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افتتاحية العدد
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:
َ
فإن املعرفة اليوم تعددت أبوابها وطرق الوصول إليها ،مملا أحدثته ثورة التكنولوجيا واملعلومات من تطور سريع على نطاق
ً
واسع في شتى امليادين؛ وفي املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال بإصدارها اإللكتروني نتطلع إلى أن نكون رافدا من روافد املعرفة،
ومنصة بحثية بمعايير عاملية ،ويأتي هذا العدد الثالث من املجلد 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 الخبراء واألساتذة واملختصين ضمن هيئتيه االستشارية
والتحرير ،وفي سبيل ذلك حرصت املجلة عل ى تحقيق أعلى املعايير الدولية للنشر العلمي الرصين من خالل توفير منصة نشر علمي
متميز ومفهرس في مجموعة من أهم قواعد البيانات العاملية املرموقة ،فباإلضافة إلى اشتراكها في القواعد العربية كدار املنظومة
واملنهل ومعرفة ،فقد دخلت املجلة مجموعة مهمة من قواعد البيانات العاملية كـ ( Ebsco, Doaj, Crossref, Google Scholar,
 ،)Research ID, J-Gate,وال زالت تسعى لالنضمام إلى قواعد مهمة أخرى ضمن مسيرتها نحو هدفها املنشود.
ونتطلع إلى مزيد من التطوير واملراجعة الدائمة لالرتقاء بمستوى وجودة النشر العلمي وتوفير منصة علمية بأعلى املعايير العاملية
لنسهم في هذا البناء الحضاري الكبير.
نسأل هللا تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد
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مدى تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات اإلستثمارية وأثرها على
ترشيد التكاليف في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية
وليد زكريا صيام
أستاذ في قسم املحاسبة -كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية -الجامعة الهاشمية -األردن
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فارس طلعت عبد العال
ماجستير محاسبة وتمويل -الجامعة الهاشمية -األردن
استالم البحث 2020/10/5 :مراجعة البحث 2020/11/2 :قبول البحثDOI: https://doi.org/10.31559/GJEB2020.9.3.1 2020/11/11 :

امللخص:
تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات اإلستثمارية وأثرها على ترشيد
التكاليف في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ،وبيان املعوقات التي قد ُت ّ
حد من تطبيق هذه األساليب.
ّ
تكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية املساهمة العامة املدرجة في سوق عمان املالي بداية عام 2020م ،وقد ّ
تم اختيار عينة
ّ
عشوائية من تلك الشركات قوامها ( )39شركة ،تمثل ما نسبته ( )%54.9من إجمالي الشركات املدرجة في سوق عمان املالي البالغ عددها ()71
شركة .تم توزيع ( )5استبانات لكل شركة من الشركات على العاملين فيها تشمل املديرين املاليين ونوابهم ومساعديهم ورؤوساء األقسام
املحاسبية فيها والعاملين في تلك األقسام ،حيث ّ
تم توزيع االستبانات واستردادها باليد ،وعليه بلغ عدد االستبانات املوزعة ( )195استبانة ،تم
استرداد ( )178استبانة منها ،واستبعاد ( ) 3استبانات لعدم اكتمال االجابات فيها ،وعليه بلغ عدد االستبانات املعتمدة لغايات التحليل
والبحث ( )175استبانة ،أي ما نسبته ( )%89.7من االستبانات املوزعة.
ّ
خلص الباحثان من خالل الدراسة إلى العديد من النتائج ،منها :تبين وجود تطبيق مرتفع ألساليب التدفقات النقدية املخصومة ،هناك
تفاوت في استخدام طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة حيث ّ
تبين ّأن االستخدام األكبر لطريقة
صافي القيمة الحالية ) ، (NPVيؤثر تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها بشكل كبير ،هناك بعض
املعوقات التي قد ّ
تحد من تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية وإن كانت هذه
املعوقات ذات تأثير منخفض وليست جوهرية.
في ضوء نتائج الدراسةَ ،
قدم الباحثان مجموعة من التوصيات ،منها :التنويع في أساليب التدفقات النقدية املخصومة وعدم التركيز
بصورة أساسية على طريقة صافي القيمة الحالية ّ
ألن لكل طريقة مزاياها وإيجابياتها التي تميزها عن باقي الطرق ،تعزيز إدراك القائمين على
الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية بإنعكاسات تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها،
العمل على معالجة املعوقات التي قد ّ
تحد من تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية
رغم عدم جوهريتها.
الكلمات املفتاحية :التدفقات النقدية املخصومة؛ صافي القيمة الحالية؛ معدل العائد الداخلي؛ مؤشر الربحية؛ فترة االسترداد املخصومة؛
ترشيد التكاليف؛ الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية.
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املقدمة:
لقد ساهم التطور العلمي واملعرفي والتقني وانتشار وسائل االتصاالت الحديثة واالنفتاح االقتصادي الواسع بين دول العالم املختلفة في تنوع
املشاريع االستثمارية املتاحة أمام املستثمرين ،غير ّأن هذا التنوع قد أوجد نوعا من الحيرة حول ماهية املشاريع التي يمكن أن تكون ذات جدوى أكثر من
غيرها .وقد ازدادت أهمية االستثمار وطرق إدارته وتقييمه في عاملنا املعاصر نتيجة انتشار التكنولوجيا املعلوماتية والتوسع في تطبيقاتها وظهور
االبتكارات املالية ،والذي ّأدى إلى ارتفاع حدة املنافسة وسهولة الحصول على املعلومات وتعدد االدوات االستثمارية املختلفة.
وبالرغم من املزايا العديدة التي تحققت بسبب التطورات االقتصادية واملعرفية إال أن األمر ال يخلو من املخاطر حيث ّأن هناك العديد من
املخاطر التي ترافق عملية االستثمار ،والتي يجب أخذها بعين االعتبار عند اتخاذ القرارات االستثمارية ،بعض تلك املخاطر خارجي أو منتظم (ويتمثل في
مخاطر معدالت أسعار الفائدة ،مخاطر انخفاض القوة الشرائية للنقود ،ارتفاع التكاليف ،العامل النفس ي لدى املستثمر ،املخاطر املحتملة على ميزان
املدفوعات فضال عن املخاطر السياسية) ،وبعضها اآلخر داخليأ وغير منتظم (ويتمثل في مخاطر االدارة ،مخاطر الصناعة ،مخاطر الرفع التشغيلي،
مخاطر الرافعة املالية) ،وللتغلب على تلك املخاطر يجب صياغة عقود االستثمار بدقة وبالشكل الذي يضمن توافر الشروط القانونية واملشروعة،
كذلك يجب تطبيق املبادىء االرشادية إلدارة املخاطر.
وقد رافق هذه التطورات االقتصادية واملعرفية انتشار طرق ووسائل ناجحة تعمل على تسهيل مهمة اتخاذ القرارات االستثمارية املثلى ،ومن بين
هذه الطرق ما يأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود في ظل ارتفاع معدالت التضخم وانعكاساتها على تكلفة رأس املال وانخفاض القوة الشرائية
لوحدة النقد والتي يطلق عليها عادة طرق التدفقات النقدية املخصومة لتقييم املقترحات االستثمارية ،والتي تتضمن العديد من الطرق ( Braun and
 )Tietz, 2017مثل :طريقة صافي القيمة الحالية  )NPV( Net Present Valueوطريقة معدل العائد الداخلي  )IRR( Internal Rate of Returnوطريقة
مؤشر الربحية  )PI( Profitability Indexوطريقة فترة االسترداد املخصومة  .)DPP( Discounted payback periodكما ّأن منها ما يتجاهل القيمة
الزمنية للنقود ويتعامل مع وحدة النقد اليوم وغدا وبعد غد على أنها ذات الوحدة النقدية وذات القوة الشرائية والتي يطلق عليها عادة الطرق التقليدية
لتقييم املقترحات االستثمارية ،والتي تتضمن العديد من الطرق مثل :طريقة فترة االسترداد  )PP( Payback Periodوطريقة معدل العائد املحاسبي
 )ARR( Accounting Rate of Returnوغيرها من الطرق.
لذا ،جاءت هذه الدراسة للتعرف على مدى تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات االستثمارية في الشركات الصناعية
املساهمة العامة األردنية ،وبيان أثر تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات االستثمارية في ترشيد التكاليف في الشركات
الصناعية املساهمة العامة األردنية ،مع دراسة املعوقات التي تحد من تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات االستثمارية في
الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية.
مشكلة الدراسة:
يتأثر نجاح اإلدارة والحكم على كفاءتها بمدى رشد وعقالنية القرارات التي يتم اتخاذها ،ولعل الرشد في اتخاذ القرار يعني اختيار البديل األمثل في
ضوء جمع البيانات الالزمة وتقييم كل بديل من حيث ما يحققه من منافع وتكلفة .ومن هذه القرارات التي يتوجب على إدارات الشركات العناية
والحرص عند اتخاذها القرارات االستثمارية ،ملا تتسم به من طول أجل ،ذلك ألن تلك القرارات ليس من السهل الرجوع عنها بعد اتخاذها ،كما أنها تؤثر
بشكل مباشر على تعظيم القيمة الحالية لثروة املساهمين ،لذا كان حريا بإدارات الشركات املختلفة أن تعمد إلى استخدام أساليب مالئمة لتقييم
املقترحات االستثمارية.
ورغم تأكيد وتوصية الكثير من الدراسات املطبقة في دول العالم املختلفة (حمودة وحمداوي2015 ،؛ Smolarski et. al., 2011; Bennouna et.
; )al., 2010; Khamees et. al., 2010على ضرورة تبني الشركات أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات االستثمارية إال أن الواقع
العملي يشير إلى وجود حجم فجوة كبير بين النظرية والتطبيق ،فالعديد من الشركات ال تزال تطبق أساليب تقليدية لتقييم املشاريع االستثمارية بعيدا
عن التدفقات النقدية املخصومة ،وهذا األمر ّ
يحمل تلك الشركات أعباءا كثيرة نتيجة الوصول إلى قرار خاطئ أو غير رشيد في بعض الحاالت.
من كل ما سبق ،فإن مشكلة الدراسة تكمن في بيان مدى استخدام (تطبيق) أساليب التدفقات النقدية املخصومة (صافي القيمة الحالية Net
 ،Present Valueمعدل العائد الداخلي  ،Internal Rate of Returnمؤشر الربحية  ،Profitability Indexفترة االسترداد املخصومة Discounted
 )payback periodفي اتخاذ القرارات االستثمارية ،وأثرها في ترشيد التكاليف في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ،ويمكن صياغة مشكلة
الدراسة بالتساؤالت التالية:
 .1ما مدى تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات االستثمارية في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية؟
 .2ما أثر تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات االستثمارية في ترشيد التكاليف في الشركات الصناعية املساهمة العامة
األردنية؟
459

Global Journal of Economics and Business, 9(3) (2020), 458-479

مدى تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات اإلستثمارية.....

صيام & عبد العال

 .3ما املعوقات التي تحد من تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات االستثمارية في الشركات الصناعية املساهمة العامة
األردنية؟
أهمية الدراسة:
تكتسب الدراسة أهميتها من مجموعة من النقاط ،يمكن إيجازها فيما يلي:
 .1تتعدد أساليب تقييم املقترحات االستثمارية التي تأخذ بعين االعتبار التدفقات النقدية املخصومة وتتنوع بين :صافي القيمة الحالية (،)NPV
معدل العائد الداخلي ( ،)IRRمؤشر الربحية ( ،)PIفترة االسترداد املخصومة ( ،)Discounted payback periodولكل أسلوب من هذه األساليب
أهميته البارزة بصورة منفردة وبصورة مجتمعة .لذا ّ
فإن أهمية هذه الدراسة تكمن في شمولية املوضوع الذي يتم دراسته ،حيث ّ
يعد موضوع
تقييم املشاريع االستثمارية من املواضيع الجادة والهامة.
ّ .2أن نجاح املشروع االستثماري يتوقف إلى حد كبير على مدى سالمة القرارات التي اتخذت في بداية حياته ،فقرار االستثمار يعتبر من القرارات
الهامة وربما ال يكون هناك قرار في قطاع األعمال أهم وأخطر من قرار االنفاق الرأسمالي ،وبالتالي فإن عملية تقييم املقترحات االستثمارية ال يمكن
أن تتم بالصورة املنشودة والعقالنية املطلوبة دون استخدام أدوات وأساليب التقييم املتاحة أمام متخذ القرار للمفاضلة بين بدائل القرارات
االستثمارية املختلفة واملعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة.
ّ
ّ .3أن مجتمع هذه الدراسة قطاعا حيويا وفاعال في االقتصاد األردني ،وهو قطاع ديناميكي واعد تسعى الجهات املنظمة له نحو توظيف طاقاته
ّ
وإمكاناته الحيوية الخالقة لتوسيع حجم أنشطته من خالل اعتماد استراتيجيات واقعية وتطلعات مستقبلية قابلة للتحقق تعمل على تعزيز دوره
االقتصادي وتعزيز وضعه التنافس ي من خالل اتخاذ قرارات متميزة بعقالنيتها مع بذل العناية املهنية القصوى عند اتخاذها.
ّ
ّ .4أنها تبحث في بيان أثر تطبيق أساليب التقييم املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها ،ذلك ألن ترشيد
التكاليف وتخفيضها ّ
يعد العمود الفقري في نجاح الشركة في املحافظة على أموالها واستثمارها بالشكل األمثل ،وصونها من الضياع واالهمال،
واالستفادة منها في تعظيم ربحية الشركة واستقرارها ونموها.
 .5أن معرفة أساليب تقييم املقترحات االستثمارية ،ومعرفة املعوقات التي قد تحد من تطبيقها في سبيل ترشيد التكاليف في الشركات الصناعية
املساهمة العامة األردنية ،له تأثير كبير على أداء هذه الشركات ،مما يستوجب تسليط الضوء عليها في الدراسات العلمية امليدانية.
ّ
 .6أن هذه الدراسة تعد من الدراسات الحديثة التي تربط بين استخدام (تطبيق) أساليب التدفقات النقدية املخصومة (صافي القيمة الحالية Net
 ،Present Valueمعدل العائد الداخلي  ،Internal Rate of Returnمؤشر الربحية  ،Profitability Indexفترة االسترداد املخصومة
 )Discounted payback periodفي اتخاذ القرارات االستثمارية ،وترشيد التكاليف في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ،والذي
ينعكس إيجابا على نجاح الشركات الصناعية املساهمة العامة في ظل حدة املنافسة بين الشركات في القطاع الصناعي على املستوى املحلي
واإلقليمي .والذي ينبغي أن ال يغيب عن ذهن القائمين عليه أن النجاح في املنافسة يجب أن يقوم على أساس تقديم املنتجات املتميزة بالجودة
العاملية وبأقل التكاليف املمكنة ،والقدرة على مسايرة التطورات ومواكبة التطلعات املستقبلية ،مما يستوجب بذل أقص ى درجات العناية الالزمة
للوصول إلى قرارات رشيدة عند تقييم املقترحات االستثمارية والحصول على تطمينات معقولة بأن تلك القرارات تخلو من أية ممارسات مضللة.
أهداف الدراسة:
يسعى الباحثان من خالل هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات االستثمارية وأثرها
على ترشيد التكاليف في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية .ويمكن صياغة األهداف الفرعية للدراسة على النحو التالي:
 .1التعرف على مدى تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات االستثمارية في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية.
 .2بيان أثر تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومةعند اتخاذ القرارات االستثمارية في ترشيد التكاليف في الشركات الصناعية املساهمة
العامة األردنية.
 .3التعرف على املعوقات التي تحد من تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات االستثمارية في الشركات الصناعية
املساهمة العامة األردنية.
الدراسات السابقة وما يميز الدراسة الحالية عن سابقاتها:
هناك ندرة في الدراسات التي ربطت بين تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات االستثمارية وأثرها على ترشيد التكاليف
في الشركات الصناعية بصفة عامة وفي البيئة األردنية بصفة خاصة ،إال ّأن هناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت مدى تطبيق أساليب
التدفقات النقدية سواء املخصومة أو غير املخصومة وتأثيراتها وانعكاساتها بصورة غير مباشرة ,ومن تلك الدراسات:
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• دراسة هشام ( ،)2019والتي هدفت إلى التعرف على أهم األساليب والنماذج الرياضية املستخدمة في تقييم واختيار املشاريع االستثمارية،
ودراسة مدى فعاليتها ،وما أهم املعايير املطبقة في مجال تقييم واختيار املشاريع االستثمارية على مستوى البنوك التجارية الجزائرية محل
الدراسة ،وهل عمليات التقييم تتم في ظل ظروف االستثمار املختلفة أم يتم االكتفاء بحالة التأكد املفترضة فقط .كما هدفت إلى التعرف على
مدى اعتماد البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسة في تقييمها للفرص االستثمارية على مجموعة من املعايير أو االكتفاء بمعيار واحد من أجل
اختيار البديل االستثماري األفضل ،وأخيرا التوصل إلى أهم الصعوبات والنقائص التي تواجه عملية تطبيق النماذج الرياضية في تقييم املشاريع
االستثمارية .أجريت الدراسة على الفترة ( )2018 – 2014وشملت ثالثة بنوك تجارية جزائرية تحتل مكانة كبيرة في النظام البنكي الجزائري ،وهي:
البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية املحلية وبنك الفالحة والتنمية الريفية ،وذلك من خالل الحصول على دراسات ملشاريع تم تمويلها على
مستوى هذه البنوك .توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ،منها :اعتماد البنوك الثالثة في عملية التقييم املالي للمشاريع التي تتقدم بطلب
للتمويل على معيار صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي وفترة االسترداد البسيطة وفي ظل حالة التأكد التام مع األخذ بعين االعتبار
افتراض أن املشاريع يمكن أن تتعرض إلى هامش معين من الخطر مثل افتراض ّ
تغير معدل الخصم املعتمد عليه في عملية التقييم .إ ّن االكتفاء
باملعايير املستخدمة في تقييم البدائل االستثمارية في ظل ظروف التأكد التام غير كافية واالعتماد عليها لوحدها مع إهمال ظروف املخاطرة وعدم
التأكد من شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية غير موفقة إذ أن املخاطر التي تواجه املشاريع االستثمارية ال يمكن التنبؤ بها بصفة نهائية
وقطعية كما ال يمكن تجنبها بصفة كلية .في ضوء نتائج الدراسة ّ
قدم الباحث مجموعة من التوصيات ،منها :ضرورة عدم االكتفاء بمعايير التأكد
التام في عملية التقييم املالي للمشاريع االستثمارية ،بل يجب االعتماد على مختلف النماذج الرياضية التي تأخذ بعين االعتبار كل من ظروف
املخاطرة وعدم التأكد باعتبار أن هذه الحاالت تعكس بيئة االستثمار بواقعية أكبر وبشكل حقيقي أكثر دقة.
• دراسة نور الدين ( ،)2019والتي هدفت إلى تحديد دور دراسات الجدوى في تقييم وتمويل مشاريع القطاع الخاص ومدى األهمية التي يوليها
املستثمر لهذه الدراسات ،ومعرفة مدى االرتباط بين استخدام هذه الدراسات ونجاح املشاريع الصغيرة واملتوسطة ،ورصد أهم األسباب التي
تعيق إعداد واستخدام دراسات الجدوى في هذه املشاريع .لتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد عينة عشوائية مكونة من ( )201مشروع شملت
خمس واليات في منطقة الجنوب الشرقي الجزائري (ورقلة ،بسكرة ،غرداية ،األغواط ،الوادي) وتتوزع هذه املشاريع من حيث طبيعة نشاطها إلى
مشاريع خدمية وتجارية وصناعية وزراعية ومشاريع البناء واألشغال العامةّ .
تم توزيع استبانة على مالك كل من هذه املشاريع ،كما تم االعتماد على
املقابالت لدعم تفسير النتائج ،وأسلوب تحليل الوثائق املجمعة من بعض املؤسسات البنكية .أظهرت نتائج الدراسة أن هناك اختالف وتفاوت في
مستوى الوعي بأهمية دراسات الجدوى بين القائمين على املشاريع الصغيرة واملتوسطة ،كما ّ
تبين أن هذه الدراسات ال تتم باملستوى املطلوب
تحد من إعدادها واستخدامها .وقد ّ
لوجود معوقات ّ
قدم الباحث مجموعة من التوصيات ،منها :العمل على تطوير نظام تقييم واختيار املشاريع
من خالل رفع كفاءة أساليب التقييم واالختيار وتحسين نظم املعلومات املرتبطة بها .ضرورة إنشاء تجمعات ومراكز بحث تهتم بتقييم املشاريع
االستثمارية (صغيرة ومتوسطة الحجم) تضم عددا من املختصين في مختلف املجاالت القانونية والبيئية والفنية والتسويقية واملالية.
• دراسة نور الهدى ( ،)2018والتي هدفت إلى إبراز دور دراسة الجدوى االقتصادية في تقييم املشاريع االستثمارية من خالل الوقوف على واقع
إعداد وتطبيق دراسة الجدوى للمشاريع املمولة من طرف بنك القرض الشعبي الجزائري (فرع والية البويرة) كدراسة حالة ،إضافة إلى محاولة
الوقوف على أهم معوقات إعداد دراسة الجدوى االقتصادية لعينة من املشاريع التي ّ
تم تمويلها من بنك القرض الشعبي الجزائري (فرع والية
البويرة) .وقد ّ
تم إجراء الدراسة من خالل تحليل تقارير دراسة الجدوى االقتصادية لعينة من املشاريع .وقد توصلت الدراسة إلى أنه عند إعداد
دراسة الجدوى االقتصادية املمولة من طرف البنك فإنه يتم استخدام معيار صافي القيمة الحالية أكثر من غيره .كما توصلت الدراسة إلى وجود
العديد من أوجه القصور في إعداد دراسة الجدوى االقتصادية لبعض املشاريع على مستوى فرع البنك حيث تشير التقارير النهائية إلى وجود
نقص في التطبيق الشامل ملبادئ دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع مما ينتج عنه قرارات غير رشيدة أحيانا .وقد أوصت الباحثة بأن تتم
عملية التقييم للمشاريع املقترحة من خالل استخدام معايير متنوعة من أجل تحقيق األهداف املنشودة في إطار الظروف املحيطة باملشروع،
القيام بإنشاء قسم دراسات يختص بإعداد دراسات الجدوى االقتصادية ملختلف املشاريع االستثمارية املطلوب تمويلها من قبل البنك.
• دراسة أبو عيد وأحمد ( ،)2016والتي هدفت إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه املستثمرين في قطاع غزة في إعداد دراسات الجدوى ،ومدى
تأثير ذلك على نجاح املشروع االستثماري ،تم اختيار املشروعات الحديثة كمجتمع للدراسة والبالغ عددها ( )35مشروع ،حيث ّ
تم توزيع ()35
استبانة عليها ّ
وتم استرداد ( )30استبانة منها ،أي ما نسبته ( )%86من االستبانات املوزعة .توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج ،منهاّ :أن مقدار
توفر املعلومات املتعلقة بإعداد دراسة الجدوى االقتصادية له أثر كبير في مدى نجاح املشاريع االستثمارية ،وجود صعوبة لدى املستثمرين في
عملية تحليل التكلفة والعائد املرتبطة بحياة املشروع وذلك نتيجة لعدم االستقرار السياس ي واالقتصادي .وفي ضوء نتائج الدراسة ّ
قدم الباحثان
العديد من التوصيات ،منهاّ :أن على الجهات الرسمية توفير البيانات واملعلومات املتعلقة باالستثمار قدر االمكان ،تدريب وصقل قدرات العاملين
في مراكز إعداد دراسات الجدوى االقتصادية من أجل تقليل اآلثار الناجمة عن صعوبة تحديد التكاليف والعوائد للمشاريع االستثمارية.
461

Global Journal of Economics and Business, 9(3) (2020), 458-479

مدى تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات اإلستثمارية.....

صيام & عبد العال

• دراسة نجم ( ،)2014والتي هدفت إلى التعرف على الدور الذي تلعبه األساليب الكمية والرياضية في تقييم االستثمارات ،باالضافة إلى التعرف على
موضوع االستثمار وكل ما يتعلق به من ناحية املفهوم واألهداف والعوامل املؤثرة فيه واألسس املعتمدة في اختيار القرارات االستثمارية ،كما تهدف
إلى التعرف على األساليب والطرق املستخدمة في تقييم عملية االستثمار لغرض التوصل إلى مقدار التدفقات النقدية الواردة منها والتي تنعكس
على مقدار الربحية املتحققة املؤمل تحققها من تلك العملية والتي تعد الهدف املنشود لغالبية الوحدات االقتصادية .توصلت الباحثة إلى
مجموعة من النتائج ،منهاّ :أن هناك العديد من األساليب والطرق التي تستخدم في تقييم االستثمارات مثل طريقة صافي القيمة الحالية وطريقة
معدل العائد الداخلي وطريقة فترة االسترداد ،هناك تنوع في طرق تقييم االستثمارات بما فيها األساليب الرياضية واالحصائية .وفي ضوء نتائج
الدراسة ّ
قدمت الباحثة العديد من التوصيات ،منها :ضرورة االهتمام بالفترة الزمنية املخصصة لالستثمار وعدم االتجاه إلى االستثمارات بعيدة
األجل ألنه كلما طالت تلك الفترة كلما انعكس ذلك على االرباح املتحققة ملجاالت االستثمار بسبب التضخم املستمر في السوق.
• دراسة الفضل ( ،)2012والتي هدفت إلى اعتماد معايير وآليات مبرمجة الغرض منها وضع تقييم علمي للمفاضلة بين بدائل الفرص االستثمارية
وكذلك بين املستثمرين بالشكل الذي ّ
يؤمن االستقطاب األفضل واألمثل وبما يتالءم ومتطلبات استثمار الخارطة االستثمارية .وقد أشار الباحثان
إلى ّأن تحليل بدائل فرص االستثمار هو أساس عملية املفاضلة بين الفرص االستثمارية املختلفة وصوال إلى الفرصة االستثمارية املثلى التي تضمن
تحقيق االستثمار األمثل للخارطة االستثمارية بالشكل الذي يضمن تقليص الفجوة بين ماهو كائن من االنجاز الفعلي وما يجب أن يكون عليه
الحال من نتائج محددة مدعمة بأساليب كمية .وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ،منهاّ :أن هيئة االستثمار في محافظة بابل بحاجة إلى
االطالع على األساليب العلمية في التحليل واعتماد ما هو مناسب لها ألجل املفاضلة بين بدائل االستثمار الختيار ما هو مناسب والذي يحقق
االستثمار األمثل للخارطة االستثمارية استنادا إلى أساليب املنهج الكمي واستخدام التحليل اإلحصائي وبرمجيات الحاسوب .وقد ّ
قدم الباحثان
العديد من التوصيات ،منها :التأكيد على هيئة االستثمار في بابل اعتماد ما توصلت إليه نتائج االستبانات اإلحصائية التي توضح ماهي املعايير التي
ينبغي أن يركز عليهاعند املفاضلة بين الفرص االستثمارية.
• دراسة أبو هويدي ( ،)2011والتي هدفت إلى تحديد أهمية استخدام املعلومات املحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي ،وقياس مدى
اإلدراك لتلك األهمية ،وتحديد مدى استخدام اإلدارة في الشركات املدرجة في بورصة فلسطين للمعلومات املحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق
الرأسمالي ،واملعوقات التي تحد من مثل هذا االستخدام ،والتعرف على طرق تقييم قرارات اإلنفاق الرأسمالي لدى الشركات املدرجة في بورصة
استخدم املنهج الوصفي التحليلي ُ
فلسطين .وقد ُ
واعتمد على أسلوب املسح الشامل ملجتمع الدراسة؛ نظرا لقلة عدد أفراد مجتمع الدراسة املكون
من  43شركة ،واعتمدت الدراسة على استبانة ُ
صممت لخدمة أهدافهاُ ،ووزعت على جميع الشركات املدرجة في بورصة فلسطين .توصلت
الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها :تخطط العديد من الشركات املدرجة في بورصة فلسطين الستثماراتها بشكل سنوي إال أنه يوجد عدد
َ
محدود من الشركات ال تضع خطة مطلقا ،أي أن هذه الشركات ليس لديها موازنة رأسمالية وإنما تقيم قراراتها االستثمارية انيا .تستخدم
الشركات املدرجة في بورصة فلسطين طرق التدفق النقدي املخصوم (مؤشر الربحية ومعدل العائد الداخلي) لتقييم املشاريع االستثمارية
الرأسمالية كما يالحظ أن الشركات تستخدم أكثر من طريقة لتقييم املشاريع االستثمارية الرأسمالية وما زالت تستخدم الطرق التقليدية بنسبة
مرتفعة ،تواجه إدارة الشركات املدرجة في بورصة فلسطين معوقات تؤدي إلى ضعف استخدام املعلومات املحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق
الرأسمالي وهي :ضعف توفر املعلومات بالدقة والسرعة املطلوبة وضعف مشاركة إدارات وأقسام الشركة في اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي وبعد
املؤهل األكاديمي عن الجانب املحاسبي .وفي ضوء نتائج الدراسة ّ
تم وضع العديد من التوصيات ،منها :تدعيم ثقافة استخدام املعلومات املحاسبية
عند اتخاذ وتخطيط قرار اإلنفاق الرأسمالي ،العمل على إشراك موظفي األقسام واإلدارات في الشركات املدرجة في بورصة فلسطين بعملية اتخاذ
قرارات اإلنفاق الرأسمالي.
• دراسة ) ، Smolarski, et. al., (2011والتي هدفت إلى دراسة استخدام املعلومات املالية وطرق التقييم بين صناديق األسهم الخاصة في أوروبا
والهند ،وتحليل التباين في اختيار طرق التقييم وكيفية استخدام املعلومات املالية .استخدم الباحثون في الدراسة اسلوب املسح لجمع البيانات.
توصلت الدراسة إلى أنه يوجداستخدام لنماذج التقييم بشكل متجانس نسبيا عبر البلدان ،وأن استخدام املعلومات املالية يتأثر بشكل كبير
حسب نوع التم ويل وتركيزه ،ويزداد استخدام البيانات املالية املراجعة حسب نضوج الشركة ،وتم التوصل إلى وجود اختالفات قياسية في
التسويات املالية بين أنواع الصناديق والبلد ،كما أظهرت النتائج ّأن االعتماد على تكلفة العمالة ضعيف جدا في حين أن هيكل الصناعة لم يؤثر
على تقييم مديري الصناديق لالستثمارات ،وأشارت النتائج إلى ّأن مديري الصناديق االستثمارية وجهوا سلوك اتخاذ قرارهم حسب نوع الصندوق
واملخاطرة .وأوص ى الباحثون إلى ضرورة فهم عدم التناظر والقضايا املهيكلة بما يؤدي إلى تحسين عمليات اتخاذ القرارات االستثمارية ،كما أوص ى
الباحثون بضرورة التركيز مستقبال في األبحاث على دراسة كل صندوق استثماري على حدى.
• دراسة ) ، Bennouna,et. al., (2010والتي هدفت إلى تقييم التقنيات املستخدمة في اتخاذ القرار في املوازنة الرأسمالية في كندا ،واستخدم في
الدراسة اسلوب املسح البريدي ،وشمل ( )88شركة من الشركات الكبيرة في كندا .أظهرت نتائج الدراسة استمرار االتجاهات نحو تحقيق تقنيات
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متطورة ،وإن كانت هذه االتجاهات ال تزال دون املستوى املطلوب ،إذ تبين ّأن ( )%17من الشركات الكبيرة لم تستخدم التدفق النقدي املخصوم.
ّ
وأن توجه الشركات التي استخدمت التدفقات النقدي ة املخصومة كان نحو تطبيق صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي .وقد أوص ى
الباحثون بضرورة إتباع طرق التدفق النقدي املخصوم لتحسين فرص اتخاذ القرارات الرأسمالية.
• دراسة ) ، Khamees, et. al., (2010والتي هدفت إلى التزويد بأدلة تجريبية إضافية عن ممارسات املوازنة الرأسمالية في االقتصادات الناشئة،
واستخدمت الدراسة أسلوب االستبانة واملقابلة لجمع املعلومات ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )81شركة أردنية .أظهرت النتائج أن شركات
االستثمار األردنية تعطي أهمية منخفضة ألسلوب التدفق النقدي في تقييم املشاريع االستثمارية الرأسمالية ،فمعظم الشركات تتبع مؤشر
الربحية يليها مؤشر فترة االسترداد وأوصت الدراسة باالهتمام بتطبيق مفاهيم وتقنية املوازنة الرأسمالية بطريقة مناسبة ،وضرورة أن تنظر
الشركات أيضا في أهمية تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها في املوازنة الرأسمالية.
• دراسة سعد ( ،)2010والتي هدفت إلى التعرف على أهمية ومدى استخدام الشركات املساهمة العامة املدرجة الفلسطينية في سوق فلسطين
لألوراق املالية ألساليب التدفقات النقدية املخصومة في اتخاذ قرارات االستثمار في املشروعات الرأسمالية ،إضافة إلى تشخيص اإلجراءات املتبعة
في تطبيق هذه االساليب .تكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات املساهمة العامة الفلسطينية املدرجة في سوق فلسطين لألوراق املالية البالغ
عددها ( )35شركة بتاريخ  .2008-3-31وألغراض جمع املعلومات الالزمة والضرورية لتحقيق أهداف الدراسة فقد تم توزيع استبانة على تلك
الشركات ،استردت بالكامل .أظهرت نتائج الدراسة وجود فجوة بين النظرية واملمارسات العملية فيما يخص األساليب املستخدمة في اتخاذ قرارات
االستثمار في املشروعات الرأسمالية ،وإجراءات تطبيق هذه األساليب من قبل املديرين املاليين لدى الشركات املساهمة العامة الفلسطينية
املدرجة في سوق فلسطين لألوراق املالية .كما أظهرت النتائج أن متخذي القرارات االستثمارية عادة ما يفضلون استخدام ّ
كل من أسلوب فترة
كل من أسلوب صافي
االسترداد وأسلوب معدل العائد املحاسبي ،وأسلوب مؤشر الربحية ،في حين تؤكد النظرية املالية على ضرورة استخدام ٍ
القيمة الحالية وأسلوب معدل العائد الداخلي.
• دراسة بن مسعود ( ،)2010والتي هدفت إلى التعرف على أساليب تقييم املشاريع االستثمارية في الجزائر ،حيث ّ
تم دراسة الشركات الجزائرية في
والية تلمسان وتوزيع االستبانات على القائمين على الشؤون املالية واملحاسبية فيها ،وقد بلغ عدد الشركات موضع الدراسة ( )66شركةّ ،
تم توزيع
االستبانات على املديرين املاليين ورؤساء أقسام املحاسبة فيها والبالغ عددهم ( )132شخصا ،وقد ّ
تم استرداد ( )112استبانة منها ،أي ما نسبته
( )%84.85من االستبانات املوزعة .أظهرت نتائج الدراسة ّأن هناك تنوع في طرق تقييم املشاريع االستثمارية ،حيث تستخدم نسبة قليلة من تلك
الشركات ( )%17الطرق التقليدية التي تتجاهل القيمة الزمنية للنقود مثل طريقة فترة االسترداد وطريقة معدل العائد املحاسبي ،وتستخدم
النسبة األكبر ( )%83الطرق القائمة على التدفقات النقدية املخصومة مثل طريقة صافي القيمة الحالية وطريقة معدل العائد الداخلي .كما
أظهرت نتائج الدراسة ّأن هناك العديد من املعوقات التي تواجه تطبيق طرق تقييم املشاريع االستثمارية .وفي ضوء نتائج الدراسة أوص ى الباحث
بضرورة توعية القائمين على الشركات بأهمية استخدام طرق تقييم املشاريع االستثمارية والتنويع فيها وعدم االعتماد على الطرق التي تتجاهل
القيمة الزمنية للنقود.
ما يميز الدراسه الحالية عن سابقاتها:
تمتاز هذه الدراسة عن سابقاتها بربطها لتطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة بترشيد
التكاليف وتخفيضها في قطاع هام يساهم بشكل فاعل في اقتصاد الدولة وتحسين ناتجها املحلي ،ناهيك عن كونها تبحث في دراسة املعوقات التي تحد
من تطبيق هذه األساليب في هذا القطاع الحيوي.
ّ
كما ّأن ما يميز الدراسة الحالية عن سابقاتها حداثتها الزمنية وأنه تم إجراؤها على قطاع هام يساهم بشكل فاعل في اقتصاد الدولة وتحسين
ناتجها املحلي ،أال وهو قطاع الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ،حيث ّأن هناك ندرة في الدراسات التي استطلعت آراء هذا املجتمع بما يتسم
به من خصائص بيئية تختلف (في بعض جوانبها) عن خصائص البيئات التي أجريت فيها الدراسات السابقة ،وما يحتويه هذا القطاع من منافسة عالية
على الصعيد املحلي واالقليمي.
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أنموذج الدراسة ومتغيراتها:

تم تصميم ُأنموذج الدراسة والذي ّ
ّ
يوضح العالقة بين متغيراتها على النحو التالي:
املتغيراملستقل

ترشيد التكاليف
وتخفيضها

تطبيق أساليب تقييم املقترحات
االستثمارية املعتمدة على
التدفقات النقدية املخصومة

في الشركات
الصناعية املساهمة
العامة األردنية

NPV
IRR
PI
Discounted payback period

حيث ّ
أن:

املتغير التابع

ُ
شكل ( :)1أنموذج الدراسة ومتغيراتها

• أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة (املتغير املستقل) :أساليب تقييم تأخذ بعين االعتبار القيمة
الزمنية للتدفقات النقدية عند إتخاذ القرارات االستثمارية ،وقد قام الباحثان في هذه الدراسة بدراسة األساليب األربعة التالية :صافي القيمة
الحالية ( ،)NPVمعدل العائد الداخلي ( ،)IRRمؤشر الربحية ( ،)PIفترة االسترداد املخصومة (.)Discount Payback Period
• أسلوب صافي القيمة الحالية ( :)NPVواحد من أساليب تقييم املقترحات االستثمارية ،تقوم فكرة هذا االسلوب على طرح القيمة الحالية للتدفقات
النقدية الخارجة من القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة ،أي أن صافي القيمة الحالية هو الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية
الداخلة لالستثمار وتكلفة االستثمار ).)Braun, et. al., 2010
• أسلوب معدل العائد الداخلي ( :)IRRمعدل العائد الداخلي هو معدل الخصم الذي تتساوي عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مع
القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة ،أي أن معدل العائد الداخلي هو معدل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية
مساويا للصفر (.)Khan & Jain, 2004
• أسلوب مؤشر الربحية ( :)PIهو واحد من طرق تقييم املشاريع االستثمارية التي تأخذ بالحسبان كال من حجم االستثمار وتدفقاته النقدية
املستقبلية املخصومة ) ،(Weygandt, et. al., 2015ومؤشر الربحية هو حاصل قسمة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة على كلفة
االستثمار املبدئي.
• أسلوب فترة االسترداد املخصومة ( :)Discount Payback Periodهي الفترة الزمنية الالزمة السترداد التكاليف االستثمارية من القيمة الحالية
لصافي التدفقات النقدية الداخلة (.)Gitman and Zutter, 2014
• ترشيد التكاليف وتخفيضها (املتغير التابع) :العمل على تحسين سبل اتخاذ القرارات واستخدام األساليب املالئمة بما يضمن الحصول على العائد
املطلوب بأقل التكاليف املمكنة وبأفضل السبل املمكنة.

فرضيات الدراسة:

تحقيقا ألهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها ،واعتمادا على نتائج الدراسات السابقةّ ،
تم صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي:
 :H01ال يوجد تطبيق كبير ألساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة
األردنية.
 :H02ال يؤثر تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات
الصناعية املساهمة العامة األردنية.
 :H03ال توجد معوقات ّ
تحد من تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية
املساهمة العامة األردنية.
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اإلطار النظري للدراسة:

ّ
يعد موضوع القرارات االستثمارية غاية في األهمية في حقول املحاسبة اإلدارية ،وحقول اإلدارة املالية ودراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع
َ
االستثمارية ،نظرا ّ
ألن هذه القرارات تتعلق باملستقبل وغالبا عليها يتوقف نجاح املنشاة واستمرارها أو عدمه.
َ
فالقرارات االستثمارية التي يتم اتخاذها اآلن تحدد إلى حد كبير مدى نجاح املنشاة في تحقيق أهدافها في السنوات القادمة ،وتعتبر سالمة القرارات
َ
االستثمارية األساس في نجاح كثير من املنشات واملنظمات مستقبال .لذلك يجب على صانعي القرارات االستثمارية أن يكونوا غاية في الدقة في اتخاذ أي
قرار استثماري ،وأن يقوم متخذو القرارات االستثمارية بدراسات تفصيلية لعوامل نجاح هذه املشاريع ودور هذه املشاريع في تحقيق الرؤى القومية
والتنمية االقتصادية للمجتمع.
تتعدد مسميات القرارات االستثمارية بين قرارات اإلنفاق الرأسمالي ،قرارات املوازنة الرأسمالية ،دراسات الجدوى االقتصادية ،املقترحات
االستثمارية ،غير ّأن ما يجمع بينها جميعا ّأن االستثمارات املنفذة بناءا على تلك القرارات تحدد على املدى البعيد مستقبل الشركة .وهذه القرارات
االستثمارية ليست مهمة للمؤسسة فقط بل مهمة أيضا للمستثمرين الحاليين واملرتقبين.
ّ
ومن املتوقع أن يؤدي تقييم القرارات االستثمارية بعناية فائقة إلى ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركة ،السيما وأن أحد عناصر التكلفة هو
تكلفة رأس املال ،وبالتالي فإن تقييم القرارات يؤدي إلى تخفيض التكاليف التي تتكبدها الشركة في حالة سوء اختيار البديل االستثماري.
ومن أجل تحقيق مستوى من األمان لألموال املستثمرة ،ال بد أن تستند عملية اتخاذ القرار االستثماري إلى عملية تقييم تحدد أولويات
االستثمارات املقترحة ،ومن األساليب املتبعة في تقييم املقترحات االستثمارية أساليب التدفقات النقدية املخصومة (صافي القيمة الحالية (،)NPV
معدل العائد الداخلي ( ،)IRRمؤشر الربحية ( ،)PIفترة االسترداد املخصومة  ،)Discount Payback Periodهذه األساليب التي جاءت لتتالفى القصور
الواضح في الطرق التقليدية ( فترة االسترداد ) ،)PBمعدل العائد املحاسبي ( )ARRفي اتخاذ القرارات االستثمارية ،حيث أن هذه األساليب تقوم
باملفاضلة بين املقترحات االستثمارية مع األخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود على العكس من الطرق التقليدية التي تتجاهل القيمة الزمنية للنقود
وتفترض ثبات وحدة النقد.
ّ
وقد أشار العديد من الباحثين (Braun and Tietz, 2017؛  )Lunenberg, 2010إلى أن أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على
التدفقات النقدية املخصومة تتلخص في األساليب األربعة التالية:

•

طريقة صافي القيمة الحالية .)NPV( Net Present Value

•

طريقة معدل العائد الداخلي .)IRR( Internal Rate of Return

•

طريقة معدل مؤشر (دليل) الربحية .)PI( Profitability Index

• طريقة فترة االسترداد املخصومة .)DPP( Discounted Payback Period
ويعرض الباحثان فيما يلي شرحا موجزا لكل من هذه الطرق مع اإلشارة إلى مزايا كل منها.
ً
أوال :طريقة صافي القيمة الحالية :)NPV(Net Present Value
تقوم فكرة هذه الطريقة على طرح القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة من القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة ،فاالستثمار املقترح
ذو صافي القيمة الحالية األكبر ّ
يفضل على غيره من االستثمارات ،ويكون االستثمار مج ٍد إذا كان صافي القيمة الحالية موجبا.
ومن مزايا استخدام طريقة صافي القيمة الحالية أنها :تأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود طول العمر اإلنتاجي للمقترح االستثماري ،تأخذ
َ
بعين االعتبار هيكل التدفقات النقدية ،يتم اختيار املشروع بأسلوب مناسب ينسجم مع أهداف املشروع والقائمة على تعظيم قيمة املنشاة.
ً
ثانيا :طريقة معدل العائد الداخلي :)IRR(Internal Rate of Return
تعتبر هذه الطريقة من الطرق الهامة التي تستخدم في املفاضلة بين املشاريع والبدائل االستثمارية املقترحة ،ويمكن تعريف معدل العائد الداخلي
بأنه معدل الخصم الذي تتساوي عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة ،أي أن معدل العائد
الداخلي هو معدل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية مساويا للصفر .ويستند قرار االستثمار حسب هذه الطريقة إلى ّأن
املشروع يقبل إذا كان معدل العائد الداخلي له أكبر من تكلفة رأس املال (معدل العائد املطلوب) ،ويرفض إذا كان املعدل أقل من تكلفة رأس املال
(العامري ،)2013 ،أما إذا تساوى معدل العائد الداخلي مع تكلفة االستثمار فتكون اإلدارة املالية في حالة الحيادية في قبول أو رفض املشروع
االستثماري .وبصفة عامة كلما ارتفع معدل العائد الداخلي كان ذلك أفضل ومؤشرا على ارتفاع احتماالت نجاح املشروع كفرصة استثمارية .وفي حالة
املفاضلة بين عدة مشاريع ّ
يتم اختيار املشروع الذي يحقق أعلى معدل عائد داخلي.
ومن مزايا استخدام طريقة معدل العائد الداخلي ،أنها :تأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود ،تعكس فعالية املشروع من خالل مقارنة العائد
بتكلفة رأس املال أو بعوائد االستثمار البديل ،تعكس املخاطرة وذلك بمقارنة معدل العائد الداخلي وتكلفة رأس املال.
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ً
ثالثا :طريقة مؤشر(دليل) الربحية :)PI( Profitability Index
يمكن تعريف طريقة مؤشر الربحية بأنها إحدى طرق تقييم املشاريع االستثمارية البديلة التي تأخذ بالحسبان كال من حجم االستثمار وتدفقاته
مجد إذا كانت تكلفة االستثمار مرتفعة أيضا؛
النقدية املستقبلية املخصومة ،حيث أن صافي القيمة الحالية املرتفع ملشروع ال يعني أن هذا املشروع ٍ
فيتطلب املقارنة بين العائد والتكلفة ،وهذا ما يسمى مؤشر الربحية ،فمؤشر الربحية هو حاصل قسمة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة على
كلفة االستثمار املبدئي .وفقا لهذه الطريقة يعتبر املشروع مجدي اقتصاديا (مقبول) إذا كان رقم مؤشر الربحية أكبر أو يساوي واحد ،وإال فإنه يتم
رفض املشروع .ومن منظور آخر كلما ارتفع رقم مؤشر الربحية كان ذلك أفضل ومشيرا إلى قوة نجاح املشروع باعتباره فرصة استثمارية ،إضافة إلى أنه
إذا كانت املقارنة مع مشاريع بديلة فإنه يتم ترتيب االقتراحات االستثمارية تنازليا حسب نسبة مؤشر الربحية واختيار املشروع الذي يحقق أكبر مؤشر
ربحية.
ومن مزايا استخدام هذه الطريقة ،أنها :تأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود ،تستخدم عند تقييم البدائل االستثمارية التي تختلف في تكلفة
االستثمار املبدئي ،تعتبر هذه الطريقة امتدادا لطريقة صافي القيمة الحالية ،باإلضافة إلى ّأن هذه الطريقة تعطي النتيجة كنسبة تقييميه.
ً
رابعا :طريقة فترة االسترداد املخصومة :)DPP( Discounted Payback Period
تستخدم طريقة فترة االسترداد املخصومة كمؤشر مالي وإداري في تقييم املشاريع االستثمارية ألنها تستند على صافي القيمة الحالية في عملية
الحساب ،ويقصد بفترة االسترداد املخصومة الفترة الزمنية الالزمة السترداد التكاليف االستثمارية من القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية ،وتتميز
هذه الطريقة بالسهولة والوضوح ملتخذ القرار .وتقوم هذه الطريقة على افتراض أن االستثمار الذي تغطيه تدفقاته النقدية املخصومة الداخلة بوقت
أقصر هو أفضل من االستثمار الذي يستغرق وقتا أطول لتغطية االستثمار النقدي األصلي .وفى فترة االسترداد املخصومة يجب حساب القيمة الحالية
لكل تدفق نقدي داخل مع اعتبار أن بداية الفترة األولى هو خط الصفر ( ،)Gitman and Zutter, 2014ولهذا الغرض يجب أن تضع اإلدارة معدل
خصم مناسب حيث أنه العامل الرئيس ي في حساب فترة االسترداد املخصومة .وتسير عملية حساب فترة االسترداد املخصومة بسهولة وعلى منهج حساب
فترة االسترداد البسيطة غير أننا يجب أن نستخدم التدفقات النقدية املخصومة بدال من التدفقات النقدية الفعلية ،حيث يتم استبدال التدفق
النقدي املتراكم بالتدفق النقدي املخصوم املتراكم.
ومن مزايا استخدام هذه الطريقة ،أنها :تأخذ بعين االعتبار مفهوم القيمة الزمنية للنقود ،تعتبر هذه الطريقة سهلة الفهم والتطبيق ،تستخدم
هذه الطريقة كمؤشر مالي وإداري في الحكم على قرار االستثمار ألنها تعتمد على صافي القيمة الحالية في عملية الحساب.
ّ
ويرى الباحثان ّأن نجاح املشروع االستثماري يتوقف إلى حد كبير على مدى سالمة القرارات التي اتخذت في بداية حياته ،ذلك ألن تلك القرارات
ليس من السهل الرجوع عنها بعد اتخاذها ملا تتسم به من طول أجل ،وبالتالي فإن عملية تقييم املقترحات االستثمارية ال يمكن أن تتم بالصورة املنشودة
والعقالنية املطلوبة دون استخدام طرق وأساليب التقييم املتاحة أمام متخذ القرار للمفاضلة بين بدائل القرارات االستثمارية املختلفة واملعتمدة على
التدفقات النقدية املخصومة ،حيث أن هذه األساليب تساهم في ترشيد التكاليف وتخفيضها واملحافظة على أموال الشركة واستثمارها بالشكل األمثل،
واالستفادة منها في تعظيم ربحية الشركة واستقرارها ونموها  ،باإلضافة إلى أخذها بعين االعتبار القيمة الزمنية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة
للمشروع االستثماري.
ّإن استخدام طرق تقييم املقترحات االستثمارية املبنية على التدفقات النقدية املخصومة يمكن أن يساهم في ترشيد التكاليف وتخفيضها من
جوانب عدة ،ذلك ّأن القرار الرشيد املبني على أسس علمية ومعلومات ذات جودة ودقة هو أقل القرارات تكلفة وأكثرها عائدا.
وال ّ
شك ّأن استخدام طرق تقييم املقترحات االستثمارية املبنية على التدفقات النقدية املخصومة يعمل على تخفيض تكاليف تلك املقترحات
وزيادة الربحية وتحقيق امليزة التنافسية التي تؤدي إلى استمرارية الشركة ومواكبتها للتطورات التي تتسم بها البيئة الحديثة.
وقد أشار أحد الباحثين (النعيم )2016 ،إلى بعض أوجه ترشيد التكاليف وتخفيضها في حالة تطبيق أساليب املحاسبة اإلدارية الحديثة ،مثل:
التركيز على أسس واضحة ودقيقة وصحيحة من املعلومات املالئمة من داخل املشروع وخارجه ،االهتمام بالتفاعل القائم بين املشروع والبيئة الخارجية
عن طريق األخذ بعين االعتبار معدالت التضخم واالنخفاض في القوة الشرائية ،تنظيم خاليا التصنيع وذلك من خالل اختيار اآلالت التي يمكن تنظيمها
ّ
في صورة خاليا تصنيع بحيث يتم اختيار مجموعة اآلالت املنسجمة مع بعضها البعض لتشكل خلية تصنيع متناغمة.
كما أشارت إحدى الباحثات (التونس ي ) 2017 ،إلى بعض أوجه ترشيد التكاليف وتخفيضها في حالة تطبيق أدوات املحاسبة الرشيقة الحديثة،
مثل :القدرة على املفاضلة بين املشاريع االستثمارية واختيار أقلها تكلفة وأكثرها مالءة ،القدرة على تحديد املشاريع االستثمارية التي ال تضيف قيمة
للشركة واستبعادها واستثمار موارد الشركة في املشاريع التي يمكن أن تحقق إضافة لقيمة الشركة ،توفير مقاييس لجدوى املشاريع االستثمارية أكثر
شمولية تهتم باألداء بشقيه (املالي وغير املالي) ،توفير املعلومات الدقيقة واملالئمة لترشيد اتخاذ قرارات االستثمار التي تساهم في تخفيض التكلفة (ومنها:
إعادة تصميم املنتجات وتحسينها ،إعادة تسعير املنتجات أو استبدالها بمنتجات أخرى) ،تقليص الهدر والضياع في املوارد الناتج عن أخطاء تقييم
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املشاريع االستثمارية وعوائدها ،تخفيض الهدر والضياع في الوقت الناتج عن أعطال اآلالت والتوقف املفاجئ لإلنتاج نتيجة وجود خلل في عملية تقييم
املشاريع االستثمارية.
وألغراض هذه الدراسة ،وبالعودة إلى نتائج األدبيات السابقة (Braun and Tietz, 2017؛ النعيم2016 ،؛ الكببجي2014 ،؛ Gitman and
 )Zutter, 2014وضع الباحثان بعض أوجه ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات الصناعية ،التي يمكن أن تتأثر بتطبيق أساليب تقييم املقترحات
االستثمارية املبنية على التدفقات النقدية املخصومة ،في النقاط التالية:
ُ .1حسن اختيار البديل االستثماري املالئم والذي يحقق أعلى تدفقات نقدية مخصومة.
 .2تعزيز كفاءة استخدام األموال املتاحة من خالل اختيار البديل الذي يحقق أعلى تدفقات نقدية مستقبلية.
 .3اختيار البديل الذي يضمن استرداد تكلفة املقترح االستثماري بتدفقات مستقبلية محسوبة بوحدات نقد ذات قوة شرائية تعادل القوة الشرائية
لوحدات النقد املدفوعة كتكلفة للمقترح االستثماري.
 .4األخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للتدفقات النقدية املستقبلية في ظل وجود معدالت تضخم مرتفعة.
 .5ربط التدفقات النقدية الداخلة (املستقبلية) بالتدفقات النقدية الخارجة (الحالية) للمقترح االستثماري بوحدات نقد ذات قوة شرائية متكافئة.
 .6الحفاظ على أموال الشركة باختيار املقترح الذي تشير الدالئل إلى ّأنه أكثر جدوى اقتصادية للشركة.
 .7االعتماد على أرقام وتقديرات للتدفقات النقدية املستقبلية ذات مالءة أكبر ودقة أكثر.
 .8عدم تجاهل أي جزء من التدفقات النقدية املستقبلية على مدار العمر اإلنتاجي املتوقع للمقترح االستثماري.
 .9استخدام أكثر من طريقة من طرق تقييم املقترحات االستثمارية لالطمئنان إلى سالمة القرار املتخذ.
 .10استثمار املهارات والخبرات لدى العاملين في تقييم املقترحات االستثمارية من خالل العمل الجماعي والعصف الذهني.
ومن الجدير بالذكر أنه قد تواجه إدارات الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية بعض املعوقات عند تطبيق طرق تقييم املقترحات
االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة ،غير ّأن هذه املعوقات يجب أن ال تقف أمام تقييم املقترحات االستثمارية واملفاضلة بينها
لضمان حسن اختيار املشاريع االستثمارية وترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات.
وألغراض هذه الدراسة ،وبالعودة إلى األدبيات السابقة (Hilton, 2016؛ النعيم2016 ،؛ الكببجي2014 ،؛  )Lunenburg, 2010وضع الباحثان
مجموعة من املعوقات املتوقع أن ّ
تحد من تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات
الصناعية املساهمة العامة األردنية ،واملتمثلة في:
 .1عدم توفر املعرفة الكافية لدى القائمين على الشركة عن كيفية تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية
املخصومة.
 .2صعوبة وعدم القدرة على تحديد معدالت الخصم املالئمة للتدفقات النقدية الداخلة (املستقبلية).
 .3عدم توفر البيانات الواضحة واملفصلة عن التدفقات النقدية املستقبلية للمقترحات االستثمارية.
 .4عدم توفر قسم متخصص لتحليل التدفقات النقدية املتوقعة من املقترحات االستثمارية.
 .5قلة البرامج التدريبية والدورات التأهيلية للعاملين في الشركة عن أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية
املخصومة.
 .6الخلط بين أساليب تقييم املقترحات االستثمارية التقليدية (التي تتجاهل خصم التدفقات) وأساليب التقييم املعتمدة على التدفقات النقدية
املخصومة.
 .7صعوبة تقييم املقترحات االستثمارية باألساليب املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة وارتفاع الوقت والجهد الالزمين الستخدامها.
 .8عدم توفر املعرفة الكافية لدى القائمين على الشركة حول املزايا والفوائد التي تتحقق للشركة عند تطبيق أساليب التقييم املعتمدة على
التدفقات النقدية املخصومة.
 .9التغ يرات املستمرة في معدالت التضخم وانعكاساتها على معدالت الخصم املستخدمة في خصم التدفقات النقدية املستقبلية.
 .10نقص الكفاءات والخبرات القادرة على التكيف مع متطلبات تطبيق أساليب التقييم املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة.
مجتمع الدراسة وعينتها:
ّ
ّ
تكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية املساهمة العامة املدرجة في سوق عمان املالي بداية عام 2020م ،وقد تم اختيار عينة عشوائية من
ّ
تلك الشركات والبالغ عددها ( )39شركة ،وتمثل ما نسبته ( )%54.9من إجمالي الشركات املدرجة في سوق عمان املالي والبالغ عددها ( )71شركة.
تم توزيع ( ) 5استبانات لكل شركة من الشركات على العاملين فيها تشمل املديرين املاليين ونوابهم ومساعديهم ورؤوساء األقسام املحاسبية فيها
والعاملين في تلك األقسام ،حيث ّ
تم توزيع االستبانات واستردادها باليد ،وعليه بلغ عدد االستبانات املوزعة ( )195استبانة ،تم استرداد ( )178استبانة
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منها ،واستبعاد ( ) 3استبانات لعدم اكتمال االجابات فيها ،وعليه بلغ عدد االستبانات املعتمدة لغايات التحليل والبحث ( )175استبانة ،أي ما نسبته
( )%89.7من االستبانات املوزعة.
أساليب تحليل البيانات:
لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها تمت معالجة البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية
( ،)SPSSوتمت االختبارات العديدة املتعلقة باالحصاء الوصفي وذلك بإيجاد بعض النسب والتكرارات واألوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية
للتعرف على خصائص األفراد املجيبين على أسئلة االستبانة ،ومدى تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية
املخصومة.
كما تم استخدام اختبار ( )One sample t-testلدراسة تأثير تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية
املخصومة في ترشيد التكاليف في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك باملقارنة بين متوسطين حسابيين ،إذ
تتحقق درجة التوفر للخاصية التي يكون متوسطها الحسابي أعلى من املتوسط الحسابي املفترض (قيمة املحك أونقطة الوصل) بشرط أن تكون قيمة
( )tذات داللة إحصائية عند مستوى الثقة املستخدم ( .)Sekaran and Bougie, 2015كما تم استخدام اختبار ثبات أداة الدراسة ومصداقيتها من
خالل معامل ألفا كرونباخ (.)Cronbach’s Alpha
أساليب جمع البيانات:
تم جمع البيانات الالزمة ألغراض الدراسة من خالل املصادر التالية:

ّ
• املصادر الثانوية :شملت الكتب واألبحاث املنشورة في الدوريات واملجالت العلمية املحكمة ذات العالقة بموضوع الدراسة.
• املصادر األولية :تم جمع البيانات الالزمة من خالل استبانة تم تصميمها لتفي بأغراض الدراسة ،وقد تم تحكيمها من قبل ذوي االختصاص من
أعضاء هيئة التدريس في األقسام املحاسبية في بعض الجامعات األردنية.

أداة جمع البيانات (االستبانة):
ّ
تم تصميم االستبانة كأداة لقياس متغيرات الدراسة ،إستنادا إلى نتائج الدراسات السابقة واإلطار النظري وأدبيات الدراسة واستشارة ذوي الخبرة
واإلختصاص .ويمكن تلخيص أجزاء اإلستبانة واألسئلة املخصصة لقياس الخصائص الديموغرافية للمجيبين ومتغيرات الدراسة في الجدول رقم (:)1
جدول ( :)1أجزاء اإلستبانة واألسئلة التي تقيس الخصائص الديموغر افية للمجيبين ومتغيرات الدراسة
أجزاء
اإلستبانة
الجزء األول

الجزء الثاني
الجزء
الثالث
الجزء الرابع
الجزء
الخامس

الخصائص الديموغر افية للمجيبين
ومتغيرات الدراسة
العمر
املؤهل العلمي
التخصص العلمي
املسمى الوظيفي
عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي
الشهادات املهنية الحاصل عليها املجيب
ترتيب طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة حسب درجة استخدامها في
الشركة
مدى تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية
املساهمة العامة األردنية
أثر تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف
وتخفيضها في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية
املعوقات التي قد تحد من تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في
الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية
سؤال مفتوح إلضافة أية أمور لها صلة بموضوع اإلستبانة ولم ترد في أسئلتها

األسئلة التي تقيس
الخاصية أو املتغير
1
2
3
4
5
6
7
()17 – 8
()27 – 18
()37 – 28
38

ومن الجدير بالذكر ،أنه تم صياغة األجزاء (الثاني والثالث والرابع) من أجزاء اإلستبانة بشكل يساعد على سهولة القياس ،حيث تم اعتماد
مقياس ليكرت خماس ي الدرجات (موافق إلى حد كبير جدا ،موافق إلى حد كبير ،موافق إلى حد متوسط ،موافق إلى حد قليل ،موافق إلى حد قليل جدا)
وأعطيت الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على التوالي .وللتأكد من ثبات اإلستبانة ،تم احتساب معامل االتساق الداخلي لإلستبانة باستخدام معامل ألفا
كرونباخ ( )Cronbach’s Alphaلكل بعد من أبعاد االستبانة بشكل منفرد ،وقد ّ
تبين أن معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد اإلستبانة تتراوح ما بين ( %79.8و
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 )%83.6وهي تزيد عن النسبة املقبولة ( ،) Sekaran and Bougie, 2015( )%70مما يعني إمكانية إعتماد نتائج اإلستبانة واإلطمئنان إلى مصداقيتها في
تحقيق أهداف الدراسة .ويبين الجدول رقم ( )2معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة.
جدول ( :)2معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة
البعد
الفقرات التي تقيس مدى تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات
النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية
الفقرات التي تقيس أثر تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية
املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية
الفقرات التي تقيس وجود معوقات تحد من تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة
على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية

عدد
الفقرات
10

معامل ألفا
كرونباخ
%79.8

10

%83.6

10

%80.3

الخصائص الديموغر افية لألفراد املجيبين على أسئلة اإلستبانة:
يوضح الجدول التالي (جدول رقم ( ))3توزيع األفراد املجيبين على أسئلة اإلستبانة حسب خصائصهم الديموغرافية:
جدول ( :)3الخصائص الديموغر افية لألفراد املجيبين على أسئلة اإلستبانة
املتغير

.1

العمر

.2

املؤهل
العلمي

.3

التخصص
العلمي

.4

املسمى
الوظيفي

.5

عدد سنوات الخبرة في مجال العمل
الحالي

.6

الشهادات املهنية الحاصل عليها املجيب

أقل من  30سنة
 -30أقل من  40سنة
 -40أقل من  50سنة
 50سنة فأكثر
املجموع
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
املجموع
محاسبة
إدارة أعمال
مالية ومصرفية
اقتصاد
املجموع
مدير مالي
نائب مدير مالي
مساعد مدير مالي
رئيس قسم املحاسبة
محاسب
املجموع
اقل من  5سنوات
-5اقل من  10سنوات
 -10اقل من  15سنة
 15سنة فاكثر
املجموع
CPA
JCPA
CMA
CIA

ال يوجد
املجموع

التكرارات
21
27
71
56
175
115
47
13
175
139
12
15
9
175
21
26
31
34
63
175
22
44
68
41
175
16
37
20
18
84
175

النسبة املئوية
%12
%15.4
%40.6
%32
%100
%65.7
%26.9
%7.4
%100
%79.4
%6.9
%8.6
%5.1
%100
%12
%14.9
%17.7
%19.4
%36
%100
%12.6
%25.2
%38.8
%23.4
%100
%9.1
%21.2
%11.4
%10.3
%48
%100

يتبين من النتائج الواردة في الجدول السابق (جدول رقم  )3أن األفراد املجيبين على أسئلة اإلستبانة مؤهلين تأهيال علميا مالئما ،إذ أن جميعهم
من حملة درجة البكالوريوس على األقل .ومما ٌ
يعزز الثقة في النتائج التي تم الحصول عليها أن ( )%87.4من املجيبين يتمتعون بخبرة ال تقل عن  5سنوات
في العمل في املجال املحاسبي واملالي .ومن املالحظ أيضا أن هناك تنوع في املسمى الوظيفي (مدير مالي ،نائب مدير مالي ،مساعد مدير مالي ،رئيس قسم
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املحاسبة ،محاسب) وارتقاء فيه ،مما يشير إلى مواكبتهم لتطورات أساليب تقييم املقترحات االستثمارية وفهمهم ألهمية األخذ بعين االعتبار القيمة
الزمنية للنقود عند خصم التدفقات النقدية املستقبلية في الشركات التي يعملون بها.
ّ
ورغم تنوع التخصصات العلمية للمجيبين بين املحاسبة وإدارة االعمال والعلوم املالية واملصرفية واالقتصاد ،إال أن تركز النسبة كان في مجال
املحاسبة وذلك بحكم طبيعة عملهم ومسمياتهم الوظيفية ،حيث كانت نسبة األفراد املجيبين من تخصص املحاسبة ( )%79.4من املجيبين.
كما يالحظ أن ما نسبته ( )%72.6من املجيبين ال تقل أعمارهم عن ( )40سنة ،وهذا ينسجم مع طول سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي .ومما
يعزز الثقة في النتائج التي تم الحصول عليها أن ( )%52من املجيبين يحملون شهادات مهنية تعزز وتؤكد معرفتهم املهنية في مجال املحاسبة وتقييم
املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة.
مما سبق ،يتضح إمكانية توافر املعرفة الالزمة لدى املجيبين بأساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة
وأثرها على ترشيد التكاليف وتخفيضهافي الشركات التي يعملون فيها ،وقدرتهم على فهم أسئلة اإلستبانة واإلجابة عليها.
كما يوضح الجدول التالي (جدول رقم ( ))4ترتيب األفراد املجيبين ألساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية
املخصومة حسب درجة استخدامها في الشركة:
جدول ( :)4ترتيب طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة حسب درجة استخدامها في الشركة
طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة مرتبة على أنها الطريقة األكثر
استخداما في الشركة
طريقة صافي القيمة الحالية ()NPV
 .7طريقة معدل العائد الداخلي ()IRR
طريقة مؤشر (دليل) الربحية ()PI
طريقة فترة االسترداد املخصومة ()Discounted Payback Period
املجموع

التكرارات

النسبة املئوية

91
37
22
25
175

%52
%21.1
%12.6
%14.3
%100

يتبين من النتائج الواردة في الجدول السابق (جدول رقم  )4أن ترتيب استخدام أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات
النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية من وجهة نظر العاملين في دوائرها املالية وأقسامها املحاسبية ،بدءا باألكثر
استخداما وصوال إلى األقل استخداما ،على النحو التالي :طريقة صافي القيمة الحالية ( )NPVثم طريقة معدل العائد الداخلي ( )IRRثم طريقة فترة
االسترداد املخصومة ( )Discounted Payback Periodوأخيرا طريقة مؤشر (دليل) الربحية ( .)PIمما يدل على انتشار استخدام طريقة صافي القيمة
الحالية قياسا ببقية الطرق حيث بلغت نسبة من أشاروا إلى تطبيقها في الدرجة األولى (.)%52
تحليل بيانات اإلحصاء الوصفي إلجابات اإلستبانات واختبارالفرضيات:
الختبار فرضيات الدراسة ّ
تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الجابات األفراد ،وذلك لكل فقرة من فقرات االستبانة وفقا
للمجال الذي تنتمي اليه الفقرة ،وقد تم تقسيم إجابات األفراد وفقا للمتوسطات الحسابية إلى الفئات التالية وذلك انسجاما مع مقياس ليكرت
الخماس ي الذي بنيت عليه استبانة الدراسة بناء على املعادلة التالية:
املدى للفئة = (الحد األعلى – الحد األدنى)  /عدد الفئات = (1.33 = 3 / )1 – 5

وعليه ّ
فإن:

املستوى مرتفع :إذا كان الوسط الحسابي ( 3.67فأكثر) ،املستوى متوسط :إذا كان الوسط الحسابي ( ،)3.66 – 2.34املستوى منخفض :إذا كان
الوسط الحسابي ( 2.33فأقل).

وفيما يلي توضيح لنتائج اختبار كل فرضية من فرضيات الدراسة.
اختبارالفرضية األولى:
 :H01ال يوجد تطبيق كبير ألساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة
األردنية.
ّ
يوضح الجدول رقم ( )5املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بمدى تطبيق أساليب تقييم
املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية.
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جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس مدى تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية
املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية
الفقرة

االنحراف
املعياري

مستوى
األهمية

الرتبة

3.98

0.66

مرتفع

5

3.47

0.83

متوسط

8

2.31

0.95

منخفض

10

3.21

1.01

متوسط

9

4.21

0.79

مرتفع

1

4.13

0.94

مرتفع

3

3.85

0.78

مرتفع

6

4.14

0.56

مرتفع

2

3.99

0.69

مرتفع

4

3.79

0.74

مرتفع

7

3.71

0.61

مرتفع

ـ

املتوسط
الحسابي
ً
اعتمادا على خبرتكم في مجال عملكم الحاليّ ،
فإن:

الطريقة التي تستخدمها الشركة عند تقييم املقترحات االستثمارية هي طريقة صافي
.8
القيمة الحالية (.)NPV
الطريقة التي تستخدمها الشركة عند تقييم املقترحات االستثمارية هي طريقة
.9
معدل العائد الداخلي (.)IRR
الطريقة التي تستخدمها الشركة عند تقييم املقترحات االستثمارية هي طريقة
.10
مؤشر (دليل) الربحية (.)PI
الطريقة التي تستخدمها الشركة عند تقييم املقترحات االستثمارية هي طريقة فترة
.11
االسترداد املخصومة (.)Discounted Payback Period
طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة هي
.12
األكثر استخداما من قبل الشركة عند تقييم مقترحاتها االستثمارية.
الشركة تأخذ عند تقييم املقترحات االستثمارية بعين االعتبار القيمة الزمنية
.13
للنقود وانعكاساتها على قيمة التدفقات املستقبلية.
الشركة تحرص على التنويع في طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على
.14
التدفقات النقدية املخصومة (صافي القيمة الحالية ،معدل العائد الداخلي ،مؤشر
(دليل) الربحية ،فترة االسترداد املخصومة).
الشركة عند تقييم املقترحات االستثمارية تتجاهل طرق التقييم التقليدية التي
.15
تتجاهل القيمة الزمنية للنقود.
الشركة تؤكد على طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات
.16
النقدية املخصومة هي الطرق األفضل واألنجح في التقييم.
الشركة تؤكد على ضرورة تجاهل طرق تقييم املقترحات االستثمارية التقليدية التي
.17
ال تتعامل مع التدفقات النقدية املخصومة لعدم مالءمتها الختيار البديل األكثر
جدوى للشركة.
املتوسط الحسابي لفقرات قياس مدى تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة
على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية مجتمعة

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق ّ
يتبين ما يلي:
ّ
يدل ارتفاع الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )1والبالغ ( )4.21وللفقرة ذات الرتبة ( )2والبالغ ( )4.14على ّأن طرق تقييم املقترحات
•
االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة هي األكثر استخداما من قبل الشركة عند تقييم مقترحاتها االستثمارية ،وأنها تتجاهل
ّ
ويدل اإلنحراف املعياري للفقرتين( )0.79و( )0.56على وجود
إلى درجة مرتفعة طرق التقييم التقليدية التي تتجاهل القيمة الزمنية للنقود،
اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول هاتين الفقرتين.
• يشير الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )10والبالغ ( )2.31إلى نقص استخدام طريقة مؤشر (دليل) الربحية ( )PIمن قبل الشركات عند
تقييم املقترحات االستثماريةّ ،
ولعل سبب ذلك ّأن البيانات املستخدمة في حساب مؤشر الربحية هي ذاتها البيانات املستخدمة في حساب صافي
القيمة الحالية ،وبالتالي ّ
فإن االعتماد على طريقة صافي القيمة الحالية هو األكثر.
• يالحظ ّأن هناك انسجام بين إجابة األسئلة األربعة األولى الواردة في الجدول السابق ( )11 ،10 ،9 ،8وإجابات السؤال السابع الواردة نتائجه في
الجدول رقم ( ،)4من حيث ترتيب طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة حسب استخدامها في
ّ
الشركات ،حيث تؤكد النتائج على ّأن أكثر هذه الطرق استخداما هي طريقة صافي القيمة الحالية ،وأقلها استخداما هي طريقة مؤشر (دليل)
الربحية.
وبشكل عام ،فقد بلغ الوسط الحسابي إلجمالي الفقرات املتعلقة بقياس مدى تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على
التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية مجتمعة ( ،)3.81مما ّ
يدل على تطبيقها بدرجة مرتفعة .ويعود ذلك (من
وجهة نظر الباحثين) إلى ّأن استشعار القائمين على الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ألهمية القيمة الزمنية للنقود تجعلهم يتوجهون نحو
ّ
ويدل
استخدام الطرق التي تعتمد على التدفقات النقدية املخصومة وتجاهل الطرق التقليدية التي ال تأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود.
اإلنحراف املعياري البالغ ( )0.61على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول فقرات هذا البعد بشكل عام.
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وإلختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار ) (t-testلعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة (،)3
ّ
ويبين الجدول رقم ( )6نتائج إختبار هذه الفرضية.
جدول ( :)6نتيجة اختبار الفرضية األولى باستخدام اختبار ” “tلعينة واحدة
البعد
مدى تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية
املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في
الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية

املتوسط
الحسابي
3.71

االنحراف
املعياري
0.61

قيمة t
املحسوبة
15.41

قيمة t
الجدولية
1.96

درجات
الحرية
174

مستوى
الداللة
0.000

نتيجة
الفرضية
رفض

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة  tاملحسوبة والبالغة ( )15.41أعلى من قيمتها الجدولية ،وأن مستوى الداللة ()α
أقل من ( ،)0.05مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة ،أي أن هناك تطبيق كبير ألساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة
على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية .وتتوافق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ()Smolarski et. al., 2011
ونتائج دراسة (أبو عيد وأحمد.)2016 ،
اختبارالفرضية الثانية:
 :H02ال يؤثر تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات
الصناعية املساهمة العامة األردنية.
ّ
يوضح الجدول رقم ( )7املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس أثر تطبيق أساليب تقييم
املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية.
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس أثرتطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية
املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية
مستوى
االنحراف
املتوسط
الفقرة
املعياري
األهمية
الحسابي
اعتمادا على خبرتكم في مجال عملكم الحاليّ ،
فإن تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة يساهم في ترشيد التكاليف
وتخفيضها من خالل:
1
مرتفع
0.58
4.23
ُحسن اختيار البديل االستثماري املالئم والذي يحقق أعلى تدفقات نقدية
.18
مخصومة.
2
مرتفع
0.67
4.18
تعزيز كفاءة استخدام األموال املتاحة من خالل اختيار البديل الذي يحقق أعلى
.19
تدفقات نقدية مستقبلية.
8
متوسط
0.77
3.56
اختيار البديل الذي يضمن استرداد تكلفة املقترح االستثماري بتدفقات مستقبلية
.20
محسوبة بوحدات نقد ذات قوة شرائية تعادل القوة الشرائية لوحدات النقد
املدفوعة كتكلفة للمقترح االستثماري.
4
مرتفع
0.97
3.98
األخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للتدفقات النقدية املستقبلية في ظل وجود
.21
معدالت تضخم مرتفعة.
الرتبة

.22
.23
.24
.25

ربط التدفقات النقدية الداخلة (املستقبلية) بالتدفقات النقدية الخارجة
(الحالية) للمقترح االستثماري بوحدات نقد ذات قوة شرائية متكافئة.
الحفاظ على أموال الشركة باختيار املقترح الذي تشير الدالئل إلى ّأنه أكثر جدوى
اقتصادية للشركة.
االعتماد على أرقام وتقديرات للتدفقات النقدية املستقبلية ذات مالءمة أكبر ودقة
أكثر.
عدم تجاهل أي جزء من التدفقات النقدية املستقبلية على مدار العمر االنتاجي
املتوقع للمقترح االستثماري.

استخدام أكثر من طريقة من طرق تقييم املقترحات االستثمارية لالطمئنان إلى
.26
سالمة القرار املتخذ.
استثمار املهارات والخبرات لدى العاملين في تقييم املقترحات االستثمارية من خالل
.27
العمل الجماعي والعصف الذهني.
املتوسط الحسابي للفقرات املتعلقة بقياس أثر تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية
املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات
الصناعية املساهمة العامة األردنية مجتمعة

3.69

0.94

مرتفع

7

3.99

0.89

مرتفع

3

3.71

0.76

مرتفع

6

3.88

0.85

مرتفع

5

3.36

0.67

متوسط

9

3.32

0.59

متوسط

10

3.79

0.57

مرتفع

ـ
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استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق ّ
يتبين ما يلي:
ّ
يدل ارتفاع الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )1والبالغ ( )4.23وللفقرة ذات الرتبة ( )2والبالغ ( )4.18على قناعة القائمين على الشركات
•
ّ
الصناعية املساهمة العامة األردنية على أن هناك أثر لتطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية

املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها ،وذلك من خالل الحرص على ُحسن اختيار البديل االستثماري املالئم والذي يحقق أعلى تدفقات
نقدية مخصومة ،إضافة إلى تعزيز كفاءة استخدام األموال املتاحة من خالل اختيار البديل الذي يحقق أعلى تدفقات نقدية مستقبلية،
ّ
ويدل اإلنحراف املعياري للفقرتين ( )0.58و( )0.67على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول هاتين الفقرتين.

• يشير الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )10والبالغ ( )3.32إلى انخفاض أثر تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على
التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضهامن خالل استثمار املهارات والخبرات لدى العاملين في تقييم املقترحات
االستثمارية من خالل العمل الجماعي والعصف الذهنيّ ،
ولعل سبب ذلك (من وجهة نظر الباحثين) أن استخدام طرق تقييم املقترحات
االستثمارية ليست مبنية على املهارات والخبرات لدى العا ملين بقدر ما هي مبنية على سياسات واستراتيجيات معتمدة لدى الشركات.
وبشكل عام ،فقد بلغ الوسط الحسابي إلجمالي الفقرات املتعلقة بقياس أثر تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات
يدل على تأثيرها بدرجة مرتفعةّ .
النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ( ،)3.79مما ّ
ويدل
اإلنحراف املعياري البالغ ( )0.57على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول فقرات هذا البعد بشكل عام.
وإلختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار ) (t-testلعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة (،)3
ّ
ويبين الجدول رقم ( )8نتائج إختبار هذه الفرضية.
جدول ( :)8نتيجة اختبار الفرضية الثانية باستخدام اختبار ” “tلعينة واحدة
البعد
أثر تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية
املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على
ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات
الصناعية املساهمة العامة األردنية

املتوسط
الحسابي
3.79

االنحراف
املعياري
0.57

قيمة t
املحسوبة
9.77

قيمة t
الجدولية
1.96

درجات
الحرية
174

مستوى
الداللة
0.000

نتيجة
الفرضية
رفض

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة  tاملحسوبة والبالغة ( )9.77أعلى من قيمتها الجدولية ،وأن مستوى الداللة ()α
أقل من ( ،)0.05مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة ،أي أن هناك أثر لتطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة
على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية .ومن الجدير بالذكر أن هذه
النتيجة تتوافق إلى حد كبير جدا مع نتائج دراسة ( ،)Khamees et.al., 2010كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (بن مسعود.)2010 ،
اختبارالفرضية الثالثة:
ّ
:H03ال توجد معوقات تحد من تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية
املساهمة العامة األردنية.
ّ
ّ
يوضح الجدول رقم ( )9املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس وجود معوقات تحد من
تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية.
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس وجود معوقات ّ
تحد من تطبيق أساليب تقييم
املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية
مستوى
االنحراف
املتوسط
الفقرة
املعياري
األهمية
الحسابي
اعتمادا على خبرتكم في مجال عملكم الحاليّ ،
فإن من املعوقات التي ّ
تحد من تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة،ما
يلي:
9
منخفض
0.71
1.84
عدم توفر املعرفة الكافية لدى القائمين على الشركة عن كيفية تطبيق أساليب
.28
تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة.
4
منخفض
0.84
2.28
صعوبة وعدم القدرة على تحديد معدالت الخصم املالئمة للتدفقات النقدية
.29
الداخلة (املستقبلية).
2
متوسط
0.96
2.58
عدم توفر البيانات الواضحة واملفصلة عن التدفقات النقدية املستقبلية
.30
للمقترحات االستثمارية.
الرتبة

473

Global Journal of Economics and Business, 9(3) (2020), 458-479

صيام & عبد العال

مدى تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات اإلستثمارية.....
.31

عدم توفر قسم متخصص لتحليل التدفقات النقدية املتوقعة من املقترحات
االستثمارية.

2.36

0.68

متوسط

3

.32

قلة البرامج التدريبية والدورات التأهيلية للعاملين في الشركة عن أساليب تقييم
املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة.

2.04

0.81

منخفض

6

.33

الخلط بين أساليب تقييم املقترحات االستثمارية التقليدية (التي تتجاهل خصم
التدفقات) وأساليب التقييم املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة.

1.98

0.73

منخفض

8

.34

صعوبة تقييم املقترحات االستثمارية باألساليب املعتمدة على التدفقات النقدية
املخصومة وارتفاع الوقت والجهد الالزمين الستخدامها.

2.23

0.61

منخفض

5

عدم توفر املعرفة الكافية لدى القائمين على الشركة حول املزايا والفوائد التي
.35
تتحقق للشركة عند تطبيق أساليب التقييم املعتمدة على التدفقات النقدية
املخصومة.
التغيرات املستمرة في معدالت التضخم وانعكاساتها على معدالت الخصم
.36
املستخدمة في خصم التدفقات النقدية املستقبلية.
نقص الكفاءات والخبرات القادرة على التكيف مع متطلبات تطبيق أساليب
.37
التقييم املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة.
املتوسط الحسابي للفقرات املتعلقة بقياس وجود معوقات ّ
تحد
من تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة
في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية مجتمعة

2.01

0.89

منخفض

7

2.67

0.87

متوسط

1

1.64

0.68

منخفض

10

2.16

0.43

منخفض

ـ

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق ّ
يتبين ما يلي:
يدل الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )1والبالغ ( )2.67على ّأن أكثر األسباب (املعوقات) التي قد ّ
ّ
تحدمن تطبيق أساليب تقييم
•
املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومةفي الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ،هو التغيرات املستمرة في
معدالت التضخم وانعكاساتها على معدالت الخصم املستخدمة في خصم التدفقات النقدية املستقبلية ،ورغم ّأن هذا البند حقق أعلى وسط
حسابي غير ّأن مستوى األهمية للبند كانت متوسطةّ ،
ويدل اإلنحراف املعياري للفقرة ()0.87على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين
حول عدم جوهرية هذا املعوق.
• يشير الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )10وللفقرة ذات الرتبة ( )9والبالغ ( )1.64و ( )1.84إلى قناعة املجيبين بتوافر الكفاءات
والخبرات القادرة على التكيف مع متطلبات تطبيق أساليب التقييم املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة ،وتوافر املعرفة الكافية لدى
القائمين على الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية عن كيفية تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات
النقدية املخصومة.
ّ
وبشكل عام ،فقد بلغ الوسط الحسابي إلجمالي الفقرات املتعلقة بقياس وجود معوقات تحد من تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية
املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ( ،)2.16مما ّ
يدل على تأثيرها بدرجة منخفضة .ويعود ذلك
(من وجهة نظر الباحثين) إلى ّأن القائمين على الدوائر املالية واألقسام املحاسبية في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية يتمتعون بخبرة كافية
وتأهيل علمي مالئم لتطبيق هذه األساليب ،وهذا ما أظهره تحليل الخصائص الديموغرافية للمجيبين في جدول رقم (ّ .)2
ويدل اإلنحراف املعياري البالغ
( )0.43على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول فقرات هذا البعد بشكل عام.
وإلختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار ) (t-testلعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة (،)3
ّ
ويبين الجدول رقم ( )10نتائج إختبار هذه الفرضية.
جدول ( :)10نتيجة اختبارالفرضية الثالثة باستخدام اختبار ” “tلعينة واحدة
البعد
وجود معوقات ّ
تحد من تطبيق أساليب تقييم
املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات
النقدية املخصومة في الشركات الصناعية
املساهمة العامة األردنية

املتوسط
الحسابي
2.16

االنحراف
املعياري
0.43

قيمة t
املحسوبة
16.34

قيمة t
الجدولية
1.96

درجات
الحرية
174

مستوى
الداللة
0.002

نتيجة
الفرضية
قبول

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة  tاملحسوبة والبالغة ( )16.34أعلى من قيمتها الجدولية ،وأن مستوى الداللة ()α
أقل من ( ،)0.05مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة ،أي ّأنه توجد معوقات ّ
تحد من تطبيق أساليب تقييم املقترحات
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االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ،غير ّأن تأثير هذه املعوقات منخفض وليس ذي
قيمة جوهرية.
ّ
ّ
وتنسجم هذه النتيجة مع نتيجة اختبار الفرضيتين األولى والثانية من فرضيات الدراسة ،حيث تبين أن تطبيق أساليب تقييم املقترحات
االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة مرتفعا ،كما تبين ّأن قناعة املجيبين في تأثير تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية
املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية كانت مرتفعة ،وبالتالي ّ
فإن
وجود معوقات تحد من تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة
العامة األردنية له تأثير منخفض .وتتفق نتيجة اختبار هذه الفرضية مع نتيجة دراسة ( )Bennouna et. al., 2010ونتائج دراسة (نجم2014 ،م).
نتائج الدراسة:
ّ
استنادا إلى نتائج تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها ،تم التوصل إلى النتائج التالية:
ّ
تبين وجود تطبيق مرتفع ألساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية العامة األردنية.
•
•

هناك تفاوت في استخدام طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة
األردنية ،حيث ّ
تبين ّأن االستخدام األكبر لطريقة صافي القيمة الحالية (.)NPV
ّإن ترتيب طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية تنازليا
حسب درجة استخدامها ،على النحو التالي :طريقة صافي القيمة الحالية ( )NPVثم طريقة معدل العائد الداخلي ( )IRRثم طريقة فترة االسترداد
املخصومة ( )Discounted Payback Periodوأخيرا طريقة مؤشر (دليل) الربحية (.)PI

•

يؤثر تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات
الصناعية املساهمة العامة األردنية بشكل كبير.

•

يظهر تأثير تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات
الصناعية املساهمة العامة األردنية بشكل أساس ي ،من خالل :الحرص على ُحسن اختيار البديل االستثماري املالئم والذي يحقق أعلى تدفقات
نقدية مخصومة ،إضافة إلى تعزيز كفاءة استخدام األموال املتاحة من خالل اختيار البديل الذي يحقق أعلى تدفقات نقدية مستقبلية.
هناك بعض املعوقات التي قد ّ
تحد من تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات

•

•
•

الصناعية املساهمة العامة األردنية ،وإن كانت هذه املعوقات ذات تأثير منخفض وليست جوهرية.
يرى العاملون في الدوائر املالية واألقسام املحاسبية في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ّأن أكثر املعوقات التي قد ّ
تحد من تطبيق
أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ،التغيرات
امل ستمرة في معدالت التضخم وانعكاساتها على معدالت الخصم املستخدمة في خصم التدفقات النقدية املستقبلية.

توصيات الدراسة:
ّ
في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها ،فقد تم صياغة التوصيات التالية:
•
•
•
•
•
•

تعزيز قيام العاملين في الدوائر املالية واألقسام املحاسبية في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية بتطبيق طرق تقييم املقترحات
االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة ،للوصول إلى تقييم أكثر دقة وموضوعية.
التنويع في طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة ،وعدم التركيز بصورة أساسية على طريقة صافي القيمة
الحاليةّ ،
ألن لكل طريقة مزاياها وإيجابياتها التي تميزها عن باقي الطرق ،ال سيما طريقة مؤشر (دليل) الربحية.
تعزيز إدراك القائمين على الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية بإنعكاسات تطبيق طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على
التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها.
العمل على معالجة املعوقات التي قد ّ
تحد من تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في
الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية رغم عدم جوهريتها.
العمل على توفير أقسام أو إدارات متخصصة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية تعنى بتحليل التدفقات النقدية املتوقعة من
املقترحات االستثمارية التي يمكن للشركة القيام بها.
إجراء املزيد من الدراسات حول أثر تطبيق طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف
وتخفيضها في قطاعات األعمال األخرى ،ملا يمكن أن يكون لذلك من أثر إيجابي على تلك القطاعات من خالل ترشيد تكاليفها.
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Abstract: The study aims to identify the extent to which discounted cash flow methods are used when
making investment decisions and their impact on cost rationalization in Jordanian Industrial Public
Shareholding Companies. In addition, to explain the obstacles that may limit the use of these methods.
The study population was composed of the Jordanian Industrial Public Shareholding Companies listed in
Amman Stock Exchange (ASE) in the biginning of 2020, The study’s random sample of these companies
was selected including (39) companies, i.e. (54.9%) of the total companies listed in Amman Stock
Exchange (ASE) were (71) companies. Five questionnaires were distributed to each company for its
employees, including financial managers, their deputies, assistants, and heads of accounting departments
and employees in those departments. The questionnaires were distributed and retrieved by hand. Thus,
the number of distributed questionnaires was (195), of which (178) questionnaires were retrieved, and
three questionnaires were excluded because of the incomplete responses. Thus, the number of
questionnaires approved for the purposes of analysis and research reached (175), i.e. (89.7%) of the total
distributed questionnaires.
The study concluded several results, and the most important results were the following: it found that the
use of discounted cash flow methods was high. There was an uneven use of evaluation methods for
investment proposals that based on discounted cash flows as the greater use was of the NPV methods, the
use of reduced cash flows methods affected significantly on the cost rationalization and cost reduction,
there were some constraints that can limit the use of discounted cash flow methods in Jordanian
Industrial Public Shareholding Companies, although these constraints were of low, not significant impact.
Based on the study results, the researchers presented a number of recommendations, including: The
diversification of discounted cash flow methods and a lack of focus on the net present value method
because each method has advantages and positives that distinguish it from others, enhancing the
awareness of those people who are in charge of the Jordanian Industrial Public Shareholding Companies
about the implications of using discounted cash flow methods to rationalize and reduce costs, to work on
addressing the obstacles that may limit the use of discounted cash flow methods in Jordanian Industrial
Public Shareholding Companies, although they are not substantial.

Keywords: Discounted Cash Flows; Net Present Value; Internal Rate of Return; Profitability Index;
Discounted Payback Period; Cost Rationalization; Jordanian Industrial Public Shareholding Companies.
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استالم البحث 2020/3/3 :مراجعة البحث 2020/4/9 :قبول البحثDOI: https://doi.org/10.31559/GJEB2020.9.3.2 2020/9/12 :

امللخص:
تناولت هذه الدراسة أثر املرونة االستراتيجية على تطبيق إدارة املعرفة ،دراسة حالة شركة دال (مصنع دال لأللبان-كابو) والية الخرطوم
للفترة من ( ،2019-2018تم استخد ام االستبانة كأداة لجمع البيانات ،واتبع البحث املنهج الوصفي والتحليلي .وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها:
أن املرونة االستراتيجية تؤثر على تطبيق إدارة املعرفة ،ووجود عالقة إيجابية بين املرونة اإلنتاجية وتوليد املعرفة حيث بلغت قيمة بيتا ()0.204
عند مستوى معنوية ( .)0.037كما توصلت إلى وجود عالقة إيجابية بين مرونة رأس املال البشري وتطبيق املعرفة حيث بلغت قيمة بيتا ()0.450
عند مستوى معنوية ( .)0.000خلصت الدراسة إلى أن املرونة االستراتيجية لها تأثير إيجابي على تطبيق إدارة املعرفة.
الكلمات املفتاحية :شركة دال؛ مرونة؛ استراتيجية؛ إدارة؛ والية الخرطوم.

املقدمـة:
تعد إدارة املعرفة إحدى التطورات الفكرية املعاصرة التي تشكلت في بادئ األمر كأطر ومداخل جديدة في دراسة وفهم األعمال املنظمية ،وسرعان
ً
ماتحولت إلى ممارسة عملية أكثر تالؤما للتغييرات املتسارعة في عالم األعمال ،وقد تعاظم دورها بعد أن أدرك أن بناء امليزة التنافسية وإدامتها يعتمد
ً
ً
ً
أساسا علي املوجودات الفكرية وتحديدا على األصول املعرفية واإلستثمار فيها ،بما يعزز من اإلبداع املستمر سواءا على صعيد املنتج أو العملية ،والذي
يعد هو اآلخر أحد مقومات تعاظم تلك امليزة ألطول فترة ممكنة (الكبيس ي2005،م).
أصبحت املرونة اإلستراتيجية من املوضوعات األساسية في بيئة األعمال الحديثة للتعبير عن التغيير السريع الحاصل في التكنولوجيا الهادفة إلى
تقليل زمن دوران املنتج ،ويعـود ظهـور مفهـوم املرونـة فـي عـام  1970نتيجـة للتخصـصات املتعددة في املجاالت التنفيذية.
فتشير املرونة إلى قدرة نظام املتابعـة أو االستـشعار املوجـود في املنظمة على مراقبة التغيرات التى تحدث في بيئـة العمل عن بعد ،والتكيف مع
متغيراتها ،وتقوم املرونة بخلق موائمة بين النظام الداخلي للمنظمـة والتغيرات البيئيـة الخارجية التي يمكن ان تسبب إضطراب في النظـام حيث تساعد
ً
املرونة على حماية املنظمات من التغيير السيئي لها وأيضا من خالل املرونة تكون املنظمة لها القدرة على مواجهة املخاطر التي تواجهها)( .زينا2018،م).
مشكلة الدراسة:
تبحث املؤسسات بشكل عام عن تحقيق البقاء واإلستمرار والنمو ،وهذا لن يتحقق إال من خالل التميز اإلداري ،وتحقيق امليزة التنافسية ،مما
يجعل القادة يركزون على القضايا األساسية وإتخاذ القرارت اإلستراتيجية التي تحقق النجاح التنظيمي .وتتمثل مشكلة الدراسة في السؤال املحوري
التالي:
 .1ماهو أثر املرونة اإلستراتيجية على تطبيق إدارة املعرفة في شركة دال ملنتجات األلبان (كابو)؟
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 .2ماهي األهمية النسبية لتطبيق إدارة املعرفة من وجهة نظر العاملين شركة دال ملنتجات األلبان (كابو)؟
 .3ما العالقة بين املرونة اإلنتاجية وتوليد املعرفة؟
أهداف الدراسة:
إن الهدف الرئيس الذي تسعى إليه الدراسة يكمن في بيان أثر املرونة اإلستراتيجية على تطبيق إدارة املعرفة في شركة دال ملنتجات األلبان (كابو)
وينبثق عن الهدف الرئيس ي األهداف التالية:
 .1التعرف إلى املفاهيم األساسية للمرونة اإلستراتيجية.
 .2التعرف على واقع تطبيق إدارة املعرفة في شركة دال(كابو).
 .3تحديد األثير املباشر للمرونة اإلستراتيجية في تطبيق إدارة املعرفة في شركة دال(كابو).
فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة "HO:اليوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية( ) α ≥ 0.05للمرونة اإلستراتيجية في تطبيق إدارة املعرفة في شركة دال
ملنتجات األلبان (كابو)؟ .وينبثق من الفرضية الرئيسسة الفرضيات التالية:
 "HO .1اليوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α ≥ 0.05للمرونة اإلستراتيجية في تطبيق إدارة املعرفة في شركة دال ملنتجات
األلبان (كابو)؟
 "HO .2اليوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α ≥ 0.05للمرونة اإلستراتيجية في توليد املعرفة في شركة دال ملنتجات األلبان
(كابو)؟
 "HO .3اليوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α ≥ 0.05للمرونة اإلستراتيجية في توزيع املعرفة في شركة دال ملنتجات األلبان
(كابو)؟
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة في إثراء املعرفة بأبعاد جديدة تتعلق بمفهومي املرونة اإلستراتيجية وإدارة املعرفة ،ويعتبر موضوع املرونة من القضايا
املعاصرة التي فرضت نفسها في األدبيات اإلدارية واإلقتصادية والسياسية ،في ظل واقع بيئي شديد التعقيد .كما إن تطبيق إدارة املعرفة والذي يسهم في
تحقيق أداء متميز ،من املسائل التي يسعي الباحثون الي دراستها للتقديم نموذج يساعد إدارات الشركات نحو تصنيف القدرات التي تمتلكها والتي تقود
الي املنافسة.
مصادرجمع البيانات واملعلومات:
اعتمدت الدراسة على مصدرين لجمع البيانات.
املصادراألولية :يتم اإلعتماد على اإلستبانة لجمع البيانات.
املصادرالثانوية :وتتمثل في الكتب ،املراجع ،الرسائل الجامعية ،اإلنترنت واملجالت العلمية
حدود الدراسة:
الحدود املكانية :شركة دال ملنتجات األلبان (كابو)
الحدود الزمانية :يوليو.2019
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نموذج الدراسة:
املتغير التابع

املتغير املستقل

إدارة املعرفة

املرونة الستراتيجية

املرونة االنتاجية

توليد املعرفة

مرونة رأس املال البشري

توزيع املعرفة

املرونة التسويقية

تطبيق املعرفة

tt

شكل ( :)1يوضح نموذج الدراسة املقترح
املصدر :إعداد الباحثون عام (2020م).

التعريفات الجرائية:
• املرونة الستراتيجية :هي أن تكون املؤسسة قادرة على التحول من إستراتيجية الي أخرى خاصة في حال زيادة عدم التأكد في الظروف البيئية
املتغيرة ،كما أن لها قدرة التجاوب والتكيف بنجاح مع التغيرات البيئية.
•
•

•
•
•

املرونة النتاجية :تعني قدرة املنظمة على تعديل منتجاتها في األسواق التي تتعامل بها بوقت قصير وبأسعار تنافسية (نوال2017،م).
مرونة رأس املال البشري :إن رأس املال اليشري هو مجموعة األفراد العاملين الذين يمتلكون معارف ومهارات وقابليات نادرة وذات قيمة للمؤسسة
فتشمل املرونة العددية واملرونة الوظيفية إذ تشير املرونة العددية إلى قدرة املؤسسة على تعديل عدد العاملين أو مستوى ساعات العمل ،اما املرونة
ً
الوظيفية فتشير إلى إستعداد العاملين على أداء مهام مختلفة ردا على طلبات العمل املختلفة (نوال2017،م).
املرونة التسويقية :هي قدرة املنظمة العاملة في السوق على إعادة تقييم جهودها التسويقية خالل مدة قصيرة من الوقت ،إستجابة للمتغيرات
البيئية (بن أحمد2017،م).
إدارة املعرفة :هي العملية التي تهتم بتحديد املعلومات واملعارف الالزمة للمنشأة والحصول عليها من مصادرها املختلفة وحفظها وتخزينها وتطويرها
وزيادتها (الطاهر2010،م).
توليد املعرفة :توليد املعرفة يعني إبداع املعرفة عند عدد من الكتاب ويتم ذلك من خالل مشاركة فرق العمل وجماعات العمل الداعمة لتوليد
رأس مال معرفي جديد في قضايا وممارسات جديدة تساهم في تعريف املشكالت وإيجاد الحلول الجديدة لها بصورة ابتكارية مستمرة
(الصاوي2007،م).

• توزيع املعرفة :تشمل عملية توزيع املعرفة كل من تقاسم املعرفة ونشرها ونقلها والتشارك بها وكذلك عن طريق الوسائل املكتوبة مثل :املذكرات
والتقارير والنشرات الدورية ومختلف املطبوعات الداخلية (عبدالستار وآخرون2006،م).
• تطبيق املعرفة :تتمثل هذه املرحلة جوهر عملية إدارة املعرفة ،وتطبيق املعرفة يتطلب تنظيم املعرفة من خالل التصنيف والفهرسة والتبويب
األمثل للمعرفة (عبدالستار وأخرون2006،م).
الدراسات السابقة:
ً
أوال :الدراسات املتعلقة (املرونة الستراتيجية)
• دراسة بن أحمد آسية ( :)2017تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال ماهو أثر املرونة اإلستراتيجية على جودة فاعلية األداء وتنافسية املؤسسة
دراسة تطبيقية على شركة اإلتصاالت موبيليس .هدفت الدراسة إلى قياس مستوى وأثر املرونة اإلستراتيجية في تحقيق جودة فاعلية االداء
ً
والتنافسية ملؤسسة االتصاالت موبيليس وتقديره ،وذلك كوسيلة لتحقيق إستجابة فعالة للتغيرات التي تشهدها البيئة الخارجية وسعيا لالرتقاء
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بعملية التخطيط اإلستراتيجي من أجل تحقيق األهداف املنشودة .أفترضت الدراسة الفرضيات التالية :اليوجد أثرذو داللة إحصائية عند مستوى
داللة( )α ≥ 0.05للمرونة اإلسترايتجية على جودة وفاعلية األداء ،ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α ≥ 0.05للمرونة اإلستراتيجية
في تحقيق تنافسية املؤسسة .إتبعت الدراسة املنهج الوصفي والتحليلي وامليداني.توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها وجود تطبيق عالي للمرونة
اإلستراتيجية في مؤسسة موبيليس ،األمر الذي أكسبها مكانة تنافسية عالية بين مؤسسات اإلتصال األخرى ،تبين أن املرونة اإلستراتيجية هي وسيلة
يعتمد عليها متخذوا القرارات لتقليص الفجوة بين الخطط واإلستراتيجيات من جهة والتغيرات التي تطرأ في بيئة األعمال من جهة أخرى ،مرونة
التسويق لها تأثير ذو داللة إحصائية علي امليزة التنافسية ،حيث أن إمتالك مرونة تسويقية يعتبر أول خطوة نحو تحقيق التميز ،من خالل التعرف
على التغيرات في طلبات الزبائن وبالتالي الحد من عدم التوازن في البيئة الخارجية ،مرونة املوارد البشرية لها تأثير ذو داللة إحصائية في تحقيق
فاعلية األداء وت حقيق التميز ،وذلك من خالل قيامها بالعمل املناسب وفي الوقت املناسب مهما كانت الظروف املتغيرة .أوصت الدراسة على التركيز
على القيادة اإلستراتيجية ،حيث يعتبر قطاع مؤسسات اإلتصاالت من أكثر القطاعات غير املستقرة والتي تتعرض لتغييرات كثيرة ،األمر الذي
يتطلب من املدراء التفتح وأن يكونوا على إملام تام بالبيئة الداخلية والخارجية حتى يتخذوا القرارات الصحيحية وفي الوقت املناسب (بن
أحمد2017،م).
• دراسة :نوال عبداوي( :)2017تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال كيف تساهم املرونة اإلستراتيجية للمؤسسة اإلقتصادية الوطنية في خلق قيمة
الزبون دراسة حالة مؤسسة كوندور لإللكترونات برج بوعديريج .هدفت الدراسة إلى املساهمة في إثراء النقاش العلمي حول املفاهيم األساسية في
املرونة االستراتيجية وخلق القيمة للزبون وآليات تبنيها في املؤسسة ،إبراز أهمية املرونة االستراتيجية بأبعادها املختلفة (املرونة االنتاجية ،املرونة
السوقية واملرونة التنافسية) في املؤسسة االقتصادية الجزائرية .إفترضت الدراسة الفرضيات التالية :تساهم املرونة اإلنتاجية للمؤسسة
االقتصادية الوطنية في خلق قيمة للزبون ،تساهم مرونة رأس املال البشري للمؤسسة االقتصادية الوطنية في خلق قيمة للزبون .إتبعت الدراسة
املنهج الوصفي التحليلي .توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن املرونة االستراتيجية للمؤسسة االقتصادية الوطنية تساهم في خلق قيمة للزبون من
خالل املرونة اإلنتاجية ،مرونة رأس املال البشري ،املرونة السوقية .كما أن زبائن املؤسسة يدركون القيمة التي تسلمها املؤسسة لهم خاصة من
ناحية تخفيض التكاليف الكلية .أوصت الدراسة ضرورة تركيز املؤسسة على الزبون وزيادة اهتمامها به ،العمل على االهتمام بمجال املنافسة
واملنافسين وعدم اهمال هذا الجانب كونه يؤثر في املدى البعيد علي املؤسسة  ،التركيز على اقتناص الفرص ورعايتها من أجل تطوير جودة املنتجات
والخدمات (نوال2017،م).
ً
ثانيا :الدراسات املتعلقة باملتغير التابع (إدارة املعرفة)
• دراسة ياسر بشير( :)2017تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال ماهو أثر إدارة املعرفة علي اإلبتكار التسويقي دراسة على القطاع املصرفي السوداني.
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إهتمام املصارف السودانية بمفهوم إدارة املعرفة ،التعرف على مصادر املعرفة الداخلية والخارجية ومدى
توافقها مع إحتياجات ومتطلبات املصارف السودانية .إفترضت الدراسة الفرضيات التالية :هنالك عالقة إيجابية بين إدارة املعرفة واإلبتكار في
الخدمة ،هنالك عالقة إيجابية بين إكتساب املعرفة واإلبتكار في الخدمة ،هنالك عالقة إيجابية بين تطبيق املعرفة واإلبتكار في الخدمة .إتبعت
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي .توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها توجد عالقة إيجابية بين تطبيق املعرفة واإلبتكار في الخدمة ،التوجد عالقة
بين إكتساب املعرفة واإلبتكار في الخدمة .أوصت الدراسة إلى عدة توصيات منها ضرورة زيادة الوعي بأهمية إدارة املعرفة لدى منظمات األعمال
ً
ً
ً
ً
وتأكيد دورها في تطوير هذه املنظمات ،وأيضا ترسيخ ثقافة اإلبتكار خصوصا في الجانب التسويقي بإعتباره عنصرا مهما لضمان وديمومة
وإستمرارية نمو هذه املنظمات (بشير2017،م).
• دراسة تهاني فيصل أبو معمر( :)2017تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال ماهو دور ممارسة إدارة املعرفة في إتخاذ القرارات اإلستراتيجية دراسة
تطبيقية على مدراء وكالة الغوث في قطاع غزة.هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين ممارسة إدارة املعرفة واتخاذ القرارات
اإلستراتيجية ،بيان أثر ممارسة إدارة املعرفة على اتخاذ القرارات اإلستراتيجية ،الكشف عن مدى الفروق بين آراء املدراء في ممارسة إدارة املعرفة
تبعا للمتغيرات الديموغرافية .إفترضت الدراسة الفرضيات التالية :التوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α ≥ 0.05بين تشخيص
املعرفة وإتخاذ القرارات اإلستراتيجية لدى مدراء وكالة الغوث في قطاع غزة ،التوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α ≥ 0.05بين
إنشاء املعرفة وإتخاذ القرارات اإلستراتيجية لدى مدراء وكالة الغوث في قطاع غزة .اتبعت الدراسة املنهج املنهج الوصفي التحليلي .توصلت الدراسة
إلى عدة نتائج منها يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسات إدارة املعرفة (تشخيص املعرفة ،إنشاء املعرفة ،تخزين املعرفة ،توزيع املعرفة،
تطبيق املعرفة) وأبعاد إتخاذ القرارات اإلستراتيجية (الرشد والشمول ،السلوك السياس ي ،درجة اإلتصال ،درجة اإلتفاق ،درجة الالمركزية) ،درجة
ممارسة املدراء إلدارة املعرفة في وكالة الغوث بلغت ( )%78.48بينما بلغت نسبة اتخاذ القرارات اإلستراتيجية(، )%75.28يؤثر املتغير املستقل (إدارة
املعرفة) على املتغير التابع(القرارات اإلستراتيجية) بنسبة( )%65.3وأن النسبة املتبقية ( )%34.7في التأثير على القرارات اإلستراتيجية تعود ملتغيرات
أخرى.أوصت الدراسة تبني األونروا إستراتيجية واضحة إلدارة املعرفة وتعزيز عملياتها وذلك بهد زيادة وعي اإلدارة العليا بأهمية إدارة املعرفة كونها
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ً
ً
تعد مرتكزا أساسيا من مرتكزات التطور والتقدم ،العمل على خلق بيئة محفزة ومشجعة داعمة إلتخاذ القرارات اإلستراتيجية تقوم على أساس
املشاركة وتقاسم اآلراء واملقترحات وتبادلها حول تحديد الهد وتقييم البديل األفضل (تهاني2017،م).
• دراسة معتصم أحمد وهبة ،أيوب أحمد الصوالحة ( )2020أثر عمليات إدارة املعرفة على التميز املنظمي في املصارف التجارية األردنية :
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر عمليات إدارة املعرفة بداللة أبعادها( :اكتشاف املعرفة ،وامتالك املعرفة ،ومشاركة املعرفة ،وتطبيق
املعرفة) في التميز املنظمي بداللة أبعاده( :التميز في القيادة ،التميز في الهيكل التنظيمي ،التميز املرؤوسين ،التميز االستراتيجي ،التميز في الثقافة
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ما يلي :يوجد أثر ذو داللة معنوية لعمليات إدارة املعرفة بأبعادها املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك
املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة) في التميز املنظمي بداللة أبعاده مجتمعة (التميز في القيادة ،التميز في الهيكل التنظيمي ،التميز
للمرؤوسين ،التميز االستراتيجي ،التميز في الثقافة) في املصارف التجارية .أوصت الدراسة بما يلي :عقد ورشات عمل للموظفين (املرؤوسين) يتم فيها
تبادل املعرفة ودراسة استراتيجيات السوق الحديثة سواء أكانت داخل اململكة أو خارجها ،وزيادة آلية تبادل املعرفة واكساب الخبرات للمرؤوسين
والتقليل من فارق املركزية في القطاع املصرفي.

املرونة الستراتيجية:
مفهوم املرونة :قدرة املؤسسة على تقديم مستوىات مختلفة ومتنوعة في السوق املستهدف ،ويمكن تأشير مرونة املؤسسة في مجالين أساسين هما :قدرة
ً
املؤسسة على مسايرة التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا وتصميم املنتجات وفقا لتفضيالت الزبائن .قدرة املؤسسة في اإلستجابة للتغير في حجم
اإلنتاج بالزيادة أو النقصان بحسب مستوىات الطلب وبالتالي يجب أن يكون لدى املوسسة اإلستعداد الكافي والقدرة على العمل في محيط غير مستقر
ومتقلب( البكري2008،م).
كما تعرف املرونة على أنها " :تلك القدرات الذاتية للمؤسسة التي تساعدها على مقاومة املحيط والتكيف معه (رشدي2013،م).
تطورمفهوم املرونة الستراتيجية :تطور مصطلح املرونة اإلستراتيجية من خالل ثالث مراحل هي (بن أحمد2017،م):
 .1بعد الحروب العاملية كان مصطلح الفاعلية هو من أهم الخصائص التي يجب على املؤسسة أن تتميز بها بالنظر إلى التغيرات التكنولوجية الكبرى
التي عرفتها تلك الفترة ،والتي عرفت ظهور إقتصاديات الحجم ،وإرتفاع الطلب ،في هذه الفترة كان التركيز على التكاليف ،اإلنتاجية تقاس بالكمية،
أما الفاعلية فكانت تنجز باملعيارية.
 .2في سنوات السبعينات والثمانينات ،تزايد الطلب على السلع املتميزة ،األمر الذي أضاف الجودة كأحد معايير الفاعلية ،حيث كانت تنجز األعمال
من خالل مستوىات عالية الجودة ،مع األخذ بعين اإلعتبار تخفيض التكاليف.
 .3ومع بداية التسعينات ظهر مصطلح املرونة اإلسترتيجية كأولوية تنافسية ،وأصبحت التكلفة والجودة كمعايير هامشية لقياس التنافسية ،حيث
أخذ موضوع املرونة يلفت نظر الباحثين في العديد من التخصصات اإلقتصادية ،املالية ،التصنيع ،اإلدارة.
مفهوم املرونة الستراتيجية :يعد مفهوم املرونة اإلستراتيجية من املفاهيم التي تناولتها العديد من الدراسات في مختلف املجاالت (اإلدارة استراتيجية،
اإلقتصاد ،نظرية املنظمة ،التسويق ).وبالتالي فإن مفهوم املرونة اإلستراتيجية ال يمكن تحديده بتعريف واحد ،حيث أن له العديد من
التعريفات( ،)Genaus et alأنها قدرة املؤسسة على التكيف مع تغيرات البيئة والتي تسودها حالة عدم التأكد ،إذ تتسم بسرعة وقوعها ( بالنظر إلى
ً
الوقت املطلوب لإلستجابة) ،والتي لها أثر ذو معنى على أداء املؤسسة ،ويرى كل من ( )Buckley( ،)Evansنقال عن( Ravindtanath
 )Madhavan.1996أن املرونة اإلستراتيجية هي القدرة على إتخاذ اإلجراءات لإلستجابة للتغييرات في املحيط الخارجي.
ُعرفت املرونة اإلستراتيجية على أنها قابلية املنظمة لتحديد التغيرات في البيئة الخارجية بغرض حشد املوارد بتطلعات جديدة وإستجابات سريعة لهذه
التغيرات (زوان2015،م).
أهمية املرونة الستراتيجية :توفر املرونة اإلستراتيجية العديد من اإليجابيات للمؤسسة :تستطيع املؤسسة اإلنتقال من إستراتيجية إلى أخرى بسرعة.
إمتالك ميزة تنافسية مستدامة تجعل املؤسسة املبادرة في إحداث التغيير .تعمل املرونة على تحسين مستوى األداء اإلبداعي في البيئة الدينامكية .تمكن
ً
املرونة اإلستراتيجية املؤسسة من إعادة هيكلة ذاتها داخليا .إن املرونة اإلستراتيجية شرط لزيادة قدرة الشركات على مواجهة التغيرات البيئية الهامة
ً
والسريعة والتي تحدث سريعا في األسواق بكفاءة وفاعلية ،وتمكينها من إدارة نشاطاتها في ظل هذه الظروف) .)Hill, and Jones2008
مراحل املرونة الستراتيجية تتلخص املرونة اإلستراتيجية في أربعة مراحل أساسية هي:
 .1التوقع :يتم في هذه املرحلة تحديد العوامل الدافعة للتغيير ووضع التصورات املحتملة من خالل تطوير مجموعة من السيناريوهات املستقبلية.
 .2الصياغة :تتمثل في تطوير إستراتيجيات مستقبلية مثلى وتحديد العناصر األساسية واملحتملة لهذه اإلستراتيجيات.
 .3التجميع :بمعنى الحصول على املوارد الالزمة لتنفيذ اإلستراتيجية األساسية ،وإختيار العناصر الالزمة لوضع اإلستراتيجيات املحتملة.
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 .4التشغيل :تنفيذ اإلستراتيجية األساسية مع رصد التغيرات البيئية وتطبيق الخيارات الثانوية أو التخلي عن ممارستها حسب الحاجة
(نوال2017،م).
مداخل تحقيق املرونة الستراتيجية :حدد عدد من الباحثين مداخل لتحقيق هذه املرونة من خالل:
 .1املناورات اإلستراتيجية (دفاعية وهجومية) لتحقيق املرونة ،حيث تركز على مايعرف (بالحدث املحفز) أي الحالة الطارئة غير املتوقعة ،وتكمن
املناورات الهجومية بإمتالك زمام املبادرة وإستغالل الفرص ،أما املناورات الدفاعية فتكون وقائية وتصحيحية (مثل الضمان ضد الخسارة
وإصالح الضرر).
ً
 .2مرونة املؤسسة وقدرتها على إستخدام تلك املوارد على نحو مرن بطرق بديلة للعمل عندما يكون ذلك ضروريا والذي من شأنة أن يسمح للمؤسسة
أن يكون لديها خيارات مرنة عندما تتعامل مع بيئات ديناميكية.
 .3تحقيق املرونة بإمتالك القدرة من فبل صانع القرار اإلستراتيجي للحصول على البيانات في الزمن الحقيقي وتحليلها لتحديد وإستغالل اإلتجاهات
الناشئة(نوال2017،م).
أدوات املرونة الستراتيجية:
 .1نظم املعلومات كأداة للمرونة الستراتيجية :إن التقدم الهائل في تكنولوجيا املعلومات وتطبيقات اإلتصاالت عن بعد ،يلزم املؤسسات ليس فقط
ً
بإنشاء نظام للمعلومات ولكن أيضا بتفعيل نظم املعلومات املوجودة بها ملواكبة التطورات الهائلة التي أفرزتها ثورة تكنولوجيا املعلومات.
تعتبر مرونة نظم امل علومات أداة للتميز اإلستراتيجي في املؤسسات التي تنشط في بيئات مضطربة يسودها التقلب العالي في األسعار وأذواق الزبائن.
وتساعد نظم املعلومات اإلستراتيجية في تحقيق التكيف اإلستراتيجي للمؤسسات ويتأتى ذلك من خالل األدوار األساسية( .فايز2010،م)
 .2تحسين الكفاءة التشغيلية :يساهم اإلستثمار في تكنولوجيا نظم املعلومات في تحسين كفاءة املؤسسة اإلنتاجية والتي تسمح لها بتقليل التكاليف
وتحسين جودة إيصال املنتجات ،ويزيد من درجة اإلقبال على الزبائن واملوردين.
 .3دعم البتكار في املؤسسة :يؤدي اإلستثمار في تكنولوجيا نظم املعلوم ات إلى إنتاج سلع وخدمات وأساليب جديدة تمتاز بإنخفاض تكاليفها وزيادة
منفعتها بالنسبة للزبون.
 .4بناء مصادرمعلومات إستراتيجية :تساعد تكنولوجيا نظم معلومات املؤسسة على أخذ فرص التقدم اإلستراتيجي.
 .5املقاولة من الباطن كأداة للمرونة الستراتيجية :تعتبر جزء من عملية البحث عن املرونة بأنها تتيح إمكانية إخراج التكاليف وإدارة تغيرات اإلنتاج
ً
خارج املؤسسة ،ويكمن السبب وراء اإلستعانة بمصادر خارجية بدال من التكامل معها في العمل على تخفيض درجة التعقيد داخل املؤسسة مع
تخفيض التكاليف الثابتة وحجم اإلستثمارات( .مطلك2006،م)
 .6البحث والتطوير كأداة للمرونة التسراتيجية :تحتل وظيفية البحث والتطوير مكانة هامة في تنظيم املؤسسة ،بكيفية تسمح بالتنقل الجيد
ً
للمعلومات ،سواءا كانت خارجية عبر وظيفة التسويق ،أو من مشاكل فنية تجابه العملية اإلنتاجية من خالل وظيفة اإلنتاج وكذلك املعلومات
الناتجة عن العلم والتكنولوجيا املتاحة( .نوال2017،م)
معوقات املرونة الستراتيجية:
جدول( :)1أهم املعوقات التي تواجه املرونة الستراتيجية
مكونات املرونة الستراتيجية
إدامة الحيطة والحذر
القدرة على التقييم يشكل صحيح
عملياتإتخاذ اإلجراءات املالئمة
وتنفيذها

املعوقات
القواعد والقرارات والفكر املنظم والثابت.إهمال األفكار واألفعال التي تتجاوز الروتين. تبرير ذاتي وشخص ي. السياسات التنظيمية.مقاومة التغير.

الشروط التي تزيد من خطورة املشاكل
 النجاح بالتجارب السابقة. البقاء الطويل األمد لإلدارة العليا.املشاريع الكبيرة التي ينتج عنها إلتزام كبير وخسائر كبيرة.ثقافة تنظيمية وإجتماعية متخوفة من األخطاء.عدم تأكد بيئي عالي.

املصدر:إدريس وائل محمد والغالبي طاهر،السيناريو والعملية التخطيطية ،داروائل للنشروالتوزيع ،عمان2012،م.

أبعاد املرونة الستراتيجية :من أبعاد قياس املرونة اإلستراتيجية ما يلي:
ً
أوال :املرونة النتاجية :تتمثل املرونة اإلنتاجية في قدرة املؤسسة على تقديم منتجات جديدة في مدة تخطيط قصيرة( .نوال2017،م)
ً
ً
ثانيا :املرونة التسويقية:عرفها ( )Gurauنقال عن نوال عبداوي بأنها قدرة املؤسسة على الحصول على املعلومة الصحيحة من الزبون في الوقت املناسب
من أجل العمل على تحقيق رغباته ،وأشار ( )Grewal and Tansuhajإلى أنها قدرة املؤسسة على إعادة موازنة قواها التسويقية في فترة قصيرة من
الزمن ،وذلك لإلستجابة للتغيرات في بيئة األعمال (احمد.) 2014 ،
ً
ثالثا :مرونة رأس املال البشري :تعبر مرونة رأس املال البشري عن " قدرة املوارد البشرية على أداء مهام مختلفة ومعقدة ،أو هي قدرة املوارد البشرية
ً
على التأقلم مع التغيرات التي تطرأ على ساعات العمل وفقا للحاالت الطارئة"( .نوال2017،م)
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إدارة املعرفة:
ً
مفهوم املعرفة :يعد الحصول على املعرفة شيئا يستحق الجهد والعناء من طرف املؤسسة فهي تقوم بالحصول عليها من عدة مصادر تصنف إلى
صنفين هما:
• مصادر داخلية :عن طريق البحث والتطوير وتجارب أفراد املؤسسة إلنشاء املعرفة الجديدة أو تطويرها...الخ
• مصادر خارجية :عن طريق التراخيص واإلمتيازات أو حتى التقليد والتعلم من األطراف الخارجية كاملنافسين أو الزبائن أو املوردين...الخ
تعرف املعرفة على أنها":مزيج من الخيارات واملهارات والقدرات واملعلومات املتراكمة لدى العاملين ولدى املؤسسة"( .عبدالستار2006،م)
ً
وتعرف أيضا بأنها" :موجودات لها القدرة علي تحويل التقنية من مرحلة البحث إلى مرحلة التطبيق إلنتاج سلع وخدمات" ( .عالء2009،م)
كما عرفت على أنها " :ذلك الرصيد الذي تم تكوينه من حصيلة البحث العلمي والتفكير والدراسات امليدانية وتطوير املشروعات االبتكارية وغيرها في
أشكال اإلنتاج الفكري لإلنسان عبر الزمان( .املغربي2002،م)
أنواع املعرفة :حسب تصنيف  BEKERتنقسم إلى( :نجم2008،م)
 .1املعرفة الضمنية :تمثل األساس املعرفي لبقية املعارف إذ أنها املصدر ألي معرفة أخرى وبدونها اليمكن نقل أو توليد أي معرفة ويمكن التعبير عنها
بمهارات وممارسات فردية وجماعية من تجسيدها في املهام املوكلة لألفراد.
 .2املعرفة الصريحة :وهي املعرفة التي يمكن إيصالها وإبالغها إلى اآلخرين بشكل رسمي أو مبرمج ومن خالل العمليات التعليمية أو التربوية التقليدية.
جدول ( :)2مميزات املعرفة الصريحة والضمنية
املعرفة الصريحة
موثقة
سهلة
الكمبيوترات،األعمال اليدوية

املعرفة الضمنية
ليست موثقة
صعبة
عقول البشر

املميزات

وسيلة التصال

سهل
تكنولوجيا املعلومات والوسائل األخرى

صعب
التصال وجه لوجه ،ورواية القصص

التخزين
الستراتيجية

سهل
ليست ذات طابع شخص ي

صعب
ذات طابع شخص ي

املنظمة

املنظمة وأعضاؤها

املحتوى
الوضوح
املوقع
التصال

امللكية

املصدر :السعيد لوناس ،أثر إدارة معرفة الزبون علي تنافسية املؤسسة ،جامعة املسيلة ،كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،تخصص إستراتيجية وتسويق،
 ،2015ص.10

خصائص املعرفة :تتمثل في :املعارف يمكن أن تولد .املعرفة يمكن أن تموت .املعرفة متجذرة في األفراد .املعرفة يمكن أن تخزن .املعرفة يمكن أن
تصنف .عدم نضوب املعرفة( .عجالن2008،م)
نشأة وتطور إدارة املعرفة):غنيم2004،م) إن إدارة املعرفة قديمة من جهة وجديدة من جهة أخرى ،فقد درج الفالسفة على الكتابة في هذا املوضوع
ً
منذ أالف السنين ،لكن اإلهتمام بهيكلة أماكن العمل فهي جديدة نسبيا
ً
ً
مرت إدارة املعرفة بوصفها تطورا فكريا بمراحل عدة ،فمن الناحية النظرية كانت املشكلة قائمة منذ الثالثينيات من القرن املاض ي ،عندما تحدثوا
عن العمليات املعرفية واألنشطة العقلية وحل املشكالت .إن املشكلة املركزية في إدارة املعرفة على املستوى النظري كانت معروفة على مدى عقود ،لكنها
على مستوى التطبيق لم تكن معروفة إال قبل بضع سنين .والحداثة في موضوع إدارة املعرفة إنحسرت في الجانب التطبيقي ،ذلك أنه لم يأخذ مداه إال في
ً
السنوات األخيرة ،وتحديدا بعد أن تم وضع بعض املقاييس لها ،وتزايد اإلدراك لفوائد بعض مبادراتها الناجحة .أول ( )Don Marchandفي بداية
الثمانينيات من القرن املاض ي على أنها املرحلة النهائية من "الفرضيات" املتعلقة بتطور نظم املعلومات ،لكنه لم يشير إليها بشكل مستقل أو بوصفها
ً
عمليات .وفي املرحلة ذاتها تنبأ رائد اإلدارة ( )Druckerإلى أن العمل النموذجي سيكون قائما على املعرفة ،وأن املنظمات ستتكون من صناع معرفة الذين
يوجهون أداءهم من خالل التعذية العكسية لزمالئهم ومن الزبائن .وأرجع بعضهم بداياتها إلى التطبيقات األولى إلدارة املعرفة التي بدأتها شركة
ً
( )Hewlett Packardاألمرييية في عام ( ،)1985وتحديدا في برنامجها إلدارة املعرفة للقناة الحاسوبية للتاجر والتي أطلق عليها شبكة أخبار( .)HPومن
وجهة نظر( )Stromguist & Samoffفإن التأثير اإلستراتيجي إلدارة املعرفة بدأ عام ( ،)1997وفي عام ( )1999خصص البنك الدولي( )%4من امليزانية
اإلدارية السنوية لتطوير أنظمتها .وأشار( )Turban etalإلى أن العديد من املديرين ّ
عدوا إدارة املعرفة أعظم عملية إستراتيجية متميزة تطورت خالل
السنوات العشرين املاضية(سعد2007،م).
األول ّ
ُ
للذكاء اإلصطناعي ،أشار ادوارد فيجنبوم " Edward
ومنذ مطلع التسعينات من القرن املنصرم ،في عام  ،1980وفي املؤتمر األمريكي
 "Freigneboumإلى العبارة الشهيرة "املعرفة قوة" ومنذ ذلك الوقت ولد حقل معرفي جديد أطلق عليه هندسة املعرفة ومع والدته استحدثت سيرة
وظيفة جديدة ،وهي مهندس املعرفة.
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وفي عام ( )1997ظهر حقل جديد آخر نتيجة إلدراك أهمية املعرفة في عصر املعلومات ،وهو إدارة املعرفة )(Knowledge Management
(ليث2013،م)
مفهوم إدارة املعرفة :يتباين تعريف إدارة املعرفة وفيما يلي بعض التعاريف إلدارة املعرفة:
ً
ً
 .1إدارة املعرفة :هي العمل من أجل تعظيم كفاءة إستخدام رأس املال الفكري في نشاط األعمال ،وهي تتطلب تشبيكا وربطا ألفضل األدمغة عند
األفراد من خالل املشاركة الجماعية والتفكير الجماعي( .سعد2006م)
 .2إدارة املعرفة :هي اإلدارة التي تهتم بتحديد املعلومات واملعارف الالزمة للمنظمة والحصول عليها من مصادرها املختلفة وحفظها وتخزينها وتطويرها
وزيادتها( .الكبيس ي2004،م)
 .3إدارة املعرفة :هي مجموعة من األنشطة والعمليات التي تساعد املنظمات على توليد املعرفة وإختيارها ،وإستخدامها ،ونشرها والعمل على تحويل
املعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها املنظمة والتي تعتبر ضرورية لألنشطة اإلدارية املختلفة ،كإتخاذ القرارات وحل املشكالت والتعلم
والتخطيط اإلستراتيجي( .عواد2008،م)
 .4إدارة املعرفة تقوم على أساس أن املعرفة هي املورد األكثر أهمية في املنظمات الحديثة ،فإنها ال تكتفي بما لديها من رصيدها املعرفي ،بل تسعى إلى
اغنائه بإنشاء املعرفة الجديدة .ووفق هذا السياق فإن إدارة العرفة هي العملية املنهجية املنظمة لإلستخدام الخالق للمعرفة وإنشائها .وهذا
التعريف يمثل إلى حد كبير املفهوم الذي دعا إليه (( )Nonakaنجم2008،م).
أهمية إدارة املعرفة( :الصاوي2007،م) .يمكن إجمال أهمية إدارة املعرفة في النقاط اآلتية :تعد إدارة املعرفة فرصة كبيرة للمنظمات لتخفيض
التكاليف ورفع موجوداتها الداخلية لتوليد اإليرادات الجديدة ،عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة املنظمة املختلفة ،تعزز قدرة املنظمة لإلحتفاظ
باألداء املنظيمي املعتمد على الخبرة واملعرفة ،وتحسينه ،تتيح إدارة املعرفة للمنظمة تحديد املعرفة املطلوبة ،وتوثيق املتوافر منها وتطويرها واملشاركة
بها وتطبيقها وتقييمها ،تعد إدارة املعرفة أداة املنظمات الفاعلة إلستثمار رأسمالها الفكري ،تعد أداة تحفيز للمنظمات لتشجيع القدرات اإلبداعية
ملواردها البشرية لخلق معرفة جيدة ،تسهم في تحفيز املنظمات لتجديد ذاتها ومواجهة التغيرات البيئية غير املستقرة ،توفر الفرصة للحصول على امليزة
التنافسية الدائمة للمنظمات ،عبر مساهمتها في تمكين املنظمة من تبني املزيد من اإلبداعات املتمثلة في طرح سلع وخدمات جديدة ،تدعم الجهود
لإلستفادة من جميع املوجودات امللموسة وغير امللموسة.
ً
أهداف إدارة املعرفة( :ريحي2001،م) .تهدف إلى :نقل املعرفة املخبأة الكامنة .نقل املعرفة الداخلية والخارجية .املعرفة املتاحة جدا .تطور املعارف
الجديدة .وجود ثقافة للتعليم والتجربة داخل املؤسسات .تقييم عمليات املعرفة.
وظائف إدارة املعرفة :تقوم على الوظائف التالية( :عواد2008،م) .تطوير املوارد الفكرية واملعرفية التي تمتلكها املنظمة .تعزيز توليد املعرفة واإلبداع
لدى كل فرد .تحديد املعرفة والخبرة املطلوبتين لتنفيذ مهام العمل .تغيير وإعادة هيكلة املشروع من أجل إستخدام املعرفة بشكل أكثر فاعلية .توليد
النشاطات واإلستراتيجيات املستندة إلى املعرفة املتسلسلة ومراقبتها والسيطرة عليها .حماية املعرفة التنافسية التي تمتلكها املنظمة.
مستوىات إدارة املعرفة :تتم على ثالثة مستوىات( :السلمي2001،م).
 .1املستوى اإلستراتيجي :يتم فيه تحليل القيمة اإلستراتيجية لرأس املال املعرفي.
 .2املستوى التكتيكي :يتطلب نظام مرجعي إلدارة املعرفة.
 .3املستوى العملي :يهدف للوصول إلى األهداف اإلستراتيجية للمنظمة.
إستراتيجيات إدارة املعرفة :تتبنى املنظمات االستراتيجيات التالية( :الكبيس ي2004،م)
 .1اإلستراتيجية الترميزية مقابل اإلستراتيجية الشخصية وهما :اإلستراتيجية الترميزية ( )Codification Strategyوالتي تتمحور حول الحاسوب،
ويجري بموجبها ترميز وخزن املعرفة في قواعد يمكن الوصول إليها .اإلستراتيجية الشخصية ( )Personalization Strategyترتبط هذه
اإلستراتيجية بالشخص الذي يتولى تطويرها ،وتجرى املشاركة فيها من خالل اإلتصال املباشر بين األشخاص.
 .2إستراتيجيات جانب العرض مقابل إستراتيجيات جانب الطلب :وهما :إستراتيجيات جانب العرض ( )Supply-side strategiesالتي تميل إلى
ً
التركيز فقط على توزيع ونشر املعرفة الحالية للمنظمة تبعا لذلك .إستراتيجيات جانب الطلب( )Demand-side strategiesالتي تركز على تلبية
حاجة املنظمة الى معرفة جديدة .هذه اإلستراتيجية تتجه نحو التعلم واإلبداع ،أي التركيز على آليات توليد املعرفة.
عمليات إدارة املعرفة :وتتمثل في:
ً
 .1تشخيص املعرفة :وتتمثل في (صبحي2001،م) أوال :مصادر املعرفة الداخلية التي تعني ما لدى املؤسسات من إمكانات وما لدى أفرادها وخبرائها من
ً
معلومات وخبرات ذات فائدة للمؤسسة ومستقبلها .ثانيا :مصادرها الخارجية التي تمثل في البيئة املعرفية املحيطة باملؤسسة والتي يجب رصدها
ً
بدقة وفقا إلهتمامات املؤسسة وإلرتباطها معها.
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 .2عملية تحديد أهداف املعرفة :ومن أهمها( :هيثم2005،م) تحسين العمليات .تسهيل عملية اإلبداع .التوجه نحو الزبون .تسهيل عملية التخطيط
والتنبؤ.
 .3عملية توليد املعرفة :يتوليد املعارف من خالل :إكتساب املعرفة من خالل تدريب األفراد وتعليمهم أو من خالل مالحظة الخبرات والتجارب .توليد
معرفة جديدة من خالل املعارف السابقة :بواسطة التفكير والتحليل ملواقف وكيفية ترابط األشياء ببعضها .اإلكتشاف :أي توليد املعرفة من
خالل االستكشاف والتجربة واإلبداع .شرائها :ويتم ذلك من خالل شراء األفراد أي املعرفة املوجودة داخل عقول األفراد من خالل اإلستخدام
والتوظيف .االستئجار :كأن يتم استئجار خبير مقابل مبلغ مالي او من خالل دعم مراكز البحوث شرط ان تكون املؤسسة أول مستخدم تجاري
للنتائج .ومنه فإن عملية توليد املعرفة هي خالصة الجهد البشري.
 .4خزن املعرفة (االحتفاظ بها) :تعني تلك العمليات التي تشمل االحتفاظ والبحث والوصول واإلسترجاع واملكان( .هيثم2005،م)
 .5توزيع املعرفة :تشمل عملية توزيع املعرفة كل من تقاسم املعرفة ونشرها ونقلها والتشارك بها( .الكبيس ي2004،م)
 .6تطبيق املعرفة :من خالل عمليات تنفيذية( :العلي2006،م)
• العمليات املوجهة (املباشرة) :تعني العملية التي يقوم األفراد بمعالجة املعرفة مباشرة نحو الفعل اآلخر من دون اإلنتقال أو تحويل املعرفة إلى
ذلك الشخص الذي وجهت إليه املعرفة.
• املعرفة الروتينية :تعني اإلنتفاع من املعرفة التي يمكن الحصول عليها من التعليمات واألنظمة والقواعد والنماذج التي توجه اآلخرين نحو
السلوك املستقبلي.
الخطوات العملية لدارة املعرفة( :الكبيس ي2004،م) تتمثل فيما يلي :إكتشاف وفهم املعرفة التي تمتلكها املنظمة .تحديد وتوقع املعرفة املطلوبة .جعل
املعرفة جاهزة ومتوافرة بصورة أكبر .املعرفة حول الزبون .املعرفة حول الدوافع والرضا الوظيفي .التعلم من الخبرة .ضمان وضوح الرؤية .التعلم من
اآلخرين .شراء املعرفة .اإلبداع والتغيير غير النمطيين.تطوير ثقافة التعلم .تصميم نظم معلومات جديدة
عوامل النجاح والفشل في إدارة املعرفة:
 -1عوامل النجاح في إدارة املعرفة( :الكبيس ي2004،م) اإلبتكار والتأكيد على فرص التعلم املستمر لألفراد .توفير الفرص لألفراد للمشاركة في الحوار
والبحث والنقاش .التشجيع ومكافأة روح التعاون .تأسيس أنظمة للفهم ونشر التعلم واملشاركة به .دفع العاملين للتطوير واملشاركة بالرؤيا
الجماعية .تحديد وتطوير القادة الذين يبنون ويدعمون نماذج التعلم .تطوير الفهم املشترك على املستوىات املعنية .تمكين األفراد في مناسبات
متكررة من البدء في مناقشات وتداول الحوارات ليتضح لهم ما الذي يشكل أساس املعرفة إلنجاز أعمالهم .تقديم خطة معتمدة على املهارة كجزء
من النظام األشمل للحوافز واملكافآت.
ً
 -2عوامل الفشل في إدارة املعرفة( :الكبيس ي2004،م) عدم القدرة على تطوير التعريف أو التحديد العملي للمعرفة ،وتحديدا الفشل في التمييز بين
البيانات واملعلومات واملعرفة .اإلعتماد على املعرفة املخزونة في القواعد املعرفية ،وعدم اإلهتمام بالتدفق املعرفي .التصور املطلق للمعرفة .تجاهل
الهدف األساس ي إلدارة املعرفة املتمثل في إبتكار السياقات املشتركة عبر الحوار .عدم إدارك أهمية ودور املعرفة الضمنية ،وعدم التشجيع على
ً
إظهارها .عزل املعرفة عن إستعماالتها .ضعف التفكير واإلستنتاج العقالني .التركيز على املاض ي والحاضر بدال من التفكير والتركيز على املستقبل.
الفشل في إدراك أهمية التجريبية .إحالل اإلتصال التكنولوجي بدل التفاعل البشري.

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
إعتمد الباحثون على املنهج الوصفي التحليلي ألنه يتناسب مع الظاهرة موضع الدراسة ،ويهدف هذا املنهج إلى دراسة خصائص املجتمع املراد
دراستهه وطبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة املتمثلة في أبعاد املرونة اإلستراتيجية كمتغير مستقل وأبعاد إدارة املعرفة كمتغير تابع ويقوم هذا املنهج
بتفسير الوضع القائم للظاهرة أو املشكلة من خالل تحديد ظروفها وأبعادها وتوصيف العالقات بينها ،حيث البقتصر هذا املنهج على عملية وصف
ال ظاهرة وإنما شمل تحليل البيانات وقياسها والتوصل إلى توصيف دقيق للظاهرة أو املشكلة ونتائجها.
أداة الدراسة:
أداة الدراسة عبارة عن الوسيلة التي يستخدمها الباحث في جمع البيانات الالزمة عن الظاهرة موضع الدراسة ،ويوجد العديد من األدوات
املمستخدمة في مجال البحث العلمي للحصول على البيانات واملعلومات ،واعتمدت الباحثون على اإلستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينات
الدراسة.
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مجتمع الدراسة:
ً
يتكون مجتمع الدراسة من ( )450موظفا بشركة دال -كابو في الخرطوم من (مدراء أقسام وقطاعات ،ومشرفين ومناديب مبيعات) وتم إختيار
قطاع شركة دال بإعتباره قطاع حيوي من بين القطاعات الصناعية واإلنتاجية.
عينة الدراسة:
لقد تم إختيار عينة عشوائية بسيطة وهي أفضل طريقة للحصول على املعلومات األساسية بسرعة وأقل تكلفة ممكنة.
حجم عينة الدراسة:
نسبة لكبر حجم مجتمع الدراسة املتمثل في املوظفين العاملين شركة دال -كابو بالخرطوم وفي ظل قيود الوقت والجهد ،ستقتصر هذه الدراسة
على بعض املوظفين بإستخدام الطريقة العشوائية البسيطة لذا تم إختيار  130موظف لتمثيل مجتمع الدراسة.
قياس متغيرات الدراسة:
يحتوي هذا القسم على مصادر قياس متغيرات الدراسة ،ويتم اإلعتماد على اإلستبانة كأداة لجمع البيانات وتتكون اإلستبانة من قسمين هما:
القسم األول :يحتوي هذا القسم على مجموعة من األسئلة التي تتعلق بالبيانات الشخصية واملهنية مثل (النوع -العمر -املستوى التعليمي -سنوات
الخبرة -الوظيفة).
ً
القسم الثاني :يحتوي هذا القسم على عدد من العبارات التي تقيس األبعاد الثالثة املتعلقة بإدارة املعرفة وأيضا العبارات التي تقيس أبعاد إدارة املعرفة
ً
وبالتالي يتم قياس هذه األبعاد بإستخدام مقياس ليكرت الخماس ي (أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،ال أوافق ،ال أوافق مطلقا).
إختبارثبات وصدق أداة الدراسة:
ثبات األداة :يشير إلى قدرة اإلستبيان في الحصول عل نفس النتائج لو كرر البحث في ظروف مشابهة بإستخدام نفس األداة (اإلستبيان) على نفس
العينة (أي عدم تناقضه) ،كذلك تشير دقة املقياس وثبات نتائجه إي مدى خلوه من األخطاء ،وبذلك يتأكد لنا تماسك وثبات نتائجه عند قياس
مختلف العناصر املوجودة به.
صدق األداة :تعني مدى قدرة األداة على قياس املتغيرات التيي صممت اإلستبيان لقياسها وألجل ذلك عرضت على أربعة محكمين من ذوي الخبرة
والدراية في هذا املجال بغرض التأكد من صدقه.
 8-2-3األساليب اإلحصائية املستخدمة في الدراسة :لإلجابة على تساؤالت الدراسة وتحقيق أهدافها والتحقق من فرضياتها تم إستخدام أساليب
إحصائية عديدة قد أعتمد الباحثون في عملية التحليل اإلحصائي للبيانات على أسلوب نمذجة املعادلة البنائية تم إستخدام حزمة برنامج التحليل
اإلحصائي ( )Spssفي إجراء عملية التحليل العاملي اإلستكشافي بهدف إكتشاف العوامل التي تصف املتغيرات وإلختبار األختالفات بين العبارات التي
تقيس كل متغير من متغيرات الدراسة.
إختبار وإثبات الفرضيات:
الفرضية الرئيسة "HO:اليوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية( ) α ≥ 0.05للمرونة اإلستراتيجية في تطبيق إدارة املعرفة في شركة دال
ملنتجات األلبان (كابو)؟
جدول ( :)3نتائج تحليل العالقة بين مكونات املرونة االستراتيجية وتوليد املعرفة
املتغيرات املستقلة

النتيجة

توليد املعرفة
Beta

Sig

0.204

0.037

دعمت

املرونة التسويقية

0.251

0.008

دعمت

مرونة رأس املال البشري

0.223

0.017

دعمت

املرونة النتاجية

قيمة  Fاملحسوبة

25.547

R2
معامل تحديد الرتباط

0.730

R2 Square
معامل الرتباط املربع

0.268

مستوى املعنوية*p<0.10, **p<0.05,***p<0 :
املصدر :إعداد الباحثون من بيانات الدراسة امليدانية (2020م).

إلختبار هذه الفرضية تم إستخدام تحليل االنحدار الخطي املتعدد التدرجي للتعرف على أثر املرونة االستراتيجية على توليد املعرفة ،ومن خالل
تحليل االنحدار تم التوصل إلى أنه وجود عالقة إيجابية بين كل محاور املرونة االستراتيجية وتوليد املعرفة حيث كانت قيم مستوى الداللة لكل األبعاد
أصغر من مستوى الداللة املعتمد ( )0.05في هذه الدراسة .وقد أشار إختبار  Fإلى أن نموذج االنحدار ذو داللة إحصائية ،حيث بلغت قيمة F
املحسوبة ( )25.547بمستوى داللة ( )sig=0.000وهى أكبر من مستوى الداللة املعتمد في هذه الدراسة ( ،)0.05أما القابلية التفسيرية لنموذج
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االنحدار واملتمثلة في معامل تحديد االرتباط ( )R2فقد بلغت ( )0.730مما يشير إلى أن  %73تقريبا من التغيرات في توليد املعرفة يفسرها املرونة
االستراتيجية .واملتبقي  %27تفسرها عوامل أخرى خارج موضوع الدراسة باإلضافة إلى االخطاء العشوائية الناجمة عن دقة إختيار العينة ودقة وحدات
القياس وغيرها وهي عوامل عشوائية ترجع للصدفة وغير جوهرية .أما على مستوى العالقة التفصيلية بين املرونة االستراتيجية وتوليد املعرفة فقد
اشارت النتائج املوضحة في الجدول رقم ( )9-4ومن خالل التحليل تم التوصل إلى وجود عالقة إيجابية معنوية بين املرونة اإلنتاجية وتوليد املعرفة حيث
بلغت قيمة  )0.204( Betaومستوى املعنوية ( )0.037ووجود عالقة ايجابية معنوية بين املرونة التسويقية وتوليد املعرفة حيث بلغت قيمة Beta
( ).251ومستوى املعنوية ( )0.008وجود عالقة ايجابية معنوية بين مرونة رأس املال البشري وتوليد املعرفة حيث بلغت قيمة  )0.223( Betaومستوى
املعنوية ( )0.017وهذه النتيجة تشير إلى وجود عالقة إيجابية بين كل أبعاد املرونة االستراتيجية وتوليد املعرفة كما هو موضح في الجدول رقم ( )4التالي.
الفرضية الرئيسية الثانية :هنالك عالقة ايجابية بين املرونة االستراتيجية (املرونة اإلنتاجية ،املرونة التسويقية ،مرونة رأس املال البشري) وتوزيع
املعرفة.
جدول ( :)4نتائج تحليل العالقة بين مكونات املرونة االستراتيجية وتوزيع املعرفة
املتغيرات املستقلة

توزيع املعرفة

املرونة االنتاجية
املرونة التسويقية
مرونة رأس املال البشري
قيمة  Fاملحسوبة

النتيجة

Beta

Sig

0.0780.022

0.393
0.802

لم تدعم
لم تدعم

0.469

0.000
32.938

دعمت

0.469

R2

معامل تحديد الرتباط

0.220

R2 Square

معامل الرتباط املربع

مستوى املعنوية*p<0.10, **p<0.05,***p<0 :
املصدر :إعداد الباحثون من بيانات الدراسة امليدانية (2020م).

إلختبار هذه الفرضية تم إستخدام تحليل االنحدار الخطي املتعدد التدرجي للتعرف على أثر املرونة االستراتيجية على توزيع املعرفة .وقد اشار
إختبار  Fإلى أن نموذج االنحدار ذو داللة إحصائية ،حيث بلغت قيمة  Fاملحسوبة ( )32.938بمستوى داللة ( )sig=0.000وهي أكبر من مستوى
الداللة املعتمد في هذه الدراسة ( ،)0.05أما القابلية التفسيرية لنموذج االنحدار واملتمثلة في معامل تحديد االرتباط ( )R2فقد بلغت ( )0.469مما يشير
ً
إلى أن  %46تقريبا من التغيرات في توزيع املعرفة يفسرها املرونة االستراتيجية .واملتبقي  %54تفسرها عوامل أخرى خارج موضوع الدراسة باإلضافة إلى
االخطاء العشوائية الناجمة عن دقة إختيار العينة ودقة وحدات القياس وغيرها وهي عوامل عشوائية ترجع للصدفة وغير جوهرية .أما على مستوى
العالقة التفصيلية بين املرونة االستراتيجية وتوزيع املعرفة فقد اشارت النتائج املوضحة في الجدول رقم ( )10-4ومن خالل التحليل تم التوصل إلى عدم
وجود عالقة إيجابية بين املرونة اإلنتاجية وتوزيع املعرفة حيث بلغت قيمة  )0.078-( Betaو مستوى املعنوية ( )0.393وعدم وجود عالقة ايجابية بين
املرونة التسويقية وتوزيع املعرفة حيث بلغت قيمة  )0.022( Betaومستوى املعنوية ( )0.802ووجود عالقة إيجابية معنوية بين مرونة رأس املال البشري
وتوزيع املعرفة حيث بلغت قيمة  )0.469( Betaومستوى املعنوية ( )0.000وهذه النتيجة تشير إلى وجود عالقة إيجابية جزئية بين املرونة االستراتيجية
وتوزيع املعرفة كما هو موضح في الجدول رقم ( )45التالي:
الفرضية الرئيسية الثالثة :هنالك عالقة ايجابية بين املرونة االستراتيجية (املرونة االنتاجية ،املرونة التسويقية ،مرونة رأس املال البشري) وتطبيق
املعرفة.
جدول ( :)5نتائج تحليل العالقة بين مكونات املرونة االستر اتيجية وتطبيق املعرفة
املتغيرات املستقلة
املرونة النتاجية
املرونة التسويقية
مرونة رأس املال البشري

النتيجة

تطبيق املعرفة
Beta

Sig

0.154
0.156

0.092
0.081

لم تدعم
لم تدعم

0.450

0.000
29.648
0.450

دعمت

قيمة  Fاملحسوبة
 R2معامل تحديد الرتباط
 R2 Squareمعامل الرتباط املربع

0.202

مستوى املعنوية*p<0.10, **p<0.05,***p<0 :

املصدر :إعداد الباحثون من بيانات الدراسة امليدانية (2020م).
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إلختبار هذه الفرضية تم إستخدام تحليل االنحدار الخطي املتعدد للتعرف على أثر املرونة االستراتيجية على تطبيق املعرفة ،وقد اشار إختبار F

إلى أن نموذج االنحدار ذو داللة إحصائية ،حيث بلغت قيمة  Fاملحسوبة ( )26.948بمستوى داللة ( )sig=0.000وهى أكبر من مستوى الداللة املعتمد
في هذه الدراسة ( ،)0.05أما القابلية التفسيرية لنموذج االنحدار واملتمثلة في معامل تحديد االرتباط ( )R2فقد بلغت ( )0.450مما يشير إلى أن %45
تقريبا من التغيرات في تطبيق املعرفة يفسرها املرونة االستراتيجية .واملتبقي  %55تفسرها عوامل أخرى خارج موضوع الدراسة باإلضافة إلى االخطاء
العشوائية الناجمة عن دقة إختيار العينة ودقة وحدات القياس وغيرها وهي عوامل عشوائية ترجع للصدفة وغير جوهرية .أما على مستوى العالقة
التفصيلية بين املرونة االستراتيجية وتطبيق املعرفة فقد اشارت النتائج املوضحة في الجدول رقم ( )11-4ومن خالل التحليل تم التوصل إلى عدم وجود
عالقة إيجابية بين املرونة اإلنتاجية وتطبيق املعرفة حيث بلغت قيمة  )0.154( Betaو مستوى املعنوية ( )0.092وعدم وجود عالقة ايجابية بين املرونة
التسويقية وتطبيق املعرفة حيث بلغت قيمة  )0.156( Betaومستوى املعنوية ( )0.081ووجود عالقة إيجابية معنوية بين مرونة رأس املال البشري
وتطبيق املعرفة حيث بلغت قيمة  )0.450( Betaومستوى املعنوية ( )0.000وهذه النتيجة تشير إلى وجود عالقة إيجابية جزئية بين املرونة االستراتيجية
وتوزيع املعرفة كما هو موضح في الجدول رقم ( )6التالي:
جدول ( :)6يوضح نتائج فرضيات
الفرضيات

م

حالة االثبات

الفرضية الرئيسية األولى :العالقة بين املرونة االستراتيجية وتوليد املعرفة
1-1

العالقة بين املرونة االنتاجية وتوليد املعرفة.

دعمت

2-1

العالقة بين املرونة التسويقية وتوليد املعرفة.

دعمت

3-1

العالقة بين مرونة رأس املال البشري وتوليد املعرفة.

دعمت

1-2

الفرضية الرئيسية الثانية :العالقة بين املرونة االستراتيجية وتوزيع املعرفة
العالقة بين املرونة االنتاجية وتوزيع املعرفة.

لم تدعم

2-2

العالقة بين املرونة التسويقية وتوزيع املعرفة.

لم تدعم

3-2
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الفرضية الرئيسية الثانية :العالقة بين املرونة االستراتيجية وتطبيق املعرفة
لم تدعم

1-3

العالقة بين املرونة االنتاجية وتطبيق املعرفة.

2-3

العالقة بين املرونة التسويقية وتطبيق املعرفة.

لم تدعم

3-3

العالقة بين مرونة رأس املال البشري وتطبيق املعرفة.

دعمت

املصدر :إعداد الباحثون من ب يانات الدراسة امليدانية (2020م).

النتائج والتوصيات:

ً
أوال :النتائج:
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
• وجود عالقة إيجابية بين املرونة اإلنتاجية وتوليد املعرفة حيث بلغت قيمة بيتا ( )0.204ومستوى املعنوية (.)0.037
• وجود عالقة ايجابية بين املرونة التسويقية وتوليد املعرفة حيث بلغت قيمة بيتا ( )0.251ومستوى املعنوية (.)0.008
• وجود عالقة ايجابية بين مرونة رأس املال البشري وتوليد املعرفة حيث بلغت قيمة بيتا ( )0.223ومستوى املعنوية (.)0.017
• وجود عالقة إيجابية بين مرونة رأس املال البشري وتوزيع املعرفة حيث بلغت قيمة بيتا ( )0.469ومستوى املعنوية (.)0.000
• وجود عالقة إيجابية بين مرونة رأس املال البشري وتطبيق املعرفة حيث بلغت قيمة بيتا ( )0.450ومستوى املعنوية ()0.000
ً
ثانيا :التوصيات:
من خالل اإلطار النظري ونتائج الدراسة تم إستخالص التوصيات التالية:
• ضرورة زيادة الوعي بأهمية املرونة اإلستراتيجية وإعتمادها في الشركة املبحوثة كمنهج وممارسة ويمكن الوصول إلى ذلك من خالل تطوير البنى
التحتية (البشرية والتقنية) للشركات بالشكل الذي يجعلها قادرة على إستيعاب التغييرات البيئية عامة والسوقية خاصة وسرعة التعامل معها.
• من املهم تشجيع اإلدارة األفكار اإلبداعية للعاملين واإلهتمام بمقترحات التي يقدمونها لتطوير العمل.
• من األفضل للشركة أن تهتم بآلية مراجعة القرين لتوزيع املعرفة على فرق العمل حسب إحتياجهم لها لتحقيق الفاعلية والكفاءة في الشركة.
• من املفيد اإلستجابة السريعة إلحتياجات الزبائن من حيث الكم والنوع وذلك لتخفيف املخاطر البيئية والتنافسية من قبل الشركات العاملة في
نفس املجال.
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ً
أوال :القران الكريم
ً
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 .3بروبست جيلبرت وآخرون ،ترجمة صبحي حازم حسن ( .)2001إدارة املعرفة بناء لبنات النجاح .مصر .الدار الهندسية.
 .4البكري ،ثامر .)2008( .إستراتيجيات التسويق .دار اليازوري .أألردن.
 .5الحجازي ،هيثم .)2005( .إدارة املعرفة مدخل نظري .األردن .األهلية للنشر والتوزيع.
 .6حسين عجالن حسن .)2008( .إستراتيجيات اإلدارة املصرفية في ظل منظمات األعمال .مكتبة الجامعة .إثراء للنشر والتوزيع .األردن.
 .7رشدي ،سلطاني محمد .)2013( .اإلدارة اإلستراتيجية في املنظمات الصغيرة واملتوسطة .دار جليس الزمان .األردن.
 .8زغلول ،عبد الجبار .)2003( .التحليل اإلحصائي للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية الطرق الالمعلمية .مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .إدارة
التأليف والترجمة .الكويت.
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 .23النجار ،فايز جمعة .)2010( .نظم املعلومات اإلدارية ،منظور إداري .الطبعة الثالثة .دار حامد .األردن.
 .24نجم ،نجم عبود .)2005( .إدارة املعرفة ،املفاهيم وااإلستراتيجيات والعمليات .الوراق للنشر والتوزيع .األردن.
 .25نجم ،نجم عبود .)2008( .إدارة املعرفة املفاهيم واإلستراتيجيات والعمليات ،دار الوراق للنشر والتوزيع .الطبعة الثانية.
 .26ياسين ،سعد غالب .)2006( .نظم مساندة القرارات .دار املناهج للنشر والتوزيع .األردن.
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ً
ثالثا :الرسائل الجامعية العربية:
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492

Global Journal of Economics and Business, 9(3) (2020), 480-496

أثراملرونة االستراتيجية على تطبيق إدارة املعرفة  -دراسة تطبيقية على حالة شركة دال.....
.4
.5

.6

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

.19
.20
.21
.22

عبد العزيز وآخرون

بوركوة ،عبد املالك" .)2012( .إدارة املعرفة كمدخل لتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية دراسة ميدانية لشركة نجمة لإلتصاالت".
رسالة ماجستير .جامعة منتوري .كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير .قسم علوم التسيير.
بوشندوقة ،هدى" .)2013( .إدارة املعرفة ودورها في تحقيق امليزة التنافسية للموسسة دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر (الوحدة العملياتية
بالبويرة)" .رسالة ماجستير .جامعة أكلي مهند أولحاج – البويرة .كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير .قسم علم التسيير تخصص
إدارة األعمال اإلستراتيجية.
تمجغدين ،فيروز " .)2014( .أثر إدارة املعرفة على األداء اإلستراتيجي دراسة حالة مؤسسة املطاحن الكبرى للجنوب -أوماش -بسكرة" .رسالة
ماجستير .جامعة محمد خيضر -بسكرة .كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير .قسم علوم التسيير .تخصص التسيير اإلستراتيجي
للمنظمات.
الجبوي ،حيدر " .)2011( .أثر البراعة التنظيمية في تحقيق املرونة اإلستراتيجية دراسة ميدانية مقارنة بين شركتي اإلتصاالت ( زين وآسيا سيل) في
العراق" .رسالة ماجستير .جامعة الكوفة .قسم إدارة األعمال ،مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واإلقتصادية.)1(17 :
حسن ،زينا" .)2018( .أثر نظم املعلومات اإلستراتيجية في تحقيق املرونة اإلستراتيجية دراسة تطبيفية في شركة آسيا سيل لإلتصاالت العراق".
رسالة ماجستير .جامعة القادسية .كلية اإلدارة واإلقتصاد.
حمزة ،تهاني الرشيد" .)2015( .التوجه اإلستراتيجي وأثره على أداء شركات اإلتصاالت إدارة املعرفة كمتغير وسيط دراسة على عينة من شركات
اإلتصاالت بوالية الخرطوم" .رسالة دكتوراه .جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .قسم إدارة األعمال.
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Abstract: This study deals with the impact of strategic flexibility on the application of knowledge management, a
case study of Dal Company (Dal Dairy Factory-Kabo) Khartoum State for the period from (2018-2019). The
questionnaire was used as a tool for data collection, and the research followed the descriptive and analytical
approach. The research reached several results, including: That strategic flexibility affects the application of
knowledge management, and the existence of a positive relationship between productivity flexibility and
knowledge generation, as the value of beta was (0.204) at a significant level (0.037). It also reached a positive
relationship between the flexibility of human capital and the application of knowledge, as it reached the value of
beta (0.450) at the level of significance (0.000) The study concluded that strategic flexibility has a positive effect on
the application of knowledge management.
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امللخص:
تعد املسؤولية البيئية للشركات الصناعية أحد أكبر التحديات التي تواجه النظم االقتصادية واملالية واالجتماعية للبلدان واملنظمات
اإلقليمية والدولية ،إذ أن ارتفاع حجم األنشطة الصناعية يؤثر بشكل مباشر في التلوث البيئي الذي يشمل (الهواء ،املاء ،األرض ،املخلفات،
اإلشع اعات ،املواد الكيمائية ،والضوضاء) ،والذي يؤدي إلى اختالل مكونات وعناصر النظام البيئي.
يهدف البحث إلى دراسة أثر املسؤولية البيئية للشركات الصناعية على وضع استراتيجية واضحة املعالم لبيئة التنمية املستدامة؛ كذلك
توجيه األنظار إلى التأثيرات البيئية التي تسببها الشركات الصناعية نتيجة نشاطها الصناعي ،والذي يتعين عليها بذل املزيد من الجهود لخفض
ً
مستوى املشكالت البيئية بغية تحقيق هدف إنجاح خطة التنمية املستدامة ،اجري هذا البحث في محافظة املثنى – العراق  ،انطالقا من رغبة
املحافظة في إعداد استراتيجية بيئية خاصة باملحافظة للفترة من  2018إلى  ، 2022قامت اللجنة املشكلة في مديرية التخطيط باملحافظة
بإعداد استراتيجية بيئية مستدامة ،يمكن االعتماد عليها في إظهار األسس واملفاهيم واملكونات لهذه االستراتيجية ،وبيان آثارها اإليجابية على
تحقيق التنمية املستدامة في املحافظة للسنوات الخمس القادمة.
توصل البحث إلى االستنتاجات التي كان من أبرزها ،أن مفهوم املسؤولية البيئية يتمثل في أن جميع االلتزامات واألنشطة التي تؤديها
الشركات الصناعية تجاه البيئة الداخلية والخارجية للحد من خطر التلوث البيئي يتعين االلتزام بها ووضع استراتيجية وطنية للبيئة في إطار
التنمية املستدامة ،وتحديد هذه االلتزامات من الناحية املالية لغرض اإلبالغ عنها في التقارير املالية وإيصالها إلى الجهات ذات العالقة
وأصحاب املصالح لغرض اتخاذ القرارات املناسبة.
وأوص ى البحث بأنه يتعين على الشركات الصناعية أن تأخذ في الحسبان عملية تنفيذ االستراتيجية البيئية املستدامة واإلفصاح عن
ً
مسؤوليتها البيئية واالجتماعية ضمن تقاريرها التي تصدرها سنويا لغرض معرفة حجم اإلنفاق على املسؤولية البيئية ومساهمتها في معالجة
املشكالت البيئية في ظل التنمية املستدامة .
الكلمات املفتاحية :املسؤولية البيئية؛ االستراتيجية البيئية؛ التنمية املستدامة.

املقدمة:
ت عد مهمة الحفاظ على البيئة وتحسين خواصها وحل مشاكلها والتناغم مع متطلباتها الوطنية واإلقليمية والدولية من أهم التحديات التي تواجه
البلد .إن إعداد وتبني إستراتيجيات واضحة األهداف واملعالم ،تتصف بالتكامل واملرونة وقابلية التطبيق في ضوء املوارد البشرية واملالية املتاحة ،يشكل
ً
ً
ً
ً
ضرورة ملحة لصانعي القرار في كل بلد ،ويعد شرطا مسبقا ومتطلبا أساسيا لتحقيق التنمية املستدامة.
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تتمثل البيئة في اإلطار أو الجهاز املؤسس ي الحكومي املعني بتنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية وتحسين البيئة في البلد ،وتناط بها هذه املهمة
بصفة أساسية ،وتوصف هذه املهمة بانها جاءت كتطور طبيعي يعكس الفهم العميق واالهتمام الحكومي بالبيئة ويستجيب للحاجة امللحة ملمارسة
العمل البيئي من أجل مواجهة التحديات واملشاكل الكبيرة التي تواجه البيئة في البلد ،إذ أن املهام التشريعية والتنظيمية والتنفيذية البيئية في البلد
ً
ً
ً
ً
يتعين أن تلقى اهتماما وراعيا حقيقيا وغير خاضع لإلرادة السياسية العتبارات إنسانية بحتة ،فضال عن أن استقاللية القرار البيئي يعد من اهم
املتطلبات لتحقيق حماية وتحسين البيئة لكونه قرار فني -منهي وينحاز بطبيعته إلى حقوق اإلنسان وحقوق الطبيعة .يتضمن هذا البحث ثالثة مباحث،
فاملبحث األول تضمن منهجية البحث وبعض الدراسات السابقة ،واملبحث الثاني يتناول أنشطة املسؤولية البيئية والتنمية املستدامة ،أما املبحث
الثالث فيتناول استراتيجية التنمية البيئية املستدامة ،وقد خلص البحث إلى االستنتاجات والتوصيات.

املبحث األول :منهجية البحث
تتضمن منهجية البحث ما يأتي:
ا
أول :مشكلة البحث:
تف بإلتزاماتها البيئية تجاه البيئة ،بغية التمهيد إلعداد استراتيجية بيئية يمكن أن
تتمثل مشكلة البحث في أن الشركات الصناعية العراقية لم ِ
تساهم بصورة فاعلة في تحقيق التنمية املستدامة ،وهذه اإللتزامات أصبحت ضرورة ملحة يتعين على الشركات وضع أهداف استراتيجية للحد من
التلوث البيئي .إن املشاكل البيئية عادة ما تنجم عن ممارسة الشركات ألنشطتها الصناعية ،واآلثار السلبية الناجمة عن التلوث الذي تسببه تلك
الشركات الصناعية بمختلف أشكاله مثل (تلوث املاء ،والهواء ،والتربة ،واملخلفات ،والضوضاء) ومحاولة الحد من مسببات التلوث ووضع البرامج
والحلول لتحسين البيئة.
لذلك تطرح التساؤالت اآلتية:
• هل الشركات الصناعية تعمل على االهتمام وعدم إغفال مسؤولياتها البيئية؟
• إلى أي حد تعلم الشركات الصناعية بحجم األضرار التي تسببها للبيئة نتيجة نشاطها الصناعي؟
• هل تدرك الشركات الصناعية أهمية مسؤوليتها البيئية تجاه التنمية املستدامة؟
• هل هنالك استراتيجية بيئية معروضة أمام الشركات الصناعية للعمل بموجبها من اجل تحقيق التنمية املستدامة؟
ا
ثانيا :أهداف البحث:
ً
بناء على مشكلة البحث وتساؤالته املطروحة فأن الهدف منه تحقيق اآلتي:
• دراسة وتحليل العالقة بين املسؤولية البيئية وتأثيرها على التنمية املستدامة.
• توجيه األنظار إلى التأثيرات البيئية التي تسببها الشركات الصناعية نتيجة نشاطها الصناعي ،والذي يتعين عليها بذل املزيد من الجهود لخفض
مستوى املشكالت البيئية في إطار تحقيق التنمية املستدامة.
• العمل على إيجاد افضل الوسائل لخفض أو منع التلوث البيئي من أجل تحقيق التنمية املستدامة.
• دراسة وتحديد األنشطة الخاصة باملسؤولية البيئية وأثرها في تحقيق التنمية املستدامة.
• وضع إطار عام إلعداد استراتيجية التنمية البيئية املستدامة.
ا
ثالثا :أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في بيان أهمية املسؤولية البيئية للشركات الصناعية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية املستدامة ،وتتضح أهمية البحث من
خالل:
• تحديد مفهوم املسؤولية البيئية للشركات الصناعية والتلوث البيئي بوجه عام.
• ربط االهتمام باملسؤولية البيئية للشركات الصناعية على املستوى املحلي مع االهتمامات البيئية على املستوى الدولي ،ومن ثم زيادة اهتمام
الشركات وتحقيق أقص ى مستوى للتنمية املستدامة.
ً
• بيان أهمية ممارسة الشركات الصناعية لدورها البيئي ليس حيال املؤسسات املعنية تحديدا ،بل العاملين في تلك الشركات واملجتمع الخارجي
كذلك.
• توضيح أهمية املسؤولية البيئية للشركات الصناعية بشكل يجعل منها تحقق األهداف البيئية واملساهمة في تحقيق التنمية املستدامة.
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• تهدف االستراتيجية البيئية بشكل أساس ي إلى وضع ورسم السياسة البيئية ،ووضع الخطط البيئية وتنفيذها ،والتدقيق وإجراء التقويم والتقييم.
ا
رابعا :فرضية البحث:
ً
إنطالقا من مشكلة وأهداف البحث فقد تم صياغة الفرضية الرئيسة للبحث مفادها " :إمكانية وضع أهداف استراتيجية بيئية للشركة في إطار
مسؤوليتها وخططها البيئية تجاه الحد من األضرار الناجمة عن التلوث البيئي بأشكاله املختلفة ،للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية املستدامة".
تتفرع الفرضية الرئيسة إلى الفرضيات الفرعية اآلتية :
• الفرضية الفرعية األولى :إمكانية وضع هدف استراتيجي لحماية وتحسين نوعية الهواء ضمن الخطط البيئية االستراتيجية الفاعلة في تحقيق
التنمية املستدامة.
• الفرضية الفرعية الثانية :إمكانية وضع هدف استراتيجي لحماية وتحسين نوعية املياه ضمن الخطط البيئية االستراتيجية الفاعلة في تحقيق
التنمية املستدامة.
• الفرضية الفرعية الثالثة :إمكانية وضع هدف استراتيجي للحد من تدهور األراض ي ومكافحة التصحر ضمن الخطط البيئية االستراتيجية الفاعلة
في تحقيق التنمية املستدامة.
• الفرضية الفرعية الرابعة :إمكانية وضع هدف استراتيجي املحافظة واالستخدام املستدام للتنوع األحيائي ضمن الخطط البيئية االستراتيجية
الفاعلة في تحقيق التنمية املستدامة.
• الفرضية الفرعية الخامسة :إمكانية وضع هدف استراتيجي لتطوير وتحسين إدارة املخلفات ضمن الخطط البيئية االستراتيجية الفاعلة في تحقيق
التنمية املستدامة.
• الفرضية الفرعية السادسة :إمكانية وضع هدف استراتيجي للحد من التلوث اإلشعاعي ضمن الخطط البيئية االستراتيجية الفاعلة في تحقيق
التنمية املستدامة.
• الفرضية الفرعية السابعة :إمكانية وضع هدف استراتيجي لإلدارة املتكاملة للمواد الكيميائية الخطرة ضمن الخطط البيئية االستراتيجية الفاعلة
في تحقيق التنمية املستدامة.
• الفرضية الفرعية الثامنة :إمكانية وضع هدف استراتيجي لتطوير اإلطار املؤسساتي والقانوني لقطاع البيئة ضمن الخطط البيئية االستراتيجية
الفاعلة في تحقيق التنمية املستدامة.
ا
خامسا :منهج البحث:
لتحقيق أهداف البحث سيعتمد الباحثان منهجين للبحث العلمي هما:
• املنهج االستنتاجي(االستنباطي) :تم إعداد الجانب النظري للبحث باالعتماد على املصادر العلمية العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع البحث
من اجل إثراء البحث ،فقد تم االستعانة باملواقع العلمية الرصينة العاملية للحصول على أحدث املعلومات عن مجال املساهمة واملحافظة على
البيئة.
• املنهج االستقرائي :تم االعتماد على املنهج االستقرائي لتحليل نتائج واقع الحال الذي تعاني منه البيئة املحلية وتحدياتها؛ إذ اعتمد الباحثان على
الدراسات املعدة من قبل مديرية البيئة في محافظة املثنى لتوظيفها واالستفادة منها في مجال البحث العلمي لوضع استراتيجية بيئية للتنمية
املستدامة.
ا
سادسا :مجتمع وعينة البحث
ً
تتكون عينة البحث من الشركات الصناعية العاملة تحديدا في بيئة محافظة املثنى -العراق ،للعمل على تنفيد االستراتيجية البيئية لغرض تحقيق
تنمية مستدامة على مستوى املحافظة ،أما مجتمع البحث فيتكون من الشركات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة واملعادن العراقية والوحدات
االقتصادية ذات العالقة املباشرة في البيئة ،وتم اختيار هذه الشركات لسببين ،أولهما أنها تعد من الشركات الصناعية الرائدة في البلد ،وتوجيه أنظار
ً
الجهات املهتمة بالبيئة نظرا لآلثار السلبية التي تخلفها الشركات الصناعية على البيئة العراقية ولبيان املشاكل وطرح الحلول املناسبة ،وثانيهما أنها
تساهم بشكل كبير في دعم وتنفيذ التنمية املستدامة على مستوى البلد.
ا
سابعا :التعاريف اإلجرائية
مفهوم البيئة :يقصد بالبيئة هي " األوساط املحيطة باملنظمة والتي تشمل الهواء واملاء والتربة واملوارد الطبيعية والنبات والحيوان واإلنسان وتداخالت
جميع هذه العناصر ،وتمتد إلى األوساط املحيطة من ضمن املنظمة إلى النظام العاملي" (الصرن .) 27 : 2001 ،
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املسؤولية البيئية :تمثل " عملية تغطية اآلثار السلبية امللوثة للبيئة نتيجة العمليات اإلنتاجية للشركات الصناعية والعمل على تخفيض عملية تلف
ً
املنتجات واالنبعاثات الغازية ،وتقليص املمارسات التي تكون لها أثار سلبية مستقبال على البيئة ،كما يمكن أن تتمثل املسؤولية البيئية في تطبيق
العمليات الخاصة بحماية البيئة" (يعقوب.) 25 : 2012 ،
التلوث البيئي :عبارة عن تحويالت املواد مثل {( مركبات كيمائية ،غازات ،حرارة ،نفايات ،ضوضاء ،مواد عالقة) بكميات أكبر مما تسمح بها النظم
ً
الفزيائية البيئية ،وان لهذا التلوث أثارا خارجية ألنها تؤثر على أطراف خارجة عن الوحدة (طرف ثالث)} (النيش .) 3 : 2000 ،
التنمية املستدامة :تمثل " اآللية املخطط لها والتي تتبع من اجل استخدام املوارد الطبيعية بصورة آمنة على البيئة واملجتمع من دون التأثير على حصة
األجيال القادمة"(عبداللطيف. )39 :2020 ،
ا
ثامنا :الدراسات السابقة
يتناول هذا املوضوع استعراض بعض الدراسات العربية التي لها صلة بموضوع البحث ،يرى الباحثان من الضروري أن يراجع ما تمت كتابته من
أبحاث ودراسات في املجال الذي يتناوله أو املجاالت ذات العالقة.
• دراسة )نشوان ( : )2002 ،املحاسبة البيئية مع نموذج مقترح للتطبيق في الجمهورية اليمنية) ،أجريت هذه البحث في الشركات الصناعية العامة
في جمهورية اليمن حيث تعتبر هذه الدراسة من أهم الدراسات الحديثة في مجال املحاسبة البيئية في الجمهورية اليمنية؛ وذلك لعدم وجود إطار
نظري أو تطبيقي لها في الوقت الحاضر ،وأن هنالك صعوبات جمة تواجه تطبيق املحاسبة البيئية .هدفت هذه الدراسة إلى محاولة تثبيت إطار عام
لنظرية املحاسبة البيئية في ضوء ما تم التوصل اليه في الوقت الحاضر ،وكذلك محاولة تحديد نماذج التطبيق املعتمدة في عدد من دول العالم االن
كنماذج مقارنة ومحاولة اقتباس أو تطوير النموذج األكثر فائدة وأفضلها من حيث إمكانية التطبيق بغية اقتراح تطبيقه في اليمن .وخلصت
الدراسة إلى عدد من االستنتاجات كان من أهمها:
ً
ً
 .1إن اإلطار التشريعي القائم والتعديالت الدستورية توحي بأن هنالك اهتماما رسميا بالشؤون البيئية في اليمن.
 .2إن الوحدة االقتصادية التي تنتمي إلى القطاع العام في اليمن تمارس تصرفات فيها أضرار فادحة على البيئة وعلى صحة املواطن ،كما أن
خال من التطبيقات التي تخص البيئة.
الجانب املحاسبي هو الغالب في اليمن ِ

• دراسة (الفتالوي( :) 2006،املحاسبة عن األداء البيئي ومدى تطبيقها في الوحدات القتصادية العر اقية) ،أجريت هذه الدراسة على مجموعة
من الوحدات االقتصادية العاملة في العراق ،حيث سعت الدراسة إلى بناء أنموذج مقترح لتحديد املجاالت املتعلقة باألداء البيئي وقياسها واإلفصاح
ً
عنها في القوائم املالية للوحدة االقتصادية وفق النظام املحاسبي املتبع .وهدفت الدراسة أيضا إلى إثبات الفرضية اآلتية ( تحديد وقياس مجاالت
األداء البيئي الناتج عن نشاط الوحدة االقتصادية واإلفصاح عنه في القوائم املالية املعدة وفق النظام املحاسبي يؤدي إلى تحسين القياس املحاسبي
والبيئي وزيادة كفاءة األداء ومساهمة الوحدة االقتصادية في حماية البيئة ووقايتها من التلوث ) .واستنتجت الدراسة بعض االستنتاجات من أهمها
اآلتي:
 .1ان ظهور املحاسبة البيئية جاء ملواكبة التطور الذي طرأ على نوعية املعلومات ومستخدمي هذه املعلومات الن املحاسبة هي أداة الربط بين
ً
الوحدة االقتصادية واملجتمع والبيئة ،فضال عن ذلك دورها في حماية البيئة من خالل توفير قاعدة معلومات وفقا ملؤشرات التنمية
املستدامة وتطوير تلك املؤشرات.
 .2صعوبة الوصول إلى قياس موضوعي للمجاالت البيئية وفقا للنظام املحاسبي املوحد ألنه ال يعبر عن أي اهتمام بالجوانب البيئية.
• دراسة (العزاوي( :)2009 ،التدقيق البيئي واثره في تحقيق املسؤولية الجتماعية للوحدات القتصادية :دراسة تطبيقية) ،أجريت هذه
الدراسة في الشركة العامة لنقل الركاب وهي إحدى الوحدات االقتصادية العاملة في العراق .هدفت الدراسة إلى بيان أثر التدقيق في تحقيق
متطلبات املسؤولية االجتماعية للوحدات االقتصادية وذلك من خالل اتساع نطاق عمل املدقق ليهتم بقرارات ونشاطات الوحدة االقتصادية
وتقويم نتائجها وآثارها االقتصادية واالجتماعية والبيئية .وتوصلت الدراسة إلى عدد من االستنتاجات كان أهمها:
 .1عدم وجود تدقيق بيئي وتقويم أداء بيئي لفعاليات الشركة من قبل قسم التدقيق والرقابة الداخلية في الشركة.
ً
 .2وجود تلوث كبير وبنسب عالية جدا تصل لبعض عناصر التلوث إلى مئات أضعاف الحد املسموح ِبه مما يشكل تهديد كبير للبيئة الداخلية
والخارجية للشركة.
بأنواعه في الشركة وعدم وجود عمليات تدوير وإعادة استخدام املوارد الطبيعية واهمها املياه وعدم
 .3عدم وجود معالجة فعالة للتلوث البيئي
ِ
وجود دراسات جادة إلجراء املعالجات ملوضوع التلوث وحتى بالحد األدنى .
• دراسة (بن الزين( :)2013 ،املسؤولية البيئية والجتماعية للشركات البترولية  -دراسة حالة ( ،) ENSPأجريت هذه الدراسة في املؤسسات
البترولية وتم اختيار املؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار ( )ENSPكدراسة حالة في الجزائر .وهدفت هذه الدراسة الى بحث مدى إمكانية التزام
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املؤسسات البترولية باملسؤولية البيئية في الجزائر ،أذ تم توزيع ( )130استمارة استبيان على عمال املؤسسة ،والختبار فرضيــة الدراس ــة تم استعمال
مجموعة من األساليب اإلحصائية (املتوسط الحسابي املرجح واالنحراف املعياري للوصول إلى نتائج الدراسة والحكم على املؤسسة الوطنية
لخدمات اآلبار ( .) ENSPوتوصلت الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها االتي:
 .1رغم تنوع وتعدد اآلراء حول مفهوم املسؤولية البيئية واالجتماعية من تصنيفها بانها التزام على عاتق الشركات وبانها استجابة طوعية إال أنها
ً
ال تخرج على كونها أعماال خيرية هادفة سواء للعمال أو للمجتمع.
 .2أن التقيد واالهتمام بمبادئ وأبعاد املسؤولية البيئية واالجتماعية ال يتنافى مع أهداف وأفاق الشركات البترولية .
 .3أن املؤسسة محل الدراسة (املؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار) ال تطبق أبعاد املسؤولية البيئية واالجتماعية.
• دراسة (سفيان( :)2014 ،املسؤولية البيئية في املؤسسة الصناعية -دراسة حالة الجزائر ) ،هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع تبني املؤسسة
ً
ً
ً
الصناعية الجزائرية للمسؤولية البيئية اتجاه املجتمع ،وإلى ترسيخ مفهوم املسؤولية البيئية باعتبارها أسلوبا إداريا حديثا ،وضرورة اقتصادية تهدف
ً
ً
إلى حماية املجتمع والبيئة من مظاهر انتشار التلوث ،وإلى تقوية ودعم صورة املؤسسة وطنيا وخارجيا ،واكتشفت الدراسة أن هنالك أثر لكل من
السياسة البيئة ،والوعي البيئي ،التشريع والرقابة ،ودعم خطط ومشاريع اإلدارة على تبني املؤسسة ملسؤولياتها البيئة .أجريت هذه الدراسة في
املؤسسات الصناعية في الجزائر القطاع النفطي دراسة حالة (الجزائر) .واستنتجت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها:
 .1وجود مستوى متوسط للمسؤولية البيئية في املؤسسة الصناعية في الجزائر ،وعزت الدراسة هذه النتيجة إلى الخصوصية التنظيمية التي
تتميز بها املؤسسة من مرونة في االستجابة للمتغيرات الخارجية والتي تدار وتوجه من قبل املسير الذي يتولى مهام املسؤولية البيئية بنفسه.
 .2انخفاض نسبة املناطق الخضراء في اإلقليم املحيط باملؤسسات الصناعية حسب اإلحصائيات التي قامت بها وزارة البيئة حيث ال تتجاوز
نسبتها (  )% 1.8في حين يتوجب توفر (حسب املقياس العاملي) ما نسبته ( ) % 20من املساحة الكلية للمدينة.
 .3إن تفعيل املسؤولية البيئية في املؤسسة سيكون لها دور في دعم نظم اإلدارة البيئية.
 .4أن املؤسسة الصناعية في الجزائر لم تتقيد بالقوانين والتشريعات البيئية داخل املؤسسة الصناعية.
 .5ازدياد محاولة التوعية باملشكالت البيئية عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة ،واملؤتمرات والندوات بصورة مستمرة.
• دراسة (حافظ و غافل  ( :)2016تقييم و اقع تطبيق املحاسبة البيئية في الوحدات القتصادية) ،هدفت الدراسة إلى تقييم واقع تطبيق
املحاسبة البيئية في الوحدات االقتصادية املذكورة أعاله بما تمتلك إدارة الوحدات من وعي بيئي وقدرتها على تقديم الكشوفات املالية متأثرة بمدى
تطبيقها إلى معايير محاسبية بيئية وقوانين وتشريعات الرقابة بما يتعلق بالبيئة .أجريت هذه الدراسة في أربع وحدات اقتصادية في النجف األشرف
وهي (الشركة العامة للصناعات الجلدية والشركة العامة للخياطة ومطار النجف األشرف والشركة العامة للسمنت الجنوبية) .وتوصلت الدراسة
إلى عدة استنتاجات أهمها ما يأتي:
 .1اليزال اإلفصاح املحاسبي عن األنشطة البيئية في مراحله األولى وذلك لعدم توفر بيانات مالية وفنية خاصة بخفض التلوث البيئي.
 .2ال يوجد نظام للمحاسبة البيئية يساعد على تزويد اإلدارة والجهات الرقابية بتقارير ومعلومات تبين حجم األضرار واملساهمات البيئية
للوحدة االقتصادية وتحقيق نقاط القوة والضعف عن األداء البيئي.
ً ً
 .3تعدد مظاهر التلوث البيئي فقد يكون تلوثا جويا وتلوث مياه أو تلوث تربة وغيره من املظاهر األخرى وقد تكون املظاهر إقليمية أو عاملية.
• دراسة (املوسوي ( :)2017 ،العالقة بين املسؤولية البيئية والبعاد املحاسبية للرفاهية الجتماعية واثرها على تعظيم قيمة الشركة) ،أجريت
هذه الدراسة في الشركة العامة للسمنت الجنوبية واملعامل التابعة لها ،إذ تعد هذه الشركة احدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن العراقية.
هدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل العالقة بين املسؤولية البيئية واألبعاد املحاسبية للرفاهية االجتماعية وتأثيرها على تعظيم قيمة الشركة؛ وتوجيه
األنظار إلى التأثيرات البيئية التي تسببها الشركات الصناعية نتيجة نشاطها الصناعي والذي يحتم عليها بذل املزيد من الجهود لخفض مستوى
املشكالت البيئية ،وكذلك دراسة العالقة بين األبعاد املحاسبية للرفاهية االجتماعية وقيمة الشركة وتأثيرها في إيجاد ماركة تجارية للشركة
الصناعية .وتوصلت الدراسة إلى بعض االستنتاجات منها ،وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين أنشطة املسؤولية البيئية وتعظيم قيمة
الشركة؛ ووجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين األبعاد املحاسبية للرفاهية االجتماعية وتعظيم قيمة الشركة .وأوصت الدراسة إلى إلزام
الشركات الصناعية باإلفصاح عن مسؤوليتها البيئية واالجتماعية ضمن الكشوفات املالية التي تصدرها لغرض معرفة حجم اإلنفاق على املسؤولية
البيئية ومساهمتها في خفض املشكالت البيئية؛ واعتماد الرفاهية االجتماعية ضمن أهداف الشركة الصناعية بما يمكنها من وضع املعايير الالزمة
ً
لتوفير هذه الرفاهية ضمن املجتمع على أن تعمل على تطبيق هذه املعايير؛ وذلك لبيان االنحرافات التي تطرأ مستقبال على أنشطتها في حالة
مخالفتها للمعايير.
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املبحث الثاني :أنشطة املسؤولية البيئية والتنمية املستدامة

ً
يتطرق املبحث إلى تحديد مفهوم املسؤولية البيئة للشركات الصناعية وأنشطتها؛ ومرورا باستعراض مظاهر التلوث البيئي الذي تخلفه الشركات
ً
وانتهاء بالقضايا البيئية على كافة األصعدة الدولية واملحلية وكذلك معرفة اهم التشريعات والقوانين البيئية على املستوى
الصناعية نتيجة أنشطتها،
الدولي واملحلي.

ا
أول :املسؤولية البيئية تجاه التلوث البيئي:
ً
ً
ً
يعد مفهوم املسؤولية البيئية واالجتماعية للمشروع مفهوما حديثا نسبيا في األدبيات االقتصادية واالجتماعية ،وقد أوضحت العديد من
الدراسات على ارتباط املسؤولية على مر الزمن بالتغيرات البيئية التي تواجه الشركات والتي هي محصلة للظروف واألحداث املحيطة بها واملؤثرة فيها
(بدوي.)15 : 2012 ،
يتمثل مفهوم املسؤولية البيئية في أن (جميع االلتزامات واألنشطة التي تؤديها الشركات الصناعية تجاه البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للحد من
خطر التلوث البيئي وتحديد كل هذه االلتزامات من الناحية املالية لغرض اإلبالغ عنها في التقارير املالية وإيصالها إلى أصحاب املصالح لغرض اتخاذ
القرارات املالئمة ).
أما مفهوم التلوث البيئي فانه يرتبط بالدرجة األولى بالنظام األيكولوجي ،حيث أن كفاءة هذا النظام تقل بدرجة كبيرة وتصاب بشلل تام عند
حدوث تغير في الحركة التوافقية بين العناصر املختلفة ،فالتغير الكمي أو النوعي الذي يطرأ على تركيبة عناصر هذا النظام يؤدي إلى الخلل في هذا
النظام ،ومن هنا نجد أن التلوث البيئي يعمل على إضافة عنصر غير موجود في النظام البيئي أو انه يزيد أو يقلل وجود احد عناصره بشكل يؤدي إلى
عدم استطاعة النظام البيئي قبول هذا األمر الذي يؤدي إلى إحداث خلل في هذا النظام.
ّ
ّ
بتلوث البيئة (إدخال ّ
ي َ
ّ
قصد ّ
مواد صلبة ،أو غازّية ،أو سائلة ،أو ّ
أي شكل من أشكال الطاقة ،مثل الحرارة ،أو الصوت ،أو النشاط اإلشعاعي إلى
ّ
البيئةّ ،
مما يجعلها غير آمنة للعيش فيها؛ لتجاوزها ال ِنسب التي يمكن للبيئة استيعابها ،أو تحليلها ،أو تحويلها إلى موا ّد غير مؤذية ،وقد تكون هذه
ً
(باإلنجليزية ): (Environmental Pollutionمن ّ
طبيعي ًة .ي ّ
ضارة ،أو َّ
امللوثات َّ
ّ
عد ّ
ّ
ّ
التحديات الخطيرة التي تواجه العالم اليوم،
تلوث البيئة
مواد
مواد
والتي تستدعي تضافر الجهود ّ
لبية ،ليس على البشر وحدهم ،بل على جميع الكائنات ّ
الس ّ
للحد من آثاره ّ
َ
البشر كوكب األرض(.
الحية التي تشارك
.)"Pollution", www.britannica.com, Retrieved 20-10-2020

يرى الباحثان أن مفهوم التلوث يتمثل في ( اإلخالل في التوازن البيئي نتيجة االستغالل غير املنظم للمكونات األساسية للبيئة ،والذي يسبب عرقلة
في الفعاليات الحيوية ملعظم الكائنات الحية بعد فترة قصيرة كانت أو طويلة إلفساد املوارد الطبيعية والتي وضعت بشكل متوازن عبر العصور)؛
ً
ً
ويضيف الباحثان أن التطور البشري الحاصل ومع ازدياد حاجاته ومتطلباته املستمرة لظروف معيشته جعل ظاهرة التلوث أمرا واقعيا ملا يخلفه هذا
ً
ً
ً
التقدم سوآءا كان صناعيا أم زراعيا من عناصر مختلفة في تركيبها وخاصة ما يطرح بصورة مباشرة إلى البيئة بدون أي معالجة ملكوناتها الخطرة ،مما
يؤدي إلى فقدان البيئة إلى معظم مقوماتها األساسية في معيشة األحياء ،والتي انعكست بدورها على اإلنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ وعلى هذا
األساس يجب الحد من ظاهرة التلوث وإيقاف تأثيرها على التوازن البيئي والطبيعي ملكونات البيئة التي تضع مستقبل معظم الكائنات الحية ومن ضمنها
اإلنسان أمام خطر محتمل.

ا
ثانيا :مراحل التطورالتاريخي للمسؤولية البيئية للشركات الصناعية:
إن تطور املسؤولية تجاه البيئة مر بعدد من املراحل يمكن تناولها بإيجاز وتلخيصها بالشكل االتي كما يأتي:
جدول ( :)1مراحل تطورمفهوم املسؤولية البيئة
تسلسل املرحلة
املرحلة األولى

عنوان املرحلة
مرحلة ادراك املسؤولية البيئية ( معرفة البيئة )

املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة

البيئة وخطر التقدم الصناعي
مرحلة الوعي البيئي

املرحلة الرابعة

مرحلة التوافق بين العاملين على حماية البيئة
وأصحاب املصالح
الجهود الدولية املتعددة

املرحلة الخامسة

اإليجاز
ادرك اإلنسان منذ القدم على أهمية املحافظة على املوارد الطبيعية من االستنزاف والخطر الذي يهدد
صحة اإلنسان.
ظهرت ردود األفعال من قبل املواطنين نتيجة ازدياد معدل التلوث البيئي وكذلك استنزاف املواد املتاحة.
مرحلة الوعي البيئي الذي بدء يتشكل عند اإلنسان والذي ظهر بعد صدور التشريعات والقوانين امللزمة
ملنع أو خفض التلوث البيئي وظهور العديد من األمراض وتفش ي األوبئة بين الناس من جراء العمليات
الصناعية.
حيث تم وضع نظام للمسؤولية البيئية من خالل التوافق بين دعاة حماية البيئة وبين أصحاب املصالح
والعمل على استغالل املوارد الطبيعية بالشكل األمثل والذي عرف (التنمية املستدامة)
أصبحت حماية البيئة مهمة دولية بسبب تزايد مستوى الوعي للمستهلكين بأهمية اإلدارة البيئية
والبحث عن منتجات الصديقة للبيئة لحماية اإلنسان واالهتمام بصحته وكذلك صدور تشريعات
لنظام إدارة الجودة ( األيزو  ) 14000وأيزو 14001

املصدر :إعداد الباحثان
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ومن الجدير بالذكر انه تم تطبيق املعايير البيئية واللوائح القانونية الوطنية والدولية بشأن البيئة من أجل الحد من الضرر الذي تسببه البشرية
للبيئة .وفي هذا السياق ،تسمى السلسلة القياسية التي نشرتها املنظمة الدولية للمعايير ) (ISOلحماية البيئة سلسلة . ISO 14000.وضعت  ISOمعايير
نظام اإلدارة البيئية ألول مرة في . ISO 2004: 1996يتم منح شهادة نظام اإلدارة البيئية  14001للمؤسسات ذات الصلة في دراسات الشهادات التي
أجريت لهذا النظام في عام  .2004وفيما يلي بعض األسس التي يستند اليها نظام اإلدارة البيئية:
يتعين على الشركات استخدام واحد أو أكثر من املوارد البيئية في أنشطتها اإلنتاجية .يتم توليد النفايات البيئية بعد عملية اإلنتاج .إن عدم
االهتمام بالبيئة أثناء اإلنتاج وبعده ،وتد مير البيئة الطبيعية  ،والتلوث البيئي الناتج يهدد حياة اإلنسان ونوعية الحياة بشكل متزايد.
تضمن  ISO 14001تنفيذ اإلنتاج من خالل مراعاة التأثيرات البيئية في كل خطوة من املرحلة األولى من املنتج إلى املستهلك . ISO 14001؛ إنه
معيار دولي يحدد عملية التحكم في األداء البيئي للشركة وتحسينه .في الواقع ،فإن الغرض الرئيس ي من هذا املعيار هو تقليل استخدام املوارد الطبيعية
خالل أنشطة املنظمات وتحديد األنشطة التي يتعين القيام بها من أجل تقليل األضرار التي تلحق بالتربة والهواء واملاء والبيئة إلى الحد األدنى.
يوفر نظام اإلدارة البيئية  ISO 14001إرشادات لتحديد اآلثار البيئية في العمليات املختلفة من املواد الخام إلى تقديم املنتج إلى العميل  ،مع اتخاذ
التدابير الالزمة للسيطرة على هذه اآلثار وبالتالي تقليل األضرار التي تلحق باملوارد الطبيعية .بل هو مجموعة من املعايير.
يمكن للشركات التي تقوم بدمج نظام اإلدارة البيئية في أعمالها والتأكد من تطبيقه بشكل صحيح الحصول على شهادة هذا النظام عن طريق
التقدم إلى مؤسسة معتمدة داخل البلد أو ً
دوليا .تجري هيئات التصديق عمليات التدقيق الالزمة من خالل املدققين الذين ستعينهم وتصدر شهادة
نظام إدارة البيئة  ISO 14001إذا تم استيفاء الشروط الالزمةhttps://www.sertifikasyon.net/ar/hizmet/iso -14001-cevre-yone tim- .
sistemi/Retrieved 21- 10- 2020

املبادئ البيئية في إعالن ريو دي جانيرو
بعد النظر في تقرير برونتالند لعام  ،1987دعت الجمعية العامة لألمم املتحدة ملؤتمر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية (مؤتمر ريو) .األهداف
الرئيسية ملؤتمر القمة تم التوصل إلى تفاهم "التنمية" التي من شأنها دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية والحيلولة دون استمرار تدهور البيئة ،وإلى
إرساء األساس لشراكة عاملية بين البلدان النامية والبلدان الصناعية األكثر تقدما ،يرتكز على االحتياجات املتبادلة واملصالح املشتركة ،التي من شأنها
ضمان مستقبل صحي لكوكب األرض.
ً
في ريو دي جانيرو ،الحكومات  108 -ممثال من رؤساء الدول أو الحكومات -اعتمدت ثالث اتفاقيات رئيسية تهدف إلى تغيير النهج التقليدي في
التنمية:
 .1جدول األعمال القرن  :21وضع برنامج عمل شامل للعمل العاملي في جميع مجاالت التنمية املستدامة.
 .2إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية :سلسلة من املبادئ التي تحدد حقوق ومسؤوليات الدول.
 .3بيان مبادئ الغابات :وهي مجموعة من املبادئ التي تقوم عليها اإلدارة املستدامة للغابات في جميع أنحاء العالم.
 .4باإلضافة إلى ذلك ،تم فتح باب التوقيع على اثنين من االتفاقيات امللزمة قانونا التي تهدف إلى منع تغير املناخ العاملي والقضاء على تنوع األنواع
البيولوجية ،وإعطاء ملحة عالية لهذه الجهود:
• اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ.
• اتفاقية التنوع البيولوجي .
إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية يعتمد جدول أعمال القرن  21من خالل تحديد حقوق ومسؤوليات الدول فيما يتعلق بهذه القضايا .ومن مبادئه
ما يلي:
 .1على أن البشر هم في صميم االهتمامات املتعلقة بالتنمية املستدامة .يحق لهم أن يحيوا حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة.
 .2أن عدم اليقين العلمي ال ينبغي أن تؤخر اتخاذ تدابير ملنع التدهور البيئي حيث توجد تهديدات بأضرار خطيرة أو ال رجعة فيها.
 .3أن يكون للدول الحق السيادي في استغالل مواردها الخاصة ولكن ال تسبب ضررا لبيئة الدول األخرى.
 .4أن القضاء على الفقر وتقليل التفاوت في مستويات املعيشة في جميع أنحاء العالم هي "ال غنى عنه" من أجل التنمية املستدامة.
 .5أن املشاركة الكاملة للمرأة أمر ضروري لتحقيق التنمية املستدامة.
 .6أن تعترف البلدان املتقدمة باملسؤولية التي تتحملها في السعي الدولي لتحقيق التنمية املستدامة في ضوء الضغوط التي تلقيها مجتمعاتها على كاهل
البيئة العاملية والتكنولوجيات واملوارد املالية التي تحت تصرفها.
 .7بيان املبادئ املتعلقة بالغابات ،وغير ملزم قانونا بيان املبادئ من أجل اإلدارة املستدامة للغابات ،وكان التوافق العاملي األول الذي تم التوصل
إليه في مجال الغابات .من أحكامه:
ً
• أن جميع البلدان ،وال سيما البلدان املتقدمة ،ينبغي أن تبذل جهدا ل"العالم األخضر" من خالل إعادة التشجير والحفاظ على الغابات.
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• أن الدول لها الحق في تطوير الغابات وفقا الحتياجات االجتماعية واالقتصادية ،وتمشيا مع السياسات الوطنية للتنمية املستدامة .
• وينبغي أن يخصص موارد املالية محددة تقدم لتطوير البرامج التي تشجع السياسات االقتصادية واالجتماعية البديلة.
• كما دعت األمم املتحدة في مؤتمر القمة للتفاوض على اتفاق قانوني دولي حول التصحر ،إلجراء محادثات حول منع استنزاف املخزونات
Rretrived 31-10السمكية ،لوضع برنامج عمل لتحقيق التنمية املستدامة للدول النامية ،وإنشاء آليات لضمان تنفيذ اتفاقات ريو.
https://ar.wikipedia.org/wiki .2020

نظم اإلدارة البيئية العاملية
في آذار  /مارس  BSI Group ،1992نشرت ألول مرة في العالم نظم اإلدارة البيئية القياسية  BS 7750كجزء من استجابة للمخاوف املتزايدة بشأن
حماية البيئة .وقبل ذلك اإلدارة البيئية كانت جزءا من أكبر أنظمة مثل "الرعاية املسؤولة ". BS 7750املوردة القالب لتطوير سلسلة  ISO 14000في
ً
عام  ، 1996التي لديها تمثيل  ISOاللجان في جميع أنحاء العالم .اعتبارا من 2017أكثر من  300,000شهادات  ISO 14001يمكن العثور عليها في 171
ً
بلدا .
قبل تطوير سلسلة ، ISO 14000طورت املنظمات طواعية أنظمة اإلدارة البيئية الخاصة بها ،ولكن هذا جعل مقارنات اآلثار البيئية بين الشركات
صعبة؛ لذلك ،تم تطوير سلسلة  ISO 14000العاملية .يتم تعريف نظام اإلدارة البيئية بواسطة  ISOعلى النحو التالي" :جزء من نظام اإلدارة الشامل،
والذي يتضمن الهيكل التنظيمي ،وأنشطة التخطيط ،واملسؤوليات ،واملمارسات ،واإلجراءات ،والعمليات ،واملوارد لتطوير ،وتنفيذ ،وتحقيق ،والحفاظ
على السياسة البيئية.
ً
معيار ISO 14001تحدد املواصفة  ISO 14001معايير نظام اإلدارة البيئية .ال تنص على متطلبات األداء البيئي ،بل تحدد إطارا يمكن لشركة أو
مؤسسة اتباعه إلعداد نظام  EMSفعال .يمكن استخدامه من قبل أي منظمة ترغب في تحسين كفاءة املوارد وتقليل الفاقد وتخفيض التكاليف .يمكن
أن يؤدي استخدام  ISO 14001إلى ضمان إدارة الشركة وموظفيها باإلضافة إلى أصحاب املصلحة الخارجيين بأن يتم قياس التأثير البيئي وتحسينه .
ويمكن ً
أيضا دمج  ISO 14001مع وظائف إدارية أخرى ومساعدة الشركات في تحقيق أهدافها البيئية واالقتصادية.
 ، ISO 14001مثل معايير  ISO 14000األخرى ،هي اختيارية بهدف رئيس ي هو مساعدة الشركات في تحسين أدائها البيئي بشكل مستمر واالمتثال
ّ
ألية تشريعات معمول بها .تحدد املنظمة أهدافها ومقاييس أدائها ،ويسلط املعيار الضوء على ما يجب على املنظمة القيام به للوفاء بتلك األهداف،
ورصد وقياس املوقف.
ال يركز املعيار على مقاييس وأهداف األداء البيئي ،ولكن للمؤسسة .يمكن تطبيق املعيار على مجموعة متنوعة من املستويات في العمل ،من
ً
املستوى التنظيمي وصوال إلى مستوى املنتج والخدمة.
تعرف األيزو  14001كمعيار نظام إدارة عام ،مما يعني أنه مالئم ألي منظمة تسعى إلى تحسين وإدارة املوارد بشكل أكثر فعالية .هذا يشمل:
• موقع واحد إلى الشركات الكبيرة املتعددة الجنسيات
• عالية املخاطر الشركات منخفضة املخاطر منظمات الخدمة
• صناعة ،عملية ,وقطاع الخدمات ،بما في ذلك الحكومات املحلية
• جميع قطاعات الصناعة ،بما في ذلك القطاعين العام والخاص
•

الشركات املصنعة للمعدات األصلية ومورديها https://ar.wikipedia.org/wiki/Retrived 31-102020

ا
ثالثا :دو افع تبني املسؤولية البيئية من قبل الشركات الصناعية:
تسعى الشركات الصناعية إلى تبني مفهوم املسؤولية البيئية تجاه املجتمع املتواجدة فيه على الرغم من عدم وجود قوانين تلزم الشركات
ً
ً
الصناعية بدراسة وتقييم األثر البيئي ملنتوجاتها في كثير من األحيان ،فقد اصبح املنتج الصديق للبيئة والذي يطلق عليه ( )EFPPمطلبا عامليا وخاصة
حد سواء ،ويعتبر االهتمام باملسؤولية البيئية من املتطلبات األساسية لالنضمام إلى املنظمات
أن التلوث البيئي يهدد صحة اإلنسان والطبيعة على ٍ
الدولية للتجارة ،لذلك قام العديد من الشركات باالهتمام بمسؤولياتها البيئية وبشكل طوعي ولألسباب الداخلية والخارجية وكما يأتي ( الغالبي
والعامري :) 51 : 2005 ،
ا
األسباب الداخلية لتبني املسؤولية البيئية طوعيا:
 .1تحقيق وفرات مالية ومزايا تسويقية للشركات من خالل تنفيذها البرامج املعدة لحماية البيئة ألنه يسهم في تقليل التكاليف من خالل إعادة تدوير
النفايات أو معالجتها بطريقة تسهم في املحافظة على البيئة.
 .2تعمل الشركات على تقليل املخلفات الصناعية ( الصلبة والسائلة ) وبالتالي الحد من مظاهر التلوث البيئي الذي يهدف إلى حماية اإلنسان وموارده
ودخله ومكان العمل.
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ا
األسباب الخارجية لتبني املسؤولية البيئية طوعيا:
 .1متطلبات حكومية :تلزم الجهات الحكومية الشركات الصناعية بعدم األضرار بالبيئة ،وفي حالة مخالفة الشركات للقوانين والتعليمات فأنها
معرضة إلى فرض غرامات مالية عليها.
 .2املستهلكون :بعد انتشار الوعي البيئي لدى العديد من املستهلكين واصبح اغلب املستهلكين يبحثون عن املنتجات التي ال تهدد حياتهم والتي ال تسبب
خطرا على البيئة املحيطة بهم ،فقد أسهم هذا الوعي في ظهور مفاهيم تسويقية جديدة تسعى لحماية اإلنسان من خطر التلوث ،ومن ابرز هذه
املفاهيم {املنتجات الخضراء ( )Green Productsواملنتجات األخالقية (  )Ethical Productsواملنتج الصديق للبيئة(})Friendly Products
وغيرها من املفاهيم التي تحاول إقناع املستهلكين بسالمة اإلجراءات البيئية في تلك السل ــع (.) Sims ,2003 :59
ا
رابعا :و اقع الهتمام باملسؤولية البيئية في العراق:
يعد العراق من أوائل الدول العربية التي اهتمت في حماية البيئة والحد من ظاهرة التلوث البيئي ،فكان أول تشكيل عرف باسم (الهيئة العليا
للبيئة البشرية) والتي تشكلت في عام  1974وجاء تشكيلها بعد مشاركة العراق في مؤتمر ستوكهولم للبيئة البشرية عام  ،1972وفي عام  1986صدر
قانون (مجلس حماية وتحسين البيئة) والذي بقى ساري املفعول لغاية عام  1997حيث تحول ليصبح القانون رقم ( )3لسنة  1997الذي ما زال ساري
املفعول بسبب عدم إصدار أي قانون يلغيه ( مطر .)16 : 2005،
وبعد عام  2003تم تأسيس (وزارة البيئة العراقية) بعد سنوات طويلة من إهمال للبيئة ومتطلبات حمايتها من التلوث ،إذ صدر قانون رقم ()27
لسنة  2009وهو( قانون حماية وتحسين البيئة) ،إذ ألزم كافة الشركات باملحافظة على البيئة ،وأحتوى القانون على العديد من العقوبات فيما لو لم
تلتزم الشركات بمسؤولياتها تجاه البيئة ،ومن أبرز العقوبات التي وردت في القانون وحسب املواد ( )35 , 34 , 33منه وهي كاآلتي:
 .1املادة ( )33للوزير أو من يخوله إنذار أية منشاة أو معمل أو أي مصدر ملوث للبيئة إلزالة العامل املؤثر خالل مدة ( )10أيام من تاريخ التبليغ وفي
ً
حالة عدم التنفيذ واالمتثال فللوزير إيقاف العمل أو الغلق املؤقت مدة ال تزيد على ( )30يوما قابلة للتمديد حتى إزالة املخالفات.
 .2للوزير أو من يخوله ممن ال تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة ال تقل عن ( )1000000مليون دينار وال تزيد عن ( )10000000عشرة مليون
ً
دينار تكرر شهريا حتى إزالة املخالفة.
 .3املادة ( )34مع عدم اإلخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب املخالف ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة
بموجبه بالحبس ملدة ال تقل عن ( )3ثالثة أشهر أو بغرامة ال تقل عن ( )1000000مليون دينار وال تزيد على ( )20000000عشرين مليون دينار
أو بكلتا العقوبتين.
ً
ً
ً
 .4املادة ( )35يعاقب املخالف ألحكام البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من املادة ( )20من هذا القانون بالسجن ويلزم بإعادة املواد أو النفايات الخطرة
أو اإلشعاعية إلى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع التعويض(.املوسوي )44 : 2017
ا
خامسا :انواع التلوث البيئي:
هنالك أنواع عديدة من التلوث البيئي يمكن أن يدخل كل نوع من هذه األنواع ضمن املحاور املحددة لكل هدف من أهداف استراتيجية التنمية
البيئية الالزمة للتنمية املستدامة  ،اذ البد من االطالع على مفاهيم أنواع التلوث البيئي واألضرار التي تسببها للبيئة.
 .1تلوث الهواء
إن تلوث الهواء يعد من اخطر أنواع امللوثات التي يمكن أن تتعرض لها البيئة في وقتنا الحاضر ،الن الحياة املوجودة على سطح األرض بدون الهواء
ً
النقي سوف تتعرض للهالك وبالخصوص تأثير الهواء امللوث على حياة اإلنسان؛ إذ أن تغيير صفات الهواء الفيزيائية والكيمائية يعد تلوثا للهواء (الطائي
 ،)31 : 2007،ويشير (الشمري وآخرون  ) 204: 2012،إلى أن خطر تلوث الهواء يعود إلى سببين :األول يتمثل في محدودية الهواء ،الن الغالف الجوي
الذي يحيط بالكرة األرضية والذي يبلغ سمكه بعض عشرة كليو مترات يكاد يكون كقشرة التفاحة إلى التفاحة نفسها .والثاني ،أن اإلنسان الطبيعي
ً
ً
يستهلك حاليا حسب حاجته الطبيعية ما يعادل ( )15كيلو غراما من الهواء وكيلو غرام واحد من الغذاء و( )3كيلو غرام من املاء ،ومن ثم فإن اإلنسان
ً
يستطيع الصبر بدون الغذاء ألكثر من أسبوع وبدون املاء أياما ،أال انه ال يستطيع البقاء من دون الهواء إال دقائق معدودة.
ضارة ،مثل ّأول أكسيد الكربون ،وثاني أكسيد الكبريت ،وأكاسيد ّ
ّ
ّ
النيتروجين ،واألوزونّ ،
بمواد ّ
والرصاص ،وقد ينتج
ويتلوث الهواء عندما يختلط
ّ
الدخان ّ
ملوثة للبيئة ،مثلّ :
البشرية التي تنتج ّ
ّ
مواد ّ
تلوث الهواء عن بعض الكوارث الط ّ
ّ
الناتج
بيعية ،مثل حرائق الغابات والبراكين ،أو بسبب األنشطة
ِ
عن حرق الوقود األحفوري ،وعوادم ّ
السيارات ."Air Pollution", www.encyclopedia.com / Retrieved 20-10-2020
 .2تلوث املاء
ّ
ّ
ي َ
ّ
ّ
ّ
قصد بتلوث املاء وصول بعض املواد الضارة إلى املسطحات املائية ،بما في ذلك األنهار ،واملحيطات ،والبحيرات ،والجداول ،واملياه الجوفيةّ ،
مما
ّ
يؤثر على وظائف املاء في ّ
البيئية املختلفة ،ومن األمثلة على ّ
ّ
ّ
املواد التي
النظم
يغير من خصائصها ،فيصبح من الصعب استخدام املاء بطريقة آمنة ،كما
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شعةّ ،
ّ
ّ
الحية الدقيقة امل ّ
ّ
الكيميائية ّ
ّ
واملواد امل ّ
املائية :الكائنات ّ
تلوث املسطحات ّ
ّ
السامة،
واملواد
العضوية القابلة للتفتيت،
والنفايات
سببة لألمراض،
ِ
ّ
والنفط ،وغيرها من ّ
املواد". www.britannica.com/Retrieved 20-10-2020 . ، Jerry Nathanson, "Water Pollution
َََ
ْ
َْ
َ
َ
ذكرت في القران الكريم أهمية املاء بالنسبة للحياة في اآلية  30من سورة األنبياء ،في قوله تعالى { َو َج َعل َنا ِم َن امل ِاء ك َّل ش ْي ٍء َح ّ ٍي أفال ي ْؤ ِمنون } والتي
ً
توضح عن قدرة الخالق الكريم جال وعال في جعل املاء ضروريا لكل كائن حي ،ويعد تلوث املاء من املوضوعات التي اهتم بها املختصون والعلماء ،إذ يرجع
اهتمامهم بهذا املجال لسببين أساسيين (الطائي :)32 : 2007 ،السبب األول يتمثل في أهمية املاء وضرورته ألنه يدخل في العمليات الصناعية
والبيولوجية وال يمكن ألي كائن حي العيش بدون املاء؛ أما السبب الثاني فيتمثل في أن املاء يشغل أكبر حيز في الغالف الحيوي ،إذ أن حجم الغالف املائي
ً
املوجودة على سطح الكرة األرضية يمثل أكثر من  %70من مساحة سطحها ويبلغ حجم هذا الغالف حوالي  296مليون ميال مكعبا من املياه.
 .3تلوث الرض (التربة)
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُّ
تتلوث التربة نتيجة اختالطها بمواد كيميائية ،أو مواد ضارة ،ويحدث التلوث بشكل مباشر أو غير مباشر ،نتيجة لألنشطة البشرية ،مثل:
وتسرب ّ
اعية ،وإلقاء ّ
ناعية ،والعمليات ّ
النفط أثناء تخزينه أو نقله ،كما ّأن التربة ّ
الزر ّ
الص ّ
األنشطة ّ
ّ
تتلوث عندما تختلط باملطر
النفايات على األرض،
الحمض ّي."What is Soil Pollution?", www.conserve-energy-future.com/Retrieved 20-10-2020 .
ويرى (أل عيس ى )2 : 2004،إن تلوث التربة هو عبارة عن ( أي تغير في املواصفات الطبيعية لعناصر التربة على اثر تسرب مركبات كيمياوية معقدة
يصعب تحليلها في التربة ،من خالل حركة املياه أو تسرب مواد مشعة اصطناعية تقوم برفع املستوى اإلشعاعي لإلشعاع الطبيعي املتواجد في التربة ،مما
يؤدي إلى اضطراب التوازن الطبيعي في العالقة بين سالمة الحياة للكائنات الحية و محيطها البيئي الحيوي )؛ ويقسم ( مزيد  ) 59-58 :2009 ،مصادر
تلوث التربة إلى مصدرين أساسيين:
• التلوث النووي :يقصد به أحد األخطار الجديدة التي تعرض لها اإلنسان في النصف الثاني من هذا القرن والتي أصبحت تهدد جميع عناصر
البيئية بما فيها حياة اإلنسان.
• التلوث الكيميائي :يقصد به جميع املواد الكيميائية بحاالتها الغازية والصلبة والسائلة والتي تتصف بفاعليتها قابليتها على االنفجار أو سميتها
وحيث ينجم عنها خطر على البيئة والصحة العامة سواء كانت بمفردها أو عند اتصالها بمواد أخرى ،ومما ال شك فيه أن الصناعة تعتبر من أهم
املصادر التي تنتج عنها امللوثات الكيمائية في عاملنا اليوم.
 .4التنوع األحيائي
ّ
ّ
ّ
تعريف ّ
الكائنات الحية على كوكب األرض من أصغر
جميع
التنوع الحيوي إن مصطلح التنوع الحيوي (باإلنجليزية : (Biodiversityيشير إلى
ِ
ِ
ّ ً
ّ ّ ً
ً
َ ً
جما ،وهو يشمل َج َ
ميع الكائنات ّ
تطورا كالثديات ،وبذلك
تطورا حتى األرقى
الحية في التصنيف البيولوجي كالبكتيريا ،بدءا من األقل
الكائنات ألكبرها ح
َ
يضم ّ
ّ
ّ
نباتات ،وطحالب ،وكائنات دقيقة ،والالفقاريات ،وغيرها من
التنوع الحيوي على كوكب األرض  1.7مليون نوع كائن حي تم اكتشافها وتصنيفها من
ٍ
الكائنات الحية . https://mawdoo3.com/Retrieved 20-10-2020
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بالتنوع الحيوي إن هناك الكثير من األسباب املختلفة التي أثرت على التنوع الحيوي
بشكل سلبي في الكرة األرضية ،ومن هذه
املخاطر املحيطة
ٍ
األسباب:
ّ
ّ
عدد كبير من الكائنات الحية ّ
استمر الوضع على هذا الحال سيدمر كوكب األرض ،وسي ّ
ّ
خل بالنظام
املهمة في السلم البيولوجي ،وإذا
• انقراض ٍ
ً
البيئي كامال.
• الصيد الجائر للكائنات ّ
الحية من ِقبل اإلنسان.
مما ّ
يؤدي لهجرتها أو حتى موتها نتيجة زيادة عدد ّ
بيئات الكائنات ّ
الحية املختلفة ّ
الوفيات ،وقلة عدد املواليد.
• فقدان ِ
ّ
جماعات بأكملها.
• الكوارث الطبيعية كالفيضانات وحرائق الغابات ،ما قد ينهي
ٍ
الحية املَوجودة في تلك املنطقة من التكيف مع ّ
مما يجعل الكائنات ّ
ّ
التلوث البيئي ّ
التغيرات التي حصلت؛ كاملطر الحمض ي ،واملبيدات .تجزئة
•
َ
ّ
ّ
ألقسام صغيرة منفصلة عن بعضها ،عن طريق إقامة الطرائق واملجمعات السكنية في بي ٍئة ما
البيئة؛ أي تقسيم البيئة
ٍ
. https://mawdoo3.com/Retireved 20-10-2020

 .5إدارة املخلفات
إدارة املخلفات ( )Waste managementأو التخلص من املخلفات ( ،)waste disposalهي جميع األنشطة والعمليات املطلوبة إلدارة املخلفات
من مصدرها إلى التخلص منها بصفة نهائية .)2017 United Nations Statistics Division(.ويتضمن هذا ،باإلضافة ألنشطة أخرى ،جمع ،نقل،
معالجة والتخلص من املخلفات مع املراقبة والتنظيم .كما تشمل اإلطار القانوني والتنظيمي املتعلق بإدارة املخلفات الذي يشتمل على اإلرشادات
الخاصة بإعادة التدوير.
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قد تكون املخلفات على شكل مواد صلبة سائلة أو غازية ،ويتم التخلص وإدارة كل منها بطرائق مختلفة .عادة ما تتعامل إدارة املخلفات مع جميع
ً
أنواع املخلفات سواء تلك التي تشكلت عن األنشطة الصناعية ،الحيوية ،املنزلية ،والحاالت الخاصة التي قد تشكل تهديدا على صحة اإلنسان
( . )Editorial Board/Aims & Scope, 2014املخلفات الناتجة عن النشاط البشري مثل تلك التي تخلفها املصانع نتيجة استخالص ومعالجة املواد
الخام( . )United Nations Statistics Division, 2017تهدف إدارة املخلفات تقليل اآلثار املتنوعة للمخلفات على الصحة ،البيئة أو فلسفة الجمال .
تختلف طرائق إدارة املخلفات في كل بلد من البلدان املتقدمة والنامية و املناطق الحضرية والريفية والقطاعات والصناعية(.)Davidson, Gary, 2011
جزء كبير من ممارسات إدارة املخلفات يتعامل مع املخلفات الصلبة البلدية وهي املخلفات التي نتجت عن األنشطة املنزلية ،الصناعية والتجارية
(. )Handbook of Solid Waste Management, 2003
ّ
 .6الت ُّلوث اإلشعاعي
ّ
ّ
الطاقة ّ
تسرب ّ
التراب؛ نتيجة النشاط البشري ،مثل ّ
ّ
ينتج عن ّ
عمليات تعدين اليورانيوم،
النووية إلى الهواء ،أو املاء ،أو
املشعة من محطات
املواد
الصحية الناتجة عن ّ
النفايات ّ
التخلص من ّ
كما ينتج عن ّ
النووية بطرائق غير سليمة ،أو استخدام األسلحة النووية ،ومن أهم املخاطر ّ
التلوث اإلشعاعي
زيادة معدل اإلصابة بمرض ّ
السرطان."Radioactive Pollution", www.encyclopedia.com/Retrieved 20-10-2020 .
 .7التلوث الكيميائي
يستخدم البشر أكثر من(  ) 100 000عنصر ومركب كيميائي مختلف ،بما في ذلك الرصاص والزئبق والكادميوم وامللوثات العضوية الثابتة .وإذا
ما لم تتم إدارتها بشكل صحيح ،يمكن للمواد الكيميائية أن يكون لها آثار خطيرة على صحة اإلنسان ،مما تسبب في التسمم الحاد ،والسرطانات،
والعيوب الخلقية ،واالضطرابات العصبية ،وخلل الهرمونات وأكثر من ذلك .وتكلف اإلصابة بالتسمم بالرصاص بين األطفال ما يقدر بنحو  977بليون
دوالر سنويا  -أي ما يعادل  1.2في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي في العالم  -وذلك عن طريق خفض معدل الذكاء لألطفال في البلدان املنخفضة الدخل
ً
والبلدان املتوسطة الدخل .كما أن التلوث الكيميائي يستنفد طبقة األوزون ويحدث خلال في األنواع الحساسة والنظم اإليكولوجية.
https://web.unep.org/environmentassembly/ar/Retireved 20 - 102020/

ّ
الت ُّلوث الحر ّ
اري
.8
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يمثل التغير املفاجئ على درجة حرارة املسطحات املائية ألسباب طبيعية ،مثل انفجار البراكين ،أو نتيجة لألنشطة البشرية ،وقد يكون التغير
ً
ً
انخفاضا في درجة الحرارة .ينتج ّ
الت ُّلوث الحر ّ
اري عن استخدام املياه لتبريد محطات توليد الكهرباء ،واملصانع ،وعودة املياه بعد أن تصبح
ارتفاعا أو
ً
ً
ً
صيفا ،مثل مواقف ّ
عبدة ّ
ساخنة إلى مصادرها ،أو نتيجة جريان املاء على األسطح امل َّ
السيارات والطرائق ،فيكتسب حرارة ويدخل في شبكات
الساخنة
ّ
ً
ّ
املائية؛ فيرفع حرارتها ،كما يمكن أن ينتج التلوث الحر ّ
مما يجعل املسطحات ّ
واملسطحات ّ
الصرف ّ
ّ
التربةّ ،
املائية أكثر عرضة ألشعة
اري عن تآكل
الصحي
ّ
الشمس .ويؤثر ّ
الت ُّلوث الحر ّ
ّ
البيئية املختلفة"What is Thermal Pollution?", www.conserve-energy-
اري على الحياة البحرّية ،واألنظمة
.future.com/Retrieved 20-10-2020 .

ّ
الت ُّلوث ّ
الض ّ
وئي
.9
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُّ
ّ
يحدث التلوث الضوئي نتيجة االستخدام املفرط لألضواء الصناعية ليال ،مما يؤثر على صحة البشر والحياة البرية ،ويزيد استهالك الطاقة،
ويعرقل البحوث الفلكية."What is Light Pollution?", www.conserve-energy-future.com/Retrieved 20-10-2020 .
 .10التلوث الضوضائي ( الضجيج )
ّ
ّ
وضائي أو ّ
الت ُّلوث ّ
َ
ّ
الضجيج يقصد به األصوات املفرطة أو غير املرغوبة ،التي قد تؤثر على صحة اإلنسان ونوعية البيئة ،وتقاس شدة
الض
ّ
الصناعي ،وأنشطة البناء ،ووسائط ّ
الضوضائي ّ
الديسيبل ) . decibel (dBيرتبط ّ
الضوضاء بوحدة ّ
الت ُّلوث ّ
ّ
بالتطور ّ
النقل ،مثل :الطائرات ،والقطارات،
وغيرها … إن مفهوم الضوضاء هو "خليط متنافر من األصوات ذات استمرارية غير مرغوب فيها ،ويحدث عادة بسبب التقدم الصناعي حيث يرتبط
ً
الضوضاء ارتباطا وثيقا في األماكن املكتظة وخاصة األماكن الصناعية" .ومن أهم أضرار الضوضاء هو حصول حاالت اضطراب في وظائف اإلذن واألنف
والحنجرة ،وكذلك تؤثر على إفراز بعض الهرمونات الضارة بالجسم ،وتؤثر على الصحة النفسية إذ أنها تثير مشاعر الخوف والقلق واإلصابة باالكتئاب
ً
لألفراد العاملين ،وتشير أخر اإلحصائيات إلى أن اكثر من ( )65مليون شخص في الدول الصناعية يعانون من أعراض صحية خطيرة جدا من جراء
الضجيج الذي يفوق طاقة اإلنسان على التحملRichard E. Berg, Jerry A. Nathanson, "Noise pollution”, www.britannica.com/Retrieved 20- 10- .
2020 .

ا
سادسا :أهداف إعداد استراتيجية التنمية البيئية:
نتيجة لألضرار الناجمة عن التلوث البيئي اآلنفة الذكر ،فقد أصبحت الحاجة ملحة وضرورية إلعداد استراتيجية بيئة من أجل تحقيق التنمية
املستدامة ،وذلك لألهداف اآلتية ( تقرير مديرية بيئة املثنى :)2017
 .1تطوير نوعية حياة السكان من املنظور البيئي والصحي ومصادر العيش ،وحماية البيئة الطبيعية بجميع أنواعها وتوظيف املمارسات املستدامة
وتوفير الدعم لها.
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ً
تقييم وحصر كافة القضايا ذات العالقة واملرتبطة بالواقع البيئي في العراق مع اقتراح الحلول والبدائل السليمة بيئيا ،واعتماد مبدأ
التكنولوجيا الخضراء.
وضع دليل استرشادي للمسؤولين عن شؤون البيئة في قطاعات الدولة املختلفة (الوزارات ،الدوائر واملؤسسات غير الحكومية وغيرها )....للعمل
على تطوير السياسات البيئية الجديدة والخطط املستقبلية.
الحد من اآلثار البيئية املحتملة واملتسببة في تدهور البيئة ،وبناء وعي مؤسس ي وتثقيفي للمحافظة على البيئة ،ووضع خارطة طريق واضحة
لتطبيق مبادئ اإلدارة البيئية السليمة للمشاريع املختلفة ،واالستخدام األمثل للموارد البيئية من دون هدر أو إضرار بالواقع البيئي الطبيعي أو
أخالل بالتوازن األيكولوجي أو التنوع األحيائي.
وضع حلول استراتيجية قصيرة وبعيدة املدى ملشاكل املتغيرات البيئية العاملية (تغير املناخ) وانعكاسها على املستوى املحلي واإلقليمي ،وضمان
تعزيز الدور الرقابي ألجهزة وزارة البيئة وبناء القدرات الالزمة في مجال أنظمة الرصد البيئي املتقدم.
املساهمة الفاعلة لجميع شرائح املجتمع سواء أكانوا مؤسسات أو أفراد في عملية صنع القرار واملساهمة في تطبيقه ،تطوير منظومة (أو
منظومات) معلوماتية متخصصة في تحديد وحصر املشاكل واألضرار البيئية وطرائق قياسها وكيفية السيطرة عليها ،وضع خطط إلدارة األزمات
والكوارث البيئية املحتملة الحدوث سواء ذات أسس طبيعية أو غير طبيعية.

ا
سابعا :املراجعة البيئية:
 .1تعريف املراجعة البيئية
َّ
عرفت غرفة التجارة الدولية املراجعة البيئية " (ICC)"International Chamber of Commerceبأنها عبارة عن “وسيلة إدارية تتضمن تقييم
منتظم ،موثق ،دوري ،وموضوعي عن أداء النظم البيئية واإلدارية والفنية للمنظمة وذلك بهدف :مساعدة اإلدارة في الرقابة على املمارسات البيئية .
وتقويم مدى االلتزام بالسياسات والتشريعات البيئية" .وعرفت وكالة حماية البيئة األمريكية "(EPA) “U.S.Environmental Protection Agency
املراجعة البيئية بانها عبارة عن" فحص موضوعي منظم وموثق ودوري بواسطة هيئة قانونية لعمليات وممارسات الوحدة االقتصادية املتعلقة بالوفاء
باملتطلبات البيئية ، ".أما لجنة االتحاد األوربي " (CEC) "The Commission of the European Communitiesفقد أوضحت اللجنة األوربية التابعة
ً
نامجا لإلدارة واملراجعة البيئية َّ
بأن املراجعة البيئية هي عبارة عن " عمليات فحص تهدف إلى التأكد من االلتزام بالنظم
لالتحاد األوربي والتي قررت بر
ّ
البيئية والتأكد من َّأن البيانات واملعلومات الواردة بالقائمة البيئية يمكن االعتماد عليها ،وأنه قد تم توفير كافة التفاصيل عن جميع القضايا البيئية
الهامة واملالئمة ،كما َّأن املراجعة البيئية تتم بواسطة مجموعة من املراجعين املرخص لهم القيام بها وذلك إلعداد قائمة مصدق عليها من هؤالء
املراجعين)".املبروك https://infotechaccountants.com/topic/19566(/Retrieved 21-10-2020) :)2010 ،
 .2أهمية املراجعة البيئية
تنبع أهمية املراجعة البيئية من عدة أسباب لعل من أهمها ما يلي )https://infotechaccountants.com/topic/19566( /: Retrieved 21-10-2020
• الرقابة على البيئة من أهم املوضوعات التي اهتمت بها دول العالم ،خاصة بعد التطور الكبير الذي توصل إليه العلم في مجال الصناعة
واستخدام أنواع الطاقة املختلفة والتكنولوجيا املتطورة في مختلف أساليب الحياة ،وقد ظهر هذا االهتمام الكبير على املستوى الدولي عندما تم
إنشاء وتدعيم برنامج خاص للبيئة في األمم املتحدة سمي برنامج األمم املتحدة للبيئة) ،(UNEPمهمته تنسيق منظمات األمم املتحدة املختلفة
ملساعدة دول العالم على وضع وتنفيذ برامج لتقييم األداء البيئي وحماية البيئة وتنميتها.
• َّإن البحث في جانب املراجعة البيئية من األمور املهمة كونه يعمل على تسليط الضوء على أهم املواضيع التي اهتمت بها دول العالم سواء املتقدمة
أو النامية ،وأهمية معالجة آثارها ع لى كافة املستويات ومعرفة القوانين والتشريعات ذات العالقة بالبيئة لدى كافة الجهات والجهود التي تبذلها
دولة قطر في املحافظة على البيئة.
ً
• َّإن أهمية البيئة وحمايتها وتنميتها قد بدا واضحا في السنوات األخيرة على املستوى الدولي واملحلي ،وذلك ملا شهده العالم خالل السنوات املاضية
من مشكالت تلوث وتدهور بيئي واستنزاف للموارد الطبيعية ،نتيجة إهمال البعد البيئي عند إعداد وتنفيذ السياسات االقتصادية وما يتبعها من
عمليات التنمية املختلفة ،مما أدى إلى حدوث كوارث بيئية مثل (تدمير طبقة األوزون ،األمطار الحمضية ،الجفاف والتصحر ،تلوث املياه والهواء
والتربة والتلوث اإلشعاعي والضوضائي نتيجة التجارب النووية ،والنفايات النووية وغيرها من التلوث).
• تعتبر املراجعة البيئية جزء من نظام إدارة املنظمة ،حيث يتم من خاللها أو بواسطتها تحديد إدارة املنظمة ما إذا كانت نظم الرقابة البيئية
الخاصة باملنظمة كافية وتحقق االلتزام باملتطلبات التشريعية والسياسات الداخلية ،لذا ترجع أهمية املراجعة البيئية إلى توجيه اهتمام املنظمات
والشركات واملصانع تجاه تطوير وتحسين طرائق وأساليب الوقاية من ومعالجة عناصر تلوث البيئة للحد من آثارها على صحة العاملين وبالتالي
ً
ً
ً
تخفيض التكلفة التي تتجاهلها حاليا وتمثل عنصرا مؤثرا في تحديد تكلفة اإلنتاج.
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• ونتيجة لزيادة الوعي البيئي لدى مختلف أفراد املجتمع أصبح هدف حماية البيئة من األهداف األساسية التي تسعى املنظمة إلى تحقيقها  ،كما أدى
تزايد االهتمام بحماية املوارد البيئية من مختلف األطراف التي تتعرض لها إلى وجود اهتمام متزايد ألهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه املراجعة
البيئية في تحقيق تلك األهداف .وقد أصبحت تستخدم عدة مصطلحات على نطاق واسع مثل مصطلح أخضر) ( Greenوالذي يشير إلى املحافظة
على البيئة أو تعبير الثورة الخضراء( )Green Revolutionوالتي تستخدم لإلشارة إلى تزايد اهتمام مختلف أفراد املجتمع بالقضايا البيئية.
 .3خصائص املراجعة البيئية
إن املراجعة البيئية تساعد املنشأة وتشجعها وباستمرار على األشراف على أدائها البيئي وتحسينه باستمرار ،وهناك ستة مبادئ تشكل األساس
للمراجعة الجيدةhttps://almohasben.com/Retrieved 21-10-2020 -:
• نظرة شمولية (متعددة) :يجب أن تعكس املراجعة البيئية وجهات نظر كل املعنيين واملتأثرين باملنشأة.
• شاملة :يجب أن يركز املراجعة البيئية ليشمل في النهاية قياس مدى تحسن األداء البيئي.
•
•
•
•

مقارنة :ال بد للمراجعة البيئية أن توفر وسائل تمكن من مقارنة أداء املنشأة عبر السنوات ،وبأداء املنشآت املماثلة وباألداء املعياري للصناعة
ً
منتظمة :يجب أن تنفذ املراجعة البيئية بشكل منتظم ،وليس مؤقتا أو ملرة واحدة في العمر
ً
مراجعة (فحص) :يجب أن تفحص الحسابات البيئية سنويا بواسطة شخص أو اكثر ممن ليس لهم مصلحة في تزييف النتائج ( محايدين)
اإلفصاح :يجب أن تكون نتائج املراجعة البيئية متاحة ومعلنة لكل املعنيين في املنشأة واملجتمع بشكل عام.

ا
ثامنا :تعريف التنمية املستدامة ومؤشراتها:
 .1تعريف التنمية املستدامة
في عام  1978أنشئت في األمم املتحدة لجنة عاملية اختصت بدراسة البيئة و التنمية وعرفت "لجنة" التنمية املستدامة"  .كما وردت في تقرير
"مستقبلنا املشترك " هي التنمية التي تلبي حاجات الجيل الحاضر من دون املساومة على قدرة األجيال املقبلة في تلبية حاجاتهم (اللجنة العاملية والبيئية
 . ) 1989والتنمية املستدامة هي التي تحقق التوازن بين التفاعالت ملنظومات البيئة الثالث (املحيط الجوي ،واملحيط االجتماعي ،واملحيط الصناعي )
وتحافظ على سالمة النظم البيئية وحسن أدائها ،وهي مجموعة السياسات املتخذة لنقل املجتمع إلى وضع أفضل باستخدام تكنولوجيا مناسبة للبيئة
أيضا  ،ولتحقيق التوازن بين بناء الطبيعة وهدم اإلنسان لها .
وفي مؤتمر قمة األرض الذي عقد عام  1992عرفت منظمة اليونسكو ( )UnEscoالتنمية املستدامة بحسب أبعادها االقتصادية واالجتماعية
ً
والبيئية واملؤسساتية والثقافية ،وهذه كلها تشكل أبعادا التنمية املستدامة وقد ركز البعض على تعريف التنمية املستدامة من الجانب االقتصادي،
ً
ً
حيث بين بأنها هي التي تركز على ِاإلدارة املثلى للموارد الطبيعية على حد أقص ى من املنافع بشرط الحفاظ على ديمومة هذه املوارد كما و نوعا
www.chem.unep.ch/mercury/OEWG2
/Retrieved 20-10-2020
َ
وهناك تعريف يركز على الجوانب املادية بأنها التنمية التي تؤكد على استخدام املوارد الطبيعية املتجددة بطريقة ال تؤدي إلى فنائها أو تدهورها أو
تناقصها كالتربة واملياه الجوفية( ، )Robert,1987وذكر الربيعي (الربيعي  )2002خصائص التنمية املستدامة كما يأتي:
ً
ً
• تختلف التنمية املستدامة عن التنمية بشكل عام كونها أشد تدخال وتعقيدا وخاصة فيما يتعلق بما هو طبيعي وما هو اجتماعي بالتنمية.
ً
• تقوم التنمية املستدامة على أساس تلبية متطلبات أكثر الشرائح االجتماعية فقرا و تسعى إلى الحد من تفاقم الفقر في العالم .
• للتنمية املستدامة بعد نوعي يتعلق بتطور الجوانب الروحية والثقافية مع الحفاظ على الخصوصية الحضارية للمجتمعات .

• تداخل األبعاد الكمية والنوعية للتنمية املستدامة ،بحيث يمكن فصل عناصرها وقياس مؤشراتها .
• للتنمية املستدامة بعد عاملي يتعلق بضرورة تدخل الدول الغنية كافة لتنمية الدول الفقيرة.
 .2مؤشرات التنمية املستدامة
تسهم مؤشرات التنمية املستدامة في تقييم مدى تقدم الدول واملؤسسات في مجاالت تحقيق التنمية املستدامة بشكل فعلي ،وهذا ما يترتب عليه
اتخاذ العديد من القرارات الوطنية والدولية حول السياسات االقتصادية واالجتماعية .و تكمن املؤشرات األكثر دقة وشمولية في قدرتها على عكس
حقيقة التطور في مجال التنمية املستدامة والتي طورتها لجنة التنمية املستدامة في األمم املتحدة وتسمى عادة بمؤشرات "الضغط والحالة واالستجابة"
 ، Pressure- state-response Indicatorsوتنقسم مؤشرات التنمية املستدامة عادة إلى أربع فئات رئيسة بناء على تعريف التنمية املستدامة نفسه،
حيث تنقسم على مؤشرات اقتصادية واجتماعية وبيئية وكذلك مؤشرات مؤسسية .
إن هذه املؤشرات تعكس مدى نجاح الدول في تحقيق التنمية املستدامة وهي تقيم بشكل رئيس حالة الدول من خالل معايير رقمية يمكن حسابها
ومقارنتها مع دول أخرى ،كما يمكن متابعة التغيرات والتوجهات ( )Trendsفي مدى التقدم أو التراجع في قيمة هذه املؤشرات ،مما يدل على سياسات
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الدول في مجاالت التنمية املستدامة فيما إذا كانت تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية املستدامة أو إنها ما زالت متباطئة ومترددة ،مثلما هي
معظم دول العالم (الكبيس ي .)2005
ا
تاسعا :تحديات التنمية املستدامة
تجسد االهتمام الدولي بالبيئة من خالل عقد الندوات واملؤتمرات املحلية والدولية وقد تم إنشاء العديد من التنظيمات البيئية كبرنامج األمم
املتحدة للبيئة واللجنة الدولية للبيئة والتنمية وغيرها وعلى املستوى املحلي والعاملي ،من أجل البحث عن وسائل حمايتها ألجل الوصول إلى تنمية حقيقة
مستدامة "والبيئة هي الغالف املحيط بكوكب الكرة األرضية ومكونات التربة وطبقة األوزون ،البيئة هي األوكسجين الذي نتنفس منه لنعيش ،هي األرض
التي نزرعها لألمن الغذائي ،هي مصدر املياه أساس الحياة هي املعادن التي نحتاجها للصنع ،هي مصدر مواد البناء والحراريات والغازات والكيماويات،
البيئة هي املوازن بين اإلنسان والحيوان والنبات (".فرحات )150 :2007
ً
ً
أصبحت البيئة اليوم عنصرا من عناصر االستغالل العقالني للموارد ومتغيرا أساسيا من متغيرات التنمية املستدامة ،نظرا ملا يحدثه التلوث من
انعكاسات سلبية على املناخ من جهة ،وعلى الكثير من املوارد الطبيعية غير متجددة من جهة أخرى  ،مما يحتم استغاللها على وفق قواعد تحافظ على
البقاء وال تؤدي إلى االختالل أو كبح النمو.
ً
تتعرض البيئة إلى مشكالت عديدة أهمها التلوث البيئي واستتراف املصادر الطبيعية وعرف التلوث وفقا لألمم املتحدة عام " 1974بأنه النشاطات
اإلنسانية التي تؤدي بالضرورة إلى زيادة أو إضافة مواد أو طاقة جديدة إلى البيئة ،إذ تعمل هذه الطاقة أو املواد إلى تعريض اإلنسان أو صحته أو
معيشته أو رفاهيته أو مصادره الطبيعية للخطر سواء أكان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر"(الحاج . )7 :2004
ً
ويعرف التلوث البيئي على وفق النظرية االقتصادية "بأنه نوع من أنواع فشل السوق ( ) market Failureممثال باالستخدام املفرط للموارد سواء
ً
أكان في مجال القطاع العام أم في القطاع الخاص وتسمى كل أنواع التلوث على وفق النظرية االقتصادية باآلثار الخارجية التي تؤثر سلبا في رفاهية
األفراد واملجتمع على الجهاز اإلنتاجي"( الصطوف . )274 :2006
يرجع املهتمون بالدراسات البيئية واالقتصادية تدهور البيئة إلى العديد من األسباب وفي مقدمتها االحتباس الحراري ،وتزايد النمو السكاني
والفقر ،وفقدان التنوع البيولوجي واتساع نطاق التصحر وما إلى ذلك من املشكالت البيئية التي ال تنفصل عن مشكالت الرفاه البشري وال عن عملية
التنمية االقتصادية بصورة عامة.
إن البيئة نظام ديناميكي معقد فيه كثير من املكونات التفاعلية املتداخلة مع بعضها البعض ومن معرفتنا بهذه املكونات وبالتفاعالت التبادلية
فيما بينها وبالعالقات ما بين اإلنسان واملوارد الطبيعية وخططه التنموية ،أصبحنا اآلن مدركين أكثر من أي وقت مض ى أنه ما لم تسترشد التنمية
باالعتبارات البيئية واالجتماعية والثقافية واألخالقية فإن نتائج التنمية ستكون ذات فوائد قليلة أو غير مجدية هذا إن لم تكن لها نتائج عكسية ،إذ إن
التفاعل ما بين الظروف االقتصادية والبيئية بشكل غير متوازن يؤدي إلى كوارث .كما أن استغالل موارد البيئة بشكل جائر غير مسؤول ستكون له أرباح
سريعة لجيلنا ولكن األجيال القادمة سترث الخسائر فنحن نفعل ما نريد ألنه قد يمكننا أن نفلت من العواقب الوخيمة ،أما أجيال املستقبل فال تمارس
حق التصويت وال تملك قوة سياسية و ال مالية حتى تتحدى أفعالنا .
وإنه ملن األهمية أن ّ
نقيم التكلفة واملنافع البيئية ألية عملية إنمائية إذا أردنا تحقيق التنمية القابلة لالستمرار ،فمن شأن منع التلوث البيئي أن
يؤدي إلى تحسن صحة السكان  ،وهذا ينعكس على إنتاجية العمل والحد من اإلنفاق الحكومي على الخدمات الطبية (املهنا .)70 :2000
مما تقدم يرى الباحثان انه يتعين أن ال َن ّ
عد املوارد الطبيعية هبة غير قابلة للنفاذ وذات قدرة تحمل غير محددة ،إذ إن كلفة تدهور البيئة
ً
واستنزاف مواردها يجب أن تكون جزءا ال يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في قطاعاتها االجتماعية والزراعية والصناعية والعمرانية لتفادي اآلثار
ً
ً
ً
السلبية التي قد تنجم عن إهمال هذه اآلثار ،ويتعين أن نجعل عاملنا بعيدا عن رعب الرفاهية ونعمل محليا ونفكر عامليا ،ألن اإلنسان من خالل إخالله
بالتوازن البيئي يعمل على تغيير مواصفات بيئية بطرائق تكاد ال تنتهي ،كما إن سالمة البشرية تكمن في جعل البيئة مصدر اهتمام الجميع وشغلهم
الشاغل ،وعليه البد من بناء استراتيجية بيئية ،يمكن ان تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية املستدامة ،ومن ثم تعمل على تحقيق الرفاهية
االجتماعية .

املبحث الثالث :الستراتيجية البيئية الالزمة للتنمية املستدامة (الجانب العملي)
يتضمن هذا املبحث إعداد استراتيجية بيئية خاصة بمحافظة املثنى -العراق ألغراض التنمية املستدامة ،قامت مديرية البيئة في املحافظة بإعداد
استراتيجية بيئية محلية خاصة باملحافظة ،وقد تم االعتماد على االستراتيجية الوطنية لحماية البيئة ،التي أعدتها وزارة البيئة لألعوام املاضية
واملعلومات املتوفرة واملسوحات املستمرة التي أجرتها املديرية في املحافظة باستمرار ،وبذلك قام الباحثان بإعداد ثمانية جداول يتضمن كل منها
األهداف االستراتيجية لحمية البيئة ،ويمكن اعتبارها ركيزة أساسية لبناء االستراتيجية البيئية الالزمة للتنمية املستدامة من خالل أهدافها املرسومة
اآلتية:
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• الهدف الستراتيجي األول :حماية وتحسين نوعية الهواء
املؤشرات:
• عدد محطات مراقبة الهواء في املدن
• نسبة تحسن نوعية الهواء (أكاسيد الكبريت ،أكاسيد النتروجين والدقائق العالقة )
• عدد قواعد البيانات الخاصة بتلوث الهواء
• عدد املصانع التي تستخدم أدوات اإلنتاج األنظف
• انخفاض معدالت اإلصابة بأمراض الجهاز التنفس ي
املصدر :إعداد الباحثان
البرامج
املحاور  /القضايا
برنامج الحد والتقليل من
املحور االول  :تلوث الهواء نتيجة العوامل
العواصف الترابية.
الطبيعية
القضايا:
العواصف الترابية
العوامل الجوية واملناخية
تدهور املساحات الخضراء

برنامج الحد من تدهور الغابات
واملساحات الخضراء.

مؤشرات االداء
انخفاض معدالت ووتيرة وفترات حدوث
العواصف الترابية والرملية.
خطط طوارئ ملواجهة العواصف الترابية.
زيادة مساحات األراض ي الصالحة
لالستزراع
خطة وطنية ملكافحة التصحر والتنبؤ
املستقبلي.
زيادة املساحات الخضراء
تحسن نوعية الهواء في املحافظة
مساحة الغابات املعاد تأهيلها

املشاريع
مشروع تثبيت الكثبان الرملية وتنمية الغطاء
النباتي الطبيعي
مشروع مراقبة ومكافحة الزحف الصحراوي
والتصحر.

مشروع إعادة أحياء األراض ي وتأهيل الواحات
وبساتين النخيل.
مشروع تطوير وتأهيل الحدائق واملنتزهات
والساحات واألحزمة الخضراء في املحافظة
مشروع تطوير الغابات.
إنشاء األحزمة الخضراء في املحافظة

املحور الثاني :تلوث الهواء من املصادر
الصناعية الثابتة
القضايا:
التشريعات واملحددات لالنبعاثات الغازية
وحدات املعالجة والسيطرة على تلوث
الهواء
انتشار املولدات الخاصة
الحرق العشوائي
استخدام أنواع رديئة من الوقود
كفاءة الطاقة املستخدمة
انتشار الصناعات الحرفية

املحور الثالث :تلوث الهواء من مصادر
الصناعية املتحركة

برنامج السيطرة واإلنفاذ واالمتثال
للحد من تلوث الهواء

وجود قاعدة بيانات وطنية محدثة
لالنبعاثات الغازية ومحدداتها
عدد املتخصصين املدربين
تقليل وانخفاض ملوثات الهواء والضوضاء
في املدن

برنامج إعادة تأهيل املنشئات غير
املطابقة لالشتراطات البيئية

استخدام طاقات بديلة ونظيفة
استخدام وقود الـ  LPGو LNG

برنامج تشجيع استخدام الطاقات
املتجددة (انظر أيضا املحور
السادس)

عدد املولدات الخاصة املستبدلة وكمية
الطاقة املنتجة من وحدات طاقة شمسية
او رياح
نسبة استخدام الطاقة املتجددة كمصدر
من االستخدامات الكلية للطاقة

وضع القوانين والتشريعات واملحددات
مللوثات الهواء من االنبعاثات الغازية

مشروع تأهيل شركات وزارة الصناعة واملعادن

مشروع تأهيل محطات الطاقة الكهربائية

برنامج تحسين كفاءة الطاقة

ازدياد الطلب على األجهزة واملعدات العالية
الكفاءة
ازدياد عدد املصانع التي تعتمد على الوقود
النظيف
انخفاض معدل انبعاث الكربون (الغازات)
لكل وحدة طاقة مستخدمة أو منتجة

برنامج الحد من الحرق العشوائي

انخفاض معدالت االنبعاثات من
الدايوكسينات وامللوثات الغازية

برنامج النقل العام املستدام

مشروع تأهيل شركات القطاع النفطي

انخفاض معدالت االزدحام في الشوارع
والساحات

مشروع استخدام الطاقة الشمسية والرياح
لتوليد الكهرباء والتغذية للشبكة الوطنية
مشروع استخدام الطاقة الشمسية والرياح
لتوليد الكهرباء في املباني واملنشئات العامة
مشروع تطوير الصناعات املحلية الخاصة
بتكنولوجيا الطاقة الشمسية والرياح
املشروع الوطني لكفاءة الطاقة في القطاعات
املختلفة
مشروع تحديث التكنولوجيا املستخدمة في
إنتاج الطاقة الكهربائية
مشروع الوقود األنظف ووضع املواصفات
والتشريعات الالزمة
مشروع التوعية البيئية عن مضار الحرق
العشوائي
مشروع إعداد خطة متكاملة للنقل العام في
املدن الكبرى
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املسؤولية البيئية للشركات الصناعية وأثرها على إعداد استراتيجية بيئية للتنمية املستدامة
املحاور  /القضايا

البرامج

مؤشرات االداء
انخفاض معدالت الرصاص والدقائق
العالقة
انخفاض معدالت الضوضاء
انخفاض الطلب على استيراد السيارات
الخاصة
نسبة السيارات الحديثة من العدد
اإلجمالي
انخفاض معدالت الضوضاء

القضايا:
محدودية النقل العام
االزدياد العشوائي ألعداد السيارات

برنامج الحد من االستيراد
العشوائي للسيارات
برنامج الحد من مستويات
الضوضاء

املحور الرابع :الضوضاء
القضايا :
انتشار املولدات مختلفة السعات
ازدياد إعداد السيارات
املحور الخامس :الفحص والقياس
واملراقبة
القضايا:
محطات مراقبة نوعية الهواء
قواعد البيانات واملعلومات
الحدود الوطنية املسموح بها من ملوثات
الهواء
البحوث الخاصة بمراقبة نوعية الهواء
املحور السادس  :الطاقات النظيفة
القضايا:
استخدام الوقود النظيف
التكنولوجيات الصديقة للبيئة
استخدام الطاقة املتجددة

املشاريع
مشروع إحالل باصات النقل العام
واستخدام الغاز او الوقود الحيوي
مشروع استخدام وسائط النقل العام
الكهربائية

مشروع إعداد الخارطة الضوضائية ومراقبة
مستوياتها في العراق

البرنامج والشبكة الوطنية ملراقبة
نوعية الهواء

توفر البيانات واملعلومات و التكنولوجيات
ملتخذي القرار والجمهور حول أنواع
وكميات االنبعاثات
وجود دراسات تربط بين جودة الهواء
والصحة العامة

برنامج استخدام الطاقات
املتجددة (انظر املحور الثاني)

انخفاض معدالت االنبعاثات الغازية
توطين تكنولوجيا الطاقة الشمسية

إدخال تقنية التقليل من الضوضاء للمصادر
األكثر تأثيرا وانتشارا
مشروع وربط وحدات مراقبة نوعية الهواء
(الشبكة)
مشروع إعداد الدراسات والبحوث الخاصة
بمراقبة نوعية الهواء

مشروع استخدام الطاقة الشمسية في دعم
املنظومة الكهربائية
مشروع التشجيع على استخدام الطاقة
الشمسية في املباني واملنشئات العامة
مشروع استخدام طاقة الرياح في املناطق
الزراعية والصحراوية في املناطق الزراعية
والصحراوية لتوليد الطاقة الكهربائية

• الهدف الستراتيجي الثاني :حماية وتحسين نوعية املياه
املؤشرات:
• عدد محطات معالجة املياه العادمة العاملة
• نسبة نجاح مؤشرات نوعية املياه الخارجة من محطات املعالجة
• نسبة استنزاف املياه الجوفية (الضخ مقارنة بالتعزيز الطبيعي)
• نسبة إعادة تأهيل املوارد املائية في األهوار
• عدد محطات معالجة املياه الصناعية العاملة بكفاءة
املصدر :إعداد الباحثان
البرامج
املحاور  /القضايا
برنامج تحسين نوعية املياه
املحور االول  :االحتياجات املائية
القضايا
التغيرات املناخية
تردي نوعية املياه في املصادر املائية

املحور الثاني :اإلدارة املستدامة
واملتكاملة للموارد املائية
القضايا:
البحث والتطوير وبناء القدرات

برنامج البحث والتطوير وبناء
القدرات

مؤشر األداء
تحسن في مؤشرات نوعية املياه الخارجة من
محطات املعالجة
تحسن في مؤشرات نوعية املياه السطحية
(كانخفاض األحمال العضوية ،امللوحة،
ارتفاع معدالت األوكسجين املذاب .....الخ)
عدد محطات املعالجة املعاد تأهيلها
وجود خطة لالستغالل األمثل للموارد املائية
قاعدة بيانات للموارد املائية املختلفة
نتائج النماذج الرياضية

املشاريع
مشروع إعداد برنامج للرصد واملراقبة للمصادر املائية
املختلفة ومصادر التلوث
مشروع تأهيل وحدات معالجة املياه الخاصة بالصرف
الصحي في العراق
مشروع استخدام النماذج الرياضية في اإلدارة
املستدامة للموارد املائية
مشروع إعداد بنك املعلومات املائي
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املسؤولية البيئية للشركات الصناعية وأثرها على إعداد استراتيجية بيئية للتنمية املستدامة
املحاور  /القضايا
إدارة الطلب

املحور الثالث :االهوار
القضايا:
شحة و نوعية مياه األهوار
إنعاش األهوار
الدعم الدولي واإلقليمي

البرامج
برنامج تنظيم إدارة الطلب

برنامج الحد من شحة وتدهور
نوعية مياه األهوار

برنامج انعاش األهوار وحشد
الدعم الدولي واإلقليمي

مشكور& رشم

مؤشر األداء
وضع استراتيجية تنظيم إدارة الطلب على
املياه
تحسن في مؤشر كفاءة استخدام املياه

املشاريع
مشروع إعداد خارطة االحتياجات املائية للقطاعات
املختلفة مستقبال
مشروع ترشيد استخدام املياه في القطاعات املختلفة

وجود خطة وطنية لتنمية األهوار
تحسن مؤشرات نوعية مياه األهوار باملقارنة
بالحد املسموح به
تحديد إستراتيجيات عمل مشتركة مع الدوائر
املعنية
زيادة معدالت تدفق املياه إلى األهوار
عدد فرص العمل الجديدة
انخفاض معدالت الهجرة من األهوار إلى املدن
زيادة معدالت الدخل لألسرة
زيادة معدالت االستثمار في بيئة األهوار

مشروع إعداد خطة وطنية للتعامل مع حاالت شحة
مياه األهوار
مشروع استخدام تقنيات التحسس النائي ونظم
) (GISلرصد وتقييم حالة األهوار

مشروع إعداد خطة وطنية إلعادة تأهيل وتنمية قرى
األهوار (تنمية اقتصادية – إمداد القرى بالطاقة
الكهربائية)
مشروع االستفادة من تدوير املياه واملواد في مجتمعات
األهوار
مشروع لشمول أهوار العراق باالتفاقيات الدولية
واإلقليمية

املحور الرابع :املياه العادمة
القضايا:
معالجة مياه الصرف الصحي
معالجة املياه الصناعية
املصب العام

برنامج معالجة مياه الصرف
الصحي

زيادة نسبة السكان املتصلين بشبكات
الصرف الصحي
عدد محطات املعالجة التي تعمل بكفاءة
عالية
زيادة كمية املياه العادمة التي يتم إعادة
استخدمها
تحسن في مؤشرات نوعيه املياه الناتجة من
محطات املعالجة مقارنة بالحدود املسموح بها

مشروع إعادة تأهيل محطات معالجة مياه الصرف
الصحي واستخدام التقنيات الحديثة (تقنية األغشية
النفاذة)
مشروع إعادة استخدام املياه الناتجة عن محطات
معالجة مياه الصرف الصحي ألغراض الزراعة
مشروع إعداد برنامج لرصد وتحديد مواقع صرف
مخلفات الصرف الصحي على األنهار (لضمها ضمن
خطة تطوير شبكات الصرف الصحي)
مشروع إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي

 0برنامج معالجة املياه الصناعية

عدد وحدات املعالجة التي تعمل بكفاءة عالية
مطابقة عينات مياه الصرف الصناعي
للمواصفات
زيادة عدد املعامل التي تتضمن وحدات
معالجة أولية
زيادة عدد الشركات التي تستخدم وحدات
معالجة ملياه الصرف

مشروع إعادة تأهيل وحدات معالجة املياه الصناعية
في الشركات التابعة لوزارة الصناعة واملعادن

• الهدف الستراتيجي الثالث :الحد من تدهوراألراض ي ومكافحة التصحر
املؤشرات:
•

خرائط تحديد مواقع الترب املتدهورة وامللوثة جاهزة

•
•

عدد الواحات الصحراوية التي يتم إحياؤها
نسبة املساحات الخضراء مقارنة باألراض ي ذات البيئة املبنية

• نسبة الزيادة في املناطق الحرجة سنويا
املصدر :إعداد الباحثان
البرامج
املحاور  /القضايا
برنامج تنظيم االستخدام األمثل
املحور األول :استخدام األراض ي
لألراض ي
القضايا:
خطة إدارة واستخدام األراض ي وتحديد
املواقع املتدهورة
برنامج إدارة وإعادة تأهيل
التنمية املستدامة للواحات الصحراوية الواحات الصحراوية
في البادية الجنوبية
الزحف الحضري على األراض ي الزراعية

مؤشر االداء
وجود خطة وطنية إلدارة األراض ي
والتربة واملوارد

املشاريع
مشروع إدارة واستخدام الترب واألراض ي
وخرائط تحديد مواقع الترب املتدهورة

عدد الواحات الصحراوية التي يتم
إحياؤها

اإلدارة البيئية لألراض ي الرطبة في العراق
مشروع إزالة املخلفات الحربية (ألغام ,
قطع حربية  ,غوارق) من بيئة األهوار
واألراض ي الرطبة
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املسؤولية البيئية للشركات الصناعية وأثرها على إعداد استراتيجية بيئية للتنمية املستدامة
املحاور  /القضايا
املحور الثاني :التصحر
القضايا:
توسع الكثبان الرملية
األحزمة الخضراء حول املدن واملناطق
املتأثرة بالتصحر
كفاءة إستخدام مياه الري
نشوء العواصف الغبارية
إنجراف التربة

البرامج
برنامج مكافحة التصحر ومعالجة
الترب املتدهورة (انظر أيضا
الهدف االستراتيجي األول)

مؤشر االداء
مساحات مشاريع األحزمة الخضراء
قيد التنفيذ
نسبة الزيادة في املناطق الحرجية
سنويا
مساحة األراض ي التي تم تخضيرها
مساحة املراعي التي تمت إدارتها
وتأهيلها
خرائط تحديد مواقع الترب املتدهورة
وامللوثة جاهزة
مواقع الكثبان الرملية ذات األولوية
محددة مع خطط عمل ملكافحتها
مساحات املناطق املعاد تأهيلها
املعرضة إلنجراف التربة

املشاريع
 مشروع تثبيت الكثبان الرملية مشروع مراقبة التصحر وتدهور األراض يباستخدام تقنية االستشعار عن بعد
اعداد خرائط للتصحر والغطاء النباتيعلى مستوى املحافظة
 مشروع إنشاء املركز الوطني لتنميةالقدرات إلدارة استراتيجية مكافحة
التصحر والجفاف
 مشروع التوعية البيئية في مجال مكافحةالتصحر
 -مشاريع استصالح األراض ي

املحور الثالث :تلوث التربة
القضايا:
األراض ي امللوثة باأللغام والقذائف غير
املنفلقة
التملح والتغدق بسبب الري السيحي
والهدر في املياه
تلوث الترب بالكيماويات واملشتقات
البترولية
املحور الرابع :الغطاء النباتي الطبيعي
القضايا:
البيئات الطبيعية ضمن البيئة
الحضرية.
املراعي الطبيعية واملناطق الصحراوية.
اإلدارة املستدامة للغابات ومناطق
األحراش.

برنامج إعادة تأهيل األراض ي امللوثة
باأللغام

خطة عمل جاهزة ملعالجة وتنظيف
األراض ي امللوثة باأللغام

مشروع الحد من تلوث التربة بالكيمياوياتواملشتقات البترولية
 مشروع إعادة تأهيل األراض ي امللوثةباأللغام

برنامج املحافظة واالستخدام
املستدام للغطاء النباتي الطبيعي

نسبة املساحات الخضراء مقارنة
باألراض ي ذات البيئة املبنية
مساحات مشاريع األحزمة الخضراء
قيد التنفيذ
الخرائط والبيانات التي تحدد نوع
السقي املستخدم لألراض ي الزراعية
في مختلف املناطق جاهزة
عدد مشاريع تأهيل وتنمية املراعي
الطبيعية وتنظيم الرعي

تطوير وتأهيل الحدائق واملتنزهات
والساحات الخضراء في املحافظة
تنمية الغطاء النباتي الطبيعي

• الهدف الستراتيجي الرابع :املحافظة والستخدام املستدام للتنوع األحيائي
املؤشرات:
• عدد التقارير عن حالة األنواع ذات األهمية
• عدد األنواع التي يتم إكثارها في األسر
• عدد املشاريع التجريبية للسياحة البيئية
• عدد املحميات الطبيعية قيد اإلنشاء وخاضعة لإلدارة الخاصة
املصدر :إعداد الباحثان
املحاور  /القضايا
املحور األول :األنواع املحلية
القضايا:
البنى الطبيعية الضرورية الستدامة التنوع
األحيائي الطبيعي
املسوحات الحقلية لألنواع املحلية وتقارير
حالة األنواع ذات األهمية
األنواع املهددة
األنواع املحلية ضمن املناطق الحضرية
التنوع األحيائي ضمن البيئات الزراعية

البرامج
برنامج حماية التنوع
األحيائي

مؤشر األداء
عدد التقارير عن حالة األنواع ذات األهمية
عدد املمارسات الزراعية النموذجية املتناسبة
مع حماية التنوع الحيوي
البيئات ذات األهمية الخاصة محددة مع
خطط إدارة مستدامة
عدد  /مساحة املحميات الطبيعية التي تم
تأهيلها
عدد األصناف النباتية والحيوانية التي تم
حفظها

املشاريع
مشروع إنشاء الشبكة الوطنية للمحميات
الطبيعية
مشروع حماية التنوع األحيائي في األهوار
مشروع املحافظة على املناطق التراث الطبيعي
مشروع املسح الشامل للمناطق الهامة للتنوع
الحيوي وكذلك املهمة للطيور
مشروع حصر التنوع الحيوي وإعداد قوائم
األنواع املستوطنة واملهددة باإلنقراض
استراتيجية مكافحة األنواع الغازية
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املسؤولية البيئية للشركات الصناعية وأثرها على إعداد استراتيجية بيئية للتنمية املستدامة
املحور الثاني :حفظ عينات األحياء املحلية
القضايا:
بنك الجينات لألنواع املحلية
حفظ النماذج و العينات األحيائية
التصنيف املرجعي للكائنات لدى متاحف
التأريخ الطبيعي العاملية
املحور الثالث :استدامة النظم البيئية
القضايا:
النظم البيئية الطبيعية املهددة
املحميات واملسيجات واملتنزهات الوطنية
السياحة البيئية واالستفادة من خدمات
املتطوعين
التعاون الدولي لحماية نظم بيئية محددة
املحور الرابع :األطر املؤسساتية و القانونية
القضايا:
تشجيع البحث العلمي بهدف حماية التنوع
األحيائي
االهتمام بالتنوع اإلحيائي وأهميته في املناهج
التعليمية كافة
تحديث قوانين تنظيم الصيد وتعليمات
حماية الحياة الفطرية
تفعيل الغرامات والتعويضات ومبادلة
األضرار املتعلقة بحماية التنوع األحيائي
رفع قدرات العاملين
املحور الخامس :التوعية البيئية واملشاركة
الجماهيرية
القضايا:
رصد الجوائز و التكريم لألفراد واملؤسسات
الفاعلة في الحفاظ على التنوع األحيائي
حصر املوروث الثقافي البيئي والتعريف به
وترشيده

مشروع املكافحة الطبيعية لآلفات الزراعية
مشروع حفظ األصول الوراثية في الزراعة
(بساتين النخيل)

برنامج حفظ العينات
واألصول الوراثية

وجود بنك وطني للمعلومات الوراثية
عدد األنواع التي يتم إكثارها في األسر

التنوع األحيائي في مناهج
البحث والتعليم والتدريب

عدد املناهج الدراسية التي تم تحديثها
لتتضمن التنوع البيولوجي

مشروع إدماج التنوع األحيائي في مناهج البحث
والتعليم والتدريب

برنامج السياحة البيئية

البيئات ذات األهمية الخاصة محددة مع
خطط إدارة مستدامة
عدد املشاريع التجريبية للسياحة البيئية

مشروع تنشيط السياحة البيئية

برنامج تطوير وإنفاذ
تشريعات حماية التنوع
األحيائي

عدد القوانين أو التشريعات التي تم تحديثها
في مجال التنوع البيولوجي
عدد حاالت التغريم أو التعويض التي تمت
بخصوص التنوع البيولوجي
عدد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين
في التنوع البيولوجي

مشروع تطوير اإلطار املؤسس ي إلدارة التنوع
الحيوي

مشروع بناء قدرات العاملين في مجال التنوع
الحيوي

ً
عدد الجوائز والتكريم املمنوح تقديرا لصون
التنوع

مشروع التوعية وحصر املوروث الثقافي البيئي
مشروع جائزة الفاعلين في مجال التنوع الحيوي

إنشاء محطات إلكثار الغزالن العراقية املهددة
باالنقراض في املحافظة
متحف التاريخ الطبيعي

برنامج التوعية وحصر
املوروث الثقافي البيئي

مشروع املراقبة وتفعيل االمتثال للقوانين

• الهدف الستراتيجي الخامس  :تطويروتحسين إدارة املخلفات
املؤشرات:
• وجود نظام متكامل إلدارة املخلفات
• نسبة املخلفات الصلبة والورقية والبالستيكية التي يتم جمعها وفرزها
• عدد مواقع الطمر الصحي السليمة بيئيا
• نسبة املخلفات الخطرة التي يتم معالجتها بطريقة سليمة بيئيا
املصدر :إعداد الباحثان
البرامج
املحاور  /القضايا
برنامج نظام اإلدارة املتكاملة
املحور االول :املخلفات غير الخطرة
للمخلفات غير الخطرة
القضايا
نظام اإلدارة املتكاملة للمخلفات غير
الخطرة
استثمارات القطاع الخاص
املشاريع والبحوث العلمية
الرصد واملراقبة
برنامج االستثمار للقطاع
الخاص

مؤشر األداء
ازدياد نسبة النفايات الصلبة التي يتم فصلها وإعادة
تدويرها
ازدياد نسبة املساكن ،املرافق واإلحياء املتصلة بخدمة
جمع النفايات الصلبة
زيادة إعداد املحطات التحويلية
كمية البيانات وعدد انواع املخلفات التي يتم إدخالها
بشكل تدريجي في قاعدة البيانات
عدد املساكن التي يتم إعادة تدوير املخلفات الناجمة
عنها
مجموع استثمارات القطاع الخاص في إعادة التدوير

املشاريع
مشروع تطبيق مبدأ ) (4Rال
في إدارة املخلفات غير الخطرة
مشروع إعداد قاعدة بيانات لكميات وأنواع
املخلفات الصلبة املطروحة

مشروع إعادة التدوير للمخلفات الصلبة
مشروع خصخصة قطاع إدارة املخلفات
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املحاور  /القضايا

البرامج

برنامج املشاريع والبحوث
العلمية

برنامج الرصد واملراقبة

املحور الثاني :النفايات الخطرة
القضايا:
نظام إدارة املخلفات الخطرة.
مواقع الطمر
التشريعات واملحددات

برنامج حصر املخلفات الخطرة

برنامج مواقع الطمر

برنامج إصدار التشريعات
واملحددات

مؤشر األداء
(مليون دوالر)
نسبة املخلفات الورقية والزجاجية واملعدنية التي يتم
إعادة تدويرها
تقليل كلفة جمع النفايات عن الدولة
ازدياد في سرعة تقديم خدمة النفايات
عدد أيام األسبوع التي ال يتم فيها جمع النفايات
إنتاج دراسة توليد الغاز
إنشاء محطة الغاز الحيوي

عدد مواقع الطمر الصحي التي تعمل بطريقة سليمة
بيئيا
نسبة التغير في تراكيز ملوثات الهواء الرئيسية الناجمة
عن مواقع الطمر الصحي
إعداد حصر للمخلفات
نسبة املخلفات الخطرة التي يتم معالجتها بطريقة
بيئية سليمة
عدد مواقع الطمر الصحي التي يتم تحديدها بالطرائق
السليمة فنيا
مدى التقدم النسبي في إنشاء مواقع طمر املخلفات
الخطرة
عدد التشريعات (قوانين ،أنظمة ،تعليمات) التي يتم
إصدارها حول إدارة املخلفات الخطرة

املشاريع
الصلبة

مشروع إعداد نموذج رياض ي إليجاد افضل
الطرائق لنقل املخلفات ضمن املناطق
السكنية
مشروع دراسة توليد الغاز الحيوي من
معالجة املخلفات (انظر أيضا الهدف
اإلستراتيجي األول)
مشروع إجراء عملية الرصد والتفتيش
والفحوصات ملواقع الطمر الصحي

مشروع جرد للمخلفات الخطرة (انواعها
وكمياتها)
مشروع السيطرة و املعالجة على املخلفات
الخطرة
مشروع اختيار وإنشاء مواقع طمر صحي
للمخلفات الخطرة باستخدام تقنية
التحسس التأئي
مشروع إصدار قوانين وتشريعات ومحددات
لنقل وتداول وخزن ومعالجة والسيطرة
والطمر للمخلفات الخطرة

• الهدف الستراتيجي السادس  :الحد من التلوث اإلشعاعي
املؤشرات:
• دراسة املواقع املؤهلة ملعالجة وطمر املخلفات املشعة جاهزة
• نسبة املعابر الحدودية الخاضعة للسيطرة على نقل املخلفات املشعة
• حصر كامل ملناطق التعرض لليورانيوم املنضب معد وجاهز
ً
• املحددات البيئية االشعاعية استنادا الى املحددات العاملية معدة
املصدر :إعداد الباحثان
البرامج
املحاور  /القضايا
برنامج قواعد البيانات واملعلومات
املحور االول :إدارة املعرفة واالتصال
حول مصادر اإلشعاع
القضايا:
حول
مصادر
قواعد البيانات واملعلومات
اإلشعاع
بناء القدرات والتدريب
التوعية والتثقيف
املحور الثاني :املواقع امللوثة إشعاعيا
القضايا:
تقييم ومراقبة املواقع امللوثة إشعاعيا
تحديد مواقع طمر ومعالجة املخلفات املشعة

برنامج تقييم املواقع امللوثة إشعاعيا

املحور الثالث :نقل املواد املشعة
القضايا:

برنامج منح التراخيص الخاصة بنقل
وتداول وخزن املواد املشعة

مؤشر األداء
وجود قاعدة بيانات حول املعلومات
اإلشعاعية متاحة للمسؤولين
واملختصين الفنيين
ازدياد إعداد العاملين املدربين على
التعامل مع املصادر املشعة

املشاريع
مشروع إعداد معلومات عن املواد اإلشعاعية
املتداولة ضمن القطاعات الحكومية والخاص
مشروع تدريب العاملين على أنظمة الرصد
والتقييم للمصادر املشعة
مشروع التوعية املدرسية ملخاطر اإلشعاع
وأساليب التعامل معه

حصر كامل لهذه املناطق
توفير قاعدة معلومات متكاملة
دراسة املواقع املؤهلة ملعالجة وطمر
املخلفات املشعة
انخفاض معدالت األسر املعرضة
لإلشعاع
عدد مشاريع إنشاء مواقع الطمر
للنفايات املشعة
إعداد التراخيص الخاصة بهذا النشاط
نسبة املعايير الحدودية الخاضعة

مشروع إجراء مسوحات إشعاعية شاملة
للمواقع امللوثة إشعاعيا
مشروع تقييم الواقع اإلشعاعي للصناعة
النفطية
مشروع بناية القاعدة املادية ملعاملة وخزن
النفايات املشعة الصلبة

مشروع إعداد قانون حول منح التراخيص
الخاصة بنقل وتداول وخزن املواد املشعة
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املحاور  /القضايا
منح التراخيص
األنظمة الفنية والنظام الرقابي على املنافذ
الحدودية
مراقبة التعرض الشخص ي

البرامج
برنامج األنظمة الفنية والرقابية على
املنافذ الحدودية
برنامج مراقبة التعرض الشخص ي
برنامج املسح اإلشعاعي للمواقع
امللوثة

مؤشر األداء
للسيطرة على نقل املخلفات املشعة
انخفاض نسبة معدالت التعرض
الشخص ي
ارتفاع حاالت السيطرة على مخاطر
اإلشعاع
تهيئة خارطة إشعاعية متكاملة

مشكور& رشم
املشاريع
مشروع إجراء الفحوصات اإلشعاعية
املتخصصة على البضائع عند املنافذ الحدودية
مشروع استعداد الطاقة اإلشعاعية للعاملين في
مجال اإلشعاع
مشروع تقييم الواقع اإلشعاعي ملدن املحافظة

املحور الرابع :اليورانيوم املنضب
القضايا:
املسح اإلشعاعي للمواقع امللوثة
التخلص من التلوث اإلشعاعي لآلليات
واملواقع املتضررة
املحور الخامس :خطط طوارئ حوادث
التلوث اإلشعاعي
القضايا:
وضع محددات إشعاعية
خطة طوارئ قابلة للتنفيذ
تنظيم أسس املشاركة الجماهيرية

• الهدف الستراتيجي السابع :اإلدارة املتكاملة للمواد الكيميائية الخطرة
املؤشرات:
• خرائط ومسوحات شاملة ملدى انتشار املواد الكيميائية في عناصر البيئة.
• مصادر إنتاج ونقل والتخلص من املواد الكيميائية الخطرة املصنعة محليا معروفة وموثقة
• عدد املعابر الحدودية املهيأة لرصد النقل غير القانوني للمواد الكيميائية الخطرة
• نسبة املواد الكيميائية الخطرة التي يتم التخلص منها بطرائق سليمة بيئيا
املصدر :إعداد الباحثان
البرامج
املحاور  /القضايا
برنامج حصر املخلفات الكيميائية
املحور األول :حصر وتقويم املواد الكيماوية
الناتجة عن األنشطة املختلفة
الخطرة
والتخلص منها
القضايا:
انتشار املواد الكيميائية في مكونات البيئة
املواد الكيماوية السامة والخطرة املصنعة محليا
املواد الكيماوية السامة والخطرة املستوردة
املحور الثاني :حصر املخلفات الكيماوية الناتجة برنامج اإلدارة املتكاملة للمواد
الكيميائية ومخلفاتها
عن األنشطة املختلفة والتخلص منها
القضايا:
النشاط الصناعي
املستشفيات واملراكز الصحية
النشاط الزراعي
النشاط العسكري
النشاط العلمي والبحثي
اإلدارة السليمة للتخلص من املخلفات
الكيماوية الخطرة
برنامج الرقابة على نقل وتداول
املحور الثالث :الرقابة على تداول املواد
املواد الكيميائية
الكيماوية السامة والخطرة
القضايا:
تصنيع املواد الكيماوية السامة والخطرة محليا
املواد الكيماوية السامة والخطرة املتداولة
بشكل تجاري
املواد الكيماوية السامة والخطرة املستوردة

مؤشر األداء
خرائط ومسوحات شاملة ملدى
انتشار املواد الكيميائية في عناصر
البيئة.

نسبة املواد الكيميائية الخطرة التي
يتم التخلص منها بطرائق سليمة بيئيا
ازدياد في نسبة املنشآت الصناعية
التي تتضمن وحدة أولية ملعالجة
املياه العادمة
توفر معلومات عن كميات املواد
الخطرة ونوعيتها وطرائق استخدامها
ومصيرها

املشاريع
تأثير استخدام املبيدات الزراعية على بيئة
مياه األهوار
مشروع اآلثار البيئية الناتجة عن انتشار
الصناعات الحرفية في املناطق الصناعية
والسكانية في محافظة املثنى
وضع تشريع بيئي قانوني الستخدام دليل
التفتيش البيئي بالتعاون مع الدائرة

آلية مراقبة فعالة لحركة املواد
الكيميائية جاهزة لالستخدام
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•

الهدف الستراتيجي الثامن :تطويراإلطاراملؤسساتي والقانوني لقطاع البيئة

املؤشرات:
• عدد التشريعات التي تمت مراجعتها ،عدلت ،حدثت وصدرت رسميا
• عدد االستراتيجيات والخطط البيئية التي تم إعدادها وإقرارها
• عدد االتفاقيات واملواثيق الدولية التي انضم إليها العراق
• عدد املؤسسات التي ضمنت البعد البيئي في سياساتها الخاصة
املصدر :إعداد الباحثان
البرامج
املحاور  /القضايا
املحور األول :التشريعات والسياسات
القضايا:
إدماج البعد البيئي في األنشطة التنموية
نقص وعدم مالئمة التشريعات والسياسات
املتوفرة
االلتزام والقدرة على التنفيذ
االتفاقيات واملعاهدات واملواثيق اإلقليمية
والدولية
القضاء البيئي والشرطة البيئية

برنامج تطوير التشريعات والنظام
املؤسس ي

املحور الثاني :املوارد البشرية
القضايا:
القدرات البشرية
خطة تأهيل وتدريب القوى البشرية

برنامج تطوير املوارد البشرية

املحور الرابع :التوعية واإلعالم البيئي
القضايا:
األنشطة واملؤسسات ذات العالقة بالتوعية البيئية
برامج التوعية والتعليم البيئي
الوسائل الحديثة في االتصاالت وشبكات التواصل
االجتماعي
االستدامة واملواطنة البيئية كحق من حقوق
اإلنسان

مؤشر االداء
عدد التشريعات التي تمت مراجعتها،
عدلت ،حدثت وصدرت رسميا
عدد االستراتيجيات التي تم إعادة
النظر بها وعدلت
عدد االستراتيجيات البيئية الفرعية
التي أعدت واعتمدت
عدد الخطط البيئية التي تم إعدادها
وإقرارها
عدد االتفاقيات واملواثيق الدولية
التي انضم إليها العراق
عدد املوظفين
عدد املهارات الجديدة في إدارة
القضايا البيئية التي استفادت منها
املوارد البشرية في املديرية
عدد املدارس والجامعات املشاركة في
البرنامج
عدد الطلبة والبرملانيين ورجال الدين
وقادة الرأي املستفيدين من البرنامج
عدد املجتمعات املستفيدة من
استخدام ادوات التوعية الحديثة

املشاريع
مشروع تحديث اإلطار القانوني للبيئة

مشروع تقييم وتحديد الحاجات البشرية
في قطاع البيئة
مشروع إعداد خطة لتطوير القوى
البشرية في قطاع البيئة
مشروع تحسين ورفع كفاءة العاملين في
قطاع البيئة

مشروع تحسين الوعي البيئي لدى طالب
املدارس واملعاهد والجامعات
برنامج تطوير التوعية واإلعالم
البيئي (يدخل ضمنها مشروع
الجائزة البيئية)

تحليل النتائج وإثبات الفرضيات:

ً
إستنادا إلى الجداول أعاله التي اعدها الباحثان بخصوص وضع األهداف االستراتيجية البيئية التفصيلية للمحافظة قام الباحثان بإعداد ملخص
لألهداف االستراتيجية ،يتضمن هذا امللخص طبيعة الهدف وما يتضمنه من محاور بيئية استراتيجية ،ومن ثم يمكن إثبات الفرضية الفرعية لكل هدف
استراتيجي وضع على أساس الخطط البيئية االستراتيجية الالزمة لتحقيق التنمية املستدامة.
 .1طبيعة الهدف االستراتيجي األول :حماية وتحسين نوعية الهواء :يتضمن ستة محاور بيئية تتمثل في تلوث الهواء نتيجة العوامل الطبيعية ،وتلوث
الهواء من املصادر الصناعية الثابتة ،وتلوث الهواء من املصادر الصناعية املتحركة ،الضوضاء ،الفحص والقياس واملراقبة ،والطاقات النظيفة.
واذا تمكنت الشركة من تحقيق هذا الهدف االستراتيجي فانه يمكن إثبات الفرضية الفرعية األولى التي مفادها " إمكانية وضع هدف استراتيجي
لحماية وتحسين نوعية الهواء ضمن الخطط البيئية االستراتيجية الفاعلة في تحقيق التنمية املستدامة".
 .2طبيعة الهدف االستراتيجي الثاني :حماية وتحسين نوعية املياه :يتضمن أربعة محاور بيئية تتمثل في االحتياجات املائية ،واإلدارة املستدامة
واملتكاملة للموارد املائية ،واألهوار ،واملياه العادمة .واذا تمكنت الشركة من تحقيق هذا الهدف االستراتيجي فإنه يمكن إثبات الفرضية الفرعية
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الثانية التي مفادها " إمكانية وضع هدف استراتيجي لحماية وتحسين نوعية املياه ضمن الخطط البيئية االستراتيجية الفاعلة في تحقيق التنمية
املستدامة".
 .3طبيعة الهدف االستراتيجي الثالث :الحد من تدهور األراض ي ومكافحة التصحر :يتضمن أربعة محاور بيئية تتمثل في استخدام األراض ي،
والتصحر ،وتلوث التربة ،والغطاء النباتي الطبيعي .وإذا تمكنت الشركة من تحقيق هذا الهدف االستراتيجي فانه يمكن إثبات الفرضية الفرعية
الثالثة التي مفادها " إمكانية وضع هدف استراتيجي للحد من تدهوراألراض ي ومكافحة التصحرضمن الخطط البيئية الستراتيجية الفاعلة
في تحقيق التنمية املستدامة".
 .4طبيعة الهدف االستراتيجي الرابع :املحافظة واالستخدام املستدام للتنوع األحيائي :يتضمن خمسة محاور بيئية تتمثل في األنواع املحلية ،وحفظ
عينات األحياء املحلية ،واستدامة النظم البيئية  ،واألطر املؤسساتية والقانونية ،والتوعية البيئية واملشاركة الجماهيرية .واذا تمكنت الشركة من
تحقيق هذا الهدف االستراتيجي فانه يمكن إثبات الفرضية الفرعية الرابعة التي مفادها " إمكانية وضع هدف استراتيجي املحافظة والستخدام
املستدام للتنوع األحيائي ضمن الخطط البيئية الستراتيجية الفاعلة في تحقيق التنمية املستدامة.
 .5طبيعة الهدف االستراتيجي الخامس :تطوير وتحسين إدارة املخلفات :يتضمن اثنان من املحاور البيئية تتمثل في املخلفات غير الخطرة ،والنفايات
الخطرة .واذا تمكنت الشركة من تحقيق هذا الهدف االستراتيجي فانه يمكن إثبات الفرضية الفرعية الخامسة التي مفادها " إمكانية وضع هدف
استراتيجي لتطويروتحسين إدارة املخلفات ضمن الخطط البيئية الستراتيجية الفاعلة في تحقيق التنمية املستدامة".
 .6طبيعة الهدف االستراتيجي السادس :الحد من التلوث اإلشعاعي :يتضمن خمسة محاور بيئية تتمثل في إدارة املعرفة واالتصال ،واملواقع امللوثة
ً
إشعاعيا ،ونقل املواد املشعة ،واليورانيوم املنضب ،وخطط طوارئ حوادث التلوث اإلشعاعي .واذا تمكنت الشركة من تحقيق هذا الهدف
االستراتيجي فانه يمكن إثبات الفرضية الفرعية السادسة التي مفادها " إمكانية وضع هدف استراتيجي لتطوير وتحسين إدارة املخلفات ضمن
الخطط البيئية الستراتيجية الفاعلة في تحقيق التنمية املستدامة".
 .7طبيعة الهدف االستراتيجي السابع  :اإلدارة املتكاملة للمواد الكيميائية الخطرة :يتضمن ثالثة محاور بيئية تتمثل في حصر وتقويم املواد الكيماوية
الخطرة  ،وحصر املخلفات الكيماوية الناتجة عن األنشطة املختلفة والتخلص منها ،والرقابة على تداول املواد الكيماوية السامة والخطرة .وإذا
تمكنت الشركة من تحقيق هذا الهدف االستراتيجي فانه يمكن إثبات الفرضية الفرعية السابعة التي مفادها " إمكانية وضع هدف استراتيجي
للحد من التلوث اإلشعاعي ضمن الخطط البيئية الستراتيجية الفاعلة في تحقيق التنمية املستدامة".
 .8طبيعة الهدف االستراتيجي الثامن :تطوير اإلطار املؤسساتي والقانوني لقطاع البيئة :يتضمن ثالثة محاور بيئية تتمثل في التشريعات والسياسات،
املوارد البشرية ،التوعية واإلعالم البيئي .واذا تمكنت الشركة من تحقيق هذا الهدف االستراتيجي فانه يمكن إثبات الفرضية الفرعية الثامنة التي
مفادها " إمكانية وضع هدف استراتيجي لإلدارة املتكاملة للمواد الكيميائية الخطرة ضمن الخطط البيئية االستراتيجية الفاعلة في تحقيق التنمية
املستدامة".
يتضح من خالل إعداد استراتيجية التنمية البيئية املستدامة الالزمة لتحقيق التنمية املستدامة في محافظة املثنى -العراق أن االستراتيجية أعدت
ً
لتحقيق ثمانية أهداف استراتيجية ،وكل هدف يتصف بخصوصية وطبيعة محددة ،فضال عن أن كل هدف يتضمن عدد معين من املحاور البيئية التي
يستهدف تحقيقها ذلك الهدف ،بحيث بلغ مجموع املحاور لجميع األهداف ( )32محور بيئي .كذلك فان استراتيجية التنمية البيئية كانت قد أعدت
بصورة مرنة ،إذ أن هذه االستراتيجية يمكن أن تتغير وتتكيف مع ظروف البيئة التي تنعكس عليها وتتأثر فيها مجاالت التنمية املستدامة في البلد أو
املحافظة أو املدينة .وعليه إ ذا تمكنت الشركة من تحقيق هذا جميع األهداف االستراتيجية البيئية فانه يمكن إثبات الفرضية الرئيسة للبحث والتي
مفادها " إمكانية وضع أهداف استراتيجية بيئية للشركة في إطار مسؤوليتها وخططها البيئية تجاه الحد من األضرار الناجمة عن التلوث البيئي بأشكاله
املختلفة ،للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية املستدامة".
الستنتاجات والتوصيات:
هنالك مجموعة من االستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل اليها من اإلطار النظري للبحث سواء كانت خاصة باملسؤولية البيئية أو بمؤشرات
التنمية املستدامة ،ومن أهمها:
ا
أول :الستنتاجات:
توصل الباحثان إلى مجموعة من االستنتاجات من أهمها:
•

يتلخص مفهوم املسؤولية البيئية بأنه "جميع اإللتزامات واألنشطة التي تؤديها الشركات الصناعية تجاه البيئة الداخلية والخارجية للحد من خطر
التلوث البيئي ،وتحديد كل هذه االلتزام من الناحية املالية لغرض اإلبالغ عنها في التقارير املالية وإيصالها إلى أصحاب املصالح لغرض اتخاذ
القرارات املالئمة ".
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أصبحت القضايا البيئية محط اهتمام الجهات الرسمية والجماهيرية في العديد من الدول واملنظمات الدولية على َ
حد سواء؛ ونالت نشاطات
املسؤولية البيئية اهتمام العديد من العلماء والباحثين واملنظمات العلمية واملهنية في جميع التخصصات.
اتضح من خالل تقارير دائرة البيئة وأجهزة الرقابة واملراجعة في املحافظة بان الشركات ال يوجد فيها قسم خاص باألنشطة البيئية واالجتماعية
ضمن الهيكل التنظيمي لها ،ومن ثم فان الشركات ال تولي االهتمام الكافي باألنشطة البيئة واالجتما عية لعدم وجود قسم وكادر متخصص في تلك
األنشطة.
أن الشركات عادة ما تصب جل اهتمامها بشكل جوهري في مؤشرات زيادة اإلنتاجية وتحقيق الربحية ،والتي تعد بحسب أهداف ورؤى الشركات
دليل على نجاح أنشطتها دون النظر إلى تأثير هذه األنشطة على البيئة .األمر الذي سجل لدى دائرة البيئة وأجهزة الرقابة واملراجعة بان هنالك
قصور واضح وعدم ادراك الشركات الصناعية بإسهاماتها البيئية وعدم اهتمامها بجوانب التنمية املستدامة .

• تبين لدى دائرة البيئة وأجهزة الرقابة واملراجعة الخارجية بانه ال توجد مؤشرات في الشركات الصناعية وغيرها من الوحدات االقتصادية عن
األداء البيئي الذي يسهم في قياس نشاطاتها البيئية وتلبية متطلبات التنمية املستدامة.
ا
ثانيا :التوصيات:
ً
إستنادا إلى واقع أنشطة املسؤولية البيئية وأثرها على إعداد استراتيجية بيئية للتنمية املستدامة ،وطبقا ملا توصل أليه الباحثان تم التوصل إلى
عدد من التوصيات أهمها:
•

ضرورة إجراء بعض التعديالت في التشريعات التي تنظم القضايا املتعلقة بالشؤون الضريبية وبما يؤدي إلى استيعابها للمساهمات البيئية من قبل
الشركات الصناعية.
يتعين أن تتضمن القوانين الضريبية االعتراف بالكلف واملطلوبات والهبات والتبرعات وكافة النفقات التي تسهم بها أو التي تتكبدها الشركات
الصناعية نظير مساهماتها البيئية واالعتراف بها ضمن املبالغ املسموح استقطاعها من اإليرادات للوصول إلى صافي الدخل الخاضع للضرائب،
ً
ويكون التشريع هو تحفيزا للشركات الصناعية للقيام بواجبها تجاه البيئة.

•

ضرورة تضمين األداء االجتماعي والبيئي في قوائم معدة لهذا الغرض من قبل الشركات الصناعية يمكن أن توفر بيانات وصفية وكمية تساهم في
تنفيذ التنمية املستدامة ،من خالل ربط هذا األداء بمؤشرات يمكن قياسها في مجال البيئة  ،واملوارد البيئية  ،واملجتمع  ،والخدمات واملنتجات.

•

إدراج نشاطات املسؤولية البيئية التي تقوم بها الشركات ضمن الهياكل التنظيمية للشركات وضرورة تضمين وحدة تنظيمية تختص بنشاطات
املسؤولية البيئية واالجتماعية؛ على أن ترتبط بشكل مباشر بمجلس اإلدارة .
يتعين أن تسعى الشركات إلى االستعانة بهيئات استشارية بيئية ولجنة مراجعة بيئية متخصصة ومستقلة لغرض دراسة وتحليل الهيكل التنظيمي
للشركة وتحديد مواقع املسؤولية البيئية في كل النشاطات التي تقوم بها الشركات.

•

•
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Abstract: The environmental responsibility of industrial companies is one of the biggest challenges facing
the economic, financial and social systems of countries and regional and international organizations, as
the high volume of industrial activities directly affects environmental pollution that includes (air, water,
land, waste, radiation, chemicals, and noise), which leads to a disruption of components and elements of
the ecosystem.
The study aims to study the impact of the environmental responsibility of industrial companies on setting
a clear-cut strategy for the sustainable development environment; Also draw attention to the
environmental impacts caused by industrial companies as a result of their industrial activity, which must
make more efforts to reduce the level of environmental problems in order to achieve the goal of the
success of the sustainable development plan. This research was conducted in Al-Muthanna GovernorateIraq, based on the desire of the governorate to prepare an environmental strategy for the governorate for
the period from 2018 to 2022, the committee formed in the governorate planning department prepared a
sustainable environmental strategy, the dependence on it to show the foundations, concepts and
components of this strategy, and to explain its positive effects on achieving sustainable development in
the governorate for the next five years.
The study reached the conclusions that were most prominent, that the concept of environmental
responsibility is that all the obligations and activities performed by industrial companies the internal and
external environment to reduce the risk of environmental pollution must be adhered to and develop a
national strategy in the framework of sustainable development, and determine these obligations from the
financial point of view for the purpose of reporting it in the financial reports and communicating it to the
relevant authorities and stakeholders for the purpose of taking appropriate decisions.
The study recommended that industrial companies should take into account the process of implementing
a sustainable environmental strategy and disclose their environmental and social responsibility in their
reports issued annually for the purpose of knowing the amount of spending on environmental
responsibility and their contribution to addressing environmental problems in light of sustainable
development.

Keywords: environmental responsibility; environmental strategy; sustainable development.
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امللخص:
يهدف البحث إلى دراسة أثر التكامل في تطبيق نظام التكاليف حسب األنشطة  ABCونظام اإلدارة حسب األنشطة  ABMعلى إدارة املوارد
وتحسين األداء املالي في الشركات الصناعية ،وقد تم أتباع املنهج الوصفي التحليلي من خالل أنموذج للدراسة يبين املتغير املستقل (التكامل في
تطبيق نظام  ABCونظام  )ABMواملتغيرات التابعة (إدارة املوارد متمثلة في تكلفة املوارد املستخدمة وتكلفة الطاقة غير املستخدمة واألداء املالي)
واملتغير ّ
املعدل (دعم اإلدارة العليا).
لتحقيق هدف الدراسة تم تصميم استبانه لقياس املتغيرات (التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ،ABMوتكلفة املوارد املستخدمة،
وتكلفة الطاقة غير املستخدمة ،ودعم اإلدارة العليا) ،أما متغير األداء املالي فقد تم قياسه عن طريق العائد على األصول لكل شركة لسنة
 ،2019حيث وزعت االستبانة على عينة الدراسة املكونة من  25شركة صناعية ،تم اختيارها بشكل عشوائي ،حيث تم توزيع ثالثة استبانات لكل
من االدارة العليا واالدارة الوسطى واملحاسبين في كل شركة من شركات عينة الدراسة ،وقد تم توزيع ( )75استبانة ،وتم استعادة ( )48استبانة
أي بنسبة (.(%64
أظهرت نتائج الدراسة أن متوسط التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMفي الشركات الصناعية األردنية هو  ،%74.4وأن هناك أثر
للتكامل في تطبيق النظامين على تكلفة املوارد املستخدمة ،كما بينت الدراسة وجود أثر للتكامل في تطبيق النظامين على وتكلفة الطاقة غير
املستخدمة ،وأخير أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر للتكامل في تطبيق النظامين في تحسين األداء املالي في الشركات الصناعية األردنية.
الكلمات املفتاحية :نظام التكاليف حسب األنشطة ABC؛ نظام اإلدارة حسب األنشطة ABM؛ إدارة املوارد.

املقدمة:
شهد بداية قرن العشرين تغيرات واسعة من خالل التقدم التكنولوجي وظهور العوملة وما نتج عنها من انفتاح اقتصادي وزيادة التنافسية بين
املنشآت بأنواعها املختلفة من صناعية أو مالية أو خدمية ،وقد رافق هذا التقدم التكنولوجي واالنفتاح االقتصادي تطور في بيئة األعمال حيث أصبحت
تستخدم األساليب الحديثة بدل من االساليب التقليدية ،وقد نتج عن هذا التطور تطور في مختلف املجاالت اإلقتصادية واإلدارية واملالية.
ا
وفيما يتعلق باملجال املحاسبي فقد حدث تطور هام في العديد من فروع املحاسبة ،فمثال في فرع املحاسبة اإلدارية ،فقد حدث تطور مهم في
املحاسبة اإلدارية نتيجة التطور والتغير الذي حدث في بيئة األعمال ،فقد زادت درجة املنافسة بين الشركات نتيجة ظهور العوملة وانفتاح األسواق ،مما أدى
إلى زيادة البدائل ،كما أدى التطور التكنولوجي إلى انخفاض عمر السلع واملنتجات ،مما أدى إلى إنخفاض اإليرادات واألرباح املتوقع الحصول عليها من املنتج
خالل فترة انتاجه.
أدت التغيرات في بيئة األعمال إلى تحفيز الشركات على إعادة تحليل وضعها واستراتيجيتها في السوقي ،وتطوير نظم للتكاليف وسياسات للتسعير حديثة
تواكب التطورات البيئية والتكنولوجية ،مما عمل على ضرورة قياس التكاليف وتخصيصها وتوزيعها بدقة على مختلف األنشطة في الشركة ،وأصبحت
الوسائل التقليدية غير كفؤة ،مما أدى إلى الحاجة إلى أساليب إدارية حديثة ونظم تكاليف متطورة وأكثر دقة في حساب التكلفة ،ومن أهم هذه األساليب
نظام محاسبة التكاليف حسب األنشطة ،والذي يتميز في إمكانية كشف تكلفة املوارد غير املستخدمة ملختلف االنشطة التي تضيف القيمة واالنشطة

أثرالتكامل في تطبيق نظام التكاليف حسب األنشطة ونظام اإلدارة حسب األنشطة على إدارة املوارد...

عمرشقور

التي ال تضيف القيمة للمنتجات عن طريق استخدام محركات التكلفة وزيادة كفاءة األنشطة للوصول إلى استغالل املوارد بشكل أمثل.
إن تطوير ن ظام للتكاليف على أساس األنشطة داخل الشركة هو أمر هام ،حيث أن هذا النظام يؤثر على جميع أقسام الشركة والعاملين فيها،
وبالتالي فإن املعلومات املحددة حسب النشاط هي أمر أساس ي ،ومن دونها سوف تواجه الشركة صعوبات كبيرة في مجال املنافسة وتحقيق األداء املتوقع
واملطلوب.
إن اإلدارة على أساس النشاط داخل الشركة ،يتطلب فهما لكيفية مساهمة جميع موارد الشركة في إضافة قيمة للشركة ،وتتضمن تلك املوارد
رأس املال والتكنولوجيا واألفراد ،ويجب على الشركة تحديد كيفية استخدام هذه املوارد من أجل إضافة إضافة القيمة ،حيث أن أنظمة التكاليف
التقليدية غير قادرة على استغالل جميع املوارد املتاحة في الشركة لتحقيق قيمة مضاقة داخل الشركة ،أما نظام التكاليف حسب النشاط فيوفر
املعلومات الضرورية للقيام بذلك ،وبالتالي فإن التكامل بين نظام  ABCو نظام  ABMمن املتوقع أن يكون له أثر هام في استغالل موارد املنشأة املتاحة
لتحقيق قيمة مضافة للشركة ،وتحسين كفاءة أدائها املالي.
تتكون هذه الدراسة من خمسة أجزاء ،إطار الدراسة ،وأدبيات الدراسة والدراسات السابقة ،ومنهجية الدراسة ،ونتائج الدراسة ،واستنتاجات
الدراسة وتوصياتها.
مشكلة الدراسة:
تطبق العديد من الشركات الصناعية نظم التكاليف التقليدية ،وتتجاهل نظم التكاليف الحديثة األخرى ،وإن االستمرار في تطبيق هذه النظم
التقليدية ،دون إدراك أهمية تطبيق الشركات ألساليب التكاليف الحديثة بشكل كفؤ ،قد يؤدي إلى تخصيص غير فعال لـلموارد والتشويه في التكاليف
والصعوبة في توفير املعلومات الدقيقة ذات الصلة بالقرارات االقتصادية والتسعيرية ،وبالتالي عدم قدرة الشركات على مواكبة التطورات الحديثة في
األسواق العاملية ،وبالتالي قد يخفض أرباحها وزيادة خسائرها وبالتالي يؤدي إلى إنهيار الشركة.
يعتبر نظام محاسبة التكاليف حسب األنشطة أحد أساليب ونظم التكاليف الحديثة ،وإن تطبيقها يساعد في تحقيق التكامل مع إدارة التكاليف
حسب األنشطة ،مما يعمل على تطوير الشركات األردنية لتمكنها من تعزيز موقعها في السوق وضمان استمرارها في االقتصاد ،وبالتالي ركزت الدراسة
على التعرف على أثر التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMعلى إدارة املوارد واألداء املالي في الشركات الصناعية األردنية ،ويمكن صياغة مشكلة
الدراسة في اإلجابة على األسئلة التالية:
 .1هل يوجد أثر للتكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMعلى تحديد تكلفة املوارد املستخدمة في أنشطة الشركات الصناعية األردنية؟
 .2هل يوجد أثر للتكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMعلى تحديد تكلفة الطاقة املستخدمة في أنشطة الشركات الصناعية األردنية؟
 .3هل يوجد أثر للتكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMفي تحسين األداء املالي في الشركات الصناعية األردنية؟
 .4هل توجد فروقات ذات داللة احصائية ألثر التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMعلى إدارة املوارد في الشركات الصناعية األردنية تعزى إلى
دعم اإلدارة العليا؟
أهداف الدراسة:
يهدف البحث إلى:
 .1دراسة مقومات ومبادئ ومزايا نظام التكاليف حسب األنشطة في الشركات الصناعية وتفوقه على نظام التكاليف التقليدي ألغراض التسعير
وقياس تكلفة املنتجات املتعددة.
 .2بيان أثر التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMعلى إدارة املوارد املتاحة للشركات الصناعية األردنية.
 .3بيان أثر التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMفي األداء املالي في الشركات الصناعية األردنية.
 .4دراسة إمكانية وجود فروقات ذات داللة احصائية ألثر التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMعلى إدارة املوارد في الشركات الصناعية األردنية
تعزى إلى دعم اإلدارة العليا.
 .5التوصل إلى نتائج وتوصيات من شأنها أن تساهم في حث إدارة الشركات الصناعية على التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMوآلية التطبيق
مع تقديم عدد من التوصيات األخرى التي تساعد في االستغالل األمثل للموارد املتاحة للشركات الصناعية األردنية.
فرضيات الدراسة:
سيتم في هذه الدراسة اختبار الفرضيات التالية:
 :Ho1ال يوجد أثر للتكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMعلى تحديد تكلفة املوارد املستخدمة في أنشطة الشركات الصناعية األردنية.
 :Ho2ال يوجد أثر للتكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMعلى تحديد تكلفة الطاقة غير املستخدمة في أنشطة الشركات الصناعية األردنية.
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 :Ho3ال يوجد أثر للتكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMفي األداء املالي في الشركات الصناعية األردنية.
 :Ho4ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية ألثر التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMعلى إدارة املوارد في الشركات الصناعية األردنية تعزى إلى دعم
اإلدارة العليا.
أنموذج الدراسة:
يتضمن أنموذج الدراسة متغيرات الدارسة ،والتي تتمثل في :املتغير املستقل )تطبيق نظام التكلفة حسب النشاط( ،واملتغيرين التابعين (تكلفة
املوارد املستخدمة وتكلفة الطاقة غير املستخدمة) ،واملتغير املعدل (دعم اإلدارة العليا).
يتمثل أنموذج الدراسة كما هو موضح بالشكل التالي:
املتغيرات التابعة

املتغير املستقل

التكامل
في تطبيق نظام  ABCونظام

دعم اإلدارة العليا

ABM

إدارة املوارد
وتتمثل في:
 -1تكلفة الطاقة املستخدمة
 -2تكلفة الطاقة غير املستخدمة
األداء املالي

شكل( :)1أنموذج الدراسة

أدبيات الدراسة والدراسات السابقة:
الدراسات السابقة:
• دراسة ) ،Al Hanini (2018هدفت الدراسة إلى توضيح دور نظام التكاليف حسب النشاط ( )ABCفي خفض التكلفة وتعظيم الربحية في الشركات
الصناعية املدرجة في بورصة عمان .كما حاولت تحديد مد ى توفر الب نية التحتية وإمكانية اعتماد وتنفيذ نظام التكلفة حسب النشاط في هذه
دورا ا
الشركات ،خلصت الدراسة إلى أن اعتماد وتنفيذ نظام التكلفة حسب النشاط في الشركات الصناعية يلعب ا
جيدا في خفض التكاليف وتعظيم
الربحية .كما كشفت النتائج أن بعض الشركات الصناعية األردنية لديها البنية التحتية العتماد وتنفيذ النظام بدرجة متوسطة بينما تفتقر
الشركات األخرى ألي من هذه املكونات.
• دراسة يعقوب وبجاي ( ،)2017حيث تناولت تصميم نظم محاسبة التكاليف ودورها في تحسين قرار التسعير عن طريق االعتماد على نظام
محاسبة التكاليف حسب االنشطة  ،ABCوهدفت الدراسة إلى إيجاد نظام للتكاليف حسب االنشطة  ABCفي القطاع الخاص بالخدمات من أجل
احتساب تكلفة الخدمة لتوفير معلومات مالئمة لإلدارة لزيادة فاعلية قرار التسعير للخدمات ،وتوصلت الدراسة إلى أن نظم محاسبة التكاليف
حسب االنشطة  ABCتساعد في قياس تكلفة خدمة النقل بشكل صحيح ،وبالتالي إمكانية اتخاذ قرارات مناسب للتسعير.
• دراسة سالمة ( ،)2016هدفت الدراسة لبيان أثر التكامل بين نظام  ABCونظام  ABMفي تحسين الربحية في املطاعم ،ومن أجل تحقيق هذا الهدف
تم تطوير استبانة لفياس متغيرات الدراسة ،وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن هناك فهم للعاملين في املطاعم بأهمية أنظمة الحديثة في املحاسبة
اإلدارية وبالتحديد نظام  ABCونظام  ، ABMوأن هناك أثر للتكامل بين نظام  ABCونظام  ABMفي تحسين الربحية في املطاعم.
• دراسة ) ،Al-Hroot, et al (2015هدفت إلى تحليل تأثير اعتماد التكلفة حسب النشاط ( )ABCعلى أداء الشركة املالي للشركات الصناعية
املساهمة األردنية ،أجريت الدراسة على ( )13شركة صناعية مساهمة عامة في األردن من أصل ( )70شركة للفترة  ،2014-2000تتكون الدراسة من
ا
متغير تابع هو تطبيق نظام  ،ABCومتغيرات مستقلة لعدة نسب تقيس الربحية ،أظهرت النتائج أن  37متغير أداء ( )%47 ، 78/37أظهرت تحسنا
بعد تطبيق نظام  ،ABCأما متغيرات األداء الباقية  )%53 ، 78/41( 41فقد ساءت بعد تطبيق نظام .ABC
• دراسة البشتاوي ( ،)2014حيث هدفت هذه الدراسة للبحث في اتجاهات تكامل نظامي التكاليف واإلدارة حسب األنشطة في تحقيق أهداف
اإلدارات في الشركات في تحسين األنشطة املستخدمة في أداء الخدمات املصرفية ،وتوصلت الدراسة أن التغير في التكنولوجيا املتعلق بأنشطة
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الخدمات املصرفية املختلفة ،أدى إلى التغيير في أنشطة وأداء الخدمات املصرفية وبالتالي انعكس على التكاليف ونوعية العمالة ،حيث أدى إلى
تطوير أدائهم وخبراتهم.
• دراسة وقيس ( ،)2014هدفت هذه الدراسة لتصميم أنموذج لنظام التكلفة حسب النشاط والتعرف على أثره على ربحية املؤسسة االقتصادية
باستخدام مؤشر العائد على األصول .حيث استخدمت الدراسة على أسلوب دراسة الحالة ،وتوصلت الدراسة إلى أن األسلوب التقليدي املستخدم
من طرف املؤسسة يشوه توزيع التكلفة غير املباشرة ،وكذلك فأن تطبيق نظام  ABCيؤدي إلى تخصيص التكلفة غير املباشرة حسب األنشطة بدقة
مما يجعل تتبعها أسهل ،وأن تطبيق هذا النظام في الشركة التي أجريت عليها الدراسة ،قد ثبت فعاليته عن طريق تخصيص التكلفة بشكل أفضل
وتقديم ربحية أكثر دقة للمنتجات ،مما ساعد في تحسين ربحية الشركة.
• دراسة إبراهيم ( ،)2013هدفت الدراسة لعرض تقنيات إدارة التكاليف على أنها مستجدات في موضوع محاسبة التكاليف ومعرفة مدى التكامل
بين هذه التقنيات ومدى تأثيره في خدمة شركات األعمال لتحقيق أهدافها ،وتكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية العراقية ،وبينت النتائج
أن إدارة التكاليف توفر معلومات مالية وغير مالية تحتاجها إدارة الشركة عن طريق مستجدات موضوع محاسبة التكاليف والتي تتمثل في بتقنيات
إدارة التكاليف ،وكما تساعد إدارة التكاليف وعن طريق التقنيات املستجدة في موضوع محاسبة التكاليف بإظهار تكلفة املنتجات بشكل دقيق
والرقابة عليها وقياس األداء من خالل متابعة الكلف عن طريق دراسة العالقات السببية بين األنشطة والكلف ،وكذلك أظهرت النتائج وجود عالقة
ترابط وتكامل بين  ABCو .ABM
• دراسة أبو مغلي ( ،)2008هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق نظام  ABCعلى زيادة الربحية ،وأجريت الدراسة على املستشفيات الخاصة بعمان،
وتم تحقيق هدف الدراسة عن طريق قياس مدى مساهمة نظام  ABCفي تخفيض تكاليف الخدمات الصحية ،وكذلك مدى توفر اإلمكانات الالزمة
والبنية األساسية لتطبيق نظام  ABCفي املستشفيات الخاصة بعمان لقياس تكاليف الخدمات الصحية ،ومعوقات تطبيق نظام  ABCفي
املستشفيات .وقد توصلت الدراسة إلى توفر اإلمكانات الالزمة والبنية األساسية لتطبيق نظام  ABCفي املستشفيات.
• دراسة املعاضيدي والحديدي ( ،)2008هدفت الدراسة إلى طرح أساليب التكامل بين نظرية القيود ونظام  ABCوأثره في تحسين األداء في
الشركات ،واعتمدت الدراسة املنهج االستقرائي عن طريق األسلوب الوصفي ومن خالل قراءة املصادر العربية واألجنبية املتوفرة .وتوصلت نتائج
الدراسة إلى أن نظرية القيود ال تساند القرارات التي تهدف إلى تحسين األداء في الشركات في األجل الطويل والقصير في حالة عدم التكامل مع نظام
 ،ABCحيث يتم دمج املعلومات من كال النظامين من أجل معلومات مساندة للقرارات االستراتيجية بهدف تحسين األداء.
• دراسة الكومي ( ،)2007هدفت الدراسة إلى دراسة وتقييم أسلوب محاسبة استهالك املوارد ( )RCAوإبراز مدى فعاليته في إدارة الطاقة داخل
الوحدات االقتصادية وتحقيق التكامل بين نظام محاسبة استهالك املوارد ( )RCAونظرية القيود ( )TOCمن أجل العمل على االستغالل األمثل
للطاقة الفائضة بالوحدات االقتصادية ،وتوصلت الدراسة إلى أن التكامل بين مدخلي محاسبة استهالك املوارد  RCAونظرية القيود  TOCيشكل
ا
ا
ا
إطارا محاسبيا أكثر شموال وذو جوهرية ملحاسبي التكاليف بالوحدات.
العناصراملميزة للدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
إن معظم الدراسات السابقة ركزت على نظام  ABCولم تتحدث عن نظام  ،ABMكذلك فإن الدراسات السابقة بحثت في أثر نظام  ABCعلى
األداء والربحية والتسعير وتخفيض التكاليف ولم تتطرق إلى أثره على إدارة املوارد متمثلة في تكلفة الطاقة املستخدمة وتكلفة الطاقة غير املستخدمة،
وبالتالي فإن الدراسة الحالية تتميز عن الدراسات السابقة بمايلي:
 .1الدراسة الحالية قامت بدراسة التكامل بين نظام  ABCونظام .ABM
 .2الدراسة الحالية قامت بدراسة أثر التكامل بين نظام  ABCونظام  ABMعلى إدارة املوارد متمثلة في تكلفة الطاقة املستخدمة وتكلفة الطاقة غير
املستخدمة.
 .3الدراسة الحالية قامت بدراسة أثر التكامل بين نظام  ABCونظام  ABMعلى إدارة املوارد متمثلة في تكلفة الطاقة املستخدمة وتكلفة الطاقة غير
املستخدمة في البيئة األردنية متمثلة بالشركات الصناعية األردنية.
أدبيات الدراسة:
إن نظام  ABCهو أحد األساليب املحاسبية الحديثة التي ظهرت نتيجة البيئة الصناعية الحديثة وزيادة املنافسة وتعدد اإلنتاج ،وهو يقوم على أن
ا
املنتجات تستهلك األنشطة والتي هي بدورها تستهلك موارد الشركة ،فيقوم هذا النظام بتتبع تكاليف األنشطة معتمدا على مسببات هذه التكاليف
وذلك ليقوم بتوزيع هذه التكاليف على املنتجات النهائية ،مما يساعد اإلدارة على اتخاذ القرارات السليمة ملواجهة حدة املنافسة والعمل على زيادة
الربحية ،حلس ( .)2007يقوم نظام  ABCعلى عدة عناصر تتمثل فبما يلي:
ا
أول :املوارد :تتمثل باملوارد االقتصادية الالزمة من أجل أداء النشاط ،حيث تتمثل هذه املوارد باملواد والعنصر البشري والتكنولوجيا والتسهيالت أو
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الخدمات التي تشتريها الشركة من الخارج ،كاإلعالن والخدمات القانونية واملحاسبية ،حلس (.)2007
ا
ثانيا :األنشطة :وهي اإلجراءات الالزمة الستخدام موارد معينة من عمالة ومعدات وغيرها من أجل إنتاج املنتجات في الشركة ،وتقسم إلى أنشطة تضيف
قيمة وأنشطة ال تضيف قيمة ،املعاضيدي والحديدي (.)2008
ا
ثالثا :مسببات التكلفة (محركات التكلفة) :وتتمثل معظم مسببات التكلفة في أسس (مقاييس) كمية ونوعية يسهل ربطها بمنتج معين أو خط إنتاجي
َ
معين ،لذلك يجب أن يكون املسبب قابال للقياس ،ويمكن تخصيصه على كل منتج ،وأن يكون لكل مجمع تكلفة مسبب واحد فقط حلس (.)2007
ا
يعتبر نظام  ABCنظاما يختص بتوزيع التكاليف غير مباشرة على السلع ،عن طريق تحليل أنشطة املنتجات من أجل حساب تكلفتها ،والتي تنتج
عن خدمات مشتركة ،ويتم تجمع التكاليف الخاصة بكل نشاط ،حيث يتم تحميل املنتجات حسب حجم استهالكها من الخدمات املشتركة عن طريق
محرك التكلفة ) ،Hilton (2008ويمتاز نظام  ، Blocher et al (2010) ABCبأنه يقيس الربحية بشكل أفضل من األنظمة األخرى ،حيث يوفر نظام
 ABCمعلومات أكثر موضوعية عن تكاليف املنتج ،مما يعمل على قياس الربحية بشكل اكثر دقة ،كما يساعد نظام  ABCاإلدارة في تحسين قيمة
العمليات واملنتجات من خالل توفير مقياس أكثر موضوعية املنتجات تساعد في تطوير املنتجات ودعم الزبائن بشكل أفضل ،كما يساعد هذا النظام في
حساب وتقدير تكاليف األومر بشكل أفضل.
إال أن نظام  ABCيواجه العديد من االنتقادات تتمثل بأنه يركز على القرار االستراتيجي في االجل الطويل ،إال أن الشركات بحاجة إلى اتخاذ
القرارات في األجل القصير ،كما أن نظام  ABCال يساعد في إيضاح العالقة بين أنشطة املنتج ورضا الزبون ،باإلضافة إلى أن تكلفة تطبيق هذا النظام
مرتفعة درغام (.)2007
يركز نظام اإلدارة حسب األهداف على ادارة املوارد واألنشطة لتحسين قيمة املنتج ،وزيادة القدرة التنافسية للشركة وتحسين ربحيتهاBlocher ،
) ،(2010حيث أنه نموذج ملعالجة األعمال التي تتحكم باالنتاج أو أداء األنشطة لتحسين القيمة املضافة للزبائن ومساعدة الشركات على اإلنتاج بكفاءة
أعلى ،وزيادة الربحية ) ، Kinney & Raiborn (2012أي أن نظام  ABMهو أحد اساليب إدارة التكلفة باستحدام بيانات تكاليف األنشطة التي تتكون
منها املنشأة ،حيث يساعد في اتخاذ العديد من القرارات اإلدارية التي تستخدم في تخفيض التكلفة وتحسين األداء والربحية.
أشار البشتاوي ( )2014و) Cardos & Pete (2011إلى التكامل بين نظام  ABCونظام  ،ABMحيث أن كالهما يهتم باألنشطة ،وأن األنشطة تتكون
من أحداث ،وهذه األحداث تحتاج إلى قرارات تخضع ملستويات مختلفة في اإلدارة وقسم التكاليف ،وإن التوافق بين املعلومات املالية واملعلومات غير
املالية ،له أثر مهم في خدمة نظام التكاليف ودعم صناعة القرار ،وهذا يدوره يعمل على اتخاذ قرارات أفضل في املجال االستراتيجي واملجال التشغيلي.
أن تطبيق نظم التكاليف وأساليب املحاسبة اإلدارية االستراتيجية الحديثة مثل نظام  ABCونظام  ABMله أثار ايجابية في تحسين أداء الشركات،
حيث أظهرت نتائج دراسة ) Cadez & Guilding (2008أن تطبيق أساليب املحاسبة اإلدارية االستراتيجية الحديثة يساعد في تحسين األداء املالي واألداء غير
املالي في الشركات املدروسة .وكذلك بينت نتائج دراسة ) Al-Khadash & Feridun (2006إلى أنه يوجد أثر إيجابي الستخدام أساليب املحاسبة اإلدارية
الحديثة كنظام التكلفة حسب النشاط في األداء املالي للشركات املدروسة.
إال أن تطبيق نظام  ABCونظام  ABMواجه العديد من األمور السلبية ،مثل تكاليفه املرتفعة ،وأنه يحتاج إلى خبرات محاسبية متخصصة،
وصعوبة التحديد الدقيق ملسببات التكلفة ،وصعوبة الحصول على كافة املعلومات الدقيقة .إضافة إلى املشاكل الفنية التي ظهرت عند التطبيق العملي
لهذا النظام ومن أبرزها ،درغام (:)2007
 .1مشكلة مدى استغالل الطاقة املتاحة.
 .2مشكلة اختيار مسببات التكلفة.
 .3مشكلة مالءمة بيانات نظام تكاليف األنشطة لخدمة القرارات.
 .4مشكلة ارتباط قيمة املنتج باألنشطة.

منهجية الدراسة:
مصادرالبيانات:
تم االستعانة بنوعين من مصادر البيانات هي:
 .1املصادر الثانوية :عن طريق جمع املعلومات والبيانات التي تخص الدراسة عن طريق مراجعة األدبيات والكتب والدوريات والبحوث املنشورة،
باإلضافة إلى الرجوع لشبكة اإلنترنت.
 .2املصادر األولية :استخدم الباحث اسلوب املسح امليداني للشركات الصناعية األردنية ،للتعرف على أثر التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام ABM
على إدارة املوارد وتحسين األداء املالي في الشركات الصناعية األردنية املساهمة العامة ،حيث قام الباحث بإعداد استبانة الدراسة باالستعانة
بالكتب والدوريات والبحوث السابقة ،حيث اشتملت على كافة جوانب الدراسة وفرضياتها.
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وتتكون استبانة الدراسة من جزأين:
الجزء األول :ويهدف الى معرفة صفات االشخاص املجيبين على استبانة الدراسة
ا
الجزء الثاني :ويهدف الى قياس متغيرات الدراسة ،ويتكون من  30سؤاال موزعة كما يلي:
• املتغير املستقل :التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  : ABMتم قياسه عن طريق األسئلة () 12-1
• املتغيرات التابعة:
إدارة املوارد :وتتمثل في:
• تكلفة املوارد املستخدمة :وتم قياسه عن طريق األسئلة ()19-13
• تكلفة الطاقة غير املستخدمة :وتم قياسه عن طريق األسئلة ()24-20
األداء املالي :وتم قياسه عن العائد على األصول للشركة لسنة 2019

• املتغير املعدل (دعم اإلدارة العليا) :وتم قياسه عن طريق األسئلة ()26-25
مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية االردنية املدرجة في بورصة عمان في سنة  ،2019وتكونت عينة الدراسة من  25شركة صناعية ،تم
اختيارها عن طريق اسلوب العينة العشوائية البسيطة ،حيث تم توزيع ثالثة استبانات لكل من االدارة العليا واالدارة الوسطى واملحاسبين في كل شركة
من شركات عينة الدراسة ،حيث تم توزيع ( )75استبانة ،وتم استعادة ( )48استبانة أي بنسبة (.(%64
األساليب اإلحصائية للبحث:
ا
بعد االنتهاء من جمع البيانات الالزمة عن متغيرات الدراسة ،استخدام الباحث برنامج ( ،(SPSSمن أجل معالجة بيانات الدراسة إحصائيا ،حيث
تم استخدام األساليب التالية:
 .1اختبار كرونباخ ألفا :وذلك الختبار مدى ثبات أداة جمع البيانات املستخدمة في قياس املتغيرات في الدراسة.
 .2مقاييس النزعة املركزية والتشتت :مثل الوسط الحسابي والوسيط والتكرارات وذلك لوصف عينة الدراسة ،واإلنحراف املعياري لبيان مدى
تشتت اإلجابات عن وسطها الحسابي.
 .3تحليل االنحدار الخطي البسيط :الختبار تأثير املتغير مستقل على املتغير التابع ،حيث يستخدم اختبار  T-testلقياس مقدار مستوى املعنوية،
والتي تساعد في قبول الفرضية البديلة أو قبول الفرضية العدمية.
تحليل الجابات على استبانة الدراسة:
 .1صفات الشخاص املجيبين على الستبانة
لقد تبين من االجابات على استبانة الدراسة ،أن أفراد عينة الدراسة يتصفون بالصفات التالية:
• توزيع أفراد عينة البحث حسب الوظيفة:
جدول ( :)1توزيع أ فراد عينة البحث حسب الوظيفة
الوظيفة
إدارة عليا
إدارة وسطى
محاسب

العدد
9
17
22

النسبة
%18.8
%35.4
%45.8

يبين الجدول ( )1ان وظيفة املحاسب كانت األكثر بين أفراد عينة البحث حيث بلغت نسبة املحاسبين  %45.8بينما كانت نسبة اإلدارة الوسطى
 ،%35.4فيما كانت نسبة االدارة العليا .%18.8
• توزيع أفراد عينة البحث حسب الخبرة
جدول ( :)2أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة
عدد سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات
من  5حتى 10سنوات
أكثر من  10سنوات

العدد
15
7
26

النسبة
%31.3
%14.6
%54.1

يبين الجدول ( )2أن األفراد املجيبين ذوي الخبرة أكثر من  10سنوات كانوا األكثر بين أفراد عينة البحث إذ بلغت النسبة  %54.1وهذا يدل على
أن عينة الدراسة لديها درجة جيدة من الخبرة العملية واملهنية ،مما يعطي دليل إيجابي على صحة إيجاباتهم على االستبانة.
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 .2قياس متغيرات الدراسة:
• التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام ABM
جدول( :)3الحصاءات الوصفية ألسئلة التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام ABM

الفقرة
يتم دراسة األنشطة املختلفة داخل الشركة وفقا للهيكل التنظيمي للشركة
يتم تقسيم الشركة لعدة مراكز نشاط عن طريق دراسة الهيكل التنظيمي للشركة
يتم تقسيم الشركة مراكز نشاط رئيسة ومراكز نشاط مساعدة
يتم تحديد مجمعات التكلفة ملراكز النشاط الرئيسة ومراكز النشاط املساعدة
يتم تحديد مسبب التكلفة املناسب لكل مجمع تكلفة
يتم التركيز على مسببات التكلفة لتحديد تكلفة االنتاج بدقة في الشركة
يتم االسترشاد بمفهوم العالقة السببية بين عناصر التكاليف غير املباشرة للمنتجات واالنشطة التي تسببت
فيها في الشركة
يتم تصنف االنشطة التي تنفذ عند إنتاج كل قطعة من املنتجات ،وتتضمن تكلفة األنشطة املواد واألجور
املباشرة وتكاليف أخرى يمكن تتبعها لكل وحدة من املنتج.
تصنف أنشطة كل دفعة على مستوى خط االنتاج الواحد او خطوط اإلنتاج املتشابهة ،مثل تجهيز وتهيئة
الحفارات ،وطلب شراء قطع األنابيب أو الخزانات.
يتم تصنف االنشطة الى أنشطة ترتبط بعمليات املنشأة مثل أنشطة الشؤون املالية واإلدارية والعالقات
العامة والنظافة واألمن والسالمة.
يتم تخصيص تكلفة املوارد على مجمعات التكلفة املختلفة
يتم تخصيص تكاليف االنشطة املساعدة على تكاليف االنشطة الرئيسة
التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام ABM

N

Min

Max

Mean

SD

48
48
48
48
48
48
48

2
1
1
2
2
2
1

5
5
5
5
5
5
5

3.40
3.67
3.36
3.51
4.19
3.76
3.75

0.94
1.20
0.95
0.90
0.90
1.17
1.39

48

1

5

3.69

0.83

48

2

5

4.22

0.91

48

1

5

3.65

1.05

48
48
48

2
2
2.25

5
5
4.5

3.68
3.76
3.72

0.90
0.93
0.70

يبين الجدول ( )3قيم املتوسط الحسابي واإلنحراف املعياري لكل فقرة من فقرات مجال التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ،ABMوباستعراض
القيم نجد أن التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMفي الشركات الصناعية األردنية كان بمتوسط حسابي  3.72وبنسبة مئوية بلغت  %74.4وهذا
يبين أن الشركات الصناعية األردنية تطبق نظام التكاليف حسب األنشطة بنسبة جيدة.
• تحديد تكلفة املوارد املستخدمة
جدول( :)4االحصاءات الوصفية ألسئلة تكلفة املوارد املستخدمة
الفقرة
العمل على توجيه املوارد في االنشطة التي ال تشكل قيدا الى االنشطة التي تواجه اختناقا في الشركة.
ضرورة تحديد الحلقة االضعف في سلسلة القيمة في االنشطة املختلفة للشركة من خالل استخدام
االساليب العلمية ( برمجة خطية وغيرها).
من ابرز املعوقات التي تعوق عملية االنتاج ،وتؤثر على استغالل املوارد ،قيود تعمل على تأخير إنجاز
العملية اإلنتاجية.
تعمل إدارة الشركة لتحقيق عالقة هندسية جيدة بين مدخالت ومخرجات اإلنتاج للوصول إلى االستخدام
االمثل للموارد عند افل تكلفة ممكنة.
إن استخدام املوارد بشكل أمثل يحتاج إلى توفير مخزون أمان يضمن التشغيل للموارد املقيدة ،وال يتأثر
بأية أعطال للموارد غير املقيدة.
تعمل إدارة الشركة لرفع فاعلية وكفاءة التشغيل من خالل تحقيق االستخدام الفعال ملوارد الشركة
وضمان اقص ى تدفق لإلنتاج.
العمل على تقوية اضعف االنشطة في عملية االنتاج ،لتحقيق االستغالل االمثل للموارد.
تكلفة املوارد املستخدمة

N

Min

Max

Mean

SD

48
48

1.00
2.00

5.00
5.00

3.35
1.29

1.29
0.60

48

2.00

5.00

3.60

0.96

48

2.00

5.00

3.04

0.92

48

1.00

5.00

3.32

1.21

48

1.00

5.00

3.67

1.23

48
48

2.00
2.14

5.00
4.43

3.47
3.11

0.98
0.73

يبين الجدول ( )4قيم املتوسط الحسابي واإلنحراف املعياري لكل فقرة من فقرات مجال تكلفة املوارد املستخدمة ،وباستعراض القيم نجد أن
تكلفة املوارد املستخدمة الشركات الصناعية األردنية كان بمتوسط حسابي  3.11وبنسبة مئوية بلغت  ،%62.2بينما بلغ اإلنحراف املعياري . 0.73
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• تحديد تكلفة الطاقة غيراملستخدمة
جدول( :)5الحصاءات الوصفية ألسئلة تكلفة الطاقة غير املستخدمة
الفقرة
ان تجاهل تكلفة الطاقة العاطلة او االهمال في تحديدها وحسابها بشكل واضح يؤدي إفى عدم دقة قياس
تكلفة الوحدة املنتجة
تعمل إدارة الشركة لتحديد الطاقة غير املستغلة لكافة انشطة عملية االنتاج.
ان تجاهل تكلفة الطاقة العاطلة يؤدي الى عدم قدرة االدارة على معرفة االنشطة التي تستعمل مواردها
بشكل غير صحيح.
تسعى إدارة الشركة للتغلب على القيود التي تعترض عملية االنتاج من خالل زيادة الطاقة اإلنتاجية للموارد
املقيدة.
ان تحديد الطاقات غير املستغلة على خط االنتاج ،يمكن من معرفة القيود التي تتعرض لها الشركة وتحد
من انسيابية اإلنتاج والتعرف
تكلفة الطاقة غير املستخدمة

N

Min

Max

Mean

SD

48

1.00

5.00

3.86

1.08

48
48

2.00
1.00

5.00
5.00

3.89
3.49

1.10
1.27

48

1.00

5.00

3.28

0.81

48

2.00

5.00

3.31

0.88

48

2.00

4.60

3.57

0.73

يبين الجدول ( )5قيم املتوسط الحسابي واإلنحراف املعياري لكل فقرة من فقرات مجال تكلفة املوارد املستخدمة ،وباستعراض قيم النسب
املئوية نجد أن تكلفة الطاقة غير املستخدمة الشركات الصناعية األردنية كان بمتوسط حسابي  3.66وبنسبة مئوية بلغت  ،%71.4بينما بلغ اإلنحراف
املعياري . 0.73
• األداء املالي (العائد على األصول للشركة لسنة ()2019
جدول( :)6اإلحصاءات الوصفية لألداء املالي للشركة
املتغير
العائد على األصول للشركة لسنة 2019

N

Min

Max

Mean

SD

25

22.66-

26.02

1.26

4.52

ا
يبين الجدول ( )6قيم املتوسط الحسابي واإلنحراف املعياري ملتغير األداء املالي مقاسا بالعائد على األصول ،وباستعراض القيم نجد أن األداء املالي
ا
مقاسا بالعائد على األصول في الشركات الصناعية األردنية كان بمتوسط حسابي  ،1.26بينما بلغ اإلنحراف املعياري . 4.52
• دعم اإلدارة العليا
جدول( :)7اإلحصاءات الوصفية ألسئلة دعم اإلدارة العليا
الفقرة

N

Min

Max

Mean

SD

تدعم اإلدارة العليا التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام ABM

48

2.00

5.00

3.53

0.69

تدعم املستويات اإلدارية املختلفة التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام ABM
دعم اإلدارة العليا ومشاركة املستويات اإلدارية املختلفة

48
48

2.00
2.50

5.00
5.00

3.92
3.73

1.00
0.76

يبين الجدول ( )7قيم املتوسط الحسابي واإلنحراف املعياري لكل فقرة من فقرات مجال دعم اإلدارة العليا ،وباستعراض القيم ،نجد أن دعم
اإلدارة العليا في الشركات الصناعية األردنية كان بمتوسط حسابي  3.73وبنسبة مئوية بلغت  ،%74.6بينما بلغ اإلنحراف املعياري . 0.76
 .3اختبارثبات وصدق األداة:
لقد تم التحقق من الثبات والتناسق الداخلي لفقرات االستبانة باستخدام اختبار  ،Cronbach-Alphaحيث أن حساب معامل الثبات وفقا لهذه
الطريقة ،يدل على الثبات واالستقرار واالعتماد لحد كبير.
وعند تطبيق اختبار  Cronbach-Alphaعلى فقرات استبانة الدراسة والبالغة  26فقرة ،كانت قيمة ألفا  ،0.917وهذا يدل أن الفقرات مرتبطة
بشكل عالي ،وأن درجة الثبات عالية لجميع الفقرات .والجدول رقم ( )8يبين نتائج تطبيق معامل ألفا على أسئلة الدراسة املتعلقة بقياس مدى
استخدام املوازنات التقديرية في الشركات الصناعية املدرجة في بورصة عمان وكفاءة النظام املحاسبي في هذه الشركات.
جدول ( :)8نتائج تطبيق معامل ألفا على أسئلة الدراسة
املتغير

معامل ألفا

اسئلة االستبانة

جميع األسئلة

13 – 1

0.917

التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام ABM

12 – 1

0.869

تكلفة املوارد املستخدمة

19 – 13

0.837

تكلفة الطاقة غير املستخدمة

24 – 20

0.773

دعم اإلدارة العليا

26 – 25

0.721
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نتائج اختبارالفرضيات:
استخدام الباحث برنامج  EXCELوبرنامج  SPSSلتحليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات ،حيث يظهر الجدول رقم ( )9نتائج اختبار فرضيات
الدراسة ،وسيتم بيان نتائج اختبار فرضيات الدراسة في الصفحات التالية:
جدول ( :)9اختبار فرضيات الدراسة
املتغير
أثر تطبيق نظام  ABCعلى تحديد تكلفة املوارد املستخدمة
أثر تطبيق نظام  ABCعلى تحديد تكلفة الطاقة غير املستخدمة
أثر تطبيق نظام  ABCفي تحسين األداء املالي
أثر تطبيق نظام  ABCعلى إدارة املوارد تعزى إلى دعم اإلدارة العليا

T

Df

)Sig. (2-tailed

21.720
18.147
19.483

48
48
48

0.000
0.000
0.000

25.174

48

0.000

 :Ho1ل يوجد أثرذو دللة احصائية للتكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMعلى تحديد تكلفة املوارد املستخدمة في الشركات الصناعية األردنية
لقد تم قياس مدى التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMفي الشركات الصناعية األردنية عن طريق األسئلة من  1إلى  12في استبانة الدراسة،
أما بالنسبة لتحديد تكلفة املوارد املستخدمة في الشركات الصناعية األردنية فقد تم قياسه عن طريق األسئلة من  13إلى  19في استبانة الدراسة.
تم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختيار االنحدار البسيط  ،Simple Regression Testويبين الجدول رقم ( )9نتائج اختبار أثر التكامل في
تطبيق نظام  ABCونظام  ABMعلى تحديد تكلفة املوارد املستخدمة في الشركات الصناعية األردنية  ،0.000 = P-value sig.وهي قيمة أقل من مستوى
املعنوية  ،α = 0.05بالتالي ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة ،أي أن التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMيؤثر على تحديد تكلفة
املوارد املستخدمة في الشركات الصناعية األردنية.
 :Ho2ل يوجد أثر ذو دللة احصائية للتكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMعلى تحديد تكلفة الطاقة غير املستخدمة في الشركات الصناعية
األردنية
لقد تم قياس مدى التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMفي الشركات الصناعية األردنية عن طريق األسئلة من  1إلى  12في استبانة الدراسة،
أما بالنسبة لتحديد تكلفة الطاقة غير املستخدمة في الشركات الصناعية األردنية فقد تم قياسه عن طريق األسئلة من  20إلى  24في استبانة الدراسة.
تم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختيار االنحدار البسيط  ،Simple Regression Testويبين الجدول رقم ( )9نتائج اختبار أثر التكامل في
تطبيق نظام  ABCونظام  ABMعلى تحديد تكلفة الطاقة غير املستخدمة في الشركات الصناعية األردنية  ،0.000 = P-value sig.وهي قيمة أقل من
مستوى املعنوية  ،α = 0.05بالتالي ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة ،أي أن التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMيؤثر على تحديد
تكلفة الطاقة غير املستخدمة في الشركات الصناعية األردنية.
 :Ho3ل يوجد أثرذو دللة احصائية للتكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMفي تحسين األداء املالي في الشركات الصناعية األردنية
لقد تم قياس مدى التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMفي الشركات الصناعية األردنية عن طريق األسئلة من  1إلى  12في استبانة الدراسة،
أما بالنسبة لألداء املالي فقد تم قياسه من خالل صافي دخل الشركات الصناعية األردنية.
تم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختيار االنحدار البسيط  ،Simple Regression Testويبين الجدول رقم ( )9نتائج اختبار أثر التكامل في
تطبيق نظام  ABCونظام  ABMعلى تحسين كفاءة األداء في الشركات الصناعية األردنية  ،0.000 = P-value sig.وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية = α
 ،0.05بالتالي ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة ،أي أن التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMيؤثر في تحسين األداء املالي في
الشركات الصناعية األردنية.
 :Ho4ل توجد فروقات ذات دللة اإلحصائية ألثر التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMعلى إدارة املوارد في الشركات الصناعية األردنية تعزى
إلى دعم اإلدارة العليا
لقد تم قياس مدى التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMفي الشركات الصناعية األردنية عن طريق األسئلة من  1إلى  12في استبانة الدراسة،
أما بالنسبة إلدارة املوارد وتحسين كفاءة األداء في الشركات الصناعية األردنية فقد تم قياسه عن طريق األسئلة من  13إلى  24في استبانة الدراسة ،فيما
تم قياس عامل دعم اإلدارة العليا عن طريق األسئلة  25و 26في استبانة الدراسة.
تم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختيار االنحدار البسيط  ،Simple Regression Testويبين الجدول رقم ( )9نتائج اختبار وجود أثر للتكامل
في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMعلى إدارة املوارد في الشركات الصناعية األردنية يعزى إلى دعم اإلدارة العليا  ،0.000 = P-value sig.وهي قيمة أقل
من مستوى املعنوية  ،α = 0.05بالتالي ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة ،أي أن هناك أثر للتكامل في تطبيق نظام  ABCونظام ABM
على إدارة املوارد في الشركات الصناعية األردنية يعزى إلى دعم اإلدارة العليا.
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استنتاجات الدراسة وتوصياتها:
ا
أول :استنتاجات الدراسة:
من خالل نتائج الدراسة ،يمكن استخالص االستنتاجات التالية:
• أظهرت نتائج الدراسة أن التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMبين مستويات متوسطة إلى عالية (بين  )%90 - %40في الشركات الصناعية
األردنية ،وأن متوسط التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMهو  %74.4مع استنتاج أن التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMيختلف من
شركة ألخرى ،وهذا يتفق مع دراسة ) Al Hanini (2018في أن بعض الشركات الصناعية األردنية لديها البنية التحتية العتماد وتنفيذ نظام ABC
بدرجة متوسطة.
• وجود أثر ذو داللة إحصائية للتكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMعلى إدارة املوارد املستخدمة في الشركات الصناعية األردنية الشركات ،حيث
أن نظام  ABCكان قادرة على التمييز بين املنتجات ذات الحجم الكبير واملنخفض والوصول إلى تخصيص دقيق لنفقات املصنع بين األنشطة ،كذلك
ا
ا
ا
فإن دراسة الكومي ( )2007توصلت إلى أن التكامل بين مدخلي محاسبة استهالك املوارد  RCAونظرية القيود  TOCيشكل إطارا محاسبيا أكثر شموال
ا ا
وذو جوهرية ملحاسبي التكاليف بالوحدات ،وهذا يدل على أن أنظمة محاسبة التكاليف تلعب دورا مهما في رفع كفاءة الشركة في استغالل املوارد.
• وجود أثر ذو داللة إحصائية للتكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMعلى تكاليف املوارد املستخدمة في الشركات الصناعية األردنية ،حيث أشارت
النتائج إلى االختالف في الخطط واالستراتيجيات التي أدت إلى مستويات مختلفة من التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ،ABMفيما كان من أهم
الصعوبات الرئيسية في التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMتتمثل في صعوبة التمييز بين األنشطة ذات القيمة املضافة وغير املضافة ،وأن
استراتيجيات صنع القرار غير واضحة وغير كاملة.
• أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية للتكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMفي تحسين األداء املالي في الشركات الصناعية األردنية،
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ) ،Al Hanini (2018ودراسة سالمة ( ،)2016ودراسة وقيس ( ،)2014ودراسة أبو مغلي (.)2008
• أظهرت نتائج الدراسة دعم اإلدارة العليا يساعد في زيادة التكامل في تطبيق نظام  ABCونظام  ABMمما يعمل على رفع كفاءة الشركة في استغالل
املوارد في الشركات الصناعية األردنية.
ا
ثانيا :توصيات الدراسة
ا
وأخيرا يقترح البحث التوصيات اآلتية:
• التطبيق الكامل لـ  ABCفي الشركات األردنية ،ملا له من تأثير على قرارات التسعير وخفض التكاليف والقدرة التنافسية للشركات في األسواق املختلفة.
• ضرورة زيادة االهتمام بنظام  ABMملساعدة اإلدارة في توزيع موارد الشركة املتاحة بين الفروع بشكل أفضل ،حسب احتياجات ومتطلبات كل فرع،
مما يعمل على خفض زمن اتخاذ القرارات املناسبة ،وتحقيق أفضل عائد ممكن للشركة.
• أن يتم زيادة التكامل بين نظام  ABCونظام  ABMخاصة بالنسبة للمعلومات املتعلقة بالتكاليف اإلستراتيجية ،مما يساعد اإلدارة على إعداد
التقارير عن األداء بشكل أفضل.
• التوصية بإجراء املزيد من الدراسات حول  ABCو  ABMوأنظمة التكلفة الحديثة األخرى.

املراجع:

ا
أول :املراجع العربية:
 .1إبراهيم ،مــعـاد" .)2013( .تأثير التكامل بين التقنيات املستجدة في محاسبة التكاليف وترابطها في خدمة منظمات األعمال" .مجلة تكريت للعلوم
اإلدارية واالقتصادية.)27(9 :
 .2بو مغلي ،عزمي مسعود ".(2008( .أثر تطبيق نظام محاسبة التكاليف املبني على األنشطة على تعظيم الربحية :دراسة تطبيقية على املستشفيات
الخاصة بمحافظة العاصمة عمان" .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة الشرق األوسط .األردن.
 .3البشتاوي ،سليمان" .)2014( .االتجاهات اإلستراتيجية لتكامل نظامي التكاليف واإلدارة على أساس األنشطة  ABC& ABMنحو تحسين وتطوير
أداء الخدمات املصرفية وخفض تكلفتها" .مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم االنسانية).)8(28 :
 .4حلس ،سالم" .)2007( .نظام تكاليف األنشطة كأساس لقياس تكلفة الخدمات التعليمية بالجامعات" .مجلة الجامعة اإلسالمية :غزة.)1(15 .
 .5درغام ،ماهر موس ى" .)2007( .مدى توفر املقومات االساسية الالزمة لتطبيق نظام تكاليف االنشطة في الشركات الصناعية في قطاع غزة ،دراسة
ميدانية" .مجلة الجامعة االسالمية (سلسلة الدراسات االنسانية).)2(15 :
 .6سالمة ،عبدهللا" .)2016( .أثر التكامل بين نظام التكاليف املبني على األنشطة ونظام اإلدارة املبني على األنشطة في تعظيم الربحية دراسة تطبيقية ”
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. األردن. جامعة الزرقاء. رسالة ماجستير غير منشورة."شركات املطاعم في مدينة عمان
) والتكلفة حسب النشاطTC(  " التكامل بين أسلوبي التكلفة املستهدفة.)2015( . فتح الرحمن الحسن، ومنصور، خالد محمود أحمد، عبد هللا.7
 كلية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجية: مجلة العلوم االقتصادية.") كأدوات إلدارة التكلفة اإلستراتيجية لتحديد تكلفة إنتاج الكهرباءABC(
.)1(16 . جمهورية السودان العربية،الدراسات التجارية
 الندوة الثانية عشر لسبل تطوير املحاسبة في، "مدخل متكامل إلدارة التكالي ف في ظل املنافسة في الشركات الصناعية.)2010( . فؤاد، العفيري.8
. اململكة العربية السعودية. الرياض. جامعة امللك سعود. كلية إدارة األعمال."اململكة العربية السعودية
 ألغـراض إدارة الطاقـةTOC  ونظريـة القيـودRCA  " إطار مقترح لتحقيق التكامل بين مدخل محاسبة استهالك املـوارد.)2007( . أمجاد محمد، الكومي.9
. جامعـة عين شمس. كلية التجارة: املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة."بالوحدات االقتصادية
 ودوره في تحسينABC  ونظام الكلفة على أساس األنشطةTOC التكامل ما بين نظرية القيود،" 2002 ، هشام عمر. الحديدي، منى سالم. املعاضيدي.10
.)62( ، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية،"الربحية
(Doctoral "( وأثره على قياس ربحية املؤسسة االقتصاديةABC) " محاولة تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط.)2014(  خولة، وقيس.11
dissertation).
 لخدمات النقل ودوره في تحسين كفاءة قراراتABC  "تصميم نظام تكاليف على اساس االنشطة.)2017( . أمتثال، فيحاء وبجاي، يعقوب.12
.)41(12 : مجلة دراسات محاسبية ومالية."التسعير
ا
: املراجع األجنبية:ثانيا
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Abstract: This study aims to measure the effect of integration in the application of ABC and ABM on
resources management and improving financial performance in industrial companies. The study model
shows the independent variable (integration in the application of ABC and ABM) and the dependent
variables (resources management, and the financial performance) and the moderator variable (support
senior management).
The questionnaire was designed to measure the variables (integration in the application of the ABC and
ABM, resources management, and support senior management). As financial performance variable, it was
measured by the return on assets for each company for 2019, where the questionnaire distributed on the
25 industrial companies, they distributed randomly. (75) questionnaires distributed and (48)
questionnaires returned, which is (64%) get back.
The results of the study show that the average integration in the application of the ABC and the ABM in the
Jordanian industrial companies is 74.4%, and that there is an effect of integration in the application of the
two systems on the cost of the used resources. The study also showed that there is an effect of integration in
the application of the two systems on the cost of unused resources. Finally, the results of the study showed
that there is an effect of integration in the application of the two systems in improving the financial
performance of the Jordanian industrial companies.
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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور الجامعات السعودية في مواءمة مخرجات التعليم العالي وتحقيق متطلبات التنمية املستدامة وفق
رؤية ( )2030في اململكة العربية السعودية من وجهة نظر القيادية اإلدارية في جامعة القصيم .تكون مجتمع الدراسة من القيادات اإلدارية في
الجامعة ،وتكونت العينة من عدد ( )80من القيادات اإلدارية ،تم اختيارهم بالطريقة العمدية .تم إعداد استبانة مكونة من أربعة أقسام وتم
التأكد من صدقها وثباتها .واستخدم برنامج  SPSSملعالجة البيانات من خالل الساليب اإلحصائية ،واستخدم املنهج الوصفي التحليلي
ً
لتحقيق أهداف الدراسة .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :أوال :موافقة غالبية عينة الدراسة على بعض فقرات محاور جودة
املستوى النوعي للخريجين ،جودة البرامج التدريبية املقدمة ملؤسسات املجتمع ،االستشارية العلمية ،املشاريع العلمية ،والندوات واملؤتمرات
ً
املقدمة من الجامعة والتي تتوافق مع خطط التنمية املستدامة للدولة ومتوافقة ً
أيضا مع رؤية اململكة لعام  ،2030ثانيا :موافقة كل عينة
الدراسة بدرجة متوسطة على فقرات محور الدور الذي يمكن أن تسهم به الجامعات السعودية في تحقيق مواءمة مخرجاتها التعليمية مع
متطلبات التنمية املستدامة وفق رؤية  2030للمملكة العربية السعودية ،وذلك من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم ،حيث
ً
تراوحت نسب اإلجابات ما بين  %68إلى  ، %21ثالثا :أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة إجابات القيادات اإلدارية في
ً
جامعة القصيم تبعا ملتغير الجنس في محاور جودة االستشارات العلمية ،وجودة املشاريع العلمية ،وجودة البحث العلمي ،واملستوى الكلي،
ً
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة إجابات القيادات اإلدارية في جامعة القصيم تبعا ملتغير الجنس في محاور جودة املستوى
النوعي للخريجين وجودة املؤتمرات والندوات ،ويعود ذلك لالهتمام كل القيادات اإلدارية بالعملية التعليمية وتحسين مهارات الطالب
والطالبات ،وكذلك حضور املؤتمرات والندوات املتعلقة بتخصصاتهم.
أوصت الدراسة بضرورة التأكيد على مواءمة جودة خريجي الجامعة مع احتياجات ومتطلبات مؤسسات سوق العمل لسد هذه
االحتياجات من ناحية ،وضمان حصول الخريجين على فرص العمل املناسبة لتخصصاتهم ،ضرورة اهتمام الجامعة بالتحسين املستمر في
مجاالت جودة التعليم والسعي ملعالجة نقاط الضعف التي يتم اكتشافها ،وتنمية نقاط القوة بما يحقق التقدم العلمي املستمر.
الكلمات املفتاحية :املخرجات التعليمية؛ التنمية املستدامة؛ جودة التعليم.

املقدمة:

ً
من أهم مظاهر ثورة املعرفة واملعلوماتية التي نعيشها حاليا ،هو تحول املجتمع الحديث من مجتمع صناعي إلى مجتمع معرفي ،وظهور ما يعرف
باقتصاد املعرفة ،والذي يفرض على التعليم الجامعي ضرورة مراجعة أهدافه ،حيث أصبح من الضروري أن تنطلق تلك الهداف من مبدأ أن العرض
يخلق الطلب وليس العكس ،كما هو متبع به ً
حاليا وبشكل خاص في الدول النامية ،كذلك فإن العوملة وما نتج عنها من ظاهرة املنافسة العاملية ،فرضت
على املؤسسات التعليمية ضرورة القيام بمراجعة برامجها الكاديمية بشكل دوري ،والتحقق من جودة مخرجات الخريجين ،حيث أن االهتمام بجودة
مخرجات البرامج الكاديمية يعد بمثابة السس الالزمة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية لي دولة متقدمة كانت أو نامية( .عطية وزهران،
)1:2008
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وتعد العالقة بين التعليم الجامعي والتنمية عالقة تبادلية عضوية ،فالتنمية بمفهومها الشامل تركز على التحول في البناء االقتصادي واالجتماعي
واملعرفي والثقافي ،تؤدي إلى زيادة اإلنتاج وإشباع الحاجات الضرورية للفرد ،زيادة دخله ،تحقيق طموحه ،زيادة الخيارات املتاحة له ،ويعد التعليم
الجامعي العالي الركيزة الساسية للتنمية الشاملة بصفة عامة ،والتنمية البشرية بصفة خاصة( .داغر وآخرون)2034:2016 ،
لذلك تعمل مختلف الدول املتقدمة والساعية بجدية نحو التقدم املستمر على مراجعة نظمها التعليمية بصورة مستمرة ،وتعمل على تحسينها
ً
وتطويرها ،حتى وصلت إلى تبني مفاهيم الجودة وإدارة الجودة الشاملة نظرية وتطبيقيا ،واعتمدت مقاييس وأسس لقياس مواصفات مخرجاتها
التعليمية ،وضمان فاعلية البرامج الكاديمية في اكتساب املعارف واملهارات بل والكفايات التي تمكنها من تحقيق تقدمها ،واملساهمة الفاعلة في تقدم
بلدانها وتحقيق تنميها الفاعلة واملستدامة ،وضمان استقرارها االقتصادي واالجتماعي والسياس ي والمني(.املهنكر)1:2017 ،
لذا تركز هذه الدراسة على معرفة مستوى مواءمة الخريجين في جامعة القصيم ،لتحقيق أهداف التنمية املستدامة في الدولة ،وذلك من خالل
استطالع آراء القيادات اإلدارية في الجامعة ،والدور الذي يمكن أن تسهم به الجامعات السعودية في تحقيق مواءمة مخرجاتها التعليمية مع متطلبات
التنمية املستدامة وفق رؤية  2030للمملكة العربية السعودية.
مشكلة الدراسة:
ً
ً
قد شهدت الدول العربية نموا سريعا في التعليم العالي (من حيث تزايد عدد الجامعات ،عدد التخصصات الكاديمية ،عدد الطلبة املسجلين في
التعليم الجامعي) ،وفي الوقت نفسه تسعى هذه الدول إلى النهوض بعمليات التنمية في مختلف املجاالت ،المر الذي يجعلها في حاجة دائمة ملخرجات
تعليمية مؤهلة لدفع عملية التنمية واستدامتها .وتتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على دور الجامعات السعودية (جامعة القصيم كدراسة حالة) في
تحقيق مواءمة مخرجاتها التعليمية لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة ،حيث تظهر مؤشرات الربع الول من عام  12019وجود معدالت عالية
للبطالة بين خريجين الجامعات ،ضعف مهارات وقدرات الخريجين من القسام املختلفة وعدم مناسبتها الحتياجات سوق العمل ،وعمل الخريجين في
مهن غير متوافقة مع تخصصهم الكاديمي ،والذي أثر على تحقيق أهداف التنمية في اململكة.
ويتمثل التساؤل الرئيس ي للدراسة في :ما دور الجامعات السعودية في مواءمة مخرجات التعليم العالي لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة
وفق رؤية ( )2030في اململكة العربية السعودية؟
ويتفرع عن التساؤل الرئيس ي التساؤالت الفرعية في التالية:
السؤال الول :ما الجودة واملفاهيم املرتبطة بها؟
السؤال الثاني :ما املقصود بالتنمية املستدامة واملفاهيم املرتبطة بها؟
السؤال الثالث :ما أهمية التعليم العالي في تحقيق التنمية املستدامة؟
السؤال الرابع :ما مستوى مواءمة مخرجات التعليم العالي لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة في اململكة العربية السعودية؟
السؤال الخامس :ما الدور الذي يمكن أن تسه م به الجامعات السعودية في تحقيق مواءمة مخرجاتها التعليمية مع متطلبات التنمية املستدامة وفق
رؤية  2030للمملكة العربية السعودية؟
السؤال السادس :ما مستوى مواءمة مخرجات التعليم العالي من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم مع متطلبات التنمية املستدامة وفق
ً
رؤية  2030للمملكة ،وذلك تبعا ملتغير الجنس وسنوات الخبرة؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق اآلتي:
 .1التعرف على مفاهيم الجودة ،وجودة املخرجات التعليمية واملفاهيم املرتبطة بها.
 .2التعرف على مفاهيم التنمية املستدامة وأهمية التعليم العالي في تحقيق التنمية املستدامة في الدولة.
 .3تحديد مستوى مواءمة مخرجات التعليم العالي لحاجات سوق العمل ومتطلبات تحقيق التنمية املستدامة.
 .4التعرف الدور الذي يمكن أن تسهم به الجامعات السعودية في تحقيق مواءمة مخرجاتها التعليمية مع متطلبات تحقيق التنمية املستدامة وفق
رؤية  2030للمملكة العربية السعودية.

 1معدل البطالة ،الهيئة العامة لإلحصاء ،اململكة العربية السعودية ،https://www.stats.gov.sa/ar/820 ،تم االطالع في .2020/2/12
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أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في التعرف على دور الجامعات السعودية في تحقيق مواءمة مخرجاتها التعليمية مع متطلبات التنمية املستدامة وفق رؤية
( )2030في اململكة العربية السعودية ،من خالل ما تمثله الفكار التي تناولتها الدراسة من مساهمة علمية ،قد تفيد في التوصل إلى نتائج يمكن
االستفادة منها في تطوير النظام التعليمي الجامعي في اململكة ،وذلك وفق رؤية متكاملة ومحددة املعالم والهداف ،وتكون املخرجات التعليمية مؤهلة
وقادرة على املساهمة في تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعمل على استدامتها.
حدود الدراسة:
الحدود املوضوعية :اقتصرت هذه الدراسة في التعرف على الدور الذي يمكن أن تسهم به الجامعات السعودية في تحقيق مواءمة مخرجاتها
التعليمية مع متطلبات تحقيق التنمية املستدامة وفق رؤية  2030للمملكة.
الحدود املكانية :دراسة حالة لدور جامعة القصيم في تحقيق مواءمة مخرجاتها التعليمية مع متطلبات التنمية املستدامة وفق رؤية ()2030
للمملكة.
الحدود البشرية :تتمثل عينة الدراسة في عينة عمدية من القيادات اإلدارية (عمداء ،وكالء ،ورؤساء القسام ومسئولو أقسام الجودة) من عدة
كليات في جامعة القصيم.
الحدود الزمنية :أجريت الدراسة امليدانية على الجامعة من شهر ديسمبر  2019إلى شهر فبراير 2020م من خالل االستبيان املعد لهذه الدراسة.
مصطلحات الدراسة:
مخرجات التعليم العالي :مجموعة من املعارف واملهارات والتصرفات التي يجب أن يتقنها املتعلم خالل العملية التعليمية لتؤهله للتفاعل مع متطلبات
سوق العمل املختلفة( .الدلو)52:2017 ،
التنمية املستدامة :تعني االستخدام المثل لجميع املوارد املتاحة سواء البشرية أو املادية وغيرها للمستقبل البعيد ،مع التركيز على حياة أفضل ذات
قيمة عالية لألجيال القادمة في الحاضر واملستقبل( .الطويل وأغا)8:2010 ،
الجودة في التعليم :هي عملية استيفاء النظام التعليمي للمعايير وامل ستويات املتفق عليها لكفاءة النظام التعليمي وفاعليته بمختلف عناصره
(املدخالت ،العمليات ،املخرجات ،البيئة) ،بما يحقق أعلى مستوى من القيمة والكفاءة والفاعلية لكل من أهداف النظام وتوقعات طالبي الخدمة
التعليمية( .الخميس ي)5:2007 ،

املبحث األول :اإلطار النظري والدراسات السابقة
املطلب األول :اإلطارالنظري
ا
أوال  :املفاهيم األساسية للجودة وأهدافها ومفهوم املخرجات التعليمية:
 .1املفاهيم األساسية للجودة
عرف "العزاوي" عن املنظمة الدولية للتوحيد والقياس ) (ISOالجودة بأنها الدرجة التي تشبع فيها الحاجات والتوقعات الظاهرية والضمنية من
ً
خالل جملة من الخصائص الرئيسية مسبقا( .العزاوي)5:2008 ،
ً
وعرف "عيسان "2:2017 ،الجودة في التعليم بأنها ترجمة احتياجات وتوقعات الطالب إلى خصائص محددة تكون أساسا لتعميم الخدمة التربوية
وتقديمها للطالب بما يوافق تطلعاتهم.
وتعرف الجودة الكاديمية :بأنها مدى نجاح الفرص التعليمية املتاحة أمام الطالب في مساعدتهم على تحقيق الدرجات العلمية املنشودة ،والعمل
على ضمان توفر التدريس املناسب والفعال ،واملساندة ،والتقييم ،والفرص التعليمية املالئمة والفعالة(Aitken and McAllister, 2018:3) .
يرتبط املستوى النوعي للخريجين بقدرات الطلبة على متابعة وفهم السس واملبادئ املهنية ،وكذلك فهم وسائل تطبيقها في ميادين العمل ،ويتزامن
ً
ذلك مع توسع الفكر الشامل وتعدد الدوار وكذلك توسع فكر الخريج ليصبح قائدا ذا منظور استراتيجي واهتمام كامل بكل العمليات واملمارسات
اإلدارية ملنظمات العمال( .الطائي وآخرون)192:2005 ،
 .2أهداف تحسين جودة التعليم العالي( :فضيل)5:2015 ،
إن الهدف الساس ي من تطبيق عملية تحسين الجودة في الجامعات هو تطوير جودة الداء والخدمات وخفض تكاليف الوقت والجهد الضائعين،
وتحسين الخدمات املقدمة للطالب وكسب رضاهم ،وتشمل أهداف تحسين جودة التعلم العالي الفوائد التالية:
539
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• خفض التكاليف :إن الجودة تتطلب عمل الشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة من أول مرة ،ويعني هذا تقليل الشياء التالفة ،أو إعادة
إنجازها وبالتالي تقليل التكاليف.
• تقليل الوقت :فاإلجراءات التي وضعت من قبل املؤسسات التعليمية إلنجاز العمل للطالب قد ركزت على تحقيق الهداف ومراقبتها ،وبالتالي يتم
تقليل الوقت الالزم إلنجاز العمال.
• تحقيق الجودة :تطوير املنتجات والخدمات حسب رغبة الطالب ،حيث إن عدم االهتمام بالجودة يؤدي إلى زيادة الوقت في أداء وإنجاز املهام
وزيادة أعمال املراقبة.
• زيادة الكفاءة :عن طريق التعاون بين اإلدارات وتشجيع العمل الجماعي.
• تعليم اإلدارة والعاملين كيفية تحديد وترتيب وتحليل املشاكل وتجزئتها إلى أجزاء أصغر حتى يمكن السيطرة عليها.
 .3مفهوم املخرجات التعليمية
َّ
َّ
ً
مهارات ومعارف وفهما أكثر مما كانوا يملكون في السابق،
تعرف املخرجات التعليمية بأنها نتيجة التعليم والتدريب املنهي ،حيث يكتسب الناس
ٍ
وبذلك تمثل مخرجات التعليم والتدريب املنهي القيمة املضافة لعملية التعليم والتدريب( .بافضل والغامدي)5:2015 ،
ويقصد بجودة مخرجات التعليم العالي :تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن املعايير الكاديمية املتوافقة مع رسالة املؤسسة التعليمية ،قد تم
تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذي يتوافق مع املعايير املناظرة لها سواء على املستوى القومي أو العاملي ،وأن مستوى جودة فرص التعلم
والبحث العلمي واملشاركة املجتمعية وتنمية البيئة تعد مالئمة أو تفوق توقعات كافة أنواع املستفيدين النهائيين من الخدمات التي تقدمها املؤسسة
التعليمية( .داغر وآخرون)4:2016 ،
وتتمثل أنواع املخرجات التعليمية في التالي( :داغر وآخرون)4:2016 ،
• املخرجات املعرفية ) :(Cognitive Outcomesوتشمل جميع املخرجات املرتبطة باملحتوى العلمي كاملعارف والعمليات الذهنية التي يقوم بها
الطلبة ،كالتذكر ،والفهم ،والتحليل ،والتفسير.
• املخرجات املهارية أو النفس حركية :وتشمل جميع املهارات والسلوكيات والنشطة الحركية التي يمكن أن يؤديها الطالب بعد انتهاء عملية التعلم
كالكتابة والرسم وإجراء التجارب وغيرها.
ً
• املخرجات الوجدانية ) :(Affective Outcomesوتشمل االتجاهات وامليول والقيم التي سيكتسبها الطلبة نتيجة ملا تلقاه كأخالقيات املهنة والقدرة
على التكيف ومهارات حياتية كالتواصل ،والتعلم مدى الحياة ،واحترام الرأي الخر وغيرها.
 .4مداخل قياس الجودة في التعليم العالي:
تتضمن مداخل قياس الجودة في التعليم العالي مداخل متعددة ،من أبرزها ما یلي( :حميدة وعرابي)2015 :8-6 ،
•

•
•

•
•

•

قياس الجودة بداللة املدخالت :یستند أصحاب هذا املدخل إلى فكرة مؤداها إمكانية اعتبار املدخالت أو املوارد جوهر التعليم وجودته ،حيث
إذا كان معدل إنفاق مؤسسة تعليمية ما لكل طالب أكبر من مؤسسة أخرى ،تكون هذه املؤسسة أعلى جودة ،واملؤسسة التعليمية إذا توافر لها
البناء الصالح بمعداته وتجهيزاته ،والساتذة الكفاء والقوانين.
قياس الجودة بداللة العمليات :ركز أصحاب هذا املدخل بشكل أساس ي على العمليات ،دون إغفال املدخالت واملخرجات مع تتبعهم وتركيزهم
على عالقات " السبب  -النتيجة " وكان اهتمامهم ينصب على حجم الدفعة الدراسية ،ونسبة الساتذة إلى الطلبة ومدة السنة الدراسية.
ً
ً
قياس الجودة بداللة املخرجات :یركز هذا املدخل في الغالب على نواتج التعليم ومخرجاته ویعدها مقياسا جیدا للجودة ،لنه یؤكد على أهمية ما
ً
یتعلمه الطالب بالفعل بدال من تكلفة تعليمه ،وتشير الدالئل إلى أن أغلبية أصحاب هذا املدخل قد اعتمدوا على التحصيل الدراس ي كمقياس
للجودة وبخاصة عند املقارنة بين املؤسسات التعليمية.
ا
قياس الجودة وفقا آلراء الخبراء (مدخل السمعة) :یعتمد هذا املدخل على آراء الخبراء (عمداء ،أساتذة ،مسئولين في الوكاالت ،باحثين،)...،
التخاذ تقديرات جودة البرامج لنهم القدر على اتخاذ مثل هذه الحكام.
قياس الجودة بداللة الخصائص املوضوعية :یرى أصحاب هذا املدخل أن الفضل لقياس الجودة هو محاولة بذل الجهد الشتقاق خصائص أو
سمات موضوعية للعملية التعليمية وتحديدها ،وعلى قدر توافر هذه املؤشرات تكون جودة التعليم ،وقد أسهم أصحاب هذا املدخل في تحديد
العديد من السمات والخصائص املرتبطة بالتعليم ذو الجودة العالية.
ً
قياس الجودة من املنظور الشمولي :يتم التركيز على أغلب مكونات وعناصر العملية التعليمية فضال عن العالقات بين مكونات النظام التعليمي
(مدخالت ،عمليات ،مخرجات ،وتغذية عكسية) بعضها البعض وبين التعليم واملجتمع .ویتطلب تطبيق املدخل الشمولي تعاون الباحتين في
التخصصات املختلفة في التعليم.
540
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ا
ثانيا :املفاهيم األساسية للتنمية:
 .1مفاهيم التنمية والتنمية املستدامة
يعرف "عارف "2:2018 ،التنمية بأنها عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين؛ بهدف إكساب ذلك املجتمع القدرة على
التطور الذاتي املستمر بمعدل يضمن التحسن املتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده ،بمعنى زيادة قدرة املجتمع على االستجابة للحاجات الساسية
والحاجات املتزايدة لعضائه؛ بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات؛ عن طريـق الترشيد املستمر الستغالل املوارد االقتصادية املتاحـة،
وحـسن توزيـع عائـد ذلـك االستغالل.
ويعرف "السبتي "3:2004 ،التنمية بأنها عملية شاملة ومستمرة وموجهة وواعية تمس جوانب املجتمع جميعها ،وتحدث تغيرات كمية وكيفية
وتحوالت هيكلية تستهدف االرتقاء بمستوى املعيشة لكل أفراد املجتمع والتحسن املستمر لنوعية الحياة فيه.
ويعرف "الكرد "5:2018 ،التنمية املستدامة بأنها هي عملية مستمرة في مجال التنمية االقتصادية والعلمية واالجتماعية تساعد احتياجات
ً
اإلنسان الحالي دون املساس بحاجاته مستقبال.
 .2أهداف التنمية املستدامة:
بين (الطويل وأغا )9:2010 ،أهداف التنمية املستدامة باآلتي:
• إيجاد التوازن بين االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،مما يسمح بالعيش الكريم للجيل الحالي ولألجيال القادمة ،فهي تعتمد على
املنهج الشامل وطويل املدى في تطوير وتحقيق مجتمعات سليمة تتعامل مع النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية دون استنزاف للموارد
الطبيعية والساسية.
• حماية وتعزيز ما نمتلكه من مصادر عبر التغير املنظم آلليات تطويرنا واستخدامنا للتقنية ،فالدول بحاجة إلى أن تلبي احتياجاتها الساسية من
فرص عمل وغذاء وطاقة ومياه ،وإذا كنا نفكر بذلك بطريقة مستديمة ال بد من تحديد مستويات من النمو السكاني ،هذا املنهج يكفل املحافظة
على نمو اقتصادي ويحقق للدول النامية نمو بمساواة مع الدول املتقدمة.
 .3أهمية التنمية املستدامة( :الكرد)10:2018 ،
• زيادة الدخل القومي الحقيقي وتقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات.
• رفع مستوى املعيشة ،ومعالجة مشكلة الفقر وسد حاجات.
• التوسع في الهيكل اإلنتاجي وبالتالي زيادة الدخل الفردي والوطني.
• إعادة توجيه التكنولوجيا ودمج البيئة واالقتصاد في صنع القرار.
• تأمين الحصول على املياه الكافية واملحافظة عليها.
• حماية صحة البشر وضمان الحماية الكافية للموارد البيولوجية.
• ضمان استعمال مستدام للموارد الطبيعية الضرورية للنمو االقتصادي.
• االستعمال الكفء للطاقة وخفض اآلثار املترتبة عن استعمالها السيئ.
 .4أهمية التعليم العالي في تحقيق التنمية املستدامة:
تتمثل أهمية التعليم في تحقيق التنمية املستدامة في اآلتي( :الطويل وأغا)8:2010 ،
• إن التعليم من أجل التنمية املستدامة يعطي وجهة جديدة للتعليم والتعلم للجميع ،فهو يروج لتعليم بجودة أفضل يستوعب الجميع بال استثناء.
•
•
•
•

إن التعليم من أجل التنمية املستدامة يساعد املجتمعات على التصدي للعديد من الولويات واملشكالت ،مثل آثار الكوارث ،أزمات الغذاء،
املخاطر الصحية.
يستند التعليم من أجل التنمية املستدامة إلى قيم العدالة واإلنصاف ،والتسامح ،واالكتفاء واملسؤولية ،حيث يعزز التالحم االجتماعي،
والتخفيف من وطأة الفقر ،وحماية البيئة وإصالحها.
يركز التعليم من أجل التنمية املستدامة على املناهج الخالقة النقدية ،والتفكير البعيد املدى ،كما يشدد على الترابط بين البيئة واالقتصاد
والتنوع.
التعليم من أجل التنمية املستدامة وثيق الصلة باحتياجات السكان ،فهو يوفر املهارات الالزمة إليجاد الحلول ملشاكلهم ويستفيد من املعارف
املتوافرة في الثقافات والتقنية الجديدة.
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املطلب الثاني :الدراسات السابقة
ا
أوال :الدراسات العربية:
• هدفت دراسة الكرد ( :)2018إلى التعرف مفهوم التنمية املستدامة وأهميتها ،ومتطلبات عملية ربط الجامعات الفلسطينية بعملية التنمية
املستدامة ،وكذلك التحديات التي تواجه الجامعات الفلسطينية في تحقيق التنمية املستدامة .أثبتت الدراسة أن االهتمام برأس املال الفكري
والعمل على توجيه البحث العلمي ،وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ،وكذلك توطيد العالقات الخارجية بين الجامعات الفلسطينية
ً
والجامعات الدولية والتعليم القائم على اإلبداع واالبتكار ،وأيضا تحويل دور الجامعات من التركيز على التوظيف إلى التركيز على مبدأ خلق فرص
العمل مما يساهم في تعزيز التنمية املستدامة.
• هدفت دراسة املهنكر ( :)2017إلى التعرف على جودة التعليم وأثرها في تحقيق التنمية املستدامة في بلدان املغرب العربي ،من خالل التعرف على
أهمية التعليم في تحقيق التنمية املستدامة ،مفهوم الجودة في التعليم ،أثر جودة التعليم في تحقيق التنمية املستدامة في بلدان املغرب العربي،
التحديات التي تواجه بلدان املغرب العربي في تحقيق الجودة في نظمها التعليمية ،وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها :ضرورة االهتمام بكافة
مكونات العملية التعليمية من مدخالت وعمليات ومخرجات ،وتحديد معايير ومواصفات لكل هذه املكونات ،أن بلدان املغرب العربي رغم ما حققته
من إنجازات تعليمية ،وما سنته من تشريعات في مجال التنمية املستدامة إال أنها أخفقت في برامجها التنموية وال زالت تعاني العديد من املشاكل
خاصة .وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في فلسفة ورؤية النظام التعليمي وتطويرها بما يتوافق مع الغايات الكبرى للمجتمع ،ويستجيب
لتطورات العصر.
• هدفت دراسة داغر ( :)2016إلى التعرف على درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي الردني لحاجة سوق العمل ،من وجهة نظر إداري مؤسسات
املجتمع املحلي في الردن ،اقتراح حلول قد تفيد في االرتقاء بمخرجات التعليم العالي في الردن ،بما يواءم حاجة سوق العمل .وأظهرت نتائج الدراسة
ً
أن تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة مواءمة مخرجات التعليم العالي الردني لحاجة سوق العمل ،كان متوسطا ،كما أظهرت النتائج عدم وجود
ًّ
محور
إحصائيا في درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي الردني لحاجة سوق العمل ،من وجهة نظر إداري مؤسسات املجتمع املحلي لكل
فروق دالة
ٍ
وفق متغير (نوع الوظيفة) .وتوصلت الدراسة إلى اقتراح حلول قد تفيد في االرتقاء بمخرجات التعليم العالي في الردن ،بما يواءم حاجة سوق العمل.
• هدفت دراسة الدلو ( :)2016إلى وضع استراتيجية مقترحة ملواءمة مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل في فلسطين ،التعرف إلى واقع
مخرجات التعليم العالي وواقع املواءمة بين مخرجات التعليم العالي ،وسوق العمل الفلسطيني في محافظات غزة ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج من
أهمها أن خريجي برنامج الصيدلة قد اكتسبوا مجموعة من املهارات بالشكل املعقول ،مع تدني ملحوظ في مستوى اكتسابهم ملجموعة من املهارات
الذهنية والحياتية الذي احتل املرتبة الخيرة بين املجاالت املهارية بنسبة ( )%62صعوبة حصول الخريج على التدريب الجيد والالزم بعد التخرج،
وجود فجوة كبيرة بين التعلم املكتسب في الجامعة واالحتياجات املطلوبة في مكان العمل ،ووجود تفاوت كبير في قدرات أعضاء الهيئة التدريسية.
وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على املهارات الذهنية واملهنية لرفع كفاءة الخريجين لتوائم مع سوق العمل ،ووضع الخطط الكاديمية ملؤسسات
التعليم العالي بمشاركة القطاع الخاص لتعزيز املواءمة بين املخرجات التعليمة وحاجة سوق العمل.
• هدفت ورقة سالم وسراي(  :)2016إلى التعرف على مفاهيم الجودة والجودة الشاملة ،إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي ،وأخير أثر تطبيق
مدخل إدارة الجودة الشاملة في قطاع التعليم العالي ،ودورها في االرتقاء باملستوى الكاديمي لكل من الطالب وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها :يمكن تطبيق إدارة الجودة الشاملة على املؤسسات التي تهدف للربح ،كما يمكن تطبيقه على املؤسسات غير الهادفة
للربح ،يساعد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي على زيادة اإلنتاجية ،وتقليل التكاليف ،وتحسين جودة مخرجات العملية
التعليمية وتمكينها من تحقيق التميز ،إن تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة يمكننا من تحقيق أهداف التعليم في رفع املستوى التعليمي ملخرجات
مؤسسات التعليم العالي.
• هدفت دراسة أبو عودة ( :)2016إلى معرفة مدى مالئمة مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل الفلسطيني :حالة دراسية كليات التجارة
في قطاع غزة ،تم اختيار عينة مكونة ( )275من الطالب خريجي كليات التجارة واملشرفين الكاديميين في هذه الجامعات ،وعينة ثانية من ()50
مؤسسة من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاعات الخرى التي ممكن أن يعمل بها خريجو كليات التجارة .توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها
أن نسبة البطالة في كليات التجارة حسب عينة الدراسة قاربت ،%62ضعف اهتمام السلطة بتوفير فرص عمل وتقدير حجم ونوعية االحتياجات
املستقبلية من العمالة .أوصت الدراسة بضرورة زيادة التعاون بين القطاع العام والخاص والجامعات الفلسطينية ملساعدة الخريجين على إيجاد
فرص عمل.
• هدفت دراسة عبد الحسين ( :)2015إلى التعرف على مفهوم الجودة الشاملة ،التعرف على املعايير الكاديمية لهيئة ضمان الجودة البريطانية،
وإجراء دراسة ميدانية على طلبة جامعة بابل بالعراق (كلية التربية للعلوم اإلنسانية ،وكلية التربية للعلوم الصرفة) ،وذلك لقياس مستوى جودة
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ً
مخرجات التعلم املقصودة لدى طلبة الجامعة ،وقياس الفروق ذات الداللة اإلحصائية في جودة مخرجات التعلم املقصودة لدى الطلبة وفقا
ً
للتخصص والجنس .وتوصلت الدراسة أن مستوى جودة مخرجات التعلم املقصودة دالة إحصائيا ،فروق جودة مخرجات التعلم املقصودة وفق
ً
متغير الجنس والتخصص غير دالة إحصائيا ،وأوصت الدراسة بضرورة دعم إدارة الجامعة لضمان جودة مخرجاتها وتحسينها.
• هدفت دراسة "فضيل ( :)2015إلى التعرف على دور جودة التعليم في املواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل في الدول
العربية ،أهمية وأهداف تحسين الجودة في التعليم العالي ،مدى مواكبة الجامعات لسرعة اقتصاد املعرفة ،املشاكل التي يعرفها سوق العمل والتي
تحول دون توظيف حملة الشهادات الجامعية .من بين النتائج التي توصل لها البحث ،أن كفاءات الخريجين ال تتالءم في أغلب الحيان مع متطلبات
سوق العمل نتيجة أن السوق يطلب مؤهالت أعلى ،وجود انفصام واضح بين السياسات املتبعة واملناهج الدراسية في الجامعات العربية ،بحيث
هناك إفراط من جهة في بعض التخصصات التي نتج عنها تضخم كبير لدى طالبي الوظائف ،ومن جهة أخرى هناك عدم االهتمام بتكوين العدد
الكافي من الخريجين في تخصصات أخرى.
• هدفت دراسة الغنبوص ي ( :)2013إلى التعرف على مدى تطابق الوظائف التي شغلها خريجو جامعة السلطان قابوس مع تخصصاتهم الكاديمية،
ً
ً
ً
والبالغ عددهم  7718خريجا وخريجة ،وهم يمثلون مجتمع الدراسة .وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها ،وجود تطابقا بدرجة كبيرة جدا بين بعض
التخصصات الفنية والوظائف ،وتطابق بعض التخصصات اإلدارية واملالية من الخريجين مع وظائف سوق العمل إال أنها كانت بنسب متدنية ،كما
وجد أن نسب التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص مقبولة دون وجود فارق كبير بينهما في نسبة التوظيف ،مع تطابق تخصصات اإلناث مع
الوظيفة في القطاع الحكومي بنسبة عالية مقارنة بالذكور.
• هدفت دراسة الظاملي وآخرون ( :)2012إلى قياس جودة مخرجات التعليم العالي من وجهة نظر الجامعات وبعض مؤسسات سوق العمل :دراسة
تحليلية في منطقة الفرات الوسط بالعراق .تكونت عينة البحث من فئتين :فئة من داخل الجامعة واملتمثلة بعينة الكادر التدريس ي لبعض الكليات
في جامعات الفرات الوسط ،أما الفئة الثانية من مدراء ومسؤولي معظم مؤسسات سوق العمل في منطقة الفرات الوسط .وتوصلت الدراسة إلى
عدد من االستنتاجات كان أهمها تفاوت وجهات نظر فئتي عينة البحث ،فالعينة من مسئولي مؤسسات سوق العمل كانت نظرتها سلبية لجودة عدة
أنواع من مخرجات الجامعة ،أكدت كال فئتي العينة أن جودة املستوى النوعي للخريجين التي تعد الكثر أهمية في مخرجات مؤسسات التعليم العالي
هي بمستوى متدني.
• هدفت دراسة الرواشدة ( :)2012إلى التعرف على العالقة بين التعليم العالي والتنمية االقتصادية واالجتماعية في الردن ،دور التعليم العالي في
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والتحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في الردن في تحقيق متطلبات التنمية االقتصادية
واالجتماعية .وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها ،وجود قصور في مجال الدراسات الخاصة والبحاث العلمية بتطوير الهياكل والدراسات التربوية،
وجود ضعف بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية االجتماعية واالقتصادية .وأوصت الدراسة بضرورة تنمية القدرات اإلبداعية ،ضرورة
ً
إعطاء التعليم الفني والتقني دعما وعناية إلحداث طفرة في هذا التعليم.
• هدفت دراسة العتيبي ( :)2011إلى وصف وتحليل تشخيص مشكلة عدم املواءمة أو التوافق بين مخرجات التعليم العالي باململكة العربية
السعودية واحتياجات سوق العمل ،والتعرف على متطلبات قطاع العمال من مؤسسات التعليم العالي .كما سعت الدراسة إلى التعرف على
ً
اإلحصاءات والبيانات واملعلومات املنشورة عن التخصصات املتاحة بالجامعات وأعداد املستجدين واملقيدين واملتخرجين منها طبقا ملستوى التعليم
العالي املتحقق .وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها وجود ضعف نسبي في مخرجات التعليم العالي من التخصصات العلمية التطبيقية باملقارنة مع
التخصصات النظرية ،وأوصت الدراسة بضرورة توفير الحوافز للتخصصات التي تقابل احتياجات سوق العمل ،ضرورة االهتمام بالجودة النوعية
للطالب بتخريج كوادر ذات قدرات ومهارات مناسبة ،وضرورة إعادة النظر ومشاركة القطاع الخاص في تحديد املناهج الحالية في الجامعات.
• هدفت دراسة ناصر ( :)2011إلى التعرف على التحديات التي تواجه مخرجات التعليم العالي في أفريقيا ،تحديد الرؤية التربوية للوفاء بمتطلبات
التنمية املستدامة وربط خطط التعليم العالي بمتطلبات التنمية املستدامة ،جهود املجتمع املدني في ربط التعليم العلي بمتطلبات التنمية
املستدامة .أوصت الدراسة بضرورة إقامة جامعات نوعية تتميز في مجاالت معينة من التخصص لخدمة نشاطات استراتيجية في مجاالت التنمية
الشاملة ،إقامة شبكات تحالفات بين املنظمات غير الحكومية وبعضها البعض ،وقيام املجتمع املدني بأدوار مكملة للجهات الحكومية وموازية لها
لتحقيق املزيد من التنمية.
• هدفت دراسة الطويل وأغا ( :)2010إلى تحديد أثر متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التنمية املستدامة في التعليم العالي من وجهة نظر القيادات
اإلدارية في جامعة املوصل ،توضيح أهمية الجودة بوصفها سالح تنافس ي يمكن املنظمة من البقاء والنمو ،إلدارة الجودة الشاملة دور رئيس ي في
التعليم العالي في النهوض بمستوى الجامعات إلى مصاف الجامعات العاملية وذلك من خالل االرتقاء والتحسين املستمر لعضاء الهيئة التدريسية
والطلبة واملناهج الدراسية واإلدارة الجامعية .توصلت الدراسة إلى نتائج منها ،وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين متطلبات إدارة الجودة
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ً
الشاملة مجتمعة والتنمية املستدامة في الجامعة قيد البحث ،وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين كل متطلب من متطلبات إدارة الجودة
ً
الشاملة وبعد التنمية املستدامة في الجامعة قيد البحث ،تحقق وجود تأثير معنوي ملتطلبات إدارة الجودة الشاملة مجتمعة في التنمية املستدامة في
الجامعة قيد البحث.
• هدفت دراسة صبري ( :)2009إلى تقديم تجربة التعليم الجامعي الخاص في الردن وتحليل معايير االعتماد والجودة التي تخضع لها هذه الجامعات،
التعرف على التحديات الراهنة واملستقبلية التي يواجهها هذا القطاع .وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها :وجود العديد من التحديات التي تواجه
التعليم العالي الردني منها ،تزايد عدد الجامعات دون أن يتاح لها ترسيخ بنيتها املؤسسية مما أدى إلى تدني مقومات الجودة والداء النوعي لهذه
املؤسسات ،تحدي املواءمة مع متطلبات السوق العاملية واإلقليمية ،تحدي االبتكار واإلبداع الذي ال يمكن تحقيقه بدون استقاللية الجامعات.
وأوصت الدراسة بضرورة االستمرار في ضبط جودة التعليم ونوعيته واالرتقاء بمستواه ،ليتالءم مع احتياجات السوق املحلية واإلقليمية والعاملية.
• هدفت دراسة محمود وقدروي ( :)2005إلى توضيح واقع التعليم وسماته التقليدية واملعاصرة وتشخيص بعض أوجه التحديات ذات الصلة
بمواصفات ونوعية الخريجين مقارنة باحتياجات سوق العمل في التخصصات اإلدارية واالقتصادية في العراق .وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها:
اتفاق بيئة العمل عن وجود سلبيات في عدد من الخصائص واملهارات للتخصصات املبحوثة ،اتفاق حقل العمل على توفر مجموعة من الخصائص
والقدرات اإليجابية العالية لدى خريجي االختصاصات املبحوثة ،إذ أشارت النتائج إلى تميز الخريجين باملهارة والقدرة على كتابة التقارير بأسلوب
علمي ،وااللتزام والجدية في العمل ،وقابليتهم للتعلم والتطوير.
ا
ثانيا :الدراسات األجنبية:
• هدفت ورقة ) (Cleary and Noy, 2014إطار عمل مقترح ملواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل في الواليات املتحدة المريكية،
التعريف بمؤسسات التعليم العالي ،جودة خريجي التعليم العالي ،مفهوم مواءمة متطلبات سوق العمل والنشطة والعمليات الالزمة لتحقيقها،
والنتائج الواجب توافرها في خريجي التعليم العالي ليتوافقوا مع متطلبات سوق العمل.
وتوصلت الدراسة لنتائج منها :أنه يوجد العديد من املقاييس لتحديد الشواغر الوظيفية ومدى مواءمة مهارات الخريجين لهذه الشواغر ،تعد
مقاييس النتائج املتعددة ضرورية لتقييم مواءمة سوق العمل ،تختلف مقاييس وأهداف مواءمة سوق العمل بشكل كبير وتعكس توازن املصالح بين
أصحاب سوق العمل.
• هدفت دراسة )  (Madgali and Taylor, 2015إلى التعرف على النظمة التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي ،واحتياجات سوق العمل،
والفرص والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ،وفحص العالقة بين جودة التعليم العالي والتنمية االقتصادية ،وعرض النظمة
والسياسات التعليمية الفعالة في كل من اململكة املتحدة وأملانيا ،وتقديم إرشادات حول كيفية تطبيق هذه الخبرة في دول مجلس التعاون الخليجي
من أجل مواءمة النظمة التعليمية مع احتياجات سوق العمل .توصلت الدراسة لنتائج منها ،زيادة التركيز على تنمية املهارات ضمن برامج الدرجات
العلمية ،زيادة نطاق البرامج املهنية ،زيادة إشراك أصحاب العمل والهيئات الخارجية في تطوير البرامج واملناهج الدراسية ،التركيز على تطوير التعلم
مدى الحياة ،إنشاء هياكل وهيئات تنظيمية جديدة لضمان الجودة والتطوير ،السعي للحصول على مؤهالت جديدة في مجال العلوم والتكنولوجيا
والهندسة.
• هدفت دراسة ) (Anastasiu Livia et al, 2017التعرف على أسباب انتشار البطالة بين خريجين الجامعات التقنية في رومانيا ،وأسباب عدم
التوازن بين توقعات أصحاب العمل فيما يتعلق بمهارات الخريجين وما يحصلون عليه ً
حقا من املدرسة .تم اقتراح نظام وحدة نمطية متعدد
التخصصات ،حيث يقوم املرشدين القادمين من الشركات املشاركة في تدريس دورات وتطبيقات طوعية أو اختيارية في املجاالت التي لديهم خبرة فيها
لتطور مهارات طالب تخصص الهندسة املدنية في الجامعة التقنية  .Cluj-Napoca Romaniaتوصلت الدراسة إلى نتائج منها ،هناك حاجة للتعاون
بين الجامعات وبيئة العمال من أجل مواءمة التدريس الجامعي مع احتياجات سوق العمل ،يقدم موظفو الجامعة املعرفة والنتائج العلمية التي قد
تساعد الشركات في استخدام مواد وتقنيات جديدة لتحقيق التنمية املستدامة.
• هدفت دراسة ) (Berse, 2018إلى استعرض اآلليات الرئيسية التي أنشأتها رابطة أمم جنوب شرق آسيا لتعزيز التنسيق فيما بينها ،والتحديات التي
تؤثر على التنسيق اإلقليمي للتعليم العالي في دول اآلسيان .تم دراسة تجربة الفلبين فيما يتعلق بضمان الجودة للمخرجات التعليمية وذلك من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطالب .وأظهرت النتائج أنه في حين أظهرت الحكومة استجابة كافية اللتزاماتها اإلقليمية من خالل
التشريعات واإلصدارات اإلدارية ،إال أنها بحاجة إلى بذل املزيد من الجهد إلظهار التزامها وضمان مشاركة جميع مؤسسات التعليم العالي في عملية
تحقيق جودة مخرجاتها التعليمية.
• هدفت ورقة ) (Boccanfuso and et al, 2015تحليل اآلثار قصيرة املدى إلصالح التعليم العالي وأثره على توفير فرص في سوق العمل للعمال ذوي
املهارات العالية في السنغال .توصلت الدراسة إلى أن مبادرات اإلصالح املقترحة أدت إلى زيادات كبيرة في معدل التوظيف في قطاع الخدمات
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والحكومة ،وأن إجراء تحسينات على جودة التعليم العالي يمكن أن يكون لها آثار إيجابية كبيرة ليس فقط على نتائج سوق العمل لألفراد املدربين في
الجامعة ،ولكن ً
أيضا على معدل التسرب وااللتحاق بالجامعة ،وهذا يحقق النمو االقتصادي على املدى الطويل.
• هدفت ورقة ) (Trunina and Khovrak, 2019إلى اقتراح نموذج لتعزيز التنسيق والتعاون بين أصحاب سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي،
وذلك لتحقيق أهداف التنمية اإلقليمية املستدامة .أظهرت نتائج الدراسة أن النموذج املقترح يساعد على إظهار التعاون بين الجامعات والشركات،
تكوين كفاءات ومتخصصين كأساس لضمان جاذبيتهم في سوق العمل ،تكوين إدارة فعالة لألنشطة التعليمية على أساس منهجي ،ويحسن جودة
التعليم ،ويساهم في التنمية اإلقليمية املستدامة.
التعليق على الدراسات السابقة:
• يتضح من خالل أهداف الدراسات السابقة ونتائجها ،أنها تتفق مع الدراسة الحالية في جوانب وتختلف معها في جوانب أخرى ،حيث تتفق
الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناول املفاهيم املرتبطة باملخرجات التعليمية ومواءمتها لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة ،وتختلف
معها في نوعية عينة الدراسة.
• تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة التي تناولت مفاهيم التنمية والتنمية املستدامة وعالقتها بمخرجات التعليم العالي ،مثل
دراسات (املهنكر( ،)2017 ،الطويل وأغا( ،)2010 ،ناصر ،)2011 ،و(الكرد(Trunina and ، (Madgali and Taylor, 2015) ،)2018 ،
)Khovrak, 2019
•

•
•
•

تختلف الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة ،مثل دراسة كل من (الظاملي وآخرون( ،)2012 ،صبري( ،)2009 ،داغر وآخرون،)2016 ،
(فضيل )2015 ،و(عبد الحسين )2015 ،حيث تناولت هذه الدراسات عالقة جودة مخرجات التعليم العالي بتلبية حاجات سوق العمل ،بينما
تناولت الدراسة الحالية عالقة مواءمة مخرجات التعليم العالي بتحقيق متطلبات التنمية املستدامة.
تختلف ً
أيضا الدراسة الحالية مع دراسة (صبري ،)2009 ،حيث تناولت دراسة "صبرى" التعليم الجامعي الخاص في اململكة الردنية الهاشمية،
بينما تتناول الدراسة الحالية التعليم الجامعي الحكومي في اململكة العربية السعودية.
تناولت بعض الدراسات السابقة عينتين للبحث (عينة من الكاديميين في التعليم العالي وعينة أخرى من املسئولين في بعض مؤسسات سوق
العمل) ،بينما تناولت الدراسة الحالية عينة من القيادات اإلدارية الكاديمية في جامعة القصيم فقط.
وقد استفيد من هذه الدراسات في عدة أمور منها :إعداد اإلطار النظري للدراسة ،صياغة التساؤل الرئيس ي والتساؤالت الفرعية للدراسة ،اختيار
العينة والدوات ،وتحليل النتائج وتفسيرها .كما تم االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في تطوير أداة الدراسة ،وهذا يشير إلى أن هذه
الدراسة امتداد للدراسات السابقة.

املبحث الثاني :اإلجراءات املنهجية للدراسة
يتناول هذا املبحث منهجية الدراسة ،ويحدد مجتمعها وعينتها ،وطريقة اختيار العينة ،وأهم خصائص عينة الدراسة في ضوء املتغيرات
الديموغرافية ملفردات عينة الدراسة ،يتناول ً
أيضا أداة الدراسة التي تم استخدامها في جمع املعلومات الالزمة للدراسة ،والتأكد من صدقها وثباتها،
ً
وأخيرا إجراءات تطبيق الدراسة والساليب اإلحصائية املستخدمة في تحليل عينة الدراسة.
املطلب األول :منهجية الدراسة واإلجراءات
 .1املنهج:
تم استخدم املنهج الوصفي التحليلي ،حيث استخدم االستبيان الذي صمم لغرض الدراسة ،للتعرف على مستوى مواءمة املخرجات التعليمية في
جامعة القصيم مع متطلبات التنمية املستدامة في اململكة العربية السعودية ،وذلك من خالل استطالع آراء القيادات اإلدارية في جامعة القصيم عن
الدور الذي يمكن أن تسهم به الجامعة في تحقيق مواءمة مخرجاتها التعليمية مع متطلبات تحقيق التنمية املستدامة وفق رؤية  2030في اململكة.
 .2مجتمع وعينة الدراسة:
ً
تكون مجتمع الدراسة من القيادات اإلدارية في جامعة القصيم ،حيث اختيرت عينة عمدية مؤلفة من ( )80قياديا في الجامعة من كليات( :العلوم
واآلداب ،الشريعة والدراسات اإلسالمية ،التربية ،العلوم الطبية والتطبيقية ،الهندسة ،الزراعة والطب البيطري ،االقتصاد والتصميم) .كان عدد
ً
االستبيانات املرسلة إلكترونيا إلى القيادات اإلدارية بالجامعة ( )80استبانة ،وعدد االستبيانات املستردة ( ،)61بنسبة  .% 76.25ويوضح الجدول التالي
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغيرات الديموغرافية في الجامعة:
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جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغيرات الديموغر افية
م
1

املتغير
اسم الكلية

2

الجنس

4

التخصص

5

الرتبة الكاديمية

6

الدرجة الوظيفية

7

سنوات الخبرة

الفئة
كلية العلوم الطبية والتطبيقية
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
كلية التربية
كلية الهندسة
كلية الزراعة والطب البيطري
كلية التأهيل الطبي
االقتصاد والتصاميم
كلية العلوم واآلداب
الذكور
اإلناث
العلمية
الدبية والشرعية
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
العمداء
الوكالء
مسؤوال وحدة الجودة بالكليات
رؤساء ومشرفات القسام
أقل من خمس سنوات
من  10 – 5سنوات
أكثر من عشر سنوات

عدد أفراد عينة البحث
3
9
6
3
6
5
6
23
20
41
34
27
9
22
30
6
9
32
14
25
26
10

النسبة املئوية %
4.92
14.75
9.84
4.92
9.84
8.20
9.84
37.70
32.79
67.21
55.74
44.26
14.75
36.07
49.18
9.84
14.75
52.46
22.95
40.98
42.62
16.39

اتضح من الجدول السابق ،أن غالبية عينة الدراسة والتي أجابت على االستبيان من كلية العلوم واآلداب بنسبة  %37.7يليها كلية الشريعة
ً
والدراسات اإلسالمية بنسبة  ،%14.7يليهم كليات التربية والزراعة والطب البيطري واالقتصاد والتصاميم والتأهيل الطبي ،وأخيرا كانت كليات العلوم
الطبية والتطبيقية وكلية الهندسة بنسبة  %4.9فيما يختص بمتغير الجنس احتلت اإلناث املركز الول بنسبة ( )%67.2والذكور بنسبة  .%32.8يعود
ارتفاع نسبة اإلجابة على االستبيان من كلية العلوم واآلداب لوجود عدد ( )12فرع لكلية العلوم واآلداب في املحافظات املختلفة إلمارة القصيم (فرع
بريدة ،فرع بعينزة ،فرع بالرس  ...الخ) ،بينما يوجد فرع واحد فقط للكليات الخرى في الجامعة ،ويعود ارتفاع نسبة اإلجابة لعينة الدراسة من اإلناث
ً
لصعوبة التواصل مع الذكور في املجتمع السعودي املحافظ وأيضا كثرة انشغالهم بالعباء اإلدارية .وبالنسبة ملتغير التخصص ،فقد تبين حصول
التخصصات العلمية املركز الول في عينة الدراسة بنسبة  ،%55.7يليها التخصصات الدبية بنسبة  .%44.3يرجع ارتفاع نسبة عينة الدراسة من
التخصصات العلمية لزيادة اهتمام أعضاء هيئة التدريس والقيادات اإلدارية في الكليات العلمية بجودة املخرجات التعليمية وزيادة مهارات الخريجين
باملهارات العملية والتكنولوجيا املطلوبة لسوق العمل ،وإعطائهم ميزة تفوق مهارات العمالة الخارجية .أما متغير الرتبة الكاديمية فقد حصلت الرتبة
الكاديمية أستاذ مساعد على املركز الول بنسبة  %49.2من عينة الدراسة ،ويليها رتبة أستاذ مشارك بنسبة  ،%36.1يليهم رتبة أستاذ في العينة
املستجيبة من مجتمع الدراسة بنسبة  .%14.7كما اتضح من الجدول السابق أن أكبر نسبة مستجيبة من عينة الدراسة كانت من الدرجة الوظيفية
(مسئولو وحدة الجودة بالكليات  ،)%52.3يليها نسبة رؤساء ومشرفات القسام بنسبة  ،%22.9وكانت أقل نسبة مستجيبة من عينة الدراسة من
العمداء وذلك للمسؤوليات واملهام الكثيرة التي تقع على عاتقهم .وكانت أعلى نسبة مستجيبة من عينة الدراسة بالنسبة ملتغير سنوات الخبرة من الفئة (
من خمس إلى عشر سنوات).
 .3أداة الدراسة:
ثم إعداد أداة الدراسة (االستبيان) بعد االطالع على الدراسات السابقة والدبيات النظرية املرتبطة بموضوع الدراسة ،تم تقسيم االستبيان إلى
ثالثة أقسام هم:
• القسم األول :ويتضمن املعلومات الديموغرافية مثل اسم الكلية ،الجنس ،التخصص ،الرتبة الكاديمية ،الدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة.
• القسم الثاني :يتضمن معلومات عن مستوى مواءمة املخرجات التعليمية في جامعة القصيم مع تحقيق متطلبات التنمية املستدامة في اململكة
وفق رؤية  2030من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم .وقسم هذا القسم إلى ست محاور ،هي:
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 .1املحور الول :يختص هذا املحور بالتعرف على جودة املستوى النوعي للخريجين ،حيث يرتبط املستوي النوعي للخريجين باملعرفة الساسية
واملعلومات التي يكتسبها الخريج عن السس واملبادئ املهنية الالزمة للعمل ،ويشمل هذا املحور على ( 5فقرات) تتبع مقياس التدرج الخماس ي
لليكرت (موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة).
 .2املحور الثاني :يختص بالتعرف على جودة البرامج التدريبية املقدمة ملؤسسات املجتمعات في مختلف القطاعات ،وذلك لتحسين وتطوير مهارات
الكوادر الوظيفية ،ويشمل هذا املحور على ( )4فقرات تتبع مقياس التدرج الخماس ي لليكرت (موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير
موافق بشدة).
 .3املحور الثالث :يختص بالتعرف على جودة االستشارات العلمية املقدمة ملؤسسات املجتمع للمساهمة في رفع كفاءتها ،من خالل تقديم الدعم
واملساعدات املعرفية واإلرشاد والدراسات النظرية والتطبيقية ملؤسسات املجتمع ،ويشمل هذا املحور على ( )4فقرات تتبع مقياس التدرج
الخماس ي لليكرت (موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة).
 .4املحور الرابع :يختص هذا املحور بالتعرف على جودة املشاريع العلمية التي تقدمها الجامعة ومدى مواءمتها مع متطلبات التنمية املستدامة في
املجتمع ،وتتوقف جودة املشاريع العلمية على وجود عالقة وطيدة بين الجامعات ومؤسسات املجتمع ،وقدرة هذه الجامعات على متابعة البيئة
املحيطة والتطورات الحديثة في كافة املجاالت ،ويشمل هذا املحور على ( )5فقرات تتبع مقياس التدرج الخماس ي لليكرت (موافق بشدة ،موافق،
محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة).
 .5املحور الخامس :يختص بالتعرف على جودة البحث العلمي املقدم من الجامعة ومدى مالئمة مخرجاته مع متطلبات تحقيق التنمية املستدامة
في املجتمع ،ويشمل هذا املحور على ( )5فقرات تتبع مقياس التدرج الخماس ي لليكرت (موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق
بشدة).
 .6املحور السادس ،يختص بالتعرف على جودة املخرجات الناتجة عن املؤتمرات والندوات التي تعقدها الجامعة ومدى موائمتها ملتطلبات تحقيق
التنمية املستدامة في اململكة ،ويشمل هذا املحور على ( )4فقرات تتبع مقياس التدرج الخماس ي لليكرت (موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير
موافق ،غير موافق بشدة).
• القسم الثالث :يتضمن معلومات عن الدور الذي يمكن أن تسهم به الجامعات السعودية في تحقيق مواءمة مخرجاتها التعليمية مع متطلبات
التنمية املستدامة وفق رؤية  2030من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم ،ويشمل هذا القسم على ( )10فقرات ،تتبع مقياس
التدرج الخماس ي لليكرت (موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة).
 .4صدق أداة الدراسة:
للتحقق من صدق أداة الدراسة ،تم عرض االستبيان على مجموعة من املحكمين في مجال الجودة واالعتماد الكاديمي ومتخصصين في املجاالت
التنموية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وذلك للتعرف على آرائهم في االستبيان من حيث :سالمة الصياغة اللغوية لفقراته ،ومدى شمول الفقرات
وتمثيلها ملحاور االستبيان ،ومدى مالئمة االستبيان للدراسة الحالية .تم الخذ بآراء وتعديالت املحكمين ،حذفت بعض الفقرات غير املناسبة ،وأجريت
ً
التعديالت املطلوبة ،ووضع االستبيان في صورته النهائية وفقا لتعديالت املحكمين وآرائهم.
 .5ثبات أداة الدراسة:
تم حساب معامل الثبات لكل قسم من أقسام االستبيان ولالستبيان ككل ،وذلك باستخدام ثبات كرونباخ ألفا ،ويوضح الجدول التالي معامالت
ثبات ألفا لقسام االستبيان واالستبيان ككل:
جدول ( :)2معامالت ثبات ألفا لكرونباخ ألقسام االستبيان واالستبيان ككل
م
1
2

محاور االستبيان
جودة مخرجات التعليم في جامعة القصيم وأثرها في تحقيق متطلبات التنمية املستدامة في اململكة وفقا رؤية
 2030من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم
الدور الذي تسهم به الجامعات السعودية في تحقيق جودة مخرجاتها التعليمية لتتوافق مع متطلبات التنمية
املستدامة في اململكة وفق رؤية  2030من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم
االستبيان ككل

معامل الثبات
%91
%89
%90

يتضح من الجدول السابق أن كافة معامالت الثبات مرتفعة ،مما يشير إلى توافر درجة عالية من املصداقية والثبات الداخلي لإلجابات ،وتعتبر
القيمة املقبولة ملعامل ألفا  %69فأكثر.
 .6إجراءات تطبيق أداة الدراسة:
تم إعداد استبيان إلكتروني وموقعه التالي:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0p906CQ_yxlLTUvxxytkRnMKwQVONVAUhWSMiDdeqXmvx0A/viewform

ً
وتم إرساله إلى ( )80قياديا في كليات جامعة القصيم بمحافظة بريدة وذلك من شهر ديسمبر  2019إلى شهر فبراير 2020م.
 .7املعالجات اإلحصائية:
تمت معالجة بيانات الدراسة واستخراج التكرارات والنسب املئوية ،واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري ،تحليل التباين الحادي
) ، Way ANOVAواختبار شيفيه للمقارنات البعيدة .LSD

،

(One

املطلب الثاني :نتائج الدراسة ومناقشتها
يتناول هذا املطلب نتائج تحليل تساؤالت الدراسة ومناقشتها ،وقد تم تحقيق السؤال الول والثاني والثالث من خالل اإلطار النظري للدراسة.
وفيما يلي نتائج تحليل ومناقشة السئلة الخرى للدراسة:
النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع :ما مستوى مواءمة مخرجات التعليم العالي لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة في اململكة العربية السعودية؟
توضح الشكال التالية تحليل إجابات عينة الدراسة على سؤال :ما مستوى مواءمة مخرجات التعليم العالي لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة
في اململكة؟
ا
أوال :محور املستوى النوعي للخريجين:
ً
يوضح الشكل التالي اإلجابات على محور جودة املستوى النوعي للخريجين لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة وفقا لرؤية اململكة  2030وذلك من
وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم:
60.0

50.0

40.0

النسبة المئوية %

موافق بشدة

30.0

موافق
موافق إلى حد ما

20.0

غير موافق
غير موافق بشدة

10.0

0.0
تتابع الجامعة مستوى أداء
تمتلك الجامعة معرفة واسعة
يتمتع خريجي الجامعة بكفاءة
خريجيها في المؤسسات التي
عالية تؤهلهم لشغل الوظائف في لحاجة المؤسسات الحكومية
المؤسسات الحكومية والخاصة والخاصة من حيث نوعية وكفاءة يعملون بها لتحديد جوانب
الخريجين المطلوبة لسوق العمل الضعف في مهاراتهم والعمل
على معالجتها

سياسة الجامعة في استحداث
إقبال المؤسسات الحكومية
والخاصة على تشغيل خريجي التخصصات العلمية واألدبية
جامعتنا راجع إلى كفاءتهم تتالءم مع حاجة مؤسسات سوق
العمل
العالية.

شكل ( :)1التكرارات والنسب املئوية إلجابات عينة الدراسة على محورجودة املستوى النوعي للخريجين

يتضح من الشكل السابق ما يلي:
ً
• أجابت نسبة كبيرة جدا من عينة الدراسة باملوافقة على كل فقرات محور جودة املستوى النوعي للخريجين ،حيث تراوحت النسب ما بين  %50إلى
 .%29يليها نسب املوافقة إلى حد ما على فقرات محور جودة املستوى النوعي للخريجين ،حيث تراوحت النسب ما بين  %36إلى  .%23يدل ارتفاع
نسب اإلجابة على فقرات محور جودة املستوى النوعي للخريجين على حرص قيادات الجامعة في الكليات املختلفة تحقيق مخرجات تعليمية تتمتع
بالكفاءة واملهارات املطلوبة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة في مختلف القطاعات االقتصادية والفنية واالجتماعية ،باإلضافة ملتابعة مستوى
أداء الخريجين في جهات العمل التي يعملوا بها لتحديد جوانب الضعف في أدائهم والعمل على تالفيها في الخريجين الجدد.
• أجابت نسبة قليلة من عينة الدراسة باملوافقة بشدة على كل فقرات محور جودة املستوى النوعي للخريجين ،وكانت أعلى نسبة لفقرة " تمتلك
الجامعة معرفة واسعة لحاجة املؤسسات الحكومية والخاصة من حيث نوعية وكفاءة الخريجين املطلوبة لسوق العمل" بنسبة  ،%18وأقل نسبة
لفقرة "تتابع الجامعة مستوى أداء الخريجين في املؤسسات التي يعملون بها لتحديد جوانب الضعف في مهاراتهم والعمل على معالجتها" بنسبة
. %9،8
• أجابت نسبة قليلة من عينة الدراسة بعدم املوافقة على فقرات محور جودة املستوى النوعي للخريجين ،حيث تراوحت النسب ما بين  %19إلى
 ،%6،6وكانت أكبر نسبة لعدم املوافقة على فقرة "تتابع الجامعة مستوى أداء الخريجين في املؤسسات التي يعملون بها لتحديد جوانب الضعف في
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ً
مهاراتهم والعمل على معالجتها" ،وذلك لصعوبة التواصل مع الخريجين النشغالهم في العمل ،واالنتقال ملدن ومناطق أخرى وأحيانا تغيير أرقام
هواتفهم مما يجعل من الصعوبة متابعتهم وتقييم مهاراتهم في العمل.
•

تتفق هذه النتائج مع دراسة كل من "أبو عودة" ،"2016 ،محمود وقدوري "2005 ،الذين أثبتوا موافقة عينة الدراسة بدرجة مرتفعة على جودة
املستوي النوعي للخريجين وموائمتها مع متطلبات وحاجات سوق العمل ،وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لفراد املجتمع مع وجود
بعض السلبيات في خصائص الخريجين.

• تختلف هذه النتائج مع دراسة كل من "الظاملي وآخرون ،"2012 ،و"داغر وآخرون ،"2016 ،حيث أثبتوا عدم رضا املستفيد الخارجي (مؤسسات
سوق العمل) على املستوي النوعي للخريجين ،وأن الخريجين يفتقدون لكثير من املهارات والقدرات املطلوبة لسوق العمل وخاصة مهارات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومهارات إتقان اللغة االنجليزية.
ا
ثانيا :البرامج التدريبية ملؤسسات املجتمع:
ً
يوضح الشكل التالي اإلجابات على محور البرامج التدريبية املقدمة ملؤسسات املجتمع لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة وفقا لرؤية اململكة
 2030وذلك من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم:
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تمتلك الجامعة وحدة علمية تلبي الجامعة دوما حاجات تحرص الجامعة على إقامة
ورش العمل التدريبية
خاصة بخدمة المجتمع وتعمل ورغبات مؤسسات المجتمع
بشكل دائم لخدمة وتطوير في تدريب العاملين كال حسب باالشتراك مع مؤسسات
المجتمع كافة.
تخصصه.
مؤسسات المجتمع

تصمم الجامعة وتنفذ برامج
تدريبية بشكل مستمر وفقا
آلخر مستجدات التنمية
المستدامة

شكل ( :)2التكرارات والنسب املئوية إلجابات عينة الدراسة على جودة البرامج التدريبية املقدمة ملؤسسات املجتمع

يتضح من الشكل السابق ما يلي:
• موافقة كل عينة الدراسة بشدة على فقرة محور جودة البرامج التدريبية املقدمة ملؤسسات املجتمع ،حيث تراوحت نسب املوافقة بشدة ما بين
 %52،5إلى  ،%36،1وهذا يوضح حرص الجامعة على تقديم الدورات التدريبية ملؤسسات املجتمع املختلفة لرفع كفاءة ومهارة العاملين في هذه
املؤسسات بما يحقق أهداف التنمية املستدامة للمجتمع ككل.
ً
• أجابت نسب قليلة جدا من عينة الدراسة بعدم املوافقة وعدم املوافقة بشدة على فقرات محور جودة البرامج التدريبية املقدمة ملؤسسات
املجتمع ،حيث تراوحت النسب ما بين  %6،6إلى صفر.
• تتفق هذه النتائج مع دراسة "داغر وآخرون "2016 ،الذي أثبت موافقة عينة الدراسة على جودة البرامج التدريبية املقدمة ملؤسسات املجتمع
ولكن كانت املوافقة بدرجة متوسطة.
• تختلف هذه النتائج مع دراسة "الظاملي وآخرون "2012 ،حيث أثبتوا عدم رضا كل عينة الدراسة من أكاديميين في الجامعة ومسؤولي مؤسسات
سوق العمل عن جودة البرامج التدريبية املقدمة إلى مؤسسات املجتمع املختلفة ،وذلك لضعف العالقة والتفاعل بين الجامعة ومؤسسات
املجتمعً ،
وأيضا القصور في الجهزة اإلعالمية والترويجية في الجامعة في اإلعالن عن البرامج التدريبية لكافة مؤسسات املجتمع.
ا
ثالثا :االستشارات العلمية:
يوضح الشكل التالي اإلجابات على محور االستشارات العلمية املقدمة ملؤسسات املجتمع لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة وذلك من وجهة
نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم:
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ما
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5
0
تتميز المكاتب
تقدم الجامعة
تسمح الجامعة
تعلن الجامعة عن
االستشارات العلمية االستشارية بالجامعة
باستخدام قواعد
إمكاناتها وخبراتها
االستشارية عن طريق البيانات العلمية لجميع بكافة المجاالت التي بقدرة عالية على تلبية
حاجات المجتمع
االنترنت ووسائل المهتمين لالستفادة منها تطلبها مؤسسات
االستشارية.
المجتمع المختلفة
عند الحاجة
اإلعالم المختلفة

شكل ( :)3التكرارات والنسب املئوية إلجابات عينة الدراسة على جودة االستشارات العلمية

يتضح من الشكل السابق اآلتي:
•

•

أجابت غالبية عينة الدراسة باملوافقة على فقرات "تتميز املكاتب االستشارية بالجامعة بقدرة عالية على تلبية حاجات املجتمع االستشارية" ،يليها
فقرة "تقدم الجامعة االستشارات العلمية لكل املجاالت العلمية والفنية والتقنية التي تطلبها مؤسسات املجتمع املختلفة" ،يليهم فقرة "تسمح
الجامعة باستخدام قواعد البيانات العلمية لجميع الباحثين من مختلف الجامعات لالستفادة منها عند الحاجة" ،يليهم فقرة "تعلن الجامعة عن
إمكاناتها وخبراتها االستشارية عن طريق االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي املختلفة" بنسب تراوحت ما بين  %41إلى  . %27،9يرجع ارتفاع
نسب املوافقة على محور جودة االستشارية العلمية لقيام معهد الدراسات والخدمات االستشارية بالتعاون مع بيوت الخبرة التابعين لجامعة
القصيم بتقديم االستشارات والدراسات والدورات التدريبية في مختلف التخصصات ،حيث توظف بيوت الخبرة كافة إمكانياتها من أجل نقل
الخبرة واملعرفة لدي منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس واملستشارين لكافة فئات املجتمع وكافة التخصصات العلمية والدبية واإلنسانية بما
يحقق أهداف التنمية املستدامة في الدولة ويساهم في تنمية اإليرادات الذاتية للجامعة.
أجابت بعض عينة الدراسة باملوافقة إلى حد ما على فقرات محور االستشارات العلمية ،حيث تراوحت النسب ما بين  %37،7إلى  ، %31،1وترجع
هذه النسب لضعف اإلعالن عن بعض الخدمات االستشارية التي تعلنها الجامعة على شبكة اإلنترنت ،وكذلك ضعف املحتوى العلمي املتاح
للباحثين من خارج الجامعة على املكتبة الرقمية.

• تتفق هذه النتائج مع دراسة "داغر وآخرون "2016 ،الذي أثبت موافقة عينة الدراسة على جودة الخدمات االستشارية العلمية املقدمة
ملؤسسات املجتمع ولكن كانت املوافقة بدرجة متوسطة .كما تتفق هذه النتائج مع دراسة "الظاملي وآخرون "2012 ،الذي أثبت موافقة عينة
الدراسة على جودة الخدمات االستشارية العلمية املقدمة ملؤسسات املجتمع بدرجة مرتفعة من وجهة نظر الكاديميين في الجامعة ،ولكن تختلف
مع دراسة "الظاملي وآخرون "2012 ،حيث أوضحوا أن مؤسسات سوق العمل هي التي أكدت ضعف الخدمات االستشارية العلمية املقدمة من
الجامعة ملؤسسات املجتمع.
ا
رابعا :محوراملشاريع العلمية:
ً
يوضح الشكل التالي اإلجابات على محور املشاريع العلمية املقدمة لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة وفقا لرؤية اململكة  2030وذلك من وجهة
نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم:
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موافق بشدة
موافق
موافق إلى حد ما
غير موافق
غير موافق بشدة
تدعم الجامعة البرامج تتوافق المشاريع العلمية في تسهم الجامعة في تطبيق
تعلن الجامعة عن مشاريعها تتوافق المشاريع العلمية
التي تتبناها الجامعة مع والمشاريع العلمية المقدمة الجامعة مع التقدم العلمي المشاريع العلمية المتعلقة
العلمية الى الجهات
المختصة في المجتمع وبما متطلبات تحقيق التنمية من الجهات الخارجية والتي والتكنولوجي على المستوى بالخطط التنمية المستدامة
على أرض الواقع
المحلي واإلقليمي
تلبي الحاجة الفعلية للمجتمع
المستدامة في كافة
يساعد على سرعة تطبيقها
المجاالت بالمجتمع
واالستفادة منها

شكل ( :)4التكرارات والنسب املئوية إلجابات عينة الدراسة على محور املشاريع العلمية

يتضح من الشكل السابق ما يلي:
•

موافقة غالبية عينة الدراسة باملوافقة واملوافقة إلى حد ما على فقرات املشاريع العلمية ،حيث تراوحت النسب ما بين  %44إلى  ، %24وهذا يدل
على املساهمة الفعلية التي تقدمها جامعة القصيم لتطبيق املشاريع العلمية املقدمة من الباحثين في الجامعة والجهات الخارجية والتي تحقق
أهداف التنمية املستدامة للمجتمع ككل ،كما تسعى إدارة الجامعة إلى تشجيع املشاركة بين الباحثين في الجامعة والباحثين من الجامعات
الخرى ومؤسسات املجتمع في تطبيق املشاريع العلمية ومتابعة تنفيذ هذه املشاريع وتقديم الدعم املادي والفني لهذه املشاريع.

• أجابت نسب قليلة من عينة الدراسة على فقرات املشاريع العلمية ،حيث تراوحت نسب عدم املوافقة وعدم املوافقة بشدة ما بين  %18إلى
صفر.
• تتفق هذه النتائج مع دراسة كل من "الظاملي وآخرون "2012 ،و"داغر وآخرون "2016 ،الذين أثبتوا موافقة كل عينة الدراسة بدرجة مرتفعة
على جودة املشاريع العلمية املقدمة ملؤسسات املجتمع واملوجهة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة من النواحي االقتصادية واالجتماعية
والثقافية.
ا
خامسا :محورالبحث العلمي:
ً
يوضح الشكل التالي اإلجابات على محور البحث العلمي الهادف لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة وفقا لرؤية اململكة  2030وذلك من وجهة
نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم:

النسبة المئوية %

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

موافق بشدة
موافق

موافق إلى حد ما
غير موافق
تتوافق خطة الجامعة البحثية تحرص الجامعة على تشجع الجامعة باحثيها على
مع خطط التنمية المستدامة إصدار البحوث والنشرات إشراك مؤسسات المجتمع
العلمية التي تلبي متطلبات المختلفة في تطبيق البحوث
في المجتمع
حاجات ومؤسسات المجتمع العملية والتطبيقية المتوافقة
مع خطط التنمية وفقا لرؤية
كافة
 2030للمملكة.

تعقد الجامعة العقود
تعمل الجامعة على إتاحة
والمشاريع البحثية مع
االطالع على البحوث
العلمية إلى كافة المستفيدين مؤسسات المجتمع لتحقيق
من الجامعة ومؤسسات األهداف التنمية المستدامة
المجتمع المختلفة

غير موافق بشدة

شكل( :)5التكرارات والنسب املئوية إلجابات عينة الدراسة على محور البحث العلمي

يتضح من الشكل السابق ما يلي:
•

أجابت غالبية عينة الدراسة باملوافقة واملوافقة إلى حد ما على فقرات محور البحث العلمي ،حيث تراوحت النسب ما بين  %45،9إلى ،%21،3
ويعزي ذلك على حرص جامعة القصيم على توافق خطط البحث العلمي مع خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية املستدامة في
ً
املجتمع ،وتشجيع الباحثين في الجامعة على تقديم البحوث املتعلقة بخطط التنمية ،قيام الجامعة بدراسات تحليلية لحاجات املجتمع مسبقا
قبل القيام بالبحوث العلمية وإعطاء الولويات دائما لحاجات ومتطلبات خطط التنمية املستدامة في املجتمع.
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•

إيناس الشيتي

وأجابت نسب قليلة من عينة الدراسة بعدم املوافقة وعدم املوافقة بشدة على فقرات البحث العلمي في جامعة القصيم ،حيث تراوحت النسب
ما بين  %13إلى صفر.

• تتفق هذه النتائج مع دراسة كل من "الظاملي وآخرون" ،"2012 ،الرواشدة"2012 ،و"داغر وآخرون "2016 ،الذين أثبتوا موافقة كل عينة
الدراسة بدرجة مرتفعة على جودة البحوث العلمية املقدمة ملؤسسات املجتمع واملوجهة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة من النواحي
االقتصادية واالجتماعية والثقافية .ويعزى ذلك لالهتمام الكبير بالبحث العلمي وتشجيع الدراسات والبحوث املرتبطة بمتطلبات التنمية
االقتصادية واالجتماعية في املجتمعات.
ا
سادسا :محوراملؤتمرات والندوات
ً
يوضح الشكل التالي محور املؤتمرات والندوات املقدمة ملؤسسات املجتمع لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة وفقا لرؤية اململكة  2030وذلك
من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم:
45
40
35

النسبة المئوية %

30
25

موافق بشدة

20

موافق
موافق إلى حد ما

15

غير موافق

10

غير موافق بشدة

5

0
تتابع الجامعة تطبيق توصيات
تتابع الجامعة المتغيرات التقنية
تعمل الجامعة على إشراك
لدى الجامعة خطة واضحة ومحددة
للندوات والمؤتمرات المرتبطة مؤسسات المجتمع والمهتمين إلى والعلمية المختلفة على المستوى الندوات والمؤتمرات الموجهة نحو
بخطط التنمية المستدامة في كافة الحضور والمشاركة في الندوات المحلى والدولي وتضع المؤتمرات خطط التنمية المستدامة في
المجتمع
والندوات وفقا لها
والمؤتمرات
المجاالت االقتصادية واالجتماعية
والثقافية في المجتمع

شكل ( :)6التكرارات والنسب املئوية إلجابات عينة الدراسة على محور املؤتمرات والندوات

يتضح من الشكل السابق ما يلي:
• أجابت غالبية عينة الدراسة باملوافقة واملوافقة إلى حد ما على فقرات محور املؤتمرات والندوات ،حيث تراوحت النسب ما بين  %42.6إلى
 ،%26.2وهذا يوضح حرص الجامعة على إقامة املؤتم رات والندوات بشكل مستمر ومتوافق مع التطورات واملستجدات املحلية والعاملية ويخدم
متطلبات التنمية املستدامة في املجتمع.
• أجابت نسب متوسطة من عينة الدراسة باملوافقة بشدة على فقرات محور املؤتمرات والندوات ،حيث تراوحت هذه النسب ما بين  %23إلى
.%16
• وأجابت نسب قليلة من عينة الدراسة بعدم املوافقة وعدم املوافقة بشدة على فقرات محور املؤتمرات والندوات في جامعة القصيم ،حيث
تراوحت النسب ما بين  %16.4إلى صفر .وكانت أعلى نسبة من هذا املحور لفقرة "تتابع الجامعة تطبيق توصيات الندوات واملؤتمرات املوجهة
نحو خطط التنمية املس تدامة في املجتمع" ،ويرجع ذلك لصعوبة متابعة الجامعة تنفيذ توصيات املؤتمرات والندوات في مؤسسات العمل في
املجتمع والتي تتطلب توافر كم كبير من املراجعين وميزانية كبيرة ً
أيضا.
• تتفق هذه النتائج مع دراسة كل من "الظاملي وآخرون" ،"2012 ،صبرى"2009 ،و"داغر وآخرون "2016 ،الذين أثبتوا موافقة كل عينة الدراسة
بدرجة مرتفعة على جودة املؤتمرات والندوات املقدمة ملؤسسات املجتمع واملوجهة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،ويعزى ذلك لالهتمام
الكبير بإقامة املؤتمرات والفعاليات املرتبطة بمجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية في املجتمع.
السؤؤؤال الخؤؤاما :مؤؤا الؤؤدورالؤ ي يمكؤؤن أن مسؤؤهم بؤؤد الجامعؤؤات السؤؤعودية فؤؤي تحقيؤؤق مواءمؤؤة مخرجاتهؤؤا التعليميؤؤة مؤؤع متطلبؤؤات التنميؤؤة املسؤؤتدامة
وفق رؤية  2030للمملكة العربي السعودية؟
يوضح الشكل التالي نتائج التحليل اإلحصائي للدور الذي يمكن أن تسهم به الجامعات السعودية في تحقيق مواءمة مخرجاتها التعليمية مع
متطلبات التنمية املستدامة في اململكة وفق رؤية  2030وذلك من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم:
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النسبة المئوية %

80
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50
40
30
20
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0

إيناس الشيتي

موافق بشدة
موافق
موافق إلى حد ما
غير موافق
متابعة الجامعة
للتطورات المحيطة
بها يدفعها لتوفير
خريجين بمواصفات
مناسبة لسوق العمل

ضرورة جمع
متابعة التطور العمل على تحسين
معلومات عن
نوعية المهارات
التقني في مجال
متطلبات المهارات
تكنولوجيا المعلومات والقدرات التي
المطلوبة لسوق
واإلتصاالت وتأثيرها يكتسبها الطالب
العمل الحالية
تزويدهم
المستمر على بيئة
بالمؤهالالت الفنية والمسقبلية وتوفير
العمل
هذه المعلومات
والتقنية
لصناع القرار
بالجامعة في الوقت
المناسب

ضمان إستمرار
التغذية العكسية بين
الجامعة وسوق العمل
وذلك للحصول على
معلومات فورية
وحديثة عن نوعية
العمالة المطلوبة
والتكنولوجيا
المستخدمة في
مجاالت العمل
المختلفة

ضرورة العمل على
توفير خريجين
يمتلكون مهارات
التفكير االبداعي
وذلك للمنافسة في
مجتمع المعرفة

تحقيق التوازن الكمي إشراك مؤسسات تنمية قدرات أعضاء إجراء البحوث
القطاع الحكومي هيئة التدريس لمتابعة والدراسات الخاصة
والنوعي بين
مخرجات التعليم والخاص في وضع التطورات في مجال بسوق العمل وحاجته
من كل تخصص
تخصصهم و
وبين الطلب عليها وتطوير المناهج
ونوع المهارة
والبرامج الدراسية االستفادة منها في
في سوق العمل
للجامعات بما يتالءم مجال خدمة المجتمع المطلوبة ألخذ ذلك
ولمختلف
في االعتبار عند
وتشجعيهم على
ومتطلبات التنمية
االختصاصات
إجراء البحوث القبول والتسجيل في
المستدامة في
التطبيقية المرتبطة الكليات المختلفة
المجتمع
ووضع المناهج
بأهداف التنمية
المناسبة لكل
المستدامة
تخصص

غير موافق بشدة

شكل ( :)11نتائج التحليل اإلحصائي الدور ال ي يمكن أن مسهم بد الجامعات السعودية في تحقيق جودة مخرجاتها التعليمية لتتو افق مع متطلبات التنمية
املستدامة

يتضح من الشكل السابق ما يلي
•

أجابت كل عينة الدراسة باملوافقة بشدة واملوافقة على فقرات محور الدور الذي يمكن أن تسهم به الجامعات السعودية في تحقيق مواءمة
مخرجاتها التعليمية لتتوافق مع متطلبات التنمية املستدامة في اململكة وفق رؤية  2030وذلك من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة
القصيم ،حيث تراوحت نسب اإلجابات ما بين  %68إلى  ، %21وهذا يعزى إلى اآلتي:
 .1سعى جميع القيادات في جامعة القصيم إلى تنمية قدرات ومهارات الخريجين والحرص على توافقها مع متطلبات سوق العمل ،من خالل
تطوير املناهج الدراسية واستخدام أحدث تقنيات املعلومات والبرمجيات في العملية التعليمية ،ومتابعة أداء الخريجين في جهات العمل
ومعالجة نقاط الضعف في الخريجين الجدد.
 .2تقديم الدورات التدريبية واالستشارات العلمية ملؤسسات املجتمع في مختلف النواحي والتي تخدم أهداف وخطط التنمية املستدامة
للدولة.
 .3تقديم منحة املشروعات البحثية لخدمة التنمية املستدامة في إمارة القصيم ،وتقديم الشراكة مع مؤسسات املجتمع في تنفيذ املشاريع
ومتابعتها.
 .4قيام معهد الدراسات والخدمات االستشارية بالتعاون مع مؤسسات املجتمع في القطاعين العام والخاص بجمع معلومات عن متطلبات
املهارات املطلوبة لسوق العمل الحالية واملستقبلية وتوفير هذه املعلومات لصناع القرار بالجامعة في الوقت املناسب ،ووضع خطط تطوير
املناهج والبرامج الدراسية للجامعة بما يتالءم ومتطلبات التنمية املستدامة وفق رؤية  2030للمملكة.
 .5قيام عمادة خدمة املجتمع بالجامعة بتقديم الدورات التدريبية واالستشارية العلمية والعملية ملؤسسات املجتمع في القطاعين العام
والخاص.
 .6تحقيق التوازن الكمي والنوعي بين مخرجات التعليم وبين الطلب عليها في سوق العمل وملختلف االختصاصات ،حيث تم إغالق عدة
تخصصات في كلية التربية التي ال يتطلبها سوق العمل حاليا (مثل أصول التربية ،املناهج وطرق التدريس ،التربية الخاصة) واستحداث
تخصصات جديدة ،مثل التربية البدنية والتربية الفنية وتقنيات التعليم .إنشاء كليات جديدة ،مثل كلية التأهيل الطبي ،كلية الصحة
العامة واملعلوماتية.
ً
أجابت نسبة قليلة جدا من عينة الدراسة على عدم املوافقة على فقرات محور الدور الذي يمكن أن تسهم به الجامعات السعودية في تحقيق
مواءمة مخرجاتها التعليمية لتتوافق مع متطلبات التنمية املستدامة في اململكة وفق رؤية  ،2030حيث تراوحت نسب عدم املوافقة ما بين %4،9
إلى صفر.

•

تتفق نتائج هذا القسم مع دراسة كل من (الكرد( ،)2018 ،فضيل )2015 ،و(ناصر )2011 ،و""Berse, ، "Trunina and Khovrak, 2019
" ،2018الذين أكدوا على أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به الجامعات ملواءمة مخرجات التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية املستدامة
لكافة النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

•
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إيناس الشيتي

السؤال السادس :ما مستوى مواءمة مخرجات التعليم العالي من وجهة نظرالقيادات اإلداريؤؤة فؤؤي جامعؤؤة القصؤؤيم مؤؤع متطلبؤؤات التنميؤؤة املسؤؤتدامة
ا
وفق رؤية  2030للمملكة ،وذلك تبعا ملتغير الجنا وسنوات الخبرة؟
 .1متغير الجنا:
سوف يتم حساب املتوسطات الحسابية واإلنحراف املعياري ملستوى مواءمة مخرجات التعليم العالي من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة
ً
القصيم ملتطلبات التنمية املستدامة وذلك تبعا ملتغير الجنس ،واستخدم اختبار (ت) لعينتين مستقلتين .والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واختبار (ت) ملستوى مواءمة مخرجات التعليم العالي من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم ملتطلبات التنمية
ً
املستدامة تبعا ملتغير الجنس
املجال

الجنس

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة "ت"

مستوى الداللة

جودة املستوي النوعي للخريجين

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

20
41
20
41
20
41
20
41
20
41
20
41
20
41

3.32
3.29
2.92
3.88
3.02
2.87
3.42
3.29
3.14
2.79
2.98
2.93
3.45
2.78

0.191
0.189
0.182
0.178
.0277
0.195
0.206
0.169
0.187
0.146
0.234
0.226
0.260
0.211

14.386

0.305

9.228

0.203

10.482

0.000

6.376

0.003

15.009

0.000

12.347

0.173

34.342

0.001

جودة البرامج التدريبية
جودة االستشارات العلمية
جودة املشاريع العلمية
جودة البحث العلمي
جودة املؤتمرات والندوات
املستوى الكلي

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة إجابات القيادات اإلدارية في جامعة القصيم تبعا ملتغير الجنس في محاور
جودة االستشارات العلمية ،وجودة املشاريع العلمية ،وجودة البحث العلمي ،واملستوى الكلي ،وذلك وفقا لقيم (ت) املحسوبة ،إذ بلغت قيمة (ت)
املحسوبة ملحور جودة االستشارات العلمية ( )10.482بمستوى داللة ( ،)0.000وملحور جودة املشاريع العلمية ( )6.376بمستوى داللة (،)0.003
وملحور جودة البحث العلمي ( )15.009بمستوى داللة ( ،)0.000واملستوى الكلي ( )34.342بمستوى داللة ( ،)0.001وهذه القيم دالة عند مستوى
) .(α=0.05كانت الفروق لصالح الذكور من أعضاء هيئة التدريس ،وذلك لحرصهم واهتمامهم الكبير بهذه املجاالت ولديهم وقت أطول للقيام
باالستشارات واملشاريع والبحوث العلمية ،في حين كانت مساهمة أعضاء هيئة التدريس من اإلناث في هذه املجاالت محدودة ومقتصرة على البحث
ً
العلمي ولكن بنسبة أقل من الذكور .يتضح أيضا من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة إجابات القيادات اإلدارية في جامعة
ً
القصيم تبعا ملتغير الجنس في محاور جودة املستوى النوعي للخريجين وجودة املؤتمرات والندوات ،ويعود ذلك الهتمام كل القيادات اإلدارية (الذكور
واإلناث) بالعملية التعليمية وتحسين مهارات الطالب والطالبات ،وكذلك حضور املؤتمرات والندوات املتعلقة بتخصصاتهم.
 .2متغير سنوات الخبرة:
سوف يتم حساب املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري ملستوى مواءمة مخرجات التعليم العالي من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة
ً
القصيم ملتطلبات التنمية املستدامة وذلك تبعا ملتغير سنوات الخبرة ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري ملستوى مواءمة مخرجات التعليم العالي من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم ملتطلبات
ا
التنمية املستدامة تبعا ملتغيرسنوات الخبرة
املجال
جودة املستوي النوعي للخريجين

جودة البرامج التدريبية

سنوات الخبرة
أقل من خمس سنوات
من  10-5سنوات
أكثر من  10سنوات
املجموع
أقل من خمس سنوات
من  10-5سنوات
أكثر من  10سنوات

العدد
25
26
10
61
25
26
10

املتوسط الحسابي
3.32
3.63
3.49
3.46
3.45
3.78
3.00

االنحراف املعياري
0.28
0.21
0.19
0.23
0.17
0.22
0.29
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جودة االستشارات العلمية

جودة املشاريع العلمية

جودة البحث العلمي

جودة املؤتمرات والندوات

املستوى الكلي

املجموع
أقل من خمس سنوات
من  10-5سنوات
أكثر من  10سنوات
املجموع
أقل من خمس سنوات
من  10-5سنوات
أكثر من  10سنوات
املجموع
أقل من خمس سنوات
من  10-5سنوات
أكثر من  10سنوات
املجموع
أقل من خمس سنوات
من  10-5سنوات
أكثر من  10سنوات
املجموع
أقل من خمس سنوات
من  10-5سنوات
أكثر من  10سنوات
املجموع

3.41
3.16
3.22
3.45
3,29
2.89
3.01
2.67
2.86
3.23
3.11
2.90
3.08
3.56
3.91
3.07
3.49
3.27
3.38
3.10
3.25

61
25
26
10
61
25
26
10
61
25
26
10
61
25
26
10
61
25
26
10
61

إيناس الشيتي
0.23
0.18
0.26
0.23
0.18
0.22
0.25
0.19
0.21
0.27
0.22
0.17
0.23
0.17
0.16
0.21
0.18
0.21
0.27
0.22
0.20

ً
يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين املتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة تبعا ملتغير سنوات الخبرة ،وللتحقق من أن الفروق ذات
داللة إحصائية ،سوف يتم حساب تحليل التباين الحادي ) (One Way ANOVAكما موضح بالجدول التالي:
ا
جدول ( :)5تحليل التباين األحادي للفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة تبعا ملتغيرسنوات الخبرة
متغير العمر

مصدر التباين

مجموع املربعات

درجة الحرية

متوسط االنحراف

"ف" املحسوبة

محور مستوى الجودة النوعي
للخريجين

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

0.254
40.143
40.397
3.219
37.285
40.504
0.972
54.209
55.181
0.652
46.211
46.863
1.298
37.439
38.737
1.972
43.365
45.337
3.085
52.32
55.405

2
58
60
2
58
60
2
58
60
2
58
60
2
58
60
2
58
60
2
58
60

0.127
0.418

0,278

مستوى
الداللة
0.002

0.512
0.365

4.189

0.307

0.343
0.546

7.182

0.442

1.687
0.932

0.892

0.728

0.486
0.764

6.239

0.001

1.902
0.642

0.827

0.529

0.752
0.907

0.338

0.178

محور جودة البرامج التدريبية

محور جودة االستشارات العلمية

محور جودة املشاريع العلمية

محور جودة البحث العلمي

محور جودة املؤتمرات والندوات

املستوى الكلي

ً
يتضح من الجدول السابق أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين إجابات عينة الدراسة وفقا ملتغير سنوات
الخبرة لكل من محور جودة البرامج التدريبية ،وجودة االستشارات العلمية ،وجودة املشاريع العلمية ،وجودة املؤتمرات والندوات ،واملستوى الكلي ،أي
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أن أفراد عينة الدراسة اتفقوا على عبارات هذه املحاور ،حيث بلغت قيمة الداللة املحسوب  0.178 ،0.529 ،0.728 ،0,422 ،0.307على التوالي .كما
تبين من الجدول السابق أن قيمة الداللة املحسوب بلغ  0.001 ،0,002إلجابات عينة الدراسة على محوري جودة املستوى النوعي للخريجين وجودة
البحث العلمي وفقا ملتغير سنوات الخبرة وهذه أقل من قيمة مستوى الداللة ) ،(α≤ 0.05لذلك سوف نستخدم اختبار شيفيه ( )LSDللقيام باملقارنات
البعيدة .يوضح الجدول التالي نتائج تحليل اختبار شفيه :LSD
ا
جدول ( :)6نتائج اختبارشيفيد للمقارنات البعدية للفروق بين إجابات عينة الدراسة تبعا ملتغيرسنوات الخبرة ملحورجودة املستوى النوعي للخريجين
املحور
جودة املستوى النوعي
للخريجين

سنوات الخبرة
أقل من خمس سنوات
من  10-5سنوات
أكثر من  10سنوات

املتوسط الحسابي

أقل من خمس
سنوات

3.32
3.63
3.49

* 0.496

من  10-5سنوات

أكثر من  10سنوات

* 0,935

ً
يتضح من الجدول السابق أن الفروق بين املتوسطات الحسابية تبعا ملتغير سنوات الخبرة كانت لصالح فئة (أكثر من  10سنوات) مقارنة بسنوات
الخبرة (أقل من خمس سنوات) و( 10-5سنوات) .يعود لهذا لسنوات الخبرة الكبيرة لألفراد في العمل الكاديمي وحرصهم على رفع جودة الخريجين
ومواءمتهم لحاجات سوق العمل ويحقق أهداف التنمية املستدامة في املجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
ا
جدول ( :)7نتائج اختبارشيفيد للمقارنات البعدية للفروق بين إجابات عينة الدراسة تبعا ملتغيرسنوات الخبرة ملحورجودة البحث العلمي
املحور
جودة البحث العلمي

سنوات الخبرة
أقل من خمس سنوات
من  10-5سنوات
أكثر من  10سنوات

املتوسط الحسابي

أقل من خمس
سنوات

3.23
3.11
2.90

من  10-5سنوات

أكثر من  10سنوات

* 0.178
* 0.749

ً
يتضح من الجدول السابق أن الفروق بين املتوسطات الحسابية تبعا ملتغير سنوات الخبرة كانت لصالح فئة (أقل من  5سنوات) مقارنة بسنوات
الخبرة ( 10-5سنوات) ،ولصالح الفئة ( 10-5سنوات) مقارنة بسنوات الخبرة (أكثر من عشر سنوات) .يعود هذا لحرص الفراد في هذه الفئات من
سنوات الخبرة على بذل مزيد من الجهود في البحث العلمي للحصول على الترقيات ،وتشجيع الطالب على املشاركة في البحوث العلمية الجماعية.

املبحث الثالث :االستنتاجات والتوصيات
املطلب األول :االستنتاجات
تتمثل أهم االستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة في التالي:
ً
• موافقة نسبة كبيرة جدا من عينة الدراسة على كل فقرات محور جودة املستوى النوعي للخريجين ،حيث تراوحت النسب ما بين  %50إلى .%29
يليها نسب املوافقة إلى حد ما على فقرات محور جودة املستوى النوعي للخريجين ،حيث تراوحت النسب ما بين  %36إلى .%23
• موافقة كل عينة الدراسة بشدة على فقرة محور جودة البرامج التدريبية املقدمة ملؤسسات املجتمع ،حيث تراوحت نسب املوافقة بشدة ما بين
 %52،5إلى  ،%36،1وهذا يوضح حرص الجامعة على تقديم الدورات التدريبية ملؤسسات املجتمع املختلفة لرفع كفاءة ومهارة العاملين في هذه
املؤسسات بما يحقق أهداف التنمية املستدامة للمجتمع ككل.
• أجابت غالبية عينة الدراسة باملوافقة على فقرات محور االستشارات العلمية ،حيث تتميز املكاتب االستشارية بالجامعة بقدرة عالية على تلبية
حاجات املجتمع االستشارية ،وقد تراوحت نسبة املوافقة ما بين  %41إلى .%27،9
• موافقة غالبية عينة الدراسة باملوافقة على فقرات املشاريع العلمية ،حيث تراوحت النسب ما بين  %44إلى  ،%24وهذا يدل على املساهمة الفعلية
التي تقدمها جامعة القصيم لتطبيق املشاريع العلمية املقدمة من الباحثين في الجامعة والجهات الخارجية والتي تحقق أهداف التنمية املستدامة
للمجتمع ككل.
• موافقة كل عينة الدراسة إلى فقرات محور الدور الذي يمكن أن تسهم به الجامعات السعودية في تحقيق مواءمة مخرجاتها التعليمية مع
متطلبات التنمية املستدامة وفق رؤية  2030للمملكة العربية السعودية ،وذلك من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم ،حيث
تراوحت نسب اإلجابات ما بين  %68إلى .%21
ً
• أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة إجابات القيادات اإلدارية في جامعة القصيم تبعا ملتغير الجنس في محاور جودة
االستشارات العلمية ،وجودة املشاريع العلمية ،وجودة البحث العلمي ،واملستوى الكلي ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة إجابات
556

Global Journal of Economics and Business, 9(3) (2020), 537-561

دورالجامعات السعودية في مواءمة مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية املستدامة وفق رؤية (...)2030

إيناس الشيتي

القيادات اإلدارية في جامعة القصيم تبعا ملتغير الجنس في محاور جودة املستوى النوعي للخريجين وجودة املؤتمرات والندوات ،ويعود ذلك
الهتمام كل القيادات اإلدارية بالعملية التعليمية وتحسين مهارات الطالب والطالبات ،وكذلك حضور املؤتمرات والندوات املتعلقة بتخصصاتهم.
ً
ً
• أظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين إجابات عينة الدراسة وفقا ملتغير سنوات الخبرة
لكل من محور جودة البرامج التدريبية ،وجودة االستشارات العلمية ،وجودة املشاريع العلمية ،وجودة املؤتمرات والندوات ،واملستوى الكلي ،أي
أنه أفراد عينة الدراسة اتفقوا على عبارات هذه املحاور.
ً
• يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين إجابات عينة الدراسة وفقا ملتغير سنوات الخبرة لكل من محور جودة
املستوى النوعي للخريجين ومحور جودة البحث العلمي ،حيث كانت قيمة الداللة املحسوب  0.001 ،0,002على التوالي ،كانت الفروق لصالح فئة
(أكثر من  10سنوات) مقارنة بسنوات الخبرة (أقل من خمس سنوات) و( 10-5سنوات) بالنسبة ملتغير جودة املستوي النوعي للخريجين .كانت
الفروق لصالح فئة (أقل من  5سنوات) مقارنة بسنوات الخبرة ( 10-5سنوات) ،ولصالح الفئة ( 10-5سنوات) مقارنة بسنوات الخبرة (أكثر من
عشر سنوات) بالنسبة ملتغير البحث العلمي.
املطلب الثاني :التوصيات
تتمثل توصيات الدراسة في التالي:
• ضرورة اهتمام الجامعة بالتحسين املستمر في مجاالت جودة التعليم والسعي ملعالجة نقاط الضعف التي يتم اكتشافها ،وتنمية نقاط القوة بما
يحقق التقدم العلمي املستمر.
• االهتمام بالبحث العلمي واملشاريع العلمية املرتبطة بقضايا وخطط التنمية املستدامة في الدولة ،وذلك إليجاد حلول علمية ملا تواجهه الدولة من
مشاكل وتطوير املجاالت كافة.
• ضرورة قيام القيادات اإلدارية في الجامعة بوضع خططها التعليمية والتدريبية واالستشارية بما يتوافق مع أهداف وخطط التنمية املستدامة
للدولة ،ومن خالل إرساء مفهوم التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
• ضرورة االستفادة من خبرات الجامعات الجنبية فيما يتعلق بتطوير البرامج واملناهج التدريسية لكي تتوافق حاجات سوق العمل ويحقق خطط
التنمية املستدامة الوطنية واإلقليمية.
• ضرورة االهتمام بالتدريب امليداني في جميع التخصصات واالستعانة بالخبراء واملتخصصين وأصحاب العمال في عقد الدورات والندوات للطالب
وتوجيههم نحو التخصصات املطلوبة في سوق العمل.

املراجع:

ا
أوال :املراجع العربية:
 .1بافضل ،صباح عبدهللا محمد والغامدي ،حنان عبدهللا سحيم " .)2016( .املواءمة بين مخرجات تعليم قسم اللغة العربية بجامعة امللك عبد
العزيز فرع الكليات وحاجات سوق العمل" ،أبحاث ودراسات الندوة التي أقامها مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية
بالشراكة مع قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة امللك عبد العزيز ،بعنوان "اللغة العربية :لغة العلم ،رمز الهوية" ،جامعة امللك عبد العزيز جدة،
18صفر 1436ه http://www.alarabiahconference.org/uploads/conference_research -2068330535- 1409146489-630.pdf ،
 .2حميدة ،هشام وعرابي ،محفوظ " .)2015( .أساليب ضمان الجودة في أداء مؤسسات التعليم العالي" ،مؤتمر تكنولوجيا وتقنيات التعليم
والتعليم االلكتروني ،جامعة الزرقاء ،الردن 7-5 ،أكتوبر .2015
 .3الخميس ي ،السيد سالمة" .)2007( .معايير جودة املدرسة الفعالة في ضوء منحى النظم :رؤية منهجية" .إلقاء السنوي الرابع عشر للجمعية
السعودية للعلوم التربوية والنفسية .القصيمhttps://al -malekh.com/f451/11663/ ،1428/4/29- 28 .
 .4داغر وأخرون" .)2016( .درجة مواءمة مخرجات التعليم العالي الردني لحاجة سوق العمل" .مجلة دراسات العلوم التربوية،)5(43 :
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=119581

 .5الدلو ،حمدي أسعد" .)2016( .إستراتيجية مقترحة ملواءمة مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل في فلسطين" .رسالة ماجستير غير
غزة،
القص ى،
جامعة
العليا،
للدراسات
والسياسة
اإلدارة
أكاديمية
منشورة،
https://iugspace.iugaza.edu.ps/bitstream/handle/20.500.12358/17804/file_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 .6الرواشدة ،عالء زهير" .)2012( .دور التعليم العالي في التنمية االجتماعية واالقتصادية باململكة الردنية الهاشمية في ظل العوملة" ،امللتقى الدولي
حول :مقومات تحقيق التنمية املستدامة في االقتصاد اإلسالمي جامعة قاملة .الجزائر .يومي  4-3ديسمبر.2012.
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 .7سالم ،إلياس وسراي ،أم السعد" .)2016( .نظم تطبيق إدارة الجودة الشاملة وآلياتها في التعليم العالي في ظل التنمية املستدامة" .املؤتمر العربي
الدولي السادس لضمان جودة التعليم العالي .جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .الخرطوم 11-9 ،فبراير ،2016
http://sustech.edu/files/workshop/20160511050010493.pdf

 .8السبتي ،وسيلة" .)2004(.تمويل التنمية املحلية في إطار صندوق الجنوب (دراسة واقع املشاريع التنموية في والية بسكرة)" .مذكرة ماجستير غير
منشورة .جامعة محمد خيضر بسكرة.الجزائرhttp://elbassair.net/Centre.doc ،
 .9صبري ،هالة عبد القادر" .)2009( .جودة التعليم العالي ومعايير االعتماد الكاديمي :تجربة التعليم الجامعي الخاص في الردن" .املجلة العربية
لضمان جودة التعليم الجامعي.)4(2 :
 .10الطائي ،يوسف وآخرون" .)2005( .إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي" .مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع .عمان .الردن.
 .11الطويل ،أكرم احمد رضا وأغا ،أحمد عوني" .)2010( .متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي وأثرها في تحقيق التنمية املستدامة:
دراسة تحليلية لراء القيادات اإلدارية في جامعة املوصل" .املؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن "جودة التعليم العالي نحو تحقيق التنمية املستدامة
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Abstract: This study aimed to know the role of Saudi universities in the suitability of higher education
outcomes and the requirements of sustainable development in accordance with the 2030 vision in Saudi
Arabia from the point of view of administrative leadership in the Qaseem University. The study population
consisted of administrative leaders in the university, the sample study consisted of 80 members of the
administrative leadership, who were chosen as purposive sample. A four themes questionnaire were
prepared and validated its reliability and consistency. SPSS was used to process data through statistical
methods, and the descriptive approach was used to achieve the objectives of the study. The study results
are: Approval of the majority of the study sample on some axes of the qualitative level of graduates, the
quality of training programs provided to the community institutions. scientific advisory, scientific projects,
seminars and conferences provided by the University which are in accordance with the plans of
sustainable development of the state and also in line with the Kingdom's 2030 vision, There are some
challenges and problems facing the University of Qassim in the development of the capabilities and skills
of graduates to be prepared for the labor market, The approval of each study sample on the role (medium
degree) that Saudi universities can play in achieving the quality of their educational outcomes to meet the
requirements of sustainable development in the Kingdom according to 2030 vision.
The study recommendations: The study recommended: the necessity of emphasizing the suitability of
university graduates to the needs and requirements of labor market institutions to meet these needs on
the one hand, and to ensure that graduates have access to employment opportunities appropriate to their
specialization and the need for the university to continuously improve the areas of quality education and
strive to address the weaknesses that are discovered and the development of strengths to achieve
continuous scientific progress.

Keywords: Educational Outcomes; Sustainable Development; Quality of Education.
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امللخص:
تعد التنمية املستدامة أحد التوجهات األساسية التي تسعى لها البلدان وتضع الخطط والسياسات في سبيل املوائمة مع معاييرها والتحول
نحو أنماط من األنشطة االقتصادية تراعي متطلبات التنمية املستدامة.
وتهدف الدراسة إلى تحديد توجهات املصارف العراقية نحو تمويل التنمية املستدامة باعتبارها أحد أهم املؤسسات املالية في تقديم
الخدمات املالية وركيزة أساسية في تمويل املشاريع االقتصادية ،مما يجعلها قادرة على تبني أنشطة وتقديم منتجات مالية تساهم في دعم جوانب
التنمية املستدامة وتحقيق املسؤولية االجتماعية فيما يتعلق باملحافظة على البيئة وتم تحليل تطور حجم التمويل وانماطة في املصارف
العراقية باالعتماد على التقارير املالية السنوية للمدة (.)2018-2012
كما تم اختيار ( )10مصارف كعينة للدراسة اثنان منها حكومية و( )8مصارف خاصة .واعتمدت االستبانه كأداة أساسية في جمع البيانات
عن توجهات املصارف ،حيث بلغت االستبانات املوزعة ( )48كان املسترد منها ( )32استبانة والتي وزعت على املدراء كونهم أكثر قدرة على وصف
التوجهات األساسية للمصارف وتحديد طبيعة سياساتها فيما يتعلق بتمويل التنمية املستدامة.
ا
أظهرت نتائج التحليل وفقا لألبعاد التي تم اعتمادها ضعف التوجه في وضع سياسات مصرفية تركز على تمويل التنمية املستدامة .وهذا
الجانب يكون متضمن وبشكل غير رسمي في آليات وتعليمات منح القروض ،بسبب الظروف التي تعمل فيها املصارف وعدم وجود توجهات
مركزية تدعم مبادرات تمويل مشاريع التنمية املستدامة .وأوصت الدراسة باعتماد سياسات متكاملة بين البنك املركزي واملصارف للستقطاب
التمويل املطلوب لنجاز أهداف التنمية املستدامة ،ومنح حوافز خاصة للمصارف لتشجيعها على طرح منتجات جديدة تخص تمويل التنمية
املستدامة.
الكلمات املفتاحية :التمويل؛ التنيمة املستدامة؛ املصارف القروض املصرفية.

املقدمة:
تزداد التوجهات العاملية نحو الحفاظ على املوارد الطبيعية والتوجة نحو مصادر بديلة للطاقة غير الوقود الحفوري وتنفيذ مشاريع اقتصادية
صديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وبسبب عدم قدرة الحكومات على توفير التمويل طويل اآلجل للمشاريع ذات الطابع البيئي فأنها تسعى
إلى إشراك القطاع الخاص املحلي واألجنبي في توفير التمويل.
ا
ا
وأصبح تمويل التنمية املستدامة حقل معرفيا يحظى بالنقاش والجدال الفكري حول كيفية الحصول على املوارد املالية وتوجيهها نحو مشاريع
التنمية املستدامة .
وتتنوع مصادر تمويل مشاريع التنمية املستدامة لتشمل التمويل املباشر من قبل الحكومات املحلية والقروض واملساعدات واملنح من الحكومات
ا
األجنبية ووكاالت التنمي ة الدولية والبنك الدولي فضل عن املصارف لتشكل أحد أهم املؤسسات املالية املساهمة في سد الفجوه التمويلية فيما يخص
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ا
املشاريع االقتصادية عموما ومشاريع التنمية املستدامة بشكل خاص .ورغم األهمية االقتصادية واالجتماعية لتمويل مشاريع التنمية املستدامة فأنة
الزال هناك العديد من التحديات واملحددات لهذا النوع من التمويل مثل محدودية املوارد املالية وضعف السياسات والخطط املتعلقة بمشاريع التنمية
املستدامة ويتميز العراق بكونة يعتمد بدرجة كبيرة على النفط كمصدر تمويل أساس ي مما يجعل انخفاض أسعارة ينعكس على ضعف التمويل
ا
ا
االقتصادي وهذا يستوجب البحث عن مصادر تمويل لسد حاجة املشاريع االقتصادية للتمويل .وتلعب املصارف دورا أساسيا في سد الفجوة التمويلية
الناتجة عن ضعف املوارد املالية.
وتنطلق الدراسة من أطروحة أساسية حول دور التمويل املصرفي في العراق في تحقيق التنمية املستدامة .وتركز الدراسة على تحليل أنماط وآليات
ا
التمويل املصرفي خلل مدة الدراسة ومدى مساهمتها في تمويل املشاريع فضل عن تحديد طبيعة اتجاهات املصارف في العراق نحو تمويل مشاريع
التنمية املستدامة وما هي محددات هذا التمويل.

منهجية الدراسة ودراسات سابقة:
مشكلة الدراسة:
تعد التنمية املستدامة أحد املسارات األساسية ألغلب البلدان ال سيما في ظل التوجهات العاملية نحو تبني مرتكزات االقتصاد األخضر عبر
ا
التحول نحو تنمية اقتصادية تراعي الظروف البيئية فضل عن املساهمة في تطور وازدهار املجتمع .واحد التحديات األساسية في سبيل ذلك هو توفير
التمويل املناسب لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،وعلى الرغم من سعي الحكومة العراقية للتوجه نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة كجزء من
الجهود العاملية في سبيل حياة أفضل لألجيال الحاضرة والقادمة فانه الزال هناك العديد من القيود في اتجاه توفير بيئة صحيحة متوافقة مع معايير
التنمية املستدامة .من هذا فإن مشكلة الدراسة تتركز في تحديد طبيعة توجهات املصارف العراقية نحو تمويل مشاريع التنمية املستدامة.
أهمية الدراسة:
يعتبر نشاط تمويل التنمية املستدامة على جانب كبير من االهمية ومرتكز أساس ي في أي خطط أو استراتيجيات تضعها الحكومات لتحقيق النمو
ا
االقتصادي ومن هذا تأتي أهمية الدراسة باعتبارها مساهمة في توفير رؤية حول آليات ومعوقات تمويل التنمية املستدامة في العراق فضل عن توفير
مقترحات تساعد في تعزيز املبادرات واآلليات القادرة على تقليص الفجوة التمويلية وتعبئة وإعادة توجية املوارد املالية من أجل دعم انشطة التنمية
املستدامة وزيادة التوجه نحو التمويل األخضر.
أهداف الدارسة:
 .1تحديد توجهات املصارف العراقية نحو تمويل مشاريع التنمية املستدامة.
 .2تحديد املعوقات التي تحد من التوجه نحو التمويل األخضر.
 .3تقيم أسهام املصارف في تمويل مشاريع التنمية املستدامة.
فرضية الدراسة:
في ضوء مشكلة الدراسة فإننا نطرح الفرضية اآلتية ( اليوجد توجد عالي لدى املصارف نحو تمويل التنمية التنمية املستدامة ).
عينة الدراسة:
تم اختيار ( )8مصارف اثنان منها حكومية والباقي مصارف خاصة لتكون عينة الدراسة ،وتم توزيع ( )48استبانة وزعت على مدراء يعملون في
املصارف.كان املسترد منها ( )32استبانة .وقع االختيارعلى املدراء باعتبارهم األكثر قدرة في إعطاء املعلومات الخاصة بالدراسة  .ويوضح الجدول ()1
خصائص عينة الدراسة.
جدول ( :)1خصائص عينة الدراسة
ذكور
25

إناث
7

مدير عام
18

مدير قسم
7

مدير شعبة
7

أساليب جمع البيانات:
الجانب النظري :وتم االعتماد على الكتب واملقاالت العلمية املنشورة الستكمال الجانب النظري .
الجانب العملي :تم جمع البيانات من خلل:
• البيانات الكمية التي تخص حجم االئتمان النقدي واملوجودات للمصارف العراقية ،تم الحصول عليها من خلل التقارير السنوية للبنك املركزي
العراقي
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• تصميم استبانة خاصة تتعلق بتوجهات املصارف نحو تمويل التنمية املستدامة باالستفادة من الدراسات السابقة واملصادر النظرية .واشتملت
على جزئيين األول يخص قياس اتجاهات العينة نحو تمويل املشاريع .والثاني يتعلق بمحددات تمويل املشاريع التنمية املستدامة من وجهة نظر
ا
ا
عينة الدراسة .واستخدم مقياس ليكرت الخماس ي في قياس فقرات االستبانة وتراوح املقياس بين ( )5لإلجابة اتفق تماما ( )1لإلجابة ال اتفق تماما .
أساليب تحليل البيانات:
تم االعتماد على اتجاهين في تحليل بيانات الدراسة .األول تمثل بتحليل انماط ومسارت حجم االئتمان النقدي في املصارف .والثاني تم فية
استخدام أساليب الحصاء الوصفي في تحليل بيانات الدراسة التي تم جمعها عبر االستبانة مثل التكرارات واملتوسط الحسابي والوزن النسبي لتحديد
توجهات املصارف وقوة هذه التوجهات من خلل إجابات العينة وسيتم احتساب املتوسط الحسابي باملعادلة (مجموع التكرارات لكل فئة *وزن تلك
الفئة /مجموع العينة) .والوزن املئوي باملعادلة (مجموع تكراراتفق تماما  +تكراراتفق * أوزانها  /مجموع االستبانات).
الدراسات السابقة:
• دراسة الفرا ( " :)2012دور القطاع املصارفي في تمويل التنمية االقتصادية الفلسطينية " تناقش الدراسة دور القطاع املصرفي في فلسطين في
ا
تمويل التنمية االقتصادية للمدة ( )2011-1995ووجدت الدراسة ان هناك علقة سببية بين التمويل املصرفي والتنمية االقتصادية معبرا عنها
بالناتج املحلي االجمالي كونه يعكس كافة االنشطة االقتصادية .
• دراسة رمضاني (": ) 2016السياسة التمويلية للبنك االسالمي للتنمية ودورها في تحقيق التنمية املستدامة " تناولت الدراسة طبيعة
واتجاهات السياسة التمويلية للبنك االسلمي للتنمية ودور تلك السياسات في تحقيق التنمية املستدامة للمدة ( . )2013-2005وتوصلت
ا
الدراسة إلى تميز سياسة البنك بالشمول والتنوع وتعدد املجاالت التي يغطيها تمويل البنك وتساعد كثيرا في تحقيق اهداف التنمية املستدامة في
العديد من البدان.
• دراسة ": )2005( IFCدراسة االستدامة في املؤسسات املالية" شملت الدراسة  120مؤسسة مالية في  43دولة من االقتصاديات الناشئة بهدف
تحديد مدى توجه املصارف نحو التمويل املستدام .وقد وجدت الدراسة أن هناك وعي متزايد لدى املصارف باملخاطر واملنافع املحتملة واملترافقة
مع القضايا البيئية واالجتماعية حيث أكد  %98من املصارف عينة الدراسة اعتماد القضايا البيئية واالجتماعية عند إدارة مخاطرة االعمال
التجارية .وفيما يخص املنافع املتحققة من التمويل املستدام أكد %74من املصارف مساهمته في تخفيض املخاطرة و%45من العينة أجابوا بانه
يساعد في زيادة األرباح فيما أجاب  %39على أنه يساعد في تحسين السمعة وقيمة العلمة التجارية .وبالنسبة إلى محددات التمويل املستدام أشار
 %58إلى ضعف االجراءات املتعلقة بدراسة البيئة فيما أكد %40على الكلفة املترافقة مع تنفيذ االجراءات و %20إجابة بعدم وعي الدارة العليا بهذا
النوع من التمويل.
• )" : (Rajesh&Dileep, 2014دور املصارف في التنمية االقتصادية املستدامةمن خالل املصارف الخضراء" تهدف الدراسة لتقييم دور
املصارف في التنمية املستدامة في اطار انشطة املصارف الخضراء في الهند .وعبر استعراض مبادرات وخطط عينة من املصارف تتمحور حول
االنشطة املوجهة نحو دعم املشاريع الصديقة للبيئة واملساهمة في الحفاظ على نظافة البيئة ،تبين مساهمة املصارف بصورة مباشرة أو غير
مباشرة في التنمية املستدامة وسلمة البيئة .
• دراسة ( " :)International Finance Corporation 2017النظام املصرفي االخضرتجارب لشبكة املصارف املستدامة " تناولت الدراسة تطور
التمويل املستدام في بلدان البرازيل -الصين -اندنوسيا -املكسيك -تركيا ومن خلل استعرض تجارب املصارف لهذة البلدان توصلت الدراسة إلى
وجود استراتيجيات متنوعة تتبعها البنوك املركزية واملصارف في دعم وتحفيز وممارسة انشطة التمويل ملشاريع التنمية املستدامة .
• )": (Dugelay & Asiru, 2017البنوك املستدامة كموجه للنمو " تناولت الدراسة إجراءات املصارف في نيجيريا الخاصة في تمويل التنمية
املستدامة على ضوء الحوافز واالسبقيات واملنافع الخاصة بهذا النوع من التمويل .وقد أكدت كل املصارف عينة الدراسة أن لها مبادرات فيما
يخص االستدامة البيئية وأنها تاخذ بنظر القضايا البيئية واالجتماعية عند رسم سياساتها .وأكد %83من العينة أن لديها استرتيجيات تتعلق
باالستدامة %95منها قامت بتنفيذ مبادرات خاصة تتعلق بالقضايا البيئية واالجتماعية .وفيما يخص املنافع املتحققة من التمويل املستدام فأن
 %83من العينة أكدت على املنافع املالية وغير املالية للتمويل املستدام و %81أجابوا بأنه يساعد في تحسين قيمة العلمة التجارية للمصرف .
من االستعراض السابق وعلى الرغم من تباين الدراسات في أسلوبها ومنهجيتها واألدوات املستخدمة في جمع البيانات فإنها تشابهة في هدف
الكشف عن طبيعة ودور وتوجهات املصارف فيما يخص تمويل التنمية املستدامة .
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اإلطار النظري:
مفهوم التنمية املستدامة:
التنمية مفهوم متعدد األبعاد وهي عكس التخلف وترتبط بالتنمية االقتصادية وتمثل عملية تطور في مجاالت متنوعة اقتصادية واجتماعية
وسياسية  .وتعرف بأنها عملية مستمرة تهدف إلى استثمار موارد املجتمع بما يحقق رفاهية األفراد ( أبو النصر ومحمد  . ) 67 : 2017وعرف ( Tili,
 )1991: 609التنمية بأنها عملية تغير هادفة تتضمن أهداف وموارد لتحقيق تلك األهداف .كما تعرف بأنها خطط وسياسات وبرامج وأنشطة يتم
تنفيذها عبر املؤسسات والحكومات واملنظمات غير الحكومية ( . ) Klarin, 2018: 68وتنوع وصف مصطلح التنمية لدى الباحثين فهو يمكن أن يكون (
تحول هيكلي  -تنمية بشرية  -تنمية الديمقراطية والحوكمة واالستدامة البيئية (  . )Vazques & Sumner,2013 : 1730أما االستدامة فهي تعني القدرة
على الحفاظ على املوارد ،أو استمرارية العمليات عبر الوقت ( . )Klarin, 2018: 68
وساهم إدخال البعد البيئي في االقتصاد إلى تغيير التوجه في االقتصاد من مجرد االهتمام باستغلل املوارد االقتصادية و إشباع الحاجات
النسانية إلى التركيز على البعاد البيئية وحاجات األجيال املستقبلية والتحول من التنمية االقتصادية إلى التنمية املستدامة ( عبد الرسول ) 3 : 2017 :
 ،ويعرف مفهوم التنمية املستدامة بأنه العملية التي تهدف لتحقيق الحد األعلى من الكفاءة االقتصادية عبر استغلل املوارد املتاحة مع الحرص على
ا
احتياجات األجيال القادمة ( أبو النصر ومحمد  , ) 81 : 2017 :وتعرف أيضا بأنها سلوك عقلني وإدارة كفوءة للموارد والتي تسمح بأقل تأثير سلبي على
البيئة بما يسمح بضمان طويل األجل للموارد  )Klarin:2018:67( .ويستند مفهوم التنمية املستدامة على ثلث أبعاد أساسية .)Klarin,2018:68) .
• استدامة بيئية  :حماية البيئة من اآلثار السلبية للستخدام .
• استدامة اجتماعية  :ضمان حقوق النسان وحماية التنوع الثقافي واالثني والديني .
• استدامة اقتصادية  :صيانة املوارد البشرية والطبيعية لتحسين معايير املعيشة .
وتعود جذور التنمية املستدامة إلى عام (  ،) 1987إذ طرح من خلل اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والصحة ليتضمن معالجة املشاكل االقتصادية
والبيئية بطريقة متوازنة (اسكوا . ) 3 : 2011 ،
ويمثل املفهوم نقلة جذرية عن املفهوم التقليدي للتنمية حيث تجاوز حاجات الجيل الحالي إلى االهتمام باملحافظة على حاجات أجيال املستقبل،
إذ أدى االهتمام املتزايد بالقضايا العامة والقضايا املصاحبة لعمليات التنمية خاصة إلى املطالبة بدراسة تقيم مدى مراعاة البعد البيئي ملشروعات
التنمية حتى يمكن التعرف على املشكلت البيئية وتحديد انسب الطرق للتعامل معها وبذلك يتم تحقيق التوافق بين عمليات التنمية وحماية البيئة أو
ما يسمى بتحقيق التنمية املستدامة ( عبد الرسول. ) 4 : 2017 ،
ا
وتسعى التنمية املستدامة إلى تحقيق إحدى عشر هدفا ترتبط أهمها باملناخ واملوارد الطبيعية والتعليم والصحة واالقتصاد والصناعات وهي
تنعكس جميعها في تحسين حياة إفراد املجتمع دون استنزاف املوارد بالحفاظ على حقوق األجيال القادمة .
وفي هذا الطار بدأت البلدان بالتحول نحو مفهوم االقتصاد األخضر وهو نموذج جديد للنمو االقتصادي ويركز على إدراج االعتبارات البيئية في
كل مرحلة من مراحل النتاج والتوزيع واالستهلك وصياغة السياسات وبما يساهم في الحد من الفقر وتحقيق الرفاهة ( اسكوا  .)3 : 2013 :وهو يعطي
وزن متساو للتنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية واالستدامة البينية . )UNDIP , 20111: 16( ،واعتمدت قمة التنمية املستدامة أجندة ملا بعد عام
(  ) 2015للنتقال بالعالم نحو مسار قوامه االستدامة وحماية كوكب األرض من التدهور واتخاذ إجراءات بشأن تغير املناخ وضمان تمنع الجميع بحياة
أفضل وتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي وتحشيد كل الوسائل لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة ومن أهم هذه الوسائل هي املوارد
املالية  .وحسب التقرير السنوي للمنتدى العربي للتنمية ( )2018فإ ن االحتياجات املالية املطلوبة لتلبية أهداف التنمية املستدامة في جميع أنحاء
العالم اقدر بحوالي ( )705تريليون دوالر حتى عام ( )2030وتقدر الفجوة التمويلية حوالي ( )2.5تريليون دوالر في السنة .
تمويل مشاريع التنمية املستدامة:
ا
يعد التمويل أساس الحياة االقتصادية إذ تحتاج املشروعات عموما إلى التمويل الداخلي أو الخارجي ،وكغيرها من املشروعات فإن مشروعات
التنمية املستدامة تحتاج إلى موارد مالية .ويشير التمويل الغراض االستدامة إلى االسواق واملؤسسات واألدوات املالية وأية ترتيبات أخرى موجهة نحو
تمويل التنمية املستدامة .وزاد االهتمام بتمويل املشاريع املستدامة في معظم بلدان العالم فقد زاد تمويل مشاريع املناخ من ( )382مليون دوالر عام
( )2013إلى ( )612مليون دوالر عام ( ) Bucher et al , 2019: 2 ( )2017وبلغ نمو املشاريع الخضراء من ( )41مليار عام ( )100مليار دوالر عام ()2017
وتؤكد اجتماعات أديس أبابا على املسارات التي يعد فيها املجتمع الدولي لتمويل التنمية املستدامة وهي امتداد لتوافق مونتيري في املكسيك عام
( ، )2002والتي تأتي لسد الفجوة التمويلية والتي قدرت ب ( )316تريليون دوالر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الدول العربية بين أعوام (- 2025
ا
ا
 ( )2030أسكوا  . )154 : 2015 ،ويشهد التمويل املستدام عصرا ذهبيا من االبتكار في املنتجات ،مثل السندات الخضراء والسندات الزرقاء والعديد من
املبادرات املشتركة في سبيل تحقيق التنمية املستدامة (بيشلوس ومشايخي  .)60 : 2019 :وهناك العديد من مصادر التمويل املشاريع التنمية املستدامة
من أهمها
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 .1الحكومات املحلية :للحكومات دور فاعل في املساعدة في تمويل املشاريع الخضراء إما بصورة غير مباشرة عبر وتسهيل مشاركة املستثمرين في
تأمين تمويل املشاريع (اسكوا  .) 78 : 2013 :أو بصورة مباشرة من خلل منح التشريعات القروض.
.2

الحكومات األجنبية واالتحادات الدولية :وهي معونات وتمويلت دولية وقد تكون على شكل مساعدات إنمائية رسمية تتم و وفق شروط ميسرة
بلغت عام ( )119( ،)2009مليار دوالر ( اسكو  . )22 : 2021 :إذ يرغب األوربي بالوصول االتحاد إلى نسبة ( )% 7من النتائج املحلي الجمالي توجه
للمساعدات النمائية بحلول عام (. )2030

.3

ا
البنك الدولي :ويمثل املصدر األساس ي لإلعانات واملساعدات الخاصة بالتنمية عموما والتنمية املستدامة بشكل خاص ،وقام بتمويل ()120
ا
مشروعا لها علقة بالبيئة في التسعينات ويهتم البنك بتوجيه القروض نحو مشاريع تراعي البيئة في مراحل التخطيط والتنفيذ واالنجاز (احمد:
 .) 59 : 2013وهناك العديد من املؤسسات التي تعمل تحت مظلة البنك الدولي وتركز جزء كبير من أنشطتها نحو دعم وتمويل مشاريع التنمية
املستدامة مثل املؤسسة الدولية للتنمية وصندوق البيئة العاملي وصندوق التكنولوجية النظيفة والصندوق الخاص باملناخ (أسكوا 163 : 2015 ،
)؛ ( عبد الرسول . ) 31 :2017،

.4

مصارف التنمية :وهي نموذج يستخدم لتوفير أدوات مناسبة للتمويل طويل األجل ) )UNCTAD, 2018:7وتلعب دور استراتيجي في القضاء على
فجوة التمويل طويل األجل للتنمية املستدامة ال سيما في املجاالت التي تنشط فيها املصارف التجارية بسبب مخاطرة أو كبر حجم املشروع ،مثل
مشاريع البنى التحتية املستدامة والطاقة املتجددة وفي حاالت عدم قدرة األسواق املالية على تخصيص األموال بصورة كفؤة(William,2014:81) ،
ا
( (Rezende,2016:5) ،األمم املتحدة  .)14 : 2015 :وهي منتشرة عبر العالم في أملانيا والصين واليابان وتشمل أيضا مصارف التنمية األقليمية وفي

.5

البلدان العربية مثل الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.
ا
ا
االستثمار األجنبي املباشر  :ويؤدي دورا أساسيا في تمويل النمو االقتصادي املستدام ال سيما وأنه يساعد في نقل املهارات على الرغم من أنه يتركز
في عدد محدد من القطاعات (األمم املتحدة  ( ، )15 : 2015 ،األمم املتحدة. ) 7 : 2002 ،

.6

أسواق املال املحلية والعاملية :تمثل أحد مصادر التمويل وال سيما أسواق السندات طويلة األجل وقامت العشرات من املؤسسات والحكومات
بإصدار السندات الخضراء التي بلغت قيمتها ( )521مليار دوالر في الفترة ( )2018 - 2008وفي النصف األول من عام ( )2019تجاوز حجم إصدار
ا
السندات الخضراء في العالم ( )100مليار دوالر وهي موجهة أساسا لتمويل املشاريع املرتبطة باملناخ ( بيشلوس ومشايخي . ) 60 : 2019 ،

.7

املصارف :وتعد من املصادر االساسية لتمويل املشاريع االقتصادية ال سيما مشاريع التنمية املستدامة سواء كانت حكومية أو خاصة
(.)Bielenberg,2016:15

تمويل املصارف التجارية ملشاريع التنمية املستدامة:
تمثل املصارف التجارية أحد أهم وأقدم املؤسسات املالية التي تمنح القروض وتعتبر مصدر أساس ي في تمويل مشاريع التنمية املستدامة ال سيما
وأن العديد من البلدان النامية الزال النظام املالي فيها يستند بصورة أساسية على املصارف في توفير التمويل ( .)IFC,2016:1وعلى الرغم من ان
ا
املصارف بسبب هيكل ميزانياتها فإنها تبتعد عن التمويل طويل األجل تفاديا للمخاطرة وعدم املوائمة بين أجال موجوداتها ومطلوباتها
ا
ا
) . (Rezende,2016:7) (IFC,2016:7فإنها بدأت بالتحول نحو التمويل األخضر باعتباره اتجاها جديدا في التمويل املصرفي عبر توفير قروض طويلة
األجل للمشروعات االقتصادية الصديقة للبيئة مثل مشاريع الطاقة النظيفة ومشاريع إعادة التدوير واملشاريع الخضراء ومشاريع املاء والنقل الصديقة
للبيئة كجزء من أنشطة التمويل التي تمارسها املصارف للمشاريع طويلة األجل (ياسر .)UNEP, 2016:45 ( )5 : 2017،وساهم هذا التحول في اعتبار
ا
القضايا البيئية فرصة للنمو وممارسة مبتكرة للعمال املصرفية بدال من النظر لها ككلفة اضافية على املصرف ( .)IFC, 2007:9وبدأت املصارف في
البرازيل عام ( )2009بمبادرات التمويل األخضر وفي الصين تبنت املصارف دليل االئتمان األخضر كما تبنت املصارف في املكسيك دليل القراض
املستدام عام ( .)IFC,2016:2) ، )2016وفي بنغلدش تم تحديد دليل املمارسات التمويل للمشاريع الخضراء في حين يقدم بنك (  ) Stateفي الهند قروض
منخفضة الفائدة املشاريع صديقة للبيئة) .)Tajesh & Dileef,2014:36كجزء من التشجيع نحو هذا النوع من املشاريع .ولقد وجهت املصارف في
األسواق الناشئة ( )%10من مجموع موجوداتها إلى القروض الخضراء ) )IFC,2016:1وبلغ رصيدها في الصين عام ( )12( ، )2015بليون دوالر .وهناك
بعض املؤشرات املستخدمة في تحديد مدى التزام املصارف بالتمويل األخضر منها تبني معايير وإجراءات التمويل األخضر وتوزيع املوجودات على
أسبقيات االستثمار وتأثير العوامل البيئية واالجتماعية على نوعية املوجودات ) .)IFC:2016:3ويشير ) ) Dil,1997:2إلى أن تفاعل املؤسسات املصرفية
مع البيئة بعدة وسائل منها:
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• توفير تمويل للتنمية املستدامة.
• تطوير منتجات مالية لتشجيع التنمية املستدامة مثل قروض الطاقة النظيفة.
• تسعير املخاطرة وتقدير العوائد.
ا
• عدم استهلك املوارد بصورة كبيرة ( الطاقة مثل ) .
وهذا يتطلب تغييرات أساسية عبر التركيز على خلق قيمة طويلة األجل واتباع املدخل الشامل للستدامة وادخال قضايا البيئة في القرارات
ا
ا
االستراتيجية للمصارف فضل عن دمج التوجه البيئي ليكون متضمنا في أنشطة املصرف االساسية ( .)IFC:2007:9ويوفر التحول إلى التمويل املستدام
للمصارف فرصة جديدة لتحقيق األرباح وزيادة الحصة السوقية وإمكانية الوصول إلى أسواق جديدة وعملء جدد واكتساب امليزة التنافسية اضافتا إلى
تحسين سمعة املصرف وصورته لدى العملء من خلل التأثير اليجابي للتمويل ()IFC:2007:11()UNEP:2016:44
ومن جانب اخر فأن هناك العديد من املخاطر التي ترافق هذا التحول مثل اي نشاط مصرفي آخر وقد بينت دراسة ( )IFC:2016أن أهم املخاطر
هي مخاطرة السمعة وتليها مخاطر التعثر ثم مخاطر انخفاض قيمة الرهون .وتتجه املصارف نحو نموذج عمل جديد يطلق علية املصارف الخضراء
ا
وذلك بالحفاظ على البيئة الخضراء وتقليل اآلثار السلبية وهو يضم أبعاد اجتماعية وبيئية وأخلقية واقتصادية فضل عن دوره في تقليل الفقر وتنمية
ا
وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ) . )Tajesh & Dileep,2014:137ووفقا لهذا النموذج فأن املصارف تنشأ أنظمة إدارة بيئية داخلية لتقليل تأثير البيئة
عليها وتوفير املعلومات للمقرضين وتوفير منتجات مالية من منظور بيني مثل فروض الطاقة النظيفة . )Delphi,1997:3) ،أو قروض تمويل السيارات
ا
الخضراء والتمويل العقاري األخضر ،فضل عن ذلك فأن املصارف الخضراء تتبنى مجموعة من اآلليات مثل استخدام الفروع الخضراء والتي تعتمد
الطاقة النظيفة وتقليل العمليات املصرفية الورقية واللجوء إلى تكنولوجيا املعلومات في أجراء املعاملت مما يقلل من اآلثار السلبية على البيئة،
واعتماد الصيرفة اللكترونية وأجهزة الصراف اآللي باعتبارها وسائل تمكن املصارف من تقديم الخدمات مع مراعاة الجوانب البينية (عبد الرسول:
. )36 : 2017
محددات تمويل التنمية املستدامة:
هناك العديد من املحددات التي تواجه املصارف عند تنفيذ سياسات التمويل املستدام من أهمها:
 .1محدودية القدرة في تقدير األرباح وتقييم املخاطرة طويلة اآلجل لهذا النوع من التمويل مما يجعلها أقل جدوى من الناحية املالية .
 .2عدم وجود سيايات وخطط لتحفيز املصارف نحو االتجاة للتمويل املستدام .
ا
 .3عدم تناسب آجال مصادر اموال املصارف والتي تكون غالبا قصيرة ومتوسطة اآلجل مع آجال قروض التنمية املستدامة والتي تتميز في آجالها
الطويلة ( .عبد الرسول( )39:2017،رمضاني.)2016:29،

اإلطار العملي:
على الرغم من وجود مبادرات من البنك املركزي العراقي السيما في عام ( )2015بإطلق مبادرة ( )1تريليون دينار للمشاريع الصغيرة واملتوسطة
وبادرة تمويل املشاريع الكبيرة بمبلغ ( )5تريليون دينار عن طريق املصارف املتخصصة في قطاعات اقتصادية مختلفة بهدف دعم التنمية االقتصادية
فان هذه املبادرات تركزت بشكل أساس ي في دعم الجوانب االقتصادية ولم تكن موجهة بشكل أساس ي نحو التنمية املستدامة بل هي تكون مشمولة
ا
ا
ضمنا بهذه املبادرة وخصوصا مشاريع استصلح األراض ي الزراعية .وأطلق البنك املركزي العراقي مبادرة تمويل لإلنتاج وتشجير ( )200ألف شتلة في
عموم العراق ،كما انضم البنك املركزي إلى شبكة االستدامة في مؤسسة التمويل الدولية .ولكون هدف الدراسة األساس ي يقتصر على تحديد دور
ا
املصارف العراقية في تمويل مشاريع التنمية ااملستدامة .ولغرض اثبات او نفي فرضية الدراسة سيتم أوال استعراض نشاط القراض في املصارف للفترة
من (  . )2018 - 2012ثم تحليل قوة اتجاهات عينة الدراسة نحو تمويل البيئة املستدامة على أن يتم التركيز على االئتمان النقدي بمكوناته (القروض
والسلف للقطاع العام والخاص ،والسحب على مكشوف ،واألوراق التجارية املخصومة) كتعبير عن القروض املصرفية .
 .1تحليل اتجاهات القروض املصرفية
ا
ا
فيما يخص حجم القروض املقدمة من قبل املصارف يظهر الجدول ( )2اتجاها تصاعديا للئتمان النقدي للمصارف العراقية ،إذ ارتفع من
( )28.4مليار دينار عراقي عام ( )2012ليصل إلى ( )36.7مليار دينار عراقي عام ( )2015ليواصل االرتفاع بحدود ( )38.4عام ( )2018وبمعدل نمو
ايجابي طيلة الفترة املمتدة من ( )2018 - 2012على الرغم من تذبذب معدل النمو وكان أقل معدل النمو عام ( )1.1 ( )2016واعلى معدل عام ()2014
وبلغ ( . )13.9
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جدول(  :)2االئتمان النقدي للمصارف العر اقية للمدة من ( )2018 - 2012
السنة
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

معدل النمو %
5.3
13.9
7.7
1.1
2.7
1.4

االئتمان النقدي  /مليار دينار
28.4
29.9
34.1
36.7
37.1
37.9
38.4

املصدر :البنك املركزي  /التقرير االقتصادي لسنوات مختلفة

ولتحديد أهمية القروض باعتبارها النشاط األساس ي للمصارف بعد اليداع سيتم تحديد نسبة حجم االئتمان النقدي إلى حجم املوجودات
املصارف التجارية للمدة (  . )2018 - 2012وكما يظهر من الجدول ( )3فإن حجم املوجودات ارتفع في بداية املدة من ( )124مليار دينار عام ( )2012إلى
( )145مليار عام ( ،)2014ثم لينخفض بعد ذلك إلى ( )133مليار دينار عام ( )2015ليصل إلى ( )122مليار دينار عام ( ،)2018ولم يتجاوز األهمية
النسبية للئتمان النقدي من مجموع املوجودات ( )% 13خلل املدة مما يعكس محدودية الجانب من العمل املصرفي والذي قد يرجع إلى اعتماد
ا
املصارف على جوانب أخرى في توليد اليرادات مثل نافذة بيع العملة واعتماد على أنشطة أخرى فضل عن الظروف األمنية والسياسية التي تحد من
ا
اتجاه املصارف نحو القراض بسبب عدم الرغبة لتحمل املخاطرة العالية .وبالتالي فان دور مصارف الزال محدودا في مجال منح القروض وهو بالضرورة
ا
ا
سينعكس في انخفاض تمويل مشاريع التنمية املستدامة  .علما أن الجزء األكبر من االئتمان كان من حصة املصارف الحكومية والذي عادة يذهب جزء
من قروضها إلى القطاع العام.
جدول (  :)3األهمية النسبية لالئتمان النقدي للمدة ( )2018 – 2012ملياردينار
االئتمان النقدي
28.4
29.9
34.1
36.7
37.1
37.9
38.4

السنة
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

األهمية النسبية %
12.5
12.2
12.3
12.7
12.9
13.4
13.4

مجموع املوجودات
124
135
145
133
129
111
122

املصدر :البنك املركزي  /التقرير االقتصادي لسنوات مختلفة

 .2التوزيع القطاعي لالئتمان النقدي:
ولغرض تتبع أنماط التمويل للمصارف في العراق يظهر الجدول ( )4التوزيع القطاعي للئتمان النقدي للمدة (  . )2018 - 2012ويتبين أن قطاع
خدمات املجتمع نال النصيب األكبر من القروض حيث وصلت النسبة عام ( )2016إلى ( )% 39من الحجم الكلي للئتمان النقدي مما يعكس اهتمام
املصارف بهذا القطاع .والذي يشمل قروض تمنح مباشرة للمواطنين ألغراض مختلفة مثل قروض شراء السيارات .
ا
في حين جاء قطاع التشييد والبناء ثانيا إذ سجل أعلى نسبة عام ( )2016حيث بلغت ( )% 26ويتضمن قروض شراء الوحدات السكنية والبناء .
وحقق قطاع املطاعم والفنادق نسب تراوحت بين ( )% 16 - % 14خلل املدة  .وتقاربت نسب التوزيع للئتمان للقطاعات الزراعي والصيد والصناعات
التحويلية لكنها لم تكن نسب عالية مقارنة مع بقية القطاعات  .فيما سجل قطاع الكهرباء والغاز نسب منخفضة في بداية مدة الدراسة ليصل %6عام (
 ،)2016وهذا يعني محدودية توجه املصارف نحو اقراض مشاريع التنمية املستدامة والتي غالبا ما تكون ضمن هذه القطاعات بشكل يدعم فرضية
الدراسة .
جدول ( :)4التوزيع القطاعي لالئمان النقدي بحسب نوع القطاع للمدة (% )2018 – 2013
السنة

الزراعة و
الصيد

التعدين

الصناعة
التحويلية

الكهرباء
والغاز

2013
2014
2015
2016
2017
2018

6.00
5.70
5.50
5.72
4.59
5.1

0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.2

5.50
5.80
6.50
5.00
4.56
4.6

0.40
2.80
2.20
3.93
6.04
5.2

التجارة
املطاعم
الفنادق
16.20
14.30
14.20
15.2
16.07
15.5

النقل
التخزين
مواصلت
8.10
6.30
5.90
7.46
6.96
5.0

التمويل
التامين

خدمات
املجتمع

العالم الخارجي

التشييد
والبناء

2.30
3.10
3.60
2.26
2.76
3.0

34.90
35.80
38.90
39.02
38.19
35.9

0.70
0.10
0.10
0.08
0.00
0.1

25.90
26.00
22.80
21.30
20.78
25.3

املصدر :البنك املركزي العراقي دائرة اإلحصاء واألبحاث
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 .3تحليل اجابات عينة الدراسة:
ولعطاء صورة أكثر واقعية عن اتجاهات املصارف فيما يخص التمويل املستدام سيتم تحليل إجابات عينة الدراسة لتحديد توجهات املصارف
ا
نحو تمويل التنمية املستدامة باستخدام الحصاء الوصفي ممثل بالتكرارات والوسط الحسابي والوزن النسبي وهذا األسلوب أكثر ملئمة في تحديد قوة
االتجاهات نحو ظاهرة معينة .
• تحليل اتجاهات املصارف نحو التمويل التنمية املستدامة
سيتم االعتماد على الوزن النسبي في تحديد توجه املصارف ،إذ يعكس االتجاه االيجابي املستوى األول والثاني من املقياس الخماس ي املستخدم في
قياس الجابات .
وكما يظهر في الجدول ( )5لم تظهر الجابات وجود توجه عالي لدى املصارف عينة الدراسة لوضع سياسة واضحة تتعلق بتمويل مشاريع التنمية
ا
املستدامة حيث بلغ املتوسط الحسابي ( )1.6وكان الوزن النسبي ( .)%25وتوافقا مع ما سبق فان الجابات أكدت محدودية التوجه نحو تبني آليات
وإجراءات واضحة مرتبطة بتمويل التنمية املستدامة ،إذ بلغ املتوسط الحسابي ( ،)1.5والوزن النسبي ( . )%12وبالنسبة ملنح صلحيات للمدراء حول
ا
هذا النوع من التمويل فان الوزن النسبي بلغ ( )%12واملتوسط ( )1.6وهذا متوقع في ظل عدم وجود سياسة أساسا تتعلق بالتمويل الخاص بالتنمية
ا
ا
املستدامة .فضل عن أن مبالغ هذا النوع من التمويل يكون كبيرا وعادة يكون من اختصاص الدارة العليا في املصارف .
كما لم تؤيد الجابات وجود توجه قوي للمصارف في طرح منتجات وخدمات تراعي متطلبات البيئة ،وبوزن نسبي ( )%12ومتوسط ( )1.4مما
ا
يعكس غياب هذا التوجه لدى املصارف وفقا لجابات عينة الدراسة على الرغم من وجود تحول عاملي نحو هذا النوع من املنتجات املصرفية.
ا
ولم تدعم الجابات قوة التوجه نحو إعطاء أولوية للقروض التي تمنح ملشاريع التنمية املستدامة .إذ بلغ الوزن النسبي ( )%12أيضا ،واملتوسط
الحسابي ( )1.8وهذا ينسجم مع الجابات السابقة في محدودية التوجه من قبل املصارف لهذا النوع من القروض ،ويدعم الوزن النسبي لإلجابات عن
تحديد جزأ من حجم القروض لتمويل مشاريع التنمية املستدامة والذي بلغ ( )%25عدم وجود اتجاه إيجابي للمصارف عينة الدراسة بخصوص التمويل
املرتبط بالتنمية املستدامة ،وبلغ املتوسط الحسابي( .)1.6فيما أيدت الجابات وجود اهتمام للمصارف بتحليل تأثيرات التمويل على البيئة وبوزن نسبي
( )%68ومتوسط ( )2وربما يعود ذلك إلى أن التحليل االئتماني قد تم وفق نماذج ثابتة تحتوي بعض بنودها تحليل التأثيرات البيئية وليس بالضرورة
يعكس توجه ايجابي نحو التمويل األخضر .وبلغ املتوسط العام ( ،)1.6ومتوسط الوزن النسبي( )%23.8وهذا يعكس عدم وجود توجه عالي نحو
ا
التمويل املستدام لدى املصارف وفقا لألبعاد التي تم شمولها في االستبانة مما يتوافق مع فرضية الدراسة .
ا
مما سبق فإنه يمكن القول ووفقا لإلجابات عينة الدراسة إن املصارف الزالت بعيدة عن إتباع التمويل املستدام أو وضع سياسات ترتبط بمنح
القروض للتنمية املستدامة والذي قد يرجع إلى عدم اهتمام املصارف بهذا النوع من التمويل وضعف الحوافز واسياسات الداعمة لهذا النوع من
التمويل وغياب االلتزام بالجانب البيئي عند منح القروض والتركيز على جوانب أخر
جدول (  :)5إجابات عينة الدراسة عن اتجاهات املصارف

تسلسل الفقرة
1

ا
اتفق تماما
-

اتفق
2

محايد
3

ال اتفق
8

ا
ال اتفق تماما
19

املتوسط الحسابي
1.6

الوزن النسبي %
25

2
3

-

1
1

4
5

7
8

20
18

1.5
1.6

12
12

4

2

3

4

8

15

2

68

5
6

-

1
2

3
3

6
7

22
20

1.4
1.59

12
25

7

-

2

4

7

19

1.6

25

-

1

7

20

1.56

12

8
املتوسط العام

4
1.6

23.8

• تحليل إجابات عينة الدراسة مع محددات تمويل مشاريع التنمية املستدامة:
بهدف تحديد أهم القيود أو العقبات التي تحد من توجه املصارف نحو التمويل للتنمية املستدامة في العراق سيتم االعتماد على الوزن النسبي
للمستوى األول والثاني من املقياس الخماس ي.
ا
ا
وكما يتبين من الجدول ( )6ووفقا للوزن النسبي فان أكثر املحددات تأثيرا في محدودية التوجه نحو قروض التنمية املستدامة هو عدم وجود
مبادرات للتعاون بين املصارف وبوزن نسبي بلغ ( )%78وكان املتوسط الحسابي ( .)4.1ويليه عدم وجود طلب على هذا النوع من القروض وغياب مهارات
تقييم مخاطر وعوائد القروض الخاصة بمشاريع التنمية املستدامة وبوزن نسبي بلغ ( )%75لكل منها وبمتوسط حسابي ( )3.9, 4على التوالي ،وهذا
متوقع في ظل محددات التوجه للمصارف في منح القروض الخاصة بمشاريع التنمية املستدامة.
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وسجل عدم وجود تشريعات للبنك املركزي وزن نسبي مقداره ( )%71وهو ذات النسبة التي سجلتها وضع استراتيجيات تتعلق باتجاهات تمويل
املشاريع الخضراء ،وهذا يعكس اعتبارها من املحددات األساسية للتجاه في تمويل التنمية املستدامة .فيما بلغ الوزن النسبي لغياب املحفزات الخاصة
بالتمويل األخضر ( )%65وبمتوسط حسابي ( )3.7وهذا يعني قناعة عينة الدراسة به كأحد القيود التي تحد من قدرة املصارف في العراق للتوجه نحو
التمويل األخضر .مما سبق يمكن القول أن املصارف في العراق تعاني من وجود العديد من املحددات والقيود التي تقلل من قدرتها على إتباع نموذج عمل
ا
املصارف الخضراء أو في التوجه نحو تمويل مشاريع التنمية املستدامة .وهذا يفسر أيضا ضعف التوجه لدى املصارف نحو التمويل املستدام.
جدول ( :)6محددات تمويل التنمية املستدامة
تسلسل الفقرة

اتفق تماما

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق تماما

الوزن النسبي%

متوسط حسابي

1
2
3
4
5
6

11
10
14
12
10
14

12
13
10
12
11
11

6
4
4
4
7
5

2
4
2
3
2
1

1
1
2
1
2
1

71
71
75
75
65
78

3.9
3.8
4
3.9
3.7
4.1

االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:
• محدودية نشاط القراض بشكل عام في املصارف التجارية بالعراق إذ يشكل جزء صغير في حجم موجودات واملصارف بسبب عدم رغبتها في
الدخول أو مجاالت خطرة واعتمادها على مصادر أخرى للربح.
• لم يتبين وجود اتجاه ايجابي نحو تمويل املشاريع التنمية املستدامة في ظل غياب توجه مركزي من الجهات املشرفة على العمل املصرفي في وضع
سياسات متكاملة لتشجيع هذا النوع من التمويل وعدم وجود آليات محددة وقواعد لتطبيق مشروع البيئة املستدامة.
• وجود قيود ومحددات عديدة تؤثر في قدرة املصارف على التوجه نحو تمويل املشاريع املتعلقة بالتنمية املستدامة السيما فيما يخص غياب
املبادرات املشتركة بين املصارف وعدم وجود استراتيجيات مستقبلية لتحفيز هذا النوع من التمويل.
التوصيات:
في ظل ما توصلنا إليه من نتائج للتحليل يمكن التوصية باالتي:
• اعتماد سياسات متكاملة بين البنك املركزي واملصارف الستقطاب التمويل املطلوب النجاز أهداف التنمية املستدامة .وإعطاء حافز خاصة
للمصارف لتشجيعها في طرح منتجات جديدة مخصصة لتمويل التنمية املستدامة.
• على املصارف منح تسهيلت وحوافز للتمويل طويل اآلجل للمشاريع التي ينطبق عليها تصنيف التنمية املستدامة.
• بناء شراكات فعالة بين املصارف وتبنيها خطط للمساهمة في تمويل التنمية املستدامة من خلل وضع أولويات للمشاريع التي تساهم في خدمة
املجتمع أو التي تكون صديقة للبيئة.
• على املصارف تبني نموذج عمل جديد يراعي اآلثار االجتماعية والبيئية ألنشطتها السيما نشاط القروض.
• وضع قواعد لتحديد املشروعات الخضراء أو التي ينطبق عليها صفة مشاريع التنمية املستدامة.
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Abstract: Sustainable development is one of the basic directions that countries seek and put in place plans
and policies in order to harmonize with their standards and move towards patterns of economic activities
that take into account the requirements of sustainable development.
The study aims to determine the trends of Iraqi banks towards financing sustainable development as one of
the most important financial institutions in providing financial services and a basic pillar in financing
economic projects, making them able to adopt activities and provide financial products that contribute to
supporting aspects of sustainable development and achieving social responsibility in relation to preserving
the environment. The development of the volume of financing and the patterns in the Iraqi banks was
analyzed based on the annual financial reports for the period
(2012-2018).
(10) banks were selected as a sample for the study, two of which are governmental and (8) private. The
questionnaire was adopted as a basic tool in collecting data on the trends of banks, as the distributed
questionnaires reached (48), of which (32) were retrieved, which were distributed to managers because
they are more able to describe the basic trends of banks and determine the nature of their policies with
regard to financing sustainable development. The results of the analysis, according to the dimensions that
were adopted, showed a weak trend in setting banking policies focusing on financing sustainable
development. This aspect is informally included in the mechanisms and instructions for granting loans, due
to the conditions in which banks operate and the absence of central trends that support the initiatives of
financing sustainable development projects. The study recommended the adoption of integrated policies
between the central bank and banks to attract the required financing to achieve the sustainable
development goals, and grant special incentives to banks to encourage them to introduce new products for
sustainable development financing.

Keywords: Sustainable development; finance bank loans; banks.
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اتجاهات املصارف العر اقية نحو تمويل التنمية املستدامة

استمارة استبيان
تحية طيبة

ا
تهتم الدراسة بموضوع تمويل مشاريع التنمية املستدامة ونظرا ملا تتمتعون به من خبرة في مجال عمل املصارف يرجى تفضلكم بالجابة على
األسئلة الواردة في االستبيان شاكرين تعاونكم وإسهامكم في انجاز الدراسة بإجابتكم الدقيقة عن الفقرات التالية .

املحوراألول :اتجاهات املصارف:
الفقرة
.1

يضع املصرف سياسة واضحة تتعلق تمويل مشاريع التنمية املستدامة .

.2
.3

توجد إجراءات واليات محددة تختص بتمويل التنمية املستدامة .
يتم منح صلحيات ملدراء الفروع فيما يخص تمويل مشاريع صديقة للبيئة .

.4

يقوم بتحليل معلومات إضافية عن تأثيرات املشاريع على البيئة عند منح القروض لها .

.5
.6
.7
.8

يسعى املصرف إلى طرح منتجات وخدمات مالية تراعي متطلبات التنمية املستدامة .
توجد توجهات محددة من البنك املركزي حول التمويل املستدام .
يتم توجيه جزء من القروض نحو مشاريع وأعمال صديقة للبيئة .
يتم إعطاء أولوية للقروض التي تمنح ملشاريع التنمية املستدامة .

اتفق تماما

محايد

اتفق

ال اتفق

ال اتفق تماما

املحورالثاني :محددات تمويل التنمية املستدامة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الفقرة
عدم وجود تشريعات من البنك املركزي تنظم تمويل التنمية املستدامة .
وضع استراتيجيات تتعلق باتجاهات تمويل املشاريع الخضراء.
عدم وجود طلب على القروض الخاصة بمشاريع التنمية املستدامة .
غياب مهارات تقييم مخاطر وعوائد القروض املمنوحة ملشاريع التنمية املستدامة طويلة اآلجل .
غياب املحفزات الخاصة بالتمويل األخضر (سعر فائدة منخفض).
عدم وجود مبادرات مشتركة للتعاون بين املصارف في تمويل التنمية املستدامة.

اتفق تماما

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق تماما
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أستاذ العلوم املالية واملصرفية املشارك -التمويل والبنوك اإلسالمية -جامعة غزة -فلسطين
Z.aldammagh@gmail.com
استالم البحث 2020/7/9 :مراجعة البحث 2020/11/23 :قبول البحثDOI: https://doi.org/10.31559/GJEB2020.9.3.7 2020/12/1 :

امللخص:
يهدف البحث إلى دراسة التحديات التي تواجه تطبيق صناديق االستثمار لدى البنوك اإلسالمية في االقتصاد الفلسطيني ،وقد استخدم
الباحث املنهج الوصفي التحليلي في إجراء البحث ،وتم تطبيق االستبانة كأداة لجمع املعلومات على عينة البحث مكونة من ( )16استبانة موزعة
على املختصين من العاملين في فروع البنوك اإلسالمية الفلسطينية -غزة ،وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها :يوجد رغبة كبيرة لدى
البنوك اإلسالمية تتجه نحو إصدار صناديق االستثمار اإلسالمية في االقتصاد الفلسطيني ،ويوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الوعي املعرفي
للجمهور وإدراك اإلدارة العليا للبنوك اإلسالمية من ناحية وإصدار صناديق االستثمار اإلسالمية في االقتصاد الفلسطيني من ناحية أخرى .وقد
خلص الباحث إلى أهم التوصيات التالية :حث البنوك اإلسالمية على نشر الوعي املعرفي لدى الجمهور عن صناديق االستثمار اإلسالمية ،وحث
الجهات املشرفة على املؤسسات املالية واملصرفية لتهيئة البيئة القانونية والتشريعية إلصدار وتداول صناديق االستثمار اإلسالمية ،وتعزيز تشجيع
اإلدارات العليا للبنوك اإلسالمية نحو إصدار صناديق االستثمار ،باإلضافة إلى حث البنوك اإلسالمية على توفير وتنوع التمويل الالزم للمشاريع
اإلنتاجية في االقتصاد الفلسطيني.
الكلمات املفتاحية :البنوك اإلسالمية؛ التمويل؛ صناديق االستثمار اإلسالمية.

املقدمة:

ً
بعد نجاح البنوك اإلسالمية في استقطاب املدخرات عن طريق أسلوب املضاربة املصرفية املتمثلة أساسا في حسابات االستثمار املشترك وحسابات
االستثمار املخصص ،قامت البنوك اإلسالمية في تطوير أدوات مالية إسالمية جديدة تتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية ،وذلك من خالل الصناديق
االستثمارية كوسيلة من وسائل تعبئة املوارد املالية من السوق بهدف توجيهها نحو مجاالت استثمارية معينة ،كما شهدت الساحة املالية خالل السنوات
ً
ً
املاضية انتشارا واسعا في طرح وإدارة صناديق االستثمار بأشكال متنوعة وبمسميات مختلفة مثل صناديق االستثمار اإلسالمية وصناديق الحصص
وصناديق املضاربة وغيرها (خوجة1994 ،م).
وتعد صناديق االستثمار من أهم صيغ تعبئة املدخرات في الوقت الحاضر وال ريب أن ما نقرأه في كل يوم عن انتقال رؤوس األموال الضخمة لغرض
االستثمار بين األسواق املالية يؤكد على أهمية هذه الصناديق (  ،)https://www.iasj.net/iasj/article/162677فهي يمكن أن تكون أداة ووسيلة
لتحقيق التنمية االقتصادية املنشودة ،وذلك من خالل تسهيل نقل املدخرات من وحدات الفائض إلى وحدات العجز ،كما يمكن أن تكون توطئة ألسلمة
ً
البنوك ،وأيضا جزأ من برنامج لتوطيد دعائم العمل املصرفي اإلسالمي .وقد نجحت هذه البنوك اإلسالمية في مجاالت عديدة ،ولكنها عجزت عن املساهمة
ً
الفعالة في عملية التنمية االقتصادية في الدول اإلسالمية وفقا ملا حددته لنفسها من أهداف نتيجة لبعض املشاكل التي واجهتها ،وأهمها عدم املواءمة بين
مواردها التي اغلبها قصيرة األجل ،واستخدامها في مجاالت استثمار معينة ذات األهداف الطويلة األجل.
ً
ونظرا لجمود األوعية االدخارية في البنوك اإلسالمية الفلسطينية ،وعدم استجابتها لتنوع حاجات ورغبات املدخرين في الوقت نفسه هي في أمس
ً
الحاجة فيه إلى تقديم أوعية ادخارية أكثر تطورا وتمس حاجات أساسية ملحة لعمالء ،وبخاصة في ظل التطورات الحديثة التي طرأت على العمل املصرفي
ً
اإلسالمي ،فإنه أصبح لزاما عليها أن تنوع من أوعيتها وتطور من استثماراتها بغرض املواءمة بين االستثمار القصير واملتوسط والطويل ،ومن هنا تظهر
أهمية هذه الدراسة في وضعها لنموذج مقترح لصناديق االستثمار في البنوك اإلسالمية وتحقيق أهدافها التنموية املأمولة على املستوى االقتصادي
واالجتماعي (دوابه2004 ،م).

زياد الدماغ

التحديات التي تواجه تطبيق صناديق االستثمار لدى البنوك اإلسالمية في االقتصاد الفلسطيني

مشكلة البحث:
فمن املالحظ لواقع التنمية والنمو االقتصادي في بعض دول العالم اإلسالمي أنها بحاجة إلى احداث التنمية والنمو االقتصادي في ظل تزايد البطالة
والفقر وتزايد عدد السكان ،وهذا ما يتماش ى مع توجه األفراد واملؤسسات والحكومات في إحداث التنمية االقتصادية ملعالجة هذه الظواهر هذا من
ناحية ،ومن ناحية أخرى يوجد مدخرات وأموال لدى املسلمين يرغبون في استثمارها في أدوات مالية استثمارية شرعية نتيجة الوازع الديني لديهم ،ومن
هنا آتى هذا البحث ليسلط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق صناديق االستثمار اإلسالمية من خالل البنوك اإلسالمية لغرض دعم املشاريع
االقتصادية في االقتصاد الفلسطيني ،وعليه يمكن صياغة إشكالية البحث في السؤال الرئيس ي التالي:
ما التحديات التي تواجه تطبيق صناديق االستثمارفي البنوك اإلسالمية في االقتصاد الفلسطيني؟
ويتفرع عن السؤال الرئيس ي األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما عالقة الوعي املعرفي للجمهور بصناديق االستثمار اإلسالمية؟
 .2ما عالقة مدى إدراك اإلدارة العليا بصناديق االستثمار اإلسالمية؟
 .3ما عالقة املوارد البشرية املؤهلة بصناديق االستثمار اإلسالمية؟
فرضيات البحث:
 .1ال يوجد عالقة بين الوعي املعرفي للجمهور وتطبيق صناديق االستثمار اإلسالمية.
 .2ال يوجد عالقة بين مدى إدراك اإلدارة العليا للبنوك اإلسالمية وتطبيق صناديق االستثمار اإلسالمية.
 .3ال يوجد عالقة بين املوارد البشرية املؤهلة وتطبيق صناديق االستثمار اإلسالمية.
 .4ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة العشوائية ،حول معيقات تطبيق صناديق االستثمار في البنوك اإلسالمية تعزى إلى بياناتهم
الشخصية.
متغيرات البحث:
املتغير املستقل :التحديات وأبعاده ثالثة هي:
 .1الوعي املعرفي للجمهور.
 .2مدى إدراك اإلدارة العليا.
 .3املوارد البشرية املؤهلة .
املتغير التابع :صناديق االستثمار اإلسالمية

نموذج البحث:
الوعي املعرفي للجمهور
مدى إدراك اإلدارة العليا
املوارد البشرية املؤهلة

المختلفةالمختلفة

صناديق االستثمار اإلسالمية
االقتصادية

أهداف البحث:
ً
يهدف هذا البحث إلى التعرف على منتج تمويلي شرعي يتوافق مع احتياجات التمويلية للمشاريع في االقتصاد الفلسطيني ،وأكثر تحديدا يهدف
البحث إلى:
 .1التعرف على املفاهيم األساسية لصناديق االستثمار اإلسالمية.
 .2التعرف على التطبيقات املعاصرة لصناديق االستثمار اإلسالمية.
 .3تقديم توصيات إلى أصحاب املال والقرار في املصارف اإلسالمية في توجيه مدخرات هذه الصناديق للمساهمة تحقيق التنمية في االقتصاد
الفلسطيني.
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زياد الدماغ

أهمية البحث:
بشكل البحث أهمية كبيرة في إطار ما يمثله من رغبة األفراد واملؤسسات والحكومات في إيجاد أدوات مالية استثمارية تتفق وأحكام الشريعة
اإلسالمية ،كما تتمثل أهمية البحث في لفت انتباه القائمين على صناعة التمويل والبنوك اإلسالمية إلى أهمية تنويع املنتجات املصرفية اإلسالمية بهدف
تحقيق امليزة التنافسية مقارنة بالصيرفة التقليدية ،وتطوير صناديق االستثمار اإلسالمية كبديل شرعي لصناديق االستثمار التقليدي ،باإلضافة إلى
تقديم توصيات في توجيه مدخرات األموال املجمعة عبر صناديق االستثمار نحو دعم املشاريع االقتصادية املختلفة التي تساهم في تحقيق التنمية
االقتصادي املنشودة ،وكذلك إثراء املكتبة بمثل هذه األبحاث.
الدراسات السابقة واإلطارالنظري:
• دراسة املتولي (  )2016بعنوان :تقييم أداء صناديق االستثمار اإلسالمي :هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم صناديق االستثمار ونشأتها في
خاصة ،وتقييم أداء صناديق االستثمار التقليدية وصناديق االستثمار اإلسالمية ،األمر الذي يساعد على الوصول إلى
عامة والدول اإلسالمية
ٍ
العالم ٍ
نتائج دقيقة فيما يتعلق بأداء هذه الصناديق من ناحية ،ومعرفة مدى استخدام مديري الصناديق التحليل األساس والتحليل الفني والتنويع من ناحية
أخرى.
وقد خلصت الدراسة إلى أن صناديق االستثمار اإلسالمية تعتمد على تطبيق املنهج اإلسالمي الذي يمزج بين راس املال والعمل ،كما توصلت الدراسة
حول مدى مالءمة أداء صناديق االستثمار التقليدية واإلسالمية ،حيث أظهرت الدراسة أن الصناديق اإلسالمية أداة افضل من الصناديق التقليدية
خالل األحوال االقتصادية املنخفضة ،بينما أظهرت الصناديق التقليدية أداة أفضل من الصناديق اإلسالمية خالل األحوال االقتصادية املرتفعة،
ً
كما أظهرت الدراسة أيضا أن مديري الصناديق غير قادرين على تحديد صفقات أسهم جيدة بصورة صحيحة وغير قادرين على التكهن بتحركات
أسعار السوق العام.
وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة االعتماد على التحليل األساس ي كأسلوب لتحليل االستثمارات املستهدفة كأحد متطلبات االختيار الجيد لألوراق املالية،
واالعتماد على التحليل الفني لالستفادة من استراتيجية التوقيت السوقي ،وذلك للوقوف على القيمة الحقيقية لألوراق املالية املتداولة في سوق األوراق
املالية باإلضافة إلى ضرورة إنشاء بورصة أوراق مالية عربية ،لغرض تنظيم عمليات التداول وتوفير البيانات واملعلومات الصحيحة.
• دراسة البعلي (بدون تاريخ) بعنوان :إدارة صناديق االستثمار(الو اقع التنظيمي والتخرج الشرعي وضوابطه الفقهية) :هدفت الدراسة إلى التعرف
على مفهوم صندوق االستثمار ومجموعة املبادئ األساسية الحاكمة ،وارتباط إدارة املخاطر في صناديق االستثمار ،والتخريج الشرعي والضوابط
الفقهية لعقد املضاربة الشرعية وعقد الوكالة كأساس ألداء صناديق االستثمار ،باإلضافة إلى الضوابط الفقهية املقاصد الشرعية والرقابة الشرعية
والرقابة املركبة إلدارة صندوق االستثمار ،وكذلك املسئولية الشرعية والقانونية إلدارة صندوق االستثمار ،والفرق بين كل من صناديق االستثمار
ً
واملحافظ االستثمارية ،وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك صورتان إلدارة صناديق االستثمار يجرى العمل بهما وهما جائزتان شرعا ،وهي أما اإلدارة
على أساس املضاربة ويحدد فيها املقابل للمدير (املضارب) بحصة (نسبة) معلومة من ربح الصندوق ،أو اإلدارة على أساس الوكالة ويحدد فيها املقابل
للمدير (الوكيل) بعمولة معينة (مبلغ مقطوع) أو بنسبة من املساهمات وهذه النسبة تؤول إلى مبلغ مقطوع أو بنسبة من صافي قيمة املوجودات،
ً
وكذلك هناك صورة تجمع بين العمولة والربح على أساس التحفيز ،على أن تكون العمولة هي األصل ،ويكون النصيب املحدد له من الربح مستحقا في
حال بلوغه نسبة محددة .كما توصلت الدراسة إلى بناء مؤشر مالي إسالمي لقياس أداء إدارة صناديق االستثمار اإلسالمية.
• دراسة شحاته (دون تاريخ) بعنوان :الرقابة الشرعية واملالية على صناديق االستثماراإلسالمية :هدفت الدراسة إلى التعرف على الجوانب العلمية
والعملية للرقابة الشرعية واملالية على معامالت صناديق االستثمار اإلسالمية في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية ،بهدف إيضاح اإلطار العام ملنهج
وأسس وضوابط ومعايير ونظم وأساليب وأجهزة الرقابة على معامالت صناديق االستثمار اإلسالمية ،وبيان كيفية التخطيط ووضع برامج الرقابة
ً
الشرعية واملالية وتحديد وسائل تنفيذها طبقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ،وبيان كيفية االستعانة بأساليب التقنية الحديثة ودورها في تطوير
اإلسالمية ،وقد خلصت إلى وضع بعض الثوابت التي تمثل اإلطار
اإلجراءات التنفيذية للرقابة الشرعية واملالية على معامالت صناديق االستثمار ٍ
الفكري والعملي لنظم الرقابة الشرعية واملالية لصناديق االستثمار اإلسالمية ،باإلضافة إلى تقديم نماذج إرشادات معاصرة للرقابة الشرعية واملالية
ً
معدة وفقا للمنهج والفكر والنظم اإلسالمية ليحتذي بها أو يستفاد منها في الصناديق التقليدية.
• دراسة جبر( )2005بعنوان :صناديق االستثماراإلسالمية :هدفت الدراسة إلى التعرف على صناديق االستثمار اإلسالمية من حيث طبيعتها وأنواعها
وطريقة عملها وإدارتها ،ومدى االختالف بينها وبين صناديق االستثمار التقليدية ،وبينت الدراسة مصادرها أموالها ،وأسس تشغليها ،وكيفية حساب
أرباحها وخسائرها ،وأسعار أسهمها ،ثم تطرق البحث إلى أهداف االستثمار في اإلسالم ،وصناديق االستثمار اإلسالمية ،والقيود الشرعية لالستثمار
فيها ،وماهيتها وأنواعه ،واألدوات املالية االستثمارية اإلسالمية ،واشكالها ،وخصائصها املشروعة ،وشروط نجاحها ،ومؤشر األوراق املالية اإلسالمي،
ومزايا استحداث أدوات استثمارية إسالمية ،والخطوات العملية إلصدار أدوات مالية إسالمية ،ومعوقات وجود سوق مالي إسالمي ،وقد خلص البحث
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إلى بيان كيفية التغلب على معوقات إيجاد سوق رأسمال إسالمي ،وأهمها إيجاد عملة موحدة كالدينار اإلسالمي ،وهو وحدة حسابية تسهل اإلصدارات
من األدوات املستحدثة ،بحيث ال يتأثر االستثمار في هذه األوراق بالتقلبات الحادة في أسعار صرف العمالت ،كذلك وضع أسس تشريعية وقانونية
مقبولة من قبل الدول اإلسالمية والعربية للتعامل مع األدوات االستثمارية املستحدثة.
• دراسة دوابه ( ) 2004بعنوان :صناديق االستثمار في البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيق ،هدفت الدراسة إلى دراسة مفهوم وتطور صناديق
االستثمار وأهميتها وأهداف ومزايا وأنواع صناديق االستثمار وكذلك الجوانب الشرعية والقانونية لصناديق االستثمار ،باإلضافة إلى دراسة ومجاالت
ونطاق االستثمار لدى البنوك اإلسالمية ،باإلضافة إلى دراسة أهم مشاكل االستثمار في البنوك اإلسالمية ،وقد توصلت الدراسة إلى وضع نموذج
مقترح لصناديق االستثمار في البنوك اإلسالمي ة يربط بين املبادئ العلمية وأحكام الشريعة اإلسالمية ،يمكن أن تتبناه هذه البنوك للجذب أموال
ً
صغار املدخرين ،فضال عن كبارهم ،واستثمار هذه األموال عالوة على جزء من أمولها في األوراق املالية ،وغيرها من مجاالت االستثمار األخرى ،وبالتالي
تستجيب لحاجات املدخرين ما بين استثمار قصيرة ومتوسط وطويلة اآلجل ،باإلضافة إلى تحقيق رغبتها في الجمع بين الربحية والسيولة واألمان
واملساهمة في استيعاب ظاهرة التمويل قصيرة األجل وتحقيق أهدافها التنموية املأمولة على املستوى االقتصادي واالجتماعي.
• دراسة القري ( )2002بعنوان :صناديق االستثماراإلسالمية ،هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم صناديق االستثمار ،وأهميتها ومميزاتها ودورها
وعملياتها ،والعالقات التعاقدية بين أطراف الصناديق االستثمارية ،كما تطرقه إلى دراسة أهمية صناديق االستثمار في االقتصادي اإلسالمي وملا لهذه
الصناديق دور هام في نقل الرساميل بين املجتمعات اإلسالمية ،حيث أن صناديق االستثمار مهمة للمسلمين اليوم فهي يمكن أن تكون أداة ووسيلة
لتحقيق التكافل االقتصادي واالجتماعي بين املسلمين ،وذلك بتسهيل نقل املدخرات من دول الفائض إلى دول العجز وأن تكون توطئة ألسلمة البنوك
ً
وجزءا من برنامج لتوطيد دعائم العمل املصرفي الالربوي في أي بلد من بالد املسلمين ،لذلك فإن اهتمام املسلمين بهذه املسألة حرى أن يوفر آلية
لالستثمار اإلسالمي ،وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة إصدار صناديق االستثمار اإلسالمية بكافة أنواعها وأشكالها مع االلتزام والتقيد بأحكام الشريعة
اإلسالمية.
•دراسة خوجة (  )1993بعنوان :صناديق االستثماراإلسالمية ،هدفت الدراسة إلى دراسة مفهوم صناديق االستثمار والتكييف الشرعي للصناديق ،من
حيث العالقة التعاقدية القائمة بين جهة اإلصدار وأرباب املال في الصناديق االستثمارية ،والعالقة التعاقدية القائمة بين جهة اإلصدار واملؤسسات
املالية املتعامل معها ،كما تطرقت الدراسة إلى توضيح جميع املراحل والعالقات املتعددة التي تمر بها األوراق املالية قبل ظهورها لجمهور املستثمرين
لالكتتاب فيها ومن ثم تداولها عند الحاجة ،باإلضافة إلى تسويق تلك األوراق املالية والقيام بدفع مستحقات أرباب املال ،وقد خلصت الدراسة إلى
ً
املساهمة الجادة للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية في مجال صناديق االستثمار خصوصا بعد نجاحها الباهر في استقطاب املدخرات عن طريق
املضاربة املصرفية املتمثلة في حسابات االستثمار املشترك الذي هو نوع من أنواع املضاربة الشرعية املطلقة ،وقد تمكنت هذه الجهات من تطوير
فكرة الصناديق االستثمارية بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية واتخذت هذه األداة املالية الجديدة مسميات متعددة منها :الصناديق االستثمارية
أو محافظ االستثمار ،صناديق حصص ووحدات االستثمار ،اإلصدارات وصناديق املضاربة.
مفهوم صناديق االستثمار:
هناك مفاهيم متعددة لصناديق االستثمار تتماش ى مع ظروف ونشأة هذه الصناديق في الدول املختلفة ،وتعدد أشكالها وأنواعها وأنظمة إنشائها من
دولة إلى دولة أخرى.
وبموجب تعريف قانون األوراق املالية الفلسطيني رقم ( )12لسنة 2004م يعرف صندوق االستثمار بأنه :الشخص االعتباري املرخص من الهيئة
والذي يقوم بتجميع رأس مال من مستثمرين واستثماره نيابة عنهم في محفظة أوراق مالية ،أو في أنواع أخرى من أصول االستثمار بموجب عقد التأسيس
وأنظمته الداخلية (قانون األوراق املالية2004 ،م).
ويمكن تعريف صندوق االستثمار بأنه وعاء مالي لتجميع مدخرات األفراد واستثمارها في األوراق املالية من خالل جهة ذات خبرة في إدارة محافظ
ً
األوراق املالية ،حيث تعتبر أحدث األساليب في إدارة األموال وفقا لرغبات املستثمرين ودرجة تقبلهم للمخاطر ،بما يعود بالفائدة على البنك أو الشركات
التي تؤسسها وعلى املدخرين وعلى االقتصاد القومي ككل (قاسم2000 ،م) .وقد تعرف بأنها شركات تتلقى األموال من مستثمرين من مختلف الفئات
لتقوم باستثمارها في تشكيالت من األوراق املالية التي تناسب كل فئة (هندي1999 ،م).
ً
ومما سبق يمكن تحديد خصائص املستثمرفي صناديق االستثمار ،والذي غالبا ما يقع في الشرائح التالية (عبد التواب2004 ،م):
• الذين ليس لديهم الوقت والخبرة الكافية ملتابعة أسواق املال ويبحثون عن جهة متخصصة تنوب عنهم في إدارة استثماراتهم.
• الذين يرغبون في تنويع استثماراتهم ولكنهم ال يستطيعون ذلك بمفردهم.
• الذين لديهم مبالغ صغيرة من املال وال يقدرون على توظيفها بأنفسهم ويرغبون في االستفادة منها واملحافظة عليها.
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أهداف صناديق االستثمار:
تهدف صناديق االستثمار إلى عدة أهداف هامة تحاول من خاللها تحقيق التوازن بين أهداف املدخرين والبنوك واالقتصاد ،إال أن هدفها األساس ي
هو تنمية رأس املال وتحقيق دخل جار للمستثمرين لتتالءم مع رغباتهم واحتياجاتهم ،ومن هذه األهداف ما يلي (علي2006 ،م):
•
•
•
•

تحقيق عائد دوري ،أي يقوم البنك أو الشركة بصرف عوائد دورية للمستثمرين من خالل األرباح التي يحققها الصندوق.
تحقيق نمو رأسمالي ،يهدف الصندوق إلى االستثمار في شركات ناجحة ومتوقع لها النمو ،ويتم تدوير األرباح للحصول على مزيد من املكاسب
الرأسمالية.
تحقيق عائد دوري ونمو رأسمالي (عائد تراكمي) ،يهدف الصندوق هنا الجمع بين مزايا النوعين السابقين ،حيث يوزع عوائد دورية وكذلك يقوم
بتدوير جزء من العوائد لالستثمار مرة أخرى في الصندوق.
ً
ً
تحقيق نمو رأسمالي مع توزيع عائد أو منح جوائز ،ويهدف الصندوق إلى توزيع عائد في حالة تجاوز القيمة الرسمالية للوثيقة حدا معينا.

أنواع صناديق االستثمار:
ً
ويمكن تصنيف صناديق االستثمار وفقا لألسس التالية:
 .1من حيث طريقة إصدارأو رأس املال (العتيبي2007 ،م) و (عبد التواب2004 ،م):
• صناديق االستثمار ذات النهاية املغلقة :وجاء مسمى هذا النوع من الصناديق من أن رأس املال ثابت ،ال يتغير وقيمة وعدد الوثائق املصدرة
ً
أعضاء جدد ،ويتم تداول هذه الصناديق في
األسمية ثابت في معظم األحوال ،وبالتالي تكون صناديق مقفولة على أعضائها األصليين وال تقبل
بورصة األوراق املالية (بيع وشراء) ،ويغلب على هذا النوع كشركة مساهمة مستقلة تم تأسيسها لهذا الغرض.
• صناديق االستثمارذات النهاية املفتوحة :وقد جاء مسمى هذا النوع من الصناديق من أن رأس املال متغير غير محدد ،وهذا هو الشكل الذي
تتخذه البنوك وشركات التأمين التي تؤسسها صناديق االستثمار ،واملقصود برأس املال املفتوح هو االستمرار في إصدار وثائق استثمار جديدة
وبطريقة متواصلة مع إعادة شراء الصندوق للوثائق السابق إصدارها عند رغبة حامليها لردها.
 .2من حيث مكونات التشكيلة أو أصول الصندوق (علي2006 ،م) :ويقصد بالتشكيلة أنواع األصول داخل الصندوق ،ويمكن تقسيمها إلى أكثر من
نوع ،وسنركز هنا على أهم األنواع التالية:
•

صناديق األسهم :يستثمر هذا النوع من الصناديق في أسهم الشركات املختلفة تنمو فيها األرباح أو اإليرادات بصورة أسرع من القطاع وتسمى
شركات النمو ،وأخر تستند على االستثمار في أسهم الشركات ذات األداء الجيد بناء على سالمة عناصرها األساسية وذلك بهدف الحصول على
توزيعات أرباح هذه األسهم وتسمى شركات ذات العائد الدوري ،ويوجد نوع أخر خليط بين النوعين السابقين.

• صناديق سندات :ويقوم هذه النوعية من الصناديق باستثمارها أموالها في السندات وتحصل على عائد استثماراتها من توزيعات الكوبونات،
ومن خالل ما تحققه من أرباح رأسمالية على تعامالتها على تلك السندات في البورصة.
• صناديق متوازنة :وتعتمد هذه الصناديق على تشكيل محافظ متوازنة من األسهم والسندات وعادة ما يستثمر مديرو هذه الصناديق من :%50
 %50من أموالها في األسهم مع االحتفاظ بالباقي في صورة سندات نقدية.
• صناديق سوق النقد :وهي الصناديق التي تتكون من تشكيلة من األوراق املالية قصيرة األجل التي عادة ما تتداول في سوق النقد أي من خالل
مؤسسات مالية ،كالبنوك التجارية وبيوت السمسرة املتخصصة في التعامل في تلك األوراق ،وبهدف تحقيق عائد يقارب العائد املحقق في سوق
النقد عن الودائع قصيرة األجل (دوابه2004 ،م).
 .3صناديق االستثمار اإلسالمية :وهي عبارة عن أوعية األموال املقدمة من املستثمرين لجهة معينة كالبنوك وشركات االستثمار ،بقصد تشغليها في
مشروعات كبرى لفترة زمنية محددة ،وقد أسهمت هذه الصناديق في اإلسهام بأنشطة اقتصادية متعددة ،بعد تجميع املدخرات املالية من
األشخاص ،واألخذ بنظام االستثمار املشترك ،ويقسم رأس مال الصندوق إلى أسهم مشاركة أو وحدات متساوية القيمة األسمية ،وتعبر كل وحدة
منها عن تملك حصة شائعة أو مشتركة في راس مال الصندوق (الزحيلي2002 ،م).
وتنشأ هذه الصناديق في نطاق البنوك اإلسالمية ،وذلك من خالل االعتماد على األسس التالية (خوجة1993 ،م):
• إعداد املصرف اإلسالمي دراسة الجدوى االقتصادية ملشروع معين أو أكثر.
• إعداد نشرة االكتتاب في الصندوق االستثماري وتحديد أغراضه.
• تقسيم رأس مال الصندوق إلى أسهم أو صكوك متساوية القيمة األسمية.
• قيام املصرف باستثمار األموال املجتمعة لديه في املشروع املحدد في نشرة االكتتاب ،وتوزيع األرباح في فترات معينة ،وتصفية الصندوق في املوعد
املحدد لذلك.
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أنواع صناديق االستثماراإلسالمية:
تعتبر ظاهرة صناديق االستثمار اإلسالمية حديثة ،وتعود إلى عدد قليل من السنوات ،ويقصد بصندوق االستثمار اإلسالمي هو ذلك الذي يلتزم
املدير فيه بضوابط شرعية تتعلق باألصول والخصوم والعمليات فيه ،وبخاصة ما يتع لق بتحريم الفائدة املصرفية ،وتمثل هذه الصناديق أحد أهم
الوسائل لدخول البنوك في سوق املصرفية اإلسالمية دون الحاجة إلى تغير هيكلها اإلداري أو نظام عملها ( )https://www.islamifn.com/basic/funds.htm
ومن أهم أنواع هذه الصناديق األنواع التالية (بورصة فلسطين2007 ،م):
 .1صناديق األسهم  :وهي صناديق يقوم املدير فيها بتوجيه األموال املجتمعة من اشتراكات املستثمرين إلى شراء سلة من أسهم الشركات التي يكون
ً
أساس نشاطها مباحا فال يستثمر في البنوك أو الشركات املنتجة للمواد املحرمة.
 .2صناديق السلع :وهي صناديق يكون نشاطها األساس ي شراء السلع بالنقد ثم بيعها باألجل ،والسلع املقصودة هي السلع األساسية التي لها أسواق
بورصة منظمة مثل األملنيوم والنحاس والبترول ،كما أنها تقتصر على السلع املباحة أي تلك التي يجوز شراؤها بالنقد وبيعها باألجل ،فيستثنى من
السلع الذهب والفضة ،ويمكن أن تعمل السلع بصيغة البيع اآلجل ،أو املرابحة ،أو السلم.
ً
 .3صناديق التأجير :ويعتمد عمل صناديق التأجير على امتالك الصندوق لألصول املؤجرة مثل املعدات والسيارات والطائرات وأحيانا العقار ،وتولد
الدخل من اإليرادات اإليجارية ،وتختلف الصناديق باختالف عقود اإليجار ألصول الصندوق ،فبعضها يقوم على عقد اإليجار املعتاد ،وبعضها
يقوم على صفة اإليجار املنتهي بالتمليك.
 .4رأس املال "املأمون" :وتقوم فكرة صندوق املأمون على االستجابة لرغبات كثير من املستثمرين الذين يرغبون في الحصول على األرباح العالية،
واملخاطر املتدنية.
أهم التجارب صناديق االستثماراإلسالمية املعاصرة:
هناك العديد من صناديق االستثمار اإلسالمية في دول الخليج والتي تشرف على أعمالها هيئات شرعية ،ومن ضمنها تلك الصناديق التابعة ملصرف
الراجحي ،وهي صندوق املضاربة الشرعية بالبضائع بالدوالر األمريكي ،وهدفها تحقيق زيادة مستمرة على رأس مال املستثمرين على املدى الطويل دون
توزيع اإليرادات واألرباح ،بل يعاد استثمارها مع رأس املال من خالل الخطط املدروسة وذلك باالتجار بالبضائع املتنوعة .وكذلك صندوق الراجحي لألسهم
املحلية والخليجية والعاملية ،وهدفها االستثمار في أسهم الشركات املحلية والخليجية والعاملية بشكل رئيس ي ودول املنطقة بشكل ثانوي ،واملتوافقة مع
ً
معايير هيئة الرقابة الشرعية وبحكم استثماره في األسهم يعتبر الصندوق استثمارا طويل املدى (بورصة فلسطين2007 ،م).
ً
وهناك أيضا شركة األمين لألوراق املالية وشركة التوفيق االستثمارية ،حيث تأسست في عام 1987م ،وذلك في دولة البحرين برأسمال مدفوع 200
مليون دوالر أمريكي لألولى و 400مليون دوالر أمريكي للثانية .وقد تم تأسسيها وفق القانون ( )17الذي تم إصداره لتنظيم شركات املضاربة اإلسالمية ،وفي
مايو عام 1992م ،تم تأسيس شركة التوفيق للصناديق االستثمارية في جزر الكايمان ،وذلك برأسمال مدفوع وقدره  300مليون دوالر أمريكي ،حيث يتكون
رأس مال الشركة من أسهم إدارة قيمتها  30مليون دوالر ،وأسهم مشاركة دائمة (صندوق األصول) قيمتها  270مليون دوالر ،ويحق للشركة أن تطرح
صناديق استثمارية على شكل أسهم مشاركة متغيرة ،وتتميز هذه الشركة بإصدار بإصدار الصناديق املخصصة (مثل صندوق املدينة السياحية ،صندوق
املدينة املنورة ،صندوق العقار األمريكي ،صندوق إعمار لبنان .وكذلك إصدار الصناديق العامة (مثل صندوق البركة العام ،صندوق التأجير العاملي،
صندوق العائلة االستثماري ،صندوق األطفال االستثماري ،صندوق التوفيق لألسهم (خوجة1994 ،م).
االحتياجات التمويلية للمشاريع االقتصادية:
ً
إن املشاريع االقتصادية تحتاج إلى مختلف صور التمويل في شتى االتجاهات واملجاالت ،وتختلف صور التمويل التي تعرض لها تبعا الختالف طبيعة
العمل وتنوع الغاية من التمويل املطلوب ،كما تتنوع املشاريع االقتصادية حسب الغرض منه ،والتي يمكن النظر إليها حسب تصنيف القطاعات
االقتصادية التالية (حمود1998 ،م) و(الدماغ2012 ،م):
ً
املشاريع الزراعية :وهي املشاريع التي يكون نشاطها متجها نحو الزراعة واإلنتاج الحيواني ،والتي يمكن إجمالي احتياجاتها التمويلية فيما يلي:
• تمويل السيولة التشغيلية الالزمة.
• تمويل املواد الخام الضرورية الالزمة.
• تمويل اآلالت واملعدات الالزمة.
ً
املشاريع الصناعية :وهي املشاريع التي يكون مجال نشاطها متجها نحو تصنيع املواد ،وبيعها ،والتي يمكن إجمالي احتياجاتها التمويلية فيما يلي:
• تمويل السيولة التشغيلية الالزمة.
• تمويل املواد الخام الالزمة.
• تمويل اآلالت واملعدات الالزمة.
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• تمويل املباني واإلنشاءات الالزمة.
ً
املشاريع التجارية :وهي املشاريع التي يكون نشاطها قائما على التجارة ،أي شراء وبيع املواد والسلع ،والتي يمكن إجمالي احتياجاتها التمويلية فيما يلي:
• تمويل املخزون من البضائع الالزمة.
• تمويل اآلالت واملعدات الالزمة.
• تمويل اإلنشاءات واملباني الالزمة.
ً
املشاريع العقارية :وهي املشاريع التي يكون نشاطها متجها نحو تطوير األراض ي وإنشاء األبنية ،والتي يمكن إجمالي احتياجاتها التمويلية فيما يلي:
• تمويل املواد الخام الالزمة.
• تمويل تطوير األراض ي والعقارات الالزمة.
• تمويل إنشاء األبنية السكنية والصناعية والتجارية الالزمة.
ً
املشاريع الخدماتية :وهي املشاريع التي يكون نشاطها قائما على توفير خدمات النقل والصيانة ،والتي يمكن إجمالي احتياجاتها التمويلية فيما يلي:
• تمويل السيولة التشغيلية الالزمة.
• تمويل اآلالت واملعدات الالزمة.
• تمويل اإلنشاءات واملباني الالزمة.
وبعد معرفة طبيعة االحتياجات التمويلية الالزمة لتمويل املشاريع اإلنتاجية يمكن تحديد صيغ التمويل املالئمة ،ومن خالل إصدار صناديق
االستثمار اإلسالمية املعاصرة.
نموذج مقترح لصناديق االستثماراإلسالمية املعاصرة:
ونقترح هنا تقديم نموذج تطبيق صناديق االستثمار لدى البنوك اإلسالمية لغرض تلبية االحتياجات التمويلية في االقتصاد الفلسطيني ،وفي ضوء
ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات ،حيث يعتمد هذا النموذج على عقد املضاربة الشرعية كنظام الستثمار األموال ،ويعمل على الجمع بين
ً
عنصري رأس املال والعمل متمثال في الخبرة العملية ،والذي يتكون من البنود التالية (دوابه2004 ،م) و(دوابه2006 ،م):
 .1األهداف العامة :يهدف النموذج املقترح إلى:
• تعدد الخيارات االستثمارية أمام املدخرين وخاصة صغار املدخرين في البنوك اإلسالمية لالستثمار الشرعي ولغرض تحقيق دخل دوري ،باإلضافة
إلى ترشيد السلوك االقتصادي في املجتمع لغرض تحقيق التنمية االقتصادية املطلوبة.
ً
• فتح املجال أما البنوك اإلسالمية إلنشاء صناديق االستثمار بما يتفق وأحكام الشريعة ،فضال عن املساهمة في تحقيق التنمية املستدامة.
 .2شكل النموذج  :يمثل النموذج املقترح لصناديق االستثمار أحد أنشطة البنك اإلسالمي مع تمتعه بالذمة املالية املستقلة عن البنك؛ مما يترتب عليه
أن تكون أمواله واستثماراته مفرزة عن أموال البنك ،وأن تكون حساباته عن كافة أنشطة البنك األخرى.
ً
 .3مدة النموذج :تختلف مدة النموذج املقترح لصناديق االستثمار وفقا لنوعية نشاط هذه الصناديق ،فقد تكون مدة هذه الصناديق أقل من سنة
إذا كان اتجاه استثماراتها قصيرة األجل ،وقد تتراوح مدتها بين سنة وسبع سنوات إذا كان اتجاه استثماراتها متوسطة األجل ،وقد تكون مدتها أكبر
من سبع سنوات إذا كان اتجاه استثماراتها طويلة األجل.
 .4أطراف التعاقد في النموذج والعالقة بينها :ويتمثل أطراف التعاقد في:
• البنك املؤسس للصناديق :ويقوم بدور املضارب (رب العمل) ،الذي يتولى استقبال حصيلة االكتتاب التي تمثل رأس مال املضاربة ومن ثم
ً
استثمار األموال شرعيا.
ً
• املكتتبين في رأس مال الصناديق :ويمثلون في مجموعهم (رب املال) ،الذي يوافق على تعيين البنك املؤسس للصناديق إلدارتها وفقا ألحكام
الشرعية وشروط االكتتاب.
 .5مصادراألموال في النموذج :يتكون رأس املال في النموذج من مصدرين:
ً
ً
ً
ً
• مصادر داخلية :وتتمثل فيما يقدمه البنك من أموال في رأس مال الصناديق بصفته مشاركا فضال عن كونه أساسا مضاربا من خالل عقد
املضاربة.
• مصادرخارجية :وتتمثل فيما يقدمه املستثمرين من أموال في رأس مال الصناديق بصفتهم أرباب املال في عقد املضاربة.
 .6صكوك أو وثائق االستثمار في النموذج :يصدر نوعين من الصكوك:
• صكوك اإلدارة :وتمثل حصة البنك في رأس مال الصناديق ،وتخوله حق التصرف واإلدارة وغيرها من التصرفات ،وال يجوز استردادها أو التصرف
فيها إال عند النهاية.
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• صكوك املضاربة :وتمثل حصة املستثمرين في رأس مال الصناديق وال يكون ألصحابها حق التدخل في اإلدارة ،ويجوز لهم استرداد هذه الصكوك
ً
قبل انقضاء مدتها ،كما يجوز للبنك املؤسس للصندوق إصدار صكوك بديلة لتلك التي يتم استرداد قيمتها .وأيضا تصدر صكوك االستثمار
بنوعيها (إدارة ومضاربة) بقيمة اسمية واحدة.
 .7االكتتاب في صكوك االستثمار في النموذج :تطرح صكوك االستثمار لالكتتاب العام من خالل البنك اإلسالمي وفروعه ومكاتبة املخصصين لذلك
وحق االكتتاب في هذه الصكوك مكفول لألشخاص الطبيعية واملعنوية ،ويصفح عن ذلك في نشرة االكتتاب.
 .8تداول صكوك االستثمار في النموذج :يثل صك االستثمار ملكية حصة شائعة في الصندوق وتستمر هذه امللكية طيلة مدته ويترتب عليها جميع
ً
الحقوق والتصرفات املقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبه ورهن وارث ،وال يجوز تداول صكوك اإلدارة بينما يجوز تتداول صكوك املضاربة من
خالل البنك اإلسالمي وفروعه.
 .9استخدامات األموال في النموذج :تتجه استخدامات األموال فيما يلي:
• ما تخصصه الصناديق من أموال لشراء ما يلزمها من أصول ثابتة.
• ما تحتفظ به الصناديق من نقدية بالخزينة والبنوك كسيولة ملواجهة متطلبات استرداد صكوك االستثمار من املستثمرين.
ً
ً
ً
ً
• يتمثل الهدف األساس ي من صناديق االستثمار إلى استثمار أموالها استثمرا شرعيا مربحا ومحققا ملا يسعى إليه البنك واملستثمرين في تحقيق
مصلحة االقتصاد القومي ،وذلك من خالل توجيه األموال إلى االستثمار مختلف املشاريع االقتصادية.
ومن هذا املنطلق يمكن إنشاء صناديق استثمار حسب تصنيف املشاريع االقتصادية املختلفة ،ومن أمثلتها ،صناديق السلع التجارية ،وصناديق
استثمار العقارات ،وصناديق استثمار النقل واملواصالت ،وصناديق استثمار الصناعات الصغيرة  ...الخ.
 .10إدارة النموذج :وتتمثل إدارة صناديق االستثمار املكون مجلس إدارة البنك املؤسس للصندوق ،واإلدارة التنفيذية للصندوق.
 .11توزيع املصروفات في النموذج :وتتكون مصروفات صندوق االستثمار من املصروفات التأسيس للصندوق ،واملصروفات التشغيلية للصندوق.
 .12اقتطاع االحتياطيات في النموذج :ويقطع جزء من األرباح كاحتياطيات ملواجهة مخاطر االستثمار أو ملواجهة حاالت االنخفاض في األرباح عن
مستوى معين ،أو قد يكون لحماية رأس املال ،ويكون معلن عن ذلك من خالل نشرة االكتتاب لصندوق االستثمار.
ً
 .13التنضيض الحكمي في النموذج :ويعتبر التنضيض الحكمي بديال عن التنضيض الفعلي الذي ال يقع إال عند نهاية مدة الصندوق بالتصفية
ملوجوداته.
 .14توزيع األرباح والخسائرفي النموذج :يحكم توزيع األرباح القواعد التالية:
• يتم تحديد نسبة الربح بين البنك واملكتتبين ومعلن عنها في نشرة االكتتاب ،ويجب أن يكون الربح نسبة معلومة وشائعة دون تحديد مبلغ مقطوع
ً
أو منسوبا لرأس املال.
ً
• يكون الربح وفقا ملا يتفق عليه الطرفان ،أما الخسارة فتكون على املكتتبين (أرباب األموال) بمقدار حصصهم في رأس املال ما لم يقصر املضارب
(البنك).
ً
• توزيع الربح قد يكون نهائيا وحينئذ يشترط له التنضيض الحكمي ،أو قد يكون تحت الحساب فيعاد النظر فيه وعادة ما يكون ذلك في الصناديق
ذات العائد الدوري ،وإذا بيع األصل بأقل من شرائه فإن هذا النقصان يجبر من الربح املوزع تحت الحساب.
 .15الزكاة في النموذج :يتمثل وعاء الزكاة في صافي رأس املال العامل إضافة إلى صافي الربح وتحتسب الزكاة ( )%2.5من قيمة هذا الوعاء في نهاية كل
سنة ،ويجب أن تتضمن نشرة االكتتاب النص صراحة على خصم الزكاة من وعاء املضاربة.
 .16الرقابة في النموذج :وتتمثل الرقابة في الجوانب الشرعية والجوانب املالية والجوانب العامة سواء الرقابة الحكومية أو الرقابة من قبل املستثمرين.

منهجية البحث:
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي إلجراء هذا البحث ،تم إجراء دراسة ميدانية من خالل تصميم استبانة لهذا الغرض وتحليل البيانات
واستخدام الطرق اإلحصائية املناسبة ملعالجتها ،فعلى صعيد الدراسة الوصفية تم االطالع على البحوث النظرية والتجارب العملية.
مجتمع وعينة البحث:
يتمثل مجتمع الدراسة في املوظفين املتخصصين في مجال االستثمار والتمويل في البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة (البنك اإلسالمي الفلسطيني
والبنك اإلسالمي العربي) والبالغ عددهم ب ( )16موظف ،حيث تم استخدام طريقة العينة القصدية ،وإليك تفاصيل توزيع أفراد عينة الدارسة حسب
البيانات الشخصية في الجدول التالي (:)1
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جدول( :)1توزيع أفراد عينة الدارسة حسب البيانات الشخصية
النوع
الخبرة

املؤهل العلمي

طبيعة العمل

البيانات الشخصية
ذكر
أنثى
سنة فأقل
من  2الى  5سنوات
من  6الى  10سنوات
من  11الى  15سنة
من  16سنة فأكثر
دبلوم
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
موظف
رئيس قسم
مراقب  /مساعد
مدير فرع  /دائرة
مساعد  /نائب مدير عام
مدير عام
مستشار قانوني  /شرعي

العدد
10
5
4
4
7
8
6
1
7
5
1
2
-

النسبة املئوية %
66.7
33.3
26.7
26.7
46.7
53.3
40.4
6.7
46.7
33.3
6.7
13.3
-

)املصدر :عمل الباحث واملعلومات من الدراسة امليدانية لعام 2020م(.

أداة الدراسة:
ً
تم تطوير استبانة اعتمادا على األدبيات النظرية والدراسات السابقة ،حيث تكونت االستبانة من ( )20فقرة موزعة على أربع مجاالت هي :الوعي
املعرفي للجمهور ،مدى وعي اإلدارة العليا ،املوارد البشرية املؤهلة ،صناديق االستثمار اإلسالمية.
كما أن أغلب املوظفين من الذكور ( )%66.7مقابل ( )%33.3من األنثى وهذا اعتقد توزيع عادل بين الجنسين ،والخبرة في عينة الدراسة يتركز في أكثر
من ( )16سنة بنسبة ( ) %46.7األمر الذي يساعد في دفع املؤسسة للتفكير في إصدار صناديق استثمار ،ويؤكد على ذلك أن املؤهل العلمي للعاملين يتمركز
في درجتي البكالوريوس بنسبة ( )%53واملاجستير (.)%40
صدق االستبانة:
يوجد العديد من االختبار التي تقيس صدق االستبانة أهمها:
 .1الصدق الظاهري "صدق املحكمين":
تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من املحكمين تألفت من ( )3محكمين من املتخصصين في العلوم املالية واملصرفية ،وقد تم
االستجابة آلراء املحكمين من حيث الحذف والتعديل في ضوء املقترحات املقدمة ،وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية.
 .2صدق االتساق الداخلي:
تم عمل االتساق الداخلي لفقرات االستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمجال
الذي تنتمي إليه الفقرة ،وإليك جدول رقم (:)2
جدول( :)2االتساق الداخلي لفقرات االستبانة
م

املجال

معامل بيرسون
لالرتباط

القيمة االحتمالية
)(sig

الوعي املعرفي للجمهور:
الجمهور
القدرة على التواصل مع البنوك اإلسالمية.
 .1تتوفر لدى

*0.850

0.000

 .2توجد لدى الجمهور ثقة في االستثمار عبر البنوك اإلسالمية.

*0.444

0.049

 .3تتوفر لدى الجمهور املعرفة عن صناديق االستثمار.
 .4يتوفر لدى الجمهور إملام بأساليب التمويل اإلسالمي.
 .5توجد لدى الجمهور إملام عن صناديق االستثمار.

*0.921
*0.911
*0.936

0.000
0.000
0.000

 .1يتوفر لدى اإلدارة العليا الوعي املعرفي بصناديق االستثمار.

*0.490

0.032

 .2تهتم اإلدارة العليا بتطوير املوارد املالية الستثماراتها.

*0.923

0.000

مدى إدراك اإلدارة العليا:
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 .3تخصص اإلدارة العليا في الهيكل التنظيمي قسم خاص لتطوير األدوات املالية اإلسالمية.
 .4تعمل اإلدارة العليا على استقطاب موارد بشرية مؤهلة.

زياد الدماغ
*0.910
*0.923

0.000
0.000

 .5تمتلك اإلدارة العليا اتخاذ القرار في تطبيق صناديق االستثمار.
املوارد البشرية املؤهلة:
ً
 .1يتوفر لدى البنوك اإلسالمية موارد بشرية مؤهلة علميا.
 .2تسعى البنوك اإلسالمية إلى استقطاب كفاءات ذوي اختصاص.

*0.926

0.000

*0.909

0.000

*0.693

0.002

 .3تعمل البنوك اإلسالمية على تطوير املوارد البشرية العاملة لديها.

*0.689

0.002

 .4تعمل البنوك اإلسالمية على عقد لقاءات دورية مع الخبراء.
 .5يتوفر لدى البنوك اإلسالمية كوادر بشرية قادرة على اإلبداع والتميز

*0.819
*0.909

0.000
0.000

*0.775

0.000

 .2يتوفر لدى البنوك اإلسالمية الوعي املعرفي بصناديق االستثمار.

*0.775

0.000

 .3يتوفر لدى البنوك اإلسالمية البنية القانونية لصناديق االستثمار.

*0.845

0.000

 .4تتوفر لدى البنوك اإلسالمية املوارد البشرية املؤهلة.

*0.760

0.000

 .5يوجد لدى البنوك اإلسالمية توجه لتمويل املشاريع اإلنتاجية للمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية.

*0.590

0.010

صناديق االستثمار اإلسالمية:
 .1يوجد لدى البنوك اإلسالمية توجه بعمل بصناديق استثمار.

)املصدر :عمل الباحث واملعلومات من الدراسة امليدانية لعام 2020م(.

ً
يتضح من جدول ( )2أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا وبدرجة قوية عند مستوى معنوية ) ( α≥ 0.05وبذلك تعتبر فقرات االستبانة
صادقة.
 .3الصدق البنائي:
للتحقق من الصدق البنائي تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة وإليك الجدول رقم
(:)3
جدول( :)3حساب معامالت االرتباط
معامل بيرسون لالرتباط

القيمة االحتمالية )(sig

.1

الوعي املعرفي للجمهور.

*0.844

0.000

.2

مدى إدراك اإلدارة العليا.

*0.855

0.000

.3

املوارد البشرية املؤهلة.

*0.835

0.000

.4

صناديق االستثمار اإلسالمية.

*0.902

0.000

املجال

م

)املصدر :عمل الباحث واملعلومات من الدراسة امليدانية لعام 2020م(.

ً
يتضح من جدول ( )3أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا وبدرجة قوية عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك تعتبر مجاالت االستبانة صادقه.
ثبات االستبانة:
تم التحقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ ،حيث بلغت قيمته لالستبيان) ،)0.928وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع،
ً
ويستخلص من نتائج اختباري الصدق والثبات أن االستبانة صادقة في قياس ما وضعت لقياسه ،كما أنها ثابتة بدرجة كبيرة جدا ،مما يؤهلها لتكون أداة
قياس مناسبة وفاعلة لهذه الدراسة ويمكن تطبيقها بثقة.
اختبارالتوزيع الطبيعي:
تم استخدام اختبار كوملجوروف  -سمرنوف ) )K-Sالختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،وتبين أن قيمة االختبار تساوي
( )0.497والقيمة االحتمالية ) (Sig.تساوي ( )0.966وهي أكبر من مستوى الداللة ( )0.05وبذلك فإن توزيع البيانات يتبع التوزيع الطبيعي ،وعليه تم
استخدام االختبارات املعلمية لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة.
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عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها:

ً
أوال :تحليل فقرات مجال الوعي املعرفي للجمهور:
تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والترتيب ،واملوضح في الجدول رقم (:)4
جدول( :)4تحليل فقرات مجال الوعي املعرفي للجمهور
م

الفقرة
تتوفر لدى الجمهور القدرة على التواصل مع البنوك اإلسالمية.
توجد لدى الجمهور ثقة في االستثمار عبر البنوك اإلسالمية.
تتوفر لدى الجمهور الوعي املعرفي عن صناديق االستثمار.
يتوفر لدى الجمهور إملام بأساليب التمويل اإلسالمي.
توجد لدى الجمهور إملام عن صناديق االستثمار.
فقرات املجال بشكل عام

.1
.2
.3
.4
.5

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الوزن النسبي

الترتيب

3.87
4.13
3.33
3.67
3.27
3.65

0.83
0.52
1.11
0.98
1.10
0.78

77.33
82.67
66.67
73.33
65.33
73.07

2
1
4
3
5

)املصدر :عمل الباحث واملعلومات من الدراسة امليدانية لعام 2020م(.

يبين جدول ( )4أن املتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال الوعي املعرفي للجمهور يساوي  3.65وبذلك فإن الوزن النسبي  %73.07وهذا يعني أن
هناك موافقة على فقرات هذا املجال بنسبة  ، %73.07وقد حصلت الفقرة " توجد لدى الجمهور ثقة في االستثمار عبر البنوك اإلسالمية " على أعلى درجة
موافقة بنسبة  ،%82.67األمر الذي يساعد البنوك اإلسالمية في تنويع أدوات االستثمار لطاملا أن الجمهور يثق فيها ،بينما حصلت الفقرة " توجد لدى
الجمهور إملام عن صناديق االستثمار " على أقل درجة موافقة بنسبة  ،%65.33كما يجيب على السؤال األول من أسئلة الدراسة الذي ينص على ما عالقة
الوعي املعرفي للجمهور بصناديق االستثمار ؟ وهذا ما يتفق مع دراسة (جبر) ،ومن خالل هذه النتيجة وتفسيرها يؤكد الباحث على ضرورة التركيز على نشر
الوعي املعرفي والثقافي فيما يتعلق بصناديق االستثمار اإلسالمية؛ ألن غالبية الجمهور ال يوجد لديه إملام ومعرفة لهذه األدوات االستثمارية اإلسالمية.
ً
ثانيا :تحليل فقرات مجال مدى إدراك اإلدارة العليا:
تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والترتيب ،واملوضح في الجدول رقم (:)5
جدول( :)5تحليل فقرات مجال مدى إدراك اإلدارة العليا
م
.1
.2
.3
.4
.5

الفقرة
يتوفر لدى اإلدارة العليا الوعي املعرفي لصناديق االستثمار.
تهتم اإلدارة العليا بتطوير املوارد املالية الستثماراتها.
تخصص اإلدارة العليا في الهيكل التنظيمي قسم لتطوير األدوات املالية اإلسالمية.
ً
تعمل اإلدارة العليا على استقطاب كوادر بشرية مؤهلة علميا.
تمتلك اإلدارة العليا القدرة على اتخاذ القرار في تطبيق صناديق االستثمار.
فقرات املجال بشكل عام

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الوزن النسبي

الترتيب

4.07
4.27
3.67
4.27
4.20
4.09

0.26
0.86
1.18
0.46
0.56
0.51

81.33
85.33
73.33
85.33
84.00
81.87

4
2
5
1
3

)املصدر :عمل الباحث واملعلومات من الدراسة امليدانية لعام 2020م(.

يبين جدول ( )5أن املتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال مدى إدراك اإلدارة العليا يساوي 4.09وبذلك فإن الوزن النسبي  ،%81.87وهذا يعني
أن هناك موافقة على فقرات هذا املجال بنسبة  ،%81.87وقد حصلت الفقرة " تعمل اإلدارة العليا على استقطاب موارد بشرية مؤهلة " على أعلى درجة
موافقة بنسبة  ،%85.33وهذه النتيجة قد تساعد في توجه البنوك اإلسالمية في إصدار صناديق استثمار لطاملا أنها تستقطب كوادر بشرية مؤهلة ،بينما
حصلت الفقرة " تخصص اإلدارة العليا في الهيكل التنظيمي قسم خاص بتطوير األدوات املالية اإلسالمية " على أقل درجة موافقة بنسبة  ،%73.33كما
تجيب على السؤال الثاني من أسئلة الدراسة الذي ينص ما عالقة مدى إدراك اإلدارة العليا بصناديق االستثمار اإلسالمية؟ ،األمر الذي يتطلب من اإلدارة
اإلسالمية إصدار صناديق استثمار ،كما يتطلب من الجهات املختصة
العليا تخصيص قسم خاص لتنظيم وتطوير األدوات املالية حتى يتسنى للبنوك ٍ
مثل هيئة السوق املالي الفلسطيني والبورصة ترتيب البيئة التنظيمية واملالية حتى تساهم في سرعة عجلة إصدار صناديق االستثمار ،وهذا يتفق مع آراء
الباحثين منهم دراسة (جبر) ودراسة (البعلي).
ً
ثالثا :تحليل فقرات مجال املوارد البشرية املؤهلة:
تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والترتيب ،واملوضح في الجدول رقم (:)6
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جدول( :)6تحليل فقرات مجال املوارد البشرية املؤهلة
م
.1
.2
.3
.4
.5

الفقرة
يتوفر لدى البنوك اإلسالمية كوادر بشرية مؤهلة.
تسعى البنوك اإلسالمية إلى استقطاب كفاءات من ذوي اختصاص.
تعمل البنوك اإلسالمية على تطوير املوارد البشرية العاملة لديها.
تعمل البنوك اإلسالمية على عقد لقاءات دورية مع الخبراء.
يتوفر لدى البنوك اإلسالمية موارد البشرية قادرة على اإلبداع والتميز.
فقرات املجال بشكل عام

االنحراف املعياري
0.35
0.46
0.52
0.83
0.35
0.40

املتوسط الحسابي
4.13
4.27
4.13
3.87
4.13
4.11

الوزن النسبي
82.67
85.33
82.67
77.33
82.67
82.13

الترتيب
2
1
3
5
2

)املصدر :عمل الباحث واملعلومات من الدراسة امليدانية لعام 2020م(.

يبين جدول ( )6أن املتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال املوارد البشرية املؤهلة يساوي  4.11وبذلك فإن الوزن النسبي  ،%82.13وهذا يعني أن
هناك موافقة على فقرات هذا املجال بنسبة  ،%82.13وقد حصلت الفقرة " تسعى البنوك اإلسالمية إلى استقطاب كفاءات من ذوي االختصاص" على
أعلى درجة موافقة بنسبة  ،%85.33وهذا يتوافق مع نتائج محاور الدراسة كما يساعد في توجه البنوك اإلسالمية نحو إصدار صناديق استثمار ،بينما
حصلت الفقرة " تعمل البنوك اإلسالمية على عقد لقاءات دورية مع الخبراء " على أقل درجة موافقة بنسبة  ،%77.33كما يجيب هذا املحور على السؤال
الثالث الذي ينص على ما عالقة املوارد البشرية املؤهلة بصناديق االستثمار ؟ األمر الذي يتطلب من إدارة البنوك اإلسالمية والجهات املختصة على
استقطاب الكفاءات العلمية والعملية في مجال أدوات االستثمار اإلسالمية ،باإلضافة إلى تعزيز وتكثيف اللقاءات مع الخبراء واملختصين في تطوير صناديق
االستثمار اإلسالمية ،وهذا ما يتفق مع دراسة (جبر) ودراسة (البعلي).
ً
رابعا :تحليل فقرات مجال صناديق االستثماراإلسالمية:
تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والترتيب ،واملوضح في الجدول رقم (:)7
جدول( :)7تحليل فقرات مجال صناديق االستثمار اإلسالمية
م
.1
.2
.3
.4
.5

الفقرة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الوزن النسبي

الترتيب

يوجد لدى البنوك اإلسالمية توجه نحو إصدار صناديق استثمار.
يتوفر لدى البنوك اإلسالمية الوعي املعرفي عن صناديق االستثمار.
يتوفر لدى البنوك اإلسالمية البنية القانونية والتشريعية تتعلق بإصدار صناديق
االستثمار.
ً
تتوفر لدى البنوك اإلسالمية الكوادر البشرية املؤهلة عمليا.
يوجد لدى البنوك اإلسالمية توجه في تمويل مختلف املشاريع اإلنتاجية التي تساهم في
تحقيق التنمية االقتصادية.
فقرات املجال بشكل عام

4.00
4.00
3.73

0.53
0.53
0.80

80.00
80.00
74.67

3
2
5

4.13
3.93

0.35
0.80

82.67
78.67

1
4

3.96

0.45

79.20

)املصدر :عمل الباحث واملعلومات من الدراسة امليدانية لعام 2020م(.

يبين جدول ( )7أن املتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال صناديق االستثمار اإلسالمية يساوي  3.96وبذلك فإن الوزن النسبي  ،%79.20وهذا
يعني أن هناك موافقة على فقرات هذا املجال بنسبة  ،%79.20وقد حصلت الفقرة " تتوفر لدى البنوك اإلسالمية املوارد البشرية املؤهلة " على أعلى درجة
موافقة بنسبة  ،%82.67األمر الذي يساعد في التغلب على التحديات التي يمكن أن تواجه البنوك اإلسالمية في إصدار صناديق االستثمار ،بينما حصلت
الفقرة " يتوفر لدى البنوك اإلسالمية البنية القانونية تتعلق بصناديق استثمار " على أقل درجة موافقة بنسبة  ،%74.67األمر الذي يؤكد أنه ال بد من
تطوير البنية القانونية والتشريعية والتنظيمية واملالية املتعلقة بإصدار صناديق االستثمار اإلسالمية ،كما ندعوا هيئة سوق رأس املال الفلسطيني
والبورصة والبنوك واملؤسسات املالية إلى ضرورة االستعداد والتهيئة للبيئة القانونية والتشريعية والتنظيمية من أجل إصدار وتداول وإطفاء صناديق
االستثمار.
اختبارالفرضيات البحث:
الفرضية األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين الوعي املعرفي للجمهور وتطبيق صناديق االستثماراإلسالمية.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار معامل بيرسون لالرتباط واملوضح في الجدول (:)8
جدول( :)8معامل بيرسون الختبار الفرضية األولى
الفرضية

معامل بيرسون لالرتباط

القيمة االحتمالية)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  α ≥0.05بين الوعي املعرفي للجمهور وتطبيق صناديق
االستثمار اإلسالمية.

*0.655

0.000

)املصدر :عمل الباحث واملعلومات من الدراسة امليدانية لعام 2020م(.
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يبين جدول ( )8أن معامل االرتباط يساوي  ،0.655وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.000وهي أقل من مستوى الداللة  0.05وهذا يدل على
وجود عالقة ذات داللة إحصائي بين الوعي املعرفي للجمهور وصناديق االستثمار اإلسالمية ،األمر الذي يؤكد على أهمية الوعي املعرفي للجمهور لصناديق
االستثمار ،وهذا ما يتفق مع دراسة (القرى) ودراسة (جبر).
الفرضية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين مدى إدراك اإلدارة العليا للبنوك اإلسالمية وتطبيق صناديق
االستثماراإلسالمية .الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار معامل بيرسون لالرتباط واملوضح في الجدول (:)9
جدول( :)9معامل بيرسون الختبار الفرضية الثانية
الفرضية

معامل بيرسون
لالرتباط

القيمة االحتمالية)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  α ≥ 0.05بين مدى إدراك اإلدارة العليا للبنوك اإلسالمية وتطبيق صناديق
االستثمار اإلسالمية.

*0.764

0.000

)املصدر :عمل الباحث واملعلومات من الدراسة امليدانية لعام 2020م(.

بين جدول ( )9أن معامل االرتباط يساوي  ،0.764وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.000وهي أقل من مستوى الداللة  0.05وهذا يدل على
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مدى إدراك اإلدارة العليا للبنوك اإلسالمية وتطبيق صناديق االستثمار اإلسالمية ،األمر الذي يؤكد على أهمية
إدراك اإلدارة العليا للبنوك اإلسالمية في تطبيق صناديق االستثمار ،وهذا يكون نابع من مدى إدراكهم بحجم املسئولية امللقاة على عاتقها في تطوير موارد
البنك واملساهمة في تحقيق التنمية االقتصادي وهذا ما يتفق مع دراسة (القرى) ودراسة (جبر).
الفرضية الثالثة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين املوارد البشرية املؤهلة وتطبيق صناديق االستثمار
اإلسالمية.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار معامل بيرسون لالرتباط واملوضح في الجدول (:)10
جدول( :)10معامل بيرسون الختبار الفرضية الثالثة
الفرضية

معامل بيرسون
لالرتباط

القيمة االحتمالية)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  α ≥ 0.05بين املوارد البشرية املؤهلة وتطبيق صناديق االستثمار
اإلسالمية.

*0.760

0.000

)املصدر :عمل الباحث واملعلومات من الدراسة امليدانية لعام 2020م(.

يبين جدول ( )10أن معامل االرتباط يساوي  ،0.760وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.000وهي أقل من مستوى الداللة  0.05وهذا يدل على
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين املوارد البشرية املؤهلة وتطبيق صناديق االستثمار اإلسالمية ،األمر الذي يتطلب من البنوك اإلسالمية تأهيل أو
استقطاب كوادر بشرية لديهم القدرة على تطبيق صناديق االستثمار اإلسالمية تلبي احتياجات املجتمع ،وهذا ما يتفق مع دراسة (البعلي) ودراسة (جبر).
الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة حول التحديات
ُ
التي تواجه تطبيق صناديق االستثمارية في البنوك اإلسالمية تعزى الى البيانات الشخصية (النوع ،الخبرة ،املؤهل العلمي ،طبيعة العمل).
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار " Tلعينتين مستقلتين" واختبار " التباين األحادي " واملوضح في الجدول رقم (:)11
جدول( :)11معامل بيرسون الختبار الفرضية الرابعة
اسم االختبار
 -Tلعينتين مستقلتين

قيمة االختبار
1.674

القيمة االحتمالية ()Sig.
0.118

املعلومات العامة
النوع
الخبرة

التباين األحادي

1.626

0.237

املؤهل العلمي

التباين األحادي

0.945

0.416

طبيعة العمل

التباين األحادي

2.483

0.115

)املصدر :عمل الباحث واملعلومات من الدراسة امليدانية لعام 2020م(.

من النتائج املوضحة في الجدول السابق ( )11تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر من مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة حول التحديات التي تواجه تطبيق صناديق االستثمارية في البنوك اإلسالمية
ُ
تعزى إلى البيانات الشخصية (النوع ،الخبرة ،املؤهل العلمي ،طبيعة العمل) ،األمر الذي يساعد البنوك اإلسالمية في التوجه نحو إصدار صناديق
االستثمار؛ ألنه يوجد لديها كوادر بشرية مؤهلة في تطوير أدوات االستثمار اإلسالمية.
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زياد الدماغ

النتائج:
وقد خلصت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
• هناك تحديات تواجه البنوك اإلسالمية في تطبيق صناديق االستثمار اإلسالمية في االقتصاد الفلسطيني.
• هناك توجه لدى البنوك اإلسالمية نحو صناديق االستثمار في االقتصاد الفلسطيني.
• يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الوعي املعرفي للجمهور وإصدار صناديق االستثمار اإلسالمية.
• يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مدى إدراك اإلدارة العليا للبنوك اإلسالمية وإصدار صناديق االستثمار اإلسالمية.
ً
ً
• يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الكوادر البشرية املؤهلة علميا وعمليا وإصدار صناديق االستثمار اإلسالمية.
• هناك احتياجات تمويلية متعددة لدى مختلف املشاريع اإلنتاجية في االقتصاد الفلسطيني.
التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة الحالية نوص ي بما يلي:
• حث سلطة النقد وهيئة سوق رأس املال والبورصة الفلسطينية على تهيئة البيئة القانونية والتشريعية والتنظيمية واملالية إلصدار وتداول وإطفاء
صناديق االستثمار اإلسالمية.
• توجيه الباحثين إلى عمل أبحاث ودراسات لغرض دراسة التحديات البيئة القانونية والتشريعية والتنظيمية واملالية التي تواجه تطبيق صناديق
االستثمار اإلسالمية.
• حث املؤسسات املالية واملصرفية عامة وخاصة البنوك اإلسالمية إلى نشر الوعي املعرفي والثقافي لدى الجمهور عن صناديق االستثمار اإلسالمية،
وذلك من خالل عقد الندوات العلمية وورش العمل واملؤتمرات العلمية.
• حث وتشجيع اإلدارات العليا للبنوك اإلسالمية في التوجه نحو إصد ار صناديق االستثمار اإلسالمية في االقتصاد الفلسطيني.
• ضرورة العمل لدى البنوك اإلسالمية على تأهيل واستقطاب كوادر من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال تطوير أدوات االستثمار اإلسالمية.
• حث البنوك اإلسالمية على توفير التمويل الالزم لدعم مختلفة االحتياجات التمويلية للمشاريع اإلنتاجية في االقتصاد الفلسطيني.

املراجع:
 .1البعلي ،عبد الحميد محمود( .بدون تاريخ) .إدارة صناديق االستثمار -الواقع التنظيمي والتخريج الشرعي وضوابطه الفقهية .الكويت.
 .2جبر ،هشام" .)2005( .صناديق االستثمار اإلسالمية" .بحث مقدم إلى املؤتمر العلمي األول املعنون :االستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية
والتحديات املعاصرة املنعقد في الجامعة اإلسالمية بغزة .فلسطين.
 .3حمود ،سامي حسن .)1998( .األدوات التمويلية اإلسالمية للشركات املساهمة .ط .2منشورات معهد اإلسالمي للبحوث والتدريب .البنك اإلسالمي
للتنمية .السعودية.
 .4خوجة ،عز الدين محمد .)1993( .صناديق االستثمار اإلسالمية .ط .1مجموعة دله البركة – إدارة التطوير والبحوث.
 .5خوجة ،عز الدين محمد .)1994( .زكاة املشاركات في الصناديق واإلصدارات .ط .1مجموعة دله البركة – إدارة التطوير والبحوث.
 .6الدماغ ،زياد جالل .)2012( .الصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية االقتصادية .ط ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن.
 .7دوابه ،أشرف محمد .)2006( .دور األسواق املالية في تدعيم االستثمار طويل األجل في البنوك اإلسالمية .ط .1دار السالم للطباعة والنشر .القاهرة.
مصر.
 .8دوابه ،أشرف محمد .)2004( .صناديق االستثمار في البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيق .ط .1دار السالم للطباعة والنشر .مصر.
 .9الزحيلي ،وهبة .)2002( .املعامالت املالية املعاصرة .ط .1دار الفكر .دمشق .سوريا.
 .10سوق فلسطين لألوراق املالية" .)2007( .وجهة النظر اإلسالمية في األوراق املالية املعاصرة" .برنامج التوعية االستثمارية .فلسطين.
 .11شحاته ،حسن( .بدون تاريخ)" .الرقابة الشرعية واملالية على صناديق االستثمار اإلسالمية" .مقدم إلى املؤتمر العاملي لالقتصاد اإلسالمي في جامعة
أم القرى .السعودية.
 .12عبد التواب ،محمد حلمي .)2004( .البورصة املصرية والبورصات العاملية .ط .1مؤسسة الطوبجي للطباعة والنشر .مصر.
 .13العتيبي ،أحمد معجب .)2007( ،املحافظ املالية االستثمارية .ط .1دار النفائس للنشر .األردن.
 .14علي ،شريف حسن .)2006( ،دليلك العملي لالستثمار في البورصة .ط .1دار شركة الحريري للطباعة والنشر .مصر.
 .15قاسم ،منى .)2000( .صناديق االستثمار للبنوك واملستثمرين .ط .1الدار املصرية اللبنانية .القاهرة.
588

Global Journal of Economics and Business, 9(3) (2020), 575-591

التحديات التي تواجه تطبيق صناديق االستثمار لدى البنوك اإلسالمية في االقتصاد الفلسطيني

زياد الدماغ

 .16قانون األوراق املالية الفلسطيني رقم (2004 ،)12م .مجلة الوقائع الفلسطينية .العدد  53بتاريخ 2005/2/28م .فلسطين.
 .17القري ،محمد. www.elgari.com .)2002( .
 .18هندي ،منير .)1999( .االستثمار األجنبي غير املباشر .مركز البحوث والدراسات االقتصادية واملالية .مصر.
https://www.iasj.net/iasj/article/162677 .19
https://www.islamifn.com/basic/funds.htm .20

589

Global Journal of Economics and Business, 9(3) (2020), 575-591

زياد الدماغ

التحديات التي تواجه تطبيق صناديق االستثمار لدى البنوك اإلسالمية في االقتصاد الفلسطيني

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

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

The challenges facing the application of investment funds in Islamic banks in the
Palestinian economy
Ziad Jalal Aldammagh
Associate Professor of Banking and Finance, Finance and Islamic Banking, Gaza University, Palestine
Z.aldammagh@gmail.com
Received: 9/7/2020

Revised: 23/11/2020

Accepted: 1/12/2020

DOI: https://doi.org/10.31559/GJEB2020.9.3.7

Abstract: The research aims to study the challenges facing the application of investment funds in Islamic
banks In the Palestinian economy, the researcher used the descriptive analytical method in conducting the
research, and the questionnaire was applied as a tool to collect information on the research sample consisting
of (16) questionnaires distributed to the specialists from the workers in Islamic bank branches in Palestine Gaza, and the researcher has reached many results The most important: There are lusts in Islamic banks that
are geared towards issuing Islamic investment funds in the Palestinian economy, and there is a statistically
significant relationship between the knowledge awareness of the public and the awareness of the higher
management of Islamic banks on the one hand and the issuance of Islamic investment funds in the Palestinian
economy on the other hand. The researcher concluded the following most important recommendations:
Urging Islamic banks to spread knowledge of the public about Islamic investment funds, and urged the
supervising bodies of financial and banking institutions to create the legal and legislative environment for the
issuance and circulation of Islamic investment funds, as well as promoting the encouragement of higher
departments of Islamic banks to go towards issuing Investment funds, in addition to urging Islamic banks to
provide and diversify the necessary financing for productive projects in the Palestinian economy.

Keywords: Islamic banks; finance; Islamic investment funds.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى إظهار أثر أبعاد جودة الخدمة املصرفية املتمثلة في ) امللموسية ،االعتمادية ،األمان ،االستجابة ،التعاطف) في زيادة
القدرة التنافسية لبنك البركة فرع دنقال .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي .تألفت عينة الدراسة من ( )200عميل من عمالء بنك
البركة فرع دنقال تم اختيارهم كعينة قصدية .خلصت الدراسة إلى وجود تأثير ذو داللة عند مستوى الداللة ( )α≤0.05ألبعاد جودة الخدمة
املصرفية (امللموسية ،االعتمادية ،االستجابة ،التعاطف ،األمان) مجتمعة في القدرة التنافسية لبنك البركة دنقال .عدم وجود تأثير لبعد
اإلستجابة في القدرة التنافسية للبنك لبنك البركة فرع دنقال .وأوصت الدراسة بزيادة االهتمام بأبعاد جودة الخدمات املصرفية إلحداث تغيير
إيجابي في القدرة التنافسية ببنك البركة فرع دنقال ،وضرورة زيادة قدرة موظفي الخدمات املصرفية على سرعة االستجابة للزبائن وحل املشاكل
املختلفة التي تواجههم لزيادة القدرة التنافسية لبنك البركة فرع دنقال.
الكلمات املفتاحية :جودة الخدمات املصرفية؛ القدرة التنافسية؛ بنك البركة فرع دنقال.

املقدمة:
شهدت البيئة املصرفية السودانية في اآلونة األخيرة إنشاء العديد من املصارف ،كما شهدت تطوير عملياتها املصرفية ،بهدف تعزيز مواقعها في
بيئة شديدة املنافسة .ومن أجل الحفاظ على أسس بقائها ونموها في عالم متغير ال مكان فيه إال لألقوياء ،شجع بنك السودان املركزي على توسعة
ً
العمليات املصرفية ،من أجل خلق بيئة مصرفية قوية ،حيث كانت سببا في زيادة حدة املنافسة بين املصارف الستقطاب الزبائن ،فقد قامت املصارف في
سعيها الحثيث الستقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن ،إلى زيادة عدد الفروع وإدخال خدمات جديدة تعتمد على التقنية الحديثة من حيث الدقة
والسرعة في انجاز املعامالت واستخدام أساليب ترويجية ودعائية مكثفة الجتذاب الزبائن.
ً
ً
تعد جودة الخدمة املصرفية أحد أهم األساليب التي تعتمدها املصارف إذ تعدها سالحا متميزا تسير في مقتضاه كل متطلبات التطور والتنمية
ً
ً
مستقبليا .تعني الجودة أن يكون الهدف النهائي للمصرف االرتكاز على توقعات الزبون إلى الحد
لرضا الزبون واالقتراب منه والبحث عما يريده حاليا وحتى
ً
ً
الذي يكون معه الزبون راضيا ووفيا ،إذ فهم حاجات الزبون وتوقعاته ضرورة للفوز بزبون جديد أو املحافظة على الزبون الحالي ،وسبيلها إلى ذلك منح
زبائنها خدمات أو منتجات ذات جودة تقابل احتياجاتهم و بأسعار معقولة وتسليمها في الوقت املحدد بما يعزز من قدرتها التنافسية.
مشكلة الدراسة:
ً
يقوم البنك بتقديم خدمات مصرفية متنوعة ومتعددة وفقا ملستوى جودة معينة تعتقد إدارة البنك أنها تحقق من خالله القدرة التنافسية
املطلوبة لتحقيق رضا عمالء املصرف واالحتفاظ بهم ،إال أن عملية تحسين وتطوير جودة الخدمات املقدمة يجب أن تبنى وفق رغبات واحتياجات
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العمالء وعليه فإن مشكلة الدراسة تكمن في محاولة التعرف على مستوى جودة الخدمات املقدمة لهم من قبل البنك كمدخل لتحقيق القدرة
التنافسية .ويمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيس ي التالي:
ما أثرجودة الخدمة املصرفية في القدرة التنافسية لدى البنوك التجارية دراسة حالة بنك البركة فرع دنقال  -السودان؟
وينبثق عن هذه الدراسة األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما أثر بعد امللموسية في القدرة التنافسية لبنك البركة دنقال؟
 .2ما أثر بعد االعتمادية في القدرة التنافسية لبنك البركة دنقال ؟
 .3ما أثر بعد اإلستجابة في القدرة التنافسية لبنك البركة دنقال؟
 .4ما أثر بعد التعاطف في القدرة التنافسية لبنك البركة دنقال؟
 .5ما أثر بعد األمان في القدرة التنافسية لبنك البركة دنقال؟
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 .1التعرف على مستوى جودة الخدمة املصرفية والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقال.
 .2إظهار أثر أبعاد جودة الخدمة املصرفية (امللموسية ،االعتمادية ،اإلستجابة ،التعاطف ،األمان) في القدرة التنافسية لبنك البركة دنقال.
 .3مساعدة اإلدارة العليا من خالل تقديم مقترحات لإلستفادة منها في تحسين جودة الخدمات املصرفية لتحسين القدرة التنافسية للبنوك
السودانية عامة وبنك البركة خاصة.
فرضيات الدراسة:
تسعى الدراسة إلى اختبار الفرضية الرئيسية التالية :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد جودة الخدمة املصرفية (امللموسية ،االعتمادية،
االستجابة ،التعاطف ،األمان) وزيادة القدرة التنافسية لبنك البركة دنقال .ينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية األولى :يوجد تأثير ذو داللة عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين بعد امللموسية والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقال.
الفرضية الفرعية الثانية :يوجد تأثير ذو داللة عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين بعد االعتمادية والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقال.
الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد تأثير ذو داللة عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين بعد االستجابة والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقال.
الفرضية الفرعية الرابعة :يوجد تأثير ذو داللة عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين بعد التعاطف والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقال.
الفرضية الفرعية الخامسة :يوجد تأثير ذو داللة عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين بعد األمان والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقال.
نموذج الدراسة:
لتحقيق الغرض من الدراسة والوصول إلى أهدافها املحددة في تحديد أثر املتغير املستقل (جودة الخدمات املصرفية) في املتغير التابع (القدرة
التنافسية) ،صيغ أنموذج الدراسة ،كما موضح في الشكل (.)1
املتغيرالتابع
املتغير املستقل
جودة الخدمات المصرفية

الملموسية
االعتمادية

القدرة التنافسية

االستجابة
التعاطف
األمان

شكل ( )1نموذج الدراسة
املصدر :إعداد الباحثتين2020 ،م.
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منهجية الدراسة:
ً
ً
ّ
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ،ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ،ويعبر عنها
ً
ً
ً
ً
كميا ،فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ّ
ويبين خصائصها ،بينما التعبير الكمي يعطينا وصفا رقميا ملقدار الظاهرة ،أو حجمها ويستند إلى
كيفيا أو
املراجع واملصادر والبحوث املنشورة والدراسات السابقة لبناء اإلطار النظري ،واالستطالع امليداني لجمع البيانات وذلك باستخدام أداة الدراسة
وتحليلها إحصائيا لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
مصادرجمع بيانات الدراسة:
اعتمدت الدراسة على مصدرين لجمع املعلومات:
املصادر الثانوية :التي انتهجت مبدأ املسح املكتبي واألدبيات اإلدارية الباحث في جودة الخدمات املصرفية والقدرة التنافسية.
املصادر األولية :والتي اعتمدت على البيانات واملعلومات التي سيتم جمعها من أفراد عينة الدراسة باالعتماد على أداة الدراسة (االستبانة).
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على الحدود التالية:
َ َ
البشرَّية :عمالء بنك البركة فرع دنقال.
• الحدود
• الحدود املكانية :بنك البركة فرع دنقال  -السودان.
• الحدود الزمانية2019 -2018 :م.

اإلطار النظري
جودة الخدمات املصرفية:
ً
ً
تؤدي الجودة دورا رئيسيا في تحقيق املنظمات ألهدافها من خالل دورها في استخدام املوارد املتاحة وتحقيق موقع تنافس ي متميز باألسواق ،في
السوق( ،طالب وآخرون  )2014 ،بأنها :األنشطة والعمليات كافة التي يمارسها املصرف وتكون مصممة إلشباع حاجات ورغبات الزبائن وفي الوقت ذاته
ً
تشكل مصدرا ألرباح املصرف من خالل العالقة التبادلية .وعند (الديوه جي ،عبدهللا )2003 ،هي القيمة التراكمية للمنتج ،من خالل اإلسهام املتعاقب
واملتواصل لكل عامل من العوامل املؤثرة عليها بيئية كانت أو وظيفية أو إدارية وتتأتى هذه القيمة من جهود العاملين املخولين بالصالحيات املناسبة".
وأكد (عبيد )2003 ،بأنها دالة كلية ملدى قدرة املنتج على تحقيق قيمة مضافة للعميل واملنظمة ،من خالل تلبية التوقعات او التفوق عليه".
ً
بناء على ما سبق نرى أن الجودة عملية بنائية تهدف إلى تحسين املنتج النهائي وذلك من خالل تحسين بيئة العمل الخاصة بالعاملين باملنظمة .وإن
جودة الخدمة تختص بمعرفة احتياجات الزبائن سواء إن كانت منتجات أو خدمات والعمل على تلبيتها وفق نظم وإجراءات محددة لتقديمها.
لجودة الخدمة أهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسات التي تهدف إلى تحقيق النجاح واالستقرار ،ففي مجال املنتجات السلعية يمكن استخدام
ً
التخطيط في اإلنتاج ،وتصنيف املنتجات النتظار الزبائن لكن في مجال الخدمات فان الزبائن واملوظفين يتعاملون معا من أجل خلق الخدمة وتقديمها
ً
على أعلى مستوى ،فعلى املؤسسات االهتمام باملوظفين والزبائن معا ،لذلك تكمن أهمية الجودة في تقديم الخدمة في ما يأتي( :الدرادكة . )2015 ،
ً
 .1نمو مجال الخدمة :لقد ازداد عدد املؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات فمثال نصف املؤسسات األمريكية يتعلق نشاطها بتقديم الخدمات إلى
جانب ذلك فاملؤسسات الخدماتية مازالت في نمو متزايد ومستمر .
 .2فهم الزبائن :إن الزبائن يريدون معاملة جيدة ويكرهون التعامل مع املؤسسات التي تركز على الخدمة ،فال يكفي تقديم خدمة ذات جودة وسعر
معقول دون توفير املعاملة الجيدة والفهم األكبر للزبائن.
 .3ازدياد املنافسة  :إن تزايد عدد املؤسسات الخدمية سوف يؤدي إلى وجود منافسة شديدة بينها لذلك فان االعتماد على جودة الخدمة سوف
يعطي مزايا تنافسية عديدة .
 .4املدلول االقتصادي لجودة الخدمة :أصبحت املؤسسات الخدمية في الوقت الحالي تركز على توسيع حصتها السوقية لذلك على املؤسسات عدم
السعي من أجل اجتذاب زبائن جدد فقط ،ولكن يجب كذلك املحافظة على الزبائن الحاليين ،ولتحقيق ذلك البد من اهتمام أكثر بمستوى جودة
الخدمة .
أن لجودة الخدمات معايير رئيسية يبني عليها العميل توقعاته وادراكاته والحكم عليها ،تتمثل في:
 .1اإلعتمادية :عرفها (الصميدعي ويوسف )2010 ،بأنها القدرة على اإليفاء وااللتزام بتقديم الخدمة املطلوبة ،وأنها أكثر أهمية من معرفة توقعات
ورغبات العميل وتلبيتها.
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ً
 .2االستجابة :أشار الديوه جي ( )2003إلى أنها الرغبة في مساعدة العمالء وتزويدهم فورا بالخدمة سوى كان ذلك في شكل اإلجابة على األسئلة
واالستفسارات أو معالجة الشكاوي واملشكالت.
 .3الثقة والتوكيد (األمان) :عرفها الضمور ( )2015بأنها درجة الشعور باألمان والثقة عن الخدمة املقدمة ومن يقدمها ،وأشار ( )Kotler, 2000إلى
أن عدم إلحاق ضرر بالعميل والتعامل بشفافية يزيد من ثقته باملصرف الذي يتعامل معه.
ً
ً
 .4الجوانب امللموسة :وصفها العفيشات ( )2001بأنها مظهرا خارجيا للتسهيالت املادية واملستلزمات واالشخاص ومواد االتصال ،كل هذه تزودنا
بإيضاح مادي وتصور للعميل عن الخدمة ،والسيما العميل الجديد الذي سيستخدمها في تقييم الجودة ،وأغلب املصارف تضم امللموسية مع
األبعاد االخرى لخلق أو ابتداع استراتيجية جودة الخدمة للمصرف ويشير ( )Parasurman etal,1994:114إلى أن بعد امللوسية أقل أهمية
مقارنة بأبعاد جودة الخدمة األخرى.
 .5آليات التعامل (التعاطف) :قدرة مقدم الخدمة على أن يكون على قدر من االحترام واألدب ،وأن يتسم باملعاملة الودية مع العميل ،ومن ثم فإن
هذا املعيار يشير إلى املودة واالحترام بين مقدم الخدمة والعميل ،وتتجسد في املصارف بالقدرة على التفاعل وخلق عالقات شراكة استراتيجية مع
الزبائن والخدمة حسب طلب العميل (العالق ،محمود.)2002 ،
القدرة التنافسية:
عرفها (مقدادي )2009 ،بأنها الوسائل التي تستطيع من خاللها منظمة األعمال التغلب على املنافسين اآلخرين .ويرى ( )Heizer, 2001بأنها خلق
القيمة لدى العميل وتزويدهم بحاجياتهم بشكل يفوق املنافسين .يعرفها (القطب ) 2002 ،بأنها مجموعة الخصائص التي تنفرد بها املنظمة عن غيرها
والتي تتمثل في اإلبداع والتميز والتي تمكنها من تقديم خدمات لعمالئها بشكل جديد وإستقطاب عمالء جدد بإستمرار وتدار بواسطة نظام معلومات
(إداري -بشري متناسق) ،بينما يرى (العالق والطائي )1999 ،بأنها قدرة املنظمة على إجراء تحسينات على خصائص منتجات من أجل إكسابها ميزة
تنافسية.
ومن التعاريف السابقة للميزة التنافسية فإن الباحثتان سوف تعتمدان على تعريف (القطب )2002 ،للميزة التنافسية وهو( مجموعة خصائص
تنفرد بها املنظمة عن غيرها تتمثل في التميز واإلبداع والتي ت مكنها من تقديم خدمات لعمالئها بشكل جديد وإستقطاب عمالء جدد بإستمرار وتدار
بواسطة نظام معلومات إداري -بشري متناسق ) وذلك:
• اعتماده على العنصر البشري كأحد عناصر اإلنتاج التي يتم اإلعتماد عليها لتحقيق أهداف املنظمة والحصول على ميزة تنافسية.
• تركيزه على عنصر التميز واإلبداع وهو ما تسعى إليه هذه الدراسة من خالل اإلعتماد على التفكير اإلبتكارى للعنصر البشري لتحقيق القدرة
التنافسية.
جودة الخدمات املصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية:
إن جودة الخدمات املصرفية عملية مترابطة ومكملة لعمل نشاط املصرف ،كما أنها تعد عملية ضرورية وحيوية في ظل تزايد املنافسة التي تدفع
مزيد منهم واملحافظة على ال زبائن الحاليين وضمان عدم
املصرف إلى تطوير خدماته املصرفية من أجل إشباع حاجات الزبائن الجديدة ،وجذب ٍ
مغادرتهم إلى مصارف أخرى ،ومن ثم تحسين املركز التنافس ي للمصرفي .وتهدف جودة الخدمات املصرفية تحقيق أهداف املصرف التالية( :حواس،
حمودي.)2013 ،
 .1جذب زبائن جدد للمصرف.
 .2زيادة حجم تعامل املصرف عن طريق تقديم خدمات ذات جودة عالية.
 .3إن جودة الخدمة تستطيع تحقيق أسعار استثنائية (أي البيع بأسعار مرتفعة) ،فالزبائن عادة ما يكونون مستعدين لدفع أسعار عالية
للخدمات التي تلبي توقعات الزبائن.
أن جودة الخدمة تمثل شريان الحياة للمصرف ،ويجب أن تكون موضع مراقبة للتأكد من فاعليتها وكفاءتها ومن بين أهم ما ينبغي متابعته في هذا
املضمار مقدار توافق املنتجات املطروحة مع متطلبات السوق ودرجة قدرتها على املنافسة ،فالسوق املعاصر يتطلب املزيد من الخدمات التي تقدم
للزبائن بمستوى متميز(.العزاوي)2019 ،
ّإن الخدمة املصرفية التي يقدمها املصرف إلى زبائنه تمثل الركيزة األساسية لبقاء املصرف في السوق عن طريق إشباع هذه الخدمة لحاجات
ّ
ورغبات الزبائن ،وإشباع الحاجات ال يمكن تحقيقه إال إذا كانت هذه الخدمات تتوافق مع متطلبات الزبائن.
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الدراسات السابقة:
يمكن سرد بعض الدراسات في هذا املجال على النحو التالي:
• دراسة إبراهيم (  :)2018هدفت الدراسة إلى التعرف على دور جودة الخدمة املصرفية في كسب والء العمالء ،وذلك من خالل تسليط الضوء على
ً
مستوى الخدمات التي يقدمها بنك البركة من وجهة نظر العميل كدراسة حالة ،نظرا لضرورة قياس جودة الخدمة كمدخل أساس ي لتحسين أداء
املؤسسات الخدمية وكسب والء عمالئها .توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها :وجود مستوى مرتفع ألبعاد جودة الخدمة املصرفية
(امللموسية ،االستجابة ،األمان ،التعاطف) ،وجود عالقة ايجابية بين أبعاد جودة الخدمة املصرفية وكسب والء العمالء.
• دراسة )  :(Bedman & John, 2015هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين العمالء ورضاهم عن جودة الخدمة في غانا بما يتعلق بأبعاد جودة
الخدمة .توصلت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين أبعاد جودة الخدمة املصرفية امللموسية ،والجوهرية ،وتعكس رضاهم في قطاع التجزئة
واألفراد للمصارف املوجودة في غانا.
• دراسة ) :(Durdana et al , 2015هدفت الدراسة إلي تحليل جودة الخدمة املصرفية باستهداف الطلبة ،وإظهار أهمية دور الطلبة والعائد الربحي
للمصارف على املدى البعيد لسوق الخدمات املصرفية الشخصية للطلبة ،فهناك اختالفات بين إدراك الطلبة للخدمة ،وتوقعاتهم بما يتوافق مع
أبعاد جودة الخدمة ،وتقييمهم لهذه الجودة املصرفية املتوفرة ،وهل تتالزم مع تطلعاتهم في كرواتيا .خلصت نتائج الدراسة إلى وجود فجوة في نوعية
الخدمات املصرفية في جميع األبعاد الخمسة .فمن الضروري تحسين الخدمات املصرفية في كل األبعاد وخاصة فيما يتعلق (املوثوقية ،اإلستجابة)،
حيث لوحظ أن الفجوة كبيرة.
• دراسة ) :(Hashim et al , 2015هدفت الدراسة إلى استكشاف تأثير جودة الخدمات ورضا العمالء وصورة الشركة على العمالء القيمة املتصورة في
القطاع املصرفي في باكستان .توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة إيجابية بين جودة الخدمة ورضا العمالء ،والصورة املؤسسية تظهر بأن لديها
ً ً
تأثيرا كبيرا على إدراك قيمة العمالء.
• دراسة ) :(Al Karim et al , 2014هدفت الدراسة إلى الكتشاف تأثير جودة الخدمة على رضا العمالء في بنوك القطاع الخاص في بنغالديش ،من
خالل دراسة أبعاد جودة الخدمة وهي امللموسية ،املوثوقية ،اإلستجابة ،التعاطف ،والضمان .توصلت نتائج الدراسة ألبعاد جودة الخدمة أن لها
األثر الكبير واإليجابي على العمالء من حيث الرضا ،وأن أبعاد جودة الخدمة هي حاسمة لرضا العمالء في القطاع املصرفي التجاري الخاص في
بنغالديش.
• دراسة عبدالرحمن ( :)2014هدفت الدراسة إلى توضيح الجوانب التي تشجع على تنمية القدرة التنافسية ،التعرف على املجاالت التي تتبعها
الشركات إليجاد أنواع من الخدمات التي تشجيع العمالء على الشراء ،معرفة مدى تأثير العمالء بالخدمات خاصة مثل صيانة السلعة ،الضمان،
خدمات ما بعد البيع ومدى التنافس في الخدمات بين منتجو السلع .توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :وجود مستوى مرتفع ألبعاد خدمة
العمالء والقدرة التنافسية بالشركة ،وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين خدمة العمالء والقدرة التنافسية بشركة  MTNلالتصاالت.
• دراسة محاسنة وأبو الغنم ( :)2012هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى خصائص تكنولوجيا املعلومات وأثرها في مستوى جودة الخدمات.
أشارت نتائج الدراسة إلى أن تصورات العاملين في البنوك األردنية لخصائص تكنولوجيا املعلومات ذات مستوى مرتفع ،وأن تصورات العاملين
ً
ملستوى جودة الخدمات املصرفية ذات مستوى مرتفع أيضا.
• دراسة الطالب ( :)2001هدفت الدراسة لقياس جودة الخدمات املقدمة من قبل البنوك األردنية الهاشمية بهدف مساعدتها على االنطالق لرفع
مستوى خدمات لزيادة حصتها السوقية التي تقود إلى تعظيم ربحيتها .أشارت نتائج الدراسة إلى االنطباع اإليجابي عن جودة الخدمات املصرفية
اإلسالمية في الجوانب املادية امللموسة واالستجابة والتعاطف ،أما في مجال االعتمادية واألمان فلن تكن بالدرجة التي ترض ي العمالء مما يدل على أن
البنوك يقع على عاتقها العمل لتحسين هاتين الناحيتين في مجال تقديم الخدمة.
• دراسة باهيا و نانتل ( :)Bahia and Nantal, 2000اتجاهات العمالء نحو الجودة في الخدمات املصرفية في البنوك الكندية .هدفت الدراسة إلى
التعرف على اتجاهات العمالء في البنوك نحو الجودة في الخدمات التي تقدمها البنوك الكندية .أشارت نتائج الدراسة أن هناك خلل وضعف في
مقياس الجودة في الخدمات املصرفية التي تقدمها البنوك الكندية ،وضعف إدراك العمالء لهذه الجودة في األداء والخدمات في هذه البنوك.
التعقيب على الدراسات السابقة:
تناولت الدراسات السابقة املواضيع ذات العالقة بجودة الخدمات املصرفية والقدرة التنافسية ،وقد استفادت دراستنا من الدراسات السابقة في
تعريف املتغيرات وتحديد مشكلة الدراسة وتطوير أداة الدراسة .وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها أول دراسة أجريت على مستوى
مدينة دنقال التي تعد من املناطق الشمالية النائية في السودان ،لذلك أتت هذه الدراسة لتسلط الضوء على أثر جودة الخدمات املصرفية في القدرة
التنافسية للبنوك من وجهة نظر عمالء بنك البركة فرع دنقال.
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الدراسة امليدانية:
منهجية الدراسة:
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،بأخذ مجتمع وعينة الدراسة :يمثل مجتمع الدراسة عمالء البنوك التجارية بمدينة دنقال بالوالية
الشمالية .أما عينة الدراسة فهي طبقية قصدية فقد تمثلت في مجموعة من عمالء بنك البركة فرع دنقال كعينة قصدية للدراسة بعدد ( )250مفردة.
حيث تم توزيع ( )250استمارة علي املبحوثين بنسبة ( ،)%100استلم منها ( )225استمارة ،والصالحة للتحليل ( )200استمارة بنسبة ( ،)%80إذ خضعت
بكاملها إلي التحليل اإلحصائي.
أداة الدراسة:
بعد تناول أدبيات أبعاد جودة الخدمة املصرفية والقدرة التنافسية ،تم تطوير استبانة لغايات الدراسة ،حيث تكونت االستبانة من جزأين،
الجزء األول تناول البيانات الشخصية للمبحوثين ،أما الجزء الثاني فتناول متغيرات الدراسة ،تضمنت ( )28عبارة موزعة على محاور الدراسة الـ (.)6
الطريقة املستخدمة في تحليل البيانات:
ً
تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSملعالجة بيانات الدراسة إحصائيا ،من خالل عدد من األساليب اإلحصائية ،منها
معامل كرونباخ ألفا ،اختبار ( ،)Skewnessالتكرارات والنسب املئوية ،املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،واختبار  Tلعينة واحدة ،ونموذج
االنحدار البسيط.
الثابت والصدق اإلحصائي ألداة الدراسة
الصدق الظاهري :تحققت الدراسة منه بعرض القائمة في صورتها األولية علي عدد ثالثة من املحكمين املختصين في مجال إدارة العمل املصرفي وجودة
الخدمات املصرفية للتأكد من مدى صالحيتها لغرض الدراسة ،والتأكد من شمولية املعلومات التي تغطي أهداف الدراسة وموضوعها ،وقد وردت بعض
املالحظات التي أخذت بعين االعتبار ،ومن ثم تم إجراء التعديالت املناسبة.
اختبار الثبات الداخلي والصدق الذاتي ألداة الدراسة :الختبار مدى الثبات الداخلي والصدق الذاتي لفقرات االستبانة ،تم تقييم تماسك األداة
بحساب قيمة ( )αألفا لحساب معامل الثبات الداخلي والجزر التربيعي لقيمة ( )αلحساب معامل الصدق الذاتي وعلي الرغم من عدم وجود قواعد
ً
قياسية بخصوص القيم املناسبة ( )Alphaلكن من الناحية التطبيقية يعد ) (α≥ 0.60معقوال في البحوث املتعلقة بالعلوم اإلنسانية ،والجدول ()1
يوضح معامل الثبات والصدق ملحوري االستبانة لعينة الدراسة امليدانية.
جدول ( :)1قيم معامالت الصدق والثبات ألداة الدراسة
الرقم

املتغير

املحور

عدد الفقرات

قيمة ( )αألفا

معامل الصدق الذاتي

1

املتغير املستقل

جودة الخدمة املصرفية

23

0.928

0.963

2

املتغير التابع

القدرة التنافسية

5
28

0.954
0.937

0.977
0.968

االستبيان ككل

يتضح من الجدول ( )1أن معامالت الثبات الداخلي والصدق الذاتي تدل علي تمتع األداة بصورة عامة بمعامل ثبات وصدق عاليين علي قدرة
األداة علي تحقيق أغراض الدراسة ،وبلغ معامل الثبات الداخلي الكلي لالستبانة ( )0.937ومعامل الصدق الذاتي الكلي ( )0.968ويقع في املدى بين
الصفر والواحد الصحيح وهو ما يشير إلى إمكانية صدق النتائج التي يمكن أن يسفر عنها االستبانة نتيجة تطبيقها.
تحليل الدراسة امليدانية
خصائص عينة الدراسة:
يبين الجدول ( )2نتائج التحليل الوصفي للمتغيرات الديمغرافية للمستجيبين من أفراد عينة الدراسة.
جدول ( :)2خصائص العينة التي استجابت للدراسة
الفئة
ذكر
أنثى

الرقم

املتغير

1

الجنس

املجموع
2

العمر

 20وأقل من 30سنة
 30وأقل من 40سنة
 40وأقل من 50سنة
50سنة فأكثر

املجموع
3

املؤهل العلمي

ثانوي فما دون

عدد أفراد العينة
116
84
200
78
53
55
14
200
94

النسبة املئوية
58.0
42.0
100
39.0
26.5
27.5
7.0
100
47
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جامعي
فوق الجامعي
املجموع
4

املجموع
5

املجموع
6

قطاع العمل

الزراعة
التجارة
أعمال حرة
القطاع الخاص
القطاع الحكومي

سنوات التعامل مع
البنك

أقل من 4سنوات
4وأقل من 80سنوات
8وأقل من 12سنة
12سنة فأكثر

الدخل الشهري

أقل من 1000جنيه
1000وأقل من 2000جنيه
2000وأقل من 4000جنيه
 4000جنيه فأكثر

املجموع

79
27
200
32
31
51
50
36
200
52
79
50
19
200
28
57
66
49
200

39.5
13.5
100
16.0
15.5
25.5
25.0
18.0
100
26.0
39.5
25.0
9.5
100
14.0
28.5
33.0
24.5
100

يالحظ من الجدول ( )2عن النوع االجتماعي أن الذكور بعدد  116مفردة بنسبة  ،%58.0واإلناث بعدد  84مفردة بنسبة  .%42.0وعن العمر نجد
أن الذين كانت أعمارهم من  20وأقل من  30عام بعدد  78مفردة بنسبة  ،%39.0والذين أعمارهم من  30وأقل من  40عام بعدد  53مفردة بنسبة
 ،%26.5والذين أعمارهم من  40وأقل من  50عام بعدد  55مفردة بنسبة  ،%27.5والذين أعمارهم من  50عام فأكثر بعدد  14مفردة بنسبة  .%7.0أما
عن مؤهالتهم األكاديمية نجد أن حملة مؤهل الثانوي فما دون بعدد  94مفردة بنسبة  ،%47.0وحملة املؤهل الجامعي بعدد  79مفردة بنسبة ،%39.5
وحملة مؤهل فوق الجامعي بعدد  27مفردة بنسبة  .%13.5وعن قطاع العمل نجد أن الذين يعملون في الزراعة بلغ عددهم  32مفردة بنسبة ،%16.0
والذين يعملون في التجارة بعدد  31مفردة بنسبة  ،%15.5والذين يعملون أعمال حرة بعدد  51مفردة بنسبة  ،%25.5والذين يعملون في القطاع الخاص
بعدد  50مفردة بنسبة  ،%25.0والذين يعملون في القطاع الحكومي بعدد  36مفردة بنسبة .%18.0وعن سنوات التعامل مع البنك نجد أن الذين
سنوات تعاملهم مع البنك سنة أقل من 4سنوات بعدد  52مفردة بنسبة  ،%26.0والذين سنوات تعاملهم مع البنك  4أقل من 8سنوات بعدد  79مفردة
بنسبة  ،%39.5والذين سنوات تعاملهم مع البنك  8أقل من 12سنة بعدد  50مفردة بنسبة  ،%25.0والذين سنوات تعاملهم مع البنك  12سنة فأكثر
بعدد  19مفردة بنسبة  .%9.5وعن الدخل الشهري نجد أن الذين دخلهم الشهري أقل من  1000جنيه بعدد  28مفردة بنسبة  ،%14.0والذين دخلهم
الشهري  1000وأقل من  2000جنيه بعدد  57مفردة بنسبة  ،%28.5والذين دخلهم الشهري  2000أقل من  4000جنيه 66مفردة بنسبة ،%33.0
والذين دخلهم الشهري  4000جنيه فأكثر بعدد  49مفردة بنسبة .%24.5
تدل النتائج السابقة إلى وجود تنوع جيد لوحدة املعاينة والتحليل من حيث املتغيرات الشخصية والوظيفية وتالحظ الباحثة أن غالبية الذين
أجابوا علي أسئلة االستبانة أعمارهم في الفئة ( 20وأقل من  30عام) وهي تمثل أعلي النسب وهي فئة الشباب املتميزة بالبذل والعطاء والدافعية الكبيرة
وتحمل املسؤولية .وأن عينة الدراسة ال تتميز بارتفاع دخولها وهي تعكس واقع املجتمع املحلي بمدينة دنقال من حيث انخفاض مستوي املعيشة ألفراد
ً
املجتمع بمدينة دنقال بشكل عام .وتري الباحثة أن عينة الدراسة مثلت فعال املورد البشري املطلوب من خالل ما أظهرته النتائج في املتغيرات الشخصية
والوظيفية لعمالء عينة الدراسة.
تحليل نتائج الدراسة:
تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف املعياري واألهمية النسبية ملحاور الدراسة وتم تلخيصها بالجدول (.)3
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جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ومستوي األهمية ملحوري الدراسة

مستوى األهمية

الترتيب
1
2
5
2
4
-

املتغير

املحور /البعد

املتوسط الحسابي

االنحراف
املعياري

املتغير املستقل واملتغيرات
الفرعية املكونة له

بعد امللموسية
بعد االعتمادية
بعد االستجابة
بعد التعاطف
بعد األمان
محور جودة الخدمة
املصرفية
محور القدرة التنافسية

4.51
4.11
3.97
4.11
4.05
4.15

0.682
0.868
0.988
0.968
0.978
0.627

األهمية
النسبية
90.2
82.2
79.4
82.2
81
83

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

3.93

1.047

78.6

مرتفع

املتغير التابع

أظهر الجدول ( )3ما يلي :أن املتوسطات الحسابية التي تعبر عن محور جودة الخدمات املصرفية تتمركز بين ( )4.51-3.97وهي تزيد عن الوسط
ً
الفرض ي ( ،)3كما أن درجة الوزن النسبي للعبارات جميعها كانت تتراوح بين مرتفع مرتفع جدا ،وكان أعالها لبعد امللموسية حيث جاء بمتوسط حسابي
( )4.51وبانحراف معياري قدره ( ،)0.682مما يشير إلى وجود اهتمام باملظهر األنيق للمصرف ،وقاعات االنتظار وتوفير الخدمات الضرورية وأدناها
ملحور بعد اإلستجابة ،حيث جاء بمتوسط حسابي ( )3.97وبانحراف معياري قدره ( )0.988وهذا مؤشر على وجود التزام باملعاملة الحسنة للزبائن من
موظفي املصرف .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (الطالب2001 ،م) التي أشارت إلى وجود انطباع إيجابي ألبعاد جودة الخدمة ممثلة في
(امللموسية ،اإلستجابة ،التعاطف) وتختلف نفس الدراسة في بعدي (االعتمادية واألمان) .وتتفق ونتيجة دراسة (محاسنة وأبوالغنم2012 ،م)
و(عبدالرحمن2014 ،م) ودراسة (إبراهيم2018 ،م) التي أشارت إلى وجود مستوى مرتفع ألبعاد جودة الخدمة ،وتتعارض الدراسة مع دراسة ( Bahia
 )and Nantal, 2000التي أشارت إلى أن هناك خلل وضعف في مقياس الجودة في الخدمات املصرفية التي تقدمها البنوك الكندية .ودراسة ( Durdana
 )et al , 2015التي أشارت إلى وجود فجوة في نوعية الخدمات املصرفية ،كما أظهرت نتائج الجدول ( )3أن املتوسط الحسابي للمتغير التابع (القدرة
ً
التنافسية) مرتفع نسبيا ،حيث بلغ ( ،)3.93بانحراف معياري ( ،)1.047ويعزو ذلك إلى قدرة البنك على تقديم خدمات مصرفية ذات جودة عالية
لعمالئه لزيادة حصته السوقية بما يعزز من قدرته التنافسية .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (عبدالرحمن2014 ،م) حول وجود مستوى مرتفع لبعد
القدرة التنافسية.
اختبارفرضيات الدراسة :تم استخدام تحليل االنحدار البسيط الختبار فرضيات الدراسة كما يلي:
اختبارالتوزيع الطبيعي (اختباركوملجروف – سمرنوف ())1-Sample K-S
تم استخدام اختبار كوملجروف -سمرنوف ملعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن
ً
معظم االختبارات املعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا .ويبين الجدول ( )4ذلك.
جدول ( :)4اختبار التوزيع الطبيعي ملجاالت الدراسة
محتوى املحور
امللموسية
االعتمادية
االستجابة
التعاطف
األمان
القدرة التنافسية

قيمة Z
1.224
1.643
1.241
1.243
1.252
1.382

قيمة مستوى الداللة
0.100
0.009
0.092
0.091
0.087
0.044

النتيجة
يتبع التوزيع الطبيعي
ال يتبع التوزيع الطبيعي
يتبع التوزيع الطبيعي
يتبع التوزيع الطبيعي
يتبع التوزيع الطبيعي
ال يتبع التوزيع الطبيعي

يالحظ من الجدول ( )4نتائج اختبار (كوملجروف -سمرنوف) ،عدم تحقق خاصية التوزيع الطبيعي لبيانات متغيرات الدراسة (االعتمادية ،القدرة
التنافسية) ،حيث أن قيمة مستوى الداللة ،كانت أقل من  0.05وهذا يدل على أن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي وعليه يجب استخدام أحد
االختبارات غير املعلمية ،وهو اختبار ( ،)Kendall'sولغرض اختبار صحة فرضية الدراسة والفرضيات املنبثقة عنها من عدم صحتها ،على النحو اآلتي:
الفرضية الرئيسة :يوجد تأثير ذو داللة عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين أبعاد جودة الخدمة املصرفية (امللموسية ،االعتمادية ،االستجابة،
التعاطف ،األمان) والقدرة التنافسية لبنك البركة فرع دنقال
والختبار صحة فرضية الدراسة من عدم صحتها ،استخدم اختبار ( )Kendall'sغير املعلمي ،كما موضح بالجدول()5
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جدول ( :)5نتائج اختبار( )Kendall'sلقياس أثرأبعاد جودة الخدمة في القدرة التنافسية
ت
1
2
3
4

أبعاد جودة
الخدمات
امللموسية
االعتمادية
االستجابة
التعاطف
األمان

متوسط

قيمة ()Kendall's

قيمة مربع كاي ()X2املحسوبة

قيمة مربع كاي ()X2الجدولية

درجات الحرية

5.88
4.50
2.13
3.75
3.00

0.685

13.705

9.488

4

الداللة
اإلحصائية
0.018

يتضح من النتائج الواردة بالجدول ( )5وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05إلبعاد جودة الخدمة املصرفية في القدرة
التنافسية ويؤكد ذلك قيمة مربع كاي( )X2املحسوبة البالغة ( )13.705وهي أكبر من قيمة مربع كاي( )X2الجدولية ( ،)9.488وكذلك قيمة الداللة
اإلحصائية ( ،)0.018فهي أقل من مستوى املعنوية ) .(α ≤ 0.05وفي ضوء النتائج السابقة ،رفضت فرضية العدم ( ،)H0وقبلت الفرضية البديلة (،)H1
ومفادها :يوجد تأثير ذو داللة عند مستوى الداللة ( ) α ≤ 0.05ألبعاد جودة الخدمة املصرفية (امللموسية ،االعتمادية ،االستجابة ،التعاطف ،األمان) في
القدرة التنافسية لبنك البركة دنقال.
ً
كما تشير نتائج الجدول ( )5أن (امللموسية) ،من أكثر أبعاد جودة الخدمة املصرفي تأثيرا في القدرة التنافسية ،ويدعم ذلك متوسط الرتب والبالغ
( ،)5.88إذ يفوق أبعاد جودة الخدمة املصرفية األخرى .وتفق هذه النتيجة ونتيجة دراسة (  ) Al Karim et al , 2014دراسة ( Bedman & John ,
 ،)2015دراسة ( ) Hashim et al , 2015دراسة (إبراهيم 2018م) ،والتي توصلت إلى وجود عالقة تأثير معنوي لجودة الخدمات املصرفية.
الفرضية الفرعية األولى :يوجد تأثير ذو داللة عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين بعد امللموسية والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقال.
الختبار صحة فرضية الدراسة من عدم صحتها ،استخدم اختبار ( )Kendall'sغير املعلمي ،كما موضح بالجدول()6
جدول ( :)6نتائج اختبار( )Kendall'sلقياس أثر امللموسية في القدرة التنافسية
املتغير املستقل
امللموسية

متوسط

قيمة ()Kendall's

2.00

1.0

قيمة مربع كاي
()X2
4.0

قيمة مربع كاي
()X2الجدولية
3.841

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

1

0.041

يتضح من النتائج الواردة بالجدول ( )6وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05للملموسية في القدرة التنافسية ويؤكد ذلك
قيمة مربع كاي( )X2املحسوبة البالغة ( )4.0وهي أكبر من قيمة مربع كاي()X2الجدولية ( ،)3.841وكذلك قيمة الداللة اإلحصائية ( ،)0.041فهي أقل
من مستوى املعنوية ) .(α ≤ 0.05وفي ضوء النتائج السابقة ،رفضت فرضية العدم ( ،)H0وقبلت الفرضية البديلة ( ،)H1ومفادها :يوجد تأثير ذو داللة
عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين بعد امللموسية والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقال .وتفق هذه النتيجة ونتيجة دراسة ( ) Al Karim et al , 2014
دراسة ( ،)Bedman & John , 2015دراسة ( ) Hashim et al , 2015دراسة (إبراهيم 2018م) ،والتي توصلت إلى وجود عالقة تأثير معنوي لجودة
الخدمات املصرفية في كسب والء العمالء.
الفرضية الفرعية الثانية :يوجد تأثير ذو داللة عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين بعد االعتمادية والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقال
والختبار صحة فرضية الدراسة من عدم صحتها ،استخدم اختبار ( )Kendall'sغير املعلمي ،كما موضح بالجدول()7
جدول ( :)7نتائج اختبار( )Kendall'sلقياس أثر امللموسية في القدرة التنافسية
املتغير املستقل
االعتمادية

متوسط

قيمة ()Kendall's

قيمة مربع كاي ()X2

2.0

1.0

5.0

قيمة مربع كاي
()X2الجدولية
3.841

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

1

0.025

يتضح من النتائج الواردة بالجدول ( )7وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05لالعتمادية في القدرة التنافسية ويؤكد ذلك
قيمة مربع كاي( )X2املحسوبة البالغة ( )5.0وهي أكبر من قيمة مربع كاي()X2الجدولية ( ،)3.841وكذلك قيمة الداللة اإلحصائية ( ،)0.025فهي أقل
من مستوى املعنوية ) .(α ≤ 0.05وفي ضوء النتائج السابقة ،رفضت فرضية العدم ( ،)H0وقبلت الفرضية البديلة ( ،)H1ومفادها :يوجد تأثير ذو داللة
عند مستوى الداللة (  )α ≤ 0.05بين بعد االعتمادية والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقال .وتفق هذه النتيجة ونتيجة دراسة ( Al Karim et al ,
 )2014دراسة ( ،)Bedman & John , 2015دراسة ( ) Hashim et al , 2015دراسة (إبراهيم 2018م) ،والتي توصلت إلى وجود عالقة تأثير معنوي
لجودة الخدمات املصرفية في كسب والء العمالء.
الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد تأثير ذو داللة عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين بعد االستجابة والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقال
والختبار صحة فرضية الدراسة من عدم صحتها ،استخدم اختبار ( )Kendall'sغير املعلمي ،كما موضح بالجدول()8
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جدول ( :)8نتائج اختبار ( )Kendall'sلقياس أثر اإلستجابة في القدرة التنافسية
املتغير املستقل

متوسط

قيمة ()Kendall's

اإلستجابة

1.25

0.250

قيمة مربع كاي
()X2
1.0

قيمة مربع كاي
()X2الجدولية
3.841

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

1

0.317

يتضح من النتائج الواردة بالجدول ( )8عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05لإلستجابة في القدرة التنافسية تحفيز
في تميز األداء املصرفي ويؤكد ذلك قيمة مربع كاي( )X2املحسوبة البالغة ( )27.762وهي أكبر من قيمة مربع كاي( )X2الجدولية ( ،)3.841وكذلك قيمة
الداللة اإلحصائية ( ،)0.317فهي أقل من مستوى املعنوية ) .(α ≤ 0.05وفي ضوء النتائج السابقة ،رفضت فرضية العدم ( ،)H0وقبلت الفرضية
البديلة ( ،)H1ومفادها :يوجد تأثير ذو داللة عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين بعد االستجابة والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقال .وتتعارض هذه
النتيجة ونتيجة دراسة (  ) Al Karim et al , 2014دراسة ( ،)Bedman & John , 2015دراسة ( ) Hashim et al , 2015دراسة (إبراهيم 2018م)،
والتي توصلت إلى وجود عالقة تأثير معنوي لجودة الخدمات املصرفية في كسب والء العمالء.
الفرضية الفرعية الرابعة :يوجد تأثير ذو داللة عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين بعد التعاطف والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقال
الختبار صحة فرضية الدراسة من عدم صحتها ،استخدم اختبار ( )Kendall'sغير املعلمي ،كما موضح بالجدول()9
جدول ( :)9نتائج اختبار ( )Kendall'sلقياس أثر التعاطف في القدرة التنافسية
املتغير املستقل

متوسط

قيمة ()Kendall's

قيمة مربع كاي ()X2

2.0

1.0

4.0

التعاطف

قيمة مربع كاي
()X2الجدولية
3.841

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

1

0.041

يتضح من النتائج الواردة بالجدول ( )9وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05للتعاطف في القدرة التنافسية ويؤكد ذلك
قيمة مربع كاي( )X2املحسوبة البالغة ( )26.797وهي أكبر من قيمة مربع كاي( )X2الجدولية ( ،)3.841وكذلك قيمة الداللة اإلحصائية ( ،)0.000فهي
أقل من مستوى املعنوية ) .(α ≤ 0.05وفي ضوء النتائج السابقة ،رفضت فرضية العدم ( ،)H0وقبلت الفرضية البديلة ( ،)H1ومفادها :يوجد تأثير ذو
داللة عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين بعد التعاطف والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقال .وتفق هذه النتيجة ونتيجة دراسة ( Al Karim et al ,
 )2014دراسة ( ،)Bedman & John , 2015دراسة ( ) Hashim et al , 2015دراسة (إبراهيم 2018م) ،والتي توصلت إلى وجود عالقة تأثير معنوي
لجودة الخدمات املصرفية في كسب والء العمالء.
الفرضية الفرعية الخامسة :يوجد تأثير ذو داللة عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين بعد األمان والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقال
الختبار صحة فرضية الدراسة من عدم صحتها ،استخدم اختبار ( )Kendall'sغير املعلمي ،كما موضح بالجدول()10
جدول ( :)10نتائج اختبار( )Kendall'sلقياس أثر األمان في القدرة التنافسية

املتغير املستقل

متوسط

قيمة ()Kendall's

األمان

2

1.0

قيمة مربع كاي
()X2
4.0

قيمة مربع كاي
()X2الجدولية
3.841

درجات الحرية
1

الداللة
اإلحصائية
0.041

يتضح من النتائج الواردة بالجدول ( )10وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05لألمان في القدرة التنافسية ويؤكد ذلك
قيمة مربع كاي( )X2املحسوبة البالغة ( )26.797وهي أكبر من قيمة مربع كاي( )X2الجدولية ( ،)3.841وكذلك قيمة الداللة اإلحصائية ( ،)0.000فهي
أقل من مستوى املعنوية ) .(α ≤ 0.05وفي ضوء النتائج السابقة ،رفضت فرضية العدم ( ،)H0وقبلت الفرضية البديلة ( ،)H1ومفادها :يوجد تأثير ذو
داللة عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين بعد األمان والقدرة التنافسية لبنك البركة دنقال .وتفق هذه النتيجة ونتيجة دراسة ( Al Karim et al ,
 )2014دراسة ( ،)Bedman & John , 2015دراسة ( ) Hashim et al , 2015دراسة (إبراهيم 2018م) ،والتي توصلت إلى وجود عالقة تأثير معنوي
لجودة الخدمات املصرفية في كسب والء العمالء.

النتائج والتوصيات:
النتائج:
يمكن تلخيص أهم اإلستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة بما يأتي:
• تبين أن مستوى أهمية أبعاد جودة الخدمة املصرفية في بنك البركة فرع دنقال مرتفع .وهذا يدل على تركيز إدارة بنك البركة فرع دنقال حول تفهم
حاجات العمالء والتعرف على مستوى رضاهم وتقييم جودة خدماته من خاللهم والذي له تأثير على بناء انطباع إيجابي حول إدراك العمالء ألبعاد
جودة خدماته املصرفية.
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•

إن مستوى أهمية القدرة التنافسية في بنك البركة فرع دنقال مرتفع .وهذا يؤكد تبوأ عنصر األداء املتفوق قمة أولويات الفرع وأن امتالك الفرع
ً
ً
ً
مليزة تنافسية يعطيه تفوقا نوعيا وكميا وأفضلية على منافسيه في السوق املصرفية.
بينت نتائج الدراسة وجود تأثير ذو داللة عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05ألبعاد جودة الخدمة املصرفية (امللموسية ،االعتمادية ،االستجابة،
التعاطف ،األمان) مجتمعة في القدرة التنافسية لبنك البركة دنقال.

•

كما أكدت نتائج التحليل على أن أبعاد جودة الخدمة املصرفية (االعتمادية ،االستجابة ،التعاطف ،األمان) في القدرة التنافسية لبنك البركة فرع
دنقال.

•

بينت نتائج التحليل عدم وجود تأثير لبعد اإلستجابة في القدرة التنافسية للبنك لبنك البركة فرع دنقال.

•

التوصيات:
بناء على نتائج الدراسة توص ي الباحثتان باآلتي:
• العمل على قياس جودة الخدمة بصورة منتظمة ،وذلك باستخدام أساليب قياس مختلفة سواء كانت وصفية مثل املقابالت الشخصية أو
مجموعات التركيز من الزبائن أو كانت كمية مثل نموذج القياس  SERVQUALأو أي نموذج آخر ،فتعدد أساليب القياس يعمل على إثراء عملية
التحليل من جوانب مختلفة.
ً
ً
• االهتمام بمباني بنك البركة فرع دنقال خارجيا وداخليا ،وجعلها عامل جذب من خالل ما توفره من وسائل راحة للزبائن ،وتزويدها بمتطلبات
ً
الحماية ألشعار الزبون باألمان عندما يزور البنك طالبا للخدمة.
• زيادة االهتمام بأبعاد جودة الخدمات املصرفية إلحداث تغيير إيجابي في القدرة التنافسية ببنك البركة فرع دنقال
• زيادة االهتمام بإجراء الدراسات الخاصة بأساليب تطوير األعمال ببنك البركة فرع دنقال ملا لذلك من تأثير إيجابي في دعم قدرته التنافسية.
• زيادة قدرة موظفي الخدمات املصرفية على سرعة االستجابة للزبائن وحل املشاكل املختلفة التي تواجههم لزيادة القدرة التنافسية لبنك البركة
فرع دنقال.
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Abstract: The study aimed to assess the quality of banking services including reliability, dependability,
safety, responsiveness, and empathy on the competitiveness of the bank. The study was conducted on an
intended sample of 200 respondents from the bank’s clients, to evaluate the quality of the services based on
their viewpoint. The study used a descriptive and analytical method. The main findings of the study showed
a correlation (α≤0.05) between the quality dimensions and competitiveness of the bank. Based on the
results, more attention should be paid to the improvement of banking services and capacity development of
the working staff to positively impact customer satisfaction and improving the competitiveness of the bank.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر املنتج السياحي األخضر في أوجه تنشيط السياحة الخارجية ملدينة جرش األثرية ،تكون مجتمع
الدراسة من مكاتب السياحة في مدينة جرش األثرية وتم اختيار عينة الدراسة من األدالء السياحيين العاملين في هذه املكاتب في املدينة وقد تم
توزيع ما يقارب ( )50استبانة بالطريقة العشوائية وتم اعتماد ( )37استبانة للتحليل اإلحصائي .وتم استخدام األسلوب الوصفي والتحليلي
واختبار االنحدار الخطي املتعدد في اختبار الفرضيات .وأظهرت الدراسة وجود أثر للمنتج السياحي األخضر في تنشيط السياحة الخارجية ملدينة
جرش األثرية .كما تبين أن استجابات العينة كانت إيجابية وبدرجة موافقة مرتفعة على الجانب الرمزي للمنتج السياحي األخضر ،والناحية
املادية امللموسة للمنتج السياحي األخضر ،والخدمات املساندة الخضراء والعامل البشري .وأوصت الدراسة بتبني إستراتيجية طويلة األمد إلظهار
الجانب الرمزي للمنتج السياحي األخضر باعتباره أحد أهم املرتكزات الهامة في تنشيط السياحة الخارجية في مدينة جرش األثرية ،وذلك من
خالل ايالء عنصر االرتباط الديني للمكان السياحي األخضر ملدينة جرش السياحية األهمية التي تستحقها.
الكلمات املفتاحية :املنتج السياحي األخضر؛ السياحة الخارجية؛ مدينة جرش األثرية؛ األدالء السياحيين.

املقدمة:
يشكل املنتج السياحي األخضر فرصة سوقية تمنح املنظمة ميزة تنافسية مستدامة ،حيث تتنافس منظمات األعمال في السوق فيما بينها لتحقيق
هوامش ربح سريعة بصرف النظر عن اآلثار السلبية التي يتسبب فيها على البيئة ،غير أن زيادة الوعي البيئي لدى املستهلكين وتحولهم بشكل تدريجي إلى
مستهلكين خضر ،دفع املنظمات إلى إتباع أساليب تنافسية من خالل هذا املدخل املربح خاصة على املدى الطويل ،وهذا في ظل وعي املجتمعات
بالتهديدات املوجودة في البيئة التسويقية ،وهذا ما يؤكد جدوى التوجه إلى تبني املنتجات السياحية الخضراء.
ً
ً ً
ً
وت ْحظى السياحة في الوقت الحاضر باهتمام كبير ،فهي تمثل موردا اقتصاديا مهما وأساسيا لألردن ،وبخاصة في ظل محدودية املوارد في األردن،
ّ
فلم َي ُعد ُينظ ْر إلى السياحة على أساس أنها من القطاعات الثانوية في اقتصاديات األردن ،ملا لها من أهمية في املساهمة في الناتج املحلي اإلجمالي ،وتراكم
االحتياطيات من العمالت األجنبية.
ولكي تستطيع املؤسسات السياحية جذب مختلف شرائح املستهلكين الخضر ،بدأت تعيد النظر بمفهوم ومجال مسؤولياتها االجتماعية
واألخالقية نحو البيئة ،وبالتالي تصمم برامجها التسويقية وذلك بإعطاء البعد البيئي أهمية بارزة في استراتيجياتها التسويقية ،في محاولة لتكريس انطباع
ً
إيجابي عن إهتماماتها البيئية لتحسين صورتها الذهنية لدى املستهلكين الخضر املستهدفين تسويقيا ،حيث وجدت في ذلك فرصا لتحقيق ميزة تنافسية،
ترفع من قيمة منتجاتها ومن عالمتها التجارية وتتجاوز بها منافسيها لزيادة حصتها في السوق ،أو الدخول إلى أسواق جديدة.
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وقد أصبح األردن معروف ويتمتع بموقع مرموق على خريطة السياحة العاملية ووجهة إقليمية للسفر سواء لألعمال أو للسياحة الترفيهية,
فأصبحت السياحة أحد أهم مصادر الدخل حيث ارتفع الدخل السياحي عام  2019بنسبة  9.4في املائة ووصل إلى  4.9مليار دوالر حسب البيانات
األولية الصادرة عن البنك املركزي.
مشكلة الدراسة:
في ضوء تنامي وعي املستهلكين نحو البيئة ،وزيادة التوجهات نحو االقتصاد األخضر على مستوى العالم ،فإن التأخر في تطوير إستراتيجية
التسويق األخضر في صناعة السياحة األردنية لتنشيط السياحة الخارجية ،يمكن أن يضيف مخاطر أمام هذه الصناعة في األجل املتوسط والبعيد،
وقد أشارت نتائج دراسة ( النابلس ي )2010 ،حول تبني الصناعة األردنية للتسويق األخضر ،أن صناعة السياحة األردنية لم تستطع اقتناص الفرص
التسويقية املناسبة من تطبيق إستراتيجية التسويق األخضر بسبب محدودية اإلدراك ملفاهيم التسويق األخضر بعناصره األربعة .لذا فإن الدراسة
الحالية تحاول اإلجابة عن السؤال اآلتي :ما أثر املنتج السياحي األخضر بأبعاده املتمثلة بـ( الجانب الرمزي للمنتج السياحي األخضر ،الناحية املادية
امللموسة للمنتج السياحي األخضر ،الخدمات املساندة الخضراء والعامل البشري) في تنشيط السياحة الخارجية ملدينة جرش األثرية وذلك من وجهة
نظر األدالء السياحيين ،وذلك من خالل أوجهها ( الدعاية واإلعالن والعالقات العامة واملسابقات واملطبوعات واملنشورات)؟ وينبثق عن هذا السؤال
األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما أثر املنتج السياحي األخضر بأبعاده مجتمعة في تنشيط السياحة الخارجية من حيث (الدعاية) ملدينة جرش األثرية من وجهة نظر األدالء
السياحيين؟
 .2ما أثر املنتج السياحي األخضر بأبعاده مجتمعة في تنشيط السياحة الخارجية من حيث (اإلعالن) ملدينة جرش األثرية من وجهة نظر األدالء
السياحيين؟
 .3ما أثر املنتج السياحي األخضر بأبعاده مجتمعة في تنشيط السياحة الخارجية من حيث (العالقات العامة) ملدينة جرش األثرية من وجهة نظر
األدالء السياحيين؟
 .4ما أثر املنتج السياحي األخضر بأبعاده مجتمعة في تنشيط السياحة الخارجية من حيث (املسابقات) ملدينة جرش األثرية من وجهة نظر األدالء
السياحيين؟
 .5ما أثر املنتج السياحي األخضر بأبعاده مجتمعة في تنشيط السياحة الخارجية من حيث (املطبوعات) ملدينة جرش األثرية من وجهة نظر األدالء
السياحيين؟
 .6ما أثر املنتج السياحي األخضر بأبعاده مجتمعة في تنشيط السياحة الخارجية من حيث (املنشورات) ملدينة جرش األثرية من وجهة نظر األدالء
السياحيين؟
أهمية الدراسة:
يحتل قطاع السياحة في اململكة األردنية الهاشمية أهمية كبيرة في بنية االقتصاد الوطني األردني ،لذلك تعتبر السياحة من الصناعات الداعمة
ً
ً
ً
ً
للتنمية االقتصادية واالجتماعية .كما يعد األردن معرضا مفتوحا ومتحفا متكامال لآلثار الطبيعية من أشكال سطح األرض املتنوعة ونبات وحيوان،
وتقدم علمي وصناعات وطنية ،فقد شهدت حركة السياحة نهضة قوية ،وساعد على ذلك موقعها االستراتيجي املتوسط والهام بين دول العالم.
كما يمكن تستفيد من هذه الدراسة الجهات البحثية العلمية في الدراسات األكاديمية ،وطلبة أقسام اإلدارة والتسويق ،وكليات األعمال والعلوم
اإلدارية ،واملهتمون بتنشيط السياحة ،باإلضافة إلى إمكانية أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة أصحاب القرار في الشركات العاملة في قطاع السياحة
األردنية ،إذ يأمل الباحثان تبني أصحاب القرار في هذه الشركات التوصيات التي تم اقتراحها للتعامل مع املنتج السياحي األخضر وأثره في تنشيط
السياحة األردنية بشكل عام ومدينة جرش األثرية شكل خاص .كما يمكن للباحثين واملهتمين في هذا املجال من خالل االستفادة من النموذج الذي تم
تطويره واعتماده لقياس أثر املنتج السياحي األخضر في تنشيط السياحة الخارجية.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر املنتج السياحي األخضر في تنشيط السياحة الخارجية ملدينة جرش األثرية وذلك من وجهة نظر األدالء
السياحيين ،وذلك من خالل تحقيق األهداف الفرعية اآلتية:
 .1التعرف على أثر الجانب الرمزي للمنتج السياحي األخضر على تنشيط السياحة الخارجية في مدينة جرش األثرية.
 .2التعرف على أثر الناحية املادية امللموسة للمنتج السياحي األخضر على تنشيط السياحة الخارجية في مدينة جرش األثرية.
 .3التعرف على أثر الخدمات املساندة الخضراء والعامل البشري على تنشيط السياحة الخارجية في مدينة جرش األثرية.
607

Global Journal of Economics and Business, 9(3) (2020), 606-617

اصبيح & أبو جليل

أثراملنتج السياحي األخضرفي تنشيط السياحة الخارجية ملدينة جرش األثرية .....

فرضيات الدراسة:
تم صياغة الفرضيات على النحو اآلتي:
الفرضية الرئيسة :ال يوجد أثر داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05للمنتج السياحي األخضر بأبعاده املتمثلة بـ( الجانب الرمزي للمنتج السياحي
األخضر ،الناحية املادية امللموسة للمنتج السياحي األخضر ،الخدمات املساندة الخضراء والعامل البشري) في تنشيط السياحة الخارجية ملدينة جرش
األثرية وذلك من وجهة نظر األدالء السياحيين .وينبثق عنها عدد من الفرضيات الفرعية هي:
 .1ال يوجد أثر داللة إحصائية عند مستوى( )α≤0.05للمنتج السياحي األخضر بأبعاده مجتمعة في تنشيط السياحة الخارجية من حيث (الدعاية)
ملدينة جرش األثرية من وجهة نظر األدالء السياحيين.
 .2ال يوجد أثر داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05للمنتج السياحي األخضر بأبعاده مجتمعة في تنشيط السياحة الخارجية من حيث (اإلعالن)
ملدينة جرش األثرية من وجهة نظر األدالء السياحيين.
 .3ال يوجد أثر داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05للمنتج السياحي األخضر بأبعاده مجتمعة في تنشيط السياحة الخارجية من حيث (العالقات
العامة) ملدينة جرش األثرية من وجهة نظر األدالء السياحيين.
 .4ال يوجد أثر داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05للمنتج السياحي األخضر بأبعاده مجتمعة في تنشيط السياحة الخارجية من حيث
(املسابقات) ملدينة جرش األثرية من وجهة نظر األدالء السياحيين.
 .5ال يوجد أثر داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05للمنتج السياحي األخضر بأبعاده مجتمعة في تنشيط السياحة الخارجية من حيث
(املطبوعات) ملدينة جرش األثرية من وجهة نظر األدالء السياحيين.
 .6ال يوجد أثر داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05للمنتج السياحي األخضر بأبعاده مجتمعة في تنشيط السياحة الخارجية من حيث
(املنشورات) ملدينة جرش األثرية من وجهة نظر األدالء السياحيين؟
أنموذج الدراسة:
(املتغير التابع)

(املتغيرات املستقلة)

تنشيط السياحة الخارجية ملدينة جرش األثرية

املنتج السياحي األخضر
الجانب الرمزي للمنتج السياحي األخضرالناحية املادية امللموسة للمنتج السياحي األخضر-الخدمات املساندة الخضراء والعامل البشري

(الدعاية واإلعالن والعالقات العامة واملسابقات
واملطبوعات واملنشورات)

شكل ( :)1أنموذج الدراسة

ً
املصدر :تم بناء النموذج اعتمادا على د راسة (اصبيح )2013 ،ودراسة ( ،)Shabani, et al, 2013ودراسة ( ،)Hasan & Ali, 2015ودراسة (إسماعيل والبكري )2016 ،ودراسة
(قويدر )2005 ،ودراسة (آل ربيعة)2007 ،

مصطلحات الدراسة:
املنتج السياحي األخضر :يعني تقديم املنتجات الخضراء للسياح مع ضرورة متابعة هذه املنتجات خالل مراحل دورة حياتها لضمان استخدامها ضمن
التوجهات الصديقة للبيئة وغير ضارة باملجتمع والبيئة الطبيعية (اصبيح.)2013 ،
تنشيط السياحة الخارجية :وتعني العناصر أو األدوات التي يتم االعتماد عليها في االتصال مع السياح للتأثير في سلوكهم لزيارة املدينة ،وهت تشمل
الدعاية واإلعالن والعالقات العامة واملسابقات واملطبوعات واملنشورات ،والتي تسمى باملركب التنشيطي السياحي والتي تتمثل بالدعاية واإلعالن
والعالقات العامة واملسابقات واملطبوعات واملنشورات (آل ربيعة.)2007 ،
مجتمع الدراسة والعينة:
يتكون مجتمع الدراسة من مكاتب السياحة في مدينة جرش األثرية وتم اختيار عينة الدراسة من األدالء السياحيين العاملين في هذه املكاتب في
املدينة ،ويبلغ عددهم حوالي ( )65دليل سياحي وقد تم توزيع ما يقارب ( )50استبانة بالطريقة العشوائية وتم اعتماد ( )37استبانة للتحليل اإلحصائي.
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أداة الدراسة والصدق والثبات:
طور الباحثان استبانة تضمنت عدد من الفقرات التي لها عالقة باملتغيرات املعتمدة في الدراسة ،وتم عرضها على عدد من املحكمين .كذلك تم
اختبار معامل الثبات كرونباخ ألفا ( ،)Cronpach’s Alphaوقد بلغ ( )%87.2وهي نسبة ذات اعتمادية .والجدول رقم ( )1يوضح معامالت الثبات لجميع
متغيرات الدراسة الحالية.
جدول ( :)1قيمة معامالت الثبات ملتغيرات الدراسة
تسلسل الفقرات
6-1
12-7
18-13
25-19
25-1

املتغير
الجانب الرمزي للمنتج السياحي األخضر
الناحية املادية امللموسة للمنتج السياحي األخضر
الخدمات املساندة الخضراء والعامل البشري
تنشيط السياحة الخارجية
املعدل العام للثبات

كرونباخ ألفا
%85.7
%88.0
%86.8
%89.1
%87.2

املنهج املستخدم في الدراسة:
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات امليدانية والتي اتبع فيها الباحثان األسلوب الوصفي التحليلي ،بهدف التعرف على أثر املنتج السياحي األخضر في
تنشيط السياحة الخارجية ملدينة جرش األثرية :دراسة ميدانية من وجهة نظر األدالء السياحيين.
املعالجة اإلحصائية:
استخدم الباحثان برنامج الحزمة اإلحصائية ( (SPSSفي استخراج نتائج الدراسة ،مثل األوساط الحسابية وتحليل االنحدار الخطي املتعدد
الختبار فرضيات الدراسة.
مصادرجمع البيانات:
تم االعتماد على البيانات الثانوية مثل كتب التسويق والنشرات العلمية والدوريات وبالتحديد تلك التي كتبت حول التسويق األخضر وتنشيط
السياحة ،أما البيانات األولية فقد تم الحصول عليها من خالل االستبانة املوزعة على أفراد العينة.

اإلطار النظري
مفهوم التسويق األخضر:
لقد أثمرت الجهود املبذولة من مختلف الجهات ومنظمات األعمال بإيجاد مدخل جديد يتناسب مع املتغيرات التي تحصل في البيئة ،فبرز مفهوم
التسويق األخضر بقوة عام  1995والذي استحوذ على إهتمام منظمات األعمال واملؤسسات األكاديمية املتخصصة ،حيث تبنت مدخل التسويق
األخضر كمدخل تنافس ي ناجح يركز على االلتزام بمسؤولية املنظمات نحو حماية البيئة لدى ممارستها األنشطة التسويقية لزيادة حصتها في السوق ،أو
الدخول إلى أسواق جديدة.
التسويق األخضر هو مفهوم ظهر كاستجابة للتحديات التي فرضتها البيئة ،وهو منهج تسويقي يسعى إلى ترجمة متطلبات املسؤولية االجتماعية
واألخالقية لألنشطة التسويقية التي تمارسها منظمات األعمال في محاوالتها للتماش ي مع تزايد االهتمام على املستوى العاملي بحماية حقوق املستهلكين،
والتي تعاظمت مع ظهور حركات حماية حقوق اإلنسان للعيش في بيئة تضم منظمات ذات توجهات ببيئة نظيفة وآمنة (أبو جليل ،2019 ،ص.)22
وعرفت الجمعية األمريكية التسويق األخضر :على أنه " تسويق املنتجات صديقة البيئة وآمنة ،وأن يتضمن عدد من األنشطة املختلفة في تعديل
املنتج ،وتغيير طريقة اإلنتاج ،وتغيير أساليب التعبئة والتغليف ،وتعديل وتطوير أساليب الترويج ( ".البكري ،2012 ،ص.)48
ويعرف الباحثان التسويق األخضر على أنه درجة االلتزام الذي تبديه املؤسسات السياحية العاملة في مدينة جرش األثرية بالتعامل املنتج
ً
السياحي األخضر الصديق للبيئة غير الضار باملجتمع والبيئة الطبيعية ،وهو مفهوم ينطوي على قدرتها أيضا على ممارسة أنشطتها التسويقية في إطار
االلتزام القوي باملسؤولية االجتماعية والبيئية.
املنتج السياحي األخضر:
لقد أدى ازدياد تلوث البيئة املحيطة واالستخدامات الجائرة ملواردها الطبيعية إلى ظهور ردود أفعال قوية بين األوساط املعنية واملختصين في
مجاالت البيئة املختلفة والعاملين في العمليات اإلنتاجية والتسويقية ،وباتت تنادي وبقوة بضرورة الحد من األخطار التي تنجم عن ذلك التلوث
واالستخدام الجائر ،فكان من بين الحلول تقديم املنتجات الخضراء الصديقة للبيئة باعتبارها االمتداد الحقيقي ملفهوم التسويق األخضر ،فاملنتجات
الخضراء موجهة نحو خدمة القضايا البيئية وبنفس الوقت إشباع حاجات املستهلك (عيد األغا.)2017 ،
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ويعرف ( )Gardner, 2019, p: 337املنتجات الخضراء بأنها تلك املنتجات التي يجري عليها تحسينات أساسية وجوهرية من أجل مقابلة
االحتياجات لدى املستهلكين باملستقبل والتقليل من مستوى التلف وبما يتوافق مع متطلبات االستدامة البيئية.
واملنتج السياحي األخضر يعني قيام منظمات األعمال بتقديم الخدمات السياحية الخضراء للجمهور املستفيد من هذه الخدمات مع ضرورة
املتابعة املستمرة لهذه الخدمات خالل مراحل دورة حياتها ،وذلك من أجل ضمان استخدامها ضمن التوجهات البيئية (اصبيح.)2013 ،
ويشير (البكري ،2012 ،ص )175إلى أن املنتجات الخضراء هي تلك املصممة واملصنعة وفقا لعدد من املعايير واألسس التي تهدف إلى حماية البيئة
والتقليل من استنزاف املوارد الطبيعية والحفاظ على خصائص أداء هذه املنتجات التي تكون موجهة نحو حماية البيئة واملحافظة على استدامة موارد
الطاقة املختلفة.
ويعرف الباحثان املنتـج السيـاحي األخضر بأنه تلك األنشطة املصممة بشكل أساس ي لحماية البيئة ولتلبية احتياجات السياح والزائرين ملدينة
جرش األثرية والتقليل من درجة استنزاف موارد املدينة الطبيعية مع املحافظة على خصائص املنتج السياحي املقدم في املدينة ،وتهدف إلى خلق قيمة
وتحقيق منفعة وذلك بتوفير ما يخدم السائح من خدمات تتمثل في املنتجعات السياحية أو أماكن الترفيه واألسواق واملجمعات التجارية والفنادق التي
تقدم الخدمة السياحية بشكل يرض ي ويشبع حاجات ورغبات السائحين.
ولغايات هذه الدراسة فقد اعتمد الباحثان على أبعاد املنتج السياحي األخضر (الجانب الرمزي للمنتج السياحي األخضر ،الناحية املادية امللموسة
للمنتج السياحي األخضر  ،الخدمات املساندة الخضراء والعامل البشري) كمتغيرات مستقلة في هذه الدراسة ،وفيما يلي نبذة عنها:
 .1الجانب الرمزي للمنتج السياحي األخضر :وتتمثل الجوانب الرمزية للمنتج السياحي بعراقة املكان وعنصر االرتباط الديني والجوانب الرمزية التي
يمثلها املكان باعتبارها عناصر أساسية في املنتج السياحي األخضر ملدينة جرش السياحية.
 .2الناحية املادية امللموسة للمنتج السياحي األخضر :وتتمثل النواحي املادية امللموسة للمنتج السياحي باعتدال الطقس ،والنمط املعماري
وعمليات التطوير والصيانة كجوانب مهمة في املنتج السياحي األخضر ملدينة جرش السياحية
 .3الخدمات املساندة الخضراء والعامل البشري :وتتمثل الخدمات املساندة للمنتج السياحي بكفاءة وجودة تعامل العنصر البشري للدليل
السياحي األخضر وسكان املنطقة ،ومدى توفر الفنادق وبيوت اإلقامة الخضراء ،وجودة اإلقامة وخدمات الطعام والشراب األخضر في املكان
السياحي األخضر ملدينة جرش السياحية.
تنشيط السياحة الخارجية:
تعتبر صناعة السياحة بشكل عام من أهم الصناعات واألنشطة االقتصادية للبلدان التي تتمتع بمواقع سياحية جذابة يتم التردد عليها وزيارتها
من قبل األفراد كسياح ،وكذلك الجهات ذات العالقة بأمور السياحة ومشاريعها ،فالعائد من السياحة يمثل دخل رئيس ي لهذ ه البلدان ويساهم
مساهمة كبيرة في نمو الناتج املحلي اإلجمالي ,لذا فان وجود إستراتيجيات علميه مناسبة مبنية على أسس تسويقية صحيحة يمثل األساس لنجاح
الجهود السياحية الهادفة الجتذاب املزيد من اإليرادات والدخل.
وقد عرفت السياحة بأنها تلك العمليات التي تنتج عن حرك ة الناس من موقع إلى موقع آخر خارج مجتمعهم املحلي إلى جهات قصد سياحية توفر
نطاقا من النشاطات والخبرات والتسهيالت ،مما يتولد عنه أنشطة اقتصادية فرعيه توفر الدخل لالقتصاد الوطني من خالل العملة الصعبة األجنبية
والتي تدخل البلد السياحي املقصود عن طريق السياحة (.)McIntosh et al, 2015, p: 199
وينطوي مفهوم تنشيط السياحة الخارجية على كافة األساليب الترويحية الهادفة إلى استمالة السياح من خالل إضافة قيمة أو حافز للقيام
بالسياحة ،وتكون موجهة إلى السياح ,وذلك من أجل تحقيق بيع فوري وتسريع السياحة وبالتالي تعظيم القيمة للسائح وتقديم الحوافز واملكافآت إلى
السياح القادمين لزيارة منطقة معينة ،كما أن برامج تنشيط السياحة الخارجية تحتوي على مسابقات مما يؤدي إلى تفعيل االتصاالت التسويقية
ً
للتعريف باملنتج السياحي األخضر ،إضافة أنه يمكن أيضا معرفة التغذية املرتدة من قبل السائحين وانطباعاتهم (املقابلة والسرابي.) 2010 ،
ويعرف تنشيط السياحة الخارجية بأنها جميع األنشطة التسويقية واالتصالية التي تستهدف التعريف بالخدمة السياحية وإقناع السائحين
املحتملين وترغيبهم لزيارة منطقة معينة ،وذلك باستخدام املنتج السياحي األخضر والتي يمكن التحكم به وتوجيهه نحو القطاع السوقي املستهدف ،وبما
يحقق أقص ى قيم للمستفيدين من هذا املنتج ،وذلك بالدعاية واإلعالن والعالقات العامة وترويج املبيعات والتسويق املباشر واإلنترنت والهادفة إلى
جذب السياح من خالل البيانات واملعلومات الصادقة والواضحة والحقيقية عن املنطقة (اصبيح.)2013 ،
ويرى الباحثان أن تنشيط السياحة الخارجية ملدينة جرش األثرية تعني تفعيل االتصاالت التسويقية واملطبوعات واملنشورات للتعريف باملنتج
ً
السياحي ملدينة جرش األثرية ،وذلك من خالل تقديم بيانات ومعلومات كافية تثري السائح في التعرف على املدينة ،ففضال عن استقبال السائح القادم
ملدينة جرش وتقديم الخدمات اإلضافية والتسهيالت املمتازة لخدمته من خالل برامج ومسابقات ودعاية وإعالن وعالقات عامة ومطبوعات ومنشورات
لتنشيط السياحة القادمة ملدينة جرش األثرية.
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الدراسات السابقة:
• هدفت دراسة قويدر ( ،)2005إلى تطوير إستراتيجية تسويقية لتنشيط السياحة الداخلية في األردن ،استخدمت الدراسة األسلوب الوصفي
والتحليلي ،وتوصلت إلى أن العالقة بين جودة الخدمات السياحية وبين نجاح تنشيط السياحة الداخلية في األردن .وأوصت بالعمل على زيادة
تفعيل االتصاالت التسويقية وذلك بتضمين الرسالة الترويجية ملعلومات تهم السياح وتساهم في إقناعهم لزيارة املواقع السياحية في األردن .وقد
تم االستفادة من دراسة (قويدر )2005 ،في تحديد املتغير التابع وفي بناء نموذج الدراسة.
• وهدفت آل ربيعة (  ،)2007إلى التعرف على أثـر استخدام اإلنترنت على ترويج السياحة في دولـة اإلمارات العربيـة املتحدة ،استخدمت الدراسة
األسلوب الوصفي والتحليلي ،وبينت نتائجها وجود اثـر الستخدام اإلنترنت على ترويج السياحة في دولـة اإلمارات العربيـة املتحدة .وأوصت بضرورة
العمل على توجيه املزيج الترويجي السياحي وتطويره بما يتناسب واتجاهات وميول السياح .وقد تم االستفادة من دراسة (آل ربيعة )2007 ،في
دراسة عنصر تنشيط املبيعات كأحد عناصر املزيج الترويجي األخضر.
• هدفت دراسة ( ،)Shammot, 2011إلى تحديد تأثيرات التسويق األخضر على قرارات الشراء في سلوك املستهلك األردني ،استخدمت الدراسة
ً
األسلوب الوصفي والتحليلي ،وتوصلت إلى أن وعي املستهلك األردني عموما بالتسويق األخضر ال زال في مراحل بدائية جدا .وأوصت توظيف
التسويق األخضر عن طريق الشركات السياحية املختلفة ومؤسسات تشجيع السياحة للتأثير على قرارات شراء املستهلك األردني .وقد تم
االستفادة من دراسة ( )Shammot, 2011في تحديد املتغير املستقل وفي بناء نموذج الدراسة.
• هدفت دراسة اصبيح (  ،)2013إلى تقديم إستراتيجية مقترحة للتسويق األخضر لتحقيق ميزة تنافسية للشركات الصناعية ،استخدمت الدراسة
األسلوب الوصفي والتحليلي ،وتوصلت إلى وجود قبول لدى الشركات الصناعية األردنية املساهمة العامة وبدرجة عالية لتطبيق اإلستراتيجية
املقترحة للتسويق األخضر بعناصره املنتج األخضر والسعر األخضر والتوزيع األخضر والترويج األخضر ،ملا يمكن أن تحققه من ميزة تنافسية لهذه
الصناعة .وأوصت بضرورة أخذ كافة عناصر إستراتيجية التسويق األخضر عند التطبيق واملؤلفة من السوق املستهدف األخضر وعناصر املنتج
األخضر قم االتصاالت التسويقية الخضراء .وقد تم االستفادة من دراسة (اصبيح )2013 ،في تحديد املتغير املستقل وفي بناء نموذج الدراسة.
• هدفت دراسة ( ،)Shabani, et al, 2013إلى معرفة العالقة بين عناصر املزيج التسويقي األخضر وبين زيادة وتحفيز وعي املستهلكين ،استخدمت
الدراسة األسلوب الوصفي والتحليلي ،وبينت نتائجها أهمية التركيز على أبعاد املزيج التسويقي األخضر من حيث إبراز خصائص املنتج األخضر
والسعر املناسب وسهولة االستخدام وجودة املنتج األخضر وسهولة الحصول عليه وغيرها من الدوافع التي تدفع املستهلك الستخدام تلك
املنتجات .وأوصت بضرورة تشكيل مجلس منهي من الصناعيين الخضر ،يمثل نواة مؤسسية لتبني التسويق األخضر .وقد تم االستفادة من دراسة
( )Shabani, et al, 2013في دراسة عناصر املزيج التسويقي األخضر ومنها املنتج السياحي األخضر.
• وهدفت دراسة ( ،)Hasan & Ali, 2015إلى التعرف على أثر إستراتيجية التسويق األخضر على أداء الشركات في ماليزيا ،استخدمت الدراسة
األسلوب الوصفي والتحليلي ،وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر إلستراتيجية التسويق األخضر على أداء الشركات في ماليزيا ،وتبين أنه يوجد أثر
لالبتكار األخضر على أداء الشركات في ماليزيا .وأوصت بضرورة وضع خطط التحول من الصناعة التقليدية للصناعة الخضراء .وقد تم االستفادة
من دراسة ( )Hasan & Ali, 2015في تحديد املتغير املستقل وفي بناء نموذج الدراسة.
• هدفت دراسة إسماعيل والبكري ( ،)2016إلى التعرف على أثر املزيج التسويقي األخضر على سلوك املستهلك الستخدام املنتج ذو الطاقة
املتجددة من وجهة نظر مستخدمي السخانات الشمسية في مدينة عمان ،استخدمت الدراسة األسلوب الوصفي والتحليلي ،وتوصلت إلى وجود
أثر املزيج التسويقي األخضر على سلوك املستهلك الستخدام املنتج ذو الطاقة املتجددة من وجهة نظر مستخدمي السخانات الشمسية في مدينة
عمان ،وتبين أن استخدام السخانات الشمسية يعتبر من السلوكات التي يتم اعتمادها لتقليل اآلثار السلبية الناجمة من استخدام الطاقة
التقليدية .وأوصت بضرورة صياغة تشريعات تساهم في دعم التحول للصناعة الخضراء في السخانات الشمسية .وقد تم االستفادة من دراسة
(إسماعيل والبكري )2016 ،في بيان أهمية استخدام املنتجات الخضراء.
• هدفت دراسة (عيد األغا ( ،)2017إلى بيان أثر املزيج التسويقي األخضر على سلوك املستهلك نحو املنتج األخضر في قطاع غزة من وجهة نظر
األكاديميين واإلداريين بالجامعة اإلسالمية ،استخدمت الدراسة األسلوب الوصفي والتحليلي ،وخلصت إلى أن واقع تطبيق عناصر املزيج
ً
التسويقي األخضر كانت بدرجة مرتفعة وجاء مجال املنتج األخضر في الترتيب األول ثم جاء مجال الترويج ومجال التوزيع وأخيرا جاء مجال
التسعير .وأوصت بضرورة تحفيز البنوك لتمويل الصناعات الخضراء بأسعار تفضيلية .وقد تم االستفادة من دراسة (إسماعيل والبكري)2016 ،
في بناء اإلطار النظري للدراسة.
• وهدفت دراسة ( ،)Ibnou-Laaroussi, et al, 2020إلى بيان أهمية استدامة السياحة الخضراء بين السياح وتأثيره على انجاز البيئة الخضراء،
وذلك من خالل تقديم أدلة من شمال قبرص ،استخدمت الدراسة األسلوب الوصفي والتحليلي ،وبينت الدراسة أن استدامة السياحة الخضراء
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تحظى باهتمام أكبر من مختلف أصحاب املصلحة ملا لها من فوائد بيئية ،كما وجدت الدراسة أن املخاوف البيئية ونية السائحين للمشاركة في
استدامة السياحة الخضراء كان له أثر كبير على سلوك السياحة البيئية .وأوصت بضرورة تنظيم حمالت توعية شاملة بمفاهيم التسويق
األخضر واستدامة السياحة الخضراء على مستوى الصناعيين واملستهلكين .وقد تم االستفادة من دراسة (إسماعيل والبكري )2016 ،في بناء
اإلطار النظري للدراسة.
مميزات الدراسة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة الحالية ،فإن الباحثان استفادا من خالل اإلطالع عليها ،في جوانب أسهمت
في وضع تصور عام للدراسة وتحديد املشكلة ،لكونها تطرقت إلى بيان أثر املنتج السياحي األخضر في تنشيط السياحة الخارجية ملدينة جرش األثرية،
وذلك من خالل دراسة ميدانية من وجهة نظر األدالء السياحيين في املدينة ،حيث أن الكثير من الدراسات السابقة لم تتناول هذا األثر بشكل مباشر.
تتميز الدراسة الحالية بتناولها موضوع أثر املنتج السياحي األخضر في تنشيط السياحة الخارجية ملدينة جرش األثرية ،حيث تناولت أبعاد
املنتجات الخضراء وبذلك اختلفت عن الدراسات السابقة ،وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها استطلعت وجهات نظر األدالء
السياحيين في مدينة جرش األثرية وهو الش ئ الذي لم تعتمده الدراسات السابقة.

تحليل النتائج واختبار فرضيات الدراسة:

ً
تم اعتماد املعيار اإلحصائي اآلتي لتقييم كل فقرة لتكون مؤشرا على درجة التقدير باالعتماد على املعيار التالي في الحكم إلى تقدير املتوسطات
الحسابية ،وذلك بتقسيم درجات التقدير إلى ثالثة مستويات (مرتفع ،متوسط ،منخفض) باالعتماد على املعادلة التالية وهي معيار التصحيح.
1-5
3

الحد األعلى للبدائل – الحد األدنى للبدائل =
عدد املستويات

= 1.33

املدى األول.2.33 = 1.33 + 1 :
املدى الثاني.3.67 = 1.33 + 2.34 :
املدى الثالث.5 = 1.33 + 3.68 :
فتصبح بعد ذلك التقديرات كالتالي:
ً
ً
 .1أقل من أو يساوي ( )2.33مؤشرا منخفضا.
ً
ً
 .2أكبر أو يساوي ( )2.34وأقل من أو تساوي ( )3.67مؤشرا متوسطا.
ً
ً
 .3أكبر من أو تساوي ( )3.68مؤشرا مرتفعا.
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة فقد جرى حساب قيم األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية ،وعلى النحو اآلتي:
ً
أوال :املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للمتغير املستقل :املنتج السياحي األخضر
 .1الجانب الرمزي للمنتج السياحي األخضر
جدول ( :)2املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملتغيرالجانب الرمزي للمنتج السياحي األخضر
ت

املتغير

1

ي ـؤثر بش ــكل إيج ــابي عراق ــة املك ــان الس ــياحي األخض ــر ملدين ــة ج ــرش الس ــياحية عل ــى تزاي ــد أع ــداد الس ــائحين ملدين ــة
جرش األثرية.
يس ــاعد عراقـ ــة املك ــان السـ ــياحي األخض ــر ملدينـ ــة ج ــرش السـ ــياحية عل ــى تزايـ ــد املب ــالغ املنفقـ ــة م ــن قبـ ــل السـ ــائحين
الخارجيين ملدينة جرش األثرية

3

يش ــكل عنصـ ــر االرتب ــاط الـ ــديني للمكـ ــان الس ــياحي األخضـ ــر ملدينـ ــة ج ــرش السـ ــياحية علـ ــى زي ــادة أعـ ــداد السـ ــائحين
الخارجيين ملدينة جرش األثرية

3.583

4

يســاهم ش ــكل إيجــابي عنص ــر االرتب ــاط الــديني للمك ــان الســياحي األخض ــر ملدين ــة جــرش الس ــياحية علــى زي ــادة املب ــالغ
املنفقة من قبل السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية.

3.459

1.069

5

يعم ــل عنصـ ــر عراق ــة املكـ ــان السـ ــياحي األخض ــر ملدينـ ــة جـ ــرش الس ــياحية علـ ــى زيـ ــادة أع ــداد السـ ــائحين الخـ ــارجيين
ملدينة جرش األثرية في ذهن السائح الخارجي.

3.973

1.142

مرتفعة

يـؤثر بشـكل إيجــابي االرتبـاط الـديني للمكــان السـياحي األخضــر ملدينـة جـرش الســياحية علـى زيـادة املبــالغ املنفقـة مــن
6
قبل السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية
الجانب الرمزي للمنتج السياحي األخضر

3.555

1.205

متوسطة

2

املتوسط
الحسابي
4.324

االنحراف
املعياري
0.8836

درجة
املو افقة
مرتفعة

1

3.945

1.078

مرتفعة

3

1.180

متوسطة

4

متوسطة

6
2
5

3.809

الترتيب

مرتفعة

يالحظ من الجدول أن استجابات عينة الدراسة تراوحت بين درجة موافقة مرتفعة ومتوسطة نحو فقرات ُبعد الجانب الرمزي للمنتج السياحي
األخضر وبلغت ( ،)3.809وأن العبارة التي تنص على أنه " يؤثر بشكل إيجابي عراقة املكان السياحي األخضر ملدينة جرش السياحية على تزايد أعداد
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السائحين ملدينة جرش األثرية " هي األعلى بين متوسطات اإلجابات ،في حين أن العبارة التي تنص على " يساهم شكل إيجابي عنصر االرتباط الديني
للمكان السياحي األخضر ملدينة جرش السياحية على زيادة املبالغ املنفقة من قبل السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية " هي األقل بين متوسطات
اإلجابات.
ويرى الباحثان أن هذه النتيجة تؤكد أهمية الجانب الرمزي للمنتج السياحي األخضر وعراقة املكان السياحي األخضر ملدينة جرش السياحية
لكونه يؤثر بشكل إيجابي اهتمام مكاتب السياحة لتنويع خيارات املنتج األخضر بحيث تكون متوافقة مع أكبر شرائح ممكنة من السياح الخضر ،في
تحقيق املرونة لدى هذه املكاتب وتنعكس على تزايد أعداد السائحين ملدينة جرش األثرية.
 .2الناحية املادية امللموسة للمنتج السياحي األخضر
جدول (  :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ُلبعد الناحية املادية امللموسة للمنتج السياحي األخضر

ت

املتغير

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة
املو افقة

الترتيب

7

يعمـل اعتــدال الطقــس للمكـان الســياحي األخضــر ملدينــة جـرش الســياحية علــى تزايـد أعــداد الســائحين الخــارجيين
ملدينة جرش األثرية.

4.189

1.023

مرتفعة

1

8

يــؤثر بشــكل إيجــابي اعتــدال الطقــس للمكــان الســياحي األخضـر ملدينــة جــرش الســياحية علــى تزايــد املبــالغ املنفقــة
من قبل السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية.
يعمـل الــنمط املعمـاري للمكــان السـياحي األخضــر ملدينــة جـرش الســياحية علـى تزايــد أعـداد الســائحين الخــارجيين
ملدينة جرش األثرية
يعتب ــر ال ــنمط املعم ــاري للمكـ ــان الس ــياحي األخض ــر ملدين ــة جـ ــرش الس ــياحية عل ــى تزاي ــد املبـ ــالغ املنفق ــة م ــن قبـ ــل
السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية.

4.055

1.104

مرتفعة

2

4.027

1.066

مرتفعة

4

3.783

1.181

مرتفعة

6

11

تـؤثر بشــكل إيجـابي عمليــات التطـوير والصــيانة للمكـان الســياحي األخضـر ملدينــة جـرش األثريــة علـى تزايــد أعــداد
السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية

3.916

1.130

مرتفعة

5

12

تعم ــل اس ــتدامة عملي ــات التط ــوير والص ــيانة للمن ــتج الس ــياحي األخض ــر ملدين ــة ج ــرش األثري ــة عل ــى تزاي ــد املب ــالغ
املنفقة من قبل السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية.

4.053

1.052

مرتفعة

3

9
10

الناحية املادية امللموسة للمنتج السياحي األخضر

مرتفعة

3.998

يالحظ من الجدول أن استجابات عينة الدراسة جاءت جميعها بدرجة موافقة مرتفعة نحو فقرات ُبعد الناحية املادية امللموسة للمنتج السياحي
األخضر وبلغت ( ،)3.998وأن العبارة التي تنص على أن "يعمل اعتدال الطقس للمكان السياحي األخضر ملدينة جرش السياحية على تزايد أعداد
السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية "هي األعلى بين متوسطات اإلجابات ،في حين أن العبارة التي تنص على " يعتبر النمط املعماري للمكان السياحي
األخضر ملدينة جرش السياحية على تزايد املبالغ املنفقة من قبل السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية " هي األقل بين متوسطات اإلجابات.
ويرى الباحثان أن هذه النتيجة تؤكد أهمية الناحية املادية امللموسة للمنتج السياحي األخضر ،فاعتدال الطقس ملدينة جرش األثرية كمكان
سياحي أخضر يسهم في زيادة أعداد السائحين الخارجيين ،وهذا يتطلب تطبيق إستراتيجية تسويق املنتج األخضر في صناعة السياحة وتبني حمالت
توعية منظمة ملكاتب السياحة باعتبار وجود فرص في األسواق العاملية للمنتجات الخضراء ،وفرص تالفي التهديدات لصناعة السياحة األردنية بعد
ً
سيادة الصناعة الخضراء عامليا.
 .3الخدمات املساندة الخضراء والعامل البشري
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ُلبعد الخدمات املساندة الخضراء والعامل البشري

ت

املتغير

تعمــل كفــاءة وج ــودة تعامــل العنصــر البش ــري للــدليل الســياحي األخض ــر وســكان املنطقــة ف ــي منطقــة مدينــة ج ــرش
13
األثرية الخضراء على زيادة أعداد السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية.
تعمــل كفــاءة وج ــودة تعامــل العنصــر البش ــري للــدليل الســياحي األخض ــر وســكان املنطقــة ف ــي منطقــة مدينــة ج ــرش
14
األثرية الخضراء على زيادة املبالغ املنفقة للسائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية.
تســاهم الفن ــادق وبيــوت اإلقام ــة الخض ـراء فــي منطق ــة مدينــة ج ــرش األثري ــة الخضـراء عل ــى زيــادة أع ــداد الس ــائحين
15
الخارجيين ملدينة جرش األثرية.
تعمــل الفن ــادق وبي ــوت اإلقام ــة الخض ـراء فــي منطق ــة مدين ــة ج ــرش األثري ــة الخضـراء عل ــى زي ــادة املب ــالغ املنفق ــة م ــن
16
قبل السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية.
تــؤثر بشــكل إيجــابي خ ــدمات الطعــام والشـراب األخضــر ف ــي املكــان الســياحي األخضــر ملدين ــة جــرش الســياحية عل ــى
17
تزايد أعداد السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية.
تسـاهم جــودة اإلقامــة وخــدمات الطعــام والشـراب األخضــر ملدينــة جــرش الســياحية علـى تزايــد املبــالغ املنفقــة مــن
18
قبل السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية.
الخدمات املساندة الخضراء والعامل البشري

املتوسط
الحسابي
4.324

االنحراف
املعياري
1.055

درجة
املو افقة
مرتفعة

2

4.216

1.003

مرتفعة

4

4.027

1.213

مرتفعة

5

3.973

1.301

مرتفعة

6

4.243

1.115

مرتفعة

3

4.351

1.135

مرتفعة

1

4.189

الترتيب

مرتفعة
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يالحظ من الجدول أن استجابات عينة الدراسة جاءت جميعها بدرجة موافقة مرتفعة نحو فقرات ُبعد الخدمات املساندة الخضراء والعامل
البشري وبلغت ( ،)4.189وأن العبارة التي تنص على أن " تساهم جودة اإلقامة وخدمات الطعام والشراب األخضر ملدينة جرش السياحية على تزايد
املبالغ املنفقة من قبل السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية " هي األعلى بين متوسطات اإلجابات ،في حين أن العبارة التي تنص على " تعمل الفنادق
وبيوت اإلقامة الخضراء في منطقة مدينة جرش األثرية الخضراء على زيادة املبالغ املنفقة من قبل السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية " هي األقل
بين متوسطات اإلجابات.
ويرى الباحثان أن هذه النتيجة تؤكد أهمية الخدمات املساندة الخضراء والعامل البشري لكونها بتحسين جودة اإلقامة وخدمات الطعام
والشراب األخضر ملدينة جرش السياحية وتساعد على زيادة املبالغ املنفقة من قبل السائحين الخارجيين للمدينة ،وهذا يتطلب سلسلة من القرارات
الخاصة بهذه الخدمات املؤثرة في تنشيط السياحة والعاملين فيها.

ً
ثانيا :النتائج املتعلقة باملتغير التابع
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للمتغير التابع :تنشيط السياحة الخارجية
املتغير

ت

يتم تقديم بيانات ومعلومات كافية تثرى السائح في التعرف على مدينة جرش األثرية
19
يتم تقديم خدمات إضافية وتسهيالت ممتازة لخدمة السائح القادم ملدينة جرش األثرية
20
يتم التعرف على التغذية املرتدة من قبل السائح وانطباعاته عن مدينة جرش األثرية
21
هناك برامج ومسابقات لتنشيط السياحة القادمة ملدينة جرش األثرية
22
يتم تفعيل االتصاالت التسويقية للتعريف باملنتج السياحي ملدينة جرش األثرية
23
يتم استقبال السائح القادم ملدينة جرش األثرية بشكل جيد
24
املطبوعـات واملنشـورات الصـادرة عـن هيئـة تنشـيط السـياحة تجيـب عـن التسـاطالت التـي يطرحهـا الســائح
25
القادم ملدينة جرش األثرية
املتغير التابع :تنشيط السياحة الخارجية

املتوسط
الحسابي
4.081
3.918
3.675
3.891
3.811
3.810
4.108

االنحراف
املعياري
0.5466
0.7218
0.7473
0.6139
0.6598
0.5694
0.6576

3.899

الترتيب

درجة
املو افقة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

2
3
7
4
5
6
1

مرتفعة

يالحظ من الجدول أن استجابات عينة الدراسة جاءت جميعها بدرجة موافقة مرتفعة نحو فقرات املتغير التابع :تنشيط السياحة الخارجية
وبلغت ( ،)3.899وأن العبارة التي تنص على أن " املطبوعات واملنشورات الصادرة عن هيئة تنشيط السياحة تجيب عن التساطالت التي يطرحها السائح
القادم ملدينة جرش األثرية " هي األعلى بين متوسطات اإلجابات ،في حين أن العبارة التي تنص على " يتم التعرف على التغذية املرتدة من قبل السائح
وانطباعاته عن مدينة جرش األثرية " هي األقل بين متوسطات اإلجابات.
ويرى الباحثان أن هذه النتيجة تؤكد تأثير املنتج السياحي األخضر في تنشيط السياحة الخارجية ملدينة جرش األثرية ،وهذا يسهم في تحقيق
السياسة العامة للتنشيط السياحة الخارجية وذلك بالتأثير في السياح وتوليد الرغبة لديهم وإقناعهم على القيام برحلة سياحية وذلك من خالل إبراز
مقومات مدينة جرش األثرية السياحية ،باألسلوب املناسب في الوقت املناسب مع التركيز على دوافع الزيارة لدى السياح ،ومن وسائل اإلعالن
التلفزيون ،والصحافة املحلية والعاملية واملجالت السياحية املتخصصة واالنترنت.
ً
ثالثا :اختبارفرضيات الدراسة
وتنص على أنه :ال يوجد أثر داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05للمنتج السياحي األخضر بأبعاده املتمثلة بـ (الجانب الرمزي للمنتج السياحي
األخضر ،الناحية املادية امللموسة للمنتج السياحي األخضر ،الخدمات املساندة الخضراء والعامل البشري) في تنشيط السياحة الخارجية ملدينة جرش
األثرية وذلك من وجهة نظر األدالء السياحيين .والختبار فرضية الدراسة الرئيسة تم استخدام تحليل االنحدار الخطي املتعدد ويوضح الجدول رقم ()6
ذلك:
جدول ( :)6نتائج تحليل االنحدار الخطي املتعدد ألثر املنتج السياحي األخضرفي تنشيط السياحة الخارجية ملدينة جرش األثرية
ّ

معامل االرتباط )  ،.339= (Rمعامل التحديد )  ،.115 =(R2معامل التحديد املعدل ) .034= (Adj R2

تحليل التباين )(ANOVA
النموذج
االنحدار
القيمة املتبقية
املجموع

مجموع املربعات
0.215
1.657
1.872

درجات الحرية
3

مربع املتوسطات
0.072

33
36
تحليل املعامالت )(Coefficients

قيمة ) (Fاملحسوبة
1.425

الداللة املعنوية Sig

*0.253

0.050
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النموذج
الحد الثابت ()0.636
الجانب الرمزي للمنتج السياحي األخضر
الناحية املادية امللموسة للمنتج السياحي األخضر
الخدمات املساندة الخضراء والعامل البشري

الخطأ املعياري

املعامالت املعيارية )(Beta

0.170
0.078
0.079
0.060

0.504
-0.136-0.096-
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قيمة ) (t
املحسوبة

الداللة املعنوية Sig

21.362
1.625
-0.4150.347-

0.000
0.004
0.681
0.731

يتبين مما سبق في الجدول ( )6أن املنتج السياحي األخضر بأبعاده الثالث مجتمعة ( )Rتفسر ما نسبته ( )%0.339من االختالفات بين األدالء
السياحيين في مدينة جرش األثرية في تنشيط السياحة الخارجية ،حيث بلغت قيمة معامل التحديد ّ
املعدل ) .)%0.115( (Adj. R2وباالعتماد على قيمة
) (Fللنموذج والتي بلغت ( ،)1.425ومستوى الداللة املعنوية له ) (Pالتي بلغت ( ،)0.000يتبين أن أثر هذه األبعاد الثالثة في تنشيط السياحة الخارجية
ملدينة جرش األثرية ذو داللة إحصائية .وقد تبين من خالل قيم املعامالت املعيارية ) (Betaاملوضحة في الجدول رقم ( )5أن بعد الناحية املادية امللموسة
ً
للمنتج السياحي األخضر كان األكثر أثرا في تنشيط السياحة الخارجية ملدينة جرش األثرية ،حيث بلغت قيمة املعامل املعياري ( )βله ( )0.054وهي دالة
ً
إحصائيا ،حيث كانت قيمة ) (tاملعنوية ) (Sigأقل من مستوى الداللة ( ،)0.05وتاله الخدمات املساندة الخضراء والعامل البشري حيث بلغت قيمة
املعامل املعياري ( )βله ( ،)-0.096-وهي قيمة غير دالة إحصائيا ،حيث كانت قيمة ) (tاملعنوية ) (Sigأكبر من مستوى الداللة ( ،)0.05وأخيرا جاء بعد
بعد الناحية املادية امللموسة للمنتج السياحي األخضر ،وكان األقل أثر ،حيث بلغت قيمة املع ـ ـامل املعي ـاري ( )βله ( ،)-0.136-وهي قيمة غير دالة
ً
إحصائيا ،حيث كانت قيمة ) (tاملعنوية ) (Sigأكبر من مستوى الداللة ( .)0.05وعليه فانه تم رفض فرضية الدراسة الرئيسية وقبول البديلة ،مما يعني
وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05للمنتج السياحي األخضر في تنشيط السياحة الخارجية ملدينة جرش األثرية وذلك من وجهة نظر
األدالء السياحيين.
نتائج الدراسة:
• أظهرت الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية للمنتج السياحي األخضر في تنشيط السياحة الخارجية ملدينة جرش األثرية وذلك من وجهة نظر
األدالء السياحيين ،وتبين أن املطبوعات واملنشورات الصادرة عن هيئة تنشيط السياحة تجيب عن التساطالت التي يطرحها السائح القادم ملدينة
ً
جرش األثرية ،حيث يتم تقديم بيانات ومعلومات كافية تثرى السائح في التعرف على مدينة جرش األثرية ،فضال عن انه تبين انه يتم تقديم
خدمات إضافية وتسهيالت ممتازة لخدمة السائح القادم ملدينة جرش األثرية وان هناك برامج ومسابقات لتنشيط السياحة القادمة للمدينة.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (اصبيح )2013 ،التي توصلت إلى وجود قبول لدى الشركات الصناعية األردنية املساهمة العامة وبدرجة
عالية لتطبيق اإلستراتيجية املقترحة للتسويق األخضر بعناصره املنتج والسعر والتوزيع والترويج.
• أظهرت نتائج اإلحصاء الوصفي لألبعاد الفرعية التي يتضمنها املنتج السياحي األخضر أن استجابات عينة الدراسة كانت (مرتفعة) على األبعاد
الثالث ،فقد أظهرت النتائج املتعلقة بالجانب الرمزي للمنتج السياحي األخضر أن عراقة املكان السياحي األخضر ملدينة جرش السياحية تؤثر
بشكل إيجابي على تزايد أعداد السائحين ملدينة جرش األثرية ويبقى راسخا في ذهن السائح الخارجي ،األمر الذي يسهم في زيادة املبالغ املنفقة من
قبل السائحين الخارجيين للمدينة ،كذلك يشكل عنصر االرتباط الديني للمكان السياحي األخضر ملدينة جرش السياحية في زيادة أعداد
السائحين الخارجيين .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ( )Shabani, et al, 2013التي بينت نتائجها أهمية التركيز على أبعاد املزيج التسويقي
األخضر من حيث إبراز خصائص املنتج وجودة املنتج.
• أما فيما يتعلق ب ُبعد الناحية املادية امللموسة للمنتج السياحي األخضر فقد تبين أن اعتدال الطقس للمكان السياحي األخضر ملدينة جرش
السياحية يعمل على تزايد أعداد السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية وهذا ينعكس على زيادة املبالغ املنفقة من قبل السائحين الخارجيين
للمدينة ،كما تبين أن استدامة عمليات التطوير والصيانة للمنتج السياحي األخضر ملدينة جرش األثرية تعمل على تزايد املبالغ املنفقة من قبل
السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ( )Ibnou-Laaroussi, et al, 2020التي بينت أن استدامة
السياحة الخضراء تحظى باهتمام أكبر من مختلف أصحاب املصلحة ملا لها من فوائد بيئية.
• وبخصوص ُبعد الخدمات املساندة الخضراء والعامل البشري فقد تبين أن جودة اإلقامة وخدمات الطعام والشراب األخضر ملدينة جرش
السياحية تساهم بزيادة املبالغ املنفقة من قبل السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية ،كما أن كفاءة وجودة تعامل العنصر البشري للدليل
السياحي األخضر وسكان املنطقة في منطقة مدينة جرش األثرية الخضراء تعمل على زيادة أعداد السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية،
كذلك فقد تبين أن خدمات الطعام والشراب األخضر في املكان السياحي األخضر ملدينة جرش السياحية تؤثر بشكل إيجابي على تزايد أعداد
السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية.
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اصبيح & أبو جليل

توصيات الدراسة:
يوص ي الباحثان بما يلي:
• تبني إستراتيجية طويلة األمد إلظهار الجانب الرمزي للمنتج السياحي األخضر باعتباره أحد أهم املرتكزات الهامة في تنشيط السياحة الخارجية في
مدينة جرش األثرية ،وذلك من خالل ايالء عنصر االرتباط الديني للمكان السياحي األخضر ملدينة جرش السياحية األهمية التي تستحقها.
• ضرورة التركيز على الناحية املادية امللموسة للمنتج السياحي األخضر واستغالل جاذبية بيئتها املادية وتمييزها ،ألن ذلك يسهم في تنشيط السياحة
الخارجية في مدينة جرش األثرية ويكون دافعا للسياح لزيارتها ،وذلك من خالل التركيز على ما يلي:
 .1االهتمام بالنمط املعماري للمكان السياحي األخضر ملدينة جرش السياحية.
 .2االستمرار بعمليات التطوير والصيانة للمكان السياحي األخضر ملدينة جرش األثرية.
• إيالء االهتمام الكافي للخدمات املساندة الخضراء والعامل البشري لكونها تؤثر في إدراك السياح لقيمة املنتج السياحي وذات أهمية كبيرة في
تنشيط السياحة الخارجية في مدينة جرش األثرية ،وذلك من خالل التركيز على ما يلي:
 .1زيادة االهتمام بالفنادق وبيوت اإلقامة الخضراء في منطقة مدينة جرش األثرية الخضراء.
 .2العمل على تحسين كفاءة وجودة تعامل العنصر البشري للدليل السياحي األخضر وسكان مدينة جرش األثرية الخضراء.
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Abstract: The study aimed to identify the effect of the green tourism product in stimulating foreign tourism in
the ancient Jerash city. The study population consisted of the tourism offices in the ancient city of Jerash. The
study sample was chosen from the tourist guides working in these offices in the city. Approximately (50)
questionnaires were distributed by the method. Randomization and (37) questionnaires were adopted for
statistical analysis. The descriptive and analytical method and multiple linear regression test were used to test
the hypotheses. The study showed an impact of the green tourism product in stimulating foreign tourism to the
ancient city of Jerash. It was also found that the sample responses were positive and with a high degree of
approval on the symbolic aspect of the green tourism product, the tangible material aspect of the green tourism
product, the green support services and the human factor.
The study recommended the adoption of a long-term strategy to show the symbolic aspect of the green tourism
product as one of the most important pillars in the revitalization of foreign tourism in the ancient city of Jerash,
by giving the element of religious connection to the green tourist place of the Jerash tourist city the importance it
deserves.
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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى تتبع التغيرات التي طرأت على توطن ثالثة من املتغيرات في القطاع الصناعي السعودي وهي :عدد املصانع ،حجم العمالة،
ورأس املال في مناطق اململكة ،خالل الفترة الزمنية من ( )2015-2006وذلك بتطبيق نظرية " القاعدة االقتصادية " بهدف توصيف وتحليل توزيع الصناعات
بين املناطق املختلفة في اململكة العربية السعودية .واستخدمت الدراسة عدة مؤشرات لقياس التوطن وهي :معامل التوطن ،فائض العرض اإلقليمي،
مضاعف القاعدة االقتصادية ،الوزن اإلقليمي في التجارة الداخلية ،مؤشر التركز ،معامل الترابط ،ومعامل االرتباط .كما طبقت الدراسة منهج البعد
اإلقليدي ،والتحليل العنقودي .وقد بينت نتائج الدراسة أنه على الرغم من التوسع امللحوظ في األنشطة الصناعية وتنوعها ،إال أن توطن الصناعة
ً
السعودية مازال متركزا في ثالث مناطق رئيسة هي الرياض ومكة املكرمة واملنطقة الشرقية .كما أبرزت نتائج الدراسة إسهام املنطقة الشرقية بحوالي ثلث
التجارة الداخلية ،ومنطقتي الرياض ومكة املكرمة مناصفة بخمس ي تلك التجارة.
الكلمات املفتاحية :التوطن الصناعي؛ نظرية القاعدة االقتصادية؛ مؤشرات التوطن الصناعي؛ اململكة العربية السعودية.

املقدمة:

يشكل النمو االقتصادي محور اهتمام الباحثين في ظل التغيرات التي يشهدها العالم اليومً ،
وبناء على ذلك تسعى الدول على اختالف مقوماتها االقتصادية
إ لى التركيز على بعض القطاعات بشكل يتماش ى فيه والتغيرات املعاصرة ،وتعد اململكة العربية السعودية إحدى الدول التي اشتهرت باهتمامها بالقطاعات التي
تعود بثروات اقتصادية لها أثرها اإليجابي في النمو والتقدم االقتصادي ،ومن ذلك عوائد القطاع الصناعي .ومما الشك فيه أن القطاع الصناعي من املوارد
ً
ً
االقتصادية املهمة والفعالة في العديد من دول العالم باعتباره من القطاعات اإلنتاجية التي تلعب دورا رياديا في نمو اقتصاديات كثير من الدول ،بما يحققه من
تدفقات مالية وخلق لفرص العمل وتعزيز للصناعات اإلقليمية والوطنية .ويعد النشاط الصناعي من أبرز النشاطات االقتصادية في اململكة العربية السعودية،
ملا يشهده من اهتمام متزايد من وزارة التجارة واالستثمار .فقد قامت اململكة بإنشاء مدن صناعية في مختلف مناطقها ،وتأسيس هيئة مستقلة إلدارتها وتطويرها،
ً
ً
وذلك دعما ملا يمكن أن يسهم به هذا القطاع في تنويع القاعدة االقتصادية ،وتحقيق التوازن والعدالة في توزيع االستثمارات الصناعية .وانطالقا من ذلك ،لوحظ
حرص املسؤولين على تنمية هذا القطاع ،وتطوير برامجه ومشاريعه ،وتوطين الصناعة لخدمة االقتصاد الوطني ومصلحة املواطن في شتى مناطق اململكة.
وحيث أن موضوع توطين الصناعة من أهم السياسات التي تعزز النمو والتنمية االقتصادين ،فقد حرصت بعض الدراسات على تناول هذا املوضوع مثل
ً
دراسة ( ،)Alkhatib and ALDakhil, 1999ولكن هذه الدراسة أصبحت قديمة نسبيا لتغطيتها الفترة ( ،)1996-1983مما حمل على تحديثها وإضافة بعض
املحاور واألبعادالجديدة إليها .ومن هنا تتصف هذه الدراسة بأنها إمتداد وتحديث وتطوير للدراسة املشار إليها ،والتي تناولت موضوع (تحليل التوطن في القطاع
الصناعي السعودي) ،والتي خلصت إلى ضرورة توزيع االستثمارات الصناعية في اململكة بصورة أكثر عدالة بين املناطق املختلفة .وإضافة إلى تحديث بيانات
الدراسة السابقة لتغطي الفترة ( ،)2015-2006تتميز هذه الدراسة عن سابقتها بإدراج تحليالت إحصائية عديدة ملؤشرات التوطن الصناعي كالتحليل العنقودي
ً
والبعد اإلقليدي ،مما يعطيها أهمية متزايدة وأبعادا إضافية.
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وتأتي أهمية هذه الدراسة من الدور الذي أنيط بالقطاع الصناعي السعودي لإلسهام في تعزيز النمو االقتصادي وتحقيق العدالة والتوازن بين مناطق
اململكة املختلفة .فقد تم تقييم وتتبع التغييرات التي حصلت في قطاع الصناعة السعودي من خالل تقدير مؤشرات التوطن الصناعي في املناطق املختلفة وذلك
ً
اعتمادا على عدد املصانع وحجم العمالة وحجم التمويل وعدد السكان ومقدار الصادرات؛ وبهدف معرفة ما إذا كانت التطورات في توزيع االستثمارات واألنشطة
ً
الصناعية ،قد أسهمت عمليا في تحقيق العدالة والتوازن بين املناطق املختلفة في اململكة.
يهدف هذا البحث إلى تحديث دراسة ( )Alkhatib and ALDakhil, 1999واملعنونة ( )Locational Analysis of Saudi Manufacturing Sector
ً
باستخدام بيانات حديثة نسبيا تغطي الفترة ( )2015-2006و تحليل النتائج من خالل :تتبع املستجدات التي حصلت في قطاع الصناعة السعودي ،والتعرف
على طبيعة التوزيع املكاني للمصانع مع إبراز أهم العوامل املؤثرة على ذلك التوزيع ،ومما يذكر فأن هذه الدراسة لم تتمكن من تحديث الفترة التي تغطيها ،ملا بعد
عام  ،2015لعدم توافر البيانات املنشورة .كما تسعى هذه الدراسة إلى توصيف العالقة بين توزيعات بعض املتغيرات االقتصادية والسكانية لقطاع الصناعة؛
بحيث يتم تحليل كيفية توزيع االستثمارات الصناعية بين مناطق اململكة املختلفة خالل فترة محددة ،والتعرف على إمكانية إسهام هذا التوزيع في الوصول إلى
االستخدام األمثل للموارد املتاحة ،ومعرفة مدى انعكاس توزيع االستثمارات الصناعية على الفوارق اإلقليمية ،مع محاولة القيام بمقارنة الهياكل الصناعية
للمناطق املختلفة في اململكة.
وتفترض هذه الدراسة ،بناء على النتائج والتوصيات التي خلصت إليها دراسة ( ،) Alkhatib and ALDakhil, 1999وباعتبار أن الصناعة واحدة من
الروافد األساسية واملصادر املهمة لدفع عجلة التقدم وتحفيز النمو االقتصادي السعودي،أن وجود توازن وعدالة في توزيع االستثمارات واألنشطة الصناعية
بين املناطق املختلفة في اململكة ،سيؤدي إلى تنمية القطاع الصناعي ،وسينهض باالقتصاد الكلي ،وسيسهم في تحقيق التنمية املستدامة.
تقسم هذه الدراسة إلى ستة أقسام ،فبعد املقدمة ،يستعرض القسم الثاني أهم الدراسات السابقة ،ويتناول القسم الثالث اإلطار النظري ومؤشرات
التوطن الصناعي ،ويناقش القسم الرابع التحليل الكمي واإلحصائي لتطور متغيرات الصناعة في االقتصاد السعودي ،ويخصص القسم الخامس لحساب
مؤشرات التوطن الصناعي وتحليل نتائجها ،أما القسم السادس واألخير فيقدم النتائج النهائية للدراسة والتوصيات املنبثقة منها.

الدراسات السابقة:
تناولت الكثير من الدراسات والبحوث موضوعي نظرية القاعدة االقتصادية والتوطن الصناعي ومؤشراته ،وسوف نضمن اإلطار النظري العديد من الدراسات
السابقة باللغة اإلنجليزية املفيدة للتوسع في هذين املوضوعين ،ولكن يتوفر عدد محدود من تلك الدراسات باللغة العربية ،ويتناول عدد أقل منها حالة االقتصاد
السعودي .وسوف يتم استعراض أهم الدراسات السابقة على النحو التالي:
• تطرقت دراسة عبد القادر ( )2013بعنوان " قياس التركز الصناعي في قضاء املدائن " إلى اعتبار أن النشاط الصناعي كأحد اآلنشطة االقتصادية
ً ً
املحورية وحجر األساس الذي تعتمد عليه الدول والذي يلعب دورا مهما في بناء اقتصادياتها وتطوير قطاعاتها الخدمية ،وأعتبرت الباحثة أن دراسة
مشكالت التركز الصناعي والتخصص في نشاط صناعي معين من القضايا املهمة لإلسهام في خلق نتائج إيجابية للتنمية االقتصادية والعمرانية واالجتماعية
في اإلقليم الذي يتمركز فيه .وهدفت الباحثة من خالل دراستها إلى قياس التركز الصناعي في قضاء املدائن بالعراق ونواحيه اإلدارية بافتراض أهمية املوقع،
وفي ضوء ذلك استعملت الباحثة قرينة لورنز كمعيار لقياس نسبة التركز الصناعي في قضاء املدائن ونواحيه اإلدارية من خالل االعتماد على البيانات
الخاصة بعدد العمال في النشاطات الصناعية لعام 2003م .ولقد اتضح من خالل هذه الدراسة عدم التوازن بين توزيع األنشطة الصناعية وميلها إلى
التركز في بعض النواحي دون األخرى ،واعتبرت الباحثة أن أحد أسباب ذلك عائد إلى وجود عدد من املشاريع الصناعية في النواحي ذات التركز األعلى .وقد
خلصت هذه الدراسة إلى تقديم بعض التوصيات لالستفادة من اإلمكانات املتاحة واستغالل املوارد لخلق صناعات وفرص للعمل وتحقيق توازن عادل
في توزيع األنشطة الصناعية.
• أوضح الخطيب ( )1999في بحثه "محددات التركزالصناعي في اململكة العربية السعودية" ،فائدة قياس التركز في التعرف على هيكل القطاع الصناعي
باململكة ،والتخطيط لقيام تنمية صناعية على أسس سليمة من خالل معرفة املشاكل التي قد تواجه هذا القطاع ومحاولة حلها ،كون ذلك قد أصبح
ضرورة ملحة نتيجة لعوملة االقتصاد وانفتاح األسواق العاملية .واستخدم الباحث في دراسته لقياس التركز الصناعي في اململكة وتحليل العوامل املؤثرة في
ً
مستواه ،املنهج التطبيقي بتطبيق أحد مؤشرات التركز وهو مؤشر هيرفندال معتمدا على بيانات املسح الصناعي لعام 1413هـ ،وذلك على كل من متغيرات
ً
ً
ً
اإلنتاج ورأس املال والعمال واألجور واملبيعات .وصمم الباحث نموذجا قياسيا مبسطا لتوضيح محددات درجة التركز الصناعي .وقد خلص الباحث من
تلك الدراسة إلى أن القطاع الصناعي السعودي يتكون حسب درجة التركز من ثالثة أنواع من األنشطة الصناعية :األولى ،صناعات كبيرة الحجم وتركزها
مرتفع كالبتروكيماويات؛ والثانية ،صناعات متوسطة الحجم وتركزها متوسط كصناعة الخزف؛ والثالثة ،صناعات منخفضة التركز وال قيود عليها.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج أخرى من بينها غياب العالقة الواضحة بين التركز الصناعي والكثافة الرأسماية ،وعدم توجه االستثمارات الخارجية إلى
الصناعات ذات التركز املرتفع ،وغياب العالقة الواضحة بين درجة التركز والقدرة على التصدير ،كما أوضح النموذج القياس ي املطبق في الدراسة ،ارتباط
ً
ً
التركز الصناعي عكسيا مع األعداد النسبية لعدد املصانع والعمالة الوافدة واملدخالت اإلنتاجية والطاقة اإلنتاجية ،بينما كان االرتباط طرديا مع هامش
الربح.
• قام ) (Alkhatib and AL-Dakhil,1999من خالل دراستهما املعنونة "  - " Locational Analysis of the Saudi Manufacturing Sectorوالذي
ً
ً
يعد هذا البحث امتدادا وتحديثا لها  ،-بتسليط الضوء على قطاع الصناعة التحويلية في اململكة من خالل تطبيق " نظرية القاعدة االقتصادية والتوطن
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الصناعي " لتوصف وتحليل توزيع الصناعات بين املناطق السعودية املختلفة ،في محاولة ملعرفة كيفية توزيع الصناعات بين املناطق وما إذا كان ذلك
التوزيع يحقق االستخدام األمثل للموارد املتاحة ،مع مقارنة الصناعات املختلفة من حيث التوزيع املكاني .وارتكزت دراسة الباحثين على التحليل الكمي
ملجموعة من املتغيرات واملؤشرات اإلحصائية املرتبطة بالقطاع الصناعي وبخاصة منها بيانات عدد املصانع والعمالة ورأس املال خالل الفترة من  1983إلى
 ،1996وقاما بحساب معامل التوطن وفائض العرض أو الطلب اإلقليمي ،ليحلال بذلك مدى توطن بعض الصناعات في بعض املناطق دون األخرى مع
ً
توضيح مدى استحواذ بعض املناطق على مركز الصدارة في التصدير والبعض اآلخر في االستيراد .وقدر الباحثان أيضا مؤشرات أخرى مرتبطة بحيثيات
البحث مثل مضاعف القاعدة االقتصادية ومؤشر التركز ،ومعامل الترابط ،ومعامل االرتباط  ،ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان ،وجود توطن في
ً
الصناعة السعودية في ثالث مناطق رئيسة هي الرياض ومكة املكرمة واملنطقة الشرقية ،وكانت املنطقة الشمالية من أقل املناطق توطنا ،كما خلصت
الدراسة إلى ضرورة توزيع االستثمارات الصناعية في اململكة بصورة أكثر عدالة بين املناطق املختلفة.
• هدفت دراسة العتيبي ( )1996املعنونة "الخصائص الجغر افية للصناعات التحويلية في دولة الكويت" إلى محاولة اإلجابة على مجموعة من األسئلة
ذات العالقة بقطاع الصناعة التحويلية؛ التي تتمحور حول درجة توطن الصناعات في املحافظات اإلدارية ،ومدى تواجد ترابط جغرافي بين الصناعات
واملناطق ،ومدى التركز والتنوع الصناعي في منطقة الدراسة ،عن طريق تحليل التغيرات االقتصادية وتأثيرها على واقع الصناعة التحويلية وأدائها خالل
فترتين زمنيتين؛ األولى ( )1974-1989والثانية ( .)1993-1990واعتمد الباحث في دراسته على التحليل الوصفي واإلحصائي لبيانات حجم العمالة واملصانع
في الصناعة التحويلية الكويتية .واستخدم أساليب التحليل الكارتوجرافي و بعض املؤشرات اإلحصائية والوصفية األخرى مثل معامل التوطن الصناعي،
ومؤشر الترابط الجغرافي ،ومؤشر التركز الصناعي ،ومؤشر التنوع الصناعي ،كما طبق تلك األ ساليب ملعرفة نمط التوزيع املكاني لتحديد عالقة الجار
األقرب للصناعات في الكويت .وقد خلصت الدراسة إلى وجود تباين في درجة التركز الجغرافي ما بين صناعة وأخرى ،كما أظهرت توطن بعض الصناعات
في بعض املحافظات دون األخرى وقد أرجع الباحث سبب ذلك إلى القرب من األسواق والعمالة أو القرب من مواقع املواد الخام ،كذلك فقد بين مؤشر
التنوع الصناعي أن أهداف التنمية الكويتية املرتبطة بتنويع القاعدة االقتصادية وتوزيع مصادر الدخل ما زالت أقل من الطموحات وأدنى من األهداف.
• وضحت دراسة زين و بامخرمة ( ،)1989بعنوان "قياس التركز الصناعي في اململكة العربية السعودية" الدور املطرد واملؤثر للتركز الصناعي في مسار
التنمية الصناعية في اململكة من خالل تأثيره على عدة مؤشرات حيوية في االقتصاد ،مثل مستوى التقنية الصناعية ،وحجم التوظف الصناعي .كما
ً
استعرض الباحثان تطور مفهوم التركز من خالل تتبع الدراسات التي أجريت في مختلف دول العالم نظرا لتنامي االهتمام بتأثيراته االقتصادية على
املستويات كافة .وقام الباحثان بمحاولة قياس مستويات التركز في مختلف الصناعات السعودية املنتجة واملرخصة ،وذلك خالل الفترة (1395هـ -
1407هـ) من خالل طريقة تجميع الصناعات املتشابهة في نوعية السلع املنتجة تحت رقم واحد ،بحيث يمكن دراسة التركز لكل صناعة على حدة .وقدر
الباحثان مقياس (هيرفندال) كأهم املقاييس املستخدمة لقياس التركز الصناعي السعودي .وقد صنفت نتائج الدراسة الصناعات السعودية ،ضمن
ً
مجموعتين من الصناعات :صناعات عالية التركز وكثيفة رأس املال ،وصناعات أخرى أقل تركزا وذات كثافة ضعيفة لرأس املال؛ وقد توصلت الدراسة
إلى انخفاض درجة التركز في معظم الصناعات السعودية.

اإلطارالنظري ومؤشرات التوطن الصناعي:
تتركز نظرية القاعدة االقتصادية على فكرة مفادها أن األنشطة االقتصادية في منطقة من املناطق تقسم إلى نوعين من األنشطة :األنشطة األساسية )(B
وغير األساسية ) .(NBويعد تحديد األنشطة األساسية أحد املشاكل العملية التي تواجه تطبيق نظرية القاعدة االقتصادية ) .(Krumm, 1968وتأخذ نظرية
القاعدة االقتصادية جذورها من النموذج البسيط الذي قدمه عالم االجتماع األملاني ) (Werner Sombart, 1906في تقريره حول " The Regional Survey
" ،"of New York and its Environs, 1928في حين يعد كتاب ) (Alfred Weber,1909املعنون " "Theory of Idustrial Locationوالذي ترجم إلى
ً
اإلنجليزية عام  1929رائدا في مجال التوطن الصناعي ) .(Frederich,1929وتتابعت البحوث واالنتقادات عن نظريتي القاعدة االقتصادية والتوطن الصناعي،
ً
ً
حيث قدم ) (Kiirklas, 1992تحليال واستعراضا وافيين عنهما في بحثه املعنون "  "Review of Economic Base theoryمراجعة نظرية القاعدة االقتصادية.
ً
ً
ً
وتضمن مراجعا عديدة في االقتصاد اإلقليمي وشرحا مستفيضا عن نظرية القاعدة االقتصادية والتوطن الصناعي .ومن أهم املراجع في هذا السياق (Hoare,
)(Richardson, 1970) ، (Duraton, 2015) (Nijkampe, 1987) ، (Harrington and Warf, 1995) (Stilvell,1972) ،(Edwards, 2007) ، 1989
 . (Malizia, E. and al, 2020) ،(Temple,1994) ،وتتصف هذه الدراسة بأنها تطبيق لنظريتي القاعدة االقتصادية والتوطن الصناعي .وتحاكي في منهجيتها
بحث ) .(Alkhatib and AL-Dakhil, 1999ومن هنا فإن معظم املؤشرات واملقاييس واملعادالت التي تم استخدامها في هذه الدراسة مقتبسة من البحث املشار
إليه ،وسيتم تطبيقها في محاولة لتحديث وتحليل وتوصيف التوطن في القطاع الصناعي السعودي.
 .1مقياس معامل التوطن (:)LQ
ً
ً
يعد مفهوم التوطن من األساليب التي تستخدم لتصنيف األنشطة ) ، (Location Coefficient, LQويمثل منهجا مهما لقياس توطين األنشطة
االقتصادية في مختلف املناطق .وفي إطار مناقشة مقياس معامل التوطن يقوم اإلفتراض على اعتبار أن األنشطة الصناعية تشكل األنشطة األساسية )،(B
بينما تمثل بقية األنشطة ،األنشطة غير األساسية ). (Leven, 1956) (NB
620

Global Journal of Economics and Business, 9(3) (2020), 618-637

الحبابي & الخطيب

تحليل التوطن في القطاع الصناعي السعودي

ويتصف مقياس معامل التوطن بأنه مقياس إحصائي وضع كوسيلة لتحديد املواقع األساسية لكل قطاع لتبيان مدى أهمية ذلك القطاع في تلك املواقع
ً
مقارنة بمواقع أخرى  .ويعرف بإنه النسبة بين نسبة إجمالي العمالة في منطقة محددة في صناعة محددة إلى نسبة إجمالي العمالة الوطنية في الصناعة نفسها
ً
) .(Davidson and Schelter, 1973ويمكن صياغة معامل توطن الصناعة ) (iفي املنطقة ) (rرياضيا على النحو التالي:

Eir / Er
Ein / En

)(1

= Lqir

حيث أن:
 :Lqirمعامل توطن الصناعة ( )iفي املنطقة ()r
 :Eirالعمالة في املنطقة ( )rوالصناعة ()i
 :Erإجمالي العمالة في املنطقة ()r
 :Einالعمالة الوطنية في الصناعة ()i
 :Enإجمالي العمالة الوطنية
ويمثل بسط املقياس في املعادلة رقم ( )1حصة عمالة املنطقة ( )rفي الصناعة ( ،) iفي حين يظهر مقام املعادلة حصة العمالة الوطنية في الصناعة ( )iإلى
ً
إجمالي العمالة الوطنية .وهناك صيغة أخرى للتعبير عن معامل التوطن بحيث ينظر إليه على أنه النسبة بين نسبة عمالة الصناعة في منطقة معينة مقسوما
على نسبة العمالة الوطنية في املنطقة نفسها .ويمكن صياغة ذلك على النحو التالي:

Eir / Ein
)(2
Er / En
فإذا كانت قيمة معامل التوطن أكبر من الواحد الصحيح ( ،)Lqir>1فهذا داللة على أن الصناعة ( )iتتوطن بقوة في املنطقة (.)r
و من املفيد التذكير بأن منهجية معامل التوطن تقوم على أساس أربعة افتراضات ،هي:
• يجب أن تكون إنتاجية العمل في الصناعة ( )iنفس اإلنتاجية في املنطقة (.)r
• نسبة استهالك العامل من إنتاج الصناعة ( )iتساوي نسبة استهالك املنطقة ( )rمن اإلنتاج الصناعي لجميع املناطق.
= Lqir

• أن املنتجات متجانسة مما يعني أن املنطقة ال يمكنها تصدير واستيراد نفس منتجات الصناعة (. )i
• ال يوجد صافي صادرات أو بمعنى آخر إن االستهالك يتم بشكل كامل داخل االقتصاد الوطني.
 .2معامل فائض العرض والطلب اإلقليمي): (Bir
يبين معامل فائض العرض والطلب اإلقليمي ) (Birقيمة إنتاج عدد من العمال يساوي ) (Birفي الصناعة ) (iواملنطقة ) ،(rالذي يصدر إلى بقية املناطق
من منتجات هذه الصناعة .ويستنتج هذا املعامل من معامل التوطن ،ويرتبط به على النحو التالي:
Ein
(Bir = Eir − Er
)
)(3
En
ً
حيث أن (𝑟𝑖𝐵) يعكس تصدير ما ينتجه عدد من العمال يساوي ( 𝑟𝑖𝐵)) عامال من الصناعة ) (iفي املنطقة ) (Levin, 1956) (rإلى بقية املناطق،
و يبين الجزء األول من الجانب األيمن في املعادلة رقم ( )3عمالة املنطقة في الصناعة ( ،)iفي حين يظهر الجزء الثاني عمالة املنطقة املقدرة في الصناعة ( )iوالتي
تلبي الطلب املحلي .وباستخدام الجبر البسيط واملعادلة رقم ( )3يمكن إعادة كتابة (𝑟𝑖𝐵) كالتالي:

)(4
)(5
)… … … … (6

Bir = [1 - 1/Lqir]Ein
Bir = [Eir/Er - Ein/En] Er
𝑟𝑖𝐸
𝑟𝐸
… … … … … … … 𝑛𝑖𝐸 ]
−
𝑛𝐸 𝑛𝑖𝐸

[ = 𝑟𝑖𝐵

من الواضح أن املعادلة رقم ( )4تعكس أهمية العالقة التي تربط (𝑟𝑖𝑞𝐿) و (𝑟𝑖𝐵) .فعندما تكون قيمة معامل التوطن أكبر من الواحد الصحيح
ً
( ،)Lqir>1يكون فائض الطلب اإلقليمي (𝑟𝑖𝐵) موجبا ،وهذا معناه أن الصناعة ( )iتصدر ملناطق أخرى ،بينما عندما تكون قيمة معامل التوطن أقل من
الواحد الصحيح ( ،)Lqir<1يكون فائض الطلب اإلقليمي (𝑟𝑖𝐵) أما بقيمة صفر أو سالب ،وهذا معناه أن الصناعة ( )iيتم استيرادها من املناطق األخرى.
ويمكن التعبير عن معامل التوطن بمنهجية نظرية سهلة باستخدام املعادلة رقم ( )6كالتالي:
𝑟𝑖𝐸
𝑛𝑖𝐸 = تقدير حصة املنطقة من إجمالي اإلنتاج الوطني من الصناعة (( )iعرض).
𝑟𝐸
𝑛𝐸 = تقدير حصة املنطقة من إجمالي اإلستهالك الوطني (طلب).
ً
ومما يذكر فإن معامل الطلب والعرض اإلقليمي يسمى أحيانا معامل التصدير.
 .3الوزن اإلقليمي في التجارة الداخلية ): (Tr
ً
من أجل تقييم أهمية كل منطقة من مناطق اململكة وفقا لنسبة اإلسهام في إجمالي حجم التجارة الداخلية ،استخدمت املعادلة التالية:
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|𝑟𝑖𝐵|𝑖∑
|𝑟𝑖𝐵|𝑟∑𝑖,

)(7

= 𝑟𝑇

وتدل املعادلة رقم ( )7على النسبة بين مجموع إجمالي الصادرات والواردات من جميع الصناعات في منطقة معينة إلى مجموع إجمالي الصادرات والواردات
من جميع الصناعات في االقتصاد الوطني ،وهذه تعطي نسبة من حجم التجارة اإلقليمية للنسبة الصناعية من التجارة الداخلية في االقتصاد الوطني.
 .4مضاعف القاعدة االقتصادية (:)EBM
يشتق مضاعف القاعدة االقتصادية ) (Economic Base Multiplier , EBMمن " نظرية القاعدة االقتصادية " حيث يقدر مضاعف واحد لكل
منطقة ) . (Davidson and Schelter , 1973وتفترض هذه النظرية أن كل العمالة الرئيسة لديها نفس آثار املضاعف املحلي .واإلفتراض األساس ي للنظرية هو
أن أي تغيير في عمالة النشاط األساس ي ( )Bينبغي أن يؤدي نفس التغيير الذي يحدثه النشاط غير األساس ي ( )NBفي نفس اإلتجاه وبنفس النسبة .فعلى سبيل
املثال ،يجب أن يؤدي تراجع فرص العمالة األساسية إلى انخفاض نسبي في العمالة غير األساسية .وهذا التأثير يصفه مضاعف القاعدة االقتصادية ()EMB
على النحو التالي :مضاعف القاعدة االقتصادية = إجمالي االستخدام (/)Tاالستخدام في النشاط األساس ي(.)B
)𝑇( 𝑡𝑛𝑒𝑚𝑦𝑜𝑙𝑝𝑚𝐸 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇
)𝐵( 𝑡𝑛𝑒𝑚𝑦𝑜𝑙𝑝𝑚𝐸 𝑐𝑖𝑠𝑎𝐵
𝐵𝑁 𝐵 +
𝐵

= 𝐵𝑀𝐸

=

𝑏= 1+

وهذا يعني أنه إذا زاد النشاط األساس ي بعامل واحد ،فإن مجموع النشاط يرتفع بمقدار ( )1+bعامل.
 .5بعض املقاييس األخرى:
هناك العديد من املؤشرات األخرى التي تقيس التوطن الصناعي ومن أهمها :مؤشر التركز ،ومعامل الترابط ،ومعامل االرتباط.
 1-5مؤشرالتركز(:)CI
يعكس مؤشر التركز ( )Concentration Index, CIدرجة تركز كل صناعة في منطقة معينة ،حيث يقوم بمقارنة التوزيع النسبي للسكان بين املناطق مع
التوزيع النسبي للعمالة الصناعية بين املناطق .ويمكن حساب هذا املؤشر باستخدام املعادلة التالية:
1
𝑟𝑁
𝑟𝑖𝐸
[∑
−
)] … … … … … … … … … … … … … … … … … (8
2
𝑛𝑖𝐸 𝑛𝑁

= 𝐼𝐶

حيث أن:
𝑟𝑁
𝑛𝑁 = نسبة السكان في املنطقة ( )rإلى إجمالي عدد السكان في البالد.
𝑟𝑖𝐸
𝑛𝑖𝐸 = النسبة بين العمالة في املنطقة ( )rفي الصناعة ( )iإلى إجمالي العمالة الوطنية في نفس الصناعة (.)i
ً
وعندما يكون التركز املكاني كبيرا فإن قيمة مؤشر التركز ( )CIتكون عالية ،والعكس صحيح.
 2-5معامل الترابط (:)LC
يدل معامل الترابط (  )Linkage Coefficient, LCعلى مدى إمكانية تجميع األنشطة الصناعية في مكان واحد أو الترابط املكاني للصناعة الواحدة أو
للصناعات األخرى ،أي مدى قدرة موقع معين لجذب الصناعات إليها ،إما لتوافر املقومات لتلك الصناعات أو ألسباب أخرى .ويمكن حساب هذا املعامل
باستخدام املعادلة التالية:

𝑟𝐸
𝑖𝑟𝐸
100 − ∑ ± [ −
]
)𝐸𝑛 𝐸𝑛𝑖 … … … … … … … … … … … … … … … … (9
100

= 𝐶𝐿

حيث أن:
𝑟𝐸
𝑛𝐸 = نسبة العمالة الصناعية في املنطقة ( )rمن إجمالي العمالة الصناعية في جميع املناطق.
𝑖𝑟𝐸
𝑖𝑛𝐸 = نسبة املنطقة ( )rمن العمالة الصناعية في الصناعة (.)i
ويالحظ أنه عند حساب معامل الترابط ،يتم أخذ الفرق بين نسبة العمالة في صناعة ما ومنطقة ما وبين نسبة العمالة اإلجمالية في نفس املنطقة سواء
أكان الناتج بالسالب أم باملوجب ،بحيث يتم جمع النسب املوجبة والسالبة بعد أخذ الفرق كل على حدا ،ويجب أن يتساوى املجموع في كل منهما .وعندما تساوي
ً ً
ً
قيمة معامل الترابط ( )LCالواحد الصحيح ،فهذا يعني أن الصناعة ( )iترتبط إرتباطا جغرافيا تاما مع بقية الصناعات ،مما يدل على أن هذه الصناعات مرتبطة
ً
ً
معا مكانيا .أما إذ كانت قيمة املعامل ( )LCتساوي الصفر فهذا يعني أنه ال يوجد إرتباط مكاني بين الصناعة ( )iوغيرها من الصناعات ،أي إنها مختلفة املكان
ً
ومستقلة عن بعضها البعض جغرافيا.
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 3-5معامل االرتباط (:)CC
تتراوح قيمة معامل االرتباط ( )Correlation Coefficient, CCبين الصفر والواحد بالقيمة املطلقة؛ ويقوم هذا املقياس بتوضيح كيفية توزيع العمالة
الصناعية في صناعة معينة بين املناطق بشكل يوازن توزيع السكان بين نفس املناطق ،وعندما تساوي قيمة املعامل الواحد الصحيح ،فهذا يعني أن هناك توزيع
متوازن للصناعة ( )iبين املناطق املختلفة.

التحليل الكمي واإلحصائي ملتغيرات التوطن الصناعي في االقتصاد السعودي:

ً
تقسم اململكة العربية السعودية إلى خمس مناطق إدارية واسعة ،وهي الغربية والشرقية والشمالية والجنوبية ،والوسطى .عالوة على ذلك ،تشمل هذه
املناطق الجغرافية الخمس ،ثالث عشرة منطقة إدارية ،هي :الرياض والقصيم ومكة املكرمة واملدينة املنورة والشرقية وجازان ونجران وعسير والباحة وحائل
وتبوك واالشمالية ،والجوف .و تختلف هذه املناطق في الكثير من السمات االقتصادية والسكانية والجغرافية لعدة عوامل ،منها :مستوى التنمية االقتصادية،
ً
حجم السكان ،مساحة األرض ،وما إلى ذلك .علما بأن الوحدة املكانية املستخدمة في هذه الدراسة هي املنطقة اإلدارية ،والتي سنشير إليها بوصفها املنطقة.
ً
نعني بالصناعة هنا تحويل املواد إلى مواد جديدة أخرى صالحة إلشباع إحتياجات الفرد ،وتعد الصناعة نشاطا يميل إلى التوطن والتركز مقارنة باألنشطة
األخرى العتبارات تعود لعدد من العوامل التي تختلف من منطقة ألخرى ،لذلك ستتمحور هذه الدراسة حول واقع الصناعة التحويلية وتتبع التغيرات التي
حصلت بها ،وستتضمن تحليل كيفية توزيع ثالثة وعشرين من األنشطة الصناعية التي يتم إنتاجها باململكة على مناطقها ،وهذه الصناعات هي :صنع املنتجات
الغذائية ،املشروبات ،املنسوجات ،امللبوسات ،املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة ،الخشب ومنتجات الخشب والفلين ،بإستثناء األثاث؛ أصناف من
القش ومواد الضفر ،الورق ومنتجات الورق ،الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم املسجلة ،فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة ،املواد الكيميائية واملنتجات
الكيميائية ،املنتجات الصيدالنية األساسية واملستحضرات الصيدالنية ،منتجات املطاط واللدائن ،منتجات املعادن الالفلزية األخرى ،الفلزات القاعدية،
منتجات املعادن املشكلة ،بإستثناء اآلالت واملعدات ،الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية ،املعدات الكهربائية ،اآلالت واملعدات غير املصنفة في موضع
ً
آ خر ،املركبات ذات املحركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة ،معدات النقل األخرى ،األثاث ،وأخيرا الصناعات التحويلية األخرى وإصالح وتركيب اآلالت
واملعدات.
 .1إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج املحلي اإلجمالي:
ً
ً
يعد تنويع وتوسيع القاعدة االقتصادية أفقيا ورأسيا وتكثيف الجهود لتحقيق ذلك ،إضافة إلى التركيز على خدمات قطاع الصناعات التحويلية من
األهداف الرئيسة لخطة التنمية السعودية التاسعة ( ،)2014 – 2010وما قبلها من خطط التنمية السابقة في اململكة ،ويعود ذلك لسببين رئيسين :أولهما
ً
تقليص االعتماد على الثروات النفطية الناضبة كمصدر رئيس للدخل القومي نظرا للمخاطر الكامنة في االعتماد األحادي على إنتاج النفط وتصديره ،وثانيهما
إقامة قاعدة صناعية متقدمة ومتنوعة من املوارد االقتصادية لالستفادة من مزاياها النسبية في الصناعات كثيفة رأس املال وعالية التقنية والصناعات كثيفة
االستخدام للطاقة ،مما يسهم بفاعلية في عملية التحول نحو اقتصاد قائم على املعرفة وفي بناء اقتصاد عصري مستقر ومتكامل .ويتصف قطاع الصناعات
التحويلية في اململكة العربية السعودية بأنه قطاع إنتاج رئيس في االقتصاد ،ويتكون من ثالثة قطاعات؛ األول وهو قطاع البتروكيماويات ،ويشكل قاعدة التنمية
الصناعية في البالد ويتضمن معظم إنتاج الصناعات البتروكيماوية لشركة سابك .والقطاع الثاني و هو تكرير النفط الخام ،ويشمل جميع الصناعات التي تتولى
شركة أرامكو السعودية أنشطة تسويقها داخل البالد .أما القطاع الثالث ،فيضم جميع الصناعات التحويلية األخرى.
ويبين الجدول رقم ( )1إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام  ،1999من خالل بيانات خطة التنمية التاسعة
( )2014 – 2010حيث ارتفع إسهامها من نحو ( )%12.7عام ( )2009إلى نحو ( )%14عام ( )2014وقد احتلت الصناعات التحويلية األخرى نسبة إسهام أعلى
ً
من البتروكيماويات و تكرير النفط .كما استهدفت خطة التنمية التاسعة نمو القيمة املضافة بنحو ( )%7.2مقارنة بمعدل نموها في خطة التنمية الثامنة (.)%5.9
جدول ( :)1إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج املحلي اإلجمالي ( باألسعارالثابتة )1999
معدل النمو السنوي املتوسط (القيمة املضافة) ()%

النسبة من الناتج املحلي االجمالي ()%

9.7

1.7

تكرير النفط

2

2.8

الصناعات التحويلية األخرى

6.8

8.2

القطاع الصناعي ( النشاط )
البتروكيماويات

مجموع الصناعات التحويلية

5.9
املصدر  :خطة التنمية التاسعة ،)2010-2014( ،جدول رقم ( ،)2/4ص 66

12.7

 .2التوزيع النسبي للمتغيرات الصناعية في املصانع اإلنتاجية املرخصة وفقا للمناطق اإلدارية:
ً
ً
بلغ العدد اإلجمالي للمصانع املنتجة في عام 2005م ،في مختلف املناطق السعودية ( )7011مصنعا ،بينما كان عدد العمال اإلجمالي ( )978720عامال،
ً
وقدر إجمالي رأس املال املستثمر في هذه املصانع اإلنتاجية بحوالي ( )1075952.59مليون رياال .ويبين الجدول رقم ( )2التوزيع النسبي ملجموع عدد املصانع،
ً
ورأس املال املستثمر أو التمويل ،وإجمالي عدد العمالة في املصانع اإلنتاجية املرخصة وفقا للمناطق اإلدارية في اململكة حتى نهاية عام 2015م.
وقد كانت أعلى ثالث مناطق في عدد املصانع وإجمالي التمويل مناطق :الرياض والشرقية ومكة املكرمة على التوالي .فقد وصل عدد املصانع في املنطقة
ً
ً
ً
األولى إلى ( )2827مصنعا تمثل (  )%40.32من إجمالي عدد املصانع ،والثانية حققت ( )1624مصنعا تمثل ( ،)%23.16بينما حصلت الثالثة على ( )1369مصنعا
ً
تمثل ( )%19.53في نفس العام .كما احتلت املنطقة الشرقية املركز األول في االستثمار من إجمالي التمويل حيث وصل إلى ( )681575.87مليون رياال بما يمثل
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( )%63.35من إجمالي تمويل جميع املصانع املنتجة .وقد اح تلت منطقة مكة املكرمة املرتبة الثانية حيث بلغ مبلغ التمويل للمصانع قيمة ( )130812.65مليون
ً
رياال بما يمثل ( ) %12.16من إجمالي التمويل .وقد احتلت منطقة الرياض املرتبة الثالثة ألكبر ثالث مناطق تستثمر في اجمالي التمويل بقيمة ()119402.21
ً
مليون رياال للمصانع املنتجة وتمثل ما نسبته ( )%11.10من إجمالي تمويل املصانع.
ومن حيث عدد العمالة في املصانع املنتجة ،فقد كانت املناطق الثالثة التي احتلت املراكز األولى ،مناطق :الرياض ،والشرقية ،ومكة املكرمة على التوالي.
ً
وكان عدد العمالة الصناعية في منطقة الرياض ( )370866عامال بما يمثل ( ) %37.89من إجمالي العمالة الخاصة باإلنتاج ،بينما بلغت العمالة في املنطقة
ً
ً
الشرقية ( )246450عامال يشكلون ( )%25.18من إجمالي العمالة الخاصة باإلنتاج ،أما مكة املكرمة فكان هناك ( )232215عامال يمثلون ( )%23.73من مجموع
العمالة اإلنتاجية في املصانع املنتجة املرخصة حتى نهاية عام 2015م.
جدول ( :)2التوزيع النسبي ملجموع عدد املصانع ،رأس املال ،وإجمالي العمالة في املصانع اإلنتاجية املرخصة وفقا للمناطق اإلدارية حتى عام 2015م
المناطق االدارية

عدد المصانع المنتجة

%

عدد العمالة

%

رأس المال (بالمليون ربال)

%

الرياض

2827

40.32

370866

37.89

119402.21

11.10

القصيم

294

4.19

30576

3.12

13501.22

1.25

مكة المكرمة

1369

19.53

232215

23.73

130812.65

12.16

المدينة المنورة

261

3.72

41142

4.20

98406.73

9.15

المنطقة الشرقية

1624

23.16

246450

25.18

681575.87

63.35

جيزان

74

1.06

6946

0.71

5196.03

0.48

نجران

33

0.47

4204

0.43

3525.13

0.33

عسير

270

3.85

22241

2.27

4449.55

0.41

الباحه

18

0.26

740

0.08

99.05

0.01

حائل

63

0.90

11514

1.18

12181.50

1.13

تبوك

77

1.10

5757

0.59

2859.30

0.27

الحدود الشمالية

34

0.48

2823

0.29

2941.40

0.27

الجوف

67

0.96

3246

0.33

1001.95

0.09

المجموع

7011

100

978720

100

1075952.59

100

 .3التوزيع النسبي للمتغيرات الصناعية في املصانع اإلنتاجية املرخصة وفقا لألنشطة الصناعية:
ً
فيما يتعلق بالتوزيع النسبي ملجموع عدد املصانع ،رأس املال ،وإجمالي العمالة في املصانع اإلنتاجية املرخصة وفقا لألنشطة الصناعية املختلفة ،يبين
ً
الجدول رقم ( )3أن أعلى الصناعات السعودية من حيث عدد املصانع املنتجة كانت صنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى حيث كان هناك ( )1463مصنعا
ً
تمثل نسبة ( )%20.87من إجمالي عدد املصانع السعودية ،ويليها صنع منتجات املعادن املشكلة وعددها ( )966مصنعا تمثل ( )%13.78من عدد املصانع
ً
اإلجمالية ،ويحتل صنع منتجات املطاط واللدائن املركز الثالث بعدد ( )934مصنعا وبما يمثل نسبة ( )%13.32من املصانع اإلجمالية.
ومن ناحية أعلى الصناعات ذات التمويل األكبر ،فقد احتل صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية املركز األول برأس مال بلغ ( )537455.13مليون
ً
رياال يمثل نسبة ( )%49.95من إجمالي رأ س املال املستثمر في الصناعات ،وجاء صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة في املركز الثاني برأس مال بلغ
ً
( )120312.98مليون رياال بما يمثل نسبة ( )%11.18من إجمالي رأس املال املستثمر في الصناع ات ،بينما كان املركز الثالث لصنع منتجات املعادن الالفلزية
ً
األخرى برأس مال بلغ ( )97344.01مليون رياال بما يمثل نسبة ( )%9.05من إجمالي رأس املال املستثمر في الصناعات .أما من حيث املراتب الثالثة األولى التي
احتلتها الصناعات ً
بناء على أعداد العمالة اإلنتاجية فيها ،فقد كان صنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى في املرتبة األولى حيث وصل عدد العمالة فيها إلى
ً
( )184071عامال يمثلون نسبة ( ) %18.81من إجمالي العمالة املنتجة ،ثم كانت صناعة املنتجات الغذائية في املرتبة الثانية حيث وصل عدد العمالة فيها إلى
ً
( )145510عامال يمثلون نسبة ( ) %14.87من إجمالي العمالة املنتجة ،فتصنيع منتجات املعادن املشكلة في املرتبة الثالثة حيث وصل عدد العمالة فيها إلى
ً
( )109469عامال يمثلون نسبة ( )%11.18من إجمالي العمالة املنتجة .وفي املقابل ،كانت أدنى الصناعات هي معدات النقل وإصالح وتركيب اآلالت واملعدات،
ً
حيث بلغت حصتها أقل من نسبة ( )%1في كل املتغيرات التي نوقشت آنفا.
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جدول ( :)3التوزيع النسبي ملجموع عدد املصانع ،رأس املال ،وإجمالي العمالة في املصانع اإلنتاجية املرخصة وفقا لألنشطة الصناعية حتى عام 2015م
األنشطة الصناعية

عدد المصانع المنتجة

%

عدد العمالة

%

رأس المال (بالمليون ربال)

%

صنع المنتجات الغذائية

727

10.37

145510

14.87

57539.17

5.35

صنع المشروبات

211

3.01

48619

4.97

31147.33

2.89

صنع المنسوجات

83

1.18

16491

1.68

6126.65

0.57

صنع الملبوسات

101

1.44

14297

1.46

1167.59

0.11

30

0.43

2860

0.29

532.02

0.05

صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة
صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين ،باستثناء االثاث؛ صنع

77

1.10

6406

0.65

1208.66

0.11

صنع الورق ومنتجات الورق

227

3.24

35741

3.65

12654.26

1.18

الطباعة واستنساخ وسائط االعالم المسجلة

47

0.67

5972

0.61

2725.68

0.25

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

140

2.00

20434

2.09

120312.98

11.18

صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية

662

9.44

83971

8.58

537455.13

49.95

صنع المنتجات الصيدالنية االساسية والمستحضرات الصيدالنية

36

0.51

10619

1.08

5079.36

0.47

صنع منتجات المطاط واللدائن

934

13.32

89994

9.20

26467.86

2.46

صنع منتجات المعادن الالفلزية االخرى

1463

20.87

184071

18.81

97344.01

9.05

صنع الفلزات القاعدية

311

4.44

66446

6.79

71621.41

6.66

صنع منتجات المعادن المشكلة ،باستثناء اآلالت والمعدات

966

13.78

109469

11.18

23317.97

2.17

صنع الحواسيب والمنتجات االلكترونية والبصرية

51

0.73

10220

1.04

2657.45

0.25

صنع المعدات الكهربائية

217

3.10

37220

3.80

14477.38

1.35

صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع اخر

208

2.97

31008

3.17

27168.90

2.53

146

2.08

15878

1.62

3283.07

0.31

صنع معدات النقل االخرى

10

0.14

1687

0.17

260.66

0.02

صنع االثاث

287

4.09

24499

2.50

2996.06

0.28

الصناعات التحويلية االخرى

75

1.07

13840

1.41

29755.99

2.77

اصالح وتركيب اآلالت والمعدات

2

0.03

3468

0.35

653.00

0.06

المجموع

7011

100

978720

100

1075952.59

100

اصناف من القش ومواد الضفر

صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف
المقطورة

 .4معدالت نمو املتغيرات الصناعية في املصانع اإلنتاجية املرخصة وفقا لألنشطة الصناعية:
يبين الجدول رقم ( )4معدالت نمو عدد املصانع ،وإجمالي رأس املال  ،وعدد العمالة في األنشطة الصناعية السعودية للفترة 2015-2006م .وخالل تلك
الفترة كان متوسط معدل النمو على املستوى الوطني ( )%5.07في عدد املصانع ،و ( )%13.44في تمويل رأس املال ،و( )%9.24في العمالة الصناعية .لقد حقق
صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة أعلى معدل نمو في عدد املصانع ( ،)%11.59يليه صنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى ( ،)%8.48في حين كان أدنى
معدل نمو في عدد املصانع هو صناعة إصالح وتركيب اآلالت واملعدات بتراجع بلغ ( .)%7.43-كذلك ،فإن أعلى معدل نمو من حيث رأس املال كان للصناعات
التحويلية األخرى بنسبة ( )%36.46ومن ثم لصناعة اآلالت واملعدات غير املصنفة بنسبة ( .)%33.92في حين كانت هناك نسب متقاربة ملعدالت نمو صناعة
منتجات املعادن الالفلزية والفلزات القاعدية بنسبة تفوق ( )%12في عدد العمالة الصناعية.
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جدول ( :)4معدالت النمو واألداء النسبي ملجموع عدد املصانع ،رأس املال ،وإجمالي العمالة في املصانع اإلنتاجية املرخصة وفقا لألنشطة الصناعية 2015 – 2006 :م
عدد العمال

عدد المصانع المنتجة

األنشطة الصناعية

رأس المال

معدل النمو ()%

األداء النسبي

معدل النمو ()%

األداء النسبي

معدل النمو ()%

األداء النسبي

صنع المنتجات الغذائية

2.28%

B

11.08%

A

11.31%

A

صنع المشروبات

6.64%

A

10.42%

A

26.32%

A

صنع المنسوجات

0.69%

B

3.38%

B

4.25%

B

صنع الملبوسات

4.01%

A

7.84%

A

5.54%

B

صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

-5.24%

B

-2.39%

B

-1.37%

B

4.50%

A

5.99%

B

4.14%

B

صنع الورق ومنتجات الورق

2.12%

B

7.83%

A

7.85%

B

الطباعة واستنساخ وسائط االعالم المسجلة

-3.10%

B

-0.62%

B

0.27%

B

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

11.59%

A

6.28%

B

8.42%

B

صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية

5.20%

A

8.21%

A

16.91%

A

2.90%

A

8.61%

A

4.91%

B

صنع منتجات المطاط واللدائن

6.02%

A

8.41%

A

11.71%

A

صنع منتجات المعادن الالفلزية االخرى

8.48%

A

12.23%

A

10.49%

A

صنع الفلزات القاعدية

7.99%

A

12.30%

A

13.69%

A

صنع منتجات المعادن المشكلة ،باستثناء اآلالت والمعدات

4.99%

A

8.95%

A

9.21%

B

صنع الحواسيب والمنتجات االلكترونية والبصرية

-0.70%

B

7.08%

A

1.26%

B

صنع المعدات الكهربائية

4.20%

A

7.77%

A

9.03%

B

صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع اخر

3.04%

A

7.60%

A

33.92%

A

4.45%

A

8.04%

A

10.31%

A

صنع معدات النقل االخرى

-2.74%

B

1.19%

B

-6.11%

B

صنع االثاث

4.12%

A

5.69%

B

3.75%

B

الصناعات التحويلية االخرى

-0.25%

B

7.95%

A

36.46%

A

اصالح وتركيب اآلالت والمعدات

-7.43%

B

8.90%

A

-0.99%

B

المجموع

5.07%

صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين ،باستثناء االثاث؛
صنع اصناف من القش ومواد الضفر

صنع المنتجات الصيدالنية االساسية والمستحضرات
الصيدالنية

صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة
ونصف المقطورة

9.24%

13.44%

*يشير الحرف (  )Aإلى قيمة فوق املتوسط الحسابي ،و ( )Bإلى قيمة دون املتوسط الحسابي

 .5معدالت نمو املتغيرات الصناعية في املصانع اإلنتاجية املرخصة وفقا للمناطق اإلدارية:
يبين الجدول رقم ( )5معدالت النمو اإلقليمية في عدد املصانع ،وإجمالي رأس املال ،وعدد العمالة للمناطق السعودية للفترة 2015-2006م .وخالل تلك
الفترة كان متوسط معدل النمو على املستوى الوطني ( )%5.07في عدد املصانع ،و ( )%13.44في تمويل رأس املال ،و( )%9.24في العمالة الصناعية .لقد حققت
ست مناطق أداء نسبي يفوق متوسط معدل النمو في عدد املصانع ،وخمس مناطق ذات آداء نسبي يفوق متوسط معدل النمو في عدد العمال ،وكان ألربع مناطق
أداء نسبي يفوق متوسط معدل النمو في تمويل رأس املال.
لقد حققت املنطقة الشمالية أعلى معدل نمو في عدد املصانع ( ،)%12.41يليها منطقة الجوف ( ،) %10.37في حين كان أدنى معدل نمو في عدد املصانع
هي منطقة الباحة بتراجع بلغ ( .)%1.20-كذلك ،فإن أعلى معدل نمو من حيث رأس املال كان ملنطقة حائل بنسبة ( )%49.01ومن ثم للمنطقة الشمالية بنسبة
( .)%43.02في حين سجلت منطقة حائل أعلى معدل نمو بنسبة ( )%27.61في عدد العمالة الصناعية.
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جدول ( :)5معدل النمو واألداء النسبي ملجموع عدد املصانع ،رأس املال ،وإجمالي العمالة في املصانع اإلنتاجية املرخصة وفقا للمناطق اإلدارية2015 - 2006 :م
المناطق االدارية

رأس المال

عدد العمال

عدد المصانع المنتجة
معدل النمو ()%

األداء النسبي

معدل النمو ()%

األداء النسبي

معدل النمو ()%

األداء النسبي

الرياض

6.10%

A

9.46%

B

9.46%

B

القصيم

6.51%

A

13.04%

B

13.43%

B

مكة المكرمة

1.41%

B

7.39%

B

5.72%

B

المدينة المنورة

4.00%

B

8.46%

B

7.24%

B

المنطقة الشرقية

5.67%

B

9.29%

B

17.72%

A

جيزان

5.93%

B

14.94%

A

15.26%

B

نجران

5.72%

B

18.07%

A

22.57%

A

عسير

9.64%

A

15.78%

A

6.43%

B

الباحه

-1.20%

B

3.12%

B

-3.53%

B

حائل

7.29%

A

27.61%

A

49.01%

A

تبوك

4.73%

B

5.98%

B

6.39%

B

الحدود الشمالية

12.41%

A

24.80%

A

43.02%

A

الجوف

10.37%

A

13.49%

A

15.38%

B

المجموع

5.07%

9.24%

13.44%

*يشير الحرف (  )Aإلى قيمة فوق املتوسط الحسابي ،و ( )Bإلى قيمة دون املتوسط الحسابي

يعتمد موقع الصناعات السعودية في مختلف املناطق على مبدأ توزيع الربح .لهذا السبب ،فإن املستثمرين الصناعيين لديهم ميل لتحديد مشاريعهم في
املناطق املتقدمة ( مثل الرياض ،مكة املكرمة ،املدينة املنورة ،واملنطقة الشرقية) ،وذلك لإلستفادة من إنجازات البنية التحتية والخدمات املتطورة التي تتوافر
في املناطق املتقدمة ،وكذلك لإلنتفاع من ظروف السوق الجيدة املوجودة فيها.
من ناحية أخرى ،تواجه بعض املناطق الصناعية عدم توفر مشاريع صناعية فيها ،كاملنطقة الشمالية ونجران .بل قد يحصل نزاعات إقليمية بين مختلف
مناطق البالد نتيجة توزيعات غير عادلة في االستثمارات الصناعية ،ما يترتب عليه هجرة داخلية من املناطق الريفية إلى املناطق الحضرية خاصة مع التفاوت
امللحوظ في مستوى الدخل للقوى العاملة السعودية.
حساب مؤشرات التوطن الصناعي حسب املناطق اإلدارية والنشاطات الصناعية وتحليل نتائجه:
يتضمن هذا القسم من البحث النتائج العددية لحساب مؤشرات التوطن املختلفة وتحليلها .ففي املرحلة األولى يتم حساب معامل التوطن الصناعي ثم
ً
يتم االنتقال إلى حساب املعامالت واملؤشرات األخرى وهي مضاعف القاعدة االقتصادية ،ونتائج املعايرة والبعد اإلقليدي ،وأخيرا التحليل العنقودي ملؤشرات
معامالت التوطن وحجم التجارة الخارجية.
 .1حساب معامل التوطن الصناعي حسب املناطق اإلدارية والنشاطات الصناعية وتحليل نتائجه:
لحساب معامل التوطن استخدمت املعادلة رقم ( ،)2ويبين هذا املعامل نسبة حصة منطقة ما في صناعة معينة إلى العمالة الصناعية .لقد تم ترجمة
ً
ً
ذلك وتحليله على ثالث عشرة منطقة من مناطق اململكة و ثالثة وعشرين نشاطا صناعيا ،وهذا ما يظهره الجدول رقم ( .)6وقد استخدمت املعادلة رقم ()6
لحساب معامل ( ،)Birوالذي يعطي فائض الطلب والعرض اإلقليمي من املنتجات الصناعية (الصناعات املصدرة واملستوردة) لكل منطقة من املناطق
السعودية ،وهذا ما يظهره الجدول رقم (.)7
• صنع املنتجات الغذائية:
ً
تحتل منطقة حائل املركز األول من حيث توطن هذه الصناعة حيث يصل معامل التوطن فيها إلى ( ،)4.635كما نالحظ أن هذه الصناعة تتمركز أيضا في
مناطق أخرى يسجل فيها معامل التوطن قيمة أكبر من الواحد الصحيح وهي :القصيم ( ،)1.550مكة املكرمة ( ،)1.383الجوف ( )1.368و تبوك ()1.356؛
فالرياض ( .)1.034وفي املقابل ،فإن تلك املناطق الستة السابقة الذكر تقوم بتصدير املنتجات الغذائية إلى مناطق أخرى في اململكة ،حيث يسجل معامل ()Bir
قيمة موجبة على النحو التالي :مكة املكرمة ( )13220.719وتحتل الصدارة في تصدير هذه املنتجات لبقية املناطق األخرى ،حائل ( ،)6223.170القصيم
( ،)2501.151الرياض ( ،)1869.951تبوك ( ،)305.085والجوف ()177.405؛ كما يظهر أنه ال توطن في منطقة الحدود الشمالية لهذه املنتجات فقيمة معامل
ً
التوطن فيها تساوي الصفر ،فهي تقوم بإستيرادها من املناطق األخرى من اململكة ،كذلك فبقية املناطق أيضا تستورد هذه املنتجات ،حيث يقل معامل التوطن
عن الواحد الصحيح ،وهي :نجران ( ،)0.960املنطقة الشرقية ( ،)0.509عسير ( ،)0.496املدينة املنورة ( ،)0.475والباحة ( .)0.409كما تسجل قيمة سالبة
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للمعامل ( )Birعلى النحو اآلتي ، :املنطقة الشرقية ( ،)18106.653-املدينة املنورة ( ،)3213.737-عسير ( ،)1666.653-والباحة ( ،)65.019-و نجران (-
.)25.025
• صنع املشروبات:
تظهر هذه الصناعة متوطنة في تسع مناطق من أصل ( ) 332منطقة من مناطق اململكة ،ويسجل معامل التوطن في كل من هذه املناطق التسعة قيمة
أكبر من أو تساوي الواحد الصحيح .وهذا يعني أن هذه املناطق تسهم في تصدير املشروبات للمناطق األخرى في اململكة ،وتبدو قيم معامل التوطن فيها على النحو
التالي :الجوف ( ،)4.217القصيم ( ،)3.912الباحة ( ،)3.618عسير ( ،)2.195جيزان ( ،)1.464حائل ( ،)1.381نجران ( ،)1.197مكة املكرمة ( ،)1.187و
ً
تبوك ( .)1.084و وفقا للجدول رقم ( )7يظهر معامل ( )Birفيها بقيم موجبة على النحو التالي :الجوف ( ،)518.751القصيم ( ،)4423.103الباحة (،)96.240
عسير ( ،)1320.154جيزان ( ،)159.950حائل ( ،)218.029نجران ( ،)41.162مكة املكرمة ( ،)2161.463وتبوك ( .)24.015وتقوم بقية املناطق األربعة
ً
بإستيراد املشروبات فيسجل املعامل ( )Birقيما سالية على النحو اآلتي :املنطقة الشرقية ( ،)7751.677-الرياض ( ،)666.179-املدينة املنورة (،)529.774-
والحدود الشمالية (.)15.236-
• صنع املنسوجات:
الجدول
رقم ( ،)6أن ثمان مناطق في اململكة ليس لديها مثل هذا النشاط ،وإنما يتركز هذا النشاط الصناعي في منطقتين هما :الرياض
يتبين من خالل قيم
( ،)1.375ومكة املكرمة ( )1.232فيظهر معامل التوطن بقيمة تزيد عن الواحد الصحيح وتصدران الناتج من هذه الصناعة إلى بقية املناطق .بينما تظهر
املنطقة الشرقية كمستورد رئيس لهذه الصناعة بمعامل ( )Birسالب تساوي قيمته (.)1686.574-
• صنع امللبوسات:
ً
يتبين من خالل قيم الجدول رقم ( ،)6أن ست مناطق في اململكة ليس لديها مثل هذا النشاط ،وإنما يتركز هذا النشاط الصناعي في منطقتين أيضا هما:
الرياض ( ،)1.570واملدينة املنورة ( )1.171فيظهر معامل التوطن فيهما بقيمة أكبر من الواحد الصحيح وتصدران الناتج من هذه الصناعة إلى بقية املناطق.
ً
كما تظهر املنطقة الشرقية أيضا كمستورد رئيس لهذه الصناعة حيث يأخذ معامل ( )Birفيها قيمة سالبة تساوي (.)1539.106-
• صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة:
يتبين من خالل قيم الجدول رقم ( ، )6أن ثمان مناطق في اململكة ليس لديها مثل هذا النشاط ،وإنما يتركز هذا النشاط الصناعي في ثالث مناطق هي:
الرياض ( ،)1.358واملدينة املنورة ( ،)3.493وعسير ( )2.308فيظهر معامل التوطن فيها بقيمة أكبر من الواحد الصحيح حيث تصدر الناتج من هذه الصناعة
إلى بقية املناطق .وتبدو منطقة مكة املكرمة واملنطقة الشرقية و بعض املناطق األخرى كمستورد لهذه الصناعة فمعامل ( )Birفيها يظهر بقيمة سالبة.
• صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين ،بإستثناء األثاث؛ صنع أصناف من القش ومواد الضفر:
يظهر من خالل قيم الجدول رقم ( ،)6أن خمس مناطق في اململكة ليس لديها مثل هذا النشاط حيث يظهر معامل التوطن لها بقيمة تساوي الصفر ،كما
نالحظ أن هذا النشاط الصناعي يتركز في ثالث مناطق :املنطقة الشرقية ( ،)2.021الجوف ( ،)1.177وجيزان ( )1.166حيث يظهر معامل التوطن لها أكبر من
ً
الواحد الصحيح ،تقوم الثالث مناطق األخيرة بتصدير هذه الصناعة إلى بقية املناطق وتحتل املنطقة الشرقية الصدارة في التصدير .أيضا تظهر الرياض و
املدينة املنورة و بعض املناطق األخرى كمستورد لهذه الصناعة فمعامل ( )Birلها يظهر بقيم سالبة.
• صنع الورق ومنتجات الورق:
تنتشر هذه الصناعة في منطقتين هما :مكة املكرمة و املنطقة الشرقية حيث يزيد معامل التوطن عن الواحد الصحيح بقيم تساوي ()1.012( ، )1.402
على التوالي وتقوم هاتان املنطقتان بتصدير هذه املنتجات إلى بقية املناطق .بينما يختفي هذا النشاط في خمس مناطق في اململكة بحيث يأخذ معامل التوطن
فيها القيمة صفر ،ونالحظ أن اكبر مستورد لهذه املنتجات هي منطقة املدينة املنورة حيث يظهر معامل ( )Birبقيمة سالبة تساوي (.)1072.428-
• الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم املسجلة:
تساوي
الصفر ،فتقوم تلك املناطق
تبين نتائج الجدولين ( ) 7(،)6أن ست من مناطق اململكة ال تمتلك مثل هذا النشاط بحيث يظهر معامل التوطن بقيمة
الستة وبقية املناطق التي يظهر معامل التوطن فيها بقيمة تقل عن الواحد الصحيح بإستيراد مثل هذه املنتجات .وتبين النتائج أن هناك ثالث مناطق تعمل على
إنتاج هذه الصناعة وتصدرها لبقية املناطق وهي :الرياض وعسير وتساوي قيمة معامل ( )Birفيها ( )3.095( ،)1.490على التوالي والثالثة هي الباحة ()12.845
ذات التصدير املحدود ( )53.485على الرغم من ارتفاع قيمة معامل التوطن فيها ،يعزى ذلك إلى نتيجة غير متوقعة في تقدير هذا املعامل بسبب انخفاض قيمة
مقام هذه النسبة.
• صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة:
تحتل منطقة املدينة املنورة الصدارة في العمل على هذا النشاط بمعامل توطن ( ،)4.510وتصدير منتجاته على مستوى عالي حيث تساوي قيمة معامل
التوطن فيها ( .)3015.025وتعمل ثالث مناطق أخرى على هذا النشاط وهي :مكة املكرمة ( ،)1.276واملنطقة الشرقية ( ،)1.084والباحة ( )1.812رغم محدودية
تصدير هذه املنتجات منها ،ويعزى ذلك إلى نتيجة غير متوقعة في تقدير معامل التوطن لها بسبب انخفاض قيمة مقام هذه النسبة .بينما نجد أن خمس من
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مناطق اململكة ال تمتلك مثل هذا النشاط بحيث تنعدم فيها قيمة معامل التوطن ،فتقوم تلك املناطق الخمسة وبقية املناطق التي يقل فيها معامل التوطن عن
الواحد الصحيح بإستيراد مثل هذه املنتجات ،وتعد منطقة الرياض املستورد الرئيس لهذه املنتجات (.)3609.048-
• صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية:
يالحظ إنعدام هذا النشاط في منطقة نجران خالل العشر أعوام املنصرمة التي غطتها هذه الدراسة حيث ينعدم معامل التوطن فيها ؛ رغم أنه كان لها
معامل توطن أكبر من الواحد الصحيح خالل دراسة الخطيب والدخيل السابقة التي تمت خالل الفترة التي تسبق 1995م ،وقد كان من املالحظ في تلك الدراسة
ً
محدودية تصدير هذه املنتجات من نجران رغم توطن هذه الصناعة فيها .ومن املالحظ أيضا ارتفاع قيمة معامل التوطن في منطقة املدينة املنورة ()2.461
واملنطقة الشرقية ( )2.028مما يعني أن هذه الصناعة تتركز بشكل كبير في هاتين املنطقتين؛ وقد يعزى ذلك إلى وجود مدن صناعية في هاتين املنطقتين :ينبع
والجبيل .ومازالت املنطقة الشرقية هي األكثر أهمية في تصدير هذه املنتجات فهي تصدر من الناتج ( .)21746.390وتعد مناطق مكة املكرمة (،)7256.293-
ً
ً
القصيم ( ،)2306.322-والرياض ( )15716.099-األكثر إستيرادا لهذه املنتجات .أما صادرات و واردات املناطق األخرى فتعد محدودة نوعا ما إذا ما قورنت
باملناطق سابقة الذكر.
• صنع املنتجات الصيدالنية األساسية واملستحضرات الصيدالنية:
ً
تبين نتائج الجدولين ( ) 7(،)6أن معظم مناطق اململكة ال تمتلك مثل هذا النشاط بحيث يظهر معامل التوطن لثمان منها مساويا للصفر ويظهر أن هذا
النشاط من األنشطة الحديثة التي بدأ تصنيعها في اململكة .وتلك املناطق الثمانية وبقية املناطق التي يقل فيها معامل التوطن عن الواحد الصحيح وهما منطقتان
تقومان بإستيراد مثل هذه املنتجات .وتبين النتائج أن هناك ثالث مناطق تعمل على إنتاج هذه الصناعة وتصدرها لبقية املناطق وهي :القصيم ومكة املكرمة
وتبوك حيث يساوي املعامل ( )Birعلى التوالي ( .)968.537( ،)749.494( ،)1128.254ويالحظ أن معامل التوطن لهذه الصناعة عالي في تبوك حيث يصل إلى
ّ
( )16.506إال أن املعامل ( )Birفيها يقل عن القصيم التي لها معامل توطن أقل .ورغم أن توطن الصناعة في تبوك أكثر إال أن القصيم تصدر أكثر من هذه
الصناعة إلى بقية املناطق.
• صنع منتجات املطاط واللدائن:
ً
يتوفر هذا النشاط تقريبا في معظم مناطق اململكة لكن بنسب متفاوتة ،حيث تزيد قيمة معامل التوطن عن الواحد الصحيح في خمس مناطق هي :الرياض
( ،)1.093القصيم ( ،)1.009مكة املكرمة ( ،)1.273الباحة ( ،)2.058وتبوك ( .)1.130ويظهر أن الرياض أكبر مصدر لهذه املنتجات بمعامل ( )Birيقدر
بـ( .)3184.608أما بقية املناطق فهي تقوم بإستيراد هذه املنتجات من املناطق املصدرة بنسب متفاوتة حيث تظهر أهمية الصادرات والوارادت فيها بشكل محدود
كما يظهر في الجدول رقم (.)7
• صنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى:
تنتشر هذه الصناعة في جميع مناطق اململكة مع إختالف مستويات التوطن ،وتوجد ثالث مناطق تعمل على إستيراد هذه الصناعة وهي :منطقة مكة
املكرمة واملنطقة الشرقية ومنطقةحائل بحيث يقل معامل التوطن فيها عن الواحد الصحيح وهي ( )0.884( ،)0.778( ،)0.764على التوالي .أما بقية املناطق
فلها معامل توطن جيد وتظهر نسب تصديره لهذه املنتجات بقيم مرتفعة وتندرج منطقة عسير على رأس قائمة املناطق املصدرة بمعامل ( )Birيساوي
(.)5667.064
• صنع الفلزات القاعدية:
ً
وفقا ملعامل التوطن فإن هذه الصناعة ال تنتج في أربع مناطق باململكة وهي :نجران والباحة وحائل والحدود الشمالية ،إنما يتركز إنتاجها في املنطقة
الشرقية واملدينة املنورة وجيزان ،وتعد املنطقة الشرقية هي املنطقة املهمة من حيث تصدير هذه املنتجات بمعامل ( )Birيقدر بـ ( .)18513.333وتقوم بقية
مناطق اململكة بإستيرادها من املناطق التي تتركز بها هذه الصناعة.
• صنع منتجات املعادن املشكلة ،بإستثناء اآلالت واملعدات:
ال تقع هذه الصناعة في منطقتي الباحة و الجوف ،ويتم تصنيعها في ثالث مناطق يفوق فيها معامل التوطن الواحد الصحيح ،وهي منطقة الرياض (،)1.007
ومنطقة مكة املكرمة ( ،)1.130واملنطقة الشرقية ( .)1.104كما تصدر أكبر كمية إنتاج من هذه الصناعة من منطقة مكة املكرمة إلى بقية املناطق األخرى التي
ال تصنع هذه املنتجات بمعامل ( )Birيقدر بـ (.)3381.950
• صنع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية:
تبين نتائج الجدولين ( ) 7(،)6أن معظم مناطق اململكة ال تمتلك مثل هذا النشاط بحيث تساوي قيمة معامل التوطن لتسع منها الصفر .ويسجل معامل
التوطن في تلك املناطق التسعة ومنطقتين أخريتين قيمة تقل عن الواحد الصحيح تقوم بإستيراد مثل هذه املنتجات من منطقتين فقط تعمالن على إنتاج هذه
ً
الصناعة وهما :الرياض ومكة املكرمة فيساوي املعامل ( )Birفيهما ( )1155.162( ،)171.339على التوالي ويالحظ عموما أن الحاجة لهذه املنتجات محدودة في
ً
املناطق املستوردة نظرا لقلة الكميات املستوردة التي يظهرها املعامل (.)Bir
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• صنع املعدات الكهربائية:
األخرى
في اململكة؛ كمية اإلنتاج
تقع هذه الصناعة في منطقة وحيدة فقط وهي منطقة الرياض التي تنفرد بهذا النشاط و تصدر منتجاته إلى بقية املناطق
التي تصدرها الرياض إلى بقية املناطق هي ( )7669.239تتوزع هذه الكمية على املناطق التي تستوردها بنسب متفاوتة ونالحظ أن حاجة بعض املناطق لهذه
املنتجات محدودة كما تظهرها نسبة املستورد منها .كما نجد أن هذا النشاط منعدم في ست مناطق هي  :جيزان ،نجران ،الباحة ،تبوك ،الحدود الشماية ،والجوف.
• صنع اآلالت واملعدات غيراملصنفة في موضع آخر:
تنفرد املنطقة الشرقية بهذا النشاط و تعد املنطقة الوحيدة املسؤولة عن تصدير منتجاتها من هذا النشاط إلى املناطق األخرى في اململكة؛ وتوزع كمية
ً
اإلنتاج التي تصدرها املنطقة الشرقية إلى بقية املناطق وهي ( ) 5768.923على بقية املناطق التي تستوردها بنسب متفاوتة ،وعموما يالحظ أن حاجة بعض
املناطق لهذه املنتجات محدودة كما تظهرها نسبة املستورد منها .كما ينعدم هذا النشاط في ست مناطق هي :جيزان ،نجران ،الباحة ،حائل ،الحدود الشماية،
والجوف.
• صنع املركبات ذات املحركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة:
تبين نتائج الجدولين ( )7(،)6أن سبع من مناطق اململكة ال تمتلك مثل هذا النشاط بحيث يساوي معامل التوطن فيها القيمة صفر ،فتقوم تلك املناطق
السبعة وبقية املناطق التي يقل فيها معامل التوطن عن الواحد الصحيح بإستيراد مثل هذه املنتجات .وتبين النتائج أن هناك ثالث مناطق تعمل على إنتاج هذه
الصناعة وتصدرها لبقية املناطق وهي :الرياض و مكة املكرمة واملنطقة الشرقية حيث يساوي معامل التوطن فيها ( )1.166( ،)1.044( ،)1.158على التوالي.
• صنع معدات النقل األخرى:
ً
تتركز هذه الصناعة في املنطقة الشرقية فقط ،منعدما إنتاجها في كل املناطق األخرى التي تعمل على إستيراد معداتها من منطقة وحيدة تنتجها وهي املنطقة
الشرقية وتقدر كمية إإلنتاج املصدرة املحدودة بـ (.)829.199
• صنع األثاث:
تقع صناعة األثاث في أربع مناطق وهي :الرياض والقصيم و حائل والحدود الشمالية ،وتعد منطقة الرياض هي املنطقة األساس في تصدير هذه املنتجات
ً
إلى بقية املناطق ألنها تصدر كمية من اإلنتاج تفوق بقية املناطق بكثير و بمعامل ( )Birيقدر بـ( .) 5606.603كما يجدر ذكر أن هذه الصناعة تختفي تماما في
ثالث مناطق هي :املنطقة الشرقية ،الباحة والجوف.
• الصناعات التحويلية األخرى:
ّ
تقع الصناعات التحويلية األخرى في منطقتين فقط ،هما :الرياض ( )1.292ونجران ( .)12.852ومع أن معامل توطن نجران أقل من الرياض إال أن الكمية
اإلنتاجية التي تصدرها الرياض إلى باقي املناطق أكثر من نجران مما يعني أنها املنطقة األولى في تصدير هذه املنتجات .كما يجدر ذكره أن هذه الصناعة تختفي
ً
تماما في خمس مناطق هي :الباحة وحائل وتبوك والحدود الشمالية والجوف.
• إصالح وتركيب اآلالت واملعدات:
يقتصر إنتاج هذه الصناعة على منطقةالرياض فقط ،ويختفي العمل بهذا النشاط في كل املناطق األخرى التي تعمل على إستيراد معداتها وآالتها من منطقة
ً
وحيدة تتفرد بهذا النشاط وهي منطقة الرياض وتقدر كمية اإلنتاج التي تصدرها لبقية املناطق بـ ( ،)2153.872علما أن نسب اإلستيراد متفاوتة و بعضها محدود
ً
جدا وذو داللة على عدم الحاجة لها بشكل ماس في بعض املناطق.
وبإختصار ،تشير النتائج اإلحصائية لهذه الدراسة حسب معاملي ( )Bir( ، )LQفي الجدولين رقم ( )6و ()7؛ إلى أن الرياض و مكة املكرمة واملنطقة الشرقية
تحتل الصدارة في تصدير وإستيراد معظم املنتجات الصناعية .فمنطقة الرياض هي املصدر الرئيس للمنتجات الصناعية التالية :املنسوجات ،امللبوسات
واملنتجات الجلدية ،الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم ،املعدات الكهربائية ،املركبات ،األثاث ،الصناعات التحويلية وكذلك إصالح وتركيب اآلالت واملعدات.
كما أنها املستورد الرئيس لتصنيع منتجات الخشب ،فحم الكوك ومنتجات النفط املكررة ،املواد الكيميائية والفلزات القاعدية .وأما املنطقة الشرقية فهي
املصدر الرئيس للصناعات التالية :منتوجات الخشب ،املواد الكيميائية ،الفلزات القاعدية ،اآلالت واملعدات غير املصنفة ومعدات النقل األخرى .كما أنها
املستورد الرئيس لصناعة املنتجات الغذائية ،املشروبات ،املنسوجات ،امللبوسات ،الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم ،املنتجات الصيدالنية ،املطاط واللدائن،
الصناعات التحويلية وإصالح اآلالت واملعدات .كذلك ،فإن منطقة مكة املكرمة هي املصدر الرئيس للمنتجات الغذائية واملشروبات ومنتجات الورق واملطاط
واللدائن ومنتجات املعادن والحواسيب اإللكترونية ،كما أنها املستورد الرئيس للمنتجات الجلدية ،ومنتجات املعادن الالفلزية واملعدات الكهربائية وغير املصنفة
مع معدات النقل وصناعة األثاث.
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جدول ( :)6معامل التوطن ( )LQلألنشطة الصناعية السعودية املنتجة وفقا للمناطق اإلدارية (2015م)
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جدول ( :)7فائض الطلب والعرض اإلقليمي من املنتجات الصناعية (2015م)
األنشطة الصناعية

الرياض

القصيم

مكة المكرمة

المدينة المنورة

المنطقة الشرقية

جيزان

نجران

عسير

الباحه

حائل

تبوك

الحدود الشمالية

الجوف

صنع المنتجات الغذائية

1869.951

2501.151

13220.719

-3213.737

-18106.653

-800.688

-25.025

-1666.653

-65.019

6223.170

305.085

-419.706

177.405

صنع المشروبات

-666.179

4423.103

2161.463

-529.774

-7751.677

159.950

41.162

1320.154

96.240

218.029

24.015

-15.236

518.751

صنع المنسوجات

2341.072

-330.192

909.280

-265.225

-1686.574

-117.037

-70.836

-374.751

-12.469

-194.006

-97.003

-47.566

-54.694

صنع الملبوسات

3085.443

-366.650

-731.163

103.004

-1539.106

-68.466

-61.411

-69.893

-10.810

-168.195

-84.097

-41.238

-47.417

صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

388.261

-89.349

-395.575

299.776

-185.172

-20.297

-12.285

85.008

-2.162

-33.646

-16.823

-8.249

-9.485

-1060.423

-50.129

-89.913

-157.286

1646.915

7.536

-27.516

-145.574

-4.844

-75.362

-28.681

-18.477

3.754

صنع الورق ومنتجات الورق

-23.324

-420.578

3404.948

-1072.428

105.113

-253.655

-153.522

-752.199

-27.023

-420.469

-185.235

-103.091

-98.538

الطباعة واستنساخ وسائط االعالم المسجلة

1109.032

-126.570

-199.940

-251.042

-680.800

-42.383

-25.652

284.289

53.485

-48.257

-35.128

-17.226

-19.807

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

-3609.048

-348.375

1336.748

3015.025

432.545

-145.021

-87.772

-129.354

12.550

-240.393

-120.196

-58.939

-57.771

صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية

-15716.099

-2306.322

-7256.293

5157.150

21746.390

-363.944

-360.690

661.794

-24.490

-947.864

-298.932

-107.204

-183.496

-269.854

1128.254

749.494

-446.386

-1568.954

-75.363

-45.613

-241.312

-8.029

-124.926

968.537

-30.629

-35.219

صنع منتجات المطاط واللدائن

3184.608

24.515

5824.666

-1183.036

-5240.253

-574.690

-229.561

-867.076

71.956

-756.720

68.640

-203.577

-119.472

صنع منتجات المعادن الالفلزية االخرى

1943.045

1019.474

-10326.418

3678.293

-10278.640

3452.644

1440.340

5667.064

157.826

-250.475

807.263

1761.069

928.514

صنع الفلزات القاعدية

-10513.358

-1499.826

-3694.242

82.840

18513.333

278.431

-285.413

-1359.957

-50.239

-781.694

-315.847

-191.655

-182.373

صنع منتجات المعادن المشكلة ،باستثناء اآلالت والمعدات

307.953

-2040.900

3381.950

-1301.698

2862.777

-536.904

-340.214

-188.637

-82.768

-1170.831

-321.916

-205.750

-363.062

صنع الحواسيب والمنتجات االلكترونية والبصرية

171.339

-51.281

1155.162

-429.613

-245.483

-72.532

-43.899

-232.245

-7.727

-120.232

-60.116

-29.478

-33.895

صنع المعدات الكهربائية

7669.239

-817.783

-3041.965

-479.600

-1239.312

-264.151

-159.875

-795.809

-28.142

-392.869

-218.934

-107.357

-123.443

صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع اخر

-248.850

-486.715

-2197.081

-1135.469

5768.923

-220.065

-133.192

-654.644

-23.445

-364.789

-112.394

-89.439

-102.840

949.355

-387.041

166.723

-667.456

664.785

-112.687

-68.202

-185.821

-12.005

-186.794

-62.397

-45.798

-52.661

صنع معدات النقل االخرى

-206.254

-52.703

-400.264

-70.916

829.199

-11.973

-7.246

-38.336

-1.276

-19.846

-9.923

-4.866

-5.595

صنع االثاث

5606.603

518.632

-2857.730

-929.853

-1836.056

-173.870

-17.233

-200.729

-18.523

59.785

-104.107

34.336

-81.253

الصناعات التحويلية االخرى

1533.614

-132.373

-297.733

-56.786

-1338.029

-20.223

688.552

-36.508

-10.464

-162.819

-81.409

-39.920

-45.901

اصالح وتركيب اآلالت والمعدات

2153.872

-108.343

-822.831

-145.783

-873.272

-24.612

-14.896

-78.809

-2.622

-40.799

-20.399

-10.003

-11.502

صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين ،باستثناء االثاث؛
صنع اصناف من القش ومواد الضفر

صنع المنتجات الصيدالنية االساسية والمستحضرات
الصيدالنية

صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف
المقطورة

 .2املناطق األكثرإسهاما في إجمالي حجم التجارة الداخلية:
يبين الجدول رقم ( ،)8قيم املعامل ) (Trاملعتمد على تطبيق املعادلة رقم ( )7املساهمة اإلقليمية في التجارة الداخلية ،ويدل على أن املنطقة الشرقية
ً
تسهم بحوالي ثلث التجارة الداخلية ،ومنطقة الرياض تسهم تقريبا بخمس التجارة الداخلية ،وتسهم كذلك منطقة مكة املكرمة بخمس التجارة الداخلية ،وهكذا
تسهم هذه املناطق الثالثة بما نسبته (  )%70.72من إجمالي التجارة الداخلية.
 .3املناطق األكثرإسهاما في حجم التجارة مقارنة بحجم السكان:
يستعرض الجدول رقم ( ،)8املساهمة النسبية لعدد سكان كل منطقة مقارنة بعدد سكان جميع املناطق في اململكة .وتمثل النسبة املحسوبة الوزن
السكاني لكل منطقة .ويمكن االستفادة من هذه النسبة في املقارنات ،حيث يمكن مقارنتها على سبيل املثال بوزن كل منطقة في التجارة الداخلية ،حيث تدل
النتائج على احتالل منطقة مكة املكرمة املرتبة األولى من حصة إجمالي عدد السكان بنسبة ( ،)%25.98ثم تأتي منطقة الرياض في املرتبة الثانية بحصة بلغت
( ،)%24.95تليها املنطقة الشرقية بنسبة ( )%15.06من إجمالي عدد السكان .وبمقارنة إسهام التجارة بإسهام السكان في نفس الجدول رقم ( )8لكل منطقة من
مناطق اململكة ،يالحظ أن حصة التجارة من أربع مناطق هي أكبر من حصة سكانها؛ وهذه املناطق هي :القصيم ،املدينة املنورة ،املنطقة الشرقية ،وحائل .بينما
العكس هو الصحيح لبعض املناطق األخرى مثل الرياض ومكة املكرمة وعسير.
632

Global Journal of Economics and Business, 9(3) (2020), 618-637

الحبابي & الخطيب

تحليل التوطن في القطاع الصناعي السعودي

 .4تحليل نتائج مضاعف القاعدة االقتصادية (:)EMB
يشير الجدول رقم ( ، )8إلى احتساب مضاعف القاعدة االقتصادية لكل منطقة في اململكة ،وتبين النتائج أن املضاعفات املرتفعة تقع في أقل املناطق
ً
ً
تقدما وخاصة الباحة ( )635.24والجوف ( )133.95وتبوك ( ،)100.80ويمكن تبرير املبالغة في هذه القيم بعدم وجود أي عمالة في معظم األنشطة الصناعية
ً
ً
في تلك املناطق حيث ينعدم تقريبا عدد العمالة في غالبية األنشطة الصناعية في تلك املناطق .في حين تقع املضاعفات املنخفضة في املناطق األكثر نموا وبصفة
خاصة في الرياض ( )3.59واملنطقة الشرقية ( )4.41ويالحظ توفر عمالة صناعية في غالبية األنشطة الصناعية في تلك املناطق؛ وهذه داللة على أن هناك
ً
ً
ً
مبالغة في تقدير املضاعف في املناطق األقل نموا ،وهذا ما يشير إلى أن تأثر اإلستثمار الصناعي في املناطق األقل تقدما ونموا أكبر مما كان عليه في املناطق األكثر
ً
ً
ً
تقدما .وهذا يعني ضرورة توزيع اإلستثمار الصناعي بين مناطق اململكة على أساس أكثر عدال وإنصافا.
جدول ( :)8التجارة الداخلية ) ،(Trحجم السكان ،و مضاعف القاعدة االقتصادية في املناطق اإلدارية حتى عام 2015م
المناطق االدارية

التجارة الداخلية

تعدد السكان

مضاعف القاعدة اإلقتصادية ()EBM

الرياض

19.50

24.95

3.59

القصيم

5.80

4.41

22.57

مكة المكرمة

19.50

25.98

4.88

المدينة المنورة

7.44

6.55

17.47

المنطقة الشرقية

31.72

15.06

4.41

جيزان

2.35

4.96

44.88

نجران

1.31

1.82

92.70

عسير

4.84

6.96

24.32

الباحه

0.24

1.50

635.24

حائل

3.92

2.20

24.70

تبوك

1.31

2.87

100.80

الحدود الشمالية

1.08

1.15

87.38

الجوف

0.98

1.58

133.95

المجموع

100.00

100.00

-

 .5تحليل نتائج بعض املؤشرات اإلضافية ذات الصلة بحساب التوطن الصناعي:
يبين الجدول رقم ( )9القيم املحسوبة لبعض املؤشرات ذات الصلة بحساب توطن األنشطة الصناعية السعودية.
جدول ( :)9معامالت ذات عالقة بالتوطن الصناعي :مؤشر التركز( ،)CIمعامل الترابط ( ،)LCومعامل االرتباط ()CC
األنشطة الصناعية

مؤشر التركز

معامل الترابط

معامل االرتباط

صنع المنتجات الغذائية

0.25

0.83

0.57

صنع المشروبات

0.22

0.82

0.68

صنع المنسوجات

0.30

0.80

0.59

0.35

0.78

0.63

0.38

0.76

0.61

صنع الملبوسات
صنع المنتجات الجلدية والمنتجات
ذات الصلة
صنع الخشب ومنتجات الخشب
والفلين ،باستثناء االثاث؛ صنع

0.36

0.74

0.47

اصناف من القش ومواد الضفر
صنع الورق ومنتجات الورق
الطباعة واستنساخ وسائط االعالم
المسجلة
صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية
المكررة
صنع المواد الكيميائية والمنتجات
الكيميائية
صنع المنتجات الصيدالنية االساسية
والمستحضرات الصيدالنية
صنع منتجات المطاط واللدائن
صنع منتجات المعادن الالفلزية
االخرى
صنع الفلزات القاعدية
صنع منتجات المعادن المشكلة،
باستثناء اآلالت والمعدات
صنع الحواسيب والمنتجات

0.31
0.32

0.90
0.76

0.56
0.61

0.29

0.77

0.38

0.40

0.67

0.42

0.31

0.73

0.66

0.25

0.90

0.6

0.19

0.89

0.66

0.38

0.72

0.46

0.27

0.94

0.59

0.31

0.87

0.56

0.40

0.79

0.66

0.41

0.81

0.61

0.45

0.89

0.61

0.60

0.51

0.45

صنع االثاث

0.39

0.75

0.7

الصناعات التحويلية االخرى

0.28

0.84

0.63

اصالح وتركيب اآلالت والمعدات

0.75

0.38

0.59

المجموع

0.23

االلكترونية والبصرية
صنع المعدات الكهربائية
صنع اآلالت والمعدات غير
المصنفة في موضع اخر
صنع المركبات ذات المحركات
والمركبات المقطورة ونصف المقطورة
صنع معدات النقل االخرى

0.63

633

Global Journal of Economics and Business, 9(3) (2020), 618-637

الحبابي & الخطيب

تحليل التوطن في القطاع الصناعي السعودي

ً
ويالحظ من خالل الجدول السابق أن مؤشر التركز الكلي لجميع األنشطة ) (Concentration indexهو ( )0.23وهي قيمة منخفضة نسبيا؛ كما يالحظ
أن أعلى قيمة ملؤشر التركز هي ( )0.75لنشاط إصالح وتركيب اآلالت واملعدات ،لذا فالتركز املكاني لهذه الصناعة عالي ،بينما نجد أن أدناه يأخذ القيمة ()0.19
ً
ً
لصنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى مما يعني أن تركز هذه الصناعة منخفض إقليميا .ويعرض الجدول رقم ( )9أيضا معامل الترابط الصناعي (Linkage
ً
) ،coefficientفنجد أن معامل الترابط مرتفع في صناعة منتجات املعادن املشكلة ()0,94؛ في حين نالحظ أنه منخفض جدا في نشاط إصالح وتركيب اآلالت
واملعدات ( .)0.38كما يتضمن الجدول رقم ( ، )9تقدير معامل االرتباط ) (Correlation coefficientبين توزيع السكان في املناطق والعمالة في تلك املناطق
لكل األنشطة الصناعية .حيث تظهر التقديرات أنه ال يوجد توزيع متوازن بين مناطق اململكة وأن أعلى قيمة ملعامل االرتباط هي لصنع األثاث بتقدير ()0.70
ً
بينما تظهر بعض الصناعات األخرى بتقدير معامل إرتباط أقل ،مما يعني أنها أقل توازنا في توزيع تلك الصناعات بين املناطق .وعلى كل حال ،فإن تقدير معامل
ً
االرتباط اإلجمالي للقطاع الصناعي هو ( )0.63وهي نسبة تعد منخفضة نسبيا.
 .6تحليل نتائج املعايرة والبعد اإلقليدي ملؤشرات التوطن والتصديروحجم التجارة الداخلية:
يهدف استخدام البعد اإلقليدي إلى ترتيب املناطق في اململكة حسب أهميتها في توطين الصناعة .وقد تم تطبيق مفهوم البعد اإلقليدي وقياسه باالعتماد
على ثالثة متغيرات  :حجم التجارة الداخلية ،ومعامل التوطن ،ومعامل التصدير (معامل القاعدة التصديري) .وفي املرحلة األولى ،تم إيجاد معامل التوطن املرجح
و معامل التصدير املرجح بنسبة التمويل في النشاط إلى إجمالي التمويل (رأس املال) في جميع األنشطة ،وذلك بترجيح كل قيمة ملعاملي التوطن والتصدير لكل
نشاط صناعي في منطقة معينة في النسبة املوزونة من إجمالي التمويل لنفس النشاط ،وفي املرحلة الثانية تمت معايرة املتغيرات املرجحة بالقسمة على القيمة
العظمى لكل متغير مرجح  .وفي املرحلة الثالثة تم حساب البعد اإلقليدي عن الهدف ثم جمعت األبعاد اإلقليدية .وفي املرحلة الرابعة ،تم إعطاء ترتيب لألبعاد
اإلقليدية حسب قيمتها ،وكان الترتيب رقم واحد مقابل القيمة األصغر للبعد اإلقليدي باعتباره األقرب إلى إلى الهدف (املنطقة الشرقية) والترتيب الثالث عشر
للمنطقة األبعد عن الهدف (منطقة الرياض) .ولهذا الغرض فقد تم استخدام الصيغة التالية الحتساب البعد اإلقليدي (الخطيب :)1999
𝐷 = √(𝑋1 − 𝑌1)2 + (𝑋2 − 𝑌2)2 + (𝑋3 − 𝑌3)2

تشير نتائج الجدول رقم ( )10أدناه ،إلى أن املنطقة الشرقية قد حققت الترتيب األول من بين مناطق اململكة اإلدارية بالنسبة ملؤشرات توطن األنشطة
الصناعية وحجم تجارتها ،بينما جاءت منطقة املدينة املنورة في املرتبة الثانية حيث حققت األفضيلة ملعامل التصدير .إال أن منطقة الرياض جاءت في املرتبة
األخيرة ،ويمكن أن ُيعزى ذلك إلى كبر حجم وارداتها ذي القيمة السالبة ملعامل التصدير والذي استبعد عند تحديد القيمة العظمى للمعامل.
جدول ( :)10التجارة الداخلية ،مرجح معامل التوطن ومرجح معامل التصدير من إجمالي التمويل في املناطق اإلدارية (املعايرة والبعد اإلقليدي)
المناطق االدارية

التجارة الداخلية

الرياض

مرجح معامل التوطن

مرجح معامل التصدير

التجارة الداخلية

من إجمالي التمويل

من إجمالي التمويل

(المعايرة)

مرجح معامل التوطن

مرجح معامل التصدير

من إجمالي التمويل

من إجمالي التمويل

(المعايرة)

(المعايرة)

البعد عن المعايرة

الترتيب

19.50

0.70

-8435.86

0.61

0.34

-0.84

1.99

13.00

القصيم

5.80

0.54

-1009.65

0.18

0.26

-0.10

1.56

9.00

مكة المكرمة

19.50

0.84

-3731.83

0.61

0.41

-0.37

1.54

7.00

المدينة المنورة

7.44

2.06

2947.73

0.23

1.00

0.29

1.04

2.00

المنطقة الشرقية

31.72

1.53

10024.45

1.00

0.74

1.00

0.26

1.00

جيزان

2.35

0.72

54.05

0.07

0.35

0.01

1.51

4.00

نجران

1.31

0.71

-81.28

0.04

0.34

-0.01

1.54

8.00

عسير

4.84

1.14

620.37

0.15

0.55

0.06

1.34

3.00

الباحه

0.24

0.91

-2.29

0.01

0.44

0.00

1.52

5.00

حائل

3.92

0.40

-306.70

0.12

0.20

-0.03

1.57

12.00

تبوك

1.31

0.60

-106.09

0.04

0.29

-0.01

1.56

10.00

الحدود الشمالية

1.08

0.71

47.40

0.03

0.35

0.00

1.53

6.00

الجوف

0.98

0.64

-20.30

0.03

0.31

0.00

1.56

11.00

 .7التحليل العنقودي ملؤشرات معاملي التوطن والتصديروحجم التجارة الداخلية:
يعتمد التحليل العنقودي على اعتبار ثالثة مؤشرات للتوطن الصناعي :حجم التجارة الداخلية ،ومعامل التوطن ،ومعامل القاعدة التصديري (معامل
ً
ً
التصدير) ،وإجراء تحليل عنقودي لها بحيث تم تقسيم املناطق إلى ثالثة عناقيد ،بحيث يكون التباين أصغريا داخل العنقود ،وأعظميا بين العناقيد ،وقد أظهر
التحليل أن العنقود رقم ( )1هو األفضل ً
بناء على قيم مؤشراته.
ويظهر من الجدول رقم ( )11أدناه ،أن العنقود األول يتكون من منطقتين هما (منطقة الرياض ،واملنطقة الشرقية) وهو العنقود األفضل ملؤشرات
ً
ً
التوطن ،ومعامل القاعدة التصديري (معامل التصدير) ،وحجم التجارة الداخلية ،وتم ترتيب البيانات بالجدول وفقا للعناقيد ووفقا للمناطق األقرب ملركز
العنقود ثم التي تليها ،بينما جاء العنقود الثاني (العنقود رقم )2به عشر مناطق هي (جيزان ،نجران ،القصيم ،الحدود الشمالية ،تبوك ،الجوف ،حائل ،الباحة،
عسير ،مكة املكرمة) وهو العنقود األقل في الكفاءة من العنقود األول بالنسبة ملؤشرات التوطن الثالث ،ثم العنقود األخير وهو العنقود الثالث الذي به منطقة
واحدة وهي منطقة املدينة املنورة والتي تعد مركز العنقود الثالث.
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جدول ( :)11التحليل العنقودي ملؤشرات التوطن وتقسيمها لثالثة عناقيد ومسافة كل منطقة بمركز العنقود الخاص بها
رقم العنقود
1

2

3

المناطق اإلدارية

المسافة لمركز العنقود

الرياض

0.29

المنطقة الشرقية

0.29

جيزان

0.08

نجران

0.10

القصيم

0.11

الحدود الشمالية

0.11

تبوك

0.12

الجوف

0.12

حائل

0.15

الباحه

0.16

عسير

0.20

مكة المكرمة

0.58

المدينة المنورة

0.00

النتائج والتوصيات:
أهم نتائج الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى تحديث والتثبت من نتائج التوطن الصناعي لدراسة الخطيب والدخيل ( )1999من خالل تتبع التغيرات التي طرأت على املتغيرات
الصناعية :عدد املصانع ،حجم العمالة ،ورأس املال عبر تطبيق نظرية " القاعدة االقتصادية " و"نظرية التوطن الصناعي" لوصف وتحليل توزيع الصناعات بين
املناطق املختلفة في اململكة العربية السعودية واستخدمت مقاييس إحصائية لقياس التوطن هي( :معامل التوطن الصناعي ،مضاعف القاعدة التصديري
(الصادرات الصناعية) ،ومعامل التجارة الداخلية ،مضاعف القاعدة االقتصادية ،مؤشر التركز ،معامل الترابط ،ومعامل االرتباط) على ثالث عشرة منطقة
ً
ً
من مناطق اململكة و ثالثة وعشرين نشاطا صناعيا ،وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 .1يوجد تنوع وتوسع ملحوظ في األنشطة الصناعية السعودية مقارنة بدراسة الخ طيب والدخيل ( )1999السابقة.
ً
 .2ما زال توطن الصناعة السعودية ملحوظا في ثالث مناطق رئيسة هي الرياض ومكة املكرمة واملنطقة الشرقية.
 .3تحتل املنطقة الشرقية الصدارة في تصدير واستيراد معظم املنتجات الصناعية.
ً
 .4تسهم املنطقة الشرقية بحوالي ثلث التجارة الداخلية ،وتسهم كل من منطقتي الرياض و مكة املكرمة بخمس تلك التجارة تقريبا.
 .5سعت الدراسة إلى تحديث إطارها الزمني ليتجاوز العام 2015م ،ولكن معظم البيانات توقفت عن الصدور ،وغير متاحة للتحديث ملا بعد العام املذكور.
التوصيات:
وبناء على النتائج السابقة توص ي الدراسة بما يلي:
للوصول
إلى اكتفاء ذاتي محلي يسهم في خلق وظائف جديدة.
 .1بناء على النتيجة  ،1توص ي الدراسة بتحديث الصناعات املحلية وتنوعها بشكل أكبر
ً
ً
ً
 .2بناء على النتيجة  ،2توص ي الدراسة بتوزيع مواقع الصناعات السعودية على املناطق املختلفة توزيعا عادال ومنصفا بشكل يلبي احتياجات سكانها وقاطنيها،
ويتناسب مع احتياجاتهم بطريقة تقلل من تكاليف النقل واالنتقال بين املدن.
 .3بناء على النتيجة  ،3توص ي الدراسة بالعمل على تحقيق التوازن في توزيع األنشطة الصناعية السعودية بين املناطق املختلفة.
 .4بناء على النتيجة  ،4توص ي الدراسة بإشراك املناطق السعودية كافة بالتجارة الداخلية بما يتناسب مع مواردها االقتصادية ووزنها السكاني.
 .5بناء على التوصية  ،5تحديث ونشر البيانات الرسمية الالزمة لحساب مؤشرات التوطن الصناعي ،لفائدة تلك املؤشرات في تحقيق التنمية املتوازنة.
كما توص ي هذه الدراسة لتحقيق أهداف خطط التنمية االقتصادية ،بما يلي:
ً
ً
 .1السعي نحو خلق ترابط صناعي أكثر عدال بين مناطق اململكة مقارنة بعدد سكانها.
 .2استغالل املوارد املتاحة بشكل أمثل في املناطق لتوفير فرص عمل وخلق صناعات تخدم املنطقة.
 .3القيام بمزيد من الدراسات والبحوث حول موضوع التوطن الصناعي ألهميته في صياغة وتنفيذ خطط التنمية االقتصادية املستدامة.

املراجع:
أوال :املراجع العربية:
 .1الخطيب ،ممدوح عوض " .) 2010( .أثر التنويع على النمو في القطاع غير النفطي السعودي" .املجلة العربية للعلوم اإلدارية ،مج ،18ع.231-203 :12:
 .2الخطيب  ،ممدوح " .)1999( .محددات التركز الصناعي في اململكة العربية السعودية" .الجمعية العربية للبحوث االقتصادية.129 – 97 :15 :
 .3الخطيب ،ممدوح" .)1999( .مؤشرات تقييم األداء باستخدام البعد اإلقليدي ،تطبيق على القطاع الصناعي السعودي" .مجلة دراسات الخليج والجزيرة
العربية ،العدد.185-149 :82
 .4بامخرمة ،أحمد سعيد" .)2001( .اقتصاديات الصناعة" .خوارزم العلمية للنشر والتوزيع ،جدة.
 .5الشعبي ،عمر وآخرون" .)1993( .التوطن الصناعي والتنمية اإلقليمية ،دراسة تطبيقية عن اململكة العربية السعودية" .املهندس ،املجلد ،6العدد.1
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.73 – 37 :2 : مجلة جامعة امللك عبد العزيز." " قياس التركز الصناعي في اململكة العربية السعودية.)1989(  و بامخرمة أحمد سعيد. مجمد صديق، زين.6
.580 – 564 :98 ع: مجلة العلوم التربوية والنفسية." "قياس التركز الصناعي في قضاء املدائن.)2013( . هدى، عبد القادر.7
.128 – 67 :25 : مجلة البحوث والدراسات العربية." "الخصائص الجغرافية للصناعات التحويلية في دولة الكويت.)1996(. عبيد سرور، العتيبي.8
. االسكندرية. الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع." "االقتصاد الصناعي بين النظرية والتطبيق.)1998( . عبد القادر محمد عبد القادر، عطية.9
. عمان. دار وائل للنشر،" "االقتصاد الصناعي.)2005( . مدحت، القريش ي.10
. الرياض، دار املريخ للنشر. تعريب فريد بشير طاهر. اقتصاديات الصناعة.)1994( . روجر، كالرك.11
 كلية العلوم االقتصادية, أطروحة دكتوراه." صناعة األدوية في الجزائر: دراسة حالة، "أثر السياسات القطاعية على هيكل الصناعة.)2016( . خطاب، مراد.12
. الجزائر، جامعة بسكرة،والتجارية وعلوم التيسيير
.)2014 – 2010( : خطة التنمية التاسعة. وزارة االقتصاد والتخطيط: اململكة العربية السعودية.13
.2016  اإلحصائية الصناعية للربع األول من عام. التقارير واإلحصائيات. املركز اإلعالمي. وزارة التجارة واإلستثمار: اململكة العربية السعودية.14
. التقرير الواحد والخمسون. التقارير االقتصادية. الهيئة العامة لإلحصاء: اململكة العربية السعودية.15
: املراجع األجنبية:ثانيا
[1]

Davidson, Lawrence S. and Schelter, William, A.(1973): “An Economic Base Multiplier for Atlanta”. Atlanta Economic
Review, Vol.23, no.4, July/August,52-54.

[2]

Duraton , G. and al. (Eds)(2015), "Handbookof Regional and Urban Economics 5".North Holland.

[3]

Frederich, C.I. (1929). “Alfred Weber’s Theory of Location of Industries”. University of Chicago. Edited by Frederich, C.I.

[4]

Gibson, L.J,Worden M.A(1981), "Estimating the Economic Base Multiplier: A Test of Alternative Procedures". Economic
Geography, 57(2), 146–159.

[5]

Haig, Robert Murray (1928). “On the Regional Plan of New York”.

[6]

Hoare, A.G (1983) “The Location of Industry in Britain”, Cambridge University Press.

[7]

Isserman, A.M. (1977), "The Location Quotient Approach to Estimating Regional Economic Impacts", Journal of the
American Institute of Planners, 43(1): 33–41.

[8]

Alkhatib, M. A, AL-Dakhil, Kh. (1999). “Locational Analysis of the Saudi Manufacturing Sector”. J. KAU :Econ & Adm., 13(2):
41-62.

[9]

Kingdom of Saudi Arabia: Ministry of Industry and Electricity, Industrial Affairs Agency, (1995) Industrial Statistical
Bulletin, Riyadh.

[10] Krikelas, A.C.(1992). "Review of Economic Base Literature" .Economic Review, Federal Reserve Bank of Atlanta.
July/August: 16-29.
[11] Krumme, G. (1968), "Werner Sombart and the Economic Base Concept", Land Economics, 44(1):112–116.
[12] Leven, C.L. (1956), "Measuring the Economic Base", Papers in Regional Science, 2(1): 250–258.
[13] Malizia, Emil and others. “Understanding Local Economic Development”.(2020). Second Edition. Routledge.
[14] Mary, E. .E. (2007). "Regional and Urban Economics and Economic Developmeent, Theory and Methods" CRC Press.
[15] Moretti, E. (2010), "Local Multipliers", American Economic Review, 100(3): 1–7.
[16] Nijkamp, P. (Eds) (1987), "Regional Economic". North Holland.
[17] Richardson, H.W.(Eds) (1970), " Regional Economics_A Reader". Palgrave. Macmillan, UK.
[18] Stilwell, F.J (1972). "Regional Economic Policy". Macmillan Education, UK.
[19] Temple, M. (1994)." Regional Economics". Macmillan Education, UK.
[20] Thulin Peter “(2004). “Local multiplier and Economic Base Theory” .Working Paper, Sweden Entrepreneurship Forum.

636

Global Journal of Economics and Business, 9(3) (2020), 618-637

الحبابي & الخطيب

تحليل التوطن في القطاع الصناعي السعودي

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

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

Locational analysis of the Saudi manufacturing sector
Maryam Ibrahim AL-Hababi
Master in Economics, KSA
mara_ksu@yahoo.com

Prof. Dr. Mamdouh Awad Alkhatib
Former Professor at The College of Business Administration, Department of Economics, King Saud University, KSA
khatibm@gmail.com
Received: 19/8/2020

Revised: 19/9/2020

Accepted: 24/10/2020

DOI: https://doi.org/10.31559/GJEB2020.9.3.10

Abstract: This study aimed to track changes of some variables related to the industrial location in Saudi Economy such
as: number of factories, size of employment, and capital during the period (2006-2015). The research applied the
“Economic Base Theory” to describe and to analyze the distribution of manufacturing industries between different
regions in the Kingdom of Saudi Arabia. The study applied some indicators to measure the manufacturing sector location
such as: location coefficent, regional excess supply and demand, economic base multiplier, regional weight of local trade,
concentration index, linkage coefficient, coefficient of correlation. The study applied also the methodology of Euclidian
distance and and the stratification analysis as additional approach to quantify the industrial location.
This study applied the same methodology of (Alkhatib and AL-Dakhil, 1999) ‘research and updated the studied period.
Some additional indicators are used to emphasis this methodology to give more reliability to its results.
The results of the study showed that despite the noticeable expansion and diversification of industrial activities, the
same results are still localizing Saudi industry in three main regions: Riyadh, Makkah Al-Mukarramah and the Eastern
Region. The study also highlighted that about a third of the internal trade is contributed by the Eastern Region,
approximately a fifth of which is contributed by Riyadh and another fifth by Makkah Al-Mukarramah.
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امللخص:
هدف هذا البحث إلى دراسة أثر الصدمات اإليجابية والسلبية على تقلبات عوائد بوصة الكويت وسوق دبي املالي ،وذلك خالل الفترة املمتدة
من  2يناير  ،2019إلى غاية  20أغسطس  .2020املنهجية :املفاضلة بين نماذج  GARCHاملتماثلة وغير املتماثلة ً
بناء على عدة معايير .النتائج:
أفضل نموذج يمكنه تمثيل تقلبات عوائد أسعار األسهم في بورصة الكويت وسوق دبي املالي هو نموذج ) ، GARCH (1,1نموذج )،TGARCH(1,1
على التوالي .الخالصة :الصدمات اإليجابية والسلبية لها تأثير متماثل على تقلبات األسعار في بورصة الكويت ،وأن الصدمات اإليجابية والسلبية لها
تأثير غير متماثل على تقلبات عوائد األسعار في سوق دبي املالي .
الكلمات املفتاحية :بورصة الكويت؛ سوق دبي؛ أسعار األسهم؛ التقلبات؛ نماذج .GARCH

املقدمة:
تعد األسواق املالية من أهم ركائز االقتصاد في أي بلد ،فالسوق املالي هو سوق يتم فيه تداول واحد أو أكثر من األصول املالية .حيث يعقد
املتداولون اتفاقيات لشراء أو بيع أصول مالية معينة بدرجة عالية من الشفافية في األسعار وأحجام الطلب .حيث أنها تتأثر بالصدمات الداخلية
والخارجية ،اإليجابية منها والسلبية التي تتشكل من خاللها التقلبات ،ووجود هذه التقلب ات في الكثير من السالسل غير محبذ من قبل املستثمرين
وصناع القرار ألنها تخلق نوع من انعدام الثقة في التعامالت املالية واالقتصادية.
ً
ً
خالل السنوات املاضية ،أصبحت نمذجة تقلبات السالسل الزمنية املالية والتنبؤ بها مجاال خصبا للبحث ،والتقلب يعني التباين املشروط لعائد
األصول األساس ي ( ،)Tsay, 2010ومن الخصائص الشائعة في عوائد األصـول أنها تحتوي على تقلبات عنقودية ،وهذا يعني أن التقلبات قد تكون مرتفعة
لفترة معينة ومنخفضة لفترات .وأنها تتطور مع مرور الزمن بشكل مستمر لكن ليس إلى ما ال نهاية .وتتفاعل هذه التقلبات بطريقة مختلفة مع زيادة
كبيرة في األسعار أو انخفاض كبير في األسعار ،وهو ما يطلق عليه تأثير الرافعة املالية ).(Kumari, 2012
ً
مفهوما ً
مهما للعديد من الدراسات االقتصادية واملالية ،ومن املميزات الخاصة بالتقلبات أنه ال يمكن مالحظتها بشكل مباشر،
تعتبر التقلبات
حيث أن السالسل الزمنية املالية تمتاز بنوع من عدم الثبات أي أن هناك فترات زمنية تحتوي على تقلبات وتليها فترات من الهدوء ،فالسالسل الزمنية
املالية ،مثل أسعار األسهم وأسعار الصرف وما إلى ذلكً ،
غالبا ما تحتوي على التقلبات العنقودية ،أي أن الفترات التي تكون فيها األسعار متقلبة لفترة
زمنية ممتدة يتلوها فترات تتسم بالهدوء النسبي (.)Damodar and Gujorati, 2009
يتمثل أحد الجوانب الرئيسية لألسواق املالية في نمذجة تقلبات السوق املالية الناجمة عن أهميتها كمؤشر للتقلبات الديناميكية في أسعار
ً
مقياسا لعدم اليقين للتغيرات في أسعار األصـول وقد استخدمه )Markowitz(1952
األسهم ( ،)Raja and selvam, 2011وبالتالي يعتبر التقلب
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كمقياس للمخاطرة ،وخالل العقود الثالث املاضية كانت هناك حاجة مستمرة الكتشاف القياس الدقيق لهذه التقلبات ً
نظرا لدورها الحيوي في تسعير
األصـول وإدارة املخاطر والحوافظ املالية ). (Goudari, 2011; Ezzat, 2012 ;Gokbulut and pekkaya, 2014
ويعتبر تقدير العائد واملخاطر أحد األهداف الرئيسية للخبراء املاليين واألكاديميين وواضعي السياسات وال سيما قياس املخاطر .وبالتالي ،تتنافس
ً
مؤشرا على املخاطرة .خالل العقود الثالث املاضية اعتمدت الكثير من الدراسات
البيانات املالية إليجاد نماذج رياضية مالئمة لتقدير التقلبات التي تعد
على نمذجة التقلبات الشرطية اللتقاط تقلبات العائد من األسـواق املالية ).(Al-Najjar, 2016
إن وجود التقلبات في الكثير من السالسل املالية يجعل نماذج بوكس جينكنز غير مالئمة ،هذا بدوره يتطلب استخدام نماذج تحليلية يمكنها
نمذجة تلك التقلبات التي تحدث خالل فترات التداول وتعمل على تحليلها وتفسيرها ،ومن هذه النماذج نموذج االنحدار الذاتي املشروط بعدم ثبات
التباين ( )ARCHواملقترح من قبل ) Engle )1982وكذلك النموذج املعمم وهو نموذج االنحدار الذاتي املشروط بعدم ثبات التباين املعمم ()GARCH
واملقترح من كل ) ،Bollerslev (1986وكذلك النماذج املشتقة منها مثل  PGARCH, IGARCH, EGARCHوغيرها ،ويعد نموذج  ARCHوخاصة شكله
املعمم  GARCHهو حجز الزاوية ملعالجة التقلبات العنقودية في السالسل الزمنية املالية (.)Paolella, 2019
تعد بورصة الكويت وسوق دبي املالي من األسواق املالية الهامة في الوطن العربي ،ويتمتع هذين السوقين بالتقلبات في عوائدها التي تحتاج الى
دراسة وتفسير .وتتمحور مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي:
ما أثرالصدمات اإليجابية والسلبية على تقلبات عوائد بورصة الكويت وسوق دبي املالي؟
لذا يهدف هذا البحث إلى املقارنة بين بورصة الكويت وسوق دبي املالي من حيث تحديد النموذج املناسب من نماذج عائلة  GARCHالذي يمثل
التقلبات في عوائد كل من السوقين .وتفسير طبيعة ومكونات النموذج املالئم لهذه التقلبات لتوضيح أثر الصدمات اإليجابية والسلبية على تقلبات
عوائد كل سوق.
الدراسات السابقة:
ً
يوضح الجدول أدناه ملخصا لبعض الدراسات السابقة التي تناولت دراسة نمذجة عوائد األسواق املالية باستخدام نماذج :GARCH
أهم النتائج

األسلوب

الدولة

نموذج ) EGARCH (1,1هو األفـضل
في نمذجة عوائد األسهم

GARCH, IGARCH,
EGARCH, GARCH-M

زيمبابوي

نموذج  IGARCHهو األفضل في
تقدير عوائد األسهم

GARCH, IGARCH,
EGARCH, CGARCH

نموذجي  EGARCHو TGARCHهي
األفضل في نمذجة تقلب أسعار
األسهم
 EGARCHهـو األفضل في نمذجة
عوائد األسهم النيجيرية
نموذج  EGARCHهــو األفضل في
نمذجة عوائد األسهم

ARCH family Models
)(13 Model

السنة

الباحث

الفترة

نموذج  GARCHاملتماثلة هو األمثل في
نمذجة عوائد األسهم في بورصة عمان
وجد أن سوق جنوب إفريقيا والسوق
الصيني لهما نفس التقلبات يرجع ذلك
إلى التجارة املتبادلة بين البلدين.
هناك تباين في تقلبات عوائد األسهم،
وأن معدل التقلبات حوالي  %87مما
يؤكد ارتفاع عوائد الخطر في
االستثمارات.
نموذج  IGARCHهو األفضل في
نمذجة عوائد األسهم
نموذج ) EGARCH (1,1هـو األفضل
في نمذجة عوائد األسهم
نموذج ) GARCH (1,1هـو األفضل في
نمذجة عوائد البورصة النيجيرية
النماذج غير املتماثلة أفضل من

GARCH, EGARCH,
TGARCH
GARCH, EGARCH

GARCH, EGARCH

)GARCH (1,1

2019

Bonga, W. G.

يناير  – 2010يناير 2019
2018

الهند

Rastogi et al.

2018
الهند
 1يناير  2011حتى  1يناير 2017
2017
نيجيريا
 4يناير  13 – 2012أغسطس 2015
زيمبابوي
2016
 19فبراير  31 – 2009ديسمبر 2014
2016
األردن
 1يناير  31 – 2005ديسمبر 2014
2016
جنوب إفريقيا والصين
يناير  – 1998أكتوبر 2014

Kumari, S.

Ekong and Onye

Murekachiro, D.

AL. NAJJAR, D.

Cheteni, P.

GARCH

2015
كينيا
 1يناير  10 – 2002أكتوبر 2010

Koima et al.

GARCH, TGARCH,
IGARCH, EGARCH

2013
الهند
 14إبريل  31 – 2003ديسمبر 2008
2013
مقدونيا
 4يناير  31 – 2005أكتوبر 2011
2013
نيجيريا
يناير  – 1985ديسمبر 2011
2011
السودان

Sirinivasan, K.

GARCH, GARCH-M,
EGARCH, PGARCH
GARCH, GARCH-M,
EGARCH, TGARCH
GARCH, GARCH-M,

Bucevska, V.

Adesina, K. S.

Ahmed and Suliman
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النماذج املتماثلة في نمذجة عوائد
األسهم
وجود صدمات كبيرة غير متماثلة على
تقلبات عوائد األسهم اليومية وغير
موجودة في عوائد األسهم األسبوعية
وأن نموذج  EGARCHيوفر تنبؤات
يومية أفضل وخاصة قبل أحداث
سبتمبر  2000مقارنة بما بعدها
نموذج  EGARCHهـو النموذج األمثل
في نمذجة عوائد األسهم
نموذج ) EGARCH (1,1هـو األكـثر
ً
نجاحا في التنبؤ بمؤشر سوق األوراق
املالية

EGARCH, TBARCH,
PGARCH

 2يناير  30 -2006نوفمبر 2010

GARCH, IGARCH,
GARCH-M, TGARCH,
EGARCH

2004
البرتغال
 2يناير  23 – 1995نوفمبر 2001

2003
سلوفاكيا
 1أغسطس  27 – 1997ديسمبر 2002
2002
االحتالل االسرائيلي
 20أكتوبر  31 – 1995مايو 2005

GARCH, EGARCH,
TGARCH
GARCH, EGARCH,
PGARCH, TGARCH
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Caiado, J.

Gazda and Vyrost

ALberg et al.

تتعدد الدراسات السابقة التي تتناول نمذجة التقلبات في االسواق املالية ،لكن في هذا البحث سلطنا الضوء على سوقين ماليين من االسواق
العربية املشهورة للمقارنة بينهما وتحديد النموذج املناسب ملعرفة أثر الصدمات اإليجابية والسلبية على عوائد كل منهما على حده.

منهجية الدراسة:
يركز هذا البحث على نماذج عائلة  GARCHلنمذجة تقلبات عوائد أسعار األسهم في بوصة الكويت وسوق دبي املالي ،لذلك سيتم استخدام
نموذج  GARCHوبعض امتداداتهً .
غالبا ما يكون نموذج  ARMAمفيد في نمذجة بيانات السالسل الزمنية بشكل عام ،لكن ال بد من توفر شروط لبواقي
النموذج:
 .1متوسط األخطاء يساوي الصفر E ( t ) = 0

 .2تباين األخطاء متجانسة (التباين ثابت مع اختالف الزمن) V (t ) =  2
 .3ال يوجد ارتباط ذاتي بين األخطاء COV (t , t −1 ) = 0
يمكن تسكين السلسلة في املتوسط ولكن من الصعب تسكينها في التباين (ثبات التباين) خاصة عند تحليل السالسل الزمنية املالية .حيث أن
عدم ثبات التباين يشير إلى وجود تقلبات في السلسلة الزمنية ،وملعالجة مشكلة التقلبات اقترح ) Engle (1982نماذج االنحدار الذاتي املشروطة بعدم
تجانس تباين البواقي (األخطاء)  ARCH Modelsوذلك لحل املشكلة التي تعاني منها نماذج  ARMAخاصة في السالسل الزمنية املالية ،وبعد تحديد وجود
تأثيرات  ARCHتم تطوير نماذج االنحدار الذاتي املشروطة بعدم تجانس تباين البواقي املعممة  .GARCH Modelsلذا سنتطرق فيما يلي إلى نموذج
 ARMAوالذي سيتناول معادلة املتوسط املشروط ،ونماذج عائلة  GARCHوالتي ستتناول معادلة التباين املشروط .
 .1نموذج :ARMA
لقد اقترح ) Alexander (2001أن تكون معادلة املتوسط املشروط إحدى الحاالت التالية:
 .1نموذج السير العشوائيrt = c +  t :
 .2نموذج االنحدار الذاتي من الدرجة األولى rt = c +  rt −1 +  t :
 .3أي من نماذج . ARMA
 : rtهي سلسلة العوائد في السالسل املالية : C ،متوسط العوائد.
وفي هذا البحث سنعتمد نموذج  ARMAليمثل معادلة املتوسط املشروط ،حيث اقترح ) Box and Jenkins (1976نموذج االنحدار الذاتي
واملتوسطات املتحركة  ARMAويشار إليه ) ARMA (p,qوهو على النحو التالي:
q

p

y t =  +  i y t −i −   j  t − j +  t
j =1

i =1

p (B ) y t = q (B ) t
وعند تسكين السلسلة في املتوسط يسمى النموذج بنموذج االنحدار الذاتي التكاملي واملتوسطات املتحركة  ARIMAويشار إليه )ARIMA (p, d, q
وهي على النحو التالي:

 p (B ) (1 − B )d y t = q (B )  t
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نموذج :ARCH

إن نموذج االنحدار الذاتي املشروط بعدم تجانس تباين البواقي والذي يعرف بـ ) ARCH (qتم اقتراحه من قبل ( Engle(1982وهو أول نموذج
ارتباط ذاتي مشروط بعدم تجانس تباينات البواقي ،حيث يمكن نمذجة التباين خالل الزمن ،لذلك علينا أن نأخذ بعين االعتبار أن التباين املشروط قد
يكون ً
متأثرا إلى حد كبير بقيم مربعات سلسلة البواقي للفترات السابقة ،ومن خاللها يمكن توضيح عدم التجانس املشروط في بيانات السلسلة وتقديم
ً
تفسيرا الستمرار التقلبات فيها (السعيد .(2006 ،حيث كانت معادلة التباين املشروط كالتالي:
q

 t2 =  0 +   i  t2−i
i =1

حيث أن  t2 :تمثل التباين املشروط 0 ,  i  0 ،

  0وهي معالم النموذج.

 .3نموذج :GARCH
ومما يؤخذ على هذا النموذج في األعمال التطبيقية أن التوسع في قيم ( )pقد ينتج عنه قيم لـ ـ سالبة ( ،)Edward, 2011وهذا يتناقض مع
الشروط التي افترضها بإيجابية املعلمات .وملواجهة هذه املشكلة اقترح ) Bollerslor(1986نموذج االنحدار الذاتي املعمم املشروط بعدم تجانس تباين
البواقي واملعروف بـ ) ،GARCH (p,qيمكن اعتبار نموذج  GARCHامتداد لنموذج  ARMAفي حالة تربيع السلسلة (  )  tباستخدام متوسط غير مشروط
لنموذج  .(Lama et al., 2015) ARMAحيث كانت معادلة التباين املشروط كالتالي:
2

p

q

j =1

i =1

 t2 =  0 +   i  t2−i +   j  t2− j

حيث 0 :
 i  0 , 0وتشير الى معالم   j  0 ، ARCHوتشير الى معالم  ،   i +   j 1 ، GARCHويسمى نموذج
 GARCHبالنموذج املتماثل أي أن الصدمات اإليجابية والسلبية لها نفس حجم التأثير ،ولكن لوحظ على السالسل الزمنية املالية أن الصدمات
اإليجابية والسلبية ستزيد من التقلبات بأحجام مختلفة ،وهذا ما يعرف بأثر الرافعة ) ،(Leverage Effectوعليه تم اقتراح نماذج غير متماثلة تمثلت في
).(EGARCH, TGARCH, PGARCH
 .4نموذج :EGARCH
تعتبر نماذج  EGARCHمن النماذج التي تسمح بعدم التماثل في تأثير الصدمات اإليجابية والسلبية حيث اقترح ) Nelson (1991هذا النموذج
الذي يتميز بإدخال اللوغاريتم على التباين الشرطي والتي تسمح بتجنب القيود اإليجابية على املعامالت   j , iويعرف بنموذج (.EGARCH )p,q
حيث كانت معادلة التباين املشروط كالتالي:

)

p


 t −i
−  i  t −i  +   j Ln ( t2− j
 t −i
  t −i  j =1

q

)

(

Ln  t2 =  0 +   i
i =1

حيث أن   iتمثل معامل عدم التماثل (معامل الرافعة) .إذا كانت   i = 0فالصدمات لها تأثير متماثل ويعود النموذج إلى نموذج ، GARCH
وتــأثير الصــدمات يكــون غيــر متماثــل عنــدما  .  i  0وعنــدما تكــون   i 0تكــون الصــدمات الســلبية لهــا أثــر علــى التقلبــات أكبــر مــن أثــر الصــدمات
اإليجابية .بينما تكون الصدمات اإليجابية لها أثر على التقلبات أكبر من أثر الصدمات السلبية إذا كانت .  i 0
 .5نموذج :TGARCH
اقترح ) (Glosten et al., 1993و ) (Zakoian, 1994نموذج آخر غير متماثل يستخدم لدراسة تأثيرات الرافعة هو نموذج )TGARCH (p, q
ويسمى ً
أيضا بنموذج ) GJR-GARCH (p,qوهو امتداد لنموذج  GARCHمع إضافة حد جديد لقياس عدم التماثل املحتمل ،ومعادلة التباين املشروط
كالتالي:
p

q

j =1

i =1

 t2 =  0 +  ( i +  i d t −i ) t2−i +   j  t2− j
حيث أن:
•

  j ,  i ,iمعالم غير سالبة.

• إذا كانت   i = 0فالصدمات لها تأثير متماثل ويعود النموذج إلى نموذج  ،GARCHوإذا كانت   i  0فالصدمات لها تأثير غير متماثل ،وإذا
  i  0فإن الصدمات السلبية لها أثر في زيادة التقلبات أكبر من أثر الصدمات اإليجابية.
•

 d t −iهي متغير وهمي ) (dummy variableحيث:
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صدمات سلبية (أخبار سيئة) * d t −i = 0, if  t −1 0 ,
صدمات إيجابية (أخبار جيدة) * d t −i = 1, if  t −1  0 ,
فعندما تكون الصدمات إيجابية يكون التأثير على التقلبات هو  ،  iبينما إذا كانت الصدمات سلبية يكون التأثير على التقلبات هو .  i +  i
 .6نموذج :PGARCH
ً
قدم ) (Ding et al., 1993نموذجا يسمى  PGARCHوذلك بإدخال األسس (القوة) لنموذج  GARCHللتعامل مع عدم التماثل ،وهو ال يشبه نماذج
ً
ً
 GARCHحيث تم استخدام نمذجة االنحراف املعياري بدال من نمذجة التباين .هذا النموذج يتيح الفرصة لتقدير معلمة القوة )  ( بدال من فرضها في
النموذج .ويسمى هذا النموذج ب )  PGARCH ( p ,  , qحيث كانت معادلة االنحراف املشروط كالتالي:
 t− j

حيث أن0 :

p

j



+

)



j =1

−  i  t −i

t −i

(

q

 t =  0 +   i
i =1

 ,  i ,  j  0 ,  0وإذا كانت   = 2نعود إلى نموذج

0 , i  1 ,

GARCH

العادي ،وإذا كانت

  i = 0يكون النموذج غير متماثل.
 .7نموذج :IGARCH
تم اقتراح هذا النموذج من قبل ) (Engle and Bollerslev, 1986هو نموذج يتعلق بوجود جذر الوحدة ) (Unite Rootفي سلسلة التباين
الشرطى ،لهذا يتميز بأن لها تأثير ثابت في معادلة التباين ،وهذا يعني أن كل صدمة (إيجابية أو سلبية) على التباين الشرط الحالي سوف تنعكس على كل
القيم املستقبلية املتوقعة ويسمى هذا النموذج ) ،IGARCH(p,qومعادلة التباين املشروط كالتالي:
q

q

 t2 =  0 +   i  t2−i +   j  t2− j
i =1

j =1

حيث أن0 :

, i ,  j  0 ,  0

+ j =1

i



تحليل البيانات ومناقشة النتائج:
 .1وصف سلسلة أسعاراألسهم في بورصة الكويت و سوق دبي املالي:
تم استخدام سلسلتين زمنيتين ،األولى تمثل سعر اإلغالق اليومي للمؤشر العام لبورصة الكويت ) ،Boursa Kuwait Index (BKIواألخرى تمثل
سعر اإلغالق اليومي للمؤشر العام لسوق دبي ) .Dubai Market Index(DMIخالل الفترة الزمنية من  2019/1/2حتى ( 2020/8/20باستثناء أيام
عدم التداول ) .حيث تم الحصول على بيانات البحث من املوقع اإللكتروني الرسمي في كال البورصتين ،وتم تحليلها باستخدام البرنامج . Eviews11
Kuwait
6,800

6,400

6,000

5,600

5,200

4,800

4,400
400

350

300

250

200
Dubai

150

100

50

400

350

300

250

200

150

100

50

3,000
2,800
2,600
2,400
2,200
2,000
1,800
1,600

شكل ( :)1املنحنى الزمني ألسعار األسهم
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يتضح من الشكل ( )1أن السلسلتين الزمنيتين ألسعار األسهم لكال املؤشرين غير ساكنة في املتوسط والتباين خالل الفترة الزمنية محل الدراسة.
حيث يؤكد ذلك اختبارات جذر الوحدة ( (ADF, PP, KPSSفي جدول (.)1
جدول ( :)1اختبارات جذر الوحدة ألسعار األسهم
P-Value
KPSS- Test
0.0000

PP- Test
0.4290

ADF- Test
0.4418

BKI

0.0000

0.6870

0.7021

DMI

من أجل الحصول على سلسلة ساكنة لكل مؤشر تم تحويل بيانات السلسلة الزمنية األصلية (أسعار األسهم) إلى

سلسلة عوائد )Returns (R

ً
وفقا للمعادلة التالية. rt = Ln  pt  :
p


t −1



BKIR
RETURN2

RETURN
.010

.06
.04

.008
.02
.00

.006

-.02

.004

-.04
-.06

.002
-.08
-.10

.000
400

350

300

250

400

350

300

250

200

150

100

50

400

350

300

250

200

150

100

50

DMIR
RETURN2

RETURN
.008

.08

.007
.04

.006
.005

.00

.004
-.04

.003
.002

-.08

.001
-.12

.000
200

150

100

50

400

350

300

250

200

150

100

50

شكل ( :)2سلسلة العوائد ومربع العوائد ألسعار األسهم

يتضح من الشكل ( )2أن سلسلة عوائد مؤشر بورصة الكويت ( )BKIRوسلسلة عوائد مؤشر سوق دبي املالي ( )DMIRساكنتين في املتوسط لكنهما
غير ساكنتين في التباين وأن هناك تقلبات واضحة في العوائد .حيث أخذت هذه العوائد ً
قيما موجبة وسالبة ذات أحجام مختلفة ،وكذلك يالحظ أن
ً
ً
وضوحا في سلوك العوائد املربعة ألسعار األسهم والتي عادة ما تقيس عنصر املخاطرة ،حيث يؤكد ذلك اختبارات جذر الوحدة
هذه التقلبات تكون أكثر
( (ADF, PP, KPSSفي جدول (.)2
جدول ( :)2اختبارجذر الوحدة لسلسلة العوائد
P-Value
KPSS- Test

PP- Test

ADF- Test

0.9345

0.0000

0.0000

BKIR

0.6910

0.0000

0.0000

DMIR
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 .2اإلحصاءات الوصفية لسلسة العوائد:
يشير شكل ( )3إلى بعض اإلحصاءات لعوائد أسعار األسهم في املؤشرين ،والتي تعطي معلومات مهمة حول التقلبات التي ظهرت في سلسلة العوائد
حيث وجد أن متوسط العوائد لبورصة الكويت موجب ( ،)0.0000502ومتوسط العوائد لسوق دبي سالب ( . )0.000293-وتبين ً
أيضا أن قيمة
معامل االلتواء سالبة لعوائد كال السوقين ،بمعنى آخر أن عوائد األسعار في بورصة الكويت وسوق دبي خالل الفترة موضع البحث كانت تميل إلى
الهبوط بشكل نسبي ضئيل أكثر من االرتفاع .كذلك وجدنا لعوائد كال السوقين أن معامل التفرطح أكبر من  3وال تتبع التوزيع الطبيعي ،وهذا ما تؤكده
إحصاءة ( )Jarque-Beraالتي تشير إلى أن سلسلة العوائد غير طبيعية التوزيع عند مستوى معنوية .%1
BKIR
140

Series: RETURN
Sample 1 400
Observations 399

120
100

5.02e-05
0.000958
0.047496
-0.096069
0.012201
-3.250829
27.18719

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

10428.73
0.000000

Jarque-Bera
Probability

80
60
40
20

0.04

0.02

0.00

-0.02

-0.04

-0.06

-0.08

0
-0.10

DMIR
120

Series: RETURN
Sample 1 410
Observations 409
-0.000293
0.000231
0.070642
-0.086578
0.014912
-0.956592
12.90815

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

1735.383
0.000000

Jarque-Bera
Probability

100

80

60

40

20

0
0.06

0.04

0.02

0.00

-0.02

-0.04

-0.06

-0.08

شكل ( :)3اإلحصاءات الوصفية لسلسلة عو ائد أسعار األسهم

 .3تحديد معادلة متوسط سلسلة العوائد:
لتحديد معادلة متوسط سلسلة العوائد ،تم إجراء مقارنة بين توليفة من نماذج  ،ARIMAومن جدول ( )3وجدنا أن النموذجان اللذان يمتلكان
أقل قيمة من معايير املقارنة ) (AIC, BIC, HQهما :
• نموذج ) ARIMA (0,1,1يمثل معادلة متوسط سلسلة العوائد لبورصة الكويت:
Mean Equation :

(1 − B ) Ln ( Pt ) = (1 + 0.252612B ) t
rt =  t + 0.252612  t −1

• نموذج ) ARIMA (1,1,1يمثل معادلة متوسط سلسلة العوائد لسوق دبي املالي:
Mean Equation :

(1 + 0.473325 B )(1 − B ) Ln ( Pt ) = (1 + 0.651580B ) t
rt = −0.473325 rt −1 + 0.651580 t −1 +  t
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جدول ( :)3مقارنة بين نماذج  ARIMAلسلسلة العوائد
DMIR
HQ

BKIR

BIC

HQ

AIC

Model
AIC

BIC

-5.576309

-5.564448

-5.584075

-6.001748

-5.989672

-6.009667

)ARIMA (1,1,0

-5.580037

-5.568175

-5.587802

-6.011645

-5.999569

-6.021605

)ARIMA (0,1,1

-5.591610

-5.571419

-5.611025

-5.991613

-6.019564

)ARIMA (1,1,1

-5.571850

-5.554058

-5.583498

-6.004014

-5.985900

-6.015892

)ARIMA (2,1,0

-5.581670

-5.563878

-5.593319

-6.008756

-5.990642

-6.020635

)ARIMA (0,1,2

-5.581576

-5.557853

-5.597107

-6.000760

-5.976608

-6.016598

)ARIMA (2,1,1

-5.581149

-5.557426

-5.596680

-6.000759

-5.976608

-6.016597

)ARIMA (1,1,2

-5.589211

-5.561957

-5.600859

-5.991901

-5.961711

-6.011698

)ARIMA (2,1,2

-6.009726

Prob.

)ARIMA (1,1,1
t-Stat.

Coeff.

Prob.

)ARIMA (0,1,1
t-Stat.

Coeff.

Parameter

0.0000

-5.205731

-0.473325

-

-

-

0.0000

7.487623

0.651580

0.0000

16.09666

0.252612

1
1

 .4اختبارتأثير ARCH-LMللبواقي:
ً
ً
أساسيا وهو أن تكون البواقي ثابتة ال تتغير مع الزمن لذا تم إجراء اختبار تأثير  ARCHللبواقي ،أي عدم
تفترض منهجية بوكس وجينكنز افتراضا
تجانس تباين البواقي  Heteroscedasticityمن خالل فحص مربع البواقي لنموذج ) ARIMA(0,1,1ونموذج ) ARIMA(1,1,1وكشفت النتائج في جدول
( )4عن وجود تأثير  ARCHفي بواقي النموذجين حيث كانت ) . (P-Value < 0.01وبالتالي تستدعي هذه النتيجة استخدام نماذج عائلة .GARCH
جدول ( :)4اختبار ARCH-LMلبواقي نموذج املتوسط
)BKIR: ARIMA (0,1,1

)DMIR: ARIMA (1,1,1
108.7128

F-Statistic

80.68448

F-Statistic

86.17391

Obs*R-Squared

67.36620

Obs*R-Squared

0.0000

)Prob. F (1,406

0.0000

)Prob. F (1,396

0.0000

)Prob. Chi-Square (1

0.0000

)Prob. Chi-Square (1

 .5تحديد نموذج التقلب املناسب:
بعد إثبات وجود تأثير  ARCH-LMفي البواقي ،سيتم املقارنة بين نماذج عائلة  GARCHوهي:
[ARCH,(1), GARCH (1,1), TGARCH (1,1), EGARCH (1,1),
])PGARCH (1,1,1), IGARCH (1,1

مع افتراض أن البواقي تتبع أي من التوزيعات  .(Normal, Student's t, Generalized) :ولتحديد نموذج التقلب املناسب والذي يمتلك أقل قيمة
من معايير املقارنة ) ،(AIC, SC, HQمن خالل جدول ( )5وجدنا أن:
• نموذج ( GARCH )1,1ذو التوزيع  Student's tللبواقي هو النموذج املناسب ألنه يمتلك أقل قيمة للمعايير ،وبالتالي يعتبر األفضل لنمذجة تقلبات
عوائد مؤشر بورصة الكويت.
• نموذج ( TGARCH )1,1ذو التوزيع  Student's tللبواقي هو النموذج املناسب ألنه يمتلك أقل قيمة للمعايير ،وبالتالي يعتبر األفضل لنمذجة
تقلبات عوائد مؤشر سوق دبي.
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جدول ( :)5مقارنة بين نماذج عائلة GARCH
BKIR
Generalized Error Distributions

Model
Normal Distribution

Student’s t Distribution

HQC
-6.741758

SIC
-6.717607

AIC
-6.757596

HQC
-6.810364

SIC
-6.786212

AIC
-6.826202

HQC
-6.420015

SIC
-6.401901

AIC
-6.431893

)ARCH(1

-6.869112

-6.838922

-6.888909

-6.916673

-6.886484

-6.936471

-6.651229

-6.627077

-6.667067

)GARCH(1,1

-6.866372

-6.830144

-6.890129

-6.910792

-6.874565

-6.934549

-6.681945

-6.651756

-6.701743

)TGARCH(1,1

-6.857193

-6.820965

-6.880950

-6.904865

-6.868638

-6.928622

-6.636118

-6.605928

-6.655915

)EGARCH(1,1

-6.819363

-6.801249

-6.831241

-6.882636

-6.864522

-6.894514

-6.359440

-6.347364

-6.367359

)IGARCH(1,1

-6.859392

-6.817127

-6.887109

-6.902100

-6.859835

-6.929817

-6.691184

-6.654956

-6.714941

)PGARCH(1,1,1

-6.144612

-6.114906

-6.164064

-6.176522

-6.146816

-6.195973

-5.878756

-5.854992

-5.894318

)ARCH(1

DMIR

-6.279718

-6.244071

-6.303060

-6.293891

-6.254244

-6.317233

-6.160497

-6.130791

-6.179949

)GARCH(1,1

-6.285130

-6.243542

-6.312363

-6.296195

-6.258607

-6.323428

-6.197762

-6.162115

-6.221104

)TGARCH(1,1

-6.273460

-6.231871

-6.300692

-6.284630

-6.243041

-6.311862

-6.181933

-6.146286

-6.205276

)EGARCH(1,1

-6.226754

-6.202989

-6.242315

-6.246669

-6.222904

-6.262230

-6.010434

-5.992610

-6.022105

)IGARCH(1,1

-6.278652

-6.231123

-6.309775

-6.287354

-6.239825

-6.318477

-6.192251

-6.150663

-6.219484

)PGARCH(1,1,1

 .6تشخيص النموذج املناسب:
بعد تحديد النموذج املناسب لتقلبات عوائد مؤشر بورصة الكويت ومؤشر سوق دبي البد من التأكد من صحة مالئمة النموذج وكفاءته ،ويتم
ذلك من خالل تطبيق اختبار كل من ) (ARCH-LM, Ljung-Boxللبواقي ومربعات البواقي .اختبار  ARCH-LMيشير إلى عدم معنوية وغياب تأثير ARCH
في بواقي نموذجي التقلب وهذا يدل على أن البواقي عشوائية ,ويتضح ذلك من جدول ( .)6ومن خالل جدول ( )7الختبار  Ljung-Boxللبواقي ومربعات
البواقي نجد أنها غير معنوية وهذا يشير إلى عدم وجود ارتباط متسلسل فيها.
جدول ( :)6اختبار ARCH-LMلبواقي نموذج التقلب
)DMIR: TGARCH(1,1,1
F-Statistic
0.010881
Obs*R-Squared
0.010934
)Prob. F(1,406
0.9170
)Prob. Chi-Square(1
0.9167

)BKIR: GARCH(1,1
F-Statistic
0.117340
Obs*R-Squared
0.117898
)Prob. F(1,396
0.7321
)Prob. Chi-Square(1
0.7313

جدول ( :)7اختبار  Ljung-Boxلبواقي نموذج التقلب
p-value

Q-Stat.

Lag

Series

BKIR
p-value

Q-Stat.

Lag

Series

0.631

0.2312

1

Res.2

-

-

1

Res.

0.919

1.4438

5

Res.2

0.157

6.6233

5

Res.

0.998

1.7353

10

Res.2

0.350

10.012

10

Res.

1.000

2.1476

15

Res.2

0.614

11.908

15

Res.

1.000

2.8682

20

Res.2

0.649

16.125

20

Res.

1.000

3.1572

25

Res.2

0.528

22.867

25

Res.

1.000

4.6402

30

Res.2

0.499

28.353

30

Res.

DMIR
0.916

0.0110

1

Res.2

-

-

1

Res.

0.901

1.6051

5

Res.2

0.063

7.2831

5

Res.

0.946

4.0254

10

Res.2

0.188

11.256

10

Res.

0.950

7.2740

15

Res.2

0.442

13.073

15

Res.

0.950

10.855

20

Res.2

0.702

14.405

20

Res.

0.761

19.733

25

Res.2

0.871

15.620

25

Res.

0.880

21.245

30

Res.2

0.924

18.097

30

Res.

مما سبق نستدل على:
• مالئمة نموذج ) GARCH (1,1لنمذجة تقلبات عوائد مؤشر بورصة الكويت.
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• مالئمة نموذج ) TGARCH (1,1لنمذجة تقلبات عوائد مؤشر سوق دبي املالي.
 .7تقديروتفسير النموذج:
تم تقدير معلمات النموذجين باستخدام طريقة االمكان األعظم  ،ومن خالل جدول ( )8نالحظ أن:
• نموذج ( GARCH )1,1ذو التوزيع  Student's tللبواقي هو النموذج املناسب لنمذجة تقلبات عوائد مؤشر بورصة الكويت .ومن خالل تقدير
معلمات النموذج وجدنا ان   ، 1 ،  0موجبة ومعنوية ( .)P-value< 0.05وهذا ما تؤكده املعادلة التالية:
2
 t = 0.00000452+ 0.207566 t2−1 + 0.760738  t2−1
وهذا يعني أن األخبار الجيدة والسيئة (الصدمات اإليجابية والسلبية) لها نفس التأثير (تأثير متماثل) على تقلبات سلسلة عوائد بورصة الكويت .
• نموذج ( TGARCH )1,1ذو التوزيع  Student's tللبواقي هو النموذج املناسب لنمذجة تقلبات عوائد مؤشر سوق دبي .ومن خالل تقدير معلمات
1

النموذج وجدنا ان  1 ،  , 1 ،  0موجبة ومعنوية ( ، )P-value< 0.05وهذا ما تؤكده املعادالت التالية:
V ariance Equation :

 t2 = 0.00000646+ ( 0.064368 + 0.164483 d t −1 ) t2−1 + 0.820312  t2−1
Positive Shock :

 t2 = 0.00000646 + 0.104306  t2−1 + 0.820312  t2−1
Negative Shock :

 t2 = 0.00000646+ ( 0.104306+ 0.164483 ) t2−1 + 0.820312  t2−1

جدول ( :)8تقديرمعالم النموذج األمثل
Parameter

)BKIR : GARCH(1,1
Prob.

Z-Statistic

Std. Error

Coefficient

0.0117

2.520992

1.79E-06

4.52E-06

0.0017

3.134605

0.066217

0.207566

0.0000

13.64448

0.055754

0.760738

0
1
1

)DMIR: TGARCH(1,1
0.0195

2.336116

2.76E-06

6.46E-06

0

0.0319

1.992592

0.052378

0.104368

1

0.0247

2.026429

0.081169

0.164483



0.0000

17.30732

0.047397

0.820312

1

وهذا يشير إلى أن الصدمات اإليجابية والسلبية لها تأثير غير متماثل على تقلبات سلسلة العوائد في سوق دبي املالي وبأحجام مختلفة وأن
الصدمات السلبية لها أثر في زيادة التقلبات أكبر من أثر الصدمات اإليجابية.

الخالصة:
هدف هذا البحث إلى تحديد نموذج مناسب لدراسة أثر الصدمات اإليجابية والسلبية على عوائد بورصة الكويت وسوق دبي املالي ،حيث توصل
البحث الى ان نموذج ( GARCH )1,1ذو التوزيع  Student's tللبواقي هو النموذج املناسب ألنه يمتلك أقل قيمة للمعايير ،وبالتالي يعتبر األفضل لنمذجة
تقلبات عوائد مؤشر بورصة الكويت .وربما يعود السبب الرئيس ي لوجود تماثل في أثر الصدمات اإليجابية والسلبية على بورصة الكويت هو قيام
ً
الحكومة الكويتية بتقديم الدعم املباشر وغير املباشر للشركات املدرجة عند وجود أي تقلبات في االسعار .حيث أن التدخل الحكومي فعاال في عكس
اتجاه هبوط األسعار بعد التعرض للصدمات ،كما ويقلل من تقلبات أسعار األسهم ( .)su y. et al.,2002كما وتوصل البحث إلى أن نموذج ()1.1
 TGARCHذو التوزيع  Student's tللبواقي هو النموذج املناسب لنمذجة تقلبات عوائد مؤشر سوق دبي املالي .وقد يعود السبب الرئيس ي لوجود عدم
تماثل في أثر الصدمات اإليجابية والسلبية على سوق دبي املالي هو وجود لوائح وقوانين تسمح للمستثمرين األجانب باملشاركة في أسواق األسهم
اإلماراتية ().)khedhiri and muhammed, 2011
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Abstract: This research aims to study the impact of positive and negative shocks on stock return volatility in
Boursa Kuwait and Dubai Financial Market, during the period from January 2, 2019 to August 20, 2020.
Methodology: comparison between symmetric and asymmetric GARCH models based on various criteria.
Results: The study concludes that the best model to represent the volatility in stock returns in Boursa
Kuwait, Dubai Financial Market is GARCH (1,1) model, TGARCH (1,1) model, Respectively. Conclusion:
positive and negative shocks, have a symmetrical impact on the stock return volatility in Boursa Kuwait,
whereas they have an asymmetrical impact on the stock return volatility in Dubai Financial Market.
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Abstract: The study aims to determine the effect of e-commerce on the profitability of commercial
companies of Jordan’s economy and to study the magnitude of the effect of e-commerce (whether positive
or negative).
The research population includes the commercial companies that are listed on the Amman Financial
Market for four years (2015-2018), which consisted of (10) Companies that meet the conditions. The
results of the study show that e-commerce practices positively affected the profitability in the commercial
companies, also e-commerce benefits on Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) for
commercial companies in Jordan.
The findings of this study indicate that there is an effect of e-commerce benefits on (ROA) for commercial
companies, where (0.016). Findings also indicates that there is an effect of e-commerce benefits on ROE
for commercial companies, where (0.012).
The researcher suggests developing and improving electronic commerce operations in Jordanian
companies to improve the relationship between the companies and its customers. Which will lead to
improve Jordanian economy rapidly?

Keywords: Electronic Commerce; Profitability; Commercial Companies.

1. Introduction
Since companies compete in various ways with accelerated methods at local, state, and global levels, use of
the Internet has been a boon for consumers. It has made the world a semi-small village and brought it within the
reach of consumers, and thus the Internet has enormously reduced the national restrictions to access the global
market. Hence, it is imperative to assess the effect of changes in the global trade methodology on the systems
companies' profitability.
Trade is known as the earliest communication between communities to increase capital for traders and at the
same time make goods and services available to the consumers at a reasonable price. E-commerce not only
eliminates borders between states but opens these countries to markets that are global rather than markets
limited within the borders of countries (Heng, 2006).
In every country, almost every day, newspapers and television channels report the need of information
regarding research and trade, and how numerous computer users tap the global network of unparalleled access to
communications. Any commercial transaction enabled, facilitated and carried out by the electronic information
exchange is called e-commerce. The true value of the World Wide Web and the Internet is that it is without any
physical limitations or boundaries (Nelson, 2009).
Within the local, as well as the global economic sector, use of the Internet has become one of the decisive
modes of competition between industries. The globalization era has introduced vast changes mainly in the trade
style which will increase a company's profitability, including the purchasing, sale and subsequent delivery of
services that can now be performed efficiently as per the laws, restrictions and links (Mitchell, 2009).
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Even though the Internet is an established and ubiquitous feature of today’s life, it may be replaced, and
hence use of a term that considers the future and is technologically neutral is warranted. Thus, the best
presumption regarding the direction of future technology is that it will always be unexpected (Valerio, 2019).
The Internet is known as the principal platform necessary for widespread e-commerce. For developing
interactive applications that are needed for marketing and advertising, providers of e-commerce technology are
resolving key concerns, which include increasing bandwidth, improving e-security (i.e., secure procedures and
encryption for financial transactions) and standard tools, which are key business requirements. Once these key
concerns are resolved and the requirements of the Internet users are fulfilled, the advancement of e-commerce on
the Internet will significantly increase (Wood, 2003). The use of Internet as a global transport medium by ecommerce may have unforeseeable and unexpected effects, which may lead to overwhelming changes in society
(Valerio, 2019).
Problem of Study:
Due to a substantial increase in the application of electronics globally in all forms of trade, the researcher will
investigate the impact of e-commerce on the profitability of commercial companies by studying the commercial
companies of the economy in Jordan. It is imperative to study the effects of e-commerce on the profitability of
commercial Jordanian companies. The outcome of this research will provide data to study and understand the
effect of e-commerce on the company's profitability that use e-commerce for business.
Study objectives:
The aim of this study is to determine the effect of e-commerce on the corporate profitability in the
commercial companies of Jordan’s economy and to study the magnitude of the effect of e-commerce, whether
positive or negative. However, the researcher expects positive outcomes from this research, which will provide
the information necessary to make decisions for a smooth transition to e-commerce in Jordan. In addition, this
study seeks to find ways and means that support the growth of electronic commerce in various forms so that it
becomes an alternative for handling banknotes in Jordan because of its positive impact on the economy, similar to
developed countries such as the United States.
Questions of the Study:
1. Are there impact of e-commerce benefits on ROA for commercial companies in Jordan?
2. Are there impact of e-commerce benefits on ROE for commercial companies in Jordan?
Study Hypotheses:
Based on the previous studies, the following hypotheses were formulated:
The first main hypothesis is H1:
H1: There are impacts of e-commerce benefits on ROA for commercial companies in Jordan.
The second main hypothesis is H2:
H 2: There are impacts of e-commerce benefits on ROE for commercial companies in Jordan.
Study Variables:
This study used three variables, one independent variable, two dependent variables. The benefits of ecommerce are independent variable. ROE to measure of a company’s annual return divided by the value of its total
shareholders’ equity, as a formula expressed as: ROE = Net Income / Shareholders’ Equity, ROA is an indicator of
how profitable a company is relative to its total assets, as a formula expressed as: ROA = Net Income / Total
Assets, are dependent variables.
Study Model:
This study used the Simple regression models to determine the importance of each independent variable on
the dependent variables of companies, which is represented by the following equations:
Y = α (β1-ROA) + Error.
Y = α (β2-ROE) + Error.
The means of the benefits of e-commerce for each company were extracted by questionnaire and compared
with the means of ROA and ROE for the last four years, and then a statistical treatment was performed.
Research Design:
The following research design model describes the relationships among electronic commerce variables and
corporate profitability variables within the context of commercial companies of Jordanian companies.
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(dependent Variable)

Return on Equity (ROE).

The benefits of e-commerce

Return on Assets (ROA).

Fig (1): Research design model
Source: Researcher

Theoretical Framework
• Definition of electronic commerce:
Electronic commerce has no fixed definition; however, in broader terms it involves carrying out business
transactions using the most modern means of communication like fax, telephone, television, money transfer
systems and electronic payment, electronic data exchange, and the Internet. The World Trade Organization’s
(WTO) General Council, on September 25, 1998, adopted abroad definition of e-commerce in their work program:
‘‘The use of electronic means for the production, marketing, sale, distribution, or delivery of commodities and
services.’’ Recently, the term e-commerce has been strongly connected with the commercial activities and
transactions on the Internet. For instance, the discussions by Organization for Economic Co-operation and
Development on e-commerce concentrate mainly on the Internet-based transactions (Sagi, 2003).
E-commerce deals with all simultaneous activities carried out at the time of announcement, payment,
booking, and delivery by investors and consumers, to attain the desired goal of selling products with minimal
effort, at the cheapest prices and without physical restrictions of countries’ borders (Heng, 2006). Thus,
performing online transactions and/or purchases anywhere and anytime means mobile e-commerce (Weng,
2007).
In this century, e-commerce is transforming into one of the principal forces that run the world economy
(Robertson, 1997). According to Robertson (1997), a crucial commercial sector that drives this progress is the
business-to-business market segment. This segment can be categorized into three groups: online wholesaling,
including businesses that sell goods and services on the Internet to other businesses; Internet corporate
purchasing, representing different public-and-private sector companies that make online purchasing of office
commodities and supplies with the use of the corporate Internet; and supply chain trading on the Internet,
encompassing businesses that work together in collaboration and use the Internet to automate the transport of
goods for production and distribution purposes.
• Social benefits of e-commerce:
The pivotal social benefits of e-commerce include being inexpensive, improved competence, lowered
business start-up costs, wider market reach, improved business value, and it appears to nurture a perfectly
competitive environment and reduce the hurdles of entry in business. One analyst reported that the “Internet can
eliminate size-based hurdles by facilitating access to the world markets and furnishing new anchorage with
gigantic and more influential suppliers. It also has the prospects to reduce the elevated marketing cost and
develop market consciousness” (Westerlund, 2000). Furthermore, it was suggested by this report that businesses
should take advantage of this opportunity to hold onto the Internet as a new mode of business transactions
(Westerlund, 2000). Some analysts have forecasted that the cost of transactions will be reducedfrom25% to40%,
depending on the type of industry and thus resulting in a 5% increase in the yield of goods and services in the
first-world economies (Garret &Skevington,1999). One such example quoted by this analyst’s report is the
Covenant consortium, which encompasses the Big Three Automakers: Chrysler, Ford and GM. To reduce the costs
of building a car by 14%, these big three auto makers planned a B2B exchange for parts (Garret &Skevington,
1999).
It was found that electronic commerce has a positive effect on international business and employment. Ecommerce will raise the volume of international trade. Benefits of e-commerce on country's economy differ from
developed countries to developing countries depending on time. In the short run, developed countries monopolize
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gains of e-commerce, but in the long run, more economic benefits will be from developing countries' destiny and
huge benefits from developed countries' experience and knowledge spillovers (Terzi, 2011).

2.

Literature Review

This literature review presents the background of the skyrocketing growth of electronic commerce (ecommerce) and its impact on the corporate profitability. The review offers acuity from recent studies regarding ecommerce, corporate profitability and the effect of e-commerce upon corporate profitability that are pertinent to
the research questions of this discourse.
The goal of the research by Mora-Monge, Azadegan, and Gonzalez (2010) was to examine the effect of the
application of Web-based E-Commerce (WEC) upon Organizational Benefits (OBE). Obviously, e-commerce is
significantly affecting the interactions of firms with customers and similar trading partners. Hence, all firms
irrespective of their size should perceive its significance during development of strategies and business plans to
maximize gains by leveraging emerging technologies to their profit. (Mora-Monge et al., 2010).
Hallal and Xu (2012) confirmed that numerous studies have validated that those firms which have adopted
and implemented e-commerce expect an increase in remuneration. The benefits span from widening the realms of
the firm, enhancing business efficiency and productivity of collecting information, improving communication and
achieving a competitive lead. However, these accomplishments by firms are dependent on the efficacy of the ecommerce system-based applications. In proportion to the application of the e-commerce system, the benefits will
be accruing to organizations.
According to Weng (2007), computing has become a daily business irrespective of time and place due to
advances in mobile and wireless technologies. Since new wireless communication channels are emerging in the
electronic commerce domain, consumers have increased the usage of mobiles. It is imperative now to develop
frameworks for developing e-marketplaces that can perform the transactions within the network of consumers
that possess mobile access and user support capabilities. Personal login to the intended websites from their static
personal computers is not required by agent-based e-marketplaces, whereas traditional Internet-based ecommerce applications are developed specifically over the web architecture for human-computer interactions.
According to the statistics, there has been considerable growth of the e-commerce values in the major
markets (United States, United Kingdom, Germany, France, etc.). However, the growth of the overall retail sales is
still lower than 10% both in the US and in European markets, which clearly indicates that the full potential of the
B2C e-commerce has yet to be fully exploited (Mangiaracina&Perego,2009).
It was found that electronic commerce has a positive effect on international business and employment. Ecommerce will raise the volume of international trade. Benefits of e-commerce on country's economy differ from
developed countries to developing countries depending on time. In the short run, developed countries monopolize
gains of e-commerce, but in the long run, more economic benefits will be from developing countries' destiny and
huge benefits from developed countries' experience and knowledge spillovers (Terzi, 2011).
Expected contribution:
Previous studies focused on the power of electronic commerce on the profitability of companies, while the
researcher's study focused on the current impact of electronic commerce, which is a paramount necessity for
economic growth, especially with the decrease of economic businesses in Jordan.

3.

Methodology

• Study Population and Sample:
The study population consists of all the commercial companies listed on the ASE during (2015-2018), where
the number of commercial companies as shown in the directory of companies was as follows: 10 commercial
companies. The sample of the study was selected to be represented in the commercial companies that meet the
following conditions:
• Its shares should be traded during the study period 2015- 2018.
• Its data related to the study variables should be available and fully disclosed.
• The above conditions were met by 10 public commercial companies.
• Data Analysis:
To answer the study questions and test hypotheses, the researcher used the appropriate statistical tools for
the study after calculating the means, standard deviations and iterations of the study variables according to the
study years. Statistical methods used in data analysis:
• The reliability (Cronbach' Alpha).
• Frequencies and percents of the characteristics of the study sample.
• Means and standard deviation for study domains and items.
• (Simple liner Regressions) analysis.
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Table (1): distribution of the sample according to the personal variables (questionnaires)
Variable

Categories

Frequency

percent

Job title

accountant

6

60.0

Qualification

sales officer
Total
Bachelor

4
10
7

40.0
100.0
70.0

postgraduate studies
Total
From 3 years to 6 years
From 7 to 10 years
10 years or more
Total
JCPA
CPA
ACPA
Total

3
10
3
4
3
10
2
5
3
10

30.0
100.0
30.0
40.0
30.0
100.0
20.0
50.0
30.0
100.0

Years of Experience

Certificate

Table (1) shows that: For Job title variable, the highest category (accountant) by frequency (6) percentage
(60.0%), but the lowest category (sales officer) by frequency (4) percentage (40.0%).
• For Qualification variable, the highest category (Bachelor) by frequency (7) percentage (70.0%), but the
lowest category (postgraduate studies) by frequency (3) percentage (30.0%).
• For Years of Experience variable, the highest category (From 7 to 10 years) by frequency (4) percentage
(40.0%), but the lowest category (From 3 years to 6 years) and (10 years or more) by frequency (3)
percentage (30.0%).
• For Certificate variable, the highest category (CPA) by frequency (5) percentage (50.0%), but the lowest
category (JCPA) by frequency (2) percentage (20.0%).
• Reliability Analysis for questionnaire:
In order to ensure the reliability (Cronbach’ Alpha) was applied, the total alpha values reached (0.79) this
indicates to accept reliability for questionnaire.
• Statistical treatment:
The following statistical treatments through statistical software packages (SPSS) were used:
• The reliability (Cronbach' Alpha).
• Frequencies and percents of the characteristics of the study sample.
• Means and standard deviation for study domains and items.
• (Simple liner Regressions) analysis.

4.

The results

This part presents the findings of the study which aims to the impact of electronic commerce benefits on the
financial performance of commercial companies in Jordan (ROA - ROE) for four years (2015-2018). Also, this part
includes testing study hypothesis.
• Descriptive statistics:
Table (2): Means and standard deviation for items of e-commerce benefits
#

Means

Standard. Dev

Agreement Degree

1

E-commerce helps reduce the cost of communications.

4.30

0.67

high

2

E-commerce helps reduce operating costs.

4.40

0.52

high

3

E-commerce helps reach the largest possible number of customers and suppliers.

4.20

0.42

high

4

E-commerce contributes to the completion of processes and reduces the product
cycle.
E-commerce contributes to improving (solidifying) the relationship between the
company and its customers.

4.10

0.57

high

4.00

0.94

high

E-commerce enables you to reach as many customers as possible.

3.70

0.95

high

5
6

Items

Total Means

4.12

high

Table (2) shows that the highest means reached (4.40) out of (5) for item (2) "E-commerce helps reduce
operating costs" by high agreement degree, And the lowest means was (3.70) for item (6) "E-commerce enables
you to reach as many customers as possible" by high agreement degree. The total mean was reached (4.12) by
high agreement degree.
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Hypothesis of the study
H1: There are impacts of e-commerce benefits on ROA for commercial companies in Jordan.
To test this hypothesis, and to detect the impact of e-commerce benefits on ROA for commercial companies,
the (Simple linear Regression) analysis was used; table (3) shows that.
Table (3): result of the (Simple Linear Regressions) to detect the impact of e-commerce benefits on ROA (n= 10)
Independent variable

"t" value

"t" sig

β

R

R2

"F" value

"F" sig

e-commerce benefits

3.028

0.016

0.731

0.731

0.534

9.170

0.016

• Dependent variable: ROA
Table (3) shows that there are a statistically a significant role at significant level (α≤0.05) for e-commerce
benefits on (ROA) for commercial companies, where "F" value reached (9.170) by statistically significant (0.016).
(R) Value reached (0.731), (R2) value reached (0.534).
Therefore, accepted H1 where indicates to: there are impacts of e-commerce benefits on ROA for commercial
companies in Jordan.
H2: There are impacts of e-commerce benefits on ROE for commercial companies in Jordan.
To test this hypothesis, and to detect the impact of e-commerce benefits on ROE for commercial companies,
the (Simple linear Regression) analysis was used; table (4) shows that.
Table (4): result of the (Simple Linear Regressions) to detect the impact of e-commerce benefits on ROE for
commercial companies (n= 10)
Independent variable

"t" value

"t" sig

Beta

R

R2

"F" value

"F" sig

e-commerce benefits

3.207

0.012

0.750

0.750

0.562

10.284

0.012

• Dependent variable: ROE
Table (4) shows that there are a statistically a significant role at significant level (α≤0.05) for e-commerce
benefits on ROE for commercial companies, where "F" value reached (10.284) by statistically significant (0.012).
(R) Value reached (0.750), (R2) value reached (0.562).
Therefore, accepted H2 where indicates to: there are impacts of e-commerce benefits on ROE for commercial companies in
Jordan.

5. Conclusions
This study investigated the impact of electronic commerce on the profitability of Jordanian commercial
companies in Jordan.
Study hypotheses were verified in order to obtain the purpose of the study. The main conclusions are as
follows: E-commerce practices have positively affected the profitability of Jordanian commercial companies,
which will lead to the growth and of the Jordanian economy, thus, reducing unemployment and increasing
demand for the Jordanian currency.
Recommendations:
Depending on the findings and conclusions, the researcher suggests the following recommendations:
• Organize training courses for companies’ management about the e-commerce and provide them with
adequate knowledge and experience.
• Improve E- commerce operations in Jordanian companies, using them to improve the relationship between
the companies and its customers.
• Need to protect customers through develop an integrated legislative system to E- commerce in Jordan.
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Appendix:
Study Sample for dependent variables (ROA - ROE)
Table (1): dependent variables (ROA - ROE) for Study Sample.
Company

years

ROA

ROE

3.66

4.03

7.9

8.95

Al- daawliyah for Hotels and malls

2015

Al- daawliyah for Hotels and malls

2016

Al- daawliyah for Hotels and malls

2017

1.59

1.8

Al- daawliyah for Hotels and malls

2018

0.6

0.69

Jordanian Pharmaceutical Manufacturing

2015

-22.09

-55.46

-14.32

-48.45

1.9

7.48

-8.95

-43.99

-1.8

-2.09

-2.54

-2.58

Jordanian Pharmaceutical Manufacturing

2016

Jordanian Pharmaceutical Manufacturing

2017

Jordanian Pharmaceutical Manufacturing

2018

Jordan Himmeh Mineral

2015

Jordan Himmeh Mineral

2016

Jordan Himmeh Mineral

2017

-1.81

-1.87

Jordan Himmeh Mineral

2018

-1.05

-1.08

Basic Commodities Trading

2015

1.8

18.9

Basic Commodities Trading

2016

1.9

17.9

Basic Commodities Trading

2017

1.45

11.98

Basic Commodities Trading

2018

1.9

12.1

Al-Bakri Import and export

2015

0.9

-30.77

Al-Bakri Import and export

2016

-44.91

-12.34

Al-Bakri Import and export

2017

-16.9

-12.98

Al-Bakri Import and export

2018

-12.09

-19.18

Comprehensive Multiple Project

2015

0.19

0.56

Comprehensive Multiple Project

2016

0

0

Comprehensive Multiple Project

2017

0

0

Comprehensive Multiple Project

2018

-0.38

-0.39

Awtad for Diversified Investments

2015

-1.55

-1.85

Awtad for Diversified Investments

2016

-16.8

-20.74

Awtad for Diversified Investments

2017

-2.5

-3.11

Awtad for Diversified Investments

2018

0.9

1.11

General Mining

2015

-44.91

-52.8

General Mining

2016

-195.3

-317.9

General Mining

2017

-66.46

-0.01

General Mining

2018

-20.42

-35.65

Darkom Investment

2015

0.01

0.01

Darkom Investment

2016

-2.82

-4.16

Darkom Investment

2017

-6.26

-6.83

Darkom Investment

2018

-1.55

-1.76

Al-Salhia Investment and Real Estate Development

2015

0

0

Al-Salhia Investment and Real Estate Development

2016

0

0

Al-Salhia Investment and Real Estate Development

2017

22.84

25.61

Al-Salhia Investment and Real Estate Development

2018

-11.71

-13.31

658

Global Journal of Economics and Business, 9(3) (2020), 651-659

The effect of electronic commerce on profitability of Jordanian commercial companies

Osama Ballout

Table (2): means for (ROA - ROE) within four years for companies study sample.
Company

N

ROA

ROE

Al- daawliyah for Hotels and malls

1

3.44

3.87

Jordanian Pharmaceutical Manufacturing

2

-10.87

-35.11

Jordan Himmeh Mineral

3

-1.8

-1.91

Basic Commodities Trading

4

1.76

15.22

Al-Bakri Import and export

5

-18.25

-18.82

Comprehensive Multiple Project

6

-0.05

0.04

Awtad for Diversified Investments

7

-4.99

-6.15

General Mining

8

-81.77

-101.59

Darkom Investment

9

-2.66

-3.19

Al-Salhia Investment and Real Estate
Development

10

2.78

3.08
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Abstract: Extant literature shows that competition and Economic Policy Uncertainty (EPU) have a bearing
on the economic growth, investments and payout policies. However, studies in this area have been limited
in India. The objective of this paper is to examine the influence of competition and EPU on the Dividend
Payments of Indian Pharmaceutical Industry and whether the dividend payment was affected by the
Financial Crisis of 2008/09.
The study is conducted on 12-year data i.e. from 1.4.2007 to 31.3.2019. Herfindahl-Hirschman Index (HHI)
is used to check the market concentration and EPU is measured by the newly developed Newspaper based
EPU index. Profitability, leverage and firm size are used as control variables. Fixed Effects model in Panel
regression is used. Chow test checks if there was any break in the dividend payment during the Financial
Crisis.
The study establishes that dividend payment is inversely related to industry concentration - when there is
more competition, there is more dividend payment in the industry. Dividend payment is positively related
to EPU. Higher the uncertainty, higher the dividend. While leverage is inversely related to dividend
payment, size of the firm does not play any role. Chow test confirms that Financial Crisis did not influence
the dividend payout.
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1. Introduction:
The study of factors affecting dividend payment has been one of the most sought-after subjects by researchers.
Despite volumes of research, there is still no consensus about the most important determinant/s that will drive
corporate houses to pay dividends. The search for determinants of dividend payment is overshadowed by the
notion that dividend payment affects the shareholders’ wealth. According to Modigliani & Miller (1961), the power
of the firm’s assets to earn and its investment policy are the determining factors of the value of the firm, while the
wealth of the shareholders is not affected in any way by the payout policy or retention of profits. This point of view
was argued by several researchers who opined that the condition of uncertainty was brushed aside by Modigliani
& Miller (1961). However, there could be some factors under uncertainty that could affect the value of the firm. For
example, some uncertainties like profitability of firms was believed to have been resolved by payment of dividends.
Dividend payment is seen as a feat of sending out signals to shareholders (Bhattacharya, 1979). This contention had
a basis on the fact that the existing available information in the financial statements was not enough in conveying
to the shareholders the true disposition of a firm’s profitability and as a result when dividends are paid over and
above the previous period payouts, there is expected to be a favorable reaction of share prices to this occurrence.
Based on the theory of factors under uncertainty, the financial signaling influence of dividend payment was
examined and supported by Alli et al. (1993). Many other researchers have examined other factors like earnings,
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structure of ownership, leverage (Kumar, 2006; Rozeff, 1982; Myers & Frank, 2004) competition (Grullon &
Michaely, 2008, Wen He, 2011; Booth & Zhou, 2009) and economic policy uncertainty (Attig et al, 2016; Bliss et al,
2015 and Huang et al, 2015) to name a few.
There have been numerous studies in the west about the role of competition on dividend payment. Further,
the use of the newly introduced news based EPU index has been popular among researchers to find its impact on
varied aspects. However, the use of these indicators in India has been limited. Focus of this paper is to study the
impact of competition and EPU on the dividend payments in the Indian Pharmaceutical Industry.
Why the Pharmaceutical Industry?
India has a large role to play in the world Pharmaceutical stage. It is the largest supplier of world’s requirement
of generic drugs, has over 50% share of production of world’s requirement of various vaccines and meets 40% of
the volume of US generic drugs requirement and 25% of the entire medicine requirement in the UK. The pharma
industry is poised to reach a turnover of US$ 100 billion by 2025. Indian Pharmaceutical exports were valued at
US$ 20.7 billion in 2019-20 and US$ 19.14 billion in 2018-19 (Source: www.ibef.org).
The Indian pharmaceutical industry attracted Foreign Direct investment of US$ 16.50 billion between
April, 2000 and March, 2020 (Source: Dept of Industrial Policy and Promotion-DIPP). The Government of India
has allowed 100% FDI, subject to certain conditions, under the automatic route.
Competition & dividend payment:
Starting from Adam Smith who opined that monopoly is a big enemy of good management, Allen & Gale, 2000
who observed that Corporate governance is more effectively brought about by competition than by monitoring
agencies or by market for corporate control, recent works suggest the notion that it is the competition that brings
out better efficiency in managers and makes them more aligned to shareholders. Empirical research has established
that competition is a sort of incentive to managers that pushes them to be more efficient and more proactive with
shareholders.
Grullon & Michaely (2008) argued that product market competition could exert pressure on the management
on payouts in two opposite ways. In one case, the managers shelve the plans of long term non-profitable investments
that may bring business risks (like liquidation and lower long-term returns) and rather pay dividends. This is
outcome model. In another case managers try to substitute dividends for factors that are external to establish better
reputation in the market and thereby raise capital. This is substitution model. The researchers use Herfindahl –
Hirschman Index (HHI) to prove that industries that are more concentrated are with lower ratio of payouts than
firms in lesser concentrated industries.
Recent studies have established that good corporate governance is being substituted by dividends and
dividends are also used as a tool to reduce agency costs. Higher incidence of dividends in industries that are more
competitive assumes that competition seems to have nudged the managements to disburse more cash. These
revelations point that payouts are a result of external factors and prove that competition can influence the payout
policy.
Wen He (2011) examined the behavior of Japanese firms in payment of dividends in the face of competition.
The author studied 2008 Japanese firms and established that firms from industries that are more competitive
tend pay out higher amounts of dividend and are very likely to increase dividends. The study endorsed a
relationship that is positive between payment of dividend and competition. This study also points to the fact that
the effect of competition is less significant in recession than during boom.
A downward trend in the payment of dividends among firms in the US was noticed by Booth & Zhou (2009).
The authors noticed that the structures of US firms had become more competitive within the earlier two decades.
The researchers used HHI, import penetration index and Lerner index in the study. The finding of the study was
that, on the basis that firms with more market power encountered less competition as compared to other firms that
faced more competition, the firms with more market power were in a position to pay dividends.
Obembe & Adegboye (2014) examined in the Nigerian context the impact of competition on dividend
payments. Their finding was that monopolistic firms paid more dividends and there exists a negative correlation
between competition and dividend payments. Contrary to the findings of Grullon & Michaely (2008) the researchers
observed that a positive impact was exerted by market share and market power on dividend payments. This finding
is in tandem with that of Booth & Zhou (2009) who confirmed that in an environment of less competition, firms
paid more dividend.
Economic Policy Uncertainty (EPU) & Dividend Payment:
There is an increasing concern around the world about the EPU, following the Global Financial Crisis, the
Eurozone Crisis and the slow recovery thereafter. These events are believed to be the outcome of the uncertainty of
fiscal policies in the United States and Europe. A lot of curiosity has been around to examine the financial decisions
in the light of policy uncertainty, while researchers have used cumbersome and strenuous methods to calculate the
policy uncertainty and evaluate its impact on various financial decisions (payouts and investments being quite
popular).
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EPU may be defined as “The probability of changes in the existing economic policies that determine the rules
of the game for economic agents” (Baker et al., 2013). In 2016 a new index was published by Prof Scott R Baker,
Prof. Nicholas Bloom and Prof Steven J Davis to measure the EPU. The unique feature of this index is that it is based
on the newspaper articles that contain certain terms (Please refer www.policyuncertainty.com for methodology of
construction of the EPU index) that depict the economy. Higher value of EPU index indicates higher degree of policy
uncertainty. Baker, Bloom & Davis (henceforth BBD) developed this index not only for the United States but also for
26 other countries including Japan, EU, India and China. The EPU index has increasingly become popular with
researchers who study the economic uncertainty and its impact on various facets of economy.
Baker et al (2016) show that policy uncertainty can damage to a large extent the economy and the
economy recovery process as high level of uncertainty can nudge the proxies to slow down capital
expenditure, employment growth and spending on the whole. Similar argument is also put forth by Bonaime et
al (2018). Past research on the influence of uncertainty that is induced by policy and regulation, on corporate
payouts is limited despite the survey of executives published by Brav et al (2005, 2008) which confirms that
forecast future earnings which are naturally driven by economic policy uncertainty, are key to dividend
payouts. Maybe, researchers were uncertain about the herculean task of measuring the economic policy
uncertainty. However, since the introduction of newspaper based EPU index by BBD, this task becomes simpler
and has led to a lot of research in recent years e.g. Broggaard & Detzen (2015), Gulen & Ion (2015) etc. Unlike
firm level uncertainty, economic policy uncertainty largely stems from events that are out of the control of managers
e.g.: political elections, financial turmoil, famines etc.
The negative association between EPU and Dividends is based on the precaution aimed at preserving the
resources of the firm and strengthening the future higher earnings stability. Managers look to cut down on the
spending, pay lesser dividends / avoid dividends altogether with a view to buffer temporary financing shocks and
smoothen the future cash flow and earnings (Attig et al, 2016). This is also akin to the dividend smoothening theory
of John Lintner (Lintner, 1956), where the researcher argues that managers tend to look at long term dividends and
avoid increasing dividends unless they are able to sustain them.
An increased uncertainty may enhance investors’ preference for dividends to capital gains and may force the
managers to disburse cash. In addition, at the time of high uncertainty, managers may pay dividends, thereby
sending signal about the future profitability and cash flow of the firm (Bhattacharya, 1979; Miller & Rock, 1985).
There are contrasting findings about the impact of EPU on payouts. Bliss et al (2015) and Attig et al (2016)
find that there was considerable reduction in dividend payouts as a result of 2008-09 financial crisis which was
wrought with high level of policy uncertainty. In the meantime, studies conducted by Floyd et al (2015) demonstrate
that US firms increased payouts to same level that prevailed before and after the crisis.
Huang et al (2013) studied 35 countries over twenty years to examine the influence the political uncertainty
may have on dividend decisions. The study is based on the exogenous shocks triggered by international political
crises and second, it studies the time series variation in dividend decisions (rather than cross sectional variation).
The study reveals that (a) during the period of severe political crisis, firms that paid dividends in the past are
unlikely to continue. Further, firms that did not pay dividends in the past are unlikely to initiate them (b) In
countries with stable political system, decisions on dividends are unlikely to be swayed by political uncertainty (c)
Under-valued firms and those with illiquid shares are unlikely to be influenced by political uncertainty as their
dividend decisions are more driven by market demand for dividends during high political uncertainty.
Attig et al (2018) used BBD index to study the policy induced uncertainty on payout policy. Their main finding
is that EPU is associated positively with dividend payouts. This is quite contrast to the executives survey conducted
by Brav et al (2005) which indicates that EPU has an adverse bearing on managers’ perceived stability of future
earnings, which would affect dividends negatively. Another interesting disclosure of this study is that country level
creditor protection, disclosure and enforcement, governance quality and free cash flow of firms - affect the impact
of EPU on dividend decisions.

2. Objective:
This paper seeks to find if competition and EPU have a bearing on dividend payment in the Indian
Pharmaceutical industry. As backed by a plethora of research work, payment of dividend is influenced by factors
like financial performance, size, leverage, investment opportunity, quality of management- to name a few. Hence,
the study considers financial performance, size and leverage as control variables.
Following are examined:
• Whether Competition and EPU influence the dividend payout policy of the Indian Pharmaceutical Industry.
• Whether the EPU during the financial crisis period of 2008-09 had any impact on the dividend payments by
the Indian Pharmaceutical Industry.
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3. Approach / Methodology:
Method of Analysis: Descriptive statistics, Panel regression and Chow test.
To understand the effect of Competition & EPU on Dividend Payments, following tests have been used:
• Regression on Fixed Effect Model
• Chow test is used to understand whether the EPU had any significant impact on the dividend payment
during the financial crisis period of 2008-09.
The statistical tests are done on STATA 14.0.
Data and Sample Construction:
Secondary data is used in this paper. The data is based on the pharmaceutical firms listed in the Bombay
Stock Exchange (BSE) as on 1.4.2019.
As payment of dividend is the dependent variable, only those pharma companies that have paid dividends
during all 12 years of study have been considered. The result is 31 such companies. Shortlisted firms are given
in Annexure 1. Further, the market share of all firms in the industry is considered to find the representation of these
companies. The selected companies had a market share of 81.9% as at 31.3.2019. Market share of each company is
calculated using the following formula:
Market Share = Total sales of the company / Total sales of the listed companies
Financial data of all the listed companies is taken from www.screener.in. Financial years considered are 200708 up to 2018-19.
Variables
Dividend payout ratio:
Payment of dividend is measured by the actual cash dividend paid scaled by the net income (Dividend / Profit
After Tax). This formula is also used by Wen He (2011).
Product Market Competition:
Studies by Grullon & Michaely (2012) & Mackay & Philips (2005) used HHI in measuring the product market
competition. HHI is obtained by totaling the squares of the market share of individual companies. In this study also,
HHI is used for the Indian Pharma Industry.
EPU Index (independent variable):
The EPU is measured with the index developed by BBD, who have constructed the newspaper-based index for
26 countries apart from the US. The detailed methodology of construction of this index is given in
www.policyuncertainty.com. It is to be noted that the terms set for E, P, U are country specific and are chosen by
consulting people who know the local language and economy very well and hence may vary from country to country.
It is not necessary that the index correlates with all political events of lesser significance that will have little
consequence on the economy. Given the concern that the newspaper-based index could have a political bias and
hence may not be correct, BBD conduct various validations, including human audits of newspapers under close
supervision and confirm the computer-generated index correlates with human generated index.
The BBD index is also used by data providers like Reuters, Bloomberg, Haver Analytics which only shows that
BBD index is of relevance to all those who subscribe to their services.
The use of EPU index of BBD in this paper, follows that of Gulen & Ion (2015), Brogaard & Detzel, (2015) and
Bonaime etal. (2018).
EPU is computed on a monthly basis. In this paper EPU is considered as a 12-month arithmetic average of
the BBD index with the financial year end month i.e. March as the last month. This calculation fits with the data of
companies which are following the financial year. The computation follows Gulen & Ion (2015), except that in their
paper calendar year has been considered.
• Control Variables:
Profitability:
Literature points out that profitability of a firm plays a vital role in the dividend payment decisions. The
argument that dividends are influenced by the current earning and previous year dividends was put forth by Lintner
(1956) and Baker et al (1985). Hence, in this study Return on Assets (ROA) has been considered to represent
profitability. The formula: Profit Before Tax / Total Assets.
Leverage:
That the total debt of the company influences the dividend payment decision, has been found by several studies
including Jensen et al (1992) and many other researchers. It is argued that in order to meet their financial
obligations, highly geared firms are prudent in managing their cash flow and are reluctant in paying dividends.
However, the general pointer is lower dividend / no dividend is paid by highly geared firms. The formula: Total
external debt / Total assets is used in this paper.
Firm Size:
Large firms are known to distribute large portions of their earnings as dividend (Fama & French (2000), Jensen
et al (1992)). This is seen from two points. Payment of large dividends is seen as an attempt towards reducing that
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asymmetric information between the large firms and shareholders. Further, dividend payments are an attempt
towards reducing agency costs.
It is also argued that large firms pay higher dividends as they have easy access to capital market for cash
requirements. The general notion is that bigger the firm, higher will be the cash dividend paid. As such, the size of
the firm and dividend payments enjoy a positive relationship. In this study, total assets of a company (in ‘000
million) are used to measure the size of the firm.

4. Results and Discussion:
Summary Statistics:
Annexure 2 gives the details of Summary Statistics. By considering 31 companies for 12 years, 372 values are
obtained. It is seen that the dividend ratio varies widely between 1.56 % to 246.84%. The EPU index varies between
47.76 (for 2006-07) and 182.78 (for 2011-12). EPU for the turbulent years of 2008-09 of financial crisis was 142.30.
The ROA ranges widely between 0.69% and 92.51%. Among the 31 companies chosen, the highest market shares
as at 31.3.2018 was of Sun Pharmaceuticals (16.70%) and the lowest was of Jenburkt Pharmaceuticals (0.05%). It
is observed that the range in the data is wide. By observing the data it can be concluded that the data is positively
skewed with majority of the data points lower than the mean. This results in a long right tail. However, the data is
not so skewed in the case of leverage, as all firms resort to external borrowings and on an average, about 44% of
the total assets are funded by external borrowings. High skewness in the data is an inherent part of the pharma
industry in India.
Panel Regression:
Annexure 3 gives the results of the Fixed Effects panel regression. Following needs to be noted:
1. The effect of EPU has a positive impact on the Dividend Payment Pattern of Indian Pharmaceutical Industry.
That means, when the policy uncertainty is higher, the dividend payment will be higher.
2. The effect of HHI has a negative impact on the dividend payment. More the concentration, lesser will be the
dividend. In other words, when there is more competition, the industry tends to pay more dividends.
3. The effect of ROA has a significant negative impact on the dividend payment pattern of Indian
Pharmaceutical Industry.
4. The effect of leverage has negative impact on dividend payment. The higher the leverage, lesser will be the
dividend payment.
5. The effect of Total Assets and Market Share are found to be insignificant.
Chow Test:
Annexure 4 gives the results of Chow Test. In line with the mean EPU of each year, the mean of Dividend Ratios
for each year from 2007-08 to 2018-19 is considered. The data is grouped into two sets i.e. From 2007-08 to 201011 in set 1. The rest of the observations in set 2.
Chow test statistic F =

( ESSc − ( ESS1 + ESS2 ) ) / k
( ESS1 + ESS2 ) / ( N1 + N2 − 2k

ESSc = 90.4669;

k=2;

F = 1.7106;

N1=4; N2=8;

ESS1 =15.7369; ESS2 =47.6305;

P value = 0.2407.

H0 = There is no structural break in the dividend payment
H1 = There is structural break in the dividend payment
As the P value which is 0.2407 is greater than 0.05, we fail to reject the null hypothesis. Hence, there was no
structural break in the dividend payment, and it can be concluded that the financial crisis (2008/09) had no impact
on the dividend payouts of the Indian Pharmaceutical Industry.

5. Conclusion:
Extant literature shows that competition and Economic Policy Uncertainty (EPU) have a bearing on the
economic growth, investments and payout policies. However, studies in this area have been limited in India.
Following numerous studies abroad and in the light of the recently developed EPU index, this paper seeks to find
the influence if any, of market competition and EPU on the dividend payment in the Indian Pharmaceutical Industry.
The data considered for this study is 12 years, i.e. 2007-08 to 2018-19.
It is observed that EPU has a positive effect on the Dividend Payment Pattern of the Indian Pharmaceutical
industry. In other words, when the EPU increases, firms tend to pay more dividends to the shareholders. This is
quite contrary to the conservatism theory, where firms tend to safeguard their cash holdings, withhold dividend
payments and investments and look forward to more favorable days. The results of this study are not in consonance
with the findings by Baker et al (2013) and Bhagat & Obreja (2013) who concluded that EPU results in economic
slowdown and unemployment. It is to be noted that these authors have not specifically looked at EPU effect on
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dividend payments but at the macro level effect. The Chow Test confirms that there was no structural break in the
payment of dividend during the Global Financial Crisis. Hence it can be concluded that the financial crisis did not
have any effect on the dividend payment in the pharmaceutical industry in India.
The study also finds that HHI has a negative impact on the dividend payment. One-point increase in HHI will
reduce the dividend payment by (0.03)%. This means that, higher the concentration, lesser will be the dividend OR,
higher the competition, more will be the dividend. This finding is in line with the findings of Grullon & Michaely
(2008) who observed that firms in competitive environment tend to pay more dividend than firms in less
competitive environment. This observation is contrary to the findings of Booth & Zhou (2009).
The above result is obtained after controlling for variables like profitability (represented by ROA), Leverage
and size (represented by total assets & market share). While it is found that the ROA is negatively related to dividend
payments, the effect of total assets and market share are found to be insignificant with low p value. As expected,
leverage is inversely related to dividend payment i.e. One percent increase in leverage ratio will decrease the
dividend payment by (0.36) %. This is in conformity with many studies, specially Rajan & Zingales (1995), Ebaid
(2009) and Almeida & Campello (2007).
Further scope:
This study considers the pharma industry as a whole. However, if the industry is analyzed segment wise i.e.
Active pharmaceutical ingredients/bulk drugs, formulations, biotech etc. the study will be in a better position to
appreciate the research problem and may find different readings / relationships between competition and dividend
payments. Further, it would also be interesting to look into why there is negative relationship between ROA and
dividend payments. This is left to future research.
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Annexure 1: List of companies selected for study
Sl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Name of the company
Lupin Laboratories Limited
Cipla Limited
Dr. Reddy's LaboratoriesLtd
Aurobindo Pharma Ltd
Glenmark Pharma Ltd
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
Torrent Pharmaceuticals Ltd
Divis Laboratories Ltd
Piramal Enterprises Ltd
Cadila Healthcare Ltd
Ipca Laboratories Ltd
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd
Biocon Ltd
NATCO Pharmaceuticals Ltd
Ajanta Pharma Ltd

Sl
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Name of the company
Nectar Lifesciences Ltd
UniChem Laboratories Ltd
Granules India Ltd
JB Chemicals Ltd
Indoco Remedies Ltd
Aarti Drugs Ltd
FDC Ltd
Merck Ltd
Shilpa Medicare Ltd
Suven Life Sciences Ltd
Lincoln Pharmaceuticals Ltd
Amrutanjan Health Care Ltd
Anuh Pharma Ltd
Alembic Pharmaceuticals Ltd
Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd
Jenburkt Pharmaceuticals Ltd

Annexure 2: Summary Statistics
HHI

EPU

ROA

SIZE

MARKET
SHARE

LEVERAGE

DIVIDEND
RATIO

Mean

475.12

104.00

10.81

3.83

2.31

44.27

23.33

Median

433.76

100.23

9.67

1.09

0.90

45.92

19.65

Std. Deviation

107.50

41.91

8.30

7.34

2.89

16.20

20.87

Range

338.22

135.02

91.81

61.89

16.65

65.72

245.28

Minimum

325.40

47.76

0.69

0.02

0.05

13.25

1.56

Maximum

663.62

182.78

92.51

61.91

16.70

78.97

246.84

372

372

372

372

372

372

372

Count

Annexure 3: (Result of Panel Regression) Summary of Fixed Effects Model
Variables

Coefficient

Constant
HHI
Market Share
EPU
ROA
Size
Leverage

R2 = 0.4396;
rho = 0.077;

t
58.071
(0.030)
(1.689)
0.051
(0.622)
0.275
(0.360)

Within R2 = 0.105;
Durbin Watson = 1.791

P value
6.222
(3.035)
(1.464)
2.519
(4.764)
1.077
(3.244)

0.000
0.002
0.144
0.012
0.000
0.282
0.001

P value (F) = 3.20e – 25 ;
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Annexure 4 (Chow Test)
Group 2 : Year 2012-2019

Group 1 : Year upto 2011

. regress DIVIDENDRATIO EPU if group==1
Source

SS

df

MS

Model
Residual

11.8301093
15.7369632

1
2

11.8301093
7.8684816

Total

27.5670725

3

9.18902417

DIVIDENDRA~O

Coef.

EPU
_cons

.0458639
19.9382

Std. Err.

t

.0374044
3.274143

1.23
6.09

Number of obs
F(1, 2)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|
0.345
0.026

=
=
=
=
=
=

4
1.50
0.3449
0.4291
0.1437
2.8051

[95% Conf. Interval]
-.1150741
5.850694

.2068019
34.0257

. regress DIVIDENDRATIO EPU if group==2
Source

SS

df

MS

Model
Residual

86.9184975
47.6305195

1
6

86.9184975
7.93841991

Total

134.549017

7

19.2212881

DIVIDENDRA~O

Coef.

EPU
_cons

.0862973
13.16331

Std. Err.

t

.02608
3.1962

3.31
4.12

df

MS

Number of obs
F(1, 6)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

=
=
=
=
=
=

8
10.95
0.0162
0.6460
0.5870
2.8175

P>|t|

[95% Conf. Interval]

0.016
0.006

.0224818
5.342492

.1501128
20.98413

. regress DIVIDENDRATIO EPU
Source

SS

Model
Residual

71.9819295
90.4669402

1
10

71.9819295
9.04669402

Total

162.44887

11

14.7680791

DIVIDENDRA~O

Coef.

EPU
_cons

.0585243
17.24391

.

Chow test statistic F =

ESSc = 90.4669

ESS1 =15.7369

Std. Err.
.0207477
2.325865

t
2.82
7.41

Number of obs
F(1, 10)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

=
=
=
=
=
=

12
7.96
0.0181
0.4431
0.3874
3.0078

P>|t|

[95% Conf. Interval]

0.018
0.000

.0122956
12.06156

.104753
22.42626

( ESSc − ( ESS1 + ESS2 ) ) / k
( ESS1 + ESS2 ) / ( N1 + N2 − 2k
k=2

N1=4

ESS2 =47.6305

N2=8

F = 1.7106P value = 0.2407
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Abstract: In this research we are going to investigate the effect of tourist's satisfaction and loyalty in Jerash
festival in Jordan. The researcher used a questionnaire survey to elicit data from the participants of the
study. The sample included 490 responses were correct and used for analysis, with a response rate of 62%.
They were distributed over a number of international tourists in Jerash festival in Jordan, particularly in
the North of Jordan. Results of the study showed that the hypotheses were having a big positive and direct
effect on tourists’ satisfaction and loyalty in Jerash festival in Jordan (H1, H2, H4, H6 and H7). While, have
insignificant positive and direct impact on tourist insignificant and loyalty (H3 and H5). Finally, the study
displayed that tourist satisfaction not mediating impact between Jordan image, service climate and tourist
loyalty (H8 and H10. While, found that the mediating effect of tourist satisfaction in the relationship
between price fairness and tourist loyalty (H9). The study showed the importance of the climate and price
of the tourism service in Jordan, specifically in the Jerash Festival. The Ministry of Tourism and the Director
of Tourism in Jerash should take care of everything that leads to the satisfaction of tourists.

Keywords: international tourists; satisfaction; loyalty; Jerash festival; Jordan.

1. Introduction
In the past decade, general interest in services of tourism sector has led to many studies, including relations
among customer quality of tourism services, tourist satisfaction and loyalty. The tourism strip is one of the most
important service sectors in the world.Statistics of the World Travel and Tourism Organization indicate that the
tourismand travel industry contribute 9.8% of the global gross domestic product for theyear 2015and cultural
tourism became the fastest growing in this sector, and inthe year 2018 the tourism and travel sector achieved 8.8
trillion dollars andcontributed to the creation of 319 million jobs around the world. This confirmsthat the travel
and tourism sector is one of the most important governmentresources for its effective contribution to the GDP and
the extent of itscontribution to providing a job for all segments of society, as this industry isexpected to contribute
to achieving 412 million jobs by 2029 (MoTA 2019).The annual research of the World Travel &Tourism Council
(WTTC), which dealswith the social importance of the economic impact of the tourism sector,conducted by the
World Travel and Tourism Center over the past 25 years, showsthat the value of the contribution of the tourism
and travel sector to the globaleconomy amounted to 8.8 trillion dollars in 2018, as The global economy
achievedfaster growth for the eighth year in arow for travel and tourism compared (3.9% to 3.2% of global GDP),
as the sector contributed 10.4% of the total globaleconomic output and the sector provided 319 million jobs,
which is the secondfastest growing sector in the world after The manufacturing sector, which grew by4%,
followed by the healthcare sector (+ 3.1%); IT (+ 1.7%)and financial services (+ 1.7%), and entertainment pay
out also witnessed asignificant raise, jumping from (from 77.5% in 2017 to 78.5% in 2018), whichmeans 21.5%
(22.5% in 2017) of business spending. Commercial raised itsshare of pay out from Global tourists by 28.8% from
27.3% in 2017. Thismeans that the proportion of domestic tourists pay outraised to 71.2% of total entertainment
pay out.
The Hashemite Kingdom of Jordan is one of the wealthy countries in the MiddleEast with tourist attractions,
as it includes a wide range of tourist attractions. Thetourism strip represents one of the most important and vital
economic sectors inJordan. As Jordan has a developed tourism infrastructure, which includes manyGlobal and
luxurious hotels and resorts, a sophisticated transportationnetwork and organizes many cultural and social
activities and events throughoutthe year that provide a fertile and wonderful tourism environment for all types
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ofinternational tourists, and many tour operators operating in the country to meetthe needs The main for different
types of tourists.

2. Problem Statement
There are challenges of Jordan tourism at the present time with regard to the loyalty and satisfaction of
tourists towards the services provided at the Jerash Festival. Where there are few hotels and resorts compared to
the Dead Sea and Aqaba. Additionally, other challenges related to the infrastructure and its distance from the
capital, Amman, where tourists need a special means of transportation from Amman to Jerash. Moreover, high
prices in Jerash city compared with another's cities.
According to the World Travel &Tourism Council- The Economic Impact ofTravel and Tourism for (WTTC,
2019), illustrate that the travel & tourism sectorcontributed in 2018 with an amount of ($ 2,750.7 billion), or 3.2%
of the globalGDP for the same year. The total contribution of this strip was $ 8,811.0 billion(10.4% of GDP). As for
the strips contribution to providing employmentChances, in 2018, the travel and tourism sector contributed to the
creationof 122,891,000 direct jobs (3.8% of total employment), and the total contribution ofthis strip was
318,811,000 jobs or 10.0% of total employment.
The distinguishes tourism efficiency economically is their contribution to theachievement of the three most
important goals of the economies of countries, especially developing countries, which are represented in:
1. Profit generation
2. To contribute to providing job chances
3. Provide the economic a foreign currency.
Thus, the tourism strip can play a major role in. developing the economy. The sizeof this role is determined
according to the determinants of each country. Wherethe impact of the tourism strip is noticeable on all other
production strips andthus contributes to economic development effectively (WTTC, 2019).The economic
conditions in a developingcountry deteriorated significantlybetween the years 2010-2014 due to the
repercussions of the so-called ArabSpring crisis, which led to a sharp decline in GDP at an average speed of 6.0%,
withgrowth slowing to 4.2% on average between 2015 And 2018 (United Nations,2019). Africa, Latin America and
West Asia were the economies most affected bythis slowdown, and in 2019 the average GDP growth fell to less
than 4.0% indeveloping countries, and Argentina, Brazil and South Africa were affected to alesser extent, and
difficult economic conditions in Mexico, Saudi Arabia andTurkey also contributed to this. Whereas, the negative
effects of the repercussionsof this slowdown were represented by the collapse of the prices of the
maincommodities and thus the weakening of the economy, and thus the confidence ofinvestors and consumers
was undermined due to both the economic policies inmany developing countries, which increased trade and
investment tensions, whichled to a cycle of limiting the various investment plans.
Given the importance of the Jordanian tourism sector, especially from theeconomic point of view, it is
important to research it extensively, and this researchdeals with studying the loyalty of tourists in Jordan among
international tourists. This research also confirms firmly on the necessity to promote and develop thelogical
tourism thought for the important people in this sector, such as hotelmanagers and agents of tourism and travel
companies, and their ability topromote tourist places, attract tourists, create a suitable tourism environment
inJordan and build bridges of cultural and social knowledge exchange with thepeoples of the world.

3. Literature Review
3.1 Antecedents of Tourist Satisfaction and Loyalty
Customer satisfaction can be defined in many ways, as he asserted that it is related to the evaluation of the
customer through his experience and according to his expectation of the product (Kotler ,2002). Some of studied
by researchers determined the most important factors that influence tourism satisfaction and loyalty (Yan and Lee
2015; Dora and Frleta 2016; Al Muala, 2017). By another way, customer satisfaction is defined as & quot; an
evaluative decision after consumption or use in relation to a product. & quot; (Gonderson et al.,1996).
Furthermore, customer satisfaction is of great interest in Public and privatesectors, especially in practice in
tourism marketing (Guoa, Barnesb, & Jia 2017;Tseng 2017). According to Al-Majali (2012) there are some. factors
that mightin fluence tourist satisfaction, such as “image of Jordan, perceived risk, and serviceclimate” and its
influence on tourist’s satisfaction. The result of study found thatthere is a significant relationship between image
of Jordan and tourist satisfaction,while perceived risk and service climate has insignificant on tourist satisfaction.
The decrease in the number of international tourists in Jordan between 2006 and2009 confirms that Jordan
faces the problem of determining a destination. In2006, the number of international tourists in Jordan was
6,712,804, and itdecreased significantly to 5,413,919 in 2009 (Al Maula, 2011). This is in addition towhat the
Jordanian tourist faces from the disloyalty of international tourists,especially during the so-called Arab Spring.
And the consequent decline in thenumber of international tourists in Jordan between 2016 and 2017. In 2016,
thenumber of international tourists visiting Jerash Festival was 93,448, and itdecreased to 165,559 in 2017
670
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(Ministry of Tourism and Travel, 2018).Nevertheless, this is a real indicator of the declining loyalty of
internationaltourists in recent years. While, thevolume of income from tourism during 2016amounted to
(1,569,100) million dinars compared to (675.1) million dinars in 2017(Ministry of Tourism and Travel, 2018),
according to preliminary data from the Central Bank (MoTA, 2018).
In addition, there are insufficient studies available to examine the relationship between the satisfaction of
tourists and the loyalty of tourists in Jordan in generaland the Jerash Festival in particular (Jerash Festival). This
also applies to Jordanwhere there is a dearth of research on actual visiting behavior at the JerashFestival, as most
studies have focused on tourist satisfaction only (Al Muala,2015). This problem revealed the extent of the
influence of the satisfaction and loyalty oftourists in the study of Al-Haroot (2007). It was found that there is a
state ofdissatisfaction among international tourists in Jordan, and this may be related tounspecify reasons
(political, economic or social). According to Al Muala (2011),due to the lack of information and studies that
analyze the relationship betweenprevious travel experiences and the experience of visiting Jordan and the
motivesof the tourists ’lack of intention to re-visit in the future, in most cases studying theextent of tourists’
satisfaction gives a good indication of intentions to return visitsin the future or not (Zhou, 2005).
In previous researches investigated in of tourist satisfaction, such as Al-Majali(2012) study which found that
there is a respectable positive relationship betweenJordan image and tourist satisfaction. In additional, the
destination of tourist isconsisting of both tangible and intangible elements, natural attractions is the bigtangible
elements such as historical- cultural heritage, beaches and mountains.While, culture customs and the history of
that destination (Qu, Kim and Im, 2011)is the intangible elements which supported by Lynch and Tinsley (2001)
whoconsider the tourist destination & quot; a system with many components such as touristattractions,
accommodation, transport, other services and infrastructure. Some ofpast studies were found important findings
(Szymanski and Henard, 2001; Chi ,2005; Rosenberg &amp; Czepiel 2017). on the other side few researchers
found thatthere are unimportant relationships (Tussyadiah, 2016; Andresen, 1998; Alhroot,2007). Furthermore,
refer to origin image impact tourists’ satisfaction and loyalty,for this relationship found uniformity findings, and a
few studies found significantimpacts (Liu, Li, &amp; Kim, 2017; Wu &amp; Li, 2017; Wu et al. 2018). Additionally,
there are conflict results referring price fairness and influences tourists’ satisfaction andloyalty. Few of research
were found significant findings (Martin-Consuegra et al,2007; Herrmann et al., 2007; Ti Bei &amp; Ching Chiao,
2001). While some studiesresearches that there is an insignificant relationship (Hadijah, Jusoff&amp;
Mahmud,2013). Additionally, there are conflict results referring the the relationship between understand risk and
tourist satisfaction and loyalty in tourism settings (Yuksel & amp; Yuksel, 2007). Likewise, there are tied studies in
Jordanian tourismsettings. Experiential findings for this relationship suggest unclear and conflict results (Yuksel &
amp; Yuksel, 2007; Amoroso and Hunsinger, 2008; Quintal, Lee and Soutar, 2009). In contrast, study by Udo,
Bagchi and Kirs (2008, Al Muala, 2011)found that there is an insignificant negativerelationship&quota; There are
exclusiveprevious research that try to examine the mediating effect of tourists&#39; satisfactionin Jordan,
generality of the past studies on tourism in Jordan focused only on thesatisfaction of tourists and its direct effect
loyalty (Rosenberg &amp; Czepiel 2017; AlMuala, 2011, 2016; Harahsheh, 2010; Chi, 2005).
This research which adopts the disconfirmation theory argues that ‘satisfaction isrelated to the size and
direction of the disconfirmation experience that occurs as aresult of comparing service performance against
expectations. Ekinci et al (2004)cites Oliver’s updated definition on the disconfirmation theory, which
states“Satisfaction is the guest’s fulfillment response. It is a ruling that a service orproduct feature, or the service
or product itself, is providing a pleasing stage ofconsumption-related achievement, including stages of under- or
over-achievement” disconfirmation theory is interested with the tourist satisfaction inthe Jordanian context
various other papers which are more worried generally withtourism. Tourist allegiance is different other tourism
aspects as it deals with abasic issue in the tourist and travel sector. It will assist travel and tourist agents,lawmakers and hotel managers to sense the procedures implicated in thetourists&#39; behaviors by give them with
the suitable solutions. The theory ofexpectancy-disconfirmation, which Richard Oliver developer, says that
peoplejudge pleased with services based on prior expectations and quality of experienced service (Ryzin 2013). a
positive relationship between expectation andsatisfaction is founded in a lot of studies (Szymanski and Henard
2001).
Regarding to satisfaction as mediating effect, there are conflicting feedback for instance,few of studies found
satisfaction has a mediating impact (Patterson and Spring, 1997;Caruana and Malta, 2002; Al-Hawari and Ward,
2006; Olorunniwo et al., 2006; Ryu etal., 2007). In disparity, and some of studies found as satisfaction not a
mediator (ALMuala, 2011; Maxham and Netemeyer, 2002). As shown in previous researches thereare break up
studies regarding the mediating effects of satisfaction. Therefore, thisresearch is incorporated between one
mediating effect of satisfaction in the relationshipbetween (Jordan image, and price fairness) factors and tourist
satisfaction towardtourist loyalty.
In this study there is a various predictors are considered another problemnotification of this research; there
are many diverse predictors in this study, suchas predecessors of tourists’ loyalty. However, there are various in
predecessors, ofcustomer loyalty such as tourists’ satisfaction, the majority of previouslyresearches have been
conducted in developed countries and focused mainly onbanking industries and information technology (Gopi
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&amp; Ramayah, 2007; Kim et al.,2008; Canniere et al., 2008), and some of tourism industry studies in Jordan
(AlMuala, 2011; 2016).
This research will discuss tourist contentment toward tourist loyalty amongstinternational tourists visited
Jerash festival in Jordan. The Jordan image is knowing bytourists, cooperation with the hotel staff and feeling
satisfied or unsatisfied. This studyconsiders that the (Jordan image, price fairness, and climate service) factors as
theserious determinants of tourist content toward tourist loyalty. Thus, this means that thetourists already have a
positive or negative image in their mind about Jordan accordingto what they received. Moreover, checking of the
mediating effect of satisfaction isconsidered a serious issue in this study.

4. Methodology
The study relied on the use of a questionnaire as it focused appropriately on surveying the sample in a
comprehensive manner (Bakkar, 2001). The population of this study consists of international tourists' at the
Jerash Festival in Jordan; a systematic random sample was used. This study was identified of three places in the
Jerash Festival in Jordan, which are the north, middle and south of the festival. Emphasis was placed on taking
samples for this study from international tourists at the Jerash Festival in Jordan who visited Jerash during the
period from June to August 2019. 800 questionnaires were distributed to tourists, 200 did not reach the tourists,
and 100 incomplete questionnaires (missing) responses. However, the 500, dataset was encrypted and keep in
SPSS edition 17.0 through the data scanning way for outliers. External finding show that 10 data sets were omitted
due to a Z-value of more than +3 or less than -3 (Hair et al., 2006). Therefore, 490 responses were corrected and
used for post-analysis, generous a response rate of 62%.
In this study the questionnaire is separatedtosixelements: (1) demographic variables (5 items); (2) image of
Jordan (9 items), (3) price fairness (6 items), (4) service climate (5 items), (5) tourist satisfaction (7 items), and
(6) tourist loyalty (8 items) by (Al Muala, 2016; 2017, 2011). All variables were measured using five-point Likert
scales from (1) Strongly disagree, (2) Disagree, (3)Undecided, (4) Agree, (5) Strongly Agree

5. Hypothesis Formulation
This section includes the hypothesis information of this study as discussed below:
H1: Tourist Satisfaction is related with Tourist loyalty
H2: Jordan Images related with Tourist loyalty
H3: Price Fairness is related Tourist loyalty
H4: Service Climate is related with Tourist loyalty
H5: Jordan Image is related with Tourist Satisfaction
H6: Price Fairness is related with Tourist Satisfaction
H7: Service Climate is related with Tourist Satisfaction
H8: Tourist Satisfaction mediate the relationship between Jordan image and Tourist loyalty
H9: Tourist Satisfaction mediate the relationship between price fitness and Tourist loyalty
H10: Tourist Satisfaction mediate the relationship between service climateand Tourist loyalty

6. Results
6.1 Outline of Respondents
The study sample consists of the following main elements: (1) gender, (2) age, (3) Education, (4) Any Social
Media you’re prefer to, (5), Any time you’re prefer to use Social Media, and (6) Nationality. The study showed that
the final sample was (66%) of the respondents were females and (34%) were males. It is clear that the majority of
the recoded sample, 66%, was female, and that the majority of the respondents' ages varying between 36-41 years
were 53.2%.Most of the respondents were Arab with 78.7%. Regarding to social media use, the percentage was
52% as the majority of sample using Facebook, while, 26.5%, use Twitter, 11.7% use Instagram, 4.7%, 2.1%, use
YouTube, and the users were WhatsApp 3%. 73.1% of the despondence usesSocial Media between 8 – 10 hours
per day between 11AM – 12 PM. Finally, Most of nationality of tourists was Arab Gulf 65%.
6.2 Descriptive statistics of variables
The finding of study was in Table 1.1 show that the average image score for Jordan is very high (3.9). In
contrast, price fairness is relatively low, with an average score of (3.2), which means that the tourist who looks at
the tourists ’satisfaction and loyalty needs more attention to the services and the image of Jordan.
6.3 Reliability Test
The composite reliability used in this study was used. According to previous studies, the composite reliability
developed by Werts et al. (1974), measures construction reliability in a measurement model. This was tested
using a principle known to researchers by Nunnally (1978) for knowledge of reliability coefficients. We note that
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the composite reliability values based on the value of each variable obtained through the final structure of the
study and that all values have an acceptable value higher than 0.60 (Nunnally, 1970). Therefore, most of factors
were reliable and acceptable in this study.
Table (1): Results of Reliability
Construct
Jordan Image
Price Fairness
Service Climate
Tourist Satisfaction
Tourist loyalty
Total Items

Original Items
9
6
5
8
7
35

Total Mean
3.9
3.2
3.5
3.7
3.6

Items after CFA
3
2
3
2
4
18

Composite Reliability
.88
.80
.75
.79
.85

6.4 Confirmatory Factor Analysis (CFA)
According to several recent analytical studies, the Study Model Index focused on measuring CFA is the first
step in Structural Equation Modeling (SEM). The CFA scale shows whether the number of factors and the load of
items on them correspond to what would be expected based on the model agreed in the study to evaluate the
scale. The techniques were used. SEM to use CFA technology AMOS 20.0 was used to find out the proposed factors
for the analysis and how they matched the data collected for the study Structural equation modeling (SEM) is a set
of statistical models that search for details regarding the relationships between multiple variables (Hair et al.,
2006). Confirmation Factor Analysis (CFA) is used for the first time to confirm the load factor for the five
structures (Jordan Image, Fair Prices, Service Climate, Tourist Satisfaction and Tourism Loyalty). The results of the
suitability of fit for the generation model are shown in Fig.1.1. The chi-square has a value of 200.499 with 94
degrees of freedom. GFI is 0.953, AGFI 0.931, IFI 0.966, TLI 0.948, NFI 0.937, CFI 0.965, RMSEA is 0.048, CMIN / DF
of 2.133 <3. The appropriate quality results of the generation of the model are acceptable because it is above the
recommended values (Hair et al., 2006). Thus, most of factors confirmed and acceptable in this study.
6.5 Hypothesis Testing of Generating Model
The direct relationship represents a direct effect through the independent (external) construct on the
dependent (internal) construct. From Figure 1.1 and Table 1.2, hypothesis testing, in determining the significance
of each path parameter, shows the estimation of the weight of the regression, the standard error of the weight of
the regression, and the critical ratio of the weight of the regression, (CR = weight division of the regression
estimation was used by estimating the standard error).
Table 1.2 presents each parameter's C.R., Estimate and S.E of the Generating Model. Hence, found that the
(H1, H2, H4, H6 and H7)have a significant positive and direct impact on tourist satisfaction and loyalty. While, (H3
and H5) have insignificant positive and direct impact on tourist satisfaction and loyalty.
Table (2): Results of Hypotheses
H.

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7

Regression
Weights
From
SAT
JOM
PR
SECM
JOM
PR
SECM

To

Estimate

SE

C.R.

P

Hypothesis

LOY
LOY
LOY
LOY
SAT
SAT
SAT

.559
.366
.067
.436
.002
.246
.155

.169
.157
.148
.066
.079
.080
.037

3.305
2.331
.450
6.614
.025
3.071
4.189

***
.020
.653
***
.980
.002
***

YES
YES
NO
YES
NO
YES
YES

6.6 Mediating Effect of Tourist Satisfaction
In this study, the mediating effect of tourist satisfaction as shown in Table 1.3 and Figure 1.1 is the result of
the mediating effects of tourist satisfaction in the relationship between (Jordan's image, price fairness, and service
climate) and tourism loyalty. As many studies have indicated, if the direct effect is greater than the indirect effect,
this confirms that the mediator has no effect (Baron &Keany, 1986; Byrne, 2001). In this study the result showed
that the tourist's satisfaction does not affect the relationship between the image of Jordan and the climate of
service and tourism loyalty (H8 and H10) as shown in Table 8, where the direct impact is more than the indirect
effect. While the mediating effect of tourist satisfaction was found in the relationship between price justice and
tourism loyalty (H9).
Table (3): mediating effect
Hypothesis
H8
H9
H10

From
JOM
PR
SRCM

Mediating
SAT
SAT
SAT

To
LOY
LOY
LOY

Direct effect
.176
.043
.405

Indirect effect
.001
.088
.080

Total effect
.177
.131
.485

Results
Not mediating
Mediating
Not mediating
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Figure (1): Tourists' Satisfaction and LoyaltyModel (TSLM)

7. Discussion
It was clear that the study achieving the objectives of study should help and development academic research
to describe, understand and explain the status of tourists' Satisfaction and loyalty in Jerash festival in Jordan. This
research examined the effectantecedents of tourist loyalty in Jerash festival in Jordan. The results displayed the
positive and direct impact between Jordan image, price fairness, service climate, tourist satisfaction and tourist
loyalty, after collecting and analyzing the data using Amos 20.0. Paths analysis showed that the most of hypothesis
were have a significant positive and direct impact on tourists' Satisfaction and loyalty in Jerash festival in Jordan
(H1, H2, H4, H6 and H7). While,have insignificant positive and direct impact on tourist satisfaction and loyalty (H3
and H5). Therefore, the ministry of tourism must pay more attention to the other factors that influence tourist
loyalty in Jerash festival in Jordan in the future. Finally, the study displayed that tourist satisfaction not mediating
effect between image ofJordan, climate of service and tourist loyalty (H8 and H10. While, found that the mediating
effect of tourist satisfaction in the relationship between price fairness and tourist loyalty (H9). Thus, tourist
satisfaction plays a vital role on tourist loyalty. Most of results supported with past studies (Al-Haroot, 2007; Yan
and Lee 2015; Dora and Frleta 2016; Al Muala, 2017).
Recommendations:

Regards the results of study were some of Recommendations
•
•
•
•

The need to develop the capabilities and competence of workers in the tourist sector in Jerash.
Ensure that the international tourist is aware of the local products.
Maintaining appropriate of local products prices for foreign tourists must
The Ministry of Tourism interest in the facilities and infrastructure of the Jerash Festival

Study contribution:
Based on the above, the study clarified the extent of the influence of factors affecting the satisfaction and
loyalty of international tourists when visiting the Jerash Festival. It shows the impact of price and service climate
on the decision to buy the local tourism product that is presented at Jerash Festival
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Abstract: A business committed to CSR activities can establish a favourable reputation in the market hence
this reputation can be used to mislead the market by making them rely on the financial reporting of the
organisation. This study aimed to investigate the relationship between CSR and earnings quality for firms
listed on FTSE 350. Besides, it aimed to explore the impact of CSR on the motivation of the management to
improve the earnings quality or manage earnings. The research has applied LSDV regression and OLS
regression on the data collected from 217 firms listed on the FTSE 350. The respective regression models
applied by keeping earnings quality as a dependent variable and range of independent variables such as
CSR, SIZE, GROWTH, LEVERAGE and ROA. Besides, the correlation coefficient has also been calculated
despite, the result could not reveal the nature of the relationship between the variables hence regression
model was applied. The results have revealed no relationship between earnings quality and CSR in the case
of LSDV regression model. The same has been observed for the OLS model however, there exists a relatively
significant relationship between earnings quality and LEVERAGE. Similar findings recorded for earnings
quality and GROWTH.

Keywords: CSR; Earnings Quality; FTSE 350; OLS Model.

1. Introduction
A business operates for success in the market and for serving the need of the market that leads to performance
reporting so that the stakeholders can be aware of the business ability to satisfy the desired objectives of the
stakeholders. Performance reporting is a technical and significantly important area because the performance of one
business can potentially influence the range of market forces. There are several underlying factors for which a
business can manipulate on financial reporting, this gives wrong information to the market that has several
repercussions including misleading the investor and gaining benefit from the negligence in the market (Kothari, et
al., 2005). Reporting on the performance of a business can have legal, moral and ethical perspectives. Performance
reporting with any fabrications and intentional alterations can lead to ethical violations. There are certain ethical
initiatives that are considered as a source of elevating the quality of financial reporting. According to Schwartz
(2004), an organisation involved in ethical activities is considered as more inclined to fair reporting of financial
performance. Corporate social responsibility (CSR) is a combination of ethical activities that are executed by the
organisation for the welfare of the environment and society (McWilliams et al. 2006).
A business committed to CSR activities can establish a favourable reputation in the market hence this
reputation can be used to mislead the market by making them rely on the financial reporting of the organisation. It
implies that even the fabricated performance reporting can be considered flawless due to the association of the
organisation to the CSR activities. Therefore, CSR and other ethical activities can be a source of deception and can
also act as a stimulator for improved earnings quality. However, if CSR comes into use for the exploitation of market
trust and confidence then a more holistic approach is required to be adopted for analysing the earnings quality.
Research Objectives:
This research has been conducted with an aim to investigate the relationship between CSR and earnings quality
for firms listed on FTSE 350. It is possible for a firm to use the involvement in CSR activities as a deception for
managing earning quality however, naturally, CSR should lead to the elevation of earnings quality. The research has
considered a range of firms from different market sectors so that the given relationship can be considered
irrespective of the type of business or market sector. Therefore, the aim of this research has been targeted from a
holistic approach in order to gain a productive outcome from the research. The research aim has been divided into
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the following objectives so that the achievement of each objective can lead to the achievement of overall research
aim. The objectives of this research are as follows:
• To investigate the theoretical debate surrounding the relationship between CSR and earnings quality.
• To explore the impact of CSR on the motivation of the management to improve the earnings quality or
manage earnings.
• To investigate the positive influence on earnings quality due to CSR.
• To understand the use of CSR for covering the wrongdoing and earnings management.

2. Literature review
Corporate social responsibility (CSR) has long been considered as an ethical way of conducting operations
however, the evolution of CSR has made it somehow obligation for businesses to sustain their position in the market.
CSR is an approach to negotiate the role of the business in society (McWilliams et al., 2006). This research considers
the relationship between CSR and earnings quality. It includes the analysis of CSR development in the UK. The
theoretical debate surrounding CSR and earnings quality respectively.
Background Information and Institutional Setting
• Earnings Quality
Earnings quality of an organisation can be representative of future earnings. If current earnings cannot
represent future earnings pattern, then the earnings quality can be low (Schipper and Vincent, 2003). A business
earnings in normal circumstances can be used as a tool for predicting future performance. According to Francis et
al. (2004), earnings quality can be considered based on several attributes such as estimated discretion can be a
characteristic of lower quality whereas degree to which economic reality can be reflected is a characteristic of high
quality.
• CSR
The concept of CSR has evolved in both meaning and practice. In the classic perspective, the concept of CSR
was limited to philanthropy that extended to the relationship between the business and society (Secchi, 2007).
According to Lee (2008), CSR is based on the act of an organisation of taking responsibility for the impact on
suppliers, customer, employees, environment and stakeholders due to the operational activities.
• CSR and Earnings Quality
Business transparency is a growing phenomenon that directs employees, customers, investors and
stakeholders to expect transparency from a business. The aspect of transparency along with the growing use of
ethics as a differentiating factor has extended the CSR from large corporations to the necessity of all businesses.
Transparency is associated with earnings quality of a business, it is the quality of reported earnings through which
the future earnings can be predicted (Melumad and Doron, 2008). CSR has been linked with earnings quality
because adequate reporting of the earnings by the business is an aspect of CSR. A socially responsible business
deemed to report earnings without any fabrication hence maintaining the earnings quality (Francis et al., 2004).
CSR can be in different forms including social welfare activity, transparent reporting, serving stakeholder
interest and many more. The business can provide transparent and reliable financial information as an act of socially
responsible initiative. It is common for CSR oriented businesses to constrain earnings management hence providing
reliable and transparent financial information (Alsaadi et al., 2017). CSR can be adopted for certain underlying
motives such as providing cover to corporate misconduct. It means CSR can be positively related to earnings
management as well as earnings quality.
• CSR Development in UK
CSR application and status in a country relies on its economic development. In the case of the UK, the country
is developed that provides an ideal breeding ground for CSR. However, the UK has come a long way to the existing
level of CSR practices in the country. According to Detomasi (2008), there was a time when the UK market was
mostly sceptical about CSR whereas today it is a mainstream activity that determines an organisation legitimacy to
operate in the market. In addition, CSR is not a generalised concept in the market instead it has specific dimensions
for certain market sector along with some regional perspectives. Figure 1 shows the development of CSR in the UK
and it is associated constituencies. It all started in 1600 when the UK established East India Company that aimed to
explore the resources of underdeveloped parts of the world and enable them to develop. Over the years numerous
scientific and social developments in the UK have targeted the betterment of social life.
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Figure (1): Landmark Events of CSR in the UK (Ward and Smith, 2006)

Theoretical Debate
CSR has transformed over the year despite in the last two decades it has rationalised and has been associated
with aspects like stakeholder management and reputation of a business. Nonetheless, the management quest to
follow CSR practices is due to the relationship of organisational performance with the CSR (Orlitzky et al., 2003).
Today, CSR rationalised to a point that most of the Fortune 500 as well as FTSE 350 not only promote their CSR
initiatives but also publish it in their annual reports (Vogel, 2005).
During the 1950s and 1960s, CSR was not considered as a solution of all ill instead it was a positive
development that was required to be encouraged (Lee, 2008). At the time, the responsibilities of business were not
clearly articulated. Generally, the social benefit was promoted so that the wider public can gain from the operations
of a business. However, the management in the organisation considered CSR as a source of bottom-line financial
destruction (ibid).
CSR went through another era during the 1970s, CSR received wider perspective that considered social and
economic reconciliation hence economic gain cannot be possible without ensuring a social gain (Lee, 2008). A
question considered that an organisation should engage in CSR activities as it can destroy stockholder interest. The
answer came that organisation can damage stockholder interest by engaging in CSR however, the stockholder
interest can be diversely considered. It is in the stockholder interest to preserve the surrounding society. If the
surrounding society deteriorates then it is possible for a business to lose customer base and support structure
(Detomasi, 2008). Therefore, the well-being of the environment including the society is in the interest of the
stockholder. It implies that all action in pursuit of social benefit serves the interest of stockholder.
CSR developed significantly during the 1980s by the development of three-dimensional models of corporate
social performance (CSP), it includes CSR, corporate social responsiveness and social issues (Garriga and Melé,
2004). It shows that CSR has been widely accepted as a component of business performance. In addition, economic
and social goals considered beyond the discussion of incompatible trade-off. Economic and social goals combined
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in the total social responsibility that included legal, economic, ethical and discretionary. Although some categories
can carry more weights such as economic category can be considered as more important than ethical despite each
category was part of total responsibility (Secchi, 2007). Therefore, the development of the new approach was
significant for CSR. The model had been theoretically applauded without any significant empirical acceptance. There
was a lack of measurement criteria for CSP that lead to the difficulty in comparing the social performance of
competing businesses (Margolis and Walsh, 2001).
• Stakeholder Theory
The last decade of the 20th century focused on the reasons the CSR became a source of better performance by
some businesses than the others. Stakeholder model developed for partially justifying the superior performance by
some businesses (Gao et al., 2014). The consideration of wider stakeholders means a business can develop a better
response for each stakeholder hence satisfaction of each stakeholder eventually leads to better performance by an
organisation (Booth and Schulz, 2004). The significance of the stakeholder model lies in the fact that it envisions
the purpose of a corporation in a different manner. However, the stakeholder model diminishes the difference
between social and economic goals instead the central issues emerged in the form of corporation survival. A
corporation survival relies on more than shareholder because employees, government, customer and many other
players can play a significant role in the survival of a business (Garriga and Mele, 2004). Stakeholder theory also
considered CSR in respect to the moral obligation, it implies that a business has a moral obligation towards all
stakeholders including the environment hence environment is required to be preserved. The stakeholder concept
further developed by Clarkson (1995), he considered stakeholder issues and social issues separate from each other.
Social issues are public issues that can prompt regulation or legislation. If there is no regulation or legislation
for an issue, then the issue can be considered as a stakeholder issue. It implies that social issues are far more critical
for a business than stakeholder issues. It is relevant from the perspective of the society that social issues are related
to wider society hence the action of business against the society can raise a substantial backlash that can be even
capable of destabilising the foundations of an organisation (Linthicum et al., 2010). At present, CSR is embedded in
an organisation to an extent that every activity, every action, every policy associated to an organisation required to
have an embedded element of CSR (Kotler and Lee, 2005). A business social and economic performance are not
separate from each other instead they are due to each other, they rely on each and goes along (Porter and Kramer,
2006).
• Agency Theory
Agency theory is based on the relationship between the manager and the shareholder. The conflict between
manager and shareholder gives rise to agency cost. The agency problem can exist if the manager has a certain level
of opportunistic behaviour, this motivates the manager to act in self-interest instead of striving to maximise
shareholders wealth. According to Wiese and Toropowski (2013), an agency relationship is not limited to manager
and shareholder, it can be between the organisation and the society, the buyer and supplier etc. It implies that the
relationship of the organisation to the environment and stakeholders can also be considered from the perspective
of agency theory. Therefore, an organisation is required to operate in the best interest of all stakeholder because
the organisation has a responsibility towards all stakeholders based on agency concept (Van Marrewijk, 2003).
Some of the theoretical and empirical research for exploring the relationship between CSR and earnings quality
is given in Table 1 below.
Table (1): Prior Research and Empirical Evidence
Study
Petrovis (2005)
Prior et al. (2008)
Kim et al. (2012)
Bozzolan et al. (2015)
Rezaee et al. (2019)
Alsaadi et al. (2017)

Country
US
26 Countries
24 Countries
China
EU

Period
1989-2000
2002-2004
1991-2009
2003-2009
2009-2015
2003-2013

Sample
323 Firms
593
23,391 Firms
5,863 Firms
2,580 Firms
900 Firms

Empirical Evidence and Hypothesis Development
Earnings quality can be estimated by using a range of approaches. Literature has provided the application for
some of the relevant models. The discretionary accruals can be used to determine earning quality. Discretionary
accruals are directly linked to earnings quality as they are one of the most common tools for managing earnings. In
order to estimate earning quality, Alsaadi et al. (2017) used a modified Jones model adjusted for performance. The
research conducted by Alsaadi et al. (2017) also considered the drawbacks and strengths of the applied model so
that the user can ascertain the potential outcome from the application of the model.
Despite the limitations of the modified Jones model, there is no superior alternative model that can estimate
the discretionary accruals with more precision and accuracy (Botsari and Meeks, 2008). This study uses the crosssectional approach to the modified Jones model instead of the firm-specific time-series approach. The reason for
this selection is the Bartov et al. (2000), the rationale provided for the cross-sectional approach is the ability of the
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technique in detecting the manipulation of earnings. In addition, the cross-sectional approach can be useful for
maximising the sample size and mitigating the issue of survivorship bias that occurs with the time-series model
(Dargenidou et al., 2014). A large number of freedom degrees also enable the cross-sectional model to provide
accurate estimates of parameters, the same function is the limitation of the time series model. Lastly, Alsaadi et al.
(2017), focused on current discretionary accrual instead of total discretionary accrual.
Business transparency is a growing phenomenon that directs employees, customers, investors and
stakeholders to expect transparency from a business. The aspect of transparency along with the growing use of
ethics as a differentiating factor has extended the CSR from large corporations to the necessity of all businesses.
Transparency is associated with earnings quality of a business, it is the quality of reported earnings through which
the future earnings can be predicted (Melumad and Doron, 2008). CSR has been linked with earnings quality
because adequate reporting of the earnings by the business is an aspect of CSR.
CSR can be in different forms including social welfare activity, transparent reporting, serving stakeholder
interest and many more. The business can provide transparent and reliable financial information as an act of socially
responsible initiative. It is common for CSR businesses to constrain earnings management hence providing reliable
and transparent financial information (Alsaadi et al., 2017). CSR can be adopted for certain underlying motives such
as providing cover to corporate misconduct. It means CSR can be positively related to earnings management as well
as earnings quality.
CSR is a growing phenomenon whose link has been developed with several aspects of organisational
operations. CSR can be associated with earnings management; it can be due to reputation management and it can
also be due to the market trends. According to Linthicum et al. (2010), CSR is externally directed initiative of a
business that can fulfil the desire of shareholders. Shareholder core desire is to make maximum money while
complying with the social rules both required by law and embodied in ethical values. According to Surroca et al.
(2010), a common trait can be observed among CSR firms, these firms usually generate profit, they conduct their
operations in the legal framework as well as ethical boundaries and usually aim to be considered as a corporate
citizen.
Kim et al. (2012) identified the existence of conflicting incentives in the form of potential opportunistic
behaviour and moral obligation. The CSR activities can be committed in respect of the stated incentives.
Theoretically, moral obligation leads the organisation to act diligently however, the ethical, honest and trustworthy
approach of the management bring benefit in the form of corporate reputation. Therefore, ethical behaviour and
high moral standards are beneficial for the organisation (Garriga and Melé, 2004). It is the motivation of an
organisation towards CSR that lead the strategy formulation based on developing long term relationship with the
stakeholder instead of short-term profit maximisation (Chih et al., 2008). CSR is naturally associated with an
organisation because an organisation operates in society therefore, serving and securing the interest of the society
is a natural outcome from the operations of an organisation. Furthermore, the integrative theory considers the
requirement from an organisation to incorporate social demand so that the decisions of an organisation are in
compliance to social rules and the reliance of the business on the society also demands the compliance to social
rules. CSR is also linked to the self-interest of the manager, the level of manager’s ethical reasoning and the firm's
moral obligation become a source of motivation for the manager to manage the business in the interest of
stakeholders instead of serving own interest (Booth and Schulz, 2004). Similarly, the CSR can act as a tool for
controlling the opportunistic behaviour of managers (Gao et al., 2014).
Empirical research has been conducted by Hong and Anderson (2011) based on US nonfinancial firms from
1995 to 2005. The findings of the research revealed that firms with CSR commitment are likely to have a higher
quality of financial reporting. In particular, these firms had a positive relationship between CSR and quality accruals
and a negative relationship between CSR and earning management. Therefore, earnings quality increase due to the
CSR commitment of an organisation. Kim et al. (2012) reported similar findings, the firms with high CSR score are
less prone to manipulate real activities or use discretionary accrual thus their financial reports are providing the
accurate information of the financial performance of the organisation. Chih et al. (2008) considered earnings loss
avoidance and earnings smoothing as tools of earnings management. The findings of Chih et al. (2008) also revealed
a negative relationship between CSR and earnings management. Therefore, based on theoretical and empirical
findings, the engagement of business in CSR activities leads to a favourable influence on the earning quality and
financial reporting quality. Thus, a hypothesis can be created as follows:
Hypothesis 1: CSR is positively related to earning quality
There is an opportunistic behaviour perspective associated with CSR, in this perspective, a manager uses CSR
as a tool for satisfying stakeholder demand and to manage their perception of the firm. According to Prior et al.
(2008), CSR can act as a tool for distracting the attention of any wrongdoing in the financial reporting of an
organisation. The opportunistic behaviour perspective is not limited to manipulation for distracting attention,
instead, managers can use CSR for serving their self-interest (Hemingway and Maclagan 2004; McWilliams et al.,
2006; Petrovits, 2006). A perception can be created by using CSR as mentioned by Kim et al. (2012), a firm can
create a perception of transparency by using CSR. The creation of a positive perception of a firm will help the
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management to secure support from the stakeholder and to legitimise the decisions as well as activities. It implies
that earnings manipulation can be managed by using CSR effectively by the management. Empirical existence of the
aforementioned phenomenon has been proven by the research of Prior et al. (2008), the research considered the
data of 593 firms from 26 countries between 2002 and 2004, the findings revealed a positive relationship between
CSR and earning management. It means poor earnings quality can be manipulated by presenting them as high
earnings quality. If there is an opportunistic behaviour among the management then it can motivate the
management to CSR engagement for influencing the perception of stakeholders, therefore, in this way CSR can be
used as an unfavourable tool for effecting the quality of financial reporting. Thus, a hypothesis can be created as
follows:
Hypothesis 2: CSR is negatively related to earning quality
CSR can be considered in respect of several outcomes including activities for employee’s welfare,
environmental sustainability and earnings quality. The improvement of operational responsibility can increase the
earning quality because several prior researches has revealed that CSR oriented firms are less likely to engage in
earnings management. However, there are also instances where a firm tend to engage in CSR activities so that the
cover can be provided for wrongdoings. The diversion of attention to the CSR initiatives can allow the management
to manage the unethical activities without letting them appear in the limelight. CSR and better financial performance
are an intended outcome whereas CSR and improved financial reporting is the observed outcome.

3. Research Methodology
Corporate social responsibility (CSR) emerged as a mean of maintaining a check on the actions of business in
respect of corporate responsibility towards the society. The evolution of CSR has developed it as a predictor of
improved earnings quality however, CSR has also been used to cover the unethical measures adopted by the
management for crafting business earnings (McWilliams et al., 2006). It implies that CSR can be a source of positive
initiatives and a source to provide a cover for negative initiatives of the business. A business engaged in CSR
activities can use CSR for projecting an ethical impression of operating activity, this positive impression can also be
used as a deception tool because in the cover of ethical impression the unethical activities of the business can go
unnoticed. This shows that CSR in relation to earnings quality has multiple dimensions hence the research has aimed
for the objective of exploring the positive influence of CSR on earnings quality and to understand the CSR cover for
hiding wrong practices in the form of earnings management. The positive and negative relationship between CSR
and earnings quality cannot exist at the same time therefore, it is important to unfold the respective relationship
for a respective business. Based on the literature reviewed in the prior section of this research, the research
hypotheses are:
H0: CSR has a positive effect on the earnings quality of firms.
H1: CSR has a negative effect on the earnings quality of firms.
This section deals with the explanation of the methodology adopted for conducting the research. It includes an
explanation of the data sample, a period of analysis and variable definition. The section explained the mathematical
expression used for measuring earnings quality along with an explanation of the explanatory variable and control
variable. Lastly, the regression model adopted for the research has been explained.
Data and Sample Selection
This research considers the firms listed on FTSE 350; the initial sample of firms collected from Thomson
Reuters Eikon. The initial sample collected comprises of 351 firms. The firms listed between the period 2007 to
2017 have been selected. The reason for the selection of ten years period from 2007 to 2017 is due to the aim of
analysing the period after the financial crisis.
CSR engagement has been measured by taking the social and environmental performance score in the Thomas
Reuters Eikon. Financial firms are not included in the sample because these firms have relatively different influence
from the financial crisis than other firms operating in the market (Kim et al. 2012). In addition, the practices and
trends of earnings quality for financial firms is substantially different than any other form of a business. Apart from
financial firms, the research has excluded firms with missing data, extreme value and insufficient information.
Therefore, the final sample for this research is 217 firms. Table 1 provides the sample selection procedure.
Table (2): Sample Selection Procedure
Initial Sample
Less: Financial Firms (Insurance companies and Banks)
Final Sample

351
(134)
217

The initial sample collected from nine different sectors, table 2 provides the ICB Industry code, the name of the
sector, number of firms selected from each sector and the percentage proportion of each sector in the total sample.
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Table (3): Sample Breakdown by Sectors
ICB Industry Code
1
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
9000
Total

Sector
Oil & Gas
Basic Materials
Industrials
Consumer Goods
Health Care
Consumer Services
Telecommunications
Utilities
Technology

No. of Firms
10
20
62
31
12
59
5
8
10
217

% of Final Sample
4.61%
9.22%
28.57%
14.29%
5.53%
27.19%
2.30%
3.69%
4.61%
100%

It is essential to observe the percentage proportion of each section in the total sample. The proportion of each
section in the total sample can be analysed by using a pie chart. The graphical representation of table 2 is given in
figure 1 in the form of a pie chart.

Utilities
4%

Sector Percentages of Final Sample
Technology
5%

Oil & Gas
5%

Telecommunications
2%

Basic Materials
9%

Consumer Services
27%
Industrials
29%

Health Care
5%

Consumer Goods
14%

Figure (2): Percentage of Sector in Final Sample

Through the sectors of operation, figure 1 indicates that 29% accounted for industrials, consumer services
represented the second sector of 27%. followed by that consumer goods.
Variable Definitions
This section of the discusses the independent and dependent variables of the empirical model. The definitions
of each variable are presented collectively in Table 3, prior to the discussion justifying the variables’ inclusion in the
model.
Table (4): Variables Definitions
Variable
𝑬𝑸𝟏
𝑪𝑺𝑹
𝑺𝑰𝒁𝑬
𝑮𝑹𝑶𝑾𝑻𝑯
𝑹𝑶𝑨
𝑳𝑬𝑽𝑬𝑹𝑨𝑮𝑬
𝑰𝑵𝑫𝑼𝑺𝑻𝑹𝒀
𝑌𝐸𝐴𝑅

Definition
The absolute value of current discretionary accruals-sectional modified
Jones Model used for calculating Discretionary accruals
The CSR considered by taking the average score of social and
environmental scores
Firm size the log of Total Assets
Firm growth Sales growth (year on year change in sales)
Profitability Return on assets (EBIT divided by total assets)
Calculated as long-term debt divided by total assets
Industry fixed effects controlled by using ICB code as a proxy
Controls for year fixed effects using year dummies
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• Dependent Variable - Earnings Quality
Earnings quality has been estimated in the prior research while using different methods and approaches. In
this research, earnings quality has been estimated by using discretionary accrual as a proxy of earnings quality. The
modified Jones model (MJM) is the basis for the estimation of discretionary accruals (Kothari et al., 2005). Although
MJM has limitations despite there is no alternative model that can estimate the discretionary accrual with
superiority (Botsari and Meeks, 2008).
Instead of firm-specific time series approach to modified Jones Model, the research has used a cross-sectional
approach. The cross-sectional model leads to better performance in detecting earnings manipulation (Bartov et al.,
2000). In addition, the current discretionary accruals have been used instead of total discretionary accruals based
on Teoh et al. (1998).
Steps to Measure Earnings Quality
Step 1: The first step is based on the estimation of current discretionary accruals, it involves the computation of
total current accrual (𝑇𝐶𝐴𝑖𝑡) for firm 𝑖 at year 𝑡, the mathematical expression is as follows:
𝑇𝐶𝐴𝑖𝑡 = (∆𝐶𝐴𝑖𝑡 − ∆𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖𝑡 ) − (∆𝐶𝐿𝑖𝑡 − ∆𝑆𝑇𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖𝑡 )
(3.1)
In the above equation:
• ∆𝐶𝐴𝑖𝑡 = Change in current assets,
• ∆𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖𝑡 = Change in cash and the cash equivalent,
• ∆𝐶𝐿𝑖𝑡 = Change in current liabilities, and
• ∆𝑆𝑇𝐷𝑒𝑏𝑡𝑖𝑡 = Change in short- term debt.
Step 2: The second step runs the given regression expression using ordinary least squares, this has been applied for
all sample firms (with at least ten observations in year t) from each industry:
𝑇𝐶𝐴𝑖𝑡
𝑇𝐴𝑖𝑡−1

= 𝛼0 (𝑇𝐴

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡

1

𝑖𝑡−1

) + 𝛼1 (

𝑇𝐴𝑖𝑡−1

) + 𝛼2 (

𝐸𝐴𝑅𝑁𝑖𝑡−1
𝑇𝐴𝑖𝑡−1

) + 𝜀𝑖𝑡

(3.2)

In the above equation:
• 𝑇𝐶𝐴𝑖𝑡 = Total current accruals for firm 𝑖 at year 𝑡,
• ∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 = Change in net revenues in year t from year t-1,
• ∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡 = Change in net receivables in year t from year t-1 and
• EARNit-1 = Income before extraordinary items for firm i in the year t from year t-1.
In order to correct heteroscedasticity, the above expression deflated each variable by the lagged value of the
firm i’s total assets (𝑇𝐴𝑖𝑡−1).
Step 3: The step three calculated non-discretionary (NDACi,t) component of total current accruals for all the firm
while using the year specific and industry specific estimates of 𝛼0, 𝛼1 and 𝛼2, the mathematical expression is as
follows:
𝑁𝐷𝐴𝐶𝑖,𝑡 = α
̂0 (

1
∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡
)+ α
)
̂1 (
𝑇𝐴𝑖𝑡−1
𝑇𝐴𝑖𝑡−1

(3.3)

Step 4: In order to compute the current discretionary accruals (𝐷𝐴𝐶𝑖,𝑡) component for each year t and each firm i,
the non-discretionary component (𝑁𝐷𝐴𝐶𝑖,𝑡) subtracted from the total current accruals (𝑇𝐶𝐴𝑖𝑡). The mathematical
expression is as follows:
𝐷𝐴𝐶𝑖,𝑡 =

𝑇𝐶𝐴𝑖𝑡
𝑇𝐴𝑖𝑡−1

− 𝑁𝐷𝐴𝐶𝑖,𝑡

(3.4)

The method used absolute value for current discretionary accruals in the form of proxy for earnings quality.
𝑇𝐶𝐴𝑖𝑡
|𝐷𝐴𝐶𝑖,𝑡 | = |
− 𝑁𝐷𝐴𝐶𝑖,𝑡 |
(3.5)
𝑇𝐴
𝑖𝑡−1

This research has used the signed and absolute value of the discretionary accruals used as a proxy for earnings
quality. It implies that discretionary accruals are considered as an absolute (EQ1), negative (EQ-) and positive
(EQ+) values. This led to determining the overall effect in the form of income declining earnings management or
income growing earnings management (Klein, 2002). Ceteris paribus, in the case of high value for the discretionary
accruals, the high degree of earnings management can be achieved that leads to low earnings quality (EQ1).
Whereas in respect to signed value, the positive (negative) or higher (lower) value for discretionary accrual means
a high probability of earnings management thus low earnings quality (EQ1- and EQ1+).
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• Explanatory Variables - CSR
The explanatory variable (CSR) will help in determining the relationship between earnings performance and
growth prospects. The research has considered the work of Cheng et al. (2012), based on it, the research has
calculated the CSR engagement of a firm by taking the equally weighted average of the annual performance scores
of the social and environmental. The scores were sourced from Thomson Reuters Eikon database. In order to
calculate each of the scores (social and environmental), the research has selected two policies from the sample firm’s
environmental and social policies. Environmental product innovation policy and resource reduction policies proxy
for the entirety of the firm’s environmental policy. Similarly, human right policy and employment quality act as
proxies for the firm’s social policy score. These were measured and then averaged for the two variables for the
environmental policy as well as the social policy. The values thus arrived were further averaged to arrive at the CSR
scores of the sample firms.
• Control Variables
This research had added several control variables based on the findings from the prior research. According to
Becker et al. (1998), 𝑆𝐼𝑍𝐸 can be considered as a control variable that may reflect the influence on earnings quality
from omitted variables. In addition, 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 can be a control variable that can capture the opportunistic
behaviour of the manager pertaining to earnings quality, it is possible for a manager to be opportunistic by managing
the earning due to avoid the violation of debt covenants (DeFond and Jiambalvo, 1994).
𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻 Similar findings were also published by Lee et al. (2006), they found that earnings quality decreased
with earnings growth, even though the sample of the study was markedly different from that of Iatridis and
Kadorinis (2009).
𝑅𝑂𝐴 The study by Iatridis and Kadorinis (2009) also explored whether a firm’s profitability influenced its
likelihood of indulging in earnings management. The scholars found that firms with lower levels of profitability were
more likely to indulge in earnings management in order to improve their financial numbers and present a more
favourable version to their stakeholders. However, contradictory findings were reported by Lee et al. (2006) who
find evidence that firms with higher performance are more likely to over-report earnings because of its favourable
impact on market value.
The research has also considered the effect of 𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝑌 𝑎𝑛𝑑 𝑌𝐸𝐴𝑅 fixed based on the findings from Capkun
et al. (2016) and Barth et al. (2008). The control for year fixed effect and industry effects was necessary for this
research as the sample comprises of the long time period that is extended over a large span of different industries
listed on FTSE 350. Consequently, this research has used “panel data” that is the term used for the type of data relies
on pooling of observations in relation to a cross-section of households, firms, countries etc. over the duration of
several time periods. This led to controlling the industry-specific fixed effects and unobserved time-invariant factors
for controlling mitigating the macroeconomic conditions and economy-wide shocks. This also enables the research
to circumvent any biases that can arise due to the use of standard OLS regression if the fixed effects are not
adequately controlled.
1. Regression Model
The examination of the first hypothesis has been carried out by using the following model, it includes selected
independent and depends on variables (both explanatory and control variables
𝐸𝑄 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑆𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽7 𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝑌𝑖,𝑡 + 𝛽8 𝑌𝐸𝐴𝑅𝑖,𝑡
10

+ ∑ 𝛽𝑘 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡 + 𝜀𝑡
𝑘=1

In the given model, EQ1 can be either, EQ1+, EQ1- or EQ whereas CSR is weighted average of social and
environment extracted from Thomson Eikon social and environmental pillars.
The research has performed an additional sensitivity test, it has been done by using standard OLS regression
without fixed effects control performed for the entire period under consideration. This test has been adopted by
following the prior literature such as Chen et al. (2010), Francis, (1999). and Skinner and Sloan (2002). The prior
literature has considered that for mitigating outliers’ problem, for each variable in the regression model the 1 and
99 % of the distribution is required to be winsorised. Therefore, the final sample included in this research after the
removal of missing data but prior to winsorising outliers comprises of 217 firms. All the regression included in this
research will be performed in relation to White Heteroscedasticity test. Heteroscedasticity is present when error
terms do not have the same variance all over the regression line (lack of homoscedasticity). In each instance when
heteroscedasticity exists, the regression is required to run while using robust heteroscedasticity- consistent
standard error estimates. The main regression used in this research is the LSDV industry and year fixed effects
regression.
This research deals with the effect of ethical and environment principle in the earnings quailty. Opportunistic
behaviour can engage the firm in CSR activities, it means that CSR is not always lead to positive earnings quality
because opportunistic behaviour can lead to the adoption of unethical practices hence earnings quality can reduce.
The section has included the research methods that are applied to the test the research questions along with the
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rationale for the selection of research methods. The research has collected the data from Thomas Reuters Eikon. The
data collected from 2007 to 2017 so that the firm's initiatives in respect of CSR can be considered after the financial
crisis. The financial crisis has increased the responsibility and competition in the market hence firms are expected
to be engaged in CSR that can lead to improved earnings quality. The dependent variable in the research has been
earnings quality. The initial sample has been reduced due to the exclusion of financial firm based on their specific
characteristics not suitable for this research.

4. Results and Discussion
This section is based on the methodology explained in the prior section that tests the relationship between CSR
and earnings quality. The section includes a brief discussion of descriptive statistics followed by the inclusion of
main LSDV regression results for the sample considered for this research between the period 2007 to 2017. The
sensitivity test is performed using OLS regression without fixed effects control performed for the entire period
under consideration.
• Descriptive Statistics
The sample of this research for the period between 2007 to 2017 comprises of 217 firms. The descriptive
statistics of different variables included in the research is given in table 1 below:
Table (5): Descriptive statistics (N = 271)
eq_dis~e

N
1320

mean
.0385

p50
.024

SD
.045

skewness
2.919

kurtosis
15.13

min
.0003

max
.389

P1
.0007

P25
.0106

P75
.048

P99
.211

SIZE

1320

14.747

14.648

1.419

.409

2.678

11.309

18.890

12.164

13.736

15.590

18.146

ROA

1320

.103

.086

.084

.826

5.105

-.184

.443

-.089

.053

.142

.377

LEVERAGE

1320

.204

.1938

.152

.603

2.979

0

.785

0

.085

.294

.591

GROWTH
CSR

1320
1320

.080
63.878

.067
64.827

.141
16.188

1.057
-.221

6.647
2.183

-.361
27.552

.898
89.397

-.235
30.452

0
53.215

.143
76.645

.578
89.397

SD is the standard deviation. P1, P25, P75, P99 are 1st, 25th, 75th and 99th percentiles respectively. eq_dis~e
represents earnings quality considered by cross-sectional modified Jones Model used for calculating Discretionary
accruals. SIZE represents the logarithm of total assets. LEVERAGE represents long term debt divided by total assets.
ROA represents profitability return on assets (EBIT divided by total assets). GROWTH represent firm growth sales
growth (year on year change in sales). CSR represents CSR considered by taking the average score of social and
environmental scores.
In the above table the dependent variable eq_dis~e, the mean of the variable is .0384 whereas the standard
deviation is .0449. It shows that the sample is dispersed prominently around the mean. It shows that the firms
included in the sample have a varied level of earnings quality. The difference between mean and standard deviation
also followed in the case of SIZE, LEVERAGE, ROA, GROWTH and CSR. However, ROA mean is lesser dispersed than
other variables. In respect of skewness and kurtosis, the eq_dis~e (earnings quality) has positive skewness of 2.9,
the variable has high skewness toward the right based on the absolute values taken of discretionary accruals.
Earnings quality also shows a kurtosis with a high peak of 15, it means that the variable has a high dispersion of
absolute discretionary accruals and it also exhibits the existence of numerous extreme values in the overall sample.
The same pattern followed in the case of LEVERAGE, GROWTH and ROA. However, none of the variables has more
skewness and kurtosis than eq_dis~e. The second highest skewness and kurtosis is of GROWTH with 1 and 6.647
respectively. It implies that eq_dis~e substantially differs from other variables in respect of the normal distribution.
CSR has slightly negative skewness whereas as the relatively lesser kurtosis of 2 shows the stable distribution of
values. The similar attributes are exhibited by the variable SIZE that has slightly positive skewness of .409 and
kurtosis of 2.6788, this shows the stable distribution of values hence the sample has both large and small equity
value but mostly are similar to each other.
The normality test of D’Agostino et al. (1990) has been performed for all the variables to test the normality of
variables distribution along with the normality of kurtosis and skewness. The normality test has been performed
by using STATA. The normality test has been conducted by the rejection of the null hypothesis of normality at the
significance level of 1%. The reason for the rejection of the null hypothesis is the test statistics 𝜒2 significance of
(P<0.01). This shows an abnormal distribution of variables in the sample. Figure 1 shows the graphical
representation of the normality test.

687

Global Journal of Economics and Business, 9(3) (2020), 678-695

The impact of corporate social responsibility on earnings quality in UK listed firms

Zuhur Alatawi

Figure (3): Normality distribution plots for the dependent variable eq_dis~e and explanatory variables SIZE, LEVERAGE,
ROA, GROWTH, and CSR, respectively

Table 6 shows the correlation between the research variables. Although correlations between variables are
presented despite, the reliance has been placed on regression due to lack of information provided by correlation
regarding the nature of the relationship between variables.
Table (6): Correlation matrix
(1)
1
-0.125*
-0.167*
0.097*
-0.089*
0.092*

eq_disc_ac~e
CSR
SIZE
ROA
LEVERAGE
GROWTH

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1
0.572*
-0.121*
0.084*
-0.109*

1
-0.348*
0.304*
-0.110*

1
-0.252*
0.184*

1
-0.115*

1

* represents the 5% significance level. eq_dis~e represents earnings quality considered by cross-sectional modified Jones
Model used for calculating Discretionary accruals. SIZE represents the logarithm of total assets. LEVERAGE represents long
term debt divided by total assets. ROA represents profitability return on assets (EBIT divided by total assets). GROWTH
represent firm growth sales growth (year on year change in sales). CSR represents CSR considered by taking the average score
of social and environmental scores.

In the case of SIZE, the correlation of 0.572 shows that there is 57.2% dependence between CSR and SIZE.
However, this relationship does not elaborate the nature of relationship, it is not clear that either CSR increasing or
decreasing because of SIZE and vice versa. The problems of correlation extend to other variables given in the table.
• LSDV Regression
Table 7 presents the LSDV regression outcomes for earnings quality (EQ) being a dependent variable along
with the explanatory variable and control variables. The explanatory variable is CSR whereas the controls

variables are SIZE, LEVERAGE, GROWTH, ROA, INDUSTRY and YEAR.
Table (7): LSDV regression for the period between 2007 to 2017
All firms

CSR

- .000
(-1.02)

SIZE

- .004***
(-3.90)

ROA

.018
(1.16)
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-.005
(-0.67)

GROWTH

.019**
(2.12)

INDUSTRY
YEAR

Yes
Yes

Constant

Zuhur Alatawi

0.130***
(7.14)

N

1320

2
R

0.083

Two-tailed p-value is indicated between brackets. *, **, *** denote significance at the 10%, 5%, and 1% levels,
respectively. CSR is a dummy variable. SIZE represents the logarithm of total assets. LEVERAGE represents long
term debt divided by total assets. GROWTH represent firm growth sales growth (year on year change in sales).
INDUSTRY is the ICB industry code. YEAR is year dummies.
The results from table 3 show no relationship between earnings quality and CSR (P>0.1). In the non-existence
of any significant relationship between two variables, the nature of the behaviour of the dependent variable in
respect of independent variable is not required to be considered (Maronna et al., 2006). The given result is in
contradiction to the research hypothesis where earnings quality was expected to be either positively related to CSR
or negatively related to CSR. However, the results of the control variables is different than explanatory variable. In
the case of the relationship between earnings quality and SIZE, the relationship is negative but statistically
insignificant at a significance level of 1% (P<0.01). It means that firms listed on FTSE 350 have no prominent
relationship between their earnings quality and the equity value of the respective business. It implies that
irrespective of a business SIZE, the earnings quality can be considered.
The relationship between earnings quality and ROA shows a statistically insignificant positive relationship
(P>0.1). Again, ROA is not a representative factor of change in earnings quality hence in order to understand the
variation of earnings quality, the ROA cannot be considered. Likewise, LEVERAGE is another control variable that
failed to show any significant relationship with the earnings quality. LEVERAGE has a statistically insignificant
negative relationship with the earnings quality (P<0.1). Therefore, the LEVERAGE of the firm listed on FTSE 350
cannot represent its earnings quality neither variation of earnings quality can be characterised by LEVERAGE.
Lastly, the GROWTH as a control variable shows a statistically insignificant relationship with the earnings quality at
a significance level of 5% (P>0.05). It implies that if the firm has GROWTH based on its change in sales then it does
not represent a positive or negative significant relationship with the earnings quality. Therefore, GROWTH is not a
representative factor for determining earnings quality.
Table 8 includes pooled OLS regression results with the exclusion of year instrumental and industry variables.
OLS regression is a useful measure for testing the robustness of results. Despite, it is not an absolute statistical tool
due to its inability to consider and control unobserved cross-sectional and time-invariant fixed effects (Greene,
2003; Baltagi, 2009).
• OLS Regressions
Table (8): Pooled OLS regression results
Dependent variable: EQ (EARNINGS QUAILTY)
Independent variables
CSR
SIZE

(1)

(2)

-.000
(-1.34)
-.004***

.000
(-1.45)
.003***

(-4.30)

(-3.05)

ROA

.0172
(1.09)

LEVERAGE

.113***

-.010
(-1.23)
.0207
(2.34)
.0976***

GROWTH
INTERCEPT

(8.62)

(6.61)

No. Obs.

1320

1320

R-Squared

0.028

.037

Notes: This table presents results from pooled OLS regressions of EQ on firm governance and financial variables for a sample of FTSE 350
companies over the period 2007 to 2017. t-statistics are shown in parentheses below coefficient estimates.
*, **, and *** denote significance at the 10%, 5%, and 1% levels, respectively.
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The OLS regression has been performed by developing two relationships where in the case of the first
relationship that is represented as data set (1), the model has kept earnings quality as dependent variable whereas
CSR and SIZE have been kept as independent variables. In addition, in another relationship represented as data set
(2), the dependent variable has been maintained in the form of earnings quality whereas independent variables are
CSR, SIZE, ROA, LEVERAGE and GROWTH.
In the first data set, the data in table 4 shows that OLS regressions results have not identified any relationship
between earnings quality and CSR (P<0.1). Likewise, the SIZE has no significant influence on earnings quality at a
significance level of 1% (P<0.01). The findings from OLS regression is similar to LSDV regression in regard to CSR
and SIZE. It implies that in respect of the data sample considered in this research the earnings quality has no changes
due to the CSR activities of a firm and the SIZE of the firm. Therefore, the changes in earnings quality cannot be
represented by either CSR or the SIZE of the firm.
In the second data set, the data in table 4 shows no relationship between earnings quality and CSR (P<0.1).
This is the continuation of the first data set, likewise, an insignificant relationship can be observed between earnings
quality and SIZE of the firm at a significance level of 1% (P<0.01). It implies that irrespective of relationship
developed between a dependent variable and independent variable there is no relationship between earnings
quality and either of CSR or SIZE. ROA is a new variable in the second data set whose relationship with earnings
quality is insignificant (P>0.1). However, LEVERAGE has a significant negative relationship with earnings quality
(P<0.1). The data shows that for one point of increase in LEVERAGE for a firm listed on FTSE 350, the earnings
quality decrease by 1 point. On the contrary, the decrease of LEVERAGE increases the earnings quality in an absolute
manner. It implies that if a firm listed on FTSE 350 experiences increase of LEVERAGE then it decreases the earnings
quality hence possibly involved in some activities that can possibly lead to improvement of LEVERAGE. It also shows
that businesses in struggling time can be involved in activities that can damage the earnings quality and help the
business to revive back from struggling instances. These findings are inconsistent from the LSDV regression.
Apart from LEVERAGE, GROWTH is another variable whose relationship with earnings quality is relatively
significant than other independent variables in data set 2. The GROWTH has a relatively significant relationship
with earnings quality (P>0.1). The firm with a growing prospect can possibly prefer to keep improved earnings
quality so that the reputation can be maintained.
• Discussion of main results
The regression results given in table 3 and 4 are inconsistent with the hypothesis and the literature reviewed
for this research. The two hypotheses expected to have either a positive or negative relationship between earnings
quality and CSR. The result of primary data is quite unique in terms of no relationship between CSR and earnings
quality. The findings are not relevant to the prior research performed in the similar area such as the Alsaadi et al.
(2017), the research has identified a significant relationship based on 900 firms. In addition, according to Linthicum
et al. (2010), CSR is based on initiatives by the business that are externally oriented. The external orientation of
firms motivates them to act as a corporate citizen that includes elevating the earnings quality. Likewise, Surroca et
al. (2010) identified the characteristics of CSR firms including profit generation, legal compliance, ethical operations
and corporate citizenship. It implies that a firm with prominent CSR foundations can naturally aim for improved
earnings quality. On the contrary, the findings of this research have not identified any relationship between earnings
quality and CSR.
The current research has considered a sample of 217 firms which is smaller than any other prior research. This
could possibly be the reason for the inconsistent findings from the research. It means that the research can lead to
a different outcome if either the size of the sample will increase or multiple samples included in the research. In
addition, the focus of the research has been quite specific to the FTSE 350 that can possibly contain firms with
similar characteristics hence the consideration of sample beyond FTSE 350 could possibly increase the chances of
finding a relationship between CSR and earnings quality. Theoretically, there exists a relationship between CSR and
earnings quality hence the current research was expected to identify a relationship regardless of weak or strong.
On the contrary, the current research has identified no relationship between the dependent variable and
independent variable.
• Control Variables
In the case of control variables, SIZE is one of the variables mentioned by Walker (2013) that can influence
earnings quality. It is possible that small firms are lesser involved in earnings management than bigger firms.
However, the findings of this research have identified an insignificant relationship between SIZE and earnings
quality hence the findings are inconsistent with the hypothesis. On the contrary, larger firms are required to apply
strong control measures that can limit the chances of decreasing earnings quality. Likewise, earnings quality had
not shown any significant relationship with ROA. This could be because of losses incurred by firms in the sample
hence earnings quality is not managed by these firms.
LSDV regression identified no relationship between earnings quality and LEVERAGE whereas OLS regression
identified a strong negative relationship. The findings are not consistent with prior literature as Watts and
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Zimmerman (1990) identified a positive relationship between LEVERAGE and earnings quality. The negative
relationship is also inconsistent with the research hypothesis.
The case of GROWTH also lacks in showing any significant relationship between earnings quality and
GROWTH. The findings are not only inconsistent with McNicholas (2002), it is also inconsistent with the general
perception associated with earnings quality.
The section shows the findings of primary data considered for the research to investigate the relationship
between earning quality and CSR. The primary data has been considered in respect of descriptive statistics,
correlations, LSDV regression and OLS regression. The outcome of results shows that earnings quality is not
statistically associated with CSR. The findings of this research can put to the further test by applying different
statistical tools and by changing the sample as this is assumed to be the main reason for unique and inconsistent
findings from this research.
The research has revealed no relationship between earnings quality and CSR in the case of LSDV regression
model. The same has been observed for OLS model however, there exists a relatively significant relationship
between earnings quality and LEVERAGE. Similar findings recorded for earnings quality and GROWTH. The result
of this research has been contrary to the research hypothesis that could be due to size of the sample, application of
the regression models and variation in the sample selected.
This research has implications both for the literature related to the area of research and practical utilisation of
CSR as an indicator of earnings quality.
1. Most of the prior research on earnings quality focused on the certain market sector that leads to the
implementation of the research findings on the selected market sector. In addition, the reliability of the data
collected is integral to the research quality. Therefore, the data collected for this research collected from
financial market hence the findings can be used for practical purposes. In this way, the result has avoided
selection bias that can hinder the research from fulfilling academic research requirements.
2. The relationship between the CSR and earnings quality can be a motivator factor for the organisations to
engage in CSR activities. In the case of regulators, they can critically analyse the financial performance of the
business considering CSR can be used as a shelter to deceive the policymaker by diverting their attention to
CSR policies of the organisation.
3. The research has considered a unique dimension as prior studies have contributed towards earnings
management in relation to IFRS or other relationships of earnings management. On the other hand, this
research has considered CSR in relation to earnings quality. Therefore, the research can help in exploring the
way CSR can be an indicator or other business activities such as earnings quality.

5. Conclusion
This study explored the possible relationship between CSR and earnings quality based on 271 firms listed on
FTSE 350. The data collected between 2007 to 2017 based on the requirement to understand the development of
CSR and earnings quality after the financial crisis. The sample has been tested by applying regression in the form of
LSDV regression and OLS regression. The reason for applying two statistical tools is to find the difference in outcome
from the two techniques that helps in developing a critical stance for the research. The research has considered
earnings quality as a dependent variable however, there had been few independent variables. The independent
variables are CSR, SIZE, LEVERAGE, ROA and GROWTH. The variables are further classified in the form of
explanatory and control variables. All the variables have a distinctive approach for collecting data from the financial
market.
Ethics and earnings quality and interrelated concepts due to the elevation of earnings quality based on the
involvement of the business in ethical activities. It is also ethical for the business to present its financial performance
without any fabrication that leads to high earnings quality. Ethical activities in the form of CSR can be an indicator
of high earnings quality however, the same CSR can also be used as a tool for covering the unethical activities such
as earnings management. The relationship between CSR and earnings quality considered in this research in respect
of firms listed on FTSE350.
CSR started as a discretionary initiative for organisations to differentiate their operations from competitors.
However, gradually CSR developed as an obligatory activity that enhances the organisation legitimacy to operate.
CSR has a relationship with earnings quality because CSR can act as an underlying factor for enhancing earnings
quality. Earnings quality is a predictor of future earnings as if current earnings cannot be used as an indicator for
future earnings then earnings quality can be considered as low. A business involved in CSR expected to have high
earnings quality because the CSR itself can be a source of motivation for the management to report the earnings
appropriately. In addition, maintaining high earnings quality is itself an aspect of CSR as it assists the market forces
to improve the quality of their decisions. Discretionary accrual is a common method applied for earnings
manipulation however, a CSR firm can avoid discretionary accrual to report the earnings appropriately. CSR relies
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on the economic development in a country, so the earnings quality in the market also relies on the economic
development in the country. In the UK, CSR has come a long way in which there had been corporate scandals and
other issues that lead to regulatory development and other aspects to strengthen the market pillars.
Theoretically, CSR can be considered with respect to its association with stakeholder management and
reputation management. Nonetheless, most organisation are aiming to pursue CSR for gaining financial objectives
(Orlitzky et al., 2003). Therefore, if CSR is leading to the achievement of financial objectives along with stakeholder
management then the organisation can potentially be motivated to achieve other financial objectives by managing
earnings hence earnings quality can be low. Stakeholder management through CSR can be incomplete if the
dimension of the stakeholder theory will not be taken into consideration. Stakeholder theory diminishes the
difference between economic and social goals of an organisation hence with the aim of securing the corporation
survival motive, the management can potentially incline to adopt approaches that can eventually decrease the
earnings quality. It implies that the relevance of agency theory to CSR is not an indicator of ethical compliance by
the organisation therefore, theoretically, CSR cannot be an absolute indicator of high earnings quality. The research
has explored the deemed relationship between CSR and earnings quality by considering the firms listed on FTSE
350. Prior to this research, empirical evidence showed a relationship between CSR and factors like transparency,
financial reporting and other factors.
The data from 2007 to 2017 of 217 firms listed on FTSE 350 lead to findings for the research be considering
earnings quality as the dependent variable and several independent variables. The LSDV regression and OLS
regression revealed a slightly different outcome. In the case of LSDV regression, earnings quality has no relationship
with earnings quality. The findings of LSDV regression is contrary to the research hypothesis where earnings quality
was expected to be either positively or negatively related to CSR. However, SIZE of the firms has identified to be
negatively related to CSR nonetheless the insignificant relationship makes it inconsiderable for the firms listed on
FTSE 350 to have an influence on earnings quality due to the equity value. Likewise, the LSDV regression has not
identified any significant relationship between earnings equality to ROA, LEVERAGE and GROWTH.
The anomalous outcome from the LSDV regression could be an indicator for certain underlying factors such as
consideration of small sample, inaccurate application of the statistical tool, the necessity to apply alternative
statistical tools and the need to consider a wider range of data such as consideration of data from multiple capital
markets. However, the findings of LSDV regression have been contested against the findings from OLS regression
to diversity the data analysis and to gain an in-depth understanding of the research problem. In addition, the OLS
regression performed by distributing the data into two sections where data set 1 contained CSR and SIZE as
independent variables whereas data set 2 contained CSR, SIZE, ROA, LEVERAGE and GROWTH as dependent
variables.
The findings of data set 1 is no different from LSDV regression as the earnings quality identified insignificantly
related to either CSR or SIZE. In the case of data set 2, the earnings quality identified to be insignificantly related to
CSR, SIZE and ROA. However, the relationship between CSR and LEVERAGE identified as significant with a negative
relationship. It implies that the decrease in LEVERAGE of a firm can lead to an increase in earnings quality.
Therefore, a firm can manipulate the earnings during the time of financial struggle. Likewise, GROWTH has
identified to be significantly related to earnings quality. It means that an organisation with growing prospects can
have high earnings quality that could be a case so that the firm can maintain its market reputation and regulatory
compliance.
Implications of the Study
1. The result generated in this research is focused on the data collected from the UK. It means that findings can
be applied by the policymakers and other market forces in the UK. However, the implications of the research
can be improved if a comparison study conducted between the UK and any other country. This will lead to a
better understanding associated with the research problem.
2. The underlying factors of earnings quality could possibly be explored so that the findings of this research can
be more productive for the market. It implies that the relationship between CSR and earnings quality can have
a lasting influence on the market if the earnings quality itself explored in a more detailed manner.
3. This research will influence as the reliance on CSR as an indicator of other ethical measures by the business
will decrease. It will make the market regulators more critical of business operations hence a detailed
understanding and in-depth analysis of the operations will be conducted that will lead to transparency in the
market. However, over scrutinisation by the regulators can dissuade the organisation to divert their attention
from CSR to other possible activities. Therefore, the findings of this research have to be used in a balanced
manner that cannot influence the overall significance of CSR.
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Limitations and Suggestions for Future Research
A limitation is commonly associated factor with any research however, adequate management of limitations
can help a research to avoid the adverse influence from the limitations. The limitations associated with this research
and the respective potential future research direction is given below:
1. This research has considered a small sample of 271 firms listed on FTSE 350. A bigger and diverse sample
could have possibly improved the quality of findings from the research. In this perspective, future research in
the same area can consider firms listed on different capital market or firms operating in a certain market sector
can be considered from different capital markets.
2. This research has considered earnings quality as a principle concept without considering its associated
features such as time recognition of loss, discretionary accruals and other measures. The consideration of
detailed aspects of earnings quality could have entailed a wider scope to the research.
3. The number of explanatory variables in this research is limited, the inclusion of more variables could help in
determining the relationship between earnings quality and range of the variable.
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Abstract: Foreign direct investment is currently one of the main pillars in achieving development and
economic growth, due to its important position in the economies of the countries of the world. The aim of
this research is to study the impact of Fiscal and monetary policy in Saudi Arabia on attracting foreign
investment for the period 2010–2018. The researcher used the multiple linear regression to test the
research hypothesis. Linear regression is used to investigate the impact values by each predictor variable.
The study covered the period 2010–2018, the present study chose independent variables monetary policy
tools in Saudi Arabia that include (Money supply (M2), Monetary cash reserve and Exchange rate), also
the present study chose fiscal tools that include (taxation and government capital spending). The
Dependent Variables includes (Direct Domestic Investment and Foreign Direct Investment). E-views
(version 10) software package was utilized for this purpose. Multiple linear regression was performed to
test models. The results show that Money supply, Monetary cash reserve, capital government spending
and taxation positively affects the domestic investments, while Exchange rate negatively affects the
domestic investments. It was also found that all independent variables positively affect the foreign direct
investment.
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Saudi Arabia.

1. Introduction
Foreign direct investment is currently one of the main pillars in achieving development and economic
growth, due to its important position in the economies of the countries of the world, especially after the recent
economic events and shifts witnessed by the situation and reflected in the international trade openness and
increasing various exchanges including Foreign Direct Investment.
All this change prompted developing countries to correct their situation and improve their economies and to
keep pace with developments and integration in the global economy by creating a favorable climate enabling them
to attract the greatest possible foreign direct investment in various ways and different methods. Saudi Arabia, like
other countries in the world, needs to achieve economic development as a developing country, it seeks to achieve
as much as possible in attracting foreign direct investment in the light of its vision (2030).
The Kingdom of Saudi Arabia follows a monetary policy that aims to achieve price stability and support the
various economic sectors in line with local and global economic developments, and to support local banks to carry
out their financing role in the local economy, through the realization of the realities of the economy. A bill as a
complete tool for issuing bills, in order to enhance the management of liquidity levels in the banking system in the
short term. The Kingdom of Saudi Arabia continued the cautious expansion of monetary policy with the aim of
boosting economic activity and providing low-cost credit to the government and the private sector. The Kingdom
of Saudi Arabia has been affected during previous years by a set of factors that required maintaining the monetary
policy orientations supportive of economic growth, whether by maintaining the low interest rates that were
adopted in the wake of the global financial crisis or the trend to further reduce interest levels in order to allow the
facilitation of credit granting processes. And support for economic activity. Therefore, this study came to clarify
the impact and effectiveness of fiscal and monetary policy tools on domestic and foreign direct investment.
This can only be achieved through the pursuit of meaningful and successful economic policies. Since fiscal
and monetary policies are the most important parts of economic policy, their instruments must be exploited to
achieve this goal.
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Research problem:
The pursuit of developing countries, including Saudi Arabia, to create an investment climate and increase the
attractiveness of investment requires the government to formulate carefully studied economic policies with
continuous follow-up in order to ensure the achievement of the objectives set.
What is the impact of Fiscal and monetary policy in Saudi Arabia on attracting foreign investment?
The following sub-questions emerge:
• Has the Kingdom achieved tangible results through measures related to monetary and fiscal policy
instruments?
• Which policies are most effective in attracting FDI to the Kingdom?

2. Literature review
Several studies were written in the theoretical side of the issue of fiscal and monetary policy, but a few take
the construction of statistical models that explain this relationship and analyze it, as there is no study that relates
this relationship to KSA, hereinafter a brief overview of the most important of these studies:
• Qadri Nuriya, a. Silent Fatima Zahra (2018) "The impact of fiscal and monetary policy on foreign direct
investment in Algeria during the period 1990 – 2016". the research has attempted to study the impact of fiscal
and monetary policy on FDI inflows in Algeria during the period 1990/2016 in which it relied on the ARDL
model. A range of variables, including government spending, taxes, monetary mass, exchange rate and rediscount rate, have been found to show that government spending and monetary mass contribute to increased
foreign investment flows while the exchange rate has limited and minimal effects. Taxes and re-discount rates
have an adverse effect on foreign investment flows in Algeria.
• Abdelhak, Tair Oqba, (2017) "The effectiveness of fiscal policy in attracting foreign direct investment in
Algeria" This study aims to measure the effectiveness of fiscal policy in attracting foreign direct investment in
Algeria during the period (1995-2015) by focusing on the index of processing expenses from the expenditure
side, and the index of revenues (taxes) by taxes. To achieve a positive and significant relationship at the 5%
level between the index of FDI flow and the index of processing expenditures in the long term. There is an
inverse and significant correlation at the 5% level between FDI and Revenue Indicators.
• PAUL NDUBUISI, KALU (2016), “Government Policy and Foreign Direct Investment Inflows into Nigeria” This
study identifies an empirical study of the role of government policy. Particularly in the areas of cash and
finance in determining FDI flows in Nigeria (1980-2014). Data on the study were collected from secondary
sources and analyzed using the multiple regression method, Johansen's co-integration and error correction
mechanisms. The results revealed that there is a negative relationship between FDI and policy variables:
inflation rate, foreign exchange rate, government fiscal deficit / surplus, as well as the political risk factor.
Based on empirical results.
• Mustafa Khalifa Thawadi El. Hamoudi (2016), "The Impact of Fiscal Policy on Investment in Libya (20002015)" The study covers the period 2000-2015 and it selects the multiple regression model in a study to
evaluate the effect of the fiscal policy on the investment spending by using the gross domestic product, the
government spending. In this study, some of the related literature has been discussed and it has been done
under three subtitles: a theoretical, experimental and analytical review and study. The study shows that the
gross domestic product has a positive effect on the investment spending in Libya and growth in gross domestic
product (GDP) will lead to the expansion of investment spending in Libya during the study period (20002015).
• Ateyah M. ALAWNEH and Torki AL-FAWWAZ, (2015) “The Impact of the Fiscal and Quantitative Monetary
Policies on the Domestic” and Foreign Direct Investment in Jordan". The study aims to clarify the impact of
quantitative fiscal and monetary policy on domestic and foreign direct investment in Jordan during the period
(2000-2011). This study chose the independent variables of monetary policy instruments which include (rediscount rate, mandatory reserve and the open market process). This study also chose financial instruments
including government capital expenditures, because they play a big role in the Jordanian economy, the data
was analyzed using simple / multiple linear regression method. A negative correlation between the discount
rate and the local investment, but it is not statistically significant, while there is a positive and statistically
significant relationship between the mandatory cash reserve and the local investment, due to the existence of
excess cash reserves in banks in Jordan. There is a positive correlation between government capital spending
and domestic investment, which means that fiscal-political effectiveness is greater than that of monetary
policies in influencing domestic investment. The second study shows the impact of fiscal and monetary policy
on foreign direct investment, and the study showed a statistically negative relationship between the rate of
rebate and foreign direct investment, while showed that there is a positive relationship between taxes and
foreign direct investment, the reason is that the government gives tax exemptions to encourage foreign direct
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investment. This study recommends the adoption of a policy of moral persuasion to guide banks to strengthen
their role in domestic investment, as well as the need for fiscal policy in Jordan that provides tax exemptions to
encourage domestic investment.
Mohamed Lahcen Allawi, Karim Brousha, (2015), "The impact of monetary and fiscal policy on the flows of
foreign direct investment in Algeria." The objective of this study is to show the effect of monetary and fiscal
policy on FDI inflows to Algeria during 1996-2012, using the self-regression model (VAR. Independent
variables). Exchange (as monetary policy variables) and fiscal policy (public expenditures) were selected, and
the dependent variable was the value of FDI incoming to Algeria. The results show that there is a one-way
causal relationship between public expenditure, money mass and discount rate. As well as foreign investment
flows in addition, the results show that there is an explanatory power of public expenditure and the monetary
mass explaining the change in the value of foreign investment. In general, the results show that there is a
positive and significant impact of monetary and fiscal policy on foreign direct investment. Economic.
Akpo et al. (2015) tested the impact of fiscal policy on investment expenditure in Nigeria for the period 19702010. They found that fiscal policy has a significant impact on investment expenditure. And the Gross Domestic
Product and government expenditure have significant impact on investment.
Niti Bhasin, (2014) "The Impact of Fiscal Policy on Foreign Direct Investment Inflows: A Study of India and
Select Asian Economies". The study looks at the determinants of FDI flows from selected Asian countries, with
particular emphasis on the role of host country fiscal policy in FDI decisions. Data from seven countries, the
largest recipients of FDI inflows in the Asian region for the period 1991-2011, were used (two countries, Hong
Kong and Vietnam, were excluded because of lack of fiscal policy data). In addition to the traditional
determinants of foreign direct investment, this study focuses on the role of fiscal policy variables in influencing
FDI, in order to create an enabling environment for investment. Many countries, including India, have
redesigned their tax systems to make them internationally competitive, bilateral tax treaties are part of this
process to alleviate the problem of international double taxation, and other important variables in fiscal policy
are the proportion of government spending that is developmental in nature. Data were analyzed using the least
squares method. According to the results of the study, the specific factors that emerged as important are: FDI
openness and base structures, where the disparity in FDI openness is important and has a positive significance.
Hence, a more liberal and open FDI policy contributes to increased FDI flows into the economy, and the
modulus of the base structures is positive, which means that a modern and well-developed infrastructure
attracts FDI to an economy. Financial, ie bilateral tax treaties and government expenditures are not significant.
This means that fiscal policy variables are not yet included in FDI decision-making. Consequently, fiscal policy
variables are almost non-existent. While competitive fiscal policy may facilitate business operations, it is still
not a primary consideration in investment decisions.
Léonce Ndikumana (2014) The researcher discussed the effect of monetary policy on domestic investment,
especially the lending policy that targets the private sector, as well as the impact on interest rates on South
African countries. The results, which were based on a sample of 37 countries during the period 1980-2012,
showed a negative impact of monetary policy on domestic investment (through bank lending).
Tobias Olweny and Mambo Chiluwe (2012) The researchers discussed the implications of monetary policy on
the private sector and its investments in Kenya during (1996-2009). The researchers found the emergence of
an inverse correlation between the rate of treasury bills and the rate of domestic debt on the one hand and
investments in the private sector on the other hand, the results showed the emergence of a positive correlation
between the money supply and domestic savings on the one hand and investments in the private sector on the
other hand.
Anja Baum and Gerrit B. Koester (2011) The researchers addressed the following question: How can fiscal
policy affect Germany's economic activity? Through research in the period (1976-2009) and using vector auto
regressions (VAR), the researchers found that as spending increases, the fiscal multiplier in the short term will
increase at a rate of (0.70), while it was found that the rate is (-0.66) in the case of increasing taxes and the
social security contribution.
Joshua A. Bello, (2005) " Fiscal Policy and FDI Growth in Sub-Saharan Africa (Selected Countries Ghana, South
Africa, Kenya and Nigeria)". This study assesses the impact of fiscal policy on FDI in sub-Saharan Africa,
focusing on selected countries: Ghana, Kenya, Nigeria and South Africa. The study also examines the possibility
of expanding FDI in sub-Saharan Africa's economies, including identifying factors (financial or non-financial)
that contribute to FDI growth in the region over the long term. This study attempts to contribute to discussions
focused mainly on tax incentives. In sub-Saharan Africa, the potential benefits of acquiring the knowledge that
these countries hope to acquire and how to achieve it. The study has used the (LMTS) and time series to
estimate and analyze historical data for four countries. A choice that represents sub-Saharan Africa for 23
years (1980-2002) The regression results in the combined time series show no evidence that financial
incentives have attracted investment to sub-Saharan Africa as a region, but there are differences among
nations in the region. Human capital and market size are the most important determinants of FDI growth in
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sub-Saharan Africa, supporting previous studies that human capital is essential for technology transfer and
promotion of FDI growth. Political stability has also been found to be very important for FDI growth in subSaharan Africa, but deficits and tax rates have a negative impact on FDI. Sub-Saharan African governments
should review their positions on offering fiscal incentives to boost FDI growth in the region. Sub-Saharan
African countries should invest in their people, and policymakers may need to use more dynamic and more
consistent policies Technology.
The following table summarizes these studies and its results
Table (1): Summary of a selected literature
Authors/ (year) Study
Qadri Nuriya, a. Silent Fatima
Zahra (2018) "The impact of
fiscal and monetary policy on
foreign direct investment

Methodology used
ARDL model

sample
Algeria

Study Period
1990-2016

Main Results
government
spending
and
monetary mass contribute to
increased foreign investment
flows while the exchange rate has
limited and minimal effects.
Taxes and re-discount rates have
an adverse effect on foreign
investment flows in Algeria.

Abdelhak, Tair Oqba, (2017)
"The effectiveness of fiscal
policy in attracting foreign
direct investment
PAUL NDUBUISI, KALU (2016),
“Government
Policy
and
Foreign Direct Investment
Inflows
Mustafa Khalifa Thawadi El.
Hamoudi (2016), "The Impact
of Fiscal Policy on Investment
Ateyah M. ALAWNEH and Torki
AL-FAWWAZ, (2015) “The
Impact of the Fiscal and
Quantitative Monetary Policies
on the Domestic” and Foreign
Direct Investment

multiple regression

Algeria

1995-2015

multiple regression

Nigeria

1980-2014

an inverse and significant
correlation at the 5% level
between FDI and Revenue
Indicators
a negative relationship between
FDI and policy variables: inflation
rate, foreign exchange rate

multiple regression

Libya

2000-2015

simple / multiple
linear regression

Jordan

2000-2011

Mohamed Lahcen Allawi, Karim
Brousha, (2015), "The impact
of monetary and fiscal policy on
the flows of foreign direct
investment
Akpo et al. (2015) tested the
impact of fiscal policy on
investment expenditure

self-regression
model (VAR)

Algeria

1996-2012

-

Nigeria

1970-2010

Niti Bhasin, (2014) "The
Impact of Fiscal Policy on
Foreign Direct Investment
Inflows

least
method

India and Select
Asian
Economies"

1991-2011

Léonce Ndikumana (2014)
searched the implications of
monetary policy for domestic
investment through its impacts
on bank lending to the private
sector and interest rates
Tobias Olweny and Mambo
Chiluwe (2012) the impacts of
monetary policy on private
sector investment in Kenya

-

37 sub-Saharan
African

1980-2012

ISLAM model

Kenya

(1996-2009)

Anja Baum and Gerrit B.
Koester (2011), the impact of
fiscal policy on economic
activity over the business cycle
– evidence from a threshold

vector
auto
regressions (VAR)
analysis

Germany

(1976–2009)

squares

the gross domestic product has a
positive effect on the investment
spending in Libya
a positive correlation between
government capital spending and
domestic
investment,
which
means
that
fiscal-political
effectiveness is greater than that
of
monetary
policies
in
influencing domestic investment
a positive and significant impact
of monetary and fiscal policy on
foreign
direct
investment.
Economic .
fiscal policy And the Gross
Domestic
Product
and
government expenditure has a
significant impact on investment
the specific factors that emerged
as important are: FDI openness
and base structures, where the
disparity in FDI openness is
important and has a positive
significance, bilateral tax treaties
and government expenditures are
not significant
negative impact of monetary
policy on domestic investment
(through bank lending).

the emergence of a positive
correlation between the money
supply and domestic savings on
the one hand and investments in
the private sector on the other
hand
as spending increases, the fiscal
multiplier in the short term will
increase at a rate of (0.70), while
it was found that the rate is (0.66) in the case of increasing
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Joshua A. Bello, (2005) " Fiscal
Policy and FDI Growth in SubSaharan
Africa
(Selected
Countries Ghana, South Africa,
Kenya and Nigeria)

(LMTS) and time
series

Ghana,
South
Africa,
Kenya
and Nigeria

(1980-2002)

Abdulaziz Aldaarmi

taxes and the social security
contribution.
no evidence that financial
incentives
have
attracted
investment to sub-Saharan Africa
as a region, but deficits and tax
rates have a negative impact on
FDI

Source: Author studies
what distinguishes this study over the above studies is the period that the current study based upon (20102018), moreover that this study used statistical quantitative methods and inferential statistics topics, including
the hypotheses that were not used by most of the studies mentioned above, making the current research results
are of great reliability, because it depends on testing using of sound scientific methods.

3. Research Methodology
The study covered the period 2010–2018, the present study chose independent variables monetary policy
tools in Saudi Arabia that include (Money supply), Monetary cash reserve and Exchange rate), also the present
study chose fiscal tools that include (taxation1 and government capital spending)2. The Dependent Variables
includes (Direct Domestic Investment and Foreign Direct Investment).
Independent Variables:
1. Quantitative Monetary Policy Tools in KSA:
• Money supply
The Saudi Arabian Monetary Agency, SAMA, classifies currency in circulation and demand deposits as the
components of the narrow monetary aggregate, namely. The broader monetary aggregate, incorporates monetary
assets within as well as less liquid assets such as savings and time deposits (Saudi Arabian Monetary Agency,
SAMA).
• Monetary cash reserve
It is the minimum value that licensed banks should keep with the Central Bank of Jordan to fulfill the
mandatory cash reserves imposed on deposits with licensed banks value (Saudi Arabian Monetary Agency,
SAMA).
• Exchange rate
In Saudi Arabia, the exchange rate plays a crucial role in monetary policy. It is an important variable for price
stability and the balance of payments. Intervention policy under the fixed exchange rate regime is influenced by
the level of foreign exchange outflow and the dollar/riyal interest rate differential. This will have direct effects
(due to interest arbitraging) and indirect effects (via current account deterioration) on Saudi Arabia’s foreign
exchange reserves. With perfect asset substitutability, a small change in interest rates results in a large change in
reserves, reflecting the general point that there cannot be an autonomous monetary policy in a fixed exchange rate
system with perfect asset substitutability.
2. The fiscal Tools:
• Taxation
Saudi Arabia’s direct taxation system includes income tax, withholding tax and zakat, include taxes imposed
on income, profits, taxes on financial transactions, taxes on goods and services, taxes on trade and international
transactions
• capital government spending
refers to expenses that are allocated for the purchase of long-lived assets to create and increase money-kind,
example: new construction, maintenance and major repairs are very effective tools in influencing economic
growth
Dependent Variables
1. Direct Domestic Investment:
It is the spending on fixed capital goods in addition to the change in inventory.
2. Foreign Direct Investment:
term as an investment by an investor or enterprises in another enterprises or equivalent in order to get
voting power or control by other means outside their geographical boundaries with the target to achieve the
investment share and to maximize return

1

Non- oil revenue

2

spending plays a great role in the Saudi economy.
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Multiple linear regression used to test the research hypothesis. Linear regression used to investigate the
impact values by each predictor variable. E-views (version 10) software package was utilized for this purpose.
The source of the data used in the present study is the data base of Ministry of Finance, Saudi Arabian Monetary
Agency, IMF, and World Investment Report.

4. Research Hypotheses
Depending on the literature review and economic theory, the present study founds the following alternative
Hypotheses:
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10

There is a negative impact at (0.05) level for Money supply on domestic investment
There is a negative impact at (0.05) level for Monetary cash reserve on domestic investment
There is a negative impact at (0.05) level for Exchange rate on domestic investment
There is a negative impact at (0.05) level for taxation on domestic investment
There is a positive impact at (0.05) level for capital government spending on domestic investment
There is a negative impact at (0.05) level for Money supply on foreign direct investment
There is a negative impact at (0.05) level for Monetary cash reserve on foreign direct investment
There is a negative impact at (0.05) level for Exchange rate on foreign direct investment
There is a negative impact at (0.05) level for taxation on foreign direct investment
There is a positive impact at (0.05) level for capital government spending on foreign direct investment

Hypothesis Testing:
The researcher used the multiple linear regression to test the research hypothesis. Linear regression is used
to investigate the impact values by each predictor variable. E-views (version 10) software package was utilized for
this purpose. The margin error was set in the current research to 0.05. The results were submitted according to
the number of dependent variables being involved.
1. Testing the impact on the domestic investments (DI)
Multiple linear regression was performed to test for the first model which handles the domestic investments
as a dependent variable. The results are included in the following table.
Table (2): multiple linear regression for estimating the first model (domestic investments)
Variable
M2
MC
EXRATE
TAX
GCS
C
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficient
0.057985
4.672501
-4975.829
0.319609
-0.396683
895062.2
0.999616
0.998655
1040.238
0.000961

Std. Error
t-Statistic
0.071431
0.811762
1.331300
3.509727
1108.600
-4.488389
0.092334
3.461460
0.059116
-6.710294
102461.1
8.735630
Mean dependent var
S.D. dependent var
Durbin-Watson stat

Prob.
0.5022
0.0725
0.0462
0.0743
0.0215
0.0129
782387.3
74781.63
2.264784

(Dependent variable: domestic investments DI)

Table (2) indicates the results of estimating the first model adopted by this research which expressed by the
domestic investments (per year) as a dependent variable and the other independent variable mentioned earlier.
The data were expressed annually within the period (2010 – 2018). According to the results the f value
(1040.238) was considered to be statistically significant as the associated probability value was (0.000961) <
0.05 concluding the model is accepted statistically. Further the adjusted coefficient of determination (explanation)
was (0.998655), this value expresses a high percentage of explanation of the variation in the domestic
investments by the predictors being used by the model. Concerning the serial auto correlation, the DW test was
used, the test result was (2.264784) reflecting no auto correlation issues could be reported as the test value was
around the desired reference value (2) and within the range (1.50 – 2.05). the prediction equation for this model
was in the form:
DI = 0.0579849264269*M2 + 4.67250091641*MC - 0.396682620089*GCS - 4975.82928491*EXRATE
+ 0.319609425371*TAX + 895062.206545

Further the researcher forecasted the values of the domestic investments during the period (2010 -2017), to
test for stability in the DI, it was obvious that the bias proportion value was (0.000000) and that the variance
proportion was (0.000096) which is very small amount and that the covariance proportion value was (0.999904)
which represents a good indication (almost to 1), the results are presented in the following chart.
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Chart (1): Forecasting the domestic investments (DI)

2. Testing the first model (DI) hypothesis
H1: There is a negative impact at (0.05) level for Money supply on domestic investment
The results of multiple linear regression presented by table (1) indicate the impact value for money supply
was (0.057985), once this value was a positive, we conclude that money supply positively affects the domestic
investments (opposite to the research assumption) such that an increase of (0.057985) by the money supply will
lead to an increase by (1.000) in the domestic investments.
The impact value was tested for statistical significance. T-test was used. As could be figured out from the
results provided by the table the p value was (0.5022). When comparing this value with the margin error being
used in the current research (0.05) obviously this p value was > 0.05 suggesting that the observed impact value
was considered to be statistically not significant. As a result, this hypothesis was rejected.
H2: There is a negative impact at (0.05) level for Monetary cash reserve on domestic investment
The results of multiple linear regression presented by table (1) indicate the impact value for monetary cash
reserve was (4.672501), once this value was a positive, we conclude that money supply positively affects the
domestic investments (inverse to what we postulate) such that an increase of (4.672501) by the monetary cash
reserve will lead to an increase by (1.000) in the domestic investments.
The impact value was tested for statistical significance. T-test was used. Relying on the probability provided
by the table the p value was (0.0725). When comparing this value with the margin error being used in the current
research (0.05), obviously this p value was > 0.05 suggesting that the observed impact value was considered to be
statistically not significant. As a result, this hypothesis was rejected.
H3: There is a negative impact at (0.05) level for Exchange rate on domestic investment
The results of multiple linear regression presented by table (1) indicate the impact value for Exchange rate
was (-4975.829), once this value was a negative, we conclude that Exchange rate negatively affects the domestic
investments (aligned with the assumption) such that a decrease of (-4975.829) by the Exchange rate will lead to a
decrease by (1.000) in the domestic investments.
The impact value was tested for statistical significance. T-test was used. Relying on the probability provided
by the table the p value was (0.0462). comparing this value with the margin error being used in the current
research (0.05), obviously this p value was < 0.05 suggesting that the observed impact value was considered to be
statistically significant. As a result, this hypothesis was accepted and that the impact direction was negative by the
shown value.
H4: There is a negative impact at (0.05) level for taxation on domestic investment
The results of multiple linear regression presented by table (1) illustrate the impact value for taxation was
(0.319609), once this value was a positive, we conclude that taxation positively affects the domestic investments
(on the contrary of our assumption) such that an increase of (0.319609) by the taxation will lead to an increase by
(1.000) in the domestic investments.
The impact value was tested for statistical significance. T-test was used. Relying on the probability provided
by the table the p value was (0.0743). Comparing this value p value with the margin error being set in the
research (0.05), obviously this p value was > 0.05 suggesting that the observed impact value was considered to be
NOT statistically significant? As a result, this hypothesis was rejected.
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H5: There is a positive impact at (0.05) level for capital government spending on domestic investment
The results of multiple linear regression presented by table (1) indicate the impact value for capital
government spending was (-0.396683), once this value was a negative, we conclude that capital government
spending negatively affects the domestic investments (inverse of the research assumption) such that a decrees of
(-0.396683) by the capital government spending will lead to a decrease by (1.000) in the domestic investments.
The impact value was tested for statistical significance. T-test was used. Relying on the probability provided
by the table the p value was (0.0215). When comparing this value with the margin error being used in the current
research (0.05), obviously this p value was < 0.05 suggesting that the observed impact value was considered to be
statistically significant. As a result, this hypothesis was accepted and that the impact direction was negative by the
shown value.
3. testing the impact on the foreign direct investments (DI)
Multiple linear regression was performed to test for the second model which handles the foreign direct
investments as a dependent variable. The results are included in the following table
Table (3): Multiple linear regression for estimating the second model (foreign direct investments) FDI
Variable
M2
MC
EXRATE
TAX
GCS
C
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficient
-0.062063
0.407225
925.2606
-0.097487
-0.025429
-17074.21
0.997979
0.992925
197.4806
0.005046

Std. Error
t-Statistic
0.020237
-3.066838
0.377166
1.079697
314.0735
2.946000
0.026159
-3.726745
0.016748
-1.518343
29027.88
-0.588201
Mean dependent var
S.D. dependent var
Durbin-Watson stat

Prob.
0.0919
0.3932
0.0985
0.0651
0.2682
0.6160
10451.63
9238.534
2.111643

(Dependent variable: foreign direct investments FDI)

Table (3) indicates the results of estimating the second model adopted by this research which expressed by
the foreign direct investments (per year) as a dependent variable and the other independent variable mentioned
earlier. The data were expressed annually within the period (2010 – 2018). According to the results the f value
(197.4806) was considered to be statistically significant as the associated probability value was (0.005046) <
0.05 concluding the model is accepted statistically. Further the adjusted coefficient of determination (explanation)
was (0.992925), this value expresses a high percentage of explanation of the variation in the domestic
investments by the predictors being used by the model. Concerning the serial auto correlation, the DW test was
used, the test result was (2.111643) reflecting no auto correlation issues could be reported as the test value was
around the desired reference value (2) and within the range (1.50 – 2.05).
FDI = -0.0620630727792*M2 + 0.407224877599*MC - 0.0254289093279*GCS +
925.260562417*EXRATE - 0.0974868775349*TAX - 17074.2143085

Further the researcher forecasted the values of the foreign direct investments during the period (2010 2017), to test for stability in the FDI, it was obvious that the bias proportion value was (0.000000) and that the
variance proportion was (0.000506) which is very small amount and that the covariance proportion value was
(0.999494) which represents a good indication (almost to 1), the results are presented in the following chart.
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Chart (2): Forecasting the foreign direct investments (FDI)

4. Testing the second model (FDI) hypothesis
H6: There is a negative impact at (0.05) level for Money supply on foreign direct investment
The results of multiple linear regression presented by table (3) indicate the impact value for money supply
was (-0.062063), once this value was negative, we conclude that money supply negatively affects the foreign
direct investments (the same as we assume in this research) such that a decrease of (-0.062063) by the money
supply will lead to a decrease by (1.000) in the foreign direct investments.
The impact value was tested for statistical significance. T-test was used. As could be figured out from the
results provided by the table the p value was (0.0919). Comparing this probability value with the margin error
being used in the current research (0.05) obviously this p value was > 0.05 suggesting that the observed impact
value was considered to be statistically not significant. As a result, this hypothesis was rejected.
H7: There is a negative impact at (0.05) level for Monetary cash reserve on foreign direct investment
The results of multiple linear regression presented by table (3) indicate the impact value for monetary cash
reserve was (0.407225), once this value was a positive, we conclude that money supply positively affects the
foreign direct investments (inverse to what we postulate) such that an increase of (0.407225) by the monetary
cash reserve will lead to an increase by (1.000) in the foreign direct investments.
The impact value was tested for statistical significance. T-test was used. Relying on the probability provided
by the table the p value was (0.3932). Putting this value in comparison with the margin error being set in the
current research (0.05), obviously this p value was > 0.05 suggesting that the observed impact value was
considered to be statistically not significant. Accordingly, this hypothesis was rejected.
H8: There is a negative impact at (0.05) level for Exchange rate on foreign direct investment
The results of multiple linear regression presented by table (3) indicate the impact value for Exchange rate
was (-925.2606), once this value was a negative, we conclude that Exchange rate negatively affects the foreign
direct investments (aligned with the assumption) such that a decrease of (925.2606) by the Exchange rate will
lead to a decrease by (1.000) in the foreign direct investments.
The impact value was tested for statistical significance. T-test was used. Relying on the probability provided
by the table the p value was (0.0985). Comparing this value with the margin error being used in the current
research (0.05), obviously this p value was > 0.05 suggesting that the observed impact value was considered to be
statistically not significant? consequently this hypothesis was rejected.
H9: There is a negative impact at (0.05) level for taxation on foreign direct investment
The results of multiple linear regression presented by table (3) illustrate the impact value for taxation was (0.097487), once this value was a negative, we conclude that taxation negatively affects the foreign direct
investments (on the contrary of our assumption) such that a decrease of (-0.097487) by the taxation will lead to a
decrease by (1.000) in the foreign direct investments.
The impact value was tested for statistical significance. T-test was used. Relying on the probability provided
by the table the p value was (0.0651). Comparing this value p value with the margin error being set in the
research (0.05), obviously this p value was > 0.05 suggesting that the observed impact value was considered to be
NOT statistically significant? As a result, this hypothesis was rejected.
H10: There is a positive impact at (0.05) level for capital government spending on foreign direct investment
The results of multiple linear regression presented by table (3) indicate the impact value for capital
government spending was (-0.025429), once this value was a negative, we conclude that capital government
spending negatively affects the foreign direct investments (inverse of the research assumption) such that a
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decrees of (-0.025429) by the capital government spending will lead to a decrease by (1.000) in the foreign direct
investments.
The impact value was tested for statistical significance. T-test was used. Relying on the probability provided
by the table the p value was (0.2682). this value was > 0.05 the margin error being used in the current research,
suggesting that the observed impact value was considered to be not statistically significant. As a result, this
hypothesis was rejected.

5. Conclusions
The aim of this research is to study the impact of Fiscal and monetary policy in Saudi Arabia on attracting
foreign investment for the period 2010–2018. The researcher used the multiple linear regression to test the
research hypothesis. Linear regression is used to investigate the impact values by each predictor variable.
Multiple linear regression was performed to test for the first model which handles the domestic investments
as a dependent variable. The results show that Money supply, Monetary cash reserve, capital government
spending and taxation positively affects the domestic investments, while Exchange rate negatively affects the
domestic investments, this means that the effectiveness of most of the tools not influencing domestic investment.
Multiple linear regression was performed to test for the second model which handles the foreign direct
investments as a dependent variable. The results show that all independent variables positively affects the foreign
direct investment. This is due to the large amount of tax exemptions imposed on investors in order to encourage
foreign investment, in addition to the state’s adoption of infrastructure, services and education projects, which
weakens the impact of (government spending) on foreign direct investment.
The study recommends the necessity to follow an encouraging policy for local banks to increase their role in
investing locally.
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Abstract: This study aims to try to identify the extent to which the dual logistic regression model can be
used to measure the impact of social support for individuals on the ability to face problems to verify the
validity of the research hypotheses or not, taking into account the types of social support according to the
research hypotheses
Family support, support for friends, information support and performance support (finance, work,
interaction between others), where a questionnaire was prepared to serve the purposes of the research
and distributed to a sample of 814 employees of Princess Noura bint Abdul Rahman who are over the age
of 18, Among the most important results reached is that the use of logistic regression to represent the
impact of social support on the ability to face problems was successful and highly efficient, as the results
of the research showed that the explanation variance in the logistic regression model in the impact of
social support on the ability of people to face problems 76% which is an very good ratio Also, all the
results of the statistical tests of the model of the effect of support on the ability of the sample members to
face problems give very good results, as all the results were in agreement with the research hypotheses
that were established

Keywords: Social Support; Binary Logistic Regression; Encounter the Problems; Odd Ratio; Wald Statistic;
Maximum Likelihood; Goodness of Fit.

1. Introduction:
Our Islamic religion urged us to social solidarity to maintain the building of society and establish it on sound
bases. Perhaps the most meaningful expression of the meaning of social support is the hadith of the Prophet
(PBUH) about social solidarity in saying: ((The believer with the believer is like building supports one another)),
Narrated by al-Bukhaari, and the Prophet (PBUH) said the believers in their mercy and intimacy, such as the body,
if a member of the body complained, all the body will falter to him with watchfulness and fever (Narrated by
Muslim), and this is what is required to work on the safety of all the forces of members of society. (Abu Zahra,
1991)
In the current study, logistic regression was used to study the impact of social support and the ability to cope
with problems, a model used to predict the probability of an event by fitting data to a logistic curve through
several predictable variables that can be qualitative or quantitively.
Logistic regression is widely used in medicine and social sciences as well as in marketing. Logistic regression is
called other names in its various applications, such as: logistic model, general logistic model of entropy, and
logistic regression is a model out of a set of models called general linear models.
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The Importance of Studying:
The importance of the study is to deal with the variables that determine the relationship between social
support, pressures and problems, using logistic regression, these variables are of the utmost importance to the
individual and society, because any disturbance in the personality of the individual will necessarily move to the
society in which he lives and will leave a clear imprint.
• Theoretical Importance:
Social support has been of great importance to researchers due to the significance role it plays with
individuals. Social support appears in different types such as family, friends, co-workers, school, club, etc. It also
plays an an essential role in reducing the negative effects of bad events and situations to which the individual is
exposed.
A psychic health indicator that acts as a mediator to mitigate the negative effects of high pressure and
various problems.Sersi and Abdullah Al-Maqsoud, 2001)
• Practical Importance:
The practical importance lies in studying the nature of social support in its various dimensions and the extent
of its contribution in providing assistance and guidance to individuals on a personal and social level, as well as
emphasizing the positive role of social support in supporting backing the individual and protecting him from
problems, using the logistic regression model.
(Gaballah and Haridi 2004) explained the word "support" as the amount of, cognitive, behavioral and
material support that the individual receives through others in his social environment.
(Hussein, 2004) explained social support is the amount of what the individual is aware and what receive of
suggestions, information and advice at the time of need from the family, teachers and peers (colleagues, friends)
and the extent of the individual feeling that he is loved with a great care and appreciation by them in addition, he
achieves his needs through interaction with them.( Madhoun, 2004), defined social support by the extent to which
there are people whom the individual can trust and believe that they are able to care for him, love him and stand
with him when needed. While (Ismail, 2004), social support is defined as all the supplies that others provide to
the individual to help them encounter the pressures. Social support conveys the feeling that the individual is not
alone in facing problems or threats, and social support comes from various sources including: family, husband or
wife, friends and co-workers. Social organizations, and social relations are one of the most important sources so
that they form an individual shield from deviations and isolation, which makes him live a self-quiet and
tranquillity.
(Ahmed, 2009) argues that social support is the actual or perceived potential of resources available in an
individual's social environment that can be used to help in times of distress, and an individual is provided with
social support through a social relations network that includes all persons who have regular social contact in one
way or another with the individual. The social relations network includes mostly family, friends and co-workers,
and not all social networks are supportive, because supportive ones tend to support Health and well-being of
recipient of support.
(Shuwaikh, 2007), defined social support as: It is the individual's awareness of the presence of people close
to him and trusts them and care about him in times of crisis and provide him with various types of support,
whether in kindness or in the form of appreciation and respect or in the form of financial support or in the form of
intimate relationships with others, and the study (Hakima, Ahmed, Rachid, 2011) pointed to the importance of
social support in achieving psychological and social harmony among unemployed youth in Algeria, the study
concluded that there is a positive and statistically significant correlation between social support in its two
encounters, family and friends and psychological compatibility of the individual in his personal - excitementhealth - family - social dimensions, which shows the impact of social behaviour on health through social support.
The present study actually defines social support as (the total score obtained by the examined person on the
social support scale that prepared for the purposes of the current study, where this degree refers to the arithmetic
mean of the degree of social support in all dimensions, so that the scale consists of four dimensions (4) are
(Family support -Support friends- Information support - Performance support (money, work or interaction with
others)). (Roth & Cohen, 1986), identified two ways to address individual problems:
First: acquire personal and emotional knowledge and experience, and intimate behaviours that encounter the
growth sources of threat that the individual encounters in his daily life to avoid negative effects that threaten his
emotive balance.
Second: Examine the sources of social support he receive from others to ascertain its positives in facing the
problems of daily life.
(Van Gundy 1991) also defines the problem as any situation that an individual perceives as a gap between what it
is and what it should be.
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The study (Twomey, 1991) emphasized the importance of the role of social support from the family and
colleagues in mitigating the negative effects, resulting from stressful life events in the interaction of new students
with university life at the University of Mexico City in the United States.
Abu Zeina (1994) points out that the problem is a situation encountered by the individual and needs a solution,
where the individual does not see a clear or apparent way to reach the desired solution.
(Pretorius & Diedricks, 1994) also emphasized the role of social support that an individual receives in his ability
to encounter and solve problems.
The study (Richman, Rosenfeld, & Bowen, 1998) aimed to compare teenagers who received low social
support, and teenagers who received medium social support, with regard to their perceptions about their families,
friends and school, and the results of the study found that adolescents who received low social support have a lot
of academic and life problems such as lack of commitment to attend school, and the inability to make friends with
others, also had less exposure to their feelings and self, and were less able to encounter family problems
compared with adolescents who They received moderate social support, and a the study (Ali,2000), aimed at
knowing the role of social support in the encounter of stressful life events and compatibility with university life,
the study found that students supported by social support from their families are more able to academic and
personal and emotional compatibility and were better able to encounter compressive life events compared with
students not supported by social support with their families.
(Al-Atoum, Alawneh, Al-Jarrah and Abu-Ghazaleh, 2005) defined the problem as a situation that constitutes
an obstacle to the individual, prevents him from achieving his goals, and causes him a state of imbalance , while
the (Li & Yang study, 2009), aimed to examine an analysis model of the impact of social support, self-efficacy,
emotional engagement , and motivation on problem-solving ability. The results of the study indicated that social
support, self-efficacy, and emotional engagement act as predictors of capacity to solving the student's problems.
As (Isaksen, Dorval, & Treffinger, 2010), defined it as any situation that an individual perceives as a
contradiction between current reality and desirable goals, creating a gap between what is actually achieved and
what is hoped to be achieved.
The study (Sullivan, Pasch, Johnson, & Bradbury, 2010) aimed to reveal the impact of social support
provided by friends on the ability to solve problems in newly married people, and the results found that positive
social support from friends is linked to the ability of spouses to solve their life problems.
The study (Momani, Daoum, 2018) aimed to reveal the degree of possession of a sample of female university
students for the problem-solving skills and to show the impact of the variables of social support and the academic
level in the ability to solve problems, and the results indicated that there are differences with statistically
significant in the ability to solve problems as a whole In two styles, the prowess and flinch, and self-confidence are
attributed to social support.
The Study Problem:
The individual encounters combined problems during their lifetime, which can hinder their progress in
various areas of life, and these problems may be academic, economic or social, etc., if the individual does not find
support and social support from people around him may live in great psychological pressure, resulting in some
problems and mental disorders such as anxiety and depression, and since social support is an important source of
effective psychosocial social support that the person needs, the volume of support and satisfaction level of this
support affects how an individual perceives his life events and how to deal with them and their implications for
their health( Cohen & Wills, 1985).
Objectives of the Study:
The main objective of the study is to highlight the impact of social support on the ability to encounter the
problems by examining and discussing the theoretical and applied importance of logistic regression in analysis
due to the nature of the data that were collected, where the dependent variable is binary (ability to overcome
problems or inability). In addition, a number of independent variables affecting it are as follows:
Age - Social Status - Educational Status - Financial Status - Social Support: Family Support - Friends Support Information Support - Performance Support (Money - Work - Interaction with Others).
Study Hypotheses:
The study is based on several hypotheses; by the meaning, the social support directly affects the ability to
encounter problems.
• There is a statistically significant correlation between family support and the ability to overcome problems.
• There is a statistically significant correlation between supporting friends and the ability to overcome
problems.
There is a statistically significant correlation between performance support (finance)
• work - interaction with others) and the ability to overcome problems.
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• There is a statistically significant correlation between information support and the ability to overcome
problems
The Limits of the Study:
limits include the variables that govern the subject of the study, namely social support and its impact on the
ability to encounter problems using logistic regression model at Princess Noor bint Abdul Rahman University.
• The spatial limits: Princess Nourah bint Abdulrahman University.
• The temporal limits: 2018 – 2019.

2. Methodological study and procedures
The descriptive analytical method was used to correspond with the nature of the present study, where the
description of the phenomenon, which is the subject of the study and then analysed its data and the relationship
between its components and the questions asked using the binary logistic regression model was used.
Population of the Study and its Sample:
The study population consisted of members of Princess Nourah bint Abdulrahman University. A sample of
814 individuals were used for honest answers. These individuals were aged (18 years and above) and the sample
was randomly collected.
Study Tool:
References and published research were used as secondary sources for all data. The questionnaire was used
as the primary source for data collection because it is suitable for the nature and objectives of the study.
Use Binary Logistic Regression in Data Analysis:
Logistic regression is a model of estimating binary data when the dependent variable takes two values
(either one or zero), and to illustrate this idea, suppose that the random variable is distributed by Bernoulli
distribution, where he takes the value (1) if the person has the ability to encounter the problems, and takes the
value (0) in the case of the inability to do so, assuming the event (capacity) is (pi(, so:
𝑝(𝑦𝑖 = 1) = 𝑝𝑖 , (0 ≤ 𝑝𝑖 ≤ 1)
(1)
𝑝(𝑦𝑖 = 0) = 1 − 𝑝𝑖 = 𝑞𝑖
(2)
0 ≤ 𝐸(𝑌𝑖 /𝑋𝑖 = 𝑥𝑖 ) ≤ 1
(3)
In the case of a binary dependent variable or more one independent variable, the model takes the form of the
following logistic function:
𝑒𝑧
1
𝑃𝑖 = 𝑒 𝑧+1 = 1+𝑒 −𝑧
(4)
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖

1+𝑒 𝑧

= 1+𝑒 −𝑧 = 𝑒 𝑧

(5)

Where:
𝑍 = 𝐵0 + 𝐵1 𝑥1 + 𝐵2 𝑥2 + 𝐵3 𝑥3 + ⋯ . +𝐵𝑘 𝑥𝑘

(6)

𝐵0 : The cutting point of the sampling axis
𝐵1 , 𝐵2 , 𝐵3 , … , 𝐵𝑘 : Regression coefficients.
𝑝𝑖 : The relied variable (dependent) when its value (1).
𝑋𝑖 : it gets the values of independent variable.
e: the basic of natural logarithm and almost equal (2.718).
p𝑖
: called by preponderance ratio (odd ratio), it is the probability of event incidence divided by probability of not
1−𝑝𝑖

event incidence 0≤𝑜𝑑𝑑≤1.
(odd) problem solution the lower and higher limits of the probability.
𝑜𝑑𝑑

𝑒 𝐵0 +𝐵1 𝑥1+𝐵2 𝑥2 +𝐵3 𝑥3 +⋯.+𝐵𝑘 𝑥𝑘

𝑝 = 1+𝑜𝑑𝑑 = 1+𝑒 𝐵0+𝐵1𝑥1+𝐵2𝑥2+𝐵3𝑥3+⋯.+𝐵𝑘𝑥𝑘

(7)

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 = log(𝑜𝑑𝑑) = 𝐿𝑖 = ln (

(8)

𝑃𝑖

1−𝑃𝑖

)

𝑍 = 𝐵0 + 𝐵1 𝑥1 + 𝐵2 𝑥2 + 𝐵3 𝑥3 + ⋯ . +𝐵𝑘 𝑥𝑘
(9)
Where: −∞ < 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 < ∞
L𝑖: it is the natural logarithm for preponderance ratio, so it is liner and written by indication the independent
variables and by indication the coefficient of regression model.
The logistic regression is an effective way to explain the relation between the independent variables (the age,
the social case, the educational case, the financial case, the friends support, the performance support by (money,
work or interaction with the others, support by information) and the dependent variable ( the ability on problems
facing), and it takes just two values, (1) in the case of the person encounterd his problem and passed it due to
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these factors, or (0) in a case of the person did not get any social supports, hence the person cannot encounter his
problem.
The importance of the logistic regression appears when it is compared by the others statistical ways (liner
regression), where the logistic regression is more powerful tool because it gives a test for factors moral, also it
serves in knowing the effect value of independent variables on the dependent variable, where this dependent
variable has two values, in additional it ranges the effect of the independent variables, this thing help in
determination any factor from the factors (the age, the social case, the educational case, the financial case, the
friends support, the performance support by (money, work or interaction with the others, support by
information) has the most effect on (the ability to encounter the problems), also the logistic regression can also
include the independent qualitative variables as well as the effect of interaction between these variables on the
binary value dependent variable, and one of the main advantages of using logistic regression is that it is less
sensitive to deviations from the normal distribution of study variables, compared to other statistical methods such
as linear regression, also logistic regression can also override many constrained assumptions when using the
least-squares method in linear regression. This makes logistic regression analysis the best method in the case of a
dependent variable who has binary value.
(Lohr, 1999)(Agresti & Kateri, 2011)
There are some studies that used logistic regression in applied sciences, whether it is a binary or multiple
dependent variable, such as the study (Abbas, 2012), which aimed to study the importance of using the logistic
regression model in predicting marks that have dependent qualitative economic variables to get rid of statistical
and conceptual problems that encounter the using the least squares method, to this end, 25 growing countries
have been selected as a sample of research, relying on World Bank and UN data. One of the most important
findings is that the use of a dual-response logistic regression model with bilateral dependent variables leads to the
elimination of the three econometric problems, due to passing tests self-correlation, linear multiplicity and
heterogeneity of contrast.
The study of Abu Fakhda (2013), which aimed to identify the most important variables related to the role of
the child in the home environment in the governorate of Ramallah and Al-Bireh in Palestine, is attributed to the
variability of the place of residence using logistic regression. The sample size reached (209) families, the results
found that the child has a major role in participating in household tasks and this is related to the level of
household income and its type.
The study (Khalil, 2016), which used logistic regression to determine the most important factors affecting
the delay in marriage age in Saudi Arabia and the sample of the study consisted of 100 males and 100 females, and
the results found that the most important factors affecting the delay in marriage age is the loss of one or both
parents and the boy or girl is responsible for raising brotherhood as well as excessive ambition in the
specifications of the partner as well as the individual's appreciation of the family he intends to form, friendship
and mixing between the sexes through social networking sites and the boast of requirements of the marriage.
Estimation of the Log Model for Binary Data:
To estimate logistic regression coefficients, we can use the Maximum Likelihood Method, which is the most
suitable method for linear and non-linear models, this method is known as iterative, because Iterative calculations
are repeated several times until the best estimate of the coefficients through which the observed data can be
interpreted.
The Maximum Likelihood Method is used to calculate logistic coefficients in logistic regression, this method
aims to maximize the value of Log likelihood, this indicates the possibility that these observed values of the
dependent variable can be predicted by independent variables, and we note that the Maximum Likelihood Method
are an iterative method starting with an initial value, and then this method determines the direction and
magnitude of the change in the log coefficients that will increase the value of the probability logarithm.
(Hayes & Matthes, 2009)
Logistic regression coefficients (non-standard logistic regression coefficient) can be interpreted, where the
coefficient is denoted by the symbol (b), which matches to the non-standard coefficient in linear regression, and
the coefficient (b) is used in the logistic regression to estimate the log odds where the dependent variable is equal
to one by a certain probability is the independent variable coefficient. (Ghanem and Jaouni, 2011)
The explanatory power of the 𝑅2 model can also be tested using statistics (𝑅2 𝑁𝑎𝑔𝑒𝑙𝑘𝑒𝑟𝑘𝑒 ), (𝑅2 𝑐𝑜𝑥−𝑆𝑁𝐸𝐿𝑂 ) for
the purpose of testing the explanatory power of the logistic regression model, where this statistic is a measure of
the improvement in the value of the square geometric mean for each view, and takes the following formula:
𝐿

2
(𝑅𝐶𝑂𝑋−𝑆𝑁𝐸𝐿𝑂
) = 1 − ( 0)
𝐿
1

2
𝑛

(10)

Where:
𝐿𝑜 : The possibility function in the case of the model contains only the constant.
𝐿1 : The probability function in the case of the model contains all explanatory variables.
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n: Sample size.
The statistic(𝑅2 𝑁𝑎𝑔𝑒𝑙𝑘𝑒𝑟𝑘𝑒 ), is the measure of improvement in the geometric average of each view , where the
first unmodified metric ( 𝑅2 𝑐𝑜𝑥−𝑆𝑁𝐸𝐿𝑂 ) cannot take the value one even if the model exactly matches the data, while
the second modified (𝑅2 𝑐𝑜𝑥−𝑆𝑁𝐸𝐿𝑂 ) allows the value of one by a simple modification, dividing the maximum
possible value of the first by the following formula:
(𝑅2
)
2
(𝑅𝑁𝑎𝑔𝑒𝑙𝑘𝑒𝑟𝑘𝑒
) = 𝐶𝑂𝑋−𝑆𝑁𝐸𝐿𝑂 ⁄ 2
(11)
𝑅𝑍
2

𝑅𝑍2 = 1 − (𝐿𝑂)𝑛
For the measurement (Goodness of Fit) of the logistic regression model, the test (Hosmer - Lemeshow) is
used, which is calculated according to the value χ2 . (Hosmer Jr, Lemeshow, & Sturdivant, 2013)
To calculate the morale of the estimated parameters using the logistic model, a (Wald) statistic was used for
each logistic regression coefficient corresponding to each independent variable to test the null hypothesis, which
states (the effect of any logit coefficient is zero), and this statistic was calculated according to the following
formula:
𝑏

𝑊𝑎𝑙𝑑 = (𝑆𝐸𝑏)

2

(12)

Where:
b: The value of the logistic regression coefficient of the independent variable.
SE: The standard error value of the logistic regression coefficient of the independent variable.
Note that the statistical (Wald) tracks distribution 𝑥 2 as the test is a two-party test, and the moral value of the
corresponding parameters must be less than (0.05) in order to accept or reject the null hypothesis, ie, the
independent variable has an effect in predicting Value of the dependent variable.
And to test the morale of the model as a whole, we used statistical (-2lnL) which follow the distribution of
𝑥 2 which express the difference between the model that contains only constant and the model that contains all the
variables independent, and this statistic is used to test the null hypothesis, which states that all the coefficients of
the model are equal and contain all the variables except the constant, this test is parallel to the (F) test in the
traditional regression, and It is compared with the tabular value of the 𝑥 2 statistic with degrees of freedom (the
difference between the number of parameters used in the model containing only the constant and the model
containing all the independent variables). (Menard, 2002)

3. Study Model and Data Collection Mechanism
In order to achieve the objective of the study in practice, the data was collected through a survey of a sample
size (815) person, were randomly taken from students and faculty members who were subjected to stress and
psychological problems, in order to study the impact of social support on their ability to encounter problems,
where (814) answers have been obtained, and a linear regression model has been developed that represents this
relationship as follows:
𝑃𝑖 = 𝐵0 + 𝐵1 𝑋1 + 𝐵2 𝑋2 + 𝐵3 𝑋3 + ⋯ + 𝐵𝑘 𝑋𝑘
Where:
𝐵𝑜 : Point cutting of the samples axis.
𝐵1 , 𝐵2 , 𝐵3 , ….. 𝐵3 : Regression coefficients.
𝑃𝑖 : The dependent variable (the ability to encounter the problems), takes the value of one or zero.
𝑋𝑖 : It takes the values of independent variables (age - social status - educational status - financial status - family
support - friends support - performance support - information support).
The questionnaire was used as a data collection tool and the questionnaire was validated for the purpose of
the research, and appropriateness of expressions and their expression was verified by the first experiment on a
sample of 100 people, also validity and reliability of the questionnaire was also verified by using the Cronbach’s
Apha coefficient, which was as shown in Table (1).
Table (1): Cronbach’s Apha Coefficient)
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
0.918

24

Also, Cronbach’s Apha coefficient was measured for each phrase of questionnaire phrases (24 phrases), and
the results was in table (2):
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Table (3) explains response of the sample members about a question (did you have a problem and you pass
it after you got one or all of types of social support (noticed above), where (622) members of the sample members
can encounter the problems with the social supports that they got them, while (622) members of the sample
members cannot encounter the problems because they did not get the social supports.
In other words, all individuals in the sample received one or more of the mentioned types of support. The
research focuses on answering the question: Where they able to overcome problems after receiving this support?
It was found that the percentage of 88% of the sample individuals who received one or more of the supports were
able to overcome the problems.
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Statistical Package for Social Science (SPSS) were used to analyse the binary logistic regression on the ability
to encounter the problems, and the results of the model that contains all the variables refer to the stopping at the
second try, where the estimation of its higher statistic -2lnL = 97.05, and this is close to the previous try see table
(4).
Where statistic (-2 lnL) is used to test the significance of the model as a whole, shows the difference between
the model that contains only constant and the model that contains all independent variables, and is also used to
test the null hypothesis. (Menard, 2002)
Table (4): the value of the wald count
Repetitions
1
2

-2 Log
likelihood

Constant
Coefficient

97.015
97.015a

.155

SE

Wald

d.f

sig

77.211

1

0.00

B

0.227

1.997

and it refers to the model quality, also the values (Cox & Snell R Square) (Nagelkerke R Square) in table (5)
give the explained contrast ratio in the model of the logistic regression, since they have the same goal for
calculation of determination coefficient in traditional liner regression model 𝑹𝟐 , where its value %76 from the
explained contrast in the dependent variable ( the ability to encounter the problems ), this was explained by the
social supports, in additional the value of 𝒙𝟐 refers to the morale of the relation in a level of morale %5, and this
correspond the test F in the case of the traditional regression, with refer to the model quality we found that the
result of the test is ( Hosmer and Lemeshow ).
Table (5) explains the value of its statistic (Hosmer and Lemeshow) equals to (0), so that it is completely
corresponded, that refers to the equality the visible cases with predicted cases, and this refer to quality the
corresponding of the model.
Table (5): Hosmer and Lemeshow
HGStep
1
2

-2 Log likelihood
97.015
97.015a

Cox & Snell R Square

Nagelkerke R Square

Hosmer and
Lemeshow

.185

0.757

0

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.
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Table (6): Variables in the Equation
95% C.I.for EXP(B)

Step 1a

Age

B
.082

S.E.
.550

Wald
.022

Df
1

Sig.
.882

Exp(B)
1.085

Lower
.370

Upper
3.188

Social
Educational
Finance
S1

-.287-1.255.195
.528

.867
1.315
1.466
.455

.110
.911
.018
1.349

1
1
1
1

.740
.340
.894
.246

.750
.285
1.215
1.696

.137
.022
.069
.695

4.103
3.752
21.511
4.138

S2
S3
S4
S5
S6

-.157-.205-.198.214
.731

.321
.352
.333
.431
.372

.239
.340
.355
.247
3.871

1
1
1
1
1

.625
.560
.551
.619
.049

.855
.815
.820
1.239
2.077

.456
.409
.427
.532
1.003

1.603
1.624
1.575
2.884
4.303

S7

-.312-

.454

.471

1

.492

.732

.301

1.783

S8
S9

.967
-.826-

.576
.451

2.814
3.352

1
1

.093
.067

2.630
.438

.850
.181

8.137
1.060

S10
S11
S12

-.109-.744.131

.456
.519
.316

.057
2.053
.172

1
1
1

.811
.152
.678

.897
.475
1.140

.367
.172
.613

2.192
1.315
2.119

S13
S14

.044
-.055-

.300
.329

.021
.028

1
1

.884
.866

1.045
.946

.580
.497

1.882
1.801

S15
S16

.003
.536

.449
.394

.000
1.856

1
1

.995
.173

1.003
1.710

.416
.790

2.419
3.700

S17
S18
S19

-.109-.167-.387-

.354
.322
.364

.095
.267
1.129

1
1
1

.757
.605
.288

.896
.847
.679

.448
.450
.332

1.794
1.593
1.387

S20

.868

.444

3.829

1

.050

2.382

.999

5.683

S21
S22

-.406.297

.300
.341

1.833
.759

1
1

.176
.384

.666
1.346

.370
.690

1.199
2.624

S23
Constant

.003
2.097

.394
4.244

.000
.244

1
1

.994
.621

1.003
8.145

.463

2.171

We notice from table (6) the morale of evaluated guides in test (Wald) for the evaluated model, where we
found that the age and the case (social – educational – financial) have directly (growing) effect on the ability of the
persons to encounter the problems, but their proportion is less than the proportion of the social support effect in
indication level %5, and this corresponds with the hypothesis of the research. (Hosmer Jr, Lemeshow, &
Sturdivant, 2013).

4. The results and recommendations:
The Results:
• The using of logistic regression to explain the effect of the social support on the ability to encounter the
problems was very proper.
• There is high importance for the effect of the social supports on the ability to encounter the problems.
• The explained contrast ratio in the model of logistic regression for the social support effect on the ability to
encounter the problems is %85, and it is very good ratio to explain the contrast in the model.
• The corresponding of all results with the putted hypothesis.
The Recommendations:

Based on conclusions that we got, we can put the suggestions:

• We have to get more usefulness from model of logistic regression in simulation of data that have binary
dependent variable, where it has very strong explanation, beside simple requirements, where it weeds out a
lot of hypothesis that the traditional regression model contains them.
• The expansion in using the binary logistic regression in the social and economic studies, where all the
previous utilizations was in educational and medical sciences.
• Utilization of logistic regression model to show the effect the lot of variables in the case of the dependent
variable that takes more than one value, where the model has high efficiency in statistical evaluation in this
case too.
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