم في ظل البرغماتية والفوض ى التي نعيشها.
مفهوم القيم :وردت العديد من التعريفات الخاصة بمفهوم القيم في الفكر اإلسالمي والفكر اإلداري الحديث ،حيث يمكن تعريف القيم في الفكر الحديث
ً
على أنها تلك الخواص الثقافية التي تقع ضمن اطار عمليات التفاعل بين االفراد ومجتمعاتهم مما يظهر طابعا للتأثر وا لتأثير (احمد .)1991 ،كما ويعرفها
الكيالني ( ) 1989على أنها تلك املقاييس التي تحكم على األفكار واألشخاص واالعمال واملواقف واملوضوعات الفردية أو الجماعية من حيث حسنها وقيمتها
ً
الرغبة فيها  ،ويمكن تعريفها ايضا بأنها عبارة عن معتقدات مختلفة حول ما هو حسن أو س يء أو بما هو مهم أو غير مهم (عبد الفتاح.)2005 ،
َّ
أما تعريف القيم في اإلسالم فيمكن تعريفها بعدة تعريفات من أبرزها :القيم تعني التعديل او االستقامة لقوله تعالى ( َأ َذ ٌ
ان مم َن َّ م َ َ ُ
اس َي ْو َم
ّللا ورس مول مه إلى َ الن م
ْ َ َْ
ََ
َّ َ َ َ
اع َل ُموا َأ َّن ُك ْم َغ ْي ُر ُم ْعجزي َّ َ َ
األ ْك َبر َأ َّن َّ َ
يء مم َن ْاملُ ْشر مك َين َو َر ُس ُول ُه َفإ ْن ُت ْب ُت ْم َف ُه َو َخ ْي ٌر َل ُك ْم َوإ ْن َت َوَّل ْي ُت ْم َف ْ
ّللا َبر ٌ
اب أ مل ٍيم) سورة
الح مج
م م م
ّللا وب مش مر ال مذ ين كف ُروا مبعذ ٍ
م
م
م
م
م
َ ُُ ٌ َ
ٌ
َ
التوبة  ، 3 :أي أن القيم هي السلوك املستقيم او املقوم المور العباد ،ولقوله تعالى ( مف يها كتب ق ميمة) البينة  ، 3 :أي بمعنى ان القيم توجد الرفعة واملستوى
ْ
َّ َ
ُ
يم َحني ًفا َو َما َك َ
ً
َ
ان مم َن املُ ْش مر مك َين) االنعام، 161 :
العالي في ذوات األفراد املسلمين .كما وقال تعالى ( ق ْل مإ َّن مني َه َد ماني َر مبي إلى مص َر ٍ
اه َ م
اط ُم ْست مق ٍيم مد ينا مق َي ًما مم لة مإ ْب َر م
ً
أي مستقيما ال اعوجاج فيه (القرني ،) 2007 ،وعليه فإن مفهوم القيم اإلسالمية يمكن اطالقه على القيم اإليجابية املتوافقة مع النفس البشرية والتي
تتالئم مع االفراد وتعمل على تنمية مشاعرهم نحو املجتمعات كأعضاء مؤثرين ،حيث تكون هذه القيم في طبيعتها متصلة باإلنسان في حياته بصفة عامة
وفي أعماله وسلوكياته بصفة خاصة (باعجاجه ،)1999 ،ويرى عبد الهادي ( ) 2004في تعريف القيم بأنها ثبات الش يء ودوامه أي تلك األمور الثا بتة التي
يحافظ عليها االنسان ويستمر بمراعاتها (خالد.)2002 ،
ً
وتأسيسا على ما سبق يعرف (العلياني ) 2008 ،القيم بأنها تلك املثاليات واملبادئ العليا التي يسعى االفراد إلى امتالكها وتطبيقها والتمسك بها ،وأنها
تشكل اهتمامات الفرد واعتقاداته للحصول على القوة اإلدارية للحكم على ا العمال في مختلف النواحي العملية .
خصائص القيم اإلسالمية
ً
هنالك العديد من الخصائص املرتبطة بالقيم في الفكر اإلسالمي والتي تعتبر منهجا يمكن انتهاجه من قبل املسلمين في شتى مجاالت حياتهم
وتعامالتهم وتصرفاتهم ولعل من أبرزها اآلتي (عاشور:)2000 ،
ََْ َْ
األ ْرض َو ُه ْم مم ْن َب ْع مد َغ َ ملبهمْ
 .1خاصية الثبات  :وتعني هذه الخاصية أن القيم ثابتة لدى الفرد املسلم وال تتبدل بتغير الزمان واملكان لقوله تعالى ( مفي أد نى
م
م
َس َي ْغ ل ُب َ
ون) سورة الروم .3 :
م
 .2خاصية اإلنسانية  :حيث أن القيم اإلسالمية راعت الجوانب اإلنسانية وكرمت االنسان بأحسن تكريم لقوله تعالى ( َيا َأي َها النَّ
اس إ َّنا َخ َل ْق َن ُاك ْم ممنْ
ُ
م
َذ َكر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْل َن ُاك ْم ُش ُع ًوبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إ َّن َأ ْك َر َم ُك ْم ع ْن َد َّّللا َأ ْت َق ُاك ْم إ َّن َّ َ
ّللا َع مل ٌ
يم َخ مب ٌير) سورة الحجرات .13 :
م
م
م م
م
م
ٍ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
اب ممن ش ْي ٍء
ت
ك
ال
ي
ف
ا
ن
ط
ر
ف
ا
م
(
تعالى
لقوله
لمين
املس
اد
ر
االف
حياة
انب
و
وج
مناحي
لجميع
شاملة
جاءت
بأنها
الخاصية
هذه
وتتجلى
:
لية
الشمو
خاصية
.3
م م م
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َّ
ثم إلى ر مب مهم يحش ُرون) سورة االنعام .38 :
 .4اإللزامية  :وتعني أن القيم تلزم االفراد بالقيام بها وتأديتها على ا لنحو السيلم في التعامالت واأل قوال واألفعال وأ نه ال يج وز التقيد ببعضها وترك
َ
َ
س ُب ْن َي َان ُه َع َلى َت ْق َوى م َن َّّللا َور ْ
ض َو ٍان َخ ْي ٌر َأ ْم َم ْن َأ َّس َ
البعض اآلخر منها لقول هللا تع الى ( َأ َف َم ْن َأ َّس َ
س ُب ْن َي َان ُه َع لى َش َفا ُج ُر ٍف َه ٍار ف ْان َه َار مب مه مفي َن مار َج َه َّن َم
م
م م
َّ
ْ
َ َّ ُ َ
ّللا ال َي ْه مد ي ال َق ْو َم الظ م مامل َين) سورة التوبة109 :
و
ويرى عبد الفتاح ( ) 63 :2005بأن خصائص القيم يمكن أن تتمثل في اآلتي :
 .1القيم الذاتية :أي ترتبط بطبيعة الفرد وتتمثل في الرغبات والعواطف وامليول الذاتي لديه.
 .2القيم موضوعية :أي أنها تكون خارجة عن ذوات االفراد وتحظى باالجماع في املجتمعات.
 .3القيم نسبية :وتعني أنها متفاوتة من فرد آلخر ومختلفة من مجتمع آلخر وتكون مختلفة لدى الفرد الواحد وتستند إلى الرغبات وامليول والثقافة
واملعتقد .
 .4القيم هرمية  :ويعني ذلك وجود قيم معينة قد تسيطر على قيم أخرى وتجعلها خاضعة لها وأنها تختلف من ناحية األولوية في التطبيق.
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مصادرالقيم في اإلسالم:
إ ن ما يميز القيم في الدين اإلسالمي من ناحية املصدر عن غيرها من املصادر الوضعية والفكرية الحديثة بأنها نابعة من القرآن الكريم والسنة
النبوية العطرية ،حيث أن مصدر القيم اإلدارية في اإلسالم هو القرآن الكريم والسنة النبوية خالف ملا ذهب اليه الباحثون في مواضيع ا لقيم بأنها ترجع
إلى املجتمع الذي يعيش فيه الفرد أو لألحوال االقتصادية التي يمر بها ،وعليه فإن مصادر القيم في اإلسالم تتمثل باآلتي (العمري:)1987 ،
 .1القرآن الكريم :وهو الكتاب املنزل على الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم ،وهو أساس الدين اإلسالمي والشريعة ويشتمل ع لى كافة الجوانب
َْ
ُ
ْ َ
َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ
األ ْر َ َ َ َ
اب مم ْن َش ْي ٍء ث َّم إلى َر مب مه ْم
العلمية في الدنيا واآلخرة لقوله تعالى ( َو َما مم ْن َد َّاب ٍة مفي
ض وال ط مائ ٍر ي مط ُير مبجناح ْي مه مإال أم ٌم أ ْمثالك ْم ما ف َّرطنا مفي ال مكت م
م
ُي ْح َش ُر َ
ون) سورة االنعام ، 38 :حيث تفسر اآلية الكريمة بحسب القرني ( ) 2007أي أن القرآن لم يغفل أي ش يء من املخلوقات أو األحوال إال وقد
دبره وقدره وأن الجميع يعودون إلى ربهم لحسابهم عن كل فعل وعمل ،ويرى الغامدي ( ) 2007أن كتاب هللا يتضمن النسق القيمي اإلسالمي بجميع
أبعاده املتنوعة  ،وأنه املصدر األول لاللزام الخلقي وهو يحتوي جميع ما يحتاجه البشر من اصالح وموعظة حسنة لألعمال الظاهرة والباطنة.
 .2السنة النبوية املطهرة :ويقصد بالسنة النبوية على أنها كل قول أو فعل أو إقرار صادر عن رسول البشرية محمد صلى هللا عليه وسلم ،وتأتي في
املرتبة الثانية بعد القرآن الكريم لقوله تعالى ( ل ْل ُف َق َراء ْاملُ َهاجر َين َّالذ َين ُأ ْخر ُجوا م ْن د ياره ْم َو َأ ْم َواله ْم َي ْب َت ُغ َ
ص ُرو َن َّ َ
ض ًال م َن َّّللا َور ْ
ون َف ْ
ض َوا ًنا َو َي ْن ُ
ّللا
م
م
م م مم
م
م
م م
مم
م
م م
الصاد ُق َ
َُ ُ َ َ ُ
ون) سورة الحشر ، 7 :وبالنظر إلى تفسير الشنقيطي ( ) 1995فإن هذه اآلية تعني أنها إقرار بضرورة أخذ ما جاء به الرسول
َو َر ُسوله أول مئك ه ُم َّ م
ْ
صلى هللا عليه وسلم وتنفيذ ما امر به وتجنب ما نهى عنه لقوله تعالى ( َو َما َي ْن مط ُق َع من ال َه َوى) سورة النجم .3 :
 .3اإلجماع :يعتبر االجماع املصدر الثالث من مصا در التشريع في الدين اإلسالمي ،ويعني اتفاق العلماء والفقهاء في أمر معين .كما ويقصد باالجماع على
أنه اتفاق جميع املجتهدين من املسلمين في عصر من عصور اإلسالم بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم على حكم شرعي أو في واقعة من الوقائع
اذ ما توافرت شروط االجماع فيها (الغامدي.) 2007 ،
 .4ا لقياس  :ويعد القياس املصدر الرابع واألخير من مصادر التشريع ويأتي بعد االجماع ،وهو الحكم على أمر معين بالقياس على امر سابق له قد ورد
في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو االجماع ،ويمكن النظر إ ليه على أنه اثبات حكم معلوم في معلوم آخر الشتراكهما في عملية الحكم عند املثبت
(العمري ،) 1987،وعليه فإن اإلسالم أجاز استخدام أي من املصادر آنفة الذكر للحكم على األمور في ضوء القرآن الكريم والسنة واالجماع
والقياس ،والتي يتم الرجوع اليها في تفسير بعض اإلشكاليات لالفراد او املجتمعات (قلعجي.)2004 ،
أنواع القيم:
أورد الفكر اإلداري الحديث العديد من أنواع القيم بحسب املجال او التخصص التي تم تناولها من خالله ،حيث يمكن تصنيف هذه القيم إلى قيم
ً
نظرية ،وقيم اقتصادية ،وقيم جمالية ،وقيم اجتماعية ،وقيم سياسية وأخيرا قيم دينية والتي سيتم تناولها في هذا الجزء من الدارسة (الحنيطة2003،
).
آليات اكتساب القيم لدى األفراد:
هنالك العديد من الطرق املختلفة الكتساب االفراد للقيم ،حيث يتم ذلك من خالل التنشئة على منهج الشريعة اإلسالمية التي جاء بها رسول هللا
ً
محمد صلى هللا عليه وسلم ،حيث تعتبر القيم على أنها نتاج متراكم ملا يتعلمه الفرد ويكتسبه تدريجيا باعتبارها اطار مرجعي لسلوكياته (فليه والسيد ،
 ،)2005وعليه فإن اإل نسان يتمتع بوسائل مختلفة من االدراك واملعرفة والتعلم لقوله تع إلى ( مإ َّن َر َّب َك َي ْق مض ي َب ْي َن ُه ْم ب ُح ْك مم مه َو ُه َو ْال َعز ُيز ْال َع مل ُ
يم) سورة النمل
م
م
 ، 78 :وعند النظر إلى تفسير هذه اآلية الك ريمة فإنه يتجلى بأن هللا جعل لإلنسان وسائل للعلم واالدراك من سمع وبصر وقلب ،وهي تتمثل بالجوارح
والحواس لديه (القرني.)2007 ،
وعليه فإن االنسان يقوم باكتساب القيم من خالل عدة طرق ومصادر ولعل من أبرزها اآلتي (الحنيطة:) 2003،
 .1األسرة :وتتجلى القيم لدى االسرة من خالل تنميتها لدى األطفال ،وتتألف من مجموعة من األمور أبرزها التنمية الجسمية والعقلية والجماعية
ً
والنفسية وغيرها القائمة على أساس ضمني (بن حميد ،)،وتأسيسا على ما ذكر يأتي حديث عبد هللا بن عمر رض ي هللا عنهما عن الرسول صلى هللا
َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ٌ َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ َّ
َ َ َّ
الناس َراع َ ،و ُه َو َم ْس ُئ ٌ
ول َع ْن
عليه وسلم يقول سمعت الرسول صلى هللا عليه وسلم
يقول(أال ك لك َم ر ٍاع  ،وك لكم م َسئول عن ر معي مت َمه  ،فاأل ممير ْال مذ ي ع لى َ م ٍ
الر ُج ُل َراع َع َلى َأ ْهل َب ْي مت مه َ ،و ُه َو َم ْس ُئو ٌل َع ْن ُه ْم َ ،و ْاملَ ْرَأ ُة َرا مع َي ٌة َع لى َب ْي مت َب ْع مل َها َو َول مد مه َ ،وه َي َم ْس ُئول ٌة َع ْن ُه ْم َ ،وال َع ْب ُد َراع َع لى َمال َسي مد مه َو ُه َو َم ْس ُئولٌ
َر مع َّي مت مه َ ،و َّ
م م
م
م
ٍ
ٍ
ُ
ُ
ُ
ُ
ََ َ
َع ْن ُه  ،أال فك لك ْم َر ٍاع َ ،وك لك ْم َم ْس ُئو ٌل َع ْن َر مع َّي مت مه )ـ متفق عليه.
ً
ً
 .2التعليم :تلعب العملية التعليمية والتربوية دورا جوهريا في مواجهة التحديات املحدقة باملجتمعات من خالل إ عداد الفرد الصالح ،حيث يرى عقيل
ً ً
( ) 2006أن للقيم التي يتعلمها الفرد دورا كبيرا في تشكيل شخصيته وتوجيه سلوكياته وتصرفاتها أ ثناء املواقف التي يمر بها في حياته ،حيث ال بد أن
تقوم امل ؤسسات التعليمية في غرس القيم اإليجابية لدى األفراد وتعليمها لهم على النحو الصحيح.
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 .3املجتمع :يعد املجتمع البيئة الحاضنة لالفراد والتي تتيح لهم االحتكاك مع بعضهم البعض ،حيث تضم هذه البيئة مستويات عد يدة لعل من أبرزها
ً
املستوى الثقافي واملعرفي ،حيث يشير املطيري ( )1996إلى أن عملية اند ماج االفراد في مجتمعاتهم تجعلهم يكتسبون قيما معينة فيقومون بدورهم في
اتباعها والعمل بها حسب قناعاتهم.
ً
ً
ً
 .4االعالم :يعتبر االعالم من العوامل املؤثرة في تشكيل قيم االفراد ،إذ يلعب االعالم دورا مهما في صقل األنماط السلوكية املقبولة اجتماعيا من خالل
بعض املعايير األساسية التي تؤدي إلى تبني هذه األنماط مما يؤدي إلى اكتساب األفراد لسمات معينة ولعل من أ برز هذه الوسائل التلفزيون وشبكة
االنترنت والوسائل اإلعالمية األخرى (الزومان.)2001 ،
 .5الدين اإلسالم ي الحنيف :تعتبر الشريعة اإلسالمية املظلة األساسية للقيم ومنبعها الج وهري ،حيث يشمل الدين اإلسالمي الحنيف على القيم العليا
ََ
يفا ف ْط َر َة َّّللا َّالتي َف َط َر َّ
ً
َ
اس َع َل ْي َها َال َت ْب مد َ
الن َ
يل
وااليجابية التي يتعلمها االنسان عبر الوسائل األخرى آنفة الذكر ،لقوله تع الى ( فأ مق ْم َو ْج َهك مل ملد مين َح من م
م م
الناس َال َي ْع َل ُم َ
مل َخ ْلق َّّللا َذ ل َك الد ُين ْال َقي ُم َو َلك َّن َأ ْك َث َر َّ
ون) سورة الروم  ، 30 :تعني اآلية الكريمة بحسب تفسير القرني ( )2007أن اإلسالم هو الدين
م
م
م م م
م
م
الذي فطر هللا عليه االنسان منذ والدته وأنه هو الطريق املستقيم والنهج القويم ولقوله تع إلى (الكيالني )1989 ،سورة االنعام  ، 161 :أي أن الدين
اإلسالمي هو منهج االستقامة بال اعوجاج.
أهمية القيم:
تنبع أهمية القيم بالنسبة لألفراد بأنها تساعدهم في بناء حياتهم وصقل شخصياتهم بشكل إيجابي .كم ا أنها تلعب دور جوهري في وقاية األفراد من
ً
االنجراف خلف التي ارات الزائفة ،في حين أن ا لقيم تلعب دور رئيس في الجماعات أ يضا من خالل حفظ املجتمعات وضمان تماسكها .كما جاء في حديث
الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم ( مثل املؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر
والحمى) متفق عليه ،وأنها حاجة ال بد منها في أي تنظيم اجتماعي (النووي.)2001 ،
أبعاد القيم في اإلسالم:
أورد الفكر اإلسالمي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة العديد من القيم والتي من أبرزها قيم العلم واألمانة ،واملسؤولية والعدل،
والشورى ،والتسامح واللين والقوة ،والحكمة ،والقدوة الحسنة واإلبداع ( باعجاحه ) 2001 ،وغيرها من القيم األخرى التي حظيت في أدلة كثيرة في القرآن
الكريم وآياته ،وعليه ستقوم هذه الدراسة في تناول كل من القيم اآلتية بما يتناسب مع طبيعتها:
 . 1قيم الشورى:
تعتبر الشورى من القيم األساسية في الدين اإلسالمي الحنيف وأحد مبادئه الرئيسية ملا تحققه من الكثير من الفوائد التي تقود االفراد والجماعات
إلى النفع واملزايا اإليجابية ،حيث يمكن اإلشارة إلى معنى الشورى في الفكر اإلسالمي على أنها استخراج الرأي من اآلخرين (عبد الفتاح ،)2005 ،وعليه فقد
َ ْ ْ َ
َ ًّ
َ َ ُ
َ
َ َّ
ّللا مل ْن َت ل ُه ْم َول ْو ك ْن َت ف ظا َغ مليظ ال َق ل مب ال ْن َفضوا مم ْن
دعا هللا عز وجل رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم إلى ممارسة الشورى لقوله تع الى ( ف مب َما َر ْح َم ٍة ممن م
َْ
ْ
األ ْمر َفإ َذا َع َز ْم َت َف َت َو َّك ْل َع َلى َّّللا إ َّن َّ َ
َ ْ َ َ ْ ُ َْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ
ّللا ُي محب املُ َت َو مك مل َين) سورة آل عمران  ، 159 :في حين ضرب الرسول صلى
مم
ح مولك فاع ف ع ن ُه ْم واستغ مف ْر ل ُه ْم وشا مو ْره ْم مفي م م
هللا عليه وسلم املثل األعلى في تطبيق الشورى وحث عليها في الحديث الشريف (ما ندم من استشار وما خ اب من استخار) (الطبري ،)1985 ،وقوله ( َما
ور ٍة َ ،و َما َس مع َد ب ْ
َش مق َي َع ْب ٌد َقط ب َم ُش َ
اس مت ْغ َن ٍاء) (الخطيب. )2000 ،
م
م
ً
وقد أورد الضحيان ( )1991أن الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم اتخذ مجلسا للشورى وكان يتكون من سبعة من املهاجرين وسبعة من األنصار،
وكان يشا ورهم قبل قيامه بأي عمل وقبل اتخاذه ألي قرار في جميع املواقف واألمور ،وهذا ما يؤكد السلوك اإلداري وتوظيف الشورى للرسول صلى هللا
اه ْم ُي ْنف ُق َ
ور ى َب ْي َن ُه ْم َوم َّما َر َز ْق َن ُ
الص َال َة َو َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
عليه وسلم؛ وتأكيد ًا لهذا األمر فقد قال هللا تعالى ( َو َّال مذ َين ْ
اس َت َج ُابوا مل َر مبه ْم َو َأ َق ُاموا َّ
ون) الشورى .38 :
م
م
م
ولعل من أ برز تطبيقات ا لشورى وامثلتها في السنة املطهرة ما أشار اليه عبد الفتاح (: )2005
• استشارة الرسول صلى هللا عليه وسلم ألصحابه في طريقة االجتماع للصالة والتي كانت نتيجتها النهائية إقامة األذان كإعالن عن مواقيت الصالة.
• استشارة الرسول صلى هللا عليه وسلم صحابته في حال األسرى يوم بدر ،حيث أشار اليه سيدنا عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه بضرب أعناقهم،
وأشار اليه الصديق أبا بكر بالعفو عنهم وأخذ الفداء والذي أخذ الرسول بهذا الرأي.
• استشارة الرسول صلى هللا عليه وسلم الصحابي نوفل بن مع اوية بعد حصار أهل الطائف ملدة خمسة عشرة يوم ،فأشار عليه بن معاوية بقوله "
يا رسول هللا ثعلب في حجر ،ان أقمت عليه اخذته ،وان تركته لن يضرك"  ،فرفع الرسول صلى هللا عليه عنهم الحصار وارتحل املسلمون وجاء بعدها
اهل الطائف مسلمين.
• إشارة سيدنا عمر رض ي هللا عنه الناس عندما أراد محاربة الفرس حيث أشاروا عليه جميعهم بالحرب على أن يبقى هو في املدينة املنورة.
وعليه فقد كانت الشورى من أهم القيم اإلسالمية التي حث عليها اإلسالم االفراد والجماعات على تطبيقها من باب مشاطرة اآلراء واستخراجها
بشكل إيج ابي مما قد يؤدي إلى النج اح في األعمال والخطط املزعم تنفيذها.
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 . 2قيم املسؤولية:
تعتبر قي م املسؤولية من القيم املنبثقة من مبدأ األمانة في اإلسالم ،حيث تعرف املسؤولية على أنها االلتزامات املترتبة على أي تصرف صادر عن الفرد
سواء كان موظف أ و غير ذلك في حدود وظيفته كضابط شرعي للتحكم بسير سلوكه الوظيفي في إطار شرعي داخل املن ظمة ،وذلك لضمان تحقيقه
ً
للمصالح املتعلقة بوظيفته ،وأن املدير املسلم يشعر بثقل املسؤولية ويقوم بممارسة واجباته الوظيفية بناءا على جانبين من املسؤولية وهما مسؤولية
صغرى ومسؤولية كبرى ،حيث تعني املسؤولية الصغرى املحاسبة عن التقصير في العمل من قبل الجهات العلي ا في املنظمة ،أما املسؤولية الكبرى فهي
تضمن للمدير النجاة من املسؤولية الصغرى اذ ما التزم بها وهي املسؤولية الذاتية والدينية (عقيل.)2006 ،
َ ُ ُ ْ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ
َ
أكد الفكر اإلسالمي على قيم املسؤولية في العديد من اآليات القرآنية لقول هللا تعالى (و مقفوهم مإنهم مسئولون) سورة الصافات ، 24 :والتي تعني
املحاسبة عن االعمال واالقوال الصادرة عن االنسان ،ولقول هللا سبحانه وتعالى ( َوَال َت ْق ُ
ص َر َو ْال ُف َؤ َاد ُكل ُأ َولئ َك َك َ
الس ْم َع َو ْال َب َ
س َل َك ب مه مع ْل ٌم مإ َّن َّ
ف َما َل ْي َ
ان
م
م
ً
ً
َع ْن ُه َم ْس ُئوال) سورة االسراء ، 36 :وعليه فإن القادة واملدراء في املن ظمات يجدون من اآليات الكريمة السابقة توجيها لهم بعدم الذهاب وراء الشائعات والظن
والشكوك ،بل عليهم التيقن والتأكد ألنهم محاسبون عن التصرفات الصادرة عنهم (العلياني.)2008 ،
ً
ً
ويرى عقيل ( )2006أن قيم املسؤولية لدى األفراد تلعب دورا مهما في بناء املجتمعات وتط ورها فالفرد الذي ال يستطيع تحمل قيامه بالعمل
َ َ َْ
َ
َ َ ْ َ
َ
َ َ ُ َّ ُ َ ْ َّ
َْ َ ْ َ َ َُ
اخ ْذ َنا مإ ْن ن مس َين ا أ ْو أ ْخ طأ َنا
امللقى على عاتقه ال يستطيع تحمل املسؤولية لقوله تعالى (ال ُيك ملف ّللا نف ًسا مإال ُو ْس َع َها ل َها َما ك َسبت َو َع ل ْي َها َما اكت َسبت َر َّبنا ال تؤ م
َ ْ
َ َّ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ً َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ
ف َع َّنا َو ْ
اع ُ
اغ مف ْر َل َنا َو ْار َح ْم َنا َأ ْن َت َم ْوَال َنا َف ْان ُ
اق َة َل َنا ب مه َو ْ
ص ْر َنا َع لى ال َق ْو مم
ربنا وال تح ممل ع لينا مإصرا كما حم لته ع لى ال مذ ين ممن قب ملنا ربنا وال تح مم لنا ما ال ط
م
َْ
الكا مف مر َين) سورة البقرة ، 286:وعليه فال يجب وضع شخص في اإلدارة بمنصب قيادي وهو غير قادر أو مؤهل باملهارات والعلوم والخبرات الالزمة لشغل
هذا املنصب (آل مبارك. )2002 ،
وتستخلص الباحثة باالستناد على ما تقدم بأن الفرد املسلم ال بد بأن يكون مسؤول عن تصرفاته على النحو اآلتي :
• غرس قيم املسؤولية لدى االفراد كقيمة إسالمية ال بد من الحرص على تطبيقها ،وتنشئته عليها.
• أن يتمتع الفرد املسلم بحس املسؤولية الكبرى وهي الخوف من هللا عز وجل ،وأنه محاسب.
• أن يتم تحمي ل املسلم كموظف عبئ ومسؤولية تتناسب مع قدراته وكفاءاته.
• أن يراعي املسلمين في منظماتهم أحكام املسؤولية الواردة في اآليات الكريمة في القرآن الكريم ويحرصون على االلتزام بها.
 . 3قيم العدل:
يعتبر العدل عمود القيم واملبادئ في اإلدارة اإلسالمية ورأس مالها وأساسها الداعم والجوهري والذي يقوم باالعتماد عليه وتطبيقه ،حيث أنه بغياب
العدل والعدالة ال تنهض اإلدارة في اإلسالم وال تؤدي واجباتها على نحو سليم ،وعليه فال بد أن يتمتع النسان في قيم العدالة باألقوال واألفعال وفي األحكام
َ َ ُْ ُ ْ َ ْ ُ
ً
اع مد لوا
امتثاال لقول هللا تع الى (و مإذا ق لتم ف
واألوامر والسلوكيات سواء كانوا أعضاء في الكيان التنظيمي أو قادة يعملون مع بعضهم البعض ،ويأتي ذلك
َ
َ
َّ
اح ُك ْم َب ْي َن ُه ْم ب َما أ ْن َز َل َّ ُ
ص ُاك ْم به َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُر َ
َ َ َ َ ُ َ
ون) سورة األنعام  ، 152 :وقوله تعالى ( َو َأن ْ
ّللا َوَال َت َّت مب ْع أ ْه َوا َء ُهمْ
ّللا َأ ْو ُفوا َذ مل ُك ْم َو َّ
مم
َول ْو كان ذا ق ْربى َو مب َع ْه مد م
م
م
َ
َ
َ
الن اس َل َفاس ُق َ
ّللا أ ْن ُيص َيب ُه ْم ب َب ْعض ُذ ُنوبه ْم َوإ َّن َكث ًيرا م َن َّ
اع َل ْم أ َّن َما ُير ُيد َّ ُ
وك َع ْن َب ْع َ ْ َ َ َّ ُ
اح َذ ْر ُه ْم َأ ْن َي ْفت ُن َ
ّللا إ َل ْي َك َفإ ْن َت َوَّل ْوا َف ْ
َو ْ
ون) سورة املائدة:
م
مم م م م
م
م
م
ض ما أ نزل م
م
م
م
م
م
ََ
َ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ ْ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ًّ َ ْ َ ً َ َّ ُ َ َ
اّلِل أ ْولى مب مه َما فال
ّلِل ولو ع لى أ نف مسكم أ مو الو مالد ي من واألقر مبين مإن يكن غ منيا أو ف مقيرا ف
 ، 49وقوله تعالى ( يا أيها ال مذ ين آمنوا ك ونوا قو مامين مبال مقس مط شهداء م م
َ
ان ب َما َت ْع َم ُل َ
َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ َّ َ َ َ
ً
ون خ مبيرا) سورة النساء.135 :
تت مبعوا الهوى أن تع مد لوا و مإن تلووا أو تع مرضوا ف مإن ّللا ك م
ً
ً
عادال وأن يتحرى العدل ويقوم
وتأسيسا على ما تقدم من آيات تناولت قيم العدالة فإن الرسول صلى هللا عليه وسلم أمر كل قائد اداري بأن يكون
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
به بأي موقع كان به لقوله الحبيب محمد ص لى هللا عليه وسلم َ ( :ما مم ْن أ مم مير َع َش َر ٍة مإال ُي ْؤتى مب مه َي ْو َم ال مق َي َام مة َم ْغ لوال َح َّتى َي ُف َّك َع ْن ُه ال َع ْد ُل أ ْو ُي موب َق ُه ال َج ْو ُر)
انظر الجامع الصغير (البخاري ،)1987 ،وعليه فال ظلم في الفكر اإلداري اإلسالمي وال غبن وال جور على حق ،بل هناك عدل قائم على املعرفة واليقين
ّللا َي ْأ ُم ُر ب ْال َع ْدل َو ْاإل ْح َسان َوإ َيت ماء ذ ي ْال ُق ْر َبى َو َي ْن َهى َعن ْال َف ْح َش ماء َو ْاملُ ْن َكر َو ْال َب ْغي َيع ُظ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُر َ
الذي ال يعرف ميل وال يتأثر بالهوى لقوله تعالى (إ َّن َّ َ
ون)
م م
م م م
م
م
م
م
م
م
َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َّ ُ َّ َ َّ َّ َ َ ٌ َ َ ْ َ ُ
َ
سورة النحل ، 90 :وقوله تعالى (وال يج مرمنكم شنآن قو ٍم ع لى أال تع مد لوا اع مد لوا هو أقرب مللتقوى واتقوا ّللا مإن ّللا خ مبير مبما تعم لون) سورة املائدة.8 :
وقد قام الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم بتوجيه القادة في زمنه من خالل وصيته ورسالته نح و العدل ،حيث أن العدل من القيم األساسية
واملبادئ الهامة في الفكر اإلسالمي ،وقد روي عنه صلوات هللا عليه أنه قال (ان املقسطين عند هللا على منابر من نور ،الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم
ْ
ً
َّ
الناس إلى َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ ُ َ ْ ً َ ْ َ ْ َ َ َ ٌ َ ٌ َ َ ْ َ َ َّ
ايضا في قوله (إ َّن َأ َح َّب َّ
ّللا َي ْو َم ال مق َي َام مة
وما ولوا) (االزدي . )1992 ،كما ورد
اس إلى م
م
م
ّللا وأقربهم ممنه مج ملسا يوم ال مقيام مة مإمام ع مادل  ،وأ بغض الن م
م
َ
َ
َوأ َش َّد ُه ْم َعذ ًابا مإ َم ٌام َج مائ ٌر) سنن الترمذي.
َ َّ َ َ
ً
ً
اطي
وفي السياق ذاته فإن التزام العدالة في اإلسالم يعتبر صراط مستقيم للعمل ا إلداري ،وأداة تحقق غاياته امتثاال لقوله تعالى ( َوأن هذا مص َر م
َ ُ
َََ َ ُ
ص ُاك ْم به َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َ
يما َف َّاتب ُع ُ َ َ َّ
َْ
ون) سورة االنعام ، 153 :ويرى املخزنجي ( )2006أن اإلدارة في الفكر
وه َوال تت مب ُعوا الس ُب َل فتف َّرق مبك ْم َع ْن َس مب ميل مه ذ ملك ْم َو َّ م م
ُمست مق ً م
اإلسالمي تحث على تحقيق مبادئ وقيم العدالة من خالل االلتزام بها كواجب شرعي عبر توجيه جهود االفراد وتحقيق املساواة بين العاملين من خالل
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السعي إلى اشباع حاجاتهم وتحقيق أهدافهم ،حيث أن ذلك يعتبر أيسر الطرق لتحقيق أهداف املنظمة بكفاءة وفي جو تعاوني طيب .كما أن لتحقيق
العدإلى في معاملة القادة ملرؤوسيهم يسقط عنهم مساءلتهم أمام هللا وتجلب لهم املزيد من الجزاء الطيب في اآلخرة ،ومن خاللها يشبعون حاجاتهم
الروحانية.
وقد جاء ت دعوة القرآن الكريم بصرامة في ضرورة بأن يتم وضع معايير خاصة لقياس األعمال من خاللها  ،ولكي يتم على أساسها تحديد درجات
ات م َّما َعم ُلوا َول ُي َوف َي ُه ْم َأ ْع َم َال ُه ْم َو ُه ْم َال ُي ْظ َل ُم َ
ٌ
ُ َ
ون) سورة األحقاف ، 19 :وعليه فإنه ليس من
م م
م
االحسان ودرجات اإلساءة في العمل لقوله تعالى ( َو ملك ٍل د َر َج م
العدل في اإلسالم بأن يتس اوى جزاء جميع العاملين في الثواب أو العقاب ،اذ يتضح مدى ما قررته الشريعة اإلسالمية بهذا الشأن ،وإن التزام القائمين
َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ ْ ً َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ
ال ذ َّر ٍة َش ًّرا َي َر ُه) سورة الزلزلة:
بالعدل في إدارة املنظمة ال بد من أن يعزز جزاء كل عمل وعامل لقوله تع إلى ( فمن يعمل ممثقال ذر ٍة خيرا يره * ومن يعمل ممثق
. 8-7
الوظائف اإلدارية في اإلسالم:
جاء الفكر اإلسالمي بالكثير من الوظائف اإلدارية لعل من أبرزها وظيفة القيادة والتخطيط والتنظيم والتقييم والتنفيذ ،إضافة إلى وظيفة التمويل
والتسويق وإدارة املوارد البشرية وغيرها ،حيث سنتطرق في هذا الجزء من الدراسة إلى وظيفتين رئيسيتين بما يتناسب مع طبيعتها وهي كل من وظيفة
القيادة في اإلسالم والتسويق مع بيان أهم تعريفاتها وأهميتها وأبرز اآليات واالحاديث التي تناولتها في الشريعة االسالمية الغراء.
 .1القيادة في اإلسالم:
تعتبر القيادة من ا لوظائف اإلدارية الرئيسية في املنظمات املعاصرة ،وعليه فقد تبوأت القيادة في الفكر اإلسالمي أهمية كبيرة جسدها التاريخ
ً
اإلسالمي منذ هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى املدينة املنورة إلى عصور الخالفات اإلسالمية ،حيث يورد احد املستشرقين " كان العرب قوما يضربون
يمض
في الصحراء ال يعين بهم ف لما جاء النبي العربي اصبحوا قبلة لألنظار في شتى العلوم واملعارف ،وكثروا بعد أن كانوا قلة ،وعزوا بعد أن كانوا اذالء ولم م
قرن بعد اإلسالم حتى أضاءوا اطراف األرض بعقولهم وعلومهم" (االشعري.)2000 ،
وقد تنوعت مسميات القيادة في الفكر اإلداري اإلسالمي وعلى الرغم من ذلك إال أ نها ارست مجموعة من املبادئ األساسية القائمة عليها والتي الزمت
بها العديد من الدراسات بالبحث والدراسة حيث لهذه املبادئ مصادر ومعاني معينة ولها رواد فكر من الق ادة املسلمين (أبو سن ، )1981 ،وعليه فإن
مصادر القيادة في اإلسالم شأنها شأن املفاهيم ا إلدارية والشرعية األخرى والتي استمدت من مصدرين أساسين وهما القرآن الكريم والسنة النبوية الع طرة
َّ
(الفهداوي ، )2004 ،حيث وجه الدين اإلسالمي الحنيف البشر إلى ممارسة القيادة وارش دهم في شروط محددة لها لقوله تعالى (ال مذ َين مإ ْن َم َّك َّنا ُه ْم مفي
َّ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َ ُ ْ ُ
ْ َْ َ َ
األ ُمور) سورة الحج ، 41 :ولقوله عز وجل (إ َّن َّ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ َ
ات
ّلِل عا مقبة
ّللا َيأ ُم ُرك ْم أ ْن تؤدوا األ َمان م
وف ونهوا ع من املنك مر وم م
ض أق ُام وا الصالة وآ توا الزكاة وأمروا مباملعر م
م
م
األر م
َّ َّ َ َ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َّ َّ َ َّ َ ُ ُ
َ
َ
َ
ً
ً
ْ
اس أن تحكموا مبالعد مل مإن ّللا من معما ي مع ظكم مب مه مإن ّللا كان س مميعا ب مصيرا) سورة النساء ، 58 :إلى غير ذلك من اآليات الواردة
إلى أه ملها و مإذا ح كمتم بين الن م
بهذا الشأن (طبلية.)1985 ،
أما من ناحية املصدر الثاني املتمثل في السنة النبوية الشريفة فقد ضرب الرسول صلى هللا عليه وسلم املثل األعلى في ممارسة القيادة والتي يمكن
االستدالل اليها من خالل االحاديث الشريفة املتنوعة حول هذا املفهوم وتطبيقه لقوله عليه افضل الصالة والسالم (سيد القوم خادمهم) (التبريزي،
 ، )1985ولقوله (ال يحل لثالثة ان يكونو بفالة من األرض اال امروا عليهم احد) ،وقول (اذا خرج ثالثة في سفر ،فليؤمروا عليهم أحد) .ويتضح من االحاديث
ً
ً
السابقة ان الجماعة هي من تقون باختيار القائد والذي يتمتع في قدرات وصفات تؤهله ليكون قائدا بعيدا عن ا لتسلط وفرض القيادة بالقوة (الضحيان،
.)1991
معنى القيادة اإلدارية في الفكراإلسالمي:
ً
يتضمن معنى القيادة في الفكر اإلسالمي العديد من املعاني املختلفة الرشاد الناس وهدايتهم وتولي امورهم ،حيث تعرف القيادة لغويا ع لى أنها
ً
ً
ً
االمتداد في الش يء سواء كان ا فقيا على األرض أو رأسيا في السماء (الخولي ،)2015 ،في حين تعرف القيادة اصطالحا بأنها العملية التي يتم من خاللها التأثير
على اآلخرين من قبل القائد بهدف توجيههم إلى هدف معين بطريقة يحصل بها على احترامهم وتعاونهم وطاعتهم (الظاهر ،)2000 ،في حين يمكن تعريفها
ً
على أنها عملية يتم من خاللها تحريك البشر نحو هدفهم الدنيوي واألخروي وفقا لقيم اإلسالم وشريعته (أبوشيخة.)2015 ،
وعليه فقد اشارت العديد من اآليات الكريمة ملفهوم القيادة في اإلسالم ،حيث قال هللا تع إلى في محكم تنزيله اآليات التالية كدليل ألهمية القيادة في
َ َ َُ ُ َ َ
َّ ْ ْ َ
اه ُم ْ
ّللا َف ب ُه َد ُ
الفكر اإلسالمي (عبيدات ،)2001 ،حيث قال هللا تعالى ُ ( :أ َولئ َك َّالذ َين َه َد ى َّ ُ
اق َت مد مه ُق ْل ال أ ْسأ لك ْم َع ل ْي مه أ ْج ًرا مإ ْن ُه َو مإال مذك َرى ملل َع مامل َين) سورة
م
م
م
َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َّ َ َ َ َ
َ
َ
َ ْ
َ َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
األنعام  ، 90 :ولقوله تعالى ( َوكذ مل َك َما أ ْر َس ل َنا مم ْن ق ْب مل َك مفي ق ْر َي ٍة ممن ن مذ ٍير مإال قال مترفوها مإ نا وجد نا آ باء نا ع لى أم ٍة و مإ نا ع لى آ ث مار مهم مقتدون) سورة الزخرف:
 ، 23وقد أورد الفكر اإلسالمي والقرآن الكريم العديد من اآليات التي احتوت على مسميات مختلفة للقيادة ولعل من أبرزها (أبو الفضل: )1996 ،
َ
ََ
ال َو ممنْ
ال مإ مني َجا مع ُل َك مل َّلناس مإ َم ًاما َق َ
ات َف َأ َت َّم ُه َّن َق َ
اه َ
يم َرب ُه مبك مل َم ٍ
 .1اإلمامة :حيث وردت اإلمامة في ا لقرآن الكريم عدة مرات لقوله تعالى ( َو مإ مذ ْابت لى مإ ْب َر م
م
َ ْ
َ َ ً
َ ُ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ
َّ َ
ُ َّ َ َ َ َ َ ُ َ
ْ َْ
ض َو َن ْج َع ل ُه ْم أ مئ َّمة َو َن ْج َع ل ُه ُم ال َو مار مث َين)
ذ مري متي قال ال ينال ع ْه مد ي الظ م ماملين) سورة البقرة  ، 124 :ولقوله تعالى (ون مريد أن نمن ع لى ال مذ ين استض معفوا مفي األر م
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سورة القصص ، 5 :وعليه فإن االئمة قادة يملكون األرض والسلطان ،وهم دعاة الخير ويقتدى بهم في الدين والدنيا ،حيث يقودون امة حرة بشريعة
اإلسالم العادلة والتي تجعل من اإلسالم حضارة تصير قدوة في الكمال والهناء (سمارة.)2000 ،
ً
 .2الوالية والحكم :وتعني في اللغة السلطان ومنها الوالي وهو كل من ولي أمرا او قام به ،والوالي هو القائد املتصرف في شؤون البالد والعباد (التبريزي،
َ َ َّ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ًّ َ
ً
ان َوكال آ َت ْي َنا
 ،) 1985في حين يعتبر الحكم أنه النبوة أو حسن القضاء أو الفصل في الخصومات وفقا ملنهج هللا وشرعه لقوله تعالى ( ففهمناها س ليم
َّ ُ َ
ُح ْك ًما َوع ْل ًما َو َس َّخ ْر َنا َم َع َد ُاو َ
ود ْال مج َب َ
ال ُي َس مب ْح َن َوالط ْي َر َوك َّنا فا مع مل َين) سورة األنبياء . 79 :كما ويمكن النظر إلى الحكم ع لى أنه االمتثال للخير والفهم
م
َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ
َ
ًّ
َ
لالحكام الشرعية لقوله تعالى ( يا يحيى خ مذ ال مكتاب مبقو ٍة وآ تيناه الحكم ص مبيا) سورة مريم.12 :
 .3الخالفة  :تعرف الخالفة على أنها حمل الكافة بمقتض ى املنظور الشرعي في مصالحهم الدنيوية واألخروية ،فهي بالحقيقة خالفة الش يء في حراسة
الدين وسياسة الدنيا (مقدمة ابن خلدون) ،ويعرف الخليفة على أنه اسم لكل من انتقلت اليه مهمة تدبير اهل األرض والنظر في مصالحهم
(االشعري ، )2000 ،وقد ورد عن سلمان الفارس ي رض ي هللا عنه عندما تم سؤاله عن اوصاف الخليفة إ ذ قال  :الخليفة الذي يعدل في الرعية ،ويقسم
بينهم بالسوية ،ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله والوالد لولده ،ويمض ي فيهم بكتاب هللا (الطبري ،)1985 ،وقد أشارت اآليات الكريمة في القرآن
َ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ً ْ َ
األ ْر َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ
ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ
يل
الكريم ملفهوم الخالفة في عدة مواضع لقوله تعالى ( يا داوود مإ نا جع لناك خ مليفة مفي
اس مبالح مق وال تت مب مع ال َهوى ف ُي مض لك عن س مب م
ض ف احكم بين الن م
م
ون َع ْن َسب َّ
َّّللا إ َّن َّالذ َين َيض ل َ
ّللا َل ُه ْم َع َذ ٌ َ ٌ َ ُ َ ْ َ ْ َ
اب) سورة ص ، 26 :حيث يشير مفهوم االستخالف في اآلية الكريمة إلى تولي
يل م
م
مم م
اب ش مد يد مب َما نسوا يوم ال محس م
م م
الخليفة شؤون الناس وارشادهم إلى الصراط املستقيم وجمعهم على كلمة التوحيد وتنفيذ منهج هللا عز وجل وشريعته بالعدل والحق (جامع البيان
َْ
ف َت ْع َم ُل َ
األ ْرض م ْن َب ْعده ْم ل َن ْن ُظ َر َك ْي َ
في تأويل القرآن) ،ولقوله تعالى ُ ( :ث َّم َج َع ْل َن ُاك ْم َخ َالئ َ
ون) سورة يونس ، 14 :أي أن خالفة جيل لجيل آخر
ف مفي
م م م
م م
م
وأمة ألخرى (الشنقيطي.)1995 ،
 .4التمكين  :ويعرف التمكين على أنه بلوغ النصر وامتالك القوة ،وحيازة السلطان وتأييد الجماهير واالنصار واالتباع ،وهو ترسيخ في األرض وعلو
بالشأن (الحميداني ،)2006 ،وقد أبرزت قصص التمكين وأمثلتها في القرآن الكريم ولعل أهمها تمكين هللا لسيدنا يوسف عليه السالم لقوله تعالى
َْ
َْ
ْ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ََ َ ْ
َ َ َ َّ
يث َو َّ ُ
َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ ً َ َ َ َ َ َّ َّ ُ ُ َ ْ َ ْ
ّللا
ض َو مل ُن َع مل َم ُه مم ْن تأ مو ميل األ َح ماد م
( وقال ال مذ ي اشتراه ممن ممصر مالمرأ مت مه أك مر ممي مثواه عس ى أن ينفعنا أو نت مخذه ولدا وكذ ملك مكنا مليوس ف مفي األر م
ْ
الناس َال َي ْع َل ُم َ
َغال ٌب َع َلى َأ ْمره َو َلك َّن َأ ْك َث َر َّ
ال ْاملَ مل ُك ْائ ُت موني ب مه َأ ْس َت ْخ مل ْ
ص ُه مل َن ْف مس ي َف َل َّما َك َّل َم ُه َق َ
ون) سورة يوسف ، 21 :ولقوله تعالى ( َو َق َ
ال مإ َّن َك ال َي ْو َم
مم م
م
م
م
َ ٌ َ ٌ َ َ َ َ َ َّ َّ ُ ُ َ ْ َ
َْ
َ ََْ َ ٌ َ
َ َ ْ َْ ََ
َ
ٌ
يب ب َر ْح َم مت َنا َمنْ
َ
األ ْرض َي َت َب َّوُأ مم ْن َها َح ْي ُث َي َش ُاء ُن مص ُ
ْ
ض مإ مني ح مفيظ ع مليم * وكذ ملك مكنا مليوس ف مفي
لد ينا م مكين أ مم
م
م
ين ( )54قال اجع ل مني ع لى خز مائ من األر م
َ َ ُ ََ ُ ُ َ ْ َ ْ
ُ
َ
ْ
نش اء وال ن مضيع أجر املح مس منين) سورة يوسف.56-54 :
وعليه وبعد استعراض املسمي ات املختلفة للقيادة واملتمثلة في كل من االمامة والحكم والخالفة والتمكين ،نجد ارتباط كبير بينهم وبين مفهوم القيادة
في اإلسالم ،اذ يمكن استخالصها في النقاط التالية:
•
•

األمانة ق دوة  :حيث يعتبر القائد قدوة في عدله واعالته وصالحه وأمانته وتضحيته وغيرها من الصفات.
الحكم هو حسن القضاء من خالل الفهم السليم للمواقف واالحداث ،حيث ال بد من ان يكون القائد صاحب حكمة وذكاء.

•

الخالفة هي سياسة حكم الناس وارشادهم إلى الصراط املستقيم وفق شرع هللا عز وجل.

• التمكين وهو حصول القائد على أسباب القوة والحضور والظهور بين األفراد.
 . 2التسويق في الفكراإلسالمي :
يعتبر التسويق حاجة ماسة لدى املنظمات ومفتاح نجاحها ،حيث ان من خالله يتم فهم رغبات العمالء وحاجاتهم ويساهم في اشباعها والحصول
على الرضا املمكن ،وعليه يعتبر التسويق أداة من أدوات التفوق في التجارة والتي أشار اليها الدين اإلسالمي الحديث برسالته الخالدة وأنظمته الشاملة
َ
َ ْ ُُ
َ َّ
ً ً
واحكامه الجامعة ،حيث قام الدين القيم بايالء التجارة اهتماما بالغا لدعوة بني البشر في السعي طلب الكسب لقوله تعالى ( َيا أي َها ال مذ َين آ َم ُنوا ال َتأك لوا
َ َُ َُ ْ
َّ َ ْ َ ُ َ
ّللا َك َ
ون ت َج َار ًة َع ْن َت َراض م ْن ُك ْم َوَال َت ْق ُت ُلوا َأ ْن ُف َس ُك ْم إ َّن َّ َ
ان ب ُك ْم َر مح ً
يما) سورة النساء.29 :
ٍ م
اط مل مإال أن تك م
أ ْم َوالك ْم َب ْينك ْم مبال َب م
م
م
َ َ َ
َ
َّ
ٌَ
اب َّ
َ ْ َ ََ ُ
ّللا َو َم ْن َع َاد َف ُأ َول مئ َك َأ ْ
َ َ َ َّ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ
ص َح ُ
الن مار ُه ْم مف َيها
الر َبا ف َم ْن َج َاء ُه َم ْو مع ظة مم ْن َر مب مه فانت َهى ف له َما َس لف َوأ ْم ُر ُه إلى م
وقال هللا تعالى (وأحل ّللا البيع وح َّرم م
َخال ُد َ
ون) سورة البقرة ، 275 :وفي السياق ذاته وعند سؤال الرسول صلى هللا عليه وسلم عن افضل الكسب فقال (بيع مبرور وعمل الرجل بيده) سنن
م
الترمذي.
َْ
ْ َ ْ َّ َ ْ ُ ُ َّ َ َ ً َ َ َّ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
َّ
ّللا واذكروا ّللا ك مثيرا لع لكم تف ملحون) سورة الجمعة  ، 10 :كما قرن
ض وابتغوا ممن فض مل م
ولقول هللا تع الى (ف مإذا ق مضي مت الصالة فانت مش ُروا مفي األر م
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
سبحانه وتع إلى الضاربين في األرض للتجارة باملجاهدين في سبيله لقوله تعالى ( َوآخ ُرون َيضر ُبون في األ ْرض َي ْبتغون مم ْن فضل م َ
يل
ّللا وآخ ُرون يق ماتلون مفي س مب م
م
م م
م
ً
َّّللا َف ْ
ّللا َق ْر ً
ضوا َّ َ
الز َك َاة َو َأ ْقر ُ
الص َال َة َو َآ ُتوا َّ
يموا َّ
اق َر ُءوا َما َت َي َّس َر مم ْن ُه َو َأ مق ُ
ضا َح َس ًنا َو َما) سورة املزمل ، 20 :من هنا فإن املؤمنون في نظر اإلسالم ليس رجاال من
م
م
اجالس املساجد وال رهبان اديرة وانما هم رجال عمل وتجارة ،وميزتهم أن أعمالهم الدنيوية ال تلهيهم وتشغلهم عن واجباتهم اآلخروية اذ قال هللا تعالى
ْ
َّ َّ َ َ
َ َْ
َ َ َ َ َّ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ
ّللا ال ُي محب املُ ْف مس مد َين) سورة
ض مإن
(وابت مغ مفيما آ تاك ّللا الدار اآل مخرة وال تنس ن مصيبك ممن الد نيا وأح مسن كما أحسن ّللا مإ ليك وال تب مغ الفساد مفي األر م
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ً
ً
القصص( ، 77 :الزحيلي ،)1997 ،وقد كان الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم يرتاد األسواق كسبا للرزق وطلبا للمعاش ،حتى عاب املشركون عليه ذلك
َْ
َّ
ُْ
األ ْس َواق َل ْوَال ُأ ْنز َل إ َل ْيه َم َل ٌك َف َي ُك َ
بقولهم كما ذكر القرآن الكريم ( َو َق ُالوا َم مال َه َذا َّ
ون َم َع ُه َن مذ ًيرا) سورة الفرقان.7 :
ول َيأك ُل الط َع َام َو َي ْم مش ي مفي
م م م
الر ُس م
م
ََ
َ
َ ُ ْ
الش َت ماء َو َّ
الص ْي مف) سورة قريش .2-1 :أي ان رحلة
ش * مإ يال مف مه ْم مر ْح لة م
ولضرورة التسويق فقد ضرب اإلسالم عليه بعض األمثال لقوله تعالى ( م مإليال مف ق َري ٍ
الشتاء والصيف هي عبارة عن الرحالت التجارية التي كانت تسير إلى الشام وإلى اليمن ،وبينت كتب السيرة النبوية العطرة ان الرسول محمد صلى هللا عليه
ً
وسلم كان يت اجر للسيدة خديجة تجارى إلى ا لشام وانها اختارته بناءا على امانته وقوامته (العمري.)1987 ،
ويقوم التسويق على اإلعالن والذي يحتل أهمية كبيرة لتحقيق الفوائد الكثيرة واملختلفة لكل من البائع واملشتري ،حيث أن أساليب التسويق املطبقة
ً
ً
اليوم تنطوي على الكثير من املمارسات غير األخالقية كالكذب وا ملبالغة والخداع والتضليل ،وعليه فقد قدم اإلسالم منهجا مغايرا للتسويق في جانب
ُ
اإلعالن لقوله تعالى ( ث َّم مإ مني َد َع ْو ُت ُه ْم مج َه ًارا) سورة نوح( ، 8 :نصير وإسماعيل )2009 ،و من املعجزات القرآنية في التسويق فيما يخص والء املس تهلك و هو
من من أهم البرامج و اإلستراتجيات الحديثه في علم التسويق الحديث ،حيث اجتمعت نظريات التسويق الحديثه على أن املحافظة على املستهلك الذي
َْ
َ َ َ َّ َ
س َو َت َولى * أ ْن َج َاء ُه األ ْع َمى) سورة
يتعامل مع املنظة أقل كلفة إقتصادية من جذب مستهلكين جدد ،و قد سبق القرآن هذه النظريات حيث قال تعال ( عب
. 2-1 :
وقد شرع هللا تع إلى العديد من املبادئ املرتبطة في التسويق والتي من أهمها التزام الصدق لقوله تع لىَ ( :يا َأي َها َّالذ َين َآ َم ُنوا َّات ُقوا َّ َ
ّللا َو ُك ُونوا َمعَ
م
ا َّ
لص ماد مق َين) سورة التوبة  ، 119:إضافة إلى النهي عن النجش لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم في الحديث الشريف ( ال تناجشوا وال تباغضوا وكونوا
ً
عباد هللا إخوانا) ويعرف النجش فقها بأن يظهر الشخص أنه راغب في شراء السلعة بثمن معين ليس بقصد شرائها ،وإنما ليخدع غيره فيشتريها ،وهذا
يحدث بالتواطؤ مع البائع من أجل خلق ح الة صورية من الطلب على السلعة بال حيلة والخداع ،وهو ما يمكن مالحظته في العديد من األساليب التسويقية
مثل استئجار أناس للتجول في املحال ،بل وحمل سلع معهم منها كأنهم اشتروها (السلطان.)1997 ،

مجتمع الدراسة وعينتها
يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في شركة املخازن التجارية س ي تاون ( )C Townفي مدينة عمان في اململكة األردنية الهاشمية واملتمثلين في مدراء
الفروع ومسؤولي األسواق والعاملين في جميع األقسام وفي أربعة فروع (تالع العلي ،الدوار السابع ،جبل الحسين ،االستقالل مول).
وحدة املعاينة والتحليل
تمثلت وحدة املعا ينة من املدراء واملسؤولين في جميع األقسا م والوحدات اإلدارية .حيث تم توزيع  300استبانة عليهم بشكل عشوائي يوضح الجدول
( ) 1توزيعات أفراد العينة حسب املتغيرات الديموغرافية كما يلي:
جدول( :)1خواص العينة
العينة
وحدة املعاينة

حجم
العينة
300

اإلستبانات
املستردة
300

اإلستبانات غير الصالحة
للتحليل
43

اإلستبانات الصالحة
للتحليل
247

نسبة اإلستبانات الصالحة إلى
اإلستبانات املوزعة
%82.3

االختبارات الخاصة بأداة الدراسة
بعد أ ن قامت الباحثة في تطوير استبانة الدراسة والتي ضمت جميع أبعاد متغيراتها املستقلة والتابعة بالشكل الذي ساهم في اختبار فرضياتها،
حيث تم توزيع هذه االستبانة على أفراد عينة الدراسة من العاملين في الشركة املبحوثة.
وبهدف زيادة درجة املصداقية واملوثوقية للبيانات املجمعة ،اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة في قياسها ملتغيراتها على مجموعة من املقاييس التي
ً
اثبتت مصداقيتها وموثوقي تها ،اذ توزعت إجابات افرا د العينة على فقرات االستبانة وفقا ملقياس ليكرت الخماس ي ،والذي يعبر عن مدى املوافقة من قبل
املستجيب مع فقرات االستبانة بحسب الجدول رقم ( )2التالي :
جدول( :)2مقياس ليكرت الخماس ي
موافق بشدة
5

موافق
4

محايد
3

غير موافق
2

غير موافق بشدة
1

الصدق الظاهري
سعت الباحثة إلى اختبار الصدق الظاهري بهدف التعرف على ارتباط أسئلة وفقرات االستبانة ومدى صلتها بمتغيراتها ،وللتأكد من مدى اتساق
إجابات أفراد عينة الدارسة في تحقيق أهدافها واالج ابة على تساؤالتها ،حيث قامت الباحثة في عرض االستبانة على عد د من املحكمين من ذوي الخبرة
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واالختصاص الصدار الحكم حول صالحيتها كأداة مناسبة لجمع البيانات ،ويوضح الجدول رقم ( ) 2تقديرات الفقرات بحسب االعتماد على معادلة
) Sakran (2010كاآلتي :
طول الفئة = الحد األعلى ( – )5الحد األدنى ( / )1عدد الفئات (.)3
(1.33 = 3/4 = 3/)1-5

وبذلك تكون املستويات املعتمدة التخاذ القرار كما هو مبين في جدول ( )3على النحو االتي:
•

املستوى األول :من ( )1إلى ( )2.33منخفضة.

•

املستوى الثاني :من ( )2.34إلى ( )3.67متوسطة.

• املستوى الثالث :من ( )3.68إلى ( )5عالية.
جدول ( :)3املعياراإلحصائي لتفسيراملت وسطات الحسابية وتقديراتها
املتوسط الحسابي

درجة املوافقة

من  – 1.00أقل من 2.33

بدرجة منخفضة

من  – 2.33أقل من 3.67

بدرجة متوسطة

من  – 3.67أقل من 5.00

بدرجة مرتفعة

الثبات:
قامت الباحثة باالعتماد ع لى معامل كرونباخ ألفا ( )Cronbach’s Alphaللتوصل إلى االتساق الداخلي ،وذلك بهدف التأكد من مدى صالحية
االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة للدراسة الحالية .ولقياس مستوى االتساق الداخلي لفقرات االستبانة تم استخدام معامل كرونباخ ألفا ،ويوضح
الجدول ( )4ذلك.
جدول ( :)4معامالت االتساق الداخلي (كرونباخ الفا)
امل حور
قيم اإلدارة في االسالم

الوظائف االدارية

امل جال

معامل ثبات االتساق الداخلي

الشورى

0.904

املسؤولية

0.892

العدل

0.802

القيادة

0.902

التس ويق

0.799
0.859

األداة ككل

يتبين من الجدول ( )4أن معامل الثبات الكلي للمتغير املستقل (قيم اإلدارة في االسالم) واملتغير التابع (الوظائف االدارية) كانت أعلى من ( )%70مما
يدل على وجود إتساق داخلي بين فقرات أداة الدراسة وذلك بنسبة ( ،) %85.9وهذا ما يؤكد صالحية اداة الدراسة في اختبار الفرضيات ونسبة كبيرة.

عرض النتائج واختبارالفرضيات:
تقوم الباحثة في هذا الفصل بقياس أثر قيم اإلدارة في اإلسالم على ا لوظائف اإلدارية في في شركة املخازن التجارية ،ومن ثم عرض النتائج والتحليل
ً
اإلحصائي بما في ذلك خصائص العينة ،ونتائج اإلحصاء الوصفي التي تتمثل باملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،وأخيرا ستقوم الباحثة في
اختبار فرضيات الدراسة وإيجاد الدالالت اإلحصائية لهذه االختبارات.
خصائص عينة الدراسة:
تم عرض خصائص العينة وذلك بوصف املتغيرات الديموغرافية وهي (النوع اإلجتماعي ،الفئة العمرية ،املؤهل العلمي ،الخبرة في استخدام أنظمة
املوا فقات الطبية االلكترونية) ،وعرضت النتائج كما يلي:
جدول ( :)5وصف عينة الدراسة من حيث املتغي رات الديموغر افية
املتغير

املستوى  /الفئة

العدد

النسبة املئوية %

النوع اإلجتماعي

ذكر
أنثى

157
90

%63.5
%36.5

املجموع
 25-18سنة

247
56

%100
%22.7

الفئة العمرية
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املؤهل العلمي

سنوات الخبرة في شركة س ي تاون
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 30–26سنة
 35 -31سنة

67
61

%27.1
%24.7

 40 -36سنة
 41سنة فأكثر

41
22

%16.6
%8. 9

املجموع
ثانوية عامة أو اقل
دبلوم مجتمع شامل
بكالوريوس
ماجستير

247
98
67
69
9

%100
%39.7
%27.1
%27.9
%3.7

دكتوراه
املجموع

4
247

%1.6
%100

أقل من سنة
من سنة –  5سنوات

30
89

%12.1
%36

من  10 – 6سنوات
 11سنة فأكثر
املجموع

75
53
247

%30.4
%21.5
%100

اإلحصاء الوصفي
للتعرف على طبيعة اجابات افراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة املتعلقة بمتغيرات الدراسة تم اجراء االحصاء الوصفي الذي تمثل باألوساط
الحسابية واالنحرافات املعيارية وكما يتبين من الجداول أدناه .
 . 1فقرات قياس املتغيراملستقل  :قيم اإلدارة في االسالم
أ ً
وال  :الشورى
جدول ( :)6األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية الجابات عينة الدراسة على الفقرات تتعلق بالشورى
الوسط الحسابي

الترتيب

مستوى
االهمية

االنحراف
املعياري

الرقم

الفقرة

0.610

3

مرتفع

1

تسعى الشركة إلى استطالع اآلراء حول القضايا املتعلقة باألعمال.

4.29

5
2

مرتفع
مرتفع

2
3

تقوم الشركة بمشورة املوظ فين حيال خططها املستقبلية.
لدى الشركة مجلس إدارة خاص يقوم بإصدار القرارات املناسبة.

4.0784
4.324

0.68828
0.785

مرتفع

4

يسعى املدراء إلى تعزي ز مفهوم الشورى لتوفير البدائل التخاذ القرارات.

4.15

0.852

4

مرتفع
مرتفع

5

تؤدي القيادة التشاركية القائمة على الشورى إلى الضبط الذاتي.
املجموع

4.45
4.25848

0.685

1

يتبين من الجدول السابق أن أعلى األوساط الحسابية قد بلغ ( )4.45وبانحراف معياري قدره ( )0.685ويعود الجابات الفقرة التي تنص على تؤدي
القيادة التشاركية القائمة على الشورى إلى الضبط الذاتي ،وفي املرتبة الثانية جاءت اجابات الفقرة التي نصت على " لدى الشركة مجلس إدارة خاص
يقوم بإصدار القرارات املناسبة ".حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه االجابات ( ، )4.324كما ظهر من الجدول اعاله ان ادنى االوساط الحسابية قد بلغ
( )4.078ويخص اجابات الفقرة التي تتعلق بقيام الشركة بمشورة املوظفين حيال خططها املستقبلية ،يتضح من االجابات أعاله أن كافة األوساط
الحسابية جاءت بمستوى مرتفع وعلى الرغم من ذلك إال أ نه يتضح أن مشورة املوظفين جاءت بدرجة متاخرة عن الفقرات األخرى مما يشير إلى وجود
مركزية نسبية التخاذ ا لقرارات .
ً
ثانيا :املسؤولية
جدول( :)7األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية الجابات عينة الدراسة على الفقرات تتعلق باملسؤولية
الرقم

الفقرة
دورا ً
تلعب املسائلة ً
كبيرا في تحقيق األهداف.

6

مستوى االهمية

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الترتيب

4.098

0.7551

2

مرتفع

7

تولد رقابة هللا عز وجل للعاملين رقابة ذاتيه لديهم.

4.411

0.8716

1

مرت فع

8
9

يوجد عالقة وثيقة بين جو العمل السائد وأداء األدوار بشكل مسؤول.
يتحلى العاملين في الشركة باملهارات والخبرات الالزمة.

3.627
3.742

1.0575
0.9271

5
4

متوسط
مرتفع

10

يؤدي الشعور باملسؤولية إلى نجاح األعمال.
املجموع

4.039
3.9834

0.3980

3

مرتفع
مرت فع
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يتبين من الجدول السابق أن أعلى األوساط الحسابية قد بلغ ( )4.411وبانحراف معياري قدره ( )0.8716ويعود الجابات الفقرة التي تنص على
ً ً
تولد رقابة هللا عز وجل للعاملين رقابة ذاتيه لديهم  ،وفي املرتبة الثانية جاءت اجابات الفقرة التي نصت على " تلعب املسائلة دورا كبيرا في تحقيق األهداف
" حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه االج ابات ( ، )4.098كما يظهر من واقع الجدول اعاله ان ادنى االوساط الحسابية قد بلغ ( )3.627ويخص اجابات
الفقرة التي تتعلق بوجود عالقة وثيقة بين جو العمل السائد وأداء األدوار بشكل مسؤول  ،يتضح من االجابات أعاله أن معظم األوساط الحسابية جاءت
بمستوى مرتفع وأن إجابات فقرة واحدة فقط جاءت بمستوى متوسط وتتعلق بالعالقات السائدة أ ثناء العمل.

ً
ثالثا :العدل

جدول ( :)8األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية الجابات عينة الدراسة على الفقرات تتعلق بالعدل
الرقم

الفقرة

11

تسهم عملية وضع الرجل املناسب في املكان املناسب إلى تحقيق األهداف بأقصر الطرق
وأقل وقت ممكن.
ً
ً
يلعب العدل دورا اساسيا في وضع األمور في نطاقها الصحيح.

13

تشجع عملية التقييم العادل االفراد على ظهور ابداعاتهم وابتكاراتهم على شكل
مقترحات.

4.098

14
15

تعتبر الح وافز العادلة قوة تحرك العاملين نحو النجاح في األعمال.
يسهم وضوح التسلسل اإلداري إلى توفير اطار مرجعي واضح ومحدد ل ألعمال في
الشركة.

4.078
3.392

املجموع

4.029

12

الترتيب

4.345

0.7001

1

مستوى
االهمية
مرتفع

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

4.235

0.6808

2

مرتفع

0.6709

3

مرتفع

0.8448
1.0784

4
5

مرتفع
متوسط
مرتفع

يتبين من الجدول السا بق أن أعلى األوساط الحسابية قد بلغ ( )4.435وبانحراف معياري قدره ( )0.7001ويعود الجابات الفقرة التي تنص على
تسهم عملية وضع الرجل املناسب في املكان املناسب إلى تحقيق األهداف بأقصر الطرق وأقل وقت ممكن ، .وفي املرتبة الثانية جاءت اجابات الفقرة التي
ً
ً
نصت على " يلعب العدل دورا اساسيا في وضع األمور في نطاقها الصحيح "...حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه االجابات ( ،)4.235كما يتضح من واقع
الجدول أعاله ان أ دنى االوساط الحسابية قد بلغ ( )3.392ويخص إجابات الفقرة التي تتعلق باملساهمة الواضحة للتسلسل اإلداري إلى توفير اطار مرجعي
ً
واضح ومحدد لألعمال في الشركة  ،وهذا قد يشير إلى وجود اهتمام بالتس لسل اإلداري لكنه نسبيا وليس باملستوى املطلوب .
 . 2فقرات قياس املتغيرالتابع  :الوظائف االدارية
أ ً
وال  :القيادة
جدول ( :)9األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية الجابات عينة الدراسة على الفقرات تتعلق بالقيادة
الرقم

الفقرة

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الترتيب

مستوى
االهمية
مرتفع

16

تتبع القيادة في الشركة أسلوب التريث في اتخاذ القرارات.

3.89

0.785

3

17
18
19

تتسم القيادة في الشركة باللين في التعامل مع املوظفين.
تحرص قيادة الشركة على بث روح الطمأنينة واألمان في بيئة العمل.
يمكن النظر إلى قادة الشركة على أنهم قدوة حسنة جراء التعامالت اإلدارية.

3.42
3.21
4.12

0.856
0.662
0.765

4
5
2

متوسط
متوسط
مرتفع

20

يحرص قادة شركتنا على توزيع املهام وال واجبات بحسب قدرة كل موظف.
املجموع

4.32
3.792

0.598

1

مرتفع
مرتفع

يتبين من الجدول أعاله أن أعلى األوساط الحسابية قد بلغ ( )4.32وبانحراف معياري قدره ( )0.598ويعود الجابات الفقرة التي تنص على يحرص
قادة شركتنا على توزيع املهام والواجبات بحسب قدرة كل موظف ،وفي املرتبة الثانية جاءت اجابات الفقرة التي نصت على " يمكن النظر إلى قادة الشركة
على أنهم قدوة حسنة جراء التعامالت اإلدارية "..حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه االجابات ( ،)4.12كما يتضح من الجدول أعاله أن أدنى األوساط
الحسابية قد بلغ ( )3.21ويخص اجابات الفقرة التي تتعلق بحرص قيادة الشركة على بث روح الطمأنينة واألمان في بيئة العمل  ،وهذا يبين أن انخفاض
ً
ً
مستوى االجابات على هذه الفقرة قد يعود لعدم وجود عقود عمل دائمة للموظفين مما يشكل هاجسا سلبيا لهم نتيجة الخوف من عدم تجد يد عقودهم
ً
وهذا ينعكس حتما على األداء.
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ً
ثانيا :التسويق
جدول( :)10األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية الجابات عينة الدراسة على الفقرات تتعلق بالتسويق
الرقم

الفقرة

21
22
23
24
25

تقدم الشركة منتجات وخدمات ذات جودة مرتفعة للزبائن.
تلبي سياسة التسعير املتبعة في الشركة حاجات الزبائن.
تعتبر طريقة التسعير في الشركة مت وافقة مع احكام الشريعة اإلسالمية.
يلتزم املوظفين العاملين في دائرة التس ويق باالساليب الترويجية وفق الشريعة اإلسالمية.
تلتزم الشركة باملصداقية بالتعامل مع الزبائن.
املجموع

االنحراف املعياري

الوسط الحسابي

0.658
0.712
0.745
0.796
0.862

4.21
3.25
3.88
4.08
4.15
3.914

مستوى
االهمية
مرتفع
متوسط
مرتفع
مرتفع
مرتفع

الترتيب
1
5
4
3
2

يتبين من الجدول السابق أن أعلى االوساط الحسابية قد بلغ ( )4.21وبانحراف معياري قدره ( )0.658ويعود الجابات الفقرة التي تنص على تقدم
الشركة منتجات وخدمات ذات جودة مرتفعة للزبائن  ،وفي املرتبة الثانية جاءت اجابات الفقرة التي نصت على تلتزم الشركة باملصداقية بالتعامل مع
الزبائن” حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه االجابات ( ، )4.15كما يظهر من الجدول أعاله أن أدنى األوساط الحسابية قد بلغ ( )3.25ويخص إجابات الفقرة
التي تتعلق بتلبية سياسة التسعير املتبعة في الشركة حاجات الزبائن  ،يتضح من االجابات أعاله الوسط الحسابي ملجمل االجابات على الفقرات الخاصة
بالتسويق قد جاء مرتفعا مع االشارة إلى سياسة التسعير املطبقة في الشركة ال تلبي حاجات الزبائن .
اختبار فرضيات الدراسة
• نتيجة اختبار الفرضية الرئيسية األولى ( )H0 .1والتي نصت على ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لقيم اإلدارة في
اإلسالم بأبعادها املتمثلة في (الشورى ،املسؤولية ،العدالة) على الوظائف اإلدارية بأبعادها املتمثلة (القيادة ،التسويق) في شركة املخازن التجارية
األمريكية.
جدول( :)11نتائج اختبارا لفرضية الرئيسية
S t an dardized Coefficients
Beta

Sig

T- v alu e

.000
.012

8.677
-1.978

-.242

U n s tandardized Coefficients
B
Std. Error
3.227
.372
-1.132
.572

.000

4.35

.425

.624

2.31

.000

3.25

-.312

.326

-1.245

Mo d el
)(Constant

الشورى
املسؤولية
العدل

F- value : 3 >9112 Sig F: 0.0 00

R 2 : 0 . 74 5

يتضح من الجدول السابق أن قيمة  fقد بلغت ( )3.912وأن مستوى الداللة االحصائية ( )0.000مما يشير إلى عدم قبول الفرضية الصفرية وقبول
الفرضية البديلة وبالتالي التاكيد على أن هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) α≤0.05لقيم اإلدارة في اإلسالم بأبعادها املتمثلة في
(الشورى ،املسؤولية ،العدالة) على الوظائف اإلدارية بأبعادها املتمثلة (القيادة ،التسويق) في شركة املخازن التجارية األمريكية.
وبالنظر إلى أ ثر أ بعاد املتغير املستقل على الوظائف اإلدارية نجد أن جميع ها قد توافقت مع النتيجة الكلية حيث يتبين وجود اثر دال احصائيا لهذه
االبعاد على الوظائف االدارية بأ بعادها القيادة والتسويق حيث جاءت مستوى الداللة االحصائية لها أ قل من املستوى الذي اجري االختبار االحصائي له
وهو . %5
كذلك يتبين من واقع الجدول اعاله أن قيمة مع امل التحديد قد بلغت ( )0.745مما يعني أ ن املتغير املستقل بابعاده مجتمعة قد استطاع تفسير
هذه النسبة من تباين املتغير التابع املتمثل في الوظائف االدارية .
• نتيجة اختبار الفرضية الفرعية األولى ( :)H0 1.1التي نصت على ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لقيم اإلدارة في
االسالم بأبعادها على (وظيفة القيادة) في شركة املخازن التجارية األمريكية.
جدول ( :)12نتيجة اختبارالفرضية الفرعية االولى
St andardized Coefficients
Beta

Sig

T -value

.000
.000
.034

9.45
6.32
4.12

-.324
.452

.013

3.34

.564

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
1.46
.246
-1.542
.326
3.124
.624
.124

2.242

Mo del
)(Constant
الشورى
املسؤولية
العدل

R 2 : 0 . 54 1 F- value 5.346 Sig F : 0.000
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يتضح من الجدول السابق أن قيمة  fقد بلغت ( )5.346وأن مستوى الداللة االحصائية ( )0.000مما يشير إلى عدم قبول الفرضية الصفرية وقبول
الفرضية البديلة وبالتالي التاكيد على أ نه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) α≤0.05لقيم اإلدارة في اإلسالم بأبعادها املتمثلة في
(الشورى ،املسؤولية ،العدالة) على الوظائف اإلدارية بأبعادها املتمثلة (القيادة(في شركة املخازن التجارية األمريكية.
ً
وبالنظر إلى أ ثر أ بعاد املتغير املستقل على القيادة نجد بأن هناك أ ثر دال إحصائيا لجميع هذه االبعاد على القيادة في شركة املخازن التج ارية
االمريكية بداللة إحصائية اقل من املستوى الذي أجري االختبار االحصائي له وهو . %5
كذلك يتبين من واقع الجدول اعاله ان قيمة معامل التحديد قد بلغت ( )0.541مما يعني أن املتغير املستقل بأ بعاده مجتمعة قد استطاع تفسير
هذه النسبة من تباين املتغير التابع املتمثل في القيادة .
• نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثانية( :)H0 1.2التي نصت على ال يوجد أ ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لقيم اإلدارة في
االسالم بأبعادها على (وظيفة التسويق) في شركة املخازن التجارية األمريكية.
جدول رقم (:)13نتيجة اختبارالفرضية ا لفرعية الثانية
Sig

T -value

Unstandardized Coefficients

Mo del

St andardized
Co efficients
Beta

Std. Error

B

.000
0.031

7.21
5.42

-.411

.120
.322

1.452
-1.642

0.046

4.36

.324

.482

2.41

)(Constant
الشورى
املسؤولية

.000

6.15

.642

.364

2.63

العدل

F- value : 6 .45 Sig F: 0.030

R 2 : 0 . 45 2

يتضح من الجدول ا لسابق أن قيمة  fقد بلغت ( )6.45وأن مستوى الداللة االحصائية ( )0.030مما يشير إلى عدم قبول الفرضية الصفرية وقبول
الفرضية البديلة وبالتالي التأكيد على أ نه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) α≤0.05لقيم اإلدارة في اإلسالم بأبعادها املتمثلة في
(الش ورى ،املسؤولية ،العدالة) على الوظائف اإلدارية بأبعادها املتمثلة بالتسويق في شركة املخازن التجارية األمريكية.
ً
كما يتضح من الجدول أن هناك أ ثر دال إحصائيا أل بعاد املتغير املستقل على الوظائف االدارية مقاسة حيث بلغت مستوى الداللة االحصائية اقل
من املستوى الذ ي أجري االختبار االحصائي له وهو . %5
كذلك يتبين من واقع الجدول أعاله أن قيمة معامل التحديد قد بلغت ( )0.452مما يعني أ ن املتغير املستقل بابعاده مجتمعة قد استط اع تفسير
هذه النسبة من تباين املتغير الت ابع املتمثل في التسويق .

النتائج:
• أظهرت النتائج أن قيمة  fقد بلغت ( )3.912وان مست وى الداللة االحصائية ( )0.000مما يشير وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α≤0.05لقيم اإلدارة في اإلسالم بأبعادها املتمثلة في (الشورى ،املسؤولية ،العدالة) على الوظائف اإلدارية بأبعادها املتمثلة (القيادة ،التسويق) في
شركة املخازن التجارية األمريكية.
• أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية لقيم اإلدارة في اإلسالم بأبعادها املتمثلة في (الشورى ،املسؤولية ،العدالة) على الوظائف اإلدارية
بأبعادها املتمثلة (القيادة  ،التسويق) في شركة املخازن التجارية األمريكية.
• أظهرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية لقيم اإلدارة في اإلسالم مجتمعة واملتمثلة في (الشورى ،املسؤولية ،العدالة) على الوظائف اإلدارية ببعدها
املتمثل (القيادة ( في شركة املخازن التجارية األمريكية.
• كما واظهرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية لقيم اإلدارة في اإلسالم بأبعادها املتمثلة في (الشورى ،املسؤولية ،العدالة) على الوظائف اإلدارية
بأبعادها املتمثلة في (التسويق) في شركة املخازن التجارية األمريكية.
التوصيات
• توص ي الدراسة بأهمية استمرار الشركة املبحوثة في تعزيز قيم اإلدارة اإلسالمية لدى العاملين فيها ،وتطبيقها لتحقيقها ميزة تنافسية ،حيث أن
التطبيق الجيد لهذه القيم يساهم في تحسين بيئة العمل الداخلية لها.
• توص ي الدراسة الشركات العاملة في قطاع التجزئة إلى دراسة وفهم أساليب اكتساب القيم اإلسالمية وتنشأتها لدى أ فرا دها ،وأن القيم اإلسالمية
الفعالة تساهم في نمو أعمالها وانتاجيتها وازدهاراها وتساهم في إيجاد الصورة الذهنية اإليجابية لدى العاملين والعمالء.
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• توص ي الدراسة الشركات في اجراء البحوث والدراسات حول أ ثر القيم اإلسالمية اإلدارية على وظائف إدارية أخرى كاملوارد البشرية واإلدارة املالية
والتمكين وااللتزام التنظيمي ،حيث أن هذه الدراسات تقدم للشركات فوا ئد كبيرة يمكن جنيها لتحقيق امليزة التنافسية.
•
•
•
•

توص ي الدراسة الشركات العاملة في قطاع التجزئة على تحسين قدرات ادارتها العليا من خالل تعزيز املفاهيم اإلسالمية املرتبطة بالقيادة ،بحيث أن
القيادة في اإلسالم تعزز من قدرات قادتها بالتأثير في املرؤوسين اذ ما نظر ا ليهم على أنهم قدوة حسنة.
توص ي الدراسة بالتزام أحكام الشريعة اإلسالمية عند القيام بالحمالت الترويجية ،وتجنب النجش والخداع والغش التسويقي القائم على إظهار
منتجات معينة بصورة فريدة وهي عكس ذلك.
ً
توص ي الدراسة الشركات بضرورة وضع معايير خ اصة لتسعير منتجاتها وفقا للشريعة اإلسالمية وأن ال تكون األسعار مبالغ بها وتتسم باملغاالة.
توص ي الدراسة الشركات بوضع معايير خاصة للحوافز واملكافئات بحيث تكون عادلة وواضحة ويتم فيها جزاء العامل الجيد ومعاقبة العامل
املتقاعس ،إضافة إلى ضرورة العدل بتوزيع امل هام والصالحيات.
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Abs tract: This study aimed at explaining the extent of employees' management of Islamic administration values in
Sea Town stores in the Jordanian capital, Amman, where the research dealt with the aspect of Islamic values of the
principle of Shura, responsibility and justice, while on the independent variable side the administrative functions
with their sub dimensions of leadership and marketing in Jordan's Ctown stores in Amman, while the study sample
consisted of 247 respondents who were chosen in a random sample method and from all administrative units and
departments, and the study relied on the descriptive analytical approach, so a special questionnaire was developed
that was developed for the purpose of data collection and statistical analysis.
The study concluded many results, the most prominent of which was the presence of a statistically significant effect
at the level of significance (α≤0.05) of the administration's values in Islam with its dimensions of (Shura,
responsibility, justice) on administrative functions with its dimensions of (leadership, marketing) in the researched
company Which means that the values of the Islamic administration have a positive impact on the administrativ e
functions of the sample, and in light of the results, the study made many recommendations , perhaps the most
prominent of which is the importance of the research company continuing to enhance the values of the Islamic
administration among its employees, and applying them to achieve them a competitive advantage, as the good
application of these Values contribute to improving their internal work environment. The study also directed the
companies operating in the retail sector to study and understand the methods of acquiring Islamic values and
developing them among their individuals, which may contribute to the growth of their business, productivity and
prosperity, and creating an opportunity to find a positive mental image among workers and customers.

Key words: Islamic administration values; administrative jobs; C – town stores.
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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أثر القيادة التحويلية في األداء االستراتيجي دراسة تطبيقية في دائرة الجمارك األردنية .ولتحقيق هدف الدراسة تم
بناء نموذج يعكس أ ثر القيادة التحويلية واملتمثلة بأبعادها (االعتبارات الفردية ،االستثارة الفكرية ،التأثير املثالي ،التحفيز امللهم) ،على جودة حياة العمل
املتمثلة بأبعادها (نوعية العالقات االجتماعية ،نوعية منظمة العمل ،إمكانية اإلنجاز والتطور املنهي ،التوافق بين ساعات العمل وحياة العمل) وقد تم
قياس متغيرات الدراسة من خالل استبانة تم توزيعها بأسلوب عينة عشوائية طبقية متناسبة على جميع املوظفين من الفئات العليا والوسطى  ،بلغ حجم
ً
العينة ( ،)195موظفا من أصل ( ،) N=244اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،إضافة إلى األس لوب السببي ،من خالل تطوير استبانة كأداة
رئيسة لجمع البيانات ،تم تطويرها باالعتماد على خبرات نخبة من األساتذة في هذا املجال ،حيث تكونت من ( ،) 51فقرة ،كما تم استخدام العديد من
الوسائل واألساليب اإلحصائية ،مثل املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،واختبارات ( ،)tوتحليل االنحدار املتعدد والب سيط .وبعد إجراء عملية
التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها :وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05للقيادة
التحويلية (االعتبارات الفردية  ،االستثارة الفكرية  ،التأثير املثالي ،التحفيز امللهم) على األداء االستراتيجي (محور املالية ،مح ور العمالء ،محور العمليات،
التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية.
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات كان أهمها :توجيه إدارات دائرة الجمارك األردنية نحو استمرار االهتمام بكل من القيادة التحويلية ،واألداء
االستراتيجي ,وذلك من خالل تطوير االستراتيجيات املتبعة لتطوير وتبني كل جديد يتعلق بتنمية القيادة التحويلية واألداء االستراتيجي وجودة حياة العمل.
الكلمات املفتاحية :القيادة التحويلية؛ األداء االستراتيجي؛ جودة حياة العمل؛ دائرة الجمارك األردنية.

املقدمة:
وفي ظل ثورة املعلومات التي يشه دها العالم والتي أصبح للم علومات فيها األثر األكبر على أداء منظمات األعمال مما يقتض ي التعامل معها بما يلزم
من املهارات واملعرفة ،وحتى تستطيع املنظمات التقدم واالستمرار  ،فعليها أن تتكيف مع البيئة التي تعمل فيها؛ إذ تقوم من وقت آلخر بعمل مسح لبيئتها
ً
الخارجية لتحديد الفرص املوجودة في تلك البيئة بغرض االستفادة منها ،وتحديد التهديدات لتحييدها أو مواجهتها ،كما تقوم أيضا بفحص بيئتها الداخلية
لتحديد عناصر القوة بهدف االستفادة منها في استثمار الفرص ومواجهة ا لتهديدات في البيئة الخارجية ،والكشف عن عناصر الضعف بهدف معالجتها
حتى تكون املنظمة قا درة على التكيف مع البيئة التي تعمل فيها ،مع هذه التطورات ضعف دور األساليب التقليدية في مجال تخطيط ورقابة وتقييم األداء،
مما أدى إلى ضرورة تبني استخدام األداء االستراتيجي وطرق قياسه ،ويعد األداء االستراتيجي بمثابة انعكاس لتحقيق أهداف طويلة األجل وأهداف
االس تمرار والتكيف والتطور ،فأداة املعرفة تعمل على رفع كفاءة العاملين ،كما أنها تؤثر على العمليات الداخلية وذلك بتفعيلها ورفع كفاءة أدائها ،ومحاولة
مساعدة وتشجيع عمليات اإلبداع في املنظمة.
ُتعد القيادة التحويلية من األنماط القيادية الحد يثة التي أفرزها التقدم العلمي والتطور التقني والتكنولوجي ،ومن أهم ما يميز هذا النمط القيادي
قدرته العالية على قيادة املنظمة في مواجهـة التحـديات والتطـورات الحديثة من خالل التأثير في سلوكيات املرؤوسين وتنمية قدراتهم اإلبداعية وتميز أدائهم
عن طريـق تشجيعهم على مواجهة املشاكل والصعو بات التي تواجه منظماتهم؛ ألنه ينمي لديهم سلوكيات إدارية تعزز قدرتهم على التعامل مع التغييرات في
بيئة املنظمة ،فالقيادة التحويلية من أنسب املمارسات القيادية وأكثرها مالءمة واستجابة ملعطيات العصـر ،وأقـدرها على مواجهة تحدياته.
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أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة أهميتها مما يأتي:
األهمية العلمية:
ً
 .1جاءت هذه الدراسة استكماال للدراسات السابقة التي أوصت بضرورة االستفادة من األنماط القيادية الحديثة ،ومن أهمها القيادة التحويلية
باعتبارها من أبرز وأهم التوجهات اإلدارية والقيادية املعاصرة ،التي يمكن أن تساعد في تحسين مستوى األداء االستراتيجي في دائرة الجمارك األردنية.
 .2إلقاء الضوء على املعايير التي تقيس األداء االستراتيجي في دائرة الجمارك األردنية.
 .3إلقاء الضوء على أهمية القيادة التحويلية في دائرة الجمارك األردنية.
أهداف الدراسة:
يسعى الباحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 .1التعرف على مدى ممارسة أبعاد القيادة التحويلية لدى دائرة الجمارك األردنية.
 .2التعرف إلى مستوى األداء االستراتيجي في دائرة الجمارك األردنية.
 .3التعرف على أثر القيادة التحويلية بأبعادها (االعتبارات الفردية ،االستثارة الفكرية ،التأثير املثالي ،التحفيز امللهم) ،على األداء االستراتيجي (محور
املالية ،محور العمالء ،محور العمليات ،التعلم والنمو) وجودة حياة العمل في دائرة الجمارك األردنية.
مشكلة الدراسة:
ً
ً
ً
ً
نظرا ألهمية املعرفة في عالم اليوم التن افس ي ،واعتبار تشارك العاملين عامال رئيسا ضمن مقومات نجاح وارتقاء وتحسين األداء للمنظمات ،ونظرا
ملا تعانيه دائرة الجمارك األردنية من العديد من التحديات واألزمات التي تتمثل بصعوبة التنبؤ وتقييم ووتقييم األداء االستراتيجي ،باإلضافة إلى تعقيدات
النظم البيروقراطية ،والجوانب القانونية ،والتي من شأنها أن تعيق عملها وتؤثر في مستوى أدائها االست راتيجي مما يؤثر على دورها في االقتصاد األردني،
ُ
وأنه ال بد لها من إيجاد الوسائل واألساليب املثلى التي تساعدها في التعامل مع هذه املشاكل وا لسيطرة عليها ،ولعل من أهم ما عليها القيام به هو العمل
على أن يصبح األداء االستراتيجي أكثر مرونة وقوة  .وحتى تنجح في هذا املسعى فإن عليها أن تعمل على االنتقال من األساليب القائمة على فلسفة القيادة
ً
التحويلية التقليدي إلى األساليب األكثر تقدما وحداثة  ،مما يقتض ي أن تتبنى أسلوب القيادة التحويلية التي سيكون لها الدور الفاعل في الوصول إلى أفضل
ممارسات األداء االستراتيجي ،من خالل اإلجابة على السؤال التالي:
ما أثرالقيادة التحويلية في دائرة الجمارك األردنية في األداء االستراتيجي لدى وحداتها؟
أسئلة الدراسة:
تتمثل الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي :ما أ ثر القيادة التحويلية بأبعادها (االعتبارات الفردية ،االستثارة الفكرية ،التأثير املثالي ،التحفيز امللهم) في
األداء االستراتيجي في دائرة الجمارك األردنية وينبثق عن ذلك التساؤالت الفرعية اآلتية:
 .1ما مدى ممارسة أبعاد القيادة التحويلية لدى دائرة الجمارك األردنية؟
 .2ما مستوى األداء االستراتيجي في دائرة الجمارك األردنية؟
فرضيات الدراسة:
لتحقيق أهداف البحث بدراسة تأثير أبعاد القيادة التحويلية على األداء االستراتيجي في دائرة الجمارك األردنية ،فقد تم االعتماد على مجموعة من
الفرضيات ،وكما يأتي:
الفرضية الرئيسية األولى:
 :Ho1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α ≤ 0 .05ألبعاد القيادة التحويلي ة بأبعادها (االعتبارات الفردية ،االستثارة الفكرية ،التأثير
املثالي ،التحفيز امللهم) على األداء االستراتيجي بأبعادها (محور املالية ،محور العمالء ،محور العمليات ،التعلم والنم و) في دائرة الجمارك األردنية.
وينبثق عن الفرضية الرئيسية أربع فرضيات فرعية ،هي:
 : HO1-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α ≤ 0.05لالعتبارات الفردية على األداء االستراتيجي بأبعادها (محور املالية ،محور
العمالء ،محور العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية.
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 : HO1-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصا ئية عند مستوى معنوية ) (α ≤ 0.05لالستثارة الفكرية على األداء االستراتيجي بأبعادها (محور املالية ،محور العمالء،
محور العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية.
 : HO1-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α ≤ 0.05للتأثير املثالي في األداء االستراتيجي بأبعادها ( محور املالية ،محور العمالء ،محور
العمليات ،التعلم والنمو) على دائرة الجمارك األردنية.
 : HO1-4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α ≤ 0.05للتحفيز امللهم على األداء االستراتيجي بأبعادها (محور املالية ،محور العمالء،
محور العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية.
أنموذج الدراسة:

Ho1-1

شكل ( :)1أنموذج الدراسة
املتغيراملستقل :لقد تم االستناد في عناصر املتغير املستقل على:
& Riggio (2006) B ass؛) James (2014؛ Xin, et al (3013).
املتغيرالتابع :كما تم االستناد في عناصر املتغيرالتابع على( :عمر ،وآخرون  )2010؛Kasawneh, Futa, (2013) - Kaplan, Norton,(1996

التعريفات املفاهيمية واإلجرائية:
القيادة التحويلية (  :)Transformational Leadershipالقيادة التح ويلية وتعرف بأنها التفاعل ما بين الرئيس واملرؤوس مما يؤدي إلى رفع الحافزية
ألعلى امل ستويات وتجاوز املصالح الفردية وتغليب املصلحة العامة ( .)Fink, 2002
وتم قياسه من خالل إجابات أفراد العينة على فقرات أبعاد القيادة التحويلية في دائرة الجمارك األردنية.
االعتبارات الفردية (  :)In dividualized Considerationتعرف االعتبارات الفردية على أنها قيام ا لقيادة اإلدارية باالهتمـام باحتياجات العاملين والتي
قد تتصف بالخص وصية ،وضرورة دراسة أداء العاملين من حيث عناصر القوة وعناصر الضعف ،باإلضافة إلى ذلك بناء الثقة بين القيادة والعاملين
وتقاس في أداة الدراسة (االستبانة) باألسئلة من (.)Block, 2004( ،)6-1
ً
االستثارة الفكرية (  :)In tellectual Stimulationوتعني إثارة العاملين ليكونوا أكثر وعيا باملشاكل التي تؤثر على أداء العاملين ،ذلك األداء الذي يفوق
التوقع ،وتتم عملية االستثارة من خ الل االستماع ألفكار ومقترحات العاملين ومشاركتهم أحاسيسهم وم شاعرهم من خالل التعاطف معهم وتقاس في أداة
الدراسة (االستبانة) باألسئلة من (( ،)11 -7الزهري.)2009 ،
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ً
التأثير املثالي (  :)Id ealized Influen ceويعرف التأثير املثالي -إجرائيا  -على أنه قدرة القيادة اإلدارية على كسب ثقة العاملين وإعجابهم واحترامهم
وتقديرهم ،بحيث ينظرون إلى القيادة كمثال أعلى مما يؤدي إلى تقليد القيادة وتنفيذ توجيهات العمل من القيادة بكل رغبة وتقاس في أداة الدراسة
(االستبانة) باألسئلة من (.)Skeese, 2005 ( ،)12-1
التحفيزامللهم (  :(M otivation In sp iration alيعرف التحفيز امللهم على أنه سياسة تركز على س لوكيات القادة التي تولد في العاملين حب التحدي ،وتلك
السلوكيات من شأنها العمل على توضيح التوقعات للتابعين وتشجيع العمل بروح الفريق وااللتزام بأهداف املنظمة وتقاس في أداة الدراسة (االستبانة)
باألسئلة من (.)Tejeda, et al, 2001 ( ،)20- 16
األداء االستراتيجي (  :)Strategic Perf orman ceمج مل النشاط املستمر املتزامن الذي يعكس نجاح االستراتيجية واستمراريتها وقدرتها على التكيف مع
البيئة االستراتيجية املعينة أو فشلها وانكماشها وفق أسس ومعايير محددة وضعت ً
وفقا ملتطلبات نشاطها ،وعلى ضوء األهداف طويلة املدى التي تتسم
بالقدرة على البقاء والتكيف والنمو (عمر؛ هودة.)2010 ،
محور املالية :ويقصد به وضع املقاييس الداخلية والخارجية لتحديد مدى مساهمة االستراتيجية وتطبيقاتها في تحقيق التحسينات املالية من األرباح
والخسائر والقوة املالية(.محمد )2016 ،وتقاس في أداة الدراسة (االستبانة) باألسئلة من (.)25 - 21
محورالعمالء (  :)C ustomer Hu bيعتبر العمالء جوهر املقاييس غير املالية ،وأن الهدف االستراتيجي الخاص بتحقيق رضا العمالء وكسب والئهم املستمر
للمنشأة يترتب عليه زيادة نصيب أو حصة امل نشأة في السوق ،من خالل اكتساب عمالء جدد واملحافظة على العمالء الحاليين وتقاس في أداة الدراسة
(االستبانة) باألسئلة من (( ،)30- 26مرس ي.)1999 ،
محورالعمليات الداخلية (  :)A xis of internal p rocessesيقصد به عملية تحويل املدخالت (املوارد االقتصادية املتاحة للمن شأة) إلى مخرجات ومجاالت
إبداع ذات قيمة للمنشأة وتقاس في أداة الدراسة (االستبانة) باألسئلة من (( ،)35 - 31هاشم .)2003 ،
محورالتعليم والنمو (  :)Education and growthيعتبر جانب النمو والتعلم هو أحد محددات املنشأة واستمرارها حيث يعتمد هذا الجانب على قدرات
ومهارات العاملين على اإلبداع والتطوير والنمو ،باإلضافة إلى اقتناء تقنيات إنتاج مستحدثة وتكنولوجيا متطورة ذات كفاءة مرتفعة ،بهدف التوصل إلى
ابتكارات متجددة لتحسين الجودة وزيادة اإلنتاجية ،وتقتصر زمن اإلنتاج ،وتخفيض معدالت العيوب ،ويتكون جانب النمو والتعلم من ثال ثة عناصر
رئيسة هي :األفراد ،النظم ،اإلجراءات التنظيمية وتقاس في أداة الدراسة (االستب انة) باألسئلة من (( ،)41 - 36يوسف.)2005 ،
حدود ومحددات الدراسة:
الحدود الزمانية :تم إجراء الدراسة في الفترة الزمنية الواقعة خالل عام .2018-2017
الحدود املكانية :تم إجراء الدراسة في دائرة الجمارك األردنية.
الحدود البشرية :تمثلت في م ستوى اإلدارة العليا والوس طى.
الدراسات السابقة
• دراسة الجابري (  ) 2017بعنوان " :دور الصحة التنظيمية في تحقيق األداء االستراتيجي" :هدفت هذه الدراسة إلى توفير إطار مفاهيمي يفسر
العالقة بين الصحة التنظيم ية بأبعادها (النزاهة املؤسسية ،االعتبارية ،الهيكل األساس ي ،الروح املعنوية) واألداء ا الستراتيجية بأبعاده (املنظور املالي،
منظور الزبون ،منظور العمليات الداخلية ،والتعلم والنمو) وإثبات أهمية هذه العالقة ودورها في رفع مستوى األداء للموظفين وبالتالي زيادة أرباح
املنظمة ،وتم تطبيق الدراسة في الجامعة اإلسالمية في مدينة النجف األشراف كمجتمع للدراسة  ،بلغ حجم العينة  ، 98وأظهرت نتائج الدراسة أن
هناك عالقة تأثير وارتباط بين الصحة التنظيمية واألداء االستراتيجي ،وأن رفا هية األفراد الناتجة عن الصحة الجيدة للمنظمة تقود إلى زيادة كفاءة
دورا ً
أداء األفراد ،وأن هناك ً
كبيرا للصحة ا لتنظيمية في تحقيق أهداف ا ملنظمة من خالل تأثيرها على األداء االستراتيجي لها.
• دراسةصفوت (  ) 2017بعنوان " :أثرأبعاد التكيف االستراتيجي في تحقيق األداء االستراتيجي دراسة ميدانية على الشركات األردنية لصناعة
األدوية املدرجة في بورصة عمان" :هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر أبعاد التكيف االستراتيجي في تحقيق األداء االستراتيجي في الشركات األردنية
لصناعة األدوية املدرجة في بورصة عمان ،وتكون مجتمع الدراسة من الشركات األردنية لصناعة األدوية املدرجة في بورصة عمان والتي بلغ عددها 6
شركات ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،أما عينة الدراسة فقد بلغ عددها  201من كافة املديرين ونوابهم ومساعديهم ورؤساء األقسام
العاملين بالشركات األردنية لصناعة األدوية املدرجة في بورصة عمان ،وأظهرت نتائج الدراسة أن أبعاد التكيف االستراتيجي (تبني التغيير االستراتيجي،
التفاعل مع البيئة والتداؤب االستراتيجي) تؤثر في تحقيق األداء االستراتيجي للشركات األردنية لصناعة األدوية املدرجة في بورصة عمان ،وأن أبعاد
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التكيف االستراتيجي (تبني التغيير االستراتيجي ،التفاعل مع البيئة والتداؤب االستراتي جي) تؤثر في سرعة االستجابة للشركات األردنية لصناعة األدوية
املدرجة في بورصة عمان.
• دراسة الحراحشة (  ) 2015بعنوان" :درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى القادة اإلداريين في جامعة آل البيت في األردن وعالقتها بالتطوير
التنظيمي" :هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة ممارسة أبعاد القيادة التحويلية لدى املديرين في الجامعة ،وتم اختيار عينة عشوائية طبقية
ً
مؤلفة من ( ) 178فردا  ،ومن أبرز النتائج التي توصلت الدراسة لها :مستوى تطبيق ممارسة أبعاد القيادة التحويلية لدى املديرين بدرجة متوسطة،
ً
وجاء مستوى التطوير التنظيمي لدى القا دة اإلداريين متوسطا  ،ووجود عالقة ارتباط إيجابية بين درجة ممارسة أبعاد القيادة التحويلية ومستوى
التطوير التنظيمي .وأوصت الدراسة بتدريب القادة اإلداريين على مواقف إدارية مختلفة لتفعيل ممارسة أبع اد القيادة التحويلية بما يناسب تلك
املواقف املختلفة.
• دراسة Caillier, James Gerard (2016) Sa, Yongjinبعنوان:
?" Do transformational oriented leadership and transactional- oriented leadership have an impact on whistle-blowing attitudes
a longitudinal examination conducted in us federal agencies".

هدفت الدراسة الى فحص أثر ممارسات القيادة التحويلية املوجهة على التعامل بين املوظفين من خالل اطالق صافرة تنذر باملخالفات .ومع ذلك ،ال
يعرف إال القليل عن كيفية تأثير هذه املمارسات على موظفي وكاالت الفدرالية األمريكية فيما يتعلق باإلبالغ عن املخالفات .ولتوسيع نطا ق هذه الدراسة،
قام الباحث بفحص العالقة بين السلوكيات القياد ية املوجهة نحو التحويل وم واقف اإلبالغ عن املخالفات باستخدام بيانات اللوحة .وتوصل الباحث الى
نتائج تفيد بأن القيادة املوجهة نحو التحول زادت من مدى شعور املوظفين في الوكاالت الفدرالية االمريكية بأنهم يستطيعون الكشف عن املخالفات دون
التعرض لالنتقام اي بمعنى د ون ان يفقدوا موقعهم الوظيفي.
تشابهت الدراستان في تعزيز املتغير املستقل واختلفتا في املتغير التابع والوسيط ومجتمع الدراسة.
القيادة التحويلية ( :)Transformational Leadership
ويشير مفهوم القيادة التح ويلية إلى الرؤية الواضحة املتعلقة باملستقبل والتي تشير إلى ضرورة وجود أهداف واضحة ومحددة من شانها تشجيع
املرؤوسين على املشاركة في تحقيق األهداف الخاصة باملنظمة ،ويتم السعي في هذا النمط إلى إحداث التغيير والتطوير والتنمية بشكل مستمر ،والعمل
على تبني أساليب وأنظمة قيادية تتمتع باملرونة تمكن من التأقلم والتكيف مع التغيرات العاملية املعاصرة ،وكما أن هذا النمط من القيادة يهتم بشكل
كبير في بناء وتنظيم فرق العمل من أجل إيجاد بيئة إدارية صحية مبنية على أساس الحوار البناء والتفاهم واملشاركة بين العديد من املستويات اإلدارية
املختلفة (حماد .)386 :2011 ،
عرف بيرنز (  )Burns 1978, p. 20القيادة التحويلية باإلجراء الذي يرفع األتباع والقادة بعضهم البعض إلى املستوى األعلى من الدافعية واألخالق.
وأن املكون الرئيس ي للتحول هو القدرة على نمو مطالب األتباع ضمن طريقة يتوسطها األتباع.
وتعرف القيادة التحويلية بأنها العملية التي تعمل على تغيير األفراد وتحولهم وهي تركز بشكل كبير على مجموعة القيم واألخالق واألهداف ذات
املدى وتتضمن القيادة التحويلية تقويم دواف ع األفراد وإشباع املعامالت والحاجات اإلنسانية الخاصة بهم (نورثاوس.)22 :2015 ,
أب عاد القيادة التحويلية
فيما يأتي األبعاد األربعة للقيادة التحويلية كما ذكرها (:)Brown, 2008
ً
موثوقا به ويحظى باالحترام من قبل مرؤوسيه ،فإن ه ذا النوع من القادة سوف يميل إلى وضع حاجيات مرؤوسيه قبل
التأثير املثالي :عندما يكون القائد
حاجته.
الدافع امللهم :يظهر هذا في القائد عندما يتصرف بطريقة تجعل املرؤوسين يؤدون أداء أفضل من خالل غرس الشعور باملعنى في عملهم
االعتبارات الفردية :عادة ما ينظر إلى هذا النوع من القادة كمدربين أو معلمين  ،فهم يميلون إلى أن يكونوا مهتمين باالحتياجات الفردية للمرؤوسين
التحفيز الفكري :يظهر هذا البعد عندما يطرح أحد القادة أسئلة لزيادة االبتكار واإلبداع
األداء االستراتيجي
تعددت املفاهيم التي تناولت موضوع األداء االستراتيجي ونذكر منها ما عرفه (ادمو )2016 ،بأنه" :انعكاس لكيفية استخدام املنظمة للمواد املادية
والبشرية واستغاللها بالصورة التي تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها إذ يركز هذا املفهوم على السبل التي توصل املنظمة إلى غا ياتها وأهدافها ،وذلك
متمثلة بالطرق والصيغ التي تعتمد في استغالل املوارد املتاحة ومدى نجاح املنظمة في هذا االستغالل".
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وعرفت (سليطين ) 2007 ،األداء االستراتيجي بأنه" :مجموعة م ن القرارات واألعمال التي تؤدي إلى تطوير استراتيجية أو استرا تيجيات فعالة ،وذلك
من أجل تحقيق أهداف املنظمة".
وعرف (الهنداوي ) 2014 ،األداء االستراتيجي بأنه" :نظام إداري يهدف إلى مساعدة املنشأة على ترجمة رؤيتها واستراتيجياتها إلى مجموعة من األهداف
والقياسات االستراتيجية املترابطة ،حيث لم تعد القوائم املالية تمثل الطريقة الوحيدة التي تستطيع الشركات من خاللها تقييم أ نشطتها ورسم تحركاتها
املستقبلية".
أبعاد األداء االستراتيجي
هناك عدة أبعاد لإلدارة االستراتيجية حددها (جواد )2014 ،على النحو اآلتي:
املنظور املالي :يعتمد هذا املنظور على تحقيق األرباح وزيادة الحصة السوقية ف هو بذلك يعمل على تحسين الربحية ،وهناك عدة مقاييس يتم االعتماد
عليها لتقويم أداء املنظمة والتي تتمثل برأس املال املستثمر الناتج من تخفيض التكاليف ونمو حجم املبيعات ملنتجات حالية وجديدة والعائد على املبيعات.
منظور الزبون :ويتم قياس األداء وفق هذا املعيار بن اء على تلبية حاجات الزبائن ،وتحسين رضا الزبائن بتقديم القيمة وتكوين الطلب على العملية
الجديدة ،ويمكن قياس رضا الزبائن عن طريق تقييم سرعة االستجابة إلى الزبائن ،واملقياس الرئيس ي لوجهة النظر هو املعد ل والنسبة املئوية لشكاوي
الزبائن ،والنسبة املئوية لعدد العا ملين الذين يقومون بخدمة ا لزبائن.
منظور العمليات الداخلية :حيث تركز هذه املقاييس على اإلنتاج والقضايا املتعلقة بإحصاء العمليات وذلك مثل سرعة تلبية الطلبيات وكلفه هذه
الطلبيات وتقوم اإلدارة العليا بتحديد عمليات األعمال الحرجة املتعلقة بالنشاطات التي تعمل على تحقيق امليزة التنافسية ك اإلبداع ومعالجة العمليات،
ويمكن القول أن الخطوة الرئيسة لهذا املنظور هي باتجاه تسليم القيمة للزبون ،إذ يحتوي هذا املقياس على عدة مقاييس منها رضا الزبائن ،واالحتفاظ
بالزبائن وكسب زبائن جدد ،وهذا كله يعتمد على األداء الجيد للمنظمة وفق هذا املنظور والذي يؤدي إلى تحقيق أفضل العوائد املالية.
منظور التعلم واألبداع :ويهتم هذا املؤشر في تحديد الكيفية التي يمكن معها إدارة رأس املال البشري من أجل ضمان مستقبل املنظمة ،ويكون التركيز وفق
هذا املنظور بناء على قياس االستثمار في املوارد البشرية ومقدار النفقات على البحث وا لتطوير ،لذا يجب أن تحدد البنية التحتية للمنظمة في هذا املنظور
باالستناد إلى استخدام أسلوب التكنولوجيا ،وكفاءة النظم لتي ستساعد في تحقيق أهداف وغايات املنظمة.

منهجية الدراس ة (الطريقة واإلجراءات)
منهج الدراسة:
تقوم هذه الدراسة على استخدام املنهج الوصفي التح ليلي ملا يمتاز به من قدرة على توفير البيانات والحقائق عن املشكلة قيد الدراسة والتي تمثلت
بالتعرف على أثر القيادة التحويلية في األداء االستراتيجي :الدور املعدل لجودة حياة العمل في دائرة الجمارك األردنية ،وهو األمر الذي مكن الباحث من
جمع أدلة من مفردات مجتمع الدراسة والذي يتكون من دائرة الجمارك األردنية في اململكة األردنية.
مجتمع الدراسة:
تم اختيار عينة عشوائية طبقية متناسبة من جميع املوظفين بالطبقة العليا والوسطى ،واعتبار جميع املديرين من املستويات االدارية :العليا (مدير
عام ،مستشار  ،مدير مديريه  ،مدير دائرة) ،الوسطى (مساعد مدير مديريه  ،مساعد مدير دائرة  ،رئيس قسم  ،رئيس وحدة)  ،ويقدر عددهم ( )404موظفا،
تم توزيع ( )205استبانة  ،وجرى التحليل اإلحصائي على ( )195استبانة كانت صالحة للتحليل.
وصف خصائص عينة الدراسة النوع االجتماعي  ،العمر ،املؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة ،املستوى الوظيفي.
لقد تم استخدام اإلحصاء الوصفي الستخراج التكرارات والنسبة املئوية لوصف عينة الدراسة ،حيث تم تلخيص النتائج في الجداول اآلتية:
النوع االجتماعي:
جدول ( :)1وصف املتغي رات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة (النوع ا الجتماعي)
املتغير

الفئة

التكرار

النسبة املئ وية

النوع االجتماعي

ذكر

180

92.3

أنثى

15

6.7

الكلي

195

100.0
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املتغير

الفئة

التكرار

النسبة املئ وية

العمر

أقل من 32

77

39.5

من  - 32أقل من  40سنة

64

32.8

من  - 40أقل من  50سنة

46

23.5

 50سنة فما فوق

8

4.2

الكلي

195

100.0

التكرار
102
63
23
7
195

النسبة املئوية
52.4
32.3
11.8
3.5
100.0

املتغير
املؤهل العلمي

الفئة
دبلوم متوسط فأقل
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
الكلي

املتغير

الفئة

التكرار

النسبة املئوية

عدد سنوات
الخبرة

 10سنوات فأقل

97

49.7

من  -10أقل من  15سنوات

50

25.6

من  -15أقل من  20سنة

26

13.3

 20سنة فأكثر

22

11.4

الكلي

195

100.0

الفئة
مدير عام  /مستشار

التكرار
7

النسبة املئوية
3.6

مدير مديرية  /مساعد
مد ير دائرة  /مساعد

18
38

9.2
19.5

رئيس قسم  /وحدة
الكلي

132
195

67.7
100.0

املتغير
املستوى الوظيفي

إن نسبة الذكور بلغت ( )% 92.3من عينة الدراسة في حين بلغت نسبة اإلناث (.)% 6.7من عينة الدراسة ،وهذا يعود إلى أن طبيعة العمل في دائرة
الجمارك األردنية تتطلب العمل املتواصل  24ساعة في اغلب املواقع ويقتصر عمل اإلناث في ا لدائرة الرئيسة ألن العمل مكتبي.
إن نسبة من عمرهم (أقل من  )32بلغت ( ،)% 39.5في حين بلغت نسبة من عمرهم (م من  -32أقل من  40سنة) ( ،)%32.8وبلغت نسبة من عمرهم
(من  -40أقل من  50سنة) ( ،)%23.5كما بلغت نسبة من عمرهم ( 50سنة فما فوق) من عينة الدراسة ( .)%4.2وهذا يعود سبب التقارب في النسب بين
الفئات الثالثة األولى كون طيعة العمل تحتاج الفئة الشابة للصعوبات التي تواجههم في امليدان.
إ ن نسبة املوظفين الحاصلة على شهادة دبلوم متوسط فأقل ( ،)%52.3في حين بلغت نسبة املوظفين الذين يحملون شهادة بكالوريوس (،)%32.3
وبلغت نسبة املوظفين الذين يحملون شهادة ماجستير ( ،) %11.8كما بلغت نسبة املوظفين الذين يحملون شهادة دكتوراه ( .)%3.5نالحظ ان النسبة
األكبر من حملة البكالوريوس فما دون ،وهذا يعود إلى أن طبيعة العمل ال تتطلب مؤهالت علمية عالية.
إ ن نسبة املوظفين الذين عدد سنوات خبرتهم (أقل من  10سنوات) بلغت ( ،)%49.7في حين بلغت نسبة من عدد سنوات خبرتهم (من  -10أقل من
 15سنوات) ( ،) %25.6وبلغت نسبة من عدد سنوات خبرتهم (من  -15أقل من  20سنة) ( ،) %13.3كما بلغت نسبة من عدد سنوات خبرتهم ( 20سنة
فأكثر) من عينة الدراسة ( .)%11.4نالحظ أن النسبة األكبر من فئة (أقل من  10سنوات) فما دون ،وهذا يعود إلى أن دخول عدد كبير في السنوات العشر
األخيرة من حملة البكالوريوس وتقاعد عدد كبير من ذوي الخبرة الطويلة ودخول .أن نسبة من يشغلون منصب (مدير عا م  /مستشار) بلغت ( ،)% 3.6في
حين بلغت نسبة من يشغلون منصب (مدير مديرية  /مساعد) بلغت ( ،)% 9.2وبلغت نسبة من يشغلون منصب (مدير دائرة  /مساعد) ( ،)%19.5كما
بلغت نسبة من يشغلون منصب (رئيس قسم  /وحدة) ( .) %57.5وهذا يعود إلى أن دخول عدد كبير في (رئيس قسم  /وحدة ) ،وهذا يتطابق مع بناء الهيكل

التنظيمي في حين أن (مدير عام  /م ستشار) كان األقل ،وهو من الطبيعي.
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تحليل بيانات االستبانة واختبارالفرضيات:
جدول ( :)2املتوسطات الحسابية ،واالنحر افات املعيارية ألبعاد القيادة التحويلية
الرقم
1

الفقرة
االعتبارات الفردية

املتوسط الحسابي
3.69

االنحراف املعياري
1.88

األهمية النسبية
مرتفعة

2
3

االستثارة الفكري ة
التأثير املثالي

3.94
4.08

0.72
0.75

مرتفعة
مرتفعة

3.62
3.67

0.71
1.29

متوسطة
مرتفعة

4

التحفيز امللهم
القيادة التحويلية

تشير نتائج الجدول السابق إلى أن مستوى مقياس أ بعاد القيادة التحويلية من حيث األهمية النسبية مرتفعة ،إذ بلغ الوسط الحسابي (،)3.67
وبانحراف معياري ( ،) 1.29وكذلك أظهر الجدول أن بعد (التأثير املثالي) ،جاء في املرتبة األولى بمتوسط ( ،)4.08وبانحراف معياري ( ،)0.75وبأهمية نسبية
مرتفعة ،بينما جاء بعد (التحفيز امللهم) ،باملرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط ( ،)3.62وبأهمية نسبية مرتفعة ،إال أن االنحراف املعياري ،بلغ (،)0.71
وبأهمية نسبية متوسطة.
جدول ( :)3املتوسطات الحسابية ،واالنحر افات املعيارية ألبعاد األداء االستراتيجي
الرقم
1
2
3
4

الفقرة
محور املالية
محور العمالء
محور العمليات

املتوسط الحسابي
3.56
3.69
3.70

االنحراف املعياري
1.03
0.94
0.86

األهمية النسبية
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة

3.62
3.67

0.96
1.07

متوسطة
مرتفعة

التعلم والنمو
األداء االستراتيجي

تشير نتائج الجدول السابق إلى أن مستوى مقياس أبعاد األداء االستراتي جي من حيث األهمية النسبية مرتفعة ،إذ بلغ الوسط الحسابي (،)3.67
وبانحراف معياري ( ،) 1.07وكذلك أظهر الجدول أن بعد (محور العمليات) ،جاء في املرتبة األولى بمتوسط ( ،)3.70وبانحراف معياري ( ،)0.86وبأهمية
نسبية مرتفعة ،بينما جاء بعد (محور املالية) ،باملرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط ( ،) 3.56وبأهمية نسبية مرتفعة ،إال أن االنحراف املعياري ،بلغ (،)1.03
وبأهمية نسبية مرتفعة.
اختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة األولى" :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α ≤ 0.05ألبعاد القيادة التحويلية بأبعادها (االعتبارات الفردي،
االستثارة الفكرية  ،التأثير املثالي ،التحفيز امللهم) في األداء االستراتيج ي بأبعادها (محور املالية ،محور العمالء ،محور العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة
الجمارك األردنية".
جدول ( :)4اختباراالنحدار البسيط ( )Simple -Regressionلقياس تأثيرالقيادة التحويلية في األداء االستراتيجي في دائرة الجمارك األردنية.
املتغير التابع

R
االرتباط

r2
معامل التحديد

F

درجات ال حرية

األداء االستراتيجي

0.798

0.637

166.830

1

معامالت االنحدار
املتغير املستقل

B

T

Sig

القيادة التح ويلية

0.055

14.422

0.00

* يكون التأثي رذا داللة إحصائية عند مستوى () 0.05

ويتضح من البيانات الواردة في الجدول السابق أثر القيادة التحويلية في األداء االستراتيجي ،إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي داللة
إحصائية للقيادة التحويلية في األداء االستراتيجي إذ بلغ مستوى الداللة ( ،)0.000وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ، )0.05فقد بلغ معامل
ً
استنادا إلى (  ، (Zikmund, 2000, 53كما هو مبين في الجدول ( ،)5-4أما
االرتباط املتعدد  )0.798( Rوهذا يعني أن هناك عالقة موجبة عالية وذلك
معامل التحديد  r2ففسر ما نسبته ( )0.637من التباين في املتغير التابع ،أي أن قيمة ( ) %63.7من التغيرات في األداء االستراتيجي ،والنسبة الباقية من
التغيير تمثل ما يمكن أن يعزى إلى ظروف أخرى ،كما بلغت قيمة درجة التأثير  )0.055( Bويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  Fاملحسوبة والبالغة ()166.830
وأخيرا بلغت قيمة ( ،)14.422( )Tو ً
ً
بناء عليه نرفض الفرضية العدمية الرئيسية األولى ،ونقبل الفرضية ا لبديلة القائلة:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ) α ≤ 0.05للقيادة التحويلية (االعتبارات الفردية ,االستثارة الفكرية  ،التأثير املثالي ،التحفيز
امللهم) في األداء االستراتيجي (محور امل الية ،محور العمالء ،محور العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية.
وينبثق من الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات الفرعية اآلتية:
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الفرضية الفرعية األولى" :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ) α ≤ 0.05لالعتبارات الفردية في األداء االستراتيجي بأبعادها (محور
املالية ،محور العمالء ،محور العمليات ،التعلم وا لنمو) في دائرة الجمارك األردنية".
جدول( :)5اختباراالنحدارالبسيط ( )Simple -Regressionلقياس أثراالعتبارات الفردية في األداء االستراتيجي
املتغير التابع

R
االرتباط

r2
معامل التحديد

F

درجات الحرية

األداء االستراتيجي

0.588

0.346

151.84

1

معامالت االنحدار
املتغير املستقل

B

T

Sig

االعتبارات الفردية

0.489

12.322

0.00

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى () 0.05

يوضح الجدول ( ) 5أثر االعتبارات الفردية في األداء االستراتيجي  ،إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي داللة إحصائية لالعتبارات الفردية
في األداء االستراتيجي إذ بلغ مستوى الداللة ( ) 0.000وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05فقد بلغ معامل االرتباط ) ). 588( )Rوهذا يعني
أن هناك عالقة موجبة متوسطة وذلك است ً
نادا إلى (  ، (Zikmund, 2000, 53كما هو مبين في الجدول ( ،)5-4عند مستوى الداللة ) ،)α=0.05أما معامل
التحديد ( )r2فقد بلغ ( ). 346وكما يبين من الجدول أعاله أن قيمة معامل االرتباط ( )Rتبين أن االعتبارات الفردية يفسر  %34.6من التغير في األداء
ً
وأخيرا بلغت قيمة ()T
االستراتيجي ،والنسب ة الباقية من التغيير تمثل ما يمكن أن يعزى إلى ظروف أخرى ،كما بلغت قيمة درجة التأثير )0.489( B
(ً .) 12.322
وبناء عليه نرفض الفرضية العدمية الفرعية األولى ،ونقبل الفرضية البديلة القائلة:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ) α ≤ 0.05لالعتبارات الفردية في األداء االستراتيجي بأبعادها (محور املا لية ،محور العمالء،
محور العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية.
الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ) α ≤ 0.05لالستثارة الفكرية في األداء االستراتيجي بأبعادها (محور
املالية ،محور العمالء ،محور العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية".
جدول( :)6اختباراالنحدارالبسيط ( )S i mple -Regressionلقياس أثراالستثارة الفكرية في األداء االستراتيجي
املتغير التابع

R
االرتباط

r2
معامل التحديد

F

درجات الحرية

األداء االستراتيجي

0.751

0.564

371.97

1

معامالت االنحدار
املتغير املستقل

B

T

Sig

االستثارة الفكرية

0.760

19.28

0.00

* يكون التأثيرذا داللة إحصائية عند مستوى () 0.05

يوضح الجدول( ) 6أثر االستثارة الفكرية في األداء االستراتيجي ،حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي داللة إحصائية لالستثارة الفكرية
في األداء االستراتيجي إذ بلغ مستوى الداللة ( )0.000وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05فقد بلغ معامل االرتباط) ،).751( )Rوهذا
ً
استنادا إلى (  ، )Zikmund, 2000, 53كما هو مبين في الجدول ( ،)5-4عند مستوى الداللة )  ، )α = 0.05أما
يعني أن هناك عالقة موجبة عالية وذلك
معامل التحديد ( )r2فقد بلغ ( ). 564وكما يبين الجدول أعاله أن قيمة معامل االرتباط ( ) Rتبين أن االستثارة الفكرية يفسر  %75من التغير في األداء
وأخيرا بلغت قيمة (ً .)19.287( )T
ً
وبناء
االستراتيجي ،والنسبة الباقي ة من التغير تعزى إلى عوامل وظروف أخرى ،كما بلغت قيمة درجة التأثير )0.760( B
عليه نرفض الفرضية ا لعدمية الفرعية الثانية ،ونقبل الفرضية البديلة القائلة:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05لالستثارة الف كرية في األداء االستراتيجي بأبعادها (محور املالية ،محور العمالء ،محور
العمليات ،التع لم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية.
الفرضية الفرعية الثالثة" :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ) α ≤ 0.05للتأثير املثالي في األداء االستراتيجي بأبعادها (محور املالية،
محور العمالء ،محور العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية".
جدول( :) 7اختبار االنحدار البسيط ( )Simple -Regressionلقياس أثر التأثير املثالي في األداء االستراتيجي
املتغير التابع

R
االرتباط

r2
معامل التحديد

األداء االستراتيجي

0.748

0.560

F

درجات الحرية

364.8

1

معامالت االنحدار
املتغير املستقل

B

T

Sig

التأثير املثالي

0.732

19.10

0.00

* يكون التأثيرذا داللة إحصائية عند مستوى () 0.05

يوضح الجدول( ) 7أثر التأثير املثالي في األداء االستراتيجي ،إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أ ثر ذي داللة إحصائية للتأثير املثالي في األداء
االستراتيجي إذ بلغ مستوى الداللة ( ) 0.000وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05فقد بلغ معامل االرتباط ) ).748( )Rوهذا يعني أن هناك
ً
استنادا إلى (  ، (Zikmund, 2000, 53كما هو مبين في الجدول ( ،)5-4عند مستوى الداللة ) ،)α = 0.05أما معامل التحديد
عالقة موجبة عالية وذلك
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( )r2فقد بلغ ( ).560وكما يتبين من الجدول أعاله أن قيمة معامل االرتباط ( ) Rتبين أن التأثير املثالي يفسر  %56.0من التغير في األداء االستراتيجي ،والنسبة
وأخيرا بلغت قيمة (ً ،)19.102( )T
ً
وبناء عليه نرفض الفرضية العدمية
الباقية من التغيير تعزى إلى عوامل أخرى ،كم ا بلغت قيمة درجة التأثير )0.732( B
الفرعية الثالثة ،ونقبل الفرضية الفرعية البديلة القائلة:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ) α ≤ 0.05للتأثير املثالي في األداء االستراتيجي بأبعاده ا (محور املالية ،محور العمالء ،محور
العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية.
الفرضية الفرعية الرابعة" :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05للتحفيز امللهم في األداء االستراتيجي بأبعادها (محور املالية،
محور العمالء ،محور العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية".
جدول( :)8اختباراالنحدارالبسيط ( )Simple -Regressionلقياس أثرا لتحفيزامللهم في األداء االستراتيجي
املتغير التابع
األداء االستراتيجي

R

r2

االرتباط

معامل التحديد

0.710

0.521

معامالت االنحدار

F

درجات
الحرية

املتغير املستقل

267.12

1

التحفيز امللهم

B

T

Sig

0.728

17.10

0.000

* يكون التأثيرذا داللة إحصائية عند مستوى () 0.05

يوضح الجدول( )8أثر التحفيز امللهم في األداء االستراتيجي ،حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي داللة إحصائية للتحفيز امللهم في
األداء االستراتيجي إذ بلغ مستوى الداللة ( )0.000وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05فقد بلغ معامل االرتباط ) )0.710( )Rوهذا يعني
ً
استنادا إلى (  ، )Zikmund, 2000, 53كما هو مبين في الجدول ( ،)5-4عند مستوى الداللة ) ،)α = 0.05أما معامل
أن هناك عالقة موجبة عالية وذلك
التحديد ( )r2فقد بلغ ( )0.521وكما يبين من الجدول أعاله أن قيمة معامل االرتباط ( )Rتبين أن التحفيز امللهم يفسر  %52.1من التغير في األداء
وأخيرا بلغت قيمة (ً ،)17.10( )T
ً
وبناء عليه
االستراتيجي ،والنسبة الباقية من التغيير تعزى إلى عوامل أخرى ،كما بلغت قيمة درجة التأثير )0.728( B
نرفض الفرضية العدمية الفرعية ا لرابعة ،ونقبل الفرضية الفرعية البديلة القائلة:
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05للتحفيز امللهم في األداء االستراتيجي بأبعادها (محور املالية ،محور العمالء ،محور
العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية".

النتائج والتوصيات:
النتائج:
وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ،) P ≤ 0.05للقيادة التحويلية بداللة أبعادها (االعتبارات الفردية ،االستثارة الفكرية ،التأثير
املثالي ،التحفيز امللهم)،على األداء االستراتيجي بداللة أبعادها (محور املالية ،محور العمالء ،محور العمليات ،التعلم والنمو) ،في دائرة الجمارك األردنية.
التوصيات:
• توجيه مديري إدارات دائرة الجمارك األردنية نحو استمرار االهتمام بكل من القيادة التحويلية ،واألداء االستراتيجي ,وذلك من خالل تطوير
االستراتيجيات املتبعة لتطوير وتبني كل جديد يتعلق بتنمية القي ادة التحويلية واألداء االستراتيجي وجودة حياة العمل.
• ضرورة رفع مستوى االهتمام بأبعاد القيادة التحويلية بشكل أكبر  ،وربط مستوى كل ُبعد منها بمقدار التأثير الذي يشكله في تحقيق األداء
االستراتيجية  ،بحيث يتناسب مستوى األثر مع مستوى وجود كل ُبعد منها  ،وذلك ألهمية الدور الحيوي الذي يؤديه أسلوب القيادة التحويلية كأحد
املداخل الحديثة والناجحة في إدارة املنظمات.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1الجابري ،ليث " .)2017( .دور الصحة التنظيمية في تحقيق األداء االستراتيجي"  .مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية.354 -345 :)1(14 :
 .2جواد ،كاظم" .)2014(.أثر مرونة سلسلة التجهيز في األداء االستراتيجي على وفق بطاقة األداء املتوازن" .مجلة اإلدارة واالقتصاد.113-111:)97( :
 .3الحراحشة ،محمد عبود" .)2015( .درجة ممارسة القيا دة التحويلية لدى القادة اإلداريين في جامعة آل البيت في األردن وعالقتها بالتطوير التن ظيمي".
الرياض :مركز امللك عبد العزيز الحضاري .املؤتمر الدولي األول لكلية التربية بجامعة الباحة.
 .4الحسيني ،فالح حسن عداي .)2006( .اإلدارة االستراتيجية :مفاهيمها ومداخلها وعملياتها املعاصرة .دار وائل للنشر والتوزيع .عمان.

162

Global Journal of Economics and Business, 9(1) (2020), 153-165

الهبارنة وآخرون

 الدوراملعدل لجودة حياة العمل،القيادة التحويلية وأثرها في األداء االستراتيجي

 مجلة جامعة دمشق للعلوم.") "أثر القيادة التح ويلية في إدارة التغيير التنظيمي (دراسة ميدانية على مشفى الهالل األحمر دمشق.)2011( . إياد، حماد.5
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.174-119 :)1(28 : االقتصاد واإلدارة:عبد العزيز
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Abs tract: This study aimed at clarifying the transformational leadership and its impact on the strategic performance,
applied study in the Jordanian Customs Department. The study population shall be from the Jordanian Customs
Department. The study shall be based on a random sample of all employees in the upper and middle grades. All
managers should be considered at the administrative level: General Manager, Consultant, Madbir, (N=244). To
achieve the objectives of the study and to test its hypotheses, the study relied on the analytical descriptive approach,
in addition to the causal method, through the development of a questionnaire as a tool Head of Data Collection,
developed with the expertise of a select group of experts (51). A number of statistical methods and methods were
used, such as arithmetical averages, standard deviations, t-tests, and multiple, simple and multiple regression
analysis. After conducting the analysis of the study data and hypotheses, the study reached a number of conclusions
and recommendations, the most important of which are: The presence of significant statistical effect at the level of
significance (α ≤ 0.05) of transformational leadership (individual considerations, intellectual stimulation, ideal
impact, inspiring motivation) on the strategic performance (the focus of finance, customer focus, the axis of
operations, learning and growth). Recommendations; Directing the departments of the Jordanian Customs
Department to continue to pay attention to both transformational leadership and strategic performance by
developing strategies to develop and adopt all new developments related to the development of transformational
leadership, strategic performance.

Key words: Transformational Leadership; Strategic Performance; Quality of Work Life; Jordan Customs Service.
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امللخص:

هدفت الدراسة إلى قياس أ ثر تمكين املرأة في نمو األعمال الريادية للمرأة في األردن  ،وتمثل مجتمع الدراسة من رائدات األعمال الالتي تلقين ً
نوع ا من
التمكين من خالل منظمات املجتمع املدني املعنية بدعم املرأة وتمكينها في األعمال الريادية ،وقد تم اختيار عينة عشوائية من رائدات األعمال الالتي تلقين
َ
ً
دعم ا من هذه املنظمات ْ ،إذ تم توزيع ( )250استبانة استرد منها ( )230واستبعد ( )16لعدم صالحيتها للتحليل  ،وبذلك بل َغ مجموع االستبانات الصالحة
للتحليل ( )214استبانة أي ما نسبته ( ، )%86لقد تم تحكيم االستبانة على أيدي نخبة من األساتذة والباحثين والخبراء في مجال متغيرات الدراسة ،وقد
تم استخدام برنامج ) (SPSSاإلحصائي ،وتم استخدام االختبارات اإلحصا ئية املناسبة؛ بهدف اختبار الفرضيات والتوصل إلى نتائج الدراسة.
اهتمام ا متز ً
ً
ايدا لدى الفئات املستهدفة في الدراسة بأهمية تمكين املرأة ،وأهمية األعمال الريادية  ،وكشفت النتائج عن
أظهرت النتائج أن هنالك
وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α =0.05ألبعاد تمكين املرأة ( التمكين القيادي ،والتمكين القانوني ،والتمكين االقتصادي واملالي)
مجتمعة على نمو األعمال الريادية (النمو في عدد األعمال الريادية املسجلة ،والنمو في عدد األنشطة التي تقدمها األعمال الريادية ،والنمو في ربحية األعمال
الريادية ،والنمو في عدد العام لين في األعمال الريادية) .وكان األ ثر األكبر لبعد التمكين االقتصادي واملالي.
وأوصت ا لدراسة بمجموعة من التوصيات وهي :ضرورة تبني استراتيجيات وطنية تدعم التوجه نحو ريادة األعمال بشكل عام ،وريادة األعمال
النسوية ،ومواصلة منظمات املجتمع املدني جهودها لتمكين امل رأة ،وتقديم برامج تمكين متخصصة لدعم املشاركة االقتصادية للمرأة في ريادة األعمال.
الكلمات املفتاحية :تمكين املرأة؛ ريادة األعمال؛ ريادة االعمال للمرأة؛ الريادة.

اإلطارالعام للدراسة:
املقدمة:

تزايد االتجاه العاملي نحو االهتمام بالريادة وأثرها في تنشيط اال قتصاد ودفع عجلتهُ ،وت َعد األعمال الريادي )) Entrepreneurial Businesess
مهما في النمو االقتصاديْ ،إذ تشكل هذه األعمال ر ً
افدا ًّ
مصدرا ًّ
ً
قويا لالقتصاد الوطني في معظم دول العالم وال سيما الدول النامية.
وتعني ريادة األعمال إنشاء مشاريع تقدم خدمة أو سلعة جديدة ذات جدوى اقتصادية من خالل األفكار والطرق املبتكرة بوجود أشخاص يتمتعون
بالشخصية الريادية التي تمتلك القدرات اإلدارية التي تمكنها من إدارة هذه األعمال وتنميتها وتطويرها  ،وتحمل املخاطرة املترتبه على ذلك  ،حيث أصبحت
ً
ًّ
اقتصاديا تعتمد عليه اق تصاديات الدول واملجتمعات في العصر الحديث عصر الثورة الصناعية الرابعة  ،إذ يشكل الرياد يون عماد هذا
نموذج ا
الريادة
النموذج  ،األمر الذي يؤكد مدى الحاجة لتمكينهم وتوفير البيئة الريادية املناسبة لهم ومساعدة هذه األعمال على النمو.
على الرغم من أهمية ريادة األعمال كعامل مهم من عوامل النمو والتطور االقتصادي في الشرق االوسط وشمال إ فريقيا  ،لكن نسبة ممارسة األعمال
ً
الريادية للنساء ما زالت من النسب املتدنية مقارنة باملعدل العاملي ،وبغية الوصول إلى فهم أكبر لطبيعة هذه األعمال وأ ثرها في االقتصاد  ،ودورها في تعزيز
املشاركة االقتصادية للمرأة أظهرت نتائج العديد من الدراسات في هذا املجال أن املراة في الدول النامية ما زالت تعاني من صعوبات وعوائق كثيرة تقف في
طريقها  ،وتؤثر في نجاح أعمالها .وتبرز الحاجة إلى تمكينها للنجاح في ريادة األعماملن خالل بناء قدراتها وتزويدها باملعلومات ،وتحسين البيئة الريادية املحيطة
برائدات األعمال واالهتمام بسياسات دعم عمل املرأة (منظمة التعاون والتنمية االقتصادية .) 2014 ،
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أشارت دراسة صادرة عن املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية في األردن  2017أنه خالل الفترة من ( 2009إلى  )2016لوحظ أن هنالك
ً
انخفاضا في النوايا الريادية لبدء األعمال لدى ا لنساء كنسبة من مجموع السكان؛ مما أدى إلى تراجع في األعمال الريادية بشكل عام ،وبحسب الدراسة
يعاني األردن أ ً
يض ا من معدل توقف األعمال الريادية بنسبة ( ، )%21.2وبهذه النسبة يحتل األردن املرتبة الثانية في معدل توقف األعمال في املق ارنة العاملية ،
كما ُي َعد مؤشر املهارات لسيدات األعمال في األردن أ قل من املعدل في الدول العربية املجاروة بحوالي  3.7نقطة مئوية .لذلك ،فإنه يتوجب بذل املزيد من
الجهود لتشجيع ريادة األعمال للمرأة في األردن  ،وتوفير البيئة الريادية الداعمة الستمرار األعمال ونموها  ،إذ ال تستطيع النساء في كثير من املشاريع
املحفاظة على ديمومة أعمالهن؛ لوجود معيق ات تتمثل في  :املعيقات االقتصادية أو املهارية أو القانونية ( دودخ وعدلي)2017 ،
أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل موضوع الدراسة واملتغيرات التي تبحثها التمكين وريادة األعمال  ،إذ يحظى مفهوم ريادة األعمال باهتمام
الباحثين والدارسين في هذا العصر  ،ويمكن أن تشكل الدرسة الحالية إضافة جديدة إ لى الدراسات السابقة في حقل ريادة األعمال للمرأة في األردن؛ لوجود
قلة في هذا النوع من الدراسات ،إضافة إ لى املساهمة املعرفية حول مفهوم تمكين املرأة وربطه بمفهوم ريادة األعمال للمرأة.
الهدف من الدراسة:
قياس أثر تم كين املرأة من حيث أبعاده (التمكين القيادي ،والتمكين القانوني ،والتمكين االقتصادي واملالي) على نمو األعمال الريادية للمراة بأبعاده
(النمو في عدد األعمال الريادية املسجلة ،وا لنمو في عدد األنشطة التي تقدمها األعمال الريادية ،والنمو في ربحية األعمال الريادية ،والنمو في عدد العاملين
في األعمال الريادية) في األردن.
مشكلة الدراسة:
تستند الدراسة إلى نتائج التقرير اال قتصادي واالجتماعي لعام ( )2015تنافسية األردن (املجلس اال قتصادي واالجتماعي األردني  )48 ، 2015 ،الذي
أشار الى تدني نسبة املشاركة االقتصادية لإلناث في األردن والتي ال تتعدى ـال ( )%15في حين أن متوسط النسب العاملية ( ، )%51وما ورد في وثيقة األردن
( ) 2025من ضعف املشاركة االقتصادية للمرأة .كذلك ُت َعد ريادة األعمال للمرأة في األردن من أ دنى النسب في املنطقة حوالي  3.9باملئة بحسب املرصد
العاملي للريادة تقرير عام  ، 2016كما تشير توصيات املبادرات الريادية في األردن إلى أ همية تشجيع األعمال الريادية للمراة (مؤتمر مبادرة رحلة إلى االبتكار،
.)2016
وتتمثل مشكلة الدراسة في تدني نسبة مشاركة املرأة في األعمال الريادية؛ ألنها تواجه عوائق تتعلق بانشاء االعمال ونموها ،وذلك من خالل دراسة
استطالعية قامت بها الباحثة ملجموعة من رائدات االعمال .لذا تكمن مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة عن االسئلة اآلتية:
أسئلة الدراسة:
هل يوجد أثر لتمكين املرأة بأبع اده ( التمكين القيادي ،والتمكين القانوني ،والتمكين االقتصادي واملالي) على نمو األعمال الريادية بأبعاده (النمو في
عدد األعمال الريادية املسجلة ،والنمو في عدد األنشطة التي تقدمها األعمال الريادية ،والنمو في ربحية األعمال ،وعدد العاملين في األعمال الريادية) في
األردن؟ ويتفرع عن السؤال الرئيس ،األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما أثر تمكين املرأة بأبعاده مجتمعة ع لى النمو في عدد األعمال الريادية املسجلة في األردن؟
 .2ما أثر تمكين املرأة بأبعاده مجتمعة على النمو في عدد األنشطة التي تقدمها األعمال الريادية في األردن؟
 .3ما أثر تمكين املرأة بأبعاده مجتمعة على النمو في ربحية األعمال الريادية في األردن؟
 .4ما أثر تمكين املرأة بأبعاده مجتمعة على النمو في عدد العاملين في األعمال الريادية في األردن؟
فرضيات الدراسة:
ً
استنادا إلى مشكلة الدراسة فقد تم صياغة الفرضيات اآلتية:
الفرضية الرئيسة  :Ho1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 0.05لتمكين املرأة بأبعاده (التمكين القيادي ،والتمكين القانوني ،
والتمكين االقتصادي واملالي) على نمو األعمال الريادية بأ بعاده (النمو في عدد األعمال الريادية املسجلة  ،والنمو في عدد األنشطة التي تقدمها األعمال
الريادية  ،والنمو في ربحية األعمال الريادية  ،والنمو في عدد العاملين في األعمال الريادية) في األردن وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:
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داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 0.05ألبعاد تمكين املرأة (التمكين القيادي ،والتمكين القانوني،
الفرضية الفرعية األولى  :Ho1.1ال يوجد أثر ذو ٍ
والتمكين االقتصادي واملالي) على النمو في عدد األعمال الريادية املسجلة في األردن.
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 0.05ألبعاد تم كين املرأة (التمكين القيادي ،والتمكين القانوني،
الفرضية الفرعية الثانية  :Ho1 .2ال يوجد أثر ذو ٍ
والتمكين االقتصادي واملالي) على النمو في عدد األنشطة التي تقدمها األعمال الريادية في األردن.
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 0.05ألبعاد تمكين املرأة (التمكين القيادي ،والتمكين القانوني،
الفرضية الفرعية الثالثة  :Ho1.3ال يوجد أثر ذو ٍ
والتمكين االقتصادي واملالي) على النمو في ربحية األعمال الريادية في األردن.
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 0.05ألبعاد تمكين املرأة (التمكين القيادي ،والتمكين
الفرضية الفرعية الرابعة  :Ho1.4ال يوجد أثر ذو
ٍ
القانوني ،والتمكين االقتصادي واملالي) على النمو في عدد العاملين في األعمال الريادية في األردن.
أنموذج الدراسة:
الشكل رقم( )1يوضح أنموذج الدراسة وأبعادها.

شكل ( :)1أنموذج الدراسة
املصدر :من إعداد الباحثي ن في ضوء املراجع والد راسات السابقة ذات العالقة املوضحة في الجدول رقم(. )1

جدول ( :)1مراجع األنموذج
املتغير
املتغير املستقل (تمكين املرأة)
.1
.2
.3

املراجع والدراسات التي تم االعتماد عليها
)(Ambrish, 2014
((Bullough, et al., 2015

•
•

)(Goltz et al., 2015
((Rani, 2015

•
•

((Riebe , 2012

•

)(Basaffar, Niehm & Bosselman,2016

•

التمكين ا لقيادي
التمكين القانوني
التمكين االقتصادي واملالي

)(Hattab, 2007

•
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املتغير التابع ) :نمو األعمال الريادية(
 . 1النمو في عدد األعمال ا لريادية املسجلة.

.2
.3
.4

النمو في عدد األنشطة التي تقدمها األعمال الريادية.
النمو في ربحية األعمال الريادية.

العاجيب & جواد
)(Ambrish, 2014
)(Rukuižienė, 2016
)(Hattab, 2012
)(Hattab, 2007

•
•
•

•

النمو في عدد العاملين في األعمال الريادية.

التعريفات اإلجرائية:
ً
تمكين املرأة ( :)Women Empowermentتزويد املرأة الريادية باملهارات والقدرات الالزمة إل نشاء وإدارة األعمال الريادية مضافا إ لى ذلك دعم املؤسسات
الرسمية واملجتمعية لهذا الدور  ،وتم قي اس هذا املتغير من خالل األبعاد اآلتية( :التمكين القيادي ،والتمكين القانوني ،والتمكين االقتصادي وامل الي).
التمكين القيادي ( :)Leadersh ip Empowermentبناء القدرات القيادية لدى املرأة الريادية وتزويدها باملهارات املناسبة إلدارة أعمالها وتعزيز ما تتمتع
به من سمات الشخصية القي ادية الريادية  ،كاالبتكار واإلبداع وتحمل املسؤولية واملخاطرة وقابلية التعلم والعمل.
التمكين القانوني (  :)Legal Empowermentاإلسناد الذي تقدمه املؤسسات املعنية ومنظمات املجتمع املدني للمرأة الريادية  ،مثل :توفير املساعدة
القانونية  ،والتوعية بالقوانين ذات الصلة بعملها  ،والتأثير بمنظومة القوانين املحلية الداعمة لعمل املرأة.
التمكين االقتصادي واملالي:)Economical and Financial Empowerment ( :
ً
كل ما من ش أ نه تمكين املرأة اقتصاديا وإنشاء أعمال ريادية ناجحة ومستدامة  ،مثل :تسهيل اإلجراءات املالية واإلعفاءات الضريبية أو تقديم املساعدات
واملنح والقروض والتسهيالت املالية واالئتمانية.
نمو األعمال الريادية (  :)Growth of Entrepreneurial Businessesيقصد بنمو األعمال الريادية تلك األعمال التي تم إنشاؤها بهدف ممارسة أنشطة
األعمال وتحقيق الربحية وتوفير فرص العمل واالستمرار والنمو ،وتم قياس هذا املتغير من خالل األبعاد اآلتية( :النمو في عدد األعمال الريادية املسجلة،
والنمو في عدد األنشطة التي تقدمها األعمال الريادية ،والنمو في ربحية األعمال الريادية ،والنمو في عدد العاملين في األعمال الريادية) في األردن.
النمو في عدد األعمال الريادية املسجلة :النمو والزيادة في عدد املشاريع الريادية التي تم تسجيلها من خالل النساء الرياديات.
النمو في عدد األنشطة التي تقدمها األعمال الريادية :الزيادة والتنوع في أنشطة املشاريع الريادية  ،من حيث تقديم الخدمات واملنتجات وأي أنشطة
إضافية مكملة للعمل الريادي.
النمو في ربحية األعمال الريادية :الزيادة في نسبة الربح الذي يحققه العمل الرياد ي على مدى سنوات العمل من خالل ما تفصح عنه رائدات األعمال من
املعلومات.
النمو في عدد العاملين في األعمال الريادية  :القوى البشرية العاملة في األعمال الريادية وذلك من خالل املعلومات التي تقدمها رائدات األعمال.
الدراسات السابقة:
• دراسة )  (Basaffar, Niehm and Bosselman, 2 0 1 6تناولت العوامل التي مكنت صاحبات األعمال في السعودية من تحقيق مشاريعهن ،وذلك
ً
اعتمادا على نموذج ( )Kreugerو ( ) Brazealلإلمكانية الريادية املتمثلة في الكفاءة ا لذاتية ،وساهمت الدراسة في تحديد معيقات نمو األعمال الريادية
ً
النسوية وتنظيمها ،والعوا مل التي تمكن املرأة من تملك أعمالها وإدارتها بنجاح ،وبينت نتائج الدراسة أن املرأة السعودية حققت أعماال تجارية ناجحة،
على الرغم من املعيقات املجتمعية املتعلقة بالعادات والت قاليد ،وأكدت أهمية الكفاءة الذاتية لدى املرأة لتحقيق النجاح في املشاريع التي تديرها أو
تملكها.
ً
تصورا إلطار مفاهيمي من منطلق تجريبي لتحليل العالقة بين تمكين املرأة وريادة األعمال .اعتمدت
• دراسة )  )A l-Dajani and Marlow, 2 0 1 6اقترحت
الدراسة منهجية الدراسة النوعية من خالل إجراء مقابالت متعمقة شبه منتظمة مع ( )43امرأة من النساء في األردن من ا للواتي يقمن بإ نتاج السلع
فرديا ،وإ نما هي أ ً
ً
اقتصاديا ًّ
ًّ
يضا
مشروع ا
التقليدية املطرزات من مشاغلهن في املنازل ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن ريادة األعمال للمرأة ليست فقط
نشاط اجتماعي وسياس ي يضمن تمكين املرأة من خالل األعمال الريادية التي تمتلكها على اعتبار أن التم كين وريادة األعمال عملية هادفة في تحقيق
منافع اقتصادية واجتماعية وتنموية.
• دراسة )  )Rani, 201 5هدفت إلى البحث في مختلف السياسات والبرامج التي بدأتها الحكومة وغيرها من املؤسسات لتشجيع ريادة األعمال النسوية في
الهند .وأفضل املمارسات العاملية لتمويل االع مال الريادية النسوية .أظهرت النتائج أن النساء يواجهن عوائق بدء أعمالهن التجارية وتنظيمها ،مثل:
التمييز في امللكية وقوانين الزواج وامليراث وممارسات تتعلق بالثقافة السا ئدة ،إضافة إلى عوائق عدم الوصول إلى آليات التمويل الرسمية ومحدودية
الحركة والوصول إلى املع لومات والشبكات .أوصت الدراسة ضرورة االستفادة من دعم املنظمات غير الحكومية للرياديات.
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• دراسة )  (Bu llough, DeLuque, Abdelzaher and Heim, 2 0 1 5هدفت الدراسة من خالل مراجعة لألدب النظري حول ريادة األعمال وأبعاد
ً
التمكين املتمثلة في (القيادة  ،والتعليم ،والتدريب) لرائدات أعمال من أكثر من(ً )20
بلدا ناميا وعلى مدى عشرة أعوام إلى الوصول إلى نموذج لتصميم
برامج فعالة وتنفيذها؛ لتمكين املرأة في ريادة األعمال  ،تتضمن تطوير القدرات القيادية واملوارد البشرية والبيئية وتوفير التمويل الالزم ،ودعت
ً
فضال عن األهمية
الدراسة إلى االستفادة من النتائج كمبادئ توجيهية يمكن استخدامها من الباحثين في ريادة األعمال ودور املرأة في األعمال الريادية
التطبيقية في البرامج التعليمية والتدريبية حول ريادة األعمال.
• دراسة )  (Goltz, Buche and Pathak, 2015هدفت الدراسة إلى فحص تأ ثير عاملين :األول :التم كين السياس ي للمرأة وتبو مئها مناصب قيادية .والعامل
الثاني :سيادة القانون وأثرهما في دخول املرأة إلى ريادة األعمال .واستندت إلى تحليل بيانات املرصد العاملي لريادة األعمال إلى جانب غيرها من املؤشرات
لعدد من الدول .أظهرت نتائج الدراسة أن تسلم املرأة للمناصب القيادية في الدولة يؤثر وبشكل مباشر وإ يجابي في تشجيع املرأة لدخول عالم األعمال
ًّ
الريادية  ،وإن تطبيق سيادة القانون في الدول محل الدراسة يؤثر ً
إيجابيا في ممارسة املرأة لألعمال الريادية.
تأثيرا
• دراسة ) (Hattab, 2 012التي هدفت إلى تسليط الضوء على النساء صاحبات األعمال الريادية في بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،من حيث
معدالت النشاط التجاري والتوجهات الريادية ،مع األخذ بعين االعتبار العوامل الديموغرافية والتركيبة السكانية .واعتمدت الدراسة منهجية هي مزيج
من األدبيات ذات الصلة باملشاريع النسوية في الشرق األوسط ونتائج البحوث والدراسات التي أجريت ونتائج بحوث املرصد العاملي للريادة ( Global
 ) Entrepreneurship Monitor’s Research 2008-2009وأظهرت نتائج الدراسة أن نسبة مشاركة املرأة في ريادة األعمال ما زالت محدودة ،كما
وجدت أن مشاريع األعمال صغيرة وموجهة نحو رغبات املس تهلك مع تشغيل نسبة عمالة متدنية تتراوح بين( 6إلى  )10عمال ،كما تركزت أكثر األعمال
الريادية في املناطق الريفية ولنساء متزوجات من الفئة العمرية ما بين( )44-25سنة.
• دراسة الحوامدة ( )2009التي بحثت في الدور الذي تقوم به املشاريع الصغيرة في تمكين املرأة في محاف ظة املفرق ،كذلك املشاكل والصعوبات
واملعوقات ال تي تواجه املرأة العاملة في املشاريع الصغيرة ودور هذه املشاريع في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة بين اإلناث ،ودورها في دعم املكا نة
االجتماعية للمرأة .تكونت عينة الدراسة من ( ) 330من صاحبات املشاريع والعامالت فيها ،إذ أظهرت نتائج الدراسة ومن خالل التحليل الوصفي
اإلحصائي قدرة املشاريع الصغيرة والريادية ودورها في تمكين املرأة ودعم مكانتها االجتماعية واالقتصادية.
• دراسة (  )Hattab, 2 0 0 7هد فت الدراسة الى تحليل اثر العوامل التكنولوجية واالجتماعية والسياسية القانونية واالقتص ادية في نمو املشاريع الريادية
النسوية في األردن ،من خالل تقييم عوامل النمو وتطور املشروع الريادي (الزيادة السنوية في املشاريع وتطور املشاريع وزيادة حجم امل شروع (رأس املال،
وأعداد العاملين واالنتشار) ،وبهدف التوصل إلى فهم شامل ومعمق لتطبيقات الريادة في األردن تمت دراسة أبعاد كل من البيئة االقتصادية (البطالة،
ودخل األسرة ،وتمويل املشروع) ،والبيئة االجتماعية (تقبل املجتمع لعمل املرأة وتقبل عملها خارج املنزل ودعم األسرة) ،والبيئة القانونية والسياسية
(الدعم القانوني والدعم السياس ي) ،والبيئة التكنولوجية (املعرفة باألعمال واستخدام األدوات واملعدات ووسائل اإلنتاج التقنية والحاسوب).
وأظهرت نتائج الدراسة ألفراد العينة املكونة من ( ) 700من رائدات األعمال املستفيدات من صندوق املرأة وجود أ ثر لعوامل البيئة التكنولوجية
واالجتماعية والسياسية القانونية واالقتصادية على تطور امل شاريع ،من حيث زيادة عدد العاملين والتوسع الى أسواق جديدة وزيادة رأس املال.

اإلطارالنظري:
مفهوم الريادة ( :)En trepreneurship
الريادة هي إ نشاء مشروع جديد أو فكرة جديدة  ،أو تقديم قيمة مضافة (جواد .)2015 ،وهي تحقيق قيمة مضافة للمنتج أو الخدمة أو الطريقة أو
ً
ً
ا إلجراءات وبشكل متميز ( ،الخالدي . )8 ،2007 ،وتلعب ريادة االعمال دورا كبيرا في تحويل االبداع واالبتكار الى اعمال ومشاريع وتقديم االبتكارات إلى
السوق سواء في املنتج أو الخ دمة كما لها الدور الهام في تنمية املجتمع واملساهمة في االقتصاد الكلي ،وهي أداة لتناف سية للمنظمات ) Ács, & 2017, 11
.)Lloyd,
وترى حسين (  ) 2013أ ن السلوك الريادي لدى املنظمة يتميـز باستغالل الفرص الريادية املوجهة نحو اإلبداع لتطور وتحسن منتجاتها وخدماتها
ً
واالستجابة للتغيرات البيئية التنافسية .ويذكر كل من (النجار والعلي  )2014 ،أربعة أبعاد لتعريف الريادة  ،وهي :إنشاء ش يء جديد ذي قيمة ،وتخصيص
الوقت والجهد واملال الالزم للعمل وتحمل املخاطر املصاحبة ،واستقبال املكافأة الناتجة.
تناول كل من ) Murphy, Liao & Welsch (2006مفهوم ريادة األعمال بأ نه اكتشاف وتقييم الفرص في السوق وانتاج السلع والخدمات ا لتي
يحتاجها الناس من خالل رواد االعمال .ويرى ) (Montanye, 2006أ ن ريادة األعمال تقوم على الرغبة واالهتمام واستغالل الفرص ،وتلبية الحاجات ،من
خالل االبداع واالبتكار في إنشاء األعمال وتحمل املخاطرة .وترتكز على ثالث ركائز وهي الرؤية واألفكار الجديدة املبتكرة  ،واألشخاص ملتابعة الفرص ،
واملوارد الالزمة للنجاح ) .)Thompson, 1999
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الريادي (:) Entrepreneur
ُ
استخدم لفظ الريادي ( ) Entrepreneurألول مرة في اللغة الفرنسية في بداية القرن ا لسادس عشر؛ للداللة على الشخص الذي يتحمل املخاطرة
التي ترافق الحمالت االستكشافية وا لعسكرية التي يقومون بها ثم تطور مفهوم الريادي ليشمل االشخاص الرياديين في جميع املجاالت السياسية
ً
ً
واالجتماعية واالقتصادية  ،والفكر الرياد ي ليست حكرا على شخص دون غيره فقد يكون الريادي رجال أو امرأة من الطبقة العليا أو الدنيا يمتلك املعرفة
ً
ً
ً
متعلم ا ً
ً
تعليم ا بسيطا أو عاليا  ،وقد يكون مخترعا او مكتشفا أو طالب علم (العاني ،جواد ،حجازي ،وإرشيد .) 27 ، 2010 ،
والتكنولوجيا أو يفتقر لها ،
لقد كان لحالة عدم التأكد واالضطراب الذي تشهده املجتمعات السبب الرئيس وراء ظهور الرياديين  ،حيث يشكل التعامل بنجاح مع عدم التأكد
السمة الرئيسة للرياد يين ،وفي األدبيات االقتصادية  ،كتب آ دم سميث عام  1776م في كتابه الشهير ثروة األمم ان الدافع الذاتي واالهتمام والحاجة تقف
وراء قيام الريادي بإ نشاء األعمال ف ليس الكرم لدى الخباز ما يدفعه لتوفير الخبز للن اس  ،بل إن دافعه واهتمامه الذاتيين بالربح واملنفعة هما اللذان
يدفعانه لذلك  ،ومن وجهة نظره فإن الرياديين هم سفراء االقتصاد الذين حولوا الطلب إلى مردود فيه أرباح (عبد الكريم ومحمد . )2011 ،
يتميز رائد األعمال بعدد من السمات وهي :االبتكار واالبداع ،والتحكم الذاتي الداخلي  ،ومستوى مرتفع من الطاقة  ،وا لقدرة على العمل الشاق
ُ
عرف منظمة العمل الدولية رواد
واملضني  ،والحاجة والرغبة في اإلنجاز  ،وتحمل الغموض واملخاطرة  ،والوعي بالوقت  ،والثقة بالنفس (املومني .)2016 ،وت م
األعمال ع لى أنهم األشخاص الذين لديهم القدرة على رؤية وتقييم فرص العملً ،
جنبا إلى جنب مع املوارد الالزمة لالستفادة منها وبدء اإلجراءات املناسبة
لضمان النجاح (  .(Havinal, 2009, 97والجدول ( )2يبين مجموعة من تعريفات الباحثين للريادي حسب ما ورد في كتاب )(Havinal, 2009, 97
جدول ( )2مجموعة من تعريفات الباحثين للريادي
تعريف الريادي
الشخص الذي يمتلك القدرات لتنظيم عوامل اإلنتاج وتنسيقها( ،األرض ورأس املال واملشاريع).
الشخص الذي يمتلك القدرة على قبول التحديات واالستعداد للعمل الجاد لتحقيق النجاح.
الشخص الذي يبحث ً
دائما عن التغيير ،ويستجيب له كفرصة ويعتمد االبتكار كأداة رئيسة إلنجاز األعمال.
الشخص االقتصادي الذي يحاول تعظيم أرباحه من خالل االبتكار وحل املشكالت.
شخص قادر على اتخاذ القرار الريادي واالستفادة من املوارد الشحيحة.
وكيل التغيير
الشخص الذين يصبح ًّ
رياديا نتيجة للظروف االجتماعية التي يمر بها.
الشخص الذي يجمع بين االبتكار واالستعداد للمخاطر ،واستشعار الفرص ،وتعبئة اإلمكانات واملوارد ،لتحقيق الهدف.

اسم الباحث
Walker
Gilbraith
Drucker
Hagen
Casson
Young
Weber
Akhouri

Source: Havinal, V. (2009). Man agement and Entrepren eurship. New Delhi: New Age International publishers.

النظ ــام البيـئي ( (Ecosystemلريــادة األعمال:
يقصد بالنظام البيئي ( )Ecosystemلريادة األعمال ظروف اإلطار املحيط بالريادي أو (منظومة ريادة األعمال) وتتكون من عناصر وأفراد ومنظمات
وجهات محيطة برائد األعمال  ،تعين أو تعيق توجهه نحو العمل الريادي ،وبحسب املرصد العاملي للريادة هنالك ستة مجاالت لهذا النظام اإليكولوجي وهي:
السياسات  ،واألسواق ،ورأس املال البشري ،والدعم ،والثقافة ،والتمويل ( GEM ,2017املرصد العاملي للريادة).
ً
وتعزيزا لهذا الدور فقد أولت الحكومة اهتماماً
دورا ًّ
تلعب األعمال الرياية ً
حيويا في االقتصاد األردني  ،وتشكل ( )95باملئة من حجم قطاع األعمال ،
ً
كبيرا لدعمه من خالل العديد من املؤسسات والبرامج التمويلية (الضمور .)2018 ،وتضم املؤسسات والجهات الداعمة لريادة األعمال في األردن
املؤس سات الحكومية  ،ومراكز البحث والتطوير  ،واملؤسسات التعليمية كالجامعات واملعاهد ،ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات املجتمع املدني ،
ً
إضافة إلى مبادرات املؤسسات الدولية  ،وتؤدي هذه املؤسسات أدوا ًرا مختلفة وخدمات متعددة تتقاطع أو تتكامل أحيانا فيما بينها ،مثل :تقديم الدعم
املالي لبدء األعمال  ،أو التدريب واالستشارات والدعم الفني  ،أو احتضان املشاريع الريادية (املجلس األعلى للسكان 2017 ،؛ النجاروالعلي2014 ،؛ العاني
وآخرون .)2010
يذكر النسور ( )2019أنه يوجد في األردن حوالي ( )250جهة داعمة للريادين  ،إال أن جهودها غير موحدة ليتم االستفادة منها في تقديم الدعم الالزم،
ويضيف أن من املشاكل التي تواجهها املشاريع واالعمال الريادية محدودية مصادر التمويل ،إضافة إ لى املخاطر العالية وعدم كفاية الخبرات لدى الرياديين
للمنافسة ودخول األسواق العاملية.
ً
تبرز أهمية وجود استراتيجيات وخططا لالستثمار في الفرصة السكانية وتعزيز قدرات الشباب واملرأة نحو ريادة األعمال وذلك انسجام ا مع التوجه
العاملي في االعتماد على ا لعنصر البشري والتطور التكنولوجي باعتبارهما من املحركات الرئيسة للتنمية االقتصادية (.(Hattab,2007
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أصبحت لدى االردن توجهات لبذل املزيد من الجهود الوطنية نحو دمج مضامين اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال في برامج التدريب ومناهج التعليم،
ً
ووضع معايير للجامعات الريادية ،وإنشاء الصندوق األردني للريادة وانطالقا من مبدأ التعزيز والتشجيع واملكافأة اصبحت تمنح الدولة جوائز للريادين
الذين سجلوا قصص نجاح في أعمالهم الريادية ،مثل :جائزة امللكة رانيا للريادة.
تمكين املرأة (:)Women Empowerment
تعزز عملية التمكين ( ) Empowerment Processالكفاءة الذاتية لدى األفراد بتشجيعهم على اإليمان بقدراتهم  ،وتتم هذه العملية ضمن مراحل
تبدأ من معرفة أسباب الضعف ،وتنتهي بمرحلة التغيير واإلنجاز  ،وتتم من خالل استراتيجيات لبناء قدرات األفراد وتمكينهم من املش اركة في اتخاذ
القرارات والتحكم في املوارد املتاحة ) )Wyer & Mason,1999
ً
ً
التمكين عملية هادفة ومحورية ومهمة وال سيما في أبعاد النوع االجتماعي (فضل  )2015 ،ويقصد بتمكين املرأة تعزيز دورها لتصبح عضوا فاعال في
املجتمع في املجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية إن الهدف من عملية تمكين املرأة هو تفعيل دورها من خالل إزالة املعوقات أمام مسيرتها لضمان
مشاركة فاعلة في إطار شمولي لتمكين املجتمعات ( (Al-Dajani & Marlow, 2016أن تمكين املرأة عملية مستمرة تبدأ بالقابلية والقدرة؛ التخاذ القرارات
واملفاضلة بين الخيارات املت احة التي تتعلق بحياتها  ،وتؤدي في الوقت نفسه إلى التأثير في غيرها من النساء من خالل االقتداء بالنماذج الناجحة
).(Paramanandam & Packirisamy, 2015
ولغايات الدراسة تم بحث ثال ثة أ بعاد لتمكين املرأة وعلى النحو اآلتي:
 . 1التمكين القيادي (:)Leadership Empowerment
تعتبر القيادة عامل مهم في نجاح األعمال من خالل الدور الكبير الذي تلعبه في وضع االهداف واالستراتيجيات وتوجيه جهود العاملين لتحقيق هذه
األهداف اضافة الى العديد من املهارات القيادية التي يجب أن يدركها الريادي لنجاح اعماله (الخالدي.)24 ، 2007 ،
وبحسب ) (Hattab 2007, 32فإن املرأة تمتلك من املهارات ما يميزها ويجعلها قادرة على النجاح في األعمال  ،كمهارات االتصال والقدرة على التفاعل
ًّ
قياديا يتطلب تعزيز قدراتها الشخصية
بشكل جيد مع اآلخرين  ،وبناء عالقات العمالء على امل دى الطويل .ومع ما تتميز به املرأة من القدرات إال أن تمكينها
والقيادية وقدرات إدارة األعمال ) .)Mitchelmore & Rowley, 2013إضافة إلى أهمية إ تاحة الفرصة لها؛ للحصول على املعلومات التي تحتاجها وبناء
الخبرات وتشارك املعارف ا لتي تمكنها من ا لنجاح في األعمال الريادية (.) Tsai & Lei, 2016
 . 2التمكين القانوني ( :)Legal Empowerment
حدد دليل التمكين القانوني الصادر عن املنظمة العربية لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي أربع ركائز أساسية للتمكين القانوني وهي:
تيسير الوصول إل ى العدالة وسيادة القانون ،وحقوق امللكية ،وحقوق العمل ،وحقوق ممارسة األعمال التجارية وكلها تدعم بعضها ً
بعضا (عوض  ،شلبي
وعثمان .)90 ، 2014 ،
ً
ًّ
يشكل اإلطار القانوني والتشريعي عامال مهم ا في حماية حقوق أصحاب األعمال واملساهمين (أبومدللة والعجلة .)2013 ،إن تشجيع األعمال الريادية
وتشجيع الرياديين يتطلب من الحكومات أن تتخذ خطوات کبيرة في سن القوانين الصديقة لريادة األعمال وتوعية الرواد بهذه القوانين وذلك لتمكينهم من
النجاح في ممارسة هذه االعمال الريادية ).)Khan, 2013
 . 3التمكين االقتصادي واملالي ) :(Economical and Financial Empowerment
التمكين االقتصادي هو بناء قدرات املرأة والرجل نحو املساهمة االقتصادية واإلفادة من عملية النمو في معالجة حاالت العوز وتحقيق التوزيع
العادل للمستفيدين ويمكن قياس التمكين االقتصادي للمرأة من خالل عدد من املؤشرات ،كزيادة في حجم مشاركتها في سوق العمل ،وزيادة اعتمادها
على الذات وقدرتها على التملك وزيادة الفرص في الحصول على التسهيالت االئتمانية والقروض التمويلية ألعمالها ( منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
.)2014 ،
تواجه النساء صعوبة في الوصول الى التمويل الالزم إلنشاء األعمال الريادية ،كما تواجه األعمال مشكلة التمويل للنمو والتوسع ،وقد تفشل العديد
من املشاريع الريادية في بدا ياتها بسبب عدم قدرتها على توفير التمويل الكافي ألنشطة أعمالها ).(Tanusia, Marthandan & Subramaniam, 2016
تشكل املؤسسات الصغيرة والريادية اكثر من ( )%90من جميع مؤسسات الق طاع الخاص في من طقة الشرق األوسط وشمال إ فريقيا  ،ومع ذلك فإنها
ال تتلقى سوى ( )%8من اإل قراض املصرفي (املنتدى االقتصادي العاملي  .)2017 ،ولسد هذه الفجوة فان وجود التمويل الحكومي يشكل ضرورة لنمو
األعمال الريادية واستدامتها  ،وذلك من خالل وجود الصناديق الحكومية املانحة للقروض ووجود مؤسسات لرأس املال املغامر لتمويل هذه االعمال ;
) .(Zoubi, 2014 Umihanić & Piplica , 2016
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نمو األعمال الريادية ) :)Entrepreneurial Businesses Growth
ً
تشكل األعمال الريادية رافدا لالقتصاد الوطني ويعول الباحثون على دورها في بناء قدرات املجتمعات على التكيف مع التغيرات التي يشهدها العالم
ً
نتيجة األزمات االقتصادية والبيئية واالجتماعية  ،وذلك باالستفادة من الفكر الريادي كمصدر إلعادة إنتاج املوارد  ،وقد تكون األعمال الريادية خيارا
ً
وحيدا لدى األشخاص نتيجة حاجتهم ملصدر للرزق أو لتحسين مستوى حياتهم ( (Korsgaard, Anderson & Gaddefors, 2016 Kumar, 2016
يقيس املرصد العاملي للريادة األعمال الريادية ضمن ثالث مراحل رئيسة من النمو وهي :األعمال الناشئة ) )Nascent Businessوتكون ملكيتها
منفردة أو مشتركة  ،واملرحلة الثانية األعمال الصغيرة) ) Baby Businessالتي تولد الدخل وتدوم لفترة زمنية قصيرة  ،ثم األعمال القائمة واملستقرة
ً
)( )Established Businessأبو مدللة والعجلة  .)2013 ،وال يوجد معايير محددة لقياس مدى نمو األعمال )  ( Businesses Growthوتستخدم أحيانا
ً
معايير كمية أو نوعية أو كالهما معا  ،وذلك نظرا لتباين هذه املعايير بين الدول بحسب االختالف في مستوى املعيشة ومدى التقدم التكنولوجي  ،وتتباين
أحيانا حتى في البلد الواحد .ومن املعايير املستخدمة :عدد العاملين  ،وحجم رأس املال املستثمر  ،والعائد من املبيعات  ،والقيمة املضافة  ،ومستوى
استخدام ا لتكنولوجيا ( .)Donati, 2014
ً
تميل األعمال الريادية الجديدة إلى النمو بسرعة عند بدء التشغيل  ،ولكنها يمكن أن تف شل أ يضا .وبحسب الدراسات فإن نمو األعمال ليس
بالضرورة ظاهرة مستقرة  ،وال تتسم بالثبات فأ بعاد النمو في األعمال تتفاوت وتتغير باستمرار (الزعبي  61 ، 2016 ،؛ النجار والعلي  .)82 ، 2014 ،تساهم
ريادة األعمال في النمو االقتصادي ،وتوفير فرص العمل والحد من الفقر وخاص ة في املجتمعات النامية ،مما يسهم في تحقق التنمية املستدامة (الطوالة،
 2013؛ الفضالة.)2015 ،
لغايات الدراسة الحالية  ،تم اعتماد املعايير املتعلقة بالنمو في عدد األعمال املسجلة والنمو في األنشطة التي تمارسها األعمال الريادية  ،والنمو في
عدد العاملين في األعمال الريادية  ،والنمو في ربحية األعمال الريادية؛ وذلك كون هذه املعايير تشكل أهمية في قياس نجاح املشاريع الريادية  ،من حيث
قدرتها على تحسين املستوى املعيش ي لرواد األعمال والنمو ألعمالهم إضافة إلى تشغيل األيدي العاملة.
األعمال الريادية املسجلة:
تشكل األعمال الريادية ( )%55من األعمال املسجلة القائمة على اإلبتكار في العالم كما وتشكل ( )%95من أصل االبتكارات العاملية & Dobbs
) .)Hamilton, 2007وفي دراسة نفذها مشروع مساندة األعمال ا ملحلية املمول من (الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  (USAIDحول األعمال الريادية
تناسبا ًّ
ً
طرديا بين عمر األعمال
املسجلة في األردن  ،تمتلك النساء ( )%9.1من املشاريع الصغيرة في األردن  ،وتعد ( )%79.7من هذه املشاريع مسجلة ،وهنالك
الريادية والتوجه لتسجيلها ُ ،وت َعد األعمال املسجلة أقدم من غير املسجلة بما يقارب ثالثة األعوام (املوقع االكتروني للمشروع ) usaid.gov ،
األنشطة التي تمارسها األعمال الريادية:
تمارس األعمال أ نشطة البيع والتجارة والتصنيع واإلنتاج والتسويق واألنشطة الخدمية والفكرية والتكنولوجيا والفنون وغيرها من األ نشطة التي
تحتاجها املجتمعات املحلية ( .)Carneiro, 2007إن ممارسة األعمال الريادية لأل نشطة املختلفة يحقق التوازن في التنمية االقتصادية في الدولة  ،فالتنوع
في هذه األ نشطة الصناعية والتجارية والخدمية يساهم في االنتشار الجغرافي لهذه األعمال وزيادة حجم االستثمارات وإزالة الفوارق الناتجة عن تركيز
األنشطة االقتصادية فرص العمل في مكان واحد (السكارنة .) 2006 ،
عدد العاملين في األعمال الريادية:
تعتمد كثير من الدول عدد العاملين كمعيار لحجم األعمال الريادية ويختلف العدد من بلد إلى آخر  ،على سبيل املثال :في الواليات املتحدة األمريكية
ً
عمال ًّ
رياديا  ،بينما في اململكة املتحدة يوظف العمل أقل من ( )20من العمال املهرة ،وفي أملانيا أقل من ()300
فإن العمل الذي يوظف ( )500شخص ُي َعد
ً
شخص ا  ،وترتبط التعريفات لألعمال الريادية في معظم البلدان بنوع ا الستثمار أو حجم العمل أو كليهما ).(Havinal, 2009, 20
وفي إيطاليا أقل من ()50
وتعرف غرفة صناعة عمان املؤسسات الصغيرة التي تمارس األعمال الريادية بأنها املؤسسات التي يتراوح رأس املال فيها ما بين (  5000و )500دينار
أردني  ،ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين ( 5و )25عامال في الحد االعلى (موقع الغرفة اإل لكتروني).
ربحية األعمال الريادية:
ً
تنطلق األعمال الريادية عادة بهدف تحقيق مكاسب مالية ،وتقاس ربحية بعض األعمال بمقدار الدخل الشهري من الربح الذي يكون محدودا في
كثير من األحيان  ،ولكنها سرعان ما تكبر وتتحول إ لى شركات ناشئة تحقق ً
نسبا ع الية من األرباح .إن اإلبقاء على هوامش الربح عالية ضرورة لكي يكون
ً
ناجحا؛ ألن ا لربحية املتدنية تشكل خطورة على ديمومة األعمال  ،لذلك ال بد من تسجيل نمو في األرباح لضمان نمو األعمال الريادية (الزعبي ،
العمل
. (237 ،2016
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منهج الدراسة:

نوع الدراسة وطبيعتهاُ :ت َعد هذه الدراسة ميدانية )  ( Fieldمن حيث الطبيعة ،كما ُت َعد استنتاجية ) (Deductiveفي مجملها العتمادها على الدراسات
السابقة والنظريات اإلدارية  ،أما من حيث تخطيط الدراسة فهي غير مخططة )  ( Non Contrivedألنها تجري في البيئة الطبيعية.
مجتمع الدراسة :تمثل مجتمع الدراسة من املؤسسات ومنظمات املجتمع املدني ا لداعمة للريادة وللريادة النسوية  ،وتم كين املرأة في األردن بحسب موقع
(دليل منظمات املجتمع املدني  ،منظمات املرأة ،هيئات خاصة .)2016 ،وتم اختيار عدد من املؤسسات واملنظمات التي لديها برامج لتمكين املرأة ودعم
ريادة األعمال والتي مركزها في العاصمة عمان.
ً
وحدة املعاينة :تتكون وحدة املعاينة من عدد من رائدات األعمال الالئي تلقين دعم ا" من املؤسسات ومنظمات املجتمع املدني محل الدراسة  ،وقد حصل
الباحث ان على معلومات العينة من هذه املنظمات وكان عددهن ( )715رائدة أعمال  ،واعتمد ت الدراسة على اختيار عينة عشوائية بسيطة بنا ًء على
الجداول اإلحصائية )  (Sekaran, 2006بواقع ( )250من رائدات األعمال وتم توزيع االستبانة الخاصة بالدراسة للحصول على البيانات األولية  ،إذ تم توزيع
( )250استبانة  ،وبلغ مجمل املسترد ( )230واستبعاد (  )16منها لعدم ا كتمالها وصالحيتها للتحليل وبذلك وصل مجموع االستبانات الصالحة للتحليل ()214
استبانة أي ما نسبته (.)%86
ً
أداة الدراسة :تم تطوير استبانة تغطي متغيري الدراسة املستقل والتابع  ،وتم توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة وفقا ملقياس ليكرت
الخماس ي ( موافق بشدة  5عالمات ،موافق  4عالمات ،محايد  3عالمات ،غير موافق عالمتان ،غير موافق بشدة عالمة واحدة).
مصادرالبيانات واملعلومات:
املصادرالثانوية :تتمثل البيانات الثانوية في الكتب العلمية والدراسات واألبحاث السابقة وأطـاريح الدكتوراه واملقاالت املختلفة العربية واألجنبية واملواقع
االلكترونية.
َْ
املصادر األولية :لقد اعتمدت الدراسة في جمع البيانات األولية استبانة  Questionnaireمكونة من جزأ ين :اشتمل الجزء األول على بيانات تتعلق
بالخصائص الشخصية والوظيفية  ،مثل( :املؤهل العلمي والتخصص ،سنوات الخبرة العملية  ،العمر( والعوامل املتعلقة بالعمل الريادي( :عمر املشروع
ونوع النشاط) .أما الجزء الثاني فتكون من مجموعة من الفقرات التي توضح متغيرات الدراسة ) تمكين املرأة ،نمو األعمال الريادية)  ،وتم قياس إجابات
أفراد العينة باستخدام مقياس ليكرت )  Likertالخماس ي الذي يتكون من ( )5 - 1درجات  ،إذ مإ َّن ( )5تعني موافق بشدة ( )4موافق ( )3محايد ( )2ال أوافق
( )1ال أوا فق بشدة .وقد تم تحكيم ( االستبانة) على يد مجموعة من املحكمين من ذوي االختصاص األكاديمي في الجامعات األردنية واملمارسين والخبراء
والبالغ عددهم ()18؛ وذلك إلبداء الرأي فيها  ،من حيث عدد الفقرات ووضوحها وترابطها وتماسكها وتوافقها.
اختبار ثبات أداة الدراسة (:)Reliability
َ
يقصد بثبات أداة الدراسة هو أن تعطي االستبانة النتيجة نفسها لو تم إعادة توزيع االستبانة غير مرة  ،تحت الظروف والشروط نفسها ،حيث
استخدام اختبار اال تساق الداخلي كرونباخ ألفا ( )Cronbach's Alphaلقياس مدى ثبات كل عنصر من العناصر املكونة لكل ُبعد أو متغير رئيس في
الدراسة  ،كما ُيمكن تفسير ألفا بأنها معامل الثبات الداخلي بين اإلجا بات ،ويدل ارتفاع قيمته على درجة ارتفاع الثبات  ،ويتراوح ما بين ( ، )1،0وتكون قيمته
مقبولة عند ما تكون أكثر من ( (Sekaran, 2006, 204 ) )%60تم احتساب معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا ،ملتغيرات الدراسة وألبعادهما وألداة
الدراسة ككل ملعرفة مدى االتساق في اإلجابات  ،إذ كانت النتائج على النحو اآلتي:
جدول ( :)3قيم معامل االتساق الداخلي لفقرات اداة الدراسة
الرقم

البعد

قيمة ألفا

املتغير املستقل

تمكين امل رأة

0.800

1

التمكين القيادي

0.701

2

التمكين القانوني

0.829

3

التمكين االقتصادي واملالي

0.826

املتغير التابع

نمو األعمال ال ريادية

0.845

1

عدد األعمال ال ريادية املسجلة

0.747

2

عدد األنشطة التي تمارسها األعمال

0.700

3

ربحية األعمال ال ريادية

0.721

4

عدد العام لين في األعمال الريادية

0.887

املصدر :من إعداد الباحثي ن في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي)(SPSS
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نالحظ من الجدول ( ) 3أن قيم معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا لفقرات أداة الدراسة تراوحت ( ،)0.887 – 0.701كما أن قيمة املعامل
لتمكين املرأة ( )0.800وقيمة املعامل لنمو األعمال الريادية بلغت( ،) 0.845وبالتالي تكون جميع القيم أكبر من ( )0.60وهذا مؤشر على االتساق بين
فقرات أداة ا لدراسة ،وموثوقية أداة الدراسة وإ مكانية االعتماد عليها إلجراء التحليل اإلحصائي.
اختبار االرتباط الخطي املتعدد ( :)M ulticollinearity
قبل ا لشروع في اختبار فرضيات الدراسة ،تم التأكد من خلو البيانات من ظاهرة االرتباط الخطي املتعدد ،إذ تشير هذه الظاهرة إلى وجود ارتباط
خطي شبه تام بين متغيرين أو أكثر ،يعمل على تض خيم قيمة معامل التحديد ( ) R2ويجعله أكبر من قيمته الفعلية ،كما تم احتساب قيمة معامل االرتباط
بين املتغيرات املستقلة ،حسب نموذج الدراسة ،وقد كانت النتائج كما يأتي:
جدول( :)4مصفوفة االرتباط للمتغي رات املستقلة
املتغير

التمكين القيادي

التمكين القانوني

التمكين ا القتصادي واملالي

التمكين القيادي
التمكين القانوني
التمكين ا القتصادي واملالي

1.000
**0.398
**0.271

1.000
** 0.528

1.000

(**) دال عند مستوى داللة 0.01

يبين الجدول ( )4أن أعلى معامل ارتباط كان بين املتغيرين (التمكين القانوني) و(التمكين االقتصادي واملالي) الذي بلغ ( ،)0.528وهذا يدل على عد م
ً
وجود ظاهرة االرتباط الخطي املتعدد بين املتغيرات املستقلة ،إذ ُت َعد قيمة معامل االرتباط التي تتجاوز ( )0.80مؤشرا على وجود مشكلة االرتباط الخطي
العالي املتعدد ،ولتأكيد ا لنتيجة السابقة ،تم احتساب معامل تضخم التباين كل من املتغيرات املستقلة للتأكد من وجود ارتباط خطي متعدد ،وكانت
النتائج كما يأتي:
جدول( :)5نتائج اختباراالرتباط املتعدد بين املتغي رات املستقلة
املتغير

معامل تضخم التباين VIF

T o lerance

التمكين القيادي

1.195

0.837

التمكين القانوني

1.536

0.651

التمكين االقتصادي واملالي

1.396

0.716

يبين الجدول ( ) 5أن قيم معامل تضخم التباين كانت جميعها أكبر من العدد ( )1وأقل من العدد ( ،)10كما كانت قيمة ) (Toleranceمحصورة بين
العدد ( )0.1والعدد) ، )1مما يشير إلى عدم وجود مشكلة االرتباط الخطي املتعدد بين متغيرات الدراسة.
َ
األساليب اإلحصائية املستخدمة :لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار صحة ف َر مضياتها تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي  ،وذلك
باستخدام الرزمة اإلحصائية (.)SPSS
اختبار فرضيات الدراسة:
في هذا الجزء من الدراسة نستعرض اختبار الفرضيات ،إذ تم إخضاع الفرضية الرئيسة والفرضيات املتفرعة عنها لتحليل االنحدار الخطي املتعدد
( .)Multiple linear regression
الفرضية الرئيسة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 0 .05لتمكين املرأة بأبعاده ( التمكين القيادي ،والتمكين القانوني،
والتمكين االقتصادي واملالي ) على نمو األعمال الريادية بأبعاده (النمو في عدد األعمال الريادية املسجلة ،والنمو في عدد األنشطة التي تقدمها األعمال
الريادية ،والنمو في ربحية األعمال الريادية ،والنمو في عدد العاملين في األعمال الريادية) في األردن.
جدول(*:)6نتائج اختبارأثر أبعاد تمكين املرأ ة على نمو األعمال الريادية
ملخص النموذج
املتغير التابع
نمو األعمال الريادية

Mo d el Summary
R2
R

تحليل التباين
A NO VA
Sig F
F

معامل االرتباط

معامل التحديد

املحسوبة

0.404

0.163

13.674

0.000

جدول املعامالت
البيان

C o effecient
B
الخطأ املعياري

T

Sig t

التمكين القيادي
التمكين القانوني

0.084

0.112

0.743

0.459

0.003

0.094

0.028

0.978

التمكين االقتصادي واملالي

0.407

0.088

4.613

0.000

* يكون التأثيرذا داللة إحصائية عند مستوى )(α ≤ 0 .05
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تشير نتائج الجدول( )6إلى أن معامل االرتباط )  (R = 0.404يشير إلى العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع ،كما أن أثر املتغيرات املستقلة
(أبعاد تمكين املرأة) على املتغير التابع (نمو األعمال الريادية) هو أثر ذو داللة إحصائية ،إذ كانت قيمة( )Fاملحسوبة هي ( ،)13.674وبمستوى داللة
)  (Sig=0.000وهو أقل من( ،)0.05إذ ظهر أن قيمة معامل التحديد )  (R2=0.163وهي تشير إلى أن ( ) %16.3من التباين في (نمو األعمال الريادية) يمكن
تفسيره من خالل التباين في (أبعاد تمكين املرأة) مجتمعة .أما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة( ) Bعند (التمكين القيادي) قد بلغت ( )0.084والخطأ
املعياري ( )0.112وأن قيمة(  ) tعنده ( ،)0.743وبمستوى داللة )  ، (Sig = 0.459مما يشير إلى أن هذا البعد غير معنوي .وظهرت ) (Bعند (التمكين
القانوني) بقيمة بلغت ( )0.003والخط أ املعياري ) )0.094وأن قيمة(  )tعنده هي ( ، )0.028وبمستوى داللـة )  ، (Sig = 0.978مما يشير إلى أن هذا البعد
غير معنوي .كما ظهرت )) Bعند (التمكين االقتصادي واملالي) بقيمة بلغت ( )0.407والخ ط أ املعياري ( )0.088وكانت قيمة ) ،)4.613( (tوبمستوى داللة
)  ، (Sig = 0.000مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنويً ،
وبناء على ما سبق ،ال نقبل الفرضية الرئيسة ونقبل الفرضية البديلة.
الفرضية الفرعية األولى :ال يوجد أثرذو دال لة إحصائية عند مستوى داللة( )α = 0 .05لتمكين املرأة بأبعاده ( التمكين القيادي ،والتمكين القانوني،
والتمكين االقتصادي واملالي) على النمو في عدد األعمال الريادية في األردن.
جدول( *:)7نت ائج اختبارأثر أبعاد تمكين املرأة على النموفي عدد األعمال الريادية
ملخص النموذج
املتغير التابع

تحليل التباين

Mo d el Summary
R2
R

A NO VA
Sig F
F

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

املحسوبة

0.319

0.102

24.021

النمو في عدد األعمال
الريادية

جدول املعامالت
البيان

C o effecient
B
الخطأ

T

Sig t

املعياري
0.000

التمكين القيادي

0.134

0.130

1.033

0.303

التمكين القانوني

0.007

0.121

0.060

0.952

التمكين االقتصادي
واملالي

0.473

0.097

4.901

0.000

* يكون التأثيرذا داللة إحصائية عند مستوى )(α ≤ 0 .05

تشير نتائج الجدول( )7إلى أن معامل االرتباط )  (R = 0.319يشير إلى العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع ،كما أن أثر املتغيرات املستقلة
(أبعاد تمكين املرأة) على املتغير التابع (النمو في عدد األعمال الريادية) هو أثر ذو داللة إحصائية ،إذ كانت قيمة ) ) Fاملح سوبة هي ( ،)24.021وبمستوى
داللة )  (Sig=0.000وهو أقل من( ، ( 0.05إذ ظهر أن قيمة معامل ا لتحديد )  (R2=0.102وهي تشير إلى أن ( )%10.2من التباين في (النمو في عدد األعمال
الريادية) يمكن تفسيره من خالل التباين في (أبعاد تمكين املرأة) مجتمعة .أما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة ) (Bعند (التمكين القيادي) قد بلغت
( )0.134والخطأ املعياري ( )0.130وأن قيمة ()tعنده ( ،)1.033وبمستوى داللة )  ، (Sig = 0.303مما يشير إلى أن هذا البعد غير معنوي .وظهرت )(B
عند (التمكين القانوني) بقيمة بلغت ) (0.007والخطأ املعياري ) (0.121وأن قيمة  tعنده هي ( ،)0.060وبمستوى دال لـة )  ، (Sig = 0.952مما يشير إلى أن
أثر هذا البعد غير معنوي .كما ظهرت) (Bعند (التمكين االقتصادي واملالي) بقيمة بلغت( )0.473والخطأ املعياري ( )0.097وكانت قيمة (،)4.901( )t
وبمستوى داللة )  ، (Sig = 0.000مما يشير إلى أن هذا البعد معنويً .
وبناء على ما سبق ،ال نقبل الفرضية الفرعية األولى ونقبل الفرضية البديلة.
الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد أثرذوداللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 0 . 05لتمكين املرأة بأبعاده ( التمكين القيادي ،والتمكين القانوني،
والتمكين االقتصادي واملالي) على النمو في عدداألنشطة التي تقدمها األعمال الريادية في األردن.
جدول(*:)8نتائج اختبارأثر أبع اد تمكين املراة على النمو في عدد االنشطة التي تقدمها األعمال الريادية
ملخص النموذج
املتغير التابع

النمو في عدد األنشطة التي تقدمها
األعمال ال ريادية

Mo d el Summary
R2
R

معامل
ا الرتباط
0.410

معامل
التحديد
0.168

تحليل التباين
A NO VA
Sig F
F

املحسوبة
42.723

جدول املعامالت
البيان

C o effecient
B
الخطأ

T

Sig t

املعياري
0.000

التمكين القيادي

0.094

0.120

0.782

0.435

التمكين القانوني

0.119

0.112

1.065

0.288

التمكين االقتصادي واملالي

0.574

0.088

6.536

0.000

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

تشير نتائج الجدول( )8إلى أن معامل االرتباط )  (R = 0.410يشير إلى العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع ،كما أن أثر املتغيرات املستقلة
(أبعاد تمكين املرأة) على املتغير التابع (النمو في عدد األنشطة التي تقدمها األعمال الريادية) هو أثر ذو داللة إحصائية ،إذ كانت قيمة ( )Fاملحسوبة هي
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( ،)42.723وبمستوى داللة )  (Sig = 0.000وهو أقل من ( ،)0.05إذ ظهر أن قيمة معامل التحديد )  (R2 =0.168وهي تشير إلى أن ( )%16.8من التباين
في (عدد األنشطة التي تقدمها األعمال الريادية) يمكن تفسيره من خالل التباين في (أبعاد تمكين املرأة) مجتمعة.
أما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة ) (Bعند (التمكين القيادي) قد بلغت ( )0.94والخطأ املعياري ( )0.120وأن قيمة ( )tعنده (،)0.782
وبمستوى داللة ) ، (Sig = 0.435مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي .وظهرت ) (Bعند (التمكين القانوني) بقيمة بلغت ( )0.119والخطأ املعياري
( )0.112وأن قيمة  tعنده هي ( ،)1.065وبمستوى دال لـة )  ، (Sig = 0.288مما يشير إلى أن هذا البعد غير معنوي .كما ظهرت) (Bعند (التمكين االقتصادي
واملالي) بقيمة بلغت ( )0.574والخطأ املعياري ( )0.088وكانت قيمة ( ،)6.536( )tوبمستوى دال لة )  ، (Sig = 0.000مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي.
ً
وبناء على ما سبق ،ال نقبل الفرضية الفرعية الثانية ونقبل الفرضية البديلة .
الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثرذوداللة إحصائية عند مستوى داللة( ) α = 0 .05لتمكين املرأة بأبعاده (التمكين القيادي ،والتمكين القانوني،
والتمكين االقتصادي واملالي) على النمو في ربحية األعمال الريادية في األردن.
جدول(* :)9نتائج اختبارأثر أبعاد تمكين املراة على النموفي ربحية األعمال الريادية
ملخص النموذج
املتغير التابع

تحليل التباين

Mo d el Summary
R2
R

معامل
االرتباط
0.271

النمو في ربحية األعمال
ال ريادية

معامل
التحديد
0.073

A NO VA
S ig F
F

املحسوبة
16.747

0.000

جدول املعامالت
البيان

C o effecient
B
الخطأ املعياري

التمكين القيادي

0.011

0.087

T

0.125

Sig t

0.901

التمكين القانوني

0.291

0.071

4.092

0.000

التمكين االقتصادي واملالي

0.059

0.076

0.775

0.439

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

تشير نتائج الجدول( )9إلى أن معامل االرتباط )  (R = 0.271يشير إلى العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع ،كما أن أثر املتغيرات املستقلة
(أبعاد تمكين املرأة) على املتغير التابع (النمو في ربحية األعمال الريادية) هو أثر ذو داللة إحصائية ،إذ كانت قيمة ( )Fاملحسوبة هي ( ،)16.747وبمستوى
داللة )  (Sig = 0.000وهو أقل من ( ، )0.05إذ ظهر أن قيمة معامل التحديد ) (R2=0.073وهي تشير إلى أن ( ) %7.3من التباين في (ربحية األعمال الريادية)
يمكن تفسيره من خالل التباين في (أبعاد تمكين املرأة) مجتمعة .أما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة ( ) Bعند (التمكين القيادي) قد بلغت ()0.011
والخطأ املعياري)  )0.087وأن قيمة ( )tعنده ( ،)0.125وبمستوى داللة )  ، (Sig = 0.901مما يشير إلى أن هذا البعد غير معنوي .وظهرت ( )Bعند (ا لتمكين
القانوني) بقيمة بلغت ( )0.291والخطأ املعياري( )0.071وأن قيمة ( )tعنده هي ( ،)4.092وبمستوى دال لـة )  ، (Sig = 0.000مما يشير إلى أن هذا البعد
معنوي .كما ظهرت ( ) Bعند (التمكين االقتصادي واملالي) بقيمة بلغت ( )0.059والخطأ املعياري)  )0.076وكانت قيمة ( ،)775( )tوبمستوى داللة (Sig
)  ، = 0.439مما يشير إلى أن هذا البعد غير معنويً .
وبناء على ما سبق ،ال نقبل الفرضية الفرعية الثالثة ونقبل الفرضية البديلة.
الفرضية الفرعية الرابعة :ال يوجد أثرذوداللة إحصائية عند مستوى داللة( ) α = 0.05لتمكين املرأ ة بأبعاده (التمكين القيادي ،والتمكين القانوني،
والتمكين االقتصادي واملالي) على النمو في عدد العاملين في األعمال الريادية في األردن.
جدول (*:)10نتائج اختبارأثر أبعاد تمكين املراة على النموفي عدد العاملين األعمال الريادية
املتغير التابع

النمو في عدد العام لين في األعمال
ال ريادية

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

Mo d el Summary

A NO VA

C o effecient

R

R2

F

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

املحسوبة

0.257

0.066

14.992

B

الخطأ
املعياري

Sig F

البيان

0.100

0.000

التمكين القيادي

0.134

T

1.345

Sig t

0.180

ا لتمكين القانوني

0.154

0.113

1.358

0.176

التمكين االقتصادي واملالي

0.362

0.094

3.872

0.000

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

تشير نتائج الجدول( )10إلى أن معامل االرتباط )  (R = 0.257يشير إلى العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير ا لتابع ،كما أن أثر املتغيرات املستقلة
(أبعاد تمكين املرأة) على املتغير التابع (النمو في عدد العاملين في األعمال الريادية) هو أثر ذو داللة إحصائية ،إذ كانت قيمة ) )Fاملحسوبة هي (،)14.992
وبمستوى داللة )  (Sig = 0.000وهو أقل من ( ، )0.05إذ ظهر أن قيمة معامل التحديد )  (R2=0.066وهي تشير إلى أن ( )%6.6من التباين في (النمو في
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عدد العاملين في األعمال الريادية) يمكن تفسيره من خالل التباين في (أبعاد تمكين املرأة) مجتمعة .أما جدول املع امالت فقد أظهر أن قيمة ( )Bعند
(التمكين القيادي) قد بلغت ( )0.134والخطأ املعياري( )0.100وأن قيمة ( (tعنده ( ،)1.345وبمستوى داللة )  ، (Sig = 0.180مما يشير إلى أن هذا البعد
غير معنوي .وظهرت ( ) Bعند (التمكين القانوني) بقيمة بلغت ) (0.154والخطأ املعياري( )0.113وأن قيمة ( )tعنده هي ( ،)1.358وبمستوى دال لـة (Sig
)  ، = 0.176مما يشير إلى أن هذا البعد غير معنوي .كما ظهرت( (Bعند (التمكين االقتصادي واملالي) بقيمة بلغت ( )0.362والخطأ املعياري( )0.094وقيمة
( ،)3.872( (tوبمستوى داللة )  (Sig = 0.000مما يشير إلى أن هذا البعد معنويً .
وبناء على ما سبق ،ال نقبل الفرضية الفرعية الرابعة ونقبل الفرضية
البديلة.
النتائج
يمكن تلخيص نتائج تحليل فرضيات الدراسة على النحو اآلتي:
• الفرضية الرئيسة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 0.05لتمكين املرأة بأبعاده مجتمعة على نمو األعم ال الريادية بأبعاده
مجتمعة في األردن  ،إذ ظهر أن قيمة معامل التحديد ) (R2=0.163وهي قوة تفسيرية موجبة تشير إلى أن ( )%16.3من التباين في ( نمو األعمال الريادية)
يمكن تفسيره من خالل التباين في (أبعاد تمكين املرأة) مجتمعة.
• تتفق هذه النتيجة مع دراسة ) (Basaffar et al. 2016التي أكدت أهمية الدور الذي تقوم به املؤسسات املعنية بتمكين املرأة  ،كذلك تتفق مع داسة
(  )Hattab, 2012التي أوصت بضرورة تقديم الدعم وتمكين املرأة الريادية.
بينت نتائج أ ثر املتغير املستقل تمكين املرأة على أ بعاد املتغير التابع وجود أ ثر للمتغير املستقل بأبعاده مجتمعة على كل بعد من أبعاد املتغير التابع
نمو األعمال الريادية  ،وقد جاءت نتائج الفرضيات الفرعية كما يأتي:
• الفرضية الفرعية األولى :يوجد أثر معنوي ألبعاد تمكين املرأة على النمو في عدد األعمال الريادية ،وقد كان األثر األبرز لبعد التمكين االقتصادي
واملالي ،وهذا تأكيد لنتائج الفرضية الرئيسة ،إذ مإ َّن النمو في األعمال الريادية بشكل عا م ،يحتاج لتوفير مصادر تمويل لهذه األعمال ويتفق ذلك مع
نتائج دراسة ) Bullough et al. (2015ودراسة ). Al-Dajani & Marlow (2016
• الفرضية الفرعية الثانية :يوجد أثر معنوي ألبعاد تمكين املرأة على النمو في عدد أنشطة األعمال الريادية ،وقد كان األثر األبرز لبعد التمكين
االقتصادي واملالي ،إذ يتطلب تنوع األنشطة توفر التمويل الالزم ملواجهة أي صعوبات خالل العمل ،دون التأثير على األنشطة األخرى التي تمارسها
األعمال الريادية .ويتفق هذا مع التوصيات في دور ريادة األعمال في تحسين مكونات مختلفة من النشاط التجاري التي وردت في دراسة .
• الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد أثر معنوي ألبعاد تمكين املرأة مجتمعة على النمو في ربحية األعمال الريادية ،وقد كان األثر األبرز لبعد التمكين
القانوني ،وهذا مؤشر على ضرورة وجود القوانين االستثمارية ،والتشريعات الداعمة لألعمال الريادية للمرأة ،ووجود التسهيالت واإلعفاءات الضريبية
التي تضمنها قوانين حماية األعمال الريادية لتحقيق العوائد واألرباح .تتفق النتائج مع دراسة ( )Coltz et al. 2015في أهمية البعد القانوني من األ بعاد
املمكنة لبيئة األعمال الريادية.
• الفرضية الفرعية الرابعة :يوجد أثر معنوي ألبعاد تمكين املرأة مجتمعة على النمو في عدد العاملين في األعمال الريادية ،وكان األثر األبرز لبعد
التمكين االقتصادي واملالي ،وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة (  )Rani, 2015التي أشارت إ لى أهمية تسهيل عملية وصول املرأة إلى مصادر
التمويل ومع دراسة الحوامدة  )2009( ،في اهمية التمكين املالي للمرأة.
التوصيات:
• االهتمام بالتمكين االقتصادي واملالي للمرأة؛ للقيام بدورها في املشاركة االقتصادية وتشجيعها على تنفيذ املشاريع واألعمال الريادية واستمرار دعم
منظمات املجتمع لهذا الدور.
• توفير برامج تمكين متخصصة تتمثل في برامج بناء قدرات املرأة الذاتية وتعزيزها في مجال التوجه نحو األعمال الريادية وإدارة أعمالها.
• ضرورة وجود استراتيجية وطنية لريادة األعمال في األردن تضمن توحيد جهود جميع الجهات واملنظمات املعنية؛ لتطوير آليات دعم األعمال الريادية
والرياديين في األردن  ،وتشجيع ريادة األعم ال النسوية.
• مراجعة التشريعات القانونية املتعلقة بممارسة األعمال وبما يتفق مع سهولة ممارسة األعمال الريادية  ،وتقديم برامج املساعدة القانونية  ،وسن
التشريعات ا لصديقة ملمارسة لألعمال الريادية.
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A b stract: This Study aimed to measuring the impact of women's empowerment in the growth of Women’s entrepreneurial
businesess in Jordan. This is an applied field study on number of civil society organizations which concerned with supporting
and empowering entrepreneurial women. (250) questionnaires were distributed all over study sample. (230) questionnaires
had been recovered. (16) Questionnaires had been subtracted. The distributed questionnaire has been developed by elite
professors, researchers and experts in the field of this study variable. To analyze the data that have been collected, widely SPSS
program had been used and statistical analysis had been adopted and used to describe the study sample and test hypotheses in
order to achieve the requested results of the Study.
Results indicated that there is a positive significant impact at the level of significance (α = 0.05) for women empwoerment which
represents the independent variable and its dimensions (Leadership empowerment,legal empowerment, economical and
financial empowerment) in entrepreneurial businesses growth and its dimensions (Growth in the number of entrepreneurial
businesess activities, growth in entrepreneurial businesess profitability, growth in the number of registered entrepreneurial
businesess, growth in the employee numbers of entrepreneurial businesess). The study showed that there is a significant impact
of economic and financial empowerment on the growth of entrepreneurial businesses.
The study recommends the need for adopting national strategies that support entrepreneurial besnisses in general, and women’s
entrepreneurial besnisses in particular, and to continue supporting women empowerment.

K eywords: Women’s empowerment; Entrepreneurial Besnisses; Women’s Entrepreneurship; Entrepreneurship.
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Abs tract: This study aims to identify the most important determinants of economic growth in a sample of six
countries from the Middle East and North Africa region. Two of which are from high-income countries, Bahrain and
Saudi Arabia, and two of the highest middle-income countries, Jordan and Lebanon, and two from lower Middle
income, namely Egypt and Morocco. They were chosen in addition to the classification of income groups, based on
data available to sample countries during the period 2001-2017. Augmented-Dickey-Fuller, a test of stationary of
endogenous and exogenous variables, and Granger Causality Analysis were used to infer the causal relationshi p
between these variables and economic growth. By applying Panel Data Analysis, according to Hausman Test, and by
comparison between the fixed and random effect models, the results showed a preference for the random effect
model. The results showed that the employment rate, foreign direct investment, gross national income, government
expenditure, and inflation were among the most important in determining economic growth in the region during
that period. All of them had a significant and positive impact on economi c growth, except for the rate of growth in
gross national income, which negatively affected the rate of economic growth. The pairwise Granger Causality
showed that unidirectional causality is running from foreign direct investment Gross Domestic Product growth
rates, from both Gross Capital Formation growth rates and Imports growth rates to Employment Ratio.
Unidirectional causality also runs from both of Exports growth rates, Gross Capital Formation growth rates, Imports
growth rates to Foreign Direct Investment as a percent of Gross Domestic Product. There is also unidirectional
causality from foreign direct investment and imports to unemployment.

Key words: Economic growth; GDP; FDI; Exports; Labor force; government expenditures; Inflation; Panel Data
Analysis; Unit root Test.

1. Introduction
Despite the fact that the case of economic growth had been examined by various researchers . Besides, the
determinants that increase or hinder economic growth between theoretical and empirical studies, but little
consensus has been reached and argued. The impact of the same determinant could be positive or negative or even
has no impact at all, depending on the difference in conditions or time or region. Region of the Middle East and
North Africa, through the period 2001-2017, faced vital global and national conditions affected the economic
performance. Since the September 11th attacks, 2001, energy crises 2003-2009, financial crises 2007-2009, oil
prices bubble 2008, sub-prime mortgage 2007-2010, and Arab Spring 2011 revolutions. There are few studies of
determinants of economic growth in the region through that period to the extent of our knowledge. This paper
contributes to fill the gap in this period.
This subject is very important all over the world, especially the developing countries , and more especially the
Middle East and North Africa (MENA) region. Achieving strong and sustainable economic growth plays an important
role in reducing poverty, creating jobs, and improving standards of living. Those among reasons that caused the
explosion of revolutions in the region. The contribution of this study, not only to explore major determinants of
economic growth but also to find out causal relationships between those determinants and economic growth.
Although economic growth in the MENA region slowed down from 0.8 percent in 2018 to 0.1 percent in 2019,
it is projected to increase to 2.4 percent in 2020. An increase in growth rates is expected to be affected by supporting
higher investments and continued reforms efforts. However, challenges such as high unemployment and inflation
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rates, political instability, global trade tensions and uncertainty, and many others, still need to be resolved by more
sustained growth. (World Bank 2020).
To face these challenges, it is important to define major factors that contribute to economic growth. There are
several studies in the era of economic growth either in a sample of countries such as (Dewan and Hussein, 2001,
Makdisi et al., 2006; Kabir, 2003; Al-Iriani, 2007; Alguacil et al., 2011; Levina, 2011; Hossain, 2016; Sheshgelani and
Badri, 2017), or in a single case country (Piazolo, 1996; Abou-Stait, 2005; Amin, 2011; Havi et al., 2013). Foreign
Direct Investment, Exports, Gross Capital Formation, Labor Force, Inflation Rate, Government Expenditures, among
most factors that included in those studies.
As economic performance varies across countries and regions, especially, the MENA region relative to the rest
of the world (Makdisi et al., 2006). The main objective of this study is to discover the key determinants that maintain
economic growth, in a sample of six countries from MENA region. Namely, Bahrain, Saudi, Jordon, Lebanon, Egypt
and Morocco through the periods from 2001 until 2017. Choosing these countries from the region, due to data
availability for all countries for all years.
In particular, this paper tries to empirically find out the determinants of economic growth and investigate the
direct linkage between them. To achieve this object, the paper is structured as follows: in section 2, the Review of
Li terature has been introduced. Section 3 describes the D ata and Vari ables. The Res earch M ethodology are
presented in section 4. In section 5, the Res ults and Discussion have been discussed. Finally, the Conclusion and
Pol icy Implications has been introduced in section 6.

2. Review of Literatures
Among several type of research investigates determinants of economic growth within the frame of economic
growth theory. This study limited the literature review by starting with some influential studies, then some of the
major empirical studies focusing on developing countries especially, MENA region.
Within the framework of economic growth, two important theories include much of the studies argue the
determinants of economic growth. These theories are the neoclassical theory (exogenous growth theory) and
endogenous growth theory. Their main concentration was on factors such as physical and human capital
accumulation (Solow1956; Romer, 1986; Lucas, 1988 and others).
Solow, 1956, explained the economic growth by capital accumulation, human capital or population growth,
and an increase in productivity. Its core was the neoclassical production function. Romer, 1986; specified a model
of long-run growth in which knowledge is assumed to be an input in production that has increasing m arginal
productivity. His model was essential with endogenous technological change instead of that based on diminishing
returns. Lucas (1988), Sergio, (1991), omitted technological change and replaced with investment in human capital,
which has a spillover effect on the economy.
There is a vast empirical study on determining key macroeconomic factors of economic growth. Most
econometric methodologies adopted on these studies include cross -country, panel data, and single-country
regression analysis.
Study of Dollar (1992), covered the period 1976-1985 in 95 developing countries. Using a cross - sectional
regression analysis, the study showed that key determinants with significant impact on growth include investment
rate that is positively associated with economic growth, and real exchange rate that is negatively associated with
economic growth.
Most and Van Den Berg (1996), examined empirical evidence for 11 Sub-Saharan African countries. They used
a country-specific time series regression instead of cross- section. Analysis. They focused on the relation between
economic growth and three sources of investments funds that are: foreign aids, foreign direct investments, and
domestic savings. The study showed that, while foreign direct investment is positi vely and significantly associated
with economic growth in Ivory Coast, Niger, Kenya and Togo; associated negatively and significantly in Mauritius
and Rwanda. This mixture of results across the 11 countries, implying that it is not possible to rank one source of
investment ahead of any other.
Piazolo (1996): aimed to determine factors of growth in Indonesia. Using time series analysis over 1965-1992
period. He investigated that human capital, investment, government consumption, imports and inflation, enhance
economic performance in the long run, while in the short run, the effect of exports is strongly positive.
Barro (2003), studied 87 developing and developed countries through the period 1965-1995 and investigated
from cross-country panel regression that the differences in per capita growth rates relate to a set of variables. For
a given per capita GDP and human capital, growth depends positively on the rule of law and investment ratio. It
depends negatively on the fertility rate, the ratio of government consumption to GDP, and the inflation rate. It also
revealed that growth increases with favorable movements in terms of trade and with increased international
openness.

185

Global Journal of Economics and Business, 9(1) (2020), 184-197

Macroeconomic determinants of economic growth using panel data analysis

Ibrahim & Morad

Chang and Mendy (2012), examined the effects of trade policies on economic growth in Africa. Using panel
fixed effect regression model of 36 African countries, covering the period 1980-2009, the results illustrates that
openness in trade and investment are positively and significantly related to economic growth. However, foreign aid,
gross national savings and investments have negative impact on both Gross Domestic Product (GDP) growth. Their
most important result to this study is that Middle East and North Africa, is the best one in generating positive GDP
growth from Foreign Direct Investment (FDI), followed by Middle Africa, then East Africa, followed by West Africa,
compete for the third and fourth position consequently.
Both exports and imports represent a degree of openness and Globalization indicator which has been a
meaningful effect on economic growth in many studies. Several studies examined their influence on economic
growth (Saaed and Hussain 2015; Sheshgelani and Badri, 2017).
Although exports play an important role in easing the pressure on balance of payment and creating job
opportunities, and represent one of the most important sources of income and employment, its causality effect with
economic growth has been subject to empirical researches. Abou-Stait (2005) examined the causal relation between
exports, imports and GDP. Applying cointegration and causality analysis for Egypt over the period 1977-2003, the
results supported that both exports, imports, and GDP, are not cointegrated and exports Granger cause GDP growth.
But they don’t support the Granger causality between exports and capital formation.
Although the study of Kabir (2003), used a panel of 95 countries and 8 MENA countries over the period 19802001, the results found that domestic and foreign investments, positively influence GDP growth, but, government
expenditures, human capital, and inflation rate significantly negative at 0.1 percent. However, comparing the results
of all countries in the study, GDP growth in MENA countries, was poorly explained by those factors.
Over the years, countries have been made a lot of economic reforms to diversify products and sources of
income. Attracting FDI instead of discouraging it, was among these reforms. Many studies showed that FDI is more
stable than other forms of capital flows, It helps in accumulating capital as a source of investments, creates jobs,
increases competition and transfers technology to the host country, (Ajayi, 2006; Moussa et al, 2016).
Others examined the relation between FDI and economic growth (Kabir, 2003; Al-Iriani, 2007; Alguacil et al.,
2011; Levina, 2011; Havi et al., 2013).
When Makdisi et al. (2006) studied the determinants of growth in MENA region through the period 1960-1998,
they used cross- country regression analysis. They found that capital is less efficient, trade openness less beneficial
to growth. That was because of economic growth pattern in MENA region, which referred to heavy reliance on oil,
weak economic base, high population growth and unemployment rates, dominant of the state in the economic
sector, low level of integration with the world, underdeveloped financial and capital markets, underdeveloped
institutions, and low rates of returns on human and physical capital. They also concluded that the quality of
institutions and human capital accounted for low economic performance of MENA countries.
Al-Iriani (2007), examined the causality relation between FDI and economic growth. Panel data of six
countries comprising the Gulf Cooperation Council (GCC), is used, through the period from 1970 till 2004. The
results revealed that there is a strong causal link from FDI to GDP and vice versa in the GCC. Thus, FDI enhances
economic growth, and more economic growth leads to attracting more FDI inflows in Gulf Countries.
Levina (2011) and Alguacil et al., (2011), investigated the role of FDI in developing countries. Applying cross country regression on a sample of26 developing countries from Latin Ameri ca and Asia, between 1976 and 2005,
in the first study, and 52 developing countries, in the second study, including, Egypt, Bahrain, Jordan, and Morocco,
from MENA region through the period 1995-2009. Both studies indicated positive relation between FDI and
economic growth. However, the study of Alguacil et al., (2011), showed independent effect of FDI on economic
growth in the lower income countries in the sample.
Although FDI continued to be an important subject for its positive role in economic growth (Hossain, 2016;
Sheshgelani and Badri, 2017), benefits from FDI in the higher income countries, depend on considerations of
macroeconomic and institutional environment, Havi et al, (2013). On the contrary, according to Bouchoucha and
Bakari, 2019, domestic investment and foreign direct investment have a negative effect on economic growth in the
long run. However, in the short run, only domestic investment causes economic growth.
Relation between government consumption expenditures and economic growth had a great deal of interes t
among researchers, not only for theoretical importance, but also for policy decisions (Piazolo, 1996; Dewan and
Hussein, 2001; Amin, 2011; and Havi et al., 2013). However, the results are differed. Chimobi, 2009, suggested that
relation runs from government consumption expenditures to income, depending on Keynesian theory and public
expenditure. On the other hand, Amin, 2011; proposed that the relation runs from income to public expenditures.
Although the relation between inflation and economic growth is of great interest in macroeconomics, the exact
relationship is not defined and still opened. In general, inflation has a negative effect on economic growth (Gillman
and Harris, 2010; Baharumshah et al. 2016). In addition to this opinion, empirical findings provide three other
insights in that matter. The first is that in inflation doesn’t have any influence on economic growth (Cameron et al.,
1996). The second is that inflation has a positive effect on economic growth (Benhabib and Spiegel, 2009). The third
186
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type of relation reveals that inflation affects economic growth according to certain thresholds (Aydin et al., 2016 ;
Vinayagathasan, 2013; Tung and Thanh, 2015), or differentiate between developed and developing countries
(Abbott and De Vita, 2011). Our study tries to investigate which type of relationship between inflation and economic
growth, if any.

3. Data and Variables
The data used are extracted from the World Bank (world development indicators, database archives). The
study covers the period 2001-2017 for six countries include Bahrain, Jordan, Egypt, Lebanon, Morocco, and Saudi
Arabia. The availability of all data covering the whole period was among the important reasons for choosing these
countries.
3. 1 Economic Growth and other Variables
The study employs various variables that may influence economic growth. Real Gross Domestic Product (GDP)
growth rates (Y1), and real GDP per capita growth rates (Y2) were used as dependent variables, reflecting annual
growth rates between 2001 and 2017. Suggested independent variables, X1…, X10 have been chosen among the
most important determinants of economic growth in most theoretical and empirical studies. Also, according to the
availability of data through the period of study in all countries in the sample.
X1, (EMPL): Employment to Population Ratio.
X2, (EX): Exports Growth Rates.
X3, (FDI): Foreign Direct Investment as a percent of GDP.
X4, (GGC): General Government Final Consumption Expenditures Growth Rates.
X5, (GNI): Gross National Income Growth Rates. X6, (GNI): Per Capita Growth Rates.
X7, (GCF): Gross Capital Formation Growth Rates. X8, (M): Imports Growth Rates.
X9, (INF): Inflation Rates Annually.
X10, (UNEMPL): Unemployment as a ratio of total labor force.
3. 2 Descriptive of Variables
Table one shows the descriptive statistics of variables, and table two indicate the correlation among the
variables.
Table one shows that average growth rates of GDP and GDP per capita are 4.2% and 1.1, respectively. Maximum
and Minimum GDP growth rate among the samples through the period is 11.24% and -2.8% annually, respectively.
However, that of GDP per capita are 8.5 and -5.4 %. The average mean of employment to population ratio is 47.2%,
maximum and minimum are 71.7% and 33.3%. The mean of export growth rates through the period is 5.5%, ranging
between 86% in its maximum level and -15% in the minim. Mean FDI to GDP ratio is 5.01%, while the maximum
and minimum ratios are 23.5%, -0.32%. Mean growth rates of imports, and inflation and unemployment ratios are
6.5%, 4.5%, and 8%. Maximum and minimum for them are 52.5%, -20.3% for imports, 22.9, -16.9 for inflation, and
15.3, 0.8 for unemployment, respectively.
Tab le (1): Descriptive Statistics
Y1

Y2

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X1 0

Mean

4.28

1.18

47.22

5.51

5.02

4.23

4.23

1.13

6.83

6.54

4.59

8.06

Med i an

3.96

1.22

44.00

3.42

3.85

3.48

3.74

1.21

6.21

4.47

3.17

8.73

Maxi mum

11.24

8.60

71.74

86.04

23.54

23.59

23.25

18.09

37.06

52.51

22.93

15.30

Mi n imum

-2.82

-5.49

33.34

-15.03

-.32

-17.39

-10.23

-14.56

-29.31

-20.33

-16.91

.84

S t d . Dev.

2.60

3.11

10.83

12.40

4.50

6.03

4.06

4.40

11.93

11.53

6.70

4.21

S k ewn ess

.19

.17

1.20

2.85

1.37

.33

.90

.30

.08

1.03

-.08

-.25

K u r tosis

3.26

2.74

3.36

18.88

5.07

5.36

8.75

6.11

3.11

5.24

4.58

2.14

J ar qu e-Bera

.89

.81

25.05

1208.76

50.19

25.47

154.18

42.56

.17

39.21

10.76

4.17

Pr o bability

.64

.67

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.92

.00

.00

.12

S um

436.55

120.18

4816.47

561.89

511.59

431.61

431.51

115.68

696.84

667.14

467.95

821.75

S u m Sq. D ev.

682.96

976.43

11851.78

15521.03

2046.57

3669.12

1662.51

1954.62

14369.19

13424.39

4531.14

1788.68

O b s ervations

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102
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From
table two, there
is a significantly
positivegrowth
correlation
GDP
(Y1) and all the independent variablesIbrahim
except employment
ratios X1 and X10. While GDP per capita (Y2) significantly correlates positively with X2 (export growth rates), X5 (GNI growth rates),
X6 (GNI per capita growth rates), X7 (Gross Capital Formation), X8 (imports growth rates) and X10 (unemployment ratio).
T able (2): Correlations Matrix
Y1
Pear son
C o r relation

Y2
1

N
Pear son
C o r relation
Y2

X1

X1 0

X1 0

.013

.260**

.403**

.223*

.686**

.620**

.514**

.287**

.299**

.035

.000

.895

.008

.000

.024

.000

.000

.000

.003

.002

.726

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

.822**

1

-.162

.303**

.184

.116

.594**

.765**

.392**

.311**

.185

.237*

.105

.002

.065

.247

.000

.000

.000

.001

.063

.016

102

102

102

102

102

102

102

102

102

.013

-.162

1

-.065

-.184

.194

.007

-.115

.112

.037

-.081

-.896**

S i g. (2-tailed)

.895

.105

.519

.064

.050

.944

.250

.262

.713

.420

.000

N

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

.260**

.303**

-.065

1

.036

-.078

.191

.235*

.077

.661**

.243*

.093

S i g. (2-tailed)

.008

.002

.519

.717

.435

.054

.017

.444

.000

.014

.351

N

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

.403**

.184

-.184

.036

1

.097

.220*

.096

.280**

.096

.132

.097

S i g. (2-tailed)

.000

.065

.064

.717

.334

.026

.340

.004

.336

.186

.333

N

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

.223*

.116

.194

-.078

.097

1

.027

-.021

-.002

.173

.244*

-.157

S i g. (2-tailed)

.024

.247

.050

.435

.334

.784

.834

.982

.082

.014

.115

N

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

.686**

.594**

.007

.191

.220*

.027

1

.916**

.436**

.183

.122

.031

S i g. (2-tailed)

.000

.000

.944

.054

.026

.784

.000

.000

.065

.223

.755

N

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

.620**

.765**

-.115

.235*

.096

-.021

.916**

1

.370**

.218*

.067

.175

S i g. (2-tailed)

.000

.000

.250

.017

.340

.834

.000

.000

.027

.506

.078

N

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

.514**

.392**

.112

.077

.280**

-.002

.436**

.370**

1

.493**

.358**

-.113

S i g. (2-tailed)

.000

.000

.262

.444

.004

.982

.000

.000

.000

.000

.258

N

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

.287**

.311**

.037

.661**

.096

.173

.183

.218*

.493**

1

.444**

-.036

S i g. (2-tailed)

.003

.001

.713

.000

.336

.082

.065

.027

.000

.000

.723

N

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

.299**

.185

-.081

.243*

.132

.244*

.122

.067

.358**

.444**

1

.097

S i g. (2-tailed)

.002

.063

.420

.014

.186

.014

.223

.506

.000

.000

N

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

Pear son
C o r relation

.035

.237*

-.896**

.093

.097

-.157

.031

.175

-.113

-.036

.097

1

S i g. (2-tailed)

.726

.016

.000

.351

.333

.115

.755

.078

.258

.723

.331

N

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

Pear son
C o r relation
X9

X9

102

Pear son
C o r relation
X8

X8

102

Pear son
C o r relation
X7

X7

102

Pear son
C o r relation
X6

X6

Pear son
C o r relation

Pear son
C o r relation
X5

X5

N

Pear son
C o r relation
X4

X4

.000

Pear son
C o r relation
X3

X3

S i g. (2-tailed)

Pear son
C o r relation
X2

X2

.822**

S i g. (2-tailed)

Y1

X1

102

.331

102
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4. The Research Methodology
To analyze the empirical relationship between the (GDP) growth rates, real GDP per capita growth rates and
the explaining variables the panel data approach is used. Panel data, sometimes referred to as longitudinal data, is
data that contains observations about different cross-sections across time. Examples of groups that may make up
panel data series include countries, firms, individuals, or demographic groups. Like time-series data, panel data
contain observations collected at a regular frequency, chronologically. Like cross -sectional data, panel data contain
observations across a collection of individuals. Panel data contain more information, more variability, and more
efficiency than pure time-series data or cross-sectional data. It can detect and measure the statistical effects that
pure time series or cross-sectional data can't. On the other hand, panel data can minimize estimation biases that
may arise from aggregating groups into a single time series. Panel data can be balanced when all individuals are
observed in all time periods or unbalanced when individuals are not observed in all time periods. Panel data can be
used in economics, social sciences, medicine and epidemiology, finance, and the physical sciences.
(Wooldridge, 2003).
4. 1 Unit Root Test and Determination of Lag-Length
The classical regression model requires that the dependent and independent variables in a regression be
stationary in order to avoid the problem of what is called “spurious regression". To avoid spurious regression, a test
for stationarity of the endogenous and exogenous variables has been done using both Levin, Lin & Chu and
Augmented Dickey Fuller (ADF). Table three clarifies ADF statistics and corresponding critical values in their levels.
One of the most important issues in conducting the unit root test is to select the appropriate lag length. It is clear
that X2, X4, X8 are stationary in their level. X1 is stationary in the first difference form. However, the rest of the
variables are stationary in the first difference form. This means that all variables are stationary at five percent level
of significance, but X2, X4, and X8, with no difference, X2, by taking the second difference. And the rest of the
variables by taking the first difference.
Tab le (3): Unit Root Test
L ev el
Y1
Y2
X1

X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X1 0

L ev in, Lin & C hu
A DF
L ev in, Lin & C hu
A DF
L ev in, Lin & C hu
A DF

t - S tatistic
-0.76942
18.8628
-1.13347
21.6705
-0.16180
6.44240

Pr o b.
0.2208
0.0919
0.0414

L ev in, Lin & C hu
A DF
L ev in, Lin & C hu
A DF
L ev in, Lin & C hu
A DF
L ev in, Lin & C hu
A DF
L ev in, Lin & C hu
A DF
L ev in, Lin & C hu
A DF
L ev in, Lin & C hu
A DF
L ev in, Lin & C hu
A DF
L ev in, Lin & C hu
A DF

-4.21530
33.2514
-2.10048
27.7523
-4.60075
36.1154
-1.15790
24.0979
-1.46575
22.6243
-1.98470
24.6150
-2.84996
26.7729
-2.57996
19.4791
-1.77062
16.9964

0.000
0.0009
0.0178
0.0060
0.0000
0.0003
0.1235
0.0197
0.0714
0.0311
0.0236
0.0168
0.0022
0.0083
0.0049
0.0776
0.0308
0.1497

0.4357
0.8922

t - S tatistic
-4.81705
55.4691
-4.15469
50.0306
-5.40841
52.1500

D i fferen ce
Pr o b.
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

D egr ee
First
First
Second

-4.37626
35.5422

0.0000
0.0004

First

-4.73834
67.0154
-4.21971
63.6091
-5.94790
56.4015

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

First

-5.09714
49.9326
-2.87228
21.3133

0.0000
0.0000
0.0020
0.0460

First

First
First

First

4. 2 Granger Causality Test
To examine the linear causality between variables, and determine its direction, the Granger Causality Test has
been performed. The results of table four, indicate that Granger causality runs one-way only from Y1 to Y2.
Unidirectional causality is running from X3 to Y1, both of X7 and X8 to X1, both of X2, X7, and X8 to X3. There is also
unidirectional causality from X3 to X10, from X5 to X6, and from X8 to X10. This means that: FDI can cause real gross
domestic product rates. Unidirectional causality running from both EX, GCF and M to FDI, and from FDI and M to
UNEMP ratio. This refers to that although EX, GCF and M doesn’t cause GDP directly, they can indirectly affect GDP
through their impact on FDI, because of their Granger cause FDI. Hence, it is necessary for the countries in the region
to support activities that leads to more capital formation and opening all over the world to increase its share from
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the world economy, and attract FDI to faster economic growth. However, forms of FDI to MENA region lead to an
increase in imports and unemployment. This refers to the importance of concentrating on attracting forms of FDI
that create more jobs, to benefit from labor power in the region. In the same time, it is necessary for labor to enhance
their education, skills and training, to be able to deal with modern technological systems.
Tab le (4). Pairwise Granger Causality Tests
Pr o b.

F - S tatistic

0.3591

1.03649

6.E-06

13.9908

0.8892

0.11757

0.4738

0.75366

0.4702

0.76131

0.7792

0.25018

0.0167

4.29594

0.6501

0.43276

0.2960

1.23493

0.1642

1.84568

0.6967

0.36292

0.0608

2.89364

0.4700

0.76177

0.1082

2.28324

0.1593

1.87724

0.3831

0.97035

0.3923

0.94622

0.7844

0.24351

0.6690

0.40383

0.8630

0.14765

0.7130

0.33955

0.2213

1.53535

0.5071

0.68448

0.9437

0.05796

0.6080

0.50047

0.6811

0.38585

0.0751

2.67012

0.7372

0.30594

0.3330

1.11405

0.6927

0.36878

0.0330

3.55076

0.0432

3.26055

0.6813

0.38556

0.0047

5.71447

0.5559

0.59131

Obs
90

Nu ll Hypothesis:
Y2 does not Granger Cause Y1

Y1 does not Granger Cause Y2
90

X1 does not Granger Cause Y1

Y1 does not Granger Cause X1
90

X2 does not Granger Cause Y1

Y1 does not Granger Cause X2
90

X3 does not Granger Cause Y1

Y1 does not Granger Cause X3
90

X4 does not Granger Cause Y1

Y1 does not Granger Cause X4
90

X5 does not Granger Cause Y1

Y1 does not Granger Cause X5
90

X6 does not Granger Cause Y1

Y1 does not Granger Cause X6
90

X7 does not Granger Cause Y1

Y1 does not Granger Cause X7
90

X8 does not Granger Cause Y1

Y1 does not Granger Cause X8
90

X9 does not Granger Cause Y1

Y1 does not Granger Cause X9
90

X10 does not Granger Cause Y1

Y1 does not Granger Cause X10
90

X1 does not Granger Cause Y2

Y2 does not Granger Cause X1
90

X2 does not Granger Cause Y2

Y2 does not Granger Cause X2
90

X3 does not Granger Cause Y2

Y2 does not Granger Cause X3
90

X4 does not Granger Cause Y2

Y2 does not Granger Cause X4
90

X5 does not Granger Cause Y2

Y2 does not Granger Cause X5
90

X6 does not Granger Cause Y2

Y2 does not Granger Cause X6
90

X7 does not Granger Cause Y2
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0.4960

0.70703

0.3763

0.98860

0.6904

0.37216

0.2645

1.35097

0.7947

0.23044

0.5132

0.67230

0.1950

1.66651

0.5067

0.68531

0.4085

0.90473

0.0581

2.94314

0.5262

0.64685

0.1406

2.00778

0.0532

3.03663

0.4097

0.90171

0.7978

0.22652

0.7402

0.30184

0.7335

0.31107

0.0052

5.59186

0.6184

0.48333

0.0341

3.51650

0.4984

0.70219

0.7582

0.27773

0.6499

0.43309

0.0650

2.82269

0.4943

0.71039

0.1445

1.97947

0.0053

5.57118

0.9486

0.05278

0.6336

0.45876

0.4474

0.81186

0.4760

0.74882

0.9223

0.08100

0.4343

0.84233

0.8651

0.14521

0.2231

1.52698

0.1015

2.35038

0.3575

1.04106

0.7045

0.35178

0.9980

0.00198

0.3429

1.08400

Ibrahim & Morad

Y2 does not Granger Cause X7
90

X8 does not Granger Cause Y2

Y2 does not Granger Cause X8
90

X9 does not Granger Cause Y2

Y2 does not Granger Cause X9
90

X10 does not Granger Cause Y2

Y2 does not Granger Cause X10
90

X2 does not Granger Cause X1

X1 does not Granger Cause X2
90

X3 does not Granger Cause X1

X1 does not Granger Cause X3
90

X4 does not Granger Cause X1

X1 does not Granger Cause X4
90

X5 does not Granger Cause X1

X1 does not Granger Cause X5
90

X6 does not Granger Cause X1

X1 does not Granger Cause X6
90

X7 does not Granger Cause X1

X1 does not Granger Cause X7
90

X8 does not Granger Cause X1

X1 does not Granger Cause X8
90

X9 does not Granger Cause X1

X1 does not Granger Cause X9
90

X10 does not Granger Cause X1

X1 does not Granger Cause X10
90

X3 does not Granger Cause X2

X2 does not Granger Cause X3
90

X4 does not Granger Cause X2

X2 does not Granger Cause X4
90

X5 does not Granger Cause X2

X2 does not Granger Cause X5
90

X6 does not Granger Cause X2

X2 does not Granger Cause X6
90

X7 does not Granger Cause X2

X2 does not Granger Cause X7
90

X8 does not Granger Cause X2

X2 does not Granger Cause X8
90

X9 does not Granger Cause X2

X2 does not Granger Cause X9
90

X10 does not Granger Cause X2
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0.3150

1.17108

0.6105

0.49637

0.5824

0.54407

0.0722

2.71056

0.0141

4.48434

0.1085

2.27985

0.1388

2.02116

0.0264

3.79301

0.0920

2.45396

0.0268

3.77919

0.1804

1.74749

0.7378

0.30517

0.9219

0.08145

0.4483

0.80995

0.0344

3.50827

0.3880

0.95748

0.3165

1.16618

0.8230

0.19530

0.3343

1.10998

0.2758

1.30774

0.4445

0.81848

0.1474

1.95819

0.8447

0.16905

0.0092

4.95193

0.1416

2.00043

0.3364

1.10347

0.8600

0.15110

0.2180

1.55073

4.E-05

11.3024

0.1618

1.86078

0.7195

0.33050

0.2622

1.35978

0.4724

0.75662

0.9661

0.03448

0.7733

0.25784

0.5815

0.54567

0.4586

0.78668

0.8662

0.14391

0.7023

0.35482

0.1966

1.65829

Ibrahim & Morad

X2 does not Granger Cause X10
90

X4 does not Granger Cause X3

X3 does not Granger Cause X4
90

X5 does not Granger Cause X3

X3 does not Granger Cause X5
90

X6 does not Granger Cause X3

X3 does not Granger Cause X6
90

X7 does not Granger Cause X3

X3 does not Granger Cause X7
90

X8 does not Granger Cause X3

X3 does not Granger Cause X8
90

X9 does not Granger Cause X3

X3 does not Granger Cause X9
90

X10 does not Granger Cause X3

X3 does not Granger Cause X10
90

X5 does not Granger Cause X4

X4 does not Granger Cause X5
90

X6 does not Granger Cause X4

X4 does not Granger Cause X6
90

X7 does not Granger Cause X4

X4 does not Granger Cause X7
90

X8 does not Granger Cause X4

X4 does not Granger Cause X8
90

X9 does not Granger Cause X4

X4 does not Granger Cause X9
90

X10 does not Granger Cause X4

X4 does not Granger Cause X10
90

X6 does not Granger Cause X5

X5 does not Granger Cause X6
90

X7 does not Granger Cause X5

X5 does not Granger Cause X7
90

X8 does not Granger Cause X5

X5 does not Granger Cause X8
90

X9 does not Granger Cause X5

X5 does not Granger Cause X9
90

X10 does not Granger Cause X5

X5 does not Granger Cause X10
90

X7 does not Granger Cause X6

X6 does not Granger Cause X7
90

X8 does not Granger Cause X6
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0.5830

0.54300

0.5890

0.53264

0.7873

0.23979

0.5629

0.57864

0.3727

0.99843

0.3254

1.13764

0.7005

0.35750

0.7027

0.35432

0.8004

0.22325

0.3890

0.95462

0.1238

2.14127

0.7628

0.27159

0.7482

0.29112

0.6473

0.43712

0.0215

4.01875

0.5710

0.56415

0.8277

0.18957

Ibrahim & Morad

X6 does not Granger Cause X8
90

X9 does not Granger Cause X6

X6 does not Granger Cause X9
90

X10 does not Granger Cause X6

X6 does not Granger Cause X10
90

X8 does not Granger Cause X7

X7 does not Granger Cause X8
90

X9 does not Granger Cause X7

X7 does not Granger Cause X9
90

X10 does not Granger Cause X7

X7 does not Granger Cause X10
90

X9 does not Granger Cause X8

X8 does not Granger Cause X9
90

X10 does not Granger Cause X8

X8 does not Granger Cause X10
90

X10 does not Granger Cause X9

X9 does not Granger Cause X10

4. 3 Panel Data Analysis
All the data are analyzed using EViews 9. Panel data analysis is used to get the fixed and random effects models
where the sectors are the six countries.
Tables five and six, represent the fixed and random effect models for Y1 and Y2 as dependent variables,
respectively. The models are taken after eliminating X7 since it is significantly correlated with other independent
variables. To determine the right model between the fixed and random effects model, the Correlated Random
effects-Hausman test is conducted.
Hausman test for the Exogeneity of the Unobserved Error Component If the unobserved effects are exogenous ,
the FE and RE are asymptotically equivalent. This suggests the null hypothesis for the Hausman test:𝐻𝑜 : 𝛽̂𝑅𝐸 = 𝛽̂𝐹𝐸,
where 𝛽̂𝑅𝐸 and 𝛽̂𝐹𝐸 are coefficient vectors for the time-varying explanatory variables, excluding the time variables.
If the null hypothesis is rejected, we conclude that RE is inconsistent, and the FE model is preferred. If the null
hypothesis cannot be rejected, random effects is preferred because it is a more efficient estimator.
Based on the results of table seven. According to the Hausman test, the probability value here is 1.0000 that is
greater than 5% thereby we accept the null hypothesis and conclude that the random-effects model is appropriate.
The estimated model presented in equation (1.1) for Y1, then equation (1.2) for Y2.
𝒀 𝟏 = −𝟎. 𝟏𝟎𝟖 + 𝟎. 𝟖𝟎𝟗𝑿𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟑𝑿𝟐 + 𝟎. 𝟏𝟔𝟕𝑿𝟑 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟏𝑿𝟒 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟑𝑿𝟓 + 𝟎. 𝟐𝟕𝟗𝑿𝟔 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝑿𝟖 + 𝟎. 𝟎𝟕𝟑𝑿𝟗
+ 𝟎. 𝟎𝟗𝟗𝑿𝟏𝟎
(𝟏. 𝟏)

The estimated model shows that X1, X3, X4, X6, X9, are playing an important role in determining Y1, since thei r
values are significantly different from zero (the Prob.< 0.05).
With the increase in employment to population ratio, FDI to GDP ratio, and growth rates of both the
government final consumption expenditures, gross national income per capita, and inflation. The gross domestic
product real growth rates increase by 0.809, 0.167, 0.021, 0.279, and 0.073, respectively.
𝒀 𝟐 = −𝟎. 𝟏𝟎𝟔 + 𝟎. 𝟕𝟕𝟗𝑿𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟑𝑿𝟐 + 𝟎. 𝟏𝟓𝟖𝑿𝟑 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟎𝑿𝟒 − 𝟎. 𝟗𝟒𝟗𝑿𝟓 + 𝟏. 𝟐𝟔𝟕𝑿𝟔 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝑿𝟖 + 𝟎. 𝟎𝟕𝟏𝑿𝟗
+ 𝟎. 𝟎𝟖𝟗𝑿𝟏𝟎
(𝟏. 𝟐)

Equation 1.2 indicates that Y2 is affected significantly by both X1, X3, X4, X5, X6, X9. They all have a significant
positive effect except GNI. This means that with an increase in them and a decrease in X5 by one unit, Y2 will increase
by 0.78, 0.16, 0.02, 0.95, 1.27, and 0.07, respectively. It is clear that GNI per capita growth rates, followed by
employment to population ratio, are among the most important factors that determine GDP per capita growth rates.
According to R-squared that determines the model fitness, it is suggested that model estimation of Y2 is
more appropriate than Y1.
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Tab le (5): The Fixed and Random Effect Parameters for Y1
Var i able

F i xed effect equations

R an d om effect equ ations

C o efficien t

S t d . Error

t - S tatistic

Pr o b.

C o efficien t

S t d . Error

t - S tatistic

Pr o b.

C

-0.048177

0.076989

-0.625761

0.5316

-0.108624

0.077135

-1.408226

0.1594

D ( X1,2 )

0.793448

0.108152

7.336416

0.0000

0.809928

0.109290

7.410835

0.0000

X2

0.012597

0.007092

1.776322

0.0760

0.013116

0.007135

1.838456

0.0663

D ( X3 )

0.170697

0.022862

7.466429

0.0000

0.166777

0.023138

7.208077

0.0000

D ( X4)

0.021107

0.008160

2.586617

0.0098

0.020851

0.008200

2.542626

0.0111

D ( X5)

0.014149

0.094690

0.149429

0.8812

0.013124

0.095139

0.137941

0.8903

D ( X6 )

0.279729

0.097142

2.879597

0.0041

0.279018

0.097601

2.858776

0.0043

X8

-0.009672

0.007212

-1.341190

0.1801

-0.005460

0.007839

-0.696506

0.4863

D ( X9)

0.073823

0.008340

8.851229

0.0000

0.072908

0.008405

8.674568

0.0000

D ( X1 0)

0.083008

0.115522

0.718550

0.4726

0.099462

0.116653

0.852634

0.3941

R - s quared

0.479558

0.480531

F - s tatistic

48.98092

109.9771

Pr ob (F-statistic)

0.000000

0.000000

Tab le (6): The Fixed and Random Effect Parameters for Y2
Var i able

F i xed effect equations

R an d om effect equ ations

C o efficien t

S t d . Error

t - S tatistic

Pr o b.

C o efficien t

S t d . Error

t - S tatistic

Pr o b.

C

-0.046954

0.074241

-0.632454

0.5272

-0.106550

0.074426

-1.431625

0.1525

D ( X1,2 )

0.763031

0.104357

7.311764

0.0000

0.779196

0.105451

7.389171

0.0000

X2

0.012004

0.006843

1.754257

0.0797

0.012514

0.006884

1.817789

0.0694

D ( X3 )

0.161853

0.022060

7.337078

0.0000

0.158008

0.022325

7.077679

0.0000

D ( X4)

0.020314

0.007874

2.579960

0.0100

0.020062

0.007912

2.535563

0.0114

D ( X5)

-0.948243

0.091367

-10.37836

0.0000

-0.949249

0.091797

-10.34070

0.0000

D ( X6 )

1.268603

0.093733

13.53425

0.0000

1.267906

0.094173

13.46364

0.0000

X8

-0.008975

0.006959

-1.289686

0.1974

-0.004842

0.007564

-0.640231

0.5222

D ( X9)

0.072384

0.008048

8.994355

0.0000

0.071487

0.008110

8.815068

0.0000

D ( X1 0)

0.072775

0.111468

0.652877

0.5140

0.088914

0.112556

0.789961

0.4297

R - s quared

0.527767

0.528679

F - s tatistic
Pr o b(F-statistic)

59.39375
0.000000

133.3571
0.000000

Tab le (7) : Results of Hausman Test for Estimating the Model

Prob.

C h i-Sq. d.f.

1.0000

10

C h i-Sq. Statistic Test Summary
0.000000 Cross-section random

Po ol: Untitled
T est cross-section random effects

Tab le (8): Inflation Rates in MENA Region 2001-2017
C o u n try

B HR

EG Y

JOR

LBN

MA R

SAU

A v erage

S er ies Name

2001

I n f lation, GDP
d ef lator
( an n ual %)
-3.36388

I n f lation, GDP
d ef lator
( an n ual %)
1.8677

I n f lation, GDP
d ef lator
( an n ual %)
0.780561

I n f lation, GDP
d ef lator
( an n ual %)
-1.52515

I n f lation, GDP
d ef lator
( an n ual %)
0.652318

I n f lation, GDP
d ef lator
( an n ual %)
-1.64668

I n f lation, GDP
d ef lator (annual
%)
-0.53919

2002

3.564642

3.165579

0.922245

4.921188

1.208544

5.956874

3.289846

2003

8.444944

6.777494

2.148814

1.581252

1.062605

2.316559

3.721945
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2004

10.99108

11.66991

3.091808

-0.94334

1.219221

11.05643

6.18085

2005

13.73499

6.21273

2.006611

-1.08953

1.190541

20.14964

7.034164

2006

8.842531

7.359978

10.65164

0.883365

1.548031

11.57239

6.809655

2007

8.435437

12.59574

5.050641

3.174304

3.595055

8.435381

6.881093

2008

11.36485

12.20398

19.8691

7.557046

4.530497

17.68983

12.20255

2009

-12.9938

11.18554

2.826198

10.29365

0.146912

-15.7132

-0.70911

2010

7.441015

10.10686

8.430456

0.237234

0.975622

17.19129

7.39708

2011

9.736422

11.66298

6.386513

3.361871

-0.69098

15.52939

7.664365

2012

3.010651

19.48288

4.500644

6.917134

0.369335

4.015515

6.382693

2013

0.384706

8.712675

5.599771

2.776972

1.307292

-1.21633

2.927513

2014

-1.67061

11.24762

3.444318

2.401874

0.37781

-2.27

2.25517

2015

-9.36838

9.93089

2.272429

2.605927

2.129048

-16.9085

-1.55644

2016

0.136394

6.245663

1.007518

1.388034

1.449833

-3.04643

1.196835

2017

5.842595

22.93255

1.654327

2.498198

0.787564

7.401725

6.852827

5. Results and Discussion:
The study examined macroeconomic determinants of economic growth in a sample of MENA region countries.
Depending on the availability of data in all countries in the sample through the entire period of the study. Our
findings provide a new vision through the conflict on the determinants of economic growth.
The study demonstrates the significant impact of human capital, foreign direct investment, general
government final consumption expenditures, growth national income and inflation on economic growth. It is
expressed by real gross domestic product per capita growth rates. This can be clarified as follows:
Firstly, the results support the influence of human capital and foreign direct investment on economic growth
in the MENA region. This is in accordance with the traditional theory of growth and classical factors of production.
It is also assured by the results of Kabir (2003), Sheshgelani and Badri, (2017), and Kabir, (2003).
Although Makdisi et al. (2006), showed that the least efficient investment and human capital in
the MINA region have been accounted for the poor performance of economic growth in the region. Differences in
results can be explained by differences in the periods covering both studies. Also, the reforms were taken by
countries in the region to attract foreign direct investments instead of discouraging and over the year. Besides, the
importance is given to human capital quantitatively and qualitatively. This suggests that success in attracting more
inflows of foreign direct investment, and increasing the labor ratio and their training can generate and faster
economic growth in the MENA region.
Secondly, the results obtained about general government consumption expenditures, show a different insight
on economic growth. While some studies suggested that government consumption is among determinants of
economic growth, and has a positive effect on economic growth, (Chimobi, 2009; Piazolo, 1996; Havi et al. 2013,
Anaman, 2006), others referred that its impact on economic growth is negative (Havi et al. 2013), and the others
proposed that government consumption is a result of economic growth (Amin, 2011). Our study results showed
that economic growth is positively influenced by the growth of government final consumption expenditures.
In addition, our estimates show that there is a significant positive relationship between inflation and economic
growth. This is may be accordance with the view that the inflation rate has a positive impact on economic growth
due to countries with low inflation rates. In contrast, to that, high inflation rates have a negative influence on
economic growth. This is clarified from data of inflation rates in table (8). Average inflation rate through the whole
period was between 12% in 2008, and -1.5 in 2015. Apart from these two years, inflation rates were low.

6. Conclusion and policy implications:
This paper examined the relationship between economic growth and macroeconomic economic determinants ,
in a sample of MENA region countries. The countries included in the sample are six countries. Two of them are from
high-level income namely: Bahrain and Saudi Arabia. Two from upper middle income, Jordan and Lebanon. The two
lower middle income namely Egypt and Morocco. Besides the income level classification, the availabi lity of data
among the whole sample was a determining factor in choosing the sample. The study covered the period 2001 2017, using panel Data technique in the analysis.
It is found that employment, foreign direct investment, government final consumption expenditures, gross
national income, Gross National Income and inflation are among the most important explanatory factors of
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economic growth. The most important factors that influence economic growth are GNI per capita, and employment
to population ratio. An increase in GNI per capita and employment by a unit increases GDP per capita growth rates
by approximately 1.3%, and 0.78, respectively.
Increase in Foreign Direct Investment, Government Final Consumption, Inflation, and a decrease in Gro ss
National Income, by one unit, will increase real Gross Domestic Product per capita growth rates by 0.16, 0.02, 0.95,
1.29, and 0.07, respectively.
Increasing Government final consumption growth rates by 1%, increases GDP per capita growth rates by 0.7%.
Increasing exports and decreasing imports by 1%, increasing economic growth by 0.03%.
Results of Granger Causality Test indicates that Unidirectional causality is running from foreign direct
investment to gross domestic product growth rates. This means that: foreign direct investment can cause real gross
domestic product rates. The policy implication of this positive causation, is why governments in the region need to
attract foreign direct investments to promote economic growth.
Unidirectional causality running from both exports, imports, and gross capital formation, to foreign direct
investments. Hence, to promote foreign direct investments, it is necessary for governments in the region to enhance
policies increase its share of the world trade, and support activities that leads to more capital formation, to foster
economic growth.
As there is unidirectional causality from foreign direct investment and imports to unemployment ratio, thus,
the risk included in attracting certain forms of foreign direct investments, that increase imports, and
unemployment. This refer to that governments in the region should give more attention for selecting forms of
foreign direct investments that benefit from abundant labor in the region and create more jobs.
Since labor force had a significant positive impact on growth in real growth domestic product per capita,
policies should be put in place to link corporate between educational institutions and foreign direct investments
affiliates and investments authorities to know what they need in terms of labor force.
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