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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

ﺳ ﺎﺳﺎت وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺷر
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة
ﺳ ﺎﺳﺎت اﻟﻧﺷر:
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻫﻲ ﻣﺟﻠﺔ إﻗﻠ ﻣ ﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ ﻣﺣ ﱠ ﻣﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣ ﺎدﯾن اﻹدارة ،ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻧﻣ ﺔ

اﻹدارﺔ واﻹﺻﻼح اﻹدار واﻟﺣﻘول اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ .وﺗﻬدف اﻟﻣﺟﻠﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﺻورة ﻧﺻﻒ ﺳﻧو ﺔ) ،ﺻدر
اﻟﻌدد اﻷول ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  (1977إﻟﻰ ﺗﻧﻣ ﺔ آﻓﺎق ﻋﻠﻣ ﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻺدارة اﻟﻌر ﺔ ،وﺗ ﺎدل اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ،وﺗﻌزز

ٕواﺑراز اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻹدارة وﺗطﺑ ﻘﺎﺗﻬﺎٕ ،واﺛراء ﺗﺟﺎرﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌر ﺔ .و ﺷﻣﻞ اﻟﺟﻣﻬور
اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻪ اﻟﻣﺟﻠﺔ :أﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗدرس ،واﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ،وﻣراﻛز اﻟ ﺣوث ،وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻹدارﺔ،

وﺧﺑراء وﻣﺳﺗﺷﺎر اﻹدارة واﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻹدارﺔ ،واﻟﻘ ﺎدات اﻹدارﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣ ﺎدﯾن اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺣ وﻣﻲ،
وﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣ وﻣ ﺔ.

وﺗﺗﺧذ اﻟ ﺣوث واﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷرﻫﺎ اﻟﻣﺟﻠﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﺻور اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:
 -1ﺣوث ﺗﺟرﺑ ﺔ  Empiricalﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺑ ﺎﻧﺎت ﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن واﻗﻊ ﻣﯾداﻧﻲ  ،Fieldأو ﺗﺟرﺑﻲ .Experimental
 -2ﺗﺣﻠﯾﻞ وﺗﻘﯾ م ﻣﻔﺎﻫ م أو أﺳﺎﻟﯾب وطراﺋ إدارﺔ ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ،ﻣﻊ ﺑ ﺎن دﻻﻻﺗﻬﺎ وآﻓﺎق ٕواﻣ ﺎﻧ ﺎت ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌــﺎﻟم
اﻟﻌرﻲ.

 -3ﺗﻘﯾ م ﻣﻣﺎرﺳﺎت أو ﺗﺟﺎرب ﺗطﺑ ﻘ ﺔ أو دراﺳﺔ ﺣﺎﻻت ﻋﻣﻠ ﺔ ،ﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب وأدوات اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﻣﻊ ﺑ ﺎن
اﻟدﻻﻻت واﻟدروس اﻟﻣﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ.

 -4دراﺳﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻘﺿﺎ ﺎ إدارﺔ داﺧﻞ اﻟوطن اﻟﻌرﻲ ،أو ﺑﯾﻧﻪ و ﯾن ﻣﻧﺎط أﺧر ﻣن اﻟﻌﺎﻟم.
 -5ﺗﺣﻠﯾــﻞ وﺗﻘﯾ ـ م ﻟﻸدﺑ ــﺎت اﻟ ﺣﺛ ــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻ ـرة ﻓــﻲ اﻹدارة واﻟﺗﻧﻣ ــﺔ اﻹدار ــﺔ واﻹﺻــﻼح اﻹدار  ،واﺳــﺗﺧﻼص دﻻﻻﺗﻬــﺎ
واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻔﯾد ﻓﻲ ﺗطو ر اﻟ ﺣوث واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹدارﺔ واﻷوﺿﺎع اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌر ﺔ.

 -6ﺗطــو ر ﺑﻧــﺎء ﻧﻣــﺎذج  /أو أطــر ﻧظر ــﺔ ﺗﺳــﻬم ﻓــﻲ ﻓﻬــم واﻗــﻊ اﻹدارة اﻟﻌر ــﺔ ﻣــﻊ ﺑ ــﺎن اﻟــدﻻﻻت اﻟﺗطﺑ ﻘ ــﺔ واﻟﻌﻣﻠ ــﺔ
ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج أو اﻷطر.

 -7دراﺳﺔ ﻟﻘﺿﺎ ﺎ ﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ وأﺳﺎﻟﯾب وطراﺋ اﻟ ﺣث اﻹدار  ،ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﯾ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻹدارة اﻟﻌر ﺔ.
ذﻟك ،ﺗﺳﻣﺢ ﺳ ﺎﺳﺎت اﻟﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ ﺑﻧﺷر ﻣوﺿوﻋﺎت ﻗﺻﯾرة ﺗﺄﺧذ ﺻورة:
 -1ﺗﻌﻠ ﻘﺎت أو ﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻠﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺣوث ودراﺳﺎت ﺳﺑ ﻧﺷرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ.
 -2ﺗﻠﺧ ص وﺗﻘﯾ م ﻹﺳﻬﺎﻣﺎت ﻗدﻣت ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر أو ﻧدوة ﻋﻠﻣ ﺔ ﻋﻘدت داﺧﻞ اﻟوطن اﻟﻌرﻲ أو ﺧﺎرﺟﻪ.
 -3ﻋرض ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺗﻘﯾ ﻣﻲ ﻟﻛﺗب ﺟدﯾدة ﻋر ﺔ أو ﻋﺎﻟﻣ ﺔ.
 -4ﻣﻠﺧﺻﺎت ﻟرﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻣ ﺔ )ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر  -د ﺗوراﻩ( ،ﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ٕواﺟﺎزﺗﻬﺎ.
أ

ﺳ ﺎﺳﺎت وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة

اﻟﺗﻘدم ﺑ ﺣوث أو ﻣﻘﺎﻻت ﻟﻠﻧﺷر:
ﯾﻧ ﻐﻲ اﻟﺗﻘﯾد ﺎﻟﺷرو اﻟﺗﺎﻟ ﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻘدم ﺑ ﺣوث أو ﻣﻘﺎﻻت ﻟﻠﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ:

 -1ﺗرﺳـ ـ ـ ــﻞ اﻟ ﺣـ ـ ـ ــوث واﻟﻣﻘـ ـ ـ ــﺎﻻت ﻣـ ـ ـ ــن ﺛـ ـ ـ ــﻼث ﻧﺳـ ـ ـ ــﺦ واﺿـ ـ ـ ــﺣﺔ ﻣطﺑوﻋـ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ اﻟﺣﺎﺳـ ـ ـ ــب اﻵﻟـ ـ ـ ــﻲ ،ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﺑرﻧـ ـ ـ ــﺎﻣﺞ
) (MS Wordوﻣرﻓ ﺑﻬﺎ ﻗرص ﻣدﻣﺞ  C.Dﺟﺎﻫز ﻟﻠط ﺎﻋﺔ ،وﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻲ:

رﺋ س ﺗﺣر ر اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة  /اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣ ﺔ اﻹدار ﺔ

ص.ب 2692 :ﺑر د اﻟﺣر ﺔ  -اﻟرﻣز اﻟﺑر د  - 11736ﻣﺻر اﻟﺟدﯾدة  -اﻟﻘﺎﻫرة  -ﺟﻣﻬور ﺔ ﻣﺻر اﻟﻌر ﺔ
أو ﻋﻠﻰ اﻟﺑر د اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲasalama@arado.org :

 -2ﺗﻘﺑﻞ اﻟ ﺣوث اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌر ﺔ أو اﻹﻧﺟﻠﯾزﺔ ﻓﻘط.

ﻣوﻗﻌــﺎ ﻣــن اﻟﻣؤﻟــﻒ )اﻟﻣؤﻟﻔــون( ــﺄن اﻟ ﺣــث أو
 -3ﯾﻧ ﻐــﻲ أن ﯾرﻓـ ﻣــﻊ اﻟ ﺣــث أو اﻟﻣﻘﺎﻟــﺔ إﻗـرار ﻋﻠــﻰ ورﻗــﺔ ﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ ً
اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﻠﻧﺷــر ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﻠــﺔ اﻟﻌر ــﺔ ﻟــﻺدارة ﻟــم ﺗﻧﺷــر ﻣــن ﻗﺑــﻞ ،وأﻧــﻪ ﻟـن ﯾــﺗم ﺗﻘــد ﻣﻬﺎ إﻟــﻰ أ ــﺔ ﺟﻬــﺔ أﺧــر

ﻟﺣﯾن اﻧﺗﻬﺎء إﺟراءات اﻟﺗﺣ م ،أو اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣدة اﻟﻘﺻو )ﺧﻣﺳﺔ أﺷﻬر( اﻟﻣﻘررة ﻹﻋﻼم ﻣؤﻟﻒ اﻟ ﺣث أو اﻟدراﺳﺔ
ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺣ م وﻗرار رﺋ س اﻟﺗﺣرر.

 -4اﻻﺷﺗراطﺎت اﻟﺷ ﻠ ﺔ ﻟﻠ ﺣوث واﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر:
ﯾﻧ ﻐﻲ اﻻﻟﺗزام ﺎﻻﺷﺗراطﺎت اﻟﺷ ﻠ ﺔ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟ ﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر:
) (1ﻫ ﻞ اﻟ ﺣث ،ﯾﻧ ﻐﻲ أن ﺣﺗو اﻟ ﺣث أو اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:

 ﺻﻔﺣﺔ ﻏﻼف ،ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻧوان اﻟ ﺣث :واﺳم اﻟﻣؤﻟﻒ ،ووظ ﻔﺗﻪ ،واﺳــم اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻧﺗﻣــﻲ إﻟﯾﻬــﺎ ،وﻋﻧواﻧــﻪ
اﻟﻛﺎﻣﻞ ،واﻟﻬﺎﺗﻒ ،واﻟﺑرد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ،ﺎﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌر ﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزﺔ.

 ﻣﻠﺧص ﻟﻠ ﺣث ،ﺎﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌر ﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزﺔ ،ﻓ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﺻﻔﺣﺔ واﺣدة ﻓﻘط ) 250ﻠﻣﺔ(.
 ﺻﻠب اﻟ ﺣث و ﺷﻣﻞ:

ﺗﻌرف ﻣﺣور اﻟ ﺣث أو ﻣﺷ ﻠﺗﻪ وأﻫداﻓﻪ.
 -ﻣﻘدﻣﺔ ﱠ

 -ﻋرض ﺗﻘﯾ ﻣﻲ ﻟﻸدﺑ ﺎت وﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺎﻟ ﺣث.

 -ﺣدود اﻟ ﺣث.

 -اﻟﻔروض أو اﻟﻣﺣﺎور أو اﻟﺗﺳﺎؤﻻت.

 ﻣــﻧﻬﺞ اﻟ ﺣــث و ﺷــﻣﻞ ﺎﻟﻧﺳـ ﺔ ﻟﻠ ﺣــوث اﻟﺗﺟر ﺑ ـﺔ ،اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ،وﺣﺟــم اﻟﻌﯾﻧــﺔ وﺗﻛو ﻧﻬــﺎ وﺗﺻــﻣ ﻣﻬﺎ وطر ﻘــﺔاﺧﺗ ـ ــﺎر ﻣﻔرداﺗﻬ ـ ــﺎ ،واﻟﻣﻘ ـ ــﺎﯾ س اﻟﻣﺳ ـ ــﺗﺧدﻣﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻ ـ ــﻬﺎ ،ووﺳ ـ ــﺎﺋﻞ ﺟﻣ ـ ــﻊ اﻟﺑ ﺎﻧ ـ ــﺎت ،وأﺳ ـ ــﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾ ـ ــﻞ
اﻹﺣﺻــﺎﺋﻲ ﻟﻠﺑ ﺎﻧــﺎت .أﻣــﺎ ﺎﻟﻧﺳ ـ ﺔ ﻟﻠ ﺣــوث اﻟﻧظر ــﺔ أو اﻟﺗ ـﻲ ﺗﻘ ـ م أدﺑ ــﺎت ﺣﺛ ــﺔ واﻟ ﺣــوث ﻏﯾــر اﻟﺗﺟرﺑ ــﺔ

ﻋﻣوﻣﺎ ،ﻓﯾﻧ ﻐﻲ إ ﺿﺎح اﻟر ﺎﺋز اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ أو اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ،واﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﺗـﻲ اﻋﺗﻣــد ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟ ﺎﺣــث،
ً
وأدوات اﻟﺗﻘﯾ م أو اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ أو اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ.

 اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ واﻟﻣؤﺷ ـرات اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻــﺔ أو ﺣﺻــﯾﻠﺔ اﻟﺗﻘﯾ ـ م أو اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ أو اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ،ﻣــﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬــﺎ ﺑﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺣــوثﺳﺎ ﻘﺔ وﺗﻘﯾ م دﻻﻻﺗﻬﺎ اﻟﻧظرﺔ واﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ.

 اﻟﻬواﻣش :اﻟﻣراﺟﻊ )اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﻟﻣذ ورة ﻓﻲ اﻟﻣﺗن ﻓﻘط(.ب

 -اﻟﻣﻼﺣ )ﻓﻲ أﺿﯾ اﻟﺣدود(.

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

) (2ﺣﺟـــم اﻟ ﺣـــث :ﯾﻧ ﻐــﻲ أﻻ ﯾز ــد ﻋــدد ﺻــﻔﺣﺎت ﺻــﻠب اﻟ ﺣــث ) ﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﻣ ارﺟــﻊ واﻟﻣﻼﺣ ـ
واﻟﻣﻘﺎﻻت اﻻﻋﺗ ﺎد ﺔ( ﻋن  30ﺻﻔﺣﺔ ﻣطﺑوﻋﺔ.

ﺎﻟﻧﺳ ـ ﺔ ﻟﻠ ﺣــوث

) (3ﻣواﺻــﻔﺎت اﻟط ﺎﻋــﺔ :ﯾﻧ ﻐــﻲ أن ﺗﻛــون اﻟط ﺎﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ ورق  ،A4وأﻻ ﯾز ــد ﻋــدد ا ﻷﺳــطر ﻓــﻲ اﻟﺻــﻔﺣﺔ اﻟواﺣــدة
ﺳطرا ،ﻣﻊ ﺗرك ﻣﺳﺎﻓﺎت ﺧﺎﻟ ﺔ ) 4ﺳم( ﻓﻲ أﻋﻠﻰ وأﺳﻔﻞ اﻟﺻﻔﺣﺔ وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﯾﻬﺎ.
ﻋن ً 25
) (4ط ﺎﻋـــﺔ اﻟﺟـــداول واﻷﺷـــ ﺎل :ﯾﻧ ﻐ ــﻲ أن ــون ﻟﻛ ــﻞ ﺟــدول أو ﺷـ ـ ﻞ رﻗــم ﻣﺳﻠﺳ ــﻞ ،وأن ﻌطــﻲ ﻋﻧو ًاﻧ ــﺎ ﻌ ــس
ﻣﺿﻣوﻧﻪ ﻋﻠﻰ أن ط ﻊ رﻗم اﻟﺟدول وﻋﻧواﻧﻪ ﻓﻲ أﻋﻠــﻰ اﻟﺟــدول ،و ط ــﻊ رﻗــم اﻟﺷـ ﻞ وﻋﻧواﻧــﻪ ﻓــﻲ أﺳــﻔﻞ اﻟﺷـ ﻞ.
وأن ﺷﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻔﻞ إﻟﻰ ﻣﺻدر اﻟﺷ ﻞ أو اﻟﺟدول.

) (5اﻟﻬـــواﻣش واﻟﻣراﺟـــﻊ :ﯾــﺗم ﺗوﺿ ـ ﺢ أ ﻣﻼﺣظــﺎت أو إﺿــﺎﻓﺎت ﻓرﻋ ــﺔ أو ﺗﻔﺻــﯾﻠ ﺔ إ ﺿ ـﺎﺣ ﺔ ﻓــﻲ ﻫ ـﺎﻣش ــﻞ
ﺻﻔﺣﺔ ،وﻓﻲ أدﻧﻰ ﺣد ﻟﻬﺎ.

اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺗنٌ :ﺷــﺎر إﻟــﻰ ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣ ارﺟــﻊ – ﻋر ــﺔ وأﺟﻧﺑ ــﺔ – ﻓــﻲ ﻣــﺗن اﻟ ﺣــث ﺎﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ اﺳــم اﻟﻣؤﻟــﻒ
اﻷﺧﯾــر )اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ( ،وﺳــﻧﺔ اﻟﻧﺷــر ووﺿــﻌﻬﻣﺎ ﺑــﯾن ﻗوﺳــﯾن .ﻣــﺛﻼً) :اﻟﻌــﻼق) (1983 ،ﻋﺎﺑــدﯾن؛ وﺣﺑﯾــب(1987 ،
) .(Hansen & Messier, 1986) (Marshall, 1984أﻣــﺎ إذا ــﺎن ﻫﻧــﺎك أﻛﺛــر ﻣــن ﻣــؤﻟﻔﯾن أﺛﻧــﯾن
ﻟﻠ ﺣث اﻟواﺣد ،ﻓ ﺷﺎر إﻟﯾﻬم ﻫ ذا) :ﻣﺣﺟوب وآﺧرون (1983 ،و).(Kaufman et al., 1986

ٕواذا ــﺎن ﻫﻧ ــﺎك ﻣﺻ ــدران )أو أﻛﺛ ــر( ُﺷ ــﺎر إﻟﯾﻬﻣ ــﺎ ــﺎﻵﺗﻲ) :اﻟﻘط ــﺎن1987 ،؛ اﻟﺗـ ـو ﺟر (1988 ،
و) .(Ferris & Porac, 1984; Locke, 1989وﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت اﻻﻗﺗ ــﺎس ُﺷــﺎر ﻟﻠﺻــﻔﺣﺔ أو
ﻟﻠﺻﻔﺣﺎت اﻟﻣﻘﺗ س ﻣﻧﻬﺎ )اﻟﻌﻼق (50:1983 ،و).(Marshall, 1984:50-53

 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ :ﺗدرج ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎ ــﺔ اﻟ ﺣــث ﻣرﺗ ــﺔ ﻫﺟﺎﺋًــﺎ ﺣﺳــب اﺳــم اﻟﻣؤﻟــﻒ )اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ( أو اﻟﻬﯾﺋــﺔأو ﻋﻧ ـوان اﻟﻣرﺟــﻊ إن ﻟــم ﯾــرد اﺳــم ﻣؤﻟــﻒ .و ﺟــب أﻻ ﺗﺣ ـو اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ أ ﻣرﺟــﻊ ﻟــم ﺗــﺗم اﻹﺷــﺎرة إﻟ ــﻪ ﺿــﻣن
اﻟ ﺣث .و ﺟب أن ﯾﺗم اﺳــﺗﻛﻣﺎل ﺟﻣ ــﻊ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت اﻟﺑﺑﻠﯾوﺟراﻓ ــﺔ ﻟﻛــﻞ ﻣرﺟــﻊ )ﻋﻧـوان اﻟﻣﻘــﺎل – أو اﻟﻛﺗــﺎب ،ﺳــﻧﺔ

اﻟﻧﺷــر ،ﻣ ــﺎن اﻟﻧﺷــر ،اﺳــم اﻟﻣؤﻟــﻒ ،و ﺎﻧــﺎت اﻟــدورﺎت ﻣــن ﺣﯾــث )اﻟﻌــدد ،اﻟﻣﺟﻠــد ،اﻟﺻ ـﻔﺣﺎت ،وﻫ ــذا،(...
و ﺗم ﺗرﺗﯾب ﺑ ﺎﻧﺎت ﻞ ﻣرﺟﻊ ﺎﻟطرﻘﺔ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:

)أ( اﻟﻛﺗـب:
 اﻟرداد  ،ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺳــﻠم .(2002) .إدارة اﻟﺑﻧوك اﻹﺳــﻼﻣ ﺔ ﻌــد ﻋوﻟﻣــﺔ أﺳـواق اﻟﻣــﺎل .اﻟﻘــﺎﻫرة :اﻟﻣﻧظﻣــﺔ
اﻟﻌر ﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣ ﺔ اﻹدارﺔ.

)ب( ﻓﺻﻞ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب:

 ﻋ ﺳﻰ ،ﺳوار اﻟــذﻫب أﺣﻣــد" .(1987) .اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﻣــؤﺛرة ﻋﻠــﻰ إﻧﺗﺎﺟ ــﺔ اﻟﻌﻣــﻞ" ،ﻓــﻲ :واﻗــﻊ ﻣﻌــدﻻت إﻧﺗﺎﺟ ــﺔ
اﻟﻌﻣـــﻞ ووﺳــﺎﺋﻞ ﺗطو رﻫـــﺎ .ﻣ ﺗــب اﻟﻣﺗﺎ ﻌــﺔ ،اﻟﻣﻧﺎﻣــﺔ ،اﻟ ﺣــرن :ﻣﺟﻠــس وزراء اﻟﻌﻣــﻞ واﻟﺷــﺋون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ
ﺎﻟدول اﻟﻌر ﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟ ﺔ .ص ص.29-11 :

ج

ﺳ ﺎﺳﺎت وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة

)ج( اﻟدور ـﺎت:
 اﻟﻔﻬــداو  ،ﻓﻬﻣــﻲ ﺧﻠ ﻔــﺔ ﺻــﺎﻟﺢ" .(2009) .إدارة اﻟﺟــودة اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ :اﺧﺗ ــﺎر ﻣﻌرﻓــﻲ ﻣــزدوج ﺑــﯾن

اﻟﻧظرﺔ واﻟﺗطﺑﯾ " .اﻟﻣﺟﻠــﺔ اﻟﻌر ــﺔ ﻟــﻺدارة )اﻟﻘــﺎﻫرة :اﻟﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﻌر ــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣ ــﺔ اﻹدار ــﺔ( .ع  ،2ﻣــﺞ  .29ص
ص .66-27

)د( أوراق اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات:
 ـﺎطو ﺢ ،ﻣﺣﻣــد ﻋﻣــر" .(2002) .اﻟ ﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻲ اﻟﺟــﺎﻣﻌﻲ ودورﻩ ﻓــﻲ ﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟﻣـوارد اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ :د ارﺳــﺔ ﻧظر ــﺔ
ﺗﺣﻠﯾﻠ ــﺔ" .ورﻗــﺔ ﻣﻘدﻣــﺔ إﻟــﻰ :اﻟﻣــؤﺗﻣر اﻟﻌر ــﻲ اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻟﻠ ﺣــوث اﻹدار ــﺔ واﻟﻧﺷــر ) 3-2أﺑر ــﻞ( .اﻟﺷــﺎرﻗﺔ :اﻟﻣﻧظﻣــﺔ
اﻟﻌر ﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣ ﺔ اﻹدارﺔ ،ص .310

ﺣﻘوق اﻟﻧﺷـر:
ﺗﺣــﺗﻔظ "اﻟﻣﺟﻠــﺔ اﻟﻌر ــﺔ ﻟــﻺدارة" ﺣﻘــوق اﻟﻧﺷــر ﻟﺟﻣ ــﻊ اﻷ ﺣــﺎث اﻟﻣﻧﺷــورة ﻓﯾﻬــﺎ ،وﺗﻌﺗﺑــر اﻟﻣﺟﻠــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻣﺎﻟــك اﻟوﺣﯾــد

ﻟﻠ ﺣث ﻌد ﻧﺷرﻩ.

ﺗﺣ م اﻟ ﺣوث واﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر:
ﯾــﺗم ﺗﻘﯾـ م اﻟ ﺣــوث واﻟد ارﺳــﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﻠﻧﺷــر ﻣــن ﻗﺑــﻞ أﺳــﺎﺗذة و ــﺎﺣﺛﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻــﯾن ﻣﻣــن ﻟﻬــم رﺻــﯾد ﻣﺗﻣﯾــز ﻣــن

اﻹﻧﺗﺎج اﻟ ﺣﺛﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ .وﺗﺧﺿﻊ اﻟ ﺣوث واﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﺎﻟ ﺔ ﺎﻟﺗرﺗﯾب:

ﺳر ﺑواﺳطﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣ ﻣﯾن ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠ ﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ
 -1ﻓﺣص وﺗﻘﯾ م أوﻟﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣر ر - 2 .ﺗﻘﯾ م ّ
اﺟﺗ ـﺎزت اﻟﻔﺣــص واﻟﺗﻘﯾ ـ م اﻷوﻟــﻰ - 3 .ﺗﻘر ــر ﺻــﻼﺣ ﺔ اﻟ ﺣــوث واﻟد ارﺳــﺎت ﻓــﻲ ﺿــوء ﺗﻘــﺎرر اﻟﻣﺣ ﻣــﯾن وﻫﯾﺋــﺔ
اﻟﺗﺣرر - 4 .إرﺳﺎل ﺗﻘﺎرر اﻟﻣﺣ ﻣﯾن ﻟﻠﻣؤﻟﻒ )وﻻ ﺗﻌــﺎد إﻟ ــﻪ اﻟ ﺣــوث أو اﻟد ارﺳــﺎت اﻷﺻــﻠ ﺔ ،و ــﺗم إﻋﻼﻣــﻪ ﺑﻧﺗﯾﺟــﺔ

اﻟﺗﺣ م وﻗرار ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣرر ﺧﻼل ﻣدة أﻗﺻﺎﻫﺎ ﺧﻣﺳﺔ أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﺦ إﺷﻌﺎرﻩ ﻣن ﻗﺑﻞ ﻫﯾﺋــﺔ اﻟﺗﺣر ــر ﺑﺗﺳــﻠم اﻟ ﺣــث

أو اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر( - 5 .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺑــول اﻟ ﺣــث أو اﻟد ارﺳــﺔ ﻟﻠﻧﺷــر ﯾــﺗم إﻋــﻼم اﻟﻣؤﻟــﻒ ﺑﺗــﺎرﺦ وﻣوﻋــد اﻟﻧﺷــر
و ﺗم إﻫداؤﻩ ﺧﻣس ﻧﺳﺦ ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷر ﺣﺛﻪ ﻓﯾﻬﺎ.

وﺗﺗدرج ﻗ اررات ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣرر ﺷﺄن اﻟ ﺣث أو اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر ﺗﺣت واﺣد ﻣن اﻟﺑداﺋﻞ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:
ﻗﺑول ﻏﯾر ﻣﺷرو ﻟﻠﻧﺷر؛ أو ﻗﺑــول ﻣﺑــدﺋﻲ ﻟﻠﻧﺷــر ﻣﺷــرو ﺑــﺈﺟراء ﺗﻌــد ﻼت ﺷـ ﻠ ﺔ أو ﻣوﺿــوﻋ ﺔ؛ أو طﻠــب
إﺟراء ﺗﻌد ﻼت ﺟوﻫرﺔ ﻣﻊ إﻋﺎدة اﻟﺗﻘدم ﺎﻟ ﺣث أو اﻟدراﺳﺔ؛ أو رﻓض اﻟﻧﺷر ﻷﺳ ﺎب ﺷ ﻠ ﺔ أو ﻣوﺿوﻋ ﺔ.

وﺗﺷﻣﻞ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﯾ م:
 ﻗ ﻣﺔ اﻟ ﺣث وﻣد أﺻﺎﻟﺗﻪ ،واﻹﺳﻬﺎم اﻟذ
 ﻣﻧﻬﺞ وأﺳﻠوب اﻟ ﺣث.

ﻘدﻣﻪ ،ﻋﻠﻣًﺎ وﺗطﺑ ﻘًﺎ.
 ﻧﺗﺎﺋ ـﺞ اﻟ ﺣ ـث. -ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ وأﺳﻠوب اﻟﻌرض اﻟﻣﺗ ﻊ.

 اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ وأﻋراف اﻟﺗوﺛﯾ اﻟﺑﺑﻠﯾوﺟراﻓﻲ.
د
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الجزء األول
بحوث مـحكمة باللغة العربية
 دراسة تحليلية للفساد والفقر فـ مرـر لـال الفتــر ()2013 / 2012-2000 /1999
وطر ق العاج المقتـرحة .... ................................ ................................ ................................
د .إيما ا ا ا ا ااان مفما ا ا ا ا ااد با ا ا ا ا ااد الل ا ا ا ا ا ا

3

ش ا موضااوع الر اار و باااس دالرساااد دكاهااة أشااكالس ،اهاماااا اأدبياااا العالميااة .إذ لاايه هناااد بلااد ه ا العااالا لااا
اعار للر ار دف ان أنااس أماد يمىا إفادا ال ضااايا الاا اعبار اان وفادة ااارا الاد البلااد .كماا إن الرسااد يعااد
ظاااهرة مناش ارة ه ا ك ا الاانظا السياسااية س اوات ه ا الاادول الما دمااة أو الناميااة ولـنااس ا ا داد ل ا نفااو واضا ا ه ا
من ة الشرق اأوسط وال ارة اإلهرا ية ،كما إن الرسااد وييااا الشاراهية والن اهاة ظااهرة ماعاددة اأوجاس ذاا أدعااد
اجاما ية وابامادية وسياسية ،هالرساد لفق الضرر دالر رات ل نفو ماراوا.

 العاقــــة ــــي تط يــــا ةدار المعرفــــة ومســــتود ا داو الــــوايف فــــ المنامــــات
الحكومية  :د راسة تط يقية على أمانة محافاة جد ...........................................................
د .سا ااو ان بنا ااا مفما ااد ال رش ا ا
أ .اباسا اااا بنا ااا فس ا ا ن ال ه ارن ا ا

27

أماادفا إدارة المعرهااة ماان أهااا ماادر ا الا ااوار والا اار ه ا العماار الفااال  ،ف اان اسااا ا ا إفاادان ن لااة
نو ية ه مساوا أدات مرال المؤسساا ،وربط إدارة المعرهة داأدات ،وهذا من الموضاو اا الفد ىاة والف وياة،
ومن هنا ارك الدراسة ل الاعرف ل مرهوا إدارة المعرهة وأهداهها وأنظماها و مليااها ،والوبوف لا وابعهاا
ها المنظماااا الفكوميااة و لا وجااس الرمااوظ أمانااة مفاهظااة جاادة .واـماان أهميااة الد ارسااة ها أنهااا ادفاان ها
ا وار أنظمة العم ه المنظماا الفكومية واالرا ات بها من ر ل اسا ل أمى للموارد وال دراا الماافة.

 لريطة الطريا لتوحيد نام الترنيع التنافسية :دراسة ميدانية ف الشركة العامة
لرناعة ا لبسة الجاهز ................................................................................................................
د .ى ا ا ا ا ااانر أفم ا ا ا ا ااد س ا ا ا ا ااعدون الس ا ا ا ا اامان

51

إن اف ااق الارا ا والاناسااق با ن الاماانيا الرشا ق والاماانيا الرعااال ونظاااا الجاودة ااؤد لاف ااق اساااجادة اليااة
لفاجاااا ال بااانن بجااودة اليااة مااا اف ااق الـراااتة والرا ليااة ،وهااذا الارا ا ن لااق ليااس نظراااة الاماانيا الارااا ل
الذ يسها ه افس ن أدات المنظماا المنا ية .كما إن ررا ة ال راق الم ارفة السااراا جية الامانيا داالعراق
اعد أساه النهو دالمنا ة العرابياة ها األرياة الىالىاة .إن ا ب اق أ مان الانظا الامانيعية دماورة منراردة ال
ؤد لاف ق ناانج مام ة ،ف ن اسا د ررا ة ال راق ل االسارادة من م ايا ك نظاا من النظا الامنيعية.
ه
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 انعكاسات معايير لجنة بـازل علـى الجزـاز المرـرف المرـر فـ اـ تـداعيات
الثور المر رية ....................................................................................................................................

69

د .ه ا ا ا ااىا مفما ا ا ااد با ا ا ااد ال ا ا ا ااادر
الشد أن أـىر اأ ماا المالية والممرهية شدة كانا أ مة دول جنوا شرق آسيا ه ام  1997و ،1998ىا
اأ مااة الماليااة العالميااة ه ا الوالياااا المافاادة  2008د يااادة ال اااع الممااره  .وبااد باارهن ال اااع الممااره
الممر ل نجاح وا دا ذلد ال اع ريا معوداا العم واعىر االباماد دشك اا ،واناشار الرساد بب ىورة
 25ناا ر  ،2011ف ان اساا ا ا المماارف الفراا لا موجودااهاا ،وساجلا اااداا مهماة ها أماولها،
وانو ا ردمااها ومناجااها .واظهر أهمية دور ال اع الممره ه النشاط االباماد من را ل فشاد واعبناة
المدرراا الو نية واأجنبية ،ىا اوج هها ل ساىمار بهدف الانمية االبامادية .ومن ىا هإن وجود جها مماره
بو د ا السياسة الن دية للدولة ،ونا جة لأل ماا الاا اعار لهاا الجهاا المماره مان وباا آلرار – ومنهاا
رموما دعد ىورة  25نا ر  – 2011هإن الدفن اعار لإل اار
اأ مة المالية الا ااعر لها ممر اآلن
ً
الذ ابارفاس لجنة دا ل للاعام ما المرا ر الجد دة الا اعر لها الجها الممره من را ل افد اد مادا
كراية رأه المال ،وهً ا الارابية دا ل ه الجها الممره الممر لمواجهة اأ مة االبامادية الفالية.

 العاقة ي رأس المال البشر وأداو ا عمال لقطاع االتراالت :دراسة تط يقيـة
دولة الكويت ................................................. ................................ ................................ ................................
ف
ناما ا ا اار سا ا ا اااجد م ا ا ا اراد الناما ا ا اار

95

هاادها الد ارسااة إل ا ارفااظ ماادا ااااى ر رأه المااال الدشاار ه ا أدات اأ مااال لشااركاا االاماااالا الـواايااة ،ماان
ر ل معرهة اموراا وآرات المد ران ،وافاماالا اساردامها لمؤشراا رأه المال الدشر لرها مسااوياا اأدات ها
شاركاا االاماااالا الـواايااة .واعابار هااذة الد ارسااة د ارساة ارادا يااة ،ه ااد ا امادا منهجيااة افل ليااة ،ف ان باسااا أىاار
الما اار المسااا وهااو لرأه المااال الدشاار ل ه ا أدات اأ مااال لشااركاا االاماااالا ه ا دولااة الـواااا .وبااد أومااا
الدراسة دالم اد من االهاماا برأه المال الدشر من أج إداراس دشك ناج وهعال.

 أثر تمزيد الدل ف العوائد السوقية سزم الشركات المدرجة ف السوق المالية
السعودية (تداول) ........ ................................................................................................

121

د .مفم ا ا ا ا ا ااد أفم ا ا ا ا ا ااد هراف ا ا ا ا ا اااا

اهاادف الد ارسااة إل ا الاعاارف ل ا ماادا اناشااار امه ااد الاادر ه ا الشااركاا المدرجااة ه ا السااوق الماليااة السااعودية
(اااداول) الا ا انام ا ل اااع االساااىمار الماانا وب اااع ال ار ااة والماانا اا ال ذانيااة .واهاادف هااذة الد ارسااة إل ا
الاعاارف لا أىاار امه ااد الاادر ها العوانااد السااوبية أسااها الااد الشااركاا ،داإلضاااهة ل ياااه أىاار فجااا الشااركة ونااوع
ال اع ل ممارسة امه د الدر  .وأظهرا ناانج الدراسة أن يالبية الشركاا مفا الد ارساة امهاد درلهاا ها جمياا
مؤشراا بياه الدر بنسا مرالرة ،كما أظهرا الدراسة دا وجود هاروق ذاا داللاة إفماانية با ن ال اا ن ها
ممارسااة امه ااد الاادر داساااىنات مؤشاار ماااه ال ارب الاش ا ل  ،وأنااس اوجااد هااروق ذاا داللااة إفمااانية ب ا ن فجااا
الشااركاا الاا امهااد الاادر وفجااا الشااركاا الاا ال ارعا  ،وال وجااد هااروق ذاا داللااة إفمااانية با ن امه ااد الاادر
والعواند السوبية أسها شركاا ب اع االساىمار المنا وشركا ا ب اع ال ار ة والمنا اا ال ذانية.
و
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 توجزات النلبة ا ردنية نحو متطلبات تط يا الامركزية اإل دارية واآلثار المترتبة
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عليزا :دراسة تحليلية ميدانية على ا رد
أ .د .أفمااد لمفمااد سااع دل الشااياا

141

هاادها الد ارسااة إل ا الاعاارف لا ما لداااا نجاااح ا ب ااق ال مرك اااة اإلداراااة واآلىااار المارادااة لا ا بي هااا ماان
وجهة نظر النردة السياسية واإلداراة اأردنية ،ومعرهة ما إذا كانا هناد هروق من وجهاة نظار الاد النرداة ناد
مساااوا الداللااة ( ،)0.05≥αوذلااد دااالنظر إل ا ما اار الوظيرااة الفاليااة واالنامااات لف ا ا سياس ا  .وبااد اـونااا
نااة الد ارسااة ماان ( )236مرااردة ماان النردااة اإلداراااة والسياسااية .ولاف ااق أهااداف الد ارسااة ،أ ااد الدافاان اسااادانة
لجما المعلومااا ،وباد ااا ا ب اق اأداة واجارات الافل ا اإلفماان المناساا كالماوسا اا الفساابية واالنف ارهااا
المعياراااة ،وارادااارلال ،وارادااار ) ،(ANOVAوارادااار االراداااط المفااور  .وه ا ضااوت الناااانج الا ا امرضااا
نها الدراسة ،بدما الدراسة مجمو ة من الاومياا ،منها -1 :االساعانة دآرات المارمم ن ه اإلدارة العامة
واإلدارة المفلياة -2 .العما لا اعاد ال اوان ن دمااا اناساا مااا ا ب اق ال مرك ااة اإلداراااة -3 .اد الاادوراا
الادرابية والااه لية لموظر الدولة ن موضوع ال مرك اة اإلدارااة وآلياة ا بي هاا -4 .ارع ا دور اإل ا ا لنشار
الو ب ن الموا ن ن فول إ جابياا ال مرك اة اإلداراة.

 أثــر التجــار اإللكترونيــة علــى يليــة تلطــيي وتوثيــا عمليــة التــدقيا ف ـ مكات ـ
التدقيا ا ردنية :د راسة ميدانية .......................................................................................................
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د .فس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اان الشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا راا

اهدف هذة الدراسة إل الاعرف لا اإلجاراتاا الاا ي اوا بهاا المادبق الرارج ا لانظايا وار ايط واوى اق ملياة
الادب ق .امىلا أبر النااانج ها أن المادبق – ها ظا اساارداا المنشااة للاجاارة اإللـارونياة – باادر لا اادب ق
جميااا المعااام ا والمسااانداا الماليااة المراد ااة دالمعااام ا الاجاراااة للمنشاااة ،وافد ااد وجااود االنف ارهاااا الماليااة،
وبياا المدبق الرارج بوضا منهجية للادب ق المسااردمة اساه ملياة اوى اق ملياة الاادب ق مان ف ان إ اداد –
أو شك ومفاوا – أوراق العم الرامة دالمدبق الرارج ه ظ الاجارة اإللـارونية.

الجزء الثاني
 دراسة وتحلي ةدار اال تكار وتأثيرها على ا داو المال للمرانع :دراسة ميدانية علـى قطـاع
المملكة العربية السعودية باستلدام نموذج المعادلة ال نائية .............
المنتجات الكيميائية ف
د .رالا ا ا ا ااد منما ا ا ا ااور الشا ا ا ا ااع ب

189

هدف هذا الدفن إل دراسة وافل إدارة االباـار وااى رها ل اأدات المال للممانا .وبد شارد ها هاذة الد ارساة 278
انعا ماان ب اااع المناجاااا الـيميانيااة السااعود دمرال ا أفجامهااا ه ا المنااا ق الرنيس اة الى ىااة ،وه ا مكااة المكرمااة،
مما ً
والراااا  ،والش اربية .وداسااارداا نمااوذل المعادلااة البنانيااة )،Structural Equation Modeling (SEM
ملية الدفان والا اوار،
اوملا الدراسة إل أها العوام الدارلية والرارجية الا اساها ه ملية االباـار ،ومنها اـى
وا نية المناج ل الاوال  .وبد اوم الدافن إل وجود بة إ جابية ب ن إدارة االباـار واأدات المال للممانا.
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 ةمكا ة قامة مستلزمات ناام اإلنتاج ف الوقت المحدد  :JITدراسة استطاعية
محافاة دهوك ...........................................
آلراو المدراو ف معام المياه المعدنية ف
ماج ا ا اادة مفس ا ا اان ب ا ا ااد ال ا ا اارفمن
الرا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اان نا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااظر الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااداؤد
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اسااع الد ارسااة إلا بياااه ماادا إمكااان اساااجادة المنظماااا الماانا ية لمسااال ماا نظاااا اإلناااال ها الوبااا المفاادد .JIT
و د ا ل  3ممانا إلناال المياة المعدنية .واوملا الدراسة إل إمكان بياا الممانا المدفوىة داالسااجادة لمساال ماا
نظاا اإلناال ه الوباا المفادد .وفمالا إدارة لالجاودة الشااملةل ولارراي وباا اناظاار اإلنااال ووباا الاه ناة واإل ادادل،
ول مال ماعددو المهاراال ،ولالفد اأدن من الر انل ،ولفجا الدهعة الم رةل ،ولالشرات ه الوبا المفددل لا الارا اا
لا اأهميااة النساابية لابنا مسااال ماا نظااا اإلناااال ها الوبااا المفاادد .وأوماا الد ارسااة داان اسااع المنظماااا المدفوىااة
إل جاد ى اهة امة اؤمن دالم ارفاا الجد دة الماعل ة بإمكان إبامة نظاا اإلناال ه الوبا المفدد.

 العوام المحدد لاستثمار ف ا رول الثا تة :دراسة تط يقيـة مـ وجزـة ناـر
بمحافاة افار  -سلطن ة عما ...
المديري ف عينة م شركات القطاع الرناع
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معاويا ا ا ا ا ا ا ا ااة ك ا ا ا ا ا ا ا ا اراا العا ا ا ا ا ا ا ا ااان
ها م ا ا ااة بن ا ا ااا فس ا ا اان اليا ا ا اااهع
،

هاادها الد ارسااة إلا معرهااة العواما المااؤىرة لا مليااة االساااىمار ها اأمااول الىاباااة دشااركاا ال اااع الماانا
وكانا نة الدراسة ه ب ا (منا ة مواد البنات ،ومنا ة مواد ال اذات) .أوضافا النااانج وجاود اااى ر ارد
لـا مان المسااوا الا نا  ،والااده اا الن دياة والسياسااا اإلداراااة لا فجاا االسااىمار ها اأماول الىابااة دشااركاا
ب نمااا هناااد ااااى ر كسا لمعاادل النمااو لا فجااا االساااىمار ها اأمااول الىاباااة ،وأن كا ً ماان
ال اااع الماانا
ما اراا السااوق النش ا ة والم ايااا الض ارابية واالسااا راد الرااارج لاايه لهااا ااااى ر ل ا فجااا االساااىمار ه ا اأمااول
الىاباة دشركاا ال اع المنا  .كما أظهرا الناانج ااىر ب اع منا ة مواد البنات بادع مان الما اراا ،م ارناة
د اااع ماانا ة ماواد ال ااذات ،وها  :معاادل النمااو ،والسااوق النشا ة ،والم ايااا الض ارابية .ودالمىا ااااىر ب اااع ماانا ة
ال ذات بدع الما راا دمورة أـبر ،م ارنة د اع منا ة مواد البنات ،ومنها :المساوا الا ن  ،والاده اا الن دية.

 أثر جود العاقات التسويقية على والو العماو ف شركات الزاتف النقال

...........

د .ظا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااهر رداد ال رش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
مفم ا ا ا ا ا ا ا ااد باسا ا ا ا ا ا ا ا ااا السا ا ا ا ا ا ا ا االمان
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لاف ق هدف الدراسة ،باا الدافىان بامميا اسادانة من أج جما البياناا الراماة دالد ارساة ،وباد ااا او اعهاا لا
نة الدراسة بل ا ( )550مدفوىًا ،جميعها من ما ت شاركاا الهااا الن اال ها اأردن ،وباد شاملا هاذة الع ناة
اددا ماان الاومااياا أهمهااا :ضاارورة أن
جميااا الرناااا ماان العما ت ،واااا اسااارجاع ( )500اسااادانة .وباادا الدافىااان ا ً
واالفااراا لل بااانن دشااك
ا اااد شااركاا الهاااا الن ااال ماان درجااة اهامامهااا دافاياجاااا العما ت و اااادة درجااة الاعااا
مسامر .وأن اسع الشركاا ل اادة مساوا الى ة ب نها وب ن م نها وا ديا الردمة اأهض لهاا .وأن يساامر اعااون
م اادم الردمااة مااا ال بااانن إلا مااا دعااد البياا .وأن ا ااوا باوساايا ا اهااا لاشاام أـباار مسااافة ج راهيااة ممكنااة ،ماان
أج اادة رضا العم ت ن ردمااها.
ح
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 أثر توافر ال نية التحتية إلدار المعرفة على التعلم التنايم  :دراسة ميدانية ف
المرارف التجارية ا ردنية (ةقليم الشمال) ... ................................ ................................
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د .مفم ا ا ا ا ا ااد اركا ا ا ا ا ا ا الد ا ن ا ا ا ا ا ااة
د .مفما ا ا ا ا ا ااد ما ا ا ا ا ا اار ال ب ا ا ا ا ا ا ا

بر ا إدارة المعرهة وأمدفا ضاروراة ها الع اود اأر ارة ،وا ماا ماا اف اق الااعلا المساامر للمنظمااا الفد ىاة
لامااد منظماااا ماعلمااة .وكانااا أباار الناااانج الا ا اوماالا إل هااا الد ارسااة ببااول الررضااياا الماعل ااة داااىر البنيااة
الافايااة إلدارة المعرهااة ها ك ا ماان الى اهااة الانظيميااة ،والهيك ا الانظيم ا  ،والب نااة الماديااة كمسااال ماا للبنيااة الافايااة
ل ا الاااعلا الانظيم ا  ،ب نمااا اااا ره ا الررضااية الماعل ااة داااىر البنيااة الافايااة لاـنولوجيااا المعلوماااا كمسااال ا للبنيااة
الافاياة لا الاااعلا الانظيما  .أوماا الد ارسااة دضارورة اشاجيا العااامل ن دال يااا دالمداادراا الررديااة ،واعاد الهيكا
دما اناسا ما الاعلا الانظيم  ،افد د أهداف الاعلا الانظيم  ،واوه ر بنية افاية لاـنولوجيا المعلوماا.

 وايفــة التلطــيي االســتراتيج للمـوارد البشــرية فـ تحقيــا الجــود الرياديــة للمنامــة:
فاكلتيات جامعة دهوك ..............
دراسة تط يقية آلراو مجموعة م القيادات اإلدارية ف
مفما ااود مفما ااد أم ا ا ن الداشا ا ا ال
شا ا ا ا ا ا ا ا ااهاا أفما ا ا ا ا ا ا ا ااد رضا ا ا ا ا ا ا ا اار
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اساااهدها الد ارسااة افد ااد بيعااة بااة االراداااط واأىاار ب ا ن أدعاااد الار اايط االساااراا ج للمااوارد الدش اراة وأسااه
نااة ماان هاـلاياااا جامعااة دهااود .واااا وضااا هرض ا ا ن رنيسااا ن مرادهمااا وجااود بااة اراداااط
الجااودة الرااديااة ها
معنويااة ب ا ن أدعاااد الار اايط االساااراا ج للم اوارد الدش اراة وأسااه الجااودة الرااديااة (مجامعااة ومارااردة) لاادا ال ياااداا
نة مان هاـلايااا جامعاة دهاود ،ووجاود أىار معناو أدعااد الار ايط االسااراا ج للماوارد الدشاراة ها
اإلداراة ه
نااة ماان هاـلاياااا جامعااة دهااود .ورلمااا
أسااه الجااودة الرااديااة (مجامعااة ومارااردة) لاادا ال ياااداا اإلداراااة ه ا
الد ارسااة إلا مجمو ااة اومااياا ،منهااا -1 :اااادة االهاماااا بااإدارة الماوارد الدشاراة ها الراـلاياااا المدفوىااة ،ورامااة
وظيرااة ار اايط ال ااوا العاملااة دا ادارهااا ماان الوظااان االساااراا جية إلدارة الم اوارد الدش اراة -2 .اااوه ر نظاااا هعااال
للا ذية العكسية ه الجامعة لماادعة انر ذ أنش ة الموارد الدشراة.

 ةدار المعرفة وأثرها ف استراتيجيات ةدار الموارد البشرية ف المرارف التجارية ا ردنية

..

د .رالا ا ا ا ا ااد مفما ا ا ا ا ااود الش ا ا ا ا ا اوادكة
د .ها ا ا ا ا ا ا ااا جمعا ا ا ا ا ا ا ااس النجا ا ا ا ا ا ا ااار
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اوماالا الد ارسااة لعاادد ماان الناااانج ،كااان أبر هااا :وجااود أىاار ذ داللااة إفمااانية نااد مساااوا معنويااة ()P0.05
إلدارة المعرهاة مجامعاة ها اسااراا جياا إدارة الماوارد الدشاراة ها المماارف الاجارااة اأردنياة .كماا ابا ن وجاود أىار
ذ داللة إفمانية ند مساوا معنوية ( )P ≥ 0.05لعملياا إدارة المعرهة ها اسااراا جياا إدارة الماوارد الدشاراة
ه ا الممااارف الاجاراااة اأردنيااة .و ل ا ضااوت ناااانج الد ارسااة ،أوم ا الدافىااان بجملااة اومااياا ،أهمهااا :ضاارورة
إشراد الموظر ن ها المماارف ها دوراا مارمماة ها موضاو اا إدارة المعرهاة ل ااادة الـرااتة لاد ها .والااـ اد
لا ضاارورة اااوه ر الااد ا اإلدار والمااال الـاااه ن لارع ا ملياااا إدارة المعرهااة ها الممااارف الاجاراااة اأردنيااة.
كما أوما الدراسة دضرورة اف ق العدالة والدعد ن الاف ه جميا اساراا جياا إدارة الموارد الدشراة.
ط
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فـ

 تفعي دور المحاسبة القضائية ف الحد م المنافسة واالحتكـار االقترـاد
ا لع راق ....................... ................................
ضوو قانو المنافسة ومنع االحتكار ف
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أ .د .با ا ا ا ااد السا ا ا ا اااار الـبيس ا ا ا ا ا
اره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ار جم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
د .نسا ا ا ا ا ا ا ا اايا وس ا ا ا ا ا ا ا ا ا فنا ا ا ا ا ا ا ا ااا

ااضمن أدبياا المفاسدة د د من المراهيا والاعراراا لمدلول المفاسدة وهرو ها .و ليس ..هه امى أفاد مجااالا
اريااا ل ا أساااه ظهااور الفاجااة لهااذا الا ااور ،ه ااد ا ااورا اأهكااار والمجاااالا
المعرهااة اإلنسااانية الا ا ا ااورا اار ً
الرامااة بهااا ااادراجياا لمجاااراة الا اراا الفاماالة ه ا ب نااة اأ مااال ماان ماار إل ا آراار واعااد المفاساادة ال ضااانية
وافاادة م اان المر اااهيا الفد ى ااة ها ا ف ااول المعره ااة المفاس اابية ،ظه اارا الفاج ااة إلي ااس ب ا ااادة أنشا ا ة االفاي ااال الم ااال
والاجااار واالباماااد  ،هه ا بهااذا ارال ا دمرهومهااا ون اااق ملهااا اان الااادب ق الرااارج  ،هه ا أشاام وأـىاار دبااة
و مً ا.

ملخصات الرسائل الجامعية
 العاقة ي نجاح ناام تلطيي الموارد المؤسسية واجراوات أنامـة الرقابـة الدالليـة :حالـة
عملية على الشركات السعودية
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....................................................................................................................

د .ه ا ا ااان ب ا ا اان رال ا ا ااد شا ا ا ا ا
أ.

عـرض كتـاب
 دور الجامعات العربية ف التنمية االقترادية واالجتماعية

................................................................

أ .د .شا ا ا ا ارا
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مفم ا ا ا ااد لا ا ا ا ا

بحوث مـحكمة باللغة اإلنجليزية
 Microfinance and its Role in Women Empowerment............................................... 377
Dr. Hala Helmy EL Hadidi
Microcredit has become one of the most important tools used to fight
poverty and to enhance families’ wellbeing. This research aims at testing the
following hypothesis: microcredit is positively linked to women’s socioeconomic wellbeing in Cairo; it uses primary source data and has a public
policy orientation. The results confirmed what was previously reported in the
literature, namely the high correlation between microcredit and children’s
education, income and assets and disproved studies that found microcredit to
improve health and harmony in the family.

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،29ع  – 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2009

ﺑﺤﻮث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

-231-

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  – 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻟﻠﻔﺳﺎد واﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر
ﺧﻼ ل اﻟﻔﺗـرة )(2013/2012 - 2000/1999
وطرق اﻟﻌﻼج اﻟﻣﻘﺗـرﺣﺔ

*

د .إ ﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ
ﻣدرس ﻘﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد

ﻠ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻹدارة  -ﺟﺎﻣﻌﺔ  6أﻛﺗو ر
ﺟﻣﻬورﺔ ﻣﺻر اﻟﻌر ﺔ
ﻣﻘدﻣﺔ:
ﻟــم ﺷــﻐﻞ ﻣوﺿــوع ﻣ ــن اﻟﻣوﺿــوﻋﺎت أو ﻗﺿــ ﺔ ﻣــن اﻟﻘﺿــﺎ ﺎ اﻫﺗﻣــﺎم اﻷدﺑ ــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣ ــﺔ ،ﻣﺛﻠﻣ ــﺎ ﺷــﻐﻠﻬﺎ ﻣوﺿ ــوع اﻟﻔﻘــر

وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺎﻟﻔﺳﺎد ﺎﻓﺔ أﺷ ﺎﻟﻪٕ ،واذا ﺎﻧــت اﻟ ﺷــرﺔ اﻫﺗﻣــت ــﺎﻟﻔﻘر ظــﺎﻫرة إﻧﺳــﺎﻧ ﺔ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻟـ س ﻫﻧــﺎك ﺑﻠــد ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم ﻟــم ﯾﺗﻌــرض

ﻟﻠﻔﻘر ﺣﯾث أﻧﻪ أﺻ ﺢ ﻣﺛﻞ إﺣد اﻟﻘﺿﺎ ﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن وﺣــدة ﺗــﺎرﺦ ﺗﻠــك اﻟﺑﻠــد .ﻣــﺎ إن اﻟﻔﺳــﺎد ﻌــد ظــﺎﻫرة ﻣﻧﺗﺷـرة ﻓــﻲ ــﻞ
اﻟﻧظم اﻟﺳ ﺎﺳ ﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ أو اﻟﻧﺎﻣ ﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﯾـزداد ﻋﻠﻰ ﻧﺣو واﺿـﺢ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳــط واﻟﻘــﺎرة اﻹﻓرﻘ ـﺔ،

ﻣﺎ إن اﻟﻔﺳﺎد وﻏ ﺎب اﻟﺷﻔﺎﻓ ﺔ واﻟﻧزاﻫﺔ ظﺎﻫرة ﻣﺗﻌددة اﻷوﺟﻪ ذات أ ﻌﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ واﻗﺗﺻﺎد ﺔ وﺳ ﺎﺳ ﺔ ﻓﺎﻟﻔﺳــﺎد ﯾﻠﺣـ اﻟﺿــرر

ﺎﻟﻔﻘراء ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺗﻔﺎوت) .اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ.(42 – 41 :1990 ،

ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟ ﺣث:
 ﺣﯾث إن اﻟﻔﻘر ظﺎﻫرة ﻋﺎﻟﻣ ﺔ ﻋرﻓﺗﻬﺎ وﺗﻌرﻓﻬﺎ ﺟﻣ ﻊ اﻟﺷﻌوب وﻗد ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣن اﻟدول وﺗﺳﺎﻫم ﺗﻠك اﻟظﺎﻫرة
ﻓﻲ ﺧﻠ اﻟﻛﺛﯾـر ﻣن اﻵﻓﺎت واﻟﻣﺷ ﻼت ﻣﻧﻬﺎ ﺳوء اﻟﺗﻐذ ﺔ ،اﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣراض ،واﻟﺟﻬﻞ وﻣن ﻫﻧﺎ ﺎن ﯾﺟب أن طــرح
اﻟ ﺣث اﻟﺗﺳﺎؤل اﻵﺗﻲ :ﻫﻞ ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑ ﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻘر واﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻣﺻر؟

ﻓروض اﻟ ﺣث:
ﻘوم ذﻟك اﻟ ﺣث ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻔروض وﻫﻲ:

 -1أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑ ﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻘر واﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻣﺻر ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗـرة ).(2013 / 2012-2000/1999

 -2أد اﻟﻔﻘر ﺷ ﻞ ﺑﯾـر إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳ ﺔ اﻟﻬﺟـرة اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﺻرﯾن ﻣن اﻟرﻒ إﻟﻰ اﻟﺣﺿر ﺣﺛﺎ ﻋن ﻓــرص ﻟﻠﻌﻣــﻞ وذﻟــك
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻣﻬورﺔ.

 -3أد ارﺗﻔﺎع ﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻋدد اﻷﺳر اﻟﻣﺻﺎﺣب ﺑﺗدﻫور ﻣﺗوﺳط ﺣﺟم اﻷﺳرة اﻟﻣﻌ ﺷـ ﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو
ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻣﻬورﺔ وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻷﺣدث ﺗﻌداد .2013 / 2012

 -4ﯾ ــؤد ارﺗﻔ ــﺎع ﻣﺗوﺳ ــط اﻟ ــدﺧﻞ اﻟﺳ ــﻧو ﻟﻸﺳ ــرة ﻓ ــﻲ ﻣﺻ ــر إﻟ ــﻰ ارﺗﻔ ــﺎع اﻟﻧﺳـ ـ ﺔ اﻟﻣﺋو ــﺔ ﻟﻺﻧﻔ ــﺎق اﻟﺳ ــﻧو ﺑـ ــر ﻒ وﺣﺿ ــر
اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﻋﻠﻰ ﻞ ﻣن اﻟﺗﻌﻠ م واﻟرﻋﺎ ﺔ اﻟﺻﺣ ﺔ واﻟﻌ س ﺻﺣ ﺢ.

*

ﺗم ﺗﺳﻠم اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﻣﺎﯾو  ،2016وُﻗﺑﻞ ﻟﻠﻧﺷر ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو .2016
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دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻟﻠﻔﺳﺎد واﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر...

أﻫﻣ ﺔ اﻟ ﺣث:
ﺗﺗﺟﻠــﻰ أﻫﻣ ــﺔ اﻟ ﺣــث ﻣــن ﺧــﻼل ﺗوﺟﻬــﺎت اﻟﻔﺳــﺎد ﻓــﻲ اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻣﺻــر ﻓﺿ ـﻼً ﻋــن أن آﺛــﺎر ﺗﻠــك اﻟظــﺎﻫرة واﺣــدة ﻣــن

اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻟﺗـﻲ ﻣ ن أن ون اﻟﺗﺻد ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻗــدر ﺑﯾــر ﻣــن اﻷﻫﻣ ــﺔ ﻣــن أﺟــﻞ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ
وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻔﻘر.

أﻫداف اﻟ ﺣث:
ﯾـرﺗﻛز ﻫذا اﻟ ﺣث ﻋﻠﻰ ﺛﻼث أﻫداف رﺋ ﺳﺔ ﺎﻵﺗﻲ:
 -1اﻟوﻗــوف ﻋﻠــﻰ أﺳ ـ ﺎب ــﻞ ﻣــن اﻟﻔﺳــﺎد واﻟﻔﻘــر ﻓــﻲ ﻣﺻــر ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﻣــﺎ ﻣــن أﻫــم اﻟﻣﺷ ـ ﻼت اﻟﺗ ــﻲ ﺗواﺟــﻪ اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻣﺻــر
وﺗﺣﺎول اﻟدوﻟﺔ ﺟﺎﻫدة ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﺷ ﻞ ﺟذر .
 -2اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗـﻲ أدت ﻟﺗﻔﺎﻗم ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾـرة.
 -3ﻣﺣﺎوﻟــﺔ إﯾﺟــﺎد ﻌــض اﻟوﺳــﺎﺋﻞ واﻵﻟ ــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻘـ ﺣﻠــوﻻ ﺟذر ــﺔ ﻘــدر اﻹﻣ ــﺎن وذﻟــك ﻓــﻲ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ اﻻﺳﺗــرﺷﺎد ــﺎﻟﻧﻣوذج
اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ.

ﻣﻧﻬﺞ اﻟ ﺣث:
ﯾﺗﺿﻣن اﻟ ﺣث ﺟﺎﻧﺑﯾن أو أﺳﻠو ﯾن ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟ ﺣث وﻫﻣﺎ:
 اﻟﺟﺎﻧــب اﻷول) :و ﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻧظــر أو اﻻﺳــﺗﻧ ﺎطﻲ( :واﻟــذ

ﺳــﺗﻌرض اﻹطــﺎر اﻟﻧظــر ﻟﻛــﻞ ﻣــن اﻟﻔﻘــر

واﻟﻔﺳﺎد.
 اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﺎﻧﻲ) :و ﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺳﺗﻘراﺋﻲ أو اﻟﺗطﺑ ﻘﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻠﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ(.

ﺣدود اﻟ ﺣث:
ﻣــن اﻟﻣﺗﻔ ـ ﻋﻠ ــﻪ أن ﺗﺣدﯾــد ﺣــدود اﻟد ارﺳــﺔ ﺳ ـواء اﻟﻣ ﺎﻧ ــﺔ أو اﻟزﻣﻧ ــﺔ ﺑدﻗــﺔ ﻣــن أﻫــم اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾ ـ
ـر ﻟطﺑ ﻌــﺔ
أﻫــداف اﻟد ارﺳــﺔ ،و ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺳــوف ﺗ ــر ز ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺣﺎﻓظــﺎت اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ واﻟ ــﺎﻟﻎ ﻋــددﻫﺎ ) (27ﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻧظـ ًا

ﻣﺷ ﻠﺗـﻲ اﻟﻔﻘر واﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻣﺻر ،ﺣﯾث إن ﻫذﻩ اﻟطﺑ ﻌﺔ ﺗﻔرض ﺣﻠوﻻ ﺟذر ــﺔ ﻟﻠﻣﺷـ ﻠﺗﯾن ﻣﻌــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو

ﺣدة.

ــﻞ ﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ

ﻣﺻﺎدر اﻟﺑ ﺎﻧﺎت:
ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻣﺻﺎدر اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر:
 -1اﻟﻣﺻــﺎدر اﻷوﻟ ــﺔ :وﺗﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗــم اﻟﺣﺻــول ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن "اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣر ــز ﻟﻠﺗﻌﺑﺋــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻹﺣﺻــﺎء" ﻓ ﻣــﺎ
ﯾﺗﻌﻠ ﺑﻧﺳـ ﺔ اﻟﻔﻘـراء ﻓــﻲ ﻣﺻــر ﻧﺳـ ﺔ إﻟــﻰ ﻋــدد اﻟﺳـ ﺎن ،وﻣﺗوﺳــط اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﺳــﻧو ﻟﻸﺳـرة ،ﻣﺗوﺳــط اﻟﻌﻣــر اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﻟﻠﻔــرد،

وﻣﺳﺗو اﻟﺗﻌﻠ م واﻷﻣ ﺔ ،وﻣﺳﺗو اﻟﻣﻌ ﺷﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻣﻬورﺔ.

 -2اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺛﺎﻧو ﺔ :وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﻣﻧﺷورة ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــﻒ اﻟﻣﺻــﺎدر ﻣــن اﻟرﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻣ ــﺔ واﻟﻛﺗــب
واﻟدورﺎت اﻟﻌﻠﻣ ﺔ وﻏﯾـر ذﻟك ﻣن اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﺧدم أﻫداف اﻟدراﺳﺔ.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

ﺧطﺔ اﻟ ﺣث :ﯾﺗﻧﺎول اﻟ ﺣث أرﻊ ﻣﺣﺎور ﻣﻬﻣﺔ رﺋ ﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:
 اﻟﻣﺣور اﻷول :اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗـرة ).(2013 /2012-2000 /1999

 اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗـرة )(2013 /2012-2000 /1999
 اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث :ﺗﺣﻠﯾﻞ طﺑ ﻌﺔ ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﻔﻘر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻣﻬورﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣدث إﺻدار ﻋﺎم .2013

 اﻟﻣﺣور اﻟ ار ﻊ :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺣﻠول اﻟﻣﻘﺗـرﺣﺔ ﻟﻣﺣﺎرﺔ اﻟﻔﻘر ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻣﺧﺗﻠﻒ أﺷ ﺎﻟﻪ ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ أﺧـر .

اﻟﻣﺣور اﻷول -اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر )ﺧﻼل اﻟﻔﺗـرة :(2013/2012 – 2000/1999
 -1ﺗﻌر ﻒ اﻟﻔﻘر:1
ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﺻر ﻣن ارﺗﻔــﺎع ﻣﻌــدﻻت اﻟﻔﻘــر ،ﺣﯾــث ﺑﻠﻐــت ﻧﺳــب اﻟﻔﻘــر ﻓـﻲ  2013أﻛﺛــر ﻣــن  %50ﻓــﻲ ﻋــدد ﻣــن ﻣﺣﺎﻓظــﺎت

اﻟﺻﻌﯾد ،و ﺎﻧت ﻣﺻر ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻔﻘــر ﻗﺑــﻞ ﻋــدة ﺳــﻧوات ﺳــﺑب إﻫﻣــﺎل ﺗﻧﻣ ــﺔ ﻣﺣﺎﻓظــﺎت اﻟﺻــﻌﯾد واﻟر ــﻒ اﻟﻣﺻــر واﻻﻫﺗﻣــﺎم

ـوءا ﻌــد ﺛــورة  25ﯾﻧﺎﯾــر  2011ﺣﯾــث ﺗــدﻫور اﻟوﺿــﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﻣﻣــﺎ آﺛــر
ﻓﻘط ﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺣﺿرﺔ ،وﻟﻛن ﺗﻔــﺎﻗم اﻟوﺿــﻊ ﺳـ ً
ﺳــﻠًﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣـ ـواطﻧﯾن ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــﻒ ﻣﺣﺎﻓظ ــﺎت ﻣﺻــر ﻟﺗـ ــرﺗﻔﻊ ﻣﻌ ــدﻻت اﻟﻔﻘــر إﻟ ــﻰ  %26.3ﻓــﻲ ) ،(2013 – 2012و ﺎﻧ ــت
ﻣﻌــدﻻت اﻟﻔﻘــر ﻓــﻲ ﻣﺻــر ﻋــﺎم ) (2000 -1999ﻗــد ﺑﻠﻐــت ﺣ ـواﻟﻲ  ،%16.7وﻓــﻲ ) (2011 -2010وﺻــﻠت اﻟﻧﺳ ـ ﺔ إﻟــﻰ
 .%25.2و ﻣﺛــﻞ اﻟﻔﻘــر ظــﺎﻫرة ﻣﻌﻘــدة ذات أ ﻌــﺎد ﻣﺗﻌــددة اﻗﺗﺻــﺎد ﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ور ﻣــﺎ ﺳ ﺎﺳـ ﺔ وﺗﺎرﺧ ــﺔ ،و ﺧﺗﻠــﻒ ﻣﻔﻬــوم اﻟﻔﻘــر
ﺎﺧﺗﻼف اﻟﺑﻠدان واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻷزﻣﻧﺔ ،وﻣن اﻟﻣﻼﺣــظ أن ظــﺎﻫرة اﻟﻔﻘــر ﻣﺗواﺟــدة ﻓــﻲ ﺟﻣ ــﻊ دول اﻟﻌــﺎﻟم وﻟﻛــن اﻟﻔﻘــر ﻣــوزع طر ﻘــﺔ

ﻏﯾــر ﻣﺗﻛﺎﻓﺋــﺔ ﺑــﯾن ﻣﻧــﺎط اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ و ــذﻟك ﻓ ﻣــﺎ ﺑــﯾن اﻟﻣﻧــﺎط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ داﺧــﻞ اﻟدوﻟــﺔ اﻟواﺣــدة .وﻟﻘــد ﺣــدد اﻟﺑﻧــك اﻟـدوﻟﻲ
ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﻘر ﻋﻠﻰ "أﻧﻪ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﻣﺳﺗو اﻟﻣﻌ ﺷﺔ" ).(Bourguignon

 -2أﻧواع اﻟﻔﻘر ) :(World Bank, 2004: VIﻣ ن ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻔﻘر إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻧواع رﺋ ﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:

أ -اﻟﻔﻘر اﻟﻣﺎد  :و ﺷﯾـر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻔﻘر إﻟﻰ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾــر اﻟﺣــد اﻷدﻧــﻰ ﻣــن اﻻﺣﺗ ﺎﺟــﺎت اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ ﻟﻠﻔــرد
أو ﻟﻸﺳرة ﻌد أن ﺎن ﻟد اﻷﻓراد أو اﻷﺳر اﻟﻣوارد اﻟﻛﺎﻓ ﺔ ﻟﺗﻠﺑ ﺔ اﺣﺗ ﺎﺟﺎﺗﻬم اﻷﺳﺎﺳ ﺔ.

ب -اﻟﻔﻘر ﻏﯾـر اﻟﻧﻘد  :و ﺷﯾـر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻔﻘر إﻟﻰ اﻟﺣـرﻣﺎن ﻣــن اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻻﺣﺗ ﺎﺟــﺎت اﻟﺿــرورﺔ ﻣــن اﻟﺳــﻠﻊ
واﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺛﻞ اﻟﻐذاء اﻟﻛﺎﻓﻲ أو اﻟﻣﺳ ن أو اﻟﺗﻌﻠ م أو اﻟرﻋﺎ ﺔ اﻟﺻﺣ ﺔ.

ج -ﻓﻘر اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ:

و ﺷﯾــر ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻔﻘــر إﻟــﻰ اﻟﺣــرﻣﺎن ﻣــن إﺷـ ﺎع اﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧ ﺔ ،وﻗــد ﺗــم ﺗﺣدﯾــد ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻔﺋــﺎت اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ
ﻟﻼﺣﺗ ﺎﺟــﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧ ﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣــن اﻟﻣﻔﺗــرض أن ﯾــﺗم ﺗﻘﯾـ م ﻓﻘــر اﻷﻓـراد أو اﻷﺳــر ﻋﻠــﻰ أﺳﺎﺳــﻬﺎ ﻣــن أﻫﻣﻬــﺎ :اﻟﺗﻐذ ــﺔ اﻟﻛﺎﻓ ــﺔ،
اﻟﻣﺄو اﻟﻼﺋ  ،اﻟﻛﺳﺎء ،اﻟﻌﻣﻞ ،اﻟﺣﻣﺎ ﺔ واﻷﻣﺎن ،اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺎﻟﺣـر ﺔ واﻟﻣﺷﺎر ﺔ ،اﻟﺻﺣﺔ وﻏﯾـرﻫﺎ.

د -ﻓﻘر اﻟﻘدرات:

و ﺷﯾ ــر ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻔﻘــر إﻟــﻰ اﻓﺗﻘــﺎر اﻷﻓ ـراد ﻟﻠﻘــدرات اﻷﺳﺎﺳ ـ ﺔ ،وﻣــن أﻣﺛﻠــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻘــدرات أن ــون ﻓــﻲ ﻣﻘــدرة
اﻹﻧﺳــﺎن أن ﻌـ ش ﺣ ــﺎة ﺻــﺣ ﺔ ﻣدﯾــدة ،وأن ﯾﺗﻣﺗــﻊ ﻣﺳــﺗو

ــﺎف ﻣــن اﻟﻐــذاء واﻟﻛﺳــﺎء ،اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻘـراءة واﻟﻛﺗﺎ ــﺔ،

واﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣ ﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ واﻟﺳ ﺎﺳ ﺔ.
 ( 1ﻟﻠﻣزد أﻧظر :ﻫو دا ﻋدﻟﻲ " ،اﻟﻔﻘر واﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر :دراﺳﺔ ﺗوﺛ ﻘ ﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ " ،اﻟﻣر ز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠ ﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ.
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دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻟﻠﻔﺳﺎد واﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر...

ه -اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ:

و ﺷﯾـر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻔﻘر إﻟﻰ ﻧﺳ ﺔ اﻟﺳ ﺎن اﻟذﯾن ﻘﻊ إﻧﻔﺎﻗﻬم ﺗﺣت ﺧط اﻟﻔﻘــر اﻟﻐــذاﺋﻲ ،ﻓــﺎﻟﻔﻘراء ﻫــم ﻫــؤﻻء اﻟﺳـ ﺎن
اﻟذﯾن ﻻ ﻣ ﻧﻬم إﻧﻔﺎق ﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺛﻣن ﻣ وﻧﺎت ﺧط اﻟﻔﻘر.

 -3ﻣ وﻧﺎت ﺧط اﻟﻔﻘر )اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣر ز ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء:(1 :2013 / 2012 ،
أ -اﻟﻣ ون اﻟﻐذاﺋﻲ ):Food Poverty Line (FPL

وﻫو ﻣﺛﻞ ط ﻘﺎ ﻟﻣﻔﺎﻫ م ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ وﺻﻧدوق اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺗﻛﻠﻔــﺔ ﺗوﻟ ﻔــﺔ ﻣــن اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻐذاﺋ ــﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘــﺔ ﻣــﻊ
اﻟﺳــﻠوك اﻻﺳــﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻔﻘـراء وﺗــوﻓر اﻟﺳـﻌرات اﻟﺣــرارﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻘ ــﺎم اﻟﻔــرد ﺎﻟﻧﺷــﺎ اﻟطﺑ ﻌــﻲ ﻣــﻊ اﻷﺧــذ ﻓــﻲ اﻻﻋﺗ ــﺎر اﺧــﺗﻼف
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋ ﺔ ﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﻧﺎط اﻟﺟﻐراﻓ ﺔ ،ﻣﺎ ﻣﺛﻞ ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻐذاﺋﻲ إﻟﻰ ﺣد ﺑﯾـر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟ ﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣ ﺎة.
ب -اﻟﻣ ون ﻏﯾـر اﻟﻐذاﺋﻲ:

ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻘدﯾـرﻩ ﻌد ﺗﺣدﯾد ﺧــط اﻟﻔﻘــر اﻟﻐــذاﺋﻲ ،وﻫــو ﻧﺳـ ﺔ ﻣــن اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﻐــذاﺋﻲ ﻟﻸﺳــر اﻟﺗــﻲ ﺳــﺎو إﻧﻔﺎﻗﻬــﺎ اﻟﻛﻠــﻰ ﻗ ﻣــﺔ
ﺧط اﻟﻔﻘــر اﻟﻐــذاﺋﻲ ،و ﻼﺣــظ أن ﻫــذﻩ اﻷﺳــر ﻗــد اﺿــطرت إﻟــﻰ اﻟﺗﻐﺎﺿــﻲ ﻋــن ﺟــزء ﻣــن اﻹﻧﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ اﻟﻐــذاء ﺣﺗــﻰ ﺗــﺗﻣ ن ﻣــن
ﺗﻐط ــﺔ ﻧﻔﻘــﺎت ﻏﯾــر ﻏذاﺋ ــﺔ ﺿــرورﺔ وﻻ ﺗﺳــﺗط ﻊ اﻻﺳــﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬــﺎ ﻣﺛــﻞ اﻹﻧﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳـ ن واﻟﻣواﺻــﻼت .أ
ﺄن :ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻘوﻣﻲ = اﻟﻣ ون اﻟﻐذاﺋﻲ  +اﻟﻣ ون ﻏﯾـر اﻟﻐذاﺋﻲ

ﻣ ــن اﻟﻘــول

 -4ﻣؤﺷرات اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر :ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣؤﺷرات ﻟﻠﻔﻘر ﻣن أﻫﻣﻬﺎ:
أ -ﻣﻘ ﺎس اﻟﻔﻘر اﻟﻘوﻣﻲ:

وﻫو ﯾوﺿﺢ ﺗطور ﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻘراء )أ ﻣﺎ ﻌﻧﻰ اﻟﺳ ﺎن ﺗﺣــت ﺧــط اﻟﻔﻘــر( وذﻟــك ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ )ﻓــﻲ اﻟﻔﺗ ـرة
ﻣن  2000 /1999ﺣﺗـﻰ  ،(2013 / 2012أ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘ ﺎس اﻟﻔﻘر اﻟﻘوﻣﻲ ،واﻟﺟدول اﻵﺗـﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك:
ﺟدول رﻗم )(1

ﺗطور ﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻘراء )ﻓﻲ اﻟﻔﺗـرة ﻣن  2000 /1999ﺣﺗـﻰ  (2013 / 2012وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘ ﺎس اﻟﻔﻘر اﻟﻘوﻣـﻲ )(%
اﻟﺳﻧﺔ
2000 /1999
2005 /2004
2009/ 2008
2013 /2012

ﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ ﻣﺻر
%16.7
%19.6
%21.6
%26.3

اﻟﻣﺻدر :ﻣؤﺷرات اﻟﻔﻘر ﻣن ﺣث اﻟدﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق واﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟﻌﺎم  ،2013 / 2012اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣر ز ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء.

و ﻣ ن ﺗﻣﺛﯾﻞ ﻫذا اﻟﺟدول ﺑ ﺎﻧ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:

اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟواردة ﺎﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑ رﻗم ).(1
اﻟﻣﺻدر:
ً

ﺷ ﻞ رﻗم ) (1ﺗطور ﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ ﻣﺻر وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘ ﺎس اﻟﻔﻘر اﻟﻘوﻣﻲ
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺷ ﻞ اﻟﺑ ﺎﻧﻲ رﻗم ) ،(1أن ﺗﻠك اﻟﻧﺳ ﺔ ﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺣو  %26.3ﻋﺎم  2013/2012ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺣو %25.2

ﻓــﻲ ﻋــﺎم  2011/2010واﻟﺗــﻲ ﺎﻧــت أﻗــﻞ ﻣــن ذﻟــك ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،2000/1999ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺗــراوﺣت ﺗﻠــك اﻟﻧﺳـ ﺔ ﻣــﺎ ﺑـﯾن ،%19.6

 %21.6ﻓــﻲ ﻋــﺎﻣﻲ  2009/2008 ،2005/2004ﻋﻠــﻰ اﻟﺗ ـواﻟﻲ ،وﻫــذا ﻌﻧــﻰ أن ﻧﺳ ـ ﺔ اﻟﻔﻘ ـراء أﺧــذت ﻓــﻲ اﻟﺗ ــزاﯾد وﻓﻘــﺎ ﻟﻬــذا
اﻟﻣﻘ ﺎس دون اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻻﻧﺧﻔﺎض.

أ -ﻣﻘ ﺎس اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ وﻫو ﯾوﺿــﺢ ﺗطــور ﻧﺳـ ﺔ اﻟﻔﻘـراء ﺗﺣــت ﺧــط اﻟﻔﻘــر اﻟﻣــدﻗﻊ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ )2000/1999
ﺣﺗـﻰ  (2013/2012وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺿـﺢ ﻣن اﻟﺟدول اﻵﺗﻲ:
ﺟدول )(2
ﺗطور ﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻘراء ﺗﺣت ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟﺟﻣﻬور ﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗـرة )(2013 / 2012- 2000 /1999
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘ ﺎس اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ

%

اﻟﺳﻧﺔ
2000 /1999
2005 /2004
2009 /2008
2011 / 2010
2013 /2012

ﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ ﻣﺻر
%2.9
%3.6
%6.1
%4.8
%4.4

اﻟﻣﺻدر :ﻣر ز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣر ز ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء.

و ﻣ ن ﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟواردة ﺎﻟﺟدول اﻟﻣوﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:

اﻟﻣﺻدر :اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟواردة ﺎﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑ رﻗم ).(2

ﺷ ﻞ رﻗم ) (2ﺗطور ﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻘراء ﺗﺣت ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟﺟﻣﻬور ﺔ
) 2000/1999ﺣﺗـﻰ  (2013/2012وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘ ﺎس اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ

و ﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول واﻟﺷ ﻞ اﻟﺑ ﺎﻧﻲ أن اﻟﻔﺗـرة ﻣن  2000/1999ﺣﺗــﻰ  2009/2008ﻗــد ﺷــﻬدت ز ــﺎدة ﻓــﻲ ﻧﺳـ ﺔ اﻟﻔﻘــر
اﻟﻣــدﻗﻊ ،ﺛــم ﺗ ــراﺟﻌت ﻫــذﻩ اﻟﻧﺳ ـ ﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  2011/2010ﻟﺗﺑﻠــﻎ ﻓﻘــط  %4.8وأﺧــذت ﻓــﻲ اﻻﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ ﻋــﺎم 2013/2012

ﻟﺗﺑﻠﻎ ﻧﺣو  ،%4.4و ﻼﺣظ أﻧﻪ رﻏم اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺗـزاﯾد ﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻘراء ﺣﺳب ﻣﻘ ﺎس اﻟﻔﻘر اﻟﻘوﻣﻲ إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﺗﺣﺳــن واﻧﺧﻔــﺎض
ظ ﻓﻲ ﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻘراء وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘ ﺎس اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ.
ﻣﻼﺣ ً
ب -ﺧط اﻟﻔﻘر:
وﻫو ﯾوﺿﺢ ﻗ ﻣﺔ ﺧط اﻟﻔﻘر ﻟﻠﻔرد ﻋﻠﻰ ﻣﺳــﺗو أﻗــﺎﻟ م اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳــﻧﺔ ) ﺎﻷﺳــﻌﺎر اﻟﺟﺎر ــﺔ( واﻟﺟــدول اﻵﺗــﻲ ﯾوﺿــﺢ
ﻗ ﻣﺔ ﺧط اﻟﻔﻘر وﻓﻘﺎ ﻷﺣدث إﺻدار ﺗﻌداد ﻋﺎم  2013/2012وذﻟك ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
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دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻟﻠﻔﺳﺎد واﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر...

ﺟدول رﻗم )(3

ﻗ ﻣﺔ ﺧط اﻟﻔﻘر ط ﻘﺎ ﻟﺗﻌداد ﻟﻌﺎم 2013/2012
اﻷﻗﺎﻟ م
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺣﺿر ﺔ
ﺣﺿر اﻟوﺟﻪ اﻟ ﺣـر
ر ﻒ اﻟوﺟﻪ اﻟ ﺣـر
ﺣﺿر اﻟوﺟﻪ اﻟﻘﺑﻠﻲ
ر ﻒ اﻟوﺟﻪ اﻟﻘﺑﻠﻲ
ﺣﺿر اﻟﺣدود
ر ـﻒ اﻟﺣـدود
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟﻣﻬور ﺔ

ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ
2751
2480
2566
2562
2493
2732
2689
2570

اﻟﻘ ﻣﺔ ﺎﻟﺟﻧ ﻪ
ﺧط اﻟﻔﻘر اﻷدﻧﻰ
4318
3835
3854
3968
3760
3990
3979
3920

اﻟﻣﺻدر :اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧو  ،اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣر ز ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء

و ﻣ ن ﺗﻣﺛﯾﻞ ﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:

اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟواردة ﺎﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑ رﻗم ).(3
اﻟﻣﺻدر:
ً

ﺷ ﻞ رﻗم ) (3ﻗ ﻣﺔ ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ وﺧط اﻟﻔﻘر اﻷدﻧﻰ وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻌداد 2013/2012

ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول واﻟﺷ ﻞ اﻟﺑ ﺎﻧﻲ أن ﻗ ﻣﺔ ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ ) (FPLﻟﻠﻔرد ﻋﺎم  2013/2012ﻗــد ﺑﻠــﻎ ﻧﺣــو  2570ﺟﻧﯾﻬــﺎ

أ ﻣﺎ ﻘرب ﻣن  214ﺟﻧﯾﻬﺎ ﻟﻠﻔرد ﺷﻬرﺎ ،ﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻗ ﻣﺔ ﺧط اﻟﻔﻘر اﻷدﻧﻰ وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻌداد  2013/2012ﻧﺣو  3920ﺟﻧﯾﻬﺎ.
 -5اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗـﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر:

ﻟﻘد ﺷﻬدت ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻌﻘــد اﻟﻣﺎﺿــﻲ ﻓﺗــرة ﻣــن اﻟر ــود ،ﺎﻧــت ﻟﻬــﺎ آﺛــﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ﺳــﻠﺑ ﺔ ﻋﻠــﻰ واﻗــﻊ اﻟﺗﺷــﻐﯾﻞ وﻣﺳــﺗو

اﻟﻣﻌ ﺷﺔ وﻣﻊ اﺳﺗﻣرار ﻓﺗـرة اﻟر ود ،ارﺗﻔﻌت ﻣﻌدﻻت اﻟ طﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﻓرة ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳرﻌﺎ و ﺧﺎﺻﺔ ﻓ ﻣﺎ ﺑــﯾن اﻟﺷـ ﺎب ،ﻣــﺎ اﻧﺧﻔﺿــت

اﻷﺟور اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ وظﻬرت دﻻﻻت واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛـر اﻟﺷراﺋﺢ اﻟﻔﻘﯾـرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺷـ ﻞ ﺣــﺎد

) (Poverty during Structural World Bank , 1991: XIIIوﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ أﺧـر  ،ﯾـرﺗﻔﻊ ﻣﻌدل اﻷﻣ ﺔ ﻧﺳﺑًﺎ ،إذ ﺗﻌﺗﺑـر
ﻣﺻر ﻣن ﺑﯾن إﺣد ﺗﺳﻌﺔ ﺑﻠدان ﺗوﺟد ﻓﯾﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت ﻟﻸﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،وﻣﻣﺎ ﻻ ﺟدال ﻓ ﻪ ﻫو اﻻرﺗ ﺎ اﻟﻘــو واﻟﻣوﺟــب
ﺑﯾن اﻷﻣ ﺔ واﻟﻔﻘر وﻫو ﻣﺎ ﺿﻊ ﺿﻐوطﺎ ﺿـﺧﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوارد اﻟدوﻟﺔ و ﻌرﻗﻞ ﺟﻬود اﻟﺗﻧﻣ ﺔ ).(Sachs, 1996

و ﻼﺣــظ أن ﻫــذﻩ اﻟﻌواﻣــﻞ أدت ﻟﺑ ــروز ﻗﺿ ـ ﺔ اﻟﻔﻘــر ﺷ ـ ﻞ واﺿــﺢ وﺗطﻠﺑــت ﺿــرورة ﻋﻼﺟــﻪ ﻣﺷ ـ ﻠﺔ ﺑ ــر ذات أوﻟ ــﺔ

ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻد ﻟﻬﺎ وﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

وﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر ﻧﺳ ﺔ ﻻ ﺳﺗﻬﺎن ﺑﻬﺎ ،وﻟﻘد أظﻬرت ﻌض اﻟدراﺳﺎت ،أن ﻣﺳﺗو اﻟﻣﻌ ﺷــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣﺿــر

أﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرﻒ ،ﻣﺎ إن اﻟﻔﻘر أﻗﻞ اﻧﺗﺷــﺎ ار ﻓــﻲ اﻟﺣﺿــر و ــﺎﻟرﻏم ﻣــن ذﻟــك ﻓــﺈن ﺷــدة اﻟﻔﻘــر واﻟﺗﻔــﺎوت ﻓــﻲ ﺗوز ــﻊ اﻟــدﺧول أﻋﻠــﻰ ﻓــﻲ

اﻟﺣﺿر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرﻒ ،ﻣﺎ ﯾﺗـر ز اﻟﻔﻘــر ﻓــﻲ اﻟوﺟــﻪ اﻟﻘﺑﻠــﻲ ﻋﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﻓظــﺎت اﻟوﺟــﻪ اﻟ ﺣــر  ،وﻣــن اﻟﻣﻼﺣــظ أن ﻣﺣــدود اﻟــدﺧﻞ

ﻘوﻣ ــﺎ ﺑﺈﻧﻔ ــﺎق ﻧﺳـ ـ ﺔ أﻛﺑـ ــر ﻣ ــن دﺧﻠﻬ ــم ﺗﺗـ ــراوح ﻣ ــﺎ ﺑ ــﯾن  %57و %64ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣـ ـواد اﻟﻐذاﺋ ــﺔ ،و ﻣ ــن ﻗ ــﺎس أﺛـ ــر ﺑـ ــرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻ ــﻼح

اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻛﯾﻒ اﻟﻬ ﻠﻲ ﺷ ﻞ ﺟﯾد ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌ ﺎر ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﻌ ﺷــﺔ ،ﺣﯾــث ﺗــزاﯾدت ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﻌ ﺷــﺔ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻠﺳ ﺎﺳــﺔ اﻟرﺋ ﺳـﺔ اﻟﺗــﻲ

ﺗم إﺗ ﺎﻋﻬــﺎ ﻣﺛــﻞ إﻟﻐــﺎء اﻟــدﻋم وﺗﺧﻔـ ض ﻗ ﻣــﺔ اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ و ــذﻟك ارﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟطﺎﻗــﺔ واﻟﻧﻘــﻞ ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ز ــﺎدة اﻟﺿـراﺋب ﻏﯾــر

اﻟﻣ ﺎﺷرة وﺗوﺳ ﻊ ﻗﺎﻋــدﺗﻬﺎ وأﺻـ ﺢ اﻟــدﻋم ﻗﺎﺻـ ار ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠﻊ أو اﻟﺧــدﻣﺎت اﻻﺳــﺗﻬﻼﻛ ﺔ اﻟﺿــرورﺔ ،وﻗــد أد ﺗﺧﻔـ ض اﻟــدﻋم ﻟﻺﺿـرار
ﺎﻟﻔﻘراء ﺷ ﻞ ﺑﯾـر وواﺿﺢ طﺎﻟﻣﺎ أن ﺟـزءا ﺑﯾ اـر ﻣن ﻣﯾـزاﻧ ﺔ اﻷﺳرة اﻟﻔﻘﯾـرة ﯾﺗم إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧود اﻟﻐذاﺋ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﻣدﻋﻣﺔ.

وﺗﻌــد ﻣﺻــر واﺣــدة ﻣــن اﻟــدول اﻟﻌر ــﺔ اﻷﻛﺛــر ﻣﻌﺎﻧــﺎة ﻣــن اﻟﻔﻘــر ،و ــﺎﻟرﻏم ﻣــن ﺗ ــﺎﯾن اﻟﺗﻘدﯾــرات اﻟرﺳــﻣ ﺔ وﻏﯾــر اﻟرﺳــﻣ ﺔ
ظ وﺗﺗـر ز ﺷ ﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟرﻒ ﺻورة أﻛﺑـر ﻣن اﻟﺣﺿر ،و وﺿﺢ أﺣــدث
ﺷﺄن ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗ ﻘﻰ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺷ ﻞ ﻣﻼﺣ ً

ﺗﻘر ـر ﻋن اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟ ﺷرﺔ ﺎﻟوطن اﻟﻌر ـﻲ ﻟﻌﺎم  2010أن ﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر اﻟﺗــﻲ ﻘــﺎرب ﺳـ ﺎﻧﻬﺎ ﺛﻣــﺎﻧﯾن ﻣﻠﯾوﻧــﺎ ﺗﺑﻠــﻎ ﻧﺣــو
 ،% 41وﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣر ــز ﻟﻠﺗﻌﺑﺋــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻹﺣﺻــﺎء ﯾوﺟــد ﺛﻼﺛــﺔ أﺷـ ﺎل ﻟﻘ ــﺎس درﺟــﺎت اﻟﻔﻘــر ،ﺣﯾــث ﯾــﺗم اﺳــﺗﺧدام
اﻟﺧط اﻟرﺋ س ﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﻘ ــﺎس و طﻠـ ﻋﻠ ــﻪ " ﺧــط اﻟﻔﻘــر اﻟﻣطﻠـ " اﻟﻔﻘــر ،وﺗﺑﻠــﻎ ﻧﺳـ ﺔ اﻟﻔﻘــر ﻧﺣــو  %26و وﺟــد ﻓــوق وأﺳــﻔﻞ ﻫــذا

اﻟﺧط ﻣﺎ طﻠ ﻋﻠ ﻪ " ﻫواﻣش اﻟﻔﻘر " إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﻣﻰ " ﺑﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻣــدﻗﻊ " وﻫــم ﻣــن طﻠـ ﻋﻠــﯾﻬم ﺷــدﯾد اﻟﻔﻘــر وﺗﺑﻠــﻎ
ﻧﺳﺑﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺻر ﻧﺣو  ،%4.4ﻣﺎ أوﺿﺣت ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﻘ ﺎس ط ﻘﺎ ﻵﺧـر ﺗﻘر ـر ﻟ ﺣث اﻟدﺧﻞ واﻹﻧﻔــﺎق اﻟﺻــﺎدر ﻓــﻲ ﻧﻬﺎ ــﺔ ﻋــﺎم

 2013أن ﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻘراء ﺗﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺣو .2 %40

ﻣﺎ أﻛدت اﻷرﻗﺎم أن ﻣﻌدل اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ ﻣﺻر ﻻﯾـزال ﻓﻲ زﺎدة ﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺗــﻲ أﺻـ ﺢ  28ﻣﻠﯾــون ﻣـواطن أ ﻣــﺎ ﻣﺛــﻞ ﺣـواﻟﻲ

 %40ﻣن ﻋدد اﻟﺳ ﺎن ،وأن ﺗﻌرﻒ اﻟﻔﻘراء اﻟذﯾن ﻣﺛﻠون ﻧﺣو ﻧﺻﻒ ﺳ ﺎن ﻣﺻر ﻫــم ﻣــن ﻘــﻞ دﺧﻠﻬــم ﻋــن  153ﺟﻧﯾﻬــﺎ ﻣﺻــرﺎ
ﺷﻬرﺎ وأن ﻧﺻﻒ ﻫؤﻻء ﻘﻌون ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﻔﻘر اﻟﻣطﻠ و ﻘﻞ دﺧﻠﻬم ﻋن  118ﺟﻧﯾﻬﺎ ﺷﻬرﺎ ).(Black, 1999: 363

أﺳ ﺎب اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر )ﻣﺟﻠﺔ اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ:(2008 ،
 -1اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗو اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ:

أدت اﻟﺗطورات اﻟﺗـﻲ ﺗم إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺛﻞ أﺳﺎس ﻟﻠﺗﻧﻣ ﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ ﻓــﻲ ﻣﺻــر إﻟــﻰ اﻻﺳــﺗﻐﻧﺎء ﻋــن اﻟﻛﺛﯾــر

ﻣﻧﻬﺎ وﻟ ﺗﻔﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺎﻟﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﻬرة اﻟﻣدرﯾن اﻟﻘﺎدرن ﻋﻠﻰ اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﺗطــورة وﺣﻠــت ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻵﻟــﺔ

ﻣﺣﻞ ﺎﻗﻲ اﻟﻌﻣﺎل وأﺻ ﺢ اﻟﻌﻣﻞ ﯾﺗطﻠب ﻋﻣﺎﻻً ذو ﻗــدرة ﻋﻠــﻰ ﻣواﻛ ــﺔ اﻟﺗطــور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟــﻲ ،وﻣـن ﺛــم أﺻـ ﺢ ﻣــن ﻻ ﻣﺗﻠــك ﻫــذﻩ
اﻟﻘ ــدرة ﻌ ــﺎﻧﻰ ﻣ ــن اﻟ طﺎﻟ ــﺔ واﻟﺣﺻ ــول ﻋﻠ ــﻰ أﺟـ ــر زﻫﯾ ــد ﻻ ﻔ ــﻰ ﻟﺗوﻓﯾـ ــر ﺣ ــﺎة ر ﻣ ــﺔ ،وﻣ ــن ﻫﻧ ــﺎ ﺣﻣﻠ ــت اﻟﺛ ــورة اﻟﺻ ــﻧﺎﻋ ﺔ

واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺔ ﻓــﻲ ط ﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺗﻘــدم واﻟﺗطــور واﻻزدﻫــﺎر ،وﺣﻣﻠــت ﻓــﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ أﺳـوأ اﻟﻣﺷـ ﻼت واﻟﺗــﻲ ــﺎن أﻫﻣﻬــﺎ :ز ــﺎدة اﻟﻔﻘــر
واﻟﺟوع واﻟﺟﻬﻞ واﻟﻣرض.
ﻟﻠﻣزد أﻧظر:
-

ﺷــرﻒ ﻣﺻـ ﺎح أﺑــو ــرش" ،اﻟﻔﻘــر أﻫــم أﺳـ ﺎ ﻪ واﻟﻣﺷـ ﻼت اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠ ــﻪ وﻣﻘﺗرﺣــﺎت ﻣواﺟﻬــﺔ ﻫــذﻩ اﻟظــﺎﻫرة" ،ﻠ ــﺔ اﻟﻌﻠــوم اﻹدار ــﺔ واﻟﻣﺎﻟ ــﺔ،

-

ﻣر ز دراﺳﺎت ﻗﻧﺎة اﻟﻧﯾﻞ اﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ" ،ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻘراء :دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻧ ﺔ وﺟذور اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻرﺔ".

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣر ﺔ – ﺣﻧﯾﯾن.2014 ،
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دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻟﻠﻔﺳﺎد واﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر...

 -2ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟ طﺎﻟﺔ:

ﺣﯾث ﺗﻧﺗﺷر اﻟ طﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺷ ﻞ واﺳــﻊ ،وﺗﻔﺳــر اﻟ طﺎﻟــﺔ أو ﻧﻘــص اﻟﺗﺷــﻐﯾﻞ ﺑــﻧﻘص ﻓــﻲ اﻟﻧﻣــو واﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻻﺳــﺗ ﻌﺎب

اﻷﻋداد اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎطﻠﯾن ،وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﺣﻞ ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟ طﺎﻟﺔ ﻣن ﺷ ﻞ رﺋ س ﻓــﻲ ﺗﺣﻔﯾــز اﻟﻧﻣــو واﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر واﺗﺧــﺎذ اﻹﺟــراءات

واﻟﻘ ــﺎم ﺎﻹﺻــﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺟﻌــﻞ ﻫــذا اﻟﻧﻣــو ﻣﺳــﺗداﻣﺎ ،ﻣــﺎ ﯾﺗطﻠــب ﺣــﻞ ﻣﺷ ـ ﻠﺔ اﻟ طﺎﻟــﺔ إﺻــﻼﺣﺎت أﺧ ــر ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو

اﻟﺳ ﺎﺳ ــﺎت اﻟﺳـ ـ ﺎﻧ ﺔ ،وﻋﻠ ــﻰ ﻣﺳ ــﺗو اﻟﻣﻧظوﻣــﺔ اﻟﺗﻌﻠ ﻣ ــﺔ ﻟﺗﺗﻣﺎﺷ ــﻰ واﻟﻣﺗطﻠ ــﺎت اﻟﻌﺻ ــرﺔ ﻷﺳـ ـواق اﻟﻌﻣــﻞ وﻣﺗطﻠ ــﺎت اﻟﻘط ــﺎع
اﻟﺧﺎص ﻓﻲ إطﺎر دورﻩ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر ،ﺣﯾث ﺗﻌد اﻟ طﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣﻞ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻔﻘر.

 -3ﺗﻔﺷﻰ اﻟﻔﺳﺎد:

ﺣﯾــث إن اﻟﻔﺳــﺎد وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻣر ــز اﻟﺑ ــرﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﻛﻧــد واﻟﺑﻧــك اﻟ ـدوﻟﻲ واﻟو ﺎﻟــﺔ اﻟﻛﻧد ــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟدوﻟ ــﺔ ،ﻫــو إﺳــﺎءة اﺳــﺗﺧدام

اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻌﺎم ﻣن أﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾ اﻟﻣ ﺎﺳب اﻟﺷﺧﺻ ﺔ أو ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧص أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺎ ،و ﺣــدث اﻟﻔﺳــﺎد ﻋﻧــدﻣﺎ ﻘﺑــﻞ اﻟﻣﺳــﺋول

أو اﻟﻣوظــﻒ اﻟﻌــﺎم اﻟﻣــﺎل أو ﯾﻠﺗﻣﺳــﻪ أو ﻋﻧــدﻣﺎ ﻌــرض اﻟو ﯾــﻞ اﻟﺧــﺎص اﻟﻣــﺎل ﻐــرض اﻟﺗﺣﺎﯾــﻞ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺎﻧون ﺗﺣﻘ ﻘــﺎ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌــﺔ
اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ أو اﻟﺷﺧﺻ ﺔ.
وﻟﻘد أﻛد ﺗﻘر ـر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓ ﺔ اﻟدوﻟ ﺔ "  ،" TIأن اﻟرﺷوة ﺗﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﻠﺔ ﻣن اﻟ ﺷــر ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎب ﻏﺎﻟﺑ ــﺔ اﻟﻣـواطﻧﯾن

ﻓﺗؤﺛـر ﺷ ﻞ ﺑﯾـر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾ أﻫداف اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺟوع وﺗﻌﻣ م اﻟﺗﻌﻠ م اﻻﺑﺗداﺋﻲ وﻏﯾـر ذﻟك.

وﻧﺟد أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺔ واﻟﻔﺳﺎد ﻋ ﺳ ﺔ ﺷ ﻞ داﺋم ،ﻓﺎﻟدول ذات ﻣﻌدﻻت اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟ ﺔ ﻘﻞ ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻔﺳــﺎد ﺷـ ﻞ ﺑﯾــر،

واﻟﻌ ــس ﺻــﺣ ﺢ ،و ﻌﺗﺑــر اﻟﻔﺳــﺎد ﻣــن اﻷﺳـ ﺎب اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ ﻹﻋﺎﻗــﺔ اﻟﻧﻣـو واﻟﺗطــور ،و ــر ز ﻣؤﺷــر اﻟﺷــﻔﺎﻓ ﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو اﻟﻔﺳــﺎد
ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ،وﻣﻌرﻓﺔ ﺳوء اﺳﺗﻐﻼل اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن أﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ.
 -4اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗو اﻟﺗﻌﻠ م ﻟد ﺷر ﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻷﻓراد:

ﻫﺎﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻣ ــﯾن اﻷطﻔــﺎل ﻣــن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎﻟم اﻷﻟﻔ ــﺔ اﻟﺟدﯾــدة
ﺣﯾث ﯾؤد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠ م ﻣن ﻧوﻋ ﺔ ﺟﯾــدة دو ار ً
اﻟﺳــرﻊ واﻟﺷــدﯾد اﻟﺗﻐﯾ ــر ،ﺣﯾــث اﻟطر ـ إﻟــﻰ اﻟرﻓﺎﻫ ــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ واﻻﺳــﺗداﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ ﯾﺑــدأ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو اﻟﺗﻌﻠ ـ م اﻻﺑﺗــداﺋﻲ
ﺣﯾــث ﯾﻧﻣــﻰ اﻷطﻔــﺎل اﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﻼزﻣــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣﺷــﺎر ﺔ اﻷﻛﺎد ﻣ ــﺔ واﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌ ــﺔ ،وﻣــن اﻟﻣﻼﺣــظ ارﺗﻔــﺎع ﻣﻌــدل
اﻷﻣ ﺔ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗـر ز اﻷﻣ ﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺎث اﻟ ﺎﻟﻐﺎت واﻟــذﯾن ﻫــم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺷـ ﺎب وارﺗﻔــﺎع ﻣﻌــدﻻﺗﻬﺎ ،و ﺎﻟﺿــرورة ﻓــﺈن ﻫــذا
اﻟواﻗﻊ اﻟﻣر ـر ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺟﻬود ﻣﺿﻧ ﺔ ووﻗت طو ﻞ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻵﻓﺔ ﺣﯾث ﻻ ﺗطور وﻻ ﺗﻧﻣ ﺔ ﻣﻊ ﺗواﺟد اﻟﺟﻬﻞ ﻓﺎﻟﻔﻘر
ﻫو اﻟﺣﺎﺋﻞ اﻟرﺋ س دون اﻟﺗﻌﻠ م واﻟﺗطور.

اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻣﺻر ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾـرة:
 -1اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﺳﺎد:

ﻌد اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﻛﺑـر اﻟﺗـﻲ ﻗوﺿت وأﺿﻌﻔت ﻗدرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾ ﻧﻣو وﺗﻘدم ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻓــﻲ

ﻣﺻــر ﺧــﻼل اﻟﻌﻘــود اﻷر ﻌــﺔ اﻷﺧﯾ ــرة ،وﻫــو ــذﻟك اﻟﺳــﺑب اﻟ ـرﺋ س ﻓــﻲ ﺗ ــزاﯾد ﻋﺟ ــز اﻟﻣوازﻧــﺔ ،وﻓــﻲ ﺗﺿــﺧم وﺗﻔــﺎﻗم اﻟــدﯾن اﻟﻌــﺎم
اﻟ ــداﺧﻠﻲ واﻟﺧ ــﺎرﺟﻲ ،وﻓ ــﻲ أوﺿ ــﺎع اﻟﻣﻧ ــﺎخ واﻟﺑﯾﺋ ــﺔ اﻟط ــﺎردة ﻟﻼﺳ ــﺗﺛﻣﺎر ،وﻓ ــﻲ ﻫ ــدر وﺗﺑدﯾ ــد أﺻ ــول وﻣﻣﺗﻠﻛ ــﺎت وﻣـ ـوارد اﻟدوﻟ ــﺔ

واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻫذا ﻓﺿﻼً ﻋن وﻧﻪ اﻟﺳﺑب اﻟرﺋ س ﻓﻲ ﺗـراﺟﻊ واﻧﻬ ﺎر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣ وﻣ ﺔ ،وﻓﻲ ﻏ ﺎب اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ واﺗﺳــﺎع

اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟط ﻘﺎت اﻟﻐﻧ ﺔ واﻟﻔﻘﯾـرة ﻋﺑـر اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾـرة.
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ﻟﻘد ﻋﺎﻧت ﻣﺻر ﻓﺳﺎد ﺗـزاوج اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻊ اﻟﺛـروة ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾـرة ،واﻗﺗﻧﺎص واﺧﺗطــﺎف ﺳــﻠطﺎت اﻟدوﻟــﺔ وﻧظــﺎم اﻟﺣ ــم

ﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ ﻧﺧ ــﺔ ﻣﺣــدودة ،ﺳ ـ طرت ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﺗﻧﻔﯾــذ واﻟﺣ وﻣــﺔ ،وﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺟﻠــس اﻟﺗﺷــرﻌﻲ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺣ ــزب اﻟﺣ ـﺎﻛم.

ﻓﺗﻣ ﻧت ﺗﻠك اﻟﻧﺧ ﺔ ﻣن اﺧﺗطﺎف وﺗوﺟ ــﻪ ﺳ ﺎﺳــﺎت اﻟدوﻟــﺔ وﻣؤﺳﺳــﺎﺗﻬﺎ ﺑــﻞ وﺟﻬﺎزﻫــﺎ اﻟﻣﺻـرﻓﻲ وﻗطﺎﻋﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻐﻧ ــﺔ ــﺎﻟﻣوارد ﻣﺛــﻞ
اﻟﺑﺗ ــرول واﻟﻐــﺎز واﻹﺳ ـ ﺎن و ــراﻣﺞ وﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﺧﺻﺧﺻــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﻗﺎﻣــت ﺑﻬــﺎ ،ﻟﻣﺻــﻠﺣﺗﻬﺎ ﺗﺣــت ﻣﻘوﻟــﺔ ﻣﻐﻠوطــﺔ وﻫــﻲ أن ﺗﻧﻣ ــﺔ

اﻟﻘدرات اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺧ ﺔ ﺳﺗﺗﺳﺎﻗط ﺛﻣﺎرﻩ وﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻪ اﻟط ﻘﺎت اﻷدﻧﻰ.
وﻗد ﺗﺑﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟدوﻟ ﺔ ﻟﺳﻧوات طو ﻠﺔ ،وﻟم ﺗﺛﺑت ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣ ﺔ اﻟﺗــﻲ أﺧــذت ﺑﻬــﺎ،
وﻣﻧﻬــﺎ ﻣﺻــر ،ﺑــﻞ إﻧﻬــﺎ ﻓﺎﻗﻣــت أوﺿــﺎع اﻟﻔﻘــر وﻋــدم اﻻﺳــﺗﻘرار ﻓﯾﻬــﺎ .وﺗﺣـت اﻧﺷــﻐﺎل اﻟدوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺻــر ﺑﺧدﻣــﺔ ﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻧﺧ ــﺔ

اﻟﺳ ﺎﺳ ـ ﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ ،دون ﻏﯾ ــرﻫﺎ ﻣــن اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌ ــﺔ اﻟﻌر ﺿــﺔ ،ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻔﻘ ـراء؛ ﺗــُرك اﻟﻔﺳــﺎد اﻹدار ﯾﺗﻐﻠﻐــﻞ ﻓــﻲ
اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﺣ ــوﻣﻲ ،وأﺻـ ﺢ ﻣﺧﺗﻠــﻒ ﻣﺳــﺗو ﺎت اﻟﻣــوظﻔﯾن ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﻣﺗوﺳــط واﻟﻘﺎﻋــد  ،و ــذﻟك اﻟﻣﺗﻠﻘــون ﻟﺧــدﻣﺎت
ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻌﻪ ﻣن ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻧــﺎس؛ ﺿــﺣ ﺔ ﻟﻬــذا اﻟﻔﺳــﺎد .ﻓــﺎﻷﺟور اﻟﻣدﻓوﻋــﺔ ﻟﻠﻣــوظﻔﯾن ﺗﺂﻛﻠــت ﻣــﻊ اﻟﺳــﻧوات ﻗ ﻣﺗﻬــﺎ

ودﻓــﻊ ﻫــؤﻻء دﻓﻌــﺎ ﺣ ــم اﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻟﻣﻌ ﺷ ـ ﺔ اﻟﻣﺗ ــزاﯾدة ﺗﺣــت وطــﺄة اﻟﺗﺿــﺧم وأﻋ ــﺎء اﻟﺣ ــﺎة واﻧﻬ ــﺎر ﺧــدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠ ـ م
اﻟﺣﻘ ﻘ ــﺔُ ،
واﻟﺻﺣﺔ واﻟﻣراﻓ ؛ إﻟﻰ اﻻﻧﺧ ا
ـر ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت طﻠب وﻗﺑول اﻟرﺷﺎو واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوﻗﻊ اﻟوظ ﻔﻲ واﻟﺗـر ﺢ ﻣﻧﻪ.
وﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻣﺳــﻠك ﻣﻧظوﻣــﺔ اﻹدارة اﻹﺟــراﺋ ﺔ واﻟﻼﺋﺣ ــﺔ اﻟﻣﻌﻘــدة اﻟﺗــﻲ ﻟــم ﺗﺗطــور ﻟﻌﻘــود طو ﻠــﺔ ،ﺑــﻞ زادت ﺗﻌﻘﯾــدا

وﺗـرﻫﻼ ،وﻏﺎﺑت ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ واﻟرﻗﺎ ﺔ .وﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ أﺧـر  ،وﺟد اﻟﻣﺗﻌــﺎﻣﻠون ﻣــﻊ اﻷﺟﻬـزة اﻟﺣ وﻣ ــﺔ ،وأﻏﻠﺑﯾــﺗﻬم ﻣــن

ﻋﺎﻣــﺔ اﻟﻧــﺎس ،أن اﻟﻔﺳ ــﺎد ﻫ ــو اﻟوﺳ ــﯾﻠﺔ اﻷﺳ ــرع ﻹﻧﺟ ــﺎز ﻣﻌ ــﺎﻣﻼﺗﻬم .و ــذﻟك ﺗﺣﻣ ــﻞ اﻟﻧ ــﺎس أﻋ ــﺎء اﻟﻔﺳ ــﺎد إﺿ ــﺎﻓﺔ إﻟ ــﻰ اﻷﻋ ــﺎء

اﻟﻣﻌ ﺷ ﺔ اﻟﯾوﻣ ﺔ اﻟﺗـﻲ ﺎﻧت ﺗﺗـزاﯾد ﺳﻧﺔ ﻌد أﺧـر دون ﺎرﻗﺔ أﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾـر ظروﻓﻬم.

و ﻣ ن اﻟﻘول ﺄﻧﻪ ﻟم ﺗﻧﺞ ﻣن اﻟﺗﻠوث ﺎﻟﻔﺳﺎد أ ﻗطﺎﻋــﺎت أو ﻣؤﺳﺳــﺎت ﺣ وﻣ ــﺔ ،وﺗﻛــﺎد ﻣﺻــر ﺗﻛــون ﻧﻣوذﺟــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻌــدد
وﺗﻧــوع وﺗﻐﻠﻐــﻞ اﻟﻔﺳــﺎد ﻓــﻲ ــﻞ ﻣﺳــﺗو ﺎت اﻟدوﻟــﺔ وأﺟﻬزﺗﻬــﺎ ،ﺣﺗــﻰ إن أﻧﻣــﺎ اﻟﻔﺳــﺎد اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ ﻌــض ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬــﺎ ﻣﺛــﻞ اﻟﺗﻌﻠـ م

ﻓﺎﻗــت اﻟﺧﺑ ــرات واﻟﻧﻣــﺎذج اﻟﻣوﺛﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻘﺎر ــر واﻟد ارﺳــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣ ــﺔ ،ﻫــذا ﺑﺧــﻼف اﻟﻔﺳــﺎد ﻓــﻲ ﻌــض اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﻣﻬﻣــﺔ ﺧــﻼل
اﻟﻌﻘ ــود اﻷﺧﯾـ ــرة ،ﻓﻘط ــﺎع اﻟﺑﺗـ ــرول واﻟﻐ ــﺎز ﻣ ــﺛﻼ ﻣﺛﻘ ــﻞ ﺎﻟﻬ ــدر واﻟﺗﺑدﯾ ــد ﺧ ــﻼل ﺳ ــﻧوات طو ﻠ ــﺔ ﻷﺻ ــول وﻣـ ـوارد اﻟدوﻟ ــﺔ ،و ــذﻟك
ﺎﻹﻫﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق ﻣﺻر ﻓــﻲ اﻟﻐــﺎز واﻟﺑﺗــرول ﻓــﻲ ﻣ ﺎﻫﻬــﺎ اﻹﻗﻠ ﻣ ــﺔ وأ ارﺿــﯾﻬﺎ .وﻗطــﺎع أ ارﺿــﻲ اﻟدوﻟــﺔ واﻹﺳـ ﺎن

ﯾـزﺧ ــر ﻌﻣﻠ ــﺎت اﻟﻧﻬــب اﻟﻣــﻧظم ﻟﻸﺻــول اﻟﻌﻘﺎر ــﺔ ﺑﺗواطــؤ ﻣــن اﻷﺟﻬـزة اﻟﻣﻌﻧ ـﺔ ﻓــﻲ اﻟدوﻟــﺔ ،وأﻋﻣــﺎل اﻟﻔﺳــﺎد اﻟﺗ ــﻲ ﯾﻧﺧ ــر ﻓﯾﻬــﺎ
ﻣﺳﺋوﻟو و ازرة اﻹﺳ ﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠ ﺎت .ذﻟك اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣت ﺧــﻼل اﻟﻌﻘــدﯾن اﻷﺧﯾــر ن ،ﺣﯾــث
ﺷــﺎب اﻟﻌدﯾــد ﻣﻧﻬــﺎ أﻋﻣــﺎل ﻓﺳــﺎد وﻫــدر .و ﻣﺛــﻞ اﻹﻏ ـراق اﻟــذ ﺗﺗﻌــرض ﻟــﻪ ﻣﺻــر ﻣﻧــذ ﺳــﻧوات و ﺿــر ﺎﻻﻗﺗﺻــﺎد واﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت
ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟﻠﻔﺳﺎد اﻟﻣﺳﺗﺷر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺟﻣر ﺔ.
اﻟوطﻧ ﺔ ً
ﻣﺎ ﻻ ﻘﻞ ﺧطورة ﻋﻣﺎ ﺳﺑ  ،ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ ﺳواء اﻟﻣر زﺔ ﻣﻧﻬﺎ ،أو اﻟﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﻠــو ازرات واﻟﻣﺣﻠ ــﺎت ،ﻓﻬــذﻩ اﻷﺟﻬـزة

اﻟﺗـﻲ ﻔﺗـرض أن ﺗﻛون أدوارﻫﺎ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﻌﻘب اﻟﻔﺳﺎد وﻣ ﺎﻓﺣﺗﻪ ،وﻓرت ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻌ س ـ ﻣﻧﺎﺧﺎ ﻣﻧﺎﺳ ﺎ ﻟﻛﻲ ﯾـرﺗﻊ اﻟﻔﺳﺎد و ﻧﺗﺷــر

و ﺗﻐﻠﻐﻞ ﻓﻲ ﻞ اﻟﻣﺟﺎﻻت ،وﻟﻛﻲ ﺗﺗﺣول اﻟدوﻟﺔ وأﺟﻬزﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺎﻧﺎت ﺗﺣﻣ ﻪ وﺗؤﻣن ﻟﻪ وﺗﺧدم ﻋﻠ ﻪ.3

ﻓﺎﻟﻔﺳــﺎد ﻟ ـ س ظــﺎﻫرة ﻣﺣﻠ ــﺔ ٕواﻧﻣــﺎ ظــﺎﻫرة ﻋﺎﻟﻣ ــﺔ وﻟﻛــن ﯾﺧﺗﻠــﻒ ﻣــن ﺑﻠــد ﻵﺧ ــر ،وﻟﻠﻔﺳــﺎد ﻣﻌــﺎﻧﻲ ﺛﯾ ــرة وﻣﺗﻌــددة ،وأﺣــد
 (3ﻟﻠﻣزد أﻧظر :ﺳﻣﯾر اﻟﺗﻧﯾر" ،اﻟﻔﻘر واﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﻲ" ،ﺑﯾروت :دار اﻟﺳﺎﻗﻲ.2009 ،
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دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻟﻠﻔﺳﺎد واﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر...

اﻟﺗﻌرﻔﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺳﺎد ﻫو "اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺻــب اﻟﻌــﺎم ﻟﺗﺣﻘﯾـ ﻣ ﺎﺳــب ﺧﺎﺻــﺔ ﺎﻟرﺷــوة واﻻﺑﺗــزاز وارﺗﻛــﺎب اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﻣﺣظــورة

اﻟﺗـﻲ ﺳﺗط ﻊ اﻟﻣﺳﺋول اﻟﻌﺎم اﻟﻘ ﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﻔردﻩ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻻﺣﺗ ﺎل واﻻﺧــﺗﻼس وذﻟــك ﻋﻧــدﻣﺎ ﻘــوم اﻟﺳ ﺎﺳــﯾون و ــﺎر اﻟﻣﺳــﺋوﻟﯾن
ﺑﺗﺧﺻ ـ ص اﻷﺻــول اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻻﺳــﺗﺧدام ﺧــﺎص واﺧــﺗﻼس اﻷﻣ ـوال اﻟﻌﺎﻣــﺔ" .ﻣــﺎ ﻌــرف اﻟﺑﻧــك اﻟ ـدوﻟﻲ اﻟﻔﺳــﺎد ﺄﻧــﻪ "اﺳــﺗﻐﻼل
اﻟﻣﻧﺻــب اﻟﻌــﺎم ﻐــرض ﺗﺣﻘﯾـ ﻣ ﺎﺳــب ﺷﺧﺻـ ﺔ" ﺣﯾــث ﻌــرف اﻟﻘــﺎﻧون اﻟـدوﻟﻲ اﻟﻣﻧﺻــب اﻟﻌــﺎم ﺄﻧــﻪ ﻫــو ﻣﻧﺻــب ﺛﻘــﺔ ﯾﺗطﻠــب

اﻟﻌﻣﻞ ﻣﺎ ﻘﺗﺿ ﻪ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم )ﺗﻘر ـر اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟ ﺷرﺔ ﻋن ﻣﺻر.(91-90 :2008 ،

 -2أﺷ ﺎل اﻟﻔﺳﺎد ):(Hamid R, Vito Tanzi " , IMF Working: 97 – 139

أ -اﺳــﺗﻐﻼل اﻟﻣﻧﺻــب اﻟﻌــﺎم :ﺣﯾــث ﯾﻠﺟــﺄ أﺻــﺣﺎب اﻟﻣﻧﺎﺻــب اﻟﻌﻠ ــﺎ إﻟــﻰ اﺳــﺗﻐﻼل ﻣﻧﺎﺻــﺑﻬم ﻟﺗﺣﻘﯾـ ﻣ ﺎﺳــب ﻣﺎد ــﺔ وز ــﺎدة
ﺣﺟم ﺛـرواﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺑـراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣ ﺔ وﺗﺣﻘﯾ ﻗدر ﻣن اﻟرﻓﺎﻫ ﺔ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

ب -اﻟﺗﻬــرب اﻟﺿر ﺑـــﻲ واﻟﺟﻣر ــﻲ :ﺣﯾــث ﻘــوم ﺑﻬــذا اﻟﺳــﻠوك اﻟﻔﺎﺳــد رﺟــﺎل اﻷﻋﻣــﺎل ﻣــن اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص ﻓﻬــؤﻻء ﻘوﻣـوا ﺑــدﻓﻊ
اﻟرﺷوة ﻟﻠﻣﺳﺋوﻟﯾن اﻟﺣ ــوﻣﯾﯾن ﺑﻬــدف اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﺗﺧﻔـ ض أو إﻋﻔــﺎء ﺿر ﺑــﻲ ﻟﻔﺗــرات طو ﻠــﺔ ﻧﺳــﺑًﺎ أو ﺗﺧﻔـ ض اﻟرﺳــوم
اﻟﺟﻣر ﺔ أو إﻋﻔﺎﺋﻬم ﻣن دﻓﻊ اﻟرﺳوم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻼﻋب ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن.

ج -ﺗﻬر ــب اﻷﻣـوال إﻟــﻰ اﻟﺧــﺎرج :ﺣﯾــث ﻘــوم اﻟﻣﺳــﺋوﻟون اﻟﺣ وﻣﯾــون ﺑﺗﻬر ــب اﻷﻣـوال اﻟﺗــﻲ ﺣﺻــﻠوا ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن ﻣﺻــﺎدر ﻏﯾــر
ﻣﺷروﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎرف وأﺳواق اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺷ ﻞ وداﺋﻊ ﻓﻲ ﺑﻧوك ﺗﻠك اﻟدول ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓواﺋد ﻣرﺗﻔﻌﺔ.4

وﻣــن اﻟﻣﻼﺣــظ أن اﻟﻔﺳــﺎد ﻌــد ظــﺎﻫرة ﻣﻧﺗﺷ ـرة ﻓــﻲ ﺎﻓــﺔ اﻟــﻧظم اﻟﺳ ﺎﺳ ـ ﺔ وﻟﻛﻧــﻪ ﺗ ــزداد وطﺄﺗــﻪ ﺷ ـ ﻞ واﺿــﺢ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ

اﻟﺷرق اﻷوﺳط واﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﻘ ﺔ ،ﻣﺎ إن اﻟﻔﺳــﺎد وﻏ ــﺎب اﻟﺷــﻔﺎﻓ ﺔ واﻟﻧ ازﻫــﺔ ظــﺎﻫرة ﻣﺗﻌــددة اﻷوﺟــﻪ ذات أ ﻌــﺎد ﻣﺗﻌــددة اﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ،
اﻗﺗﺻﺎد ﺔ ،وﺳ ﺎﺳ ﺔ ،ﻓﺎﻟﻔﺳﺎد ﯾﻠﺣ اﻟﺿرر ﺣﺗﻣﺎ ﺎﻟﻔﻘراء ﺷ ﻞ ﻣﺗﻔﺎوت و ﺻـ ﺢ ﻋﺎﺋًﻘــﺎ أﻣــﺎم ﺟﻬــود اﻟﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟ ﺷــرﺔ ﻣــن ﺧــﻼل

ﺗﻘﻠﯾﻞ ﻓــرص اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ واﻟﺗﺣــول ﻋــن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺑﻧ ــﺔ اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت واﻟﺧــدﻣﺎت

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ،ﻓﺎﻟﻔﺳــﺎد ﻌرﻗــﻞ ﻣﺳﯾ ــرة اﻟد ﻣﻘراط ــﺔ واﻟﺣ ــم اﻟرﺷــﯾد واﻧﺗﻬﺎﻛــﺎت ﺣﻘــوق اﻹﻧﺳــﺎن وﺗﺷــو ﻪ اﻷﺳ ـواق و ﺳــﻣﺢ ﺎﻧﺗﺷــﺎر
اﻟﺟـر ﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب وﻏﯾـرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗـﻲ ﺗﻬدد اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار.

 -3أﺳ ﺎب ظﺎﻫرة اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻣﺻر )اﻟﺳﻌدﻧﻲ ،اﻟﻌدد :(436

ﺗـرﺟﻊ ظﺎﻫرة اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻣﺻر إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻷﺳ ﺎب أﻛﺛـرﻫﺎ وﺿوﺣﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ -ﻋدم وﺿﻊ إطﺎر ﺣﺎﻛم ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺑﻧﻲ ﺳ ﺎﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎد ﺔ ﻣﻬﻣﺔ وﺟدﯾدة ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ

ﺎﻟﺻﺎدرات واﻟواردات.

ب -ﻋــدم ﺗﻧﺎﺳــب اﻟــدﺧﻞ ﻣــﻊ ﺗﻛــﺎﻟﯾﻒ اﻟﻣﻌ ﺷــﺔ وارﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﺳــﻠﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺿــرورﺔ ﻣــﺎ ﯾــدﻓﻊ ﻟﺗﻔﺷــﻰ اﻟﻔﺳــﺎد ﻓــﻲ ﺟﺳــد
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻر .

ج -اﻟﻘﺑول اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺳﺎد وﻧﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق ﻣﻣــﺎ أد ﻻرﺗﻔــﺎع ﻣﻌــدﻻت اﻟﻔﺳــﺎد ،ﺣﯾــث ظﻬــر ﻓــﻲ

اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟدﯾدة أظﻬرت اﻟﻔﺳﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﺳــﯾﻠﺔ ﻣﻘﺑوﻟــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺎ ،وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓـﺈن ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻔﺳــﺎد ﻓــﻲ ﻣﺻــر ﺗــرﺟﻊ إﻟــﻰ

اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳ ﺎب اﻟﺳ ﺎﺳ ﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ واﻟﺗـﻲ ﻣ ن إ ﺿﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:
اﻷﺳ ﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ:

ﺣﯾث ﺗﺗﻣﺛﻞ ﺗﻠك اﻷﺳ ﺎب ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
 ( 4ﻟﻠﻣزد أﻧظر :ﺳﻣﯾر اﻟﺗﻧﯾر" ،اﻟﻔﻘر واﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﻲ".2010 ،

12

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

 اﺧــﺗﻼل ﺳــﻠم اﻟﻘ ـ م اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ :ﺣﯾــث ﻣــن اﻟﺑــدﯾﻬﻲ أن ــون ﻟﻛــﻞ ﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻧظﺎﻣــﻪ اﻟﻘ ﻣــﻲ واﻷﺧﻼﻗــﻲ اﻟــذ

ﺿـ ط

اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﻓـراد ،وﻻ ﺗﻣﺛــﻞ ﻣﺻــر اﺳــﺗﺛﻧﺎء ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﻘﺎﻋــدة ،ﻓﻘــد ﺗﻌــرض اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﺻــر ﻓــﻲ اﻟﻌﻘــود اﻷﺧﯾــرة
ﻟﺗﺣ ــوﻻت اﻗﺗﺻ ــﺎد ﺔ وﺳ ﺎﺳـ ـ ﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ﻋدﯾ ــدة أدت إﻟ ــﻰ اﻧﻘ ــﻼب ﻓ ــﻲ ﻣﻧظوﻣ ــﺔ اﻟﻘـ ـ م اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ

ﺻﺎﻏت ﺳﻠوك وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻر ﯾن وﺻ ﻐت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣﺻرﺔ طﺎ ﻊ ﺧﺎص ﻣن اﻹﺗﻘﺎن واﻟﺟد ﺔ واﻟﻣروءة واﻟﺗﺳــﺎﻣﺢ
واﻟﺻدق ٕواﻧ ﺎر اﻟذات وﻏﯾـرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘ م اﻷﺻﯾﻠﺔ وأﻓﺳﺣت ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺟﺎل ﻻﻧﺗﺷﺎر ﻗ م ﺳﻠﺑ ﺔ ﻣﻌوﻗﺔ أدت إﻟﻰ
ﺗﺷــوﻩ اﻟﺳــﻠوك اﻟﻧﻣطــﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻـ ﺔ اﻟﻣﺻــرﺔ ،ﻓﻘــد ﺳــﺎد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻌــض اﻟﻘـ م اﻟﺳــﻠﺑ ﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺛﻠــت ﻓــﻲ ظــﺎﻫرة اﻟﻔﺳــﺎد
اﻟﻣﻧﺗﺷر ﻓﻲ ﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻷﺟﻬزة اﻟﺣ وﻣ ﺔ ،ﺣﯾث أﺻ ﺢ اﻟﻔﺳــﺎد ﻧظﺎﻣــﺎ ﻋﺎﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﺻــر وﺗــراﺟﻌت
أﻣﺎﻣــﻪ ﻗ ـ م اﻟﻧ ازﻫــﺔ واﻟﺷــﻔﺎﻓ ﺔ ،ﻣــﺎ ﺳــﺎدت اﻟﻘــ م اﻟﻣﺎد ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻼﻗــﺎت اﻷﻓ ـراد ﺣﯾــث أﺻــ ﺣت اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ واﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ
اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻫﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣدد ﺷ ﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ وﺗﻛرﺳت ﻗ م اﻟﻼﻣ ﺎﻻة وﻗ م اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺗــرﻓﻲ واﻟﻧزﻋــﺔ اﻟﻔرد ــﺔ،
ﻣﺎ ﺗـراﺟﻌت ﻗ م اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣــﻲ واﻟﺟد ــﺔ واﻟﻣﻬﻧ ــﺔ واﻟﻌﻠﻣ ــﺔ ،وﻟــم ﻌــد ﻧظــﺎم اﻟﺗــرﻗﻰ اﻟﻣﻬﻧــﻲ واﻟــوظ ﻔﻲ ﻗﺎﺋﻣــﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻌﻠم واﻟﺧﺑـرة واﻟﻛﻔﺎءة ﺑﻞ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ واﻟﻣﺣﺳو ﺔ واﻟﻘ ار ﺔ واﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺳﺎد ،وﻗد أدت ﻫــذﻩ اﻟﻘـ م
اﻟﺳﻠﺑ ﺔ أدت إﻟﻰ ﺗﻔﺗﯾت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ٕواﻫــدار ﺟﻬــود اﻟﻛﻔــﺎءات وﺗﺑدﯾــد أرﺻــدة اﻟﻘــوة اﻟﻔ ر ــﺔ واﻟﻌﻠﻣ ــﺔ و ــث روح اﻟ ــﺄس ﻓــﻲ
اﻟﻧﻔوس ﻣﻣﺎ أد إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
 ﺗﺄﺛﯾـر اﻟط ﻘ ﺔ واﻟﻔﺋو ﺔ اﻟﺳ ﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ اررات اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﺣﯾث إن اﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺑﻞ ﺛورة  25ﯾﻧﺎﯾـر ﻓﻲ ﺛﯾـر ﻣن
اﻷﺣ ﺎن ﺗﺑﺗﻐﻰ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻘدر اﺳﺗﻬداﻓﻬﺎ إرﺿﺎء ﻌض اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣوا إﻟﻰ طواﺋﻒ اﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻌﯾﻧﻬﺎ أو
إﻟﻰ اﻟﺣـزب اﻟﻣﺳ طر ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ،وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟواﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣؤﺳــس ﻋﻠــﻰ اﻟط ﻘــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ واﻟﻧﻔــوذ

اﻟﺳ ﺎﺳــﻲ " اﻟﺗﻌﯾﯾﻧــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻘﺿــﺎء ،واﻟﺷــرطﺔ ،واﻟﺳــﻠك اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳــﻲ ،واﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت ﺣﯾــث أﺻ ـ ﺣت اﻟوظــﺎﺋﻒ ﻓــﻲ ﺗﻠــك
اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣ وﻣ ﺔ ﻣﻘﺻورة ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﻌ س ﻋﻣ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺎت أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.
د -ﺿﻌﻒ اﻟوﻋﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟدﯾﻧﻲ ﻟد

ﻌــض ﺷـراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﺻــر ﻣﻣــﺎ ﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ اﻧﺗﺷــﺎر وﺗﻔﺷــﻰ اﻟﻔﺳــﺎد

ﺻورة واﺿﺣﺔ.
ه -ﻗ ﺎم اﻟﺣ وﻣﺔ اﻟﻣﺻرﺔ ﺑـرﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺿرورﺔ ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣرارﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗوﺟــﻪ ﻧﺣــو اﻟﺗوﺳــﻊ ﻓــﻲ اﻟﺧﺻﺧﺻــﺔ ،و ــﺎﻟﻧظر
إﻟﻰ ﻣﺻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﻟــدول اﻟﻌر ــﺔ ودول اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻧــﺎﻣﻲ ﺎﻋﺗ ﺎرﻫــﺎ ﺳـ ﺎﻗﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل وﺿــﻊ اﻟﻘـواﻧﯾن واﻟﺗﺷــرﻌﺎت ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ
ﺎﻟرﻗﺎ ــﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ واﻟﻣﺳـﺎءﻟﺔ واﻟﻌﻘــﺎب إﻻ أن اﻟﻔﺳــﺎد ظــﻞ ﺳﺗﺷــر و ﺗﻣــﺎد  ،و ﻌﺗﺑــر اﻟﻔﺳــﺎد ﻫــو اﻟﻣﺣــرك اﻟـرﺋ س ﻟﺛــورة
 25ﯾﻧﺎﯾـر رﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾـر وﺗﺣﻘﯾ اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

 -4اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑ ﺔ ﻟﻠﻔﺳــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﺻــر "ﺗﻘﺎر ـــر اﻟﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟ ﺷــر ﺔ ﻟﻠﺑـــرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻣــﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة) ،ﻟﻸﻋـوام
:"(2011 ،2010 ،2009 ،2008 ،2007 ،2006 ،2005

ﻟﻘــد ﻧــﺗﺞ ﻋــن اﻟﻔﺳــﺎد ﻓــﻲ ﻣﺻــر اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻵﺛــﺎر واﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺳــﻠﺑ ﺔ واﻟﺗ ــﻲ ﺣﺎﻟــت دون ﺗﺣﻘﯾ ـ ﺗﻧﻣ ــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻــﺎد

اﻟﻣﺻــر  ،وﻗــد ﺣﺻــﻠت ﻣﺻــر ﻓــﻲ ﻋــﺎم  2011ﻋﻠــﻰ اﻟﺗ ــرﺗﯾب رﻗــم ) (11ﻓــﻲ ﺗﻘر ــر ﻣؤﺷــر ﻣــدر ﺎت اﻟﻔﺳــﺎد اﻟﺗــﺎ ﻊ ﻟﻣﻧظﻣــﺔ
اﻟﺷﻔﺎﻓ ﺔ اﻟدوﻟ ﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌر ﺔ ،ورﻗم ) (11ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻹﻗﻠ ﻣﻲ ،ورﻗم ) (112ﻓﻲ اﻟﺗـرﺗﯾب اﻟدوﻟﻲ.
وﻣن ﺛم ﻣ ن اﻟﻘول ﺄﻧﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ وآﺛﺎر اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
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دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻟﻠﻔﺳﺎد واﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر...

أ -ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺳ ﺎﺳﻲ:

ﺣﯾث ﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵﺛﺎر ﻣﻧﻬﺎ ﺿﻌﻒ اﻟﺣ وﻣﺔ اﻟﻣﺻــرﺔ وﻫــو اﻧﻌ ــﺎس ﻟﺿــﻌﻒ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺳ ﺎﺳــﻲ ﻟﻠدوﻟــﺔ ﺧــﻼل

اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻟﺛورة  25ﯾﻧﺎﯾـر ،وﻗد ﺗﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﺿــﻌﻒ ﻓــﻲ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻧﻘــﺎ واﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ ﻋــدم ﻗــدرة اﻟﺣ وﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﺻــﯾﻞ

اﻟﻣوارد وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺿراﺋب ﺣﯾث ﺗم ﺣﺻر اﻟﻌدﯾد واﻟﻌدﯾد ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻬــرب اﻟﺿــرﺑﻲ ،و ــذﻟك ﻋــدم ﻗــدرة اﻟﺣ وﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗوز ـﻊ

اﻟﻣوارد وﻓﻘﺎ ﻷوﻟو ﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻟ س ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺷ ﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿ ﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﻔﻌﯾن وأﺻﺣﺎب اﻟﻧﻔوذ ﻣﻣــﺎ أد إﻟــﻰ اﺗﺳــﺎع اﻟﻔﺟــوة ﺑــﯾن
ط ﻘﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻر  ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗـز ﯾﻒ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﺳ ﺎﺳ ﺔ ﻣن ﺧــﻼل ﺗـزو ــر إرادة اﻟﺷــﻌب إرادة اﻟﺷــﻌب اﻟﻣﺻــر ﺑﺗـزو ــر

اﻻﻧﺗﺧﺎ ــﺎت اﻟﺗﺷــرﻌ ﺔ ﻓــﻲ ظــﻞ ﺳـ طرة اﻟﺣــزب اﻟــوطﻧﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺎﻟﯾــد اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ اﻟﺳ ﺎﺳـ ﺔ ﻓــﻲ ﻣﺻــر وﺗﺣــت إﺷـراف أﺟﻬـزة اﻷﻣــن اﻟﺗــﻲ
ﺎﻧت ﺗدﯾـر اﻻﻧﺗﺧﺎ ﺎت ﻓﻌﻠ ﺎ وﺗﺗﺣ م ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ،ﻣﺎ إﻧﻪ ﻣن آﺛﺎر اﻟﻔﺳﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﺳ ﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺻــر ،ﻗ ــﺎم ﺛــورة  25ﯾﻧﺎﯾــر

 2011ﺗﻠك اﻟﺛورة اﻟﺗـﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ اﻟﺛورة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳﺎد ﺣﯾث ﻧــﺎدت ﺑﺗطﻬﯾــر ﺎﻓــﺔ ﻣؤﺳﺳــﺎت وﻫﯾﺋــﺎت اﻟدوﻟــﺔ ﻣــن اﻟﻔﺳــﺎد ﻧﺗﯾﺟــﺔ
اﻧﺗﺷﺎر اﻟرﺷﺎو واﻟﻣﺣﺳو ﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ وظﻬور اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺗـﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧﺻﺧﺻــﺔ اﻟﺗــﻲ
أﻫدرت اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم ،و ذﻟك اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺗﻌﻠ

ﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎﻟ ﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﺟدﯾد.

وﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻞ ﻣظﺎﻫر اﻟﻔﺳﺎد ﻫذﻩ ﻗد أﺳﻬﻣت و ﺷ ﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ ﻗ ﺎم ﺛورة اﻟﺧﺎﻣس واﻟﻌﺷرن ﻣن ﯾﻧﺎﯾــر ،2011

وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑﯾن ﺣﺟم اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻣﺻر ،ﺣﯾث ظﻬرت ﻗﺿ ﺔ ﺟدﯾدة وﻫﻲ اﺳﺗﻌﺎدة أﻣوال ﻣﺻر اﻟﺗـﻲ ﺗم ﺗﻬرﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﻌــد
اﻟﺛورة وﻟــذﻟك ﻓﻘــد ﻗﺎﻣــت اﻟﺣ وﻣــﺔ اﻟﻣﺻــرﺔ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺟﻬــود ﻣــن أﺟــﻞ اﺳــﺗﻌﺎدة اﻷﻣـوال اﻟﻣﻬر ــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺧــﺎرج ،وﻗــد ﺗﻣﺛﻠــت
ﺗﻠك اﻟﺟﻬود ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻷﻣوال إﻟﻰ ﻣﺻر.
ب -ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻻﻗﺗﺻﺎد :

ﻟﻘد أﺛـر اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻣﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ واﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟ ــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﺷــﺟ ﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟر ﻌـﻲ وﺗﺷــﺟ ﻊ ﻧﻣــو

اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻣـواز  ،ﻓﺎﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟر ﻌـﻲ ﻫــو اﻗﺗﺻــﺎد ﻻ ﺣﻘـ أ ــﺔ ﻗ ﻣــﺔ ﻣﺿــﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻــﺎد ،و ــﻞ ﻣــﺎ ﺣﻘﻘــﻪ ﻫــو ﻣﻧﻔﻌــﺔ ﺷﺧﺻـ ﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻪ ،ﻷﻧــﻪ ﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــداول واﻟﻣﺿــﺎرﺔ واﻟﺗﻐط ــﺔ واﻟﻌﻘــود اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠ ﺔ ،ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﻐط ــﺔ ﻣﺧــﺎطر اﻟﻔﺎﺋــدة واﻟﺗﺣــو

ﺿــﺎ ،ﺗﺷــﺟ ﻊ
و ــﻞ ﻫــذﻩ اﻷﻣــور ﻻ ﺗﺿــﯾﻒ إﻟــﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﻓـﻲ اﻟدوﻟــﺔ ،وﻣــن اﻵﺛــﺎر اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ ﻟﻠﻔﺳــﺎد ﻓــﻲ ﻣﺻــر أ ً
اﻟﺗﻬرب اﻟﺿر ﺑـﻲ وﻫﻲ ظﺎﻫرة ﻣﻧﺗﺷـرة ﻓــﻲ ﻣﺻــر و ﻌــﺎﻧﻰ ﻣﻧﻬــﺎ اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻣﺻــر ﺷـ ﻞ واﺿــﺢ ﺣﯾــث إن ﺗﻛﻠﻔــﺔ ذﻟــك اﻷﺧﯾــر

ﻫﺎﻣــﺎ ﻣــن ﻣﺻــﺎدر اﻟﺗﻣو ــﻞ و ظﻬــر ﻫــذا ﺑوﺿــوح ﻓــﻲ
ﻣــن ﺗﻠــك اﻟظــﺎﻫرة ﺗﻘــدر ﺑﻧﺣــو  100ﻣﻠ ــﺎر ﺟﻧ ــﻪ ﺳــﻧو ﺎ ﻣــﺎ ﻔﻘــدﻩ ﻣﺻـ ًا
ـدر ً
ﺿــﺎ ﻣــن ﺗﻠــك اﻵﺛــﺎر ،ﻋرﻗﻠــﺔ اﻟﺗﻧﻣ ــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ ﻓــﻲ ﻣﺻــر ،ﺣﯾــث
ﻋﺟـز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺻرﺔ وﺗﻔﺎﻗﻣﻪ ﻋــﺎم ﻌــد اﻷﺧــر ،أ ً
إﻧﻪ ﻻ ﻣ ن ﺗﺣﻘﯾ ﺗﻧﻣ ﺔ اﻗﺗﺻﺎد ﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ أﻣﺎم اﻟدور اﻟذ

ﻘوم ﻪ اﻟﻔﺳــﺎد ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗﺄﺛﯾــر ﺳــﻠ ﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺷــﺎ اﻻﻗﺗﺻــﺎد ،

ـر
وﻟذﻟك ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﺧطط اﻹﺻﻼﺣ ﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻣﺻــر ﺳــو اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻓــﻲ ﺷـ ﻞ اﻻﻗﺗﺻــﺎد دون اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻓــﻲ اﻟﻣﺿــﻣون ﻧظـ ًا
ﻻﺳﺗﻣرار ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر واﻷﻣ ﺔ واﻟ طﺎﻟﺔ واﻧﺗﺷــﺎر اﻟﻌﺷـواﺋ ﺎت وﺗــدﻧﻰ ﻣﺳــﺗو اﻟﺧــدﻣﺎت
اﻟﺻﺣ ﺔ واﻟﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺷﻰ اﻟﻔﺳﺎد واﻟﻣﺣﺳو ﺔ واﻻﺣﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺎت ﺗﺧﺻ ص اﻷراﺿﻲ واﻟﻘروض اﻟﺑﻧ ﺔ.
ج -ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ:

ﻟﻘــد أد اﻟﻔﺳــﺎد ﻓــﻲ ﻣﺻــر إﻟــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻵﺛــﺎر ﺗﻣﺛﻠــت ﺑوﺿــوح ﻓــﻲ ﻋرﻗﻠــﺔ اﻟﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟ ﺷــرﺔ وﻫــو ﻣــﺎ أظﻬرﺗــﻪ ﺗﻘﺎر ــر

اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺗـﻲ ﻌدﻫﺎ ﺑـرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ واﻟﺗـﻲ ﺗظﻬر ﻣﺻر ﻓﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟ ﺷرﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ،ﻓﻘــد ﺎﻧــت ﻓــﻲ

ﻋﺎم  2009ﺗﺣﺗﻞ اﻟﻣرﺗ ﺔ رﻗم ) ،(123ﺛم رﻗم ) (101ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2010ﺛم رﻗم ) (113ﻓﻲ ﻋﺎم  2011ﺿﻣن  177دوﻟﺔ.

و ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن ﻣن اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻣﺻر ،زﺎدة ﺣــدة اﻟﺗﻔــﺎوت اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ،ﺣﯾــث أد
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اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻣﺻر إﻟﻰ زﺎدة اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻷﻏﻧ ﺎء واﻟﻔﻘراء وذﻟك ﻣن ﺧــﻼل ﻏ ــﺎب اﻟﻌداﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺗوز ــﻊ اﻟﺛــروة ﻋﻠــﻰ اﻟﻣـواطﻧﯾن ﻣﻣــﺎ
ﺟﻌﻞ ﺷراﺋﺢ واﺳــﻌﺔ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن اﻟﻔﻘــر واﻟﺟــوع وﻫــو ﻣــﺎ اﻧﻌ ــس ﺳــﻠ ﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗــر ﯾ ﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﺗــر ز

اﻟﺛــروة ﻓــﻲ أﯾــد ﻓﺋــﺎت ﻗﻠﯾﻠــﺔ ﻣــن اﻷﻓـراد ﻣﻣــﺎ أد إﻟــﻰ ظﻬــور اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺳــﻠو ﺎت ﻏﯾــر اﻟﻣﺣﻣــودة داﺧــﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﺻــر
ﻣﺛﻞ اﻟرﺷوة واﻟﺳرﻗﺔ ﻣﺎ أد إﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾ ﺟذور اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻣﺻر.

وأﺧﯾ ا
ﺿــﺎ ﻣــﺎ ﺣــدث ﻣــن ﺗــرﺳﯾﺦ
ـر وﻟ س ﺄﺧـر ،ﻓﺈن ﻣن ﺑﯾن اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻــر أ ً
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺣﯾث إن اﻟﻔﺳﺎد ﯾﻧﻌ س ﺳﻠ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘ م اﻷﺧﻼﻗ ﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ،ﻓﺧطــورة اﻟﻔﺳــﺎد ﻻ ﺗﺗوﻗــﻒ ﻋﻧــد
اﻟرﺷوة ﺑﻞ ﺗﻛﻣن ﺧطورﺗﻪ اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ ﻓﻲ ﻫدم اﻟﻘ م واﻷﺧــﻼق واﻟﻣﺛــﻞ وﺗﺣو ــﻞ ﻣ ــﺎدئ اﻟﻌﻠــم واﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ إﻟــﻰ ﺻــﻔﻘﺎت وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﻬــدد
ﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻر .

اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث :ﺗﺣﻠﯾﻞ طﺑ ﻌــﺔ ﻣﺷـ ﻠﺔ اﻟﻔﻘــر ﻓــﻲ ﻣﺻــر ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو ﻣﺣﺎﻓظــﺎت اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻷﺣــدث إﺻــدار
ﻟﺗﻌداد ﻋﺎم :2013

أوﻻً -ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺳب اﻟﻔﻘر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻣﻬور ﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣدث ﺗﻌداد ﻟﻌﺎم :2013
و وﺿﺢ اﻟﺟدول اﻵﺗـﻲ ﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻘر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت وﻓﻘﺎ ﻷﺣدث ﺗﻌداد ﻟﻌﺎم  2013وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺟدول رﻗم )(4
ﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻘر ط ﻘﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺎت وﻓﻘﺎ ﻷﺣدث ﺗﻌداد ﻟﻌﺎم 2013
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
أﺳﯾو
ﻗﻧﺎ
ﺳوﻫﺎج
ﺷﻣﺎل ﺳﯾﻧﺎء
أﺳوان
ﺑﻧﻰ ﺳو ﻒ
اﻟﻔﯾوم
اﻟﻣﻧ ﺎ
اﻟﺟﯾـزة
اﻷﻗﺻر
ﻣطروح
اﻟواد اﻟﺟدﯾد
اﻟﻘﻠﯾو ﺔ
اﻟ ﺣﯾـرة
ﻔر اﻟﺷﯾﺦ
اﻟﻘﺎﻫرة
ﺑورﺳﻌﯾد
اﻟﻣﻧوﻓ ﺔ
اﻟﺷرﻗ ﺔ
اﻟدﻗﻬﻠ ﺔ
اﻹﺳ ﻧدرﺔ

%
 %اﻟﻔﻘر
61.7
59.6
55.8
47.7
44.3
38.5
36.9
33.1
32.3
30.6
29.6
28.8
22.3
21.8
18.7
18.3
16.9
16.8
14.6
13.4
13.1
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دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻟﻠﻔﺳﺎد واﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر...

 %اﻟﻔﻘر
11.3
10.6
9.0
5.3
3.8
0.0

اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
اﻹﺳﻣﺎﻋﯾﻠ ﺔ
اﻟﻐر ﺔ
دﻣ ﺎ
اﻟﺳو س
اﻟ ﺣـر اﻷﺣﻣر
ﺟﻧوب ﺳﯾﻧﺎء

اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣر ز ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء – ﻣر ز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

واﻟﺷ ﻞ اﻟﺑ ﺎﻧﻲ اﻵﺗـﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻘر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﺎﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣــو
اﻟﺗﺎﻟﻲ:

اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟواردة ﺎﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑ رﻗم ).(4
اﻟﻣﺻدر:
ً

ﺷ ﻞ رﻗم ) (4ﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻘر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻣﻬور ﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣدث إﺻدار 2013 / 2012
ﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺑ ﺎﻧــﺎت اﻟﺟــدول اﻟﺳــﺎﺑ واﻟﺷـ ﻞ اﻟﺑ ــﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺿــﺢ ،أن ﻣﺣﺎﻓظــﺔ أﺳــﯾو

ــﺎن ﻟﻬــﺎ اﻟﻧﺻــﯾب اﻷﻛﺑــر ﻣــن ﻧﺳـ ﺔ

اﻟﻔﻘــر ﻟﺗﺑﻠــﻎ ﺗﻠــك اﻟﻧﺳـ ﺔ ﻧﺣــو  %61.7ﺣﯾــث ﯾﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻟﻔﻘـراء ﺑﻬـﺎ ﻧﺣــو  2474686ﻧﺳــﻣﺔ ،ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺟــﺎءت ﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻗﻧــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻟﺗﺑﻠــﻎ ﻧﺳ ـ ﺔ اﻟﻔﻘــر ﺑﻬــﺎ ﻧﺣــو  %59.6ﺣﯾــث ﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻟﻔﻘ ـراء ﺑﻬــﺎ ﻧﺣــو  2044257ﻧﺳــﻣﺔ ،ﺛــم ﺟــﺎءت ﻣﺣﺎﻓظــﺔ
ﺳــوﻫﺎج ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻟﺗﺑﻠــﻎ ﻧﺳ ـ ﺔ اﻟﻔﻘــر ﺑﻬــﺎ ﻧﺣــو  ،%55.8ﺣﯾــث ﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻟﻔﻘ ـراء ﺑﻬــﺎ ﻧﺣــو  2426345ﻧﺳــﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟــﺔ
ﻻرﺗﻔﺎع ﻋدد ﺳ ﺎن ﺗﻠــك اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻟﯾﺑﻠــﻎ ﻧﺣــو  4345836ﻧﺳــﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﻧظﯾــرﻩ ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻗﻧــﺎ واﻟــذ ﺑﻠــﻎ ﻧﺣــو 3427691
ﻧﺳــﻣﺔ ،ﺛــم ﺗﻠــﻰ ذﻟــك ﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﺷــﻣﺎل ﺳــﯾﻧﺎء ﻟﺗﺑﻠــﻎ ﻧﺳ ـ ﺔ اﻟﻔﻘــر ﺑﻬــﺎ ﻧﺣــو  %47.7ﺣﯾــث ﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻟﻔﻘ ـراء ﺑﻬــﺎ ﻧﺣــو 195191

ﻧﺳــﻣﺔ ،ﺛــم ﺟــﺎءت ﻧﺳـ ﺔ اﻟﻔﻘــر ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﻓظــﺎت أﺳ ـوان ،ﺑﻧــﻰ ﺳــو ﻒ ،اﻟﻔﯾــوم ،واﻟﻣﻧ ــﺎ ﻟﺗﺑﻠــﻎ ﻧﺣــو ،%36.9 ،%38.5 ،%44.3

و %33.1ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ،ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻔﻘراء ﺑﻬﺎ ﻧﺣو  1611650 ،1098052 ،1035728 ،600013ﻧﺳﻣﺔ وذﻟــك ﻋﻠــﻰ
اﻟﺗ ــرﺗﯾب ،ﺛــم وﺟــد أن ﻧﺳ ـ ﺔ اﻟﻔﻘــر ﻗــد أﺧــذت ﻓــﻲ اﻻﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ ــﺎﻗﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺎت ﻟﺗﺗﻼﺷــﻰ ﺗﻠــك اﻟﻧﺳ ـ ﺔ ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﺟﻧــوب
ﺳﯾﻧﺎء ﺣﯾث ﻟم ﺗﺳﺟﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ دون ﻏﯾـرﻫﺎ ﺗواﺟدا ﻟﻠﻔﻘراء ﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾـز ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﺎﻧﺧﻔــﺎض ﻋــدد ﺳـ ﺎﻧﻬﺎ ﻟﯾﺑﻠــﻎ ﻧﺣــو
 160894ﻧﺳﻣﺔ ﻓﻘط.
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ﺛﺎﻧً ـﺎ -ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ﻧﺳ ـ ﺔ اﻟﻔﻘــر ﻓــﻲ ﻣﺻــر وﻧﺳـ ﺔ اﻟﻬﺟـــرة اﻟداﺧﻠ ــﺔ ﻟﻠﻣﺻــر ﯾن ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو ﻣﺣﺎﻓظــﺎت
اﻟﺟﻣﻬور ﺔ:
ﺟدول رﻗم )(5
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻞ ﻣن ﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻘر وﻧﺳ ﺔ اﻟﻬﺟـرة اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﺻر ﯾن
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت وﻓﻘﺎ ﻷﺣدث إﺻدار 2013 / 2012

اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
أﺳﯾو
ﻗﻧﺎ
ﺳوﻫﺎج
ﺷﻣﺎل ﺳﯾﻧﺎء
أﺳوان
ﺑﻧﻰ ﺳو ﻒ
اﻟﻔﯾوم
اﻟﻣﻧ ﺎ
اﻟﺟﯾـزة
اﻷﻗﺻر
ﻣطروح
اﻟواد اﻟﺟدﯾد
اﻟﻘﻠﯾو ﺔ
اﻟ ﺣﯾـرة
ﻔر اﻟﺷﯾﺦ
اﻟﻘﺎﻫرة
ﺑورﺳﻌﯾد
اﻟﻣﻧوﻓ ﺔ
اﻟﺷرﻗ ﺔ
اﻟدﻗﻬﻠ ﺔ
اﻹﺳ ﻧدرﺔ
اﻹﺳﻣﺎﻋﯾﻠ ﺔ
اﻟﻐر ﺔ
دﻣ ﺎ
اﻟﺳو س
اﻟ ﺣـر اﻷﺣﻣر
ﺟﻧوب ﺳﯾﻧﺎء

 %اﻟﻔﻘر
%61.7
%59.6
%55.8
%47.7
%44.3
%38.5
%36.9
%33.1
%32.3
%30.6
%29.6
%28.8
%22.3
%21.8
%18.7
%18.3
%16.9
%16.8
%14.6
%13.4
%13.1
%11.3
%10.6
%9.0
%5.3
%3.8
%0.0

 %اﻟﻬﺟـرة اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﺻر ﯾن
%.84
%.87
%.46
%1.01
%.98
%%1
%.3
%.62
%13.5
%.13
%.92
%.65
%12.8
%4
%1.44
%16.9
%4.1
%1.45
%5.12
%1.9
%5.8
%6.3
%1.43
%1.24
%4.1
%1.73
%.86

اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣر ز ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء – ﻣر ز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

و وﺿﺢ اﻟﺷ ﻞ اﻟﺑ ﺎﻧﻲ اﻵﺗـﻲ واﻟذ

ﻌ س ﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺟدول اﻟﻣوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻘر وﻧﺳ ﺔ اﻟﻬﺟـرة اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻣــن

اﻟرﻒ إﻟﻰ اﻟﺣﺿر وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:
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اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟواردة ﺎﻟﺟدول رﻗم ).(5
اﻟﻣﺻدر:
ً

ﺷ ﻞ رﻗم ) (5اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻘر وﻧﺳ ﺔ اﻟﻬﺟـرة اﻟداﺧﻠ ﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣدث ﺗﻘر ـر 2013/2012

ﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺑ ﺎﻧــﺎت اﻟﺟــدول اﻟﺳــﺎﺑ واﻟﺷ ـ ﻞ اﻟﺑ ــﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺿــﺢ ،أن ﻣﺣﺎﻓظــﺔ اﻟﻘــﺎﻫرة واﻟﺗ ــﻲ ﺑﻠﻐــت ﻧﺳ ـ ﺔ اﻟﻔﻘــر ﺑﻬــﺎ ﻧﺣــو
 ،% 18.3ــﺎن ﻟﻬــﺎ اﻟﻧﺻــﯾب اﻷﻛﺑــر ﻣــن ﺣﯾــث ﻧﺳـ ﺔ اﻟﻬﺟــرة اﻟداﺧﻠ ــﺔ ﻣــن اﻟر ــﻒ إﻟــﻰ اﻟﺣﺿــر ﻟﺗﺑﻠــﻎ ﻧﺣــو  %16.9ﻓــﻲ ﺣــﯾن
ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺟﯾـزة ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺑﻠﻐــت ﻧﺳـ ﺔ اﻟﻔﻘــر ﺑﻬــﺎ ﻧﺣــو  ،% %32.3ﺣﯾــث ﺑﻠﻐــت ﻧﺳـ ﺔ اﻟﻬﺟــرة اﻟداﺧﻠ ــﺔ
إﻟﯾﻬﺎ ﻧﺣو  ،%13.5ﺛم ﺟــﺎءت ﻣﺣﺎﻓظــﺔ اﻟﻘﻠﯾو ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺑﻠﻐــت ﻧﺳـ ﺔ اﻟﻔﻘــر ﺑﻬــﺎ ﻧﺣــو  ،%22.3ﺣﯾــث ﺑﻠﻐــت
ﻧﺳ ﺔ اﻟﻬﺟـرة ﺑﻬﺎ ﻧﺣو  ،%12.8و ﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺑ ﺎﻧــﺎت اﻟﺟــدول اﻟﺳــﺎﺑ ارﺗﻔــﺎع ﻧﺳـ ﺔ اﻟﻬﺟــرة اﻟداﺧﻠ ــﺔ ﺷـ ﻞ ﻋــﺎم ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﻓظــﺎت

اﻟوﺟﻪ اﻟ ﺣـر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟوﺟﻪ اﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺿﺎءل ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻧﺳ ﺔ ،ﺣﯾــث ﺗــرﺗﻔﻊ ﻓــﻲ ﺗﻠــك اﻷﺧﯾــرة ﻧﺳـ ﺔ اﻟﻔﻘــر وﻣــن
ﺛم ﻋدد اﻟﻔﻘراء ،وذﻟك ﺑﺧﻼف ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟوﺟﻪ اﻟ ﺣـر اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺧﻔض ﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻘر ﺑﻬﺎ.

ﺛﺎﻟ ًﺛــﺎ -ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ﻧﺳ ـ ﺔ اﻟﻔﻘــر ﻓــﻲ ﻣﺻــر وﻋــدد اﻷﺳــر وﻣﺗوﺳــط ﺣﺟــم اﻷﺳــرة اﻟﻣﻌ ﺷ ـ ﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو
ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻣﻬور ﺔ:

ﺟدول رﻗم )(6

ﻋدد اﻷﺳر وﻣﺗوﺳط ﺣﺟم اﻷﺳرة اﻟﻣﻌ ﺷ ﺔ ﻟﺣﺿر ور ﻒ اﻟﺟﻣﻬور ﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت
ﺳوﻫﺎج
ﻗﻧﺎ
أﺳوان
اﻷﻗﺻر
اﻟ ﺣـر اﻷﺣﻣر
اﻟواد اﻟﺟدﯾد
ﻣطروح
ﺷﻣﺎل ﺳﯾﻧﺎء
ﺟﻧوب ﺳﯾﻧﺎء
اﻟﻐر ﺔ
اﻟﻣﻧوﻓ ﺔ

ﻋدد اﻷﺳر
818553
632882
269899
99811
61423
42889
60030
74489
23546
995746
769451

ﻋدد اﻷﻓراد ﺎﻷﺳر
3737171
2992392
1176217
449790
233438
183493
319897
340737
86419
4001199
3260097
18

ﻣﺗوﺳط ﺣﺟم اﻷﺳرة اﻟﻣﻌ ﺷ ﺔ
4.6
4.7
4.4
4.5
3.8
4.3
5.3
4.6
3.7
4
4.2

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت
اﻟ ﺣﯾـرة
اﻹﺳﻣﺎﻋﯾﻠ ﺔ
اﻟﺟﯾـزة
ﺑﻧﻰ ﺳو ﻒ
اﻟﻔﯾوم
اﻟﻣﻧ ﺎ
أﺳﯾو
اﻟﻘﺎﻫرة
اﻹﺳ ﻧدرﺔ
ﺑورﺳﻌﯾد
اﻟﺳو س
دﻣ ﺎ
اﻟدﻗﻬﻠ ﺔ
اﻟﺷرﻗ ﺔ
اﻟﻘﻠﯾو ﺔ
ﻔر اﻟﺷﯾﺦ

ﻋدد اﻷﺳر
1094141
227713
802402
495687
562847
910529
729302
1783335
1071582
141982
122431
283944
1264276
1261502
1043785
614392

ﻋدد اﻷﻓراد ﺎﻷﺳر
4743845
949048
3115139
2286368
2505725
4150397
3417695
6687961
4099348
559581
508306
1094305
4974545
5343086
4242956
2613739

ﻣﺗوﺳط ﺣﺟم اﻷﺳرة اﻟﻣﻌ ﺷ ﺔ
4.3
4.2
3.9
4.6
4.5
4.6
4.7
3.8
3.8
3.9
4.2
3.9
3.9
4.2
4.1
4.3

اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣر ز ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء – ﻣر ز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

و وﺿــﺢ اﻟﺷ ـ ﻞ اﻟﺑ ــﺎﻧﻲ اﻵﺗ ــﻲ ﻣﺗوﺳــط ﺣﺟــم اﻷﺳ ـرة اﻟﻣﻌ ﺷ ـ ﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو ﻣﺣﺎﻓظــﺎت اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ وذﻟــك ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو

اﻵﺗﻲ:

اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑ .
اﻟﻣﺻدر:
ً

ﺷ ﻞ رﻗم ) (6ﻣﺗوﺳط ﺣﺟم اﻷﺳرة اﻟﻣﻌ ﺷ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻣﻬور ﺔ

ﺣﯾث ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺑ ﺎﻧــﺎت اﻟﺟــدول واﻟﺷـ ﻞ اﻟﺑ ــﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺿــﺢ ،أن ﻣﺗوﺳــط ﺣﺟــم اﻷﺳـرة اﻟﻣﻌ ﺷـ ﺔ ﺑﻠــﻎ أﻗﺻــﺎﻩ ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﻓظــﺔ
ﻣط ــروح ﻟﯾﺑﻠ ــﻎ ﻧﺣ ــو  ،5.3ﺣﯾ ــث ﺑﻠ ــﻎ ﻋ ــدد اﻷﺳ ــر ﻓ ــﻲ ﺗﻠ ــك اﻟﻣﺣﺎﻓظ ــﺔ ﻧﺣ ــو  60030ﺑﯾﻧﻣ ــﺎ ﺑﻠ ــﻎ ﻋ ــدد اﻷﻓـ ـراد ﺎﻷﺳـ ـرة ﻧﺣ ــو

 ،319897ﺛم ﺟﺎءت ﻌد ذﻟك ﻣﺣﺎﻓظﺗﺎ ﺑﻧــﻰ ﺳــو ﻒ وﺷــﻣﺎل ﺳــﯾﻧﺎء ﻟﯾﺑﻠــﻎ ﻣﺗوﺳــط ﺣﺟــم اﻷﺳـرة اﻟﻣﻌ ﺷـ ﺔ ﻧﺣــو  4.7ﺣﯾــث ﺑﻠــﻎ

ﻋـ ــدد اﻷﺳـ ــر ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺗ ـ ــرﺗﯾب ﻧﺣـ ــو  ،74489 ،495687ﺑﯾﻧﻣـ ــﺎ ﺑﻠـ ــﻎ ﻋـ ــدد اﻷﻓ ـ ـراد ﺎﻷﺳ ـ ـرة ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺗ ـ ــرﺗﯾب ﻧﺣـ ــو ،2286368
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 ،340737ﺛم ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﻓظــﺔ اﻷﻗﺻــر ﻌــد ذﻟــك ﻟﺗﺳــﺟﻞ ﻣﺗوﺳــط ﺣﺟــم ﻣﻌ ﺷــﺔ ﻟﻸﺳـرة ﺑﻠــﻎ ﻧﺣــو  ،4.5ﺣﯾــث ﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻷﺳــر

ﺑﻬــﺎ ﻧﺣــو  ،99811وﻋــدد اﻷﻓـراد ﺎﻷﺳـرة ﻧﺣــو  ،449790ﺛــم ﺟــﺎءت ﻣﺣﺎﻓظﺗــﺎ اﻟ ﺣﯾــرة واﻟـواد اﻟﺟدﯾــد ﻟﺗﺳــﺟﻞ ﻣﺗوﺳــط ﺣﺟــم

ﻣﻌ ﺷﻲ ﻟﻸﺳرة ﺑﻧﺣو  ،4.3ﺣﯾث ﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻷﺳــر ﻓــﻲ ﻠﺗــﺎ اﻟﻣﺣــﺎﻓظﺗﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــرﺗﯾب ﻧﺣــو  ،42889 ،1094141ﺣﯾــث ﺑﻠــﻎ

ﻋدد اﻷﻓراد ﺎﻷﺳرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗـرﺗﯾب  ،183493 ،4743845ﺛم أﺧذ ﻣﺗوﺳط ﺣﺟم اﻷﺳرة اﻟﻣﻌ ﺷ ﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو

ﺎﻗﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﺣﺗـﻰ ﺑﻠﻎ أدﻧﻰ ﻗ ﻣـﺔ ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﺟﻧــوب ﺳــﯾﻧﺎء ﺣﯾــث ﺑﻠــﻎ ﻧﺣــو  ،3.7ﺣﯾــث ﯾــرﺗﻔﻊ ﻋــدد اﻷﺳــر
ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻧﺣو  ،23546ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻷﻓراد ﺎﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻧﺣو .86419

ار ًﻌﺎ -ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧﻞ اﻟﺳﻧو ﻟﻸﺳــرة واﻟﻧﺳـ ﺔ اﻟﻣﺋو ــﺔ ﻟﻺﻧﻔــﺎق اﻟﺳــﻧو ﻟﻸﺳــرة ﻋﻠــﻰ ﺧــدﻣﺎت
اﻟرﻋﺎ ﺔ اﻟﺻﺣ ﺔ واﻟﺗﻌﻠ م ﺣﺿر ور ﻒ اﻟﺟﻣﻬور ﺔ:
وﯾوﺿــﺢ اﻟﺟــدول واﻟرﺳــم اﻟﺑ ــﺎﻧﻲ اﻵﺗــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ﻣﺗوﺳــط اﻟــدﺧﻞ اﻟﺳــﻧو ﻟﻸﺳـرة واﻟﻧﺳـ ﺔ اﻟﻣﺋو ــﺔ ﻟﻺﻧﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﺧــدﻣﺎت
اﻟرﻋﺎ ﺔ اﻟﺻﺣ ﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات ) (2013/2012 ،2011/2010 ،2009/2008 ،2005/2004وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:
ﺟدول رﻗم )(7

ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧﻞ اﻟﺳﻧو ﻟﻸﺳرة واﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺋو ﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎ ﺔ اﻟﺻﺣ ﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات
)(2013/2012 ،2011/2010 ،2009/2008 ،2005/2004

اﻟﺳﻧﺔ
2005 / 2004
2009/ 2008
2011 / 2010
2013 / 2012

ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧﻞ اﻟﺳﻧو
ﻟﻸﺳرة
13457.9
20254.1
25352.7
30491.7

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺳﻧو ﻟﻸﺳرة ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت
اﻟرﻋﺎ ﺔ اﻟﺻﺣ ﺔ
%4
%6.4
%8.1
%9.2

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺳﻧو ﻟﻸﺳرة
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠ م
%3.2
%3.4
%3.9
%4

اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣر ز ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء – ﻣر ز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

وﺗوﺿﺢ اﻷﺷ ﺎل اﻟﺑ ﺎﻧ ﺔ اﻵﺗ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧﻞ اﻟﺳﻧو ﻟﻸﺳرة واﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺋو ــﺔ ﻟﻺﻧﻔــﺎق اﻟﺳــﻧو ﻟﻸﺳـرة ﻋﻠــﻰ

ﻞ ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎ ﺔ اﻟﺻﺣ ﺔ واﻟﺗﻌﻠ م وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:

اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑ رﻗم ).(7
اﻟﻣﺻدر:
ً

ﺷ ﻞ رﻗم ) (7ﺗطور ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧﻞ اﻟﺳﻧو ﻟﻸﺳرة
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑ رﻗم )(7
اﻟﻣﺻدر:
ً

ﺷ ﻞ رﻗم ) (8اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺋو ﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﺳﻧو ﻟﻸﺳرة اﻟﻣﺻر ﺔ ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎ ﺔ اﻟﺻﺣ ﺔ

اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم ).(7
اﻟﻣﺻدر:
ً

ﺷ ﻞ رﻗم ) (9ﻧﺳ ﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺳﻧو ﻟﻸﺳرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠ م ﻓﻲ ﻣﺻر

ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟــدول اﻟﺳــﺎﺑ رﻗــم ) ،(7و ــذﻟك اﻷﺷـ ﺎل اﻟﺑ ﺎﻧ ــﺔ اﻟــﺛﻼث واﻟﺗــﻲ ﺗﻌ ــس ﺑ ﺎﻧــﺎت ﻫــذا اﻟﺟــدول ﺷـ ﻞ ﻣ ﺳــط،
أﻧﻪ ﻣﻊ زﺎدة ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧﻞ اﻟﺳﻧو ﻟﻸﺳرة ﻓﻲ ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ط ﻘﺎ ﻟﻠﺗﻌداد اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﻠﻐــت اﻟﻧﺳـ ﺔ

اﻟﻣﺋو ﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﺳــﻧو ﻟﻸﺳـرة ﻋﻠــﻰ ــﻞ ﻣــن ﺧــدﻣﺎت اﻟرﻋﺎ ــﺔ اﻟﺻــﺣ ﺔ واﻟﺗﻌﻠـ م ،ﻓﻔــﻲ ﻋــﺎم  2005/2004ﺑﻠــﻎ ﻣﺗوﺳــط اﻟــدﺧﻞ

اﻟﺳﻧو ﻟﻸﺳرة ﻧﺣو  13457.9ﺟﻧ ﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟك ﺑﻠﻐت ﻧﺳ ﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎ ﺔ اﻟﺻﺣ ﺔ ﻧﺣــو  %4ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺑﻠﻐــت

ﻧﺳ ﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠ م ﻧﺣو  ،% 3.2ﺛم ﻼﺣظ أﻧﻪ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧﻞ ارﺗﻔﻌت ﻧﺳ ﺔ اﻹﻧﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ــﻞ ﻣــن ﺧــدﻣﺎت
اﻟرﻋﺎ ﺔ اﻟﺻﺣ ﺔ واﻟﺗﻌﻠ م ﻟﺗﺑﻠﻎ ﺗﻠك اﻟﻧﺳ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗـرﺗﯾب ﻧﺣو  ،% 3.4 ،%6.4وﻓﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗــزاﯾد ﻣﺗوﺳــط اﻟــدﺧﻞ

اﻟﺳﻧو ﻓﻲ ﻋﺎم  2011/2010ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻧﺣو  25352.7ﺟﻧ ﻪ ﺑﻠــﻎ اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﺳــﻧو ﻋﻠــﻰ ﺧــدﻣﺎت اﻟرﻋﺎ ــﺔ اﻟﺻــﺣ ﺔ واﻟﺗﻌﻠـ م ﻋﻠــﻰ
ﺿﺎ ارﺗﻔﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺳﻧو ﻋﻠﻰ ــﻞ ﻣــن ﺧــدﻣﺎت اﻟرﻋﺎ ــﺔ اﻟﺻــﺣ ﺔ واﻟﺗﻌﻠـ م ﻟﯾﺑﻠــﻎ ﻋﻠــﻰ
اﻟﺗـرﺗﯾب ﻧﺣو  ،%3.9 ،%8.1و ذﻟك أ ً
اﻟﺗـرﺗﯾب ﻧﺣو  %4 ،%9.2ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗـزاﯾد ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧﻞ اﻟﺳﻧو ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻧﺣو  30491.7ﺟﻧ ﻪ ﻋﺎم .2013/2012
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دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻟﻠﻔﺳﺎد واﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر...

اﻟﻣﺣور اﻟ ار ﻊ -اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺣﻠول اﻟﻣﻘﺗـرﺣﺔ ﻟﻣﺣﺎر ﺔ اﻟﻔﻘر ﻣــن ﻧﺎﺣ ــﺔ وﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻔﺳــﺎد ﺷﺗـــﻰ أﺷـ ﺎﻟﻪ ﻣــن ﻧﺎﺣ ــﺔ

أﺧـر :

 -1اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ:
أ-

ـر ﺣﯾو ــﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾ ـ اﻻزدﻫــﺎر واﻻﺳــﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻــﺎد وﻣــن ﺛــم اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ
ﻌﺗﺑ ــر اﻟﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺳــﺎد ﻓــﻲ ﻣﺻــر أﻣـ ًا

ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻔﻘر ﺷﺗـﻰ أﻧواﻋﻪ.

ب -ﺗﺳﺟﻞ ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺻﻌﯾد أﻋﻠﻰ ﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻔﻘر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟوﺟﻪ اﻟ ﺣـر و ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻷﺧـر ﻓﻲ ﻣﺻــر،
اﻷﻣر اﻟذ ﻗد ﯾـرﺟﻊ إﻟﻰ ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ ﻓرص اﻟﻌﻣﻞ ﺎﻟﺷ ﻞ اﻟذ ﯾدر ﻋﺎﺋدا ﻋﻠﻰ ﻣواطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺎت اﻷوﻟــﻰ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ
ﺎﻟﺛﺎﻧ ﺔ.
ج -ﻣ ــن اﻟﻘــول ــﺄن ﻋــدم ﺗﻧﺎﺳــب اﻟــدﺧﻞ ﻣــﻊ ﺗﻛــﺎﻟﯾﻒ اﻟﻣﻌ ﺷــﺔ وارﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﺳــﻠﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺿــرورﺔ ﻣﺛــﻞ ﺳــﺑ ﺎ
ﻟﺗﻔﺷﻰ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﺟﺳد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻر .

د -ﺗﻣﺛــﻞ ﻣ ﺎﻓﺣــﺔ وﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻔﻘــر واﻧﺧﻔــﺎض ﻣﺳــﺗو اﻟﻣﻌ ﺷــﺔ ﺧطــوة ﺣﺎﺳــﻣﺔ وﺟــﺎدة ﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺗﺻــد ﻟﻠﻔﺳــﺎد ،وﻟﻛــن ﻣــﻊ
ـر ﻏﺎ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺻــﻌو ﺔ ﻟﻛﻧــﻪ ﻟـ س ﻣﺳــﺗﺣ ﻼ ﻓــذﻟك ﻌﺗﻣــد
اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗ ﺎر أن ﻣواﺟﻬﺔ وﻣ ﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻣﺻر أﻣـ ًا

ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻر وﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ووﻋ ﻪ ٕوادراﻛﻪ اﻟﻛﺎﻣﻞ ﻟﺣﺟم ﻫذﻩ اﻟﻣﺷ ﻠﺔ.
ه -ﺷ ـ ﻞ اﻟﻔﺳــﺎد اﻟﻣﺷــ ﻠﺔ اﻷﻛﺛ ــر ﺧطــورة واﻟﺗـــﻲ ﻗوﺿــت وأﺿــﻌﻔت ﻗــدرة اﻟدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾــ ﺗﻧﻣ ــﺔ وﺗﻘــدم ﻟﻘطﺎﻋــﺎت
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻷرﻌﺔ اﻷﺧﯾـرة وﻫو أﺣد أﻫم أﺳ ﺎب اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر.

و -ﻌﺗﺑ ــر اﻟﻔﺳــﺎد ﻓــﻲ ﻣﺻــر ﺳــﺑ ﺎ رﺋ ﺳ ـﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣﺷ ـ ﻼت اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ اﻟﻛﺑ ــر اﻟﺗ ــﻲ ﻌــﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬــﺎ اﻻﻗﺗﺻــﺎد
اﻟﻣﺻر واﻟﺗـﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ﺗـزاﯾد اﻟﻌﺟـز ﺎﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺻرﺔ وﻣن ﺛم ﺗﻔــﺎﻗم ﺣﺟــم اﻟــدﯾن

اﻟﻌــﺎم اﻟﻣﺣﻠــﻰ واﻟﺧﺎرﺟ ــﻲ ﻟﺗﻣو ــﻞ ذﻟــك اﻟﻌﺟ ــز و ــذﻟك ﺗ ــراﺟﻊ ﻔــﺎءة وﺟــودة اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺣ وﻣ ــﺔ ،ﻓﺿ ـﻼً ﻋــن ﻏ ــﺎب

اﻟﻌداﻟــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ﺑــﯾن ﺷ ـراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ واﺗﺳــﺎع اﻟﻔﺟــوة ﺑﯾﻧﻬــﺎ وﺗﻼﺷــﻰ اﻟط ﻘــﺔ اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ إﻟــﻰ ﺣــد ﻣــﺎ وﻏﯾ ــرﻫﺎ ﻣــن
اﻟﻣﺷ ﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ.
ز -ارﺗﻔﺎع ﻧﺳ ﺔ اﻟﻬﺟـرة اﻟداﺧﻠ ﺔ ﺷ ﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟوﺟﻪ اﻟ ﺣـر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟوﺟﻪ اﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺿــﺎءل
ﻓﯾﻬــﺎ ﺗﻠــك اﻟﻧﺳـ ﺔ ،ﺣﯾــث ﺗــرﺗﻔﻊ ﻓــﻲ ﺗﻠــك اﻷﺧﯾــرة ﻧﺳـ ﺔ اﻟﻔﻘــر وﻣــن ﺛــم ﻋــدد اﻟﻔﻘـراء ،وذﻟــك ﺑﺧــﻼف ﻣﺣﺎﻓظــﺎت اﻟوﺟــﻪ
اﻟ ﺣـر اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺧﻔض ﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻘر ﺑﻬﺎ.
ح -أن ﻧﺳ ـ ﺔ اﻟﻔﻘــر ﻓــﻲ ﻣﺻــر ﻧﺳ ـ ﺔ ﻻ ﺳــﺗﻬﺎن ﺑﻬــﺎ ،وﻟﻘــد أظﻬــرت ﻌــض اﻟد ارﺳــﺎت ،أن ﻣﺳــﺗو اﻟﻣﻌ ﺷــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣﺿــر
أﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟر ــﻒ ،ﻣــﺎ إن اﻟﻔﻘــر أﻗــﻞ اﻧﺗﺷــﺎ ار ﻓــﻲ اﻟﺣﺿــر و ــﺎﻟرﻏم ﻣــن ذﻟــك ﻓــﺈن ﺷــدة اﻟﻔﻘــر واﻟﺗﻔــﺎوت ﻓــﻲ ﺗوز ــﻊ
اﻟدﺧول أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺣﺿر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟر ــﻒ ،ﻣــﺎ ﯾﺗــر ز اﻟﻔﻘـر ﻓــﻲ اﻟوﺟــﻪ اﻟﻘﺑﻠــﻲ ﻋﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﻓظــﺎت اﻟوﺟــﻪ اﻟ ﺣــر ،

وﻣــن اﻟﻣﻼﺣــظ أن ﻣﺣــدود اﻟــدﺧﻞ ﻘوﻣــﺎ ﺑﺈﻧﻔــﺎق ﻧﺳـ ﺔ أﻛﺑــر ﻣــن دﺧﻠﻬــم ﺗﺗــراوح ﻣــﺎ ﺑــﯾن  %57و %64ﻋﻠــﻰ اﻟﻣـواد
اﻟﻐذاﺋ ﺔ.

 -2اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻘﺗـرﺣﺔ ﻟﻣﺣﺎر ﺔ اﻟﻔﻘر ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺷﺗـﻰ أﺷ ﺎﻟﻪ ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ أﺧـر :
ﯾﻬدف ﻫذا اﻟ ﺣث إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ ﻋدد ﻣن اﻷﻫداف ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﻟ ﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾ ﺗﻠك اﻷﻫداف:
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

أ -ﻣ ﺎﻓﺣﺔ وﻣﺣﺎر ﺔ اﻟﻔﻘر:

ﺣﯾث إﻧﻪ ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن وﺿﻊ ﺣﻠول ﻟﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر ،ﻓﺈن ﺗواﻓر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻻ ﺗﺑدو ﻫﻲ اﻟﻌﺎﺋ اﻟـرﺋ س،

ﻓﻘد أﺛﺑت ﺧﺑـراء اﻟﺻﻧدوق اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣ ــﺔ أن اﻟﻣﻌــروض ﻣــن اﻷﻣـوال ﯾــز د ﻋﻠــﻰ اﻟطﻠــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ أﻣــﺎ اﻟﻌــﺎﺋ اﻟـرﺋ س ﻓﯾﺗﻣﺛــﻞ

ﻓﻲ ﻣﺣدود ﺔ ﻗدرات اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺣ وﻣ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟوﺻــول إﻟــﻰ اﻟﻔﻘـراء ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﻣﺣﻠــﻰ ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻻﻧﺧﻔــﺎض اﻟﻧﺳﺑــﻲ
ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾـر اﻟﺣ وﻣ ﺔ اﻟﺗـﻲ ﻟــدﯾﻬﺎ اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺑــراﻣﺞ اﻟﻣﺑﺗﻛـرة اﻟﺗــﻲ ﯾﺛﺑــت ﻧﺟﺎﺣﻬــﺎ وﻣــد ﺟـدواﻫﺎ ،وﻣــن ﺛــم
ﻣ ن ﻣﺣﺎرﺔ وﻣ ﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﻟ ﺎت واﻟﺗـﻲ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ:
 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺻول اﻟدﻋم ﻓﻘط ﻟﻣﺳﺗﺣﻘ ﻪ ،ﺣﯾث ﻻ ﺳﺗﻔﯾد ﻣن ذﻟك اﻟدﻋم ﺳو اﻟط ﻘــﺎت اﻟﻔﻘﯾــرة ﻓﻘــط ﺣﯾــث إن ﻫﻧــﺎك
ﻌض ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ذو اﻟدﺧﻞ اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﺣﺗـﻰ اﻵن ﻣن إﺟـراءات اﻟدﻋم رﻏم ﺟﻬود اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.
 اﻟﻌﻣــﻞ ﺻــﻔﺔ داﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗــدﻋ م اﻟﻧﻣــو اﻻﻗﺗﺻــﺎد ودﻓــﻊ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗﻧﻣ ــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ ،ﺣﯾــث ﺛﺑــت ﺎﻟﺗﺟــر ﺔ أن اﻟﻘــدر
اﻟﻣﺗﺣﻘ ﻣن ﺗﺧﻔ ض اﻟﻔﻘر واﻟﻣﺻﺎﺣب ﻟﻣﺳﺗو ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻧﻣو ﻣ ن أن ﯾﺧﺗﻠﻒ ﺷ ﻞ ﺟوﻫر ﻣن ﺑﻠد إﻟﻰ آﺧــر،
ﺑﻞ و داﺧﻞ ﻧﻔس اﻟدوﻟﺔ وذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠــﻰ طﺑ ﻌــﺔ اﻟﺳ ﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺗ ﻌــﺔ واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ،وﻣــن ﺛــم ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﻧ ﻐــﻲ ﻣ ارﻋــﺎة
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣﻞ أﺛﻧﺎء ﺻ ﺎﻏﺔ اﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻬدف ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر وﻫﻲ:


ﯾﻧ ﻐﻲ أن ﺗﻬدف اﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ واﻟﻣﺎﻟ ﺔ إﻟــﻰ ﺗﺧﻔـ ض ﻣﻌــدﻻت اﻟﺗﺿــﺧم ،ﺣﯾــث إن اﺳــﺗﻣرار ارﺗﻔــﺎع اﻷﺳــﻌﺎر



أﺻ ﺢ ﻋﺎﺋًﻘﺎ أﻣﺎم ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وزﺎدة اﻟﺗﻬﻣ ش ﻟﻠط ﻘﺔ اﻟﻔﻘﯾـرة.
ﯾﻧ ﻐﻲ أن ﺗﻬدف اﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﺗﺟﺎرة وﺳﻌر اﻟﺻرف إﻟﻰ زﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟﻣﺻرﺔ ﻓــﻲ
اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ.



ﺿرورة اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﻓﺳﺎح اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم ﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓــﻲ ﻣﺻــر ﻟﻣــﺎ ﻟﻬــذا ﻣــن أﺛــر
إﯾﺟﺎﺑـﻲ ﻋﻠﻰ ﻔﺎءة وﺟودة ﺗﻘد م اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ واﻟﺻﺣ ﺔ ﻟﻠﻔﻘراء ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.



ﺿــرورة اﻟﻌﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗوﺳــﻊ ﻓــﻲ إﻧﺷــﺎء اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾــرة واﻟﻣﺗوﺳــطﺔ ،وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼ ل ﺗﺳــﻬﯾﻞ إﺟــراءات
ﻣﻧﺢ اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟﻼزم ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺟﺎر ــﺔ ،ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻧﺷــر اﻟـوﻋﻲ ﻋــن اﻟﻔــرص اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻬــذﻩ
اﻟﻣﺷ ــروﻋﺎت ﻓ ــﻲ اﻷﺳـ ـواق ﻓ ــﻲ ﻣﺣﺎوﻟ ــﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾـ ــر ﻓ ــر اﻟﻔﺋ ــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ اﻟﻣﺻ ــر ﺗﺟ ــﺎﻩ اﻟﺗوظ ــﻒ
ﺎﻟﺣ وﻣﺔ وﺿرورة ﻗ ﺎﻣﻬم ﻣ ﺎدرات ﻣﺗﻌددة ﻣن أﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﻐﯾـرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ.



ﺿرورة اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟ ﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾـر اﻟزراﻋ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطــﺎع اﻟر ﻔــﻲ ﻣﻣــﺎ ﯾﺗطﻠــب ﻣﻌــﻪ
ﺗطﺑﯾـ ـ اﻟﺣـ ـواﻓز واﻹﻋﻔـ ــﺎءات اﻟﺿـــرﺑ ﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣـــﺔ ﻟﻠﻣﺷ ــروﻋﺎت اﻟﺗ ـ ــﻲ ﯾـــﺗم إﻧﺷـ ــﺎﺋﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻣـ ــدن اﻟﺟدﯾـ ــدة ﻋﻠـ ــﻰ
اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻏﯾـر اﻟزراﻋ ﺔ اﻟﻣﺧطط ﻹﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرﻒ اﻟﻣﺻر .



اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺟذب اﻟﻣز ــد ﻣــن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات ﻓــﻲ رأس اﻟﻣــﺎل اﻟ ﺷــر ﻣــن أﺟــﻞ ﺗﻌز ــز اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﻟﻠﻔﻘـراء ﻣـﺎ
ﻌﻧﻰ اﻟﻣزد ﻣــن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﻠـ م واﻟﺗــدرب واﻟﺻــﺣﺔ و ﺗﺣﻘـ ذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻘﻠﯾــﻞ ﻣﻌــدﻻت اﻟﺗﺳــرب ﻣــن

اﻟﺗﻌﻠ م ﻣﻊ ﺿرورة إﻟﻐــﺎء اﻟرﺳــوم اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم ﺗﺣﺻــﯾﻠﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﻌﻠـ م اﻷﺳﺎﺳــﻲ وﺗــرﺷﯾد ﻧﻔﻘــﺎت ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﻌﻠـ م
اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﺎدة ﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺣــو اﻷﻣ ــﺔ ﻣــن أﺟــﻞ اﻟﺧــروج ﻣــن داﺋـرة اﻟﻔﻘــر اﻟﺗــﻲ
ﯾﺗوارﺛﻬﺎ ﺟﯾﻞ ﻌد آﺧـر.

 إﻋﺎدة ﺻ ﺎﻏﺔ اﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻓﻲ ﻋدة ﻣﺣﺎور رﺋ ﺳﺔ:
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دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻟﻠﻔﺳﺎد واﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر...



اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ واﻻﻟﺗـزام اﻟﺳ ﺎﺳﻲ واﻟﺣ وﻣﻲ ﺄن اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟ ﺷــرﺔ ﻫــﻲ وﺣــدﻫﺎ اﻟﻘــﺎدرة ﻋﻠــﻰ أن ﺗﺣــدث اﻟﻧﻣــو اﻻﻗﺗﺻــﺎد



ﺗطﺑﯾ ـ ـ اﻟﻼﻣر ز ـ ــﺔ اﻟﻛﺎﻣـ ــﻞ ﻓـ ــﻲ اﻟﺳـ ــﻠطﺔ واﺗﺧـ ــﺎذ اﻟﻘ ـ ـرار ٕواﻋطـ ــﺎء اﻟـ ــدور اﻟ ـ ـرﺋ س ﻟﻠﻣﺷـ ــﺎر ﺔ ﻓـ ــﻲ ﺗﺣدﯾـ ــد أﻫﻣ ـ ــﺔ



ﻗﺻــر دور اﻟﻣﻔ ــرن واﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﯾن ﻓــﻲ اﻟﺗﻧﻣ ــﺔ ﻓــﻲ ﻋــرض ﻣﺳــﺎرات اﻟﺗﻧﻣ ــﺔ واﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻓــﻲ دﻗــﺔ اﻟﺗﺷــﺧ ص

ﺗﺗـرﺟم ﻓﻲ ﺻورة إﻋﺎدة ﺗوزﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻟﺗﺣﻘﯾ اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟ ﺷرﺔ.

اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻷﻓراد ﻞ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺣﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌ ﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺎﻟﺣـر ﺔ واﻟد ﻣوﻗراط ﺔ.

ﻷﻧواع وأ ﻌﺎد وﺣﺟم اﻟﻣﺷ ﻼت.


ﻻ ﺗﺗﺣﻘ اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟ ﻘﺎء اﻟﻣرﺗﻛزة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟ ﺷرﺔ إﻻ ﺑﺑﻧﺎء ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎت ﻣﺣﻠ ــﺔ ﺗﺗﺳــم
ﺄﻧﻬــﺎ ﺛ ﻔــﺔ اﻟﻌﻣــﻞ ،ــﻒء ﻓــﻲ اﺳــﺗﺧدام اﻟطﺎﻗــﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿــﺔ اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾﻒ ﻏﯾـ ـر ﻣﻠوﺛــﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋــﺔ وﺗــؤد ﻟرﻓــﻊ إﻧﺗﺎﺟ ــﺔ
ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣدودة وﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑ ﻌ ﺔ.



ﺗﻌــدﯾﻞ أﺳــﺎﻟﯾب إدارة اﻟﻣﯾ ــزاﻧ ﺎت اﻟﺣ وﻣ ــﺔ واﻹﻧﻔــﺎق اﻟﻌــﺎم ﻣــﻊ إﻋــﺎدة ﺟدوﻟــﺔ اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﻌــﺎم ﻹﺣــداث ﺗ ـوازن ﺑــﯾن

اﻟﻣﻧﺎط اﻟﻔﻘﯾـرة )وأﻏﻠﺑﻬﺎ رﻔ ﺔ( واﻟﻣﻧﺎط اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟدﺧﻞ )أﻏﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣدن اﻟﻛﺑـر واﻟﻌواﺻم( ﻓﻘد ﺑﯾﻧــت اﻟد ارﺳــﺎت
أن اﻟﻣــدن اﻟرﺋ ﺳــﺔ ﻓــﻲ اﻟــدول اﻟﻔﻘﯾ ــرة ﯾﺧﺻــص ﻟﻬــﺎ  %80ﻣــن إﻧﻔــﺎق اﻟﺧــدﻣﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﺻ ــﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠ ـ م وﻣ ــﺎﻩ
اﻟﺷرب اﻟﻧﻘ ﺔ.
ب -ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺷﺗـﻰ أﺷ ﺎﻟﻪ:
ﺣﯾث ﻣ ن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺷﺗـﻰ ﺻورﻩ وأﺷ ﺎﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل اﺗﺧﺎذ ﻋدد ﻣن اﻹﺟـراءات اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻹﺟـراءات:
 ﺗﻔﻌﯾــﻞ اﻷﺟﻬ ـزة اﻟرﻗﺎﺑ ــﺔ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻔﺳــﺎد ﻓــﻲ اﻟﺟﻬــﺎز اﻹدار ﻟﻠدوﻟــﺔ ،و ــذﻟك ــﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ.

و ﻣ ن ﺗﺣﻘﯾ ﻫــذا اﻟﻬــدف ﻣــن ﺧــﻼل اﺳــﺗ ﻌﺎد ﻗ ــﺎدات اﻹدارة اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟﺗــﻲ ﺗوﻟــت ﻣﻧﺎﺻــﺑﻬﺎ ﻌﯾـ ًـدا ﻋــن ﻣﻌ ــﺎر اﻟﻛﻔــﺎءة،
ﻣﻊ ﺿرورة اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷﺎﻣﻞ واﻟﺣﻘ ﻘﻲ ﻟﻬﺎ.

 اﻟﻌﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣﻧــﻊ اﻟﺗﻬــرب اﻟﺿر ﺑــﻲ واﻟﺟﻣر ــﻲ ﻣــن ﺧــﻼل إﺣ ــﺎم رﻗﺎ ــﺔ اﻷﺟﻬـزة اﻟﺿــرﺑ ﺔ واﻟﺟﻣر ــﺔ ﻣــﺎ ﯾــؤد إﻟــﻰ
ﻣﻧﻊ إﻫدار اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم.
 ﺿرورة اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟدﯾﻧﻲ ﻣن أﺟﻞ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳﺎد اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟذ ﻫو ﻓــﻲ ﺣﻘ ﻘــﺔ اﻷﻣــر
ﻣﻧﺎخ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻛﺎﻓﺔ أﺷ ﺎل اﻟﻔﺳﺎد اﻷﺧـر .
 ﺿــرورة اﻟﻌــودة إﻟــﻰ ﺗــرﺳﯾﺦ اﻟﻣ ــﺎدئ اﻟﻣﺿــﺎدة ﻟﻠﻔﺳــﺎد ﺎﻟﻧ ازﻫــﺔ واﻟﺷــﻔﺎﻓ ﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻘــدوة اﻟﺣﺳــﻧﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــﻞ ﺳ ـواء
أﻛﺎن ﻗطﺎﻋﺎ ﺧﺎﺻﺎ أم ﻋﺎﻣﺎ.
 ﺿرورة ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺷﺗـﻰ أﺷ ﺎﻟﻪ ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺣـزم وﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻫﻞ ﺣﺗـﻰ ﻻ ﺻ ﺢ اﻟﻔﺳﺎد ﻋﺎدة ﻣﺷروﻋﺔ ﻣﺎ ﺿــر
ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟط ﻘﺎت اﻟﻔﻘﯾـرة.
 وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن ﺗﺟﯾـز اﻟﻛﺷﻒ ﻋن ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻷﺟﻧﺑ ﺔ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن دوﻟ ﺔ ﻣﻧظﻣﺔ
ورادﻋﺔ ﻟﻌﻣﻠ ﺎت ﻏﺳﯾﻞ اﻷﻣوال.
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اﻟﻣراﺟﻊ
: ﻣراﺟﻊ ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ-أو ًﻻ
. اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ: واﺷﻧطن." اﻟﻔﻘر: " اﻟﺗﻧﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم،(1990) ، اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ
.(436)  اﻟﻌدد رﻗم،"  " اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ ﻟﻠﻔﺳﺎد.(2013) . ﻋﻠﻰ ﺣﺳن، اﻟﺳﻌدﻧﻲ
 ﻣ ــﺔ." ﻣﺟﻠــﺔ اﻟﺟز ـرة. "د ارﺳــﺔ اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﺳـ ﺎﻧ ﺔ واﻧﻌ ﺎﺳــﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘـ م اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ،(2008)  ﺗﻘر ــر اﻟﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟ ﺷــرﺔ ﻋــن ﻣﺻــر
.اﻟﻣ رﻣﺔ

،2009 ،2008 ،2007 ،2006 ،2005  "ﺗﻘﺎر ـ ــر اﻟﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟ ﺷـ ـر ﺔ ﻟﻠﺑـ ــرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻣ ــﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣ ــم اﻟﻣﺗﺣ ــدة ﻷﻋـ ـوام. اﻷﻣ ــم اﻟﻣﺗﺣ ــدة
. ﻣوﻗﻊ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة،"2011 ،2010

، ﻣﺟﻠــﺔ اﻟــدﻓﺎع اﻟــوطﻧﻲ،" " اﻟﻔﻘر ظﺎﻫرة اﻗﺗﺻــﺎد ﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ﻣﻘﻠﻘــﺔ ﻫــﻞ ﺳــﻠﻣت ﻣﻧﻬــﺎ اﻟــدول اﻟﻌر ــﺔ؟،(2008) ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ
.(64) اﻟﻌدد رﻗم

: ﻣراﺟﻊ ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑ ﺔ-ﺛﺎﻧً ﺎ
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ABSTRACT
Poverty and its relation to all forms of corruption have been on top of topics that
have occupied the global researches like no other topic or issue. While people pay
more attention to poverty as a human phenomenon, in addition there in no country in
the world that did not experience poverty, so that it became an issue that expresses the
historical unity of any country. Corruption is a widespread phenomenon in all political
systems whether in developing or developed countries; however, it increases clearly in
the Middle East and Africa region. Corruption and lack of transparency and integrity is
a multifaceted phenomenon with economic, political and social dimensions, as
corruption disadvantages the poor disproportionately. (World Bank, 1990: 41 - 42).
Research Theme:



Poverty is a global phenomenon ever known by all the people and countries as well as
this phenomenon contribute to the creation of many problems, including malnutrition,
the spread of diseases and ignorance, hence this research should discuss the following
question: Is there a causal connection between poverty and corruption in Egypt?
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،35ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2015

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗطﺑﯾ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻣﺳﺗو اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣ وﻣ ﺔ

دراﺳﺔ ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺟدة

*

>

د .ﺳوزان ﺑﻧت ﻣﺣﻣد اﻟﻘرﺷﻲ

أ .اﺑﺗﺳﺎم ﺑﻧت ﺣﺳﯾن اﻟزﻫراﻧﻲ

ﻗﺳم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻠ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻹدارة

اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻹدار ﺔ واﻷرﺷﻔﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزز ،ﺟدة

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ

أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺟدة

اﻟﻣﻠﺧص:
أﺻ ﺣت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن أﻫم ﻣدﺧﻼت اﻟﺗطو ر واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﺣﯾث اﺳــﺗطﺎﻋت إﺣــداث ﻧﻘﻠــﺔ ﻧوﻋ ــﺔ ﻓــﻲ

ﻣﺳــﺗو أداء ﻣﺧﺗﻠــﻒ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ،ور ــط إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ــﺎﻷداء ،وﻫــذا ﻣــن اﻟﻣوﺿــوﻋﺎت اﻟﺣدﯾﺛــﺔ واﻟﺣﯾو ــﺔ ،وﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﻧطﻠـ

ﺗر ز اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻣﻔﻬــوم إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وأﻫــداﻓﻬﺎ وأﻧظﻣﺗﻬــﺎ وﻋﻣﻠ ﺎﺗﻬــﺎ ،واﻟوﻗــوف ﻋﻠــﻰ واﻗــﻊ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣ وﻣ ﺔ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺟدة.
أﻫﻣ ﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗ ﺣث ﺷ ﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ ﺗطو ر أﻧظﻣــﺔ اﻟﻌﻣــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﺣ وﻣ ــﺔ ،و ﺷـ ﻞ ﺧــﺎص ﻓــﻲ
أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺟدة .وﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﺎﻷداء اﻟﺣ ــوﻣﻲ ﻧﺣــو ﺗﺣﻘﯾـ اﻷﻫــداف ،ﻣــن ﺧــﻼل اﺳــﺗﻐﻼل أﻣﺛــﻞ ﻟﻠﻣـوارد واﻟﻘــدرات
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ .و"اﻟﻣﻌرﻓــﺔ" ﻣــن أﻫــم اﻟﻣـوارد اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ اﻟواﺟــب اﺳــﺗﻐﻼﻟﻬﺎ أﻓﺿــﻞ اﺳــﺗﻐﻼل ،وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل ﺗوﻟﯾــد اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺗﺣﺳــﯾﻧﻬﺎ

وﻣﺷﺎر ﺗﻬﺎ وﺗطﺑ ﻘﻬﺎ.

ﺗﻬــدف اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺣدﯾــد ﻣــد إدراك ﻣــوظﻔﻲ وﻣوظﻔــﺎت أﻣﺎﻧــﺔ ﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﺟــدة ﻟﻣﻔﻬــوم إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻬــﺎ

واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻧوع اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﯾن ﻣﺗطﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻋﻣﻠ ــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺗﻣﯾــز اﻷداء اﻟــوظ ﻔﻲ .وﻗــد اﺳــﺗﺧدﻣت
اﻟ ﺎﺣﺛــﺔ أداﺗـ ـﯾن ﻟﺟﻣ ــﻊ اﻟﺑ ﺎﻧ ــﺎت ﻣ ــن ﻣﺟﺗﻣ ــﻊ اﻟد ارﺳ ــﺔ اﻟ ــذ ﺗﻛ ـ ﱠـون ﻣ ــن ﺳ ــت إدارات ﻋﺎﻣ ــﺔ ﻣــن إدارات أﻣﺎﻧ ــﺔ ﻣﺣﺎﻓظ ــﺔ ﺟ ــدة.

واﺷﺗﻣﻠت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ) (165ﻣﻔردة ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻷداة اﻻﺳﺗﺑ ﺎن ﺗم اﺧﺗ ﺎرﻫﺎ طرﻘﺔ ﻋﺷواﺋ ﺔ ،ﺣﯾــث ﺷـ ﻠت ﻫــذﻩ اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﻣــﺎ
ﻧﺳــﺑﺗﻪ ) (%25ﻣــن اﻟﻣﺟﻣــوع اﻟﻛﻠــﻲ ﻷﻓ ـراد ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟد ارﺳــﺔ ،ﺣﯾــث ﺗــم ﺗوز ــﻊ ) (170اﺳــﺗﺑ ًﺎﻧﺎ ،و ﻠﻐــت اﻻﺳــﺗﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳــﺗردة

) (160اﺳــﺗﺑ ًﺎﻧﺎ ،أ ﺑﻧﺳـ ﺔ اﺳــﺗرداد  ،%94.12ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ ﻻﺳــﺗﺧدام اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣﻘــﺎ ﻼت اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ ــﺄداة ﺛﺎﻧ ــﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛــد ﻣــن
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ،وﻟﺗﺣﻘﯾـ أﻫــداف اﻟد ارﺳــﺔ ﺗــم اﺗ ــﺎع اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠــﻲ ،وﻟﻠوﺻــول إﻟــﻰ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﺗــم
اﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ) (SPSSﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺑ ﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺑ ﺎن ﻋﺑر ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎ  Pearsonوﺗﺣﻠﯾــﻞ ANOVA
و ،T.testوﻗد ﺣﻘ ﺛ ﺎﺗًﺎ داﺧﻠًﺎ ﻋﺎﻟًﺎ ،ﺣﯾث ﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ روﻧ ﺎخ أﻟﻔﺎ ) (0.980ﻟﺟﻣ ﻊ ﻓﻘرات اﻻﺳﺗﺑ ﺎن.
*

ﺗم ﺗﺳﻠم اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر  ،2013وُﻗﺑﻞ ﻟﻠﻧﺷر ﻓﻲ أﻏﺳطس .2014

 اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟدراﺳﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟدى إدارة "اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة" ﻟﻣن ﯾرﻏب ﻓﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﮫ.
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اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗطﺑﯾ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻣﺳﺗو اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ...

وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ:
 -1وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن ﻣﺗطﻠ ﺎت وﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣــن ﻧﺎﺣ ــﺔ و ــﯾن ﺗﻣﯾــز اﻷداء اﻟــوظ ﻔﻲ ﻣــن ﻧﺎﺣ ــﺔ
أﺧر ﻋﻧد ﻣﺳﺗو دﻻﻟﺔ . = 0.05
 -2وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت اﺳﺗﺟﺎ ﺎت أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﺗﻌــز ﻟﻠﺟــﻧس ،ﺣﯾــث ــﺎن ﻣﺳــﺗو اﻟدﻻﻟــﺔ
أﻗﻞ ﻣن ) (0.05وﻫﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذ ور.

 -3ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت اﺳﺗﺟﺎ ﺎت أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﺗﻌــز ﻟﻠﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ )اﻟﻌﻣــر،
اﻟﻣؤﻫﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة( ،ﺣﯾث ﺎن ﻣﺳﺗو اﻟدﻻﻟﺔ أﻛﺑر ﻣن ).(0.05
وﻗدﻣت اﻟدراﺳﺔ ﻋدة ﺗوﺻ ﺎت أﻫﻣﻬﺎ:
 -1ﺗﻌزز ﺑﻧﺎء اﻟﻣوظﻒ اﻟﺣ وﻣﻲ ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔ ر  ،وأﺳﺎس اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﻲ،وﺗﻌزز ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وﺗﻌزز اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻣﺷﺗرك.
 -2وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻓﻌﺎل وﻋﺎدل ﻟﻠﺣواﻓز واﻟﻣ ﺎﻓﺂت ﺿﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟطﺎﻗﺎت اﻟ ﺷرﺔ ،و ﺷﺟﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠــﻰ ﺗوﻟﯾــد أﻓ ــﺎر ﺟدﯾــدة
ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻣﻌرﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ورﻓﻊ ﻣﺳﺗو اﻷداء.
 -3اﺳ ــﺗﺣداث وﺣ ــدة إدار ــﺔ ﻣﺳ ــﺗﻘﻠﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻ ــﺔ ﺗظﻬ ــر ﻓ ــﻲ اﻟﻬ ــﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﻲ ،وﺗﺣ ــدد ﻣﻬﺎﻣﻬ ــﺎ ﺑﺈﻧﺷ ــﺎء اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ واﻣﺗﻼﻛﻬ ــﺎ
واﻟﻣﺷﺎر ﺔ واﻟﺧزن واﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ وﺗﻘﯾ ﻣﻬﺎ.

اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟداﻟﺔ :إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ.

اﻟﻣﻘدﻣﺔ:
ﻣ ــن اﻟﻣﻔــﺎﻫ م اﻟﺣدﯾﺛ ــﺔ ﻣﻔﻬ ــوم "اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ " وﻫ ــو أﺷ ــﻣﻞ ﻣ ــن ﻣﻔﻬ ــوم " اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺔ" ﻓــﻲ أن اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ﻫــﻲ اﻻﺳــﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛ ــﻞ
ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﺧﺑـرات واﻟﻘــدرات واﻟﻣﻬــﺎرات ﻟﻔﻬــم ٕوادراك اﻟظـواﻫر واﻷﺣــداث واﻟﺣﻘــﺎﺋ ﺑوﺿــوح أﻛﺑــر وأوﺳــﻊ ،وأﺻـ ﺣت اﻟﻣﻌرﻓــﺔ
ﻣﺻــدر ﺗﻣﯾــز اﻟﻣﻧظﻣــﺎت وأﺳــﺎس ارﺗﻘﺎﺋﻬــﺎ وﻧﺟﺎﺣﻬــﺎ ،ﻻﺳـ ﻣﺎ أن اﻟــﺗﻌﻠم أﺻـ ﺢ ﻣــن أﻫــم اﻟﻣﯾـزات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـ ﺔ اﻟداﺋﻣــﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ ﻓــﻲ
ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺗﺣــد ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻـرة ،وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﺑــرز ﻣﻔﻬــوم "إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ" ،ﺣﯾــث ﻌﺗﺑــر اﻟﻌﻘــﻞ اﻟ ﺷــر واﻷﻓ ــﺎر اﻟﺧﻼﻗــﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر ــﺔ

ـدر رﺋ ﺳ ـﺎ ﻟﻠﺗﻔــوق واﺗﺳــﻊ ﻧطــﺎق ﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم ﻟ ﺷــﻣﻞ ــﻞ اﻹﻣ ﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺎد ــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓ ــﺔ واﻟذﻫﻧ ــﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ ،و ﻘﺗــرن
ﻣﺻـ ًا ً
ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣد ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ وﻣد ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠـ ﻣﻌــﺎرف ﺟدﯾــدة ﻟﺗوظ ﻔﻬــﺎ ﻓــﻲ اﺑﺗﻛــﺎر
ﺳ ﺎﺳﺎت وأﺳﺎﻟﯾب ﻋﻣﻞ وﻣﺧرﺟﺎت ﺟدﯾدة ﺗﻠﺑﻲ اﻻﺣﺗ ﺎﺟﺎت وﺗﺣﻘ اﻷﻫداف ) أﺑو ر.(2005 ،

وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠ ﺗر ز اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠــﻰ ﻣﻔﻬــوم إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وأﻫــداﻓﻬﺎ وأﻧظﻣﺗﻬــﺎ وﻋﻣﻠ ﺎﺗﻬــﺎ ،واﻟوﻗــوف
ﻋﻠــﻰ واﻗــﻊ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﺣ وﻣ ــﺔ وﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﺧﺻــوص ﻓــﻲ أﻣﺎﻧــﺔ ﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﺟــدة وﺗﺣدﯾــد ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ
ﻷﺟــﻞ اﻻﺳــﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛــﻞ ﻟ ـرأس اﻟﻣــﺎل اﻟﻔ ــر  ،واﻟــذ

ﻌﺑــر ﻋــن اﻟﺧﺑ ـرة واﻟﻣﻬــﺎرة اﻟﺗــﻲ ﻣﺗﻠﻛﻬــﺎ اﻟﻔــرد ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ واﻻرﺗﻘــﺎء

ﻣﺳﺗو اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ ،35ع  – 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2015

أﻫﻣ ﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﺗﻛﻣن أﻫﻣ ﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗ ﺣث ﺷـ ﻞ ﻋــﺎم ﻓــﻲ ﺗطــو ر أﻧظﻣــﺔ اﻟﻌﻣــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﺣ وﻣ ــﺔ و ﺷـ ﻞ ﺧــﺎص ﻓــﻲ

أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺟدة.

وﺗﺳ ــﻌﻰ إﻟ ــﻰ اﻻرﺗﻘ ــﺎء ــﺎﻷداء اﻟﺣ ــوﻣﻲ ﻧﺣ ــو ﺗﺣﻘﯾــ اﻷﻫ ــداف ﻣ ــن ﺧ ــﻼل اﺳ ــﺗﻐﻼل أﻣﺛ ــﻞ ﻟﻠﻣـ ـوارد واﻟﻘ ــدرات اﻟﻣﺗﺎﺣ ــﺔ.
و"اﻟﻣﻌرﻓــﺔ" ﻣــن أﻫــم اﻟﻣـوارد اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ اﻟواﺟــب اﺳــﺗﻐﻼﻟﻬﺎ أﻓﺿــﻞ اﺳــﺗﻐﻼل ،وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل ﺗوﻟﯾــد وﺗﺣﺳــﯾن وﻣﺷــﺎر ﺔ وﺗطﺑﯾـ
اﻟﻣﻌرﻓﺔ.

ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓ ﻪ أن ﻣوﺿوع إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫو ﻣﺣﻞ اﻫﺗﻣﺎم واﺳﻊ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﺣــﺎﻟﻲ ﻟﺗــﺄﺛﯾرﻩ اﻟﻛﺑﯾــر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ،وﻗــد
أﺻ ﺢ ﻣﺣــﻞ ﻧﻘــﺎش وﺗــدارس ﺑــﯾن ﻋــدد ﺑﯾــر ﻣــن اﻟ ــﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺗﺧﺻﺻـﯾن ،ﻟﻛــن اﻻﻫﺗﻣــﺎم اﻟﻌر ــﻲ ﺑﻬــذا اﻟﻣــدﺧﻞ ﻏﯾــر ـ ٍ
ـﺎف ﻣــن
اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﻧظرﺔ واﻟﻌﻣﻠ ﺔ ،اﻷﻣر اﻟذ ﯾؤد إﻟﻰ وﺟود ﻌض اﻟﺧﻠط واﻟﻌﻣوﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎول ﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم )ﻋﺑــد اﻟوﻫــﺎب،(2005،
وﻣ ـ ــن ﻫ ـ ــذا اﻟﻣﻧطﻠـ ـ ـ أﺟر ـ ــت د ارﺳ ـ ــﺎت ﻋدﯾ ـ ــدة ﺣ ـ ــول ﻣوﺿ ـ ــوع إدارة اﻟﻣﻌرﻓ ـ ــﺔ وأﺛرﻫ ـ ــﺎ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻷداء اﻟ ـ ــوظ ﻔﻲ ،ﻣﻧﻬ ـ ــﺎ د ارﺳ ـ ــﺔ
)ﻣﺎﺿــﻲ (2011،و)اﻟزطﻣــﺔ (2011،ﻓــﻲ ﻗطــﺎع ﻏـزة ،و)دروزة (2008،ﻓــﻲ اﻷردن ،ود ارﺳــﺔ ) (Kasim, 2010اﻟﺗــﻲ ﺎﻧــت
ﻋن اﻟدواﺋر اﻟﺣ وﻣ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﺔ وﻏﯾرﻫﺎ.
وﺣﯾــث إن اﻟﺗﻐﯾ ـرات واﻟﺗﺣــد ﺎت اﻟﻣﺗﺳــﺎرﻋﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺧﺗﻠــﻒ اﻷﺻــﻌدة ﻗــد ﺟﻌﻠــت ﻣــن إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺿــرورة ﻻزﻣــﺔ ﻟﺟﻣ ــﻊ
اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﺣ وﻣ ــﺔ ،ﻟﻣــﺎ ﺗﺿــطﻠﻊ ــﻪ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ﻣــن دور ﺑﯾــر ﻓــﻲ ﺧدﻣــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ،ﻣﻣــﺎ ﺣــﺗم ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻋﺗﻣــﺎد اﻟﺗطــو ر
واﻟﺗﺟدﯾد ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻗ ﻣﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻘدﻣــﻪ ﻣــن ﺧــدﻣﺎت ﻣــﺎ ﯾــﻧﻌ س ﻋﻠــﻰ ﻗــدرﺗﻬﺎ وﺗﻣﯾــز أداﺋﻬــﺎ ،ﻟــذا ﺗﺣــﺎول ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﺑ ــﺎن دور إدارة
اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣ وﻣ ﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم وﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺟدة ﺑوﺟــﻪ ﺧــﺎص .وﺗــزداد

أﻫﻣ ﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﻓــﻲ ظــﻞ ﻣﺣدود ــﺔ اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺎوﻟــت ﻣوﺿــوع إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وأﺛرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻣﯾــز اﻷداء ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت
اﻟﺣ وﻣ ــﺔ واﻟﺧدﻣ ــﺔ ﺗﺣدﯾـ ًـدا ،وﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻷﻣﺎﻧــﺎت واﻟﺑﻠــد ﺎت ،إذ ﻻ ﯾـزال ﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم ﻏﯾــر ﺣــﺎ ٍ ﺎﻻﻫﺗﻣــﺎم اﻟﻛــﺎﻓﻲ ﻣــن ﻗﺑــﻞ
اﻟ ﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت.

أدﺑ ﺎت اﻟدراﺳﺔ:
إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ:
ﯾــر ) (Chou, 2005:26أن إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻫــﻲ" :ﻋﻣﻠ ــﺔ ﯾــﺗم ﻣوﺟﺑﻬــﺎ اﺳــﺗﺧراج واﺳــﺗﺛﻣﺎر رأس اﻟﻣــﺎل اﻟﻔ ــر اﻟﺧــﺎص
ﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ،ﺑﻬدف اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗ اررات ﺗﺗﺻﻒ ﺎﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎرﺔ ﻣن أﺟﻞ إﻛﺳﺎب اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳـ ﺔ واﻟﺣﺻــول
ﻋﻠﻰ وﻻء واﻟﺗزام اﻟﻌﻣﻼء".
و ر ) (Delong, 2004: 6أن إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫﻲ" :ﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﺣﺗـواء وﺗﺟﻣ ــﻊ وﺻـ ﺎﻏﺔ
ﻞ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠـ

ﺎﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺣرﺟــﺔ واﻟﻣﻬﻣــﺔ ﺎﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺑﻬــدف رﻓــﻊ ﻔــﺎءة اﻷداء وﺿــﻣﺎن اﺳــﺗﻣرارﺔ ﺗطــور اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ

اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣ طﺔ ﺑﻬﺎ" .ﻣﻌﻧﻰ آﺧر" :ﻫﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ ﻣؤﺳﺳ ﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻧﺳﯾ وﺗﻛﺎﻣــﻞ ﻋﻣﻠ ــﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت
واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ واﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺣ طﺔ ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ".
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اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗطﺑﯾ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻣﺳﺗو اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ...

ﺗﻌرﻔﺎ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ" :ﺗﻠــك اﻹدارة اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ
ﻫذا وﻗد اﺳﺗﻧﺗﺞ )اﻷﻛﻠﺑﻲ(26:2008 ،
ً
ﻟــد اﻷﻓ ـراد )ﺳ ـواء أﻛــﺎﻧوا ﻣــوظﻔﯾن أم ﻣﺳﺗﺷــﺎرن أم ﻣﺳــﺗﻔﯾدﯾن( ﻣــن ﻣﻌــﺎرف ﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻘــوﻟﻬم وأذﻫــﺎﻧﻬم ،أو ﺟﻣــﻊ ٕواﯾﺟــﺎد

اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت واﻟوﺛﺎﺋ  ،وﺗﻧظ ﻣﻬﺎ طرﻘﺔ ﺗﺳﻬﻞ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ واﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن ﻣﻧﺳــو ﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣــﺎ ﺣﻘـ

رﻓﻊ ﻣﺳﺗو اﻷداء ٕواﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻞ ﺄﻓﺿﻞ اﻷﺳﺎﻟﯾب و ﺄﻗﻞ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﻣﻣ ﻧﺔ".

وﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟزاﻣﻞ )  ( 2006ﺄﻧﻬﺎ" :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻟﺣﺻــول

ﻋﻠﯾﻬــﺎ واﺧﺗ ﺎرﻫــﺎ واﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ وﺗﻧظ ﻣﻬــﺎ وﻧﺷــرﻫﺎ ،واﻟﻌﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣو ــﻞ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــﺎ ﺗﺗﺿــﻣن ﻣــن ﺑ ﺎﻧــﺎت وﻣﻌﻠوﻣــﺎت وﺧﺑ ـرات

واﺗﺟﺎﻫــﺎت وﻗــدرات إﻟــﻰ ﻣﻧﺗﺟــﺎت )ﺳــﻠﻊ أو ﺧــدﻣﺎت( ،واﺳــﺗﺧدام ﻣﺧرﺟــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘـ اررات وﺣــﻞ اﻟﻣﺷـ ﻼت
ورﺳم ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﻌﻠم و ﻧﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ".
ـﺎء ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺳــﺑ ﺗﻌــرف اﻟ ﺎﺣﺛﺗــﺎن إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺄﻧﻬــﺎ":ﻋﻣﻠ ــﺔ دﯾﻧﺎﻣ ــﺔ ﻣﺳــﺗﻣرة ﺗﺗﺿــﻣن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷﻧﺷــطﺔ
و ﻧـ ً
واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ٕواﯾﺟﺎدﻫﺎ وﺗطو رﻫﺎ وﺗوزﻌﻬﺎ واﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ وﺣﻔظﻬــﺎ وﺗ ﺳــﯾر اﺳــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ،ﻣﻣــﺎ ﯾﻧــﺗﺞ ﻋﻧــﻪ
رﻓ ــﻊ ﻣﺳ ــﺗو اﻷداء وﺧﻔ ــض اﻟﺗﻛ ــﺎﻟﯾﻒ وﺗﺣﺳ ــﯾن اﻟﻘ ــدرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ﻌﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗﻛﯾ ــﻒ ﻣ ــﻊ ﻣﺗطﻠ ــﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾ ــر اﻟﺳ ــرﻊ ﻓ ــﻲ اﻟﺑﯾﺋ ــﺔ
اﻟﻣﺣ طﺔ ﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ".

أﻫﻣ ﺔ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ:
ﺗﻌــد إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــن اﻷﻓ ــﺎر اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ذات اﻷﺛــر اﻟﻬــﺎم واﻟﻔﻌــﺎل ﻋﻠــﻰ ﻧﺟــﺎح اﻷﻋﻣــﺎل ،وﺗــﺄﺗﻲ أﻫﻣﯾﺗﻬــﺎ ﻣــن وﻧﻬــﺎ أﺣــد
اﻟﻣ وﻧﺎت اﻟﺟوﻫرﺔ ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺎت وﺿﻣﺎن ﻘﺎﺋﻬﺎ ،ﻣن ﺧﻼل ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺻ ﺎﻧﺔ وﺗطو ر رؤ ﺔ طو ﻠــﺔ اﻷﻣــد

ﺗﻌﺑر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋن ﺗوﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ .و ﺄﺗﻲ ذﻟك ﻋــن طر ـ ﺗﺣدﯾــد ﻣــﺎ ﺣﺗﺎﺟــﻪ اﻟﺳــوق ،ورﻏ ــﺔ اﻟز ــﺎﺋن ،وﻣﺳــﺗو
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.(Pollock, 2001:73) .

ﻟذا ﺗﺑرز أﻫﻣ ــﺔ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــن وﻧﻬــﺎ اﻟﻣ ــﺎﻓﺊ اﻷﻛﺛــر ﺣ ــﺎزة ﻟﻠﻘ ﻣــﺔ واﻷﻛﺛــر ﻓﺎﻋﻠ ــﺔ ﻟﻠﻣﯾـزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـ ﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻌﻣﻠﺔ ،وﻫــﻲ

ﻣﺎ وﺿﺣﻬﺎ)ﻧﺟم ،(43:2006 ،و)اﻟﺳﺎﻋد؛ وﺣرم (6:2004 ،ﺗﻌود ﻟﻸﺳ ﺎب اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:

 زﺎدة ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺎﻷﺳواق ،وﺳرﻋﺔ ازد ﺎد اﻻﺑﺗﻛﺎرات واﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت اﻟﺟدﯾدة. ﺗﻌﻘﯾــدات اﻟﺳــﻠﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗطﻠــب اﻟﻣز ــد ﻣــن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ــﺎﻟزون واﻟﺳــوق واﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ،وﻣــن ﺛــم ﺗﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ إدارةﻣﻌرﻓﺔ ﻗو ﺔ.
 زﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗﻠﺻت أﻋداد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ذات اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ،وﻫﻧﺎ ــﺎن ﻻﺑــد ﻣــن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻔ ــﺔاﺳﺗﻘطﺎب ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎءات.
 اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزﺎﺋن ذو اﻟوﻻء. ﺗﺧﻔ ض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ وأﺳﺎﻟﯾب طرق اﻟﻌﻣﻞ. اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ﺳﺑب ﺗﻐﯾر ﻗواﻋد اﻟﻌﻣﻞ واﻓﺗراﺿﺎﺗﻪ-. -ﺟذب اﻟزﺎﺋن اﻟﺟدد.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ ،35ع  – 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2015

 -ﺗﺧﻔ ض ﻣ ﺔ اﻟوﻗت اﻟذ

ﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟدﯾدة-.

ـر ﻟطر ﻘــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ وواﺿــﺣﺔ ﻟﻔﻬــم ﻣ ــﺎدرات إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ إ ازﻟــﺔ اﻟﻘﯾــود
إن أﻫﻣ ــﺔ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺗﻛﻣــن ﻓــﻲ وﻧﻬــﺎ ﻣؤﺷـ ًا

ٕواﻋــﺎدة اﻟﻬ ﻠــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺎﻋد ﻓــﻲ اﻟﺗطــو ر واﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻟﻣواﻛ ــﺔ ﻣﺗطﻠ ــﺎت اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ ،وﺗز ــد ﻣــن ﻋواﺋــد اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ورﺿــﺎ
اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ووﻻﺋﻬــم ،وﺗﺣﺳــن ﻣــن اﻟﻣوﻗــﻒ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــﻲ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗر ﯾــز ﻋﻠــﻰ اﻟﻣوﺟــودات ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣوﺳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺻــﻌب ﻗ ﺎﺳــﻬﺎ،
وﺗظﻬر ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣد اﻟطو ﻞ.

أﻫداف إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ:
ﺗﺧﺗﻠــﻒ وﺗﺗﻧــوع أﻫــداف إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ــﺎﺧﺗﻼف وﺗﻧــوع اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗوﺟــد ﺑﻬــﺎ ،واﻟﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻣــﻞ ﻓﯾﻬ ــﺎ ،وﻫﻧــﺎك

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ أﻧواع اﻟﻣﻧظﻣﺎت وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ﺗﺣدﯾد وﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﺎﻟﺷ ﻞ اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ ،ﻟﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب. ﺑﻧﺎء ﻗواﻋد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗﺧزن اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗوﻓﯾرﻫﺎ واﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ. ﺗﺳﻬﯾﻞ ﻋﻣﻠ ﺎت ﺗ ﺎدل وﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﯾن ﺟﻣ ﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻧظ م. -ﻧﻘﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ )اﻟﺿﻣﻧ ﺔ( ﻣن ﻋﻘول ﻣﻼﻛﻬﺎ وﺗﺣو ﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ظﺎﻫرة.

 ﺗﺣو ﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣ ن ﺗوظ ﻔﻬﺎ واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺎت وأﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠ ﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷ ﻞ دﻗﯾ وﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﻧﺎﺳــب ،ﻣﻣــﺎ ﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾـأﻓﺿﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.
 اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻣﺷ ﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤد إﻟﻰ ﻧﻘص ﻔﺎءﺗﻬﺎ أو ﻫدر وﻗﺗﻬﺎ وأﻣواﻟﻬﺎ. ﺟذب رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔ ر ﻟﺗوظ ﻔﻪ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻣﺷ ﻼت واﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ. إرﺿــﺎء اﻟﻌﻣــﻼء ﺄﻗﺻــﻰ درﺟــﺔ ﻣﻣ ﻧــﺔ ،ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻘﻠﯾــﻞ اﻟــزﻣن اﻟﻣﺳــﺗﻐرق ﻓــﻲ إﻧﺟــﺎز اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣطﻠو ــﺔ ،وﺗﺣﺳــﯾنوﺗطو ر ﻣﺳﺗو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺎﺳﺗﻣرار.
 ﺗطو ر ﻋﻣﻠ ﺎت اﻻﺑﺗﻛﺎر ﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وﺗﻘد م ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧــدﻣﺎت ﻣﺑﺗﻛـرة ﺎﺳــﺗﻣرار ﺗﺷــﺟ ﻊ اﻟﻌﻣــﻞ ﺑــروح اﻟﻔر ـ  ،وﺗﺣﻘﯾـاﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻞ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗ ــﺎدل
اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻣﺷﺎر ﺗﻬﺎ.
 ﺗﻬﯾﺋﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻧظ ﻣ ﺔ ﻣﺷﺟﻌﺔ وداﻋﻣﺔ ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗطو ر اﻟذاﺗﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر. ﻧﺷر وﺗ ﺎدل اﻟﺗﺟﺎرب واﻟﺧﺑرات وأﻓﺿﻞ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟداﺧﻠ ﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ﺔ. ﺗ ﺳ ط إﺟراءات اﻟﻌﻣﻞ وﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻋن طر اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻹﺟراءات ﻏﯾر اﻟﺿرورﺔ. اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻓــﻲ ﺗﺳــرﻊ ﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﺗطــو ر ﺎﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻟﺗﻠﺑ ــﺔ ﻣﺗطﻠ ــﺎت اﻟﺗﻛﯾــﻒ ﻣــﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾــر اﻟﺳــرﻊ ﻓــﻲ اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺣ طــﺔﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ )اﻷﻛﻠﺑﻲ) ،(27:2008 ،اﻟزﺎدات.(60:2008 ،
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اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗطﺑﯾ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻣﺳﺗو اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ...

ﻣﺑررات اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﺗﺟﺎﻩ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ:
أﺷـ ـ ــﺎرت د ارﺳـ ـ ــﺎت ﻋدﯾـ ـ ــدة ﻣ ﺛـ ـ ــﻞ د ارﺳـ ـ ــﺔ )اﻟرﻓـ ـ ــﺎﻋﻲ و ﺎﺳـ ـ ــﯾنWickham, ) (Mayers, 2004:32) ،(3:2004 ،

 (2001:233وﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ أﺟر ــت ﺣــول ﻣ ــﺎدرات إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ إﻟــﻰ أن اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ اﻋﺗﻣــدت ﻣﺛــﻞ ﻫــذﻩ
اﻟﻣ ﺎدرات ﻗد ﺣﻘﻘت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔواﺋد ،ﻣ ن أن ﻧﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠ ﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات :إذ ﺗﺗﺧذ اﻟﻘ اررات ﺷ ﻞ أﺳرع و ﺎﺳﺗﺧدام ﻣوارد أﻗﻞ. ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘ اررات اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذﻫﺎ طرﻘﺔ أﻓﺿﻞ.-

ﺻ ﺢ اﻟﻣوظﻔون أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﺑوظﺎﺋﻔﻬم واﻟوظﺎﺋﻒ اﻷﺧر اﻟﻘر ﺔ ﻣن وظﺎﺋﻔﻬم.

-

ﺻ ﺢ اﻟﻣوظﻔون أﻛﺛر وﻋًﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ
ﺻ ﺢ اﻟﻣوظﻔون أﻛﺛر وﻋًﺎ ﻟﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣﻞ.

-

ﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ.

ﺻ ﺢ اﻟﻣوظﻔون أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﺻورة أﻓﺿﻞ.

 ﺗﺻ ﺢ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ إرﺿﺎء اﻟزﺎﺋن أﻓﺿﻞ. اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟداﺧﻠ ﺔ ،اﻷﻣر اﻟذ ﯾؤد إﻟﻰ ﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ. اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﺑداع داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ )ﺣﺟﺎز .(35:2005 ،وﺣﯾــث إن ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﺗﺗﻔ ـ ﻣــﻊ اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ )ﻋﺑــد اﻟوﻫــﺎب (2005 ،ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺗطﺑﯾ ـ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ،

ﻓﺳوف ﻧﺳﺗﻌرض اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ.
أوﻻً -اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ:

ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻘـ م واﻟﻣﻌﺗﻘــدات واﻷﺣﺎﺳـ س اﻟﻣوﺟــودة داﺧــﻞ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ واﻟﺳــﺎﺋدة ﺑــﯾن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ،و ﺗطﻠــب ﺗطﺑﯾـ إدارة

اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ أ ـﺔ ﻣﻧظﻣــﺔ أن ﺗﻛــون اﻟﻘ ـ م اﻟﺛﻘﺎﻓ ــﺔ اﻟﺳــﺎﺋدة ﻣﻼﺋﻣــﺔ وﻣﺗواﻓﻘــﺔ ﻣــﻊ ﻣﺑــدأ اﻟــﺗﻌﻠم ٕوادارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،وأن ﺗﻛــون اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ
اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ ﻣﺷﺟﻌﺔ ﻟروح اﻟﻔر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ )ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب.(2005 ،
ﺛﺎﻧً ﺎ -اﻟﻘ ﺎدة اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ:
ﺗﻌﺗﺑر اﻹدارة اﻟﻌﻠ ﺎ أﺳﺎس ﻧﺟﺎح أ ﺗﻐﯾﯾر ،وﻻﺑد ﻣن ﺗﺑﻧﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠ ﺎ ﻟﻌﻣﻠ ــﺎت وأﻧظﻣــﺔ ﺗطﺑﯾـ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،ﻓﺎﻟﻘ ــﺎدة

طـﺎ ﻗ ﺎدً ـﺎ ﻏﯾــر ﻋــﺎد ﯾــﺗﻣ ن ﻣــن إدارة
ﺗﻣﺛــﻞ اﻟﻘــدوة ﻓــﻲ اﻟــﺗﻌﻠم واﻟﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻣرة .وﻟﺗطﺑﯾـ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﺈن ذﻟــك ﯾﺗطﻠــب ﻧﻣ ً
ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ـ أﻓﺿــﻞ وأﻗﺻــﻰ اﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻣ ﻧــﺔ ،ﻟــذﻟك ﻓــﺈن اﻟﻘ ــﺎدة اﻟﻣﻧﺎﺳ ـ ﺔ ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺻــﻒ ﺎﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺷــرح

اﻟرؤ ــﺔ اﻟﻣﺷــﺗر ﺔ ﻟﻶﺧــرن ،ﺣﯾــث ﺗﻛــون ﻗــدوة ﻟﻬــم ،وﺗﺗﺻــﻒ ﺎﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻻﺗﺻــﺎل واﻟﺗﻌﺎﻣــﻞ اﻟــداﺋم ﻣــﻊ اﻷﻓـراد ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ،

واﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣ م واﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات ،واﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋﻠ ﺔ )ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب.(2005 ،
ﺛﺎﻟ ًﺛﺎ -اﻟﻘو اﻟ ﺷر ﺔ )اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ(:
ﻧﻘﺻد ﺎﻟﻘو اﻟ ﺷرﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻛﺎدر اﻟ ﺷر اﻟذ

ﻘوم ﺑﺟﻣ ــﻊ أﻋﻣــﺎل اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ،و ﻌﺗﺑــر أﺣــد أﻫــم اﻟﻣـوارد اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﻣــد

ﻋﻠ ﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟ ﻘﺎء واﻻﺳﺗﻣرار واﻟﺗطور واﻟﺗوﺳﻊ .إذ ﻌﺗﺑر ﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻋﻧﺻــر ﻧﺟــﺎح أو ﻓﺷــﻞ

32

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ ،35ع  – 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2015

ـز
ـﺎدر ﺷــرًﺎ ﻣﺗﻣﯾـ ًا
ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ،ﺣﯾث إن اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾـ اﻟﺗﻣﯾــز واﻟﻧﺟــﺎح إﻧﻣــﺎ ﻫــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺧﻠـ وﺗﺑﻧــﻲ ـ ًا
وﻣﺗﺧﺻﺻـﺎ ﻣــن ﺧــﻼل اﺳــﺗﻣرار اﻟﺗــدر ب واﻟﺗﺄﻫﯾــﻞ واﻟﺗطــو ر .و ﺷــﯾر اﻟﻣطﯾـران) (2007إﻟــﻰ أن ﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ
ـﺎﻫر
وﻣـ ًا
ً
ﻣــن ﺧــﻼل ز ــﺎدة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻟﻣﻬــﺎرات واﻟﻘــدرات ﻟــد اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟرﻓــﻊ ﻣﺳــﺗو

ﻔــﺎءة اﻷداء ،ﺣﯾــث ﻌﺗﺑــر

اﻟﺗﻌﻠم إﺣد أدوات ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟ ﺷر وﺧﻠ اﻟﻘو اﻟ ﺷرﺔ اﻟﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻹﺑداع واﻟﺗﺄﺛﯾر .وﺗﺳﺎﻋد ﺑراﻣﺞ

ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻘو اﻟ ﺷرﺔ ﺷ ﻞ ﺑﯾر ﻓﻲ ﺗطﺑﯾ ﻋﻣﻠ ﺎت وأﻧظﻣﺔ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺄﻗﻞ ﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ واﻟﻧزاع.
ار ًﻌﺎ -ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:

ﻣﻬﻣـ ـﺎ ﻓ ــﻲ ﺗﺣﺳ ــﯾن أداء اﻟﻣﻧظﻣ ــﺎت ،وذﻟ ــك ﻣ ــن ﺧ ــﻼل ﺗ ــوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟوﻗ ــت
ﺗﻠﻌ ــب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﺣدﯾﺛ ــﺔ ًا
دور ً
اﻟﻣﻧﺎﺳــب ،واﻻرﺗﻘــﺎء ﺑــدور اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻟﺗرﺷــﯾد اﻟﻘـ اررات .ﺣﯾــث أﺻـ ﺢ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ أﻫﻣ ــﺔ ﺑﯾـرة ﻓــﻲ ﻔ ــﺔ ﺗﻌظـ م ﻗــدرة اﻟﻣﻧظﻣــﺔ
ﻋﻠــﻰ ﺧﻠ ـ ﻣﻌرﻓــﺔ ﺟدﯾــدة و ﻔ ــﺔ ﺧﻠ ـ ﺑﯾﺋــﺔ داﺧﻠ ــﺔ ﺗﺷــﺟﻊ ﻣﺷــﺎر ﺔ اﻟــﺗﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،و ــذﻟك ﺗــوﻓر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ أدوات ﻋدﯾــدة
وﻣﺗطــورة ﺗﺳــﺎﻫم ﺷـ ﻞ ﺑﯾــر ﻓــﻲ ﺗطﺑﯾـ أﻧظﻣــﺔ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،وﺗﺣﻘﯾـ اﻟﺳــرﻋﺔ ﻓــﻲ ﻧﺷــر وﻧﻘــﻞ وﺗﺣو ــﻞ واﺳــﺗﻘطﺎب وﻣﺷــﺎر ﺔ
اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،وﻣن ﻫذﻩ اﻷدوات ﺷ ﺔ اﻹﻧﺗرﻧت وﻗواﻋد اﻟﺑ ﺎﻧﺎت واﻟﺑراﻣﺞ واﻷﺟﻬزة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ) اﻟﻣطﯾران.(2007 ،
وﻟﻐرض ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻘد ﺣددت اﻟ ﺎﺣﺛﺗﺎن أﺑرز ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أو ًﻻ -ﺗﺷﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓﺔ:
ﻌ ــد ﺗﺷ ــﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ﻣ ــن اﻷﻣ ــور اﻟﻣﻬﻣ ــﺔ ﻓ ــﻲ أ ﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ،وﻋﻠ ــﻰ ﺿ ــوء ﻫ ــذا اﻟﺗﺷ ــﺧ ص ﯾ ــﺗم وﺿ ــﻊ
ﺳ ﺎﺳﺎت و راﻣﺞ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻷﺧر  ،ﻷن ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﺷﺧ ص ﻣﻌرﻓﺔ أﻧواع اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗواﻓرة ،وﻣــن ﺧــﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬــﺎ ﻣــﺎ
ﻫــو ﻣطﻠــوب ﻣ ــن ﺗﺣدﯾــد اﻟﻔﺟــوة .وﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗﺷــﺧ ص أﻣــر ﺣﺗﻣــﻲ ﻷن اﻟﻬــدف ﻣﻧﻬــﺎ ﻫــو اﻛﺗﺷــﺎف ﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ،وﺗﺣدﯾــد

اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن ﻟﻬﺎ وﻣواﻗﻌﻬم ،ذﻟك ﺗﺣدد ﻟﻧﺎ ﻣ ﺎن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘواﻋــد .وﺗﻌــد ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗﺷــﺧ ص ﻣــن أﻫــم اﻟﺗﺣــد ﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻷن اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻣﺷروع إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﯾﺗوﻗﻒ ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻟﺗﺷﺧ ص.
ﺛﺎﻧً ﺎ -ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ:

ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻌﻧﻰ ﻋﻧد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻛﺗًﺎب "إﺑداع اﻟﻣﻌرﻓﺔ" ،و ﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎر ﺔ اﻷﻓـراد وﻓــرق اﻟﻌﻣــﻞ وﺟﻣﺎﻋــﺎت
اﻟﻌﻣــﻞ اﻟداﻋﻣــﺔ ﻟﺗوﻟﯾــد رأس ﻣــﺎل ﻣﻌرﻓــﻲ ﺟدﯾــد ﻓــﻲ ﻗﺿــﺎ ﺎ وﻣﻣﺎرﺳــﺎت ﺟدﯾــدة ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺗﻌر ــﻒ اﻟﻣﺷ ـ ﻼت ٕواﯾﺟــﺎد اﻟﺣﻠــول
اﻟﺟدﯾــدة ﻟﻬــﺎ ﺻــورة اﺑﺗﻛﺎر ــﻪ ﻣﺳــﺗﻣرة ،ﻣــﺎ ﺗــزود اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺎﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻔــوق ﻓــﻲ اﻹﻧﺟــﺎز وﺗﺣﻘﯾـ ﻣ ﺎﻧــﺔ ﺳــوﻗ ﺔ ﻋﺎﻟ ــﺔ ﻓــﻲ

ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻣﺛﻞ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ و دء ﺧطو ﻋﻣﻞ ﺟدﯾدة واﻟﺗﺳرﻊ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻣﺷ ﻼت وﻧﻘﻞ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻟﻔﺿــﻠﻰ
وﺗطو ر ﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن وﻣﺳﺎﻋدة اﻹدارة ﻓﻲ ﺗوظﯾﻒ اﻟﻣواﻫب واﻻﺣﺗﻔﺎ ﺑﻬﺎ .وﻫذا ﻌزز ﺿــرورة ﻓﻬــم أن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻻﺑﺗﻛــﺎر
ـدر ﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ﺟدﯾ ــدة )ﻋﻠ ــﺎن،
ﻋﻣﻠ ــﺔ ﻣزدوﺟ ــﺔ ذات اﺗﺟ ــﺎﻫﯾن :ﻓﺎﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ﻣﺻ ــدر ﻟﻼﺑﺗﻛ ــﺎر ،واﻻﺑﺗﻛ ــﺎر ﻋﻧــدﻣﺎ ﻌ ــود ﺻـ ـ ﺢ ﻣﺻ ـ ًا

.(196:2008

ﺛﺎﻟ ًﺛﺎ -ﺧزن اﻟﻣﻌرﻓﺔ:
ﻋﻣﻠ ــﺎت ﺧــزن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺗﻌﻧــﻲ ﺗﻠــك اﻟﻌﻣﻠ ــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻣﻞ اﻻﺣﺗﻔــﺎ واﻹداﻣــﺔ واﻟ ﺣــث واﻟوﺻــول واﻻﺳــﺗرﺟﺎع واﻟﻣ ــﺎن،

ﺑﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻔﻘداﻧﻬﺎ ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ
ﺧطر ًا
وﺗﺷﯾر ﻋﻣﻠ ﺔ ﺧزن اﻟﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ أﻫﻣ ﺔ اﻟذاﻛرة اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ ،ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗواﺟﻪ ًا
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اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗطﺑﯾ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻣﺳﺗو اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ...

ن
ﺟدا ،ﻻﺳ ﻣﺎ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗــﻲ
ﻣﻬﻣﺎ ً
ﺣﻣﻠﻬﺎ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﻐﺎدروﻧﻬﺎ ﻟﺳﺑب أو ﻵﺧر .وﻣن ﻫﻧﺎ ﺎت ﺧز اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻻﺣﺗﻔﺎ ﺑﻬﺎ ً
ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن ﻣﻌــدﻻت ﻋﺎﻟ ــﺔ ﻟــدوران اﻟﻌﻣــﻞ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﻟﺗوظﯾــﻒ واﻻﺳــﺗﺧدام ﺻ ـ ﻐﺔ اﻟﻌﻘــود اﻟﻣؤﻗﺗــﺔ واﻻﺳﺗﺷــﺎرﺔ ﻟﺗوﻟﯾــد
اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓﯾﻬــﺎ ،ﻷن ﻫــؤﻻء ﺄﺧــذون ﻣﻌـرﻓﺗﻬم اﻟﺿــﻣﻧ ﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣوﺛﻘــﺔ ﻣﻌﻬــم ،أﻣــﺎ اﻟﻣوﺛﻘــﺔ ﻓﺗ ﻘــﻰ ﻣﺧزﻧــﺔ ﻓــﻲ ﻗواﻋــدﻫﺎ ) اﻟز ــﺎدات،

.(99:2008

ار ًﻌﺎ -ﺗوز ﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ:
ﯾﺑﯾن ) (Coakes, 2003: 42أن ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗوزﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫﻲ اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،وﺗﻌﻧــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ
ﺗوز ــﻊ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ "ﺗوﺻــﯾﻞ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ ـ ﺔ ،إﻟــﻰ اﻟﺷــﺧص اﻟﻣﻧﺎﺳــب ،ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﻧﺎﺳــب ،وﺿــﻣن ﺷ ـ ﻞ ﻣﻧﺎﺳــب ،و ﺗﻛﻠﻔــﺔ
ﻣﻧﺎﺳ ﺔ".
ﺧﺎﻣﺳﺎ -ﺗطﺑﯾ اﻟﻣﻌرﻓﺔ:
ً
إن اﻟﻬدف واﻟﻐﺎ ﺔ ﻣن إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫو ﺗطﺑﯾ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ ،اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــد ﻣــن أﺑــرز ﻋﻣﻠ ﺎﺗﻬــﺎ ،و ﻌﻧــﻲ ﺗطﺑﯾـ
ـﺗﻧﺎدا إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻣــن
اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓــﻲ ﺗﻧﻔﯾــذ أﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ وأﻛﺛــر ارﺗ ﺎ ً
طـﺎ ﺎﻟﻣﻬــﺎم اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﺑﻬــﺎ ،اﺳـ ً
اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺎﻟﺗطﺑﯾ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻌد إﺑداﻋﻬﺎ وﺗﺧزﻧﻬﺎ وﺗطو ر ﺳﺑﻞ اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟــﻰ
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.

إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺣ وﻣﻲ:
أدر ــت اﻟﺣ وﻣــﺎت -وﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ -أن ﻓﻌﺎﻟ ــﺔ و ﻔــﺎءة اﻷداء ﻓــﻲ اﻟﻘطــﺎع اﻟﻌــﺎم ﻣ ــن ﺗطو رﻫﻣــﺎ ﻣــن

ﺧﻼل ﺗطﺑﯾ ﻣﻣﺎرﺳﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء.

و ﻘــول إدر ــس واﻟﻐــﺎﻟﺑﻲ ) (2009أن اﻷداء أﺻـ ﺢ
وﻫﺎﻣـﺎ ﺎﻟﻧﺳـ ﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺎت ،و ــﺎد ــون اﻟظــﺎﻫرة اﻟﺷــﻣوﻟ ﺔ
ﻣﻔﻬوﻣـﺎ ﺟوﻫرً ـﺎ ً
ً
ﻟﺟﻣ ــﻊ ﻓــروع وﺣﻘــول اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻹدار ــﺔ .و ــﺎﻟرﻏم ﻣــن ﺛـرة اﻟ ﺣــوث واﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ أﺟر ــت ﺣــول اﻷداء ،ﻟﻛــن اﻟﻣﺟــﺎل ﻻ ﯾـزال

واﺳـ ًـﻌﺎ ﻟﻣز ــد ﻣــن اﻟ ﺣــث واﻟد ارﺳــﺔ ﻟﺗــﺄطﯾر ﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم .و رﺟــﻊ اﻻﺧــﺗﻼف ﺣــول ﻣﻔﻬــوم اﻷداء إﻟــﻰ اﻻﺧــﺗﻼف ﺣــول اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر
واﻟﻣﻘﺎﯾ س اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻷداء وﻗ ﺎﺳﻪ .وﻗــد اﺗﻔـ اﻟ ــﺎﺣﺛون ﻋﻠــﻰ أن اﻷداء ﻣﺛــﻞ اﻟﻣـرآة اﻟﺗــﻲ ﺗﻌ ــس وﺿــﻊ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻣــن
ﻣﺧﺗﻠــﻒ ﺟواﻧﺑﻬــﺎ ،وﻫــو اﻟﻔﻌــﻞ اﻟــذ ﺗﺳــﻌﻰ ﺟﻣ ــﻊ اﻷطـراف ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻌز ـزﻩ .و ﻌﺑــر اﻷداء ﻋــن ﻣﺳــﺗو ﻗــدرة اﻟﻣﻧظﻣــﺔ

ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل ﻣواردﻫﺎ وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾ أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
وﺗﻛﺛــر اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﻣــؤﺛرة ﻋﻠــﻰ اﻷداء اﻟــوظ ﻔﻲ ،وﻣــن أﻫﻣﻬــﺎ ﻗــدرات اﻟﻣوظــﻒ وﺧﺑ ارﺗــﻪ واﻟﻣﻌــﺎرف اﻟﺗــﻲ ﻣﺗﻠﻛﻬــﺎ .و ﺻــﻧﻒ
ـﻔرا،
أﺟوﻧس) (2011اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺣددة ﻟﻸداء اﻟوظ ﻔﻲ إﻟــﻰ ﺛﻼﺛــﺔ ﻋواﻣــﻞ رﺋ ﺳـﺔ ،ﻓـﺈذا ﻣــﺎ ــﺎن أ ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻌواﻣــﻞ ﺳــﺎو ﺻـ ً

ﺻﻔرا ،واﻟﻌواﻣﻞ ﻫﻲ ﺎﻵﺗﻲ:
ﻓﺈن اﻷداء ﺳ ﺳﺎو
ً

 -1اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻر ﺣﺔ :ﻋ ﺎرة ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﺣﻘﺎﺋ واﻷﺷـ ﺎء ،ﻣــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﻣﻬﻣــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ
و ﻣ ﺎدﺋﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ.

 -2اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﺟراﺋ ﺔ :ﻋ ﺎرة ﻋن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﺗم و ﯾﻒ ﯾﺗم ،وﺗﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺷﺧﺻ ﺔ واﻟﻣﺣر ﺔ واﻹدراﻛ ــﺔ واﻟطﺑ ﻌ ــﺔ
واﻟﻣﻌرﻓ ﺔ.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ ،35ع  – 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2015

 -3اﻟداﻓﻊ :ﯾﺗﺿﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺳﻠو ﺎت ﻫﻲ:
 اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ زﺎدة اﻟﻣﺟﻬود ) ﻣﺛﻞ :ﺳﺄذﻫب اﻟﯾوم ﻟﻠﻌﻣﻞ(. -اﺧﺗ ﺎر ﻣﺳﺗو اﻟﻣﺟﻬود )ﻣﺛﻞ :ﺳﺄﺑذل ﻗﺻﺎر ﺟﻬد

ﺎﻟﻌﻣﻞ(.

ﻣﻬﻣﺎ ﺎﻧت اﻟظروف(.
 اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻹﺻرار ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗو )ﻣﺛﻞ :ﺳﺄﻋﻣﻞ ًو ر اﻟﻌﻠﻲ وآﺧرون ) (2009أن آﺛﺎر إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﯾن ﻫﻣﺎ:
 اﻵﺛــﺎر اﻟﻣ ﺎﺷ ـرة ﻋﻠــﻰ اﻷداء اﻟــوظ ﻔﻲ :و ظﻬــر ﻋﻧــد اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﺗطــو ر واﺑﺗﻛــﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﺟدﯾــدة اﻟﺗــﻲﺗ ــؤد إﻟ ــﻰ ز ــﺎدة اﻟﻌواﺋ ــد واﻷر ــﺎح ،و ــذﻟك ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﺗﺗـ ـواءم اﺳ ــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ إدارة اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ﻣـ ـﻊ اﺳ ــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻷﻋﻣ ــﺎل ﻓ ــﻲ
اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
ـﺎدة ﻣ ــن اﻟﻔﻌﺎﻟ ــﺎت ﻏﯾ ــر اﻟﻣ ﺎﺷـ ـرة اﻟﻣرﺗ ط ــﺔ ﺑرؤ ــﺔ اﻟﻣﻧظﻣ ــﺔ
 اﻵﺛ ــﺎر ﻏﯾ ــر اﻟﻣ ﺎﺷـ ـرة ﻋﻠ ــﻰ اﻷداء اﻟ ــوظ ﻔﻲ :وﺗﻧ ــﺗﺞ ﻋ ـ ًواﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ ،أو ﻣــﻊ اﻟﻌواﺋــد واﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ .وﻣﺛــﺎل ذﻟــك اﺳــﺗﺧدام إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻟﻐــرض اﻟﻘ ــﺎدة واﻹدارة اﻟﻔ ر ــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل
اﻟﻌﻣﻞ واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗؤد إﻟﻰ زﺎدة وﻻء اﻟزون ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ.

ﻗ ﺎس اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ:
ﺳ ــﺗﻘوم اﻟ ﺎﺣﺛﺗـ ـﺎن ﻘ ــﺎس اﻷداء اﻟ ــوظ ﻔﻲ ﺑﻧ ــﺎء ﻋﻠ ــﻰ ﺛﻼﺛ ــﺔ ﻣﺣ ــﺎور رﺋ ﺳـ ـﺔ ﺗﺟ ــد أﻧﻬ ــﺎ ﺷ ــﺎﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣ ــﻊ ﺟواﻧ ــب اﻷداء
اﻟوظ ﻔﻲ وﻫﻲ:
أوﻻً -رﺿــﺎ اﻟﻣوظــﻒ اﻟﻧــﺎ ﻊ ﻣــن اﻫﺗﻣــﺎم اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻔــﺎءة اﻟﻣوظــﻒ وﺗــوﻓﯾر ﺑﯾﺋــﺔ ﻋﻣــﻞ ﻣﻧﺎﺳ ـ ﺔ واﺳــﺗﻘرار وأﻣــﺎن وظ ﻔــﻲ وﻧظــﺎم
ﺣواﻓز ﻣﺗﻣﯾز ﻟﺟﻣ ﻊ ﻣوظﻔﯾﻬﺎ.

ﺛﺎﻧً ـــﺎ -ﺟـــودة وﺳـــرﻋﺔ اﻟﺧدﻣـــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ اﻟﺳــرﻋﺔ واﻟﻛﻔــﺎءة ﻓــﻲ إﻧﺟــﺎز اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت واﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻘــد م
اﻟﺧدﻣﺎت.
ﺛﺎﻟ ًﺛﺎ -اﻟﺗﺣﺳﯾن واﻟﺗطو ر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣوظﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺗطو ر وﺧﻠ اﻷﻓ ﺎر اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ أداء اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣ ﻠﻒ ﺑﻬﺎ.
وﺣﯾث إن ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣ وﻣ ﺔ ﯾﺗطﻠب ﻣواﻛ ﺔ ﻞ ﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻹدارة وﻓﻲ ﻗــدرﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗوظﯾــﻒ ﻣواردﻫــﺎ ﻓــﻲ

أﻧﺷطﺔ ﺗﺣﺻﻞ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺗﺳﺎﻫم ﻓــﻲ ﺣﺻــوﻟﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟر ــﺎدة واﻹﺑــداع ﻋــن طر ـ ﺟــودة ﻣــﺎ ﺗﻘدﻣــﻪ ﻣــن ﺧــدﻣﺎت
ﺗﻧﻔرد ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻻ ﻣ ن ﺗﻘد ﻣﻬﺎ إﻻ ﺑواﺳطﺔ ﻣوظﻔﯾﻬﺎ وﺗﻣﯾز أداﺋﻬم.
ورﻏ ﺔ ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﺗﺎن ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ دور إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣ وﻣ ﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أﺛر واﺿــﺢ ﻓــﻲ اﻻرﺗﻘــﺎء ﻣﺳــﺗو
اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ إﻟﻰ اﻷﻓﺿﻞ ،ﻣ ن ﺻ ﺎﻏﺔ ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳؤال اﻟﺗــﺎﻟﻲ :ﻣــﺎ أﺛــر ﺗطﺑﯾـ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو
وﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺟدة؟
اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣ وﻣ ﺔ
ً
وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠ ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ:
 -1اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ﻣﺗطﻠ ــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﻧــوع ﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ )اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ -اﻟﻘ ــﺎدة اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ -اﻟﻘــو اﻟ ﺷــرﺔ-
ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت( ،وﺗﻣﯾز اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ.
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اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗطﺑﯾ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻣﺳﺗو اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ...

 -2اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻧــوع ﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ )ﺗﺷــﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،ﺗوﻟﯾــدﻫﺎ ،ﺗﺧزﻧﻬــﺎ ،ﺗوزﻌﻬــﺎ ،وﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ(
وﺗﻣﯾز اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ.

 -3اﻟﻛﺷــﻒ ﻋــن دﻻﻟــﺔ اﻟﻔــروق ﻓــﻲ اﺳــﺗﺟﺎ ﺎت أﻓ ـراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﻟﻣــد ﺗــﺄﺛﯾر اﺗ ــﺎع ﻣــﻧﻬﺞ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وأﺛ ـرﻩ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو اﻷداء
اﻟوظ ﻔﻲ ﺗ ًﻌﺎ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻ ﺔ.

اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
)(Independent Variables

اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ
)(Dependent variables

أ -ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ
إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

اﻟﻨــﻮع

اﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ

اﻟﻌﻤــﺮ

اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ

اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ

اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ

اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ




ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة

رﺿﺎ اﻟﻣوظف
ﺟودة وﺳرﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﺗﺣﺳﯾن واﻟﺗطوﯾر

ب -ﻋﻤﻠﯿﺎت إدارة
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﻌرﻓﺔ

ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ

ﺗﺧزﯾن اﻟﻣﻌرﻓﺔ

ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ

ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌرﻓﺔ

ﺷ ﻞ رﻗم ) (1اﻹطﺎر اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎ ﻊ )(Study Model
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻟﺳﺎﺑ
-

ﻣ ن ﺻ ﺎﻏﺔ ﻓروض اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

اﻟﻔرﺿـــ ﺔ اﻟرﺋ ﺳـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ :ﺗوﺟــد ﻋﻼﻗــﺔ ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ) (0.05ﺑــﯾن ﻣﺗطﻠ ــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ
وﻣﺳﺗو اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ.

-

اﻟﻔرﺿـــ ﺔ اﻟرﺋ ﺳـــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ـــﺔ :ﺗوﺟــد ﻋﻼﻗــﺔ ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ) (0.05ﺑــﯾن ﻋﻣﻠ ــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ
وﻣﺳﺗو اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ.

-

اﻟﻔرﺿـــ ﺔ اﻟرﺋ ﺳـــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـــﺔ :ﺗوﺟــد ﻋﻼﻗــﺔ ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ) (0.05ﺑــﯾن ﻣﺗطﻠ ــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ
وﻣﺣﺎور ﻣﺳﺗو اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ.

اﻟﻔرﺿـــ ﺔ اﻟرﺋ ﺳـــﺔ اﻟ ار ﻌـــﺔ :ﺗوﺟــد ﻋﻼﻗــﺔ ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ) (0.05ﺑــﯾن ﻋﻣﻠ ــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ

وﻣﺣﺎور ﻣﺳﺗو اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ.

اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ :ﺗوﺟــد ﻋﻼﻗــﺔ ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ) (0.05ﺑــﯾن ﻣﺗطﻠ ــﺎت وﻋﻣﻠ ــﺎت إدارة

اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ و ﯾن ﻣﺳﺗو اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ.

 اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ :ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﺑــﯾن آراء أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﺣــول إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وأﺛرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰﻣﺳﺗو اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺟدة ﺗ ًﻌﺎ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻ ﺔ.
وﻻﺧﺗ ــﺎر اﻟﻔــروض ﺳــﯾﺗم اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠــﻲ ﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺗﻪ ﻟطﺑ ﻌــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ،ﺣﯾــث ﺳــﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ
أﺳﻠو ﯾن ﻫﻣﺎ :اﻷﺳﻠوب اﻟﻧظر اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻧظرﺔ ﻣن ﺗب ودورﺎت ورﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻣ ﺔ وﻧدوات ﻟﺗﻛــو ن ﺧﻠﻔ ــﺔ

ﻋﻠﻣ ﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ،واﻷﺳﻠوب اﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﺳﺗﻣﺎرة اﺳﺗﻘﺻﺎء "اﻻﺳﺗﺑ ﺎن" واﺳﺗﻣﺎرة ﻣﻘﺎ ﻼت ﺷﺧﺻ ﺔ ﻣ ﺗو ﺔ.
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وﻋﻠ ﻪ ﻓﺈن ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑ ﺎﻧﺎت ﻫﻲ:

 -1ﻣﺻﺎدر أوﻟ ﺔ :ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ أداﺗﯾن ﻟﻠدراﺳﺔ.

أ -ﺗﺻﻣ م اﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﻐرض ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ.

ب -ﻣﻘﺎ ﻼت ﺷﺧﺻ ﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻣﺎرة ﻣ ﺗو ﺔ ﻐرض ﺗﻔﺳﯾر ﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﻗﺑﻞ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ.

 -2ﻣﺻﺎدر ﺛﺎﻧو ﺔ :ﻣﻣﺛﻠــﺔ ﺎﻟﻛﺗــب واﻟﻣ ارﺟــﻊ واﻟــدورﺎت اﻟﻌﻠﻣ ــﺔ اﻟﻌر ــﺔ واﻷﺟﻧﺑ ــﺔ ،إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟد ارﺳــﺎت واﻷ ﺣــﺎث واﻟرﺳــﺎﺋﻞ
اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﻌر ﺔ واﻷﺟﻧﺑ ﺔ ،و ذﻟك اﻟﻧدوات واﻟﺗﻘﺎرر اﻟرﺳﻣ ﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ.
ﺣﯾث ﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻣوظﻔﻲ وﻣوظﻔﺎت ﺳــت إدارات ﻋﺎﻣــﺔ ﻣــن إدارات أﻣﺎﻧــﺔ ﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﺟــدة اﻟ ــﺎﻟﻎ ﻋــددﻫﺎ ) (30إدارة
ﻋﺎﻣــﺔ ،وﺗــم ﺗطﺑﯾـ أﺳــﻠوب اﻟﻌﯾﻧــﺔ اﻟﻌﺷـواﺋ ﺔ اﻟ ﺳـ طﺔ ،وﺗــم اﺧﺗ ــﺎر ﻋﯾﻧــﺔ ﻋﺷـواﺋ ﺔ ﯾﺑﻠــﻎ ﻋــددﻫﺎ ) (165ﻣﻔــردة ﻣــن ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟد ارﺳــﺔ ،أ
ﻣوظﻔﺎ وﻣوظﻔﺔ ﻣن ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻹدار ــﺔ ،ﺣﯾــث إن اﻹدارات اﻟﺳــت ﻫــﻲ
ﺑﻧﺳ ﺔ ) (% 25ﻣن ﺎﻣﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ﺎﻟﻎ ﻋددﻩ )(660
ً

اﻟﺗﻲ اﺳﺗطﺎﻋت اﻟ ﺎﺣﺛﺗﺎن أن ﺗوزع اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓﻘــط ﻧظـًاـر ﻟﺿــﯾ اﻟوﻗــت ،وﺣﺗــﻰ ﯾــﺗم اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن ﻣﻧﺎﺳـ ﺔ ﻋــدد ﻋﯾﻧـﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﻹﺟـراء

اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺗﻣـت اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﻣﻌﺎدﻟـﺔ ﺎرﺳــو )Council of American Survey Research Organisations ) (1982
 (CASRO, 1982اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣد ﻗﺎﺑﻠ ﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻــﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣــن ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟد ارﺳــﺔ ٕواﻣ ــﺎن ﺗﺣﻠﯾﻠﻬــﺎ ،وذﻟــك

ﻣن ﺧﻼل ﻗﺳﻣﺔ اﻟﻌدد اﻟﻣﺳﺗرﺟﻊ ﻣن اﻻﺳﺗﺑ ﺎن اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟذ وزع ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ،ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
= 160/170 = % 94.42

= Response Rate

ﺗم ﺗوز ﻊ  170اﺳﺗﺑ ﺎًﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔردات ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳ ﺔ ،وﻗــد ﺗــم اﺳــﺗرداد  160اﺳــﺗﺑ ﺎًﻧﺎ ﻗــﺎ ﻼً ﻟﻠﺗﺣﻠﯾــﻞ ،و ــذﻟك ﺗﻛــون
ﻧﺳ ﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ  ،%94وﻫﻲ ﺗﻌد ﻧﺳ ﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﻘﺎ ﻼت اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ ﻓﻘــد ﺗﻣــت اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺎﻟﻣﻘــﺎ ﻼت اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ ــﺄداة ﺛﺎﻧ ــﺔ ﻟﺟﻣــﻊ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت ،وﻟﻘــد ﺗــم
إﺟراء اﻟﻣﻘﺎ ﻼت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ،وﻫﻲ ﻋ ﺎرة ﻋن ﺧﻣس أﺳﺋﻠﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ )ﻣرﻓ  2ﺻورة ﻣن أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ( ﻓﺗم أﺧــذ

ﻣوظﻔﺎ وﻣوظﻔﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠــﻒ اﻟﻣﺳــﺗو ﺎت اﻹدار ــﺔ ،ﻣﺗوﺳــط أﻋﻣـﺎر
ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋ ﺔ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻧﺳ ﺔ  %50ﻓﻘط ،أ 80
ً
ﻣن  35-25ﺳﻧﺔ.

ﺗم ﺗﻔرﻎ وﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ
(SPSS) Social Sciences Package for the Statistical
وﻗد ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻷدوات اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:
 -1اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋو ﺔ واﻟﺗﻛ اررات واﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻧﺳﺑﻲ.
 -2اﺧﺗ ﺎر أﻟﻔﺎ روﻧ ﺎخ ).(Cronbach's Alpha
 -3ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗ ﺎ ﺑﯾرﺳون ).(Pearson Correlation Coefficient
 -4اﺧﺗ ﺎر ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗ ﺎﯾن اﻷﺣﺎد ).(One Way Analysis of Variance - ANOVA
 -5اﺧﺗ ﺎر  Tﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﯾﻧﺔ واﺣدة ).(One Sample T-Test
37

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗطﺑﯾ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻣﺳﺗو اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ...

ﻋﺎل ،ﺣﯾث ﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻟﻔﺎ روﻧ ﺎخ ) (0.980ﻟﺟﻣ ﻊ أﺳﺋﻠﺔ وﻓﻘرات اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ وﻋددﻫﺎ ) (84ﻓﻘرة.
وﻗد ﺗﺣﻘ ﺛ ﺎت داﺧﻠﻲ ٍ
وﻗد ﺗم إﺟراء ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗ ﺎس أداة اﻟدراﺳﺔ واﻻﺳﺗﺑ ﺎن ﺎﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:
أ -ﺻدق اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ:
ﻟﺿ ــﻣﺎن ﺻ ــدق أداة اﻟد ارﺳ ــﺔ وﻣوﺿ ــوﻋﯾﺗﻬﺎ ،ﺗ ــم إﺟـ ـراء اﺧﺗ ــﺎر ﺻ ــدق أداة اﻻﺳ ــﺗﺑ ﺎن ،أ اﻟﺗﺣﻘـ ـ ﻣ ــن أن أداة اﻟﻘ ــﺎس

)اﻻﺳﺗﺑ ﺎن( ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻘ ﺎس ﻣﺎ ﻧﻬدف إﻟﻰ ﻗ ﺎﺳﻪ .وﻗد ﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق اﻻﺳﺗﺑ ﺎن ﻣن ﺧﻼل طرﻘﺗﯾن:

 -1اﻟﺻدق اﻟظﺎﻫر ) :(Face validityﺣﯾــث إﻧـﻪ ﺗﻣـت اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺎﺳــﺗ ﺎﻧﺗﯾن ﻣﺣ ﻣﺗــﯾن ﻣــن ﻗﺑــﻞ ) (19ﻣﺣ ــم ) ﻋــودة:2010 ،
ﺑدر ،(2010 ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟ ﺎﺣﺛﺗﯾن ﻋرﺿﺗﺎ اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣ ﻣﯾن ﻣن أﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرس اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ

ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ ﻧﻔﺳﻪ ،وﻗد اﺳﺗﺟﺎﺑت اﻟ ﺎﺣﺛﺗـﺎن ﻵراء اﻟﻣﺣ ﻣــﯾن وﻗﺎﻣـﺎ ﺑـﺈﺟراء ﻣــﺎ ﯾﻠــزم ﻣــن ﺗﻌــد ﻼت وﺗﻧﻘـ ﺢ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﻓــﻲ

ﺿوء اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ،و ذﻟك ﺧرج اﻻﺳﺗﺑ ﺎن ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋ ﺔ ﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﻣﻠﺣ رﻗم ).(1

 -2ﺻدق اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ أو ﺻدق اﻟﻣﺣﺗــو أو اﻟﻣﺿــﻣون ) :(Content Validityﻫــو ﺧطــوة ﻣــن اﻟﺧطـوات اﻷوﻟـﻰ اﻟﺗــﻲ
ﺗم اﻷﺧذ ﺑﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﺻﻣ م أداة اﻟﻘ ﺎس ،وﻫﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق اﻟﻣﺣﺗو أو اﻟﻣﺿﻣون ،وﻫﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻣد اﻟذ

ﻘـ س

ﻪ اﻟﻣﻘ ﺎس ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻣـراد ﻗ ﺎﺳــﻬﺎ ،وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل ﺟﻣــﻊ آراء اﻟﻣﺣ ﻣــﯾن ﻓــﻲ اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ ،إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ

ﻣراﺟﻌﻪ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ واﺳﺗطﻼع آراء ﻣﺣ ﻣﯾﻬﺎ ،وﻣن ﺛــم إﺟـراء د ارﺳــﺔ اﺳــﺗطﻼﻋ ﻪ ) ،(Pilot studyوذﻟــك ﻟﻠﺗﺄﻛــد ﻣــن
ﻣد اﺗﺳﺎق ﻞ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات اﻻﺳﺗﺑ ﺎن ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺎل اﻟذ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟ ﻪ ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣد اﺗﺳﺎق ــﻞ ﻣﺟــﺎل ﻣــن
ﻣﺟ ــﺎﻻت اﻻﺳ ــﺗ ﺎﻧﺔ ﻣ ــﻊ اﻟدرﺟ ــﺔ اﻟﻛﻠ ــﺔ ﻟﻼﺳ ــﺗ ﺎﻧﺔ .وﻗ ــد ﻗﺎﻣ ــت اﻟ ﺎﺣﺛﺗـ ـﺎن ﺣﺳ ــﺎب اﻻﺗﺳ ــﺎق اﻟ ــداﺧﻠﻲ ﻟﻼﺳ ــﺗ ﺎﻧﺔ )ﺻ ــدق

ـردا ﻣ ــن أﻓـ ـراد ﻣﺟﺗﻣ ــﻊ اﻟد ارﺳ ــﺔ ﻣ ــن ﺧ ــﻼل ﺣﺳ ــﺎب ﻣﻌ ــﺎﻣﻼت اﻻرﺗ ــﺎ ﺑ ــﯾن اﻟﻔﻘـ ـرات
اﻟﻣﺿ ــﻣون( ﺑﺗطﺑ ﻘﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ) (30ﻓ ـ ً
وﻣﺟــﺎﻻت اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ واﻟدرﺟــﺔ اﻟﻛﻠ ــﺔ ﻟﻠﻣﺟــﺎل ﻧﻔﺳــﻪ ،وﺣﺳــﺎب ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻻرﺗ ــﺎ ﺑــﯾن ــﻞ ﻣﺟــﺎل ﻣــن ﻣﺟــﺎﻻت اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ
واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻼﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﺎﻵﺗﻲ:

 -ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻣﺗﻐﯾر "ﺗطﺑﯾ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ " و" اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ" :ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم ) (1ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎ

ﺑﯾن ﻞ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات أداة اﻟدراﺳﺔ )اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ( ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ــﻞ ﻣﺣــور واﻟدرﺟــﺔ اﻟﻛﻠ ــﺔ ﻟﻠﻣﺣــور )اﻟﻣﺗﻐﯾــر( ،واﻟــذ ﯾﺑــﯾن

أن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗ ﺎ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ  ، = 0.05و ذﻟك ﻌﺗﺑر ﺻﺎدًﻗﺎ ﻟﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻘ ﺎﺳﻪ.
ﺟدول رﻗم )(1
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎط ﺑﯾن ﻞ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات أداة اﻟدراﺳﺔ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻛﻞ ﻣﺣور
م

اﻟﻔﻘرة

أوﻻً -ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎط ﺑﯾن ﻞ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﺣور:
ﯾﺗوﻓر ﻣﺳﺗو ﻣن اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟ ﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣﻞ داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
ﺗﺗ ﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓرص اﻟﺗﻔﺎﻫم واﻟﺗﺷﺎور وﺗ ﺎدل اﻟ أر ﻣﻊ اﻵﺧرن ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﺗدﻋم اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻻﻧﻔﺗﺎح وﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ.
ﺗﺗ ﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓرص اﻟﺗﻌﺎون واﻟﻌﻣﻞ ﺿﻣن ﻓر .
ﺗوﺟد ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﺗﻔ ﯾر واﻹﺑداع وﺗﻘد م اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت.
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﺟ ﻊ اﻷﻓراد وﺗﺣﻔﯾزﻫم ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻣر وﺧﻠ ﻣﻌﺎرف ﺟدﯾدة.
ﺗﺳﺗط ﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺄﻗﻠم واﻟﺗﻛﯾﻒ ﺣﺳب ظروف اﻟﻌﻣﻞ ،دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻧظﺎم روﺗﯾﻧﻲ ﺟﺎﻣد.
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ﻣﻌﺎﻣﻞ
ﺑﯾرﺳون
ﻟﻼرﺗ ﺎط

اﻟﻘ ﻣﺔ
اﻹﺟﻣﺎﻟ ﺔ
) (Sig

718.
848.
848.
807.
823.
724.
804.

*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ ،35ع  – 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2015

ﺗﺎ ﻊ ﺟدول رﻗم ) -(1ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎط ﺑﯾن ﻞ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات أداة اﻟدراﺳﺔ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻛﻞ ﻣﺣور:
م

اﻟﻔﻘرة

أوﻻً -ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎط ﺑﯾن ﻞ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﺣور:
ﺗﺗواﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﺟﻣ ﻊ ،و ﻣ ن اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺳﻬوﻟﺔ.
ﺗﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻬﻧ ﺔ وﻣﺻداﻗ ﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف واﻟوﺛﺎﺋ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ.
ﺗﺣﺎﻓظ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳرﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف واﻟوﺛﺎﺋ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ.
ﯾوﺟد ﻟد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺑﻧﺎء وﺗﻌزز اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ.
ﺛﺎﻧً ﺎ -ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎط ﺑﯾن ﻞ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات ﻣﺟﺎل اﻟﻘ ﺎدة اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﺣور:
ﺗوﺟد رؤ ﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،و ﺗم ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺳﺗو ﺎت.
ﺗﻌﺗﻣد اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﺗﻧظ م اﻷﻋﻣﺎل.
ﺗﻌﺗﺑر اﻹدارة ﻗدوة ﻟﻶﺧرن ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ واﻟﻣﻬﻧ ﺔ واﻟﺗﺧﺻﺻ ﺔ.
ﺗﺳﺎﻫم اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻌزز ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ واﻟﻌﻣﻞ ﺑروح اﻟﻔر .
ﺗﻔوض اﻹدارة ﺻﻼﺣ ﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﻸﻓراد ،ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺳﺗو اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺑرة ﻟدﯾﻬم.
ﺳﻬﻞ اﻟﺗواﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﻘﺎدة واﻷﻓراد ،وﺗﺗواﻓر ﻓرص اﻟﻧﻘد اﻟﺑﻧﺎء ٕواﺑداء وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر.
ﺗﻌﻣﻞ اﻹدارة ﻋﻠﻰ دﻋم ﺣرﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﺗواﺻﻞ ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻟﺗ ﺎدل اﻷﻓ ﺎر وﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ.
ﺗﺗﺷﺎرك اﻹدارة ﻣﻊ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﺗوﺟﻬﺎت واﻟﺧطط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ.
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻘ ﺎدة إﻟﻰ ﺗوطﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ وزﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧظ م ﻟﻘﺎءات ﺟﻣﺎﻋ ﺔ وﺣﻠﻘﺎت
ﻧﻘﺎش ،ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗ ﺎدل اﻷﻓ ﺎر واﻟﺧﺑرات وﺗﺣﻘﯾ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑ ﺔ.
ﺗﺳﻌﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠ ﺎ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻸﻓراد ﻣﺎ ﯾدﻋم ﻗدراﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺧﻠ ﻣﻌﺎرف
ﺟدﯾدة وﻣﺷﺎر ﺗﻬﺎ وﺗطﺑ ﻘﻬﺎ.
ﺗدرك اﻹدارة اﻟﻌﻠ ﺎ اﻻﺣﺗ ﺎﺟﺎت اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ اﻟﻣطﻠو ﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﺄﻋﻣﺎﻟﻬﺎ.
ﺛﺎﻟًﺛﺎ -ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎط ﺑﯾن ﻞ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات ﻣﺟﺎل ﻣﺣور اﻟﻘو اﻟ ﺷر ﺔ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﺣور:
ﯾﺗواﻓر ﻟد اﻷﻓراد اﻟﻣﻬﺎرة واﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺑرة ﻟﻠﻘ ﺎم ﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟوظ ﻔ ﺔ ﺄﻛﻣﻞ وﺟﻪ.
ﯾﺗﻔﻬم اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻠ ﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗطو ر.
ﻣﺗﻠك اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺑداء اﻟ أر واﻟﻧﻘد اﻟﺻرﺢ.
ﻣﺗﻠك اﻟﻣوظﻒ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔ ﯾر ﻣﻧﻬﺟ ﺔ واﻹﺑداع ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ.
ﺗدون اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت واﻟﺧﺑرات واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻲ ﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠون ،وﺗﺣﻔظ ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﺑ ﺎﻧﺎت.
ّ
ﯾﺗﺷﺎرك اﻟﻣوظﻒ ﻣﻊ اﻵﺧرن ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺻﻌو ﺎت وﺗطو ر آﻟ ﺎت ٕواﺟراءات اﻟﻌﻣﻞ.
ﺳﺗط ﻊ اﻟﻣوظﻒ ﺗﻛو ن ﻣﻌﺎرف وﺧﺑ ارت ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ،وﺗﺳﺗط ﻊ ﻣﺷﺎر ﺗﻬﺎ وﺗطﺑ ﻘﻬﺎ.
ﺗﺳﺗﻘطب اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣوظﻔﯾن ذو ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات وﺧﺑرات ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟوظ ﻔﺔ.
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ ﺗطو ر اﻟﻛﺎدر اﻟ ﺷر ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗوظﯾﻒ ،وﺗﻔﻌﯾﻞ
اﻟﺗدرب وﺗﻘد م اﻟﺣواﻓز واﻟﻣ ﺎﻓﺂت.
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن وراء إﺟراءات ﺗﻧظ م اﻟﻌﻣﻞ واﻟﺗرﻓ ﻪ واﻟﺗدو ر إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻣن
اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺧﺑرات ،ووﺿﻊ اﻟرﺟﻞ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب.
ﺗﻬﺗم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑراﺣﺔ ورﺿﺎ اﻟﻣوظﻒ ،وﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز
ﻣﻬﺎﻣﻪ.
ﺗﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﻣﻌﺎرف وﺧﺑرات اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻧﺗﻬ ﺔ ﺧدﻣﺎﺗﻬم وﺗﻌﻣ م ﻫذﻩ
اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺧﺑرات ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣ ﻊ دون ﺗﻬﻣ ﺷﻬﺎ أو اﺣﺗﻛﺎرﻫﺎ ﻟﺟﻬﺔ دون أﺧر .
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اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗطﺑﯾ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻣﺳﺗو اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ...

ﺗﺎ ﻊ ﺟدول رﻗم ) -(1ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎط ﺑﯾن ﻞ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات أداة اﻟدراﺳﺔ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻛﻞ ﻣﺣور:
م

ﻣﻌﺎﻣﻞ
ﺑﯾرﺳون
ﻟﻼرﺗ ﺎط

اﻟﻔﻘرة

ار ًﻌﺎ -ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎط ﺑﯾن ﻞ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﺣور:
.618
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ ﻋﺎﻣﻼً اﺳﺗراﺗﯾﺟًﺎ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ اﻟﺗﻣ ﯾن واﻟرﺎدة.
.413
ﺗﺗواﻓر ﻟد اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻷﻋﻣﺎل اﻟورﻗ ﺔ واﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﻧظﺎم إﻟﻛﺗروﻧﻲ.
.624
ﺗﺗواﻓر ﻟد اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﺟﻬزة ﺣﺎﺳوب ذات ﺟودة ﻋﺎﻟ ﻪ وﻣﺗﻣﯾزة.
.682
ﺗوﻓر اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﺟﻬزﻩ ﺣﺎﺳوب ﻟﺟﻣ ﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن.
.547
ﺗوﻓر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻹﻧﺗرﻧت و ﺳرﻋﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻟﺟﻣ ﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن.
.684
ﺗوﻓر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑراﻣﺞ ﺻ ﺎﻧﺔ ﺗﺗﺻﻒ ﺎﻷﻣﺎن واﻟﺧﺻوﺻ ﺔ وﺗﻣﻧﻊ ﺗﺳرب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟوﺛﺎﺋ .
ﺗﺗواﻓر ﻟد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺳﻬ ﻼت ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺔ ﻟﺧﻠ وﺗ ﺎدل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺛﻞ )ﺷ ﺔ داﺧﻠ ﺔ ،ﺑرد
.646
إﻟﻛﺗروﻧﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺷﺎرك اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ،ﻗواﻋد ﺑ ﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت..اﻟﺦ(.
ﯾﺗواﻓر ﻟد اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﺟﻬزﻩ ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﺗﺧزن وﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ )ﻣﺛﻞ :أﺟﻬزة ﻋرض ،ﻣﺎﺳﺢ
.707
ﺿوﺋﻲ ،طﺎ ﻌﺎت ،ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت ﺗﺻو ر ،أﻧظﻣﺔ ﺻوت..إﻟﺦ(.
.741
ﺳﺗط ﻊ أ ﻣوظﻒ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺗﻧﻣ ﻪ وﺗطﺑﯾ اﻟﻣﻌرﻓﺔ.
.672
ﺗﺗواﻓر ﻟد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗطﺑ ﻘﺎت ﻣﺣوﺳ ﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾﻞ ﺗﻘد م اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن.
.757
ﯾوﺟد ﺑراﻣﺞ ﻣﺣوﺳ ﺔ ﻹدارة ﺷﺋون اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﺗﺣدﯾد اﺣﺗ ﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ.
.661
ﺗﺗواﻓر ﻟد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻗﺎﻋدة ﺑ ﺎﻧﺎت ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣ ﻊ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وأﻧﺷطﺗﻬﺎ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ.
.757
ﺗﺗﻣﯾز ﺧدﻣﺎت ﻗﺳم اﻟﺣﺎﺳوب ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺎﻟﺳرﻋﺔ واﻟﺟودة واﻟﻣ ﺎدرة.
.646
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗواﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻣﺟ ﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻘدﻣﺔ.
ﺧﺎﻣﺳﺎ -ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ:
ً
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎط ﺑﯾن ﻞ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات ﻣﺟﺎل ﺗﺷﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﺣور:
.476
اﻻﺳﺗﻛﺷﺎف ﻋﺑر ﺷ ﺔ اﻹﻧﺗرﻧت.
.692
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣرﺟﻌ ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ﺔ.
.592
اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠ ﺔ.
.655
اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ.
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎط ﺑﯾن ﻞ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات ﻣﺟﺎل ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﺣور:
.476
اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟ ﺔ.
.692
ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻷﻓراد ﻌﺿﻬم ﻣﻊ ﻌض ﻹﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷ ﻼت اﻟﻣطروﺣﺔ وﺗوﻟﯾد أﻓ ﺎر ﺟدﯾدة.
.592
ﺗﺷ ﯾﻞ وﺣدات ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وﻓرق ﻋﻣﻞ ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻣن داﺧﻞ إطﺎر اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﺷ ﻞ ﻣﺳﺗﻣر.
.655
ﻣﺻدر ﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ.
ًا
اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎط ﺑﯾن ﻞ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات ﻣﺟﺎل ﺗﺧز ن اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﺣور:
.646
اﻷﻓراد ﻣن ﺧﻼل أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣﻔﯾز وﺗﺷﺟ ﻊ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻟﺗ ﺎدل اﻟﺧﺑرات.
.728
ﻗواﻋد ﺑ ﺎﻧﺎت ﺗزود ﺣول اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
.573
اﻷرﺷﯾﻒ واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟورﻗ ﺔ.
.763
ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌرﻓ ﺔ واﺿﺣﺔ وﻣﺣددة ﺗﺗﻧﺎﺳب طﺑ ﻌﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ وأﻧﺷطﺗﻬﺎ.
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎط ﺑﯾن ﻞ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات ﻣﺟﺎل ﺗوز ﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﺣور:
.735
ﺷ ﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت داﺧﻠ ﻪ ﺗﺳﺎﻋد اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﺑ ﺎﻧﺎت.
.780
إﺻدار ﻧﺷرات ودورﺎت وﺟﻣ ﻊ أﻧواع اﻟﻣطﺑوﻋﺎت.
.620
ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت وﻧدوات وورش ﻋﻣﻞ داﺧﻠ ﺔ.
.697
ﻋﻘد دورات ﺗدرﺑ ﺔ داﺧﻠ ﺔ ﻘوم ﺑﻬﺎ أﻓ ارد ذوو ﺧﺑرة و ﻔﺎءة.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ ،35ع  – 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2015

ﺗﺎ ﻊ ﺟدول رﻗم ) -(1ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎط ﺑﯾن ﻞ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات أداة اﻟدراﺳﺔ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻛﻞ ﻣﺣور:
م

اﻟﻔﻘرة

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎط ﺑﯾن ﻞ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﺣور:
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ آراء أﻓراد ذو ﺧﺑرة ﻣن داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺣول ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وأﻧﺷطﺗﻬﺎ.
اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ.
ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗدﻋم ﻣن ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗطﺑﯾ
ّ
ﻓرق ﻋﻣﻞ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣن داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻘﺎﯾ س وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺳ طر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣط ﻘﺔ.
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣﺳﺗو اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ:
أوﻻً -ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎط ﺑﯾن ﻞ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات ﻣﺟﺎل رﺿﺎ اﻟﻣوظﻒ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﺣور:
ﺗﻬﺗم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑرﻓﻊ ﻔﺎءة اﻟﻣوظﻒ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدرب اﻟﻔﻌﺎل وﻓﺗﺢ آﻓﺎق اﻟﺗﻔ ﯾر واﻹﺑداع.
ﺗﻬﺗم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻣوظﻒ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﻛﻣﻞ وﺟﻪ.
ﺗﺣرص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾ اﻷﻣﺎن واﻻﺳﺗﻘرار اﻟوظ ﻔﻲ وﺿﻣﺎن ﺣﻘوﻗﻪ اﻟوظ ﻔ ﺔ.
ﯾﺗواﻓر ﻟد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻧظﺎم ﻓﻌﺎل وﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﺣواﻓز واﻟﻣ ﺎﻓﺂت.
ﺗﻘوم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺈﺷراك اﻟﻣوظﻒ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﻪ اﻟﻘرار ،وﺗﻬﺗم ﺎﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟ ﻪ وﺗ ﺎدل اﻵراء.
ﺛﺎﻧً ﺎ -ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎط ﺑﯾن ﻞ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات ﻣﺟﺎل ﺟودة وﺳرﻋﻪ اﻟﺧدﻣﺔ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﺣور:
ﯾراﻋﻲ اﻟﻣوظﻒ ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺟودة )اﻟﺳرﻋﺔ ،اﻟﻛﻔﺎءة..إﻟﺦ( ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وأداء اﻟﻣﻬﺎم.
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗ ﺳ ط وﺗﺳﻬﯾﻞ اﻹﺟراءات ،واﻟﺗﺧﻔﯾﻒ ﻣن ﺟﻣود اﻷﻧظﻣﺔ ﻣن أﺟﻞ ﺳرﻋﻪ اﻹﻧﺟﺎز.
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ ﻓﻲ ﺗﻘد م ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠو ازرات واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣ وﻣ ﺔ واﻟﻣواطﻧﯾن
) ﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ،اﻟﺑرد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ،اﻟرﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺻﯾرة..إﻟﺦ(.
ﺗوﻓر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣراﻓ ووﺳﺎﺋﻞ اﺗﺻﺎل ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻﺳﺗﻘ ﺎل ﻣﻧدو ﻲ اﻟو ازرات واﻟﻣواطﻧﯾن.
ﺳﻬﻞ ﺗواﺻﻞ ﻣﻧدو ﻲ اﻟو ازرات واﻟﻣواطﻧﯾن ﺎﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ واﻻﺳﺗﻔﺳﺎر.
ﺛﺎﻟًﺛﺎ -ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎط ﺑﯾن ﻞ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣﺳﯾن واﻟﺗطو ر واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﺣور:
ﺗﻔﺗﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟو ازرات ﻟﻠﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ ﺗطو ر اﻟﺧدﻣﺎت وﺗﺣﺳﯾن آﻟ ﺎت ﺗﻘد ﻣﻬﺎ.
ﻣﺗﻠك اﻟﻣوظﻒ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗطو ر ﻣﺳﺗو أداﺋﻪ وﺧﻠ أﻓ ﺎر ﺟدﯾدة ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءة.
ﺗﻘوم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻣﻠ ﺎﺗﻬﺎ ﺎﺳﺗﻣرار ،وﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺗﻐذ ﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن أﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻞ.
ﯾوﺟد ﻧظﺎم ﻓﻌﺎل ﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻣﺧطﺊ أو اﻟﻣﻘﺻر ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ.
ﺗﻛﺎﻓﺊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﻘدﻣون أﻓ ًا
ﺎر ﺟدﯾدة ،أو ﯾﺗﻣﯾزون ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬم.

 -3اﻟﺻدق اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ  Structure Validityﻌﺗﺑر اﻟﺻدق اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ أﺣد ﻣﻘﺎﯾ س ﺻدق اﻷداة اﻟذ
ﺗرد اﻷداة اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ،و ﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﺟدول رﻗــم ) (1وﺟــدول ) (2ﻣــد ارﺗ ــﺎ

ﻣﻌﺎﻣﻞ
ﺑﯾرﺳون
ﻟﻼرﺗ ﺎط

اﻟﻘ ﻣﺔ
اﻹﺟﻣﺎﻟ ﺔ
) (Sig

.789
.886
.705
.844

*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

.738
.820
.784
.746
.589

*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

.733
.842
.810

*0.000
*0.000
*0.000

.912
.785

*0.000
*0.000

.723
.662
.852
.803
.659

*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

ﻘـ س ﻣــد ﺗﺣﻘـ اﻷﻫــداف اﻟﺗــﻲ

ــﻞ ﻣﺟــﺎل ﻣــن ﻣﺟــﺎﻻت اﻟد ارﺳــﺔ ﺎﻟدرﺟــﺔ اﻟﻛﻠ ــﺔ

ﻟﻔﻘرات اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ ،وأن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺟﻣ ﻊ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ . = 0.05

ب -ﺛ ﺎت اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ :Reliability

ﻘﺻــد ﺑﺛ ــﺎت اﻻﺳــﺗﺑ ﺎن أن ﻌطــﻲ اﻻﺳــﺗﺑ ﺎن اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻟــو ﺗﻣـت إﻋــﺎدة ﺗوز ﻌــﻪ أﻛﺛــر ﻣــن ﻣـرة ﺗﺣــت اﻟظــروف واﻟﺷــرو

ﻧﻔﺳﻬﺎ ،و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺛ ﺎت اﻻﺳﺗﺑ ﺎن ﻌﻧﻲ اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﺑ ﺎن ،وﻋدم ﺗﻐﯾرﻫﺎ ﺷ ﻞ ﺑﯾر ﻓ ﻣﺎ ﻟو ﺗﻣت إﻋﺎدة ﺗوزﻌﻪ ﻋﻠﻰ أﻓراد

ﻋــدة ﻣ ـرات ﺧــﻼل ﻓﺗ ـرات زﻣﻧ ـﺔ ﻣﻌﯾﻧ ـﺔ .وﻗــد ﺗﺣﻘ ـ اﻟ ﺎﺣــث ﻣــن ﺛ ــﺎت اﺳــﺗﺑ ﺎن اﻟد ارﺳــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺛ ــﺎت أﻟﻔــﺎ روﻧ ــﺎخ

 .Cornbach’s Alpha Coefficientو وﺿﺢ ﺟدول رﻗم ) (2ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺛ ﺎت أﻟﻔﺎ روﻧ ﺎخ ﻟﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ ،و ﺗراوح ﺑﯾن ).950

و ،(.740وﻫــذﻩ اﻟﻘ ـ م ﻣرﺗﻔﻌ ـﺔ ،و ــذﻟك ﺣﻘﻘــت ﻣﺗﻐﯾ ـرات اﻟد ارﺳ ــﺔ درﺟــﺔ ﺛ ــﺎت ﻋﺎﻟ ـ ـﺔ ،وﻗ ﻣــﺔ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺛ ــﺎت ﻟﺟﻣ ــﻊ ﻓﻘـ ـرات اﻟد ارﺳ ــﺔ
) ،(.986وﻫ ــذا ﻌﻧ ــﻲ أن إدارة اﻟد ارﺳ ــﺔ ﺣﻘﻘ ــت ﺛ ﺎﺗًـ ـﺎ وﺻ ــدًﻗﺎ ﻋﺎﻟًـ ـﺎ ،ﻣﻣ ــﺎ ﺟﻌ ــﻞ اﻟ ــﺎﺣﺛﺗﯾن ﻋﻠ ــﻰ ﺛﻘ ــﺔ وﺗﺄﻛ ــد ﻣ ــن ﺻ ــﺣﺔ اﻻﺳ ــﺗﺑ ﺎن

وﻣﺻداﻗﯾﺗﻪ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ إﺣﺻﺎﺋًﺎ ٕواﺟراء اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻟﻺﺟﺎ ﺔ ﻋن أﺳﺋﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ واﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺎت.
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ﺟدول رﻗم )(2

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎط ﺑﯾن درﺟﺔ ﻞ ﻣﺟﺎل ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻼﺳﺗ ﺎﻧﺔ،
ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ روﻧ ﺎخ ،ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺛ ﺎت
م

اﻟﻣﺣور

 -1اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ
 -2اﻟﻘ ﺎدة اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ
 -3اﻟﻘو اﻟ ﺷرﺔ
 -4ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 -5ﺗﺷﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 -6ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 -7ﺗﺧزن اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 -8ﺗوزﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 -9ﺗطﺑﯾ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 -10رﺿﺎ اﻟﻣوظﻒ
 -11ﺟودة وﺳرﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
 -12اﻟﺗﺣﺳﯾن واﻟﺗطو ر
ﻣﺳﺗو اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ
ﺟﻣ ﻊ ﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ

اﻟﺛ ﺎت*= اﻟﺟذر اﻟﺗر ﻌﻲ اﻟﻣوﺟب ﻟﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ روﻧ ﺎخ

ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ
ورﻧ ﺎخ
.905
.932
.826
.889
.889
.789
.877
.839
.740
.940
.931
.856
.702
.776
.921
.972

ﻋدد
اﻟﻔﻘرات
11
11
13
14
49
4
4
4
4
4
20
5
5
5
15
84

اﻟﺛ ﺎت*
.959
.963
.914
.914
.967
.861
.987
.839
.740
.940
.981
.925
.838
.881
.960
.986

ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺑﯾرﺳون
ﻟﻼرﺗ ﺎط
.886
.850
.870
.796
.989
.368
.712
.667
.762
.812
.891
.978
.839
.900
.902
.934

اﻟﻘ ﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟ ﺔ
) (Sig
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
0.000

*اﻻرﺗ ﺎ دال إﺣﺻﺎﺋًﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو دﻻﻟﺔ 0.05

وﻋﻧد اﺧﺗ ﺎر ﻓروض اﻟدراﺳﺔ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:

ﺟدول رﻗم )(3

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗ ﺎط ﺑﯾرﺳونPearson
ﻣﺣور اﻷداء
اﻟوظ ﻔﻲ
اﻟﺗﺣﺳﯾن
واﻟﺗطو ر
اﻟﺟودة
واﻟﺳرﻋﺔ
رﺿﺎ
اﻟﻣوظﻒ
ﺗطﺑﯾ
اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺗوزﻊ
اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺗﺧزن
اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺗوﻟﯾد
اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺗﺷﺧ ص
اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻘو
اﻟ ﺷر ﺔ
اﻟﻘ ﺎدة
اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ
ﻣﺣور
ﻣﺗطﻠ ﺎت
ﺗطﺑﯾ إدارة
).000 .000 .005 .000 .000 .000 .003 .000 .023 .000 .000 .000 .000 Sig. (2-tailed
اﻟﻣﻌرﻓﺔ
.743 .623 .392 .775 .728 .604 .413 .559 .328 .642 .795 .900 .933
Pearson
** ** ** ** ** ** ** **
*
** **
** ** Correlation

ﻣﺣور
ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة
اﻟﻣﻌرﻓﺔ
).000 .000 .032 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 Sig. (2-tailed
.747 .816 .311 .707 .856 .872 .786 .849 .666 .608 .518 .511 .586
Pearson
** **
*
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Correlation

ﻣﺣور
ﻣﺗطﻠ ﺎت
وﻋﻣﻠ ﺎت إدارة
).000 .000 .005 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 Sig. (2-tailed
اﻟﻣﻌرﻓﺔ
.818 .791 .398 .809 .870 .814 .665 .778 .552 .691 .715 .772 .830
Pearson
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Correlation
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ﺗﺎ ﻊ ﺟدول رﻗم ) -(3اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗ ﺎط ﺑﯾرﺳونPearson
ﻣﺣور اﻷداء
اﻟوظ ﻔﻲ
اﻟﺗﺣﺳﯾن
واﻟﺗطو ر
اﻟﺟودة
واﻟﺳرﻋﺔ
رﺿﺎ
اﻟﻣوظﻒ
ﺗطﺑﯾ
اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺗوزﻊ
اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺗﺧزن
اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺗوﻟﯾد
اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺗﺷﺧ ص
اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻘو
اﻟ ﺷرﺔ
اﻟﻘ ﺎدة
اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ

ﻣﺣور اﻷداء
اﻟوظ ﻔﻲ

.816 .311 .707 .679 .715 .562 .573 .463 .482 .665 .621 .667
Pearson
**
*
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Correlation

).000 .032 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 Sig. (2-tailed
**. Correlation is significant at the 0.01 level
(2 tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level
(2-tailed).

ﺟدول رﻗم )(4
آراء أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗ ًﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻧوع One-Sample Test
ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن آراء أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗ ًﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻧوع
95% Confidence Interval of the
= Test Value
Sig. (2Mean
Difference
t
df
3
tailed) Difference
Lower
Upper
اﻟﻧوع
-46.495- 158 .000
-1.69811-1.7702-1.6260إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ
6.021 49
.000
.52708
.3512
.7030
ﺟدول رﻗم )(5

آراء أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗ ًﻌﺎ ﻟ ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻ ﺔANOVA

Sig

One Way Analysis of Variance - ANOVA
ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن آراء أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗ ًﻌﺎ ﻟ ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻ ﺔ
Mean
اﻟﻌﻣر
Sum of Squares
df
F
Square
Between Groups
7.450
17
.438

.292

1.239

Sig.

F

.082

2.379

Sig.

F

.735

.726

.354
Mean
Square
.841
.353
Mean
Square
.302
.416

32

11.322

Within Groups

49
df

18.772
Sum of Squares

Total
اﻟﻣؤﻫﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ

3
46
49
df

2.522
16.251
18.772
Sum of Squares

Between Groups
Within Groups
Total
ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة

14
35
49

4.223
14.550
18.772

Between Groups
Within Groups
Total
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و ﻣ ن ﺗﻠﺧ ص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟداول اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻟﺗﺎﻟﻲ :ﺷ ﻞ رﻗم )(2
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
)(Independent Variables

اﻟﻨﻮع

ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
ﺣول أﺛر إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ ﺗﻌزى
ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻧوع ﻓﻘط
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ

اﻟﻌﻤﺮ
اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة

ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
ﺣول أﺛر إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ ﺗﻌزى
ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات)اﻟﻌﻣر-اﻟﻣؤھل-اﻟﺧﺑرة(
ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﻌرﻓﺔ

ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ

ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ
ﺑﯾن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾﻖ
إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ
وﻣﺳﺗوى اﻷداء
اﻟوظﯾﻔﻲ

أ( ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ
إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ

اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ

ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ
ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت إدارة
اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻣﺳﺗوى
اﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ

ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

ب( ﻋﻤﻠﯿﺎت إدارة
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺗﺧزﯾن اﻟﻣﻌرﻓﺔ

ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ

اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ
)(Dependent variables
اﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ




رﺿﺎ اﻟﻣوظف
ﺟودة وﺳرﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﺗﺣﺳﯾن واﻟﺗطوﯾر

ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌرﻓﺔ

ﺗوﺻﻠت اﻟ ﺎﺣﺛﺗﺎن ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ:
 -1ﯾوﺟد ﻟد اﻟﻣوظﻔﯾن إدراك ﺄﻫﻣ ﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬﻣﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻹﯾﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬم أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻞ.
 -2اﺳﺗﺣداث أﻗﺳﺎم ٕوادارات ﺟدﯾدة ﺗدﻋم ﻣﻧﻬﺞ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﻣﺛﻞ إدارة ﻣر ز اﻟوﺛﺎﺋ واﻟﻣﺣﻔوظﺎت وﻣ ﺗ ﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،واﻟﻣر ز
اﻟﻣﻌرﻓﻲ ،وأﻛﺎد ﻣ ﺔ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺟدة ﻟﻠﺗدرب ،وﺗزو دﻫﺎ ﻣوظﻔﯾن ﻣؤﻫﻠﯾن وذو ﺗﺧﺻص.
 -3وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﺑــﯾن ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺗطﺑﯾـ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــن ﻧﺎﺣ ــﺔ و ــﯾن ﺗﻣﯾــز اﻷداء اﻟــوظ ﻔﻲ ﻣــن ﻧﺎﺣ ــﺔ
أﺧر ﻋﻧد ﻣﺳﺗو دﻻﻟﺔ .α= 0.05

•

ﺗدل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺳﺗﺟﯾﺑﯾن ﯾﺗﻔﻘون ﻋﻠﻰ أن ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾـ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــن أﻫــم اﻟﻣــؤﺛرات ﻋﻠــﻰ اﻷداء

•

ﺗﺗﻔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻞ إﻟ ﻪ ﻞ ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﺎﻵﺗﻲ:

اﻟوظ ﻔﻲ ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺟدة.

 دراﺳﺔ ﻣﺎﺿﻲ ) (2011ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗطﺑﯾ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﯾن اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد ﺎت اﻟﻛﺑــر ﻓــﻲ ﻗطــﺎعﻏزة ،ﻣﻊ ﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،وﺗــوﻓﯾر ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت اﻹدار ــﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺔ واﻟ ﺷــرﺔ اﻟﺗــﻲ
ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطو ر ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد ﺎت اﻟﻛﺑر ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة.

 د ارﺳــﺔ اﻟزطﻣــﺔ ) (2011ﺿــرورة ﺗﺑﻧــﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــدﺧﻞ ﻟﺗطــو ر وﺗﺣﺳــﯾن اﻷداء اﻟﻔــرد واﻟﻣؤﺳﺳــﻲ ﻟﻠﻛﻠ ــﺎتاﻟﺗﻘﻧ ﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة.

 -د ارﺳــﺔ ) Kasim (2010ﺑوﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ﺑــﯾن ﻣﻣﺎرﺳــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ و ﻔــﺎءة اﻷداء اﻟــوظ ﻔﻲ ﻓــﻲ ﻣؤﺳﺳــﺎت

اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﯾز  ،وﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠ ﺎ ﺧﻠ اﻟﺗﻣﯾز اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ،ﺣﯾث ﯾﺗطور اﻷﻓراد ﺷﺧﺻًﺎ وﻣﻬﻧًﺎ.
 -4وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ و ﯾن ﺗﻣﯾز اﻷداء اﻟــوظ ﻔﻲ ﻣــن ﻧﺎﺣ ــﺔ أﺧــر ﻋﻧــد
ﻣﺳﺗو دﻻﻟﺔ .α= 0.05

•

ﺗدل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺳﺗﺟﯾﺑﯾن ﯾﺗﻔﻘون ﻋﻠﻰ أن ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻣؤﺛرات ﻋﻠــﻰ اﻷداء اﻟــوظ ﻔﻲ
دور ﻓﻌــﺎﻻً ﻓــﻲ إدارة اﻟﻣﻧظﻣــﺔ وﺣــﻞ اﻟﻣﺷ ـ ﻼت وﺳــرﻋﺔ اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘ ـ اررات،
ﻓــﻲ أﻣﺎﻧــﺔ ﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﺟــدة ،ﺣﯾــث إﻧﻬــﺎ ﺗﻠﻌــب ًا
44
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وﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﺎدة دﻗﺔ اﻷداء وﺗﺳرﻊ اﻹﻧﺟﺎز وﺗ ﺳ ط إﺟراءات اﻟﻌﻣﻞ وﺗﺣﺳﯾن اﻻﺗﺻﺎﻻت وز ــﺎدة اﻟﺗﻌــﺎون واﻟﺗﻧﺳــﯾ
•

ﺑﯾن اﻹدارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وﺗﺳﻬﯾﻞ ﻋﻣﻞ اﻟﻣوظﻔﯾن ،اﻷﻣر اﻟذ ﯾﻧﻌ س إﯾﺟﺎًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ.
ﺗﺗﻔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻞ إﻟ ﻪ ﻞ ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﺎﻵﺗﻲ:

 د ارﺳــﺔ ) اﻟﺧﺷــﺎﻟﻲ (2009 ،اﻟﺗــﻲ أظﻬــرت وﺟــود ﺗــﺄﺛﯾر ﻣﻌﻧــو ﻟﻌﻣﻠ ــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣﺟﻣــﻞ ﻋﻧﺎﺻــرﻫﺎ) اﻣــﺗﻼكاﻟﻣﻌرﻓـ ــﺔ ،ﻧﺷـ ــر اﻟﻣﻌرﻓـ ــﺔ ،ﺗطﺑﯾ ـ ـ اﻟﻣﻌرﻓـ ــﺔ( ﻓـ ــﻲ اﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳـ ــﻲ ،ﺣﯾـ ــث أظﻬـ ــرت أن اﻣـ ــﺗﻼك وﻧﺷـ ــر اﻟﻣﻌرﻓ ـ ـﺔ
واﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻟﻬﺎ ﯾؤﺛر إﯾﺟﺎًﺎ ﻓﻲ زﺎدة رﺣ ﺔ اﻟﺷر ﺎت وﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗ ﺔ.
 دراﺳﺔ ) (Zack, et. al. 2009وأظﻬرت ﻋﻼﻗﺔ ﻣ ﺎﺷرة ﺑﯾن إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت. -5وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن ﻣﺗطﻠ ﺎت وﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ ،و ﯾن ﺗﻣﯾز اﻷداء اﻟــوظ ﻔﻲ ﻣــن ﻧﺎﺣ ــﺔ
أﺧر ﻋﻧد ﻣﺳﺗو دﻻﻟﺔ .α=0.05
 -6وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت اﺳﺗﺟﺎ ﺎت أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﺗﻌــز ﻟﻠﺟــﻧس ،ﺣﯾــث ــﺎن ﻣﺳــﺗو اﻟدﻻﻟــﺔ
أﻗﻞ ﻣن ) (0.05وﻫﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠذ ور.
 -ﺗﺧﺗﻠــﻒ ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﺗوﺻــﻠت إﻟ ــﻪ د ارﺳــﺔ ) اﻟﻌﺗﯾﺑــﻲ (2007 ،واﻟﺗــﻲ أﻛــدت ﻋﻠــﻰ ﻋــدم وﺟــود دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ

ﺗ ًﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻧوع ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾز اﻷداء.
 ﺗﺗﻔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣــﻊ ﻧﺗــﺎﺋﺞ د ارﺳــﺔ ) اﻟﻌﻠــول (2011 ،اﻟﺗــﻲ أظﻬــرت ﻓروًﻗـﺎ ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻟدرﺟــﺔ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾنﻟدور إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ اﻷﻛﺎد ﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧ ﺔ ،و ﺎﻧت اﻟﻔروق ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﻧﺎث.

 -7ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت اﺳﺗﺟﺎ ﺎت أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻌز ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ )اﻟﻌﻣــر-
اﻟﻣؤﻫﻞ اﻟدراﺳﻲ – ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة( ،ﺣﯾث ﺎن ﻣﺳﺗو اﻟدﻻﻟﺔ أﻛﺑر ﻣن ).(0.05

 ﺗﺗﻔ ـ ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﺗوﺻــﻞ إﻟ ــﻪ ﻣﺎﺿــﻲ ) (2011ﻓــﻲ ﻋــدم وﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻓــﻲ اﺗﺟﺎﻫــﺎتاﻟﻣــدراء ﻓــﻲ اﻟﺑﻠــد ﺎت اﻟﻛﺑــر ﻓــﻲ ﻗطــﺎع ﻏـزة ﻧﺣــو ﺗﺑﻧــﻲ ﻣﻔﻬــوم إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﻣﺳــﺗو اﻷداء اﻟــوظ ﻔﻲ ﺗﻌــز ﻟﻠﻣؤﻫــﻞ
اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻌﻣر وﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ.

 -واﺧﺗﻠﻔت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻞ إﻟ ﻪ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ) (2009ﺑوﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻓــﻲ اﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﻣــدﯾرن ﻓــﻲ

ﻣر ز اﻟو ازرات اﻷردﻧ ﺔ ﻧﺣو ﺗﺑﻧﻲ و ازراﺗﻬﺎ ﻟﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻌز إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣؤﻫﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻌﻣر .ﻟﻛن اﺗﻔﻘت
اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻣــﻊ د ارﺳــﺔ اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﻋــدم وﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻓــﻲ اﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﻣــدﯾرن ﻓــﻲ ﻣ ارﻛــز اﻟــو ازرات
اﻷردﻧ ﺔ ﻧﺣو ﺗﺑﻧﻲ و ازراﺗﻬﺎ ﻟﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻌز إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ.

ﺿﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻞ إﻟ ﻪ ﻋودة ) (2010ﺑوﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻟواﻗــﻊ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ
 ﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أ ًﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧ ﺔ ﻓــﻲ ﻌــد اﻟﺗﺷــﺎرك ﻓــﻲ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺗطﺑﯾ ـ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺗﻌــز ﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﻣؤﻫــﻞ اﻟﻌﻠﻣــﻲ .وﻟﻛــن
اﺗﻔﻘ ــت اﻟﻧﺗﯾﺟ ــﺔ ﻣ ــﻊ د ارﺳ ــﺔ ﻋ ــودة ﻓ ــﻲ ﻋ ــدم وﺟ ــود ﻓ ــروق ذات دﻻﻟ ــﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋ ﺔ ﻟواﻗ ــﻊ إدارة اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌ ــﺎت

اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧ ﺔ ﺗﻌز ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺳﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ.

و ﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻗدﻣت اﻟ ﺎﺣﺛﺗﺎن ﻋدة ﺗوﺻ ﺎت ﻣﻧﻬﺎ:

 -1اﻟﻌﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺧﻠ ـ ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻣﺣﻔ ـزة وﻣﺷــﺟﻌﺔ وداﻋﻣــﺔ ﻹﻧﺗــﺎج اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﻣﺷــﺎر ﺗﻬﺎ ،وﺗﺄﺳ ـ س ﺑﯾﺋــﺔ ﺗﻧظ ﻣ ــﺔ ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس
اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺑرات اﻟﺷﺧﺻ ﺔ.
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اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗطﺑﯾ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻣﺳﺗو اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ...

 -2ﺗﻌز ــز ﺑﻧــﺎء اﻟﻣوظــﻒ اﻟﺣ ــوﻣﻲ ﺎﻋﺗ ــﺎرﻩ رأس اﻟﻣــﺎل اﻟﻔ ــر وأﺳــﺎس اﻟﻧﺟــﺎح اﻟﻣؤﺳﺳــﻲ ،وذﻟــك ﺿــﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾ ـ اﻵﻟ ــﺎت
اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻣ ن أن ﺗﺣﻘ اﻟﺗﺎﻟﻲ:

 -اﺳﺗﺛﻣﺎر طﺎﻗﺎت اﻟﻣوظﻒ وﻗدراﺗﻪ اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ،وﺗﺣﻔﯾزﻩ ﻹﺑداء اﻟ أر واﻟﺗﻔ ﯾر ٕواﺷراﻛﻪ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﻪ اﻟﻘرار.

 ﺗﻬﯾﺋ ـﺔ اﻟﺑﯾﺋ ـﺔ اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬــﺎ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ أداء ﻣﻬــﺎم اﻟﻣوظــﻒ وﺗﻧﻣ ــﺔ ﻣﻌﺎرﻓــﻪ ،وﻣﻧﻬــﺎ اﻷﺟﻬ ـزة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ،واﻟﺑرﻣﺟ ﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ وﻏﯾرﻫﺎ.
 -3ﺗﻌزز ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وﺗﻌزز اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻣﺷﺗرك ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:
 ﺗﻧظ ـ م ﻓﻌﺎﻟ ــﺎت ﺗواﺻــﻞ دور ــﺔ وﻣﺳــﺗﻣرة ﺑــﯾن اﻹدارة واﻟﻣ ــوظﻔﯾن ﻓــﻲ ﻟﻘــﺎءات ﻣﻔﺗوﺣــﺔ وأﺧــر ﻣﻐﻠﻘــﺔ ،ﻟﺗ ــﺎدل اﻵراءواﻟﺗﺟﺎرب واﻷﻓ ﺎر ،وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷ ﻼت ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ وﺗطو ر اﻟﻌﻣﻞ ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ أﺧر .
 ﺗﻧظ م ورش ﻋﻣﻞ وﺣﻠﻘﺎت ﻧﻘﺎش ﺑﯾن اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗ ﺎﺣث ﺣول اﻟﻘﺿﺎ ﺎ اﻟﻣﺷﺗر ﺔ وﺗ ﺎدل اﻟﻣﻌﺎرفواﻟﺧــروج ﺑﺗوﺻـ ﺎت ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺗطــو ر اﻷﻋﻣــﺎل ﻣــﻊ ﺿــرورة اﻟﺗوﺛﯾـ ﻟﻣــﺎ ﯾــﺗم اﻟﺗوﺻــﻞ إﻟ ــﻪ ﻣــن ﻧﺗــﺎﺋﺞ وﺣﻔظــﻪ ﺷـ ﻞ
ﺳﻬﻞ اﻟرﺟوع إﻟ ﻪ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ.
 ﺟد ﺔ اﻟدور اﻟرﻗﺎﺑﻲ ٕواﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ ﻟﻣن ﻘﺻر ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ ،أو ﯾﺧﺎﻟﻒ اﻷﻧظﻣﺔ. -ﺗﻘد م اﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﺎد ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ذو اﻟﻛﻔﺎءة وﻓًﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾر ﺗﻘﯾ م ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻬﻧ ﺔ.

ﻣﺧزوﻧـﺎ ﻣﻌرﻓًـﺎ ﻣﺗﻣﯾـ ًـزا ،وﻟــﻪ ﺗﺟــﺎرب
 -4ﺑﻧﺎء ﺻﻒ ﻗ ﺎد ﻣﺗﻣﯾــز وﻣؤﻫــﻞ ﻟﺗــوﻟﻲ ﻣﻧﺎﺻــب إدار ــﺔ ﻋﻠ ــﺎ داﺧــﻞ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ،ﻣﺗﻠــك
ً
ﻓردة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺣ وﻣﻲ.
 -5اﺳ ــﺗﺣداث وﺣ ــدة إدار ــﺔ ﻣﺳ ــﺗﻘﻠﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻ ــﺔ ﺗظﻬ ــر ﻓ ــﻲ اﻟﻬ ــﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﻲ وﺗﺣ ــدد ﻣﻬﺎﻣﻬ ــﺎ ﺑﺈﻧﺷ ــﺎء اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ واﻣﺗﻼﻛﻬ ــﺎ
واﻟﻣﺷﺎر ﺔ واﻟﺧزن واﻻﻧﺗﻔﺎع واﻟﺗﻘﯾ م ،ﺣﯾث ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:

 -إﻧﺷﺎء ﻗﺎﻋدة ﻣﻌرﻓ ﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟوﺛﺎﺋ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار.

 ﺗدو ن اﻟﺗﺟﺎرب واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣوظﻔون اﻟﺣﺎﻟﯾون واﻟﻣﻧﺗﻬ ﺔ ﺧدﻣﺎﺗﻬم وﻓًﻘﺎ ﻟﻧﻣــﺎذج ﻋﻠﻣ ــﺔ ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾـاﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻو ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎرف.

 اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺗوﻟﯾــد اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺗطــو ر أﺳــﺎﻟﯾب ﺗﺧزﻧﻬــﺎ وﺗوﺳـ ﻊ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗﺷــﺎرك ﻣــن ﺧــﻼل ﺗــوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳـ ﺔ ،و ﻧــﺎءﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻧظ ﻣ ﺔ ﺗﺗﺑﻧﻰ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻧﻬﺞ.

 ﺗطﺑﯾ ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻹدارات واﻷﻗﺳﺎم ،واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣواﻛ ﺔ اﻟﺗطورات اﻟﻌﻠﻣ ﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺔ. ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗ ﺎﺟﺎت اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ،وﺗﻧﺳﯾ اﻟﺟﻬود ﻧﺣو رﻓﻊ وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻣوظﻒ. ﺗﻧظ م اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺧﻠ وﺗ ــﺎدل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣــوظﻔﯾن ،واﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن اﻟﻣﻌــﺎرف اﻟﺗــﻲ ﻣﺗﻠﻛﻬـﺎ اﻷﻓـرادﻣن داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
 اﻋﺗﻣ ـ ــﺎد اﺳ ـ ــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ إدارة اﻟﻣﻌرﻓ ـ ــﺔ ،ﻣﻧﻬﺟ ـ ــﺔ ﻋﻠﻣ ـ ــﺔ وﻋﻣﻠ ـ ــﺔ ،واﻹﺷـ ـ ـراف ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺿ ـ ــﻣﺎن اﻟﺗطﺑﯾـ ـ ـ اﻷﻣﺛ ـ ــﻞ ﻟﻬ ـ ــذﻩاﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ.

اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ:

ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺳﺑ ﺗﻘﺗرح اﻟ ﺎﺣﺛﺗﺎن ﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل:

 دراﺳﺔ ﻋن دور إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﺟودة وﺳرﻋﻪ اﻟﺧدﻣﺔ.46

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ ،35ع  – 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2015

 دراﺳﺔ ﺗﻘو ﻣ ﺔ ﻟﺳ ﺎﺳﺎت ٕواﺟراءات اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣ وﻣ ﺔ اﻟﺧدﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺗطﻠ ﺎت وﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ. -دراﺳﺔ ﻣﻌوﻗﺎت ﺗطﺑﯾ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣ وﻣ ﺔ اﻟﺧدﻣ ﺔ.

اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ:
ﺟدﯾدا ﻣن اﻹدارة واﻟﻘ ﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺑــﻞ اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻟﻣواﺟﻬــﺔ
ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻧﻬﺞ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣ وﻣ ﺔ ﯾﺗطﻠب
ﻧﻣوذﺟﺎ ً
ً
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟرﻗﻲ ﻣﺳﺗو أداء ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت وﻣﺳﺗو اﻟﺧدﻣﺔ .ﻟذﻟك ،وﻟﻣواﻛ ﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ ــﺎﻟﻧﻬوض
ﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ..ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾرن وﻗﺎدة اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣ وﻣ ﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎع ﺄن اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أﺻـ ﺢ ﻻ ﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﻟﻣوظــﻒ ذ اﻟطﺎﻗــﺔ

ـر ﻣــن اﻟﻘــو اﻟ ﺷــرﺔ اﻟﻣؤﻫﻠــﺔ واﻟﻣدر ــﺔ،
ـددا ﺑﯾـ ًا
اﻟﻌﺿﻠ ﺔ ﻓﻘط ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎب ﻣوظــﻒ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻹﺑــداع اﻟﻔ ــر  ،ﺣﯾــث إن ﻟــدﯾﻧﺎ ﻋـ ً
وﻟﻛن ذﻟك ﻟن ﯾﺗﺣﻘ دون اﻟﻌﻧﺎ ﺔ ﺎﻟﻣورد اﻟ ﺷر ٕواطﻼق طﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﻔ رﺔ واﻹﺑداﻋ ﺔ ٕواﺷـراﻛﻪ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻹدارة واﺗﺧــﺎذ اﻟﻘـرار،
وﺗﻣ ﯾﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗطو ر وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ اﻷﻫداف ﻓﻲ ظﻞ وﺟود ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

ﻗﺻور اﻟ ﺣث:
اﻟدرﺳــﺔ
ﻟم ﯾﺗم أﺧذ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺎﻟﻛﺎﻣﻞ ،وﺗم اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﻧﺳ ﺔ  %25ﻓﻘط ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺿﯾ اﻟوﻗت وﻋدم إﻣ ﺎن ﺗوز ــﻊ أداة ا
)اﻻﺳﺗﺑ ﺎن( ﻋﻠﻰ ﻞ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ.
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اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗطﺑﯾ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻣﺳﺗو اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ...

اﻟﻣراﺟـــــﻊ
أوﻻً -ﻣراﺟﻊ ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ:
-

أﺑو ر ،ﻓﺎﺗن .(2005) .اﻧﻌ ﺎﺳﺎت ﻧظم إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطو ر اﻟﻬ ﺎﻛﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ .اﻟرﺎض :ﻣﻌﻬد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ.

-

أﺟوﻧس ،ﻫﯾرﻣﺎن .(2011) .إدارة اﻷداء .ﺗرﺟﻣﺔ /ﺳﺎﻣﺢ ﻋﺎﻣر .ﻋﻣﺎن ،اﻷردن :دار اﻟﻔ ر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ.

-

إدر ــس ،واﺋــﻞ؛ وطــﺎﻫر اﻟﻐــﺎﻟﺑﻲ .(2009) .ﺳﻠﺳــﻠﺔ إدارة اﻹدارة اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ :أﺳﺎﺳـ ﺎت اﻷداء و طﺎﻗــﺔ اﻟﺗﻘﯾـ م اﻟﻣﺗـوازن .ﻋﻣــﺎن،

-

اﻷﻛﻠﺑﻲ ،ﻋﻠﻲ ذﯾب .(2008) .إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣ ﺗ ﺎت وﻣراﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت .ﻋﻣﺎن ،اﻷردن :ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ.

-

اﻟﺧﺷــﺎﻟﻲ ،ﺷــﺎﻛر" .(2009) .إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وأﺛرﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻷداء اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ :د ارﺳــﺔ ﻣﯾداﻧ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺷــر ﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ اﻷردﻧ ــﺔ" ،اﻟﻣﺟﻠــﺔ

-

اﻟزاﻣﻞ ،رم" .(2006) .إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ" ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟرﻗﻣﻲ ،اﻟﻌدد .16

-

اﻟزطﻣﺔ ،ﻧﺿﺎل ﻣﺣﻣد" .(2011) .إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وأﺛرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻣﯾــز اﻷداء :د ارﺳــﺔ ﺗطﺑ ﻘ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻛﻠ ــﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫــد اﻟﺗﻘﻧ ــﺔ اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ

-

اﻟزﺎدات ،ﻣﺣﻣد ﻋواد .(2008) .اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ.

-

اﻟﺳﺎﻋد ،رﺷﺎد؛ وﺣﺳن ﺣرم" .(2004) .دور إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻓــﻲ إﯾﺟــﺎد اﻟﻣﯾـزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـ ﺔ :د ارﺳــﺔ ﻣﯾداﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ

-

اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ ،ﺎﺳــر" .(2007) .إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ٕواﻣ ــﺎن ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻟﺳــﻌود ﺔ :د ارﺳــﺔ ﻣﯾداﻧ ــﺔ ﺗطﺑ ﻘ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟﺎﻣﻌــﺔ أم اﻟﻘــر "،
أطروﺣﺔ د ﺗوراﻩ .ﻣ ﺔ اﻟﻣ رﻣﺔ :ﺟﺎﻣﻌﻪ أم اﻟﻘر  ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ.

-

اﻟﻌﺗﯾﺑــﻲ ،ﺎﺳــر".(2007) .إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ٕواﻣ ــﺎن ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻟﺳــﻌود ﺔ :د ارﺳــﺔ ﺗطﺑ ﻘ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟﺎﻣﻌــﻪ أم اﻟﻘــر " ،رﺳــﺎﻟﺔ
د ﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة .ﻠ ﻪ اﻟﺗر ﺔ ،ﻣ ﺔ اﻟﻣ رﻣﺔ :ﺟﺎﻣﻌﻪ أم اﻟﻘر .

-

اﻟﻌﻠــول ،ﺳــﻣﯾر" .(2011) .دور إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ اﻷﻛﺎد ﻣ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧ ﺔ ﻘطــﺎع ﻏـزة" ،رﺳــﺎﻟﺔ

-

اﻟﻌﻠﻲ ،ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ،وآﺧرون .(2009) .اﻟﻣدﺧﻞ إﻟﻰ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ.

-

اﻟﻣطﯾران ،ﻣ طﯾران .(2007) .إدارة ﻧظم اﻟﻣﻌرﻓﺔ :رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔ ر  .ﻋﻣﺎن ،اﻷردن :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﺗوﻧﺔ.

-

ﺑــدر ،ﺳــر ".(2010) .ﺗطــو ر ﻣﻬــﺎرات اﻟﻣــدارس اﻟﺛﺎﻧو ــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﻓظــﺎت ﻏ ـزة ﻓــﻲ ﺿــوء ﻣﻔﻬــوم إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ" ،رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر،

-

ﺣﺟﺎز  ،ﻫﯾﺛم .(2005) .إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ :ﻣدﺧﻞ ﺗطﺑ ﻘﻲ .ﻋﻣﺎن ،اﻷردن :اﻷﻫﻠ ﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ.

-

دروزﻩ ،ﺳــوزان" .(2008) .اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ﻣﺗطﻠ ــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﻋﻣﻠ ﺎﺗﻬــﺎ وأﺛرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻣﯾــز اﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳــﻲ :د ارﺳــﺔ ﺗطﺑ ﻘ ــﺔ ﻓــﻲ

-

ﻋﺑــد اﻟوﻫــﺎب ،ﺳــﻣﯾر" .(2005) .ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺗطﺑﯾ ـ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣــدن اﻟﻌر ــﺔ :د ارﺳــﺔ ﺣﺎﻟــﻪ ﻣدﯾﻧــﻪ اﻟﻘــﺎﻫرة" ،ﺣــث ﻣﻘــدم إﻟــﻰ

اﻷردن :دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر.

اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،اﻟﻣﺟﻠد ) .(29ﻋدد ) .(1اﻟﻘﺎﻫرة :اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣ ﺔ اﻹدارﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌر ﺔ.

اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر.

 .6ﻋﻣﺎن ،اﻷردن :دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ.

ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋ ﺔ ﺎﻷردن" ،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟ ار ﻊ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟز ﺗوﻧﺔ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن.

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ،ﻓﻠﺳطﯾن.

 .2ﻋﻣﺎن ،اﻷردن :دار اﻟﻣﺳﯾرة.

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ،ﻓﻠﺳطﯾن.

و ازرة اﻟﺗر ﺔ واﻟﺗﻌﻠ م اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻷردﻧ ﺔ" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠ ﺎ ،اﻷردن.
ﻣؤﺗﻣر )ﻣﺟن اﻟﻣﻌرﻓﺔ( .اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ ،ص ص -3-28 ،114-113 :ﻧوﻓﻣﺑر.
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2015 ( – د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول2  ع،35 ﻣﺞ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة
 ﻣر ــز د ارﺳــﺎت،" د ارﺳــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣدﯾﻧــﺔ اﻟﻘــﺎﻫرة: "ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺗطﺑﯾـ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣــدن اﻟﻌر ــﺔ.(2005) . ﺳــﻣﯾر،ﻋﺑــد اﻟوﻫــﺎب

-

. دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ: اﻷردن، ﻋﻣﺎن. إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ.(2008) . رﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ،ﻋﻠ ﺎن

-

، اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣ ﺔ، رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر،" "واﻗــﻊ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧ ﺔ وﺳــﺑﻞ ﺗــدﻋ ﻣﻬﺎ.(2010) . ﻓ ـراس،ﻋــودة

-

 دار اﻟﻣﺳــﯾرة: اﻷردن، ﻋﻣــﺎن. "ﻧظــم اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻹدار ــﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت.(2005) . ﻋﺎﻣر؛ وﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺟﻧــﺎﺑﻲ،ﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ

-

 اﻟﻣﺟﻠــس اﻻﻗﺗﺻــﺎد: ﻧﯾو ــورك،"" دور اﻟﻘطــﺎع اﻟﻌــﺎم ﻓــﻲ ﺗﻘــدم ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ.(2004) .ﻟﺟﻧــﺔ اﻟﺧﺑ ـراء اﻟﻣﻌﻧ ــﺔ ــﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ

-

 رﺳــﺎﻟﺔ،" ﺣﺎﻟــﻪ د ارﺳـ ﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣ ﺔ: "دور إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾ ﺟودة اﻟﺗﻌﻠ م اﻟﻌــﺎﻟﻲ.(2010) . إﺳﻣﺎﻋﯾﻞ،ﻣﺎﺿﻲ

-

. ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ: اﻷردن، ﻋﻣﺎن. اﻟﻣﻔﺎﻫ م واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت واﻟﻌﻣﻠ ﺎت: إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ.(2005) . ﻋﺑود،ﻧﺟم

-

 ورﻗــﺔ ﻋﻣــﻞ ﻣﻘدﻣــﺔ إﻟــﻰ،" د ارﺳــﺔ ﻣﯾداﻧ ــﺔ: "دور إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘﻠﯾــﻞ ﻣﺧــﺎطر اﻻﺋﺗﻣــﺎن.(2004) . ﺳــﻌد؛ وﻏﺎﻟــب اﻟرﻓــﺎﻋﻲ،ﺎﺳــﯾن

-

. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﻠ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻟﺳ ﺎﺳ ﺔ،واﺳﺗﺷﺎرات اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

.ﻓﻠﺳطﯾن

.ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ

. اﻟدورة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ،واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة

. ﻓﻠﺳطﯾن، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ،ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

.م2004/4/28-26 ، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﺗوﻧﺔ،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﻧو اﻟ ار ﻊ
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ABSTRACT

Knowledge management is one of the most important improvement input now a days, whereas
qualitative actions has occurred at the performance level of different organizations, this study
concentrate on knowing the knowledge management concept, its goals, and identifying
knowledgeable management factuality especially in Jeddah municipality. Searching generally in the
work system improvement at governmental organizations in Jeddah municipality. The study seeks
to achieve the goals via the best usage of available sources through knowledge generation,
improvement, participation and application. This study aims at identifying the employees of Jeddah
municipality comprehension to knowledge management concept. The researcher used two
instruments for gathering data from study community, which consists of (6 General Directorates in
Jeddah). The study sample concludes 165 individual to carry out questionnaire has been chosen
randomly. The study sample forms 25% of the total individuals whereas 170 questionnaires has
been distributed, the back questionnaires are 160 i.e. 94.12%. also using many interviews as another
instrument to be sure of the collected information, to achieve the study goals and follow the
descriptive analysis approach and achieve the necessary data and using SPSS in order to analyzes
the questionnaire thru Pearson, ANOVA & T Test and that has achieved internal stability whereas
Cronbach's Alpha Result 0.980 for all questionnaire parts.
The study concluded:
1- There's a relationship with statistical significance between the requirements and operations of
knowledge management & the vocational performance distinguishing at significance level 0.05= a
2- There is also a relationship between the means of the study sample individuals' response towards
person variables according to the gender whereas the significance level is less than 0.05.
3- There is no differences with statistically significance between the means of the study sample
individuals' response towards person variables (Age, Scientific Qualification, Experience) whereas
the significance level is higher than 0.05.

The study demonstrates some recommendations, the most important ones are:
1- Enhancing the governmental employee as thinking capital, success basics, co-communication and
confidence among the employees in the organization.
2- Set an effective and fair for Incentives and rewards system guarantee investment and encouraging
the laborers to generate new ideas inside the organization.
3- Updating a specialized dependent administrative unit in an organizational structure and
determining its tasks via knowledge construction, ownership, cooperation, and evaluating.

Key words: Knowledge management, knowledge management requirements, knowledge
management process, job performance,
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

ﺧر طﺔ اﻟطر

ﻟﺗوﺣﯾد ﻧظم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ

دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺷر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻟ ﺳﺔ اﻟﺟﺎﻫزة

*

د .ﺛﺎﺋر أﺣﻣد ﺳﻌدون
اﻟﺳﻣ ﺎن
ّ

رﺋ س ﻗﺳم ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﺔ
ﻠ ﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻﻞ
ﺟﻣﻬورﺔ اﻟﻌراق

ﻣﻠﺧـص:

إن ﺗﺣﻘﯾ ـ اﻟﺗﻔﺎﻋــﻞ واﻟﺗﻧﺎﺳ ـ ﺑــﯾن اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ واﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل وﻧظــﺎم اﻟﺟــودة ﯾــؤد إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾ ـ ﺳــرﻋﺔ اﻻﺳــﺗﺟﺎ ﺔ

اﻟﻌﺎﻟ ﺔ ﻟﺣﺎﺟــﺎت ورﻏ ــﺎت اﻟز ــﺎﺋن ــﺎﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟ ــﺔ و ﻣــﺎ ﯾــؤﻣن ﺗﺣﻘﯾـ اﻟﻛﻔــﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠ ــﺔ ،وﻫــذا اﻟﺗﻔﺎﻋــﻞ ﻧطﻠـ ﻋﻠ ــﻪ ﻧظر ــﺔ اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ

اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ اﻟذ

ﺳﺎﻫم ﻓــﻲ ﺗﺣﺳــﯾن أداء اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ .ﻣــﺎ إن ﺧر طــﺔ اﻟطر ـ اﻟﻣﻘﺗرﺣــﺔ ﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ ﻓــﻲ اﻟﻌـراق

ﺗﻌــد اﻷﺳــﺎس ﻟﻠﻧﻬــوض ﺎﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻌراﻗ ــﺔ ﻓــﻲ اﻷﻟﻔ ــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ.إن ﺗطﺑﯾ ـ أ ﻣــن اﻟــﻧظم اﻟﺗﺻــﻧ ﻌ ﺔ ﺻــورة ﻣﻧﻔــردة ﻻ ﯾــؤد إﻟــﻰ

ﺗﺣﻘﯾـ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣﺗﻣﯾـزة ﺣﯾــث ﺗﺳــﺎﻋد ﺧر طــﺔ اﻟطر ـ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن ﻣ از ــﺎ ــﻞ ﻧظــﺎم ﻣــن اﻟــﻧظم اﻟﺗﺻــﻧ ﻌ ﺔ ،و ﻣــﺎ ﺗــم إﺛ ﺎﺗــﻪ ﻓــﻲ

اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻرﺗ ﺎ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﯾن ﻞ ﻣﺗﻐﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﻌﺗﻣــدة واﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ،وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺳـ ﺎق ﻓﻘــد ﺗــم ﺣﺳــﺎب

اﻟﺗــﺄﺛﯾرات اﻟﻣ ﺎﺷـرة وﻏﯾــر اﻟﻣ ﺎﺷـرة ﺑــﯾن أﻧظﻣــﺔ إدارة اﻟﺟــودة وﻧظــﺎم اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ  ،إذ ﺑﻠــﻎ اﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣ ﺎﺷــر ﻷﻧظﻣــﺔ إدارة اﻟﺟــودة
ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ  ،%80ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻏﯾر اﻟﻣ ﺎﺷر ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ .%22.81
وﻫذا اﻟ ﺣث ﯾﻧﺎﻗش إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﺗطﺑﯾ اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺷر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻟ ﺳﺔ اﻟﺟﺎﻫزة ،إذ إن ﺗﻌزز أداء اﻷﻋﻣﺎل ﻓــﻲ

اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﺻﻞ ﻫو ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗر ز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣ وﻣﺔ اﻟﻌراﻗ ﺔ ،إذ ﻌد اﻟﻌـراق ﻣــن اﻟﺑﻠــدان

ذات اﻟﺛروات اﻟﻌﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﻲ ،و ﻣﺗﻠك اﻟﻌدﯾد ﻣــن اﻟﺧﺑـرات واﻟﻣﻬــﺎرات ﻓــﻲ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ،و ﻧ ﻐــﻲ أن ﺷــﻬد ﺛــورة ﺻــﻧﺎﻋ ﺔ
ﺑﯾـرة ﻌــد ﺗوﻗــﻒ ﻋــدد ﺑﯾــر ﻣــن اﻟﻣﺻــﺎﻧﻊ ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟظــروف اﻟﺻــﻌ ﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣــر ﺑﻬــﺎ اﻟﺑﻠــد ،اﻷﻣــر اﻟــذ ﺣــﺗم اﺳــﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻠــﻧظم واﻟﻔﻠﺳــﻔﺎت

اﻟﺻ ــﻧﺎﻋ ﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣ ــﺔ ،وﻟﻌ ــﻞ اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻣﻘﺗ ــرح ﻌ ــد أﺳﺎﺳـ ـًﺎ ﻟﺗطﺑ ﻘ ــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻘط ــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ اﻟﻌ ارﻗ ــﻲ ﻟﻣواﺟﻬ ــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ ــﺔ اﻟﻌﺎﻟ ــﺔ واﻟﺳ ــرﻌﺔ

واﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻌراﻗ ﺔ.

واﻻرﺗﻘــﺎء ﻣﺳــﺗو اﻹﻧﺗﺎﺟ ــﺔ واﻟﺟــودة ،وﺗﻣــت اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟط ارﺋ ـ اﻟﻛﻣ ــﺔ اﻹﺣﺻــﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ

اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌــﺔ ﻣــن ﺗﺻــﻣ م اﻻﺳــﺗﺑ ﺎن ﻌــد اﺧﺗ ــﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﺳــﺗﻬدف واﻟﻌﯾﻧــﺔ ،ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﺳــﺗﺧدام أدوات إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ

ﻣدﯾر ﻓﻲ اﻟﺷر ﺔ .واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟﻬــذا اﻟ ﺣــث ﺗﺷــﯾر إﻟــﻰ وﺟــود
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛﻞ  SPSSو Smart pls2.0ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺢ ﻟـً 25ا
ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠ ﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل واﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ  ،أﻣﺎ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻓﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠ ﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل
واﻟﺗﺻــﻣ م ﻟﻼﻧﺣ ارﻓـﺎت اﻟﺳــﺗﺔ ،أﻣــﺎ اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ اﻟﺗــﻲ ظﻬــرت ﻣــن ﺧــﻼل إﺟـراء اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻌﻧﻘــود ﻓﺗﺑــﯾن أن اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل

وأداء اﻷﻋﻣﺎل ﺷ ﻞ اﻟﻌﻧﻘــود اﻷﺳﺎﺳــﻲ ،ﺣﯾــث ﯾﺗﻣﯾــز ﺎﻟﻣواﺻــﻔﺎت ذاﺗﻬــﺎ ،و ــؤد اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل إﻟــﻰ إﺣــداث ﻧﻘﻠــﺔ ﻧوﻋ ــﺔ ﻓــﻲ
أداء اﻷﻋﻣﺎل ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﺷ ﻞ اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ واﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻌﻧﻘود اﻟﺛﺎﻧﻲ ،إذ إن اﻟطر إﻟــﻰ اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل ــون ﻣــن
*

ﺗم ﺗﺳﻠم اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر  ،2012وُﻗﺑﻞ ﻟﻠﻧﺷر ﻓﻲ ﻣﺎرس .2013
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ﺧرطﺔ اﻟطر ﻟﺗوﺣﯾد ﻧظم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ...

ﺧــﻼل اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ وﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻌﻧﻘــود اﻷول واﻟﺛــﺎﻧﻲ ﯾـرﺗ ط ﺑــﻧظم إدارة اﻟﺟــودة اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺛــﻞ اﻟﻌﻧﻘــود اﻟﺛﺎﻟــث ،وﻗــد أظﻬــرت

ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺳﺎر أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗ ﺎدﻟﺔ ﺑﯾن أﻧظﻣﺔ إدارة اﻟﺟودة واﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل واﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ ٕوادارة اﻷﻋﻣــﺎل ،وﻫــذا
ﯾدل دﻻﻟﺔ واﺿﺣﺔ وأﻛﯾدة ﻋﻠﻰ ﻣﺻداﻗ ﺔ ﻣﺎ ذﻫﺑﻧﺎ إﻟ ﻪ ﻓﻲ ﺧرطﺔ اﻟطر اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ.

ﺟدا ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺎﻷداء اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ.
وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟ ﺣوث ﻣﻬم ً

أوﻻً -ﻣدﺧﻞ أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺻﻧ ﻊ :اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ واﻟﻔﻌﺎل:
ﻓــﻲ ﻧﻣــوذج اﻹﻧﺗــﺎج اﻟرﺷــﯾ ﻓــﺈن اﻟﺗﺣــول ﻓــﻲ اﻟﺗر ﯾــز ﻣــن اﻹﻧﺗــﺎج وﻗ ــﺎدة اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ إﻟــﻰ ﻗ ــﺎدة اﻟﺟــودة ﯾــدﻋم ﺑـراﻣﺞ اﻟﺗﺣﺳــﯾن اﻟﻣﺳــﺗﻣر

ﻟﻠﺟــودة اﻟﺗــﻲ ﺗـرﺗ ط ﻣــﻊ ﻫــذا اﻟﻧﻣــوذج ﻣﺛــﺎل  JIT, QC,TQM,TPMاﻟﻛــﺎﯾزن ) K.o.cua, K.E Mckone & R.G.Schroeder,
 (S.M. James-moore, & A. Gibbons, 1997: 899-911) ،(Hines, et.al., 2004: 994) ،(2001: 675-94ﺳــﺑب

ﻫذا اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﺗر ﯾز ﻫو اﻻﻋﺗراف ﺎﻟﺟودة ﻣﺻدر رﺋـ س ﻟﻠﻣﺷـ ﻼت اﻹﻧﺗﺎﺟ ــﺔ ﺳــﺑب ﺿــﻌﻒ ﺟــودة اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت أو اﻷﺟـزاء اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ

ﻋــن إﻋــﺎدة اﻟﻌﻣــﻞ ،وﻣﺧﻠﻔــﺎت اﻹﻧﺗــﺎج واﻟﻣرﺗﺟﻌــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻌﻣﻠ ــﺔ اﻹﻧﺗــﺎج واﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺿــﻣن اﻟﻣ ـوارد اﻹﻧﺗﺎﺟ ــﺔ ﻏﯾــر اﻟﺿــرورﺔ .وﻫــذﻩ

اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﺿــﯾﻒ ﻗ ﻣــﺔ ﺷــﺎر إﻟﯾﻬــﺎ ﻣﺻــدر وﺗﻌﻧــون ﺑﺑـراﻣﺞ ﺗﺣﺳــﯾﻧﺎت اﻟﺟــودة اﻟظــﺎﻫرة ﻓــﻲ ﻧﻣــوذج اﻹﻧﺗــﺎج اﻟرﺷــﯾ  .وﻟــذا ﻓــﺈن

ﺑراﻣﺞ ﺗﺧﻔ ض اﻟﻬدر ﺄ ﺷ ﻞ )ﺗ ﺎدل اﻟﻘواﻟب وﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﺣظﺎت ،وﺗﺧﻔ ض ﺣﺟم اﻟدﻓﻌﺔ ،ﺧرطﺔ ﺗدﻓ اﻟﻘ ﻣﺔ( ﻫﻲ ﻣ ــﺎدئ أﺳﺎﺳـ ﺔ

ﺗـرﺗ ط ﺑﻬــذا اﻟﻧﻣــوذج )(H. Katayam & D. Bennetk, 1996,18-22) ،(C.Karlsson & Ahistrom, 1996, 24-41

وﻫ ــذا اﻟﻣﺑ ــدأ ﻌﺗﻣ ــد آﻟﯾﺗـــﯾن رﺋ ﺳـ ـﺗﯾن ﺗـــم اﻟﺗﻌ ــرض ﻹﺣ ــداﻫﻣﺎ ﻓـــﻲ ﻧﻣ ــوذج اﻹﻧﺗ ــﺎج اﻟرﺷ ــﯾ وﺗﺳـ ــﻣﻰ اﻹﻧﺗ ــﺎج ﻘ ـــﺎدة اﻟطﻠـــب JIT
)(A.s.sohal & A.Egglestone, 1993, 35-51

)(B. Clarke & L. Mia, 1993, 69-82) (K. o. cua, k. E. ckone & R. G. Schroeder, 2001, 675-941
(y. Dong, C.R.Carter & M. E.Presner, 2001, 471-483) (J.J.Lawrence & M.p. Hohenstein, 1995, 3-18).
ﻣﺧزوﻧﺎ ﻏﯾر ﺿرور  ،ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺗطﺑﯾـ  JITﻓــﻼ ﯾوﺟــد أﻧﺷــطﺔ ﻏﯾــر ﺿــرورﺔ ،ﻟــذا ﻓــﺈن ﺗﺧﻔـ ض
واﻹﻧﺗﺎج ﻘ ﺎدة اﻟطﻠب ﻻ ﯾﻧﺗﺞ
ً

اﻟﻬدر ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﻠﻲ وﺗﻣ ﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻫﻲ ﻣن ﻣ ﺎدئ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻣن ﺧﻼل اﻵﻟ ﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ وﻫﻲ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟذاﺗﻲ وﻗــوة اﻟﻌﻣــﻞ

اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻣﻬﺎرات ،وﻫذﻩ ﺿرورﺔ ﻟــدﻋم ﺑـراﻣﺞ اﻟﺗﺣﺳــﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻣرة ﻟﻠﺟــودة واﻻﺳــﺗﻐﻧﺎء ﻋــن اﻟﻣﺷـرﻓﯾن ﻏﯾــر اﻟﺿــرورﯾن ﻓــﻲ ﻫرﻣ ــﺔ

ورﺷﺔ اﻟﻌﻣﻞ ﺑﺗﻣ ﯾن ﻗوة اﻟﻌﻣﻞ ﻣ ﺎﺷرة ).(Baines, et.al.: 17
و ﻌــرف اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ

ﺄﻧـ ُـﻪ ﻓﻠﺳــﻔﺔ إﻧﺗــﺎج ﺗر ــز ﻋﻠــﻰ أﻣﺛﻠ ــﺔ اﻟﻌﻣﻠ ــﺎت ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗﺣﺳــﯾن اﻟﻣﺳــﺗﻣر ،و ﺗﺿــﻣن ـﻼً ﻣــن

 (Foster, 2004) ،VC ،TECH ،SUPL ،CUST ،TPM ،TQM ،JITﻋرف اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ ﻋﻠﻰ أﻧـ ُـﻪ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﻘــود
إﻟــﻰ ﺣــذف اﻟﻬــدر وز ــﺎدة اﻟﻘ ﻣــﺔ ﻟﻠز ــﺎﺋن ،وﺗﺣﺳــﯾن اﻟرﺣ ــﺔ وﺗﺣﺳــﯾن اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ـ ﺔ ،إن ﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ ﺗﺗﺿ ـﻣن ،JIT

 ،TPM ،SUPL2 ،SUPL1 ،TQMوﻋﻼﻗﺎت اﻟزﺎﺋن  ،CUSTوﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣﺟﻬزن ،وﺗﺧطـ ط اﻹﻧﺗــﺎج واﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺔ
) ،(TECH William, L.Berry, et.al.ﺎﺳﺗﺧدام أدوات وأﺳﺎﻟﯾب ﺗر ز ﻋﻠﻰ ﻓر اﻟﻌﻣﻞ وﻣﻧﻬﺟ ﺎت ﺣﻞ اﻟﻣﺷ ﻼت.

ﺷﺟرة ﻧظﺎم اﻟﺟودة واﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ واﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل وأداء اﻷﻋﻣﺎل:
وﻓًﻘﺎ ﻟـ ) (Bamber & Dale, 2000ﻓﺈن اﻟﺷر ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻣم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة وﻣﺑﺗﻛرة ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗط ﻊ ﺗﺻــﻧ ﻌﻬﺎ ﻔــﺎءة –

ﺗﻠﺟ ـﺄ إﻟــﻰ اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ ﻷن ﻫــذﻩ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ ﺗر ــز ﻋﻠــﻰ ﺟﻌــﻞ اﻟﺷــر ﺎت ﺗﻧﺎﻓﺳ ـ ﺔ ﺑﺗﺣﺳــﯾن ﻔﺎءﺗﻬــﺎ اﻟﺗﺻــﻧ ﻌ ﺔ .إن اﻟﻣﻔــﺎﻫ م اﻟرﺋ ﺳ ـﺔ
ﻟﻠﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ ﻫﻲ اﻟﺳﺣب ،واﻟﺗدﻓ  ،واﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ).(Kovach.J, 2005: 3
52

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

أﻣــﺎ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺣــدﯾث اﻟــذ ﻧــوﻗش ﻣــن ﻗﺑــﻞ ) (Raves, Devor, Mills, 1997ﻓﻬــو اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل اﻟــذ ﯾر ــز ﻋﻠــﻰ

اﻟﻣدﺧﻞ اﻟﻣﺧطط ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻟﺛﺎﺑــت ،ﻣﺻــطﻠﺢ اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل أول ﻣــﺎ ظﻬــر ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻻﻫــﺎ  1991ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻠﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺣ ــوﻣﻲ

ﻟﻠ ﺣث ﻋن اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ اﻟوﻻ ﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘ ﺎس اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.

ﻣﻧﺗظﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل ،ﻟذا ﻓﺈن اﻟﺷر ﺎت ﺗﺳﺗط ﻊ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠــﻰ
وﻗد أﺻ ﺢ ﺣدوث اﻟﺗﻛﯾ ﻔﺎت اﻟﻣطﻠو ﺔ
ً
ﻣﻘ ﺎس اﻷداء وﺧﻼل ﻫذا اﻟوﻗت ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻘد اﺳﺗﻣر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷر ﺎت ﻓﻲ اﻟﺗر ﯾــز ﻋﻠــﻰ ﻗــدراﺗﻬﺎ اﻟﺟوﻫر ــﺔ ﺑﺗطــو ر ﻣــد

واﺳﻊ ﻣن ﺗطﺑ ﻘﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت.

إن ﻓﻠﺳــﻔﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾــر ُوﺟــدت ﻓــﻲ اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل ،وﻫــﻲ رؤ ــﺔ ﻏﯾــر ﻣﺣــددة ﻟــﻸداء ﻏﯾــر اﻟﻣﺣــدد واﻟﺛﺎﺑــت ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ،ﺣﯾــث ﺗﺗطــور

اﻷﺳـواق .وﻗــد ﺣــددت اﻟﻣرﺗﻛـزات اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل ﺑواﺳــطﺔ ) (Sharpdesai & Jrani, 1999ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻓﻠﺳــﻔﺔ ﺗﻐﯾﯾــر
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻌﺎون وﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻷذ ﺎء ،و ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷ ﻞ ).(1

اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل
ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر
اﻟﻌﺎﻣﻠون اﻷﻛﻔﺎء

اﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ
اﻟﺷ ﻞ ) (1ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل

ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
Source: Kovach.J, et.al., 2005, p.8

وﻟﺳــﻧوات ﻋدﯾــدة ﺳــﺎدت ﻓﻠﺳــﻔﺔ اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ واﻟﺣﺟــم اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﻓــﻲ اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ ،ﻟﻛــن ﺿــﻐو اﻟﺳــوق واﻻﺿــط ار ﺎت
اﻟﺑﯾﺋ ــﺔ ﺟﻌﻠــت ﻣــن اﻟﺿــرور أن ﺗﺗﺑﻧـﻰ اﻟﺷــر ﺎت ﻫـ ﻼً اﺳــﺗراﺗﯾﺟًﺎ وﺗﻛﺗ ًـﺎ ﻣرًﻧـﺎ وﻣﺗﻛ ًﻔـﺎ ﺳــﻣﺢ ﻣواﻛ ــﺔ اﻟﺛــورة اﻟﻣﺳــﺗﻣرة ﻓــﻲ
اﻷﺳواق ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ﻟﻘ ــﺎدة اﻟﻣروﻧــﺔ واﻹﺑــداع واﻟﺗوﺻـ ﺔ ﻣﺳــﺗو ﻏﯾــر ﻣــﺄﻟوف ﺳــﺎ ًﻘﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ،ﻓﺎﻟﺗﺻــﻧ ﻊ
اﻟﻔﻌﺎل ﯾﻧظم اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟرﺋ ﺳﺔ ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺗﺻﻧ ﻊ واﻟﻌﻣﻠ ﺎت.

وﻗد ﻋرف اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل ﻋدة ﺗﻌرﻔﺎت ﻣﻧذ ﻋﺎم  ،1994ﻣ ن ﺗﻠﺧ ﺻﻬﺎ ﺎﻵﺗﻲ:
-1

ﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ،ﻓﺎﻟﺷر ﺎت ﺗﻧﺎﻓس ﻓــﻲ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻧــﻲ أن اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ﻣﻔردﻫــﺎ اﻵن ﯾﺟــب أن ﺗﻧــﺎﻓس

ﻋﺑر ﻣﺻﻔوﻓﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧﺗﺞ.

 -2ﺗﻘﻠ ص وﻗت اﻻﻧﺗظﺎر ودورة ﺣ ﺎة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ،ﺣﯾث ﺗﺗطﻠب ﻗﺻر دورات ﺣ ﺎة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻫ ﺎﻛــﻞ ﻣﺷــروﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺗر ــز
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ،واﻹﺑداع اﻟﺳرﻊ ،واﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﺳرﻌﺔ ،واﻟﺟودة ،واﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ.

 -3اﻟﺗﻧو ﻊ ﻓﻲ اﻟطﻠب إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻗﻊ ﺧ ﺎرات ﻣﻧﺗﺟﺎت ،وزﺎﺋن.
 -4اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﺟدﯾدة ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﻠﺗﺣــرك اﻟﺳــرﻊ ﻧﺣــو ﺗﺣﺳــﯾن اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـ ﺔ ﻓﺎﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟﯾــد واﻟﻣﺗﻛﺎﻣــﻞ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ ﻣــﻊ ﺣﺎﺟــﺎت
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ﺧرطﺔ اﻟطر ﻟﺗوﺣﯾد ﻧظم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ...

اﻷﻋﻣــﺎل ﻣﻬــم ﺟـ ًـدا اﻵن ،إذ ﺳــﺗﻠزم اﻷﺳــﻠوب اﻟﺟدﯾــد ﺗﺑﻧــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ وأﺳــﺎﻟﯾب واﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ
اﻟﻔﻌﺎل).(Hossam, Ismail, 2006: 11-28
(Nagel, et.al., 1999, Gupta, 1996, Burgess, 1999, Mead & Rogers,1997, Hoyt, et.al., 1997,
)Milbenburg, 1995, Abdel Malek, et.al., 2000
و ﻣﺛﻞ اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل أﺣد اﻟﺧ ﺎرات اﻟﺟدﯾــدة واﻟﻣﻬﻣــﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻧظم اﻟرﻗﺎﺑ ــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻲ ورش اﻟﻌﻣــﻞ ٕواﻋــﺎدة

اﻟﺗرﺗﯾــب أو اﻟﻬ ﻠ ــﺔ ﻟﻸﻗﺳــﺎم واﻟﺷــﻌب اﻹﻧﺗﺎﺟ ــﺔ واﻟﺧدﻣ ــﺔ واﻟﻣروﻧــﺔ واﻟﺛ ﺎﺗ ــﺔ واﻟﺷــﻣوﻟ ﺔ واﻟﻣروﻧــﺔ واﻻﺳــﺗﺟﺎﺑ ﺔ واﻟﺗ ﺎﯾﻧ ــﺔ ،و ــذﻟك ﺳــﺎﻋد
ﻣﺳﺎﻋدة ﺑﯾـرة ﻓــﻲ ﺣــذف ﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﻬــدر واﻟﺿـ ﺎع اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ واﻧﻌــدام اﻟﻛﻔــﺎءة ﻓــﻲ اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣـوارد واﻟﻣﻌــدات
اﻹﻧﺗﺎﺟ ــﺔ ) (rick dove,tool of analyzing and constructing agilityو ﻣ ــن اﻟﺗﺄﻛﯾــد ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻣرﺗﻛـزات اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ ﻟﻠﺗﺻــﻧ ﻊ
اﻟﻔﻌﺎل ﻫﻲ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ  HRو.AG

ﺛﺎﻧً ﺎ -أﻧظﻣﺔ اﻟﺟودة :اﻻ ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﺗﺔ واﻟﺗﺻﻣ م ﻟﻼ ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﺗﺔ:
إن اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳـﺗﺔ واﻟﺗﺻــﻣ م ﻟﻼﻧﺣ ارﻓـﺎت اﻟﺳــﺗﺔ ﻫﻣــﺎ أﺳــﻠو ﺎن ﻣﺗ ار طــﺎن ﻟﻠوﺻــول إﻟــﻰ اﻟﻌﯾــوب اﻟﺻــﻔرﺔ ،إذ ﯾﺗطﻠــب ــﻞ ﻣﻧﻬﻣــﺎ
ﺗﻐﯾﯾـ ًاـر ﺛﻘﺎﻓً ـﺎ ﻟﻠﺗﺣــول ﻟﻠﺟــودة اﻟﻌﺎﻟ ــﺔ ،إذ ﺷــﺟﻊ أﺳــﻠوب اﻻﻧﺣ ارﻓ ـﺎت اﻟﺳــﺗﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻔ ﯾــر ﻓــﻲ ﻣﺣﺗــو اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت ﻣﺟﻣﻠﻬــﺎ ،وﻟ ـ س ﻋﻠــﻰ

اﻻﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﻟﻧﻘطــﺔ واﺣــدة ﺧــﺎرج اﻟﺳ ـ طرة ،و ﻘــوم ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ردة اﻟﻔﻌــﻞ ﻟﻼﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﻟﻠﺣ ـوادث ﺧــﺎرج اﻟﺳ ـ طرة أﺛﻧــﺎء اﻹﻧﺗــﺎج ،أﻣــﺎ ﻋﻣﻠ ــﺔ
اﻟﺗﺻــﻣ م ﻟﻼﻧﺣ ارﻓ ـﺎت اﻟﺳــﺗﺔ ﻓﺈﻧﻬــﺎ أداة ﻓﺎﻋﻠــﺔ ﻹﻋطــﺎء ﻣﺳــﺗو ﻋـ ٍ
ـﺎل ﻣــن رﺿــﺎ اﻟز ــون واﻷر ــﺎح و ﻧ ﻐــﻲ أن ﺗﻧــدﻣﺞ ﻓــﻲ ﻣﻧﻬﺟ ــﺔ ﺗطــو ر
اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺟدﯾد ).(Jami, Kovach, et.al, 2005, 1-10
ﺗﺳﺗﺧدم اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﺗﺔ ﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ﻟﺿﻣﺎن ﻣراﻗ ﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺿــﻣن ﺳــﺗﺔ اﻧﺣ ارﻓـﺎت ﻣﻌ ﺎر ــﺔ ﻋــن اﻟﻣﺗوﺳــط.
إن اﻻﻧﺣ ارﻓـﺎت اﻟﺳــﺗﺔ ﻫــﻲ ﻣﻘ ــﺎس إﺣﺻــﺎﺋﻲ ﻹدارة اﻟﻣﻧــﺗﺞ واﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ﻟﻠوﺻــول إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻘــﺎرب اﻟﻛﻣــﺎل ﻓــﻲ ﺗطــو ر اﻷداء ،وﺗر ــز

اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾــﻞ اﻟﻣﻌﯾ ــﺎت ﻟﻛــﻞ ﻣﻠﯾــون ﻓرﺻــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗــدﻋم ﻫــدف اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ ﻓــﻲ ﺗﺧﻔـ ض اﻟﻬــدر ،إذ ﺗﺳــﻌﻰ
إﻟ ــﻰ ﺗﻧﻔﯾ ــذ أﻗ ــﻞ ﻣ ــن  3.4ﻣ ــن اﻟﻌﯾ ــوب ﻟﻛ ــﻞ ﻣﻠﯾ ــون ﻣ ــن اﻟﻔ ــرص ﻣ ــن اﻟﻣﻧﺗﺟ ــﺎت اﻟﺟﯾ ــدة .و ﺗ ــﻊ اﺳ ــﺗﺧدام اﻻﻧﺣ ارﻓـ ـﺎت اﻟﺳ ــﺗﺔ

) DMAICﺣدد ،ﻓﺳر ،ﺣﻠﻞ ،ﺣﺳن ،راﻗب( ﻟﻘ ﺎدة ﻓرق ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ).(Kovach, et.al,2005: 1-10

ووﻓًﻘـﺎ ﻟ ـ ) (Brue & Launsby, 2003ﻓــﺈن اﻟﻣﻧﻬﺟ ــﺔ اﻟﺟدﯾــدة اﻟﺗــﻲ أﺻـ ﺣت ﻣﻌروﻓــﺔ ﺎﻟﺗﺻــﻣ م ﻟﻼﻧﺣ ارﻓـﺎت اﻟﺳــﺗﺔ
واﻟﺗﻲ طورت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺷﺗر ﺔ ﺑﯾن ﻗﺳم اﻟدﻓﺎع  NASAﻧظﺎم أداة ﻫﻧدﺳ ﺔ ﺗدﻓﻊ ﻓﻲ اﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺗﺄﻛﯾــد ﻋﻠــﻰ ﻣﺗطﻠ ــﺎت
اﻟزون ﺧﻼل ﺗﺻﻣ م اﻟﻌﻣﻠ ﺎت.

اﻟﻣﻧﻬﺟ ــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرة ﺑواﺳــطﺔ اﻟﺗﺻــﻣ م ﻟﻼﻧﺣ ارﻓ ـﺎت اﻟﺳــﺗﺔ ﻫــﻲ ﻧﻔﺳــﻬﺎ اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻧﻔﯾــذ اﻻﻧﺣ ارﻓ ـﺎت اﻟﺳــﺗﺔ،

و ــﺎﻟرﻏم ﻣــن وﺟــود ﻌــض اﻻﺧﺗﻼﻓــﺎت ﺑــﯾن اﻟﻣﻧﻬﺟ ــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾــذ  ،DFSSﻟﻛﻧﻬــﺎ ﺻــورة ﻋﺎﻣــﺔ ﺗﺣﻘـ اﻷﻫــداف اﻵﺗ ــﺔ:
)(Jami, Kovach, 2005: 4
 -1ﺗﺣدﯾد ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟزون.
 -2ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺗﻠك اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت واﺳﺗ ﻌﺎﺑﻬﺎ.
 -3ﺗطو ر ﺗﺻﻣ م اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟزون.
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 -4ﺗطو ر اﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻹﻧﺗﺎج و ﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟزون.
 -5ﺗﻌدﯾﻞ ﻋﻣﻠ ﺎت اﻹﻧﺗﺎج ،وذﻟك ﻟﺗدﻧ ﺔ اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻓﻲ ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟزﺎﺋن.
 -6إﻧﺷﺎء ﺧطﺔ ﻟﻠرﻗﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج.
إن اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﺗﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣﺷـ ﻼت اﻟﺟــودة ،وذﻟــك ﺑﻬــدف ﺗﺣﺳــﯾن اﻟﺟــودة ،وﻣﺛــﺎل
ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻣ ن ﻣراﻗ ﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺿﻣن ﺳﺗﺔ اﻧﺣراﻓﺎت ﻣﻌ ﺎرﺔ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط.
ﺗر ز اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﺗﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺎﻟ ﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺎدﺧﺎر ﻣوارد اﻟﺷر ﺔ اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﺧــط
اﻷﺳﻔﻞ )اﻷدﻧﻰ( واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳوﻗ ﺔ.
وﻗــد طــورت اﻻﻧﺣ ارﻓ ـﺎت اﻟﺳــﺗﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  1980ﻣــن ِﻗﺑــﻞ ﻣوﺗــوروﻻ ﻟﺗﺣﺳــﯾن ﺟــودة ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬــﺎ ) (Brey, fogleوﺗﺗ ــﻊ
اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﺗﺔ ﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﻣﻌروﻓﺔ ﻫﻲ .DMAIC

ﺛﺎﻟ ًﺛﺎ -ﺧر طﺔ اﻟطر

ﻟﺗوﺣﯾد ﻧظم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ:

اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗﺑﻧت ﻧﻣوذج اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ  ،وذﻟــك ﻟﻘ ــﺎدة أﻣﺛﻠ ــﺔ اﻷداء وﺗﺣﺳــﯾن اﻟﻣر ــز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــﻲ وُﻌــد ﻧﻣــوذج
اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﻫو اﻟﺑدﯾﻞ ﻟﻠرﺷﺎﻗﺔ.
اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳوﻗ ﺔ واﻟﺷــر ﺎت اﻻﻓﺗ ارﺿـ ﺔ ﻟﻠﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ اﻟﻔـرص اﻟرﺣ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣ ــﺎن اﻟﺳــوﻗﻲ اﻟﺳــرﻊ
اﻟﺗﻘﻠ ﺎت ).(Rachel Mason, et.at, 2000: 4061-4070
اﻟﻣــدﺧﻞ اﻟﻣوﺣــد ﻌــرف  ،legalityو ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ﺳﻠﺳــﻠﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾــز ﻣ ــن أن ﺗﺗﺑﻧــﻰ ﻣــدﺧﻞ اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ ﻟﺗــﺗﻣ ن ﻣــن

ﻣﺳﺗو اﻟﺟدول ،وﻟﻔﺗﺢ اﻟﻐرض ﻟﺗدﻧ ﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ،وﻓﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ ﻻ ﺗـزال ﺗؤ ــد ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﻠﯾــﻞ اﻟﺗــدﻓ ﻟﻧﻘطــﺔ اﻟﻔﺻــﻞ وﻟــذا ــون
اﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﺳﻠ م ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎن اﻟﺳوﻗﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻧ ﺄ ﻪ.

إن ﺗوﻟ ﻔﺔ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟرﺷ ﻘﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﺿﻣن اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾز اﻟﻛﻠ ﺔ ﺗﺗم ﺑﺗﺣدﯾد ﻧﻘطﺔ اﻟﻔﺻﻞ ﻟﺗﺣﺳــﯾن اﻟﺣﺎﺟــﺎت
ﻟﻼﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻟﻠطﻠب اﻟﺗطﺎﯾر ﻟﺣﯾن ﺗﺟﻬﯾز ﺗدﻓ ﺟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗو ﻣن اﻟﻣ ﺎن اﻟﺳوﻗﻲ.
إن ﻧﻘطــﺔ اﻟﻔﺻــﻞ ﻫــﻲ اﻟﻧﻘطــﺔ ﻓــﻲ ﺟــداول ﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻣ ـواد ﻟطﻠــب اﻟز ــون ﻻﺧﺗ ـراق طﻠ ــﺎت اﻟز ــون ،وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻧﻘطــﺔ ﺗــﺗم
أﻧﺷطﺔ ﻗ ﺎدة اﻟطﻠب وﻗ ﺎدة اﻟﺗﻧﺑؤات.
إن أﻧظﻣ ــﺔ اﻹﻧﺗـــﺎج ﯾﺟـــب أن ﺗﺗﻛﺎﻣـــﻞ ﻣـ ــﻊ أﻧظﻣـــﺔ اﻟﺟـ ــودة ،وذﻟ ــك ﻟﻣﺳ ــﺎﻋدة اﻟﺷ ــر ﺎت ﻓ ــﻲ اﻟﺗﺣﺳـــﯾن اﻟﻣﺳـ ــﺗﻣر ،وذﻟـــك
ﺎﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن ﻣ از ــﺎ وﺧﺻــﺎﺋص ــﻞ ﻧظــﺎم ﻣــن اﻷﻧظﻣــﺔ ﺻــورة أﻓﺿــﻞ ﻣــن اﺳــﺗﺧدام أ ﻣــن اﻷﻧظﻣــﺔ ﺻــورة ﻣﻧﻔــردة ،ﻓﻌﻧــد
اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ واﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل واﻻﻧﺣ ارﻓــﺎت اﻟﺳــﺗﺔ واﻟﺗﺻــﻣ م ﻟﻼﻧﺣ ارﻓــﺎت اﻟﺳــﺗﺔ ﺳــو ًﺔ ﻓ ﺎﻹﻣ ــﺎن إﺷـ ﺎع ﺣﺎﺟــﺎت
اﻟﺳوق وﺗﺄﻣﯾن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺻﻧ ﻊ وﺳد اﻟﻔﺟوات.
ﯾﺗﻣﯾ ــز اﻟطﻠ ــب اﻟﺳ ــوﻗﻲ واﻟﺗﺻ ــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌ ــﺎل واﻟﺗﺻ ــﻧ ﻊ اﻟرﺷ ــﯾ واﻻﻧﺣ ارﻓ ــﺎت اﻟﺳ ــﺗﺔ واﻟﺗﺻ ــﻣ م ﻟﻼﻧﺣ ارﻓ ــﺎت اﻟﺳ ــﺗﺔ ﺑﺈﻧﺗ ــﺎج

ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺑﯾ ـرة ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﻣ ـن اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت وﻗﺻــر اﻟﻣﻬﻠــﺔ اﻟزﻣﻧ ــﺔ واﻟﺟــودة اﻟﻌﺎﻟ ــﺔ واﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿــﺔ ،أﻣــﺎ ﺧﺻــﺎﺋص اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ

ﻓﺗﺗﻣﺛﻞ ﺎﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻣروﻧﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎرﺔ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑ ﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺗطﺎﯾرﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳـواق .وﻓــﻲ ﺣــﯾن أن اﻟﻬــدف ﻣــن اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ
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ﺧرطﺔ اﻟطر ﻟﺗوﺣﯾد ﻧظم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ...

ﻫو إزاﻟﺔ اﻟﻬدر وزﺎدة اﻟﻣروﻧﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل ﯾﻬدف ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ذﻟــك إﻟــﻰ ﺗﻐﯾﯾـرات ﻣﺳــﺗﻣرة ﻓــﻲ اﻟﺗﺻــﻣ ﻣﺎت ،وز ــﺎدة

ﺿــﺎ إﻟــﻰ إ ازﻟــﺔ اﻟﻌﯾــوب ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﯾر ــز اﻟﺗﺻــﻣ م ﻟﻼﻧﺣ ارﻓــﺎت اﻟﺳــﺗﺔ ﻋﻠــﻰ
اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت .أﻣــﺎ اﻻﻧﺣ ارﻓــﺎت اﻟﺳــﺗﺔ ﻓﺗﻬــدف أ ً
ﺟودة اﻟﺗﺻﻣ م ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ،و ؤد ﻞ ﻧظﺎم ﻓﻲ اﻷﻧظﻣــﺔ اﻷر ﻌــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾـ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣﺣــددة ﺗﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ ﺑﺈﻧﺗــﺎج
ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺗﻣﯾــز ﺎﻟﻛﻔــﺎءة ،أﻣــﺎ اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل ﻓﯾﺗﻣﺛــﻞ ﺎﻟﻛﻔــﺎءة اﻻﺑﺗﻛﺎر ــﺔ ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﯾر ــز ــﻞ ﻣــن اﻻﻧﺣ ارﻓــﺎت اﻟﺳــﺗﺔ واﻟﺗﺻــﻣ م

ﻟﻼﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﺗﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﺎﻟ ﺔ اﻟﺟودة ).(Kovach, J, et.al., 2005: 2-10

إرﺿﺎء
اﻟﺰﺑﻮن

A

اﻟﺗﺟﻬﯾز اﻟرﺷﯾ A
اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ

إرﺿﺎء
اﻟﺰﺑﻮن
إرﺿﺎء
اﻟﺰﺑﻮن

ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ

اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺮﺷﯿﻘﺔ

ﺗﺠﮭﯿﺰ
اﻟﻤﻮاد

ﻓﻌﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾز B
اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺮﺷﯿﻘﺔ

ﻧﻘﻄﺔ
اﻟﻔﺼﻞ

ﺗﺠﮭﯿﺰ
اﻟﻤﻮاد

ﺗﺠﮭﯿﺰ
اﻟﻤﻮاد

Source: Rachel, Mason-Jones, Ben Naylor & Denis, R.Towill, 2000, Lean, Agile or Leagile? Matching
your supply chain to the Marketplace, int. J.Prod.Res. , Vol. 38, No. 17, p. 4061-4070.

اﻟﺷ ﻞ ) (2ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾز ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ واﻟﻔﻌﺎل

ﻣﻌـﺎ ،ﺳــﯾؤد ﺑﻬــذﻩ اﻷﻧظﻣــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻔﺷــﻞ ﻓــﻲ طــرح ﻣﺷـ ﻼت اﻟﻣروﻧــﺔ
إذ إن اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ واﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳــﺗﺔ ً
واﻻﺑﺗﻛﺎر ــﺔ وﻻ ﯾــؤد إﻟــﻰ ﺗﻛــو ن ﻧظــﺎم ﺷــﺎﻣﻞ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓﺳ ـ ﺔ ،وﻟــذا ﻓﺗﻛﺎﻣــﻞ اﻷﻧظﻣــﺔ ﺳــو ًﺔ ﺳ ﺳــﺎﻋد ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء ﻧظــﺎم إﻧﺗــﺎج وﺟــودة

ﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ.

إن اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ ﻣطﻠــب أﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺗﺣــول إﻟــﻰ اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل ،ﺣﯾــث إن اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل ﺳــﺗﺧدم ﺗطﺑ ﻘــﺎت اﻟﺧــزن

اﻟرﺷﯾ ﻟﺗﺧﻔ ض ﺧطر اﻟﺗﻘﺎدم ﻟﻠﻣواد اﻟﻣﺧزوﻧﺔ و ﺎﻹﻣ ــﺎن ﺗﻛﯾﯾــﻒ ﺣﺟــم اﻟﻛﻣ ــﺔ اﻟﺻــﻐﯾرة واﻟﺗﻐﯾﯾــر اﻟﺳــرﻊ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟــﺎت واﻟﺗﺻــﻧ ﻊ
اﻟﺧﻠو ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﻣ ﺔ ﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

وﻗـد ﺗــم ﺗﺣدﯾــد أر ﻌــﺔ ﻣ ــﺎدئ أﺳﺎﺳـ ﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠ ــﺔ ﺗﺗﺿــﻣن )اﻟﺗﻧظـ م ﻟﻠﺗﻐﯾﯾـر اﻟـرﺋ س ،اﻻرﺗﻘــﺎء ﺑﺗــﺄﺛﯾرات اﻷﻓـراد واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت،

اﻟﺗﻌﺎون ﻟﺗﻌزز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ،إﻏﻧﺎء اﻟزﺎﺋن(.

ﻧوﻋ ـﺎ واﺣـ ًـدا ﻣــن اﻹﻧﺗــﺎج ﺗﻣﯾــﻞ إﻟــﻰ اﻟﺗرﺷــﯾ  ،واﻟﻔﺎﻋﻠ ــﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣ ــﺔ
ووﻓًﻘ ـﺎ ﻟـ ـ ) (TU, 1997ﻓــﺈن اﻟﻣﺻــﺎﻧﻊ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧــﺗﺞ ً
) (Y.TU, 1997: 271-283وﻫــذا ﻘــود إﻟــﻰ اﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﺟدﯾــد ﻟﻠﺷــر ﺔ اﻻﻓﺗ ارﺿ ـ ﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟوﺣــدات

اﻹﻧﺗﺎﺟ ــﺔ اﻟﻔرﻋ ــﺔ اﻟﻣوزﻋــﺔ ﺟﻐراﻓً ـﺎ ﻓــﻲ ﻓــروع اﻟﻌــﺎﻟم واﻟﻣﻘــﺎوﻟﯾن اﻟﻔــرﻋﯾﯾن ،وﻓــﻲ ﻌــض اﻟﺷــر ﺎت ﺗﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ ﺗﺷ ـ ﯾﻞ اﻟﻣﺷــروع
اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻟﻛﻲ ﺗﺻ ﺢ ﻓﻌﺎﻟﺔ.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

إن ﺧر طــﺔ اﻟطر ـ ـ ﻟﺗوﺣﯾ ــد ﻧظــم اﻟﺗﺻ ــﻧ ﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــ ﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣ ــﺔ ﻣ ــن ِﻗﺑﻠﻧــﺎ ﺗﺗﺿ ــﻣن ﺗﻬﯾﺋ ــﺔ اﻟﻣﻬ ــﺎرات اﻟﻣﺗﻧوﻋ ــﺔ واﻟﻣ ﻧ ــﺎت
ﺿﺎ ﻣﺎ ﯾؤﻣن ﺗﺣﻘﯾ اﻵﺗﻲ:
اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ أ ً
 -1ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷداء اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ )اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،اﻟﺟودة ،اﻟوﻗت(.
 -2اﺳﺗ ﺎق ﺗوﻗﻌﺎت اﻟزﺎﺋن.
 -3اﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷداء اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟزﺎﺋن ﺻورة ﻓﺎﻋﻠﺔ وذات ﻔﺎءة.
 -4إدارة اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﺗﺣﻘﯾ اﻹﺑداع ﻓ ﻪ.
 -5ﺗ ﺳ ط وﺗﻘﻠﯾﻞ اﻟﺗﻘﺳ ﻣﺎت اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ ٕواﻟﻐﺎء اﻟﻬرم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ واﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻧظ ﻣﺎت اﻟﻣﺳطﺣﺔ.
 -6اﻋﺗﻣﺎد ﺳ ﺎﺳﺎت إﺑداع اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﺷ ط اﻟﺗدرب اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻋﺗﻣﺎد ﻓرق اﻟﻌﻣﻞ واﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ.
 -7اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﯾزات اﻟﺗﻘﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺈدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد.
و ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ ﻧــﺗﻣ ن ﻣــن ﺑﻧــﺎء ﺧر طــﺔ طر ـ ﻟﺗوﺣﯾــد ﻧظــم اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـ ﺔ ﺗﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ ﻔﺎﻋﻠ ــﺔ
ورﺷﺎﻗﺔ وﻣروﻧﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ،وﻫذا ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺧﺻــﺎﺋص وﻣ از ــﺎ ــﻞ ﻣــن أﻧظﻣــﺔ اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﺎﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ واﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل
وأﻧظﻣﺔ اﻟﺟودة )اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﺗﺔ واﻟﺗﺻﻣ م ﻟﻼﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﺗﺔ(.
وﺗﻣ ﻧﻧﺎ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧ ﻊ ﻣــن اﻹﻧﺗــﺎج ﻔﻌﺎﻟ ــﺔ ورﺷــﺎﻗﺔ و ﻣروﻧــﺔ ﻋﺎﻟ ــﺔ و ﺄﻗﺻــﻰ ﺟــودة ﻧﻘطــﺔ .واﺗﺳــﺎًﻗﺎ ﻣــﻊ ﻣــﺎ

ﺗﻘدم ﻓﺈن اﻟﻧظرﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧ ﻊ ﺳﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ اﻵﺗﻲ:

 -1ﺗﺣﺳﯾن ﻋواﻣﻞ اﻷداء اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،واﻟﺟودة ،واﻟوﻗت ،وﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ.
 -2اﻟﺗوﺟﻪ اﻟرﺋ س ﻧﺣو اﻟزﺎﺋن وز ــﺎدة إدراك ﻗ ﻣــﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻟــد اﻟز ــﺎﺋنٕ ،واﺟـراء رﻗﺎ ــﺔ اﻟﻌﻣﻠ ــﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟ ــﺔ اﻟﺗﻔﺻــﯾﻠ ﺔ ﺑﺗﺗ ــﻊ
اﻟﺟودة ﻋﻧد اﻟﻣﺻدر واﺳﺗ ﺎق ﺗوﻗﻌﺎت اﻟزﺎﺋن.

 -3اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر.
 -4ﺗﻣ ــﯾن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻋﻧــد اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﻌﻣﻠ ــﺎﺗﻲ ،وذﻟــك ﺎﻋﺗﻣــﺎد اﻷﻧ ـواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــن ﻓــرق اﻟﻌﻣــﻞ واﻟﺗﻧظ ـ م اﻟــذاﺗﻲ وﻣﺟﻣوﻋــﺎت
اﻟﻌﻣــﻞ اﻟﻣوﺟﻬــﺔ ذاﺗً ـﺎ وﺗــوﻟﻲ اﻟﻣﺳــﺋوﻟ ﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾ ـذ اﻟﻣﻬــﺎم ،ﻣــﺎ ﯾــؤد إﻟــﻰ ﺗﺣﺳــﯾن ﺟــودة اﻟﻣﻧــﺗﺞ واﻟﻌﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺷ ـ ﻞ
ﺷ ﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗر ز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ ،اﻷﻣر اﻟذ ﺳﺎﻋد ﻓﻲ أن ون اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻣﺗﻌدد اﻟﻣﻬــﺎرات و ﺗﻣﯾــزون
ﺎﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟ ﺔ.
 -5اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﺟﻬزن وﺗوﺳ ﻊ ﻣﺷــﺎر ﺗﻬم ﻓــﻲ اﻹﻧﺗــﺎج واﻟﺗﻛﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻬــم ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻻﻓﺗ ارﺿـ ﺔ ،وذﻟــك ﺑﺗﻌز ــز
اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻣرة ﺑــﯾن اﻟ ـﺎﺋﻌﯾن واﻟز ــﺎﺋن واﻟــذﯾن ﺷــﺎر ون ﺻــورة ﻣ ﺎﺷ ـرة ﻗــﻲ اﻟﺷ ـ ﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ
ﻟﺗﻛﺎﻣ ــﻞ اﻟﻌﻣﻠ ــﺎت وﺳﻼﺳ ــﻞ اﻟﺗﺟﻬﯾ ــز وﺳﻼﺳ ــﻞ اﻟﻘ ﻣ ــﺔ ﺎﺳ ــﺗﺧدام اﻟﺗ ــﺎدل اﻹﻟﻛﺗروﻧـ ـﻲ ﻟﻠﺑ ﺎﻧ ــﺎت ﺳ ــﻌًﺎ ﻹﻧﺟ ــﺎز اﻻﺳ ــﺗﺟﺎ ﺔ
اﻟﺳرﻌﺔ واﻟﻣﺳﺗﻣرة.
 -6ﺟﻌﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻌﻣﻞ ﻧظــﺎم ﻣﺗﻧــوع ﻌﻼﻗﺎﺗﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻟﺑﯾﺋــﺔ أ ﻣـﻊ زﺎﺋﻧﻬــﺎ وﻣﺟﻬز ﻬــﺎ ،إذ ﺳــﺎﻋد اﻟﻧظــﺎم اﻟﻣﻔﺗــوح ﻋﻠــﻰ ﺗﻛــو ن
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ﺧرطﺔ اﻟطر ﻟﺗوﺣﯾد ﻧظم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ...

اﻟﻬ ﺎﻛــﻞ اﻟوظ ﻔ ــﺔ ﺑــدﻻً ﻣــن اﻷﻗﺳــﺎم اﻟوظ ﻔ ــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ــﺔ ﺣﺗــﻰ ﯾﺗﺳــﻧﻰ ﺗﻛــو ن ﻗــو اﻟﻣﻬــﺎم اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﺗﻛــو ن اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ
ﺎﻏﺗﻧﺎم ﻓرص اﻟزﺎﺋن.

وﻫذﻩ اﻟﻬ ﺎﻛﻞ ﺿــرورﺔ ﻟﺗﻛــو ن اﻟﻘــدرات اﻟﺟوﻫر ــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾــر اﻟــوﻻء اﻟﻣطﻠــوب ،ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻛــو ن اﻟﺗﺣﺎﻟﻔــﺎت ،ﻧﺎﻫ ــك

ﻋــن أن ﺗﻛــو ن اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻻﻓﺗ ارﺿ ـ ﺔ ﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﺗﻣﯾــز اﻟﺷــر ﺎت ﺎﻟﻔﻌﺎﻟ ــﺔ واﻟﻣروﻧــﺔ اﻟﻣطﻠو ــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ـ اﻟﺳــرﻋﺔ ﻓــﻲ إﺟ ـراء
اﻟﺗﻐﯾﯾ ـرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺔ ،إذ إن ﺗﻛــو ن اﻟﺗﺣﺎﻟﻔــﺎت ﻌﺗﻣــد ﺎﻟدرﺟــﺔ اﻷﺳﺎﺳ ـ ﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺑ ـرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺔ ﻟﻶﺧــرن ،وذﻟــك ﺑﺈﻋــﺎدة
ﺗرﺗﯾــب اﻟوﺣــدات اﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ ،إذ إن ــﻞ ﺷــر ﺔ ﺗﻣﺗﻠــك ﻗــدرات ﺟوﻫر ــﺔ ﻣ ــن ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ إدارة اﻟﺷ ـ ﺔ اﻟﻣﻌﻘــدة ﻔــﺎءة ﺑواﺳــطﺔ

ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت اﻟﻣﺳ ــﺗﻧدة إﻟ ــﻰ اﻟﺣﺎﺳ ــوب واﻟﺗ ــﻲ ﺗﺳ ــﻣﺢ ﻟﻠﻣﻧظﻣ ــﺎت اﻟﻣﺳ ــطﺣﺔ ﺎﻻﺷ ــﺗراك ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت ،وﻣ ــن
اﻟواﺿﺢ أن اﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟﺷــﺎﻣﻞ ﻟﻸﻧظﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ ﻣــن ﺷـ ِ
ـر ﻋﻠــﻰ ﻣ ــﺎدﯾن
ـﺄﻧﻪ أن ُﺣﺳــن أداء اﻹﻧﺗــﺎج ،ﻟﻛـن ﻫــذا اﻟﺗﺣﺳــﯾن ــون ﺣﺻـ ًا
ﻣﻌﯾﻧﺔ.

ار ًﻌﺎ -ﻧﻣوذج اﻟ ﺣث:
وﻓًﻘ ـﺎ ﻟﻠد ارﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ أﺟر ــت ﻓــﻲ ﻣﯾــدان اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ واﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل واﻻﻧﺣ ارﻓ ـﺎت اﻟﺳــﺗﺔ ﻓــﺈن اﻟ ــﺎﺣﺛﯾن اﻗﺗرﺣــوا
ﻧﻣوذﺟـﺎ واﺣـ ًـدا ﻣــن ﻧظــم اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ ﻟﻺﺷــﺎرة إﻟــﻰ إﻣ ﺎﻧ ــﺔ ﺗطﺑ ﻘـ ِـﻪ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ .أﻣــﺎ اﻟ ﺎﺣــث ﻓﻘــد درس ﻔ ــﺔ ﺗﺣﻘﯾـ
ً
اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﺑﯾن اﻟﻧظم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺳﺎ ًﻘﺎ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣوﺻﻞ ،وذﻟك ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣ از ﺎ ﻞ ﻧظﺎم
ِ
ـﺗﺧداﻣﻪ ﺻــورة ﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ ﻐــض اﻟﻧظــر ﻋ ـن اﻟــﻧظم
ﻣــن اﻟــﻧظم واﻟﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻧﻘــﺎ اﻟﺿــﻌﻒ اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ ــﻞ ﻧظــﺎم ﻋﻧــد اﺳـ
اﻟﻣ ﻣﻠﺔ اﻷﺧر .
اﻟﺷ ـ ﻞ ) (3ﯾوﺿــﺢ ﻧﻣــوذج اﻟ ﺣــث اﻟــذ ﻗﺳــم إﻟــﻰ ﺛﻼﺛــﺔ أﻗﺳــﺎم ،ﻧــﺎﻗش اﻟﻘﺳــم اﻷول ﻧظــﺎم اﻟﺟــودة ،اﻻﻧﺣ ارﻓ ـﺎت اﻟﺳــﺗﺔ،
واﻟﺗﺻــﻣ م ﻟﻼﻧﺣ ارﻓ ـﺎت اﻟﺳــﺗﺔ  .DFSSأﻣــﺎ اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻓﻧــﺎﻗش اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ وﻣرﺗﻛ ازﺗــﻪ اﻷﺳﺎﺳ ـ ﺔJIT, TPM, TQM, ،
 TECH, CUST, SUPL, VC, HR, AGﻓــﻲ ﺣــﯾن أن اﻟﻘﺳــم اﻟﺛﺎﻟــث ﻧــﺎﻗش اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل وﻣرﺗﻛ ازﺗـ ِـﻪ اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ أﻣــﺎ
اﻟﻘﺳم اﻟ ار ﻊ ﻓﻘد ﻧﺎﻗش أداء اﻷﻋﻣﺎل.
JIT
SS
ﻧﻈﺎم
إدارة
اﻟﺠﻮدة
DFss

A11

B1
1

TPM
TQM
TECH1
اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ
اﻟﺮﺷﯿﻖ
LM

VC

A13
CUST

HR

اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ
اﻟﻔﻌﺎل
AM

SUPL
A12
اﻟﺷ ﻞ ) (3ﻧﻣوذج اﻟ ﺣث
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AG

A14

أداء
اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

ﺧﺎﻣﺳﺎ -ﻓرﺿ ﺎت اﻟ ﺣث:
ً
اﻟﻔرﺿـــ ﺔ اﻟرﺋ ﺳـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ :إن ﺗﺣﻘﯾ ـ اﻟﺗﻔﺎﻋــﻞ ﺑــﯾن أﻧظﻣــﺔ اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ )اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ واﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل(،
وأﻧظﻣــﺔ اﻟﺟــودة )اﻻﻧﺣ ارﻓـﺎت اﻟﺳــﺗﺔ واﻟﺗﺻــﻣ م ﻟﻼﻧﺣ ارﻓـﺎت اﻟﺳــﺗﺔ( – ﯾــؤد إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾـ ﻣﺳــﺗو ﻋـ ٍ
ـﺎل ﻣــن أداء اﻷﻋﻣــﺎل وﺗﺗﻔــرع
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻵﺗﻲ:
أ -إن أﻧظﻣﺔ اﻟﺟودة ﺗرﺗ ط وﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ ).(A11
ب -إن أﻧظﻣﺔ اﻟﺟودة ﺗرﺗ ط وﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل ).(A12
ج -إن ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ ﯾرﺗ ط و ؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل ).(A13
د -إن ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل ﯾرﺗ ط و ؤﺛر ﻋﻠﻰ أداء اﻷﻋﻣﺎل ).(A14
اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ :إن ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ ﯾرﺗ ط و ؤﺛر ﻋﻠﻰ أداء اﻷﻋﻣﺎل .B1
اﻟﻔرﺿـ ﺔ اﻟرﺋ ﺳــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ :ﺗﺣﻘـ ﻧظر ــﺔ اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ اﻟﻣﻘﺗــرح ﺗﻔﺎﻋــﻞ أﻧظﻣــﺔ اﻟﺟــودة واﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ واﻟﺗﺻــﻧ ﻊ
اﻟﻔﻌﺎل وأداء اﻷﻋﻣﺎل.

ﺳﺎدﺳﺎ -ﻣﻧﻬﺟ ﺔ اﻟ ﺣث واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ:
ً
ﻻﺧﺗ ــﺎر ﻧﻣــوذج اﻟ ﺣــث اﻟﻣﻘﺗــرح ،ﻓــﺈن اﻟ ﺎﺣــث ﺗﺑﻧــﻰ طر ﻘــﺔ اﻟﻣﺳــﺢ اﻟﻣﯾــداﻧﻲ ﻟﺟﻣــﻊ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت ،واﺧﺗﺑــر ﻓرﺿ ـ ﺎت اﻟ ﺣــث
ﺑﺗطﺑﯾ طرﻘﺔ اﻟﻣرﻌﺎت اﻟﺻﻐر اﻟﺟزﺋ ﺔ ) (PLSوطرﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺳﺎر.
أ -اﻟﻣﻘ ﺎس وﺗﺟﻣ ﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت:
ﺗم ﺗطو ر ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗﺑ ﺎن ﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾ س اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن ِﻗﺑﻞ اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻵﺧــرن أو ﺑﺗﺣو ــﻞ اﻟﻣﻔــﺎﻫ م ﻟﻠﻣ وﻧــﺎت
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧظم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ إﻟﻰ ﺷ ﻞ اﺳﺗﺑ ﺎن ،وﻗد ﻗﺳﻣت ﻣداﺧﻞ اﻟ ﺣث إﻟﻰ ﻧــوﻋﯾن رﺋ ﺳــﯾن )اﻟﻛﻣ ــﺔ واﻟﻧوﻋ ــﺔ( ،وﻫــﻲ ﺗﺷــﯾر إﻟــﻰ
ﻧوع اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ واﻟﺗوﺿ ﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك ).(YIN, 1999
ب -ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:
إذ إن ﺗﻌز ــز أداء اﻷﻋﻣــﺎل ﻓــﻲ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ﻣدﯾﻧــﺔ اﻟﻣوﺻــﻞ ﻫــو ﻣــن اﻟﻣوﺿــوﻋﺎت اﻟﻣﻬﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺟــب أن ﺗر ــز ﻋﻠﯾﻬــﺎ
اﻟﺣ وﻣﺔ اﻟﻌراﻗ ﺔ ،إذ ﻌد اﻟﻌراق ﻣن اﻟﺑﻠدان ذات اﻟﺛروات اﻟﻌﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﻲ ،و ﻣﺗﻠــك اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺧﺑـرات واﻟﻣﻬــﺎرات ﻓــﻲ اﻟﻘطــﺎع
اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ،و ﻧ ﻐﻲ أن ﺷﻬد ﺛورة ﺻﻧﺎﻋ ﺔ ﺑﯾرة ﻌد ﺗوﻗﻒ ﻋدد ﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟظروف اﻟﺻﻌ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬــﺎ اﻟﺑﻠــد ،اﻷﻣــر

اﻟــذ ﺣــﺗم اﺳــﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻠــﻧظم واﻟﻔﻠﺳــﻔﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ ،وﻟﻌــﻞ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻣﻘﺗــرح ﻌــد أﺳﺎﺳ ـًﺎ ﻟﺗطﺑ ﻘــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ اﻟﻌ ارﻗــﻲ
ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ اﻟﻌﺎﻟ ــﺔ واﻟﺳــرﻌﺔ واﻻﺳــﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻟ ــﺔ ﻟﻠﻧﻬــوض ﺎﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻌراﻗ ــﺔ وﺗﻌز ــز ﺟودﺗﻬــﺎ .وﻗــد اﺧﺗــﺎر اﻟ ﺎﺣــث ﻓــﻲ د ارﺳـ ِ
ـﺗﻪ

اﻟﺷــر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻷﻟ ﺳــﺔ اﻟﺟــﺎﻫزة ﻓــﻲ اﻟﻣوﺻــﻞ ،وذﻟــك ﻟﺗــدﻧﻲ ﻣﺳــﺗو اﻟﺟــودة وﻋــدم إﻣ ﺎﻧﯾﺗﻬــﺎ ﻟﻣواﻛ ــﺔ وﺗﻠﺑ ــﺔ ﺣﺎﺟــﺎت اﻟﺳــوق
واﻟــدﺧول ﻓــﻲ اﻷﺳـواق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ ،واﻟﺟــودة ،واﻟﻣروﻧــﺔ ،واﻟﺗﺳــﻠ م واﻹﺑــداع ،ﺣﯾــث ﻻ ﺗﺗــواﻓر ﻫــذﻩ اﻟﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت ﻓــﻲ اﻟﺷــر ﺔ

ﻧﻣوذﺟﻪ ﻟ ون
اﻟﻣذ ورة ﺳﺎ ًﻘﺎ ،وﻟذا ﻓﺈن اﻟ ﺎﺣث اﻗﺗرح
ﻣﻧﻬﺎﺟﺎ أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠﺷر ﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷ ﻼت اﻟﺟودة واﻹﻧﺗﺎج ﻓــﻲ اﻟﺧطــو اﻹﻧﺗﺎﺟ ـﺔ
ُ
ً
ِ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ وﺗــﺄﻣﯾن ﻣﺗطﻠ ــﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣ ــﺔ وﺗطــو ر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗــﻪ ﻣــﺎ ﯾــؤد إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾ ـ ﻋواﺋــد أداء ﻋﺎﻟ ــﺔ ﺗُﻣ ــن اﻟﺷــر ﺔ ﻣــن
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ﺧرطﺔ اﻟطر ﻟﺗوﺣﯾد ﻧظم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ...

ﻋﻠﻣ ـﺎ ــﺄن اﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺷــر ﺔ ﻣﺗـواﻓرة ،ﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻟــم
اﻻﺳــﺗﻣرار واﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣﺛــﻞ ﻟﻣواردﻫــﺎ اﻟﻣﺎد ــﺔ واﻟﻣﺎﻟ ــﺔ واﻟ ﺷــرﺔ اﻟﻣﺗــواﻓرة ﻓﯾﻬــﺎً ،
ﻣﻪ
ﺗطﺑـ أ ـﺔ ﻓﻠﺳــﻔﺔ ﻣــن اﻟﻔﻠﺳــﻔﺎت اﻟﻣﺷــﺎر إﻟﯾﻬــﺎ ﺳــﺎ ًﻘﺎ .وﻗــد ﺗــم اﺧﺗ ــﺎر ) (25ﻣـ ًا
ـدﯾر ﻓــﻲ اﻟﺷــر ﺔ ﻟﻺﺟﺎ ــﺔ ﻋـن اﻻﺳــﺗﺑ ﺎن اﻟــذ ﺗــم ﺗﺻــﻣ ُ

وﺗوزﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﯾن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺷر ﺔ.
ُ
ج -أﺳﻠوب :SPSS

ﺎﻹﺷﺎرة إﻟــﻰ ﻌــض اﻟ ــﺎﺣﺛﯾن اﻟــذﯾن وﺿــﺣوا أﻫﻣ ــﺔ ــﻞ ﻣــن اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل واﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ واﻻﻧﺣ ارﻓـﺎت اﻟﺳــﺗﺔ ،ـﻼً

أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻌزز اﻷداء ﻟﻠﺷر ﺔ ،ﻓﺈن اﻟ ﺎﺣث ﻗد ﺟﻣــﻊ
ﻋﻠﻰ اﻧﻔراد وﺗﺣدﯾد اﻟﻣرﺗﻛزات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻛﻞ ﻧظﺎم ﻣن أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺻﻧ ﻊ و ُ
ﺑــﯾن ــﻞ ﻫــذﻩ اﻷﻧظﻣــﺔ واﺳ ــﺗﺧدم أدوات  SPSSﻟﻔﺣــص ﻣﻌوﻟ ــﺔ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت وأن ــﻞ ﻣرﺗﻛــز ﻣــن اﻟﻣرﺗﻛــزات اﻟﻧظر ــﺔ ﻟﻠﺗﺻ ــﻧ ﻊ

اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ واﻷداء ﺗم ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟ ﺔ :اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟذ اظﻬر ) One Factor Solutionﺣﻠــول ﻋﺎﻣــﻞ واﺣــد
ﻟﻛﻞ ﻣ ون( ،ﺣﯾث إن ﻞ ﻣ ون ﯾﺗﺿﻣن ﻣد ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣﻣﯾــﻞ ،ﻣﺗوﺳــط ﻋﺎﻣــﻞ اﻟﺗﺣﻣﯾــﻞ ،ﻧﺳـ ﺔ اﻟﺗ ــﺎﯾن اﻟﻛﻠــﻲ ،اﻟﻘ ﻣــﺔ اﻟﻣطﻠﻘــﺔ
 Eigen Value KMQﻗﺎﺳت دﻗﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﻓ ﻣﺎ إذا ﺎﻧت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺎﻓ ﺔ ﻹﻧﺟﺎز اﻻﺧﺗ ــﺎر ،وﺗــم ﺣﺳــﺎب اﻟﻣﻌوﻟ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ روﻧ ﺎخ ،و ﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول ).(1
اﻟﺟدول )(1
ﻧﺗﺎﺋﺞ ) SPSSاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ أداة  SPSSﻟﻣرﺗﻛزات ﻧظر ﺔ اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ(
روﻧ ﺎخ

KMQ
KaiserMeyer
Olkin

Eigen
Valueاﻟﻘ ﻣﺔ
اﻟﻣطﻠﻘﺔ

Percentage of
Total Variance
ﻧﺳ ﺔ اﻟﺗ ﺎﯾن اﻟﻛﻠﻲ

Arerege Loading
Factor
ﻣﺗوﺳط ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣﻣﯾﻞ

0.70

0.79

>1

57.19%

0.666

0.69

0.67

>1

62.70 %

0.725

0.80

0.61

>1

64.9 %

0.667

Loading Factor
Range
ﻣد ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣﻣﯾﻞ
0.6220.527
-0.729
0.529
-0.647
0.524

AM
LM
QU

ﻣدﺧﻞ ﻣؤﺷر ﻧﺎﺗﺞ طرﻘﺔ اﻟﻣرﻌﺎت اﻟﺻﻐر اﻟﺟزﺋ ﺔ ﻟﻣﻘ ﺎس اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾن ﻣرﺗﻛزات ﻧظرﺔ اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ:
ﻧــﺎﺗﺞ ﻣــدﺧﻞ ﻣؤﺷــر ﻗ ــﺎس اﻟﺗﻔﺎﻋــﻞ طر ﻘــﺔ اﻟﻣر ﻌــﺎت اﻟﺻــﻐر اﻟﺟزﺋ ــﺔ ﻟﺣــﻞ اﻟﺻــﻌو ﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ اﻟط ارﺋـ اﻟﺗﻘﻠﯾد ــﺔ ﻣﺛــﻞ
ﺗ ــﺄﺛﯾرات ﺧطـ ـﺄ اﻟﻣﻘ ــﺎس ،ﻓ ــﺈن اﻟ ﺎﺣـ ـث ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻟد ارﺳ ــﺔ اﺳ ــﺗﺧدم ﻧ ــﺎﺗﺞ ﻣ ــدﺧﻞ اﻟﻣؤﺷ ــر ﻻﻗﺗ ارﻧ ـ ِـﻪ ﺎﻟﻣر ﻌ ــﺎت اﻟﺻ ــﻐر اﻟﺟزﺋ ــﺔ.
اﻟﻣﺗﻐﯾ ـرات اﻟﻣﺛﺑــت ﺑﻬــﺎ ،اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ ،اﻟﻣﺗﻧ ـﺄ اﻟﻣﻌﺗﻣــدة اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻲ اﻟط ارﺋ ـ اﻟﺗﻘﻠﯾد ــﺔ ﺗــم ﻣواﺟﻬﺗﻬــﺎ طر ﻘــﺔ اﻟﻣر ﻌــﺎت اﻟﺻــﻐر
ﻣﺗﻐﯾرات ﺎﻓ ﺔ )أ اﻟﻣ وﻧﺎت( واﻟﺗﻲ ﻻ ﻣ ن ﻗ ﺎﺳﻬﺎ ﻣ ﺎﺷرة.

ﻧﺎﺗﺞ  PLSﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣــن اﻟﻣؤﺷـرات ﺗﻌ ــس اﻟﻣ وﻧــﺎت اﻟﻣ طﻧـﺔ )اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻛﺎﻣﻧــﺔ( ﺛــم أﺣﯾــﻞ أو أﺧﺿــﻊ إﻟــﻰ PLS
ﻟﺗﻘــدﯾر اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺻــورة ﻣﺿـﺑوطﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻛﺎﻣﻧــﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ .ووﻓًﻘـﺎ ﻟ ـ ) (Chin W. & Gopal A., 1995ﻓــﺈن إﺟـراءات
 PLSأﺻ ﺣت ﻣﻌروﻓﺔ وﺗﺳﺗﺧدم ﻣن ِﻗﺑﻞ اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺳﺑب ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬــﺎ ﻟﻧﻣذﺟــﺔ اﻟﻣ وﻧــﺎت
اﻟطﺑ ﻌ ﺔ ﺗﺣت ﺷرو ﻋدم اﻟﻘ ﺎﺳ ﺔ )اﻟطﺑ ﻌ ﺔ( وﻣن أﺣﺟﺎم اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

 PLSﻣﺷــﺎ ﻪ إﻟــﻰ اﻻﻧﺣــدار ﺄﺳــﻠوب ﻧﻣذﺟــﺔ ﻣﻌــﺎدﻻت ﻫ ﻠ ــﺔ ﻣﻌﺗﻣــدة ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻــر ،ﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻧﻣــﺎذج ﻣﺷــﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺎرات اﻟﻬ ﻠ ــﺔ
)أ إن اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻧظر ــﺔ ﺗﻛــون ﺑــﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻛﺎﻣﻧــﺔ( وﻣﻘــﺎﯾ س اﻟﻣﺳــﺎرات ) أ إن اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺗﻛــون ﺑــﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﻛــﺎﻣن وﻣؤﺷـر ِ
اﺗﻪ(
و دﻻً ﻣن اﻓﺗراض إﻋطﺎء أوزان ﻣﺗﺳﺎو ﺔ ﻟﻛﻞ ﻣؤﺷرات اﻟﻣﻘ ﺎس ﻓﺈن ﺧوارزﻣ ﺔ  PLSﺗﺳﻣﺢ ﻟﻛﻞ ﻣؤﺷر أن ﯾﺧﺗﻠﻒ ﺣﺟم ﻣﺳـ ِ
ـﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓــﻲ
ﺗــﺄﻟﯾﻒ )ﺗﻛــو ن( درﺟــﺎت ﻟﻣؤﺷ ـرات اﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﻛــﺎﻣن ﺎﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺿــﻌ ﻔﺔ ﻧﺳ ـ ًﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣؤﺷ ـرات واﻟﻣ ــون اﻟﻛــﺎﻣن اﻟــذ

) (Chin W. et.al ,1996و ﻬــذا اﻟﻣﻌﻧــﻰ  PLSأﻛﺛــر ﺗﻔﺿـ ﻼً ﻣــن اﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻷﺧــر  ،ﻣﺛــﻞ اﻻﻧﺣــدار اﻟــذ

ﻟﻠﻣﻘ ﺎس ).(Lohmolle, 1989

ﻌطــﻲ أﻗــﻞ وزن

ﻔﺗــرض اﻟﺧطــﺄ اﻟﺣــر

 PLSﻌﺗﺑر أﺳﻠوًﺎ ﻣﻧﺎﺳًﺎ ﻟﺗوﺿ ﺢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ).(Fornell C. & Yi, 1992
ووﻓًﻘـﺎ ﻟ ـ ) PLS (Chin, 1998ﺳــﺗﺧدم ﺄﺳــﻠوب ﺳــﻣﺢ ﻟﻠﻣ وﻧــﺎت اﻟﻛﺎﻓ ــﺔ أن ﺗﻧﻣــذج ﺑــدﻻً ﻣــن اﻟﻣؤﺷـرات اﻟﺗﻘو ﻣ ــﺔ أو
اﻻﻧﻌ ﺎﺳ ﺔ ،و ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ذﻟــك ﺗﻌﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗرﺷــﯾ اﻟطﻠــب وﻓًﻘـﺎ ﻟﺣﺟــم اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﻟﻠﺳــﻣﺎح ﻟﻠﻧﻣــوذج ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ أﺳــﺎﻟﯾب ﻧﻣذﺟــﺔ
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻬ ﻠ ﺔ .اﻟ ﺎﺣث اﺳﺗﺧدم ﺗﺣﻠﯾﻞ  Smart PLS 2.0واﻟﺗﻲ ﺧﺻﺻــت ﻓــﻲ ﻣدرﺳــﺔ اﻷﻋﻣــﺎل ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻫــﺎﻣﺑورك ﻓــﻲ

أﻟﻣﺎﻧ ــﺎ Smart PLS 2.0 ،ﻣ ــن أن ﺳــﺗﺧدم ﻓــﻲ أ ﺣــﺎث اﻷﻋﻣــﺎل ﻟﺗوﻟﯾــد )ﻟﺗﻛــو ن( ﻧﻣــوذج ﻣﺳــﺎر ،واﻟﻣﻘ ــﺎس ﺳــﺗﺧدم ﻣــدﺧﻞ

ﻣﻪ ﻻﺳــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎjava eclips platform Smart PLS
اﻟﻣرﻌﺎت اﻟﺻﻐر اﻟﺟزﺋ ﺔ Smart PLS 2.0 .أﻋﯾــد ﺗﺻــﻣ ُ
 2.0ﺳــﻣﺢ ﺑﺧﻠـ )ﺗﻛــو ن( وﻗ ــﺎس ﻧﻣــوذج اﻟﻣﺳــﺎر وﺗﻘﯾـ م اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ .ﺎﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ ) (Ringlet & Weade, 2005ﻓﺈﻧـ ُـﻪ ﻣ ــن
إﺿﺎﻓﺔ وظﺎﺋﻒ ﺳﻬوﻟﺔ إﻟﻰ  Smartﻟﺣﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟـ  Smartاﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ ﻫذا اﻟ ﺣث ﻣ ن ﻣﺷﺎﻫدﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷ ﻞ .2

ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ ) PLSاﻷرﻗﺎم ﺗظﻬــر اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﺗــم اﻟﺣﺻــول ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن أداة  SPSSﻟﻠ ـ  AM, LMواﻻﻧﺣ ارﻓـﺎت اﻟﺳــﺗﺔ

 DFSS ،SSواﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول ).(1

ﺳﺎ ًﻌﺎ -اﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺎت:
ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻋدد ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻟﺗﻌزز اﻟﻔرﺿ ﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج وﻫﻲ:
ﻣؤﺷر ﻟﻘ ﺎس درﺟــﺔ ﻣطﺎ ﻘــﺔ اﻟﻧﻣــوذج ﻟﻠﺑ ﺎﻧــﺎت،
ًا
اﻷﺳﻠوب اﻷول :ﻫﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﺗﺣدﯾد )ﻗ ﻣﺔ ﻣرﻊ  (Rاﻟﺗﻲ ﺗُﻌد
إذا ﺎﻧــت ﻗ ﻣــﺔ  1.0= R2ﻓﻬــذا ﻣؤﺷــر أن اﻟﻧﻣــوذج اﻟﻣﺣﺳــوب ﻟﻣﻌظــم اﻟﺗ ــﺎﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﺣــددة ﻓــﻲ اﻟﻧﻣــوذجٕ ،واذا ــﺎن
2
اﺣدا ﻣن اﻟﺷرو ﻻ ﻌزز ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷر اﻵﺧر.
 0= Rﻓﻬذا ﻌﻧﻲ أن و ً

اﻷﺳــﻠوب اﻟﺛــﺎﻧﻲ :ﻫــو اﺳــﺗﺧدام ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗﻘــدﯾرات اﻟﻘ ﺎﺳـ ﺔ ) (BETAﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻻﻧﺣــدار اﻟﻘ ﺎﺳـ ﺔ )ﻣﻌــﺎﻣﻼت ﺑﯾﺗــﺎ ،أوزان

ﻋﺎدة ﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟوﺻﻔ ﺔ وﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻌدة أﻏراض ﻓﻲ اﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﺗﻐﯾ ارت ،وﺗﺣدﯾد اﻷﻫﻣ ﺔ اﻟﻧﺳﺑ ﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾـرات
ﺑﯾﺗﺎ( ً
اﻟﺗوﺿـ ﺣ ﺔ ،وﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،وﻫ ــذا ) (Johan. b., 1994ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻛــون ﻗ ﻣــﺔ  B=0ﻓﻬــذا ﻌﻧــﻲ أن
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺿﻌ ﻔﺔ ﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزداد ﻗ ﻣﺔ  ،Bﻓﻬذا ﻌﻧﻲ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻗو ﺔ.

و ﻣ ن ﺗوﺿ ﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﯾ م اﺧﺗ ﺎر اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج اﻟ ﺣث ﺎﻵﺗﻲ:
أ -ﺗﺄﺛﯾر أﻧظﻣﺔ اﻟﺟودة ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ :
ﻓﻲ إطﺎر اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﺗم اﺳــﺗﺧدام أﺳــﻠوب اﻻﻧﺣــدار اﻟﺧطــﻲ اﻟ ﺳـ ط ﻟﺗوﺿـ ﺢ ﻋﻼﻗــﺎت اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﺑــﯾن ﻣﺗﻐﯾـرات اﻟد ارﺳــﺔ

ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول ).(2
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ﺧرطﺔ اﻟطر ﻟﺗوﺣﯾد ﻧظم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ...

اﻟﺟدول )(2

اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ
اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣد
أﻧظﻣﺔ اﻟﺟودة

ﺗﺄﺛﯾر أﻧظﻣﺔ اﻟﺟودة ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ

ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ
B1
B0
0.534
1.678

R2
0.82

اﻟﻣﺣﺳو ﺔ
18.212

F

اﻟﺟدوﻟ ﺔ
4.26

ﯾﺗﺿ ــﺢ ﻣ ــن اﻟﺟ ــدول ) (2وﺟ ــود ﺗ ــﺄﺛﯾر ﻣﻌﻧ ــو ﻷﻧظﻣ ــﺔ إدارة اﻟﺟ ــودة ﻓ ــﻲ ﻧظ ــﺎم اﻟﺗﺻ ــﻧ ﻊ اﻟرﺷ ــﯾ  ،إذ ﺑﻠﻐ ــت ﻗ ﻣ ــﺔ F
اﻟﻣﺣﺳــو ﺔ ) (18.212وﻫــﻲ أﻛﺑــر ﻣــن ﻗ ﻣﺗﻬــﺎ اﻟﺟدوﻟ ــﺔ اﻟ ﺎﻟﻐــﺔ ) (4.26ﻋﻧــد درﺟﺗــﻲ ﺣر ــﺔ ) ،(1.24و ﻠــﻎ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺗﺣدﯾــد
) ،(%82وﻫــذا ﻌﻧــﻲ أن ) (%82ﻣــن اﻻﺧﺗﻼﻓــﺎت اﻟﻣﻔﺳ ـرة ﻓــﻲ أﻧظﻣــﺔ إدارة اﻟﺟــودة ﻔﺳــرﻫﺎ ﻧظــﺎم اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ  ،و ﻌــود
اﻟ ﺎﻗﻲ إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾرات ﻋﺷواﺋ ﺔ ﻻ ﻣ ن اﻟﺳ طرة ﻋﻠﯾﻬﺎ أو أﻧﻬﺎ ﻏﯾــر داﺧﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻣــوذج اﻻﻧﺣــدار .وﻣــن ﺧــﻼل ﻣﺗﺎ ﻌــﺔ ﻣﻌــﺎﻣﻼت

 Bواﺧﺗ ـــﺎر  tﻟﻬـ ــﺎ ﺗﺑـ ــﯾن أن ﻗ ﻣـ ــﺔ  tاﻟﻣﺣﺳـــو ﺔ أﻛﺑـ ــر ﻣ ـ ـن ﻗ ﻣﺗﻬ ــﺎ اﻟﺟدوﻟ ـ ــﺔ ،وﻫـــذا ﻌﻧـ ــﻲ أن أﻧظﻣـــﺔ إدارة اﻟﺟـ ــودة )اﻟﺗﺻـ ــﻣ م
ﻟﻼﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﺗﺔ( ﺳﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ  ،و ذﻟك ﺗﺗﺣﻘ اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻷوﻟﻰ.
ب -ﺗﺄﺛﯾر ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل:
اﻟﺟدول )(3

اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ
اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣد
ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ

ﺗﺄﺛﯾر ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل
ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل
B1
B0
0.654
1.467

R2
0.50

اﻟﻣﺣﺳو ﺔ
17.92

F

اﻟﺟدوﻟ ﺔ
4.26

ﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﺟــدول ) (3وﺟــود ﺗــﺄﺛﯾر ﻣﻌﻧــو ﻟﻧظــﺎم اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ ﻓــﻲ ﻧظــﺎم اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌ ـﺎل ،إذ ﺑﻠﻐــت  Fاﻟﻣﺣﺳــو ﺔ

) ،(17.92وﻫــﻲ أﻛﺑــر ﻣــن ﻗ ﻣﺗﻬــﺎ اﻟﺟدوﻟ ــﺔ اﻟ ﺎﻟﻐــﺔ ) (4.26ﻋﻧــد درﺟﺗــﻲ ﺣر ــﺔ ) (df = 1,24وﺿــﻣن ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ )(0.05
و ﻣﻌﺎﻣــﻞ ﺗﺣدﯾــد  ،(0.50) R2وﻫــذا ﻌﻧــﻲ أن ) (%50ﻣــن اﻻﺧﺗﻼﻓــﺎت اﻟﻣﻔﺳ ـرة ﻓــﻲ ﻧظــﺎم اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل ﺗﻔﺳــرﻫﺎ أﻧظﻣــﺔ اﻟﺟــودة
واﻟ ﺎﻗﻲ ﻌود ﻟﻣﺗﻐﯾ ارت ﻋﺷواﺋ ﺔ ﻻ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﻣوذج .وﻫذا ﻌﻧﻲ أن ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻧظــﺎم اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل ،و ــذﻟك
ﺗﺗﺣﻘ اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻷوﻟﻰ.
إن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل ﻗــد ﺑﻠــﻎ ) (%70ﻓــﻲ ﺣــﯾن أن ) (%30ﺗﻌــود إﻟــﻰ ﻣﺗﻐﯾـرات ﻋﺷـواﺋ ﺔ ﻻ

ـﺣﺎ ﻓــﻲ اﻟﺷــر ﺔ ﻓــﻲ ﺗطﺑﯾـ أﻧظﻣــﺔ اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ ،واﻟــدﻟﯾﻞ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻋــدم
ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﻣوذج ،واﻟﺳﺑب أن ﻫﻧــﺎك ﺿـ ً
ـﻌﻔﺎ واﺿـ ً
ﻗــدرة اﻟﺷــر ﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﺳــرﻌﺔ ﻟﺣﺎﺟــﺎت ورﻏ ـﺎت اﻟز ــﺎﺋن و ﺛـرة اﻟﻬــدر واﻟﺿـ ﺎع اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ اﻟﺷــر ﺔ ،و ﺧﺎﺻــﺔ ﻓ ﻣــﺎ
ﯾﺗﻌﻠ

ﺎﻟﻛﻣ ﺎت اﻟﻣﺧزوﻧﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎزن ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻘﺎدم .ﺣﯾث إن اﻟﺷر ﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣــن ﻣﺷـ ﻠﺔ ﺑﯾـرة ﻓــﻲ

ﺗﺳو

ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺳﺑب ﻋــدم ﻣواﻛﺑﺗﻬــﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ اﻷﺳـواق اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ﻣـن ﺣﯾــث اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ واﻟﺟــودة واﻹﺑــداع،

ـر ﻣـ ــن اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎدﻣـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷـ ــﻰ ﻣـ ــﻊ ﻣﺗطﻠ ـ ــﺎت اﻟﻣـ ــودة اﻟﺣدﯾﺛـ ــﺔ وأدوات
ـددا ﺑﯾـ ـ ًا
ٕوان ﻣﺧـ ــﺎزن اﻟﺷـ ــر ﺔ ﺗﺿـ ــم ﻋـ ـ ً
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ،أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟك ز ــﺎدة اﻟﺿـ ﺎع اﻟﺣﺎﺻــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻣـواد اﻷوﻟ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺿــﻣن اﻟﻔﺿــﻼت واﻟﻘﺻﺎﺻــﺎت واﻟﻌـوادم وﻋــدم

ﺗﻣ ــن اﻟﺷ ــر ﺔ ﻣ ــن اﺑﺗﻛــﺎر ﻣﻧﺗﺟ ــﺎت ﻟﻼﺳــﺗﻔﺎدة ﻣ ــن ﻫ ــذﻩ اﻟﻔﺿ ــﻼت واﻟﻘﺻﺎﺻ ــﺎت ،ﻟﻌــدم ﺗﻧﺎﺳ ــب أطـ ـوال اﻷﻗﻣﺷ ــﺔ ﻣ ــﻊ أطـ ـوال

اﻟﻔرﺷــﺎت اﻟﻣطﻠو ــﺔ ﻟﻠﻣــود ﻼت ،ﻧﺎﻫ ــك ﻋــن اﻟﻬــدر ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻹﻧﺗــﺎﺟﻲ ﻟﻠﻌــﺎﻣﻼت ﺳ ـﺑب ﻋــدم ﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗ ـوازن اﻹﻧﺗــﺎﺟﻲ ﺑــﯾن
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ﺧطو اﻟﺧ ﺎطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،و ذﻟك ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻞ ﺧــط إﻧﺗــﺎﺟﻲ و ﺛـرة اﻟﻌطــﻼت واﻟﺗوﻗﻔــﺎت

اﻟﻣ ﻧﺎت وﺗﺄﺧر ﺻ ﺎﻧﺗﻬﺎ ،إﻣﺎ ﻟﻌدم ﺗواﻓر اﻷدوات اﻻﺣﺗ ﺎط ﺔ أو ﻋــدم إﺟـراء اﻟﺻـ ﺎﻧﺔ اﻟوﻗﺎﺋ ــﺔ ﻓــﻲ وﻗﺗﻬــﺎ اﻟﻣﺣــدد .و ﻌــزز ذﻟــك

اﻟﺗ ــﺄﺛﯾر اﻹﯾﺟ ــﺎﺑﻲ اﻟﻣﻌﻧ ــو ﻷﻧظﻣ ــﺔ اﻟﺟ ــودة ) (%60ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗﺻ ــﻧ ﻊ اﻟرﺷ ــﯾ  ،وﻫ ــذا ﯾ ــدل دﻻﻟ ــﺔ واﺿ ــﺣﺔ ﻋﻠ ــﻰ ز ــﺎدة اﻟﻬ ــدر

واﻟﺿـ ﺎع ،وﺗــدﻧﻲ ﻣﺳــﺗو اﻟﺷــر ﺔ ،إذ ﺗــزداد ﻓــﻲ اﻟﺷــر ﺔ ﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟدرﺟــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﺷ ـ ﻞ ﻣﻼﺣــظ .و وﺿــﺢ اﻟﺟــدول ) (3ﺗ ـﺄﺛﯾر
ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل.
ج -ﺗﺄﺛﯾر ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ أداء اﻷﻋﻣﺎل:

ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول ) (4وﺟود ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌﻧو ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ أداء اﻷﻋﻣﺎل ،إذ ﺑﻠﻐت  Fاﻟﻣﺣﺳو ﺔ )(16.45
وﻫــﻲ أﻛﺑــر ﻣــن ﻗ ﻣﺗﻬــﺎ اﻟﺟدوﻟ ــﺔ اﻟ ﺎﻟﻐــﺔ ) (4.26ﻋﻧــد درﺟﺗــﻲ ﺣر ــﺔ ) (df = 1.24ﺿــﻣن ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) (0.05و ﻣﻌﺎﻣــﻞ
ﺗﺣدﯾــد )  ،(R2 = 90وﻫــذا ﻌﻧــﻲ أن ﻧظــﺎم اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل ﯾــؤﺛر ﻋﻠــﻰ أداء اﻷﻋﻣــﺎل ،و ــذﻟك ﺗﺗﺣﻘـ اﻟﻔرﺿـ ﺔ اﻟﻔرﻋ ــﺔ اﻟ ار ﻌــﺔ
ﻣن اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻷوﻟﻰ.
اﻟﺟدول )(4
ﺗﺄﺛﯾر ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ أداء اﻷﻋﻣﺎل
اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ
اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣد
ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل

أداء اﻷﻋﻣﺎل
B1
B0
0.28
1.782

R2
0.90

اﻟﻣﺣﺳو ﺔ
16.45

F

اﻟﺟدوﻟ ﺔ
4.26

د -ﺗﺄﺛﯾر ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ ﻋﻠﻰ أداء اﻷﻋﻣﺎل:
ﯾﺗﺿ ــﺢ ﻣ ــن اﻟﺟـ ــدول ) (5وﺟـــود ﺗ ــﺄﺛﯾر ﻣﻌﻧـــو ﻟﻧظـــﺎم اﻟﺗﺻـــﻧ ﻊ اﻟرﺷ ــﯾ ﻋﻠ ــﻰ أداء اﻷﻋﻣـ ــﺎل ،إذ ﺑﻠﻐ ــت  Fاﻟﻣﺣﺳـ ــو ﺔ
) ،(19.7وﻫــﻲ أﻛﺑــر ﻣــن ﻗ ﻣﺗﻬــﺎ اﻟﺟدوﻟ ــﺔ ) (4.26اﻟ ﺎﻟﻐــﺔ ﻋﻧــد درﺟﺗــﻲ اﻟﺣر ــﺔ ) (dfوﺿــﻣن ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) (0.05وﻫــذا
ﻌﻧﻲ أن ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ ﯾــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﻧظــﺎم أداء اﻷﻋﻣــﺎل ،و ــذﻟك ﺗﺗﺣﻘـ اﻟﻔرﺿـ ﺔ اﻟﻔرﻋ ــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻣــن اﻟﻔرﺿـ ﺔ اﻟرﺋ ﺳـﺔ
اﻷوﻟﻰ.
اﻟﺟدول )(5
ﺗﺄﺛﯾر ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ ﻋﻠﻰ أداء اﻷﻋﻣﺎل
اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ
اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣد
ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ

أداء اﻷﻋﻣﺎل
B1
B0
0.82
1.872

R2
0.76

اﻟﻣﺣﺳو ﺔ
19.7

F

اﻟﺟدوﻟ ﺔ
4.26

ﻫ -ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺳﺎر:
ظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷ ﻞ ) (5ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺳﺎر اﻟذ ﯾوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣ ﺎﺷرة ،إذ ﯾﺗﺑﯾن أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑـﯾن
أﻧظﻣﺔ إدارة اﻟﺟودة وﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ  ،إذ ﺑﻠﻐت ).(0.41

63

ﺧرطﺔ اﻟطر ﻟﺗوﺣﯾد ﻧظم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ...

ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﺠﻮدةX1
0.82

0.92
اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﺮﺷﯿﻖ X2

0.70
0.40

0.90
اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻔﻌﺎل X3

أداء اﻷﻋﻤﺎل
Y

0.87

اﻟﺷ ﻞ ) (5ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺳﺎر
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠ ﻼت اﻟﻣﺳﺎر ﻷﻧظﻣﺔ إدارة اﻟﺟودة ﻟﻧظــﺎم اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل وﻧظــﺎم اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ ﯾﺗﺑــﯾن أن ﻫﻧــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ

ﺑﯾن ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ وأداء اﻷﻋﻣﺎل ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل ،إذ ﺑﻠﻐت ) ،(59.6و ذﻟك ﺗﺗﺣﻘ اﻟﻔرﺿـ ﺔ اﻟﻔرﻋ ــﺔ
اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘت اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ.

و ظﻬــر اﻟﺟــدول ) (6ﻗـ م اﻟﺗــﺄﺛﯾرات اﻟﻣ ﺎﺷـرة وﻏﯾــر اﻟﻣ ﺎﺷـرة ﺑــﯾن أﻧظﻣــﺔ إدارة اﻟﺟــودة وﻧظــﺎم اﻟﺗﺻـﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل ﻣــن ﺧــﻼل

ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ  ،إذ ﺑﻠﻐت ﻗ ﻣﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣ ﺎﺷر ﻷﻧظﻣــﺔ إدارة اﻟﺟــودة ﻓــﻲ ﻧظــﺎم اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل ) ،(%80ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺑﻠــﻎ

اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻏﯾــر اﻟﻣ ﺎﺷــر ﻣــن ﺧــﻼل ﻧظــﺎم اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ ) (%22.81ﻣــﺎ ﺑﻠــﻎ اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻏﯾــر اﻟﻣ ﺎﺷــر ﻣــن ﺧــﻼل X3،CX2

) (0.2871 ،0.2727ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.

اﻟﺟدول )(6
اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣ ﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣ ﺎﺷرة ﺑﯾن أﻧظﻣﺔ إدارة اﻟﺟودة وﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل
ﺧﻼل ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ
اﻟﺗﺄﺛﯾر
اﻟﺗﺄﺛﯾر
اﻟﺗﺄﺛﯾر
اﻟﺗﺄﺛﯾر
اﻟﺗﺄﺛﯾر
اﻟﺗﺄﺛﯾر
اﻟﺗﺄﺛﯾر
اﻟﺗﺄﺛﯾر
اﻟﺗﺄﺛﯾر

اﻟﻣ ﺎﺷر ﻟـ  X1ﻋﻠﻰ Y
ﻏﯾر اﻟﻣ ﺎﺷر ﻣن ﺧﻼل X2
ﻏﯾر اﻟﻣ ﺎﺷر ﻣن ﺧﻼل X3
اﻟﻣ ﺎﺷر ﻟـ  X2ﻋﻠﻰ Z
اﻟﻣ ﺎﺷر ﻟـ  X3ﻋﻠﻰ Z
اﻟﻣ ﺎﺷر ﻟـ  X1ﻋﻠﻰ X2
اﻟﻣ ﺎﺷر ﻟـ  X2ﻋﻠﻰ X3
اﻟﻣ ﺎﺷر ﻟـ  X1ﻋﻠﻰ X3
اﻟﻣ ﺎﺷر ﻟـ  X3ﻋﻠﻰ Z

0.70
0.2727
0.2871
0.40
0.87
0.92
0.90
0.82
0.87

وﻗــد ﺗــم اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻌﻧﻘــود ﻟﻐــرض اﻟوﻗــوف ﺷ ـ ﻞ دﻗﯾ ـ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن أﻧظﻣــﺔ اﻟﺟــودة واﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ واﻟﺗﺻــﻧ ﻊ

اﻟﻔﻌﺎل وأداء اﻷﻋﻣﺎل وﻋدم إﻏﻔﺎل أ ﻣن ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﺎن ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﺿﻌ ًﻔﺎ وﺗم إﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻻﻧﺣــدار اﻵﻧــﻒ اﻟــذ ر .وﻟﻠﺗﻌــرف
ﻋﻠﻰ دور ﻞ ﻣﺗﻐﯾر ﻣن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺛﻼث ،ﻓﻘــد ﺗــم اﺳــﺗﺧدام أﺳــﻠوب ﺟﻌــﻞ اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟرﺋ ﺳـﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷـ ﻞ ﻋﻧﺎﻗﯾــد ،إذ ظﻬــر
اﻟﺷ ﻞ ) (6أن ﻧظــﺎم اﻟﺟــودة واﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ ﺷـ ﻠت اﻟﻌﻧﻘــود اﻷول اﻟــذ ﻧــﺗﺞ ﻣــن ﺗﻛــون اﻟﻌﻧﻘــود اﻟﺛــﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﻟــﻒ ﻣــن اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ

واﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻌﻧﻘود اﻟﺛﺎﻟث اﻟذ ﺗﺄﻟﻒ ﻣن أداء اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل ،وﻟــذا ﻓــﺈن اﻟﻌﻧﻘــود اﻷول ﻣﺛــﻞ ﺧﻼﺻــﺔ ﺗﻛﺎﻣـﻞ
ﻧظﺎم اﻟﺟودة واﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷﯾ واﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل وأداء اﻷﻋﻣﺎل ،وﻫذا ﯾؤ د ﻣﺻداﻗ ﺔ ﻣــﺎ ذﻫﺑﻧــﺎ إﻟ ـ ِـﻪ ﻓــﻲ ﻧﻣــوذج وﻓرﺿـ ﺎت اﻟ ﺣــث ،وﻫــو
ﺑرﻫﺎن أﻛﯾد ﻟﻣﺎ ذﻫﺑﻧﺎ إﻟ ﻪ ﻣن ﻓرﺿﯾﺗﻧﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺣول ﻧظرﺔ اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ،و ذﻟك ﺗﺗﺣﻘ اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.
64

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

3
4
2
1

اﻟﺷ ﻞ )(6
اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﺗوﺻ ﺎت:
أو ًﻻ -اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت:

 -1إن ﺗﺣﻘﯾ ـ اﻟﺗﻔﺎﻋــﻞ ﺑــﯾن اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ واﻟﻔﻌــﺎل وﻓًﻘ ـﺎ ﻟ ـﻧظم اﻟﺟــودة اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﺎﻻﻧﺣ ارﻓ ـﺎت اﻟﺳــﺗﺔ واﻟﺗﺻــﻣ م ﻟﻼﻧﺣ ارﻓ ـﺎت
اﻟﺳﺗﺔ ﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﻣﺳﺗو أداء أﻋﻣﺎل اﻟﺷر ﺔ ،و ؤد إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ ﺳرﻋﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت ورﻏ ﺎت اﻟزﺎﺋن.

 -2ﺗﺳــﺎﻋد ﺧر طــﺔ اﻟطر ـ اﻟﻣﻘﺗرﺣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾ ـ ﻣﺳــﺗو ﺎت ﺟــودة ﻋﺎﻟ ــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺷــر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻼ ــس
اﻟﺟﺎﻫزة و ﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾﻞ اﻟﻬدر واﻟﺿ ﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﺧﻼل ﻋﻣﻠ ﺎت اﻹﻧﺗﺎج.

 -3إن ﺗطﺑﯾ ـ أ ﻣــن اﻟــﻧظم اﻟﺗﺻــﻧ ﻌ ﺔ ﺻــورة ﻣﻧﻔــردة ﻻ ﯾــؤد إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾ ـ ﻧﺗ ـﺎﺋﺞ ﻣﺗﻣﯾ ـزة ،ﺣﯾــث ﺗﺳــﺎﻋد ﺧر طــﺔ اﻟطر ـ

ــﻞ

ﻧظﺎم ﻣن اﻟﻧظم اﻟﺗطﺑ ﻘ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن ﻣ از ــﺎ ــﻞ ﻧظــﺎم ﻣــن اﻟــﻧظم اﻟﺗﺻــﻧ ﻌ ﺔ .و ﻣــﺎ ﺗــم إﺛ ﺎﺗـ ُـﻪ ﻓــﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻹﺣﺻــﺎﺋﻲ
ﻌﻼﻗﺎت اﻻرﺗ ﺎ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﯾن ﻞ ﻣﺗﻐﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات )اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺻﻧ ﻌ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ(.

 -4أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺳﺎر أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗ ﺎدﻟﺔ ﺑﯾن أﻧظﻣﺔ إدارة اﻟﺟودة واﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌﺎل واﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ وأداء اﻷﻋﻣــﺎل،
وﻫذا ﯾدل دﻻﻟﺔ واﺿﺣﺔ وأﻛﯾدة ﻋﻠﻰ ﻣﺻداﻗ ﺔ ﻣﺎ ذﻫﺑﻧﺎ إﻟ ﻪ ﻓﻲ ﺧرطﺔ اﻟطر اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ.

 -5ﻋﻧد إﺟراء اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﻧﻘود ﺗﺑﯾن أن اﻟﺗﺻﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل وأداء اﻷﻋﻣــﺎل ﺷـ ﻞ اﻟﻌﻧﻘــود اﻷﺳﺎﺳـﻲ ،ﺣﯾــث ﯾﺗﻣﯾــز ﺎﻟﻣواﺻــﻔﺎت
ذاﺗﻬــﺎ ،و ــؤد اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل إﻟــﻰ إﺣــداث ﻧﻘﻠــﺔ ﻧوﻋ ــﺔ ﻓــﻲ أداء اﻷﻋﻣــﺎل ،ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺷ ـ ﻞ اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ واﻟﺗﺻــﻧ ﻊ

اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻌﻧﻘود اﻟﺛــﺎﻧﻲ ،إذ إن اﻟطر ـ إﻟــﻰ اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟﻔﻌــﺎل ــون ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ اﻟرﺷــﯾ  ،وﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻌﻧﻘــود اﻷول

واﻟﺛﺎﻧﻲ ون اﻻرﺗ ﺎ ﺑﻧظم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻌﻧﻘود اﻟﺛﺎﻟث.

ﺛﺎﻧً ﺎ -اﻟﺗوﺻ ﺎت:

 -1ﯾﻧ ﻐــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــر ﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ اﻟﻌراﻗ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﺷــر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻼ ــس اﻟﺟ ـﺎﻫزة اﻋﺗﻣــﺎد اﻟــﻧظم اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺗﺻﻧ ﻊ ﻟﺗﺗﻣ ن ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ.

 -2إن ﺗﺣﻘﯾ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣﺛﻞ ﻟﻠﻣوارد وﺗﺧﻔ ض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﻠ ص اﻟﻌـوادم واﻟﻔﺿــﻼت واﻟﻘﺻﺎﺻــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺻــﻞ
ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟ ﺔ – ﯾﺗم ﺑواﺳطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت اﻟﺗﺻﻧ ﻌ ﺔ ﻟﻠﻧظم اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ِﻗﺑﻞ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ.
 -3إن ﺧرطﺔ اﻟطر اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺗﺻﻧ ﻊ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺗُﻌد اﻷﺳﺎس ﺎﻟﻧﻬوض ﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻌراﻗ ﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻔ ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.
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A Unified Roadmap of Competitive Manufacturing System
Applied Study in the State Company for
Clothing Ready Made Wear Manufacturing
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College of Administration and Economic
Mosul University- Iraq
ABSTRACT
The interaction Between lean manufacturing, Agile manufacturing, Quality Systems, and
Performance cause to achieve quick response to the Customer need and desire in Efficiency an
Effectiveness and this combine named “Manufacturing interaction theory“ which contribute to
improve the manufacturing Organization performance. The suggest roadmap to manufacturing
strategy in Iraq consist the basis to develop Iraqi manufacturing in the third millennium.
The Enhance Business performance In the Industrial sector in Mosul city in Iraq which
contribute in the advancement of Iraq which contain many resources and experience , skills in
the manufacturing area. And may be Industrial revolution after In factories breakdown
because the difficult circumstances which can use basically some modern system &
manufacturing philosophy, the proposed system and the theory suggested assets to solve many
Industrial sector problem to compact the global. Competitive and speed and quick response to
upper the Iraq manufacturing and quality Improvement.
Applied each manufacturing systems individual world not achieve excellent result, thus
Roadmaps and which manufacturing systems advantages which we approved in the statistical
analysis with correlation regression between dependent variable and independent variable we
can calculate The direct and indirect effect we arrive many Contusion and recommendation.
The first conclude refer the interaction relationship between Agile manufacturing and
lean manufacturing, the second conclude refer, the interaction relationship between Agile
manufacturing and six sigma. The third results which obtain from cluster analysis appear the
agile manufacturing and Business performance conform the Basic cluster which advantage of
same specification and occur quality transformation in Business performance. But lean
manufacturing and Agile manufacturing the second cluster ,then the Road to Agile
manufacturing passed form lean manufacturing and then from the first and second cluster
related with quality system which represent the third cluster , and the path analysis appear the
relationship interchange between Quality system and Agile and lean manufacturing and
Business performance which prove a clean signal the truth of the suggest roadmap this article
discuss the Capability, Implementation then Suggest theory of manufacturing in ready made
ware factory in mosul, to leverage the productivity and Quality we adopt many quantative
methods in this articles like SPSS, Smart PLS2., the researcher test the hypothesis which
contain the relationship and effects between main variable of the research,
67

المجلة العربية لإلدارة ،مج  ،36ع  - 2ديسمبر (كانون أول) 2016

انعكاسات معايير لجنة بازل على الجهاز المصرفي المصري
في ظل تداعيات الثورة المصرية

*

د .هيثم محمد عبد القادر

مدرس االقتصاد والمالية العامة
عضو الجمعية المصرية

لالقتصاد السياسي واإلصحصاء والتشريع
جمهورية مصر العربية

ملخص:
الشك أن أكثكر األزمكا

أزمكة دول جنكو شكر آسكيا يكي النصك

الماليكة والمصكريية شكدة كانك

1997وعككا  ،1998ث ك تاتعتهككا األزمككة الماليككة العالميككة يككي الواليككا
المصريي يي الواليا

المتصحككدة األمريكيككة سككنة  2008تقيككادة القعككاع

المتصحدة والتي أثر تأثيرا مالصحظ ا على االقتصاد العالمي.

واتضح أن أه أستا

صحدوث تل األزمكا

المصكريية هكي ت ازيكد المخكاعر المصكريية التكي واجهتهكا المصكار مكن

ناصحية ،وعد إدارتها تصورة جيدة من ناصحية أخرى ،وضع
نوعية المخاعر التي تتعرض لها ،وصحجمها ،وأسالي

الرقاتة الداخلية والخارجية ،وانخفاض مستوى اإليصاح عن

إدارتها.

وقد برهن القعاع المصريي المصري على نجاح وتقد ذل القعاع ،تالرغ من صعوتا
تشك عا يي مصر ،وانتشار الفساد قب ثورة  25يناير  ،2011صحيث استعاع
وسجل

زيادا

الثكاني مكن عكا

مهمة يي أصولها ،وتنوع

الخدما

والمنتجا

العمك وتعثكر االقتصكاد

المصكار الصحفكا علكى موجوداتهكا،

التي تقدمها لعمالئها.

وتظهككر أهميككة الككدور الككذي يلعتككا القعككاع المصككريي يككي النشككاخ االقتصككادي مككن خككالل صحشككد وتعبئككة المككدخ ار
الوعنية واألجنبية ،ث توجيا تلك االمكوال لالسكتثمار يكي أ وجكا النشكاخ االقتصكادي وقعاعكا

االقتصكاد القكومي بهكد

التنمية االقتصادية.
ومن ث يإن وجود جهاز مصريي قوي يدع القيا بدوره تكفاءة يي السياسة النقدية للدولة ،ونتيجة لألزما
يتعرض لها الجهاز المصريي من وق

التي

إلى آخر – ومنها األزمة المالية التي تتعرض لها جمهورية مصر العربية اآلن

خصوصك ا تعككد ثككورة  25ينككاير  – 2011يككإن التصحككث يتعككرض لإلعككار الككذي اقترصحتككا لجنككة تككازل للتعام ك مككع المخككاعر
ك
الجديدة التكي يتعكرض لهكا الجهكاز المصكريي مكن خكالل تصحديكد مكدى كفايكة رأس المكال ،ويقك ا التفاقيكة تكازل يكي الجهكاز
المصريي المصري لمواجهة األزمة االقتصادية يي الوق

الصحالي.

* تم تسلم البحث في يوليو  ،2014وقُبل للنشر في نوفمبر .2014
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مقدمة:
اهتم لجنة تازل تالمخاعر المصكريية تصكورة أكثكر وضكوصحا ،وقكد رككز اللجنكة علكى مخكاعر االئتمكان عنكد إصكدارها اتفكا
تكازل  IIيكي يونيكو سكنة  2004الكذي يتعلك تمعيكار كفايكة رأس المكال الجديكد ،صحيكث رككز االتفكا علكى تقويكة رأس المكال القكانوني
والرقابي من خالل متعلتا الصحد األدنى لرأس المال ،تصحيث يكون أكثر صحساسكية للمخكاعر التكي يتعكرض لهكا المصكر  ،كمكا رككز
االتفا على إدارة المخاعر تصورة واضصحة ،وأععى المصار الصح يي اختيار البدائ المناستة لقياس المخاعر االئتمانية.
وعلكى الكرغ مكن أهميكة جميكع أنكواع المخكاعر ،التكي يجك

أن تسكتصحوذ علكى اهتمكا مجكالس األدارة واإلدا ار

للمصار  ،يإن مصحور اهتما المصار هو المخاعر الرئيسة الثالثة اآلتية (كمال:)2007 ،
 -1مخاعر االئتمان :يقصد بها المخاعر الصحالية والمستقبلية التي يمكن أن تتأثر بها إيردا
عن عد قيا العمي تالوياء تالتزاماتا تجاه المصر يي المواعيد المصحددة.

العليكا

المصكر وأرسكمالا ،والناجمكة

 -2مخككاعر السككو  :يقصككد بهككا المخككاعر المتعلقككة تككاإليردا نتيجككة التريك ار يككي أسككعار الفائككدة  Interest Rate Riskوالتقلتككا يككي
أسعار الصر  Foreign Exchange Riskوالتقلتا يي أسعار األو ار المالية  Securities Riskوأسعار السلع .Price Risk

 -3مخاعر التشري  :يقصد بها مخاعر الخسكائر التكي تنشكأ عكن عكد كفكاءة ويشك العمليكا
نتيجة ألصحداث خارجية ،مث وجود ثر ار
يي النظا اإللكتروني للبيانا

الداخليكة واأليكراد واألنظمكة أو

يكي نظكا الرقاتكة الداخليكة ،وعكد االلتك از تالسياسكا  ،ووجكود أععكال وأخعكاء

والمعلوما .

وقد برهن القعاع المصريي المصري على نجاح وتقد ذل القعاع ،تالرغ من صعوتا العم وتعثر االقتصكاد تشكك

عكا يكي مصكر ،وانتشكار الفسكاد قبك ثكورة  25ينكاير  ،2011صحيكث اسكتعاع

زيادا

مهمة يي أصولها ،وتنوع

الخدما والمنتجا التي تقدمها لعمالئها.

المصكار الصحفكا علكى موجوداتهكا ،وسكجل

وتواجا المصار العاملة يي مصر اآلن مجموعة من المخاعر التي تتمث يي:
 -1عد االستقرار السياسي واالقتصادي يي مصر.
 -2عد وجود المؤسسا المالية المساندة مث :مؤسسا ضمان القروض ،ومؤسسا

تأمين الودائع.

 -3تزايد صحج الديون المتعثرة يكي المصكار المصكرية ،وارتفكاع قيمكة مخصصكا الكديون المشككو يكي تصحصكيلها ،ممكا يكؤدي
إلى تراجع إيرادا

المصر .

 -4ارتفككاع أسككعار الككدوالر والعمككال

األجنيككة ،نتيجككة النخفككاض قيمككة العملككة المص كرية ،نتيجككة للتككدهور المككالي واالقتصككادي

الذي تعاني منا مصر تعد ثورة  25يناير.

 -5انخفاض التصني

االئتماني المصري تعد ثورة  25يناير نتيجة لتدهور الوضع االقتصادي المصري.

مشكلة البحث:
 -1ما هو دور البنو المصرية يي التخفي

من صحدة المخاعر االئتمانية ،وأثر ذل على النشاخ االقتصادي.

 -2ما هي اآلثار المترتتة على التخفيض االئتماني لمصر وعالقة ذل تالنمو االقتصادي.
 -3ما هو تأثير تعبي معايير لجنة تازل لمالءة رأس المال على األداء المالي للبنو المصرية.
70

المجلة العربية لإلدارة ،مج  ،36ع  - 2ديسمبر (كانون أول) 2016

أهداف البحث:
المعايير المختلفة للجنة تازل من خالل تناول الم راصح المختلفة لترعية رأس المال للمخاعر االئتمانيكة

 - 1تع ري

ومخاعر السو ومخاعر التشري .
التكي توا جكا القعكاع الم صكريي الم صكري يكي ظك الوضكع االقت صكادي تعكد قيكا ثكورة  25ينككاير

 - 2معريكة التصحكديا
و 30يونية .
 - 3التعككر
معدال

ع لككى التككأثير ال خككاخ تككالتخفيخ االئتمككاني للقعككاع الم صككريي الم صككري تعككد الثككورة  ،وأثككر ذ ل ك

ع لككى

النمو االقتصادي.

 - 4تقيي مدى كفاءة أنظمة تصحلي البيانا

والمعلوما

التي تدع نظ وعمليا

العاملة يي مصر من خالل قياس وتصحديد المخاعر االئتمانية بدقة وكفاءة.

 - 5م راجعة ال تدبي ار

واإل ج راءا

إدا رة مخاعر االئتمان يي البنو

التي تقو بها البنو المص رية لتعوير إدا رة مخاعر االئتمان لديها ويق ا لمتعلتا

لجنة تازل.

فروض البحث:
إ ن تعوير نظ إدا رة المخاعر يي أقسا االئتمان يي البنو المص رية  ،ووجود نظا رقاتة قوي يعززان عمليا
الرقاتة الفعالة ،وذل من خالل تقدي التقا ريير المالية واإل دا رية ذا

وياعليككة عمليككة إدا رة المخككاعر يككي ظ ك المعككايي ر الجديككدة لمتعلتككا
وتصحقيك م يك زة تنايسككية يككي ال صككناعة الم صككريية  ،ممككا يكنعكس تاإل يجككا
المصري  ،وتصحقي

الجدا رة عن مخاعر االئتمان  ،تما يكف سال مة
رأس المككال  ،األمككر ا لككذي يعم ك ع لككى تصحسككين
ع لككى زيككادة معككدال

ال نمككو االقت صككاد القككومي

التنمية االقتصادية من خالل تعبي معايير لجنة تازل للمالءة المالية .

أسلوب البحث:
يعتمد التصحث على المنهج التصحليلي للبيانا

واإل صحصا ئيا

المتاصحة إل ثتا

الفروض واستخالخ النتائج.

خطة البحث:
ت تقسي الد راسة إلى متصحثين رئيسين :
 يصحتوي المتصحث األول على إعار نظري للعالقة بين النمو االقتصادي  ،وتواير الموارد المالية .
 يتناول المتصحث الثاني الوضع االقتصادي المصري اآل ن  ،وأث ره على دور البنو مكن خكالل تعبيك معكايير
لجنة تازل . II
 يي صحين توضح الخاتمكة اإل جك راءا

الواجك

يناير و 30يوني ة على القعاع المصريي .

ع لكى م صكر اتخ ا ذهكا مكن أجك تقليك اآل ثكار السكلبية لثكورة 25

لنخلخ يي النهاية إلى أه النتائج والتوصيا .
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المبحث األول -إطار نظري للعالقة بين النمو االقتصادي وتوافر الموارد المالية:
مقدمة:
يمث ك رأس مككال البن ك التجككاري أهميككة خاصككة الختاليككا عككن أي رءوس أم كوال منظمككا األعمككال األخككرى نظك اكر لقيككا البن ك
بنشككاخ أساسكي ،وهككو تككويير المكوارد الماليككة للمشككروعا  ،وكككذل الوسككاعة الماليككة ،صحيككث تقككو البنككو بتوظيك

أمكوال الريككر المتمثلككة

يككي الودائككع يككي صككورة القككروض والتسككهيال االئتمانيككة لقعاعككا االسككتثمار ،ولهككذا توجككد عالقككة إيجابيككة بككين تنميككة القعككاع المككالي

والنمو االقتصادي ،لذل يإن هذا التصحث سيتناول المفاهي النظرية للعالقة بين النمو االقتصادي وقعاعا التموي .

أوالا -العالقة بين التمويل والنمو:
إن اقتصاد أي دولة يقكو علكى أنشكعة الشكركا

التكي تعمك مكن خكالل التمويك الكذاتي ،أو مكن خكالل القكروض ،لكذل

يالنظككا المككالي القككوي السككلي يككدع اإلنتككا والنمككو مككن خككالل تسككهي تككدي الم كوارد مككن وصحككدا
المستثمرين ،صحيث إن المدخ ار

الفككائض أو المككدخ ار

إلككى

يي النهاية تمث معدل نمو العاقة اإلنتاجية لالقتصاد (أصحمد.)2010 ،

وبناء على ذل يإن وجود نظا مالي قوي يعم تشك جيد سو

يؤدي إلى تصحقي النقاخ التالية:

 -1صحشد المدخ ار تكفاءة مع السيولة وتنويع المخاعر.
 -2تخصيخ موارد االستثمار تكفاءة ،مع رصد دقي ألنشعة االستثمار التي تقو بها الشركا
 -3تقدي خدما
وهذه الوظائ

أخرى لتسهي العمليا

يي وجود إدارة جيدة لها.

المالية.

ضرورية لتصحقي النمو االقتصادي العوي األمد ،على أساس أنها قادرة علكى التكأثير تشكك كبيكر علكى

المي ك لالدخككار وعلككى أنشككعة االسككتثمار ،صحيككث يواجككا المككدخرون صككعوتة ومخككاعرة كبي كرة عنككدما يصحككاولون إق كراض األم كوال

متاشكرة دون وسككاعة ماليككة ،يهك يتصحملككون التكككالي

العاليككة للتصحككث عككن المقترضككين المصحتملككين ،ألنه ك يواجهككون مشكككلة عككد

تواير المعلوما  ،صحيث إنا ال تتواير لديه معلوما

كايية عن العمالء وعن كيفية تسديده للقروض (.(Levine; 1997

ونتيجككة لككذل يتككردد المككدخرون يككي التخلككي عككن السككيولة التككي لككديه  ،وهنككا تككأتي دورة الوسككاعة الماليككة أو دور البنككو ،

ويساعدون يي صح هذه المشكال

المرتتعة تعد تماث المعلوما

يالبنو توير لنا مجموعة كبيرة من األدوا
العلك ك

والودائ ككع ألجك ك  ،م ككع اس ككتصحقاقا

تالنستة للمدخرين والمستثمرين معا.

االدخارية التي تتضمن مخاعر وسكيولة مختلفكة تتكرواح بكين الودائكع تصحك

وعوائ ككد مختلف ككة ،وه ككي مص ككممة صحسك ك

تفض ككيال

الم ككدخرين م ككن صحي ككث المخ ككاعر

والسككيولة .غيككر أن هنككا نوعكا آخككر مككن المخككاعر يواجككا المسككتثمرين ،وهككو المخككاعر الخاصككة تالشككركا
الخعككر المتص ك تشككركة معينككة يككي عريقهككا لإليككالس أو كصككناعة تمككر تفت كرة كسككاد أو انكمككا

المواتية ،مثلما يصحدث يي مصر تعد الثورة.

لذل تقو األنظمة المالية بوضع آليا
مث ك عقككود الخيككا ار والعمليككا

والصككناعا  ،مثك

أو الظككرو

السياسككية غيككر

لمواجهة ذلك  ،مكن خكالل تنويكع ومتادلكة األصكوال التكي تنعكوي علكى مخكاعر،

اآلجلككة المصحككددة الصحج ك واالسككتصحقا  ،للوقايككة مككن مخككاعر أسككعار الفائككدة وأسككعار الصككر

ومتادلتها ،وذل من خالل أسوا األسه .
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ونتيجككة لمتادلككة المخككاعر وتجميككع الم كوارد تككنخفض تكككالي
توسع البنو يي المشروعا

ذا

الصككفقة تالنسككتة لالدخككار واالسككتثمار مع كا ،تاإلضككاية إلككى

الجدوى االقتصادية المرتفعة ،من خالل تجميع الموارد للمشروعا

راسمالية مرتفعة (.(Claude;1996

التي تتعل

مكدخال

ويوضح ما سب ذككره أن وجكود نظكا مكالي سكلي وكك ء هكو شكرخ أساسكي لتصحقيك عمليكة التنميكة والنمكو االقتصكادي،
وذل من خالل الخصائخ التالية:
 -1متادئ اقتصادية كلية سليمة.
 -2إعار قانوني متعور ،مع تعبي الرقاتة المصحاسبية تشك سه ودقي يتناس
 -3تواير األيدي العاملة ذا

الكفاءة والمهارة والقدرة على التدري

مع المعايير العالمية.

والتعور.

 -4انخفاض التدخ الصحكومي يي النشاخ االقتصادي إال تالشك الذي يعم على تصصحيح االنصح ار
 -5تواير البنية التصحتية التكنولوجية واستخدامها يي تكنولوجيا المعلوما

يقط.

تشك موسع.

وقكد أشكار كك مكن جكوردان شكان ( ) Jordan z. Shanواآلن مكوريس ( )Alan G. Morrisإلكى أن التعكور المكالي

يقككود النمككو االقتصككادي يككي الدولككة ،وذل ك بتعبي ك اختتككار جرانجككر للسككببية تاسككتخدا عينككة مكونككة مككن  19دولككة مككن الككدول

األعضاء يي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،تاإلضاية إلكى كوريكا الجنوبيكة والصكين ،وذلك خكالل الفتكرة 1998:1985

علككى أسككاس يت ك ار ربككع سككنوية ،وتعتمككد الد ارسككة علككى تقككدير نمككوذ متجككا انصحككدار الختتككار وجككود عالقككة سككببية بككين التعككور
المالي والنمو االقتصادي ،لتشير النتائج إلى أن تعور االقتصاد المالي يقود النمو االقتصادي ،سواء أكان تعريقة متاشرة أ

تعريقة غير متاشرة ،عتقا للشك التالي ) :(Z.shan; 2002شك رق ()1
النمو
االقتصادي
اإلنتاجية
اإلنفاق االستثماري
تطور القطاع المالي
المصدر :ت إعداد الشك بواسعة المرجع الساب لجوردن شان.

دور البنوك في تمويل االستثمار:
تلع ك

دور أساس كيا يككي عمليككة التنميككة ،مككن خككالل تموي ك االسككتثمار ،ويككت تقسككي االسككتثمار إلككى ثككالث يئككا
ا
البنككو

رئيسة ،هي (مسعود:(2004 ،
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 االستثمار يي األصوال النقدية بهد
 االستثمار يي القروض بهد

تويير السيولة.

تصحقي الربح.

 االستثمار يي األو ار المالية بهد

تصحقي الربح والسييولة يي الوق

نفسا.

وييما يلي ذكر مفص لك عنصر منها على صحدة:
االستثمار في األصوال النقدية بهدف توفير السيولة:
يعتمد على عنصرين مهمكين وهكو هيكك الودائكع الموجكودة لكدى البنك  :أمكا العنصكر اآلخكر ييمثك المسكاية الواقعكة بكين

البنك المرككزي والبنك نفسكا ،صحيكث إنكا إذا كانك
لمواجهة العل

المتزايد على السصح .

المسكاية قريتككة ،يكيمكن للبنك اسكتدعاء جكزء مكن أموالكا لكدى البنك المركككزي

تاإلضاية إلى ضرورة أن تكون هذه األرصدة لدى البن المركزي كايية لتسمح تالمقاصة بين البن وغيكره مكن البنكو ،

وكذل االصحتياعي القانوني ،كما يج
شيكا

المقاصة المقدمة للتصحصي .

أن تكون هنا أرصدة نقدية يي صكورة صحسكاتا

جاريكة لكدى البنكو األخكرى لمواجهكة

االستثمار في القروض:
وتعتبر القروض من أكثر األنشعة جاذبية لدى البنو التجارية لما لديها من عائد مرتفع مقارنكة تاالسكتثما ار

ويمكن تقسي لقروض عتقا لألنشعة العمالء كالتالي:
أ -قككروض منش ك

األعمككال :وهككي القككروض التككي تمككنح للشككركا

الصككناعية أو التجاريككة وهككي تمث ك الجان ك

األخكرى

االكبككر مككن

مصحايظككة البنككو وغالت كا مككا يشككترخ العقككد علككى ضككرورة اصحتفككا الشككركة برصككيد اصحتيككاعي يمث ك  %20مككن قيمككة القككرض

ويمكن التراضي عن هذا الشرخ يي صحالة إذا كان البن يث يي سمعة ونشاخ الشركة.

هككذا وتأخككذ القككروض واصحككدة مككن أربعككة صككور وهككي القككروض العاديككة والتككي غالت كا مككا يكككون اسككتصحقاقها أكثككر مككن سككنة

والقروض تصح

العل

وهو اتفا يعط العمي الصحك يكي الصحصكول علكى قكرض يكي صحكدود مبلكي معكين خكالل يتكرة زمنيكة

معينة والقروض المتجددة وهي تأخذ شك كمبياال

تستصح الديع تعد عدة شهور ويكون العميك لكا الصحك يكي تجديكدها

أخير القروض التي تضع صحد أقصى للعمي لمكا يمككن ان يأخكذه خكالل يتكرة زمنيكة معينكة وييهكا لكا الصحك
أكثر من مرة و ا
يي تسديد جزء من القرض واعادة سصحتا مرة اخري عالما انا ل يتعدي الصحد االقصي.

 قروض تموي التجارة الخارجية :وهي تمث االعتمكاداالبن لاليادة تأنا سو

المسكتندية والتكي تصحكرر للمصكدر مكن جانك

يديع لا المبلي عند وصول التضاعة.

المسكتورد ويعتمكدها

 -قروض السمأسرة والتعام يي االو ار المالية :وهكي قكروض قصكيرة األجك تقكد إلكى السمأسكرة لتمويك عمليكا

لالو ار المالية أو لعمالءه على إال يتجاوز قيمة القرض  %50من قيمة الصفقة لتكون ضمان لدى البن .

شكراءه

د -قروض البنو التجارية :ويقصد تا االصحتياعي الفائض لدى البنط والذي قد تصحتاجا بنو اخري والكذي يتميكز ان سكداده
مضكمون ومخكاعره منخفضككة وككذل تكاليفككا اإلداريكة مصحكدودة إال ان معككدل الفائكدة عليككا يككون مكنخفض النككا يكي العككادة
يكون القرض ليو واصحد.

ه -القروض العقارية (لالراضي الزراعية) :وهي القروض التي تمنح للمزارعين لشراء السماد والبذور والمعدا
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و -القروض العقارية :هي التي تمنح لشراء وتموي األراضي والمتاني ،وقد تمتكد لفتك ار عويلكة تبلكي  20أو  30سكنة ،لككن
البن يكون ضامنا للعقار من خالل العقار نفسا.

ز -قروض المستهلكين :هي عتارة عن القروض التي تقد للمواعنين لتموي شراء سلعه االستهالكية.
يالصحك ممككا سككب أن عمليككة التنميككة االقتصككادية يككي مصككر تتوق ك

بدرجككة كبي كرة علككى الجهككاز المصككريي ،وذلك لككدوره

الصحيككوي يككي دعك وتشككجيع االسككتثما ار  ،مككن خككالل تككويير التمويك الككالز لهككا ،تاإلضككاية إلككى المسككاهمة المتاشكرة يككي رؤوس
أمكوال العديككد مككن المشككروعا

االسككتثمارية المهمككة يككي قعاعككا

األنشككعة المختلفككة وتموي ك مشككروعا

التموي الضخ ).(A.P. THIRLWALL-2000
وللوقو

السنة
1991
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011

على دور االئتمان المصريى يي تموي االصحتياجا

القطاع
الحكومي
53723
63060
83323
95423
103518
126343
159889
184131
214459
304236
345446
445794

قطاع
األعمال العام
14916
32383
29185
31143
34986
35588
37420
32888
22021
28969
24865
30615

البنيككة األساسكية ذا

االستثمارية نقو بتصحلي هيك االئتمان المصريي.

جدول رقم ()1
تطور االئتمان المصرفي
القطاع
األهمية
قطاع
العائلي
األعمال الخاص النسبية%
1722
29.9
30079
29023
56.6
162173
30765
55.5
178597
33294
55.6
200230
34634
55.3
214308
37013
52.9
223096
41267
48.9
228195
53175
47
239338
77950
49
204496
85787
49.7
199150
92821
33
206680
103540
30.2
225825

األهمية
النسبية%
1.7
10.1
9.6
9.2
8.9
8.8
8.8
10.4
13.1
14.5
13
15.7

القيمة بالمليون جنيه

صافي
االئتمان
100440
286639
321870
360090
387446
422040
466771
509532
520012
620240
671151
806603

معدل
النمو%
11.6
12.3
11.9
7.6
8.9
10.6
9.2
8.3
7.5
7
3.2

المصدر :البن المركزي المصري .WWW.CBE.ORG.EG/TIMESERIES

اتسك معككدل النمككو الصككايى لالئتمككان المصحلكي يككي بدايككة التسككعينيا

تاالنخفككاض الشككديد ،صحيككث وصك معككدل نمككوه صحتككى

سككنة  1992إلككى  ،%1.5ويرجككع ذلك التتككاع سياسككة نقديككة انكماشككية يككي ظ ك برنككامج اإلصككالح االقتصككادي والسككيعرة علككى
معدال

التضخ  ،عن عري خفض االئتمان المصحلي ،تاإلضاية إلى اتتاع سياسة ماليكة انكماشكية تهكد

يي الموازنة العامة للدولة مع اللجوء إلى مصادر أخرى بخال

االئتمان المصريي لتمويلا.

إلكى خفكض العجكز

ويي نهاية سنة  ،1992ت تخفيض أسعار الفائدة لتشجيع االستثمار ،وديع عجلة النمو االقتصادي (.)Korayem; 1997
وقد بدا معدال نمو االئتمان المصحلي يي التزايد من  %4.9سنة  1993إلى  %17.8سكنة  ،1997ثك أخكذ يكي االنخفكاض
تعد ذل صحتى وصل إلى  %3.2سنة  2011،ويعكس ذل عد رغتة البنو يي منح االئتمان على الكرغ مكن تكوايره ،ممكا يكؤدى إلكى
توقك

العمك يككي أسكوا االئتمككان ،ويككؤثر ذلك سككلتا علككى االسككتثمار واالسككتهال  ،ومككن ثك يككؤدي إلككى هبككوخ النشككاخ االقتصككادي (عبككد

الرصحمن )2004 ،والذي القى تظاللا على سو االئتمان وأدى إلى تتاعؤ النشاخ االقتصادي وظهور صحالة من الركود.
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يرجكع تنكاقخ االئتمكان الممنكوح لقعكاع األعمكال الخكاخ يكي نهايكة الفتكرة إلكى تنكاقخ معكدل نمكو اسكتثما ار هكذا القعكاع.
ظرو

الركود التي يمر بها االقتصاد والتي كان مصحصكلة لمشككلة الكديون المتعثكرة ومكا لهكا مكن آثكار سكلبية علكى سياسكة

االئتمان ،صحيكث أد

تلك المشككلة إلكى إصحجكا الجهكاز المصكريي عكن التوسكع يكي مكنح االئتمكان ،تاإلضكاية إلكى تفضكي الجهكاز

المص كريي االسككتثمار يككي السككندا

الصحكوميككة مضككمونة العائككد ،ويككي الوق ك نفسككا تكككون منخفضككة المخككاعر ،تالمقارنككة ب كإقراض

القعاع الخاخ ،مما أدى إلى مزاصحمة الصحكومة للقعاع الخاخ يي الصحصول على االئتمان (.(Al – Mashat, 2007

زيادة األهمية النسبية لالئتمان الممنوح إلى القعاع العائلى من  %1.7سكنة  1991إلكى  %15.7سكنة  ،2011ويرجكع

ذل إلى توسع البنو يي تقدي الخدما

االئتمانية التقليدية والمستصحدثة للعمالء ،وذل من خالل التوسع يي تقدي القروض

الشخصية وتصحوي أنشعة التجزئة ،وكذل إصدار مجموعكة متنوعكة مكن التعاقكا
صحيككث تتسك تلك الخككدما

توجيا المزيد من التسهيال

االئمانيكة التكي تتناسك

مكع جميكع الفئكا ،

تارتفككاع العائككد منهككا وانخفككاض مخاعرهككا ،مقارنككة تكأنواع االئتمككان األخككرى ،ممككا شككجع البنككو علككى
االئتمانية إلى القعاع العائلي ).(Hague, 2003

اآلثار المترتبة على التخفيض االئتماني لمصر:

قب التعر على هذه اآلثار يج اإلجاتة عن تساؤل ها وهو ماهي وكاال التصني

االئتماني ،وكي

تعم ؟

وتكمن اإلجاتة يي النقاخ التالية:
أ -توجككد ثككالث شككركا
جميعها شركا

كبككري تعم ك يككي هككذا المجككال ،وهككي علككى الترتي ك

أمريكية وهي تسيعر على مايترواح بين  %95-90من سو التصني

وترجع سيعرة هذه الشركا

هذه الشركا

(سككتاندرد & بككورز – مككوديز – ييككت ) وهككي
االئتماني يي العال .

الكثالث إلكى اعتمادهكا مكن قبك هيئكة األو ار الماليكة األمريكيكة منكذ سكنة  ،1975وتسكتعم

الرموز التالية الموضصحة يي الجدول

جدول رقم ()2
الرموز المستعملة من قبل جهات التصنيف االئتماني
موديـــــــــز
ستاندرد& بورز
الوصف
Aaa
AAA
األ ثكثر أماانا.
Aa1
AA+
Aa2
AA
جدارة ائتمانية مرتفعة.
Aa3
AAA1
A+
A2
A
جدارة ائتمانية متوسطة إلى مرتفعة.
A3
ABBB+
BBB+
Baa2
BBB
جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة
Baa3
BBBBa1
BB+
Ba2
BB
غير استثمارية

فيتــــــــــــش
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABaa1
BBB
BBBBB+
BB

Source: www.standard & Poor's.com

 -تقو وككاال

التصكني

االئتمكاني تشكك عكا بتقيكي المخكاعر المتعلقكة بإصكدار الكدين ،سكواء للشكركا

وتعد قدرة الدولة أو الشركة على الوياء أو سداد الدين واألقساخ المترتتة عليها من أه مؤشك ار
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تبنى عليها التصنيفا
إال يي أدوا

هذه الشركا

الدين ذا

كر ألن العديكد مكن المؤسسكا
من قب هذه الوككاال  ،نظ ا
الجدارة المرتفعة ،وتالتالي يإن انخفاض التصني

أو األو ار المالية الصحكومية لهذه الدول.

الماليكة وصكنادي االسكتثمار ال تسكتثمر

االئتماني يعني العكزو

عكن االسكتثمار يكي

أما عن اآلثار المترتتة على التخفيض االئتماني لمصر يهي تتمث يي النقاخ التالية:
ترجكع هكذه اآلثكار إلكى خفكض التصكني

االئتمكاني لمصككر بدرجكة واصحكدة ،تاإلضكاية إلكى خفكض تصكنيفها عويك األجلككة

تالعملة الصعتة مكن  BBإلكى  BB-وخفكض تصكنيفها عويك األجك تالعملكة المصحليكة تمقكدار درجتكين مكن  BB+إلكى ،BB-

األمر الذي يعني المزيد من األعتاء والخسائر االقتصادية واصاتة سو العم تالشل وعد االستقرار.

 -1إن التخفككيض االئتم ككاني لمص ككر يعنككي ي ككرض ش ككروخ جديككدة م ككن ص ككندو النقككد ال ككدولي والبنك ك ال ككدولي عل ككى الصحكوم ككة
المصرية ،وخاصة على اإلقراض الصحكومي.

 -2التأثير السلبي على صحج التديقا

االستثمارية ،سواء أكان

 -3إن التخفيض االئتماني من جان

شركة موديز إلى  B3يعني أن السكندا

وزيادة معدال
الذي يتعل
للسندا

التعالة.

أجنبيكة أ مصحليكة ،وتالتكالي انخفكاض اإلنتكا ويكرخ العمك

ريع أسعار الفائدة من  %0.25إلى  ،%5وهي مستويا

المصكرية أصكتصح

مرتفعكة المخكاعر ،األمكر

غير مسبوقة ،كما إنها تمث صحائال بكين الجاذبيكة

المصرية أما المسكتثمر األجنبكي ،تاإلضكاية إلكى عكد قكدرة الصحكومكة علكى عكرح المزيكد مكن السكندا  ،وتالتكالي

زيككادة الصككعوتة يككي الصحصككول علككى تمويك خككارجي يسككاه يككي سككد الفجككوة التمويليككة التككي تواجككا الصحكومككة بككين اإليككردا

والمصرويا  ،وتالتالي زيادة عجز الموازنة.
 -4التككأثير السككلبي علككى معككدال

كفايككة رأس المككال والككذي يككديعها إلككى الت ارجككع نتيجككة ارتفككاع أوزان مخككاعر األص كوال التككي

تسككتثمر بهككا البنككو  ،األمككر الككذي يككديع البنككو إلككى مراجعككة أوض كاعها تاسككتمرار للتواي ك مككع معككدال

كفايككة رأس المككال

المقررة من البن المركزي عند  ،%10من خالل زيادة اصحتياعياتها واصحتجاز األرباح لدع القواعد الراسمالية تصحوعا مكن

اآلثار السلبية التي يمكن أن تصحدث يي المستقب .

المبحث الثاني -الوضع االقتصادي المصري اآلن وأثره على دور البنوك من خالل تطبيق معايير لجنة بازل :II
أوالا -نشأة وتطور لجنة بازل للرقابة المصرفية:
شهد االقتصكاد العكالمي العديكد مكن التعكو ار التكنولوجيكة يكي العصكر األخيكر ،وخصوصكا يكي عكال البنكو والصكناعة المصكريية

واسككتصحداث أدوا ماليككة جديككدة ،وعلككى الككرغ مككن هككذه التعككو ار اإليجابيككة ،يككإن هنككا تعككض األزمككا الماليككة التككي صحككدث يككي الككدول
المتقدمة والدول لنامية معا ،مثلما صحدث يي األزمة المالية العالمية سنة  2008التي أثر تالسل على اقتصادا دول العال كك .
وقككد كانك

البنككو هككي القاس ك المشككتر لمعظك هككذه المشكككال  ،وذلك يرجككع لعبيعككة المخككاعر إلككى تمككر بهكا األنشككعة

المصكريية وخصوصكا الناتجكة عككن االئتمكان المصككريي ،ومككن هنكا جككاء اقتكراح لجنككة تككازل للرقاتكة علككى البنكو بتعككدي معككايير

كفاية رأس المال بهد

تدعي المالءة المالية للجهاز المصريي (سليمان.)2012 ،

وترجع نشأة لجنة تازل إلى نهاية سنة  1974بواسعة مصحكايظي البنكو المركزيكة األعضكاء يكي مجموعكة الكدول الصكناعية

العشر  G10بهد

ضمان سالمة األسس والمعايير المسكتخدمة بواسكعة البنكو المركزيكة والسكلعا
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العكابرة للصحكدود ،لككن مكع التعكور

أصحكا الرقاتة على البنو والمؤسسا المصريية العاملة يي نعا صحدودها ،وكذل المؤسسكا
وص األعضاء الصحاليين بهذه المؤسسا إلى  27عضوا يمثلون  27مصحاي بن مركزي للدول األعضاء.

ويي يونيو  1999نشر لجنة تازل اقتراصحا َّأوليَّة إلعار جديد لقيكاس المكالءة المصكرييَّة (كفايكة رأس المكال) يصحك مصحك َّ
ِّاتفاقيَّة عا  ،1988وتدخ ييا معايير تأخذ يي االعتتار وتشك أكثر َّ
دقة وشموليَّة معام المخاعرة يي ميزانيَّا المصار .
أكث ككر تصحدي ككدا وتفص ككيال صح ككول اإلع ككار الجدي ككد لمع ك َّكدل الم ككالءة

وي ككي  16ين ككاير  2001تق ك َّكدم لجن ككة ت ككازل تمقترصح ككا
ِّ
المعنيككين والمتخصصككين والهيئككا (ومنهككا صككندو النقككد الككدولي) قبك نهايككة
المصكرييَّة ،وعلبك إرسككال التعليقككا عليهككا مككن
َّ
كر
النهائيكة مكن هكذا االتفكا قبك نهايكة عكا  ،2001لككن نظ ا
المتوقكع أن تصكدر اللجنكة النسكخة
شهر مكايو  ،2001وككان مكن
َّ
لكثك كرة ال ككردود والمالصحظ ككا

اللجن ككة أن تج ككري التع ككديال

أر

استشككاري يككي أبري ك  ،2003وتم ك

النهائي ككة عل ككى الوثيق ككة خ ككالل س ككنة  ،2002ثك ك تنش ككر كملك ك
َّ

إجازتهككا كاتفككا نهككائي يككي يونيككو  ،2004وهككي التككي تعري ك

تاتفاقيككة تككازل  ،IIولتصككتح

جاهزة للتعبي وتدخ صحيز التنفيذ تعد هذا التاريخ ،وخالل يترة انتقالية تمتد إلى نهاية سنة  2006أو بداية سنة .2007

وتجكدر اإلشكارة هنكا إلكى أن لجنكة تكازل هكي لجنكة استشكارية ينيكة ال تسكتند إلكى أيكة اتفاقيكة دوليكة ،وانمكا أنشكئ تمقتضكى قكرار مككن

مصحككايظي البنككو المركزيككة للككدول األعضككاء وهككي تجتمككع أربككع مك ار سككنويا ،ويسككاعدها يككي عملهككا عككدد مككن يككر العمك الفنيككين لد ارسككة

مختل

جوان الرقاتة على البنو  ،لذل يإن توصيا هذه اللجنة غير إلزاميكة مكن الناصحيكة القانونيكة ،لكنهكا أصكتصح ذا أهميكة كبيكرة،

نظك اكر لقيككا تعككض المنظمككا الدوليككة بكربط مسككاعدتها للككدول األخكرى تمككدى اصحترامهككا لهككذه القواعككد والمعككايير الدوليككة ،بك يتضككمن برنككامج
اإلصالح المالي للصندو والبن شروعا بإل از الدول تاتتاع هذه المعايير يي مجال الرقاتة على البنو واتتاع اإلدارة السليمة.

أهداف لجنة بازل:
تسعى هذه اللجنة إلى تصحقي العديد من األهدا

التي تتمث يي:

 -1العم ك عل ككى اس ككتقرار النظ ككا المص ككريي الككدولي ،خصوصك كا تع ككد تف ككاق أزمككة المديوني ككة العالميككة وتوس ككع المصككار ي ككي
اإلقراض ،مما أثر على المراكز المالية للبنو .

 -2الصحككد مككن المنايسككة الضككارة بككين البنككو  ،نتيجككة النخفككاض الصحككد االدنككي لكفايككة رأس المككال الخت ك ار أس كوا دول أخككرى،
مثلما صحدث يي بنو أوربا.

 -3العم على إيجاد آليا

تتكي

مكع المتريك ار

الثورة العلمية والتكنولوجية الثالثة.

 -4تصحس ككين أس ككالي
السلعا

المصكريية الدوليكة ،مثك العولمكة وتصحكرر األسكوا النقديكة للبنكو يكي ظك

الرقات ككة الفني ككة عل ككى أعم ككال المص ككار وتس ككهي عملي ككا

النقدية المختلفة.

ت ككدوال المعلوم ككا

صح ككول تلك ك األس ككالي

ب ككين

ثانيا -األسـس التي تقوم عليها لجنة بازل :II
ا
يقو االتفا الجديد على ثالثة أسس هي (ناصر:)2009 ،
المخككاعر ،صحيككث جككاء

أ -عريقككة مسككتصحدثة لصحسككا كفايككة رأس المككال المككرجح تككأوزان المخككاعرة الككالز لمواجهككة مختل ك
بتريي ار جوهرية يي معالجة مخاعر االئتمان دون إدخال تعكديال تتكذكر علكى المخكاعر السكوقية ،وقكدم ترعيكة شكاملة

لمخككاعر التشككري  Operational Riskالتككي ل ك يكككن لهككا أي صحسككا يككي اتفاقيككة تككازل  ،Iوالتككي تعك َّكر تأنهككا مخككاعر
الخسائر التي تنج عن عد كفاية أو إخفا العمليا الداخلية والعناصر التشرية واألنظمة أو األصحداث الخارجية.
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المؤسسا
يعالة للمراجعة والمراقتة ،أي أن يكون للبن أو غيره من
 ضمان وجود عريقة ََّّ
الجها

المالية الخاضعة إلش ار

الرقابيَّة اآللية الالزمة للتقيي الداخلي لتصحديد رأس المال الكايي كنهج للرقاتة االصحت ارزية ضد المخاعر ،أي

تعوير نظ الرقاتة الداخلية والضتط المؤسسي.

 نظككا ياعك النضككتاخ السككو والسككعي إلككى اسككتق ارره أو االنضككتاخ تسككلوكيا السككو  ،Market Disciplineوهككذاَّ
مؤسسة مالية أن تقو تاإليصاح عكن أرسكمالها ومكدى تعرضكها لألخعكار ،والع ارئك المتَّتعكة
يتعل من أي بن أو َّ
َّ
وليتمكنكوا مكن تقكدير المخكاعر التكي
المؤسسا ودائنوها على عل بهكا،
لتصحديد صحج الخعر صحتَّى يكون عمالء هذه
َّ
المؤسسا .
يواجهونها نتيجة تعامله مع هذه
َّ

الصح يي اتفا تازل  IIأنا أتقى الصحد األدنى لكفاية رأس المال عند  % 8ول تيدخ تريي ار
ت
وي َ
صحسا رأس المال ،إال أن قاعدة الموجودا التي تيصحس على أساسها ت توسيعها إلى صحد يكؤدي إلكى زيادتكا المعلوتكة ،كمكا
ل تيجر هذا االتفا تعديال
وبناء على تقيي الجها

على معامال

الرقابيَّة لقد ار

على تسط النسكتة أي

العرضية.

تصحوي االلتزاما

البنو يي إدارة مخاعرهاَّ ،
يإن االتفكا الجديكد المقتكرح (اتفكا تكازل  )IIيمكنح

الخيار للبنو يي اعتماد أصحد المناهج الثالثكة لتقكدير رأس المكال لمواجهكة مخكاعر االئتمكان ،وتمثك عكر قيكاس تتسك بدرجكة

متزايدة من الصحساسية للمخاعر ،وهذه المناهج هي:
أ-

الموصحد الذي يعتمكد علكى التقيكي الخكارجي لالئتمكان ،وهكو يمثك العريقكة المعياريكة أو القياسكية Standardized
المنهج
َّ

 :Approachوتعتم ككد ه ككذه العريق ككة عل ككى التص ككنيفا ودرج ككا
التصني

الج ككدارة االئتماني ككة الت ككي تض ككعها وك ككاال ومؤسس ككا

الخارجية مث  Moody’sو Standard & Poor’sو Fitch IBCAو.Export Credit Agencies

ب -مكنهج التصككني

الككداخلي ) ،Internal Ratings-Based Approach (IRBأي عريقكة التقككوي الككداخلي تصككيرتها

التأسيسية (األساسية).
ج -مكنهج  IRBالمتقك ِّكد أو المكنهج القككائ علكى النمككاذ  ،أي عريقكة التقككوي الكداخلي تصككيرتها المتقدمكة .والمككنهج صككورة
معدلة ومتعورة من منهج التصني
االعتماد على الكمبيوتر.

الداخلي ،ويت ييا تصحديد المخاعر داخليا بتويير قاعدة كبيرة من البيانكا

ويكي

ولكن البنو التي ترغ يي ِّ
َّ
تبني مناهج التصني الداخلي تصيرتا األساسية والمتقدمة عليهكا أن تتخضكع نظامهكا يكي
َّ
الموصحكد إلكى نمكوذ IRB
تتخعكى النمكوذ
تسيير المخاعر لجها رقابيَّة ،وعلى ضوء تقرير هكذه الجهكا يمككن للبنكو أن
َّ
ِّ
المتقد .
األول ،أي تأسيس نظا للتقيي الداخلي تصيرتا األساسية ،ومنا إلى نموذ IRB
أما تالنستة لمخكاعر السكو  ،يلك يصحكدث ترييكر يكي عريقكة صحسكابها تالمقارنكة مكع مكا ورد يكي اتفاقيكة تكازل ،Iصحيكث تيتكر

الخيار للبنو يي تبني أصحد األسلوبين اآلتيين - :العريقة المعيارية.

 -عريقة النماذ الداخلية.

ومن جهة أخرى يإن االتفا الجديد يمنح الخيار للبنو أيضا يي تبني إصحدى العرائ الثالث اآلتية لقياس مخاعر التشري :

 -1عريقة المؤشر األساسي.
تعد صحسا

 -العريقة المعيارية (القياسية).

ك نوع من أنواع المخاعر الساتقة يت صحسا

 -أسلو القياس المتقد .

كفاية رأس المال اإلجمالية كما يلي:
%8

إجمالي رأس المال

↔

مخاعر االئتمان  +مخاعر السو  +مخاعر التشري

79

انعكاسا

معايير لجنة تازل على الجهاز المصريي المصري...

ثال اثا -أهمية رأس المال في المعايير الخاصة بلجنة بازل:
يتس رأس المال تالندرة النسبية لوصحدا

األعمال تشك عا وتالنسكتة للبنكو تشكك خكاخ والهكد

الكرئيس لكراس مكال

البن هو تويير نوع من االستقرار من خالل معدل كفاية رأس المال ،وهو يمثك شكتكة األمكان لعكدة أنكواع مكن المخكاعر التكي

قد تواجا البن خالل وساعتا المالية ،ب يقو رأس المكال تامتصكاخ الخسكارة يكي صحالكة صحكدوثها ،لكذل يجك

مال البن بثالث خصائخ رئيسة هي:

أن يتسك أرس

 أن يكون أرس مال دائ .
 أن يكون خاليا من أية التزاما

مقاب الربح كما يي األسه الممتازة.

 أن يسترده أصصحاتا يي صحال التصكفية تعكد سكداد جميكع صحقكو المكودعين والكدائنين ،وذلك مكن أجك تصحقيك السكالمة
المالية للبن .

وتعتمكد مخكاعر االئتمكان ويقكا للمكنهج المعيكاري للجنككة تكازل IIعلكى التقيككي الكذي تقكو تككا وككاال

التصكني

الخارجيككة،

صحيث يت تصحديد نوعين من المعال :
السيادية مث الصحكوما

 -1معال

من الجها

 -2معال

من البنو وشركا

والبنو المركزية.

قعاع األعمال العا وشركا

األو ار المالية.

والجدول التالي يوضح عبيعة أوزان المخاعر ويقا للمنهج المعياري التفاقية تازل:
جدول رقم ()3

طبيعة أوزان المخاطر وفق المنهج المعياري لالتفاقية بازل II

مطالب من الجهات السيادية (الحكومة والبنوك المركزية)
تقي الخعر االئتماني عتقا لتصني المؤسسا المتخصصة
ومبنية على تقيي الجها السيادية
أوزان المخاعر
تقي الخعر عتقا لوكاال االئتمان التصديري
أوزان المخاعر
مطالب من البنوك وشركات قطاع األعمال وشركات االوراق
التصني عتقا للدولة

 BBB+ A+إلي  BB+اق من غير
AAA
مصن
إلي B- B-
إلى  AA-إلى BBB- A-
%100 %150 %100
%50 %20
%0
7 6-4
3
2
1-0
%150 %100
%50 %20
%0
المالية
 BBB+ A+إلي  BB+اق من غير
AAA
مصن
إلي B- B-
إلى  AA-إلى BBB- A-
%100 %150 %100
%100 %50
%20
أوزان المخاعر
 BBB+ A+إلي  BB+اق من غير
AAA
التقيي االئتماني للبن
مصن
إلي B- B-
إلى  AA-إلى BBB- A-
%50 %150 %100
%100 %50
%20
أوزان المخاعر
%20 %150 %50
%20 %20
%20
أوزان المخاعر لاللتزاما قصيرة األج يي ظ تقيي البن
مطالب من شركات التأمين والقطاع الخاص من وكاالت التصنيف المتخصصة
 BBB+ A+إلي  BB+اق من غير
AAA
التقيي االئتماني
مصن
إلي B- B-
إلى  AA-إلى BBB- A-
%100 %150 %100
%50 %50
%20
أوزان المخاعر
Source: Hennie van Greuning , Sonja Bratanovic 2009.
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ابعا -العالقة بين تطبيقات لجنة بازل والوضع االقتصادي في مصر اآلن:
را
على الرغ مكن الظكرو

االقتصكادية التكي تمكر بهكا مصكر اآلن ،يكإن البنك المرككزي المصكري مسكتمر يكي تنفيكذ خعكة

تعككوير القعككاع المصككريي الت ككي بككدأ

الموضككوعة التككي اسككتهدي

يككي س كبتمبر سككنة  ،2004صحيككث ت ك االنتهككاء مككن تنفيككذ المرصحلككة الثانيككة ويقككا للخعككة

ريككع كفككاءة أداء وضككمان سككالمة الجهككاز المصككريي وزيككادة تنايسككيتا ومقدرتككا علككى إدارة المخككاعر

ليقو تالدور المعلو منا يي الوساعة المالية لخدمة االقتصاد القومي والمساهمة يي تصحقي معدال

التنمية المستهدية.

وتتمث أه الركائز التي تقو عليها المرصحلة الثانية يكي إعكداد وتنفيكذ برنكامج شكام إلعكادة الهيكلكة الماليكة واإلداريكة للبنكو
العامة والمتخصصة ،وذل من أج دع قكد ار البنكو المصكرية علكى إدارة المخكاعر تصكورة تدريجيكة علكى أربعكة م ارصحك  ،مكع
األخذ يي االعتتار التعور الدائ لمقر ار لجن تازل التي انعل منها تازل  IIIومن المتوقع تنفيذها كامال سنة .2019
وقد انعكس ذل يي صورة تصحسن أداء البنو سنة  2013عن سنة  2012كما يلي:
 -1ييمككا يتعلك تككالمركز المككالي للبنككو العاملككة يككي مصككر يقككد سككج زيككادة ملصحوظككة وصككل

إلكى  1563.8مليككار جنيككا يككي

نهايككة سككنة  2013تعككد أن كككان  1366.2مليككار جنيككا سككنة  2012بزيككادة قككدرها  197.6مليككار جنيككا أي تمعككدل زيككادة
 % 14.5خالل سنة  ،2013األمر الكذي يشكير إلكى تصحسكن المرككز المكالي للبنكو نتيجكة لالرتفكاع معكدال

من  %7.6سنة  2012إلى  %14.5سنة .2013
وقكد بلرك

أرصككدة الودائكع تككالبنو  1023.5مليكار جنيككا ،تمكا يقككر مكن ثالثككة أربكاع مجمككوع المرككز المككالي للبنكو يككي

نهاية يونيو  2012،مسجلة زيكادة قكدرها  66.5مليكار جنيكا تمعكدل  %6.9مقابك زيكادة بلرك
 %7.2خالل السنة المالية الساتقة ،ولكنها زاد
كما زاد

نمكو الزيكادة

 64.5مليكار جنيكا تمعكدل

لتص إلى  1187مليار جنيا سنة .2013

أرصدة اإلقراض والخص بنصحكو أربعكة أمثكال الزيكادة المصحققكة خكالل السكنة الماليكة  ،2011لترتفكع بنصحكو 32.6

مليار جنيا ،تمعدل  %6.9مقاب زيادة تمقدار  8.1مليكار جنيكا ،تمعكدل  %1.7لتبلكي  506.7مليكار جنيكا يكي ،2012
واستمر يي الزيادة لتص أرصدة اإلقراض والخص للعمالء  549.1مليار جنيا سنة .2013

كما ارتفع

أرصدة استثمار البنو يي األو ار المالية وأذون خزانة تمقكدار  81.2مليكار جنيكا ،تمعكدل  ،%17.1مقابك

زيككادة تمبلككي  68.3مليككار جنيككا ،تمعككدل  %16.8خككالل السككنة الماليككة  2011لتص ك إلككى  555.3مليككار جنيككا ،بنسككتة

 %40.6من مجموع المركز المالي للبنو يي نهاية يونيكو ( 2012البنك المرككزي .)2013/2012 ،وقكد اسكتمر هكذه
الزيادة لتص إلى  653.9مليار جنيا سنة .2013
 -2أمككا ييمككا يخككخ مؤش ك ار

السككالمة الماليككة للبنككو والتككي تتعلك تكفايككة رأس المككال والربصحيككة وجككودة األصكوال ،يقككد بلرك

الرسكمالية  /األصكوال المرجصحكة تكأوزان المخكاعر نصحكو  %17.5يكي نهايكة يونيكو  ،2012مقابك  %16يكي
نستة القاعدة أ

نهاية يونيو  ،2011مقاب  %10وهو الصحد األدنى المقرر.

أ -وقد بلي مؤشر الربصحية عن العا المالي  2011العائكد علكى متوسكط األصكوال  ،%0.8والعائكد علكى متوسكط صحقكو
الملكيككة  ،%11.7وصككايي هككام

العائككد  ،%2.6مقابك  %1عائككد علككى متوسككط األصكوال ،و %14.3عائككد علككى

متوسط صحقو الملكية ،و %2.3صايي هام

العائد سنة .2010
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 -أمككا تالنسككتة لجككودة األصكوال ،يقككد بلرك

نسككتة القككروض غيككر المنتظمككة إلككى إجمككالي القككروض  %9.9بنهايككة شككهر

يوني ككو  ،2012مقابك ك  %11يكككي يوني ككو  ،2011وارتفعك ك

نس ككتة المخصص ككا

الخاص ككة تكككالقروض إل ككى إجم ككالي

القروض غير المنتظمة لتص إلى  %95.4سنة  ،2012و %93.6سنة .2011

لكككن الوضككع قككد تصحسككن تشككك أيض ك سككنة  2013ليص ك معككدل كفايككة أرس المككال إلككى  % 13.4مقاب ك صحككد أدن كى مقككرر بلككي
 ،%10وبلككي العائككد علككى متوسككط األص كوال  ،%1والعائككد علككى متوسككط صحقككو الملكيككة  ،%13.9وصككايي هككام

العائككد  %3.5عككن

العككا المككالي  ،2012وبلرك نسككتة القككروض غيككر المنتظمككة إلككى إجمككالي القككروض  %9.5يككي نهايككة يونيككو  ،2013مقابك  %9.8يككي
السنة المالية الساتقة ،وبلر مخصصا القروض إلى القروض غير المنتظمة  %98.9مقاب  %97.1يي السنة المالية الساتقة.

خامسا -تحليل أداء البنوك المصرية باستخدام النسب التحليلية التالية:
ا
جدول رقم ()4
نسب األداء المستخدمة في التحليل في هذه الدراسة

نسب األداء
نسبة السيولةLiquidity ratio :

القانون

المفهوم

قي ككاس م ككدى ق ككدرة المص ككر عل ككى الوي ككاء
((نقديككة +نقديككة لككدى بنك مركككزي +نقككد
نسبة السيولة السريعة
تالتزاماتا يي الظرو العارئة (أبو دهي ،
 Quick Ratioلدى مصار أخرى) /الودائع)100 X
والريصحان)1994 ،
نسب الربحيةProfitability ratios :
(ص ككايي الك كربح تع ككد الضك كريتة /إجم ككالي قياس قكدرة أصكوال المصكر علكى تصحقيك
العائد على االستثمار
عائد.
 Return on Assetsاألصول)100 X
نسب النشاطActivity ratios :
استثمار الودائع
قي ك ك ككاس القك ك ك ككدرة علك ك ك ككى توظي ك ك ك ك األم ك ك ك كوال
( Investment to Depositsاالستثما ار  /الودائع) 100X
المودعة.
Ratio
توظيف الموارد
(االسك ك ك ك ككتثما ار ( /الودائك ك ك ك ككع  +صحقك ك ك ك ككو قي ك ك ك ككاس الق ك ك ك ككدرة عل ك ك ك ككى توظيك ك ك ك ك مك ك ك ك كوارد
Ratio of resource
المصر .
الملكية))100 X
utilization
نسب السوقFinancial Market Ratios :
القيمــة الســوقية إلــى القيمــة الدفتريــة (القيمة السوقية للسه  /القيمكة الديتريكة) قيككاس القيم كة السككوقية إلككى القيمككة الديتريككة
للسه .
100X
Price-to-book

المصدر( :منذر المومني )2007

تعبر نستة السيولة السريعة عن مدى قدرة المصر على الوياء تالتزاماتا يي الظرو

ودائعككا اآلجلككة لككدى المصككار األخككرى ،وتالتككالي كلمككا زاد
الوياء تالتزاماتا يي الظرو

العارئة دون الصحاجة إلى كسر

هككذه النسككتة ،كككان أداء المصككر أيضك مككن صحيككث القككدرة علككى

العارئة.

وتعككد اسككتخدا التاصحككث للنسك

السككاتقة مككن خككالل األرقككا الكواردة بتقريككر البنك المركككزي المصككري لسككنوا

توص التاصحث إلى ما يلي:
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 -1ارتفع ك

نسككتة السككيولة إلككى  1094.4مليككار جنيككا يككي يونيككو  2012مسككجلة زيككادة قككدرها  85مليككار جنيككا تمعككدل زيككادة

 %8.4عن السنة المالية  ،2012/2011مقاب  92مليار جنيا خالل السنة الساتقة.

 -2نمككو الودائككع تالعملككة األجنبيككة تمككا يعككادل  9.1مليككار جنيككا ،تمعككدل  ،%5.1ثك ارتفعك
لتص ك إل ككى  135مليككار جنيككا ،تمككا يع ككادل  %46.5مككن إجمككالي الودائككع تككالعمال

نتيجككة لمسككاهمة القعككاع العككائلي
األجنبيككة سككنة  ،2013أمككا قعككاع

األعمال الخاخ يوص إلى  12.1مليار جنيا ،ووص القعاع الصحكومي إلى  6.3مليار جنيا ،ووص قعاع األعمكال
العا إلى  3.85مليار جنيا .وهنا نالصح انخفاض مشاركة القعكاع العكا والخكاخ وان ككان ذلك يعككس نوعكا مكن عكد
الثقة يي العملة المصحلية نتيجة لألصحداث االقتصادية التي تمر بها مصر.

المصدر :التقرير السنوي للبن المركزي المصري  ،2012/2011صك .20

شكل رقم ()2
 -3ت ارجككع الودائككع الجاريككة تالعملككة المصحليككة تمعككدل  %0.4ليص ك إلككى  0.3مليككار جنيككا سككنة  ،2012مقاب ك ارتفاعهككا سككنة
 2011تمعدل  ،%2.5أي ما يعادل ملياري جنيا ،وقد جاء هذا التراجع نتيجة النخفاض ودائع قعاع األعمال الخكاخ

بنصحو  4.3مليار جنيا األمر الذي انعكس على ك من ودائع القعكاع العكائلي والقعكاع الصحككومي ،وان ككان ذلك يعككس
أيضا اهتزاز الثقة يي السو والخو

من الدخول يي مشكروعا

جديكدة ،لككن ذلك قكد تصحسكن سكنة  2013نتيجكة لزيكادة

االئتمككان المصحلككي الممنككوح تالرملككة المصحليككة تمقككدار  23.7مليككار جنيككا ،تمعككدل  ،%6.5ليص ك إلككى  387.9مليككار جنيككا

سنة  ،2013وتوزع القروض تالشك التالي :صحيث يستصحوذ قعاع الصناعة علكى الجكزء األكبكر مكن القكروض ،تمكا يمثك

 ،%37.8يليا قعاع الخدما

كر الز ارعكة  ،%1.1وهكذا
 ،%25.7ث القعكاع العكائلي  ،%25.5ثك التجكارة  ،%9.9وأخي ا

ما يت إيضاصحا يي الشك رق (.)3

 -4على الرغ من األصحداث االقتصادية التي تمر بها مصكر مكن اهتكزاز األسكوا وانخفكاض االسكتثما ار

يكإن معكدل الكدولرة

قد انخفض من  %21.03سنة  2011إلى  20.66سنة  ،2012لكننا نستعيع أن نقول إنا ال يزال مرتفعا ،ممكا يعككس
القل من االصحتفا تالعملة المصحلية.

 -5ارتفاع االئتمان المصحلي تمقدار  179.8مليار جنيا ،تمعدل  %20.1سنة  ،2012ليص إلى  1072.6مليار جنيا يكي
نهاية يونيو  ،2012يي صحين كان  117.5مليار جنيا ،تمعدل  %15.2سنة .2011
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شكل رقم ()3
ويرجع ذل إلى تصاعد صايي االئتمان المقد للصحكومة الذي يص إلى أكثر من ثالثة أرباع هكذه النسكتة ،أي صحكوالي

 %87.6من هذه النستة للمعلوتا

الماليكة التكي تواجههكا ،وتعكد هكذه النسكتة انعكاسكا الرتفكاع مكا

الصحكومية لمواجهكة األزمكا

يي صحوزة البنكو مكن األو ار الماليكة الصحكوميكة تمقكدار  134.4مليكار جنيكا ،وزيكادة القكروض المقدمكة للصحكومكة تمقكدار 12.5

مليار جنيا ،وزيادة الودائع الصحكومية تمقدار  5.6مليار جنيا من ناصحية أخرى.
أما بالنسبة للربحية:

يعكس مستوى الربصحية الكذي يصحققكا البنك مكدى قدرتكا علكى تكدعي صحقكو الملكيكة لديكا ،واجكراء التوزيعكا

النقديكة علكى

المس ككاهمين ،وق ككد بل ككي العائ ككد عل ككى متوس ككط كك ك م ككن األص ككول وصحق ككو الملكي ككة للجه ككاز المصك كريي  ،%0.8و %11.7عل ككى

الترتي  .وقد بلي العائد  %2.6عن العا المالي  ،2011وارتفع ليص إلى  %3.5سنة .2012

وقككد صحق ك المركككز المككالي اإلجمككالي للبنككو المسككجلة يككي مصككر زيككادة قككدرها  96.5مليككار جنيككا تمعككدل  %7.6خككالل

السككنة الماليككة  ،2012/2011مقاب ك زيككادة بلر ك

 1366.2مليار جنيا يي يونيو .2012

 49مليككار جنيككا ،تمعككدل  %4خككالل السككنة الماليككة السككاتقة ،ليص ك إل ككى

وتالنستة للبنو التي تنتهي الميزانية الخاصة بها  ،6/30يقد بلي صايي األرباح  1655مليون جنيا عن السنة المالية

المنتهيككة يككي  30يونيككو  .2011وقككد بلر ك

نسككتة صككايي األربككاح إلككى األصككول  ،%0.3وبلر ك

نسككتة صككايي األربككاح إلككى

متوسككط صحقككو الملكيككة  ،%6.8وذل ك يككي يونيككو  ،2011وارتفككع هككذا الككرق ليص ك إل كى  2330مليككون جنيككا ،وبلككي صككايي
األرباح إلى متوسط األصوال ونستة صايي األرباح إلى متوسط صحقو الملكية  %8.9 ،%0.4على الترتي
أمككا تالنسككتة للبنككو التككي تنتهككي يككي ديسككمبر ،يقككد بلر ك

سنة .2012

نسككتة صككايي األربككاح إلككى متوسككط األص كوال ،ونسككتة صككايي

األربككاح إلككى متوسككط صحقككو الملكيككة لككدى هككذه البنككو  ،%1.2و %13.5علككى الترتي ك

يككي السككنة الماليككة  ،2011وارتفع ك

لتص إلى 11190مليون جنيا سكنة  ،2012وبلكي صكايي األربكاح إلكى متوسكط األصكوال ونسكتة صكايي األربكاح إلكى متوسكط

صحقو الملكية  %17.7 ،%1.6على الترتي

سنة .2012
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االستثمارات في البورصة:
زاد نسككتة االسككتثما ار الخاصككة تككالبنو يككي البورصككة ،وذل ك يرجككع إلككى زيككادة االسككتثما ار يككي األو ار الماليككة مككن جان ك
البنككو تمقككدار  98.5مليككار جنيككا ،تمعككدل  ،%17.7لتص ك إلككى  653.9مليككار جنيككا ،تمككا يمث ك  % 41.8مككن إجمككالي المركككز
المككالي للبنككو سككنة  ،2013وتصككاعد االسككتثمار يككي السككندا الصحكوميككة تمقككدار  25.1مليككار جنيككا وأذون الخ ازنككة تمقككدار  36مليككار

جنيا ،وارتفع ليص إلى  70.5مليار جنيا سنة  2013وصحد من هذه الزيادة تراجع استثما ار البنو يي األو ار المالية األجنبية.
النشاط:
سككجل

 66.5مليككار جنيككا ،تمعككدل  %6.9خككالل السككنة الماليككة  2012/2011مقابك

الودائككع لككدى البنككو زيككادة بلرك

زيككادة قككدرها  64.5مليككار جنيككا ،تمعككدل  %7.2خككالل السككنة الماليككة السككاتقة لتبلككي  1023.5مليككار جنيككا ،تمككا يمثك %74.9
من إجمالي المركز المالي للبنو يي نهايا يونيو  .2012وقد تركز أكثر من  %75من الزيادة يكي ودائكع تالعملكة المصحليكة
والناتج عن اتجاه معظ الناس إلى الصحرخ على األموال ،وخفض االستهال لوجود صحالة ضتابية لألوضاع االقتصادية يكي
مصر ،صحيث ارتفع
الوق

نفسكا ارتفعك

هذه الودائع تمقدار  52.9مليار جنيا ،تمعدل  ،%7.3لتص إلى 777.8مليار جنيا يي  .2012ويي

الودائكع تكالعمال

األجنبيكة لتصك إلكى  245.7مليكار جنيكا يكي يونيكو  2012بزيكادة قكدرها  13.6مليكار

جنيا تمعدل  %5.8يي سنة  .2012وقد ارتفع

هذه األرقا لتص الزيادة ييها إلى  1187مليار جنيا ،تمكا يمثك %75.9

من إجمالي المركز المالي للبنو  .وتركز نستة  %72.6من الزيادة يكي نمكو الودائكع المصحليكة التكي ارتفعك
مليار جنيا ،تمعكدل  ،%15.3لتصك إلكى  896.5مليكار جنيكا ،أمكا الودائكع األجنبيكة يقكد بلرك
مليار جنيا ،تمعدل  %18.2خالل سنة  2013لتص إلى ما يعادل  290.5مليار جنيا.

تمقكدار 118.7

الزيكادة ييهكا مكا يعكادل 44.8

والجدول التالي يوضح الودائع لدى البنو ويقا للقعاعا .
جدول رقم ()5

الودائع لدى البنوك وفاقا للقطاعات

السنة
اإلجمالي
القطاع الحكومي
قطاع األعمال العام
قطاع األعمال الخاص
القطاع العائلي
العالم الخارجي

2010
686052
58496
32726
114372
477842
2616

عملة
2011
724878
56728
29278
103965
532032
2875

محلية
2012
777806
58930
24843
92697
597459
3877

2013
896477
60235
24123
120807
686740
4554

2010
206440
45618
6474
54907
96875
2566

(القيمة بالمليون جنيه)

عمالت
2011
232159
51403
7549
60241
109248
3718

أجنبية
2012
245711
55731
8812
64496
112859
3813

2013
290508
62017
12593
76572
135124
4202

المصدر :التقرير السنوي للبن المركزي المصري – أعداد مختلفة

أما تالنستة للنتائج التي صحققتها البنو عتقا لمعايير لجنة تازل لكفاية رأس المال ينجدها كالتالي:
تمقتضككي هككذا المعيككار تلتككز البنككو المصككرية تالصحفككا عل ككى نسككتة بككين رأس المككال واألص كوال وااللت ازمككا
مرجصحة تأوزان مخاعر من ناصحية أخرى ،تصحيث التق هذه النستة عن  %10كصحد ادني.
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وتصحس ك

العرضككية مرجصحككة ت كأوزان مخككاعر تتككرواح بككين صككفر و %100أو أكثككر كمككا سككب أن

األص كوال وااللت ازمككا

أشرنا .وتشير نتائج الت از البنو بهذا المعيار إلى ما يلي:
 -1تبلي النستة لدى البنو مجتمعكة  ،%15.7مقابك  %10كصحكد أدنكى مقكرر ،ويترككز المعيكار لكدى البنكو يكي رأس المكال
األساسي بنستة .%13.6

 -2التزم

البنو – ك على صحدة – تمعيار كفايكة رأس المكال ،وقكد بلكي عكدد البنكو التكي يتكرواح معيكار كفايكة رأس المكال

لككديها مككن ( %10إلككى  - )%15ثمانيككة بنككو  .وقككد ارتفككع هككذا الككرق إلككى  15بنك كا سككنة  .2013وهنككا  14بنك كا يزيككد
المعدل ييها عن  %15وهنا ثالثة بنو تت ييها متاتعتا تصفة مستمرة ،ويدل ذل على التصحسن المستمر يي القعكاع

المصريي سنة تعد أخرى ،وهذا ما تؤكده األرقا الساتقة (البن المركزي.)2013/2012 ،

أخير نستعيع أن نقول إن معايير الكفاءة يي البنو تنقس إلى قسمين ،هما (يعي :)2011 ،
و ا
المقياس األول -كفاءة التثكاليف  Cost Efficiencyالتي يمكن أن تقاس عن عري :
 نستة تكالي

النشكاخ بخكال

النشككاخ بخككال

الفوائكد إلكى األصكوال ،صحيكث توجكد عالقكة عكسكية بكين كفكاءة التككالي

ونسكتة تككالي

الفائككدة علككى األص كوال ،صحيككث إن انخفككاض ه كذه النسككتة يعنككي زيككادة كفككاءة المككديرين يككي توظي ك

األصوال عند مستوى أق من التكالي  ،وذل من خالل ويور الصحج .

 القيمة اإلجمالية للتكالي
نقصد بها تكالي

وعوائد النشاخ:

نشاخ البن إلى األنشعة المصريية التكي يمارسكها وتتعلك تصكمي عملكا ،صحيكث كلمكا انخفضك

النستة ،كان ذل أيض  ،صحيث يشير ذل إلى كفاءة اإلدارة يي البن على إدارة النشاخ البنكي تمستوي تكالي

هكذه

أق .

المقياس الثاني -كفاءة اإليردات  Revenue Efficiencyالتي يت ييها القياس عن عري المعيارين التاليين:
 نسككتة إجمككالي اإليككردا
للبن  ،وكلما زاد

إلككى األص كوال الت كي تشككير إلككى قككدرة المككديرين علككى توليككد إيككردا

علككى األص كوال المملوكككة

هذه النستة ،كان ذل أيض .

 نستة دخول الفوائد إلى إجمالي دخول النشاخ ،صحيث يمثك دخكول الفوائكد أكبكر عنصكر تالنسكتة إلكى إجمكالي اإليكردا ،
ويعني ارتفاع تل النستة أن البن ل يستعع تنويع إيراداتا وزيادتها من مصادر أخرى غير الفائدة على القروض.

سادسا -لجنة بازل  IIIودورها في النظام المصرفي:
ا
جككاء

لجنككة تككازل  IIIكاسككتجاتة للتعككو ار االقتصككادية األخيككرة ،وقككد جككاء هككذا المشككروع لتقويككة قككد ار البنككو

علككى امتصككاخ الصككدما

القعاع المالي.

لذل أعلن

الخارجيككة الناتجككة عككن الضككروخ الماليككة واالقتصككادية والصحككد مككن المخككاعر التككي تواجككا

لجنة تكازل عكن هكذا المشكروع يكي  19ديسكمبر  ،2009وتك إرسكالا إلكى الكدول األعضكاء للتعليك ،

وكان يصحتوي على نقعتين رئيستين ،هما:

 تقوية المرونة يي القعاع المصريي .Strengthening the Resilience of the Banking Sector
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 اإلعككار الككدولي لقيككاس مخككاعر السككيولة ومراقبتهككا International Framework for Liquidity Risk
.Measureement Standards
وقد قام

الدول األعضاء تالتعلي على هذه التعديال

الرسمالية سو
 -1جودة واتسا وشفايية القاعدة أ
 الشريصحة الثانية :سو

تزداد من خالل التالي:

يتكون الجزء األكبر منها من األسه العادية واألرباح المصحتجزة.

 الشريصحة األولى لرأس المال :سو
يعاد ترتي

يي  16أبري  2010يي النقاخ التالية:1

أدوا

رأس المال.

 -2تدعي رأس المال يي مقابلة المخاعر:
 تقويككة المعلوتككا

مككن رأس المككال لمقابلككة المخككاعر االئتمانيككة والناتجككة مككن المشككتقا

المصككريية وعمليككا

تموي ك

األو ار المالية.
 زيادة رأس المال الداع لت المخاعر.
 الصحد من التقلتا

الدورية وزيادة الصحايز لتقوية إدارة مخاعر االئتمان.

 -3الصحفا على نستة الرايعة المالية كمقياس مكم لمقر ار
 وضع أساس للصحد األقصى لاللتزاما

لجنة تازل  IIلتصحقي التالي:

التي توجا الوصحدا

المصريية.

 وضع صما األمان يي مواجهة نمذجة الخعكر وأخعكاء القيكاس ،مكن خكالل وضكع مقيكاس مكمك لقيكاس كك خعكر
على صحدة تمقياس يقيس إجمالي المخاعر يي آن واصحد.
 -4تخصيخ أموال اصحتياعية إضايية للصحماية من تقلتا

الدو ار االقتصادية.

سابعا -اآلثار المترتبة على اتفافية بازل ( IIIمعهد الدراسات المصرفية :)2012
ا
تعتبكر معكايير اتفاقيكة تكازل  IIIدرسكا مسكتفادا مكن األزمكة الماليكة العالميكة لتصحصكين القعكاع المصكريي العكالمي مكن
االخكتالال

واألزمكا

الماليكة التكي تعكال تكداعياتها الجوانك

المختلفكة لالقتصكاد العكالمي ،وتضكمن االتفكا أنكا علكى البنكو

االصحتفا تقدر أكبر من رأس المال كاصحتياعي يمكنها مكن مواجهكة أي صكدما  ،دون الصحاجكة لجهكود إنقكاذ صحكوميكة هائلكة كمكا
صحدث يي األزمة األخيرة.
ويكأتي الركرض مكن تخصكيخ رءوس أمكوال الصحمايكة لمقاومكة تقلتكا

الكدورة االقتصكادية لتصحقيك الهكد

األكثكر صحصكاية،

والمتمثك يكي صحمايكة القعكاع البنككي مكن يتك ار اإليكراخ يكي نمكو االئتمكان الكلكي ،وسكيبدأ سكريان رءوس أمكوال الصحمايكة هكذه يقكط

عندما يكون هنا إيراخ يي النمو االئتماني نتج عنا نمو المخاعر علكى مسكتوى النظكا تكاملكا .وسكتكون نسكتة أمكوال الصحمايكة

هذه أعلى للدول التي تشهد نموا عاليا يي مستويا االئتمان.
وذل بهد

تقوية قدرة الجهاز المصريي علكى امتصكاخ الصكدما

الخارجيكة الناتجكة عكن ضكروخ ماليكة واقتصكادية،

وتالتالي الصحد من المخاعر التي تواجا القعاع المالي وتنتق إلى القعاع الصحقيقي ،وذل من خالل النقاخ التالية:

www.bis.org/pupl/bcbs164.htm
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 تقوية المرونة يي القعاع المصريي(سليمان.)2012 ،
 تعبي اإلعار الدولي لقياس مخاعر السيولة ومراقبتها.

أرسككمالية تعتمككد علككى األسككه

الرسككمالية عككن عري ك اسككتخدا أدوا
 الصحفككا علككى جككودة واتسككا وشككفايية القاعككدة أ
العادية واألرباح المصحتجزة بنسية أكبر.

 ت ككدعي أرس الم ككال ي ككي مقابك ك المخ ككاعرة ،م ككن خ ككالل زي ككادة أرس الم ككال لمقابل ككة المخ ككاعر االئتماني ككة الناتج ككة ع ككن
المشتقا

المصريية وعمليا

تموي األو ار المالية وزيادة الصحايز لتقوية إدارة مخاعر االئتمان.

وقكد اعتكر مصحكايظو تعكض البنكو المركزيكة ،تكأن البنكو الكبكرى سكتكون تصحاجكة إلكى مبلكي كبيكر مكن رءوس األمكوال
اإلضكايية ،لالسكتجاتة لهكذه المقكاييس الجديكدة ،ولهكذا السكب  ،تك االتفكا علكى بكدء العمك بهكا تشكك تكدريجي .ويكي الواليكا
المتصحكدة األمريكيكة ،أصكدر أكبكر ثكالث جهكا تنظيميكة مصكريية ،وهكي بنك االصحتيكاخ الفيكدرالي وشكركة التكأمين علكى الودائكع
الفيدرالية ومكت مراقتة العملة ،بيانا مشتركا أعلن ييا أن تكازل  IIIيشكك خعكوة مهمكة علكى عريك تقلكيخ معكدال األزمكا
المالية المستقبلية.

الخاتمة:
يككي النهايككة يمكككن أن نقككول إنككا علككى الككرغ مككن اآلثككار السككلبية لثككورة  25ينككاير علككى االقتصككاد المصككري تصككفة عامككة

وعلى القعاع المصريي المصري تصكفة خاصكة ،يكإن قعكاع البنكو المصكري اسكتعاع ان يواجكا تلك العثك ار  ،وذلك تفضك
اإلصالصحا

الخاصة تالقعاع المصريي الذي خضع لها منذ بداية العقد الماضكي واتتاعهكا لتوصكية لجنكة تكازل  IIالتكي ككان

أصحككد أه ك تلك اإلصككالصحا

الناتجككة عنهككا هككو صككدور قككانون البنككو الموصحككد سككنة  2003الككذي عم ك علككى ريككع رءوس أم كوال

البنكو يكي تلك الفتكرة ،إمككا عكن عريك االنككدما أو عريك االسككتصحواذ .وقكد قامك

الد ارسككة بتصحليك أداء القعككاع المصكريي يككي

الفتكرة تعكد الثكورة ،وقكد أظهكر أنكا علكى الكرغ مككن التكدهور االقتصكادي وانخفكاض التصكني
المؤش ك ار

اإليجابيككة التككي يمكككن أن تنب كئ تككالخير يككي الفت كرة القادمككة إذا مككا أعيككد ترتي ك

االئتمكاني لهكا يكإن هنكا تعككض

األوضككاع االقتصككادية ،وتصحس كن أداء

عجلة اإلنتا  ،وتصحق االستقرار السياسي الذي ينعكس على االستقرار االقتصادي للدولة.
وق ككد أظهككر التصحلككيال

الخاصككة تالنس ك

الماليككة أن التككدهور الواضككح والمالصح ك ي ككي انخف ككاض نسككتة القككروض إل ككى

األصوال والقروض إلى الودائع ،األمر الذي يظهر انخفاض الدور الكذي تلعتكا البنكو يكي التنميكة االقتصكادية وان ككان ذلك

يرجع إلى سياسة االئتمان المصريي الصارمة التي يتتعها البن المركزي لتصحسين الميزانيا
الشركا

الكبيرة يي السو  ،وعد تعاونها مع المؤسسا
لذل يإننا نقترح على صانعي السياسكا

اصحتياجاتككا واصحتياجككا

الشككركا

الالزمة لهذه الشركا

الصريرة والمتوسعة.1

النقديكة تعزيكز وايجكاد أدوا

ماليكة مبتككرة تتناسك

الصككريرة والمتوسككعة مككن القككروض لتمكككين هككذه الشككركا

االقتصككادية ،خاصككة يككي القعاعككا

العمومية للبنو  ،وقصكرها علكى

مككن لعك

االقتصككادية الصحيويككة ،كمككا يمكككن مسككاعدة هككذه الشككركا

تعبيعة األسوا الخاصة به  ،لتخفي

مكع السكو المصكري لتلبيكة

دورهككا يككي عمليككة التنميككة

عككن عري ك تككويير المعلومككا

صحدة المخاعر الخاصة تكالقروض ،وتشكجيع البنكو علكى تقكدي

Malak Reda - Measuring Banking Efficiency Post Consolidation: The Case of Egypt – The Egyptian Center
 November 2012 – p. 26.وEconomic - Working Paper No. 173 – Cairo
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الصحز المالية المناستة لهذه الشكركا  ،مكع وضكع الضكمانا

التكي تتناسك

مكع عبيعكة أنشكعة هكذه الشكركا  ،ومكن ثك عبيعكة

األقساخ التي يمكن أن تتصحملها هذه الشركا .
وقد تبين من دراسة معيار الثكفاية الخاص برأس المال وفاقا لبازل  IIما يلي:
 -1األخكذ تعكين االعتتكار مخككاعر التشكري ومخكاعر االئتمكان ومخككاعر السكو  ،ممكا يتعلك
جميع هذه المخاعر.

مزيككدا مكن رأس المكال لمواجهككة

 -2ت كواير مجموعككة م ككن البككدائ لقيككاس كك ك نككوع مككن أنك كواع المخككاعر يمكككن للبنك ك اسككتخدامها ،وذل ك إم ككا تاالعتم ككاد عل ككى
التصنيفا

 -3قامك

الداخلية للبنو أو تاالعتماد على تصنيفا

وكاال

التصني

العالمية ،مع موايقة السلعا

الرقابية.

لجنككة تككازل  IIIتعمك معيككار جديككد لكفايككة رأس المككال يقككو علككى تعزيككز نسككتة المكوارد الذاتيككة للبنككو وضككرورة ديككع

البنككو لالصحتفككا تقككدر أكبككر مككن أموالهككا الخاصككة لتككدعي قككدرتها علككى مواجهككة األزمككا

التككي يمكككن أن تواجههككا ،مثلمككا

يصحدث – اآلن – يي مصر.
 -4علككى الككرغ مككن أن مقككر ار

لجنككة تككازل ال تمثك عريكا مصكرييا واجك

التعبيك  ،لكنهككا تعككد تمثاتككة ميثككا للبنككو  ،واعككار

منظ لعم البنكو  ،ودرء للمخكاعر المختلفكة ،سكعيا للتكامك المصكريي علكى مسكتوى البنكو المصحليكة والعالميكة علكى صحكد

س كواء ،وعليككا يككإن خع كوا

الكام لمعايير لجنة تازل.

اإلصككالح المصككريي المعتقككة يككي مصككر هككي خعككوة تتتعهككا خع كوا

علككى عري ك التعبي ك

 -5إن الصحككد األدن كى لكفايككة رأس المككال الككذي أقككر بواس كعة لجنككة تككازل لككيس هككو العنصككر الوصحيككد يككي قيككاس اوضككاع البنككو
المصرية ولكن قياس البنو يت عن عري إدارة رأس المال وجودة األصول كمكا سكب أن أشكرنا ،تاإلضكاية إلكى تصحقيك
التواي بين الربصحية واألمان والسيولة التي تؤثر على أنشعة البن .
 -6إن البنكو المصكرية قككد صحايظك

علكى معككدال

كفايكة رأس المككال ويقكا التفاقيكة تككازل ممكا سكاعدها علككى تصحمك المخككاعر

التي تتعرض لها صحاليا ،مع اتتاعها سياسية استثمارية متصحفظة عن عري االستثمار يي األو ار المالية الصحكومية.

 -7يقتصر معيار كفاية رأس المال الذي ألز تا البن المركزي المصري تكاقي البنكو علكى قيكاس المخكاعر االئتمانيكة دون
أن يمتد ليشم مخاعر السو أو التشري .

 -8من خالل دراسة معايير الربصحية ،تبين تصحسن معدال

الربصحية تشك عا خالل سنة .2012

 -9ارتفاع مؤش ار جودة األصوال الذي يرجع إلى السيعرة على مشكلة الديون المتعثرة.
مما سبق توصي الدراسة بالنقاط التالية:
 -1اسككتكمال معالجككة الككديون المتعثكرة تالجهككاز المصككريي ،مككع التركيككز علككى التفككاوض المتاشككر مككع العمككالء ،للوصككول إلككى
التسويا

المناسكتة التكي تتناسك

مكع الظكرو

االقتصكادية الصحاليكة التكي تمكر بهكا مصكر للخكرو مكن األزمكة االقتصكادية

الصحالية.
 -2تشككجيع البنككو علككى مككنح االئتمككان المككدروس ،مككع ريككع كفككاءة إدا ار
المبتكرة لتصحقي التنمية االقتصادية يي الدولة.
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 -3تنويع االتجاها

التي توجا إليها البنو يوائضها ،مع منح مزايا إضكايية إلكى األنشكعة المصكريية الموجهكة للمشكروعا

الصريرة ومتناهية الصرر ،وعد التركيز على أذون الخزانة واألو ار الصحكومية يقط.

 -4تصحككديث وتعككوير إدارة المخككاعر تككالبنو  ،لمواجهككة األصحككداث العارئككة التككي مككن الممكككن أن تصحككدث يككي المسككتقب  ،مثلمككا
صحدث يي الثورة المصرية التي كان

 -5تصحديث قواعكد البيانكا
منهجيا

يصحدث.

مفاجئة وغير متوقعة للنشاخ االقتصادي.

الخاصكة تكالبنو واسكتخدامها يكي تصحليك المعلومكا

الكميكة والنوعيكة الخاصكة تكالقروض ،ووضكع

مختلفة للتصحلي االئتماني ،وذل من أج تقيي المخاعر تشك يعال مع إمككان التنبكؤ تكالتعثر الكذي يمككن أن

 -6األخذ يي االعتتار التريي ار
لك االصحتماال

المستقبلية المتوقعة وغيكر المتوقعكة لألوضكاع االقتصكادية ،مكع وضكع سكيناريوها

المتوقعة لتتخفي

صحدة هذه المخاعر يي المستقب .
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Titrated implications of the Basel Committee on the Egyptian banking system
In the aftermath of the Egyptian revolution
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Teacher of Economics and Public Finance
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Political Economy, Statistics and Legislation
Arab Rebuplic of Egypt
ABSTRACT
There is no doubt that the most troublest financial and banking crisis was the Southeast
Asian countries' one, during the second half of year 1997 to 1998, which was followed by the
global financial crisis at the United States, caused by banking sector, and that remarkably
affected on the global economy. It become clear that the most important causes of such crises
were the increasing of banking risks the banks encountered on one side, and bad management of
such risks on the other side, in addition to the weakness of domestic and exterior supervision and
decrease disclosure level of risks kind and size as well as its management techniques.
The Egyptian banking sector has proved its success and advancement despite work difficulties,
and tumble of the economy in Egypt in general, and the spread of corruption before the revolution
of 25th January 2011. The banks were able to keep their assets, recorded important increasings in
their assets, and there were variation in services and products it had presented to its customers.
1234-

5-

Now, the banks working in Egypt encounter a set of risks that are representd in:
Political and economic instability in Egypt.
Non-existence of supportive financial corporations such as: loan guarantees corporations and
deposit insurance Corporations.
Increase the troubled debts at Egypt banks and the high value of allowances that are doubted to
be collected, and that lead to withdrawal in the bank revenues.
High exchange rate of the dollar and other foreign currencies due to devaluation of the Egypt
currency because of the financial and economic deterioration, from which Egypt suffers after 25
January revolution.
Lower credit rating after 25 January revolution due to deterioration of the economic status of
Egypt.

The importance of the research refers to the vital role played by the banking sector in the
economic activity by recalling and mobilizing the national and foregin savings, then directing these
monies to investment in aspects of economic activity, and sectors of national economy aiming for
economic development.
Therefore, it was clear that existence of a strong banking system will efficiently support its role
in the monetary policy of the state. Due to crises that the banking system encounters from time to
time including the financial crisis that Egypt encounters especially after 25 January revolution, the
research will discuss the framework suggested by Basel Committee to deal with the new risks that
the banking system encounters and that will include determining how far the capital is adequate
according to Basel Accord in the banking system of Egypt to face the current economic crisis.
93

المجلة العربية لإلدارة ،مج  ،36ع  - 2ديسمبر (كانون أول) 2016

العالقة بين رأس المال البشري وأداء األعمال لقطاع االتصاالت:
دراسة تطبيقية في دولة الكويت

*

ناصر ساجد مراد الناصر

طالب دكتوراه الفلسفة بعلم اإلدارة

قسم اإلدارة  -كلية المال واألعمال
جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
المملكة األردنية الهاشمية

ملخص:
هدفت الدراسة إلى تفحص مدى تأثيرر أر

المأال البشأري فأا أداع األعمأال لشأركات ا تلأا ت الكو تيأة ،مأن الأالل

معرف أأة تل أأورات ولراع الم أأدرر ن ،واحتم أأا ت اس أأتالدامهم لماشأ أرات أر

الم أأال البش أأري لرفأ أ مس أأتويات األداع ف أأا ش أأركات

ا تلا ت الكو تية .وتُعتبأر هأهه الد ارسأة د ارسأة ارتباطيأة ،فقأد اعتمأدت منهجيأة تحلرليأة ،حرأس قاسأت أيأر المتغرأر المسأتق
وه أأو أر الم أأال البش أأري ) (HCبعنالأ أره اليالي أأة (التعل أأيم وال أأتعلم ،الالبأ أرات ،وا بتك أأار والق أأدرة عل أأى التاللرأ أ ) ف أأا أداع
األعمال لشركات ا تلا ت فا دولة الكو ت .وقد ُجمعت البيانات عن طر أداة الدراسة وها استبانة ،مأن وحأدة التحلرأ
أدرر تقر ابأا،
أدرر مأن ألأ  500م اا
والمعارنة وهم المدررون فا شركات ا تلا ت ،وبلأ عأدد أفأراد العرنأة المسأتجربة  118م اا
المأأال البشأأري فأأا أداع

رجابي أا ل أ أر
واسأأتعملت الد ارسأأة التقنيأأات اإلحلأأاتية المالتلفأأة .وكنترجأأة وجأأدت الد ارسأأة أيأ اا
قوي أا وا ا
أر ا
األعمأال لشأركات ا تلأأا ت الكو تيأة ،حرأأس باسأتطاعة المأأدرر ن إدارة أر المأال البشأأري فأا تلأ الشأركات مأأن أجأ رفأ
مستوى األداع على المدى البعرد .وأظهرت الدراسة أن التثيرر األكبر كان للعنلر اليالأس لأ أر

المأال البشأري وهأو ا بتكأار

للموظفرن وقدرتهم على التاللر  ،رليه عنلر البرات الموظفرن ،برنما لم يكن لعنلر التعليم والتعلم أي أيأر معنأوي فأا أداع
أعمال شركات ا تلا ت .وقد أولت الدراسة بمز د من ا هتمام ب أر

المال البشري من أج إدارته بشك ناجح وفعال.

المقدمة:
منأه نهايأة القأرن الماضأا ،شأهد العأالم الأدالول إلأى علأر ا قتلأاد المعرفأا ) ،(Lee and Chen, 2013: 400جأراع
الدرناميكيأأة المتسأأارعة ل أوفرة وغ أ ازرة المعلومأأات ) ،(Bontis and Fitz-enz 2002: 223فباتأأت المنظمأأات ُمجب أرة علأأى

ا نلأأهار فأأا بوتقأأة النمأأو ا قتلأأادي واليأأورة اللأأناعية المتحققأأة ) .(Maina et. al., 2014: 1ممأأا أسأأفر عأأن سأأعرها –
المنظمأات -الأداتم مأتال وتحقرأ ا سأتفادة القلأوى مأن ألأولها المعرفيأة ) .(Cabrita et. al., 2007: 267وعلأى مأدى
العقود الماضية كانت دراسة األلول غرر الملموسة ،من أكير القضايا أهميأة باحتاللهأا ألوقأات وجهأود البأاحيرن والدارسأرن فأا
هها المجال ) .(Nayebzadeh et. al., 2013: 59فهنا من اعتبأر أر

المأال الفكأري ،المحأر األساسأا لتاللرأ القيمأة

وتحقرأ المرأزة التنافسأية المسأتدامة ) .(Cabrita et. al., 2007: 269وقأال ) (Saeed et. al., 2013: 517إن أر
* تم تسلم البحس فا أغسط

 ،2014وُقب للنشر فا نوفمبر .2014
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المال الفكأري رتميأ فأا المعأارل والمهأارات التأا تسأاعد فأا تحقرأ األهأدال الماسسأية .وقأد قسأم )(Bontis, 1998: 66
و) (Bontis and Fitz-enz, 2002و) (Cabrita et. al., 2007: 266و)(Najim et. al., 2012: 153, 157
و) (Naveed and Malik, 2012: 880, 887و) (Sharabati et. al., 2013: 32أر
هأأار أر

المأأال البشأأري ،و أر

المأأال الهيكلأأا ،و أر

المأال الفكأري إلأى ياليأة مكونأات

مأأال العالقأأات .وأضأأال ) (Sharabati, 2013: 261إن أر

المأأال

أثيرر فأا األداع .حرأس مأن شأثنه أن رأادي إلأى ز أادة اإلنتاجيأة مأ
البشأري يعتبأر أهأم مكونأات أر المأال الفكأري ،بأ واألكيأر ت اا
إرجاب أا فأأا تاللر أ وتعز أأز القيمأأة
تقلر أ التك أالرف ) .(F-Jardon and Gonzalez-Loureiro, 2013: 2260ممأأا رأأاير ا
التجار ة للمنظمة).(Sheikhi, 2012: 10737) ،(Sharabati, 2013: 26) ،(Imran et. al., 2012: 135
أمأا بالنسأبة لأءداع ) ،(Business Performanceفهنأا مأن حأدد األداع بماشأرات قيأا

ماليأة فقأ ( F-Jardon

 )and Gonzalez-loureiro, 2013: 255وأمأا فأا تقر أر ) (Link Consulting, 2014: 2فقأد ُحأدد األداع فأا عأدة
تلنيفاتر منها ماشرات مالية ،وماشرات كمية (غرر ماليأة) ،وماشأرات نوعيأة .وهنأا مأن قأا األداع مأن الأالل ماشأرات
األلأأول

اإلنتاجيأأة ) ،(Matsson, 2014وكفأأاعة وجأأودة المنأأتج ) .(Adel, 2013كمأأا إن هنأأا ماشأرات الالأأة لقيأأا

غرأر الملموسأة وتثيررهأا فأا األداع ) .(Gates and Langevin, 2010: 5أمأا فأا د ارسأة )(Bontis et. al., 2000

و) (Sharabati et. al., 2010و) (Sharabati, 2013و) (Sharabati et. al., 2013فق أأد ت أأم قي أأا
( (Performanceمأ أأن الأ أأاللر اإلنتاجيأ أأة ) (Productivityوالربحيأ أأة ) (Profitabilityوالقيمأ أأة السأ أأوقية

األداع

(Market

) ،valuationوهل من الالل عشرة ماشرات يابتة.
وعلأ أأى لأ أأعرد ا تلأ أأا ت ،ف أ أ ن مسأ أأاحة السأ أأوع العأ أأالما لالتلأ أأا ت أالأ أأهت فأ أأا التوس أ أ بشأ أأك هات أ أ ومتسأ أأارع
) .(International Telecommunication Union, 1999: 11مما أدى إلى ضرورة مواكبة شركات ا تلأا ت لتلأ

التغررات ،فثلبح ل از اما علرها تحقر ا ستفادة القلوى مأن رعو
أن هنأا معضألة كمأا رأرى ) (Sajjad et. al., 2013: 76وهأا أن معأد ت دوران العمأ العاليأة تعتبأر مأن أكيأر القضأايا
األمأوال البشأر ة فرهأا ) ،(Khan et. al., 2014: 88برأد

الشأأاتكة التأأا تواجأأه قطأأاع ا تلأأا ت .حرأأس يكأأر البأأاحيون الجهأأد والوقأأت الكيرأأر لد ارسأأة وفهأأم وتحلر أ األسأأباب لتل أ

المعضأألة ،ووض أ الحلأأول محاولأأة للحأأد منهأأا .مأأن هنأأا فقأأد تبلأأورت أهميأأة د ارسأأة أيأأر أر

الم أال البشأأري فأأا أداع قطأأاع

ا تلا ت ).(Sharabati et. al., 2013: 33

مشكلة الدراسة:
اللص تقر ر التنمية اإلنسأانية العربيأة للعأام ( )2003الأهي وضأعه عأدد مأن الالبأراع والبأاحيرن العأرب ،إلأى وجأود قلأور

فأأا المعرفأأة ،ومأأن أجأ تحو أ اليأأروة المعرفيأأة إلأأى أر

مأأال معرفأأا ،رنبغأأا توظرأأف القأأدرات البشأأر ة فأأا بنأأاع مجتمأ معرفأا

ماهأ ( .تقر أأر التنميأأة اإلنسأأانية العربيأأة .)2003 ،وعلأأى اللأأعرد نفسأأه ،وحتأأى عأأام  2004كانأأت غالبيأأة الد ارسأأات حأأول أر

المأأال البشأأري قأأد أُجر أأت فأأا بأأالد الغأأرب ،فأأا حأأرن أنأأه تأأم إجأراع د ارسأأات قلرلأأة جأ اأدا فأأا الأأوطن العربأأا حأأول الموضأأوع نفسأأه
) .(Bontis, 2004: 16وقأال ) (Seleim et. al., 2004: 332فأا د ارسأتهم – التأا تعأد مأن أولأى الد ارسأات فأا الأوطن
العربأا حأأول هأها الموضأأوع – إنأه

توجأأد أبحأأاس حأول أر

) (Sharabati et. al., 2010: 117بأثن مفهأوم أر

المأأال الفكأري علأأى لأأعرد المنظمأات فأأا الأوطن العربأأا .وعقأأب

المأال الفكأري مفهأوم تطأور حأدرياا ،وحتأى انن لأم ُيفهأم بشأك كامأ مأن
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ِقبأ المنظمأأات فأأا العأأالم العربأأا ،و تأأثيرره فأأا األداع .ومأأن أجأ تحسأأرن األداع ،رجأأب علأأى المنظمأأات إدارة مواردهأأا البشأأر ة

بشأك فعأال .لكأن ) (Sharabati et. al., 2013: 35أشأاروا إلأى اسأتحالة إدارة أر

المأال البشأري بشأك فعأال دون قياسأه

أو ا .وعلأأى اللأأعرد نفسأأه ،ف أ ن العدرأأد مأأن البأأاحيرن واألكأأاديمررن والممارسأأرن تول ألوا إلأأى أن أنظمأأة القيأأا

وتحسأرن -فاعليأة أر

الحاليأأة -لتقرأأيم

المأال البشأري ومأدى تأثيرره فأا األداع ،تعتبأر غرأر مالتمأة ).(Sharabati and Nour, 2013: 107

أم أأا عل أأى ل أأعرد ا تل أأا ت الكو تي أأة ،فيعت أأرل بع أأا المأ أراقبرن المتالللأ أرن ،بوج أأود تح أأديات وعقب أأات تواج أأه ش أأركات

ا تلا ت ،سواع أكان هل على اللعرد اإلداري أم التقنا والبرمجا أم المعلوماتا أم حتى على النوع البشري ( أر

المال

أتنادا إل أأىر
البشأأري) .وبن أأاع عل أأى م أأا تق أأدم س أتقوم الد ارس أأة بتقل أأا أيأأر أر الم أأال البشأأري ف أأا أداع قط أأاع ا تلأأا ت اس أ ا
)،(IBM Business Consulting Services, 2005) ،(International Telecomminication Union, 1999

)(Saeed et. al., 2013) ،(Mahmud et. al., 2012) ،(Murphy and Traistaru, 2007) ،(Bin Ismail, 2005
).(Janjua and Gulzar, 2014) ،(Sharabati et. al., 2013) ،(Sajjad et. al., 2013

أسئلة الدراسة:
السؤال الرئيس:
هل يوجد أثر لرأس المال البشري في أداء شركات اال تصاالت في دولة الكويت؟
المال البشري إلى يالية عنالر ،ف ن الساال الرتي

رتفرع إلى يالية أستلة فرعية هار

نظر لتقسيم أر
اا
 -1ه روجد أير لتعليم وتعلم الموظفرن فا أداع شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت؟
 -2ه روجد أير لالبرات الموظفرن فا أداع شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت؟

 -3ه روجد أير بتكار الموظفرن وقدرتهم على التاللر فا أداع شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت؟

فرضيات الدراسة:
من الالل أستلة الدراسة المهكورة ساباقا ،يمكن اشتقاع الفرضيات البحيية التاليةر

اختبار الفرضية الرئيسة:
) :(H0.1ال يوجد أثر لرأس المال البشري في أداء شركات اال تصاالت في دولة الكويت عند مستوى داللة (.)α ≥ 0.05
وتنبي عن الفرضية الرتيسة ،الفرضيات الفرعية التاليةر
الفرضية الفرعية األولى  :H0.1.1ال يوجد أثر لتعليم وتعلم الموظفين في أداء شركات اال تصااالت فاي دولاة الكويات عناد
مستوى داللة (.)α ≥ 0.05

الفرضااية الفرعيااة الثانيااة  :H0.1.2ال يوجااد أثاار لخب ارات المااوظفين فااي أداء شااركات اال تصاااالت فااي دولااة الكوياات عنااد
مستوى داللة (.)α ≥ 0.05

الفرضية الفرعية الثالثة  :H0.1.3ال يوجد أثر البتكار الموظفين وقدرتمم علاى التخليا فاي أداء شاركات اال تصااالت فاي
دولة الكويت عند مستوى داللة (.)α ≥ 0.05
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أهمية الدراسة:
تعتبأأر د ارسأأة أيأأر أر

وادارة أر

المأأال البشأأري فأا أداع شأأركات ا تلأأا ت مأأن أولأأى الد ارسأأات فأأا دولأأة الكو أأت .هأأها وُيعتبأأر قيأأا

مهمأا ،لأي
المال البشري ا

أيضأا لمتالأهي القأ اررات (الماسسأات الحكوميأة).
فقأ لءكأاديمررن والممارسأرن ،وانمأا هأو مهأم ا

أمأأا مأأن الجانأأب النظأأرير فبالنسأأبة للبأأاحيرن واألكأأاديمررن ،قأأد تضأأرف هأأهه الد ارسأأة إضأأافة نوعيأأة لأأءدب النظأأري والعملأأا .وأمأأا
الجانأأب اليأأانا فهأأو الجانأأب التطبيقأأا ،فبالنسأأبة للممارسأأرن والمهنرأأرن ،كلمأأا زادت مع أرفتهم بعنالأأر أر

المأأال البشأأري وأي أره فأأا

األداع ،زادت قدرتهم على قياسه ( )Measuredوادارته ( (Managedمأن أجأ تحسأرن األداع .كمأا تكمأن أهميأة هأهه الد ارسأة فأا

تناولهأأا لل أأناعة مهم أأة ج أ اأدا ،ه أأا ل أأناعة ا تل أأا ت ،هلأ أ أن جمي أ الماسس أأات الحكومي أأة والالال أأة ،بات أأت الر أأوم ت أأولا ه أأهه
اللناعة أهمية عظمى لما تحمله من دور فا تالفرف األعباع المالية والعملية ،وكهل تضرر الهامش الوقتا فا اإلنجاز.

هدف الدراسة:
رتلالص هدل الدراسة فا تقلا أير أر

لراع المدرر ن حول أير عنالر أر

أر

المال البشري فا أداع شأركات ا تلأا ت الكو تيأة ،عأن طر أ استقلأاع

المال البشري فا أداع األعمال فرهأا .وهلأ مأن الأالل :الالأرو بتولأيات حأول قيأا

المال البشري وتثيرره فا األداع ،للقطاعات الالالة والعامة ،ولانعا الق اررات ،والجهأات الحكوميأة فأا دولأة الكو أت،

وكهل لءكاديمررن.

أنموذج الدراسة:
اتفأ كأ مأن ) ،(Bontis, 1998و) ،(Bontis et. al., 2000و) ،(Seleim et. al., 2004و)،(Seliem et. al., 2007

و) ،(Sharabati et. al., 2010و) ،(Sheikhi, 2012و) ،(Sharabati, 2013و)،(Sharabati and Nour, 2013
و) ،(Sharabati et. al., 2013و) ،(Kanayo, 2013و) ،(Backman et. al., 2014علأى تقسأيم أر

المأال البشأري

إلى يالية عنالر ،هأار الأتعلم ،والتعلأيم ،والالبأرات ،وا بتكأار ،والقأدرة علأى التاللرأ  .وسأول تعتمأد هأهه الد ارسأة المكونأات
المأهكورة كمتغرأرات مسأتقلة ) .(Independent variablesأمأا المتغرأر التأاب ) (Dependent variableفرتميأ فأا أداع

األعمأأال ) ،(Business performanceالأأهي ُسأأيقا

اإلجراتية) كما هو مبرن فا األنموه رقم (.)1

مأأن الأأالل الماش أرات العش أرة (التأأا سأأتُعرا فأأا الملأأطلحات

المتغيرات المستقلة )(Independent Variables

المتغير التابع )(Dependent Variable

رأس المال البشري )(Human Capital

أداء األعمال )(Business Performance

التعليم والتعلم Learning & Education

أداء األعمال

الخبرات Experience & Expertise

Business Performance

االبتكار والقدرة على التخليق
Innovation & Creation

المصدر :الباحث في االعتماد على نماذج ،(Bontis et. al., 2000) :و ) ،(Seleim et. al., 2007و ) ،(Sharabati et. al., 2010و (Sharabati,
) ،2013و ).(Sharabati and Nour, 2013
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التعريفات اإلجرائية:
لغرا البحس ،سول تقوم ههه الدراسة باستالدام الملطلحات التالية ضمن التعر فات التاليةر
رأس المال البشري ) :(Human Capitalفا ههه الدراسة ُيعرل أر
مأأن التعلأأيم ( ،(Educationوالأأتعلم ( ،)Learningوالالبأأرات ) ،(Experience & Expertiseوا بتكأأار (،(Innovation

المال البشري على أنه مأا يحلأ عليأه األفأراد

والقدرة على التاللر ) .(Creationالتا تعود ملكرتها للموظفرن وليست للمنظمة ،ولكن من الممكن لها أن تستثجرهُ.
أداء األعمااال ) :(Business Performanceفأأا هأأهه الد ارسأأة سأأول رأأتم قيأأا

األداع مأأن الأأالل عشأأرة ماشأرات

هأأار القيأأادة فأأا اللأأناعة ،والتطلعأأات المسأأتقبلية ،والأأرد بشأأك عأأام علأأى المنافسأأة ،ونسأأبة النجأأال فأأا تسأأو

المنتجأأات

الجدردة ،وأداع ونجأال أعمأال الشأركة بشأك عأام ،ومعأدل إنتأا الموظأف ،ومعأدل إنتاجيأة العمليأة (الحركأة) ،ونمأو األربأال،

ونمو المبيعات ،والقيمة السوقية للشركة (قيمة األسهم).

قطااااع االتصااااالت الكاااويتي ) :(Telecommunication Sectorيش أأم جميأ أ ش أأركات ا تل أأا ت ف أأا دول أأة

الكو ت ،وعددها يالس شركاتر شركة ز ن لالتلا ت ،شركة أور دو ،وشركة فيفا لالتلا ت.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
“A New Perspective on What HR is to Contribute, How its Systems Enable it to
Contribute, and How its Ultimate Deliverables Can be Measured." (Gates and
)Langevin, 2010: 2
وحتأى عأام ) (2007رأى )ُ (Cabrita et. al., 2007: 266نأدرة فأا إد ار وفهأم المنظمأات الفعلأا للمأوارد والعنالأر التأا قأد

تقأود إلأى تحقرأ القأيم المضأافة لهأا ) ،(Value addedوأضأال ) (Najim et al., 2012: 153أن يقافأة األعمأال التقلرديأة كانأت –
تيسا فا لعوبة إد ار وفهم األبعاد المتجانسة لالقتلأاد المعرفأا واأللأول الفكر أة المالتلفأة .أمأا الرأوم فتركأز
لسنوات مضت – ا
سببا ر ا
المنظمأأات علأأى تلأ المأوارد واأللأأول الفكر أأة باعتبارهأا قأوة حاسأأمة ) (Critical Forceتقأأود إلأأى تحقرأ التنميأأة ا قتلأأادية والمرأزة

معا ) ،(Sharabati, 2013وهأها مأا أكأد عليأه ) .(Abdolahi, 2013: 71و أر المأال البشأري يعتبأر جأوهر تلأ األلأول
التنافسية ا
– الفكر أأة -حرأأس يشأأك مز اج أا مأأن معرفأأة المأأوظفرن ،ومهأأاراتهم ،وقأأدراتهم ،والت أزامهم ،وسأأماتهم وحلأأافتهم الفكر أأة (Intellectual

) ،Wisdomتلأ التأأا

تمتلكهأأا المنظمأأة ،وانمأأا تفقأأدها متأأى غأأادر الموظف أون المنظمأأة الأأار سأأاعات العم أ

(Khan et. al.,

) .2014: 89وهلأ مأا اتفأ عليأه كأ مأن ) ،(Gates and Langevin, 2010و) ،(Mansour, 2011و (Crook et. al.,
) ،2011و) ،(Asim, 2013و) ،(Cadil et. al., 2013و) ،(Adegoke and Samson, 2013و (Janjua and Gulzar,
) ،2014و) ،(Maina et. al., 2014و) ،(Backman et. al., 2014و).(Enyi and Akindehinde, 2014
أر

وحتأى هأها الوقأت لأم رجمأ البأاحيون علأى تعر أف واحأد لأ أر

المأال البشأري ،فقأد عأرل ()Stewart, 1997: 67,101

أدر لالبتكأأار والتجدرأأد،
المأأال البشأأري بثنأأهر المعرفأأة المتراكمأأة والمهأأارات الفنيأأة ) (Know-Howلءف أراد ،التأأا تعتبأأر ملأ اا

وكأأهل القأأدرات والمهأأارات والالبأرات ،التأأا تعتبأأر أجأزاع جوهر أأة
منظمة سكانديا السو دية ( )Skandia, 1998: 15أر

تتجأ أز مأأن العقأ البشأأري- .ومأأن منظأأور اجتمأأاعا -عرفأأت

المأال البشأري بثنأهر مفهأوم رأرتب فأا غالأب األحيأان بأالموارد البشأر ة

الالالأأة بك أ شأأركة ،لكنأأه رتمي أ فأأا حقيقتأأه فأأا القيمأأة اإلجماليأأة للكفأأاعات والقأأدرات الفرديأأة للم أواطنرن والمجتمعأأات  .وعلأأى
اللعرد اإلداري ،فقد عرل ) (Gruian, 2011أر

المال البشرير بثنه مجمأوع معأارل ومهأارات ومقأدرات المأوظفرن العأاملرن
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فا المنظمة ،وقد أكد ) (Amiri et. al., 2011: 473علأى تعر أف ) (Stewart, 1997فقأالر بثنأه مجمأوع المهأارات والالبأرات التأا

يمتلكهأا األفأراد العأاملون فأا المنظمأة و تمتلكهأا المنظمأة ،ولكأن يمكأن لهأا أن تسأتثجرها  .وأشأار ) (Sharabati et. al., 2010أن
أر

المال البشري يغادر متأى غأادر الموظفأون الأار المنظمأة  .وعقأب ) (Abdolahi et. al., 2013أن مأا يمرأز أر

المأال

البشري أنه مورد فر أد ) (Unique Resourceهو قيمأة ،رتسأم بالنأدرة ) ،(Rareولأعوبة التقلرأد ) ،(Non Imitationو لعأب
المأأال المأأادي ) ،(Pysical Capitalفأا المنظمأأة فأأا سأبر تعز أأز األداع .وقأأال

هامأا وجوهراأا إها مأا تأأم دمجأأه مأ أر
اا
دور ا
) (Allameh et. al., 2010إن أر المأال البشأري يشأرر إلأى القأد ارت والجأدارات ومعرفأة الكيفيأة –المهأارات الفنيأة-

) (Know-Howلءفأراد العأاملرن فأا المنظمأة .وأضأال ) (Ngah and Ibrahim, 2011أن أر

بالنأدرة،
المأال البشأري رتمرأز ُ

كليأا مأأن منظمأأة إلأأى أالأأرى ،كمأأا يلأأعب تقلرأأده أو استنسأأااله ) .(Copying or Replicatingهل أ ألنأأه رتجسأأد فأأا
و التلأأف ا

مجمأوع األنشأطة والعمليأات اللأادرة مأن أههأان وعقأول العأاملرن فأا المنظمأة ) .(Nayebzadeh .et. al., 2013: 59ولكأن –

مأن وجهأة نظأر الد ارسأة الحاليأة – فهأا تالتلأف مأ ) (Ngah and Ibrahim, 2011فأا تعرفهمأا السأاب لأ أر
هلأ أنأأه مأن الممكأأن اسأتقطاب أر

المأأال البشأري والحلأأول عليأه .وعليأأه فأ ن أر

المأال البشأري،

المأأال البشأري ُيعتبأأرر مأن أكيأأر المكونأأات

تثيرر فا تحقر المرزة التنافسية ).(F-Jardon and Gonzaler-Loueiro, 2013: 256
اا

أمأا أداع األعمأال ) (Business Performanceفمأن منظأور ) (Akbari et. al., 2013: 264فهأو ماشأر لقيأا

جأودة

تحقر أهدال المنظمة .وقد تبرن من الالل رأي ) (Kochan et. al., 2013: 5أن األداع العالا يمكأن أن ُرأدر مأن الأالل عأدة
جوانب مهمةر تعز ز وتطو ر أر المال البشري ،وتاللر مرزة أداع عالية من الالل تطأو ر مهأارات المأوظفرن ،وتاللأيص المأوارد
امأا علأى المنظمأات،
اإلنتاجية .و رى ( )Abdolahi et. al., 2013: 75أنه مأن أجأ تحقرأ أداع أفضأ ونتأاتج مههلأه ،ألأبح لز ا

رسم الرطة طر ونظام متكام يضمن الولأول لتحقيقأه .أمأا بالنسأبة لقيأا

أر

المأال البشأري ومعرفأة أيأره فأا مسأتوى األداع،

األل أأول الفكر أأة ف أأا أداع الش أأركات يك أأون م أأن ال أأالل اإلنتاجي أأة

فق أأد أش أأارت ) (Latif et. al., 2012: 407أن قي أأا

) ،(Productivityوالربحيأأة ) ،(Profitabilityوالقيمأأة السأأوقية ) .(Market Valueوقأأد عأأرل ك أ مأأن )،(Bontis, 1998
و) (Sharabati et. al., 2013مكونأات األداع مأن الأالل الماشأرات العشأرة التاليأةر القيأادة فأا اللأناعة ،والتطلعأات المسأتقبلية،

والرد بشك عام على المنافسة ،ونسبة النجال فا تسو المنتجات الجدرأدة ،وأداع ونجأال أعمأال الشأركة بشأك عأام ،ومعأدل إنتأا
الموظف ،ومعدل إنتاجية العملية (الحركة) ،ونمو األربال ،ونمو المبيعات ،والقيمة السوقية للشركة (قيمة األسهم).

الدراسات السابقة:
تولألت د ارسأة ) (Bontis et. al., 2000إلأى نتأاتج كأان أهمهأار إن أر

المأال البشأري هأو المكأون األول واألهأم فأا كلتأا

اللأأناعترن المتنأأاولترن فأأا الد ارسأأة .ووفقأأا ل أ) (Seleim et. al., 2004فقأأد اكتشأأفت الد ارسأأة أن الشأأركات عرنأأة الد ارسأأة ،تمتلأ
العدرأد مأن عنالأر ومقومأات أر

بأرن أر

المأال البشأري التأا يمكأن قياسأها .وقأد أظهأرت د ارسأة ) (Crook et. al., 2011وجأود عالقأة

المأال البشأري واألداع .وعلأى لأعرد ا تلأا ت ،فأ ن د ارسأة ) (Bin Ismail, 2005ود ارسأة )(Khan et. al., 2014

تعتبأأر مأأن أهأأم الد ارسأأات فأأا هأأها الحقأ حرأأس تناولتأأا أيأأر أر

وتولأ البأأاحيون فرهأأا إلأأى وجأأود عالقأأات قويأأة وارجابيأة بأأرن أر

المأأال البشأأري فأأا أداع لأأناعة ا تلأأا ت فأأا مالرز أأا وباكسأأتان،
المأأال البشأأري واألداع ،وكأأهل بأأرن أر

المأأال البشأأري والقأأدرات

ا بتكار أة الكليأة لشأركات ا تلأا ت .أمأا فأا د ارسأات ) (Seleim et. al., 2007و) ،(Sharabati et. al., 2010و(بأن عبأو

وبوقسأري )2011 ،فقأد أظهأرت النتأاتج وجأود عالقأة إرجابيأة وتأثيررات هات د لأة إحلأاتية ) (Significant Relationshipبأرن
أر

المأال البشأري واألداع .وفأا د ارسأة ) ،(Backman et. al., 2014ود ارسأة ) (Mgadmi and Rachdi, 2014أيبتأوا وجأود
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تأأثيررات هات د لأأة لأ أر

المأأال البشأأري فأأا األداع ا قتلأأادي للشأأركات المتناولأأة .ورأى ) (Diez et. al., 2010فأأا د ارسأأتهم،

وجود عالقأة إرجابيأة بأرن كأ مأن أر

المأال البشأري و أر

المأال الهيكلأا مأن جهأة ،واللأ القيمأة للعمأ ونمأو المبيعأات مأن جهأة

أالأرى .ونظ ااأر لد ارسأة ) (Bataineh and Al Zoabi, 2011فقأد كانأت أهأم النتأاتج وجأود عالقأة قويأة وتأثيررات إرجابيأة لأ أر المأال
البشأأري فأأا المرأزة التنافسأية للبنأأو  .ووفاقأا لد ارسأأة ) (Najim et. al., 2012فقأأد كأأان لمتغرأأري القيأأادة و أر المأأال البشأأري تأأثيرر هو

د لة معنوية فا تحقر أغلبية األهدال الجامعية .برنمأا فأا د ارسأة ) (Wong et. al., 2013وجأدت النتأاتج أي ااأر إلدارة المأوارد البشأرة
فا األداع التنظيما من الالل المتغررن الوسيطرن اإلبداع واإلدارة البرتية للعم .

وفأا د ارسأتا ( )Al- Dujaili, 2012و(الكساسأبة (2012 ،كانأت أهأم النتأاتج وجأود أيأر هي د لأة إحلأاتية لأ أر

المأال

البشأري فأأا اإلبأأداع التنظيمأأا ،وفاعليأأة العمليأات اإلبداعيأأة .أمأأا د ارسأأة ) (Seo and Choi, 2013فقأأد أيبتأأت وجأأود تأأثيررات

للالبرات والمهارات الوظيفية للموظفرن العاملرن فا الشركات عرنة الد ارسأة ،ممأا يسأاهم فأا تطأو ر فأرص النجأال والنهأوا فأا

الشأأركات عرنأأة الد ارسأأة .وبرنمأأا أيبتأأت د ارسأأة ) (Subramaniam and Youndt, 2005أن أر

المأأال البشأأري لأأه األيأأر فأأا

القأدرات ا بتكار أة ،فقأأد برنأت د ارسأأة ( )Rosli and Sidek, 2013وجأأود تأثيرر هي د لأأة معنويأة لالبتكأأار وعنالأره فأأا األداع
التنظيمأأا .وأكأأدت د ارسأأة ) (Samad, 2013فأأا نتاتجهأأا وجأأود عالقأأة تأأثيرر هي د لأأة لأ أر المأأال البشأأري فأأا األداع الكلأأا للعمأ

أثيرر فأأا األداع .وفأأا د ارسأأتا
فأأا الشأأركات عرنأأة البحأأس ،حرأأس كأأان ماش أ ار كفأأاعة العأأاملرن وقأأدرتهم علأأى التاللر أ  ،أكيأأر الماش أرات تأ اا
) ،(Sharabati, 2013و) (Sharabati and Nour, 2013أظهأرت النتأاتج تأثيررات إرجابيأة وهات د لأة معنويأة لأ أر

المأال البشأري فأا أداع أعمأال المنظمأات عرنأات الد ارسأة .وفأا د ارسأة ) (Akbari et. al., 2013كانأت النتأاتج هأار تأثيرر
قوي وهو د لة معنوية ل أر

المال البشري فا أر

المال الفكري ،الهي بدوره – كمتغرر وسي – كأان لأه التأثيرر فأا األداع

التنظيمأا .وقأد أظهأرت د ارسأة ) (Enyi and Akindehinde, 2014فأا نتاتجهأا تأثيرر ها د لأة إحلأاتية لمحاسأبة األلأول
أتنادا لرايأأة الد ارسأأة ،تبأأرن وجأأود حاجأأة لتقرأأيم األلأأول البشأأر ة فأأا القأواتم الماليأأة
البشأأر ة فأأا عمليأأات اتالأأاه القأ اررات اإلدار أأة .واسأ ا
لتل البنو بما يسمىر باأللول غرر الملموسة ).(Intangible Assets

استنادا إلى دراسة (ررقا ولالرن)2011 ،ر لأم يكأن هنأا أي أيأر لأ أر المأال البشأري فأا قيأادة التغررأر
وعلى لعرد لالر ،ف نه
ا

التنظيما فا الشركات عرنة الدراسة .أما دراسة ) (Hadjali, 2013فقأد أظهأرت نتاتجهأا عأدم وجأود عالقأة بأرن أر المأال البشأري –

كمكأون لأ أر المأال الفكأري  -واألداع التنظيمأا لتلأ البنأو  .برنمأا كانأت نتأاتج د ارسأة ) (Adegoke and Samson, 2013سألبية،
حرس وجدت الدراسة أن المنظمات اللغررة تعتمد فا الغالبية على تالفأيا رواتأب المأوظفرن ،و لرهأا تقلأيص التأدرب للمأوظفرن الجأدد
قب تعررن الموظفرن األكير تثهيالا من أج تطبر سياسات ا نكماش والتقليص ).(Enlargement and Enrichment

منمجية الدراسة والطريقة واإلجراءات:
المال البشري فا أداع شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت،

تُعتبر ههه الدراسة (ارتباطية) ،حرس إنها قاست أير أر
لأأهل فقأأد تأأم اسأأتالدام المأأنهج الولأأفا الكمأأا ،وقأأد تضأأمنت الد ارسأأة ولأ اأفا لعرنأأة الد ارسأأة ،وطر قأأة االتيارهأأا ،ومتغر أرات
الدراسة ،وأداة الدراسة ولدقها ويباتها ،إضافة إلى عرا اإلجأراعات التأا قأام الباحأس باتباعهأا لتنفرأه الد ارسأة ،وقأد ُجمعأت

البيانأأات التأأا اسأأتعملت فأأا التحالرأ اإلحلأأاتية مأأن الأأالل أداة ا سأأتبانة .وبعأأد التثكأأد مأأن لأأالحرتها ،تأأم تحلرأ البيانأأات
اللالحة ومعالجتها بواسطة برنامج الأ ( (SPSSللتحالر اإلحلاتية.
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مجتمع الدراسة والعينة:
تكون مجتم ال د راسة من جمي شركات ا تلا ت فا الكو ت وبل عددها يالس شأركات ،وهأار شأركة ز أن

) ، (Zainوشأركة أور أأدو ) ،(Ooredooوشأركة فيفأأا ) .(Vivaوقأأد تأم إجأراع الد ارسأة علأأى جميأ شأركات ا تلأأا ت فأأا

دولة الكو ت (مما يعنا عدم الحاجة التيار عرنة).

وحدة التحليل والمعاينة:
تكونت وحدة التحلر من المأدررن فأا شأركات ا تلأا ت المأهكورة سأاباقا فأا دولأة الكو أت ،حرأس تأم توز أ  150اسأتبانة علأى

ع أأدد م أأن الم أأدررن الع أأاملرن ف أأا الش أأركات ال أأيالس ،وبع أأد اس أأترجاع ا س أأتبانات ،ت أأم اس أأتبعاد  32اس أأتبانة لع أأدم ل أأالحرتها ألغأ أراا

مدرر عامالا فا الشركات اليالس التا تمي ما نسبته  % 78.6من مجتم الدراسة.
التحلر  ،فتميلت وحدة المعارنة من  118اا

أسلوب جمع البيانات:
قام الباحس بالحلول على البيانات والمعلومات بغرا تحقر أهدال الدراسة من الالل التالار
الكت أأب والد ارس أأات والبح أأوس الس أأابقة
ُجمع أأت البيان أأات والمعلوم أأات اليانوي أأة م أأن ال أأالل الجان أأب النظ أأري المتميأ أ ف أأا ُ
والرسات الجامعيأة والشأبكة العنكبوتيأة ( ،)Internetومقابلأة هوي الالبأرات فأا مجأال أر المأال البشأري ،وكأهل فأا شأتون

ا تلا ت .وههه البيانات والمعلومات كانت قد ساعدت فا تلميم وتطو ر أداة ا ستبانة المستالدمة فا جم البيانات من
وحدة التحلر المستهدفة فا ههه الدراسة.

متغيرات الدراسة:
المتغيار المساتقل ) :(Independent Variablesهأا مكونأات أر

المأال البشأرير التعلأيم والأتعلم & (Learning

) ،Educationوالالبرات ) (Experience & Expertiseوا بتكار والقدرة على التاللر ).(Innovation & Creation

المتغياار التااابع ) :(Dependent Variableهأأو أداع األعمأأال ،و تكأأون مأأن الماشأرات العشأرة التاليأأةر القيأأادة فأأا اللأأناعة،

والتطلعات المستقبلية ،والرد بشك عام علأى المنافسأة ،ونسأبة النجأال فأا تسأو الالأدمات الجدرأدة ،وأداع ونجأال أعمأال الشأركة بشأك
عام ،ومعدل إنتا الموظف ،ومعدل أداع العملية (الحركة) ،ونمو األربال ،ونمو المبيعات ،والقيمة السوقية للشركة (قيمة األسهم).

االسااتبانة )(Questionnaireر تأأم اسأأتالدام أداة ا سأأتبانة كأأثداة رتيس أة لجم أ البيانأأات األوليأأة التأأا اعتمأأدت علأأى

الدراسات السابقة ،والالة دراسة ك من ) (Bontis, 1998و) ،(Sharabati et. al., 2010وقد تضمنت ا ستبانة يالية
أجزاع ،وها على النحو التالار

 الج ا ء األول :الاللأأاتص الديمغرافيأأة ،وتتكأأون مأأن سأأت فق أراتر العمأأر ،والجأأن  ،والشأأركة ،والقسأأم فأأا الشأأركة،والالبرة بالسنوات ،والماه العلما.

 -الج ء الثانير أر

المأال البشأري ،و تكأون مأن  3محأاورر المحأور األول هأو تعلأيم وتعلأم المأوظفرن ،والمحأور اليأانا البأرات

الموظفرن ،والمحور اليالس ابتكار الموظفرن وقدرتهم على التاللر  ،وبالتالا فقد تكون أر
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 الج ء الثالث :أداع األعمال ،تم قياسه من الالل الماشأرات العشأرة التاليأةر القيأادة فأا اللأناعة ،والتطلعأات المسأتقبلية ،والأردبشك عام على المنافسة ،ونسبة النجال فا تسو الالأدمات الجدرأدة ،وأداع ونجأال أعمأال الشأركة بشأك عأام ،معأدل إنتأا
الموظف ،معدل إنتاجية العملية (الحركة) ،نمو األربال ،نمو المبيعات ،القيمة السوقية للشركة (قيمة األسهم).
وقأد تأم اسأتالدام مقيأا ليكأرت ) (Likert Scaleهي النقأا الالمسأة [ = 1غرأر مطبأ إطالاقأا = 5 ،مطبأ بشأك
ممتاز] ،وهل من أج استقلاع لراع المدرر ن فا شركات ا تلا ت المهكورة ساباقا لجمي فقرات وأبعاد المتغررات.
وتأأم ا عتمأأاد علأأى نتأأاتج التحلرأ اإلحلأأاتا الولأأفا للبيانأأات التأأا شأأملت األوسأأا الحسأأابية وا نح ارفأات المعيار أأة
لجمي محاور الدراسة والفقرات المكونة لك محور ،وتمت مراعاة التدر فا مقيا

مطب بشك ممتاز
5

محارد
3

مطب بشك جرد
4

ليكرت المستالدم كالتالار

نوعا ما
مطب
ا
2

غرر مطب إطال اقا
1

اعتمادا على ما تقدم ،ف ن قأيم األوسأا الحسأابية التأا تولألت إلرهأا الد ارسأة سأرتم التعامأ معهأا علأى النحأو انتأار
و ا
( – 3.68فما فوعر مرتف )3.67-2.34( ،ر متوس ) – 2.33( ،فما دونر منالفا) ،وهل وفاقا للمعادلة التاليةر
القيمة العليا – القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات ،أي:
)(1−5
3

=

4
3

=  1.33وههه القيمة تساوي طول الفتة.

وبذلك يكون المستوى المنخفض من 2.33 = 1.33 + 1
ويكون المستوى المتوسط من 3.67 = 1.33 + 2.34
ويكون المستوى المرتفع من 5 – 3.68

صدق أداة الدراسة:
صدق المحتوى ) :(Content Validityاعتمدت ههه الدراسة علأى ملأادر ُمتعأددة (الكتأب ،والأدور ات ،واألبحأاس

المنشورة ،ورسات الماجسترر وأطروحات الدكتو اره ،وشبكة اإلنترنت ..إلخ) من أج إعداد ا ستبانة ،ومأن أجأ تطو رهأا ،تأم
إجأراع مقأأابالت شاللأأية مأ مجموعأأة مأأن هوي ا التلأأاص فأأا األردن والكو أأت ،وبعأأد هلأ تأأم عرضأأها علأأى لجنأأة تحكأأيم

أكاديميا ومهنايا؛ للتثكد من مدى لياغة ودقة ووضول فقرات ا ستبانة.
فردا
مكونه من  13ا
ا
ثباااات أداة الدراساااة (Reliability Test) :مأأن أج أ التثكأأد مأأن اليبأأات وا تسأأاع الأأدااللا ألداة الد ارسأأة ،قأأام الباحأأس

باسأأتالدام االتبأأار كرونبأأا ألفأأا ) ،(Cronbach's Alphaحرأأس كانأأت قأأيم كرونبأأا ألفأأا لمتغر أرات الد ارسأأة وا سأأتبانة بشأأك عأأام
أعلأى مأن ( ،)% 60وهأا نسأبة مقبولأة فأا البحأوس والد ارسأات اإلدار أة ) ،(Sharabati, 2013و)،(Sharabati et. al., 2013
حرس تراوحت قيم اليبات للمتغررات ما برن (.)0.88 – 0.63

تحليل البيانات والمعالجة اإلحصائية:
بعأأد جم أ البيانأأات األوليأأة مأأن المأأدرر ن فأأا الشأأركات عرنأأة الد ارسأأة ،تأأم فرزهأأا وتأأدقيقها وادالأأال المناسأأب منهأأا فأأا

برنامج ) (SPSSاإلحلاتا إلجراع التحالر اإلحلاتية علرها.
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الجدول ()1
قيم معامالت الثبات باستخدام اختبار كرونباخ ألفا

المتغيرات
تعليم وتعلم الموظفين
خبرات الموظفين
ابتكار الموظفين وقدرتمم على التخلي
أداء شركات االتصاالت في دولة الكويت
األداة ككل

الجدول ))2
تو يع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الديموغرافية

المتغير
العمر
 29-20سنة
 39-30سنة
 49-40سنة
الجنس
ذكار
أنثاى
الشركة
يان
أوريدو
فيفا
القسم في الشركة
التسوي والمبيعات
 ITوالمندسة
الموارد البشرية والعالقات العامة
المالية
الخبرة بالسنوات
أقل من  5سنوات
 10-6سنوات
 15-11سنوات
أكثر من  15سنة
المؤهل العلمي
دبلوم وما دون
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
المجموع

التكرار

قيم معامالت الثبات
0.63
0.82
0.75
0.88
0.91

النسبة المئوية

77
39
2

65.3
33.1
1.7

89
29

75.4
24.6

41
38
39

34.7
32.2
33.1

79
8
29
2

66.9
6.8
24.6
1.7

66
44
7
1

55.9
37.3
5.9
.8

53
59
5
1
118

44.9
50.0
4.2
.8
100.0

التحليل الوصفي :قام الباحأس بفحأص جميأ الاللأاتص الديموغرافيأة (التعرفيأة) التأا يعتقأد أنهأا قأد يكأون لهأا أيأر فأا الد ارسأة،

وكأأهل ولأأف المتغرأرات مأأن الأأالل األوسأأا الحسأأابية وا نح ارفأأات المعيار أأة ،وتأأم اسأأتالدام ) (t-testللمقارنأأة اليناتيأأة ،وجأأدول تحلرأ
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عرضأا للتوز أ الأديمغرافا ألفأراد عرنأة
التبارن األحادي ) (ANOVAالتبار الاللاتص الديمغرافية (التعرفية) .و وضأح جأدول ( )2ا

الدراسة.

أخير ..قيااس األثار مان خاالل القياساات الساببية )(Causality Testر مأن أجأ فحأص الفرضأيات ،تأم اسأتالدام
و ا

ا نحأدار البسأي ) ،(Simple Regressionوا نحأدار المتعأدد التأدر جا ) (Stepwise Multiple Regressionلقبأول
أو رفأا الفرضأيات الأواردة ،واسأتالدام ا نحأدار المتأدر ) )Stepwise Regressionلترترأب الفقأرات حسأب العنلأر هي
األير األكبر فا أداع األعمال.

عرض النتائج:
تم استال ار األوسا الحسابية وا نحرافات المعيار ة للتعرل على استجابات أفراد عرنة الدراسة حولر أثر رأس المال
البشري في أداء شركات اال تصاالت في دولة الكويت  ،وفيما رلا اإلجابة عن أستلة الدراسة التاليةر
السؤال الرئيس :هل يوجد هناك أثر لرأس المال البشري في أداء شركات اال تصاالت في دولة الكويت؟
ولإلجابة عن الساال الرتي  ،تم استال ار األوسا الحسابية وا نحرافات المعيار ة للتعرل على اسأتجابات أفأراد عرنأة
المال البشري فا شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت ،والجدول ( )3روضح هل ر

الدراسة حول مستوى تطبر أر

الجدول ()3
األوساط الحسابية واال نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن

"مستوى تطبي رأس المال البشري في شركات اال تصاالت في دولة الكويت" مرتبة ترتيبا تنا ليا.
الرقم
1
3
2

المحور
تعليم وتعلم الموظفرن
ابتكار الموظفرن وقدرتهم على التاللر
البرات الموظفرن
المتوسط العام الحسابي

الوسط
الحسابي
3.47
3.43
3.29
3.40

رتضح من الجدول رقم ( )3أن األوسا الحسابية لأمستوى تطبر أر

اال نحراف
المعياري
0.69
0.76
0.81
0.64

الترتيب
1
2
3

التقدير
متوس
متوس
متوس
متوس

المال البشري فا أداع شركات ا تلا ت فا

دولة الكو ت تراوحت ما برن ( 3.47و ،)3.29حرأس حأاز المحأور علأى وسأ حسأابا إجمأالا ( ،)3.40وهأو مأن المسأتوى
المتوس  ،وقد حاز المحور رقم ( )1تعليم وتعلم الموظفرن على أعلى وس حسابا ،حرس بل ( ،)3.47وبانحرال معيأاري

( ،)0.69وهو من المستوى المتوس  ،وفا المرتبة اليانية جاع محور ابتكار الموظفرن وقدرتهم على التاللر

بوس حسابا

( ،)3.43وانحأرال معيأأاري ( ،)0.76وفأأا المرتبأأة الياليأأة جأأاع محأأور الب أرات المأأوظفرن بوسأ حسأأابا ( ،)3.29وانح أرال

أيضا.
معياري ( ،)0.81وهو من المستوى المتوس
ا

وهذا يفسر أن تطبي رأس المال البشري في أداء شاركات االتصااالت فاي دولاة الكويات كاان متوساط المساتوى مان

وجمة نظر أفراد عينة الدراسة.
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السؤال الفرعي األول :هل يوجد أثر لتعليم وتعلم الموظفين في أداء شركات اال تصاالت في دولة الكويت؟
لإلجابة عن الساال الفرعا األول ،تم استال ار األوسا الحسابية وا نحرافات المعيار ة للتعأرل علأى اسأتجابات أفأراد

عرنة الدراسة حول مستوى تطبر تعليم وتعلم الموظفرن ،والجدول ( )4روضح هل ر

الجدول ()4
األوساط الحسابية واال نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن

"مستوى تطبي تعليم وتعلم الموظفين في شركات اال تصاالت في دولة الكويت " مرتبة ترتيبا تنا ليا
الرقم
2
4
3
1

الفقرة
المالرجات عندما يعم الموظفون كفر
تحل الشركة على أفض ُ
واحد.
رتعلم الموظفون بعضهم من بعا فا مجا ت وظاتفهم المالتلفة.
تقوم الشركة بعم وتنفره برامج تدر بية مستمرة لجمي الموظفرن.
المناطة بهم.
ماهالت الموظفرن فا الشركة تتناسب م الوظاتف ُ
المتوسط العام الحسابي
رتضح من الجدول رقم ( )4أن األوسا الحسابية لأمستوى تطبرأ

الوسط اال نحراف
ي الترتيب التقدير
الحسابي المعيار
4.05

0.89

1

3.58
3.25
3.02
3.47

1.02
1.08
1.03
0.69

2
3
4

مرتف

متوس
متوس
متوس
متوس

تعلأيم وتعلأم المأوظفرن فأا شأركات ا تلأا ت فأا

دولة الكو ت تراوحت ما برن ( 4.05و ،)3.02حرأس حأاز المحأور علأى وسأ حسأابا إجمأالا ( ،)3.47وهأو مأن المسأتوى
المتوس أ  ،وقأأد حأأازت الفق أرة رقأأم ( )2علأأى أعلأأى وس أ حسأأابا ،حرأأس بل أ ( )4.05وب أانحرال معيأأاري ( )0.89وهأأو مأأن

المالرجأأات عنأأدما يعم أ الموظفأأون كفر أ واحأأد  .وفأأا
المسأأتوى المرتف أ  ،وقأأد نلأأت الفق أرة تحل أ الشأأركة علأأى أفض أ ُ
المرتبة األالررة جاعت الفقرة رقأم ( )1بوسأ حسأابا ( )3.02وبأانحرال معيأاري ( )1.03وهأو مأن المسأتوى المتوسأ  ،حرأس

نلت الفقرة على أن ماهالت الموظفرن فا الشركة تتناسب م الوظاتف المناطة بهم .
وهذا يفسر أن تطبي تعليم وتعلم الموظفين في أداء شركات اال تصاالت في دولة الكويت كان متوسط المستوى من

وجمة نظر أفراد عينة الدراسة.

السؤال الفرعي الثاني :هل يوجد أثر لخبرات الموظفين في أداء شركات اال تصاالت في دولة الكويت؟
لإلجابة عن الساال الفرعا اليانا ،تم اسأتال ار األوسأا الحسأابية وا نح ارفأات المعيار أة للتعأرل علأى اسأتجابات أفأراد عرنأة

الد ارسأأة حأأول مسأأتوى تطبرأ البأرات المأأوظفرن فأأا شأأركات ا تلأأا ت فأأا دولأأة الكو أأت ،والجأأدول رقأأم ( )5روضأأح أن األوسأأا
الحسأأابية لمسأأتوى تطبرأ

البأرات المأأوظفرن فأأا شأأركات ا تلأأا ت فأأا الكو أأت  ،تراوحأأت مأأا بأأرن ( 3.46و ،)3.09حرأأس

حأاز المحأأور علأأى وسأ حسأأابا إجمأأالا ( )3.29وهأو مأأن المسأأتوى المتوسأ  ،فقأد حأأازت الفقأرة رقأم ( )1علأأى أعلأأى وسأ

حس أأابا ،حر أأس بلأ أ ( ،)3.46وب أأانحرال معي أأاري ( )0.99وه أأو م أأن المس أأتوى المتوسأ أ  ،وق أأد نل أأت الفقأ أرة عل أأى يمتلأ أ

الموظف أأون الالبأ أرات الكبرأ أرة ف أأا مج أأا ت وظ أأاتفهم  .وف أأا المرتبأ أة األالرأ أرة ج أأاعت الفقأ أرة رق أأم ( )4بوسأ أ حس أأابا ()3.09

وبانحرال معياري ( ،)1.05وهو من المستوى المتوس  ،حرس نلت الفقرة على تحافظ الشركة على الالبرات المتراكمة مأن
أج تطو ر مهارات الموظفرن بشك مستمر .
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الجدول ()5
األوساط الحسابية واال نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن

"مستوى تطبي خبرات الموظفين في شركات اال تصاالت في الكويت" مرتبة ترتيبا تنا ليا.
الوسط اال نحراف الترتيب
الفقرة
الرقم
الحسابي المعياري
1
0.99
3.46
 1يمتل الموظفون الالبرات الكبررة فا مجا ت وظاتفهم.
2
0.96
3.36
 3موظفو الشركة محترفون فا أعمالهم بشك كبرر.
3
1.01
3.26
 2يعم الموظفون فا الشركة منه سنوات عدة.
4
 4تحافظ الشركة على الالبرات المتراكمة من أج تطو ر
1.05
3.09
مهارات الموظفرن بشك مستمر.
0.81
3.29
المتوسط العام الحسابي

التقدير
متوس
متوس
متوس
متوس
متوس

وهذا يوضح أن تطبي خبرات الماوظفين فاي أداء شاركات اال تصااالت فاي دولاة الكويات كاان متوساط المساتوى مان

وجمة نظر أفراد عينة الدراسة.

السااؤال الفرعااي الثالااث :هاال يوجااد أثاار البتكااار المااوظفين وقاادرتمم علااى التخليا فااي أداء شااركات اال تصاااالت فااي دولااة

الكويت؟

لإلجابة عن الساال الفرعا اليالس ،تم استال ار األوسا الحسابية وا نحرافات المعيار ة للتعرل على اسأتجابات أفأراد

عرنة الدراسة حول مستوى تطبر ابتكار الموظفرن وقدرتهم على التاللر فا شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت ،والجدول
( )6روضح هل ر

الجدول ()6
األوساط الحسابية واال نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن

"مستوى تطبي ابتكار الموظفين وقدرتمم على التخلي في شركات اال تصاالت في الكويت" مرتبة ترتيبا تنا ليا.
الر
قم
3
4
1
2

الوسط اال نحراف الترتيب التقدير
الفقرة
الحسابي المعياري
 1متوس
الدمات الشركة الجدردة المقدمة للسوع تفوع الالدمات المقدمة
1.03
3.64
من الشركات المنافسة األالرى.
 2متوس
0.96
3.56
يعتبر موظفو الشركة مبدعرن مقارنة بشركات ا تلا ت األالرى.
 3متوس
اع جدردة باستمرار و ناقشونها فا
يطرل موظفو الشركة اا
أفكار ولر ا
1.02
3.46
ا جتماعات.
 4متوس
0.99
الموظفون راضون عن برامج اإلبداع وتولرد األفكار فا الشركة3.05 .
متوس
0.76
3.43
المتوسط العام الحسابي
رتضح من الجدول رقم ( )6أن األوسا الحسابية لأمستوى تطبر

ابتكار الموظفرن وقدرتهم على التاللر فأا شأركات

ا تلا ت فا دولة الكو ت  ،تراوحت ما برن ( 3.64و )3.05حرس حاز المحور على وس حسأابا إجمأالا ( )3.43وهأو
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مأن المسأتوى المتوسأ  ،فقأد حأأازت الفقأرة رقأم ( )3علأى أعلأى وسأ حسأابا ،حرأس بلأ ( )3.64وبأانحرال معيأأاري ()1.03
وهأأو مأأن المسأأتوى المتوس أ  ،وقأأد نلأأت الفق أرة علأأى الأأدمات الشأأركة الجدرأأدة المقدمأأة للسأأوع تفأأوع الالأأدمات المقدمأأة مأأن
الشركات المنافسة األالرى  .وفا المرتبة األالرأرة جأاعت الفقأرة رقأم ( )2بوسأ حسأابا ( ،)3.05وانحأرال معيأاري (،)0.99
وهو من المستوى المتوس  ،حرس نلت الفقرة علىر الموظفون راضون عن برامج اإلبداع وتولرد األفكار فا الشركة .
وهااذا يفساار أن تطبي ا ابتكااار المااوظفين وقاادرتمم علااى التخلي ا فااي أداء شااركات اال تصاااالت بدولااة الكوياات كااان
متوسط المستوى من وجمة نظر أفراد عينة الدراسة.
أيضأأا اسأأتال ار األوسأأا الحسأأابية وا نح ارف أات المعيار أأة للتعأأرل علأأى اسأأتجابات أف أراد عرنأأة الد ارسأأة حأأول
كمأأا تأأم ا
مستوى أداع شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت ،والجدول ( )7روضح هل ر

الجدول ()7
األوساط الحسابية واال نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن
" مستوى أداء شركات االتصاالت في دولة الكويت" مرتبة ترتيبا تنا ليا.

الوسط
الفقرة
الر
الحسابي
قم
3.86
 3الرد على المنافسرن بشك أالالقا وارجابا.
 2سيكون للشركة دور أكبر فا المستقب مقارنة بالشركات المنافسة األالرى3.83 .
3.80
 4نسبة النجال عالية فا تسو الالدمات الجدردة للشركة.
 1تعتبر الشركة راتدة فا مجال ا تلا ت مقارنة بالشركات المنافسة
3.74
األالرى.
 9مبيعات الشركة تنمو باضطراد (ز ادة أعداد العمالع والزباتن للشركة)3.71 .
 5تعتبر الشركة بشك عام ناجحة فا أعمالها مقارنة بشركات
3.70
ا تلا ت األالرى.
3.63
 8رزداد ربح الشركة ك عام مقارنة بالشركات المنافسة األالرى.
 6معدل إنتا موظفا الشركة أعلى من معدل إنتا موظفا الشركات
3.48
المنافسة األالرى.
 7معدل إنتا ك حركة (نشا ) فا الشركة أعلى من معدل أنشطة
3.42
الشركات المنافسة األالرى.
3.38
األسهم) بشك متوال .
 10تزداد القيمة السوقية الشركة (قيمة
ُ
3.66
المتوسط العام الحسابي

اال نحراف الترتيب التقدير
المعياري
 1مرتف
0.96
 2مرتف
1.03
 3مرتف
0.83
 4مرتف
1.11
0.86

5
6

مرتف
مرتف

0.77

7
8

متوس
متوس

9

متوس

0.88
0.91
0.87
0.91
0.65

 10متوس
متوس

رتضأح مأأن الجأأدول رقأم ( )7أن األوسأأا الحسأأابية لمسأتوى متغرأأر أداع شأأركات ا تلأا ت فأأا دولأأة الكو أت تراوحأأت مأأا بأأرن

( 3.86و ،)3.38حرس حاز المحور على وس حسأابا إجمأالا ( )3.66وهأو مأن المسأتوى المتوسأ  ،فقأد حأازت الفقأرة رقأم ( )3علأى
أعلأأى وس أ حسأأابا ،حرأأس بل أ ( ،)3.86وانح أرال معيأأاري ( ،)0.96وهأأو مأأن المسأأتوى المرتف أ  ،وقأأد نلأأت الفق أرة علأأى الأأرد علأأى
المنافسأأرن بشأأك أالالقأأا وارجأأابا  .وفأأا المرتبأأة األالرأرة جأأاعت الفقأرة رقأأم ( )10بوس أ حسأأابا ( ،)3.38وانح أرال معيأأاري (،)0.91

وهو من المستوى المتوس  ،حرس نلت الفقرة على تزداد القيمة السوقية الشركة (قيمة األسهم) بشك متوال .
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وهذا يفسر أن تطبي أداء األعمال لشركات االتصاالت في دولة الكويت كان متوسط المستوى من وجمة نظر أفراد

عينة الدراسة.

اختبار الفرضية الرئيسة:
) :(H0.1ال يوجد أثر لرأس المال البشري في أداء شركات اال تصاالت في دولة الكويت عند مستوى داللة (.)α ≥0.05
التبار الفرضية الرتيسة ،تأم اسأتالدام االتبأار ا نحأدار المتعأدد التأدر جا للتعأرل علأى أيأر كأ عنلأر مأن عنالأر

المتغرر المستق

أر

المال البشري ر تعلأيم وتعلأم المأوظفرن ،والبأرات المأوظفرن ،وابتكأار المأوظفرن وقأدرتهم علأى التاللرأ ،

فا المتغرر التاب ر أداع األعمال لشركات ا تلا ت فا دولة الكو ت  ،والجدول ( )8ربرن النتاتج كالتالار

الجدول ()8

نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر عناصر رأس المال البشري في أداء شركات االتصاالت في دولة الكويت
عناصر رأس المال البشري
تعليم وتعلم الموظفرن
البرات الموظفرن
ابتكار الموظفرن وقدرتهم على التاللر

الخطأ
المعياري
.096
.081
.086

B
.112
.178
.280

Beta
.120
.222
.326

قيمة T
المحسوبة
1.162
2.193
3.255

مستوى
داللة T
.247
*.030
*.001

* هات د لة إحلاتية عند مستوى (.)α≥0.05

رتض أأح م أأن الج أأدول ( – )8وبمتابع أأة ق أأيم االتب أأار ( – )tأن المتغر أأرات الفرعي أأة التالي أأة والمتعلق أأة ب أ أ البأ أرات الم أأوظفرن ،ابتك أأار
المأوظفرن وقأأدرتهم علأأى التاللرأ  ،لهأأا تأثيرر إرجأأابا وهو د لأأة إحلأأاتية فأأا أداع شأأركات ا تلأا ت بدولأأة الكو أأت ،حرأأس بلغأأت قأأيم

( )tالمحسأأوبة ( )3.255 ،2.193علأأى الت أوالا ،وهأأا قأأيم معنويأأة عنأأد مسأأتوى د لأأة ( ،)α ≥0.05ولأأم رتبأأرن أي أيأأر ل أ تعلأأيم وتعلأأم
الموظفرن فا أداع شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت ،فقد بلغت قيمة ) ،)1.162( (tوبد لة إحلاتية أكبر من (.)α ≥ 0.05

الجدول()9
نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي )(Stepwise Multiple Regression

للتنبؤ بتوظيف أداء األعمال لشركات االتصاالت من خالل أبعاد رأس المال البشري
ترتيب دخول العناصر المستقلة في
معادلة التنبؤ
ابتكار الموظفرن وقدرتهم على التاللر
البرات الموظفرن

قيمة R2
معامل التحديد
27.2
32.2

*دالة إحلا اتيا عند مستوى ( )0.05فثق .

قيمة )(F
43.444
27.270

قيمة T
المحسوبة
3.969
2.889

مستوى الداللة
*0.000
*0.000

عند إجراع تحلر ا نحدار المتعأدد التأدر جا ) (Stepwise Multiple Regressionلتحدرأد أهميأة كأ متغرأر مسأتق
على حدة فا المساهمة فا النموه الر اضا الهي يمي أر

المال البشري بثبعاده تعليم وتعلم الموظفين ،خبارات الماوظفين،

ابتكار الموظفين وقدرتمم على التخلي  ،فا أداع شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت ،كما رتضح من الجأدول رقأم ( )9الأهي
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ربرن ترترب دالول المتغررات المستقلة فا معادلة ا نحدار ،ف ن متغرر ابتكار الموظفرن وقدرتهم على التاللر

جاع فأا المرتبأة

األولى ،وفسر ما مقداره ( )% 27.2من التبارن فا المتغرأر التأاب أداع الشأركات  ،ودالأ متغرأر البأرات المأوظفرن فأا العمأ ،

حرأأس فسأأر م أ ابتكأأار المأأوظفرن وقأأدرتهم علأأى التاللر أ

( )% 32.2مأأن التبأأارن فأأا المتغرأأر التأأاب أداع الشأأركات ،وقأأد تأأم

استبعاد تعليم وتعلم الموظفرن من معادلة التنبا ،لعدم تثيرره فا المتغرر التاب أداع شركات ا تلا ت .
الفرضية الفرعية األولى H0.1.1:ال يوجد أثر لتعليم وتعلم الماوظفين فاي أداء شاركات اال تصااالت فاي دولاة الكويات عناد

مستوى داللة (.)α ≥0.05

التبار الفرضية الفرعية األولى ،تم استالدام االتبار ا نحدار البسي للتعرل على أير تعليم وتعلم الموظفرن فا أداع
شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت ،والجدول ( )10روضح هل ر

الجدول ()10
اختبار االنحدار البسيط للتعرف على أثر تعليم وتعلم الموظفين في أداء شركات اال تصاالت في دولة الكويت
R
االرتباط
0.443

Beta
اتجاه العالقة
0.443

R2
معامل التحديد (التأثير)
0.196

قيمة )(F
28.315

الداللة
اإلحصائية
*0.000

*دالة إحلا اتيا عند مستوى ( )0.05فثق .

رتضح من الجدول ( )10أن قيمة ) (Fاإلحلاتية بلغت ( ،)28.315بمسأتوى د لأة إحلأاتية أقأ مأن ( ،)0.05ممأا
يشأأرر إلأأى وجأأود أيأأر لتعلأأيم وتعلأأم المأأوظفرن فأأا أداع شأأركات ا تلأأا ت فأأا دولأأة الكو أأت بأ أ ( ،)% 19.6وعليأأه تُأرفا

فرضأأية الع أأدم ،وتُقبأ أ الفرضأأية البدرل أأة الت أأا تأأنص عل أأى أن أأهر روج أأد هنأأا أي أأر لتعل أأيم وتعل أأم الم أأوظفرن ف أأا أداع ش أأركات
ا تلا ت فا دولة الكو ت .
الفرضية الفرعية الثانية  :H0.1.2ال يوجد أثر لخبرات الموظفين في أداء شركات اال تصاالت في دولة الكويات عناد

مستوى داللة (.)α≥0.05

التبأأار الفرضأأية الفرعيأأة اليانيأأة ،تأأم اسأأتالدام االتبأأار ا نحأأدار البسأأي للتعأأرل علأأى أيأأر الب أرات المأأوظفرن فأأا أداع
شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت ،والجدول ( )11روضح هل ر

الجدول ()11
اختبار االنحدار البسيط للتعرف على أثر خبرات الموظفين في أداء شركات االتصاالت بدولة الكويت
R
االرتباط

Beta
اتجاه العالقة

0.478

0.478

R2
معامل التحديد
(التأثير)
0.229

*دالة إحلا اتيا عند مستوى ( )0.05فثق .
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رتضح من الجدول ( )11أن قيمة ) (Fاإلحلاتية بلغت ( ،)34.408بمسأتوى د لأة إحلأاتية أقأ مأن ( ،)0.05ممأا
يشرر إلى وجود أير لالبأرات المأوظفرن فأا أداع شأركات ا تلأا ت فأا دولأة الكو أت ب أ ( ،)% 22.9وعليأه تُأرفا فرضأية
العدم وتُقب الفرضية البدرلة التا تنص على أنهر روجد هنا أيأر لالبأرات المأوظفرن فأا أداع شأركات ا تلأا ت فأا دولأة
الكو ت .

الفرضية الفرعية الثالثة  :H0.1.3ال يوجد أثر البتكار الموظفين وقدرتمم على التخلي في أداء شركات اال تصاالت

في دولة الكويت عند مستوى داللة (.)α≥0.05

التبار الفرضية الفرعية اليالية ،تم استالدام االتبار ا نحدار البسي للتعرل على أير ابتكار الموظفرن وقأدرتهم علأى
التاللر فا أداع شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت ،والجدول ( )12روضح هل ر

الجدول ()12
اختبار االنحدار البسيط للتعرف على أثر ابتكار الموظفين وقدرتمم في أداء شركات اال تصاالت في دولة الكويت
R
االرتباط
0.522

Beta
اتجاه العالقة
0.522

R2
معامل التحديد (التأثير)
0.272

قيمة )(F
43.444

الداللة
اإلحصائية
*0.000

*دالة إحلا اتيا عند مستوى ( )0.05فثق .

رتضح من الجأدول ( )12أن قيمأة ) (Fاإلحلأاتية بلغأت ( )43.444بمسأتوى د لأة إحلأاتية أقأ مأن ( ،)0.05ممأا
يشرر إلى وجود أير بتكار الموظفرن وقأدرتهم علأى التاللرأ فأا أداع شأركات ا تلأا ت فأا دولأة الكو أت ب أ (،)% 27.2
وعليأأه تُأرفا فرضأأية العأأدم وتُقبأ الفرضأأية البدرلأأة التأأا تأأنص علأأى أنأأه روجأأد هنأأا أيأأر بتكأأار المأأوظفرن وقأأدرتهم علأأى
التاللر فا أداع شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت .

مناقشة النتائج والتوصيات:
الللأأت الد ارسأأة إلأأى أن أيأأر تعلأأيم وتعلأأم المأأوظفرن فأأا أداع شأأركات ا تلأأا ت الكو تيأأة كأأان متوسأ المسأأتوى مأأن وجهأأة

نظأر أفأراد عرنأة الد ارسأة ،حرأس كانأت الشأركة تحلأ علأأى أفضأ المالرجأات حرنمأا يعمأ الموظفأون كفر أ واحأد ،باإلضأافة إلأأى
توظرأأف مسأأتويات تعلأأيمهم فأأا اسأأتفادة بعضأأهم مأأن بعأأا ،األمأأر الأأهي ررف أ مأأن مسأأتويات أداع الشأأركات عرنأأة الد ارسأأة .كمأأا
أيضأأا إلأأى أن أيأأر البأرات المأأوظفرن فأأا أداع الشأأركات كأأان متوسأ المسأأتوى مأأن وجهأأة نظأأر أفأراد عرنأأة الد ارسأأة ،حرأأس
الللأأت ا
أيبت أت النتأأاتج امأأتال المأأوظفرن الب أرات كبرأرة واحت أرافهم فأأا أداع المهأأام المناطأأة به أم ،األمأأر الأأهي يعأأزز مأأن مسأأتويات األداع فأأا
الشأأركات عرنأأة الد ارسأأة .وقأأد برنأأت النتأأاتج أن أيأأر ابتكأأارات المأأوظفرن تقأأدراتهم علأأى التاللرأ فأأا أداع شأأركات ا تلأأا ت الكو تيأأة

أيضأأا متوس أ المسأأتوى مأأن وجهأأة نظأأر أف أراد عرنأأة الد ارسأأة ،حر أس يبأأت مأأدى تفأأوع الالأأدمات الجدرأأدة لك أ شأأركة مقارنأأة
كأأان ا
أيضا.
بمنافسرها ،وكهل تحقر اإلبداع لموظفا الشركات عرنة الدراسة ،األمر الهي ررف من مستويات أداع الشركات ا

طا مأأن وجهأة نظأر أفأراد عرنأأة
أمأا بالنسأبة ألداع األعمأال فأا الشأأركات عرنأة الد ارسأة ،فقأد تبأأرن أن مسأتوى األداع كأان متوسأ ا

رجابيأا ،إضأأافة إلأأى راديأأة كأ منهأأا فأأا مجأال ا تلأأا ت ،وكأأهل نمأأو
الد ارسأأة ،حرأأس كأأان رد الشأأركات علأى منافسأأرها
أالالقيأا وا ا
ا
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مبيعأأات كأ شأأركة باضأأطراد ،األمأأر الأأهي رأأادي إلأأى ز أأادة أربأأال كأ منهأأا .وأشأأارت نتأأاتج االتبأأار الفرضأأية الرتيسأأة األولأأى لعنالأأر

معنوي أا فأأا المتغرأأر التأأاب أداع
أر المأأال البشأأري اليالي أة مجتمعأأة (التعلأأيم والأأتعلم – الالب أرات – ا بتكأأار والتاللر أ ) إلأأى أن لهأأا أيأ ااأر ا
األعمأأال ،وهل أ مأأن الأأالل جأأدول تحلر أ التبأأارن لالنحأأدار الالطأأا المتعأأدد .كمأأا أشأأارت نتأأاتج تحلر أ ا نحأأدار المتأأدر أن بتكأأار
أدرتهم علأأى التاللرأ  ،والبأرات المأأوظفرن ،األيأأر المعنأأوي فأأا المتغرأأر التأأاب األداع .برنمأأا ل أم رتضأأح وجأأود أي أيأأر معنأأوي
المأأوظفرن وقأ ا

لتعلأأيم وتعلأأم مأأوظفا الشأأركات فأأا األداع .وبرنأأت نتأأاتج االتبأأارات الفرضأأيات الفرعيأأة ال أيالس ل أ أر المأأال البشأأري وجأأود ليأأار معنويأأة
(هات د لة إحلاتية) لك منها فا المتغرر التاب أداع األعمال ،وهل من الالل تحلر ا نحدار الالطا البسي .
وهأه ه النتأاتج كانأت قأد اتفقأت مأ نتأاتج د راسأة ) (Bontis et. al., 2000و)(Seleim et. al., 2004
و) (Sutia et. al., 2013من حرس أهمية ومدى امتال واستيمار الشركات لعنالأر ومقومأات أر
قياسأأها ،كمأأا اتفقأأت الد ارسأأة مأ نتأأاتج د ارسأأة ) ،(Crook et. al., 2011مأأن حرأأس العالقأأة بأأرن أر

المأال البشأري التأا يمكأن
المأأال البشأأري واألداع،

وعلى لعرد ا تلا ت ،اتفقت نتاتج ههه الدراسة مأ د ارسأتا ) (Bin Ismail, 2005و) (Khan et. al., 2014حرأس
يبأأت وجأأود عالقأأات قويأأة وارجابي أة بأأرن أر
يعزى إلى تشابه عنالر ومقومات أر

المأأال البشأأري والقأأدرات ا بتكار أأة ،وهل أ

المأأال البشأأري واألداع ،وكأأهل بأأرن أر

المال البشري برن شركات ا تلا ت تل وشركات ا تلا ت الكو تية.

كمأا اتفقأت النتأاتج مأ د ارسأة كأ مأن ) (Seleim et. al., 2007و) (Sharabati et. al., 2010و(بأن عبأو وبوقسأري،

 )2011مأأن حرأأس وجأأود أيأأر معنأأوي لأ أأر

المأأال البشأأري فأأا األداع ،وُأأرجح هل أ إلأأى تشأأابه الم أوارد اليقافي أة والبشأأر ة العربيأأة فأأا

أيضأا مأ د ارسأتا ) (Backman et. al., 2014و) (Mgadmi and Rachdi, 2014مأن حرأس
لأناعة ا تلأا ت .واتفقأت ا

وجود تثيرر معنوي ل أر

المال البشري فا األداع ا قتلادي للشأركات عرنأة الد ارسأة .كمأا اتفقأت نتأاتج الد ارسأة مأ د ارسأة (Diez

) et. al., 2010حرس وجود عالقة إرجابية برن أر

المال البشري ونمو المبيعأات .كمأا اتفقأت نتأاتج الد ارسأة مأ د ارسأة (Wong

) et. al., 2013مأن حرأس وجأود أيأر إلدارة المأوارد البشأر ة فأا األداع التنظيمأا .كمأا اتفقأت النتأاتج مأ د ارسأتا (Al- Dujaili,
) 2012و(الكساس أأبة ،(2012 ،حر أأس كان أأت أه أأم النت أأاتج وج أأود العالق أأة م أأا ب أأرن أر

الم أأال البش أأري وا بتك أأار وفاعلي أأة العملي أأات

اإلبداعيأة .وقأد اتفقأت نتأاتج الد ارسأة الحاليأة مأ نتأاتج د ارسأة ) (Seo and Choi, 2013و) (Mappigau and M, 2013مأن
حرأأس وجأأود التأأثيررات للالب أرات الوظيفيأأة للعأأاملرن فأأا األداع .كمأأا اتفقأأت نتأأاتج الد ارسأأة م أ د ارسأأة

) Youndt, 2005من حرس وجود عالقة برن أر

(Subramaniam and

المال البشري والقدرات ا بتكار ة .كما اتفقت نتاتج هأهه الد ارسأة مأ د ارسأة كأ

مأن ) (Rosli and Sidek, 2013و) (Samad, 2013مأن حرأس التأثيرر المعنأوي لالبتكأار والقأدرة علأى التاللرأ فأا مسأتويات
أثيرر
األداع .كمأأا اتفقأأت مأ نتأأاتج د ارسأأتا ) (Sharabati, 2013و) (Sharabati and Nour, 2013حرأأس أظهأأرت النتأأاتج تأ اا
إرجابيا وها د لة معنوية ل أر المال البشري فا أداع األعمال .لكنها االتلفت م د ارسأترهما اللتأرن أظهرتأا أن لعنلأر التعلأيم والأتعلم
ا
األير المعنوي فا األداع ،برنما فا ههه الدراسة لم يكن للتعليم والتعلم األير المعنأوي فأا األداع .وقأد اتفقأت الد ارسأة مأن جهأة أالأرى

م دراسة ) (Enyi and Akindehinde, 2014من حرس ضأرورة تبيأان وتقرأيم األلأول البشأر ة فأا القأواتم الماليأة تحأت بنأد مأا
يسأأمىر األلأأول غرأأر الملموسأأة ) (Intangible Assetsفأأا المنظمأأات عرنأأة الد ارسأأة .وعلأأى لأأعرد لالأأر فقأأد االتلفأأت نتأأاتج
الدراسة الحالية م دراسة ك من (ررقا ولالرون )2011 ،و) (Hadjali, 2013حرس توللوا إلى عأدم وجأود أي عالقأة أو تأثيرر

لأ أأر

المأأال البشأأري واألداع التنظيمأأا للمنظمأأات المتناولأأة .برنمأأا االتلفأأت نتأأاتج الد ارسأأة الحاليأأة م أ د ارسأأة (Adegoke and

) Samson, 2013حرس كانت نتاتجها حول أر

جدا ،وعلى العك
المال البشري سلبية ا
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المحددات والتوصيات:
 -1إن اسأأتالدام أداة الد ارسأأة ا سأأتبانة علأأى أفأراد عرنأأة الد ارسأأة فأأا وقأأت زمنأأا محأأدد ،يعنأأا أن هأأهه الد ارسأأة سأأول تكأأون
منسوبة إلى تار خ ووقت إجراتها فق  ،وعليه رولا الباحس بعم دراسات أالأرى فأا أوقأات حقأة ،تقأي
أر

عالقأة وأيأر

لنفأا) فأا أداع تلأ الشأركات ،لمعرفأة مأدى تحقرأ مسأتوى التقأدم أو الت ارجأ فأا
المال البشأري بعنالأره (المأهكورة ا

مسأتويات األداع .وبمأأا أن هأأهه الد ارسأأة جأأرت علأأى لأأناعة ا تلأأا ت فقأ  ،فأ ن هلأ يعنأأا وجأأوب الحأأهر مأأن تعمأأيم
النتأأاتج علأأى لأأناعات أالأأرى .وعليأأه رولأأا الباحأأس بعم أ د ارسأأات أالأأرى تتنأأاول أر

الم أال البشأأري علأأى قطاعأأات

ولأأناعات أالأأرى فأأا دولأأة الكو أأت ،وهل أ مأأن أج أ مقارنأأة نتاتجهأأا م أ نتأأاتج الد ارسأأة الحاليأأة .وبمأأا أن هأأهه الد ارسأأة

أيض أا .وعليأأه ُرولأأى بعم أ د ارسأأات
ُ
طبقأأت فأأا دولأأة الكو أأت ،ف أ ن تعمأأيم نتاتجهأأا علأأى الأأدول األالأأرى رتطلأأب الحأأهر ا
أالرى مشابهة فا الوطن العربا ،تقي

العالقة واألير ما برن أر

المال البشري وأداع األعمال فا لناعات مالتلفة.

إرجاب أا ف أأا
 -2رنبغأأا لشأأركات ا تلأأا ت المعنيأأة ،ا لتفأأات جرأ اأدا وتعز أأز عنلأأر التعليم والأأتعلم لموظفرهأأا ممأأا سأأراير
ا
تحسرن مستويات األداع فرها ،وهل من الالل التعرل على نقا الضعف الحرجة المتعلقة بالتعليم والتعلم.
طرع المناسأبة لقيأا
 -3كما رنبغا لشركات ا تلا ت المعنية ،ضرورة تطو ر ال ُ

مأدى فاعليأة وكفأاعة أر

المأال البشأري

 -4رنبغا لشركات ا تلا ت المعنية ،ا هتمأام ب لأدار التقأار ر السأنوية والقأواتم الالالأة المتضأمنة لأ أر

المأال البشأري

فرها.
فرها.
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المراجع
:أوال – مراجع باللغة العربية
المال الفكري فا فاعلية العمليات اإلبداعية فا شركات ا تلا ت
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The Relationship between Human Capital and Telecommunication
Industry Organizations’ Business Performance:
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ABSTRACT
The purpose of the study is to investigate the influence of Human Capital (HC) on
Telecommunication Industry (TI) organizations’ Business Performance (BP), through
examining the managers’ perceptions regarding significance and potential use of HC
indicators to leverage TI organizations’ BP.
The study was considered as a causality study, it investigated the effect of independent
variables: Learning and Education, Experience and Expertise, and Innovation & Creation on
dependent variable i.e. TI organizations’ BP.
The study surveyed the managers working at the TI organizations. To approach the aim
of the study, practical data were used in the empirical analysis collected from 118 managers
out of 500 managers, by means of a questionnaire. Several statistical techniques are used.
The results of the study indicated a positive significant Impact of HC on TI
organizations’ BP. Through having a stronger HC within TI organizations, the managers can
manage and leverage the present HC to achieve further performance improvement in the
future.
The results also indicated that the managers in TI organizations were almost similar in
their preference of the Innovation & creation, followed by Experience & expertise. Such
results suggest that there is a need to adopt a more comprehensive approach to manage all the
three types of HC together.
However, the Innovation & creation indicators are the most important indicators to
distinguish the organizations from one another, followed by experience & expertise, while
still they have a lot of work to improve Learning and Education.
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أثر تمهيد الدخل في العوائد السوقية

ألسه الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

*

د .محمد أحمد فريحات

أستاذ المحاسبة المساعد

المشرف على قسم نظم المعلومات اإلدارية
كلية األعمال بمحافظة الكامل
جامعة الملك عبد العزيز

المملكة العربية السعودية
ملخص:
ته دف ه ذا الدراس ة ل ى التع رف عل ى م دى انتش ار تمهي د ال دخل ف ا الش ركات المدرج ة ف ا الس وا المالي ة الس عودية
(ت داول) ،والت ا تنتم ا ل ى قط اع االس ت مار الص ناعا وقط اع الزراع ة والص ناعات الغذائي ة ويعتب ر اله دف األساس ا له ذا
الدراسة التعرف على أ ر تمهيد الدخل فا العوائد السوقية ألسهم تلك الشركات ،باإلاضافة لى قياس أ ر حج م الش ركة ون وع
القط اع عل ى ممارس ة تمهي د ال دخل وق د أجري ت ه ذا الدارس ة عل ى عين ة مكون ة م ن ( )21ش ركة م ن قط اع االس ت مار

الص ناعا وقط اع الزراع ة والص ناعات الغذائي ة المدرج ة ف ا الس وا المالي ة الس عودية (ت داول) ،للفت رة الممت دة م ن ع ام
()2012-2008
وتم استخدام نموذج ) (Eckel, 1981من أجل تصنيف الشركات الممهدة وغي ر الممه دة ل دخلها ،ولقي اس ال دخل ،ت م اعتم اد
أربع ة مق اييس لل دخل وه ام مجم ل ال ربح ،وص افا ال ربح التش غيلا ،وص افا ال ربح قب ل الاض ريبة ،وص افا ال ربح ،وت م اس تخدام
متوسط جمالا الموجودات للتعبير عن حج م الش ركة ،وت م اس تخدام االختب ارات الوص فية ،باإلاض افة ل ى اختب ار ) (T testواختب ار

بيرسون واختبار االنحدار المتعدد

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية الشركات السعودية التا تنتما لى هذين القطاعين محل الدراسة تمهد دخلها فا

جمي م م ش رات قي اس ال دخل األربع ة وبنس ت مختلف ة ،كم ا أظه رت الدراس ة أن ال توج د ف روا ذات دالل ة حص ائية ب ين
القط اعين ف ا ممارس ة تمهي د ال دخل باس ت نام م ش ر ص افا ال ربح التش غيلا ،وك ذلك أظه رت نت ائج الدراس ة أن توج د ف روا

ذات داللة حصائية بين حجم الشركات الت ا تمه د ال دخل وحج م الش ركات الت ا ال تمه د ال دخل ،وال يوج د ف روا ذات دالل ة
حصائية بين تمهيد الدخل والعوائد السوقية ألسهم شركات قطاع االس ت مار الص ناعا وش ركا ت قط اع الزراع ة والص ناعات

الغذائية

الكلمات الدالة :تمهيد الدخل ،العوائد السوقية لألسهم ،حجم الشركة ،نوع القطاع
*

تم تسلم البحث فا أغسطس  ،2014وُقبل للنشر فا نوفمبر 2014
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المقدمة:
ن الهدف األساسا من عداد القوائم المالية هو أن تم ل هذا القوائم بشكل عادل وبما يتماشى مم المب ادئ المحاس بية
المقبولة عموما – المركز المالا ونتائج التشغيل ،وغير ذلك م ن التغي رات ف ا المرك ز الم الا ) ،(Belkaoui, 2004ويتف

المحاسبون عموما على أن المحاسبة نشاط خدما ينتج مجموعة من التقارير المالية تعدها اإلدارة ،وتتاضمن معلومات مالية
وم ن ه م خارجه ا
كمي ة تس اعد األط راف المهتم ة بتل ك التق ارير م ن داخ ل الوح دة المحاس بية (اإلدارة بجمي م مس توياتها)َ ،
وخارجه ا (مس ت مرون ،دائن ون ،ع املون ،حكوم ة) – ف ا اتخ اذ الق اررات بغ رض تنمي ة اس تخدام الم وارد ل ديها ،وس وام أكان ت
منشأة األعمال تهدف لى تحقي الربح أو ال تسعى لى تحقي الربح (حنان ،)2003 ،ويتطلت معيار المحاس بة ال دولا رق م
( )1م ن دارة منش ئات األعم ال وج وت ع رض الق وائم المالي ة بش كل ع ادل ،بحي ث تعب ر بش كل ص ادا ع ن أ ر األح داث

والعمليات التا مرت بها المنشأة كما ينص ه ذا المعي ار عل ى اض رورة أن تك ون الق وائم المالي ة قابل ة للفه م م ن قب ل مس تخدما
القوائم المالي ة ،وتتص ف بالمالمم ة والمو وقي ة حت ى تك ون مفي دة ف ا عملي ة اتخ اذ الق اررات االقتص ادية لمس تخدما ه ذا الق وائم

وهناك مجموعة من المبادئ والمعايير المحاسبية التا على الشركة االلتزام بها من أجل عداد الق وائم المالي ة ،ولك ن كم ا ه و
معل وم ف ا الحي اة العملي ة أن يوج د هن اك تع دد ل بعض المعالج ات المحاس بية ،وه ذا يعط ا حري ة ل إلدارة ف ا االختي ار بينه ا

بشرط أال يو ر ذلك فا خاصية المقارنة ،ومن هنا تأتا اضرورة ال بات فا تطبي تلك المعالجات بش كل اب ت ب دون تغيي ر

والسماح لمنشآت األعمال بذلك يتيح له ا أن تم ارس بع ض الممارس ات ،م ل دارة األرب اح أو تمهي د األرب اح ونري د ف ا ه ذا
الدراس ة تس ليط الاض وم عل ى تمهي د األرب اح ،فق د نظ ر ) (Belkaoui, 2004ل ى تمهي د األرب اح عل ى أن يب دو محاول ة ألن

تكون األرباح طبيعية من أجل تحقي مستويات مرغوبة من األرباح ،وهذا الرغب ة تك ون بع دم وج ود تف اوت ب ين ه ذا األرب اح
م ن فت رة مالي ة لفت رة مالي ة أخ رى ،وق د ب ين ) (Gordon, 1964أن دارة الش ركات (أو مجل س اإلدارة) يكون ون متحمس ين
لتمهيد الدخل بافتراض استقارر الدخل ومعدالت النمو مفاضلة أك ر من عدم استقاررها
وته دف الش ركات م ن ممارس ة تمهي د ال دخل تحقي

من افم مرتبط ة بالاض ريبة ،أو تحفي ز المس ت مرين باالس تمارر ف ا

است ماراتهم فا الشركة ،أو استقطات مست مرين جدد ،حيث ن استقارر األرباح بالنسبة للمست مرين هو م شر جيد ومرغ وت
ب

لك ن يج ت اإلش ارة ل ى أن ه ذا الممارس ات اتس عت ف ا اآلون ة األخي رة ،وازدادت بش كل كبي ر م ن قب ل دارة الش ركات،

وكانت من األسبات التا أدت لى حدوث انهيارات فا الشركات فا أمريكا وأوروبا نتيجة للتالعت بدخولها

مشكلة الدارسة:
يمك ن تلخ يص مش كلة الدراس ة ف ا تحلي ل تمهي د ال دخل ف ا ش ركات قط اع االس ت مار الص ناعا وقط اع الزراع ة
والصناعات الغذائية المدرجة ف ا البورص ة الس عودية ،وأ ر ذل ك عل ى العائ د الس وقا للس هم ،وبن ام عل ى ذل ك يمك ن ص ياغة
مشكلة الدراسة باألسئلة التاليةم
 -1هل تمارس شركات قطاع االست مار الصناعا وشركات قطاع الزراعة والصناعات الغذائية تمهيد الدخل؟
 -2هل يوجد أ ر لنوع القطاع على ممارسة تمهيد الدخل؟

 -3هل يوجد أ ر لحجم الشركة على ممارسة تمهيد الدخل؟
 -4هل يوجد أ ر لسلوك تمهيد الدخل على العوائد السوقية لألسهم؟
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أهمية الدراسة:
ت أتا أهمي ة ه ذا الدراس ة م ن أهمي ة ج ودة المعلوم ات المحاس بية ،وحي ث ن م ن عناص ر ج ودة المعلوم ة المحاس بية
تمهي د األرب اح ،وترم ا ه ذا الدراس ة ل ى التع رف عل ى م دى وج ود ه ذا الظ اهرة ف ا قط اع األعم ال الس عودي ،حي ث تس عى
الشركات لى ظهار نوع من االستقارر ف ا مس تويات األرب اح ل ديها ،وذل ك لتحقي ع دة أه داف ،م ن أهمه ا بق ام المس ت مرين
الحاليين واستقطات مست مرين جدد ،حيث ن تذبذت األرباح من فترة مالية ألخرى غير مرغوت في فا قطاع األعمال

أهداف الدراسة:
 -1بي ان م دى انتش ار ظ اهرة تمهي د ال دخل ل دى ش ركات قط اع االس ت مار الص ناعا وش ركات قط اع الزراع ة والص ناعات
الغذائية
 -2بيان أ ر نوع القطاع الذي تنتما ل الشركة فا ممارسة عملية تمهيد الدخل
 -3التعرف على أ ر حجم الشركة فا عملية تمهيد الدخل

 -4التع رف عل ى أ ر تمهي د ال دخل ف ا العوائ د الس وقية ألس هم ش ركات قط اع االس ت مار الص ناعا وش ركات قط اع الزراع ة
والصناعات الغذائية

فرضيات الدارسة
من أجل تحقي أهداف الدراسة تمت صياغة الفراضيات التاليةم
 -1توج د ف روا ذات دالل ة حص ائية ب ين تمهي د ال دخل ف ا ش ركات قط اع االس ت مار الص ناعا وتمهي د ال دخل ف ا ش ركات
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 -2توجد فروا ذات داللة حصائية بين حجم الشركات التا تمهد الدخل وحجم الشركات التا ال تمهد الدخل

 -3توجد فروا ذات داللة حصائية بين تمهيد الدخل والعوائد السوقية لشركات قط اع االس ت مار الص ناعا وش ركات قط اع
الزراعة والصناعات الغذائية

اإلطار النظري:
تناولت دراسات عديدة مفهوم تمهيد الدخل بالدراسة والتحليل ،فقد عرف ) (Ashari et al., 1994مفه وم تمهي د ال دخل

بأن عم ل متعم د م ن قب ل دارة المنش أة ألغ راض تخف يض تقلب ات ال دخل ،وذل ك باس تخدام أدوات محاس بية معين ة ،كم ا أش ارت
دراس ة ) (Mathews, 1991ل ى أن تمهي د ال دخل ه و عب ارة ع ن مجموع ة م ن اآللي ات الت ا تق وم بتخف يض األرب اح ف ا
الفترات التا ترتفم فيها بشكل مالحً وزيادتها فا الفترات التا تنخفض فيها بشكل كبي ر ،كم ا عرف )(Beidleman, 1973

بأن محاولة مقصودة لتخفيض التقلبات فا مستوى األرباح الحالية لكا تظهر بمستواها الطبيعا للشركة

وقد حددت مجموعة من الدراسات السابقة دوافم اإلدارة نحو تمهيد الدخل ،فدراسة ) (Gordon, 1964أظهرت أن من
دوافم اإلدارة نحو تمهيد الدخل هو زيادة درجة األمان ال وظيفا وزي ادة مع دل النم و ف ا ال دخل ودرج ة راض ا ح املا األس هم ع ن
أدام المنشأة ،أما دراس ة ) (Beidleman, 1973فق د أش ارت ل ى أن دواف م تمهي د ال دخل تتم ل ف ا تحقي اتج اا مس تقر م ن
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الدخل للمساهمين ،مما ي دي لا زيادة القيمة السوقية للمنشأة فا األجل الطوي ل ،وبالت الا تحقي مص لحة الم الك أم ا دراس ة
) (Barnea et al,. 1976فقد بينت أن من أهم دوافم اإلدارة لتمهيد الدخل هو زيادة قدرة مستخدما القوائم المالية علا التنب

بالتدفقات النقدية المستقبلية وزيادة ال قة فا هذا التنب

وقد بين (البارودي )2001 ،أن أهداف تمهيد الدخل تتم ل فام
 -1دعم ال قة لدى المساهمين باعتبارهم أصحات المصلحة الرئيسة فا المنشأة ،وال يتم ذلك ال من خالل الحفاظ على مستوى
أسعار األسهم فا سوا األوراا المالية فا حالة يجابية ونشطة ،وهذا يم ل انعكاسا لمدى القدرة الربحية للمنشأة م ن خ الل
أسعار األسهم فا السوا.

 -2دعم موقف المنشأة التفاواضا ف ا عملي ات االقت راض ،حي ث يتطل ت األم ر عن د اللج وم ل ى االقت راض س وام م ن البن وك أو
بإصدار قرض سندات أن تتوافر فا المنشأة خاصيتان مهمتان ،هما النتائج الجيدة والمراكز المالية السليمة
 -3دعم موقف المنشأة فيما يعرف باألعبام والتدخالت الحكومية اضريبيا وسياسيا

أنواع تمهيد الدخل:
ب ين (جهم انا )2001،أن هن اك ن وعين مختلف ين لتمهي د ال دخل :أوال -التمهي د الطبيع ا حي ث ين تج م ل ه ذا الن وع م ن

التمهي د بش كل طبيع ا ودون ت دخل م ن اإلدارة ،وذل ك م ن خ الل طبيع ة أعم ال الش ركة الت ا تتس م ف ا ه ذا الحال ة باالس تقارر.
و انيا -التمهيد المقصود ،ويتم هذا النوع من التمهيد بشكل متعمد أو مقصود من قب ل دارة الش ركة ،وذل ك ع ن طري اس تخدام
أح د أس لوبين ،وهم ام التمهي د الحقيق ا ،ال ذي يح دث عن دما تتخ ذ اإلدارة اإلج رامات الت ا تراه ا مناس بة لهيكل ة األنش طة
االقتصادية للم سسة بطريقة ت دي لى نتاج دخل ممهد ،بمعنى آخر هو ناتج من تغيير الم ديرين لألح داث االقتص ادية لتولي د
اإلي راد والتمهي د المص طنم ،وال ذي يح دث عن دما تتالع ت اإلدارة ف ا تغيي ر توقي ت االعت راف بال دخل م ن خ الل المعالج ات
المحاسبية

أساليب وأدوات اإلدارة في تمهيد الدخل:
يوجد فا الحياة العملية أدوات ووسائل ع دة تس تخدمها اإلدارة لتمهي د ال دخل ،فق د ب ين ) (Copeland, 1968أن دارة
الش ركات تلج أ ل ى وس ائل تمهي د ال دخل الت ا تتص ف بالخص ائص التالي ةم أوال -أال يترت ت عل ى تمهي د ال دخل الت زام المنش أة
بتصرف معين فا المس تقبل ،كم ا ال ينبغ ا لوس ائل التمهي د وأدوات الفعال ة الخ روج ع ن مب دأ االتس اا أو المما ل ة ف ا اس تخدام
األس اليت والطرائ المحاس بية .اني ا -أن يك ون التمهي د مبني ا ف ا الغال ت عل ى ممارس ة الحك م الشخص ا ،وملتزم ا بالمع ايير

المحاسبية المتعارف عليها محليا أو دوليا ،وأال ت دي الطرائ المتبعة فا التمهيد لى رغام اإلدارة للكش ف ع ن حقيق ة تالعبه ا

بواضوح ،مما يقود لى أن يصدر مدق الحسابات الخارجا تقريار متحفظ ا ال ا -أن ت دي وس يلة التمهي د ل ى تح ول ج وهري

للفروا وللتغيرات الحاصلة فا الدخل من س نة ل ى أخ رى ،وبمعن ى آخ ر حت ى يك ون التمهي د فع اال ،يج ت أن يتص ف بالمادي ة،
أي تكون ل أهمية نسبية .رابع ا -أال تتطل ت وس يلة التمهي د عملي ة محاس بية حقيقي ة وقع ت م م أط راف اني ة ،ولك ن تك ون فق ط

بإعادة تصنيف ألرصدة الحسابات الداخلية
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الدراسات السابقة:
أولا -الدراسات العربية:
دراسةةةة (الشةةةيوا والعل ونةةةةا  ،)2007والت ا حاول ت تقي يم أدام األس هم ف ا الش ركات المدرج ة ف ا بورص ة عم ان

باستخدام نموذج خط سوا الورقة المالية ،واستخدمت الدراسة بيانات العائد الشهري ل  82ش ركة مدرج ة ف ا بورص ة عم ان،

والت ا تع د م ن البورص ات الناش ئة ،خ الل الفت رة م ن ك انون انا (ين اير)  1996وحت ى آت (أغس طس)  ،2004بع د أن ت م

تطبي

اختب ار ال ذي بين ت نتائج تحق

ش رط االس تقرار وأواض حت نت ائج ه ذا الدراس ة – ف ا المتوس ط – أن الش ركات

المدرجة فا بورص ة عم ان مس عرة ب أك ر م ن قيمته ا الحقيقي ة وباإلاض افة ل ى ذل ك بين ت الدراس ة أن قط اع البن وك ك ان م ن
أفاضل القطاعات أدام ،حيث أسعار أسهم بأقل ) (ADFجذر الوحدة لالستقاررية باستخدام ديكا-فوار من قيمت الحقيقية

وفا المقابل كان قطاع التأمين من أس وأ القطاع ات م ن حي ث ن أس عار أس هم مس عرة ب أكبر م ن قيمته ا الحقيقي ة ،وبالت الا
تب ين ه ذا الدراس ة أنه ا ت دعم الفراض ية القائل ة ن أس عار أس هم الش ركات المس اهمة المدرج ة ف ا بورص ة عم ان غي ر مس عرة
بشكل عادل ومن وجهة نظر المست مرين فإن عدم كفامة البورصة تعنا أن مكانية تحقي أرب اح غي ر عادي ة أم ر محتم ل،
وبالنتيجة فإن كفامة بورصة عمان محل للتسا ل

دراسةةةة (المهنةةةديا وصةةةيا ا  ،)2007وه دفت ل ى معرف ة م دى تلبي ة المعلوم ات ال واردة ف ا التق ارير المالي ة الس نوية

الحتياج ات المس ت مرين ،وقي اس مس توى اإلفص اح المحاس با ف ا ه ذا التق ارير تمهي دا لمعرف ة م دى ت أ ير بع ض المتغي رات ف ا
مستوى اإلفص اح ،وك ذلك دراس ة العالق ة ب ين مس توى اإلفص اح المحاس با وب ين نس بة التغي ر ف ا أس عار األس هم للم دة المحيط ة
بت اريخ ص دار التق ارير والعالق ة ب ين مس توى اإلفص اح والقيم ة الس وقية لألس هم ف ا ت اريخ ص دار ه ذا التق ارير ،كم ا ه دفت
الدراس ة ل ى معرف ة م دى ت أ ير م ش رات أدام الش ركات (العائ د عل ى الس هم بع د الاض ارئت ،العائ د الم وزع للس هم) ف ا العالقت ين
السابقتين وهدفت الدراسة – أياضا – لى بيان مدى التواف بين مستوى فصاح الشركات عن بنود المعلومات واألهمي ة النس بية
له ا كم ا أب داها المس تجيبون ولتحقي أه داف الدراس ة ت م تص ميم اس تبانة اض مت ( )156بن دا م ن البن ود المتوق م اإلفص اح عنه ا

ف ا التق ارير المالي ة الس نوية المنش ورة ،ت م توزيعه ا عل ى عين ة بل غ حجمه ا ( )65م ن الوس طام والمحلل ين الم اليين والمس ت مرين،
وعق ت تحدي د األهمي ة النس بية لك ل بن د وارد ف ا االس تبانة ت م س قاطها عل ى التق ارير المالي ة الس نوية للش ركات المس اهمة العام ة
الص ناعية األردني ة تمهي دا لقي اس مس توى اإلفص اح له ذا الش ركات ،وبن ام عل ى ذل ك ت م رب ط مس توى اإلفص اح المحاس با ف ا
التقارير المالية لهذا الشركات بمتغي ارت الدراسة األخرى وتوصلت الدراسة لى مجموعة من النتائج ،أهمهام ن هناك توافق ا ب ين

مس توى فص اح الش ركات ع ن بن ود المعلوم ات ف ا تقاريره ا الس نوية وب ين األهمي ة النس بية له ذا البن ود ،ووج ود عالق ة طردي ة
موجبة بين مستوى اإلفصاح فا التقارير المالية وبين جمالا األصول وحجم المبيعات السنوية وعدد المساهمين ،وهن اك عالق ة
ذات دالل ة حص ائية ب ين مس توى اإلفص اح ف ا التق ارير المالي ة وأس عار األس هم الس وقية ف ا ت اريخ نش ر ه ذا التق ارير ،وأن ه ذا

العالقة تختلف باختالف م ش ارت األدام المتم لة فا العائد على السهم والعائد الموزع للسهم
دراسة (الخداشا والعباديا )2005ا وهدفت لى تحديد أهمية العائد لى حقوا المساهمين كنسبة مستندة ل ى أس اس

االستحقاا ،والتدفقات النقدية لى حقوا المساهمين كنسبة مستندة لى األساس النقدي ،فا اختب ار الواض م الم الا للش ركات
الصناعية وانجازاتها المالية كما هدفت ل ى قي اس عالق ة العائ د المحاس با ل ى حق وا المس اهمين ،وعالق ة الت دفقات النقدي ة
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ل ى حق وا المس اهمين بالقيم ة الس وقية للس هم ولتحقي

ه ذا اله دف ت م اختب ار ت أ ير س لوك العائ د المحاس با المس تند ل ى

أس اس االس تحقاا ،وس لوك الت دفقات النقدي ة المس تندة ل ى األس اس النق دي عل ى س لوك القيم ة الس وقية للس هم ل دى قط اع

الش ركات الص ناعية المس اهمة العام ة األردني ة والختب ار العالق ات المفتراض ة غط ت الدراس ة  26ش ركة ص ناعية مس اهمة
عامة مدرجة فا بورصة عمان لألوراا المالية لع ام  2002س ب تأسيس ها ع ام  ،1993وت م الت داول ف ا أس همها لم دة عش ر
سنوات ،من عام  1993حتى عام  2002ولقد تم بنام نماذج الختبار العالقات بين المتغي رات لجمي م الش ركات ،وذل ك م ن
خالل اختبار الطبيعة السلوكية للمتغيرات وخلصت الدراسة لى وجود عالقة ذات داللة حصائية بين العائد المحاسبا ل ى

حق وا المس اهمين والقيم ة الس وقية للس هم ،ووج ود عالق ة ذات دالل ة حص ائية ب ين الت دفقات النقدي ة ل ى حق وا المس اهمين
والقيمة السوقية للسهم ،كما أظهرت النتائج أن هذا العالقة األخيرة ذات ارتباط ودرجة معنوية أفاضل من العالقة األولى
دراسةة (قرعةا،ا )2005ا وه دفت ل ى التع رف عل ى م دى وج ود ظ اهرة تمهي د ال دخل ف ا الش ركات الص ناعية األردني ة ،وال ى

تحديد العوامل التا ت ر على توج اإلدارة نح و س لوك تمهي د ال دخل عل ى عين ة مكون ة م ن  53ش ركة مدرج ة ف ا بورص ة عم ان .وق د
توص لت الدراس ة ل ى نت ائج ك ان أهمه ا أن ظ اهرة تمهي د ال دخل ش ائعة ل دى الش ركات الص ناعية األردني ة ،وكان ت نس بة تمهي د ص افا
الدخل قبل الاض ريبة ه ا األعل ى ،حي ث بلغ ت ( ،)%60.4تلته ا نس بة ص افا ال ربح التش غيلا ( ،)%54.4وأخي ار نس بة ص افا ال دخل
()%43.4
دراسةةة (الفض ةلا )2001ا وه دف ل ى معرف ة أ ر األرب اح المحاس بية عل ى العوائ د الس وقية لألس هم ،وأجري ت الدراس ة

على  26شركة صناعية مسجلة فا سوا بغداد لألوراا المالية ،وتوصلت الدراسة لى أن نسبة أقل من ( )%10من التغير
فا العوائد السوقية السهم الشركات المساهمة العراقية تعزى لى حصة السهم من األرباح

دراسة (الدبعيا وأبو نصارا )2000ا وهدفت لى اختب ار م دى مالمم ة اس تخدام نس بة ال ربح ل ى الس عر (معك وس نس بة

الس عر ل ى ال ربح) المحتس بة ف ا بداي ة ناف ذة الدراس ة ،لتحس ين عالق ة العوائ د الس وقية لألس هم باألرب اح ف ا بداي ة ناف ذة الدراس ة

واستخدمت الدراسة عينة مم لة من الشركات المساهمة العامة المدرجة فا بورصة عمان لقطاعا الصناعة والخ دمات ،وغط ت
الدراسة الفترة الزمنية الممتدة ب ين األع وام  ،1996-1988وبل غ ع دد المش اهدات خ الل فت رة الدراس ة ( )327مش اهدة وأظه رت
نتائج الدراسة أن نسبة الربح لى السعر تعكس طبيع ة عناص ر األرب اح ،م ن حي ث كونه ا ع ابرة أو دائم ة ،وتعك س أياض ا م ا ذا

ك ان الماض مون المعلوم اتا لألس عار أغن ى م ن الماض مون المعلوم اتا لألرب اح وتوص لت الدراس ة ل ى أن تنفي ذ نم وذج عالق ة
العوائ د باألرب اح بن ام عل ى نس ت ال ربح ل ى الس عر ي دي ل ى تحس ين الق وة التفس يرية للنم وذج بنس بة  ،%148ومعام ل اس تجابة

بنسبة  ،%126وذلك بالمقارنة مم نت ائج النم وذج دون أخ ذ نس ت ال ربح ل ى الس عر بع ين االعتب ار وتعتب ر ه ذا النت ائج مالئم ة
لفائدتها وأهميتها للمتخصصين والباح ين ولتطبيقاتها العملية للمست مر والمقرض على حد سوام

ثانيا -الدراسات األجنبية:
ا
دراسةةة )(Lassaad and Khamoussi, 2013ا وه دفت ل ى دراس ة العالق ة ب ين التق ارير البيئي ة للش ركات وتمهي د

الدخل الذي تقوم بها الشركات المدرجة فا بورصة باريس واستخدمت تمهيد الدخل كم شر لج ودة األرب اح باعتب ارا مرغوب ا في

من قبل المس ت مرين ،وت م قي اس التق ارير البيئي ة ع ن طري م ش ر يحل ل عناص ر الق انون الفرنس ا ،والنظ ام االقتص ادي الجدي د،
والمي اا العالما ،ومعايير اإلبال،غ ،وتحدي ات فا مجال الحماية البيئية وأظهرت الدراسة عالقة يجابية بين المتغيرين
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دراسةةةة ) (Attia, 2012ا والت ا بح ت ف ا طبيع ة ا لتفاع ل ب ين تمهي د ا ل د خ ل وا ل تح وط وت أ ي ر ا ل حاكمي ة

ا ل م سسة ع ل ى هذا ا لتفاع ل واستخ دمت ا ل دراسة نموذج ا لمعا دالت ا ل محاكاة ع ل ى أساس نموذج )(Barton, 2001

ونموذج ) (Pincus and Rajgopal, 2002الختبار فراضيات الدراسة ،وهذا النموذج يجمم ب ين معظ م المتغي رات الت ا
ت تحكم ف ا حقيق ة أدوات تمهي د ال دخل ووس ائل دارة المخ اطر التش غيلية وخالف ا للتوقع ات ،بين ت النت ائج أن التالع ت
المحاس با والمش تقات تتكام ل م م أدوات تمهي د ال دخل ،كم ا بين ت الدراس ة أن أدوات التح وط – م م وج ود حاكمي ة م سس ية

جيدة – ت دي لى انخفاض تمهيد الدخل فا الشركات
دراسةةة ))Kangarlouei et al., 2012ا وه دفت ل ى معرف ة ت أ ير تمهي د ال دخل عل ى ج ودة األرب اح المعلن ة

للشركات التا انهارت فا بورصة طهران  TSEخالل فترة سبم سنوات من عام ( ،)2010-2004وتم استخدام نم وذج
) ،(Dechow & Dichev, 2002ونم وذج ) ،(Richardson et al, 2004وتمهي د ال دخل ف ا مس تويات مختلف ة (ال دخل قب ل
الفوائ د والاض رائت ،وال دخل التش غيلا ،وص افا ال دخل) باس تخدام أس لوبين لتمهي د ال دخل ،األول حقيق ا واآلخ ر مص طنم وكان ت نتيج ة

فحص فراضيات الدراسة الرفض لكال األسلوبين وفا كل مستويات الدخل ،على عك س معظ م الدراس ات الت ا أجري ت ف ا أج زام أخ رى

م ن الع الم ،وك ذلك أظه رت النت ائج أظه رت اض عف االرتب اط ب ين المتغي رات ،وه ذا يظه ر أن اله دف عن د م درام الش ركات المنه ارة ه و
التالعت باألرباح والخسائر من أجل الحفاظ على الشركات فا سوا رأس المال ،ومنم انهيار القيمة السوقية لهذا الشركات

دراسةة ))Das et al, 2012ا والت ا أواض حت أن مفه وم ومش روعية تمهي د ال دخل يحم الن ك ي ار م ن الج دل ف ا

مجال المحاسبة ،ويتم ذلك ليتناست مم متطلبات الشركات عن دما تري د اإل فص اح ع ن نتائجه ا المالي ة وتب ين الدراس ة أن

يوجد العديد من األدوات المس تخدمة لتمهي د ال دخل ،منه ا التح وط للخس ائر ،ألن ال ينط وي علي ت دف نق دي ،يعتب ر أداة
محتملة لتمهيد الدخل وتأتا هذا الدراسة كمحاولة لدراسة سلوك الش ركات (قط اع البن وك) ف ا الهن د وتب ين الدارس ة أن

يوج د تمهي د لل دخل ف ا الش ركات الهندي ة والت ا تفتاض يها المتطلب ات التنظيمي ة ،وأس عار األس هم ،واأله م م ن ذل ك األدام
المستمر وأظهرت الدراسة أن س لوك تمهي د ال دخل ف ا قط اع البن وك المس اهمة يختل ف كلي ا ع ن قط اع البن وك الخاص ة،
حيث ن مخصصات الخسائر فا قطاع البنوك المساهمة أعلى من قطاع البنوك الخاصة
دراسةة ))Almeida et al., 2012ا وه دفت ل ى التحق م ن ج انبين م ن جوان ت المعلوم ات المحاس بية الت ا ت رتبط بممارس ة

تمهيد الدخل والتحفً المش روط ،وتواض ح الدراس ة – نظري ا – أن غالبي ة الش ركات تم ارس تمهي د ال دخل باس تخدام المس تحقات م ن أج ل
التخفي ف م ن التذب ذت باألرب اح واس تخدمت الدراس ة نم وذج ) (Eckel, 1981لتص نيف الش ركات ممه دة لل دخل وغي ر ممه دة لل دخل،

ونموذج ) (Basu, 1997لتحديد وجود التحفً المشروط فا كل شركة ومن أجل أن تك ون النت ائج أك ر ق وة ،ف إن الدراس ة قام ت بأخ ذ
عينة تك ون م ن العوائ د الس وقية الس نوية لألس هم م ن ش هر آذار (م ارس) وحت ى ش هر ك انون أول (ديس مبر) ،ووج دت الدراس ة أن تمهي د

الدخل فا الشركات التا تسيطر عليها العائالت أقل من فا الشركات التا ال تسيطر عليها العائالت
دراسةة ))Balli et al., 2009ا والت ا ط ورت منهجي ة لدراس ة تمهي د ال دخل ال دولا ،وربط وا ب ين االحتف اظ باألص ول

األجنبية وتمهيد الدخل الدولا لدول منظمة التع اونا االقتص ادي والتنمي ة  ،OECDوه ذا الدراس ة تم ل تطبيق ا جدي دا لل ربط
بين تجارة األصول الدولية وتمهيد الدخل وقد استخدمت الدراسة متغير التدف النقدي ليح ل مح ل ال دخل ال ذي يعتب ر ش ائعا
فا األدبيات المالية ،وقد وجدت الدراسة أن يوجد ارتباط بين المخاطر وبين االحتفاظ باألصول األجنبية
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دراسة ))Kwak et al., 2009ا والتا قامت بقياس العالقة ب ين الملكي ة الم سس ية وب ين تمهي د ال دخل للبن وك الت ا

تح تفً بتح وط لخس ائر ال ديون ،وكان ت عين ة الدراس ية تتك ون م ن البن وك الياباني ة للفت رة م ن ( )1999-1991وق د توص لت
الدراس ة ل ى أن توج د نس بة م ن الملكي ة الم سس ية للبن وك يزي د ل ديها تمهي د ال دخل ،وبالمقاب ل ي زداد التح وط لخس ائر ال دين
باإلاض افة ل ى أن الفح ص ب ين أن توج د عالق ة ذات دالل ة حص ائية ب ين م دى تمهي د ال دخل لنس ب ملكي ة البن وك الممول ة

محلي ا وب ين الم سس ات التابع ة له ا ،وه ذا متس م م فك رة أن االحتف اظ باألص ول األجنبي ة ال تلع ت دوار مهم ا ف ا الحاكمي ة
الم سسة للبنوك اليابانية ،ولم تجد الدراسة عالقة ذات داللة حصائية بين ملكية الم سس ات األجنبي ة ،وم دى تمهي د ال دخل
وأظهرت نتائج الدراسة أن الملكية الم سسية تلعت دوار مختلفا فا مدى تطبي تمهيد الدخل
دراسةة )(Matsuura, 2008ا وه دفت ل ى دراس ة العالق ة ب ين دارة األرب اح الحقيقي ة وادارة األرب اح المحاس بية م ن

أج ل تمهي د ال دخل ،وق د رك زت عل ى الت دفقات النقدي ة التقديري ة م ن العملي ات التش غيلية لتم ل دارة األرب اح الحقيقي ة ،وتم ل
المستحقات المتوقعة دارة األرباح المحاسبية ولقياس أنشطة تمهيد الدخل والعالق ة ب ين دارة األرب اح الحقيقي ة وادارة األرب اح
المحاس بية ،اس تخدمت الدراس ة نم وذج ) ،(Roychowdhury, 2006ونم وذج ) ،)Kothari et al., 2005وأجري ت
الدراسة على الشركات المدرجة فا بورصة طوكيو  Nikkei NEEDSللفت رة الممت دة م ن ( ،)2007-2002واحت وت عين ة
الدارسة على  6,538مشاهدة ،وتوصلت الدارسة لى أن توجد عالقة بين دارة األرباح الحقيقية والمحاسبية بشكل متسلس ل،
ن المدرام يستخدمون بشكل متكامل هذين النوعين من دارة األرباح لتمهيد الدخل

دراسةة )(Hall, 2008ا والت ا بين ت العالق ة ب ين مكاف آت الم درام التنفي ذيين ومي ل الش ركات نح و تمهي د السلس لة الزمني ة

لألرباح المفصح عنها وتواضح الدراس ة أن الدراس ات الس ابقة بين ت أن مكاف آت الم درام التنفي ذيين م ا أن تك ون ص ريحة اض من
عق ود رس مية أو تك ون اض منية ،وه ذا يحف ز الم ديرين التنفي ذيين عل ى تمهي د ال دخل وتوص لت ه ذا الدارس ة ل ى أن المكاف آت

افز لتمهي د ال دخل ص راحة م ن خ الل خط ط المكاف آت ،أو اض منا م ن خ الل تطبي المكاف آت ،وعن دما تك ون المكاف آت
تعطا ح ا
ابتة فا األرباح فإن ذلك ي دي لى زيادة تدريجية فا الاضرائت المفرواضة على الدخل الشخصا للمدرام التنفيذيين
دراسةةة ))Cahan, et al., 2008ا والت ا بين ت ت أ ر توقع ات المس ت مر بفعالي ة توص يل معلوم ات ح ول التنب ات

المستقبلية ،من خالل تمهيد األرباح ،وتشير الدراسة أن الدراسات الس ابقة رأت أن مس توى دارة األرب اح تف اوت ب ين المس توى

المرتفم والمنخفض ،بحست تدخل الدول لحماية المست مرين ،وفحصت الدراسة ما ذا ك ان ال دافم إلدارة األرب اح تتف اوت ب ين
المستوى المرتف م والم نخفض لت دخل ال دول لحماي ة المس ت مرين وق د اس تخدمت عين ة تتك ون م ن  44دول ة لفت رة تمت د م ا ب ين
ع اما ( ،)2002-1993واس تخدمت الدراس ة نم وذج ) (Tucker and Zaromaiveness, 2006لقي اس األرب اح المعلن ة،

وتوصلت الدراسة لى أن المعلومات المعلنة ترتبط بشكل يجابا أك ر بتمهيد الدخل فا الدول الت ا تق دم حماي ة للمس ت مرين
من الدول التا تقدم حماية أقل لهم ،واقترحت الدراسة أن المدرام ف ا ال دول الت ا تق دم حماي ة أق ل للمس ت مرين تم ارس بش كل
أك ر عملية تمهيد الدخل ،مقارنة بالمدرام بالدول التا تقدم حماية أكبر لحماية المست مرين
دراسةةة )(Blasco et al., 2006ا وه دفت ل ى التوص ل ل ى منهجي ة جدي دة م ن الفك رة األول ى الت ا ق دمها

) (Burgsthaler and Dichev, 1997لتحدي د تمهي د ال دخل والقي اس المقت رح ال يعتم د عل ى افت راض التوزيع ات المح ددة

كما فا الدراسات السابقة ،ويمكن أن يطب فا قواع د بيان ات ص غيرة ،وه ذا اإلج رام يمك ن أن يك ون مفي دا بش كل خ اص ف ا
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تحلي ل األنش طة االقتص ادية عن دما تترك ز ق وة اقتص ادية وااض حة ف ا ع دد قلي ل م ن الش ركات وت م ج رام ه ذا الدراس ة عل ى
بنوك التوفير األسبانية خالل الفترة الممت دة م ن ( ،)2001-1993وق د بل غ ع دد ه ذا البن وك  48بنك ا وق د توص لت الدراس ة
لى أن الم سسات تظهر اهتماما باإلبال،غ عن معلومات مستقرة ومتسقة ف ا مع دالت النم و وتب ين الدراس ة أن تمهي د ال دخل

يطب لتجنت كل من االنخفاض فا األرباح ،والزيادة فا األرباح (أي تذبذت األرباح)
دراسة )(Tucker and Zarowin, 2006ا والتا استخدمت مدخال جديدا لقياس م ا ذا ك ان تمهي د ال دخل يحس ن

المعلوم ات المقدم ة ع ن األرب اح أو يزي د احتم االت احت وام األرب اح المااض ية والحالي ة عل ى م ش رات ع ن األرب اح والت دفقات
النقدي ة المس تقبلية وتق يس ه ذا الدراس ة تمهي د ال دخل م ن خ الل العالق ة الس لبية ب ين تغي ر المس تحقات المتوقع ة ف ا الش ركة
والتغير فا األرباح قبل ممارسة دارة هذا األرباح واستخدمت الدراس ة م دخل ) ،(Collins et al., 1994وق د وج دت تغي ار
فا أسعار األسهم فا الشركات التا يكون فيها تمهيد الدخل مرتفعا ،وتحتوي عل ى معلوم ات ع ن األرب اح المس تقبلية ،مقاب ل

تغير أقل فا أسعار األسهم للشركات التا يكون فيها تمهيد الدخل منخفاضا

دراسةة )(Inigueze and Poveda, 2004ا والت ا تناول ت تقي يم الس وا لتمهي د ال دخل ،م ن خ الل التحلي ل طوي ل

األمد للعالقة ما بين تمهيد الدخل والعوائد والمخاطر فا سوا تب ادل الس وا األس بانا وتم ت الدارس ة عل ى ش ركات الت أمين
للفت رة الممت دة م ن ع ام ( ،)2000-1990واس تخدمت الدراس ة منهجي ة ) ،(Eckel, 1981وتوص لت ل ى أن الش ركات الت ا

تظهر تمهيدا للدخل تحق عوائد أعلى من الشركات التا ال تظهر تمهيدا للدخل ،كم ا توص لت الدارس ة ل ى أن س وا تب ادل

األس هم االس بانا غي ر فع ال ف ا ه ذا المج ال ،وذل ك ألن الش ركات توج د به ا ق يم مب الغ فيه ا لتمهي د ال دخل بش كل مص طنم،

وكذلك تقوم الشركات فا هذا السوا بتخفيض مخاطر األسهم من خالل التالعت باألرباح المحاسبية

دراسة )(Albornoz and Alcarria, 2003ا وهدفت لى قياس سلوك تمهيد الدخل لعين ة م ن الش ركات المدرج ة

فا سوا تبادل األسهم األسبانا للفت رة الممت دة م ن ع ام ( ،)1997-1991وبين ت الدراس ة أن نتائجه ا ت دعم فراض يات تمهي د
الدخل مم وجود سياسة محاسبية متحفظة
دراسة )(Moses, 1987ا والتا تناولت قياس العالقة بين سلوك تمهيد الدخل وبعض العوامل التا اعتبرت أنها تحفز

اإلدارة لممارسة هذا السلوك ،ومن هذا العواملم حجم الشركة ،والقيمة الس وقية للش ركة ،وتك اليف الم وظفين ،وخط ط المكاف آت،
وتكونت عينة الد راسة من  212مشاهدة وأشارت الدراسة لى وجود عالقة قوية بين سلوك تمهيد الدخل وكل من حجم الشركة

وخطط المكافآت ،ولم يتبين وجود عالقة لسلوك تمهيد الدخل مم العوامل األخرى التا غطته ا ال د راس ة .وم ن خ الل اس تعراض
الدراسات السابقة نالحً أن هناك اهتماما بمواضوع تمهي د ال دخل ،ويالح ً المس تعرض له ذا الدراس ات أن الغالبي ة العظم ى ت م
ج ار ها فا الدول المتقدمة ،وأن البحث المحاسبا العربا قليل فا هذا المجال.

قياس المتغيرات:
يعتبر المتغير الرئيس فا هذا الدراسة هو تمهيد الدخل ،وقد تم قياس باستخدام نموذج ) ،(Eckel, 1981وبنام على
ذلك استخدمت الدراسة المتغيرات التاليةم
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أولا -المتغير المستقل:
يعتبر تمهيد الدخل فا هذا الدراسة هو المتغير المستقل ،وقد تم تناول من خالل المتغيرات التالي ة الت ا تعط ا أرقام ا
متنوعة عن الدخل ،وذلك حست مراحل متسلسلة فا عداد قائمة الدخل ،وتم الحصول على هذا المتغيرات مباشرة من قوائم
الدخل للشركات عينة الدراسةم

 -1مجمل الربح ):(Cross Profit
هو عبارة عن صافا المبيعات مطروحا من تكلفة هذا المبيعات
 -2صافي الربح التشغيلي )(Net Operating Income

هو عبارة عن مجمل الربح مطروحا من المص روفات التش غيلية ،وه ا المص روفات اإلداري ة والعمومي ة ،والمص روفات

التسويقية ،واإلهالك ،باإلاضافة لى المصروفات التشغيلية األخرى
 -3صافي الدخل قبل الضريبة ):(Income Before Tax

هو عبارة عن مجمل الربح ماضافا لي اإلياردات األخرى ،ومطروحا من المصروفات األخرى ومصروفات التمويل
 -4صافي الدخل )(Net Income

ه و ع ن ص افا ال ربح قب ل الزك اة والاض ريبة مطروح ا من اض ريبة ال دخل والزك اة وت م اس تخدام مص طلح الزك اة ألن

المملكة العربية السعودية تطب الشريعة اإلسالمية ،ويحتوي هذا التطبي على الزكاة على األموال

وب الرجوع ل ى نم وذج ) (Eckel, 1981ت م تص نيف الش ركات ل ى ممه دة وغي ر ممه دة ،وذل ك باس تخدام معام ل
االختالف لقياس التغير فا الدخل والتغير فا المبيعات ،وهذا نراا فا المعادلة رقم ( )1التاليةم
𝐼𝐶𝑉 Δ
)≤ 1 | … … … … … … … … … … . (1
𝑆𝐶𝑉 Δ

| = SI

حيث نم
 :SIم شر التمهيد
 :ΔIالتغير فا الدخل
 :ΔSالتغير فا المبيعات
 :CVمعامل االختالف (االنحراف المعياري – الوسط الحسابا)
وتكون الشركة ممارسة لتمهيد الدخل ذا كانت القيمة المطلقة لم شر تمهيد الدخل ) (SIتساوي واحدا أو أقل ألي من

متغيرات الدخل (مجمل الربح ،صافا الربح التشغيلا ،الدخل قبل الفائدة الاضريبة ،وصافا الدخل) ،أي عندما يكون معامل

االخ تالف للمبيع ات أكب ر م ن معام ل االخ تالف لل دخل ،تك ون الش ركة ممارس ة لس وك تمهي د ال دخل ،ووفق ا لطريق ة

) (Michelson et al, 2000يتم اعتبار الشركة ممهدة للدخل ذا كانت ممهدة للدخل ل الث متغيرات من المتغيرات األربم
التا تم اعتمادها لقياس الدخل
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ثانيا -المتغيرات الضابطة:
ا
 -1حج الشركة:
قامت الدراسة باستخدام حجم الشركة كم شر اضابط للعالقة ب ين تمهي د ال دخل والعائ د الس وقا للس هم ،وك ذلك للتع رف
على وجود أ ر لحجم الشركة عل ى تمهي د ال دخل وت م تقس يم عين ة الدارس ة ل ى ش ركات كبي رة ،وش ركات ص غيرة ،وذل ك تبع ا
للمع ايير التالي ةم حج م المبيع ات ،جم الا الموج ودات ،والقيم ة الس وقية وت م اس تخدام الوس يط المتوس ط للمتغي رات الم ذكورة،
واعتبرت الشركات التا تزيد على الوسيط كبيرة ،والتا تقل عن الوسيط صغيرة
 -2نوع القطاع:
تم استخدام نوع القطاع كم ش ر اض ابط للعالق ة ب ين تمهي د ال دخل والعائ د الس وقا للس هم ،باإلاض افة ل ى التع رف عل ى

وجود أ ر لنوع القطاع فا تمهيد الدخل

ثال اثا -المتغير التابع:
اس تخدمت الدراس ة العائ د الس وقا للس هم كمتغي ر ت ابم ،ويعتب ر اله دف ال رئيس ه و بي ان أ ر تمهي د ال دخل عل ى العائ د
السوقا للسهم ،وتم احتساب على أساس العائ د الفعل ا للس هم ،وه ا الطريق ة الت ا اتبعه ا )،(Jordan and Miller, 2009

والتا تقوم على حسات عوائد االحتفاظ الشهري للشركات محل الدراسة ،ومن خالل المعادلة التاليةم
)R𝑖𝑡 = [(𝑃𝑖𝑡 − 𝑃𝑖𝑡 − 1) + 𝐷𝑖𝑣] / 𝑃𝑖𝑡 − 1 ………………………………… (2
حيث نم
 Ritالعائد السوقا الفعلا لسهم الشركة  iفا الشهر t
 Pitسعر اإلغالا لسهم الشركة  iفا نهاية الشهر t
 Pit-1سعر االفتتاح لسهم الشركة  iفا بداية الشهر t
 Divحصة السهم من التوزيعات.

وقد تم فا هذا الدراسة استبعاد حصة السهم من التوزيعات بست عدم توافر رقم توزيع ات أرب اح األس هم للش ركات مح ل الدراس ة،
وهذا الطريقة تم استخدامها فا عدة دراسات ،منها دراسة (أبو نصار والدبعا ،)2002 ،وبنام علي تصبح المعادلة كما يلام
)Rit = Pit − Pit − 1 / 𝑃𝑖𝑡 − 1 ………………………………………… (3

نموذج الدراسة:
Rt = β0 + β1 SMOOTHi + β2 SIZE i + β3 SIC i + ε
حيث نم
Rt

العائد السوقا للشركة t

SMOOTHi

هو م شر التمهيد ،ويتم عطام  1للشركة الممهدة ،و 0للشركة غير الممهدة

SIZE i

هو م شر الحجم ،وتم عطام  1للشركة كبيرة الحجم ،و 0للشركة صغيرة الحجم
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SICi

هو م شر القطاع ،وتم عطام  1لقطاع االست مار الصناعا ،و 0لقطاع الزراعة الصناعات الغذائية

ε

هو الخطأ العشوائا ،الذي يتصف بالمتوسط المساوي للصفر ،والتباين ال ابت

مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمم الدراسة من جميم شركات قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وقطاع االس ت مار الص ناعا المدرج ة ف ا الس وا
المالي ة الس عودية م ن الفت رة  ،2013 – 2008وق د بل غ مجم وع ش ركات القط اع الزراع ا والص ناعات الغذائي ة ( )16ش ركة ،وقط اع
االست مار الصناعا ( )14شركة ،وقد تم جرام هذا الدراسة على هذين القطاعين لتشابههما التام وطبيعة عداد قوائمهما المالية

عينة الدراسة:
ت م ج رام الدراس ة عل ى جمي م ش ركات قط اع الزراع ة والص ناعات الغذائي ة وقط اع االس ت مار الص ناعا المدرج ة ف ا

السوا المالية السعودية التا انطبقت عليها الشروط التاليةم

 -1تداول أسهمها فا السوا المالية السعودية لكل فترة الدراسة

 -2أال يكون حدث للشركة اندماج أو توزيم أسهم مجانية خالل فترة الدراسة
 -3توافر جميم البيانات المطلوبة للدراسة لكل فترة الدراسة
وبعد تطبي الشروط الس ابقة تب ين أن ( )11ش ركة م ن قط اع الزراع ة والص ناعات الغذائي ة و( )10ش ركات م ن قط اع
االست مار الصناعا تحق شروط العينة

فترة الدراسة:
غطت الدراسة الفترة الممتدة من عام  2008والمنتهية بعام 2012

أسلوب جمع البيانات:
حصلت الدراسة على البيانات الالزمة إلتمامها من المصادر التاليةم
 -1الكتت العلمية والدوريات المتخصصة
 -2التقارير المالية السنوية للشركات محل الدراسة

 -3أسعار األسهم للشركات محل الدراسة المتوافرة فا السوا المالية السعودية (تداول)

التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات:
استخدمت هذا الدراسة نموذج ) (Eckel, 1981لتصنيف الشركات التا تمه د دخله ا والش ركات الت ا ال تمه د دخله ا،
وال ذي يق وم عل ى قي اس م ش ر التمهي د لك ل ش ركة ،م ن خ الل الحص ول عل ى القيم ة المطلق ة م ن قس مة معام ل االخ تالف

للتغير بالدخل على معام ل االخ تالف للتغي ر بالمبيع ات ،وعن دما تك ون ه ذا النس بة أق ل م ن  1تك ون الش ركة ممه دا ل دخلها،

وعندما تكون النسبة أك ر من  1تكون الشركة غير ممهدة لدخلها ،فعندما تكون نسبة التغير فا الدخل أقل من نس بة التغي ر
ف ا المبيع ات ،ف إن ذل ك يعن ا أن تك ون الش ركة ممه دة ل دخلها ،والعك س ص حيح ،ولتحق
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تك ون نس بة تمهي د ال دخل ل ال ة – عل ى األق ل – م ن المتغي رات الت ا قس نا به ا ال دخل ،وه ا ص افا مجم ل ال ربح ،وص افا
الربح التشغيلا ،وصافا الدخل قبل الاضريبة ،وصافا الربح ،ويبين الجدول التالا تفاصيل تمهيد الدخلم
جدول رق ()1
عدد الشركات الممهدة وفاقا لعدد التمهيد
عدد المتغيرات
0
1
2
3
4
المجموع

الستثمار الصناعي
النسبة
العدد
0.30
3
0.00
0
0.10
1
0.20
2
0.40
4
10

معا
القطاعي ،ا
النسبة
العدد
0.38
8
0.05
1
0.14
3
0.10
2
0.33
7
21

الزراعي والصناعات الغذائية
النسبة
العدد
0.45
5
0.09
1
0.18
2
0.00
0
0.27
3
11

ويتاض ح م ن خ الل الج دول الس اب أن ع دد ش ركات القط اع الص ناعا الت ا ل م تم ارس تمهي د ال دخل ألي م ن المتغي رات
الخاص ة بقي اس ال دخل كان ت الث ش ركات ،وبنس بة  %30م ن القط اع ،وال يوج د أي ش ركة ف ا القط اع مارس ت تمهي د ال دخل
بمتغي ر واح د م ن متغي رات قي اس ال دخل ،وتوج د ش ركة واح دة مارس ت تمهي د ال دخل بمتغي رين فق ط ،وبنس بة  %10م ن القط اع،
وتوج د ش ركتان مارس تا تمهي د ال دخل ب ال ة متغي رات فق ط ،وبنس بة  %20م ن القط اع ،و( )4ش ركات مارس ت تمهي د ال دخل

بالمتغيرات األربعة ،وبنسبة  %40أما شركات قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ،فعدد ش ركات القط اع الت ا ل م تم ارس تمهي د
الدخل ألي من المتغيرات الخاصة بقياس الدخل كانت خمس شركات ،وبنس بة  %45م ن القط اع ،وتوج د ش ركة واح دة مارس ت
تمهيد الدخل بمتغير واحد فقط من متغيرات قياس الدخل ،ونسبة  %9من شركات القطاع ،وتوج د ش ركتان مارس تا تمهي د ال دخل
بمتغيرين فقط ،وبنسبة  %18من القطاع ،وال توجد أي شركة مارست تمهيد الدخل ب ال ة متغي رات فق ط ،و( )3ش ركات مارس ت
تمهي د ال دخل ب المتغيرات األربع ة ،وبنس بة  %27وم ن خ الل الج دول الس اب يك ون ع دد الش ركات م ن قط اع االس ت مار

الصناعا التا حقق ت ش رط تمهي د ال دخل ب ال ة متغي رات لقي اس ال دخل عل ى األق ل س ت ش ركات م ن أص ل عش ر ش ركات ف ا
القط اع ،وبنس بة  %60أم ا ع دد ش ركات قط اع الزراع ة والص ناعات الغذائي ة الت ا حقق ت ش رط تمهي د ال دخل ب ال ة متغي رات
لقياس الدخل على األقل ( )3شركات م ن أص ل ( )11ش ركة ،وبنس بة  %27ونالح ً أن  %60م ن ش ركات قط اع االس ت مار
الصناعا مارست تمهيد الدخل ،وها نسبة أعلى من نسبة شركات قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

اختبار فرضيات الدراسة:
اختبار الفرضية األ ولى:
توجد فروا ذات داللة حصائية بين شركات قطاع االست مار الص ناعا وش ركات قط اع الزراع ة والص ناعات الغذائي ة
فيما يتعل بممارسة عملية تمهيد الدخل
ته دف ه ذا الفراض ية ل ى اختب ار أ ر القط اع عل ى س لوك تمهي د ال دخل ،وت م اختب ار ه ذا بالفراض ية باس تخدام قي اس

) ،(Chi-squareال ذي يب ين أن توج د ف روا ذات دالل ة حص ائية ب ين القط اعين فيم ا يتعل
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مس توى الدالل ة ) )0.05( (p-valueأو أق ل ويظه ر الج دول رق م ( )2نت ائج التحلي ل له ذا الفراض ية ليب ين أن توج د ف روا ذات
داللة حصائية بين القطاعين فقط للم شر ال انا لقياس الدخل وهو صافا الربح التش غيلا ،حي ث بلغ ت قيم ة )(Chi-square
( ،(6.181وبمستوى داللة ( ،)0,019وها أقل من ( )0.05وبالتالا يمكن الق ول ن يوج د أ ر للقط اع عل ى س لوك تمهي د
الدخل باستخدام الم شر ال انا لقياس الدخل وهو صافا الربح التشغيلا ،أما باقا الم شرات فلم تظه ر فروق ا لس لوك تمهي د

الدخل بين القطاعين محل الدراسة ،حيث ك ان مس توى ال دال ل ) (P-valueيزي د عل ى ( )0.05ويمك ن تفس ير ه ذا النتيج ة
بأن يوجد دور لطبيعة وحجم المصروفات التشغيلية بين القطاعين
وبن ام عل ى م ا تق دم يمك ن قب ول الفراض ية األول ى جزئي ا ،وذل ك فيم ا يتعل بمقي اس ال دخل المعتم د عل ى ص افا ال ربح

التش غيلا ،وف ا الوق ت نفس رف ض الفراض ية القائل ة بوج ود ف روا ذات دالل ة حص ائية ب ين القط اعين لس لوك تمهي د ال دخل
لم شرات قياس الدخل األخرى ،وها مجمل الربح وصافا الربح قبل الاضريبة وصافا الربح
الجدول رق ()2

ملخص نتائج اختبار ) (Chi-squareلمقاييس سلوك تمهيد الدخل األربعة
في قطاع الستثمار الصناعي وقطاع الزراعة الصناعات الغذائية

مقياس تمهيد الدخل
Chi-square
P-value

مجمل الربح
0.775
0.426

صافي الربح
التشغيلي
6.181
0.017

صافي الربح قبل
الضريبة
1.376
0.325

صافي الريح
3.380
0.097

اختبار الفرضية الثانية:
يوجد فروا ذات داللة حصائية بين حجم الشركات التا تمهد الدخل ،وحجم الشركات التا ال تمهد الدخل
سيتم اختبار هذا الفراض ية اختب ار أ ر حج م الش ركة عل ى س لوك تمهي د ال دخل ،وبن ام عل ى ذل ك ت م تص نيف الش ركات

ل ى ش ركات كبي رة وش ركات ص غيرة ،حي ث ت م اعتب ار أن تك ون الش ركات ص غيرة الحج م ذا ك ان حجمه ا يق ل ع ن الوس يط
لجمي م الش ركات ف ا القط اع ،وتعتب ر كبي رة الحج م ذا ك ان حجمه ا يزي د عل ى الوس يط لجمي م الش ركات ف ا القط اع مح ل
الدراس ة وت م اعتم اد جم الا الموج ودات كمقي اس لحج م الش ركة ،حي ث بل غ الوس يط لش ركات قط اع االس ت مار الص ناعا

( ،)349,301,011حيث ن الشركات التا يقل جمالا موجوداتها عن هذا الرقم تعتبر صغيرة الحجم ،والتا تزيد على هذا
الرقم تعتبر كبيرة الحجم كما بلغ الوسط الحسابا لشركات قطاع الزراعة والصناعات الغذائي ة ( ،)462,534,017حي ث ن
الشركات التا يقل جمالا موجوداتها عن هذا الرقم تعتبر صغيرة الحجم ،والتا تزيد على هذا الرقم تعتبر كبيرة الحجم
والختب ار م دى وج ود اختالف ات ب ين الش ركات الت ا تم ارس س لوك تمهي د ال دخل والش ركات الت ا تم ارس س لوك تمهي د ال دخل ،ت م

اس تخدام اختب ار ) ،(T testويعتب ر ه ذا االختب ار مناس با له ذا الفراض ية ،باعتب ار أن ع دد المش اهدات لك ل قط اع يزي د عل ى ()30
مشاهدة ويعرض الجدول رقم ( )3نتائج اختبار ) (T testللشركات التا تمارس تمهيد الدخل والشركات التا ال تمارس تمهيد الدخل
من خالل االطالع على الجدول رقم ( )3نالحً ما يلام
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أولا -قطاع الستثمار الصناعي:
نالحً وجدود فروا ذات داللة حصائية بين الشركات الممهدة والشركات غير الممهدة فيما يتعل بحجم الموجودات،

حيث بلغت ) ،)2.358( (T testومستوى داللة أقل من ()%5
ثانيا -قطاع الزراعة والصناعات الغذائية:
ا

نالحً وجدود فروا ذات داللة حصائية بين الشركات الممهدة والشركات غير الممهدة فيما يتعل بحجم الموجودات،

حيث بلغت ) ،)3.464( (T testومستوى داللة أقل من ()%5

وبن ام عل ى م ا تق دم فإنن ا نقب ل الفراض ية ال اني ة القائل ة بأن توج د ف روا ذات دالل ة حص ائية ب ين حج م الش ركات الت ا
تمهد الدخل وحجم الشركات التا ال تمهد الدخل
جدول رق ()3

ملخص نتائج اختبار ) (T testللشركات التي تمارس تمهيد الدخل والتي ل تمارس تمهيد الدخل
باستخدا مقاس حج موجودات الشركات
قطاع الستثمار الصناعي
الممهدة للدخل
غير الممهدة للدخل
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية
الممهدة للدخل
غير الممهدة للدخل

ال نحراف المعياري قيمة )(T test
الوسط الحاسبي
2.358
11,799,877,209 4,216,6015,774
11,426,042,795 4,252,386,934
3.464
7,665,937,899 5,437,155,445
609,615,766
581,500,275

مستوى الدل لة
0.022
0.001

اختبار الفرضية الثالثة:
توجد فروا ذات داللة حصائية بين تمهيد الدخل والعوائد السوقية لشركات قطاع االست مار الصناعا وشركات قطاع

الزراعة والصناعات الغذائية

الهدف من هذا الفراضية هو بيان ما ذا كان هناك أ ر لس لوك تمهي د ال دخل ف ا العوائ د الس وقية لألس هم ،وتتوق م ه ذا

الفراضية ان يوجد أ ر لسلوك تمهيد الدخل فا العوائد السوقية لألسهم ،على اعتبار أن المحتوى المعلوماتا للقوائم المالية ل

أ ر فا سعر األسهم فا البورصة والختب ار ه ذا العالق ة ت م اس تخدام اختب ار بيرس ون ،وال ذي م ن خالل وص لنا ل ى النت ائج
الظاهرة فا الجدول رقم ()4

الجدول رق ()4

نتائج ارتباط بيرسو ،بي ،المتغيرات
المتغيرات
سلوك تمهيد الدخل
العوائد السوقية لألسه

سلوك تمهيد الدخل
1
0.018

135

العوائد السوقية لألسه
0.018
1

أ ر تمهيد الدخل فا العوائد السوقية

نالحً من خالل الجدول رقم ( )4أن معامل االرتباط بين سلوك تمهيد الدخل والعوائد السوقية لألسهم ق د بل غ (،)0.018

وه و غي ر دال حص ائيا عن د مس توى دالل ة %5ا وه ذا ي دل عل ى أن ال توج د عالق ة ذات دالل ة حص ائية ب ين س لوك تمهي د

الدخل والعوائد السوقية لألس هم ،ويمك ن تبري ر ذل ك ب أن هن اك ت أخار ف ا اس تجابة أس عار األس هم لس لوك تمهي د ال دخل ف ا قط اع
االست مار الصناعا وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية السعودية ،مم أن سلوك تمهيد الدخل يخفف من تذبذت األرباح

تحليل ال نحدار:
عل ى ال رغم م ن أن اختب ار بيرس ون أظه ر أن ال توج د عالق ة ب ين س لوك تمهي د ال دخل وب ين العوائ د الس وقية للس هم ،فق د ت م

ج رام اختب ار االنح دار ،ويب ين الج دول رق م ( )5نت ائج تحلي ل االنح دار ،حي ث أظه ر ه ذا االختب ار أن ال توج د ف روا ذات دالل ة
حصائية بين سلوك تمهيد الدخل وبين العوائد السوقية للسهم ،حيث بلغ مستوى الداللة ( )0.86وها غير دالة حصائيا

وعن د قي اس العالق ة ب ين س لوك تمهي د ال دخل وب ين العوائ د الس وقية للس هم بأخ ذ المتغي ر الاض ابط (ن وع القط اع) بع ين

االعتبار ،تبين أن مستوى الداللة قد تراجم بحجم قليل نسبيا ( ،)0.095وهذا يدل على أن نوع القطاع ال ي ر على تحس ين
العالق ة ب ين س لوك تمهي د ال دخل والعوائ د الس وقية للس هم وعن د قي اس العالق ة ب ين س لوك تمهي د ال دخل وب ين العوائ د الس وقية
للسهم بأخذ المتغير الاضابط (حجم الشركة) بعين االعتب ار ،تب ين أن مس توى الدالل ة ق د تحس ن بحج م قلي ل نس بيا (،)0.074
وهذا يدل على أن نوع القطاع ال ي ر على تحسين العالقة بين سلوك تمهيد الدخل والعوائد السوقية للسهم
وبن ام عل ى نت ائج اختب ار بيرس ون واختب ار االنح دار فإنن ا ن رفض الفراض ية ال ال ة الت ا تق ولم توج د ف روا ذات دالل ة

حص ائية ب ين تمهي د ال دخل والعوائ د الس وقية لش ركات قط اع االس ت مار الص ناعا وش ركات قط اع الزراع ة والص ناعات

الغذائية أي أن ال يوجد فروا ذات داللة حصائية ب ين تمهي د ال دخل والعوائ د الس وقية لش ركات قط اع االس ت مار الص ناعا

وشركات قطاع الزراعية والصناعات الغذائية

جدول رق ()5
تحليل ال نحدار المتعدد للمتغير المستقل (تمهيد الدخل) والمتغيرات الضابطة (نوع القطاع وحج الشركة)
على المتغير التابع (العوائد السوقية للسه )

المتغيرات
تمهيد الدخل
تمهيد الدخل ونوع القطاع
تمهيد الدخل وحج الشركة
تمهيد الدخل ونوع القطاع وحج الشركة

F
0.032
0.057
0.029
0.235

R2
0.018
0.018
0.006
0.007

Adjusted R2
0.009
0.001
0.016
0.023

Sig
0.086
0.095
0.074
0.087

النتائج والتوصيات:
أظه رت نت ائج التحلي ل اإلحص ائا واالختب ارات الت ا أجري ت عل ى الفراض يات وج ودا كبي ار لظ اهرة تمهي د ال دخل ف ا
المساهمة العامة السعودية التا تنتما لقطاع االست مار الصناعا وقط اع الزراع ة والص ناعات الغذائي ة ،ويج ت اإلش ارة ل ى
أن الشركات قد أظهرت ممارسة سلوك تمهيد الدخل عند استخدام جميم م شرات قياس الدخل ،وه ا مجم ل ال ربح ،وص افا
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الربح التشغيلا ،وصافا الربح قب ل الاض ريبة ،وص افا ال ربح الع ام للش ركة ويمك ن تفس ير ه ذا النتيج ة ب أن الش ركات تس عى
لى ظه ار أرباحه ا مس تقرة ،العتقاده ا ب أن اس تقارر األرب اح يحف ز المس ت مرين الح اليين عل ى االحتف اظ باس ت ماراتهم ،ويحف ز

المست مرين المتوقعين على االست مار فا هذا الشركات

كما أظهرت الدراسة أن ال يوجد أ ر لنوع القطاع على ممارسة سلوك تمهيد الدخل عن د األخ ذ بمجم ل م ش ارت قي اس
ال دخل الت ا ت م أخ ذها به ذا الدراس ة ،باس ت نام م ش ر ص افا ال ربح التش غيلا ،والس بت يع ود ل ى اخ تالف هي ل المص روفات
التشغيلية بين القطاعيين محل الدراسة
وعند دراسة أ ر حجم الشركة (والمتم ل فا هذا الدراسة بإجمالا الموجودات) ،أظهرت نتيجة االختبارات أن يوجد أ ر
لحج م الش ركة عل ى ممارس ة س لوك تمهي د ال دخل ،ويمك ن رج اع ذل ك ل ى أن كلم ا ازد حج م الش ركات ،ت وافرت له ا فرص ة
وحرية أكبر ،من خالل تنوع عناصر الدخل للقيام بممارسة سلوك تمهيد الدخل
وأظهرت نتائج اختبار العالقة بين سلوك تمهيد الدخل وبين العوائد السوقية للسهم أن ال توجد فروا ذات دالل ة حص ائية
ب ين س لوك تمهي د ال دخل وب ين العوائ د الس وقية للس هم ف ا الش ركات العام ة الس عودية الت ا تنتم ا لقط اع االس ت مار الص ناعا
وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية وكذلك أظهرت نتائج االختبارات أن ال يوجد أ ر للمتغيرين الاضابطين – وهما ن وع القط اع

وحجم الشركة – فا تحسين العالقة بين سلوك تمهيد الدخل وبين العوائد السوقية للس هم ،ويمك ن تفس ير ع دم وج ود العالق ة ب ين
س لوك تمهي د ال دخل وب ين العوائ د الس وقية للس هم ،ومخالف ة لم ا توص لت ل دراس ة ( – )Inigueze and Poveda, 2004ب أن

السوا السعودي يتأ ر بالماض اربات الت ا تج ري عل ى األس هم ،والت ا يه دف م ن خالله ا المس ت مرون ل ى جن ا األرب اح الت ا

تح دث نتيج ة ارتف اع أس عار األس هم ،باإلاض افة ل ى انتش ار الش ائعات ،وع دم اعتم اد المس ت مرين عل ى األرق ام الت ا تحتويه ا
القوائم المالية للشركات
ويوصا الباحث بنام على نتائج هذا الدارسة بما يلام
 -1عل ى المهتم ين بالبح ث العلم ا ف ا مج ال المحت وى المعلوم ات للق وائم المالي ة وأ ره ا عل ى س عر األس هم محاول ة ج رام

الدراس ة باس تخدام العوائ د الس وقية غي ر العادي ة للش ركات الس عودية ب دال م ن العوائ د الس وقية الت ا ت م قياس ها ف ا ه ذا
الدراسة ،حيث ن من المتوقم أن تكون النتائج مختلفة عن نتائج ه ذا الدراس ة فيم ا يتعل بعالق ة تمهي د ال دخل بالعوائ د
السوقية لألسهم

 -2عل ى المحلل ين الم اليين المس ت مرين ع دم االكتف ام بنت ائج الش ركات المنش ورة ب القوائم المالي ة ،حي ث ن م ن المتوق م أن
تحت وي ه ذا النت ائج عل ى تمهي د ال دخل ،وبالت الا ف إن األرب اح المعلن ة الت ا تب دو مس تقرة ،يك ون اس تقاررها ناتج ا ع ن
ممارسة تمهيد الدخل

 -3على الجهات الحكومي ة س وام أكان ت اقتص ادية أم زكوي ة واض ريبية اض رورة التأك د م ن أرق ام األرب اح المعل ن عنه ا والت ا
على أساسها يتم احتسات الزكاة والاضريبة ،فقد تحتوي هذا األرقام على تمهيد للدخل

 -4على مراجعا الحسابات – أياضا – جرام التحليل الالزم للتأكد من مدى وجود تمهي د ال دخل ف ا نت ائج أعم ال الش ركات
التا يقومون بمراجعة حساباتها ،حيث ن مدى مصداقية أرقام األرباح وما تبدو علي من استقارر ق د ت دي ل ى الت أ ير
على رأيهم فا مدى عدالة القوائم المالية
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ABSTRACT
This study aims at identify the extent to which income smoothing in companies listed on
the Saudi Stock Exchange (Tadawul) and which belong to the sector of industrial investment
sector and the agricultural and food industries. The primary objective of this study was to
identify the effect of income smoothing on the market returns of these companies, in addition
to measuring the effect of company size and type sector on the income smoothing process.
The sample of the study comprises (21) Industrial Investment Sector Agriculture & Food
Industries Sector listed on the Saudi Stock Exchange (Tadawul) during the period of (20082012).
Eckel, (1981) model was use to classify the companies into smoothers and nonsmoothers. Four measures of Income was used to achieve the objective of the study, which are
gross profit, net operating income, income before tax and net income. Were used the average
total assets for the expression of the size of the company. Descriptive measures, Pearson Test,
T Test and multiple regression.
The results showed that most of the Saudi companies that belong to the sectors under
study practiced income smoothing appeared in all four measures of income both sectors and
in different proportions. It also indicated that there is no significant difference occurred
between the type of sector and income smoothing behavior by using different income
measures except net operating income as a measure of smooth. Also there is significant
difference occurred between the size of smoothing companies and non-smooth companies.
Finally, the findings indicated that there is a no significant statistical impact of income
smoothing behavior on market return.
Keywords: Income Smoothing, Market Return, Size, Sector.
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ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻧﺧ ﺔ اﻷردﻧ ﺔ ﻧﺣو ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ
واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ :دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻣﯾداﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷردن

*

أ .د .أﺣﻣد "ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد" اﻟﺷ ﺎب
ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾرة ﺳﻣ ﺔ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧ ﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣ ﺔ

اﻟﻣﻠﺧــص:
ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟــﻰ اﻟﺗﻌـّـرف ﻋﻠــﻰ ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﻧﺟــﺎح ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ واﻵﺛــﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر

اﻟﻧﺧ ﺔ اﻟﺳ ﺎﺳ ﺔ واﻹدارﺔ اﻷردﻧ ﺔ ،وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻓروق ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر ﺗﻠــك اﻟﻧﺧ ــﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو اﻟدﻻﻟــﺔ ) ≥،(0.05

وذﻟك ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﺣزب ﺳ ﺎﺳﻲ .وﻗد ﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ) (236ﻣﻔردة ﻣن اﻟﻧﺧ ﺔ اﻹدار ــﺔ
واﻟﺳ ﺎﺳ ـ ﺔ .وﻟﺗﺣﻘﯾ ـ أﻫــداف اﻟد ارﺳــﺔ ،أﻋــد اﻟ ﺎﺣــث اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﻟﺟﻣــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،وﻗــد ﺗــم ﺗطﺑﯾ ـ اﻷداة ٕواﺟ ـراء اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻹﺣﺻــﺎﺋﻲ

اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺎﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ واﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌ ﺎرﺔ ،واﺧﺗ ﺎر"ت" ،واﺧﺗ ﺎر ) ،(ANOVAواﺧﺗ ﺎر اﻻرﺗ ﺎ اﻟﻣﺣور .

وﻗــد ﺑﯾﻧــت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ أن ﻫﻧــﺎك اﺗﻔﺎًﻗ ـﺎ ﺑدرﺟــﺔ ﺑﯾ ـرة ﺑــﯾن ﺗوﺟﻬــﺎت أﻓ ـراد اﻟﻧﺧ ــﺔ ﻧﺣــو ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺗطﺑﯾ ـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ ﻣﺗوﺳــط

ﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ ) ،(3.93وﺟﺎء ﻣﺗطﻠب "اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺂراء اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓــﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻹدارة اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ" ﺎﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻷوﻟــﻰ ،ﺑﯾﻧﻣــﺎ
ﺟﺎء "ﺗﺧﺻ ص ﻧﺻﻒ اﻹﯾـرادات اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم ﺗﺣﺻــﯾﻠﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظــﺔ ذاﺗﻬــﺎ ،واﻟﻧﺻــﻒ اﻵﺧــر ﻌــود ﻟــﻺدارة اﻟﻣر ز ــﺔ"
ـﺎﺑﻲ
أن ﻣﺳــﺗو اﻵﺛــﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻣــن ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﺎﻧـت ﺑﯾـرة ،ﻣﺗوﺳــط ﺣﺳـ ٍ
ﺎﻟﻣرﺗ ﺔ اﻷﺧﯾـرة ،ﻣــﺎ ﺑﯾﻧــت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ّ
أن "ﺗﺧﻔﯾــﻒ اﻟﻌــبء ﻋــن
وﻗدرﻩ ) ،(3.93ﻣﻣﺎ ﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود اﺗﺟﺎﻫﺎت إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ﻧﺣــو ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻓــﻲ اﻷردن ،و ّ

اﻹدارة اﻟﻣر زﺔ ﻟﻠﺗﻔرغ ﻷداء اﻟﻣﻬﺎم اﻷﻛﺛر أﻫﻣ ﺔ ﻓﻲ رﺳــم اﻟﺳ ﺎﺳــﺎت واﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ" ﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻷوﻟــﻰ،

وﻋــدم "ﺗﺿــﺧ م ﺟﻬــﺎز اﻟدوﻟــﺔ" ﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻷﺧﯾـرة .وﻗــد أظﻬــرت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻋــدم وﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻓــﻲ ﺗــواﻓر

ﻣﺗطﻠ ﺎت ﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﺗﻌز إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﺣــزب ﺳ ﺎﺳــﻲ ،و ــذﻟك ﻋــدم وﺟــود ﻓــروق

ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻓــﻲ ﺗوﺟﻬــﺎت اﻟﻧﺧ ــﺔ ﻧﺣــو اﻵﺛــﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻣــن ﺗطﺑﯾ ـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣ ــن أن ﺗﻌــز ﻟﻣﺗﻐﯾــر

اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ واﻻﻧﺗﻣــﺎء ﻟﺣــزب ﺳ ﺎﺳــﻲ ،ﺑﯾﻧﻣــﺎ أظﻬــرت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗ ﺎط ــﺔ ﺑــﯾن ﻣﺗطﻠ ــﺎت اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ واﻵﺛــﺎر
اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ وﻓًﻘﺎ ﻟوﺟﻬــﺔ ﻧظــر اﻟﻧﺧ ــﺔ .وﻓــﻲ ﺿــوء اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺧﺿــت ﻋﻧﻬــﺎ اﻟد ارﺳــﺔ ،ﻗــدﻣت اﻟد ارﺳــﺔ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن
اﻟﺗوﺻ ﺎت ،ﻣﻧﻬﺎ:

 -1اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺂراء اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹدارة اﻟﻣﺣﻠ ﺔ.
 -2اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻘواﻧﯾن ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ.
 -3ﻋﻘد اﻟدورات اﻟﺗدرﺑ ﺔ واﻟﺗﺄﻫﯾﻠ ﺔ ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﻣوﺿوع اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ وآﻟ ﺔ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ.
 -4ﺗﻔﻌﯾﻞ دور اﻹﻋﻼم ﻟﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﺣول إﯾﺟﺎﺑ ﺎت اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ.
*
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ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻧﺧ ﺔ اﻷردﻧ ﺔ ﻧﺣو ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ...

اﻟﻣﻘدﻣﺔ:
ﻟم ﺗﻌد ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻼﻣر زﺔ ﻓﻲ اﻟﺣ م اﻹدار اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺗرًﻓﺎ إدارًﺎ ،ﺑﻞ أﺻ ﺣت ﺿرورة ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻧظر واﻟدراﺳﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم
ﺑﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ ،ﺷـ ﻞ ﻫــﺎدف وﻣــدروس ،ﻌﯾـ ًـدا ﻋــن اﻻﺧﺗﻼﻓـﺎت واﻟﺗﻧﺎﻗﺿــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺑــرز ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺷــﺄن ﺑــﯾن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻷﺟﻬـزة
واﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻷﻫﻠ ﺔ واﻷﺣزاب اﻟوطﻧ ﺔ و ﻞ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻷﺧر .

إن اﻟرط اﻟﻣﻧظم ﺑﯾن ﻣﻔﺎﻫ م اﻟﺗﺧط ط واﻟﻼﻣر زﺔ واﻟﺗﻧﻣ ﺔ وﻣﺎ ﯾﻧﺑﺛ ﻋﻧﻬﺎ ذو ﻋﻼﻗﺔ ﻣ ﺎﺷرة ﺑﺗرﺷــﯾد اﻟﺣ ــم ،واﻟﻣﺷــﺎر ﺔ
ّ
ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار ،واﻟﺗطو ر ،واﻟﺗﺣدﯾث ،وﺟﻠــب اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ،وﺗﻌظـ م اﻹﻧﺟــﺎزات ،وﺗﻌز ــز اﻟد ﻣﻘراط ــﺔ ،وﺗﻛــﺎﻓؤ ﺣﻘــوق اﻹﻧﺳــﺎن

أو ﻏﯾرﻫﺎ ُﻌد اﻷﺳﻠوب اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ اﻹدار اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺑﻠـدان اﻟﻧﺎﻣ ــﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺿــﻣﻧﺗﻬﺎ
ﺧطط اﻟﺗطو ر ﻟﺗﻠك اﻟﺑﻠدان.
إن اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣ وﻣﺎت اﻷردﻧ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ﺔ ﻧﺣو إطﻼق اﻟﻘدرات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ،ﺑﺈﺣداث ﺣراك اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳ ﺎﺳﻲ إﯾﺟﺎﺑﻲ ،ودﻓﻌﻪ ﻧﺣو
ّ

اﻟﻧﻣــﺎء واﻟﺗﻘــدم اﻟﻘــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ ﺣر ــﺔ ﻧﺷــطﺔ ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ،وﺗﻌظ ـ م اﻹﻧﺗﺎﺟ ــﺔ ،واﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ – أﻣــور ﺗﺳــﺗدﻋﻲ اﻟﺗﻐﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷ ـ ﻼت

اﻟﻣﺳﺗﻌﺻ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﻣﺷ ﻼت اﻟﻔﻘــر ،واﻟ طﺎﻟــﺔ ،وﺗــدﻧﻲ اﻟــدﺧول ،واﺳــﺗﺣ ﺎم اﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟﻧﻣط ــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ــﺔ

ﻓﻲ ﺷﺋون اﻹدارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧﺷــود ،واﻟﺗــﻲ ﺗﺣــﺎرب اﻟﺗﻣﯾــز ،واﻹﺑــداع ،واﻻﺑﺗﻛــﺎر ،وﺿــﻣن ﻫــذا اﻟﺳـ ﺎق ﻓــﺈن ﺗطﺑﯾـ

اﻟﻼﻣر زﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠ ﺔ ﻣ ن أن ﺷ ﻞ اﻟﺳــﺑﻞ واﻵﻟ ــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻣ ــن أن ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺗﻌز ــز ﻗــدرة اﻟدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﻣﺛــﻞ

ـﺟﻣﺎ ﻣــﻊ اﻷﻫــداف اﻟﺗــﻲ ﺗﻠﺑــﻲ طﻣــوح اﻟﻣ ـواطن واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ،
ﻫــذﻩ اﻟﻣﺷ ـ ﻼت ،وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﺗطﻠــب أن ــون اﻟﺗطﺑﯾ ـ ﻟﻬــذا اﻟﻣﺷــروع ﻣﻧﺳـ ً

ـﺗﻧﺎدا ﻟﻣرﺗﻛـزات ﺛﺎﺑﺗــﺔ وﻣﺣــددة ،ﻣــن ﺧــﻼل رؤ ــﺔ ﺗواﻓﻘ ــﺔ
وﺗﺣدث ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋ ﺔ ﻓﻲ ﻧﻣــط اﻹدارة ﻓــﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ ،ﻣــﺎ ﯾﻧ ﻐــﻲ أن ﯾــﺗم ذﻟــك اﺳـ ً
ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ.

وﻻ ﺑــد أن ﯾﻠﻘــﻰ ﻧﻬــﺞ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ ــﻞ اﻟــدﻋم ﻣــن ﻣﺧﺗﻠــﻒ اﻟﻔـﺎﻋﻠﯾن اﻟــوطﻧﯾﯾن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ،وﻻﺳـ ﻣﺎ اﻟﻛﻔــﺎءات

اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻛﺎد ﻣ ﺔ واﻟ ﺣﺛ ﺔ ،وأن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟدﻋوة ﻣﺛﺎ ﺔ اﻟﻣﺣك اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠــﻒ اﻟــرؤ واﻷﻓ ــﺎر ﻋﻠــﻰ اﻣﺗــداد

رﻗﻌﺔ اﻟوطن واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗم أن ﯾﺗﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘطﺎﻋﺎن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص.

إن ﺗﻌزز ﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻼﻣر زﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓ ﺔ واﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﺷﻌﺑ ﺔ – ﻔرض ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻣر زﺔ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﺛﯾر ﻣن وظﺎﺋﻔﻬﺎ
ّ
ﺗﻌﺎوﻧـ ـﺎ ﺑ ــﯾن اﻹدارﺗ ــﯾن اﻟﻣر ز ــﺔ واﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ﻟﺗﺳ ــرﻊ اﻻﺳ ــﺗﺟﺎ ﺔ ﻟﻼﺣﺗ ﺎﺟ ــﺎت
اﻟﺗﻘﻠﯾد ــﺔ ﻟﺻ ــﺎﻟﺢ اﻟوﺣ ــدات اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ،ﻣﻣ ــﺎ ﯾﺗطﻠ ــب
ً

اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ،واﻟﻌﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﺳــﯾن ﻧوﻋ ــﺔ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﻠﻣ ـواطﻧﯾن .و ﻐــض اﻟﻧظــر ﻋــن ﺟﻐراﻓ ــﺔ اﻟﺗﻘﺳ ـ ﻣﺎت اﻹدار ــﺔ ﻋﻠــﻰ

ﻓﺈن ﻟﻛــﻞ واﺣــدة ﻣﻧﻬــﺎ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺧﺎﺻــﺔ وأوﻟ ﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺗــﻲ ﺗﺟﻌــﻞ ﻣــن اﻟﺻــﻌو ﺔ ﻣ ــﺎن
اﺧﺗﻼف ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻞ ﻣﻧﻬﺎ أو ﻋدد ﺳ ﺎﻧﻬﺎّ ،
ﺗطﺑﯾ اﻟﻣر زﺔ.
إن اﻟﺗﺣــول ﻧﺣــو اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﺿــرورة ﺗﻘﺗﺿــﯾﻬﺎ اﻟظ ـروف اﻟﻣﺗرد ــﺔ اﻟﺗــﻲ آﻟــت إﻟﯾﻬــﺎ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻷردن ،وذﻟــك
ّ

ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣروﻧﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼﻟ ﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻹدارة اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠ ﺔ ،و ذﻟك اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺳ ﺎﺳ ﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻓﻲ اﻷردن.

ـﺗﻧﺎدا ﻟﻣــﺎ ﺳــﺑ  ،ﻓﻘــد ﺟــﺎءت ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﻟﺗﻠﻘ ـﻲ اﻟﺿــوء ﻋﻠــﻰ ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﻧﺟــﺎح ﺗطﺑﯾ ـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ واﻵﺛــﺎر
اﺳ ـ ً
اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻷردن ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻧﺧ ﺔ اﻟﺳ ﺎﺳ ﺔ واﻹدارﺔ واﻹﻋﻼﻣ ﺔ واﻷﻛﺎد ﻣ ﺔ اﻷردﻧ ﺔ.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﺗﺑــرز ﻣﺷـ ﻠﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﻣــن ﻋــدم اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺎﻟﻣﺗطﻠ ــﺎت واﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﺗــﻲ ﯾﻧ ﻐــﻲ ﺗواﻓرﻫــﺎ ﻟﺗطﺑﯾـ ﻧﻬــﺞ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻓــﻲ

اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠ ﺔ ،و ذﻟك ﻋدم اﻹﻟﻣﺎم ﺎﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﻣ ن أن ﺗﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑﯾـ ﻫــذا اﻟــﻧﻬﺞ ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣــﻞ ﻗــدرة اﻟوﺣــدات اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ
اﻷردﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻠﺑ ــﺔ اﺣﺗ ﺎﺟــﺎت اﻟﻣ ـواطﻧﯾن واﻟﺗﺟــﺎوب ﻣــﻊ اﻟﻐﺎ ــﺎت واﻟﺧﺻوﺻ ـ ﺎت اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ واﻟﺗﻧﻣو ــﺔ ﻟﻛــﻞ ﻣﻧطﻘــﺔ ﻣــن ﻣﻧــﺎط

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ،ﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك اﻟﺗ ﻌﺎت اﻟﺳﻠﺑ ﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻻﺳــﺗﻣرار اﻟﺗطﺑﯾـ اﻟﺗﻘﻠﯾــد ﻟﻠﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ وﻓــﻲ ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﻧــﺎﺣﻲ ،وﻫــو

إن ﻧــدرة اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﻣﻧﺷــورة اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺎوﻟــت
اﻟﻣﺳﺑب ﻟﺿرر ﺑﯾــر ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ﺧــﺎرج ﻧطــﺎق اﻟﻌﺎﺻــﻣﺔ ﺎﻟﺗﺣدﯾــد .ﻣــﺎ ّ
ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع ﻓــﻲ اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ ،إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗـزاﻣن ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﻣــﻊ ﻣﺳــﺎﻋﻲ اﻟﺣ وﻣــﺔ ﻹﻧﺟــﺎز اﻟﺗﺷــرﻌﺎت واﻟﻠـواﺋﺢ اﻟﻧﺎظﻣــﺔ

ﻟﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ – ﯾﺟﻌﻞ ﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﺳــﻌﻰ اﻟ ﺣﺛــﻲ ﻣﺗﺟﺎوًـﺎ ﻣــﻊ ﺣﺎﺟــﺎت ﺣﺛ ــﺔ ٕوادار ــﺔ وﺗﻧﻣو ــﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻷردﻧـﻲ .وﺗﺗﻣﺛـﻞ
ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳؤال اﻟ ﺣﺛﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ :ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺗطﻠ ﺎت ﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ،واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ؟

أﻫداف اﻟدراﺳﺔ:
ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -1ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻧﺧ ﺔ اﻷردﻧ ﺔ ﻧﺣو ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﻣﺎ ﯾراﻫﺎ اﻟﻣﻣﺳﺗﺟﯾﺑون.
 -2ﺗﺣدﯾد اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻧﺧ ﺔ.
 -3ﻧﺣدﯾــد ﻣــﺎ إذا ــﺎن ﻫﻧــﺎك اﺗﻔــﺎق أم اﺧــﺗﻼف ﻓــﻲ ﺗوﺟﻬــﺎت اﻟﻧﺧ ــﺔ ﻧﺣــو ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺗطﺑﯾ ـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻓــﻲ اﻷردن
ﺗﻌز إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﺣزب ﺳ ﺎﺳﻲ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺳﺗﺟﯾﺑن.
 -4اﻟﺗﻌـ ّـرف ﻋﻠــﻰ اﻵﺛــﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ ﺗﻌــز إﻟــﻰ ﻣﺗﻐﯾــر اﻟوظ ﻔــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ واﻻﻧﺗﻣــﺎء ﻟﺣــزب ﺳ ﺎﺳــﻲ ﻣــن
وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن.
 -5اﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ.
 -6اﻟﺧروج ﺑﺗوﺻ ﺎت وﺣﻠول واﻗﻌ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻷردﻧ ﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ.

أﻫﻣ ﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﺗﻧ ﻊ أﻫﻣ ﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻋﺗ ﺎرن اﺛﻧﯾن ،أﺣدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻣﻲ واﻵﺧر ﻋﻣﻠﻲ ،و ﻣ ن أن ﻧﺟﻣﻞ أﻫﻣ ﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟواﻧــب
اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:

أ -اﻷﻫﻣ ﺔ اﻟﻧظر ﺔ ،وﺗﺗﻣﺛﻞ ﺎﻵﺗﻲ:
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠ ﺎت
ﻣوﺿوﻋﺎ ﺣﯾوًﺎ
ّإﻧﻬﺎ ﺗﺗﻧﺎول
ً
وﻣﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻹدارﺔ وﻫو اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ،ﻣن ﺣﯾث ّ
ً
ﻧﺟــﺎح ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹد ار ــﺔ ،وﺗﺣدﯾــد اﻵﺛــﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑ ــﺔ اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن .ﻣــﺎ إن ﻧــدرة
اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﻣﻧﺷــورة ﺣــول ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﻧﺟــﺎح اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﺗﺟﻌــﻞ ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ إﺿــﺎﻓﺔ وﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻋﻠﻣ ــﺔ ﺗرﻓــد اﻟﻣ ﺗ ــﺔ
اﻷردﻧ ﺔ ،وﺗؤﺳس ﻟﻣزد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ.
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ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻧﺧ ﺔ اﻷردﻧ ﺔ ﻧﺣو ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ...

ب -اﻷﻫﻣ ــﺔ اﻟﺗطﺑ ﻘ ــﺔ اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ،ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﻣواﻛ ــﺔ ﻟﺟﻬــود اﻟﺣ وﻣــﺔ ﻧﺣــو ﺗﻔﻌﯾــﻞ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ ،ﻟــذﻟك ﻓــﺈن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬــﺎ

ﺳوف ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳﺋول وﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ واﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾ ﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ

ﻓــﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ،واﻟوﻗــوف ﻋﻠــﻰ اﺗﺟﺎﻫــﺎت وﺗطﻠﻌــﺎت اﻟﻧﺧ ــﺔ اﻟﺳ ﺎﺳـ ﺔ واﻹدار ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ ﻧﺣــو ﻣــﺎ ﯾﻧ ﻐــﻲ ﻋﻣﻠــﻪ وﺗــوﻓﯾرﻩ
ﻟﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ ،وﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻌوﻧﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺛﻣﺎر ﻣ ن أن ﻌ ﺳﻬﺎ ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺣ ﺎة اﻟﻣواطن اﻷردﻧﻲ.

أﺳﺋﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن اﻟﺳؤاﻟﯾن اﻟ ﺣﺛﯾﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن:
 -1ﻣﺎ ﻣﺗطﻠ ﺎت ﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﻣﺎ ﺗراﻫﺎ اﻟﻧﺧ ﺔ اﻟﺳ ﺎﺳ ﺔ واﻹدارﺔ واﻹﻋﻼﻣ ﺔ واﻷﻛﺎد ﻣ ﺔ اﻷردﻧ ﺔ؟
 -2ﻣﺎ اﻵﺛﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑ ﺔ اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﻣﺎ ﺗراﻫﺎ اﻟﻧﺧ ﺔ اﻟﺳ ﺎﺳ ﺔ واﻹدارﺔ واﻹﻋﻼﻣ ﺔ واﻷﻛﺎد ﻣ ﺔ اﻷردﻧ ﺔ؟

ﻓرﺿ ﺎت اﻟدراﺳﺔ:
 -1ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ) ≥  (0.05ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن ﻟﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻓــﻲ اﻷردن
ﺗﻌز إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ،واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﺣزب ﺳ ﺎﺳﻲ.

 -2ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ) ≥  (0.05ﻓﻲ ﺗﻘــدﯾر اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ﻟﻶﺛــﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ
ﺗﻌز إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ،واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﺣزب ﺳ ﺎﺳﻲ.
 -3ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗ ﺎ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻋﻧد ﻣﺳــﺗو ) ≥  (0.05ﺑــﯾن ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ واﻵﺛــﺎر
اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ.

ﻣﻧﻬﺟ ﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺟزء وﺻـًـﻔﺎ ﻟﻺﺟـراءات اﻟﻣﺗ ﻌــﺔ ﻟﻺﺟﺎ ــﺔ ﻋــن أﺳــﺋﻠﺔ اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺑــدأت ﺑوﺻــﻒ ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟد ارﺳــﺔ ،وطر ﻘــﺔ

اﺧﺗ ﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ ،وﺧطوات ﺑﻧﺎء أداة اﻟدراﺳﺔ ،ووﺻﻒ ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗ ﻌــت ﻟﻠﺗﺄﻛــد ﻣــن دﻻﻻت اﻟﺻــدق واﻟﺛ ــﺎت ﻷداة اﻟد ارﺳــﺔ،
و ﻔ ﺔ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋرض اﻟطراﺋ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت.

ﺗﺻﻣ م اﻟدراﺳﺔ:
اﺳــﺗﺧدم اﻟ ﺎﺣــث اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠــﻲ ،وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل اﻟرﺟــوع إﻟــﻰ اﻷدب اﻟﻧظــر واﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ

ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ،وﻫو ﻣﻧﻬﺞ ﻣﻼﺋم ﻟدراﺳﺔ اﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ.

ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ وﻋﯾﻧﺗﻬﺎ:
ﺗﻛـ ّـون ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟد ارﺳــﺔ ﻣــن اﻟﻧﺧ ــﺔ اﻟﺳ ﺎﺳـ ﺔ واﻹدار ــﺔ واﻹﻋﻼﻣ ــﺔ واﻷﻛﺎد ﻣ ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ ،ﺣﯾــث ﺗــم اﺧﺗ ــﺎر ﻋﯾﻧــﺔ ﻗﺻــد ﺔ
اﺧﺗﯾــرت ﻣــن ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟد ارﺳــﺔ ،ﻣﺛﻠــت اﻟﻣﻬﺗﻣﯾــﯾن ﻘﺿــﺎ ﺎ اﻟﺷــﺄن اﻟﻌــﺎم وﻣــﻧﻬم :اﻟــوزراء اﻟﺣــﺎﻟﯾون واﻟﺳــﺎ ﻘون ،واﻷﻣﻧــﺎء اﻟﻌــﺎﻣون

ﻟﻸﺣ ـ ـزاب اﻟﺳﺎﺳ ـ ـ ﺔ ،وأﺳـ ــﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌـ ــﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـ ــون ﻓـ ــﻲ اﻟﻌﻠـ ــوم اﻹدار ـ ــﺔ واﻟﺳ ﺎﺳ ـ ـ ﺔ ،واﻟﺻـ ــﺣﻔﯾون ) ﺗـ ــﺎب اﻷﻋﻣـ ــدة ﻓـ ــﻲ
اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ( ،واﻟﻧواب ،واﻷﻋ ﺎن ،و ﻌض اﻟﻣﺳؤﻟﯾن اﻟﺣ وﻣﯾن ،واﻟﺣ ﺎم اﻹدارون :اﻟﻣﺣﺎﻓظون /ﻧواب اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن /ﻣﺗﺻرف(.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

أداة اﻟدراﺳﺔ:
ﺗم ﺗﺻﻣ م اﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﻟﻐﺎ ﺎت ﺟﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت ﻋن ﻣﺗﻐﯾر اﻟدراﺳﺔ )اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ( ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﺎﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:
ّ
 -1ﻣﺟﺎل ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطو ر ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ :وﺧﺻﺻــت ﻟــﻪ ) (23ﻓﻘــرة ،ﺣﯾــث اﺳــﺗﻔﺎد اﻟ ﺎﺣــث ﻣــن اﻷدب اﻟﻧظــر
واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻷداة.
 -2ﻣﺟــﺎل اﻵﺛــﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑﯾ ـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ :وﺧﺻﺻــت ﻟــﻪ ) (17ﻓﻘ ـرة ،ﺣﯾــث اﺳــﺗﻔﺎد اﻟ ﺎﺣــث ﻣــن اﻷدب
اﻟﻧظر واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻷداة.

ﻣــﺎ ﺗــم اﺳــﺗﺧدام أﺳــﻠوب اﻷﺳــﺋﻠﺔ اﻟﻣﻐﻠﻘــﺔ ﻓــﻲ ﺻ ـ ﺎﻏﺔ ﻓﻘ ـرات اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﺎﺳــﺗﺧدام ﻣﻘ ــﺎس ﻟ ــرت ) (Likertاﻟﺧﻣﺎﺳــﻲ

اﻟﻣﺗدرج :أواﻓ

ﺷــدة ) ،(5أواﻓـ ) ،(4ﻣﺗوﺳــط اﻟﻣواﻓﻘــﺔ ) ،(3ﻻ أواﻓـ ) ،(2ﻻ أواﻓـ

ﻓﻘ ـرة أو ﻟﻠﻣﺟــﺎل

ﺷــدة ) .(1وﺗﻌﺗﺑــر درﺟــﺔ اﻟﻣواﻓﻘــﺔ ﻟﻛــﻞ

ــﻞ ﺣﺳــب اﻟﻣﻌ ــﺎر اﻟﺗــﺎﻟﻲ :اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت )أﻗــﻞ ﻣــن  (2.33ﻣواﻓ ـ ﺑدرﺟــﺔ ﻗﻠﯾﻠــﺔ ،واﻟﻣﺗوﺳــطﺎت )ﻣــن -2.33

 (3.66ﻣواﻓ ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ،واﻟﻣﺗوﺳطﺎت )أﻛﺛر ﻣن (3.66ﻣواﻓ ﺑدرﺟﺔ ﺑﯾرة.

ﺻدق اﻷداة:
ﻟﻠﺗﺣﻘـ ﻣــن أداة اﻟد ارﺳــﺔ ،ﻗــﺎم اﻟ ﺎﺣــث ﻌرﺿــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺗﺔ ﻣــن اﻟﻣﺣ ﻣــﯾن ﻣــن أﻋﺿــﺎء ﻫﯾﺋــﺔ اﻟﺗــدرس ﻓــﻲ ﻗﺳــﻣﻲ اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣــﺔ ٕوادراة اﻷﻋﻣــﺎل ﻓــﻲ ﻠ ــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎد واﻟﻌﻠــوم اﻹدار ــﺔ ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﯾرﻣــوك و ﻌــض اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـﯾن ﻣــن اﻟﻣﺳــﺗﻬدﻓﯾن ﺑﻬــدف

ﺗﺣ ﻣﻬــﺎ واﺳــﺗطﻼع آ ارﺋﻬــم ووﺟﻬــﺎت ﻧظــرﻫم ﺗﺟــﺎﻩ ﻓﻘ ـرات اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ،ﻣــن ﺣﯾــث ﻗــدرﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻗ ــﺎس ﻣﺗﻐﯾ ـرات اﻟد ارﺳــﺔ ،وﻣــﺎ إذا
ﺎﻧــت ﺗﺣﻘـ أﻫــداﻓﻬﺎ ،وﺗــم اﻷﺧــذ ﻣﻼﺣظــﺎﺗﻬم ٕواﺟـراء اﻟﺗﻌــد ﻼت اﻟﻣطﻠو ــﺔ ﻟرﻓــﻊ ﺳــو ﺔ اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ،ﻣــن أﺟــﻞ ﺗﺣﻘﯾـ اﻷﻏـراض

اﻟﻣطﻠو ﺔ.

ﺛ ﺎت اﻷداة:
ﺗــم اﺳــﺗﺧراج ﻗ ﻣــﺔ اﻟﺛ ــﺎت ﻣــن ﺧــﻼل ﻣﻌﺎﻣــﻞ روﻧ ــﺎخ أﻟﻔــﺎ ) (Cronbach Alphaﻟﻼﺗﺳــﺎق اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟﻣﺟــﺎﻻت اﻟد ارﺳــﺔ

وﻟﻸداة

ﻞ.

اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ:
ﻣ ــن أﺟ ــﻞ اﻟوﺻ ــول إﻟ ــﻰ ﻧﺗ ــﺎﺋﺞ اﻟد ارﺳ ــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ واﻟﺗﺣﻘـ ـ ﻣ ــن ﻓرﺿـ ـ ﺎﺗﻬﺎ وﻟﻺﺟﺎ ــﺔ ﻋ ــن أﺳ ــﺋﻠﺗﻬﺎ ﻗ ــﺎم اﻟ ﺎﺣ ــث ﺑﺗرﻣﯾ ــز
اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ٕوادﺧﺎﻟﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺣﺎﺳــوب ﺎﺳــﺗﺧدام ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺣزﻣــﺔ اﻹﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﻌﻠــوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ) (SPSSﻻﺳــﺗﺧراج اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ واﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌ ﺎرﺔ ﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ وﻓﻘراﺗﻬﺎ ،وﻗد ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:

 ﻟﻺﺟﺎ ــﺔ ﻋــن اﻟﺳـؤال اﻷول واﻟﺛــﺎﻧﻲ ،ﺗـ ًـم اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﺣﺳــﺎﺑ ﺔ واﻻﻧﺣ ارﻓـﺎت اﻟﻣﻌ ﺎر ــﺔ ﻻﺳــﺗﺟﺎ ﺎت أﻓـراد ﻋﯾﻧــﺔ
اﻟدراﺳﺔ.

ﺗم اﺳﺗﺧدام اﺧﺗ ﺎر ) (Tواﺧﺗ ﺎر(ANOVA).
 ﻻﺧﺗ ﺎر ﻓرﺿﯾﺗﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧ ﺔّ ،
 ﻻﺧﺗ ــﺎر ﻓرﺿ ـ ﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﺣــول اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻻرﺗ ﺎط ــﺔ ﺑــﯾن ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﻧﺟــﺎح اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ واﻵﺛــﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻣــن
ﺗم اﺳﺗﺧدام اﺧﺗ ﺎر اﻻرﺗ ﺎ اﻟﻣﺣور .
ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔّ ،
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ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻧﺧ ﺔ اﻷردﻧ ﺔ ﻧﺣو ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ...

اﻹطﺎر اﻟﻧظر :
ﻣﻔﻬوم اﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ:
ﻗﺑــﻞ اﻟﺗطــرق إﻟــﻰ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ،ﻻﺑــد ﻣــن ﺗﻌر ــﻒ اﻟﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ،ﻓﺎﻟﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﺗﻌﻧــﻲ ﺣﺻــر اﻟوظ ﻔــﺔ اﻹدار ــﺔ
ﺎﻟﺣ وﻣ ــﺔ اﻟﻣر ز ــﺔ ،ﺣﯾ ــث ﺗﺗ ــوﻟﻰ اﻟﺣ وﻣ ــﺔ اﻟﻣر ز ــﺔ ﻣﻬﻣ ــﺔ إﺻ ــدار اﻟﻘـ ـ اررات اﻟﻧﻬﺎﺋ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﺧﺗﻠ ــﻒ اﻟﻣوﺿ ــوﻋﺎت اﻟداﺧﻠ ــﺔ ﺿ ــﻣن

ﻌرﻓﻬﺎ )اﻟ ﺎزّ (2000 ،ﺄﻧﻬﺎ" :أﺳﻠوب أو طر
أﻣﺎ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﻓ ّ
اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ،وﻻ ﺷﺎر ﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك أ ﺔ ﻫﯾﺋﺔ إدارﺔ أﺧر ّ .

ﻣن طرق اﻹدارة ﻘﺿﻲ ﺑﺗوزﻊ اﻟوظﺎﺋﻒ اﻹدارﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺣ وﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣر زﺔ وﻫﯾﺋــﺎت ﻋﺎﻣــﺔ أﺧــر )ﻣﺣﻠ ــﺔ

أو ﻣرﻓﻘ ﻪ( ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧًﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺧﺿﻊ ﺗﺻرﻓﺎت ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣر زﺔ ،أ ﻟﻠوﺻﺎ ﺔ اﻹدارﺔ".

وﻋرﻓﻬــﺎ
ّ
وﻋرﻓﻬﺎ )ّ (Eaton, 2008ﺄﻧﻬﺎ :ﺗوزﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻹدارﺔ اﻟﻣر ز ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫﯾﺋــﺎت ﻣﺣﻠ ــﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ وﻣﻧﺗﺧ ــﺔّ .
)ﻣﺣﻣــدّ (2009 ،ﺄﻧﻬــﺎ" :وﺿــﻊ ﺳــﻠطﺎت اﻟﻘ ـرار ﻓــﻲ ﯾــد ﻫﯾﺋــﺎت أﺧــر ﻏﯾــر ﻣﻣﺛﻠــﻲ اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻣر ز ــﺔ ،ﻫﯾﺋــﺎت ﻏﯾــر ﺧﺎﺿــﻌﺔ
ﻟواﺟب اﻟطﺎﻋﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟرﺋﺎﺳ ﺔ ،وأن ﺗﻛون ﻏﺎﻟًﺎ ﻣﻧﺗﺧ ًﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ذو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ".

أن اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﺗﻬــﺗم ﺑﺗوﺳـ ﻊ ﺻــﻼﺣ ﺎت اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎب اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻣر ز ــﺔ ،وﻣــن
و ــر اﻟ ﺎﺣــث ّ
ﺎﺳﺎ ﻋﻣﻠًﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟد ﻣﻘراط ﺔ اﻹدارﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺳ ﻊ اﻟﺻﻼﺣ ﺎت اﻹدارﺔ ﺳـواء
ﺟﻬﺔ أﺧر ّ
ﻓﺈن اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﺗﻌد اﻧﻌ ً

ﻓﻲ اﻟﺗﺧط ط أو اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻷﻗﺎﻟ م واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ،وذﻟك وﻓًﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿ ﺎت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض.

أﺷ ﺎل اﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ:
ﺗﻧدرج اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﺗﺣت ﺷ ﻠﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ،ﯾذ رﻫﻣﺎ )اﻟﺧﻼﯾﻠﺔ ،(2009 ،ﺎﻵﺗﻲ:
 -1اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ اﻟﻣﺻــﻠﺣ ﺔ اﻟﻣرﻓﻘ ــﺔ :ﻗ ــﺎم ﻫﯾﺋــﺎت ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﺗﺣــدد اﺧﺗﺻﺎﺻــﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣوﺿــوﻋﻲ ﺣﯾــث ﺗﻣــﺎرس
اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﻣﻧطﻘﺔ واﺣدة أو ﻋدة ﻣﻧــﺎط ﻓــﻲ اﻟدوﻟــﺔ ،واﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ اﻟﻣﺻــﻠﺣ ﺔ ﻫــﻲ ــﺎن ﺗﻧظ ﻣــﻲ
ﻋﺎم ﻣﺳﺗﻘﻞ ﻋن ﺟﻬﺎز اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد  ،وﺗﻣﻠﻛﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻠًﺎ أو ﺟزﺋًﺎ وﺗﺧﺿﻌﻪ ﻟﻠرﻗﺎ ﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ واﻟﺗﺷرﻌ ﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻔﺎءﺗﻪ
وﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻷﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم.
 -2اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ اﻹﻗﻠ ﻣ ﺔ :ﺗوزﻊ اﻟﺳﻠطﺎت واﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺑﯾن اﻷﺟﻬزة اﻹدارﺔ اﻟﻣر زﺔ وﻫﯾﺋﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ وﺣدات
إﻗﻠ ﻣ ﺔ ،و ﻘﺗﺿﻲ ﻫذا اﻷﺳﻠوب أن ﻘﺳم إﻗﻠ م اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ وﺣدات إﻗﻠ ﻣ ﺔ ﻣﺣددة ،ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ إدارة ــﻞ وﺣــدة ﻣﻧﻬــﺎ ﻫﯾﺋــﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ
ﻋن اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﺣ ــوﻣﻲ اﻟﻣر ــز  ،ﻓــﻲ ﻧطــﺎق رﻗﻌﺗﻬــﺎ اﻹﻗﻠ ﻣ ــﺔ ،وﻓــﻲ ﺣــدود ﻣــﺎ ﯾﺧــول ﻟﻬــﺎ ﻣــن ﺳــﻠطﺎت واﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت ،ﻋﻠــﻰ أن
ﺗرﺗ ط ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﺎﻟﺣ وﻣﺔ اﻟﻣر زﺔ ٍ
ﻘدر ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻞ وﺣدة اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳ ﺎﺳ ﺔ واﻹدارﺔ.

أن اﻟﻘﺎﺳ ــم اﻟﻣﺷ ــﺗرك ﺑ ــﯾن ﻧ ــوﻋﻲ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﺳ ــﺗﻧد إﻟ ــﻰ ﺗﻣﺗّ ــﻊ ﻼﻫﻣ ــﺎ ﺎﻟﺷﺧﺻـ ـ ﺔ اﻻﻋﺗ ﺎر ــﺔ
و ــر اﻟ ﺎﺣ ــث ّ
وﺧﺿوﻋﻬﻣﺎ إﻟﻰ رﻗﺎ ﺔ ٕواﺷراف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣر زﺔ.

ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ:
إن ﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﻣﻘﺗرن ﺷرو ٍ ﻣوﺿوﻋ ﺔ ،ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓرﻫﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎح واﻧﺳـ ﺎﺑ ﺔ ﺗطﺑﯾـ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻼﻣر ــز
ّ

ﻓﻲ إدارة اﻷﻗﺎﻟ م ووﺣداﺗﻬﺎ اﻹدارﺔ اﻟﺻﻐر  ،وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت واﻟﺷرو  ،ﯾذ ر )ﻋﺛﻣﺎن2005 ،؛ اﻟرﺷﯾد (2007 ،اﻵﺗﻲ:
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اﻟﻣﺷرع اﻟــوطﻧﻲ
 -1اﻻﻋﺗراف ﺑوﺟود ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻠ ﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺗﻣﯾزة :وﻫﻲ اﻟﻔ رة اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻘ ﺎم اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ّ
ـﺄن ﻫﻧ ــﺎك ﻣﺻ ــﺎﻟﺢ ﻣﺣﻠ ــﺔ ﻻ ﺑ ــد ﻟﻠﻬﯾﺋ ــﺎت اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ اﻟﻣﻌﻧ ــﺔ أن ﺗ ﺎﺷ ــر اﻟﻘ ــﺎم ﺑﺈدارﺗﻬ ــﺎ ،وأن ﺗﺗﻔ ــرغ اﻟﺣ وﻣ ــﺔ
أن ﻌﺗ ــرف ـ ّ
اﻟﻣر زﺔ ﻹدارة اﻟﻣراﻓ اﻟﻘوﻣ ﺔ وﺣدﻫﺎ.

 -2وﺟــود ﻫﯾﺋــﺎت ﻣﻧﺗﺧ ــﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ :أ وﺟــود ﻫﯾﺋــﺔ ﺗﺳــﺗﻘﻞ ﺑــﺈدارة ﻫــذﻩ اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ،وﻟﻬــﺎ ﺷﺧﺻـ ﺔ ﻣﻌﻧو ــﺔ وذﻣــﺔ ﻣﺎﻟ ــﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ،إذ ﻌد اﻻﻧﺗﺧﺎب وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺣﻠﻲ.

 -3إﻋــداد اﻟﻛـوادر واﻟﻣﻬــﺎرات اﻹدار ــﺔ :أ إﻋــداد اﻟﻛـوادر ذات اﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﺗــﻲ ﺗؤﻫﻠﻬــﺎ ﻟﻔﻬــم اﻹدارة اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ،واﻟﺗــﻲ
ﺗﺳﺗوﻋب وﺗﻔﻬم ﻧظﺎم اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدار ــﺔ وﻟــدﯾﻬﺎ اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ ﻔـ ٍ
ـﺎءة ﻋﺎﻟ ــﺔ ،ﺣﯾــث ﻌﺗﻣــد اﻟﻧظــﺎم اﻟﻼﻣر ــز ﻋﻠــﻰ

ﻷن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻛـوادر ﺗﺑــدأ
ﺛﺎﻓﺔ أﻛﺑر ﻟﻠﻛوادر اﻹدارﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ) (Skill Labor Intensiveﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣر ز ّ ،
ﺻﻌودا إﻟﻰ اﻹدارات اﻷﻋﻠﻰ ﺿﻣن اﻟﻬ ﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ﻟﻺدارة اﻟﻣر زﺔ.
ﻣن اﻟﺑﻠد ﺎت واﻹدارات اﻟﻣﺣﻠ ﺔ
ً

 -4ﺗوﻓﯾر ﻗﺎﻋدة واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺑ ﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت :وﻫذا ﻌﻧﻲ ﺗوﻓﯾر ﻗﺎﻋدة واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺑ ﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻟﻐــرض إﻟﻣــﺎم اﻟﻣﺳــﺋوﻟﯾن اﻹدار ــﯾن ﻓــﻲ
اﻷﻗــﺎﻟ م واﻹدارات اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ واﻟﺑﻠــد ﺎت ﺑواﻗــﻊ ﻣﻧــﺎطﻘﻬم ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــﻒ اﻟﻣﺟــﺎﻻت ،و ــذﻟك اﻟﻣـوارد اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ واﻟﻛﺎﻣﻧــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣ ــن اﺳــﺗﻐﻼﻟﻬﺎ

ﻟزﺎدة ﺣﺟم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺳ ﺎن ،وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺗﻬﺎ ،وزﺎدة ﻔﺎءة اﻹدارات ،وﺗﻠﺑ ﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ.

اﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ:
ـﺎء ﻋﻠـ ــﻰ اﻟظـ ــروف اﻟﺳ ﺎﺳ ـ ـ ﺔ
ﯾﺧﺗﻠـ ــﻒ ﻣـ ــد ﻓﻌﺎﻟ ـ ــﺔ وﺗﻘﯾ ـ ـ م ﺗطﺑﯾ ـ ـ ﻋﻣﻠ ـ ــﺔ اﻟﻼﻣر ز ـ ــﺔ اﻹدار ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ دوﻟـ ــﺔ ﻣـ ــﺎ ﺑﻧـ ـ ً
واﻻﻗﺗﺻ ــﺎد ﺔ واﻟﺗﺎر ﺧ ــﺔ ﻟﻬ ــذﻩ اﻟدوﻟ ــﺔ ،و ﺷــ ٍﻞ أﺳﺎﺳ ــﻲ ﻫﻧ ــﺎك ﻋ ــدد ﻣــن اﻟﻌواﻣ ــﻞ اﻟﺗــﻲ ﺗــؤﺛر ﻓــﻲ ﻓﻌﺎﻟ ــﺔ ﻋﻣ ــﻞ اﻟﻣﺟ ــﺎﻟس

اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ﻣﺛــﻞ :اﻟﻣ ـوارد اﻟﻣﺣــدودة ،وﺿــﻌﻒ اﻟﻘــدرة اﻟﻣؤﺳﺳ ـ ﺔ ،وﻋــدم ﻔﺎ ــﺔ آﻟ ــﺎت اﻟﻣﺳــﺎءﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ﺔ ،إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻗﻠــﺔ
ﺗواﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت(Devas, 2005; Enikolopov & Zhuravskaya, 2003) .

 -1اﻟﻣوارد اﻟﻣﺣدودة ):(Limited Resources

ﻻ ﺗﻣﺗﻠك أﻏﻠب اﻟــدول ﻓــﻲ اﻟوﺣــدات اﻹﻗﻠ ﻣ ــﺔ اﻟﻣـوارد اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻐط ــﺔ اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾﻒ اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ اﻟﻣﻠﻘــﺎة ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬــﺎ،

ﻣﺎ ّإﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﻣﺗﻠــك اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺷــرﻌ ﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺧوﻟﻬــﺎ ﻓــرض ﺿـراﺋب ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳـ ﺎن اﻹﻗﻠـ م ﺄﺳــﻠوب ﻟﺗﺣﻘﯾـ اﻹﯾـرادات ﻟﻬــذﻩ
اﻟﻣﺟــﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ،ﻣﻣــﺎ ﯾــدﻓﻌﻬﺎ إﻟــﻰ اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻟﻣر ــز ﻓــﻲ اﻟﺗﻣو ــﻞ ،ﻣﻣــﺎ ﺿــﻌﻒ ﻣوﻗــﻒ أﻋﺿــﺎء اﻟﻣﺟــﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ أﻣــﺎم

ﻧﺎﺧﺑﯾﻬم ،ﺎﻋﺗ ﺎرﻫم ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻟﻠﻣوارد وﻟ ﺳوا ﻣﻧﺗﺟﯾن.

 -2ﺿﻌﻒ اﻟﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ):(Lack of Institutional Ability
ﺗﻧــدرج ﺗﺣــت ﻣﻔﻬــوم اﻟﻘــدرة اﻟﻣؤﺳﺳ ـ ﺔ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﺗﻘﻧ ــﺔ واﻹدار ــﺔ واﻟﻣﺎﻟ ــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ـ اﻷﻫــداف اﻟﻣطﻠو ــﺔ
ﻟﻠوﺣدات اﻹﻗﻠ ﻣ ﺔ ،وﻏﺎﻟًـﺎ ﻣــﺎ ﺗﻛــون اﻟﻘــدرة اﻟﻣؤﺳﺳـ ﺔ ﻟﻠﺣ وﻣــﺎت اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ﻏﯾــر ﻣﻼﺋﻣــﺔ ،وذﻟــك ﺳــﺑب ﻧﻘــص اﻟﺧﺑـرات اﻟوظ ﻔ ــﺔ

واﻟﺗــدرب ﻟﻠﻣــوظﻔﯾن اﻟﺣ ــوﻣﯾﯾن ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل ،واﻟــذ

ﻌــز إﻟــﻰ ﻧﻘــص اﻟﻣ ـوارد اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ﻟﺗﺻــﻣ م وﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺑ ـراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑ ــﺔ

اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ ،ﻣﺎ ﯾﻧﻌ س ذﻟك ﺳﻠًﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﻋﻣﻠ ﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ،وآﻟ ﺎت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠ ﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن.
 -3ﻋدم ﻔﺎ ﺔ آﻟ ﺎت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ واﻟﺗدﻗﯾ ):(Lack of Accountibility & Auditing

ﺗﻌﻧـﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﻣﺳــﺎءﻟﺔ ﻣﺣﺎﺳـ ﺔ اﻷﻋﺿــﺎء اﻟﻣﻧﺗﺧﺑــﯾن ﻣﻣﺛﻠــﯾن ﻋــن اﻟﺷــﻌب ،و ــذﻟك ﻣﺣﺎﺳـ ﺔ أﻋﺿــﺎء اﻟﻣﺟــﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ

اﻟﻣﻌﯾﻧــﯾن ﻣــن ﻗﺑــﻞ اﻟﺣ وﻣــﺔ ،و ﺗطﻠــب ﻧظــﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ﺔ واﻟﺗــدﻗﯾ وﺿــﻊ إﺟ ـراءات ﻋﺎدﻟــﺔ ﺗﺧﻠ ـ ﺛﻘــﺔ ﻟــد اﻟﻧﺎﺧــب ﺣــول ﻔ ــﺔ

اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻹﻗﻠـ م ،ﻣــﺎ ﯾﺟــب أن ﯾﺗﺿــﻣن ﻧظــﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ إﺟـراءات ﺷــﻔﺎﻓﺔ ﺗوﺿــﺢ ﻟﺟﻣ ــﻊ أطـراف ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ

اﻹدارﺔ ،واﻟﻣواطﻧﯾن ،واﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ،واﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن – ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗوزﻊ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟ ﺔ وﺗﻔﺻ ﻼﺗﻬﺎ.
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ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻧﺧ ﺔ اﻷردﻧ ﺔ ﻧﺣو ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ...

 -4ﻗﻠﺔ ﺗواﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ):(Unavailability of Information
ﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن وﻣد اﻟﺗﻔﺻ ﻼت اﻟﻣوﺟــودة ﻋــن ﻔ ــﺔ اﺳــﺗﺧدام وﺗوز ــﻊ اﻟﻣـوارد،
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أ ً

ﻣﺎ ﺗﺗطﻠب ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ وﺟود ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺎﻋﻞ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻘﺿﺎ ﺎ اﻟﺗﻲ ﺗطرﺣﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠ ﺔ.

إﯾﺟﺎﺑ ﺎت وﺳﻠﺑ ﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ:
ﺗﺗﺿــﺢ ﻣ از ــﺎ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﺟــﺎرب ﻌــض اﻟــدول ،ﻓﯾــذ ر )اﻟر ﻌــﻲ 2007؛ اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ (2010 ،أﻫﻣ ــﺔ

اﻟﺣ ــم اﻟﻣﺣﻠــﻲ ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻌز ــز اﻻﻧﺗﻣــﺎء ٕواﺣﺳــﺎس اﻟﻧــﺎس ﻓــﻲ إدارة ﺷــﺋوﻧﻬم واﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن ﻣ ـواردﻫم ﻓــﻲ ﺗﻧﻣ ــﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌــﺎﺗﻬم
إن اﻹدارة
اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ،وﺗﻌز ــز ﺑﻧ ــﺎء اﻟﻘ ــدرات اﻹدار ــﺔ واﻟﻣؤﺳﺳـ ـ ﺔ ،وﺣ ــﻞ اﻟﻣﺷـ ـ ﻼت ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ ﺻ ــورٍة أﺳ ــرع وأدق ،ﺣﯾ ــث ّ
اﻷﻓﺿﻞ ﻟﻠﺣ م ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ إﻋطﺎء اﻷﻗﺎﻟ م أو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺳﻠطﺎت أوﺳﻊ ﺗﺗﻧﺎﺳب وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ واﺣﺗ ﺎﺟﺎﺗﻬﺎ.

و ﺿﯾﻒ ) (Sorribas, 2004; Bardhan, 2002أن أﻫم إﯾﺟﺎﺑ ﺎت وﻣ از ﺎ ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ:
ﻧظﺎﻣـﺎ أﺟــوف إذا ﻟــم ﺗﺻــﺣﺑﻬﺎ
ّ -1
إن اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻧظﺎم اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﻌد ﺿرورة د ﻣﻘراط ﺔ ،ﺑﻞ إ ّن اﻟد ﻣﻘراط ﺔ اﻟﺳ ﺎﺳ ﺔ ﺗﺻ ﺢ ً

ﻷن اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣـواطن ﺎﻟﺷــﺋون اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﯾﻧﺑﺛـ ﻋــن اﻫﺗﻣﺎﻣــﻪ ﺷــﺋون إﻗﻠ ﻣــﻪ ،وﻟﻬــذا ﻓــﺈن اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻫــﻲ
ﻻﻣر زﺔ إدارﺔّ ،
ﻣﺛﺎ ﺔ ﻣدرﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺎﺧﺑﯾن واﻷﻋﺿﺎء ﻣﺎرﺳون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﺣﻠ ﺔ ﺛم ﺳﺗﻣدون ﻣن ذﻟك ﺧﺑرة ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺷﺋون اﻟﻌﺎﻣﺔ.

إن ﻧظــﺎم اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻌــد اﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﻟﻣﺗطﻠ ــﺎت اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ اﻟﺗــﻲ أﺻـ ﺣت ﻘــدر أو ــﺂﺧر دوﻟــﺔ ﻣﺗدﺧﻠــﺔ وﺗﻌــددت وﺗﻧوﻋــت
ّ -2
واﺟ ﺎت اﻹدارة ﻓﯾﻬﺎ ،ﺣﯾث ﺻﻌب ﻗ ﺎم اﻹدارة اﻟﻣر زﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺟﻣ ﻊ واﺟ ﺎت اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟدوﻟﺔ ﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟ ﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ.

إن اﻷﺧــذ ﺑﻧظــﺎم اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻌــد ﻣــن ﻣ ــﺎدئ اﻹدارة اﻟرﺷــﯾدة ،وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻘر ــب اﻟﻣﺳــﺎﻓﺎت ﺑــﯾن اﻟﻣر ــز
ّ -3
ﻧظر ﻟﻘرب اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ
واﻟﻔروع ،واﻟﺗﻐّﻠب ﻋﻠﻰ اﻋﺗ ﺎرات اﻟروﺗﯾن واﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارً ،ا
اﻟﻣﺣﻠ ﺔ ،وﻣن ﺛم ﺗ ﺳ ط اﻹﺟراءات ،ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ إﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﺔ.

ﻷن ــﻞ إﻗﻠـ م ﻓــﻲ اﻟدوﻟــﺔ ﺳــﺗط ﻊ ﻋــن طر ـ
 -4ﺗﺣﻘـ اﻟﻼﻣر زــﺔ اﻹدار ــﺔ اﻋﺗ ــﺎرات اﻟﻌداﻟــﺔ ﺑــﯾن ﻣـواطﻧﻲ أﻗــﺎﻟ م اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،وذﻟــك ّ
اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ أن ﺣﻘ اﺣﺗ ﺎﺟﺎﺗﻪ وﻣﺗطﻠ ﺎﺗﻪ ،و ذﻟك ﺳﺗﻔﯾد ﻞ إﻗﻠ م ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻣوارد اﻟدوﻟﺔ ﻘدر ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻷﻋ ﺎﺋﻬﺎ اﻟﺿرﺑ ﺔ.

إن اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻧظﺎم اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﺣﻘ ﻓواﺋد ﺟﻣﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت اﻟﻛﺑر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟدوﻟﺔ ،ﻓﻔﻲ أوﻗﺎت اﻟﺣــروب
ّ -5
أﻣــﺎ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ،ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﻣ ــن ــﻞ إﻗﻠـ م
واﻟﺛورات ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﺧﺗﻞ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺣﺗــﻰ ﯾﻧﻔــر ﻋﻘــد اﻟدوﻟــﺔ ﻠﻬــﺎّ ،
ﻣن اﻟﺻﻣود

ﺎن ﻗﺎﺋم ﻣﻔردﻩ ﻟﻣﺎ ﻌﺗﺎدﻩ ﻣن اﺳﺗﻐﻼل ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺷﺋوﻧﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ.

ﺳﻠﺑ ﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ:
أن ﻫﻧــﺎك ﻌــض اﻹﻧﺗﻘــﺎدات اﻟﻣوﺟــﻪ
ﯾــذ ر )اﻟﻧﻬــر ّ (Rusten & Sedra, 2004; Onyach-Olaa, 2003)(2001 ،
إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ وﻣن أﻫﻣﻬﺎ ،ﺗﻐﻠﯾــب اﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻟﻠﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻘوﻣ ــﺔ ،ﻣــﺎ

ﻧظر ﻟﻛﺛرة اﻷﺟﻬزة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺎﻟوظﺎﺋﻒ اﻹدارﺔ ،واﻧﺗﻘد ﻌض اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﻧظﺎم اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ
إﻧﻪ ﻧظﺎم ﻣ ﻠﻒ ﻟﻠﺧزﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ًا

ّﺄﻧــﻪ ﻗــد ﯾــؤد إﻟــﻰ ﺛـرة اﻟﻧ ازﻋــﺎت واﻟﺻـراﻋﺎت ﻋﻠــﻰ اﻹﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت ﺑــﯾن اﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻌﺿــﻬﺎ ﻌﺿــﺎ أو ﺑﯾﻧﻬــﺎ
و ــﯾن اﻟﺳ ــﻠطﺎت اﻟﻣر ز ــﺔ ،ﻓﺿـ ـﻼً ﻋ ــن اﻋﺗﻣﺎدﻫ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﻓ ـ ـرة اﻻﻧﺗﺧ ــﺎب ﻓ ــﻲ ﺗﺷـ ـ ﯾﻞ اﻟﻬﯾﺋ ــﺎت اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ اﻹﻗﻠ ﻣ ــﺔ
واﻻﻧﺗﺧﺎ ﺎت ﻗد ﺗﺄﺗﻲ ﻌﻧﺎﺻر ﻻ ﺗﺗواﻓر ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺧﺑرة واﻟد ار ﺔ واﻟﻛﻔﺎ ﺔ اﻟﻔﻧ ﺔ.

ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗط ﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻟﻔﺗـرة طو ﻠــﺔ إﻻ
ﻣﺎ ﯾدﻟﻲ )أﺑو ﻧوارّ (2010 ،ﺄﻧﻪ ﺎﻟرﻏم ﻣن إﯾﺟﺎﺑ ﺎت اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔّ ،
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

ﺑﺟوار اﻟﻣر زﺔ ﺄﺻﻞ ،و ذﻟك ﺗﺣد ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣن اﻷﺧر  ،ﻣﻣﺎ ﻘﺗﺿﻲ وﺿﻊ ﺣد ﻓﺎﺻﻞ ﺑــﯾن ﻣ ــﺎدﯾن ــﻞ ﻣﻧﻬﻣــﺎ ،أ ﺗﺣدﯾــد
اﻟﻣراﻓ اﻟﺗﻲ ﺗدار ﻣر ز ﺎ وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗدار ﻻﻣر ز ﺎ ،ﻓﻬﻧﺎك ﻌــض اﻟﻣ ارﻓـ اﻟﺗــﻲ ﺗﻬــم اﻟدوﻟــﺔ وﺣـ ٍ
ـدة ﺷــﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ
ً
ً
أداء ﻓــﻲ ﺟﻣ ــﻊ أﺟـزاء اﻟدوﻟــﺔ ،ﻣرﻓـ اﻟــدﻓﺎع اﻟﻣــدﻧﻲ وﻣرﻓـ اﻟﺑر ــد وﻣرﻓـ اﻷﻣــن اﻟﻌــﺎم ،ﻓﻣﺛــﻞ ﻫــذﻩ اﻟﻣ ارﻓـ
اﻻﻧﺳــﺟﺎم ﺷـ ﻼً و ً
وﻏﯾرﻫــﺎ ﯾﺟــب أن ﺗﻛــون ﻗوﻣ ـ ًﺔ ﺗــدار ﺎﻷﺳــﻠوب اﻟﻣر ــز  ،و ــذﻟك ﺣ ـ اﻟﺣ وﻣــﺔ اﻟﻣر ز ــﺔ ﻓــﻲ اﻟرﻗﺎ ـﺔ ﻋﻠــﻰ أﻋﻣــﺎل اﻟﻬﯾﺋــﺎت
اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ،ﺗﻣﺎﺷــًﺎ ﻣــﻊ ﻗﺎﻋــدة )ﻻ اﺳ ــﺗﻘﻼل ﻓــﻲ اﻹدارة ﻐﯾ ــر رﻗﺎ ــﺔ( ،واﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟﻣﻘﺻــودة ﻫﻧ ــﺎ ﻫــﻲ رﻗﺎ ــﺔ اﻟﺣ وﻣ ــﺔ

اﻟﻣر زﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﺄﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم.

اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ:
ﯾﺗﻧــﺎول ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺟــزء ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺎوﻟــت ﻣوﺿــوع اﻟﻼﻣر ز ــﺔ طــر ٍق ﻣﺧﺗﻠﻔـ ٍـﺔ،
ﺣﯾث ﯾﺗم ﻋرض ﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﺗرﺗﯾب اﻟزﻣﻧﻲ ،ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ -اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌر ﺔ:
دراﺳﺔ )اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ،(2002 ،ﺣﯾــث ﺟــﺎءت ﺑﻬــدف إﺟـراء ﺗﻘﯾـ م اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ﻓــﻲ اﻷردن ،وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗر ﯾــز ﻋﻠــﻰ
طﺑ ﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣ وﻣﺔ اﻟﻣر زﺔ واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠ ﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠد ﺎت .وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟــﻰ ﻣﺣدود ــﺔ ﺳــﻠطﺔ

اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠ ﺔ اﻟﺑﻠد ﺔ ﻓــﻲ ﺻــﻧﻊ اﻟﻘـرار ،وﻏ ــﺎب اﻟﺗﻌــﺎون ﺑــﯾن اﻟﺑﻠــد ﺎت اﻟﺻــﻐﯾرة ،وﻋــدم ﻔﺎ ــﺔ ﺗﻔــو ض ﺻــﻼﺣ ﺔ ﺗﻘــد م اﻟﺧــدﻣﺎت،

وﺿﻌﻒ اﻟﺗﻧﺳﯾ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻹدارﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

دراﺳــﺔ )اﻟﻣــوﻣﻧﻲ ،(2002 ،واﻟﺗــﻲ ﻫــدﻓت إﻟــﻰ اﻟﺗﻌـ ّـرف ﻋﻠــﻰ واﻗــﻊ اﻟﺣ ــم اﻟﻣﺣﻠــﻲ ،واﻟﺗﻌـ ّـرف ﻋﻠــﻰ ﻣﻌوﻗــﺎت اﻟﻼﻣر ز ــﺔ
اﻹدار ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻣــﻞ اﻟﻣﺟــﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ .وﺧﻠﺻــت اﻟد ارﺳــﺔ إﻟــﻰ ﺿــﻌﻒ ﻓــﻲ اﻟﻣﺷــﺎر ﺔ اﻟﺷــﻌﺑ ﺔ ،وﺿــﻌﻒ ﺗطﺑﯾ ـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ
أن اﻟﻣﺟــﺎل اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ﻟﻠﺑﻠــد ﺎت ﯾﺗﺳــم
اﻹدار ــﺔ ،وﻋــدم اﺳــﺗﻘﻼﻟ ﺔ اﻟﻣﺟــﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ﻋــن اﻟﺣ وﻣــﺔ اﻟﻣر ز ــﺔ ،ﻣــﺎ ّﺑﯾﻧــت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ّ
ٍ
ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﻣن اﻟرﺳﻣ ﺔ واﻟﺷﻌﺑ ﺔ واﻟﻬرﻣ ﺔ واﻟﺗﺧﺻﺻ ﺔ واﻟرﻗﺎ ﺔ واﻟﺑﯾروﻗراط ﺔ.
دراﺳــﺔ )اﻟﻌﺳــﺎف ،(2002 ،واﻟﺗــﻲ ﻫــدﻓت إﻟــﻰ اﻟﺗﻌـ ّـرف ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو اﻟﻣر ز ــﺔ واﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻓــﻲ ﺷــرطﺔ ﻣدﯾﻧــﺔ
اﻟر ــﺎض ،وﻣﻌرﻓــﺔ ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﻣر ز ــﺔ واﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ــﺎﻷداء اﻟــوظ ﻔﻲ ﻓــﻲ ﺷــرطﺔ ﻣدﯾﻧــﺔ اﻟر ــﺎض ،وﻣــﺎ إذا ــﺎن ﻫﻧــﺎك أﺛــر

ﻟﻼﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣر زﺔ واﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدار ــﺔ ــﺎﻷداء اﻟــوظ ﻔﻲ
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻌوﻗﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﻓﻲ ﺷرطﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ.
ﻓﻲ ﺷرطﺔ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﺎض ،و ّ
أن ﻧظﺎم اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﺷرطﺔ ﻣدﯾﻧــﺔ اﻟر ــﺎض ﻣر ــز  ،و ّﯾﻧــت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ﺳــﻠﺑ ﺔ ﺑـﯾن
وﻗد أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ّ
اﻟﻣر ز ــﺔ و ــﯾن اﻷداء اﻟــوظ ﻔﻲ ﻟﺿـ ﺎ اﻟﺷــرطﺔ ،وأﺷــﺎرت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ إﻟــﻰ أن ﻫﻧــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ و ــﯾن

اﻷداء اﻟوظ ﻔﻲ ﻟﺿﺎ ط اﻟﺷرطﺔ ،و ّﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟود ﻓــروق داﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋًﺎ ﺑــﯾن اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ﺗﺗﻌﻠـ
أن ﻣــن أﻛﺛــر اﻟﻣﻌوﻗــﺎت اﻟﺗــﻲ
اﻹدارﺔ ﺎﺧﺗﻼف اﻟﻌﻣر واﻟرﺗ ــﺔ وﻋــدد ﺳــﻧوات اﻟﺧﺑـرة ﻓــﻲ اﻟﻣوﻗــﻊ اﻹﺷـراﻓﻲ ،ﻣــﺎ أظﻬــرت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ّ
ﺗواﺟﻪ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﻋدم وﺟود ﻣراﻛز اﻟﺗدرب اﻹدار اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻸﻓـراد ،ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺿــﻌﻒ اﻟــوﻋﻲ اﻹدار ﻓــﻲ أﻫﻣ ــﺔ

ﺎﺗﺟﺎﻫــﺎﺗﻬم ﻧﺣــو اﻟﻼﻣر ز ــﺔ

اﻟﺗﻔو ض وﻋدم ﺛﻘﺔ اﻟرؤﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻬم.
دراﺳــﺔ )ﻏﻧـ م ،(2002 ،واﻟﺗــﻲ ﻫــدﻓت إﻟــﻰ اﺳــﺗﻌراض وﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﺗﺟر ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺗﺧطـ ط اﻟﺗﻧﻣــو اﻹﻗﻠ ﻣــﻲ،
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ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻧﺧ ﺔ اﻷردﻧ ﺔ ﻧﺣو ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ...

وذﻟك ﺿﻣن إطــﺎر ﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ،اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﺑــر أﺣــد اﻟﺷــرو اﻷوﻟ ــﺔ اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ ﻟﺗطﺑﯾـ وﻧﺟــﺎح ﻣﺛــﻞ ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن
اﻟﺗﺧط ط .وﻗد ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺔ أن اﻷردن ﻗد ﻗطﻊ ﺧطوات ﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ،ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﺧطـوات ﻻ

ﺗـزال ﻏﯾــر ﺎﻓ ــﺔ ﻹﯾﺟــﺎد ﺗﺧطـ ط إﻗﻠ ﻣــﻲ ﻓﺎﻋــﻞ وﻣــؤﺛر ،ﻓﻘــد أوﺿــﺣت اﻟد ارﺳــﺔ أن ﻫﻧــﺎك اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣﺷـ ﻼت اﻟﺗــﻲ ﯾواﺟﻬﻬــﺎ

اﻟﺗﺧطـ ط اﻹﻗﻠ ﻣــﻲ اﻟﻼﻣر ــز ﻓــﻲ اﻷردن ،ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن وﺿــوح اﻷﻫــداف اﻟﺗــﻲ ﺣــﺎول ﻫــذا اﻟﺗﺧطـ ط ﺗﺣﻘ ﻘﻬــﺎ ،وﻗــد ﻧﺟﻣــت
ﻫــذﻩ اﻟﻣﺷـ ﻼت ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﺑــﯾن أ ﻌــﺎد ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻹدارة اﻟﻼﻣر ز ــﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺔ ،و ــﯾن ﻣﺳــﺗو ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗــﻲ ﺗراوﺣــت ﻣــﺎ ﺑــﯾن

ﻻﻣر ز ــﺔ ﺿــﻌ ﻔﺔ إﻟــﻰ ﻣﺗوﺳــطﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــر  .و ــﺎﻟرﻏم ﻣــن اﻟﺗوﺟﻬــﺎت اﻟرﺳــﻣ ﺔ اﻟﻬﺎدﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗطﺑﯾ ـ اﻟﻣز ــد ﻣــن ﺳ ﺎﺳــﺎت
ﺑﯾر ﻣن ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻻ ﯾزال ﻧظرًﺎ وﻟم ﯾﺟد طرﻘﻪ ﻌد إﻟــﻰ أرض اﻟواﻗــﻊ .ﻣــﺎ ﺑــﯾن اﻟ ﺎﺣــث
اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﻟﻛن ﺟزًءا ًا
أن ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ ﻟــﻪ ﺗــﺄﺛﯾر ﻓﺎﻋــﻞ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺧطـ ط واﻟﺗﻧﻣ ــﺔ اﻹﻗﻠ ﻣ ــﺔ ﻓــﻲ ﺣ ــﺎة اﻟﺳـ ﺎن ﻓــﻲ ﻣﻧــﺎط اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،ﻟــذﻟك

ﻗدﻣﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾ اﻟﻣزد ﻣن اﻟﺧطـوات واﻹﺟـراءات اﻹدار ــﺔ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ ،ﻋﻠــﻰ أن ــون ذﻟــك ﺷـ ﻞ
ﻓﺈن ﻣن اﻟﺿرور اﻟﻣﺿﻲ ً
ﺗدرﺟﻲ ﻣﺳﺗﻣر ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ أ آﺛﺎر ﺳﻠﺑ ﺔ ﻗد ﺗﻧﺟم ﻋن ﺗطﺑﯾ ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﻧظم اﻹدارة.
دراﺳﺔ )ﻣﻧﺻــور ،(2004 ،واﻟﺗــﻲ ﻫــدﻓت إﻟــﻰ اﻟﺗﻌـّـرف ﻋﻠــﻰ وﺟﻬــﺔ ﻧظــر ﻣــدﯾر وﻣــدﯾرات اﻟﻣــدارس اﻟﺣ وﻣ ــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﻓظــﺎت

ﺷــﻣﺎل اﻟﺿــﻔﺔ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧ ﺔ ﺣــول ﻧﻣطــﻲ اﻟﻣر ز ــﺔ واﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ،وﺗﺣدﯾــد أﺛــر ﻌــض اﻟﻣﺗﻐﯾ ـرات اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ )اﻟﻣؤﻫــﻞ اﻟﻌﻠﻣــﻲ،
واﻟﻣؤﻫﻞ اﻟﺗرو  ،وﺳــﻧوات اﻟﺧﺑـرة اﻹدار ــﺔ ،واﻟﺟــﻧس ،وﻣﺳــﺗو اﻟﻣدرﺳــﺔ واﻟﻣدﯾر ــﺔ( ﻋﻠــﻰ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ .وﻗــد ﺗوﺻــﻠت اﻟدارﺳــﺔ
أن ﺗوﺟــﻪ ﻣــدﯾر وﻣــدﯾرات اﻟﻣــدارس اﻟﺣ وﻣ ــﺔ ﻫــو ﺗوﺟــﻪ ﻻﻣر ــز ﻟﺻــﺎﻟﺢ ﻣﺳــﺗو اﻟﻣدرﺳــﺔ واﻟﻣدﯾر ــﺔ ،و ــذﻟك ــون اﻟــﻧﻣط
إﻟــﻰ ّ

ﺗﻔﻌﺎ ،ﻣــﺎ ّﺑﯾﻧــت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ وﺟــود ﻓــروق داﻟــﺔ ﺗﻌــز ﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻣؤﻫــﻞ اﻟﻌﻠﻣــﻲ وﺳــﻧوات اﻟﺧﺑـرة اﻹدار ــﺔ
اﻟﻼﻣر ز ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺗرو ﺔ ﻣر ً
واﻟﺟﻧس وﻣﺳﺗو اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣدﯾرﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ ﺗﻌز ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣؤﻫﻞ.
دراﺳــﺔ )ﻋﺛﻣــﺎن ،(2005 ،واﻟﺗــﻲ ﻫــدﻓت إﻟــﻰ ﺗﺣدﯾــد أﺑــرز اﻵﺛــﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌـراق،

أن ﻣــن أﺑــرز ﻫــذﻩ اﻹﯾﺟﺎﺑ ــﺎت :ﻧﺷــر اﻟد ﻣﻘراط ــﺔ وﺣﻘــوق اﻹﻧﺳــﺎن ،وﺗﺣﻘﯾـ اﻟﺗـوازن ﺑــﯾن اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
وﻗد أظﻬــرت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ّ
وﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﻌرﻗ ــﺔ واﻟدﯾﻧ ــﺔ ،و ــذﻟك اﻟﺗـوازن ﺑــﯾن ﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟدوﻟــﺔ وﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟوﺣــدات اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ،واﻻﺳــﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛــﻞ
ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣﺣﻠ ﺔ.
دراﺳﺔ )ﺳــﻘﺎف ،(2006 ،واﻟﺗــﻲ ﻫــدﻓت إﻟــﻰ ﺗﻘﯾـ م واﻗــﻊ ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻟــد اﻟوﺣــدات اﻹدار ــﺔ اﻟ ﻣﻧ ــﺔ ،وﻗــد
أن ﺷــﻌﺎر اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ واﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ﻟـ س إﻻ ﺷـ ﻼً ﻣــن أﺷـ ﺎل إﻋــﺎدة إﻧﺗــﺎج اﻟﻣر ز ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ
ّﺑﯾﻧــت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ّ
اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻹدار ﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺧﺿوع اﻟوﺣدات اﻹدارﺔ ﻟﻠرﻗﺎ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻹدارﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣر زﺔ.
دراﺳــﺔ )اﻟﻧﻌ ـ م ،(2009 ،واﻟﺗــﻲ ﻫــدﻓت إﻟــﻰ اﺳــﺗﻌراض اﻟﺗﺟــﺎرب اﻟواﻗﻌ ــﺔ ﻟﻼﻣر ز ــﺔ ﻓــﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ﻟ ـ ﻌض اﻟــدول
اﻟﻌر ـ ــﺔ ،ﻟـ ــدول اﻟﺧﻠـ ــﯾﺞ ،ودول ﺷـ ــﻣﺎل إﻓرﻘ ـ ــﺎ ،ودول ﻣﻧطﻘـ ــﺔ اﻟﺧﻠـ ــﯾﺞ اﻟﻌر ـ ــﻲ ،واﻟﺗﺟر ـ ــﺔ اﻟﻌراﻗ ـ ــﺔ ،واﻟﺗﺟر ـ ــﺔ اﻷردﻧ ـ ــﺔ ،و ﻌـ ــد
أن اﻟدول اﻟﻌر ﺔ ﺗﺄﺧذ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧظﻣﺗﻬﺎ ﻣﺑدأ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻓــﻲ اﻹدارة
اﺳﺗﻌراض ﺗﺟﺎرب ﺗﻠك اﻟدولّ ،ﺑﯾن اﻟ ﺎﺣث ّ
اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ،ﻣــﺎ أﻛــدت اﻟد ارﺳــﺔ ﻋــدم وﺟــود ﻧﻣــوذج ﻣﺛــﺎﻟﻲ ﺑــﯾن اﻟــدول اﻟﻌر ــﺔ ﻣ ــن ﺗﻔﺿــﯾﻠﻪ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺎﺋر اﻷﻧظﻣــﺔ اﻷﺧــر  ،ﻣــﺎ

أن ﻣــن أﺑــرز اﻟﻣﺗطﻠ ــﺎت اﻟواﺟــب ﺗواﻓرﻫــﺎ ﻫــﻲ إﻋــﺎدة اﻟﻧظــر ﻓــﻲ اﻟﻬ ــﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ واﻹدار ﻟﻠدوﻟــﺔٕ ،واﻋــﺎدة
أﺷــﺎرت اﻟد ارﺳــﺔ إﻟــﻰ ّ
اﻟﻧظــر ﻓــﻲ اﻷﺳــس اﻟﻘﺎﻧو ﻧــﺔ ﻟﺑﻧــﺎء اﻟدوﻟــﺔٕ ،واﻋــﺎدة ﺗﻔــو ض اﻟﺻــﻼﺣ ﺎت ﻣــن اﻷﻋﻠــﻰ إﻟــﻰ اﻷﺳــﻔﻞٕ ،واﻋــداد اﻟﻛ ـوادر واﻟﻣﻬــﺎرات

اﻹدارﺔ ،وﺗوﻓﯾر ﻗواﻋد اﻟﺑ ﺎﻧﺎت.

150

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

ـﺎﺋدا ﻓــﻲ ﻟﯾﺑ ــﺎ ،وﻣــﺎ ارﺗـ ط ــﻪ ﻣــن ﻣر ز ــﺔ
ﻣﻘﺎﻟﺔ )اﻟ ــﺎﺑور ،(2011 ،واﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺎوﻟــت ﻫــﺎﺟس اﻟﺣ ــم اﻟﻣر ــز اﻟــذ ــﺎن ﺳـ ً
إدارﺔ ﻣرﺗ طﺔ ﺑـ ُـﻧظم اﻟﺣ ــم اﻟﻣﺳــﺗﺑدة اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﻣــد ﺷـ ﻞ ﺑﯾــر ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﺣ م اﻟﻣر ــز ﻓــﻲ ﻣـوارد اﻟدوﻟــﺔ .و ــر اﻟ ﺎﺣــث أن ﻟﯾﺑ ــﺎ
ﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﻻﻣر ز ــﺔ إدار ــﺔ وﻟـ س ﺗﺑﻧــﻲ ﻧظــﺎم ﻓﯾــدراﻟﻲ )اﺗﺣــﺎد ( أو وﻧﻔﯾــدراﻟﻲ )ﻣﺗﺣــﺎﻟﻒ( ﺗﻛــون اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻟﻣرﺗ طــﺔ ﺑﻬﻣـﺎ

ﺳ ﺎﺳ ﺔ وﻟ ﺳت إدارﺔ ،و أر اﻟ ﺎﺣث أن اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﺳوف ﺗﺣد ﻣن ﻗدرات اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻣر ز ــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺗﺣ م ﻓــﻲ اﻟوﺣــدات
اﻟﻣﺣﻠ ﺔ وﺗﺗ ﺢ ﻣﺷﺎر ﺔ ذات ﻓﺎﻋﻠ ﺔ أﻛﺑر ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠ ﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻘﻬم ،وأوﺻﻰ اﻟﻛﺎﺗب ﺿرورة اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن
اﻟﻣر زﺔ اﻹدارﺔ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻼﻣر ز ﺷ ﻞ ﺗدرﺟﻲ ،وﻫــو ﯾــر أن اﻟﺣــﻞ ﻻ ﻣــن ﻓــﻲ اﻟ ﺣــث ﻋــن ﻧظــﺎم اﺗﺣــﺎد ﻟﻠﯾﺑ ــﺎ ﺑــﻞ

ﻗد ون اﻟﺣﻞ ﻓﻲ ﺷ ﻞ اﻟدول اﻟ ﺳ طﺔ ﻏﯾر اﻟﻣر زﺔ.

دراﺳﺔ )اﻟﺷ راو  ،(2012 ،ﺣﯾث ﯾر اﻟ ﺎﺣث أﻧﻪ ﻣن اﻷﻫﻣ ــﺔ ﻣﻌرﻓــﺔ ﻔ ــﺔ ﺗوز ــﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت ﺑــﯾن اﻟﺣ وﻣــﺎت اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ
واﻟﺣ وﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎد ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ،وذﻟك ﻟﻛوﻧﻪ ﺳﯾﺧوض ﺗﺟرﺔ ﺣﻘ ﻘ ﺔ وﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل .وﻟﺗﻌزز ﺗﻠك اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﯾﺗوﺟب اﻻطﻼع
ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎرب اﻟدول اﻷﺧر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺣ م اﻟﻣﺣﻠﻲ ،و ذﻟك ﻷﺟﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺗﻌزز اﻟﻔﻬم وﺗﺣدﯾد ﻣد ﺗﻠك اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت.
و ر اﻟ ﺎﺣث أﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎ ارت اﻟﻌر ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،ﺣﯾث إﻧﻬﺎ اﻟﺗﺟرﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ،وﺧﺎﺻــﺔ
ﺿــﺎ ﺗﻧــﺎول اﻟﺗﺟر ــﺔ اﻟﺳو ﺳــرﺔ ﻟﻛوﻧﻬــﺎ ﻣــن أﻗــدم اﻟﺗﺟــﺎرب اﻟﻧﺎﺟﺣــﺔ
ﺗﺟرﺔ اﺗﺣﺎد ﺔ ﻓﯾدراﻟ ﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ .ﻣﺎ ﯾر اﻟ ﺎﺣث أن ﻣن اﻟﻣﻬــم أ ً

ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻــدد ،واﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗطﺑﯾـ اﻟﻌ ارﻗــﻲ اﻟﺟدﯾـد ،و ــر اﻟ ﺎﺣــث أﻫﻣ ــﺔ ﻣﻼﺣظــﺔ اﻧﺳــﺟﺎم اﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت ﻣﺟــﺎﻟس اﻟﺣ ــم
اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور اﻟﻧﺎﻓذ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻋدم ﺗﺧطﻲ أﺣ ﺎﻣﻪ .واﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ ﯾﻧﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت.
ب -اﻟدراﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑ ﺔ:

دراﺳــﺔ ) ،(Muta, 2000واﻟﺗــﻲ ﻫــدﻓت إﻟــﻰ ﺗﻘﯾـ م وﺿــﻊ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺗﻌﻠ ﻣــﻲ اﻟ ﺎ ــﺎﻧﻲ .وﻗــد ّﺑﯾﻧــت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ

أن اﻟ ﺎ ــﺎن ر ــزت ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟﺗﺎﺳــﻊ ﻋﺷــر ﻋﻠــﻰ ﻣؤﺳﺳــﺎﺗﻬﺎ ﻟﺗﻠﺣـ ﺑر ــب
وﺟود ﻣﺳﺗو ﻣرﺗﻔﻊ ﻣن اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ،وﻗد ﺑﯾن اﻟ ﺎﺣــث ّ
اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ اﻟﻐر ﺔ ،ﻫذا وﻗد ﺣﺎﻓظت اﻟ ﺎ ﺎن ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرن ﻋﻠﻰ دورﻫﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــﻲ ﻘﺎﺋــد ﻟﻠﻌــﺎﻟم ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﻌوﻟﻣــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ،
ﺿﺎ.
ﺣﯾث ﻗﺎﻣت اﻟ ﺎ ﺎن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺎﺗﺟﺎﻩ ﻻﻣر زﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرو أ ً

دراﺳــﺔ ) ،(Albert, 2000وﻫــدﻓت إﻟــﻰ ﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣر ز ــﺔ واﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ واﻻﻟﺗ ـزام اﻟــوظ ﻔﻲ .وﻗــد ﺗوﺻــﻠت

اﻟدراﺳﺔ إﻟــﻰ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ﺳــﻠﺑ ﺔ ﺑــﯾن ﺳــﻠوك اﻻﻟﺗـزام اﻟــوظ ﻔﻲ واﻟﻣر ز ــﺔ واﻟﺣﺟــم ،و ــذﻟك وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗ ﺎط ــﺔ إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻼﻣر ز ــﺔ

اﻹدارﺔ واﻻﻟﺗزام اﻟوظ ﻔﻲ.

دراﺳﺔ ) ،(Linder, 2002وﻫدﻓت إﻟــﻰ اﻟﺗﻌـ ّـرف ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺣــد ﺎت اﻟﺳ ﺎﺳـ ﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻓــﻲ
أن اﻟﺗﻣﯾﯾــز
اﻟوﻻ ــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة اﻷﻣر ــﺔ ،و ــذﻟك ﺗﺣدﯾــد اﻵﺛــﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ﻣــن ﺗطﺑﯾ ـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ .وﻗــد ّﺑﯾﻧــت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ّ

اﻟﻌﻧﺻر ﺳﺑب رﺋ س ﻓﻲ ﺿﻌﻒ ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻ ﺎت ذات أﻏﻠﺑ ﺔ اﻟﺳ ﺎن ﻣن أﺻول إﻓرﻘ ﺔ ،ﻣﺎ أﺷﺎرت

أن ﺗﺣﺳــﯾن ﻋﻣﻠ ــﺔ ﺻــﻧﻊ اﻟﻘـرار ﻣــن أﺑــرز اﻻﻧﻌ ﺎﺳــﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ﻟﻌﻣﻠ ــﺔ اﻟﻼﻣر ز ـﺔ ،وﺗﻠﺑ ــﺔ اﺣﺗ ﺎﺟــﺎت وأوﻟ ــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ
إﻟــﻰ ّ
اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ.
دراﺳــﺔ ) ،(Devas, 2005وﻫــدﻓت إﻟــﻰ اﻟﺗﻌـ ّـرف ﻋﻠــﻰ أﺑــرز اﻟﻣﻌوﻗــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــول دون ﺗطﺑﯾ ـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻓــﻲ

أن ﻫــذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ﻗــد
اﻟوﺣــدات اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ﻓــﻲ اﻧﺟﻠﺗـرا ،ﻓﺿـ ً
ﻼ ﻋــن ﺗﺣدﯾــد اﻵﺛــﺎر واﻹﯾﺟﺎﺑ ــﺎت اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻣــن ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ .وﻗــد ّﺑﯾﻧــت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ّ
ـددا ﻣــن اﻟﻣﻌوﻗــﺎت واﻟﺗﺣــد ﺎت ،ﺗﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ ﻣــد ﻓﻌﺎﻟ ــﺔ ﻋﻣﻠ ــﺔ ﻧﻘــﻞ ﻫــذﻩ اﻟﺳــﻠطﺔ ﻣــن اﻟﻣر ــز إﻟــﻰ اﻟوﺣــدات اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ وﻣــن
ﺗواﺟــﻪ ﻋـ ً
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ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻧﺧ ﺔ اﻷردﻧ ﺔ ﻧﺣو ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ...

أﺑرزﻫﺎ ﻧﻘص اﻟﺧﺑرات اﻟوظ ﻔ ﺔ واﻟﺗدرب ﻟﻠﻣــوظﻔﯾن اﻟﺣ ــوﻣﯾﯾن ،وﺗﻔﺷــﻲ اﻟﻔﺳــﺎد اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ،ﻣــﺎ أﺷــﺎرت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ

أن ﻣن أﺑرز اﻹﯾﺟﺎﺑ ﺎت واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ وﺿــﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺣ وﻣ ــﺔ ﺗﺣــت اﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟﻣ ﺎﺷـرة ﻣــن
ّ
ﻗﺑﻞ اﻟﺳ ﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ،وﻫذﻩ اﻟﻣراﻗ ﺔ ﺗﻧﻌ س إﯾﺟﺎًﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣ ﺔ.
دراﺳﺔ ) ،(Dable-Norris, 2002واﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺔ أ ّن ﻣن أﻛﺛر اﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ
ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠ ﺔ واﻹﻗﻠ ﻣ ﺔ ﻫﻲ ﺗﻐط ﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬــﺎ ،وﺿــﻌﻒ آﻟ ــﺎت اﻟﻣﺳــﺎءﻟﺔ ﻷﻋﺿــﺎء اﻟﻣﺟــﺎﻟس
أن ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ
اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ،وﻧﻘــص اﻟﺧﺑـرات اﻟوظ ﻔ ــﺔ واﻟﺗــدرب ﻟﻠﻣــوظﻔﯾن اﻟﺣ ــوﻣﯾﯾن ،ﻣــﺎ أﺷــﺎرت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ إﻟــﻰ ّ
ﯾــؤﺛر إﯾﺟﺎً ـﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــرﻋﺔ ﻓــﻲ اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘ ـرار ،واﻟﺗﻐّﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻋﺗ ــﺎرات اﻟــروﺗﯾن واﻟﺑﯾروﻗراط ــﺔ ،وﺗﻌز ــز ﺑﻧــﺎء اﻟﻘــدرات اﻹدار ــﺔ

واﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠ ﺔ.

اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﻠد ﺎت وﺗﺣول دون ﺗﻔﻌﯾﻞ وﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻣﺑــدأ
دراﺳﺔ ) ،(Jamet, 2007وﻫدﻓت إﻟﻰ ّ

اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ،وﻗد أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟود ﻣﺳﺗو ﻣرﺗﻔﻊ ﻣن ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑﻠــد ﺎت
أن ﻣــن أﺑــرز اﻟﻣﺗطﻠ ــﺎت اﻷﺳﺎﺳ ـ ﺔ ﻟﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﺗﻌز ــز اﻟﻘــدرات اﻟﻣؤﺳﺳ ـ ﺔ ﻟــد
ﻓــﻲ ﻓرﻧﺳــﺎ ،وأﺷــﺎرت اﻟد ارﺳــﺔ إﻟــﻰ ّ

أن ﻣــن أﺑــرز اﻟﺗﺣــد ﺎت ﻏ ــﺎب اﻟﺷــﻔﺎﻓ ﺔ ،ﻣﻣــﺎ ﯾــؤد إﻟــﻰ وﺟــود ﻣﺷ ـ ﻼت ﻣﺎﻟ ــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻠــك
اﻟﻣــوظﻔﯾن اﻟﺣ ــوﻣﯾﯾن ﻓــﻲ اﻟﺑﻠــد ﺎت ،و ّ
اﻟﺑﻠــد ﺎت ﻘﺿ ــﺎ ﺎ اﻟﻔﺳ ــﺎد اﻹدار  ،وأﻛــدت اﻟﻧﺗ ــﺎﺋﺞ وﺟ ــود اﻧﻌ ﺎﺳ ــﺎت إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ﻣ ــن ﺗطﺑﯾـ ـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﺗﺗﻣﺛ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﺗﻔﻌﯾ ــﻞ

اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺷﻌﺑ ﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺑﻠد ﺔ ،وﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻹدار .

ﻣوﻗﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ:
أن اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻣــن اﻟﻣوﺿــوﻋﺎت اﻟﻣﻬﻣــﺔ واﻟﺿــرورﺔ ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﻹدارة،
ﻣــن ﺧــﻼل اﺳــﺗﻌراض اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ ﯾﺗﺿــﺢ ّ

ﺣﯾث ﺣﺎول اﻟ ﺎﺣﺛون ﺑ ﺎن أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋ ــﺔ اﻟﻌﻣــﻞ إﻟــﻰ اﻷﻓﺿــﻞ ﺟﻧًـﺎ إﻟــﻰ ﺟﻧــب ﻣــﻊ اﻟﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ وﻋــدم اﻟﺗر ﯾــز اﻹدار
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،ﻣﺎ أﻓﺎدت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﻛو ن اﻹطﺎر اﻟﻧظر ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ وﺗﺣدﯾد أﻫداﻓﻬﺎ و ﻧﺎء أداﺗﻬﺎ.
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﺷﻌﺑ ﺔ ّ

وﻗ ــد ﺣﺎوﻟ ــت ﻌ ــض اﻟد ارﺳ ــﺎت اﻟ ﺣ ــث ﻓ ــﻲ ﻣوﺿ ــوع ﻣﺳ ــﺗو اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ د ارﺳ ــﺔ )اﻟﻌﺳ ــﺎف2002 ،؛ ﺳ ــﻘﺎف،
2006؛ اﻟﻧﻌ م 2009،؛ ،(Muta, 2000ﻓﻲ ﺣــﯾن ﻋﺎﻟﺟــت ﻏﺎﻟﺑ ــﺔ اﻟد ارﺳــﺎت اﻷﺟﻧﺑ ــﺔ ﺗﺣــد ﺎت اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ د ارﺳــﺎت
).(Jamet, 2007 Devas, 2005 ; Dable-Norris, 2006; ;Linder, 2004

وأﺧﯾـ ًا
ـر ،اﻫﺗﻣــت د ارﺳــﺎت ﻣﺣــدودة ﺟــداّ ﺑد ارﺳــﺔ درﺟــﺔ اﻻﺳــﺗﻌداد ﻟﺗطﺑﯾ ـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ
أﻣ ــﺎ اﻟد ارﺳ ــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ ﻓﺗﺧﺗﻠ ــﻒ ﻋ ــن
ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺗطﺑ ﻘﻬ ــﺎ ،د ارﺳ ــﺔ )و ازرة اﻟﺷ ــﺋون اﻟﺑﻠد ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ (2009 ،واﻟﻧﻌـ ـ م )ّ .(2009

اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ ﻓــﻲ وﻧﻬــﺎ ﺗﻌــد أول د ارﺳــﺔ ﻓــﻲ اﻷردن ﻓــﻲ ﺣــدود ﻋﻠــم اﻟ ﺎﺣــث ﺗﻬــدف إﻟــﻰ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺗطﺑ ﻘــﺎت
اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ،و ــذﻟك ﺗﺣدﯾــد اﻵﺛــﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر أﻓــرد اﻟﻌﯾﻧــﺔ اﻟﻣ ﺣوﺛــﺔ ،وﻗــد ﺗﻔــردت اﻟد ارﺳــﺔ
اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﺎﺧﺗ ﺎر ﻣﺗﻐﯾرن اﺛﻧﯾن ﻫﻣﺎ) :اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ،اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﺣزب ﺳ ﺎﺳﻲ(.

ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺑ ﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ:
ﻌرض ﻫذ اﻟﺟزء ﺧﺻﺎﺋص ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ،واﻹﺟﺎ ﺎت ﻋن أﺳﺋﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ واﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺎت.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

وﺻﻒ ﺧﺻﺎﺋص ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:

ﺟدول )(1

اﻟﺗﻛ اررات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋو ﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ
اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ

ﻫﻞ اﻧت ﻣﻧﺗم
ﻟﺣزب ﺳ ﺎﺳﻲ

اﻟﻔﺋﺎت
وز ـر
ﻋﯾن
ﻧﺎﺋب
أﻣﯾن ﻋﺎم
ﻣدﯾر ﻋﺎم
ﻣﺣﺎﻓظ
رﺋ س ﺑﻠد ﺔ
أﻣﯾن ﻋﺎم ﺣزب ﺳ ﺎﺳﻲ
أﺳﺗﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ
ﺻﺣﻔﻲ
ﻧﺎﺋب ﻣﺣﺎﻓظ /ﻣﺗﺻرف
أﺧر
ﻧﻌم
ﻻ
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻧﺳ ﺔ
.4
3.8
15.3
7.6
12.3
.8
1.3
3.8
21.6
16.9
3.4
12.7
14.0
86.0
100.0

اﻟﺗﻛرار
1
9
36
18
29
2
3
9
51
40
8
30
33
203
236

ﻫذا وﻗد ﺗم ﺗﺟﻣ ﻊ اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ إﻟﻰ أرﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ،ﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺟدول )(2

ﺗﺟﻣ ﻊ اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ
اﻟﻔﺋﺎت
ﺳ ﺎﺳﯾون
إدارون
إﻋﻼﻣﯾون
أﻛﺎد ﻣﯾون
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺗﻛرار
55
90
40
51
236

اﻟﻧﺳ ﺔ
23.3
38.1
16.9
21.6
100.0

ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺟــدول اﻟﺳــﺎﺑ ﺑﻠﻐــت ﻧﺳـ ﺔ اﻟﻧﺧ ــﺔ ﻣــن اﻟﺳ ﺎﺳــﯾن ) ،(%23.3واﻟﻧﺧ ــﺔ ﻣــن اﻹدار ــﯾن ) ،(%38.1ﻓــﻲ ﺣــﯾن
ﺑﻠﻐت ﻧﺳ ﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﯾن ) ،(%16.9واﻷﻛﺎد ﻣﯾﯾن ).(%21.6

ﺗﺣﻠﯾﻞ أﺳﺋﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ:
اﻟﺳؤال اﻷول" :ﻣﺎ ﻣﺗطﻠ ﺎت ﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ ﻣﺎ ﺗراﻫﺎ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ؟"
ﻟﻺﺟﺎ ــﺔ ﻋــن ﻫــذا اﻟﺳـؤال ﺗــم اﺳــﺗﺧراج اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﺣﺳــﺎﺑ ﺔ واﻻﻧﺣ ارﻓـﺎت اﻟﻣﻌ ﺎر ــﺔ ﻟﻣﺗطﻠ ــﺎت ﻧﺟــﺎح ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ
اﻹدارﺔ ﻣﺎ رآﻫﺎ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ،واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك.
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ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻧﺧ ﺔ اﻷردﻧ ﺔ ﻧﺣو ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ...

ﺟدول )(3

اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ واﻻ ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌ ﺎر ﺔ ﻟﻔﻘرات ﻣﺗطﻠ ﺎت ﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ
ﻣﺎ رآﻫﺎ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣرﺗ ﺔ ﺗﻧﺎزﻟً ﺎ ﺣﺳب اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ
اﻟرﺗ ﺔ اﻟرﻗم
* **
20 1
1 2
3 3
2 4
4 5

اﻟﻔﻘرات

اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺂراء اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹدارة اﻟﻣﺣﻠ ﺔ
ﺗوﻓر ﺷرو وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺗﻌﻠ ﻣؤﻫﻼت وﺧﺑرات اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
ﺗواﻓر اﻟوﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﺣول أﻫﻣ ﺔ ودور اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﻋﺑر وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
ﺗواﻓر اﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟ ﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ
ﺗﻔو ض اﻟﺻﻼﺣ ﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ ﻟﺧدﻣﺔ ﺳ ﺎن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻔﺎءة
إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓــﻲ ﺗر ﯾ ــﺔ اﻟﻣﺟﻠﺳــﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾــذ واﻻﺳﺗﺷــﺎر ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﻌــدد
13 5
وأﺳﻠوب اﻻﺧﺗ ﺎر واﻟﻣﻬﺎم واﻟواﺟ ﺎت
اﻧﺗﺧ ـ ــﺎب أﻋﺿـ ــﺎء ﻣﺟﻠ ـ ــس اﻟﻣﺣﺎﻓظ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــن ﻗطﺎﻋ ـ ــﺎت ﻣﺗﻧوﻋ ـ ــﺔ ) ﺎﻟز ارﻋـ ــﺔ ،اﻟﺗﻌﻠـ ـ ـ م،
10 7
واﻟﺻﺣﺔ ،واﻟﺗﺟﺎرة ،واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،وﻏﯾرﻫﺎ(
 8 8ﺧﺿوع ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ إﻟﻰ رﻗﺎ ﺔ اﻟﻣر ز ٕواﺷراﻓﻪ
ﺷــﻣول اﻟﺗﻌﯾــﯾن ﻓــﻲ ﻣ ارﻛــز اﻟــو ازرات واﻟــدواﺋر واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺣ وﻣ ــﺔ واﻟﻣـواطﻧﯾن ﻣــن
7 9
ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت
 11 10ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﺷ ﻞ ﺗدرﺟﻲ
 9 11إﺟراء ﺗﻐﯾﯾرات إدارﺔ وﻫ ﻠ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ
 14 12إﻧﻔﺎق ﻋواﺋد ٕواﯾرادات اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ذاﺗﻬﺎ
دﺧــول ﻣوازﻧــﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻌــد إﻗرارﻫــﺎ ﻣــن ﻣﺟﻠﺳــﻬﺎ ﻓــﻲ ﻋــداد ﻣﺷــروع اﻟﻣوازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
6 13
ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ
 15 14اﺳﺗﺧدام اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻼﺋم ﻓﻲ ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ
 5 15اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر دور اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻣن وﻧﻪ أﻣﻧ ﺎ إﻟﻰ دور ﺗﻧﻣو
 12 16إﻋداد ﻣوازﻧﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ وﻟ س ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣر زﺔ
 17 17أن ون ﻫﻧﺎك ﺗﻣﺛﯾﻞ ﻧﺳﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﺧﺗ ﺎر ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
 16 18أن ون رﺋ س اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣر ز وﻣﺳﺋوﻻ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
 18 19ﻋدم اﻗﺗﺻﺎر ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ دواﺋر وﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻓﻘط
أن ــون ﺗﻌﯾــﯾن اﻟﻣﺣــﺎﻓظ ﻣــن ﻗﺑــﻞ اﻟﺣ وﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣر ــز و ــون اﻷﻋﺿــﺎء ﻣﻧﺗﺧﺑــﯾن
22 20
ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن
ﺎﺷر ﻣن ﻣواطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
 21 21أن ون اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻣﻧﺗﺧ ﺎ اﻧﺗﺧﺎ ﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣ ًا
 19 22أن ون ﻋزل اﻟﻣﺣﺎﻓظ أو ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻣن ﺻﻼﺣ ﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧب
أن ﺗﺧﺻــص ﻧﺻــﻒ اﻹﯾ ـرادات اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم ﺗﺣﺻــﯾﻠﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظــﺔ ذاﺗﻬــﺎ
23 23
واﻟﻧﺻﻒ اﻵﺧر ﻌود ﻟﻺدارة اﻟﻣر زﺔ
ﻣﺗطﻠ ﺎت ﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ ﻞ

* ﻌ س ﺗرﺗﯾب اﻟﻔﻘرة اﻟﻣﻌﻧ ﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ.

** ﻌ س ﺗﺳﻠﺳﻞ ورود اﻟﻔﻘرة ﻓﻲ اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ.

اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
4.39
4.35
4.28
4.27
4.25

اﻻ ﻧﺣراف
اﻟﻣﻌ ﺎر
.74
.81
.77
.84
.84

ﺑﯾرة
ﺑﯾرة
ﺑﯾرة
ﺑﯾرة
ﺑﯾرة

4.25

.79

ﺑﯾرة

4.16

.92

ﺑﯾرة

4.15

.88

ﺑﯾرة

4.14

.95

ﺑﯾرة

4.07
4.06
4.05

.90
.92
1.11

ﺑﯾرة
ﺑﯾرة
ﺑﯾرة

4.04

.91

ﺑﯾرة

3.99
3.98
3.92
3.78
3.70
3.57

.92
1.06
1.07
1.12
1.17
1.17

ﺑﯾرة
ﺑﯾرة
ﺑﯾرة
ﺑﯾرة
ﺑﯾرة
ﻣﺗوﺳطﺔ

3.39

 1.30ﻣﺗوﺳطﺔ

3.36
3.25

 1.42ﻣﺗوﺳطﺔ
 1.39ﻣﺗوﺳطﺔ
ﻣﺗوﺳط
1.21
ة
ﺑﯾرة

2.97
3.93

اﻟدرﺟﺔ

و ﺗﺑــﯾن ﻣــن اﻟﺟــدول رﻗــم ) (3أن ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻔﻘ ـرات اﻟﺗﺎﻟ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗرﺗﯾــب ﺣﺻــﻠت ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ ﺑﯾ ـرة ﻣــن ﻗﺑــﻞ أﻓ ـراد ﻋﯾﻧــﺔ

اﻟدراﺳﺔ ،أ أﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹد ار ــﺔ ،وﻫــﻲ اﻟﻔﻘـرات،9 ،7 ،10 ،8 ،4 ،13 ،3 ،2 ،20،1 :

.16 ،17 ،12 ،15 ،5 ،14 ،11 ،6

اﻋﺗﺑر أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻧﻪ ﻣن اﻟﺿرور اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺂراء اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹدارة اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ﺑﺗطــو ر ﺗطﺑﯾـ

اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ،ﻓﻘد ﺣﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣﻘدارﻩ ) ،(4.39و ﺎﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر ) (.74وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺗوﻗﻌــﺔ
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

إذا ﻣــﺎ أﺧــذﻧﺎ ﻌــﯾن اﻻﻋﺗ ــﺎر أن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﯾن ﻓــﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟــدﯾﻬم اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺣ ــم ﺗﺧﺻﺻــﻬم ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﺣﯾــث إن
ﻣﻌظــم ﺷــﺎﻏﻠﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟدوﻟــﺔ ﻻ ﯾ ازﻟـون وﻓـ اﻟﻔﺋــﺔ اﻟﺑﯾروﻗراط ــﺔ ،و ﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻔﻘـرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺿــرورة ﺗـواﻓر ﺷــرو وﻣﻌــﺎﯾﯾر ﺗﺗﻌﻠـ
ﻣؤﻫﻼت وﺧﺑرات اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﺎﻓطﺔ ،وﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣﻘدارﻩ ) .(4.35و ﺎﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر ).(.81

ﻣ ــﺎ ﯾ ــر أﻓـ ـراد اﻟﻌﯾﻧ ــﺔ ﺿ ــرورة ﺗ ــواﻓر اﻟﻘ ــدر اﻟﻛ ــﺎﻓﻲ ﻣ ــن اﻻﺳ ــﺗﻘﻼﻟ ﺔ ﻟﻣﺟﻠ ــس اﻟﻣﺣﺎﻓظ ــﺔ ،ﺣﺗ ــﻰ ﯾ ــﺗﻣ ن ﻣ ــن ﻣﻣﺎرﺳ ــﺔ

اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ،وﺿرورة ﺗواﻓر اﻟوﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﺣول أﻫﻣ ﺔ ودور اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدار ﺔ ﻋﺑر وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣــن اﻟﻣﺗطﻠ ــﺎت
اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدار ﺔ.

ﻣــﺎ ﺑﯾﻧــت اﻟد ارﺳــﺔ أﻫﻣ ــﺔ إﻋــﺎدة اﻟﻧظــر ﻓــﻲ ﺗر ﯾ ــﺔ اﻟﻣﺟﻠــس اﻟﺗﻧﻔﯾــذ واﻻﺳﺗﺷــﺎر ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﻌــدد وأﺳــﻠوب

اﻻﺧﺗ ــﺎر واﻟﻣﻬــﺎم واﻟواﺟ ــﺎت ،إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﻔــو ض اﻟﺻــﻼﺣ ﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﻣﺣــﺎﻓظ ﻟﺧدﻣــﺔ ﺳ ـ ﺎن اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻔــﺎءة ،وﺣﺻــﻠت
ﻫﺎﺗﺎن اﻟﻔﻘرﺗﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳطﺎت ﺣﺳﺎﺑ ﺔ ) ،(4.25و ﺎﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر ) (.79و) ،(4.25و ﺎﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر ).(.84
أﻣﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ

ﻣوﺿوع اﻟرﻗﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠ ﺔ ﻣن ﻗﺑــﻞ اﻟﻣر ــز ،ﻓﻘــد ﺣظﯾــت ﻫــذﻩ اﻟﻔﻘـرة ﺑدرﺟــﺔ ﺑﯾـرة ﻣــن اﻟﻣواﻓﻘــﺔ

ﻟد أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ) ،(4.15واﻧﺣـراف ﻣﻌ ــﺎر ) (.88ﻣــﺎ واﻓﻘــت ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﺑدرﺟــﺔ ﺑﯾـرة ﻋﻠــﻰ

أن ﯾﺗم اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿــﺎء اﻟﻣﺟﻠــس اﻟﻣﺣﻠــﻲ ﻣــن ﻗطﺎﻋــﺎت ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ) ﺎﻟز ارﻋــﺔ ،واﻟﺗﻌﻠـ م ،واﻟﺻــﺣﺔ ،واﻟﺗﺟــﺎرة ،واﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ وﻏﯾرﻫــﺎ( ،وﺣﺻــﻠت
ﻫــذﻩ اﻟﻔﻘ ـرة ﻋﻠــﻰ ﻣﺗوﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ) ،(4.16واﻧﺣ ـراف ﻣﻌ ــﺎر ) ،(.92وأن ﺗﺷــﻣﻞ اﻟﺗﻌﯾﯾﻧــﺎت ﻓــﻲ ﻣ ارﻛــز اﻟــو ازرات واﻟــدواﺋر واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت

اﻟﺣ وﻣ ﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ،وأن ون ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ﻧﺻــﯾب ﻓــﻲ ﻣﺟﻠــس اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ .وﺣﺻــﻠت ﻫﺎﺗــﺎن اﻟﻔﻘرﺗــﺎن ﻋﻠــﻰ
ﻣﺗوﺳــطﺎت ﺣﺳــﺎﺑ ﺔ ) ،(4.14واﻧﺣـراف ﻣﻌ ــﺎر ) (.95وﻣﺗوﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ) ،(3.78واﻧﺣـراف ﻣﻌ ــﺎر ) .(1.12و ﺎﻟﻧﺳـ ﺔ ﻟوﻗــت و ﻔ ــﺔ
ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ،ﻓﻘد أر أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺿرورة ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ ﺷ ﻞ ﺗدرﺟﻲ و ﺎﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻼﺋم ﻟذﻟك.
أﻣﺎ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﻘــد ﺣظــﻲ ﺑدرﺟــﺔ ﻣواﻓﻘــﺔ ﺑﯾـرة ﻣــن أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ ،وذﻟــك ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ

ــﺎﻟﻔﻘرات )،(12 ،14 ،6

أ ﺗدﺧﻞ ﻣوازﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻌد إﻗرارﻫﺎ ﻣن ﻣﺟﻠﺳﻬﺎ ﻓﻲ إﻋداد ﻣﺷروع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ واﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﻣﺟﻠــس اﻷﻣــﺔ ،وأن ﯾــﺗم إﻋــداد
اﻟﻣوازﻧﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ وﻟ س ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣر زﺔ ،وأن ﯾﺗم إﻧﻔﺎق ﻋواﺋد ٕواﯾرادات اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ذاﺗﻬﺎ.

وﻣ ــن اﻟﻣﺗطﻠ ــﺎت اﻟﺗ ــﻲ أﻛ ــدت ﻋﯾﻧ ــﺔ اﻟد ارﺳ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺿ ــرورة وﺟودﻫ ــﺎ ﻋﻧ ــد ﺗطﺑﯾـ ـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ـ ـﺔ ،اﻹﺟـ ـراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ

دور أﻣﻧًـﺎ ﺎﻟدرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ إﻟــﻰ دور
ﺎﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻹدار ـﺔ واﻟﻬ ﻠ ــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــﻒ ﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟدوﻟــﺔ ،وأن ﯾﺗﻐﯾــر دور اﻟﻣﺣــﺎﻓظ ﻣــن وﻧــﻪ ًا
ﺗﻧﻣو  ،وﻫذﻩ اﻟﻔﻘرات ﺗﺗﻌﻠ ﺑﺈﺟراء ﻌض اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻬ ﺎﻛﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ واﻷدوار اﻟوظ ﻔ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ.
و ﻌــد اﺳــﺗﺧراج اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﺣﺳــﺎﺑ ﺔ ﺣﺻــﻠت اﻟﻔﻘـرات ) (23 ،19 ،22 ،21 ،18ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ ﻣﺗوﺳــطﺔ ﻣــن آراء أﻓـراد

ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗراوﺣت ﻣﺎﺑﯾن ).(3.57 – 2.97

وﺣﺻﻠت اﻟﻔﻘرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠ ﺑﺗﺧﺻ ص ﻧﺻﻒ اﻹﯾرادات اﻟﺗﻲ ﯾــﺗم ﺗﺣﺻــﯾﻠﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظــﺔ ذاﺗﻬــﺎ ،واﻟﻧﺻــﻒ اﻵﺧــر

ﻌود ﻟﻺدارة اﻟﻣر زﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣﻘدارﻩ ) ،(2.97واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر ) .(1.21وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻧــوع ﻣــن اﻟــوﻋﻲ ﺄﻫﻣ ــﺔ

ﻋــدم ﺑــروز ﻧزﻋــﺔ اﻧﻔﺻــﺎﻟ ﺔ ﻟــد اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋــن اﻟﻣر ــز ،اﻷﻣــر اﻟــذ

ـﺟﺎﻣﺎ ﺑــﯾن ﻣﺗطﻠ ــﺎت اﻟﻼﻣر ز ــﺔ واﻟﺗﻣﺳــك
ﻌﻧــﻲ أن ﻫﻧــﺎك اﻧﺳـ ً

ﻣﻠﺣــﺔ ﻟﺗــوﻓﯾر ﺗﻠــك اﻟﻣﺗطﻠ ــﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾـ ﺗطﺑﯾـ
ﺄﻫﻣ ﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣر ز أﺳﺎﺳﻲ ﻟد ﻪ دور ﻻ ﺑدﯾﻞ ﻋﻧﻪ ،ﻣﻣﺎ ﺗدل ﻋﻠــﻰ ّ
أن ﻫﻧــﺎك ﺿــرورة ّ

ذ

أن درﺟــﺔ اﻟﺟﺎﻫز ــﺔ واﻻﺳــﺗﻌداد ﻻ ﺗـزال
ﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻟﻼﻣر زﺔ ﻓﻲ اﻷردن .ﻓوﺟود درﺟﺔ ﻋﺎﻟ ــﺔ ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺷــﯾر إﻟــﻰ ّ

ﻓ ــﻲ ﻣﺳ ــﺗو ﺎﺗﻬﺎ اﻷوﻟ ــﺔ ،ﻓﺎﻹﻋ ــداد واﻟﺗﺣﺿ ــﯾر اﻟﺟﯾ ــد واﻟﻣﺧط ــط ﻟ ــﻪ ﺳـ ـ ﻘﻠﻞ ﻣ ــن ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺗطﻠ ــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟﻣ ارﺣ ــﻞ اﻟﻼﺣﻘ ــﺔ ﻣ ــن ﺗطﺑﯾـ ـ
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ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻧﺧ ﺔ اﻷردﻧ ﺔ ﻧﺣو ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ...

اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدار ــﺔ .ﻣــﺎ اﺗﻔﻘــت ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﻣــﻊ ﻣﻌظــم اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ اﻟﺗــﻲ رأت وﺟــوب ﺗـواﻓر ﺗﻠــك اﻟﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺿــرورة ﺣﺗﻣ ــﺔ

ﻗﺑﯾﻞ ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ دراﺳﺔ )Jamet, 2007؛ و ازرة اﻟﺷﺋون اﻟﺑﻠد ﺔ اﻷردﻧ ﺔ2009 ،؛ واﻟﻧﻌ م.(2009 ،

اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ" :ﻣﺎ اﻵﺛﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑ ﺔ اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ ﻣﺎ ﺗراﻫﺎ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ؟"
ﻟﻺﺟﺎ ﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺳؤال ﺗم اﺳﺗﺧراج اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ واﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌ ﺎرﺔ ﻟﻶﺛﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑ ﺔ اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑﯾـ

اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﻣﺎ ﺗراﻫﺎ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ،واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك.

ﺟدول )(4
اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ واﻻ ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌ ﺎر ﺔ ﻟﻔﻘرات اﻵﺛﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑ ﺔ اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ
ﻣﺎ ﺗراﻫﺎ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣرﺗ ﺔ ﺗﻧﺎزﻟً ﺎ ﺣﺳب اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ

اﻟر
اﻟرﺗ ﺔ
ﻗم

اﻟﻔﻘرات

ﺗﺧﻔﯾــﻒ اﻟﻌــبء ﻋــن اﻹدارة اﻟﻣر ز ــﺔ ﻟﻠﺗﻔــرغ ﻷداء اﻟﻣﻬــﺎم اﻷﻛﺛــر أﻫﻣ ــﺔ ﻓــﻲ رﺳــم
1 1
اﻟﺳ ﺎﺳﺎت واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
 4 2ﺗﺣﺳﯾن أوﻟ ﺎت اﻟﺗﻧﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ وﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠظروف اﻟﻣﺣ طﺔ
ﺣــﻞ ﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻣﺷـ ﻼت اﻹدار ــﺔ ــﺎﻟروﺗﯾن وﺗــﺄﺧﯾر اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت واﺗﺧــﺎذ اﻟﻘـ اررات
3 3
اﻹدارﺔ وﺳوء ﻓﻬم اﺣﺗ ﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ
 5 4ﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻷداء ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت
ﺗﺣدﯾ ــد ﺣﺎﺟ ــﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظ ــﺔ ﺑدرﺟ ــﺔ أﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــن اﻟدﻗ ــﺔ ﻣ ــن ﻗﺑ ــﻞ ﻣﺟﻠ ــس اﻟﻣﺣﺎﻓظ ــﺔ
2 5
ﻟﻣﻌرﻓﺗﻬم ﺎﻷوﻟ ﺎت اﻟﻣطﻠو ﺔ
 10 6ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ
 7 7ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻹدار ﻓﻲ دواﺋر وﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
 8 8زﺎدة ﻓرص ٕواﻣ ﺎﻧﺎت اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
 6 9ازد ﺎد اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺷﻌﺑ ﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﺧﺎ ﻪ ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن
 9 10ﺗﻌزز اﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﺷﻌﺑ ﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات
 11 11زﺎدة ﻓﻲ ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
 14 12ﺗﺣدﯾث رؤ ﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺳ ﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 13 13ﺗﻘﻠﯾﻞ اﻟﻔﻘر واﻟ طﺎﻟﺔ
 16 14ﺗﺣﺳﯾن دور ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب
ﻣﺟﻠ ــس اﻟﻣﺣﺎﻓظ ــﺔ ﺳـ ـ ون ﻟد ــﻪ وﻻء واﺧ ــﻼص أﻛﺛ ــر ﻣ ــن اﻷﺷ ــﺧﺎص اﻵﺧ ــرن
12 15
اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
 15 16ﻻ ﻟﺗﻌزز اﻟروح اﻟﻌﺷﺎﺋرﺔ واﻟﻧزﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت
 17 17ﻻ ﻟﺗﺿﺧ م ﺟﻬﺎز اﻟدوﻟﺔ
اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﻞ

* ﻌ س ﺗرﺗﯾب اﻟﻔﻘرة اﻟﻣﻌﻧ ﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ

اﻟﻣﺗوﺳط اﻻﻧﺣراف
اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻌ ﺎر

** ﻌ س ﺗﺳﻠﺳﻞ ورود اﻟﻔﻘرة ﻓﻲ اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ

اﻟدرﺟﺔ

4.37

.75

ﺑﯾرة

4.31

.81

ﺑﯾرة

4.29

.86

ﺑﯾرة

4.28

.91

ﺑﯾرة

4.27

.79

ﺑﯾرة

4.24
4.22
4.17
4.11
4.03
3.96
3.91
3.78
3.64

.81
.85
.86
.98
1.05
1.04
.95
1.07
1.20

ﺑﯾرة
ﺑﯾرة
ﺑﯾرة
ﺑﯾرة
ﺑﯾرة
ﺑﯾرة
ﺑﯾرة
ﺑﯾرة
ﻣﺗوﺳطﺔ

3.48

 1.25ﻣﺗوﺳطﺔ

2.92
2.83
3.93

 1.38ﻣﺗوﺳطﺔ
 1.28ﻣﺗوﺳطﺔ
ﺑﯾرة

أن اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﺣﺳــﺎﺑ ﺔ ﻗــد ﺗراوﺣــت ﻣــﺎ ﺑــﯾن ) ،(4.37-2.83ﺣﯾــث ﺟــﺎءت اﻟﻔﻘ ـرة رﻗــم ) (1اﻟﺗــﻲ
ﯾﺑــﯾن اﻟﺟــدول )ّ (4
ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ "ﺗﺧﻔﯾــﻒ اﻟﻌــبء ﻋــن اﻹدارة اﻟﻣر ز ــﺔ ﻟﻠﺗﻔــرغ ﻷداء اﻟﻣﻬــﺎم اﻷﻛﺛــر أﻫﻣ ــﺔ ﻓــﻲ رﺳــم اﻟﺳ ﺎﺳــﺎت واﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت

اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠدوﻟـــﺔ" ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻷوﻟــﻰ و ﻣﺗوﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ﺑﻠــﻎ ) ،(4.37واﻧﺣ ـراف ﻣﻌ ــﺎر ) (.75و ﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻷﻫﻣ ــﺔ ﻣﺗوﺳــط

ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣﻘدارﻩ ) (4.31واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر ) (.81اﻟﻔﻘرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن أن اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدار ﺔ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن أوﻟ ﺎت اﻟﺗﻧﻣ ﺔ

ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ وﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠظروف اﻟﻣﺣ طﺔ.
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ـر ﻣــن اﻟﻣﺷـ ﻼت اﻹدار ـﺔ ــﺎﻟروﺗﯾن وﺗــﺄﺧﯾر اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت
ﻣــﺎ ﯾــر أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ أن ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹد ار ـﺔ ﺣــﻞ ﺛﯾـ ًا
واﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻹدار ﺔ ،وﺳوء ﻓﻬم اﺣﺗ ﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ.
وﻋﻧــد ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ـﺔ ﻓــﺈن ﺗﺣدﯾــد ﺣﺎﺟــﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﯾــﺗم ﺑدرﺟــﺔ أﻋﻠــﻰ ﻣــن اﻟدﻗــﺔ ﻣــن ﻗﺑــﻞ ﻣﺟﻠــس اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ
ﻟﻣﻌــرﻓﺗﻬم ﺎﻷوﻟ ــﺎت اﻟﻣطﻠو ــﺔ .وﺳ ــﺗﻛون ﻫﻧ ــﺎك ﺳ ــرﻋﺔ ﻓ ــﻲ اﻷداء ﺧﺎﺻ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣواﺟﻬ ــﺔ اﻷزﻣــﺎت ،ﻣ ــﺎ ﺳ ــوف ﯾﺗﺣﺳ ــن اﻷداء
اﻹدار ﻓﻲ دواﺋر وﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ،وﺗﺗﺣﺳن اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ.
ﺿــﺎ اﻟﻔﻘ ـرات ) (13 ،14 ،11 ،9 ،6 ،8ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ ﺑﯾ ـرة ﻣــن ﻣﺗوﺳــط آراء أﻓ ـراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ ،وﻫــذا ﻌﻧــﻲ أن
وﺣﺻــﻠت أ ً
اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ـﺔ ﺳــﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠــﻰ ز ــﺎدة ﻓــرص ٕواﻣ ﺎﻧ ــﺎت اﺳــﺗﻐﻼل اﻟﻣـوارد اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ،وز ــﺎدة ﺟــذب اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات
وﺗﻘﻠﯾﻞ اﻟﻔﻘر واﻟ طﺎﻟﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ازد ــﺎد اﻟﻣﺳــﺎءﻟﺔ اﻟﺷــﻌﺑ ﺔ ﻟﻣﺟﻠــس اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻧﺗﺧﺎ ــﻪ ﻣــن اﻟﻣـواطﻧﯾن ،وﺗﻌﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ
ﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌزز اﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﺷﻌﺑ ﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات.
ﺗﺣدﯾث رؤ ﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺳ ﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﻌﻣﻞ أ ً
أﻣـ ــﺎ ـ ــﺎﻗﻲ اﻟﻔﻘ ـ ـرات ) (15 ،17 ،12 ،16ﻓﻘـ ــد ﺣﺻـــﻠت ﻋﻠـــﻰ درﺟـ ــﺔ ﻣﺗوﺳـ ــطﺔ ﻣـ ــن آراء أﻓ ـ ـراد اﻟﻌﯾﻧـ ــﺔ اﻟـ ــذﯾن ﯾـ ــرون أن
اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدار ﺔ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌزز اﻟــروح اﻟﻌﺷــﺎﺋرﺔ واﻟﻧزﻋــﺎت ﺑــﯾن اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺎت ﺑدرﺟــﺔ ﻣﺗوﺳــطﺔ ،وﺣﺻــﻠت ﻫــذﻩ اﻟﻔﻘـرة ﻋﻠــﻰ
ﻣﺗوﺳط ﻣﻘدارﻩ ) (2.92واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر ) ،(1.38وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗ ﺔ اﻷﺧﯾرة ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟ ﺎﻗﻲ اﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدار ﺔ .ﺣﯾث ﺟﺎءت اﻟﻔﻘـرة رﻗــم ) (17وﻧﺻــﻬﺎ "ﻻ ﻟﺗﺿــﺧ م ﺟﻬــﺎز اﻟدوﻟــﺔ" ﺎﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻷﺧﯾـرة و ﻣﺗوﺳــط
ﺣﺳــﺎﺑﻲ ﺑﻠــﻎ ) .(2.83واﻧﺣـراف ﻣﻌ ــﺎر ) ،(1.28و ﻠــﻎ اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ ﻟﻶﺛــﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ
ﺛﺎر إﯾﺟﺎﺑ ﺔ ﺑﯾرة ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ.
ﻞ ) .(3.93ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك آ ًا

ﻟــذا ﻓــﺈن ازد ــﺎد ﻋــدد ﺳ ـ ﺎن اﻷردن ﺣﺗــﻰ وﺻــﻞ إﻟــﻰ ﺣ ـواﻟﻲ ) (6.5ﻣﻠﯾــون ﻧﺳــﻣﺔ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎ ــﺔ  ،2013وﺗﺷــﻌب اﻷوﻟ ــﺎت
و ﺛ ـرة اﻟﺗﺣــد ﺎت ،و ــذﻟك اﻧﺷــﻐﺎل اﻹدارة اﻟﻣر ز ــﺔ ﺎﻷوﻟ ــﺎت اﻟوطﻧ ــﺔ واﻟﻘﺿــﺎ ﺎ اﻟﺟوﻫر ــﺔ ﺎﺗﺧــﺎذ اﻟﻘ ـ اررات اﻟﺗــﻲ ﺗﺧــص ﺗﻠــك
اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻘوﻟﺔ راﺋدة ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ"أﻫﻞ ﻣ ــﺔ أدر ﺷــﻌﺎﺑﻬﺎ" – ﻣــن اﻷﻣــور اﻟﺗــﻲ ﺗﺑــﯾن أﻫﻣ ــﺔ ﺗــدﻋ م اﻟﻼﻣر ز ــﺔ
اﻹدارة
ً
اﻹدار ـ ــﺔ واﻟﻣﺎﻟ ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠ ـ ــﺔ ،وذﻟـ ــك ﻣـ ــن ﺧـ ــﻼل اﻟﺗﺷـ ــرﻊ ٕواﺟ ـ ـراء اﻟﺗﻌـ ــد ﻼت اﻟﺟذر ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻗـ ــﺎﻧون اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠ ـ ــﺔ.
ﻓﺎﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻣﯾـ اﻟد ﻣﻘراط ــﺔ ،وﺗﻔﻌﯾــﻞ ﻣﺷــﺎر ﺔ اﻟﻣـواطﻧﯾن ﻓــﻲ إدارة ﺷــﺋوﻧﻬم وﻣـراﻓﻘﻬم اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ وﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠ ﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷ ﻼت اﻟﻣﺣﻠ ﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﺻورة أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠ ﺔ ،وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻣر ز ــﺔ
ﻣﻌـﺎ اﺗﺧــﺎذ ﺟﻣ ــﻊ اﻟﺳــﺑﻞ ﻟﻠﺣــد ﻣــن اﻟﺑﯾروﻗراط ــﺔ
أن ﺗﻌطﻰ اﻟﻔرﺻﺔ واﻟوﻗت ﻟﻠﺗﻔرغ ﻟﻠﻘﺿﺎ ﺎ اﻷﻛﺛــر أﻫﻣ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﺟﻧــدة اﻟوطﻧ ــﺔ ً
وﺳــرﻋﺔ إﻧﺟــﺎز اﻷﻋﻣــﺎل واﻻﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﻟﻣﺷ ـ ﻼت اﻟﻣ ـواطﻧﯾن اﻟﻣﻠﺣــﺔ وﺗ ﺳــﯾر ﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺋوﻟﯾن ورﻓــﻊ درﺟــﺔ
اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺷﻌﺑ ﺔ واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛﻞ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺣﻠ ﺔ ،ورﻓﻊ ﻣﺳﺗو ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋطﺎء ﻣؤﺳﺳــﺎت
اﻟﺗﺧط ط اﻟﻣﺣﻠ ﺔ اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ر ــط ﺑراﻣﺟﻬــﺎ وﻣﺷــروﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣو ــﺔ ﺎﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻟﻣﺗﻌــددة واﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿــﺔ ﻟﻠﻣﻧــﺎط واﻟﺷـراﺋﺢ اﻟﺳـ ﺎﻧ ﺔ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾ أﻫداف ﺧطط اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟوطﻧ ﺔ ﺣﺳ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺧطط ﻟﻬﺎ.
أﻣﺎ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑـ )ﻻ ﻟﺗﺿﺧ م ﺟﻬﺎز اﻟدوﻟﺔ( ،ﻓﻧﺷوء ﻫﯾﺋﺎت أو ﻣؤﺳﺳــﺎت ﺟدﯾــدة ﻫــﻲ ﻧﺗﯾﺟــﺔ طﺑ ﻌ ـﺔ
أن
ﻟﻠﻣﺷــﺎر ﺔ اﻟﺷــﻌﺑ ﺔ ﻓــﻲ اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘ ـرار ،وﻫــذا ﻣؤﺷــر ﻋﻠ ـﻰ ﺗﻘــدم ﻣﺳــﯾرة اﻟد ﻣﻘراط ــﺔ ﻓــﻲ اﻷردن ،ﻣــﺎ ﺗﺷــﯾر ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗﺟــﺔ إﻟــﻰ ّ
اﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ﻧﺣــو ﺗطﺑﯾ ـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ،ﻓوﺟــود ﺗوﻗﻌــﺎت ﻋﺎﻟ ــﺔ ﻟــدﯾﻬم ﺷــﯾر إﻟــﻰ رﻏﺑــﺗﻬم اﻟﺣﻘ ﻘ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟوﺣــدات اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ﻓــﻲ اﻷردن ،ﻓﺎﻵﺛــﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑ ــﺔ اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻣــن ﺗطﺑﯾ ـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﺛﯾ ـرة وﻣﺗﻌــددة ﺗﺟﻌــﻞ
أﻣر ﻣرﻏوًﺎ ﻪ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺣ وﻣﺔ اﻟﻣر زﺔ واﻟﻣواطﻧﯾن .وﻗد اﺗﻔﻘت ﻫذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﻣــﻊ ﻣــﺎ اﻧﺗﻬــت اﻟ ــﻪ ﻏﺎﻟﺑ ــﺔ اﻟد ارﺳــﺎت
ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ًا
ﻓﻌــﺎﻻً ﻟﻣﺧﺗﻠــﻒ اﻟﻣﺷ ـ ﻼت اﻹدار ــﺔ ﻟﻣــﺎ ﻟﻬــﺎ ﻣــن آﺛــﺎر إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻣــن
اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ اﻟﺗــﻲ رأت ّ
أن اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﺗﻌــد ﺣ ـﻼً ّ
ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ دراﺳﺔ )Linder, 2004؛ ﻋﺛﻣﺎن2005 ،؛.(Devas, 2005; Dable-Norris, 2006
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ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻧﺧ ﺔ اﻷردﻧ ﺔ ﻧﺣو ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ...

ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓرﺿ ﺎت اﻟدراﺳﺔ:
اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻷوﻟﻰ" :ﻻ ﺗوﺟد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ) (0.05 ≥ αﻓــﻲ درﺟــﺔ ﺗﻘــدﯾر اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺗطﺑﯾـ

اﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ ﺗﻌز ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﺣزب ﺳ ﺎﺳﻲ".

ﻟﻠﺗﺣﻘ ـ ﻣــن ﺻــﺣﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻔرﺿ ـ ﺔ ﺗــم اﺳــﺗﺧراج اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﺣﺳــﺎﺑ ﺔ واﻻﻧﺣ ارﻓ ـﺎت اﻟﻣﻌ ﺎر ــﺔ ﻟدرﺟــﺔ ﺗﻘــدﯾر اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن

ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﺗ ًﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﺣزب ﺳ ﺎﺳﻲ ،وﻟﺑ ﺎن دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق اﻹﺣﺻــﺎﺋ ﺔ
ﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ ،ﺗم اﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗ ﺎﯾن اﻷﺣﺎد  ،واﻟﺟدول رﻗم) (5ﯾوﺿﺢ ذﻟك.
ﺟدول )(5
اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ واﻻ ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌ ﺎر ﺔ وﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗ ﺎﯾن اﻷﺣﺎد ﺗ ًﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ
واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺳ ﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ
اﻟوظ ﻔﺔ

اﻻﻧﺗﻣﺎء
اﻟﺳ ﺎﺳﻲ

ﺳ ﺎﺳﯾون
إدارون
إﻋﻼﻣﯾون
أﻛﺎد ﻣﯾون
ﻧﻌم
ﻻ

اﻟﻌدد
55
90
40
51
33
203

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
3.95
3.93
4.02
3.84
3.89
3.94

اﻻ ﻧﺣراف اﻟﻣﻌ ﺎر
.40
.40
.36
.38
.41
.39

ﻗ ﻣﺔ ف
1.534

اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ
.206

.412

.522

ﯾﺗﺑــﯾن ﻣــن اﻟﺟــدول ) (5ﻋــدم وﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ) (0.05 ≥ αﺗﻌــز ﻷﺛــر اﻟوظ ﻔــﺔ ،أو ﺗﻌــز ﻷﺛــر

أن ﻫﻧــﺎك ﺗﻘﺎرً ـﺎ ﺑــﯾن اﺳــﺗﺟﺎ ﺎت أﻓ ـراد ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﻓــﻲ ﺗوﺟﻬــﺎﺗﻬم ﻧﺣــو ﻫــذا اﻟﻣﺣــور ،ﺗ ًﻌ ـﺎ
اﻻﻧﺗﻣــﺎء اﻟﺳ ﺎﺳــﻲ .وﻫــذا ﻌﻧــﻲ ّ
ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟوظ ﻔﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﺣزب ﺳ ﺎﺳﻲ ،ﺣﯾث ﺑﻠﻐــت ﻗ ﻣــﺔ دﻻﻟــﺔ اﻟﻔــروق اﻹﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﺣﺳــﺎﺑ ﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟوظ ﻔــﺔ

) ،(.206ﻣــن ﻏﯾــر أن ﺗﻛــون ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ،ﻣﻌﻧــﻰ أن ﻫﻧــﺎك ﺗﻘﺎر ــﺎ ﻓــﻲ إﺟﺎ ــﺎت أﻓ ـراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ اﺧــﺗﻼف وظــﺎﺋﻔﻬم
ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطو ر ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدار ﺔ.

أﻣ ــﺎ ﺎﻟﻧﺳـ ـ ﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾ ــر اﻻﻧﺗﻣ ــﺎء اﻟﺳ ﺎﺳ ــﻲ ،ﻓﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن اﺧﺗ ــﺎر ﺗﺣﻠﯾ ــﻞ اﻟﺗ ــﺎﯾن اﻷﺣ ــﺎد أن ﻗ ﻣ ــﺔ دﻻﻟ ــﺔ اﻟﻔ ــروق اﻹﺣﺻ ــﺎﺋ ﺔ

ﻟﻠﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ ﻹﺟﺎ ﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟﺣــزب ﺳ ﺎﺳــﻲ و ــذاﻟك ﻏﯾــر اﻟﻣﻧﺗﻣــﯾن ﻟﺣــزب ﺳ ﺎﺳــﻲ ،ﺗﺳــﺎو ) (.522وﻫــﻲ

ﻏﯾر داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋًﺎ ،أ أن ﻫﻧﺎك ﺗﻘﺎرًﺎ ﻓﻲ إﺟﺎ ﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ،ﺳواء أﻛﺎﻧوا ﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟﺣزب ﺳ ﺎﺳــﻲ أو ﻏﯾــر ﻣﻧﺗﻣــﯾن .وﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻫــذا
اﻻﺧﺗ ﺎر ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻗﺑول ﻓرﺿ ﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻻ ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻓــﻲ اﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ﻧﺣــو
ﻣﺳﺗو ﺗواﻓر ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطو ر ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدار ﺔ ﺗﻌز ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟد ﻣﻐراﻓ ﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو دﻻﻟﺔ ) ≥ .(0.05

اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ :ﻻﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑﯾـ

اﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ ﺗﻌز ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﺣزب ﺳ ﺎﺳﻲ".

ﻟﻠﺗﺣﻘ ﻣن ﺻــﺣﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻔرﺿـ ﺔ ﺗــم اﺳــﺗﺧراج اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﺣﺳــﺎﺑ ﺔ واﻻﻧﺣ ارﻓـﺎت اﻟﻣﻌ ﺎر ــﺔ ﻟﺗﻘــدﯾر ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﻟﻶﺛــﺎر

اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺗطﺑﯾـ ـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﺗ ًﻌـ ـﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾ ــر اﻟوظ ﻔ ــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ واﻻﻧﺗﻣ ــﺎء ﻟﺣ ــزب ﺳ ﺎﺳ ــﻲ ،وﻟﺑ ــﺎن دﻻﻟ ــﺔ اﻟﻔ ــروق
اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ ﺗم اﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗ ﺎﯾن اﻷﺣﺎد  ،ﺣﯾث ﯾوﺿﺢ ﺟدول رﻗم ) (6ذﻟك.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

ﺟدول )(6

اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ واﻻ ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌ ﺎر ﺔ وﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗ ﺎﯾن اﻷﺣﺎد ﺗ ًﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ
واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺳ ﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ
اﻟﻌدد
55
90
40
51
33
203

اﻟوظ ﻔﺔ ﺳ ﺎﺳﯾون
إدارون
إﻋﻼﻣﯾون
أﻛﺎد ﻣﯾون
اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻧﻌم
اﻟﺳ ﺎﺳﻲ ﻻ

اﻻ ﻧﺣراف اﻟﻣﻌ ﺎر
.59
.50
.48
.66
.70
.53

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
3.92
3.87
4.03
3.96
3.88
3.94

ﻗ ﻣﺔ ف
.773

اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ
.510

.356

.551

ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم ) (6أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ـﺔ ﺗﻌــز ﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟوظ ﻔــﺔ

ﻟد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ،ﺣﯾث ﺑﻠﻐت دﻻﻟﺔ اﻟﻔــروق اﻹﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﺣﺳــﺎﺑ ﺔ ﻟوظــﺎﺋﻒ أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺎﻧﻌ ﺎﺳــﺎت

ﺗطﺑﯾ ـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ ) ،(0.510وﻫــذا ﻌﻧــﻲ أن ﻫﻧــﺎك ﺗﻘﺎرً ـﺎ ﻓــﻲ إﺟﺎ ــﺎت أﻓ ـراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ اﺧــﺗﻼف وظــﺎﺋﻔﻬم ﺎﻟﻧﺳ ـ ﺔ ﻟﻶﺛــﺎر
اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدار ﺔ.
أﻣﺎ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﺣزب ﺳ ﺎﺳﻲ ،ﻓﺑﯾﻧت ﻣن اﺧﺗ ﺎر ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗ ﺎﯾن اﻷﺣﺎد أن ﻗ ﻣﺔ دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ
ﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ ﻹﺟﺎ ــﺎت اﻷﺷــﺧﺎص اﻟﻣﻧﺗﻣــﯾن إﻟــﻰ ﺣــزب ﺳ ﺎﺳــﻲ وﻏﯾــر اﻟﻣﻧﺗﻣــﯾن ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺧــص اﻵﺛــﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ
ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ـﺔ ﺗﺳــﺎو ) ،(0.551وﻫــذﻩ اﻟﻘ ﻣــﺔ ﻏﯾــر داﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋًﺎ ،أ أن ﻫﻧــﺎك ﺗﻘﺎرً ـﺎ ﻓــﻲ إﺟﺎ ــﺎت أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ
اﻟﻣﻧﺗﻣــﯾن إﻟــﻰ ﺣــزب ﺳ ﺎﺳــﻲ وﻏﯾــر اﻟﻣﻧﺗﻣــﯾن ﺎﻟﻧﺳـ ﺔ ﻻﻧﻌ ﺎﺳــﺎت ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ـﺔ .ﻟــذا ﻧﻘﺑــﻞ ﻓرﺿـ ﺔ اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﺗــﻲ

ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن ﻧﺣــو اﻻﻧﻌ ﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ
ﻋﻧد ﻣﺳﺗو دﻻﻟﺔ )

≥ .(0.05

اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ":ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗ ﺎط ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ) (0.05 ≥ αﺑــﯾن ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ
واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ".
ﻟﻠﺗﺣﻘ ﻣن ﺻﺣﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻔرﺿـ ﺔ ﺗــم اﺳــﺗﺧراج ﻣﻌﺎﻣــﻞ ارﺗ ــﺎ ﺑﯾرﺳــون ﻟﻠﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ
واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ،واﻟﺟدول ) (7ﯾوﺿﺢ ذﻟك.
ﺟدول )(7

ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗ ﺎط ﺑﯾرﺳون ﺑﯾن ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ
اﻟﻣﺟﺎل
ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطو ر ﺗطﺑﯾ
اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ
** داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋًﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو اﻟدﻻﻟﺔ ).(0.05

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎ )ر(
اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ
اﻟﻌدد

159

اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ
)**(.543
.000
236

ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻧﺧ ﺔ اﻷردﻧ ﺔ ﻧﺣو ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ...

ﯾﺗﺑــﯾن ﻣــن اﻟﺟــدول ) (7أن ﻫﻧــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﺑــﯾن ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺗطــو ر اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ـﺔ و ــﯾن

اﻵﺛــﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑ ــﺔ اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ ،ﺣﯾــث ﺑﻠﻐــت ﻗ ﻣــﺔ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻻرﺗ ــﺎ ﺑﯾرﺳــون ) ،(0.543ﻫــذا ﻌﻧــﻲ أﻧــﻪ ﻠﻣــﺎ ﺎﻧــت
ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻼﻣر زﺔ ﻣﺗواﻓرة واﻟﺗــﻲ أﺷــﯾر إﻟﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻔﻘـرات اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ زادت اﻵﺛــﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌ ﺳــﺔ ﻋــن ﺗطﺑﯾـ

اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ـﺔ ﺣﺳــب أر أﻓ ـراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ ،ﻓﺗﻛــون اﻟﻔرﺿ ـ ﺔ " ﻠﻣـــﺎ ﺗـــواﻓرت ﻣﺗطﻠ ـــﺎت ﺗطـــو ر اﻟﻼﻣر ز ـــﺔ اﻻدا ار ـــﺔ ،زادت
ﻧﺎء ﻋﻠ ﻪ ﻻ ﺗﻘﺑﻞ اﻟﻔرﺿ ﺔ.
اﻻﻧﻌ ﺎﺳﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑ ﺔ اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ" و ً

ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ذﻟك أﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﻼﻣر زﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ،وﻟﺿﻣﺎن ﻧﺗﺎﺋﺞ إﯾﺟﺎﺑ ﺔ ﻣن اﻟﺗﺣول ،ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺣ وﻣﺔ ﺟﺎﻫزة

ﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻗﺑﻞ أن ﺗﺑدأ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ ،وأن ﺗﻛون ﻟدﯾﻬﺎ ﻓ رة واﺿﺣﺔ وﺻورة ﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻟﻠﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠ ﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣ ــن

أن ﺗﺣــدث ﻌــد ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ـﺔ ،إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن ﺗﻛــون ﺟــﺎﻫزة ﻟﺣــﻞ اﻟﻣﺷـ ﻼت اﻟﺗــﻲ ﻣــن اﻟﻣﻣ ــن أن ﺗواﺟﻬﻬــﺎ أﺛﻧــﺎء

و ﻌد اﻟﺗطﺑﯾ  ،وﻫذا ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل إﺟراء دراﺳﺎت ﻣﺳﺣ ﺔ ﺣول اﻟﻼﻣر زﺔ.

أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻧطﻘ ﺔ ﻟﻠﻐﺎ ﺔ ،ﻓﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺂراء اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻹدارة اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ،وﺗــواﻓر
و ر اﻟ ﺎﺣث ّ
ﺷــرو وﻣﻌــﺎﯾﯾر ﺗﺗﻌﻠ ـ ﻣــؤﻫﻼت وﺧﺑ ـرات اﻟﻣرﺷــﺣﯾن ﻟﻣﺟــﺎﻟس اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ،وﺗــواﻓر اﻟــوﻋﻲ ﺑــﯾن اﻟﻣ ـواطﻧﯾن ﺣــول أﻫﻣ ــﺔ ودور

اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﻋﺑر وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،وﺗواﻓر اﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟ ﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ – ﺗﻌــد
أﻫم ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺗطﺑﯾـ اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ واﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ،واﻧطﻼﻗﻬــﺎ ﺳــﺎﻋد – و ﺷـ ٍﻞ ﺑﯾــر – ﻋﻠــﻰ ﺗوﻋ ــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت ﺣــول

ﻓ ـرة اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ،واﻟﻣ ــﺎدئ واﻷﺳــس اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﻋﻠﯾﻬــﺎ ،وﻟــذﻟك ﯾﺟــب اﺳــﺗﻐﻼل ﻫــذﻩ اﻟﻌواﻣــﻞ ﻌواﻣــﻞ ﻣﺳــﺎﻋدة ﻟﺗطﺑﯾـ

اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ واﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن إﯾﺟﺎﺑ ﺎﺗﻬ ــﺎ ﻟﺗﻔﻌﯾــﻞ دور اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻓــﻲ ﺻــﻧﻊ اﻟﻘـ ـرار ،واﻟﻌ ــس ﻣــن ذﻟ ــك ﺻــﺣ ﺢ ،ﻓﺎﻓﺗﻘ ــﺎر
ﻧظر ﻟﻌدم ﺟﺎﻫزﺗﻬﺎ ،و ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت واﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠ ﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت ﻟن ﺣﻘ ﻟﻬﺎ ﻓرﺻﺔ ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔً ،ا
ﺗﻔو ت ﻓرﺻﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻵﺛﺎر اﻻﯾﺟﺎﺑ ﺔ اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ.

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻ ﺎت:
ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺟزء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ واﻟﺗوﺻ ﺎت واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ.

أوﻻً -اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ:
ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻋــرض ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﻧﺟــﺎح اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ واﻵﺛــﺎر واﻻﻧﻌ ﺎﺳــﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑ ــﺔ اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ ،وﻋﻠــﻰ

ﺗم اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ:
اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳﺎﺑ ﻟﻸﺳﺋﻠﺔ وﻓرﺿ ﺎت اﻟدراﺳﺔ ،ﻓﻘد ّ
إن ﻣﺳﺗو ﺗواﻓر ﻣﺗطﻠ ﺎت ﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﺎن ﺑدرﺟﺔ ﺑﯾرة ،ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ وﻗدرﻩ ).(3.93
ّ -1

إن ﻣﺳﺗو اﻵﺛﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑ ﺔ اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻣن ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﺎن ﻋﺎﻟًﺎ ،ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ وﻗدرﻩ ).(3.93
ّ -2
 -3أظﻬــرت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻋ ــدم وﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ) (0.05 ≥ αﻓــﻲ درﺟــﺔ ﺗﻘــدﯾر اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺗطﺑﯾــ
اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﺗﻌز ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﺣزب ﺳ ﺎﺳﻲ.

 -4أظﻬــرت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻋــدم وﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ) (0.05 ≥ αﻓــﻲ ﺗﻘــدﯾر اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ﻟﻶﺛــﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑﯾـ
اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﺗﻌز ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﺣزب ﺳ ﺎﺳﻲ.

 -5أظﻬــرت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗ ﺎط ــﺔ ﻣوﺟ ــﺔ ﺑــﯾن ﻣﺗطﻠ ــﺎت اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ واﻵﺛــﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑ ــﺔ اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑﯾـ
اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

اﻟﺗوﺻ ﺎت:
ﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧ ﺔ ،ﻓﺈ ّن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﺗوﺻﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 -1اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ــﺂراء اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﯾن ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻹدارة اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﺷــﺎورات واﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺧــص
ﻣوﺿوع اﻟﻼﻣر زﺔ وﺗﺧطط اﻟﺣ وﻣﺔ ﻹطﻼﻗﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘ ﻼً.

 -2اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻘواﻧﯾن ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ،ﺣﯾث ﺷﻣﻞ:
-

ﺗواﻓر ﺷرو وﻣؤﻫﻼت ﻟﻠﻣرﺷﺣﯾن ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠ ﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟ م.

ﺑ ﺎن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣر ز ﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟرﻗﺎﺑ ﺔ.

ﺗوﻓﯾر اﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻹدارﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻹدارﺔ ﻟﺗﻣ ﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻞ ﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠ ﺔ أﻛﺑر.

-

ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻬ ﻞ اﻹدار اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻣن ﺣﯾث ﻋدد اﻷﻋﺿﺎء وأﺳﻠوب اﻻﺧﺗ ــﺎر واﻟﻣﻬــﺎم واﻟواﺟ ــﺎت

-

ﺿﻣﺎن ﺣ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠ ﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻛوﺗﺎ اﻟﻧﺳﺎﺋ ﺔ.

اﻟﻣو ﻠﺔ اﻟﯾﻬم.

-

ﺗﺄﻫﯾ ــﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ اﻟﻣﺣﻠ ــﻲ ﻟز ــﺎدة ﻣﺷ ــﺎر ﺔ اﻟﻣـ ـواطﻧﯾن وﺿ ــﻣﺎن ﺟ ــﺎﻫزﺗﻬم ﻟﻼﻧﺗﺧﺎ ــﺎت اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ﺧط ــوة أوﻟ ــﺔ ﻟﺗﺑﻧ ــﻲ

اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠ ﺔ اﻷردﻧ ﺔ.

 -3ﺗﻛﺛﯾﻒ اﻟدورات اﻟﺗدرﺑ ﺔ واﻟﺗﺄﻫﯾﻠ ﺔ ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﺧص ﻣوﺿوع اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ وآﻟ ﺔ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ.

 -4ﺗﻌزز اﻟﺗوﻋ ﺔ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ٕوادﺧــﺎل ﻣوﺿــوﻋﺎت اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﺿــﻣن اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ
اﻟﻣدرﺳ ﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ.

 -5ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ ﺷ ﻞ ﺗدرﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن:
-

اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻷوﻟــﻰ :ﺗﻌﯾــﯾن ﻧﺻــﻒ أﻋﺿــﺎء اﻟﻣﺟﻠــس اﻟﻣﺣﻠــﻲ ﻣــن أﻓ ـراد ﻣــؤﻫﻠﯾن وﻣــدرﯾن وذو ﺧﺑ ـرة واﻟﻧﺻــﻒ اﻻﺧــر

ﺎﺷرا ،واﻟﻐﺎ ﺔ ﻣن ذﻟك ﺗدرب وﺗﺄﻫﯾﻞ اﻷﻓراد اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن.
ﻋﺎﻣﺎ وﺳرًﺎ وﻣ ً
ﯾﻧﺗﺧب اﻧﺗﺧﺎًﺎ ً
اﻟﻣرﺣﻠ ــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ :ﺗﺗﺿ ــﻣن اﺳ ــﺗﺑدال اﻷﻋﺿ ــﺎء اﻟﻣﻌﯾﻧ ــﯾن ﺄﻋﺿ ــﺎء ﺟ ــدد ﻣﻧﺗﺧﺑ ــﯾن )ﻋ ــن طر ـ ـ اﻻﻧﺗﺧ ــﺎب اﻟﻧﺻ ــﻔﻲ
ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠ ﺔ(.

 -6ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻟﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ﺔ ﻟزﺎدة ﻣوارد اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت.

 -7ﺗﻛﺛﯾ ــﻒ اﻟ ــدورات اﻟﺗدرﺑ ــﺔ واﻟﺗﺄﻫﯾﻠ ــﺔ و ﻧ ــﺎء اﻟﻘ ــدرات اﻟﻣؤﺳﺳـ ـ ﺔ ﻟﻣ ــوظﻔﻲ اﻟدوﻟ ــﺔ ﻣ ــﺎ ﯾﺧ ــص ﻣوﺿ ــوع اﻟﻼﻣر ز ــﺔ وآﻟ ــﺔ
ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ.

 -8اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ إﺟراء اﻟدراﺳﺎت واﻟ ﺣوث واﻟﺗﻘﺎرر ﺣول اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ.
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ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻧﺧ ﺔ اﻷردﻧ ﺔ ﻧﺣو ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ...

اﻟﻣراﺟﻊ
أو ًﻻ – ﻣراﺟﻊ ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ:
 -أﺑو ﻧوار ،ﻋﺑد ﷲ .(2010) .أﺿواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣر ز ﺔ واﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ .ﻋﻣﺎن :دار واﺋﻞ.

 اﻟ ﺎﺑور ،ﻣﻧﺻور .(2011) .اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠ ﺔ )اﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ( ﻓﻲ ظــﻞ اﻟدوﻟــﺔ اﻟواﺣــدة.ﺗﺎرﺦ اﻟرﺟوع ﻟﻠﻣوﻗﻊ :ﺳﺑﺗﻣﺑرhttp://works.bepress.com/mansour_elbabour/12/ 2011

 اﻟ ــﺎز ،إدوارد .(2000) .اﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ـــﺔ اﻟﺳ ﺎﺳـــ ﺔ اﻟدﺳ ــﺗور ﺔ ﻓ ــﻲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌر ــﺔ اﻟﻣﺗﺣ ــدة .اﻟﻘــﺎﻫرة :دار اﻟﻧﻬﺿــﺔاﻟﻌر ﺔ.

 اﻟﺧﻼﯾﻠﺔ ،ﻣﺣﻣد .(2009) .اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠ ﺔ وﺗطﺑ ﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻞ ﻣن اﻷردن و ر طﺎﻧ ﺎ وﻓرﻧﺳﺎ وﻣﺻر .ﻋﻣﺎن  :دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ. اﻟر ﻌﻲ ،ﻓﺿﻞ .(2007) .دور اﻟﺣ م اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻣﺣﻠ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ﻣﻧﻲ .ﺻﻧﻌﺎء ،اﻟ ﻣن. اﻟرﺷﯾد ،ﻋﺎدل .(2007) .اﻹدارة ﻓﻲ إر د وﺗطور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹدار ﺔ ﻓﯾﻬﺎ واﻧﻌ ﺎس ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن :ﻣﻧظور ﻣﻌﺎﺻــر .ﻋﻣــﺎن:دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ.

 اﻟﺷ ـ راو  ،ﻋﻠــﻲ .(2012) .ﺗوز ــﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت وﻓ ـ دﺳــﺗور اﻟﻌ ـراق ﻟﻌــﺎم  :2005د ارﺳــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﻪ ﻣــﻊ اﻟدﺳــﺗور ن اﻟﺳو ﺳــرواﻟﻌراﻗﻲ .ﺗﺎرﺦ اﻟرﺟوع ﻟﻠﻣوﻗﻊ :أﻛﺗو رwww.Uobabylon.edu.iq ،2012 ،

 اﻟﻌﺳــﺎف ،ﻋﺑــدﷲ" .(2002) .ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﻣر ز ــﺔ واﻟﻼﻣر ز ــﺔ اﻹدار ــﺔ ــﺎﻷداء اﻟــوظ ﻔﻲ :د ارﺳــﺔ ﺗطﺑ ﻘ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣ ارﻛــز اﻟﺷــرطﺔ ﻣدﯾﻧــﺔاﻟرﺎض" رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،أﻛﺎد ﻣ ﺔ ﻧﺎﯾﻒ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻣﻧ ﺔ ،اﻟﺳﻌود ﺔ.
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ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻧﺧ ﺔ اﻷردﻧ ﺔ ﻧﺣو ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ...

اﺳﺗ ﺎﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
اﻟوظ ﻔــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ :وز ــر ﻋــﯾن ﻧﺎﺋــب  أﻣــﯾن ﻋــﺎم  ﻣــدﯾر ﻋــﺎم  ﻣﺣــﺎﻓظ  رﺋـ س ﺑﻠد ــﺔ أﻣــﯾن ﻋــﺎم ﺣــزب ﺳ ﺎﺳــﻲ  اﺳــﺗﺎذ ﺟــﺎﻣﻌﻲ

 ﺻﺣﻔﻲ ﻧﺎﺋب  ﻣﺣﺎﻓظ /ﻣﺗﺻرف  أﺧر

 -اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻰ ﺣزب ﺳ ﺎﺳﻲ  :ﻧﻌم  ﻻ

ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ
اﻟرﻗم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

اﻟﻔﻘرات
ﺗواﻓر ﺷرو وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺗﻌﻠ ﻣؤﻫﻼت وﺧﺑرات اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ.
ﺗواﻓر اﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟ ﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ.
ﺗواﻓر اﻟوﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﺣول أﻫﻣ ﺔ ودور اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﻋﺑر وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.
ٍ
ﻔﺎءة.
ﺗﻔو ض اﻟﺻﻼﺣ ﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ ﻟﺧدﻣﺔ ﺳ ﺎن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر دور اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻣن وﻧﻪ أﻣﻧًﺎ اﻟﻰ دور ﺗﻧﻣو
دﺧول ﻣوازﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻌد إﻗرارﻫﺎ ﻣن ﻣﺟﻠﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻋداد ﻣﺷروع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ.
ﺷﻣول اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟو ازرات واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣ وﻣ ﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت.
ﺧﺿوع ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ إﻟﻰ رﻗﺎ ﺔ اﻟﻣر ز ٕواﺷراﻓﻪ.
إﺟراء ﺗﻐﯾﯾرات إدارﺔ وﻫ ﻠ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ.
اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻣن ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ.
ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ اﻹدارﺔ ﺷ ٍﻞ ﺗدرﺟﻲ.
إﻋداد اﻟﻣوازﻧﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ وﻟ س ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣر زﺔ.
إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗر ﯾ ﺔ اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻻﺳﺗﺷﺎر ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻋدد واﺧﺗ ﺎر.
إﻧﻔﺎق ﻋواﺋد ٕواﯾرادات اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ذاﺗﻬﺎ .
اﺳﺗﺧدام اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻼﺋم ﻓﻲ ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر زﺔ.
ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣر ز وﻣﺳﺋوﻻ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ.
أن ون رﺋ س اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ً
أن ون ﻫﻧﺎك ﺗﻣﺛﯾﻞ ﻧﺳﺎﺋﻲ ﻓﻲ إﺧﺗ ﺎر ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ.
ﻋدم اﻗﺗﺻﺎر ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ دواﺋر وﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻓﻘط.
أن ون ﻋزل اﻟﻣﺣﺎﻓظ أو ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻣن ﺻﻼﺣ ﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧب.
اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺂراء اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹدارة اﻟﻣﺣﻠ ﺔ.
ﺎﺷر ﻣن ﻣواطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ.
ﻋﺎﻣﺎ ﻣ ًا
أن ون اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻣﻧﺗﺧًﺎ اﻧﺗﺧﺎًﺎ ً
أن ون ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺣ وﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣر ز و ون اﻷﻋﺿﺎء ﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن.
أن ﺗﺧﺻص ﻧﺻﻒ اﻹﯾرادات ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ذاﺗﻬﺎ واﻟﻧﺻﻒ اﻵﺧر ﻌود ﻟﻺدارة اﻟﻣر زﺔ.

اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾ اﻟﻼﻣر ز ﺔ اﻹدار ﺔ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

ﺗﺧﻔﯾﻒ اﻟﻌبء ﻋن اﻹدارة اﻟﻣر زﺔ ﻟﻠﺗﻔرغ ﻷداء ﻣﻬﺎم أﻛﺛر أﻫﻣ ﺔ ﻓﻲ رﺳم ﺳ ﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ
ﺗﺣدﯾد ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑدرﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟدﻗﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ.
ﺣﻞ ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷ ﻼت اﻹدارﺔ ﺎﻟروﺗﯾن وﺗﺄﺧﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻹدارﺔ.
ﺗﺣﺳﯾن أوﻟ ﺎت اﻟﺗﻧﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ وﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠظروف اﻟﻣﺣ طﺔ.
ﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻷداء ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ أﻻزﻣﺎت.
إزد ﺎد اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺷﻌﺑ ﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﺧﺎ ﻪ ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن.
ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻹدار ﻓﻲ دواﺋر وﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ.
زﺎدة ﻓرص ٕواﻣ ﺎﻧﺎت اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ.
ﺗﻌزز اﻟﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﺷﻌﺑ ﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار.
ﺗُﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ
زﺎدة ﻓﻲ ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺳ ون ﻟد ﻪ وﻻء ٕواﺧﻼص أﻛﺛر ﻣن اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ.
ﺗﻘﻠﯾﻞ اﻟﻔﻘر واﻟ طﺎﻟﺔ.
ﺗﺣدﯾث رؤ ﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺳ ﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻻ ﻟﺗﻌزز اﻟروح اﻟﻌﺷﺎﺋرﺔ واﻟﻧزﻋﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺔ.
ﺗﺣﺳﯾن دور ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب.
ّ
ﻻ ﻟﺗﺿﺧ م ﺟﻬﺎز اﻟدوﻟﺔ.
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The Requirements for Success of the Application of
Managerial Decentralization and its Impact: Analytical Field Study
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Business Administration
Princess Sumaia University for Technology
Kingdom Hashemit of Jordan
Abstract
This study aims at identifying the requirements for the success of the application of
managerial decentralization and the effects of its application from the perspective of the
Jordanian Jordanian elite; managerial academic political and public, to detrmine if there were
significant statistical differences in the requirements for that tartgeted success, taking in
consideration all the variables related to the members of the specimen such as the current
position of the respondent as well as his political party affiliation. The specimen consisted of
236 respondents.
In order to achieve the purpose of the study, the researcher has prepared a questionnaire.
He implemented the instrument of the study, applying the appropriate statistical analysis as
Means, standard deviations, (T) test, ANOVA test, and correlation. It was found that the level
of "The requirements for the success of the application of managerial decentralization" was
high with a mean of (3.93), the statement of “seeking the expertise of the local and public
administration specialists topped the lists of these requirements, while the statement of
appropriationg half of governorate's revenues to itself, and the rest to be transferred to the
central administration" came last in the list.
It was also found that the level of the effects of decentralization was high with a mean of
(3.93.) In the other list of the effect of Application of Managerial Decentralization, the
question, about decreasing the load on central administration to perform the most significant
tasks occupied the fist place.
The findings indicated that, there weren't significant statistical differences in the
requirements for success of the application of decentralization, irrespective of the nature of
the variable, whether it is the current position of the respondent; or his political party
affiliation. The findings showed that there was positive correlation between the requirements
for success of the application of decentralization and its effects in Jordan
According to the results of the study, the study recommended the following:
 Seeking help and advice from professional in public administration and local
government.
 Adjusting laws to fit the application of decentralization.
 Conducting training courses to employees about the decentralization and its
mechanism to apply.
 Activating the role of media to spread the awareness about the advantages of
decentralization among citizens.
Key words: Decentralization, the Requirements of the Application of Decentralization,
Effects, Managerial and Political Elite, Jordan.
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أﺛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹ ﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ آﻟ ﺔ ﺗﺧط ط وﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ
ﻓﻲ ﻣ ﺎﺗب اﻟﺗدﻗﯾ اﻷردﻧ ﺔ :دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧ ﺔ

*

د .ﺣﺳﻧﻲ اﻟﺷطرات
أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧ ﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣ ﺔ

ﻣﻠﺧص:

ﺗﻬــدف ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻌرﻓــﺔ أﺛــر اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ آﻟ ــﺔ ﺗﺧطـ ط وﺗوﺛﯾـ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ ﻓــﻲ ﻣ ﺎﺗــب اﻟﺗــدﻗﯾ
اﻷردﻧ ﺔ ،واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟـﻲ ﻟﺗﻧظ م وﺗﺧط ط وﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ  .وﻗد ﺗﻣــت ﺻـ ﺎﻏﺔ
اﻟﻔرﺿ ﺎت اﻟرﺋ ﺳﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ،وﻟﺗﺣﻘﯾ أﻫداف اﻟد ارﺳــﺔ ﺗــم إﻋــداد اﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﻟﻬــذا اﻟﻐــرض ،وزﻋــت ﻋﻠــﻰ ﻋﯾﻧــﺔ ﻣــن
اﻟﻣــدﻗﻘﯾن اﻟﺧــﺎرﺟﯾﯾن اﻷردﻧﯾــﯾن وﻋــددﻫم  120ﻣــدﻗًﻘﺎ ،وﻗــد ﺑﻠﻐــت اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺎت اﻟﺻــﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾــﻞ  84اﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﻣــن أﺻــﻞ 100
اﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﺗم اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ،ﺣﯾث ﺗﻣت اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑ ﻌض اﻟﻣؤﺷـرات واﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻــﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﺗـواﻓرة ﻓــﻲ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺣــزم اﻹﺣﺻــﺎﺋ ﺔ
ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ )).(Statistical Package for Social Sciences –(SPSS
ﺗﻣﺛﻠت أﺑرز اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓــﻲ أن اﻟﻣــدﻗ – ﻓــﻲ ظــﻞ اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻟﻠﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ – ﻗــﺎدر ﻋﻠــﻰ ﺗــدﻗﯾ ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت
واﻟﻣﺳــﺗﻧدات اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ اﻟﻣرﺗ طــﺔ ﺎﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷ ـﺄة ،وﺗﺣدﯾــد وﺟــود اﻻﻧﺣ ارﻓ ـﺎت اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ،وﻗ ــﺎم اﻟﻣــدﻗ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﺑوﺿــﻊ
ﻣﻧﻬﺟ ــﺔ ﻟﻠﺗــدﻗﯾ اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﺗﺳــﻬﻞ ﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗوﺛﯾ ـ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ ﻣــن ﺣﯾــث إﻋــداد – أو ﺷ ـ ﻞ وﻣﺣﺗــو – أوراق اﻟﻌﻣــﻞ اﻟﺧﺎﺻــﺔ
ﺎﻟﻣــدﻗ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﻓــﻲ ظــﻞ اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ .ﺑﯾﻧﻣــﺎ أوﺻــت اﻟد ارﺳــﺔ ﺿــرورة اﻟﻣﺷــﺎر ﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋ ــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣــدﻗﻘﯾن ﻣــن ﺟﻬــﺔ،
واﻷﻛﺎد ﻣﯾﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر  ،ﻣن أﺟﻞ وﺿﻊ ﺗﺻورات ﻋﻠﻣ ﺔ وﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ.

اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟداﻟﺔ :اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ،ﺗﺧط ط وﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ .
ﻣـــﻘـــدﻣـــــﺔ:
ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻠﺗطــور اﻟﺳــرﻊ واﻟﻣﻔــﺎﺟﺊ ﻓــﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،واﻻﻧﺧﻔــﺎض اﻟﻣﺳــﺗﻣر ﻓــﻲ أﺳــﻌﺎر ﻫــذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ ﺗﺷــﺟﻊ

اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺷر ﺎت ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل ﻫــذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ ،وﺗﻘﻧ ــﺔ أﻧظﻣﺗﻬـﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑ ﺔ ﺣﯾــث إن دﺧــول ﻫــذﻩ اﻟﺷــر ﺎت ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل

ﻗــد ﺳــﺑﻬﺎ ﻣﯾـزات ﺛﯾـرة ،ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻣﯾـزات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـ ﺔ ،واﻟﺳــرﻋﺔ ﻓــﻲ اﻹﺟـراءات ،وز ــﺎدة رﺿــﺎ اﻟز ــﺎﺋن ،واﻟدﻗــﺔ واﻟﻛﻔــﺎءة ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾـ

اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ،ﺣﯾــث ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ﻣــن إﺣــد أدوات اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺛﯾــر ﻣــن اﻟﺷــر ﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣ ــﺔ

اﻟ ارﺋــدة ،واﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﻣ ـن ﺧــﻼل اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ﻋــن طر ـ اﻟﺷــراء واﻟﺑ ــﻊ وﻋﻘــد اﻻﺗﻔﺎﻗ ــﺎت وﺗ ــﺎدل اﻟﺧــدﻣﺎت واﻟﺳــﻠﻊ ﺑــﯾن
اﻟﺷر ﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ ،واﻟزﺎﺋن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر  ،ﻓﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ وﺿﻌت اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺣد ﺎت،

ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺻدار ﺣ ﻣﻪ ﻋﻠــﻰ ﺻــﺣﺔ وﺷــرﻋ ﺔ ٕواﺗﻣــﺎم ﺳــﻼﻣﺔ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑ ﺔ واﻟﺗــدﻗﯾ ﻋﻠﯾﻬــﺎ؛ وﻣــد ﻣﻘدرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ
*

ﺗم ﺗﺳﻠم اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر  ،2014وُﻗﺑﻞ ﻟﻠﻧﺷر ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر .2015
ﻧﺷر اﻟ ﺣث ﺑدﻋم ﻣن "ﻋﻣﺎدة اﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠ ﺎ" ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء ﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧ ﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣ ﺔ.
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أﺛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ آﻟ ﺔ ﺗﺧط ط...

ﺗﻘﯾـ م ﻣﻼءﻣــﺔ ودﻗــﺔ ﺟﻣــﻊ اﻷدﻟــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺣﺗــﺎج إﻟﯾﻬــﺎ اﻟﻣــدﻗ ﻓــﻲ ﺿــوء ﻗ ــﺎم اﻟﺷــر ﺔ ﺑﺗ ــﺎدل اﻟﺳــﻠﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت ،واﻟﺗــﻲ

ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﺟﺎرﺔ واﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ )أﺑو ﻣوﺳﻰ.(41-22 :2004 ،

ﻧظر ﻷن ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ وﺗﻔﺗﻘر إﻟــﻰ اﻟﺗوﺛﯾـ
ﺗؤﺛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻧﺗﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ واﻟﺗدﻗﯾ ً ،ا

اﻟﻣﺳﺗﻧد  ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗواﺟﻪ ﻋدة ﻣﺷ ﻼت وﺗﺻ ﺢ ﻫﻲ ﻣﺷ ﻠﺔ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣدﻗ

ﺷ ﻞ ﻋﺎم )دﻫﻣش واﻟﻘﺷﻲ .(268-253 :2004 ،وﻣن ﻫﻧﺎ

ﻻﺑد ﻣن إﻋطﺎء اﻷﻫﻣ ــﺔ واﻟﺗر ﯾــز ﻋﻠــﻰ  ،Auditing E-Businessﺣﯾــث إن اﻟﺗــﺄﺧﯾر ﻓــﻲ اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ وﺗطﺑ ﻘﺎﺗﻬــﺎ ﻟﻠﻣــدﻗ

اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﻓــﻲ ﺗــدﻗﯾ اﻷﻋﻣــﺎل ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ،ﻌــد ﻫــو ﻣــن أﺣــد اﻟﺗطــورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺔ اﻟﺗــﻲ واﺟﻬــت اﻟﻣﻬﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻷردن ،واﻟﺗــﻲ
ﺑدورﻫﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ طﺑ ﻌﺔ ﺷر ﺎت اﻟﺗدﻗﯾ ﻓﻲ إﻋداد ﺧطﺔ اﻟﻌﻣﻞ ،وأوراق اﻟﻌﻣﻞ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن إﺟراءات ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ .

ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ:
إن اﻟﻣﺷـ ـ ﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳـ ـ ﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗطرﺣﻬ ــﺎ اﻟد ارﺳ ــﺔ ،ﻫ ــﻲ ﺗﺣدﯾ ــد أﺛ ــر اﺳ ــﺗﺧدام اﻟﺷ ــر ﺎت ﻟﻠ ـ ـ  E-Businessﻓ ــﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬ ــﺎ

اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدﻗ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﻻﺳــﺗﻛﻣﺎل أﻏ ـراض ﻣﻬﻧــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ  ،واﻟﺗﺣــد ﺎت اﻟﺗــﻲ ﺳــوف ﺗواﺟــﻪ اﻟﻣــدﻗ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﻓــﻲ أداء
ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺔ .و ﻣ ن ﺻ ﺎﻏﺔ ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳؤال اﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﻣﺎ أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ آﻟ ﺔ ﺗﺧط ط وﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ؟ و ﺗﻔرع ﻣﻧﻪ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:
 -1ﻫﻞ ﯾوﺟد أﺛر ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺑول ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ؟

 -2ﻫﻞ ﯾوﺟد أﺛر ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺧط ط ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ؟

 -3ﻫﻞ ﯾوﺟد أﺛر ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ واﻻﺧﺗ ﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ؟

 -4ﻫــﻞ ﯾوﺟــد أﺛــر ﻻﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ إﺟـراءات اﻟﺗــدﻗﯾ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ــﺔ واﻻﺧﺗ ــﺎرات اﻟﺗﻔﺻــﯾﻠ ﺔ ﻟﻸرﺻــدة واﻟﻌــرض
واﻹﻓﺻﺎح ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ؟

 -5ﻫﻞ ﯾوﺟد أﺛر ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ؟

أﻫﻣ ﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﻟﻘــد أدت اﻟﺗطــورات اﻟﺳــرﻌﺔ ،واﻟﻣﻔﺎﺟﺋــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،واﻧﻔﺗــﺎح اﻟﻌــﺎﻟم ﻋﻠــﻰ ﻌﺿــﻪ اﻟ ـ ﻌض ﻓــﻲ ظــﻞ ﻋﺻــر

اﻟﻌوﻟﻣﺔ إﻟﻰ زﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ واﻟﺣرﻓ ــﺔ ..اﻟــﺦ ،ﻣــﺎ دﻓﻌــت ﻣﻌﻘوﻟ ــﺔ أﺳــﻌﺎر ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻫــذﻩ

اﻟﺷر ﺎت إﻟﻰ ﺗطو ر ﺗﻘﻧ ﺔ أﻧظﻣﺗﻬــﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑ ﺔ ﻟﻣواﻛ ــﺔ اﻟﺗطــورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺔ ،وﻧظـ ًا
ـر ﻷن ﻣﻬﻧــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــد م ﺧــدﻣﺎت

إﻟــﻰ أط ـراف ﻣﺗﻌــددة ،ﻣﺛــﻞ اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﯾن واﻟــداﺋﻧﯾن واﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ن واﻟﺣ وﻣــﺔ ،أ اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﻧﺗــﺎﺋﺞ أﻋﻣــﺎل اﻟﻣــدﻗ ،

واﻟﻣﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ ﺗﻘر ــر اﻟﻣــدﻗ ﺣــول ﻋداﻟــﺔ اﻟﻘـواﺋم واﻟﺑ ﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ،واﺳــﺗﺧدام اﻟﺷــر ﺎت ﻟﻠﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ واﻟﺻــﻌو ﺎت واﻟﻣﻌ ﻘــﺎت

واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟﺷــر ﺎت ﺿــﻣن اﻟﺗ ــﺎدل اﻟﺗﺟــﺎر واﻟﻌﻣﻠ ــﺎت اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ،اﻷﻣــر اﻟــذ ﯾــؤﺛر ﻋﻠــﻰ رﺣ ــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺄة وﺗﻌرﺿــﻬﺎ
ﻟﻠﻣﺧﺎطر – ﻓﻘد ﺑرزت أﻫﻣ ﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗوﺿ ﺢ أﺛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ آﻟ ﺔ ﺗﺧط ط وﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ .
ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺗﻠﺧص أﻫﻣ ﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ:
 ﺑ ﺎن ﺗﺄﺛﯾر اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل.

 ﺗﺣدﯾد أﻧواع اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﺔ ،وآﻟ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ﻋﻠﯾﻬﺎ.
 اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻﻌو ﺎت واﻟﻣﻌ ﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣدﻗ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ.
 اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

أﻫداف اﻟدراﺳﺔ:
ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -1ﻣد ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ آﻟ ﺔ ﺗﺧط ط وﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ .

 -2ﺗوﺿ ﺢ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣدﻗ ﻟﺗﻧظ م وﺗﺧط ط وﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ .

 -3اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن أﻧواع وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﺔ ﻟﻠﺷر ﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ.

 -4ﺗﺣدﯾد أﻫم اﻟﺗﺣــد ﺎت واﻟﺻــﻌو ﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ ﺗطﺑﯾـ اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ واﻟﻣﺷـ ﻼت اﻟﻣرﺗ طــﺔ ﺑـذﻟك اﻻﺳــﺗﺧدام ﻓــﻲ آﻟ ــﺔ
ﺗﺧط ط وﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ .

ﻓرﺿ ﺎت اﻟدراﺳﺔ:
ﻓــﻲ ﺿــوء ﻣﺷـ ﻠﺔ اﻟد ارﺳــﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻬــﺎ وأﻫــداﻓﻬﺎ ،وﻓــﻲ ﺿــوء اﻹطــﺎر اﻟﻧظــر واﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ ،ﻓــﺈن ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﺗﺳــﻌﻰ

ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻵﺗ ﺔ:

اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ:
 :H0ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ آﻟ ﺔ ﺗﺧط ط وﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ .
و ﻧﺑﺛ ﻋن اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ،اﻟﻔرﺿ ﺎت اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻵﺗ ﺔ:
 :H01-1 ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺑول ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدﻗﯾ وﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ.
 :H01-2 ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧط ط ﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ .

 :H01-3 ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﺧﺗ ﺎرات اﻟرﻗﺎ ﺔ واﻻﺧﺗ ﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠ ــﺎت
ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ .

 :H01-4 ﻻ ﯾوﺟ ــد أﺛ ــر ذو دﻻﻟ ــﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺗﺟ ــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻧﻔﯾ ــذ إﺟـ ـراءات اﻟﻣراﺟﻌ ــﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ــﺔ واﻻﺧﺗ ــﺎرات
اﻟﺗﻔﺻﯾﻠ ﺔ ﻟﻸرﺻدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ .

 :H01-5 ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ .

أﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ:
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻟﻧظر  ،واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ،وﻣﺷ ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺗم اﻟرط ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ً
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ

اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ

اﻟﺘﺠﺎرة
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ

آﻟﯿﺔ ﺗﺨﻄﯿﻂ
وﺗﻮﺛﯿﻖ
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ

اﻟﻣﺻدر :إﻋداد اﻟ ﺎﺣث
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أﺛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ آﻟ ﺔ ﺗﺧط ط...

ﻣﺎ ﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ:
ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ،ﺄﻧﻬﺎ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﺧطـ ط واﻟﺗوﺛﯾـ ﻟﺟﻣ ــﻊ

ﻣ ارﺣــﻞ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ  ،وﻟ ـ س اﻟﺗطــرق إﻟــﻰ ﺟزﺋ ــﺔ ﻣــن ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ ﻓــﻲ ظــﻞ اﻋﺗﻣــﺎد اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﺷــر ﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺟــﺎرة

اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ،أو اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻵﺛــﺎر اﻟﺗــﻲ أﺣــدﺛﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣــدﻗ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ،واﻟﺗــﻲ وﺿــﻌﺗﻪ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ

ﺗﺣد ﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣدﻗ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻣواﻛ ﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺔ.

اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ:
ﻟﻘــد ﺗﻣ ـت ﻣراﺟﻌــﺔ د ارﺳــﺎت ﺣﺛ ــﺔ ﻣﺗﻌــددة ﺣــول اﻟﻣوﺿــوع ﻣﺣــﻞ اﻟ ﺣــث ،ﺣﯾــث ﺷــﻣﻠت ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺎت ﻣﺗﻐﯾ ـرات ﻣﺗﻌــددة

ﻌﺎدا ﻣﺗﻧوﻋﺔ وأﻫداًﻓﺎ وﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣراﺟﻌﺎت ﺗم اﻟوﺻول إﻟﻰ دراﺳﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣوﺿوع ﻣﺣﻞ اﻟ ﺣث
وأ ً
ﻣﺎ ﺣﻘ أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ،وﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرض ﻷﻫم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت:


دراﺳﺔ )دﻫﻣش واﻟﻘﺷﻲ (2004 ،وﻗد ﺗوﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ اﻟ ﺎﺣﺛﺎن إﻟﻰ أن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻧﺗــﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ واﻟﺗــدﻗﯾ ،
وﻧظر إﻟــﻰ ﻓﻘــداﻧﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﺗوﺛﯾـ اﻟﻣﺳــﺗﻧد  ،ﻓــﺈن ﻣﻬﻧــﺔ
وأن اﻟﻣﻬﻧﺔ ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ وﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﺗوﺛﯾ اﻟﻣﺳﺗﻧد ً ،ا

اﻟﺗــدﻗﯾ ﺗواﺟــﻪ ﻋــدة ﻣﺷ ـ ﻼت ،ﻣﻧﻬــﺎ ﻋــدم وﺟــود آﻟ ــﺔ ﻣﺣــددة ﻟﻼﻋﺗ ـراف ــﺎﻹﯾرادات ،وﻋــدم وﺟــود آﻟ ــﺔ ﻣﺣــددة ﻟﻠﺗﺧﺻ ـ ص
اﻟﺿرﺑﻲ ،إﻻ إﻧﻬﻣﺎ ﺗوﺻﻼ إﻟﻰ اﻗﺗراح ﻧﻘطﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻼﻋﺗـراف ﺑــﺈﯾرادات اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ،وأﺳــﻣ ﺎﻫﺎ "ﻧﻘطــﺔ اﻻﻋﺗـراف ﻋﻧــد

ﺗﺣﻘﯾـ اﻷﻣــﺎن ﻟﻌﻣﻠ ــﺎت اﻟﻧظــﺎم" ،ــذﻟك ﺗوﺻــﻞ اﻟ ﺎﺣﺛــﺎن إﻟــﻰ أن اﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ ﻟــم ﺗــر َق ﻌــد إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﻣطﻠــوب ــﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋــﻞ
ﻣ ــﻊ اﻟﺑﯾﺋ ــﺔ اﻟﻣﺣ ط ــﺔ ﺄﻋﻣ ــﺎل اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ،واﻗﺗ ــرح اﻟ ﺎﺣﺛ ــﺎن اﻋﺗﻣ ــﺎد ﺟﻬ ــﺔ ﺗ ــدﻗﯾ ﻣؤﻫﻠ ــﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟًـ ـﺎ ﻟﺗــدﻗﯾ ﺳ ﺎﺳ ــﺎت

ٕواﺟراءات ﻧظﺎم اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣـرﺗ ط ﺎﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ،ﻣــﻊ ﺿــرورة إﻋــﺎدة ﻫ ﻠــﺔ ﻧظــم اﻟﺗﻌﻠـ م واﻟﺗــدرب ﻋﻠــﻰ ﺟﻣ ــﻊ
ﻣﺳﺗو ﺎت ﻣﻬﻧﺗﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ واﻟﺗدﻗﯾ .


دراﺳﺔ )أﺑو ﻣوﺳﻰ ،(2004 ،اﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧت أن ﺗﺟﺎرة اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ أﺻ ﺣت ﻣن إﺣــد أﻫــم أدوات اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ
ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗدﻧﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟذ ﺷﺟﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺷر ﺎت ﻋﻠﻰ

اﻟﻘ ﺎم ﺎﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ ﻓﻲ أﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ ﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﯾؤد إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾـ اﻟﻣ از ــﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـ ﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳــوق اﻟﻌﺎﻟﻣ ــﺔ،
ﺣﯾــث ﺧﻠــص اﻟ ﺎﺣــث إﻟــﻰ وﺟــود اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﺗﺣــد ﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ اﻟﻣــدﻗ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾــد واﻟﻣــدﻗ اﻟﻣﻬﻧــﻲ ،ﻓﺎﻟﻣــدﻗ

اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ أن ﻔﻬــم ﯾــﻒ أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﺳــﯾر اﻟﺗــدﻗﯾ  ،و ﺟــب أن ﺗﻛــون ﻟد ــﻪ
اﻟﻣﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﯾـ م وﻣــد ﻣﻼءﻣــﺔ ودﻗــﺔ ﺟﻣــﻊ اﻷدﻟــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺣﺗــﺎج إﻟﯾﻬــﺎ ،و ﻔ ــﺔ اﻟﺣ ــم ﻋﻠــﻰ ﺻــﺣﺔ وﺷــرﻋ ﺔ
ٕواﺗﻣﺎم وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ ﺔ.


د ارﺳــﺔ )اﻟﻌﻣﯾــر  ،اﻟﻣﻌﺗــﺎز ،(2007 ،اﻟﺗـﻲ ﺣﺎوﻟـت ﻣﻌرﻓــﺔ أﺛــر اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟزﺋ ــﺔ ﻣﻬﻣــﺔ ﻣــن ﻋﻣــﻞ اﻟﻣ ارﺟــﻊ،
ﺗﻣﺛﻞ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺧط ط أﻋﻣﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،وﻗد ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﻟﺟﻣــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣــن

ﻣ ﺎﺗب اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،و ﺎن أﺑرز اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ أن  %35ﻣــن ﻋ ــﺎرات ﻓﻘــط ﺛﺑﺗــت ﻣﻌﻧو ــﺔ ﺗﺄﺛرﻫــﺎ ﺑﺗوﻗــﻊ ﺗﺣــول اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ ﻣــن

اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾد إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ،وأن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻟ س ﻟﻬﺎ أﺛر ﻓﻲ اﺧﺗﻼف إﺟﺎ ﺎت اﻟﻣﺷﺎر ﯾن.



دراﺳﺔ )اﻟﻌرود وآﺧرون ،(2011 ،وﻫدﻓت إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾـ ﻣــدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳــﺎ ﺎت ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋﻠــﻰ إﺗﻣــﺎم
ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ ﻓــﻲ اﻷردن ،وﻟﺗﺣﻘﯾـ أﻫــداف اﻟد ارﺳــﺔ ﺗــم إﻋــداد اﺳــﺗ ﺎﻧﺔ وزﻋــت ﻋﻠــﻰ ﻋﯾﻧــﺔ ﻣــن اﻟﻣــدﻗﻘﯾن اﻟﺧــﺎرﺟﯾﯾن
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

اﻷردﻧﯾــﯾن وﻋــددﻫم  150ﻣــدﻗًﻘﺎ ،وﻟﻐﺎ ــﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻹﺣﺻــﺎﺋﻲ ﺗــم اﺳــﺗﺧدام أﺳــﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻹﺣﺻــﺎﺋﻲ اﻟوﺻــﻔﻲ ﻻﺳــﺗﺧراج

ﺿـﺎ اﺳــﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻻﻧﺣــدار اﻟﻣﺗﻌــدد ﻻﺧﺗ ــﺎر
اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ واﻻﻧﺣ ارﻓـﺎت اﻟﻣﻌ ﺎر ــﺔ واﻟﻧﺳــب اﻟﻣﺋو ــﺔ وﺗﻛ ارراﺗﻬــﺎ ،وﺗــم أ ً
ﻓرﺿـ ﺎت اﻟد ارﺳــﺔ ،وﺗوﺻــﻠت اﻟد ارﺳــﺔ إﻟــﻰ إن ﻣﺳــﺗو اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣــدﻗﻘﯾن ﻷﺳــﺎﻟﯾب ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ٕواﺗﻣــﺎم ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ

ﺟــﺎءت ﻣﺗوﺳــطﺔ ،ﻣﺗوﺳــطﯾن ﺣﺳــﺎﺑﯾﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﺗـواﻟﻲ ) ،(3.37) (3.24ﻣــﺎ ﯾوﺟــد أﺛــر ﻟﺗطﺑﯾـ أﺳــﺎﻟﯾب ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت
ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗدﻗﯾ اﻟﺣﺳﺎ ﺎت ،ﻔﺳر ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ %63ﻣــن اﻟﺗ ــﺎﯾن ﻓــﻲ إﺗﻣــﺎم ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ ،وﺗوﺻــﻲ
اﻟدراﺳﺔ ﺿرورة ﺗطو ر آﻟ ﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗدﻗﯾ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲٕ ،واﻋداد اﻟﺗﻘرر اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ،واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺑراﻣﺞ ﺣﺎﺳو ﺔ
ﻣﺗطورة ﻟد ﻣ ﺎﺗب اﻟﺗدﻗﯾ ﻓﻲ اﻷردن ،ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أﺛر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ اﻟﺗدﻗﯾ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ.



دراﺳﺔ )اﻟﻘﺷﻲ ،(2011 ،وﻫــدﻓت إﻟــﻰ اﻻطــﻼع ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــروع اﻷﻣر ــﻲ اﻟﻛﻧــد اﻟﻣﺷــﺗرك اﻟﺧــﺎص ﺑﺗــدﻗﯾ ﺗﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟــﺎرة
ﻣﻌوﻗــﺎت ﺗﺣــول
ﺟﯾﯾن ﻓــﻲ اﻷردن ﻟﺑﻧــود ذﻟــك اﻟﻣﺷــروع ،وﺗﺣدﯾــد أ
ـدﻗﻘﯾن اﻟﺧــﺎر ّ
اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ،وﻣــن ﺛــم ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــد إدراك اﻟﻣـ ّ
ّ

دون ذﻟــك ،وﻓــﻲ ﺳــﺑﯾﻞ ﺗﺣﻘﯾ ـ أﻫــداف اﻟد ارﺳــﺔ ﻓﻘــد ﺗــم اﻻطــﻼع وﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻣﺷــروع اﻷﻣر ــﻲ اﻟﻛﻧــد اﻟﻣﺷــﺗرك ،وﺗــم ﺗﻧظ ـ م

اﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ﺣــول ﺑﻧــود ذﻟــك اﻟﻣﺷــروع ،وزﻋــت ﻋﻠــﻰ ﻋﯾﻧــﺔ ﺑﻠﻐــت ) (160ﻣــدﻗًﻘﺎ ﺧﺎرﺟً ـﺎ ﻣــن أﺻــﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟ ــﺎﻟﻎ
) ،(484وذﻟك ﻟﻔﺣص ﻣد إدراﻛﻬــم ﻟﻠﻣﺷــروع .وﻗــد ﺗوﺻــﻠت اﻟد ارﺳــﺔ إﻟــﻰ ﻋــدد ﻣــن اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ــﺎن ﻣــن أﻫﻣﻬــﺎ ،أن أﺿــﺎف ﻫــذا
ًا
ﻌدا ﺗﻛﻧوﻟوﺟًﺎ
ﻣﺗطور ﻟﻣﻬﻧﺗﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ واﻟﺗدﻗﯾ ؛ ووﺟود ﺻﻌو ﺔ ﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺑﻧودﻩ ﻣن ﻗﺑــﻞ ﻣ ﺎﺗــب اﻟﺗــدﻗﯾ اﻷﺟﻧﺑ ــﺔ
اﻟﻣﺷروع ُ ً
ﺟﯾﯾن ﻓ ــﻲ اﻷردن ﻏﯾ ــر ﻣﻬﺗﻣ ــﯾن ﺎﻟﺗﺟ ــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ؛ وأن اﻟﻣﻬﺗﻣ ــﯾن ﻣ ــﻧﻬم ﺳ ــﺗﻘون
ـدﻗﻘﯾن اﻟﺧ ــﺎر ّ
ﻓ ــﻲ اﻟﻌ ــﺎﻟم؛ وأن أﻏﻠ ــب اﻟﻣ ـ ّ
ظﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ ﻋﯾﻧﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﻟﺑﻧــود اﻟﻣﺷــروع اﻷﻣر ــﻲ
ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬم ﻣن ﺧﻼل ﻌض اﻟدورات اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ؛ وأن ﻫﻧﺎك إدراﻛﺎ ﻣﻼﺣ ً

ﻣﻌوﻗــﺎت ﺗﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ ﻏ ــﺎب اﻟﺗوﺛﯾـ اﻟﻣﺳــﺗﻧد ﻟﻌﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ،وﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــدﻗﯾ
اﻟﻛﻧــد اﻟﻣﺷــﺗرك .إﻻ أن ﻫﻧــﺎك ّ
اﻟﻣراﻓﻘــﺔ ﻟﻬــذا اﻟﻧــوع اﻟﺟدﯾــد ،وﻋــدم وﺟــود دورات أو ورﺷــﺎت ﻋﻣــﻞ ﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ﺷـ ﻞ ﺗﻘﻧــﻲ ﺣــول ﺗــدﻗﯾ اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ؛
وﺣداﺛﺔ اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻷردن ،وﻗﻠﺔ ﺧﺑرة اﻟﻣدﻗﻘّﯾن اﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗدﻗﯾ .

اﻹطﺎر اﻟﻧظر :
اﻫﺗﻣــت ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻬﯾﺋــﺎت واﻟﺟﻣﻌ ــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑ ﺔ وﺟﻣﻌ ــﺎت ﺗــدﻗﯾ اﻟﺣﺳــﺎ ﺎت ﻌﻠــم اﻟﻣﺣﺎﺳــ ﺔ وﻋﻠــم اﻟﺗــدﻗﯾ  ،ﻣــﺎ أوﻟــت

ﺑﯾر ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ،ﻣن ﻣﻧطﻠ أن ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺑ ﻊ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻣوﻗــﻊ اﻟﺷــر ﺔ ،وﻗــد أﺻـ ﺢ ﺿــرورًﺎ ﻋﻠــﻰ ــﻞ ﻣــن
ﺗﻣﺎﻣﺎ ًا
اﻫ ً
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن واﻟﻣــدﻗﻘﯾن اﻹﻟﻣــﺎم ﺑﻬــذا اﻟﻌﻠــم اﻟﺟدﯾــد ،ﻓﻘــد ﺟــﺎء ﻣﻘﺎﻟــﺔ ) (Albert Mrcella, 1998ﻌﻧـوان "اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ"،
أﻧﻬ ــﺎ أﺣ ــدﺛت ﺗﻐﯾــرات ﺑﯾـ ـرة ﻓ ــﻲ اﻟﺗﺟ ــﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣ ــﺔ ،وآﻟ ـ ـﺔ اﻟﻌﻣﻠ ــﺎت اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ ،وﻫ ــو ﻣ ــﺎ ﺟﻌــﻞ ﻣ ــن اﻟﺿ ــرور أن ﯾﻠـ ـم ــﻞ ﻣ ــن

اﻟﻣﺣﺎﺳــب واﻟﻣــدﻗ ﺑﺗﻠــك اﻟﺗﻐﯾ ـرات ،وأﺛرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻬﻧﺗــﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ﺔ واﻟﺗــدﻗﯾ واﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺗــﻲ ﻘوﻣ ـون ﺑﻬــﺎ ،واﻟظــروف اﻟﺑﯾﺋ ــﺔ،

واﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺎﻟﻣﻬﻧــﺔ .وﻟﻛــﻲ ﯾواﻛــب اﻟﻣــدﻗ اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﺟوﻫر ــﺔ ﻓــﻲ ﺑﯾﺋــﺔ اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺟدﯾــدة ﻓــﻲ ظــﻞ اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ،
أﺻ ﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻗ اﻹﻟﻣﺎم ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻘﻧ ﺎت اﻟﺿرورﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣ ﺔ ﻟﻠﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻬﺎﺋﻞ.
ـر ،ﻟــذﻟك
وﻗــد ﺗﻧﺑﻬــت ﻫﯾﺋــﺎت اﻟﺗــدﻗﯾ ﻓــﻲ أواﺧــر اﻟﻘــرن اﻟﻣﺎﺿــﻲ ﻷﻫﻣ ــﺔ اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ،وﺗوﻗﻌــت أن ﺗُـدر دﺧـﻼً ﺑﯾـ ًا
أﻧﺷــﺄ ﻣﻌﻬــد اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾن اﻷﻣر ــﻲ ﺎﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣﻌﻬــد اﻟﻘــﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻟﻛﻧــدﯾﯾن ﻟﺟﻧــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻟد ارﺳــﺔ ﺣﺎﺟــﺔ اﻟﺳــوق ﻟﺧــدﻣﺎت ﺗو ﯾــد
اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ،وذﻟك ﻲ ﺗﺗﻣ ن ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ واﻟﺗدﻗﯾ ﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﺳرﻌﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟﻣﺗطﻠ ﺎت.
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أﺛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ آﻟ ﺔ ﺗﺧط ط...

اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧّ ﺔ:
ظﻬــر ﻣﻔﻬ ــوم اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ﻣﻧــذ ﻣﻧﺗﺻــﻒ ﺗﺳ ــﻌﯾﻧ ﺎت اﻟﻘــرن اﻟﻣﺎﺿــﻲ ،ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﺑ ــدأت اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ﺎﺳ ــﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧ ــت

وﺷـ ﺎت اﻟﺣﺎﺳــوب ،وﻣــﻊ ﻣــرور اﻟﺳــﻧوات ﺗﺿــﺎﻋﻔت أﻋــداد اﻟﻣﻧظﻣــﺎت واﻟﺟﻬــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑ ﻘــﺎت اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ،

وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻌرﻒ ﻣوﺣد ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن ،وﻟﻛن ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌرﻔﺎت ﻟﻠﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ،وُﻌــز اﻟﺳــﺑب
ﻓــﻲ ﺗﻌدد ــﺔ اﻟﺗﻌر ﻔــﺎت ﻓــﻲ ﺗﻧــوع ﺗطﺑ ﻘــﺎت اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ واﺧــﺗﻼف ﺗطﺑ ﻘﺎﺗﻬــﺎ وﺷــﻣوﻟﯾﺗﻬﺎ إﻟــﻰ ﻋــدة ﻣ وﻧــﺎت أﺳﺎﺳـ ﺔ ﻻﺑــد ﻣــن
ﺗواﻓرﻫﺎ ﻋﻧد اﻋﺗﻣﺎد ﻫذﻩ اﻟﺗطﺑ ﻘﺎت ،واﻧدراج ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺗﺣت ﻣﻔﻬوم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ )اﻟطﺎﺋﻲ.(20-17 :2013،

ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹ ﻟﻛﺗروﻧ ﺔ:
ﺗﻌرف اﻟﺗﺟﺎرة ﺄﻧﻬﺎ ﻋ ﺎرة ﻋن "ﺗ ﺎدل اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻣﺎل" ،وُ َﻌﱡد ﻫذا اﻟﺗﻌرﻒ اﻷﺳــﺎس اﻟﺻــﺣ ﺢ ﻓــﻲ أ ﻧــوع ﻣــن أﻧـواع
ّ

اﻟﺗﺟــﺎرة ،وﺗُ َﻌ ـﱡد اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧّــﺔ إﺣــد أﻧ ـواع اﻟﺗﺟــﺎرة ،ووﻓًﻘ ـﺎ ﻟﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣ ــﺔ ﻓﻘــد ﻋرﻓﺗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ "ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻣــن
ﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﺗﺳــو واﻹﻧﺗــﺎج واﻟﺗوز ــﻊ واﻟﺑ ــﻊ ﻟﻠﺳــﻠﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت واﻷﻓ ــﺎر ﺎﺳــﺗﺧدام اﻟوﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻟﻛﺗروﻧّــﺔ ﻋﺑــر ﺷـ ﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت") .أﺑــو ﻓــﺎرة،
 .(13 :2002أﻣﺎ ﺗﻌرﻒ ) (3 :2004 ،Turbanﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧّﺔ ﻓﻬو أﻧﻬﺎ "ﺗﺻــﻒ وﺗوﺿــﺢ ﺗﻘـﱡدم وﺗطــور ﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﺷـراء
واﻟﺑ ﻊ ،واﻟﺗﻣو ﻞ وﺗ ﺎدل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ،واﻟﺧدﻣﺎت و/أو اﻹﻋﻼم ﻋن طر ﺷ ﺎت اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ،ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﻧﺗرﻧت".
وﺗﻧ ﻊ أﻫﻣ ﺔ اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ،ﻣــن أﻧﻬــﺎ ﺗُ َﻌـ ﱡد إﺣــد ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﺧﺗ ارﻋــﺎت اﻟﻌﺻــر اﻟﺗــﻲ ﺳــﺎﻋدت ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾـ أر ــﺎح ﻟــم ــن
ﻣــن اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﺗﺣﻘ ﻘﻬــﺎ ﺳــﺎ ًﻘﺎ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﺗﻘﻠﯾدّــﺔ؛ وذﻟــك ﺳــﺑب اﻧﺧﻔــﺎض ﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗﺳــو اﻟﻣﻧــﺗﺞ ،وﺗﺟــﺎوز اﻟﺣــدود

اﻟدوﻟ ــﺔ ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾ ـ إﯾ ـرادات أﻛﺑــر ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﺗﺣّﻘﻘﻬــﺎ اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﺗﻘﻠﯾدّ ــﺔ ،واﻟﺗﺣــرر ﻣــن اﻟﻘﯾــود ﺣﯾــث إن اﻟﺗﺟــﺎرة
اﻹﻟﻛﺗروﻧّﺔ ﻟم ﺗﻌد ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗرﺧ ص ﻓﻲ دول أﺟﻧﺑ ﺔ ﻟﺗﺗﻣ ن ﻣن ﺑ ﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ).(4 :2004 ،Turban

أﻫداف اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧّ ﺔ:
ﺗﻬدف اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧّﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف ﻣﻧﻬﺎ ):(Kenneth et.al, 2001: 28
 -1زﺎدة ﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠ ﺔ ٕواﻧﺗﺎﺟ ﺔ ﻋﻣﻠ ﺎت اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺳو واﻟﺑ ﻊ ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ ﻣراﺣﻞ اﻟﺗﺧط ط واﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﺗﻘﯾ م واﻟرﻗﺎ ﺔ.

 -2ﺗﺧﻔ ض ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠ ﺔ واﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣﺎ ﺣﻘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ.

 -3ﺗﺧﻔ ض اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻹﻧﺟﺎز أ ﺔ ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗﺷﻐﯾﻠ ﺔ ،أو ﺗﺳو ﻘ ﺔ ،أو ﺑ ﻌ ﺔ ،أو ﻣﺎﻟ ﺔ.

 -4ﺗﻌزز وﺗﻛرس ﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬدف زﺎدة ﻣﺳﺗو ﺟودة ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ.

أﻧواع اﻟﺗﺟﺎرة اﻹ ﻟﻛﺗروﻧ ﺔ:
 -1اﻟﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺑــﯾن اﻟﺗــﺎﺟر واﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ) ،Business-to-Consumer (B2Cو ﻌــد ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ﻣــن أﻫــم
اﻷﻧواع ،واﻟذ

ﺣﺎول اﻟﺗﺎﺟر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟوﺻول ﻟﻸﻓراد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن.

 -2اﻟﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺑــﯾن ﺗــﺎﺟر وﺗــﺎﺟر آﺧــر ) ،Business-to-Business (B2Bﺣﯾــث ﯾر ــز ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ
ﺑ ﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﺗﺎﺟر إﻟﻰ ﺗﺎﺟر آﺧر.

 -3اﻟﺗﻌﺎﻣ ــﻞ ﺑ ــﯾن ﻣﺳ ــﺗﻬﻠك وﻣﺳ ــﺗﻬﻠك آﺧ ــر ) ،Consumer-to-Consumer (C2Cﺣﯾ ــث ﺳ ــﺎﻋد ﻫ ــذا اﻟﻧ ــوع ﻣ ــن اﻟﺗﺟ ــﺎرة
اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ أن ﯾﺑ ﻌوا ﻟ ﻌﺿﻬم اﻟ ﻌض.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

 -4اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯾن ﻣﺳﺗﺧدم وﻣﺳﺗﺧدم آﺧر )ُ ،Peer-to-Peer (P2Pﻣ ن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧــت ﻣــن ﺗ ــﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،واﻻﺗﻔــﺎق
ﻋﻠﻰ أ ﺔ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺟﺎرﺔ ﺗﺗم ﺣﺳب اﻟﺷرو اﻟﻣﺗﻔ ﻋﻠﯾﻬﺎ.

 -5اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﺑر ﺟﻬﺎز اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻧﻘﺎل  ،Mobile Commerceﯾﺗم ﺑواﺳطﺗﻪ اﻟوﺻول ﻷ ﻣوﻗﻊ ﻣﻌــﯾن ،واﻻطــﻼع
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ٕواﺟراء ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺷراء(Kenneth et.al 2001: 28-32).

أﺛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧّ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻞ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ واﻟﺗدﻗﯾ
وﻗد ﺑﯾن )أﻟﺑرت ﻣرﺳ ﻼ (1998 ،Albert Marcella ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺗﻪ اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗر ﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻞ ﻣــن

ﻣﻬﻧــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ واﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ﺔ ،ﻣوﺿـ ًـﺣﺎ أن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ أﺣــدﺛت ﻋــدة ﺗﻐﯾ ـرات ﻓــﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﺗﺎﻟ ــﺔ .ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻣــدﻗ واﻟﻣﺣﺎﺳــب،
ﺗﻘﻧ ــﺎت اﻟﻣــدﻗ واﻟﻣﺣﺎﺳــب ،ﻣﻬــﺎرات اﻟﻣــدﻗ واﻟﻣﺣﺎﺳــب ،اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺿــرورﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺟــب أن ﺣ ـ ط ﺑﻬــﺎ ــﻞ ﻣــن اﻟﻣــدﻗ

واﻟﻣﺣﺎﺳب ،اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣدﻗ وﻧوﻋ ﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣدﻗ واﻟﻣﺣﺎﺳب )اﻟﻘﺷﻲ.(69 :2003 ،

ﺗﺧط ط وﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﺧط ط:
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ وذﻟك ﺑﻬدف ﺟﻣــﻊ وﺗﻘــو م اﻷدﻟــﺔ ،وﺗﺗطﻠــب ﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺗــدﻗﯾ أن ﺗــﺗم ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ وﻓًﻘـﺎ

ﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﺗــدﻗﯾ ﺷــﺎﻣﻠﺔ وﺗطــو ر ﺧطــﺔ ﺗــدﻗﯾ  ،وذﻟــك ﻣــن أﺟــﻞ ﺗﺧﻔـ ض ﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــدﻗﯾ إﻟــﻰ ﻣﺳــﺗو ﻣــﻧﺧﻔض ﺷـ ﻞ ﻣﻘﺑــول،

ﺣﯾث إن ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﺧط ط ﻟ ﺳت ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ ﻣــن اﻟﺗــدﻗﯾ  ،ﺑــﻞ ﺗﻌﺗﺑــر ﻋﻣﻠ ــﺔ ﻣﺳــﺗﻣرة وﻣﺗﻛــررة )ﺟﻣﻌــﺔ.(261-259 :2012 ،
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺷﻣﻞ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﺗﻠك اﻟﻣﻬﻣﺔ.

اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ -ﻗﺑول ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدﻗﯾ وﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ )ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﺗﺧط ط(:
ﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﯾــﺗم ﻗﺑــﻞ ﻗﺑــول ﻣﻬﻣــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ إﺟ ـراءات ﻋﻧــدﻣﺎ ﻠــﻒ اﻟﻣــدﻗ

ﻣﻬﻣــﺔ اﻟﻘ ــﺎم ﻌﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ ﻹﺣــد اﻟﻣﻧﺷــﺂت ﻓﺈﻧــﻪ

ﯾﺟب أن ﺿﻊ اﻟﺗﺧط ط اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺗﻪ ،و ﺳﺑ ﺗﺧط ط ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ اﻟﻘ ﺎم ﻌدة ﺧطوات أوﻟ ﺔ ﻫﻲ:

 -1اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﯾﻞ أو اﻻﺳﺗﻣرار ﻣﻌﻪ ﻣــن ﻋدﻣــﻪ :وﻫﻧــﺎ ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدﻗ أن ــون
ﺣرﺻـﺎ ﻋﻧــد ﺗﺣدﯾــدﻩ أًـﺎ
ً
ﻣــن اﻟﻌﻣــﻼء اﻟــذﯾن ﯾــﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻬ ـم ،ﻟــذا ﻓﺈﻧــﻪ ﺎﻟﻧﺳ ـ ﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾــﻞ اﻟﺟدﯾــد ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدﻗ ﻗﺑــﻞ ﻗﺑــول اﻟﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌــﻪ أن

ﻔﺣــص و ﻘـ م ﻣوﻗﻔــﻪ اﻟﻣــﺎﻟﻲ وﻣــد اﺳــﺗﻘ اررﻩ ،وأن ﯾﺗﺻــﻞ ﺎﻟﻣــدﻗ اﻟﺳــﺎﺑ إن وﺟــد ،وﺗﻘﺿــﻰ ﻗواﻋــد آداب وﺳــﻠوك اﻟﻣﻬﻧــﺔ

ــﺄن ﻘــوم اﻟﻣــدﻗ اﻟﺟدﯾــد ﺎﻻﺗﺻــﺎل ﺎﻟﻣــدﻗ اﻟﺳــﺎﺑ ﻟﻠﺣﺻــول ﻣﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺗﺳــﺎﻋدﻩ ﻓــﻲ اﺗﺧــﺎذ ﻗـرار ﺷــﺄن ﻗﺑــول

ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ أو ﻋدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ )ارﻧز.(288-289 :2002،

 -2ﺗﻔﻬم أﺳ ﺎب اﻟﻌﻣﯾﻞ ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ إﻟــﻰ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ  :ﺣﯾــث ﯾوﺟــد ﻋــﺎﻣﻼن أﺳﺎﺳـ ﺎن ﯾــؤﺛران ﻋﻠــﻰ اﻷدﻟــﺔ اﻟواﺟــب ﺟﻣﻌﻬــﺎ وﻫﻣــﺎ ﻣﺳــﺗﺧدﻣو
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠون ،وأوﺟﻪ اﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻟﻬذﻩ اﻟﻘواﺋم ،ﻓﻧﺟد أن اﻟﻣدﻗ

ﻘوم ﺑﺟﻣــﻊ أدﻟــﺔ أﻛﺛــر ﻋﻧــدﻣﺎ ــون اﺳــﺗﺧدام اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ

ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷر ﺎت اﻟﻣﻣﻠو ﺔ ﻣﻠﻛ ﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،واﻟﺷر ﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧو ﺑ ﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻟﻘرب ،أﻣﺎ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻷوﺟــﻪ

اﺳﺗﺧدام اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣ ن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗدﻗﯾ واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﻊ إدارة اﻟﻌﻣﯾﻞ.

 -3اﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن ﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ  :ﺗﺧﺻ ص ﻓر اﻟﺗدﻗﯾ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻌﻣﻠ ــﺔ أﻣــر ﻣﻬــم ﻟﺗﺣﻘﯾـ ﻓﺎﻋﻠ ــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ

وﻗــد ﯾﺗﻛــون ﻫــذا اﻟﻔر ـ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﺗــدﻗﯾ اﻟﻛﺑﯾ ـرة ﻣــن ﺷــرك أو أﻛﺛــر وﻋــدة أﻋﺿــﺎء ذو ﻣﺳــﺗو ﺎت ﺧﺑ ـرة ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ،
ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻔﻧ ﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻹﺣﺻــﺎﺋ ﺔ واﻟﺗــدﻗﯾ

ﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳــب اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ ،أﻣــﺎ ﻓــﻲ

ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗدﻗﯾ اﻷﺻﻐر ﻓﻘد ﺗﻔﻲ ﺑواﺣد أو اﺛﻧﯾن ﻣن اﻷﻋﺿﺎء )ارﻧز.(292 :2002،
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أﺛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ آﻟ ﺔ ﺗﺧط ط...

 -4اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧطﺎب اﻟﺗﻌﺎﻗد )ﺧطﺎب اﻻرﺗ ــﺎ ( :و ﻣﺛــﻞ ﺧطــﺎب اﻻرﺗ ــﺎ اﺗﻔﺎًﻗـﺎ ﻣ ﺗوًـﺎ ﺑــﯾن اﻟﻌﻣﯾــﻞ واﻟﻣــدﻗ ﺑﺧﺻــوص
اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟواﺟب أداؤﻫﺎ واﻟﻣﺳؤوﻟ ﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻞ ﻣﻧﻬﻣــﺎ ،و ﻘــوم اﻟﻣــدﻗ ﺑﺈﻋــداد ﻫــذا اﻟﺧطــﺎب ٕوارﺳــﺎﻟﻪ ﻟﻠﻌﻣﯾــﻞ ،وﻫــو
ﻋــﺎدة ﯾﺗﺿــﻣن اﻷﻣــور اﻟﺗﺎﻟ ــﺔ :طﺑ ﻌــﺔ اﻟﻣﻬﻣــﺔ اﻟﻣطﻠــوب أداؤﻫــﺎ ،واﻟﻔﺗـرة اﻟزﻣﻧ ــﺔ ﻣوﺿــﻊ اﻟﻣﻬﻣــﺔ ،وﻣــد ﻣﺳـؤوﻟ ﺔ اﻟﻣــدﻗ
ﺑﺧﺻوص اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء واﻟﻐش ،واﻟوﻗت اﻟذ

ﺳﺗﻐرﻗﻪ أداء اﻟﻣﻬﻣﺔ وأﺗﻌﺎب اﻟﻣﻬﻣﺔ )ارﻧز.(290 :2002،

اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ -اﻟﺗﺧط ط ﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ) :ذﻧﯾ ﺎت(156-141 :2015،
ﻋﺎدة ﺗﺷﺗﻣﻞ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﺧط ط ﻋدة أﻣور ﻣﻬﻣﺔ ﻧﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -1اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣن اﻟﻔﻬم ﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺷروع واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ.

 -2ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ اﻷوﻟ ﺔ.

 -3ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻷوﻟ ﺔ اﻟﻣﺎد ﺔ وﺗﻘدﯾر ﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎ ﺔ.

 -4دراﺳﺔ وﻓﻬم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾﻞ وﺗﻘﯾ م ﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎ ﺔ.
 -5ﺗﺻﻣ م ﺧطﺔ اﻟﺗدﻗﯾ اﻟﻌﺎﻣﺔ و رﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدﻗﯾ اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ.

اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -ﺗﻧﻔﯾذ اﺧﺗ ﺎرات اﻟرﻗﺎ ﺔ واﻻﺧﺗ ﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠ ﺎت:
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺑدأ اﻟﻣدﻗ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدﻗﯾ ﻣن اﺧﺗ ﺎرات ﺗﻬدف إﻟــﻰ اﻟﺗﺣﻘـ ﻣــن ﻣــد ﻣﻧﺎﺳـ ﺔ

ﺗﺻــﻣ م اﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟداﺧﻠ ــﺔ وﻓﺎﻋﻠ ــﺔ ﺗﺷــﻐﯾﻞ اﻟﻧظــﺎم ،ﺣﯾــث ﻘــوم ﺎﻻﺳﺗﻔﺳــﺎرات ﻣــن ﻣــوظﻔﻲ اﻟﻌﻣﯾــﻞ وﻓﺣــص اﻟوﺛــﺎﺋ واﻟﺗﻘــﺎرر

وﻣﻼﺣظﺔ ﻌض اﻷﻧﺷطﺔ ٕواﻋﺎدة اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ ﻟ ﻌض أﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻣﯾﻞ.

اﻟﺧطوة اﻟ ار ﻌﺔ -ﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ واﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠ ﺔ ﻟﻸرﺻدة:
و ﻘﺻــد ﺎﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻘــوم ﺑﻬــﺎ اﻟﻣــدﻗ أﻧﻬــﺎ "ﻋﻣﻠ ــﺔ ﻓﺣــص اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ ﺣﺳــﺎ ﺎت وﺳــﺟﻼت

اﻟﻣﻧﺷﺄة ،وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟداﺧﻠ ــﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ ،ﺑﻬــدف اﻟﺧــروج ﺑـ أر ﺣــول ﻣــد ﺗﺟــﺎﻧس ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣــﻊ
ﻣــﺎ ﻫــو ﻣﻌــروف ﻋــن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧﺷــﺄة وأﻧﺷــطﺗﻬﺎ" .أﻣــﺎ ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـ

ﺧﺎﺻﺔ ﺄرﺻدة اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ دﻓﺗر اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠ

ﺎﻻﺧﺗ ــﺎرات اﻟﺗﻔﺻــﯾﻠ ﺔ ﻟﻸرﺻــدة ﻓــﺈن اﻟﻣــدﻗ
ﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ واﻟﻣﯾزاﻧ ﺔ.

ﻘــوم ﺎﺧﺗ ــﺎرات

اﻟﺧطوة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ -اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ٕواﺻدار اﻟﺗﻘر ر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣدﻗ :
ﺗﺷﺗﻣﻞ ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﻋﻠﻰ ﻗ ﺎم اﻟﻣدﻗ

ﺎﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ وﺗدﻗﯾ اﻷﺣــداث اﻟﻼﺣﻘــﺔ ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ

ﺗﺟﻣ ﻊ اﻷدﻟﺔ ﺷ ﻠﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣراﺣﻞ اﻟﺗدﻗﯾ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ )ذﻧﯾ ﺎت.(155 :2015،

ﻣﻧﻬﺟ ﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﺗﺑﻧــت اﻟد ارﺳــﺔ ﻣﻧﻬﺟ ــﺔ اﻟ ﺣــث اﻟوﺻــﻔﻲ ،واﻟﻣﯾــداﻧﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠــﻲ ،ﻓﻌﻠــﻰ ﺻــﻌﯾد اﻟ ﺣــث اﻟوﺻــﻔﻲ ،ﺗـ ّـم إﺟـراء اﻟﻣﺳــﺢ اﻟﻣ ﺗﺑــﻲ
ّ
واﻻطــﻼع ﻋﻠــﻰ اﻟد ارﺳــﺎت واﻟ ﺣــوث اﻟﻧظر ــﺔ واﻟﻣﯾداﻧ ــﺔ ،أﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻌﯾد اﻟ ﺣــث اﻟﻣﯾــداﻧﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠــﻲ ،ﻓﻘــد ﺗـ ّـم إﺟ ـراء اﻟﻣﺳــﺢ
اﻟﻣﯾداﻧﻲ ،وﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺟﻣﻌﺔ ﺎﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎ ﺔ ﻋــن اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺎت ،واﺳــﺗﺧدام اﻟط ارﺋـ اﻹﺣﺻــﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳـ ﺔ ،و ــﺎن

اﻋﺗﻣﺎد اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗطو رﻫﺎ.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﺑﻠﻎ اﻟﻌدد اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣدﻗﻘﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن اﻟﻣﺟﺎزن ﻟﻣﻬﻧﺔ ﺗــدﻗﯾ اﻟﺣﺳــﺎ ﺎت اﻟﻣﺳــﺟﻠﯾن رﺳــﻣًﺎ ﻓــﻲ اﻷردن  582ﻣــدﻗًﻘﺎ ،واﻟــذ
اﻋﺗﻣــد ﻣــن ﻗﺑــﻞ اﻟ ﺎﺣــث ﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻟﻠد ارﺳــﺔ ) www.jacpa.org.joﺗــﺎرﺦ اﻟﺗﺻــﻔﺢ  ،(2014/4/26وﺗــم ﺳــﺣب ﻋﯾﻧــﺔ ﻋﺷـواﺋ ﺔ
ﻣــﻧﻬم ﺑوﺻــﻔﻬم أﻋﺿــﺎء ﻓــﻲ ﺟﻣﻌ ــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾن اﻟﻘــﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻓــﻲ ﻣ ﺎﺗــب ﺗــدﻗﯾ اﻟﺣﺳــﺎ ﺎت اﻷردﻧﯾــﯾن وﻋــددﻫم  120ﻣــدﻗًﻘﺎ ﺑﻧﺳـ ﺔ

ﺗﻘ ــﺎرب  %21ﻣ ــن اﻟﻣ ــدﻗﻘﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳ ــﯾن ،وﺗ ــم ﺗوز ــﻊ اﺳ ــﺗ ﺎﻧﺔ اﻟد ارﺳ ــﺔ ﻋﻠ ــﯾﻬم ،اﺳ ــﺗرﺟﻊ ﻣﻧﻬ ــﺎ ) (100اﺳ ــﺗ ﺎﻧﺔ ﺑﻧﺳـ ـ ﺔ ﺑﻠﻐ ــت

) ،(%83.33وﺗم اﺳﺗ ﻌﺎد ) (16اﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﻟﻌدم ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ ،و ــذﻟك ﺧﺿــﻌت ) (84اﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﺻــﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾــﻞ ﻣــﺎ ﻧﺳــﺑﺗﻪ

) (%84ﻣن اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ ،وﻫﻲ ﻧﺳ ﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻷﻏراض اﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ .ﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺟدول ).(1
ﺟدول رﻗم )(1
اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺎت اﻟﻣوزﻋﺔ واﻟﻣﺳﺗردة واﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ
اﻟﻌدد
اﻟﻣوزع
120

اﻟﻌدد
اﻟﻣﺳﺗرﺟﻊ
100

ﻧﺳ ﺔ
اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ
%83.33

ﻧﺳ ﺔ اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺎت اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ
ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ
%84

ﻋدد اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺎت اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ
ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ
84

أﺳﻠوب ﺟﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت:
اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ُ ﺗــب ﻣــن أدب
ﻟﻺﺟﺎ ﺔ ﻋن أﺳﺋﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ واﺧﺗ ﺎر ﻓرﺿ ﺎﺗﻬﺎ ،ﻗﺎم اﻟ ﺎﺣث ﺑﺈﻋداد اﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض،
ً
ﻧظــر ﯾﺗﻌﻠـ ﻣﺣﺎﺳـ ﺔ اﻟﺷــر ﺎت وﺗــدﻗﯾ اﻟﺣﺳــﺎ ﺎت ،و ــذﻟك ﻋﻠــﻰ اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ ذات اﻟﺻــﻠﺔ ﻣوﺿــوع ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ،وﻗــد
ﺗﻧــﺎول اﻟﺟــزء اﻷول ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾ ـرات اﻟد ﻣوﻏراﻓ ــﺔ ،أﻣــﺎ اﻟﺟــزء اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻓﻘــد ﺗﻧــﺎول آﻟ ــﺔ ﺗﺧط ـ ط وﺗوﺛﯾ ـ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ

ﻣراﺣﻠﻬــﺎ

اﻟﺧﻣــس ،وﺗﻬــدف ﻓﻘــرات اﻷداة ﻣﺟﻣﻠﻬــﺎ ،إﻟــﻰ اﻟوﻗــوف ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﯾـ م أﻓـراد ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ وﺗﻘــدﯾراﺗﻬم ﻋــن أﺛــر اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ

ﻋﻠﻰ آﻟ ﺔ ﺗﺧط ط وﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ﻓﻲ ﻣ ﺎﺗب اﻟﺗدﻗﯾ اﻷردﻧ ﺔ.
وﺗﻧﻘﺳم أﺟزاء أداة اﻟدراس إﻟﻰ :اﻟﺟــزء اﻷول ،و ﺷــﻣﻞ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻓﻘـرات ﺗﺗﻌﻠـ

ﺎﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ ﻟﻠﻣــدﻗﻘﯾن ،وﺗﺗﻛــون

ﻣــن ﺗﺣدﯾــد اﻟﺟــﻧس ،واﻟﺗﺧﺻــص اﻟﻌﻠﻣــﻲ ،واﻟﻣؤﻫــﻞ اﻷﻛــﺎد ﻣﻲ ،واﻟﻣؤﻫــﻞ اﻟﻣﻬﻧــﻲ ،واﻟﻣﻧﺻــب اﻟــوظ ﻔﻲ وﻋــدد ﺳــﻧوات اﻟﺧﺑ ـرة.
واﻟﺟــزء اﻟﺛــﺎﻧﻲ ،و ﺗﺿــﻣن ) (28ﻓﻘـرة ،ﺗﻘﯾــس أ ﻌــﺎد اﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﻣﺳﺗﻘــﻞ )أﺛــر اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ( واﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﺗــﺎ ﻊ )آﻟ ــﺔ ﺗﺧطـ ط
وﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ﻓﻲ اﻷردن( ،و ﺗﺿﻣن اﻷ ﻌﺎد اﻟﺗﺎﻟ ﺔ :ﻣرﺣﻠﺔ ﻗﺑــول ﻣﻬﻣــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ  ،وﺗﺧطـ ط ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ ٕ ،واﺟـراءات
اﺧﺗ ــﺎرات اﻟرﻗﺎ ــﺔ واﻻﺧﺗ ــﺎرات اﻷﺳﺎﺳـ ـ ﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠ ــﺎتٕ ،واﺟـ ـراءات اﻟﺗ ــدﻗﯾ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ــﺔ واﻻﺧﺗ ــﺎرات اﻟﺗﻔﺻ ــﯾﻠ ﺔ ﻟﻸرﺻ ــدة واﻟﻌ ــرض

واﻹﻓﺻﺎح ٕواﺟراءات ﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ

ﺷ ﻞ ﻋﺎم .واﺳﺗﺧدم اﻟ ﺎﺣث ﻣﻘ ــﺎس ﻟ ــرت اﻟﺧﻣﺎﺳــﻲ ﻟﻣﻌرﻓــﺔ إﺟﺎ ــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﺟﯾﺑﯾن

ﻟﻔﻘرات اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ ،ﺣﯾث ﻌﺗﺑر ﻣﻘ ﺎس ﻟ رت ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﻘﺎﯾ س اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘ ﺎس اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺳــﺗﺟﯾﺑﯾن وآ ارﺋﻬــم ،وﻗــد ﺣــددت

درﺟﺎت اﻹﺟﺎ ﺎت ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم ).(2
ﺟدول رﻗم )(2

ﻣﻘ ﺎس درﺟﺔ اﻷﻫﻣ ﺔ واﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ
اﻷﻫﻣ ﺔ
اﻟدرﺟﺔ

ﺷدة

ﻣواﻓ
5

ﻣواﻓ

ﻣﺣﺎﯾد
3

4
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ﻏﯾر ﻣواﻓ
2

ﻏﯾر ﻣواﻓ
1

ﺷدة

أﺛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ آﻟ ﺔ ﺗﺧط ط...

ﺻدق اﻷداة:
ﻟﻠﺗﺣﻘـ ﻣــن اﻟﺻــدق اﻟظــﺎﻫر ) ،(Face Validityواﻟﺻــدق اﻟﻣﻧطﻘــﻲ ) (Logical Validityﻟﻣﺣﺗــو اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ،ﺗــم

ﻋـ ــرض اﻻﺳـ ــﺗ ﺎﻧﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﺧﻣﺳـ ــﺔ ﻣﺣ ﻣـ ــﯾن ﻣـ ــن أﺳـ ــﺎﺗذة اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ـ ﺔ وﻣﻧﻬﺟ ـ ــﺔ اﻟ ﺣـ ــث اﻟﻌﻠﻣـ ــﻲ ،وﻣﺗﺧﺻﺻـ ــﯾن ﻓـ ــﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ـ ــﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،وﻣــدﻗﻘﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣﯾــدان ،ﻟﻠﺗﺣﻘ ـ ﻣــن ﻣــد ﺻــدق ﻓﻘ ـرات اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ،وﻓــﻲ ﺿــوء ﻣﻼﺣظــﺎت اﻟﻣﺣ ﻣــﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻــﯾن

وﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬم ،ﺗم ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺻ ﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐو ﺔ ﻟ ﻌض اﻟﻔﻘـرات ،وﺣــذف ﻋــدد ﻣــن اﻟﻔﻘـرات ﻟﺗﻛرارﻫــﺎ أو ﻋــدم ﻣﻼءﻣـﺔ اﻟﻔﻘـرات ﻟﻣوﺿــوع

اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ أداة اﻟدراﺳﺔٕ ،واﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘرات أﺧر ﻣﻊ دﻣﺞ اﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻣﻊ ﻌﺿﻬﺎ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ أداة اﻟدراﺳﺔ ذات

ﺻﻼﺣ ﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾـ ﻋﻠــﻰ أﻓـراد ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ؛ و ﺣﻘـ اﻟﺗـوازن ﺑــﯾن ﻣﺿــﺎﻣﯾن اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﻓــﻲ ﻓﻘراﺗﻬــﺎ ،وﻓﺿـﻼً ﻋــن ذﻟــك ﻓﻘــد

ﺟ ــر ﻋ ــرض اﻻﺳ ــﺗ ﺎﻧﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻋﯾﻧ ــﺔ اﺧﺗ ﺎر ـ ـﺔ ﻗواﻣﻬ ــﺎ ) (4ﻣ ﺣ ــوﺛﯾن ﻣ ــن أﻓـ ـراد اﻟﻌﯾﻧ ــﺔ ﻐ ــرض اﻟﺗﻌ ــرف ﻋﻠ ــﻰ درﺟ ــﺔ اﺳ ــﺗﺟﺎ ﺔ

وﻋﺑروا ﻋن رﻏﺑﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻣﺎ أﻛد ﺻدق اﻷداة.
اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن ﻟﻼﺳﺗ ﺎﻧﺔّ ،

ﺻدق اﻻﺗﺳﺎق اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻷﻗﺳﺎم اﻟدراﺳﺔ:
ﯾﺑﯾن ﺟدول ) (3ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗ ــﺎ ﺑــﯾن ﻣﻌــدل ــﻞ ﻗﺳــم ﻣــن أﻗﺳــﺎم اﻟد ارﺳــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻣﻌــدل اﻟﻛﻠــﻲ ﻟﻔﻘـرات اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ،واﻟــذ
ﯾﺑــﯾن أن ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻻرﺗ ــﺎ ﺑــﯾن ــﻞ ﻗﺳــم واﻟدرﺟــﺔ اﻟﻛﻠ ــﺔ ﻟﻔﻘ ـرات اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ داﻟــﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو دﻻﻟــﺔ ) ،( ≤0.05ﺣﯾــث إن
اﻟﻘ ﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﻛﻞ ﻓﻘرة أﻗﻞ ﻣن ) ،( =0.00و ذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻘرات اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻣﺎ وﺿﻌت ﻟﻘ ﺎﺳﻪ.
ﺟدول رﻗم )(3
ﻣﻌﺎﻣﻼت ارﺗ ﺎط ﺳﺑﯾرﻣﺎن ﺑﯾن ﻞ ﻗﺳم واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻔﻘرات اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ
اﻟﻣﺣور

ﻋﻧوان اﻟﻣﺣور

اﻷول ﻣرﺣﻠﺔ ﻗﺑول ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدﻗﯾ
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺧط ط ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ
اﻟﺛﺎﻟث اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ واﻻﺧﺗ ﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠ ﺎت
اﻟ ار ﻊ إﺟراءات اﻟﺗدﻗﯾ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ واﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠ ﺔ ﻟﻸرﺻدة واﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح
اﻟﺧﺎﻣس ﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ

ﻋدد
اﻟﻔﻘرات
8
5
5
5
5

ﻣﻌﺎﻣﻞ
اﻻرﺗ ﺎط
0,64
0,44
0,72
0,79
0,71

ﻣﺳﺗو
اﻟدﻻﻟﺔ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

اﻻرﺗﺑﺎط ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ )(α≤0,05

ﺛ ﺎت اﻷداة:
ﻌــد أن ﺗــم اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن ﺻــﻼﺣ ﺔ أداة اﻟد ارﺳــﺔ وﺟﺎﻫز ــﺔ ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ اﻟ ﺎﻟﻐــﺔ ) (84ﻣــدﻗﻘﺎﹰ ،وﻟﻐــرض
اﻟﺗﺣﻘ ـ ـ ﻣـ ــن اﻻﺗﺳـ ــﺎق اﻟـ ــداﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘ ـ ـرات اﻻﺳـ ــﺗ ﺎﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻـ ــﺔ ﻣﺗﻐﯾ ـ ـرات اﻟد ارﺳـ ــﺔ ،اﺳـ ــﺗﺧدم ﻟﻬـ ــذا اﻟﻐـ ــرض ﻣﻌﺎﻣـ ــﻞ اﻟﺛ ـ ــﺎت
) روﻧ ﺎخ أﻟﻔﺎ( .ﺣﯾث إن اﺧﺗ ﺎر ) روﻧ ﺎخ أﻟﻔﺎ(  Cronbach Alpha’sﺳﺗﺧدم ﻻﺧﺗ ﺎر ﻣد

درﺟﺔ ﻣﺻــداﻗ ﺔ إﺟﺎ ــﺎت

ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﻋــن أﺳــﺋﻠﺔ اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ،و ﻔﺳــر ﻣﻌﺎﻣــﻞ ) روﻧ ــﺎخ أﻟﻔــﺎ( ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻋﺎﻣــﻞ اﻻرﺗ ــﺎ ﺑــﯾن ردود اﻟﻣﺳــﺗﺟﯾﺑﯾن ﻋــن
أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻬم و ﺗراوح ﻣﻌﺎﻣﻞ ) روﻧ ﺎخ أﻟﻔﺎ( ﻣﺎ ﺑــﯾن )ﺻــﻔر (1-و ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ إذا ــﺎن ﻣﻌﺎﻣــﻞ ) روﻧ ــﺎخ أﻟﻔــﺎ(

) (0،6ﻓﺄﻛﺛر ﺗﻛون ﻣﺻداﻗ ﺔ اﻟﻣﻘ ﺎس ﺟﯾدة و ﻣ ن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠ ﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر وﺗﻌﻣ م اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.(Sekaran ،2003) .
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ:
ﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻋﻣﻠ ﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت ﺣول ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ،ﺗﻣـت اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑـ ﻌض اﻟﻣؤﺷـرات واﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻــﺎﺋ ﺔ

اﻟﻣﺗـواﻓرة ﻓــﻲ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺣــزم اﻹﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﻌﻠــوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ )، (Statistical Package for Social Sciences – SPSS

ﻣﺛــﻞ ﻣﻘ ــﺎس اﻹﺣﺻــﺎء اﻟوﺻــﻔﻲ ) ،(Descriptive Statistic Measuresاﺧﺗ ــﺎر ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻻﻟﺗـواء)،(Skewness
ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻻﻧﺣــدار اﻟﺧطــﻲ اﻟ ﺳـ ط ،اﺧﺗ ــﺎر ) ،(T-Testﻟﯾـﺗم اﻟﺗوﺻــﻞ إﻟــﻰ اﻹﺟﺎ ــﺔ ﻋــن أ ﺳــﺋﻠﺔ اﻟد ارﺳــﺔ واﺧﺗ ــﺎر ﺻــﺣﺔ

ﻓرﺿ ﺎﺗﻬﺎ ،وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧ ﺔ.

اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ:
ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم ) (4ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﺟﻧس ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ،ﺣﯾث ﺗم ﺗوزﻊ اﻟﺟﻧس إﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾن ،وأظﻬر اﻟﺟدول أن ﻏﺎﻟﺑ ــﺔ
ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﺗــﻲ أﺟﺎﺑــت ﻋــن أﺳــﺋﻠﺔ اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﻫــم ﻣــن اﻟــذ ور ،إذ ﺑﻠﻐــت اﻟﻧﺳـ ﺔ ) ،(%87وُﻌــز ذﻟــك إﻟــﻰ أن طﺑ ﻌــﺔ ﻋﻣــﻞ اﻟﻣــدﻗ
ﺟﻬدا وﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣﻞ طو ﻠﺔ.
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﯾداﻧ ﺔ وﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻘﻞ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﯾن ﻣ ﺗب اﻟﺗدﻗﯾ واﻟﺷر ﺎت ﻣوﺿﻊ اﻟﺗدﻗﯾ  ،ﻣﺎ ﺗﺗطﻠب ً
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟد ﻣوﻏراﻓ ﺔ ﻷﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣﺗﻐﯾر
اﻟﺟﻧس
اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠﻣﻲ
اﻟﻣؤﻫﻞ اﻷﻛﺎد ﻣﻲ

اﻟﻣﻧﺻب اﻟوظ ﻔﻲ
ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة

اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻬﻧ ﺔ

اﻟﻔﺋﺔ

ذر
اﻧﺛﻰ
دﺑﻠوم
ﺎﻟور وس
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
د ﺗوراﻩ
ﻣﺣﺎﺳ ﺔ
إدارة أﻋﻣﺎل
ﻋﻠوم ﻣﺎﻟ ﺔ وﻣﺻرﻓ ﺔ
أﺧر
ﻣدﯾر ﻣ ﺗب اﻟﺗدﻗﯾ
ﻣدﯾر داﺋرة اﻟﺗدﻗﯾ
ﻣدﻗ ﺣﺳﺎ ﺎت رﺋ س
ﻣدﻗ ﺣﺳﺎ ﺎت ﻣﺳﺎﻋد
أﻗﻞ ﻣن  5ﺳﻧوات
ﻣن  -5أﻗﻞ ﻣن  10ﺳﻧوات
ﻣن  – 10أﻗﻞ ﻣن  15ﺳﻧﺔ
 15ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻛﺛر
JCPA
CPA
أﺧــر

اﻟﺗﻛرار
73
11
0
53
24
7
65
1
6
12
6
8
50
20
23
32
22
7
57
7
20

اﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺋو ﺔ
87%
13%
0%
63%
29%
8%
77.3%
1.2%
7.2%
14.3%
7%
9.5%
59.5%
24%
27.4%
38.2%
26.1%
8.3%
68%
8%
24%

أﻣﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ،ﻓﻘد ﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم ) (4أﻧﻪ ﺗم ﺗوزﻊ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت
اﻟﻌﻠﻣ ﺔ إﻟﻰ أرﻌﺔ ﻓﺋــﺎت ،إذ إن ﻏﺎﻟﺑ ــﺔ ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﺎﻧـت ﻟﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﻣ ﺎﺷـرة ﻣوﺿــوع اﻟد ارﺳــﺔ ،ﺣﯾــث ﺑﻠﻐــت أﻋﻠــﻰ ﻧﺳـ ﺔ )(%63
ﻟﺣﻣﻠﺔ درﺟﺔ اﻟ ﺎﻟوروس ،وﻫذا ﻌﻧﻲ أن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﻣﻠون ﻣؤﻫﻼت ﻋﻠﻣ ﺔ ،و ﻣﺛﻠون اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎ ﺔ.
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أﺛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ آﻟ ﺔ ﺗﺧط ط...

ﻣﺎ ﯾﺑــﯾن اﻟﺟــدول رﻗــم ) (4ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺎﻟﻣؤﻫــﻞ اﻷﻛــﺎد ﻣﻲ ﻟﻌﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ،وﻗــد ﺗــم ﺗوز ــﻊ اﻟﻣؤﻫــﻞ اﻷﻛــﺎد ﻣﻲ إﻟــﻰ أر ــﻊ

ﻓﺋﺎت ،ﺣﯾث ﺑﯾن اﻟﺟدول أن ﻏﺎﻟﺑ ﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﻣ ﺎﺷـرة ﻣوﺿــوع اﻟد ارﺳــﺔ ،ﺣﯾــث ﺑﻠﻐــت أﻋﻠــﻰ ﻧﺳـ ﺔ ) (%77.3ﻟﺗﺧﺻــص
اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ ،وﻫذا ﻌﻧﻲ أن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺧﻠﻔ ﺔ اﻟﻌﻠﻣ ــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳـ ﺔ ﻟﻺﺟﺎ ــﺔ ﻋــن أﺳــﺋﻠﺔ اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ؛ ــذﻟك اﻹﻟﻣــﺎم ﺎﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑ ﺔ

طﺎ ﻣن ﺷرو ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﺗﻔﺿﯾﻞ ﻣن ﺣﻣﻠون ﻣؤﻫﻞ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ.
اﻟدوﻟ ﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾ اﻟدوﻟ ﺔ؛ ﻣﺎ أﻧﻪ ﻌﺗﺑر ﺷر ً
ﻓ ﻣﺎ اظﻬر اﻟﺟدول رﻗم ) (4ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣﻧﺻب اﻟوظ ﻔﻲ اﻟذ

ﺷــﻐﻠﻪ اﻟﻣﺟﯾــب ﻋــن أﺳــﺋﻠﺔ اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﻟﻌﯾﻧــﺔ

اﻟدراﺳﺔ ،وﻗد ﺗم ﺗوزﻊ اﻟﻣﻧﺻب اﻟوظ ﻔﻲ إﻟﻰ ﺧﻣس ﻓﺋﺎت ،ﺣﯾث ﺎن اﻟﻣﺟﯾﺑون ﻋن أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﻫم ﻣن ﻣدﻗﻘو اﻟﺣﺳﺎ ﺎت
اﻟرﺋ ﺳﯾن ،ﺛم ﯾﻠﯾﻬم ﻣدﻗﻘو اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدون ،ﺣﯾث ﺑﻠﻐت اﻟﻧﺳب ) (%24) ،(%59.5ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.

اﻟدرﺳــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﻌــدد ﺳــﻧوات اﻟﺧﺑـرة ﻟﻌﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ،وﻗــد ﺗــم ﺗوز ــﻊ ﻋــدد ﺳــﻧوات
ﻣــﺎ أﺷــﺎر اﻟﺟــدول رﻗــم ) (4إﻟــﻰ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ا
اﻟﺧﺑرة إﻟﻰ أرﻊ ﻓﺋﺎت ،إذ أظﻬر اﻟﺟدول أن ﻏﺎﻟﺑ ﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﺟﺎﺑت ﻋن أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﺧﺑـرة ﺟﯾــدة ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل
اﻟﺗــدﻗﯾ  ،ﺣﯾــث ﺑﻠﻐــت أﻋﻠــﻰ ﻧﺳ ـ ﺔ ) (%38.2ﻟﻠﻔﺋــﺔ )ﻣــن -5أﻗــﻞ ﻣــن  10ﺳــﻧوات( وﺗﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻔﺋــﺔ )أﻗــﻞ ﻣــن  5ﺳــﻧوات( ﺑﻧﺳ ـ ﺔ

) (%27.4ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﺋﺔ )ﻣن  – 10أﻗﻞ ﻣن  15ﺳﻧﺔ( ﺑﻧﺳ ﺔ ).(%26.1

ـر أظﻬــر اﻟﺟــدول رﻗــم ) (4ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺣﻣﻠــﺔ اﻟﺷــﻬﺎدات اﻟﻣﻬﻧ ــﺔ ﻟﻌﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ،وﻗــد ﺗــم ﺗوز ــﻊ ﺣﻣﻠــﺔ
أﺧﯾـ ًا

اﻟﺷــﻬﺎدات اﻟﻣﻬﻧ ــﺔ إﻟــﻰ ﺧﻣــس ﻓﺋــﺎت ،ﺣﯾــث ﺑــﯾن اﻟﺟــدول أن ﻏﺎﻟﺑ ــﺔ ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﻣ ﺎﺷـرة ﻣوﺿــوع اﻟد ارﺳــﺔ ،ﺣﯾــث
ﺑﻠﻐــت أﻋﻠــﻰ ﻧﺳـ ﺔ ) (%68ﻟﺣﻣﻠــﺔ ﺷــﻬﺎدة  ،JCPAوﻫــذا ﻌﻧــﻲ أن ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﻟــدﯾﻬﺎ اﻟﺧﻠﻔ ــﺔ اﻟﻌﻠﻣ ــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳـ ﺔ ﻟﻺﺟﺎ ــﺔ ﻋــن

أﺳــﺋﻠﺔ اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ،ﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ ﻣﺟــﺎزة رﺳــﻣًﺎ ﻣــن ﺟﻣﻌ ــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾن اﻟﻘــﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻌــد أن اﺟﺗــﺎزوا اﻻﻣﺗﺣﺎﻧ ـﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻــﺔ ﻟﻣزاوﻟــﺔ
اﻟﻣﻬﻧﺔ ،وأﻣﺎ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ ﻓﺋﺔ أﺧر ﻓﻘد ﺎﻧت ﻧﺳ ﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ) ،(% 24ﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬم ﻻ ﺣﻣﻠون أ ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻧ ﺔ ،ﺑﻞ ﻫــم

ﻓﻘــط ﻋ ــﺎرة ﻋــن ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾن ﻣﺗــدرﯾن ﻓــﻲ ﻣ ﺎﺗــب اﻟﺗــدﻗﯾ وﻟــدﯾﻬم اﻟﺧﺑـرة اﻟﻛﺎﻓ ــﺔ ﺳـواء أﻛﺎﻧـت ﺗﺗﻌﻠـ

ــﺄﻣور اﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ أم ــﺄﻣور

اﻟﺗدﻗﯾ وﻫذا ﻣﺎ ﺗؤ دﻩ ﻧﺳ ﺔ اﻟﻣدﻗﻘﯾن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن ﺑﻧﺳ ﺔ ) (%24ﻣن اﻟذﯾن ﺷﻐﻠون اﻟﻣﻧﺻب اﻟوظ ﻔﻲ.

ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ واﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺎت:
أوﻻً -اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن أﺳﺋﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ:
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن ﺳؤال اﻟدراﺳﺔ اﻷول:

ﻫﻞ ﯾوﺟد أﺛر ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺑول ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ؟
ﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗــم ) (5إﻟــﻰ ارﺗﻔــﺎع اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ اﻟﻌــﺎم ﻟﻔﻘـرات أﺛــر اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ
ﻗﺑــول ﻣﻬﻣــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ ﻟــد اﻟﻣــدﻗ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ،ﺣﯾــث ﺑﻠــﻎ ) (4.155ـﺎﻧﺣراف ﻣﻌ ــﺎر ) ،(0.55ﻣــﺎ ﯾﺗﺿــﺢ ﻣﯾــﻞ ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻔﻘرات أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺑول ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺣو اﻻرﺗﻔــﺎع ،ﻣــن وﺟﻬــﺔ
ﻧظر أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ،ﺣﯾث ﺗراوﺣــت ﻫــذﻩ اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت ﺑــﯾن ) ،(4.48 – 3.81وﺟــﺎءت اﻟﻔﻘـرة اﻟﺗــﻲ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ أن " ﻘــوم اﻟﻣــدﻗ
ﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣن اﻟﻔﻬم ﻟطﺑ ﻌﺔ ﻋﻣﻞ اﻟﺷر ﺔ " ،ﻓﻲ اﻟﻣرﺗ ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻠم أوﻟو ﺎت أﻓراد ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ واﻫﺗﻣﺎﻣـﺎﺗﻬم

ﻣﺗوﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ) (4.48واﻧﺣـراف ﻣﻌ ــﺎر ﺑﻠــﻎ ) ،(0.67ﻓ ﻣــﺎ ﺣﺻــﻠت ﻓﻘـرة " ﻘــوم اﻟﻣــدﻗ

ﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻌﻣــﻼء اﻟﺣــﺎﻟﯾﯾن

ﺎﺳــﺗﻣرار" ،ﻋﻠــﻰ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻷﺧﯾـرة ﻓــﻲ ﺳــﻠم أوﻟو ــﺎت أﻓـراد ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ واﻫﺗﻣﺎﻣــﺎﺗﻬم ﻣﺗوﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ) (3.81واﻧﺣـراف ﻣﻌ ــﺎر ﺑﻠــﻎ
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اﺿﺣﺎ
ًا
) (0.85ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌ ﺎر اﻟﻌﺎم ،وﺗﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ اﻣﺗﻼك أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﺗﺻور و ً

ﺣول ﻞ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺑول ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
ﺟدول رﻗم )(5

ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﻘرات )أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺑول ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ(
اﻟرﻗم
1
2
3
4
5
6
7
8

اﻟﻔﻘرة
ﻘـ ــوم اﻟﻣـ ــدﻗ ﺎﻟﺣﺻـ ــول ﻋﻠـ ــﻰ درﺟـ ــﺔ ﻣﻌﻘوﻟـ ــﺔ ﻣـ ــن اﻟﻔﻬـ ــم
ﻟطﺑ ﻌﺔ ﻋﻣﻞ اﻟﺷر ﺔ.
ﻘــوم اﻟﻣــدﻗ ﺑﺟﻣــﻊ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣﻧﺎﺳـ ﺔ ﻋــن ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣﯾــﻞ
وﺗﺧﺻﺻﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎ اﻟذ ﻣﺎرﺳﻪ.
ﻘـ ــوم اﻟﻣـ ــدﻗ ﺑﺟﻣـ ــﻊ ﻣﻌﻠوﻣـ ــﺎت ﻋـ ــن اﻟﺧﺻـ ــﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾ ـ ـزة
ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﺳﻬﯾﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧر اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
ﻘوم اﻟﻣدﻗ ﺑﺗﻘﯾ م اﻟﻌﻣﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗﻣﻞ ﻗﺑﻞ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺑوﻟﻪ.
ﻘوم اﻟﻣدﻗ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن ﺎﺳﺗﻣرار.
ﯾﺗﺄﻛــد اﻟﻣــدﻗ ﻣــن ﻋــدم وﺟــود أﺗﻌــﺎب ﺗــدﻗﯾ ﻣﺗــﺄﺧرة ﺗﺟﻌﻠــﻪ
ﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻻﺳﺗﻣرار ﻣﻊ اﻟﻌﻣﯾﻞ ﻟﻔﺗرة ﺟدﯾدة.
ﻘ ـ ــوم اﻟﻣ ـ ــدﻗ ﺑﺗﺣدﯾ ـ ــد اﺣﺗ ﺎﺟ ـ ــﺎت اﻟﻌﻣ ـ ــﻞ وﺗوز ـ ــﻊ اﻟﻣﻬ ـ ــﺎم
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻗﻘﯾن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن.
ﻘــوم اﻟﻣــدﻗ ﺎﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن ﺗــواﻓر اﻟﻣــؤﻫﻼت واﻟﻘــدرات اﻟﻛﺎﻓ ــﺔ ﻟــد
ﻓر اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻣﺎ ﻣ ﻧﻬم ﻣن اﻟﻘ ﺎم ﺎﻟﻣﻬﻣﺔ ﺎﻟﺷ ﻞ اﻟﺻﺣ ﺢ.
ﺟﻣ ﻊ اﻟﻔﻘرات

ﻣﺳﺗو
اﻟﻣﺗوﺳط اﻻﻧﺣراف
ﻗ ﻣﺔ T
اﻟدﻻﻟﺔ
اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻌ ﺎر

ﻣﺳﺗو
اﻟﺗرﺗﯾب
اﻟﻣواﻓﻘﺔ

4.48

0.67

0.000 18.46

1

ﻣرﺗﻔﻊ

4.25

0.51

0.000 16.88

3

ﻣرﺗﻔﻊ

4.19

0.76

0.000 12.91

4

ﻣرﺗﻔﻊ

4.05
3.81

0.91
0.85

0.000 10.03
0.000 9.05

6
8

ﻣرﺗﻔﻊ
ﻣرﺗﻔﻊ

4.11

0.88

9.22

0.000

5

ﻣرﺗﻔﻊ

4.39

0.57

0.000 19.44

2

ﻣرﺗﻔﻊ

3.96

0.94

9.00

0.000

7

ﻣرﺗﻔﻊ

4.155

0.55

0.000 16.35

-

ﻣرﺗﻔﻊ

ﻗﯾﻣﺔ  Tاﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ) (α≤ 0.05ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ  68ﺗﺳﺎوي 2

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن ﺳؤال اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﻫﻞ ﯾوﺟد أﺛر ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺧط ط ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ؟
ﺟدول رﻗم )(6
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﻘرات )أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺧط ط ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ(
اﻟرﻗم
1
2
3
4
5

اﻟﻔﻘرة
ﯾــﺗم ﺗﻘﯾ ـ م اﻷدﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺣﺻــﻞ ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻣــدﻗ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾــﻞ ﻣــن اﺣﺗﻣﺎﻟ ــﺔ
اﻟﺧروج ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﻣن ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ .
ﻗ ــﺎم اﻟﻣــدﻗ ﺑﺗﺣدﯾــد اﻟﻣﺳــﺗو ﺎت اﻷوﻟ ــﺔ ﻟﻠﻣﺎد ــﺔ وﺗﻘــدﯾر ﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــدﻗﯾ
اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣدﻗ .
ﻌﻣﻞ اﻟﻣدﻗ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ وﻓﻬم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾﻞ.
ﻌﻣـ ــﻞ اﻟﻣـ ــدﻗ ﻋﻠـ ــﻰ ﺗﻘﯾ ـ ـ م ﻣﺧـ ــﺎطر اﻟرﻗﺎ ـ ــﺔ ﻟﻣواﺟﻬـ ــﺔ اﻟﺗطـ ــورات
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ.
ﻌﻣﻞ اﻟﻣدﻗ ﻋﻠﻰ ﺗوﺿ ﺢ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻘ ﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗدﻗﯾ .
ﺟﻣ ﻊ اﻟﻔﻘرات

ﻣﺳﺗو
ﻣﺳﺗو
اﻟﻣﺗوﺳط اﻻﻧﺣراف
اﻟﺗرﺗﯾب
ﻗ ﻣﺔ T
اﻟﻣواﻓﻘﺔ
اﻟدﻻﻟﺔ
اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻌ ﺎر
4.21

0.85

0.000 10.96

2

ﻣرﺗﻔﻊ

4.18

0.68

0.000 12.53

3

ﻣرﺗﻔﻊ

4.33

0.79

0.000 15.45

1

ﻣرﺗﻔﻊ

4.03

0.94

9.69

0.000

4

ﻣرﺗﻔﻊ

3.81
4.11

0.83
0.51

0.000 8.98
0.000 19.23

5
-

ﻣرﺗﻔﻊ
ﻣرﺗﻔﻊ

ﻗﯾﻣﺔ  Tاﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ) (α≤ 0.05ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ  68ﺗﺳﺎوي 2
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أﺛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ آﻟ ﺔ ﺗﺧط ط...

ﺗﺷــﯾر اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻓــﻲ ﺟــدول ) (6إﻟــﻰ ارﺗﻔــﺎع اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ اﻟﻌــﺎم ﻟﻔﻘـرات أﺛــر اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺧطـ ط

ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ ﻟــد اﻟﻣــدﻗ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ،ﺣﯾــث ﺑﻠــﻎ ) (4.11ـﺎﻧﺣراف ﻣﻌ ــﺎر ) ،(0.51و ﺗﺿــﺢ ﻣﯾــﻞ ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﺣﺳــﺎﺑ ﺔ
اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ـ ـﺎﻟﻔﻘرات ﻧﺣ ــو اﻻرﺗﻔ ــﺎع ،ﺣﯾ ــث إن آراء ﻋﯾﻧ ــﺔ اﻟد ارﺳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻔﻘـ ـرات ﺎﻧ ــت إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ،ﻓﺗراوﺣ ــت اﻟﻣﺗوﺳ ــطﺎت ﺑ ــﯾن

) ،(4.33 –3.81وﺟــﺎءت ﻓﻘ ـرة " ﻌﻣــﻞ اﻟﻣــدﻗ ﻋﻠــﻰ د ارﺳــﺔ وﻓﻬــم ﻧظــﺎم اﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟداﺧﻠ ــﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾــﻞ" ،ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻓــﻲ ﺳــﻠم

أوﻟو ﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ) (4.33واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر ) ،(0.79ﻓ ﻣﺎ ﺣﺻﻠت ﻓﻘرة " ﻌﻣﻞ اﻟﻣدﻗ ﻋﻠــﻰ ﺗوﺿـ ﺢ اﻟﺗوﻗﯾــت
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻘ ﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗدﻗﯾ " ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗ ﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺳﻠم أوﻟو ﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺗوﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ) (3.81واﻧﺣـراف ﻣﻌ ــﺎر
ـور واﺿـ ًـﺣﺎ
) (0.83ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌ ﺎر اﻟﻌﺎم ،وﺗﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻻﻣﺗﻼك أﻓراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﺗﺻـ ًا

ﺣول ﻞ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺧط ط ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن ﺳؤال اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟث:

ﻫﻞ ﯾوﺟد أﺛر ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ واﻻﺧﺗ ﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ؟
ﺟدول رﻗم )(7
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﻘرات )أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ واﻻﺧﺗ ﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ(
اﻟرﻗم
1
2
3
4
5

اﻟﻔﻘرة
ﻘ ــوم اﻟﻣ ــدﻗ ــﺎﻟﺗﺣﻘ ﻣ ــن ﻣ ــد ﻣﻧﺎﺳـ ـ ﺔ ﺗﺻ ــﻣ م ﻧظ ــﺎم
اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ.
ﻘوم اﻟﻣدﻗ ﺎﻟﺗﺣﻘ ﻣن ﻓﺎﻋﻠ ﺔ ﺗﺷﻐﯾﻞ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ.
ﻓﺣ ـ ــص اﻟوﺛ ـ ــﺎﺋ واﻟﺗﻘ ـ ــﺎرر وﻣﻼﺣظ ـ ــﺔ اﻷﻧﺷ ـ ــطﺔ ٕواﻋ ـ ــﺎدة
اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ ﻟ ﻌض اﻷﻧﺷطﺔ.
ﻗ ﺎم اﻟﻣدﻗ ﺎﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن ﺣول ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎ ﺔ.
اﻟﺗﺣﻘـ ـ ـ ﻣ ـ ــن ﻣ ـ ــد وﺟ ـ ــود ﺗﺣر ﻔ ـ ــﺎت ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻘـ ـ ـ م اﻟﻧﻘد ـ ــﺔ
ﻟﻠﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ.
ﺟﻣ ﻊ اﻟﻔﻘرات

اﻟﻣﺗوﺳط اﻻﻧﺣراف
اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻌ ﺎر

ﻗ ﻣﺔ
T

ﻣﺳﺗو
اﻟدﻻﻟﺔ

ﻣﺳﺗو
اﻟﺗرﺗﯾب
اﻟﻣواﻓﻘﺔ

4.04

0.91

9.48

0.000

3

ﻣرﺗﻔﻊ

4.00

0.73

11.42

0.000

4

ﻣرﺗﻔﻊ

4.09

0.79

11.56

0.000

2

ﻣرﺗﻔﻊ

3.74

0.99

6.17

0.000

5

ﻣرﺗﻔﻊ

4.17

0.77

12.73

0.000

1

ﻣرﺗﻔﻊ

4.01

0.60

14.00

0.000

-

ﻣرﺗﻔﻊ
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ﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗــم ) (7إﻟــﻰ ارﺗﻔــﺎع اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ اﻟﻌــﺎم ﻟﻔﻘـرات أﺛــر اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ

ﻋﻠﻰ إﺟـراء اﻻﺧﺗ ــﺎرات اﻟرﻗﺎﺑ ــﺔ واﻻﺧﺗ ــﺎرات اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ ﻟــد اﻟﻣــدﻗ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ،ﺣﯾــث ﺑﻠــﻎ ) (4.01ـﺎﻧﺣراف ﻣﻌ ــﺎر )،(0.60

و ﺗﺿﺢ ﻣﯾﻞ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻔﻘرات ﻧﺣو اﻻرﺗﻔﺎع ،ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر أﻓـراد ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ،ﺣﯾــث إن آراء
ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻔﻘـرات ﺎﻧــت إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ،ﺣﯾــث ﺗراوﺣــت ﻫــذﻩ اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت ﺑــﯾن ) ،(4.17 –3.74وﺟــﺎءت اﻟﻔﻘـرة اﻟﺗــﻲ

ﺗﻧص ﻋﻠﻰ" :اﻟﺗﺣﻘ ﻣن ﻣد وﺟود ﺗﺣر ﻔــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻘـ م اﻟﻧﻘد ــﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠ ــﺎت اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ" ،ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻓــﻲ ﺳــﻠم أوﻟو ــﺎت أﻓـراد
ﻋﯾﻧـ ــﺔ اﻟد ارﺳـ ــﺔ واﻫﺗﻣﺎﻣـ ــﺎﺗﻬم ﻣﺗوﺳـ ــط ﺣﺳـ ــﺎﺑﻲ ) (4.17واﻧﺣ ـ ـراف ﻣﻌ ـ ــﺎر ﺑﻠـ ــﻎ ) ،(0.77ﻓ ﻣـ ــﺎ ﺣﺻـ ــﻠت ﻓﻘ ـ ـرة " ﻗ ـ ــﺎم اﻟﻣـ ــدﻗ

ﺎﻻﺳﺗﻔﺳــﺎرات ﻣــن اﻟﻣــوظﻔﯾن ﺣــول ﻧظــﺎم اﻟرﻗﺎ ــﺔ" ،ﻋﻠــﻰ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻷﺧﯾ ـرة ﻓــﻲ ﺳــﻠم أوﻟو ــﺎت أﻓ ـراد ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ واﻫﺗﻣﺎﻣــﺎﺗﻬم

ﻣﺗوﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ) (3.74واﻧﺣ ـراف ﻣﻌ ــﺎر ﺑﻠــﻎ ) (0.99ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ اﻟﻌــﺎم واﻻﻧﺣ ـراف اﻟﻣﻌ ــﺎر اﻟﻌــﺎم،

ـﺣﺎ ﺣــول ــﻞ ﻓﻘـرة ﻣــن ﻓﻘـرات أﺛــر اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ
وﺗﺷــﯾر ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ إﻟــﻰ اﻣــﺗﻼك أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﺗﺻـ ًا
ـور واﺿـ ً
إﺟراء اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ واﻻﺧﺗ ﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن ﺳؤال اﻟدراﺳﺔ اﻟ ار ﻊ:
ﻫﻞ ﯾوﺟد أﺛر ﻻﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ إﺟـراءات اﻟﺗــدﻗﯾ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ــﺔ واﻻﺧﺗ ــﺎرات اﻟﺗﻔﺻــﯾﻠ ﺔ ﻟﻸرﺻــدة واﻟﻌــرض

واﻹﻓﺻﺎح ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ؟

ﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗــم ) (8إﻟــﻰ ارﺗﻔــﺎع اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ اﻟﻌــﺎم ﻟﻔﻘـرات أﺛــر اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ

ﻋﻠ ــﻰ إﺟـ ـراءات اﻟﺗ ــدﻗﯾ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ــﺔ واﻻﺧﺗ ــﺎرات اﻟﺗﻔﺻ ــﯾﻠ ﺔ ﻟﻸرﺻ ــدة واﻟﻌ ــرض واﻹﻓﺻ ــﺎح ﻟ ــد اﻟﻣ ــدﻗ اﻟﺧ ــﺎرﺟﻲ ،ﺣﯾ ــث ﺑﻠ ــﻎ

) (3.53ـﺎﻧﺣراف ﻣﻌ ــﺎر ) .(0.83و ﺗﺿــﺢ أن ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﺣﺳــﺎﺑ ﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ـﺎﻟﻔﻘرات ﺎﻧــت ﺑدرﺟــﺔ ﻣﺗوﺳــطﺔ ،ﻣــن

وﺟﻬﺔ ﻧظر أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ،ﻣــﺎ أن آراء ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻔﻘـرات ﺎﻧــت إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ،ﺣﯾــث ﺗراوﺣــت ﻫــذﻩ اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت
ﺑﯾن ) ،(4.05 –3.17وﺟﺎءت اﻟﻔﻘرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن " ﻘوم اﻟﻣدﻗ

ﺎﺧﺗ ــﺎرات ﺧﺎﺻــﺔ ـﺎﻟﻌرض واﻹﻓﺻــﺎح " ،ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗ ــﺔ

اﻷوﻟ ــﻰ ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻠم أوﻟو ــﺎت أﻓـ ـراد ﻋﯾﻧ ــﺔ اﻟد ارﺳ ــﺔ واﻫﺗﻣﺎﻣ ــﺎﺗﻬم ﻣﺗوﺳ ــط ﺣﺳ ــﺎﺑﻲ ) (4.05واﻧﺣـ ـراف ﻣﻌ ــﺎر ﺑﻠ ــﻎ ) ،(0.87ﻓ ﻣ ــﺎ

ﺣﺻــﻠت ﻓﻘ ـرة " ﻘــوم اﻟﻣــدﻗ

ﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻻﺧﺗ ــﺎرات اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ــﺔ اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ ﺳــﺟﻼت اﻟﻣﻧﺷــﺄة وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻷﺧــر

اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺎﻷرﺻ ــدة واﻹﻓﺻ ــﺎح" ،ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻷﺧﯾـ ـرة ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻠم أوﻟو ــﺎت أﻓـ ـراد ﻋﯾﻧ ــﺔ اﻟد ارﺳ ــﺔ واﻫﺗﻣﺎﻣ ــﺎﺗﻬم ﻣﺗوﺳ ــط ﺣﺳ ــﺎﺑﻲ

) (3.17واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر ﺑﻠﻎ ) (1.14ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣــﻊ اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ اﻟﻌــﺎم واﻻﻧﺣـراف اﻟﻣﻌ ــﺎر اﻟﻌــﺎم ،وﺗﺷــﯾر ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ
ـﺣﺎ ﺣــول ــﻞ ﻓﻘ ـرة ﻣــن ﻓﻘ ـرات أﺛــر اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ إﺟ ـراءات اﻟﺗــدﻗﯾ
إﻟــﻰ اﻣــﺗﻼك أﻓ ـراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﺗﺻـ ًا
ـور واﺿـ ً
اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ واﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠ ﺔ ﻟﻸرﺻدة واﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
ﺟدول رﻗم )(8

ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﻘرات )أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻟﺗدﻗﯾ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ
واﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠ ﺔ ﻟﻸرﺻدة واﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ(
اﻟرﻗم

اﻟﻔﻘرة

1

ﻘوم اﻟﻣدﻗ ﺑﺈﺟراء اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠ ﺔ ﻟﻸرﺻدة.
ﻘــوم اﻟﻣــدﻗ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻻﺧﺗ ــﺎرات اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ــﺔ اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ ﺳــﺟﻼت
اﻟﻣﻧﺷ ـ ــﺄة وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ـ ــﺎت اﻷﺧـ ــر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـ ــﺔ ﺎﻷرﺻ ـ ــدة
واﻹﻓﺻﺎح.
ﺳــﺗط ﻊ اﻟﻣــدﻗ ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــﺎ إذا ﺎﻧــت اﻷرﻗــﺎم اﻟظــﺎﻫرة ﻓــﻲ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت
اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ذات دﻻﻟﺔ أم ﻻ.
ﻘوم اﻟﻣدﻗ ﺎﺧﺗ ﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح.
ﻘـ ــوم اﻟﻣـ ــدﻗ و ﺎﻻﻋﺗﻣـ ــﺎد ﻋﻠـ ــﻰ إدارة اﻟﺷـ ــر ﺔ ﺑـ ــﺈﺟراء اﻻﺧﺗ ـ ــﺎرات
اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻟﻔﺣص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺳﺟﻼت اﻟﻣﻧﺷﺄة.
ﺟﻣ ﻊ اﻟﻔﻘرات

2
3
4
5

ﻣﺳﺗو
اﻟﻣﺗوﺳط اﻻﻧﺣراف ﻗ ﻣﺔ ﻣﺳﺗو
اﻟﺗرﺗﯾب
اﻟﻣواﻓﻘﺔ
 Tاﻟدﻻﻟﺔ
اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻌ ﺎر
ﻣرﺗﻔﻊ
4 0.000 2.13 1.28
3.28
3.17

1.14

0.000 1.22

5

ﻣرﺗﻔﻊ

3.71

1.07

0.000 4.09

2

ﻣرﺗﻔﻊ

4.05

0.87

0.000 9.22

1

ﻣرﺗﻔﻊ

3.43

1.04

0.000 3.06

3

ﻣرﺗﻔﻊ

3.53

0.83

0.000 5.33

-

ﻣرﺗﻔﻊ

ﻗﯾﻣﺔ  Tاﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ) (α≤ 0.05ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ  68ﺗﺳﺎوي 2

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن ﺳؤال اﻟدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﻣس:
ﻫﻞ ﯾوﺟد أﺛر ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ؟
ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟدول ) (9إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻔﻘرات أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ

ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ) (3.80ﺎﻧﺣراف ﻣﻌ ــﺎر ) .(0.67و ﺗﺿــﺢ ﻣﯾــﻞ ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﺣﺳــﺎﺑ ﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ـﺎﻟﻔﻘرات

ﻧﺣو اﻻرﺗﻔﺎع ،ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ،ﺣﯾث إن آراء اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻔﻘرات ﺎﻧت إﯾﺟﺎﺑ ﺔ ،ﻓﺗراوﺣت ﻫذﻩ اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت
181

أﺛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ آﻟ ﺔ ﺗﺧط ط...

ﺑﯾن ) ،(4.13 –3.58وﺟﺎءت ﻓﻘرة "ﯾ ارﻋــﻲ اﻟﻣــدﻗ ﻣﻧﻬﺟ ــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ" ،ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻓــﻲ ﺳــﻠم أوﻟو ــﺎت أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ
ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ) (4.13واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر ) ،(0.90ﻓ ﻣﺎ ﺣﺻﻠت ﻓﻘرة "ﯾراﻋﻲ اﻟﻣدﻗ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺣرﻔﺎت اﻟﻣﺎد ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــم ﺗﺣدﯾــدﻫﺎ

ﻓﻲ ﺷ ﻞ وﻣﺣﺗو أوراق اﻟﻌﻣﻞ" ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗ ﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺳﻠم أوﻟو ﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ) (3.58واﻧﺣـراف ﻣﻌ ــﺎر ﺑﻠــﻎ

ـور
) ،(0.81ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ اﻟﻌــﺎم واﻻﻧﺣ ـراف اﻟﻣﻌ ــﺎر اﻟﻌــﺎم ،وﺗﺷــﯾر ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ إﻟــﻰ اﻣــﺗﻼك أﻓــراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﺗﺻـ ًا
اﺿﺣﺎ ﺣول ﻞ ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
و ً
ﺟدول رﻗم )(9
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﻘرات )أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ(
اﻟﻔﻘرة

اﻟرﻗم

اﻷﺧذ ﻌﯾن اﻻﻋﺗ ﺎر اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣــدﻗﻘﯾن اﻟﺳــﺎ ﻘﯾن واﻻطــﻼع ﻋﻠــﻰ
أوراق اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻌﻣﯾﻞ
ﻘوم اﻟﻣدﻗ ﺑﺗوﺛﯾ ﻞ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ﻓﻲ أوراق اﻟﻌﻣﻞ
ﯾراﻋﻲ اﻟﻣدﻗ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺣرﻔﺎت اﻟﻣﺎد ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗــم ﺗﺣدﯾــدﻫﺎ ﻓــﻲ
ﺷ ﻞ وﻣﺣﺗو أوراق اﻟﻌﻣﻞ.
ﯾراﻋﻲ اﻟﻣدﻗ أﻫﻣ ﺔ أدﻟﺔ اﻟﺗدﻗﯾ اﻟﺗــﻲ ﺗــم اﻟﺣﺻــول ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓـﻲ
ﺷ ﻞ وﻣﺣﺗو أوراق اﻟﻌﻣﻞ.
ﯾراﻋﻲ اﻟﻣدﻗ ﻣﻧﻬﺟ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ.
ﺟﻣ ﻊ اﻟﻔﻘرات

1
2
3
4
5

ﻣﺳﺗو
اﻟﻣﺗوﺳط اﻻﻧﺣراف
ﻗ ﻣﺔ T
اﻟدﻻﻟﺔ
اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻌ ﺎر

ﻣﺳﺗو
اﻟﺗرﺗﯾب
اﻟﻣواﻓﻘﺔ

3.81

0.87

8.35

0.000

2

ﻣرﺗﻔﻊ

3.79

0.90

7.14

0.000

3

ﻣرﺗﻔﻊ

3.58

0.81

7.11

0.000

5

ﻣرﺗﻔﻊ

3.68

0.89

6.14

0.000

4

ﻣرﺗﻔﻊ

4.13
3.80

0.90
0.67

0.000 10.06
0.000 9.05

1
-

ﻣرﺗﻔﻊ
ﻣرﺗﻔﻊ

ﻗﯾﻣﺔ  Tاﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ) (α≤ 0.05ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ  68ﺗﺳﺎوي 2

ﺟدول رﻗم )(10
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗ ﺎر اﻟﺗوز ﻊ اﻟطﺑ ﻌﻲ
اﻟﻣﺣور

ﻋدد اﻟﻔﻘرات ﻗ ﻣﺔ  Zاﻟﻣﺣﺳو ﺔ

ﻋﻧوان اﻟﻣﺣور

اﻷول ﻣرﺣﻠﺔ ﻗﺑول ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدﻗﯾ
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺧط ط ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ
اﻟﺛﺎﻟث اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ واﻻﺧﺗ ﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠ ﺎت
اﻟ ار ﻊ إﺟراءات اﻟﺗدﻗﯾ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ واﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠ ﺔ ﻟﻸرﺻدة واﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح
اﻟﺧﺎﻣس ﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ
اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﻞ

8
5
5
5
5
28

1.066
1.090
1.216
1.148
1.126
0.939

ﻣﺳﺗو
اﻟدﻻﻟﺔ
0.206
0.185
0.104
0.144
0.158
0.342

ﻗﯾﻣﺔ ) (Zاﻟﺟدوﻟﯾﺔ ھﻲ ) (1.96ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ) ،(=0.05واﻻﺧﺗﺑﺎر ذو ﺟﺎﻧﺑﯾن ).(2- tailed

ﺛﺎﻧً ﺎ -ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗ ﺎر ﻓرﺿ ﺎت اﻟدراﺳﺔ:
اﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻷوﻟﻰ:
 :H01ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺑول ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدﻗﯾ وﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ.
ﺗﺑــﯾن اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﺿــﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟــدول رﻗــم ) ،(11أن ﻗ ﻣ ــﺔ  Fاﻟﻣﺣﺳــو ﺔ ﻫــﻲ ) ،(13.90ﻓ ﻣ ــﺎ ﺑﻠﻐــت ﻗ ﻣﺗﻬــﺎ اﻟﺟدوﻟ ــﺔ
) ،(2.51و ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘ م اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺧﺗ ﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿ ﺔ ،ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻣﺣﺳو ﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﺟدوﻟ ﺔ،
ﻟــذﻟك ﻓﺈﻧــﻪ ﯾــﺗم رﻓــض اﻟﻔرﺿـ ﺔ اﻟﻌدﻣ ــﺔ ،وﻗﺑــول اﻟﻔرﺿـ ﺔ اﻟﺑدﯾﻠــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ "ﯾوﺟــد أﺛــر ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺗﺟــﺎرة
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗﺑــول ﻣﻬﻣــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ ﻟــد اﻟﻣــدﻗ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو دﻻﻟــﺔ ) ،( ≤0.05وﻫــذا ﻣــﺎ ﺗؤ ــدﻩ ﻗ ﻣــﺔ ﻣﺳــﺗو

اﻟدﻻﻟﺔ ) ( =0.00وﻫﻲ أﻗﻞ ﻣن ﻣﺳﺗو دﻻﻟﺔ ) ،( ≤0.05ﻣﺎ ﺷﯾر اﻟﺟــدول إﻟــﻰ أن اﻟﺗ ــﺎﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﻣﺳــﺗﻘﻞ )(R2
ﻔﺳر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ) (0.485ﻣن اﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر ﻗﺑول ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدﻗﯾ .
ﺟدول رﻗم )(11
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗ ﺎر ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻣﺗﻌدد )(Multiple Regression
ﻟﻘ ﺎس أﺛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺑول ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ﻟد اﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ
اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ

ﻣﺻدر اﻟﺗ ﺎﯾن
اﻻﻧﺣدار
اﻟﺧطﺄ
اﻟﻛﻠﻲ

اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ
ﻗ ﻣﺔ R2
ﻗ ﻣﺔ β

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣر ﻌﺎت

درﺟﺎت اﻟﺣر ﺔ

ﻗ ﻣﺔ F

7.297
9.543
16.840
0.485
0.775

4
64
68

13.90

ﻣﺳﺗو اﻟدﻻﻟﺔ

0.000

اﻟﻘرار اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ

رﻓض اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﻌدﻣ ﺔ

ﻗﯾﻣﺔ  Fاﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ) (α≤0.05ﺗﺳﺎوي 2

اﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ:
 :H02ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧط ط ﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ .
ﺟدول رﻗم )(12
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗ ﺎر ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟ ﺳ ط )(Simple Regression
ﻟﻘ ﺎس أﺛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧط ط ﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ
اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ
اﻟﺗﺟﺎرة
اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ
ﻗ ﻣﺔ R2
ﻗ ﻣﺔ β

ﻣﺻدر
اﻟﺗ ﺎﯾن
اﻻﻧﺣدار
اﻟﺧطﺄ
اﻟﻛﻠﻲ

ﻣﺟﻣوع
اﻟﻣر ﻌﺎت
2.219
14.621
16.840
0.077
0.252

درﺟﺎت
اﻟﺣر ﺔ
1
67
68

ﻗ ﻣﺔ
F

5.44

ﻗ ﻣﺔ
T

2.33

ﻣﺳﺗو
اﻟدﻻﻟﺔ
0.023

اﻟﻘرار اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ
رﻓض اﻟﻔرﺿ ﺔ
اﻟﻌدﻣ ﺔ

ﻗﯾﻣﺔ  Tاﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ) (α≤ 0.05ﺗﺳﺎوي 2

ﺗﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟدول ) ،(12أن ﻗ ﻣﺔ  Tاﻟﻣﺣﺳو ﺔ ) ،(2.33ﻓ ﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻗ ﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟدوﻟ ﺔ ) ،(2و ﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻟﻘـ م اﻟﺗــﻲ ﺗــم اﻟﺗوﺻــﻞ

إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺧﺗ ﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿ ﺔ ،ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻣﺣﺳو ﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﺟدوﻟ ﺔ ،ﻟذﻟك ﯾــﺗم رﻓــض اﻟﻔرﺿـ ﺔ اﻟﻌدﻣ ــﺔ ،وﻗﺑــول اﻟﻔرﺿـ ﺔ
اﻟﺑدﯾﻠــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ "ﯾوﺟــد أﺛــر ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺧط ـ ط ﻟﻌﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو دﻻﻟــﺔ

) ،( ≤0.05وﻫــذا ﻣــﺎ ﺗؤ ــدﻩ ﻗ ﻣــﺔ ﻣﺳــﺗو اﻟدﻻﻟــﺔ ) ( =0.023وﻫــﻲ أﻗــﻞ ﻣــن ﻣﺳــﺗو دﻻﻟــﺔ ) ،( ≤0.05ﻣــﺎ ﺷــﯾر اﻟﺟــدول

إﻟﻰ أن اﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ ) (βﻔﺳر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ) (0.252ﻣن اﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧط ط ﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ .
اﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:
 :H03ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﺧﺗ ﺎرات اﻟرﻗﺎ ــﺔ واﻻﺧﺗ ــﺎرات اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠ ــﺎت
ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ .
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أﺛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ آﻟ ﺔ ﺗﺧط ط...

ﺗﺑ ــﯾن اﻟﻧﺗ ــﺎﺋﺞ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺿ ــﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟ ــدول رﻗ ــم ) ،(13أن ﻗ ﻣ ــﺔ  Tاﻟﻣﺣﺳ ــو ﺔ ﻫ ــﻲ) ،(8.69ﻓ ﻣ ــﺎ ﺑﻠﻐ ــت ﻗ ﻣﺗﻬ ــﺎ اﻟﺟدوﻟ ــﺔ )،(2

و ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘ م اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺧﺗ ﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿ ﺔ ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻣﺣﺳو ﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘ ﻣــﺔ اﻟﺟدوﻟ ــﺔ ،ﻟــذﻟك ﻓﺈﻧــﻪ ﯾــﺗم

رﻓض اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﻌدﻣ ﺔ ،وﻗﺑول اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ

اﺧﺗ ﺎرات اﻟرﻗﺎ ﺔ واﻻﺧﺗ ﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠ ﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو دﻻﻟﺔ ) ،( ≤0.05وﻫــذا ﻣــﺎ ﺗؤ ــدﻩ ﻗ ﻣــﺔ ﻣﺳــﺗو

اﻟدﻻﻟــﺔ ) ( =0.039وﻫــﻲ أﻗــﻞ ﻣــن ﻣﺳــﺗو دﻻﻟــﺔ ) ،( ≤0.05ﻣــﺎ ﺷــﯾر اﻟﺟــدول إﻟــﻰ أن اﻟﺗ ــﺎﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﻣﺳــﺗﻘﻞ )(β
ﻔﺳر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ) (0.598ﻣن اﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻧﻔﯾذ اﺧﺗ ﺎرات اﻟرﻗﺎ ﺔ واﻻﺧﺗ ﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠ ﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ .
ﺟدول رﻗم )(13
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗ ﺎر ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟ ﺳ ط ) (Simple Regressionﻟﻘ ﺎس أﺛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ
اﺧﺗ ﺎرات اﻟرﻗﺎ ﺔ واﻻﺧﺗ ﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠ ﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ

اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ
اﻟﺗﺟﺎرة
اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ
ﻗ ﻣﺔ R2
ﻗ ﻣﺔ β

ﻣﺻدر
اﻟﺗ ﺎﯾن
اﻻﻧﺣدار
اﻟﺧطﺄ
اﻟﻛﻠﻲ

ﻣﺟﻣوع
اﻟﻣر ﻌﺎت
7.695
9.145
16.840
0.429
0.598

درﺟﺎت
اﻟﺣر ﺔ
1
67
68

ﻗ ﻣﺔ
F

48.46

ﻗ ﻣﺔ
T

8.69

ﻣﺳﺗو
اﻟدﻻﻟﺔ
0.039

اﻟﻘرار اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ
رﻓض اﻟﻔرﺿ ﺔ
اﻟﻌدﻣ ﺔ

ﻗﯾﻣﺔ  Tاﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ) (α≤ 0.05ﺗﺳﺎوي 2

اﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟ ار ﻌﺔ:
 :H04ﻻ ﯾوﺟـ ــد أﺛـ ــر ذو دﻻﻟـ ــﺔ إﺣﺻـــﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺗﺟـ ــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﺗﻧﻔﯾـ ــذ إﺟ ـ ـراءات اﻟﻣراﺟﻌـ ــﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ـ ــﺔ واﻻﺧﺗ ـ ــﺎرات

اﻟﺗﻔﺻﯾﻠ ﺔ ﻟﻸرﺻدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ .

ﯾﺑﯾن ﺟدول ) ،(14أن ﻗ ﻣﺔ  Tاﻟﻣﺣﺳو ﺔ ) ،(4.76واﻟﺟدوﻟ ــﺔ ) ،(2و ﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻟﻘـ م اﻟ ُﻣﺗوﺻــﻞ إﻟﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ اﺧﺗ ــﺎر ﻫــذﻩ اﻟﻔرﺿـ ﺔ

ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻣﺣﺳو ﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﺟدوﻟ ﺔ ،ﻟذﻟك ﯾﺗم رﻓض اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﻌدﻣ ﺔ ،وﻗﺑول اﻟﺑدﯾﻠﺔ "ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة

اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ إﺟـراءات اﻟﻣ ارﺟــﻊ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ــﺔ واﻻﺧﺗ ــﺎرات اﻟﺗﻔﺻــﯾﻠ ﺔ ﻟﻸرﺻــدة ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو دﻻﻟــﺔ )≤0.05
( ،وﻫــذا ﻣــﺎ ﺗؤ ــدﻩ ﻗ ﻣــﺔ ﻣﺳــﺗو اﻟدﻻﻟــﺔ ) ( =0.048وﻫــﻲ أﻗــﻞ ﻣــن ) ،( ≤0.05ﻣــﺎ ﯾوﺿــﺢ اﻟﺟــدول أن اﻟﺗ ــﺎﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾــر

اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ ) (βﻔﺳر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ) (0.453ﻣن اﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ واﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠ ﺔ ﻟﻸرﺻدة.
ﺟدول رﻗم )(14

ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗ ﺎر ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟ ﺳ ط ﻟﻘ ﺎس أﺛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ
اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ
اﻟﺗﺟﺎرة
اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ
ﻗ ﻣﺔ R2
ﻗ ﻣﺔ β

ﻣﺻدر
اﻟﺗ ﺎﯾن
اﻻﻧﺣدار
اﻟﺧطﺄ
اﻟﻛﻠﻲ

واﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠ ﺔ ﻟﻸرﺻدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ
ﻣﺟﻣوع
اﻟﻣر ﻌﺎت
3.589
13.251
16.840
0.284
0.453

درﺟﺎت
اﻟﺣر ﺔ
1
67
68

ﻗﯾﻣﺔ  Tاﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ) (α≤ 0.05ﺗﺳﺎوي 2

184

ﻗ ﻣﺔ F

18.381

ﻗ ﻣﺔ
T

4.76

ﻣﺳﺗو
اﻟدﻻﻟﺔ
0.048

اﻟﻘرار اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ
رﻓض اﻟﻔرﺿ ﺔ
اﻟﻌدﻣ ﺔ

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

اﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ:
 :H05ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ .

ﺗﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟدول رﻗم ) ،(15أن ﻗ ﻣــﺔ  Tاﻟﻣﺣﺳــو ﺔ ﻫــﻲ ) ،(2.227ﻓ ﻣــﺎ ﺑﻠﻐــت ﻗ ﻣﺗﻬــﺎ اﻟﺟدوﻟ ــﺔ ) ،(2و ﻣﻘﺎرﻧــﺔ

اﻟﻘ م اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺧﺗ ﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿ ﺔ ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻣﺣﺳو ﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﺟدوﻟ ﺔ ،ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﯾــﺗم رﻓــض اﻟﻔرﺿـ ﺔ

اﻟﻌدﻣ ﺔ ،وﻗﺑول اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﯾوﺟد أﺛــر ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗوﺛﯾـ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ ﻋﻧــد
ﻣﺳــﺗو دﻻﻟــﺔ ) ،( ≤0.05وﻫــذا ﻣــﺎ ﺗؤ ــدﻩ ﻗ ﻣــﺔ ﻣﺳــﺗو اﻟدﻻﻟــﺔ ) ( =0.029وﻫــﻲ أﻗــﻞ ﻣــن ﻣﺳــﺗو دﻻﻟــﺔ ) ،( ≤0.05ﻣــﺎ ﺷــﯾر

اﻟﺟدول إﻟﻰ أن اﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ ) (βﻔﺳر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ) (0.263ﻣن اﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗوﺛﯾ اﻟﺗدﻗﯾ .
ﺟدول رﻗم )(15

ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗ ﺎر ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟ ﺳ ط ﻟﻘ ﺎس أﺛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺛﯾ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ
اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ
اﻟﺗﺟﺎرة
اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ
ﻗ ﻣﺔ R2
ﻗ ﻣﺔ β

ﻣﺻدر
اﻟﺗ ﺎﯾن
اﻻﻧﺣدار
اﻟﺧطﺄ
اﻟﻛﻠﻲ

ﻣﺟﻣوع
اﻟﻣر ﻌﺎت
1.108
15.732
16.840
0.069
0.263

درﺟﺎت
اﻟﺣر ﺔ
1
67
68

ﻗ ﻣﺔ
F
4.60

ﻗ ﻣﺔ
T
2.227

ﻣﺳﺗو
اﻟدﻻﻟﺔ
0.029

اﻟﻘرار اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ
رﻓض اﻟﻔرﺿ ﺔ
اﻟﻌدﻣ ﺔ

ﻗﯾﻣﺔ  Tاﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ) (α≤ 0.05ﺗﺳﺎوي 2

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ:
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺑ ﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ واﺧﺗ ﺎر ﻓرﺿ ﺎﺗﻬﺎ ،ﻣ ن ﺗﻠﺧ ص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ً
 -1ﺗﺑﯾن ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺄﺛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺑول ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدﻗﯾ أن ﻓﻘرة ﻗ ﺎم اﻟﻣدﻗ ﺎﻟﺣﺻول
ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ ﻋﺎﻟ ــﺔ وﻣﻌﻘوﻟــﺔ ﻣــن اﻟﻔﻬــم ﻟطﺑ ﻌــﺔ ﻋﻣــﻞ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ،ﺟــﺎءت ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻷوﻟــﻰ ،وﻫــذا ﻔﺳــر و ﺳــﺎﻋد اﻟﻣــدﻗ
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﺻورات أوﻟ ﺔ ﺣول اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﺣﯾث ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﺔ ،ذﻟك ﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﺗﺳــﺎﻋدﻩ ﻓــﻲ
ﺟدﯾدا أم ﻗد ًﻣﺎ.
اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻗﺑول ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدﻗﯾ ﺳواء أﻛﺎن اﻟﻌﻣﯾﻞ ً

 -2أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺎﺧﺗ ــﺎر أﺛــر اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺧطـ ط ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ أن ﻓﻘـرة ﻗ ــﺎم اﻟﻣــدﻗ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ

ﺑدراﺳﺔ وﻓﻬم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ ،ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗ ﺔ اﻷوﻟﻰ وﻫذا ﯾؤ د أن اﻟﺗﺧط ط ﻻ ﺗﻛون ﻋﻣﻼً ارﺗﺟﺎﻟًﺎ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌ س

ﻓﻬــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ ﻣﻧظﻣــﺔ ﺗﻣ ــن اﻟﻣــدﻗ ﻣــن ﺑــذل ﻋﻧﺎ ــﺔ ﻣﻬﻧ ــﺔ ﻣﻌﻘوﻟــﺔ ﺗﺳــﺎﻋدﻩ ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ ﻧظــﺎم اﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟداﺧﻠ ــﺔ ،و ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ
ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﺟوﻫرﺔ ،وذﻟك ﺳﺑب ﺛرة اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻓﻼ ﺑد ﻣن ﻗدرة واﺳﺗﻌداد اﻟﻣدﻗ .

 -3أﻛدت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺄﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠــﻰ إﺟـراء اﻻﺧﺗ ــﺎرات اﻟرﻗﺎﺑ ــﺔ واﻷﺳﺎﺳـ ﺔ ،أن اﻟﻣــدﻗ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ
ﻘوم ﺎﻟﺗﺣﻘ ﻣن ﻣد وﺟود ﺗﺣرﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻘ م اﻟﻧﻘد ﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺟﺎء ﺎﻟﻣرﺗ ﺔ اﻷوﻟــﻰ ،وﻫــذا ﯾؤ ــد ﻗــدرة اﻟﻣـدﻗ –

ﻓــﻲ ظــﻞ اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻟﻠﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ – ﻋﻠــﻰ ﺗــدﻗﯾ ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻣرﺗ طــﺔ ﺎﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷ ـﺄة
وﺗﺣدﯾد وﺟود اﻧﺣراﻓﺎت ﻣﺎﻟ ﺔ.
 -4ﺟﺎءت ﺎﻟﻣرﺗ ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻘرة ﻗ ﺎم اﻟﻣدﻗ

ﺎﻟﻘ ﺎم ﺎﺧﺗ ﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح واﻟﺗﻲ ﺗﻬــدف إﻟــﻰ اﻟﺗﺣﻘـ ﻣــن ﻣــد

ﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﺗﺻﻣ م اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ وﻓﺎﻋﻠ ﺔ ﺗﺷﻐﯾﻞ اﻟﻧظﺎم.
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أﺛر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ آﻟ ﺔ ﺗﺧط ط...

 -5ﺗﺑــﯾن أن ﻗ ــﺎم اﻟﻣــدﻗ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﺑوﺿــﻊ ﻣﻧﻬﺟ ــﺔ ﻟﻠﺗــدﻗﯾ ﺗﺳــﺗﺧدم ﻓــﻲ ظــﻞ اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ﺳــﻬﻞ ﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗوﺛﯾـ ﻋﻣﻠ ــﺔ
اﻟﺗدﻗﯾ ﻣن ﺣﯾث إﻋداد أو ﺣﻔظ أو ﺷ ﻞ وﻣﺣﺗو أوراق اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ.

اﻟﺗوﺻ ﺎت :ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗوﺻﻞ إﻟ ﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ،ﺗوﺻﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -1إﺟ ـراء ﻣز ــد ﻣــن اﻷ ﺣــﺎث ٕوادﺧــﺎل ﻣﺗﻐﯾ ـرات أﺧــر ﻟــم ﺗﺗطــرق ﻟﻬــﺎ اﻟد ارﺳــﺔ واﻟﺗوﺳــﻊ ﻓــﻲ ﺣﺟــم اﻟﻌﯾﻧــﺔ ،أو اﺧــﺗﻼف ﻗطــﺎع
اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ،أو اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــدﻣﻲ ،أو ﻗطــﺎع اﻻﺗﺻــﺎﻻت ﻟﻠوﻗــوف ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻌو ﺎت واﻟﻣﻌوﻗــﺎت واﻵﺛــﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻋــن اﻟﺗﺟــﺎرة

اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗدﻗﯾ .

 -2اﻟﺗﺄﻛﯾــد ﻋﻠــﻰ ﻣواﻛ ــﺔ ﺳــرﻋﺔ اﻟﺗطــورات اﻟﺣﺎﺻــﻠﺔ ﻓــﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻲ ﺗطﺑ ﻘــﺎت اﻟﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ
ودﯾﻧﺎﻣ ﯾﺗﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ

ﺎﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺄﺳ س اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﻠﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ،ﻟــذﻟك ﻻ

ﺑد ﻣن ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣدﻗﻘﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑدورات ﺗدرﺑ ﺔ ﻟﺗﻌزز ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻗﯾ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ.
 -3اﻟﺗﻔﺎﻋ ــﻞ واﻟﺗﺷ ــﺎرك ﺑ ــﯾن اﻟﻣ ــدﻗﻘﯾن واﻷﻛ ــﺎد ﻣﯾﯾن واﻟﺟﻬ ــﺎت اﻟﻣﻧظﻣ ــﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧ ــﺔ ﺳ ــن ﺗﺷ ــرﻌﺎت وأﻧظﻣ ــﺔ وﻗـ ـواﻧﯾن ﻟﻠﺗوﺻ ــﻞ إﻟ ــﻰ
ﺗﺻورات ﻋﻠﻣ ﺔ واﺿﺣﺔ ،وأﺳس ﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ وآﻟ ﺔ ﻋﻣﻞ اﻟﺗﺧط ط ،ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣد ﺎت واﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ.
 -4ﺑذل اﻟﻌﻧﺎ ﺔ اﻟﻣﻬﻧ ﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ أﻫداف اﻟﺗدﻗﯾ

ﺄﻗﻞ ﻣــﺎ ﻣ ــن ﻣــن ﻠﻔــﺔ وﺟﻬــد ووﻗــت ،ﻟــذﻟك ﺗوﺻــﻲ اﻟدراﺳــﺔ إدارات ﻣ ﺎﺗــب

اﻟﺗــدﻗﯾ ﺑرﻓــﻊ ﻔﺎءﺗﻬــﺎ ﻋــن طر ـ ﺗزو ــد اﻟﻣــدﻗﻘﯾن ﺄﺣــدث اﻟﺑـراﻣﺞ واﻷﺟﻬـزة واﻷﻧظﻣــﺔ واﻟﺑـراﻣﺞ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑ ﺔ ،وﺗﻘــد م اﻟﺣـواﻓز

اﻟﻣﺎد ﺔ ﻟﻬم ،ﻟ وﻧوا أﻛﺛر اﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ.
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The Effect of E-Commerce on the Audit Planning and Documentation
On the External Auditors in Jordan: An Empirical Study
Dr. Husni AL-Shattarat
Assistant Professor
Zarka University
Hashemite Kingdom of Jordan
ABSTRACT
The main objective of this study to investigate the effect of E-Commerce on the
planning and documentation of the audit process in the Jordanian audit firms, to
identify the actions carried out by the external auditor for the organization, planning
and documentation of the audit process.
the formulation of the main hypotheses in the light of the problem of the study,
and achieve the objectives of the study were preparing a questionnaire for this purpose
and distributed to a sample of the external auditors, the Jordanians and the 120 auditor
has reached valid questionnaires for the analysis of 84 questionnaire out of 100
questionnaire has been retrieved, as has the use of some indicators and statistical
methods available statistical software packages in social Sciences statistical Package
for Social Sciences - (SPSS).
Overall, the results show that the auditor is able to audit all financial transactions
and documents associated with the commercial transactions of the facility and
determine the presence of financial distractions, and the establishment of the external
auditor develop audit methodology used to facilitate the documentation of the audit
process in terms of preparation, save, or form and content of the process worksheets
own external auditor.
This study recommended the need for collective participation among auditors on
the one hand and academics on the other hand in order to develop scientific
visualizations and methodology to meet the challenges arising from e-commerce.
Key word: E-Commerce, Audit Planning and Documentation
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دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾﻞ إدارة اﻻﺑﺗﻛﺎر وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ:
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛ ﻣ ﺎﺋ ﺔ

ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ ﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋ ﺔ

*

د .ﺧﺎﻟد ﻣﻧﺻور اﻟﺷﻌﯾﺑﻲ

أﺳﺗﺎذ ﻣﺷﺎرك  -ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل

ﻋﻣﯾد ﻠ ﺔ اﻷﻋﻣﺎل  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزز
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ

ﻣﻠﺧص:
ﯾﻬدف ﻫذا اﻟ ﺣث إﻟﻰ دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾﻞ إدارة اﻻﺑﺗﻛــﺎر وﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷداء اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻــﺎﻧﻊ .وﻗــد ﺷــﺎرك ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ
ﻣﺧﺗﻠــﻒ أﺣﺟﺎﻣﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧــﺎط اﻟرﺋ ﺳـﺔ اﻟﺛﻼﺛــﺔ ،وﻫــﻲ ﻣ ــﺔ اﻟﻣ رﻣــﺔ،

ﻣﺻﻧﻌﺎ ﻣن ﻗطﺎع اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﻛ ﻣ ﺎﺋ ــﺔ اﻟﺳــﻌود
278
ً
واﻟرﺎض ،واﻟﺷرﻗ ﺔ .و ﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻟــﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋ ــﺔ ) ،Structural Equation Modeling (SEMووﺟــد اﻟ ﺎﺣــث أن
 %80ﺗﻘر ًﺎ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻧﻊ وﺷر ﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﺑﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠﻊ ،وﺣواﻟﻲ
 %4ﻓﻘــط ﺗﺷــﺎرك ﻣﺻــﺎﻧﻊ وﺷــر ﺎت ﺧﺎرﺟ ــﺔ ،ﺑﯾﻧﻣــﺎ وﺟــد أن  %11.15ﻓﻘــط ﺗﻘــوم ﻌﻣﻠ ــﺔ اﺑﺗﻛــﺎر اﻟﺳــﻠﻊ ﻣﻧﻔــردة .وﻣــن اﻟﺟﺎﻧــب
اﻵﺧــر ،اﺗﺿــﺢ أن  % 6.12ﻣــن ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﻟ ـ س ﻟــدﯾﻬﺎ أ ﻧﺷــﺎ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﺑﺗﻛــﺎر اﻟﺳــﻠﻊ .وأﺷــﺎرت اﻟد ارﺳــﺔ إﻟــﻰ أﻫــم
اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟداﺧﻠ ــﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺑﺗﻛــﺎر ،وﻣﻧﻬــﺎ ﺗﻛﺛﯾــﻒ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟ ﺣــث واﻟﺗطــو ر ،وﺗﻘﻧ ــﺔ اﻟﻣﻧــﺗﺞ ﻋﻠــﻰ
اﻟﺗواﻟﻲ .وﻗد ﺗوﺻﻞ اﻟ ﺎﺣث إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ إﯾﺟﺎﺑ ﺔ ﺑﯾن إدارة اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ.
اﻟﻛﻠﻣـ ــﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣ ـــﺔ :اﻻﺑﺗﻛـــﺎر ،اﻷداء اﻟﻣـ ــﺎﻟﻲ ،اﻟﻌواﻣـــﻞ اﻟداﺧﻠ ـ ــﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ـــﺔ ،ﻗطـ ــﺎع اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت اﻟﻛ ﻣ ﺎﺋ ـــﺔ اﻟﺳـ ــﻌود ،
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋ ﺔ.

ﻣﻘدﻣــﺔ:
ﻌﺗﺑــر اﻻﺑﺗﻛــﺎر اﻟﻣﺣــرك اﻟـرﺋ س ﻟﻠﻧﻣــو ﻓــﻲ اﻟﺷــر ﺎت ﻓﻬــو اﻟﻣﻔﺗــﺎح اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﻟﻧﺟــﺎح اﻟﺷــر ﺎت )،(D'Este et. al., 2010
وذﻟــك ﻷﻧــﻪ ﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﺳــﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟ ــﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳ ــﺔ وﺣــدوث اﻻﺳــﺗداﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ ) .(Cordeiro and Vieira, 2012وﻗــد
اﺟﺗ ـ ــذب ﻣوﺿ ـ ــوع اﻻﺑﺗﻛ ـ ــﺎر ﻋﻠﻣ ـ ــﺎء اﻹدارة ﻣﻧ ـ ــذ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷ ـ ــﺎت اﻟﺗ ـ ــﻲ طرﺣﻬ ـ ــﺎ ﻋ ـ ــﺎﻟم اﻻﻗﺗﺻ ـ ــﺎد اﻷﻟﻣ ـ ــﺎﻧﻲ واﻟﺳ ﺎﺳ ـ ــﻲ اﻟﻣﺷ ـ ــﻬور
 Schumpeterﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،1934ﺣﯾــث ذ ــر أن اﺳــﺗﻣرار ﻧﺷــﺎ اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﻫــو اﻟﻣﺻــدر اﻟ ـرﺋ س ﻟﻧﺟــﺎح اﻟﺷــر ﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــد
اﻟطو ﻞ ) .(Rosenbusch et. al., 2011; Schumpeter, 1934وﻗد وﺻﻒ أﺣد اﻟﻛﺗﺎب ذﻟك ﻘوﻟﻪ إﻧﻬــﺎ ﺣــرب " :اﺑﺗﻛــر
أو ﻣــت "” .(Cooper, 2005: 5) ”It is a war: Innovate or dieوﺣﺎﻟًـﺎ ﯾؤ ــد ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻋﻠﻣــﺎء اﻹدارة ﻓــﻲ ﻗــوﻟﻬم إن
ـر ﻻرﺗﻔــﺎع
اﻟﺷر ﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﺗﺿﻊ ﺷر ﺎﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﺧطــر ﺑﯾــر ) .(Kotler, 2003و ــر اﻟـ ﻌض أﻧــﻪ ﻧظـ ًا
* ﺗم ﺗﺳﻠم اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر  ،2015وُﻗﺑﻞ ﻟﻠﻧﺷر ﻓﻲ د ﺳﻣﺑر .2015
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دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ إدارة اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ...

ﻣﺳﺗو اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻗﺻر دورة ﺣ ﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ ،ﻓﺈن اﻧﺧ ار اﻟﺷر ﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻌﺗﺑــر أﻛﺛــر أﻫﻣ ــﺔ ﻣــن أ وﻗــت ﻣﺿــﻰ.

وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﻟ س ﻣﺳﺗﻐرًﺎ أن ون اﻻﺑﺗﻛﺎر أﺣد اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ) (Requisite Objectiveﻟﺗﺣﻘﯾ اﻷﻫــداف ﻟﺟﻣ ــﻊ
اﻟﺷر ﺎت ).(Artz et. al., 2010; Lipit, 2006

واﻻﺑﺗﻛــﺎر ﻋﻣﻠ ــﺔ ﻣﺳــﺗﻣرة ﯾــﺗم ﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ ﻋــن طر ـ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣــدﺧﻼت ﻣﺛــﻞ اﻟ ﺣــث واﻟﺗطــو ر واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ واﻟﺗﻔﺎﻋــﻞ ﻣــﻊ
اﻟﺷــر ﺎت واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻷﺧــر  .وﻣــن ﻣؤﺷـرات اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﺗﻘــد م اﻟﺷــر ﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت  /ﺧــدﻣﺎت  /ﻋﻣﻠ ــﺎت ﺟدﯾــدة أو ﺗﻌــد ﻼت ﺟذر ــﺔ
ـر
ﻓ ــﻲ ﻣﻧﺗﺟ ــﺎت  /ﻋﻣﻠ ــﺎت ﻗﺎﺋﻣ ــﺔ ) .(Alili , 2014وﻟـ ـ س ــﻞ اﻟﺷ ــر ﺎت ﻋﻠ ــﻰ اﺳ ــﺗﻌداد ﻟﻼﻧﺧـ ـ ار ﻓ ــﻲ ﻧﺷ ــﺎ اﻻﺑﺗﻛ ــﺎر ﻧظ ـ ًا
ﻟﻠﺻــﻌو ﺎت أو اﻟﻣﺗطﻠ ــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ اﻟﺷــر ﺎت ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل ) .(D'Este et. al., 2010وﺗﺷــﯾر اﻟد ارﺳــﺎت إﻟــﻰ أن اﻻﺑﺗﻛــﺎر
ﻣ ــن أن ﺣــدث ﻓــﻲ ﺟﻣ ــﻊ أﺣﺟــﺎم اﻟﺷــر ﺎت ،وﻟﻛــن اﻟﺷــر ﺎت اﻟﻛﺑﯾـرة ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺎﻟﺻــﻐﯾرة ﺗﻣﯾــﻞ إﻟــﻰ اﻟﻘ ــﺎم ﺑﻧﺷــﺎ أﻛﺑــر ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل

اﻻﺑﺗﻛﺎرً ،ا
ﻧظر ﻟﺗواﻓر اﻹﻣ ﺎﻧ ﺎت ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺷر ﺎت اﻟﻣﺑﺗﻛـرة ﺗﻛــون ذات أداء أﻓﺿــﻞ ﻣــن اﻟﺷــر ﺎت اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﺑﺗﻛــر
).(Damanpour; 1992 Chudnovsky and López, 2002; Raymond and St-Pierre, 2010 ; Alili, 2014

ﻟذا ﯾﺗﻣﺛﻞ اﻟﻬدف اﻟرﺋ س ﻟﻬذا اﻟ ﺣث ﻓﻲ دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾﻞ إدارة اﻻﺑﺗﻛﺎر وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ.

ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟ ﺣث:
إن ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻫﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣرﺗ طﺔ ﻞ أرﺟﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وﺗﻛون ﻣﻧطﻠًﻘـﺎ ﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت ﻫﺎدﻓــﺔ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫــﺎ اﻹدارة اﻟﻌﻠ ــﺎ.

ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﺗﺳــﻌﻰ إﻟــﻰ اﻻﺑﺗﻛــﺎر واﻟﺗﺟدﯾــد ،وﻫــو ﺧ ــﺎر اﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣـرﺗ ط ﺎﻟﻘــدرات اﻟﺿــرورﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻬــذا اﻻﺗﺟــﺎﻩ .إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ذﻟــك

ﯾﺗﺄﺛر اﻻﺑﺗﻛﺎر ﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ واﻟداﺧﻠ ــﺔ ،و ﺣﺟــم اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ،وﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم اﻟﺗﺄﻛــد اﻟﺑﯾﺋــﻲ .ﻓﺎﻻﺑﺗﻛــﺎر ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻣ ــن ﻣﻼﺣظﺗــﻪ ﻣــن
ﺧﻼل ﺗﺷﺧ ص ﻋدد ﻣن اﻟظواﻫر ﺳﻌﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ اﺑﺗﻛــﺎر ﻣﻧﺗﺟــﺎت وﻋﻣﻠ ــﺎت ﺟدﯾــدة ،ﻣــﺎ ﻧﺟــد اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻻﺑﺗﻛﺎر ــﺔ ﺗﺗﺟــﻪ إﻟــﻰ
ﺗﻌزز اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ﺗﺷ ﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺟودة وﻣر زﻫﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ).(Sethi,2000; Ettlie, 1983
وﺗﺷﯾر اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ إﻟــﻰ أن اﻟﺷــر ﺎت ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻛﺛــﻒ ﺟﻬودﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟ ﺣــث واﻟﺗطــو ر وﻧﺷــﺎ اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﺗﻛﺗﺷــﻒ

ﻋﻘ ﺎت أﻛﺛــر ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻻﺑﺗﻛــﺎر ) .(D'Este et. al., 2008وﻓــﻲ د ارﺳــﺔ إ طﺎﻟ ــﺔ ﺗﺳــﺄل ﻓر ـ اﻟ ﺣــث ﻋﻣــﺎ إذا ﺎﻧــت ﻋﻘ ــﺎت
ﻧﺷــﺎ اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﺗﺗﻔــﺎوت ﺣﺳــب ﻧوﻋ ــﺔ اﻟﺷــر ﺎت )ٕ ،(Iammarino et. al., 2007وان ﻫﻧــﺎك ﻋواﻣــﻞ داﺧﻠ ــﺔ وﺧﺎرﺟ ــﺔ ﺗــؤﺛر
ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻻﺑﺗﻛﺎر ﺷ ﻞ ﻋﺎم ﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ﻟﻠﺷــر ﺎت وأداﺋﻬــﺎ ،إﻻ أﻧــﻪ
ﻟــم ﯾــﺗم دﻋــم ﻫــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺷـ ﻞ واﺿــﺢ ﻋــن طر ـ اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﻣﯾداﻧ ــﺔ ) .(Hashi and Stojčić ,2013وﻓــﻲ د ارﺳــﺔ ﻓــﻲ

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﺟد أن  %37ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟ س ﻟدﯾﻬم أ ﻧﺷﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺑﺗﻛﺎر ).(D'Este et. al., 2008

وﻓــﻲ د ارﺳــﺎت ﻣﺗﻌــددة وﺟــد أن اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﻌﺗﺑــر اﻟﻣﺳــﺎﻫم اﻟ ـرﺋ س ﻓــﻲ ﻧﺟــﺎح اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ واﻟﺧــدﻣﺎت
ﻟﻠﺷــر ﺎت اﻟﺻــﻐﯾرة واﻟﻛﺑﯾـرة ) .(Alili, 2014 ; Atalay et. al., 2013وﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻧــب اﻵﺧــر ،أظﻬــرت ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟد ارﺳــﺎت
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗ ﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع )(Oke, 2007; Hine and Ryan ,1999
وﻋﻠ ﻪ ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟ ﺣث ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﻋﺎدة اﺧﺗ ﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إدارة اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ ،ﻟﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣــن
أﻫﻣ ﺔ ﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟ ﺔ واﻟﺗﻣﯾز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﺣداث ﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟ ﺣث:
ﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾـ ـ ـ ـ ــﺔ:
 -1ﻣﺎﻫﻲ اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﺑﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛ ﻣ ﺎﺋ ﺔ؟
 -2ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟداﺧﻠ ﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛ ﻣ ﺎﺋ ﺔ؟
 -3ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛ ﻣ ﺎﺋ ﺔ؟

 -4ﻫﻞ ﺗﺳﺗﻠزم ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ ﻞ ﻣن اﻟﺗﺳو  ،واﻟﺗـﺷﻐﯾﻞ ،واﻟﺗﻧظ م ،واﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟ ﺔ اﻟﺟدﯾدة؟
 -5ﻣﺎ ﻫو ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ؟

أﻫﻣ ﺔ اﻟ ﺣث:
ﻌﺗﺑر ﻣوﺿوع اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدء ﺗداوﻟﻬﺎ ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﻋﺎم 1934م ﻣن ﻗﺑﻞ
 .Schumpeterوﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗوﺿ ﺢ ﻷﻫﻣ ﺔ ﻫذا اﻟ ﺣث:


ﻌد ﻣن اﻟ ﺣوث اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ إدارة اﻻﺑﺗﻛﺎر وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﺷر ﺎت.



ﺣﻔــز ﻣﺳــﺋوﻟﻲ اﻟﻣﺻــﺎﻧﻊ ﻋﻠــﻰ ﻣ ارﻋــﺎة اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟداﺧﻠ ــﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ اﻟﻣــؤﺛرة ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﻟﺗﺣﻘﯾـ ﻋﺎﺋــد ﻣــﺎﻟﻲ
ﻣﺗزاﯾد.

 ﺗﻛﺛﯾــﻒ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟ ﺣــث واﻟﺗطــو ر ﻐــرض ﺗﻐﯾﯾــر اﻟﻬ ﺎﻛــﻞ اﻟﺗﻘﻠﯾد ــﺔ ﻟﻠﺷــر ﺎت ،و ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﻘــد م ﺳــﻠﻊ ﺟدﯾــدة ﻣــن ﺷــﺄﻧﻬﺎ
ﺗﺣﺳﯾن اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺷر ﺎت.
 اﻻﻧﺗﻘــﺎل ﻣــن اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺗﻘﻠﯾــد إﻟــﻰ اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﻋــن طر ـ اﻛﺗﺳــﺎب ﻣﻬــﺎرات ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﺗﻣ ــن اﻟﺷــر ﺎت ﻣــن
ﺗﺣﺳﯾن أداﺋﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
 ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟ ﺔ وزﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺑﺗﻛﺎر ،وذﻟك ﻟﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎح اﻟﺷر ﺎت.
 ﯾﺗوﻗﻊ اﻟ ﺎﺣث ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧ ﺔ أن ﯾﺛﯾر اﻟداﻓﻊ ﻟد اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ إﺟراء ﻣزد ﻣن اﻷ ﺣــﺎث ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل
اﻻﺑﺗﻛﺎر ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ.

أﻫداف اﻟ ﺣث:
ﺗﺗﻣﺛﻞ أﻫداف ﻫذا اﻟ ﺣث ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟﯾ ــﺔ:
 -1ﻣﻌرﻓﺔ اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﺑﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛ ﻣ ﺎﺋ ﺔ.
 -2ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟداﺧﻠ ﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛ ﻣ ﺎﺋ ﺔ.

 -3ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛ ﻣ ﺎﺋ ﺔ.

 -4ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــﺎ إذا ﺎﻧــت ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﺗﺳــﺗﻠزم ﺗﻐﯾﯾ ـرات ﻋﻠــﻰ أﻧﺷــطﺔ ــﻞ ﻣــن اﻟﺗﺳــو  ،واﻟﺗ ــﺷﻐﯾﻞ ،واﻟﺗﻧظ ـ م ،واﻟﻌﻣﻠ ــﺎت
اﻹﻧﺗﺎﺟ ﺔ اﻟﺟدﯾدة.
 -5ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﻧﻊ.
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دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ إدارة اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ...

ﺗﺻﻣ م اﻟ ﺣث:
ﺷﺗﻣﻞ ﺗﺻﻣ م اﻟ ﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟﯾ ـ ــﺔ:

ﻣﻧﻬﺞ اﻟ ﺣث:
ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﻠو ﯾن ،ﯾﺗﻣﺛﻞ اﻷول ﻓــﻲ اﻷﺳــﻠوب اﻟﻧظــر اﻟــذ ﯾﻠﻘــﻲ

اﻟﺿــوء ﻋﻠــﻰ واﻗــﻊ وطﺑ ﻌــﺔ اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ ،وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل اﻻطــﻼع ﻋﻠــﻰ اﻟﻛﺗــب واﻟــدورﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ
واﻟدراﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع.
و ﺷ ــﻣﻞ اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ اﻷﺳ ــﻠوب اﻟﻣﯾ ــداﻧﻲ اﻟ ــذ

ﻌ ــد اﻟر ﯾـ ـزة اﻷﺳﺎﺳـ ـ ﺔ ﻟﻬ ــذﻩ اﻟد ارﺳ ــﺔ ،ﺣﯾ ــث ﺗ ــم اﺳ ــﺗﺧدام ﻗﺎﺋﻣـ ـﺔ اﻻﺳﺗﻘﺻ ــﺎء

ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠو ﺔ.

ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ﺣث:
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ﺣث اﻟﺧﺎص ﺑﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﻗطﺎع اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﻛ ﻣ ﺎﺋ ــﺔ وﻫــو أﺣــد ﺛﻣﺎﻧ ــﺔ ﻗطﺎﻋــﺎت رﺋ ﺳـﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ

اﻟﺳﻌود اﻟﺧﺎص )و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ .(2014 ،وﻗد ﺗم اﺧﺗ ﺎر ﻗطﺎع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛ ﻣ ﺎﺋ ﺔ ﻟﺳﺑﺑﯾن ،أﺣــدﻫﻣﺎ :أﻫﻣﯾﺗــﻪ ﻟﻼﻗﺗﺻــﺎد
اﻟوطﻧﻲ ،ﻓﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ ﺗﺗرﻊ ﻋﻠﻰ أﻛﺑر اﺣﺗ ﺎطﻲ ﻧﻔطﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺻــﻞ إﻟــﻰ  265.9ﻣﻠ ــﺎر ﺑرﻣﯾــﻞ ،وﻫــﻲ إﺣــد دول

ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺷرن )) (G20اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻧﻔطــﻲ اﻟﺳو ﺳــر  ،(2012 ،وﺛﺎﻧﯾﻬﻣــﺎ :إن ﻫــذا اﻟﻘطــﺎع ﻫــو اﻷﻛﺛــر ﺗطــو اًر و ﺳــﺗﺧدم ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ

ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻗد ﺗﻣ ﻧﻪ ﻣن اﺑﺗﻛﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة .وﻗد ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻣو ﻞ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛ ﻣ ﺎﺋ ﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟ ﻼﺳــﺗ ﺔ ﺣﺗــﻰ

ﻣﺑﻠﻐـﺎ وﻗــدرﻩ  456ﻣﻠ ــﺎر ر ــﺎل .وﻫــذا ﺷـ ﻞ  % 45.91ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﺗﻣو ــﻞ ﻟﻠﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻧﻬﺎ ــﺔ ﻋــﺎم ً 2014

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ .ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧ ﺔ ﻧﻔﺳــﻬﺎ

674
ﻣﺻﻧﻌﺎ ،وﻫذا ﻣﺛﻞ  % 9.81ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ )و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.(2014 ،
ً

و ﺗﻣﯾز ﻗطﺎع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛ ﻣ ﺎﺋ ﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻌر ــﺔ اﻟﺳــﻌود ﺔ ﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻣﺗﻌــددة ،ﻣﻧﻬــﺎ اﻟ ﻼﺳــﺗ ك ،اﻷﺳــﻣدة ،اﻟﺑﺗرو ﻣﺎو ــﺎت،

اﻟزوت اﻟﻣﻌدﻧ ﺔ ،اﻻﺿﺎﻓﺎت اﻟﺑﺗروﻟ ﺔ ،وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣواﺻﻼت ،اﻟدﻫﺎﻧﺎت ،اﻻدو ﺔ ،اﻷﺟﻬزة اﻟﻛﻬرﺎﺋ ﺔ واﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ واﻟﻣﻼ س.

وﺗﺗر ــز اﻟﺻ ــﻧﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳــ ﺔ ﻟﻠﺑﺗرو ﻣﺎو ــﺎت ﻓــﻲ ﻣدﯾﻧ ــﺔ اﻟﺟﺑﯾ ــﻞ اﻟﺻ ــﻧﺎﻋ ﺔ ﺎﻟﻣﻧطﻘ ــﺔ اﻟﺷــرﻗ ﺔ ،وﻣدﯾﻧ ــﺔ ﯾﻧ ــﻊ اﻟﺻ ــﻧﺎﻋ ﺔ ﺎﻟﻣﻧطﻘ ــﺔ
اﻟﻐر ــﺔ ،وﺗﺑﻠــﻎ ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﺑﺗرو ﻣﺎو ــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻘــوﻣﻲ اﻟﺳــﻌود  % 8ﻟﻠﺻــﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛ ﻣﺎﺋ ــﺔ %65 ،ﻟﻠﺻــﻧﺎﻋﺎت اﻟﺑﺗروﻟ ــﺔ،
وﺗﻐط ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟ ــﺎت  %70ﻣ ــن اﺳ ــﺗﻬﻼك ﺳ ــوق دول ﻣﺟﻠ ــس اﻟﺗﻌ ــﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟ ــﻲ .وﺗﻧﺗﺷ ــر ﻘ ــﺔ اﻟﺻ ــﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛ ﻣ ﺎﺋ ــﺔ اﻷﺧ ــر ﻣﺛ ــﻞ

اﻟ ﻼﺳﺗ ك وﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷ ةر ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ )اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ واﻟﺗﻌدﯾن.(2015 ،

ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث:
ﺗـﺗﻣﺛﻞ ﻋﯾﻧــﺔ اﻟ ﺣــث ﻣــن اﻟﻣﺻــﺎﻧﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻗطــﺎع اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﻛ ﻣ ﺎﺋ ــﺔ اﻟﺳــﻌود

ﻣﺧﺗﻠــﻒ أﺣﺟﺎﻣﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧــﺎط اﻟرﺋ ﺳـﺔ

اﻟﺛﻼﺛﺔ وﻫﻲ ﻣ ﺔ اﻟﻣ رﻣﺔ ،واﻟرﺎض ،واﻟﺷرﻗ ﺔ )ﻣﺳﺢ ﺷﺎﻣﻞ( .وﻗد ﺗم اﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﻧﺎط اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻟﺛﻼث ﻟﺳﺑﺑﯾن ،أﺣدﻫﻣﺎ :إﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗو
ﻋﻠﻰ  %89.91ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺻﺎﻧﻊ ﻗطــﺎع اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﻛ ﻣ ﺎﺋ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻌر ــﺔ اﻟﺳــﻌود ﺔ )و ازرة اﻟﺗﺟــﺎرة واﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ،(2014 ،
وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ :ﻟﺗﺧﻔ ض ﻣﺛﻠث اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ )اﻟﺟﻬد واﻟوﻗت واﻟﻣﺎل( .وﻗد ﺗــم اﺧﺗ ــﺎر اﻟﻣﺻــﺎﻧﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧــﺎط اﻟرﺋ ﺳـﺔ اﻟــﺛﻼث ﻣﺧﺗﻠــﻒ
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

أﺣﺟﺎﻣﻬﺎ ﻷن اﺑﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠﻊ ﻗد ﯾﺗم ﻓﻲ أ ﺣﺟــم ﻣــن اﻟﻣﺻــﺎﻧﻊ ،وﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﺑــدون ﺷــك ﺗﺗطﻠــب إﻣ ﺎﻧ ــﺎت ﻋﺎﻟ ــﺔ .وﻣــن ﺧــﻼل

دﻟﯾﻞ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻟﻌﺎم 2013م ،اﺗﺿﺢ أن ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث ﻫﻲ  606ﻣﺻــﺎﻧﻊ ،وﻫــذا ﺷـ ﻞ  %89.91ﻣــﺎ ذ ــر ﺳــﺎ ﻘﺎً .و وﺿــﺢ

ﺟــدول رﻗــم ) (1اﻟﻌﯾﻧــﺔ اﻟﻔﻌﻠ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺷــﺎر ت ﻓــﻲ اﻟد ارﺳــﺔ ﻌــد اﺳــﺗ ﻌﺎد اﻻﺳــﺗﺑ ﺎﻧﺎت ﻏﯾــر اﻟﻣ ﺗﻣﻠــﺔ وﻋــددﻫﺎ  ،14وﻗــد ﺑﻠﻐــت 278

ـﻧﻌﺎ ،وﻫــذا ﻣﺛــﻞ ﻣﻌــدل اﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﻗــدرﻩ  ،% 45.87و ﻌﺗﺑــر ﺟﯾــداً ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﻣﯾداﻧ ــﺔ .و ﻣ ــن ان ﻌــز اﻟﺳــﺑب ﻓــﻲ
ﻣﺻـ ً
اﻧﺧﻔــﺎض ﻣﻌــدل اﻻﺳــﺗﺟﺎ ﺔ إﻟــﻰ ﻋــدة أﺳـ ﺎب ﻣﻧﻬــﺎ اﻧﺷــﻐﺎل اﻟﻣﺳــﺋوﻟﯾن ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺻــﺎﻧﻊ ﻓــﻲ اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﯾوﻣ ــﺔ ،وﻋــدم اﻟرﻏ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺗﻌﺎون .وﻗد ﺎﻧت اﻟﺷرﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ ﻣدراء اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ.
ﺟدول رﻗم )(1
ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث اﻟﻣﺧطط واﻟﻔﻌﻠﻲ
اﻟﺑـــﯾــﺎن
ﻗطﺎع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛ ﻣ ﺎﺋ ﺔ

ﻋدد اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ

%

674

9.81

اﻟﻣﺧطط
606

اﻟﻌﯾﻧـــــﺔ

اﻟﻔﻌﻠﻲ
278

%
45.87

أداة ﺟﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت:
ﻟﻘد ﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬــذﻩ اﻟد ارﺳ ــﺔ ﻋــن طر ـ ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﺳﺗﻘﺻــﺎء اﻟ ﺗروﻧ ــﺔ ﻟﻠﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت اﻟﻣطﻠو ــﺔ.

وﺗﻌــد ﻗـﺎﺋـﻣ ــﺔ اﻻﺳــﺗﺑﯾ ــﺎن أداة ﻣﻼﺋﻣــﺔ ﻟﻬ ــذا اﻟﻧ ــوع ﻣــن اﻟد ارﺳـ ـ ــﺔ إﻟﻛﺗروﻧ ــﺔ ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﺧﻔــﻲ ﺷﺧﺻ ـ ﺔ اﻟﻣﺷــﺎر ﯾن ﻓــﻲ اﻟد ارﺳـ ـ ــﺔ ،ﻣﻣــﺎ

ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾـﻪ إﻋطﺎؤﻫم اﻟﺣرﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺎ ﺔ .وﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ،ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت ﯾﺗـ ﺢ اﻟﻔرﺻــﺔ
ﻟﻠ ﺎﺣث ﻓﻲ اﺳـﺗﺧدام ﻌض اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋـﯾـﺔ ﻟـﺗﺣﻘـﯾ أﻫـداف اﻟـد ارﺳـﺔ )اﻟﻘﺣطﺎﻧﻲ وآﺧرون.(1925،

ﺗﺻـﻣ م ﻗﺎﺋـــﻣﺔ اﻻﺳﺗﺑﯾــﺎن:
ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﺗــم ﺗطــو ر ﻗﺎﺋﻣ ـﺔ اﻻﺳــﺗﺑ ﺎن ﻣــن ﺧــﻼل ﻣراﺟﻌــﺔ اﻹطــﺎر اﻟﻧظــر واﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ .وﺗﺗﻛــون ﻗﺎﺋﻣــﺔ
اﻻﺳــﺗﺑ ﺎن ﻣــن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷﺳــﺋﻠﺔ ﻣدرﺟــﺔ ﻓــﻲ أر ﻌــﺔ أﺟ ـزاء رﺋ ﺳ ـﺔ .ﺷ ــﺗﻣﻞ اﻟﺟــزء اﻷول ﻣــن ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻻﺳ ــﺗﺑ ﺎن ﻋﻠــﻰ ﺛﻼﺛــﺔ
أﺳﺋﻠﺔ ﺗﻌرﻔ ﺔ ﻋن ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟدراﺳﺔ وﻫﻲ :ﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﻣﺻﻧﻊ ،وﻋــدد ﺳــﻧوات اﻟﺗﺷــﻐﯾﻞ ،وﻋــدد اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت .و ﺿــم اﻟﺟــزء اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬــﺎ
أﺳﺋﻠﺔ ﺗﺷﻣﻞ :اﻟﻣﺷﺎر ﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر ) 4ﻋ ﺎرات( ،وﻣﺗطﻠ ﺎت اﻻﺑﺗﻛﺎر ) 4ﻋ ﺎرات( )،(Statistics Canada,2012

وﺗرﺗﯾ ــب اﻟﻌواﻣ ــﻞ اﻟداﺧﻠ ــﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺳ ــﺎﻫم ﻓ ــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺑﺗـ ـ ـ ﺎر وﻓ ًﻘـ ـ ﺎ ﻷﻫﻣﯾﺗﻬ ــﺎ ) 8 ،13ﻋ ــﺎرة ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗـ ـواﻟﻲ(
) .(Warren and Susman, 2013; Panne et. ; al., 2003; Laforet and; Tann, 2006و ﻌــرض اﻟﺟــزء اﻟﺛﺎﻟــث
واﻟ ار ــﻊ ﻣــن ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻻﺳــﺗﺑ ﺎن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻌ ــﺎرات ﻟﻘ ــﺎس ﻋــﺎﻣﻠﻲ اﻻﺑﺗﻛــﺎر واﻷداء اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗ ـواﻟﻲ ) 8 ،11ﻋ ــﺎرة(
).(Calantone et. al., 2002; Prajogo and Sohal, 2003; Laforet and Tann, 2006; Al-Ansari et. al., 2012

اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت:
ﻌــد ﺟﻣــﻊ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت ،ﺗــم اﺳــﺗﺧدام ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ) (SPSSاﻹﺣﺻــﺎﺋﻲ ﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت .ﻣــﺎ ﺗــم اﺳــﺗﺧدام ﻧﻣــوذج اﻟﻣﻌﺎدﻟــﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋ ــﺔ
) Structural Equation Modeling (SEMاﻟﻣﻌــروف ﺑ ـ "أﻣــوس" )Analysis of Moment Structures (AMOS
ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن أﻧــﻪ إﺣــد )أدوات ) ،(SEMﯾﺗواﺟــد  SEMﺿــﻣن ﺑرﻧــﺎﻣﺞ  .(SPSSوﻧﻣــوذج /ﻧﻣذﺟــﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟــﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋ ــﺔ ﻫــو
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دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ إدارة اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ...

ﻣﺟﻣوﻋــﺔ طــرق أو اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻣﺗـ ــﻘدﻣﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت ﻻﺧﺗ ــﺎر ﺻــﺣﺔ ﺷ ـ ﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑــﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾ ـرات اﻟﺗــﻲ

ﻓرﺿــﻬﺎ اﻟ ﺎﺣــث ﺟﻣﻠــﺔ واﺣــدة ،وﻫــذا ﻣــﺎ ﻣﯾـزﻩ ﻋــن أﺳــﻠوب اﻻرﺗ ــﺎ  ،ﻟــذﻟك ﻘــدم ﻫــذا اﻷﺳــﻠوب ﻟﻠ ﺎﺣــث ﺻــورة أدق وأﻗــو ﻋــن
ﻣﻌﺎ )ﺗ ﻐزة .(2012 ،وﻗد ﺗم إﺟراء اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:
ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺣﻘ ﻘﻲ ً

ﺻدق وﺛ ﺎت أداة اﻟ ﺣث:
ﻟﻠﺗﺣﻘ ﻣن ﻣﺻداﻗ ﺔ اﻟﻣﺣﺗو ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻﺳﺗﺑ ﺎن  Content Validityﻗﺑﻞ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت  -ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ

ﻋﻠــﻰ أر ﻌــﺔ ﻣــن أﻋﺿــﺎء ﻫﯾﺋــﺔ اﻟﺗــدرس ﻘﺳــم إدارة اﻷﻋﻣــﺎل ﻓــﻲ إﺣــد اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻟﺳــﻌود ﺔ ) ،Peer (Expertsﻣــﺎ ﺗــم ﻓــﻲ

ﻣرﺣﻠــﺔ إﻋــداد اﻻﺳــﺗﺑ ﺎن ﻣﺷــﺎر ﺔ  7ﻣــن ﻣــدراء اﻟﻣﺻــﺎﻧﻊ ،وﻗــد وردت ﻣﻼﺣظــﺎت ﺟﯾــدة ﻣــن ﻠﺗــﺎ اﻟﻣﺟﻣــوﻋﺗﯾن ﺗــم أﺧــذﻫﺎ ﻓــﻲ

اﻟﺣﺳ ﺎن ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﺻداﻗ ﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﺳﺗﺑ ﺎن.

أﻣﺎ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﺛ ﺎت أداة اﻟ ﺣــث  Reliabilityﻓﻘــد ﺗــم ﺣﺳــﺎب ﻣﻌﺎﻣــﻞ روﻧ ــﺎخ أﻟﻔــﺎ  Cronback Alphaﻟﻠﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﺗﺎﻟ ــﺔ:

اﻟﻌواﻣﻞ اﻟداﺧﻠ ﺔ ،اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ ،اﻻﺑﺗﻛﺎر ،اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ،وﻗد ﺑﻠﻐــت ﻗ ﻣﻬــﺎ 879.910.939.867.ﻋﻠــﻰ اﻟﺗـواﻟﻲ )اﻟﺟــداول ،5
 ،(8 ،6ﺣﯾث ﺗم ﺗوزﻊ  37اﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدراء اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ – ، Pilot Study.وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ ﻗ ًﻣﺎ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ).(Hair et. al., 2010

ﺗم إﺟراء ﺗﺣﻠﯾﻞ وﺻﻔﻲ ﻟﻠﺑ ﺎﻧﺎت ﻋن طر ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻛـرار واﻟﻣﺗوﺳــطﺎت واﻻﻧﺣـراف اﻟﻣﻌ ــﺎر واﻟﻧﺳــب اﻟﻣﺋو ــﺔ .و ــذﻟك
ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋ ﺔ ) (SEMﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ.

ﺣدود اﻟدراﺳﺔ اﻟزﻣﺎﻧ ﺔ واﻟﻣ ﺎﻧ ﺔ:
ﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧ ﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺗـرة ﻣــن  ،2014/12/19 - 10/15وذﻟــك ﻋــن طر ـ ﻗﺎﺋﻣــﺔ
اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ﻣن ﺛﻼث ﻣﻧﺎط رﺋ ﺳﺔ ﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ ﻫﻲ ﻣ ﺔ اﻟﻣ رﻣﺔ ،واﻟرﺎض ،واﻟﺷرﻗ ﺔ.

ﺗﻌر ﻒ اﻻﺑﺗﻛﺎر:
ﻣــن ﺧــﻼل ﻣ ارﺟﻌــﺔ أدﺑ ــﺎت ﻣوﺿــوع اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﯾﺗﺿــﺢ أن ﻏﺎﻟﺑ ــﺔ اﻟد ارﺳــﺎت ﺗﺄﺧــذ ﺑﺗﻌر ــﻒ  Schumpeterاﻟــذ

اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟواﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ ):(Alili, 2014; Schumpeter, 1934


ﺗﻘد م ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة أو ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻧوﻋ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﺎﻟ ﺔ.



اﺳﺗﺧدام ﻋﻣﻠ ﺔ ﺻﻧﺎﻋ ﺔ ﺟدﯾدة.



ﻓﺗﺢ أﺳواق ﺟدﯾدة.



ﺗطو ر ﻣﺻﺎدر اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم اﻟﺟدﯾدة أو ﻣدﺧﻼت ﺟدﯾدة أﺧر .



أﺷ ﺎل ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ.

ﻌــرف

و ﻌﺗﺑــر  Schumpeterﻫــو أول ﻣــن ﻗــدم اﻟﺗﺻــﻧ ﻔﺎت اﻟﺛﻼﺛــﺔ :اﻻﺧﺗـراع  ،Inventionاﻻﺑﺗﻛــﺎر  ،Innovationاﻟﻧﺷــر

 ،Diffusionواﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﻓ ﻣــﺎ ﻌــد ﺑ ـ "ﺛﻼﺛ ــﺔ ﺷــوﻣﺑﯾﺗر" ”.(Jaffe et al., 2004: 63)“Schumpeterian Trichotomy
و ﻠﻣﺔ اﺑﺗﻛﺎر ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧ ﺔ ‘ ’Innovareوﺗﻌﻧﻲ "ﺗﺟدﯾد ﻟﻌﻣــﻞ ﺟدﯾــد" ) .(Clapham, 2003وذ ــر )(Smith, 2003
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

أن اﻟﻌﻧﺻــر اﻟﺣﺎﺳــم ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﻫــو " اﻟﺗﻔ ﯾــر" “ ”Ideationاﻟــذ

ﺷــﯾر إﻟــﻰ اﻟﻣﺻــداﻗ ﺔ ﻓــﻲ أﻓﺿــﻞ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻟ ﺣﺛ ــﺔ

اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟــﻰ اﻟﺗطﺑﯾـ  .وﻗــد اﻋﺗﻣــد ﺻــﻧﺎع اﻟﻘـرار  Policymakersﻣــؤﺧ اًر ﻓــﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻣﺗﺣــدة وﻣﺳــﺗﺧدﻣﻲ أدﺑ ــﺎت ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع
ﺗﻌرﻔﺎ ﻣﻣﺎﺛﻼً ﻔﯾد ﺄن اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻫو "اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻟﻸﻓ ﺎر اﻟﺟدﯾدة" ” ،“Successful Exploitation of New Ideasوأن
ً

اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻫو "ﺗوﺟ ﻪ اﻹﺑداع ﻹﻧﺗﺎج ﻓ رة ﻣﺑﺗﻛرة أو ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد ﻟﻛﻲ ﺗﺳﺗﺧدم " ،وﻟﻬذا ون ﻟﻪ ﻗ ﻣﺔ ﺟوﻫرﺔ ).(Alili, 2014: 9

و ﺻ ــﻧﻒ اﻻﺑﺗﻛ ــﺎر إﻟ ــﻰ ﻣﺟﻣ ــوﻋﺗﯾن :اﺑﺗﻛ ــﺎر ﺗﻛﻧوﻟ ــوﺟﻲ واﺑﺗﻛ ــﺎر ﻏﯾ ــر ﺗﻛﻧوﻟ ــوﺟﻲ ،وﺗﺷ ــﻣﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ اﺑﺗﻛ ــﺎر اﻟﻣﻧ ــﺗﺞ

 ،Product Innovationواﺑﺗﻛــﺎر ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﻣﻧــﺗﺞ  ،Process Innovationوﺗﺣﺗــو اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺑﺗﻛــﺎر اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ Innovation
 ،Organizationalواﻻﺑﺗﻛــﺎر اﻟﺗﺳــو ﻘﻲ  .(Bigliardi et. al., 2011) Marketing Innovationوﺳــوف ﯾر ــز ﻫــذا اﻟ ﺣــث
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن أﻧواع اﻻﺑﺗﻛﺎر.

اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ وﻓرﺿ ﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣﺳــﺢ اﻟــذ ﺗــم ﻷدﺑ ــﺎت ﻣوﺿــوع اﻟ ﺣــث  -وﻫــو د ارﺳــﺔ وﺗﺣﻠﯾــﻞ إدارة اﻻﺑﺗﻛــﺎر وﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷداء اﻟﻣــﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ  -اﺗﺿﺢ وﺟود ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗ ﺎﯾﻧﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ،وﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرض ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺎت:
ﻓــﻲ د ارﺳــﺔ ﻣﯾداﻧ ــﺔ ﺣدﯾﺛــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺻــﯾن ﺷــﺎر ت ﻓﯾﻬــﺎ  270ﺷــر ﺔ – و ﺎﺳــﺗﺧدام أﺳــﻠوب اﻟﻣﻌــﺎدﻻت اﻟﺑﻧﺎﺋ ــﺔ Structural
 – Equation Modelingﻗــدم ) (Chengli et. al., 2015أدﻟــﺔ ﺟدﯾــدة ﺣــول ﺑـراءات اﻻﺧﺗـراع ،واﻻﺑﺗﻛــﺎر ،واﻟــدﻋم اﻟﻣؤﺳﺳــﻲ
اﻟﺣ وﻣﻲ .ﻣن ﻫذﻩ اﻷدﻟﺔ وﺟد أن ﺳﻠو ﺎت ﺑراءات اﻻﺧﺗراع أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن اﺑﺗﻛﺎر اﻟﻌﻣﻠ ﺔ ،وأن اﻟدﻋم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ

اﻟﺣ وﻣﻲ ﻣ ن أن ﻌزز دواﻓﻊ ﺗﺳﺟﯾﻞ ﺑراءات اﻻﺧﺗراع .وأﺷﺎر اﻟ ﺎﺣﺛون إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﺗﺳﺟﯾﻞ ﺑراءات اﻻﺧﺗراع

واﻻﺑﺗﻛﺎر ﻫﻲ أﻧﺷطﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ،وأن اﻟدﻋم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺣ وﻣﻲ ﻫو ﺳﯾﻒ ذو ﺣدﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل .ﻓﺎﻟدﻋم اﻟﺣ وﻣﻲ ﻌﻣﻞ ﺟﻧ ﺎ إﻟﻰ
ﺟﻧب ﻣﻊ ﻧظﺎم ﺑراءات اﻻﺧﺗراع ،وﻟﻛﻧﻪ ﻗد ﺷﺗت اﻟﺷر ﺎت ﻣن ﺗﺳو

ﻣﻌرﻓﺔ ﺑراءة اﻻﺧﺗراع ﻟﺗﺣو ﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة.

وﻓﻲ دراﺳﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻬــدف إﻟــﻰ ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣﺣــددات أﻧﺷــطﺔ اﻻﺑﺗﻛــﺎر وﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ أداء اﻟﺷــر ﺎت ،وﺟــد )- (Alili, 2014
ﻣن ﺧﻼل ﻋﯾﻧﺔ ﺣﺟﻣﻬﺎ  9354ﺷر ﺔ – أن ﺣﺟم اﻟﺷر ﺔ ،واﻟ ﺣوث واﻟﺗطو ر ،واﻟﻣﻠﻛ ﺔ اﻷﺟﻧﺑ ﺔ ،وﺿﻐط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷﺟﻧﺑ ــﺔ،
واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﺑدرﺟﺎت ﻋﻠﻣ ﺔ ،و ﺛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﻫﻲ اﻟﻣﺣددات اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــؤﺛر إﯾﺟﺎﺑًــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻧﺷــﺎ اﻻﺑﺗﻛــﺎر .وأﺿــﺎف
اﻟ ﺎﺣث أن ﻧﻣوذج اﻹﻧﺗﺎﺟ ﺔ  Productivity Modelﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻣﺣددات ﻧﺷﺎ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺷر ﺔ.
وﻓﻲ دراﺳﺔ ﻟ ـ  90000ﺷــر ﺔ ﻣــن  16دوﻟــﺔ ﻣــن أور ــﺎ اﻟﻐر ــﺔ واﻟوﺳــطﻰ واﻟﺷـرﻗ ﺔ .وﺟــد )(Hashi and Stojčić ,2013

ﻋﻼﻗــﺔ إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ﺑــﯾن أﻧﺷــطﺔ اﻻﺑﺗﻛــﺎر واﻹﻧﺗﺎﺟ ــﺔ .و ــذﻟك وﺟــد اﻟ ﺎﺣﺛــﺎن أن اﻟﺷــر ﺎت اﻟﻛﺑﯾ ـرة ﻫــﻲ أﻛﺛــر ﻋرﺿــﺔ ﻟﻠﺷــروع ﻓــﻲ
أﻧﺷطﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،وأن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺑﺗﻛﺎر ﯾزداد ﻣﻊ ﺑر ﺣﺟم اﻟﺷر ﺔ.
وﻗــﺎم ) (Heimonen, 2012ﺑد ارﺳــﺔ ﺗﻬــدف إﻟــﻰ ﺗﺣدﯾــد اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﺗــﻲ ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﻓــﻲ اﻟﺷــر ﺎت اﻟﺻــﻐﯾرة

واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم ) (SMEsﻓﻲ ﻓﻠﻧدا ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺟــﺎل ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛ ــﺔ اﻟﻔ ر ــﺔ ﺑــدﯾﻞ ﻟﻼﺑﺗﻛــﺎر )ﻣــﺛﻼً ﺑـراءات اﻻﺧﺗـراع
واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﺔ( .وﻣن ﺧﻼل ﻋﯾﻧﺔ ﻗواﻣﻬﺎ  348ﺷر ﺔ ﺗﻌﻣــﻞ ﻓــﻲ ﻗطﺎﻋــﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ  -و ﺎﺳــﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻻﻧﺣــدار  -وﺟــد
اﻟ ﺎﺣــث أن  %8ﻣــن ﻋﯾﻧــﺔ اﻟ ﺣــث ﻣ ــن أن ﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﺷــر ﺎت ﻣﺑﺗﻛـرة وذات ﻧﻣــو ﻋـ ٍ
ـﺎل .وﻣــن ﺻــﻔﺎت ﻫــذﻩ اﻟﺷــر ﺎت
ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣد اﻟﻘﺻﯾر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣــﻊ اﻟﺷــر ﺎت اﻟﻐﯾــر اﻟﻣﺑﺗﻛـرة،
اﻧﻬﺎ :ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣو ﻠ ﺔ ،واﻷﻗﻞ
ً
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دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ إدارة اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ...

وﻫذا ﻌز إﻟﻰ ﺿﻐو ﻣﺎﻟ ﺔ ،وأن اﻟ ﺣوث واﻟﺗطو ر ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر .وأوﺻﻰ اﻟ ﺎﺣث أن ﺗوز ــﻊ اﻟﻣـوارد ﻋﻠــﻰ ﺑﻧــد
اﻟ ﺣث واﻟﺗطو ر ﻫو اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر.

وذ ــر ) (Zemplinerová and Hromádková, 2012أن اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﻣــؤﺛرة ﻓــﻲ ﻧﺷــﺎ اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﺛﯾـرة ،وﻣﻧﻬــﺎ ﻋﻣــر وﺣﺟــم

اﻟﺷر ﺔ ،واﻟﻣ از ﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ،وﻋواﺋ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ،وﻣﺳﺗو اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،واﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ،وﻣﺳﺗو اﻟ ﺣث واﻟﺗطو ر.

وﻓﻲ دراﺳﺔ ﺷﻣﻠت  45ﺷر ﺔ ﺑرﺗﻐﺎﻟ ﺔ وﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣــن اﻟﺗﺳــﺎؤﻻت ﺣــول اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﯾﺗﻣﺛــﻞ أوﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ

ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌواﺋ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺷر ﺎت اﻟﻣﺣﻠ ﺔ ،و ﻔ ﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ واﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ .ﺗوﺻﻞ

) (Cordeiro and Vieira, 2012إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ  50ﻋﺎﺋًﻘﺎ ﯾواﺟﻪ اﻟﺷر ﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺑﺗﻛﺎر .وأﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋ ﻫﻲ:

 اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎد .

 -ﻣﺣدود ﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟ ﺔ.

 -اﻧﺧﻔﺎض ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة.

 اﻷداء اﻟﻣ ﺎﻧ ﻲ.

 -اﻟروﺗﯾن.

 -ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر.

 ﻋدم وﺟود اﻟﺣواﻓز.

 -اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ.

 -اﻟﺣﺟم اﻟﺻﻐﯾر ﻟﻠﺷر ﺔ.

واﺳــﺗﻌرض اﻟ ﺎﺣﺛــﺎن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻌواﺋ ـ ﻓــﻲ ﻋــدة دول ،ﻣﺛــﻞ أﺳ ـ ﺎﻧ ﺎ وﻓرﻧﺳــﺎ وأﻟﻣﺎﻧ ـﺎ ،وﺗوﺻــﻼ إﻟــﻰ أن اﻟﻌواﺋ ـ اﻟﺗــﻲ

ذ روﻫﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻬم ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺷ ﻞ ﺑﯾر ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻲ وﺟدت ﻓﻲ دول أﺧر  .و ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟطرﻘﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ ﻫــذﻩ اﻟﻌواﺋـ  ،اﻗﺗــرح ﻓر ـ

اﻟ ﺣــث اﻹﻗـرار ﺑﻬــذﻩ اﻟﻌﻘ ــﺎت أوﻻً ،وﻣــن ﺛــم ﺗﺣﺳــﯾن ﻓﻬــم ادارﺗﻬــﺎ .وﺗﻛﻣــن طر ﻘــﺔ اﻟﺗﻐﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘ ــﺎت ﻓــﻲ ﺗــوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت
ﻟﻠﻣدراء اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن ﻹﺟراء اﻻﺑﺗﻛﺎر طرﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺷر ﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻣﺎ ﻫو اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر.
وﻓﻲ دراﺳﺔ ﺗﻬدف إﻟــﻰ ﺗﺣدﯾــد ﺗــﺄﺛﯾر ﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﻋﻠــﻰ أداء اﻟﺷــر ﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ اﻟﺻــﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳــطﺔ )(SMEs

ﻓــﻲ أﺳــﺗراﻟ ﺎ ،وﺟــد ) – (Terziovski, 2010ﻣــن ﺧــﻼل ﻋﯾﻧــﺔ ﻗواﻣﻬــﺎ  600ﺷــر ﺔ  -أن اﻟﺷــر ﺎت اﻟﺻــﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳــطﺔ ﻫــﻲ
ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺷر ﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ

طرﻘﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﻬ ﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ وﻫﻣﺎ ﻣﺣرك اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷر ﺔ .وأﺿﺎف

اﻟ ﺎﺣ ــث أن ﻫ ــذﻩ اﻟﺷ ــر ﺎت ﻻ ﺗﺳ ــﺗﻔﯾد ﻣ ــن ﺛﻘﺎﻓ ــﺔ اﻻﺑﺗﻛ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﺑﻧ ــﺎء اﻻﺳ ــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ .وﺧﻠﺻ ــت اﻟد ارﺳ ــﺔ إﻟ ــﻰ أن أداء اﻟﺷ ــر ﺎت

اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﯾﺗﺣﺳــن إذا ﻣــﺎ اﺗ ﻌــت ﻫــذﻩ اﻟﺷــر ﺎت أﺳــﻠوب اﻟﺷــر ﺎت اﻟﻛﺑــر ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺧــص اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻋﻧد ﺑﻧﺎء اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ واﻟﻬ ﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ اﻟرﺳﻣﻲ اﻟذ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﺷ ﻞ وﺛﯾ ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ ﻣراﺣﻞ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر.

وﻓﻲ دراﺳﺔ ﺷﻣﻠت  10316ﺷــر ﺔ أﺳـ ﺎﻧ ﺔ ،وﺗﻬــدف إﻟــﻰ ﺗﺣﺳــﯾن ﻓﻬﻣﻧــﺎ ﻟﻠﻌﻘ ــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــول دون ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺑﺗﻛــﺎر ،وﺟــد

) (D'Este et. al., 2010أن ﺗـواﻓر اﻟﺗﻣو ــﻞ ﻫــو اﻟﻌــﺎﺋ اﻷﻛﺛــر أﻫﻣ ــﺔ ﺎﻟﻧﺳـ ﺔ ﻟﻠﺷــر ﺎت )ﻣــﺛﻼً ﺗــواﻓر اﻟﺗﻣو ــﻞ ﻟﻠﻣﺷــروﻋﺎت
وﺗﻛــﺎﻟﯾﻒ ﻣ ﺎﺷـرة ﻋﺎﻟ ــﺔ( ،ﯾﻠ ــﻪ ﻋﻘ ــﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺎﻟﺳــوق )ﻣــﺛﻼً ﻫ ﻣﻧــﺔ اﻟﺷــر ﺎت اﻟﻣﺗواﺟــدة ﺳــﺎ ًﻘﺎ وﺣﺟــم اﻟطﻠــب اﻟﻣﺗذﺑــذب ﻋﻠــﻰ
اﻟﺳــﻠﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺑﺗﻛ ـرة( ،ﺛــم ﺗﻠــك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺎﻟﻣﻌرﻓــﺔ )ﻣــﺛﻼً ﻧﻘــص ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋــن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ وﺻــﻌو ﺎت ﻓــﻲ اﻟﻌﺛــور ﻋﻠــﻰ
ﺷر ﺎء ﻣﻧﺎﺳﺑﯾن ﻟﻼﺑﺗﻛﺎر( .و ذﻟك وﺟد اﻟ ﺎﺣﺛون أن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ذات اﻟﺗﻌﻠ م اﻷﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر.
وﻓــﻲ د ارﺳــﺔ ﺷــﻣﻠت  205ﻣــن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ اﻟﻛﻧد ــﺔ اﻟﺻــﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳــطﺔ ) (SMEsواﻟﺗــﻲ ﺗﻬــدف إﻟــﻰ ﺗوﺿـ ﺢ

ﺗــﺄﺛﯾر ﻧﺷــﺎ اﻟ ﺣــث واﻟﺗطــو ر  R&Dﻋﻠــﻰ اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﻣــن اﻟﻧﺎﺣ ــﺔ اﻟﻧظر ــﺔ واﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ،وذﻟــك ﻟﻠﺗﻣﯾــز ﺑــﯾن أ ﺣــﺎث اﻟﻣﻧــﺗﺞ وأ ﺣــﺎث
اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ) .(Product and Process R&Dوﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ،وﺟــد ) (Raymond and St-Pierre, 2010أن ﺗــﺄﺛﯾر

ﻧﺷﺎ اﻟ ﺣث واﻟﺗطو ر ﻋﻠﻰ اﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﺗم ﻋن طر وﺳﺎطﺔ اﺑﺗﻛﺎر اﻟﻌﻣﻠ ﺔ ).(Process Innovation
وذ ر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن أن اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷر ﺎت ﺷﻣﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺟﺎﻻت ،ﻫﻲ:
196

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

 -1اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ )ﻣﺛﻞ اﻷرﺎح واﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر(.
 -2أداء اﻟﺳوق )ﻣﺛﻞ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗ ﺔ ،واﻟﻣﺑ ﻌﺎت(.
 -3اﻟﻌﺎﺋـ ــد ﻋﻠـ ــﻰ ﺣﻘـ ــوق اﻟﻣﺳـ ــﺎﻫﻣﯾن )ﻣﺛـ ــﻞ اﻟﻘ ﻣـ ــﺔ اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎد ﺔ اﻟﻣﺿـ ــﺎﻓﺔٕ ،واﺟﻣـ ــﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﺋـ ــد ﻋﻠـ ــﻰ ﺣﻘـ ــوق اﻟﻣﺳـ ــﺎﻫﻣﯾن(
).(Richard et. al., 2009

وﻗﺎم ) (Becheikh et. al., 2006ﻌﻣﻠ ﺔ ﻣﺳﺢ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾداﻧ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﻧﺷــرت ﻣــﺎ ﺑــﯾن

ﻋــﺎﻣﻲ  2003 – 1993واﻟﺗــﻲ ﺑﻠﻐــت  108د ارﺳ ـﺎت .وﻗــد ﺗﺳــﺎءل اﻟ ــﺎﺣﺛون ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗﻬﻞ اﻟد ارﺳــﺔ ﻋــن ﻣﻌﻧــﻰ اﻻﺑﺗﻛــﺎر وﻣــﺎ اﻟــذ

ﺣدد ﺗطورﻩ ﻓﻲ اﻟﺷر ﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ؟ وﻗد ﺗوﺻﻞ اﻟ ــﺎﺣﺛون إﻟــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣــن أﻫﻣﻬــﺎ :إن ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎل

اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ﻫــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ ﻣﻌﻘــدة وﺗﺗــﺄﺛر ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟداﺧﻠ ــﺔ واﻟﺳـ ﺎﻗ ﺔ ).(Internal and Contextual Factors
ﻓﺎﻟﻌواﻣﻞ اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻟﻠﺷر ﺔ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ،واﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎﺗﻬﺎ ﻣﺳــﺗو ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺛﻼﺛــﺔ ،وﻫ ﻠﻬــﺎ اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ،واﻟﺳـ طرة ﻋﻠــﻰ أﻧﺷــطﺗﻬﺎ،
وﺛﻘﺎﻓﺗﻬـ ــﺎ ،وﻓرﻘﻬـ ــﺎ اﻹدار  .أﻣـ ــﺎ اﻟﻌواﻣـ ــﻞ اﻟﺳ ـ ـ ﺎﻗ ﺔ ﻟﻠﺷـ ــر ﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛـ ــﻞ ﻓـ ــﻲ اﻟﻘطـ ــﺎع اﻟﺻـ ــﻧﺎﻋﻲ ،واﻟﻣﻧطﻘـ ــﺔ ،واﻟﺷ ـ ـ ﺎت ،واﻟﻣﻌرﻓـ ــﺔ
)اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ( ،واﻟﺳ ﺎﺳﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺣ طــﺔ ﺑﻬــذﻩ اﻟﺷــر ﺎت .وأﺷــﺎر اﻟ ــﺎﺣﺛون إﻟــﻰ أن ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺳــوف ﺗﺳــﺎﻋد اﻟﻣــدراء وﻣﺗﺧــذ

اﻟﻘ اررات ﻋﻠﻰ ﻓﻬم أﻓﺿﻞ وﺗﺷﺟ ﻊ ﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر ،و ذﻟك ﺗﺳﻬﯾﻞ ﻣﻬﻣﺔ اﻷﻛﺎد ﻣﯾﯾن ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع.
وﻓﻲ دراﺳﺔ ﺷﻣﻠت  3190ﺷر ﺔ ﺳو د ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ،وﺗﻬدف إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﺑﺗﻛــﺎر وأداء اﻟﺷــر ﺔ.
وﺟد ) (Loof, and Heshmati, 2002ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻣوﺟ ــﺔ ﺑــﯾن اﻻﺑﺗﻛــﺎر وﻣﺗﻐﯾـرات اﻷداء اﻟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﺗﺎﻟ ــﺔ :ﻧﻣــو اﻟرﺣ ــﺔ
ﻓــﻲ ﺷــر ﺎت اﻟﺧــدﻣﺎت ﻓﻘــط ،وز ــﺎدة ﺣﺟــم اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺷــر ﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو دﻻﻟــﺔ  ،%10وز ــﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟ ــﺔ ﻓــﻲ ــﻼ
اﻟﻘطﺎﻋﯾن .ذﻟك وﺟد اﻟ ﺎﺣﺛﺎن ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟ ﺔ ﺿﻌ ﻔﺔ ﺑﯾن اﻻﺑﺗﻛﺎر وﺣﺟم اﻟﺷر ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﯾﺟد اﻟ ﺎﺣﺛﺎن ﻋﻼﻗﺔ ﺑــﯾن
ﻫذﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرن ﻓﻲ ﺷر ﺎت اﻟﺗﺻﻧ ﻊ .وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺗطﺎﺑ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻞ اﻟ ﻪ ).(Cohen and Klepper, 1996

وﻓﻲ دراﺳﺔ أﺟرت ﻋﻠﻰ اﻟﺷر ﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓــﻲ ﻗﺑــرص ﺷــﻣﻠت  140ﺷــر ﺔ ،وﺟــد )(Hadjimanolis, 1999

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻘ ﺎت اﻟداﺧﻠ ﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ﺔ ﻟﻧﺷﺎ اﻻﺑﺗﻛﺎر .وأﻫم اﻟﻌﻘ ﺎت اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻫﻲ:
 ﻋدم وﺟود اﻟوﻗت.

 -ﻋدم ﻔﺎ ﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟ ﺣث واﻟﺗطو ر - .ﻋدم ﻔﺎ ﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ.

وﺗﻠﺧﺻت أﻫم اﻟﻌﻘ ﺎت اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ ﻟﻧﺷﺎ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
 ﺳﻬوﻟﺔ ﻧﺳﺦ اﻻﺑﺗﻛﺎر.

 -اﻟﺑﯾروﻗراط ﺔ اﻟﺣ وﻣ ﺔ.

 ﻋدم وﺟود ﺳ ﺎﺳﺎت ﺟﯾدة ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ.

 ﻋدم وﺟود اﻟدﻋم اﻟﺣ وﻣﻲ. -ﻋدم ﻣروﻧﺔ اﻹﻗراض اﻟﻣﺻرﻓﻲ.

وﻓــﻲ د ارﺳــﺎت ﻣﺗﻌــددة وﺟــد أن اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﻌﺗﺑــر اﻟﻣﺳــﺎﻫم اﻟ ـرﺋ س ﻓــﻲ ﻧﺟــﺎح اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ واﻟﺧــدﻣﺎت
ﻟﻠﺷر ﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻛﺑﯾرة ) ;and Alili, 2014 ; Atalay et. al., 2013; Ota, Hazama, 2006; Samson, 2013

 .(Grawe et. al., 2009; Oke, 2007; Laforet and Tann, Calantone et., al., 2002وﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻧــب اﻵﺧــر،
أظﻬرت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣــن اﻟد ارﺳــﺎت ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣﺗ ﺎﯾﻧــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع )Kmieciak et. al., 2012; Low et. 2007 ; Hine

 .(al., 2007; Lin and Chen, and Ryan, 1999; Debackere et. al., 1997; Capon et. al., 1990ﻟــذا ﻣﺛــﻞ
ﻫذا اﻟ ﺣث ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﻋﺎدة اﺧﺗ ﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إدارة اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ .وﻋﻠ ﻪ ﺗم وﺿﻊ اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:
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 H1ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ طرد ﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن إدارة اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ.

ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧ ﺔ:
ﺧﺻﺎﺋص ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث:
ﯾوﺿﺢ ﺟدول رﻗم ) (2ﺧﺻﺎﺋص ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث وﺗﺷﻣﻞ اﻟﻣﻠﻛ ﺔ ،وﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ ،وﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و ﻼﺣظ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 إن ﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺷﺗر ﺔ ).(%83.10
 إن  % 90.29ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻧﺗﺎج ﺗﺗراوح ﻣدﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن  11إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن  20ﺳﻧﺔ.

 إن ﺣواﻟﻲ  %84ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻘوﻣون ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ ﯾﺗراوح ﻋددﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن .12 -3
اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﺑﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠﻊ:

ﯾﺑــﯾن ﺟــدول رﻗــم ) (3اﻷطـراف اﻟﻣﺷــﺎر ﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﺑﺗﻛــﺎر اﻟﺳــﻠﻊ ﻓــﻲ ﻣﺻــﺎﻧﻊ ﻗطــﺎع اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﻛ ﻣ ﺎﺋ ــﺔ اﻟﺳــﻌود .
وﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻼﺣظ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 إن ﺣواﻟﻲ  %80ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻧﻊ وﺷر ﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻌر ــﺔ اﻟﺳــﻌود ﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﺑﺗﻛــﺎر
اﻟﺳﻠﻊ ،وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ ﻧﺳ ﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ.
 إن  %4ﻓﻘط ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺷﺎرك ﻣﺻﺎﻧﻊ وﺷر ﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﺑﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠﻊ.
 إن  % 11.15ﻓﻘط ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻘوم ﻌﻣﻠ ﺔ اﺑﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠﻊ ﻣﻧﻔردة ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ.

 إن  % 6.12ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟ س ﻟدﯾﻬﺎ أ ﻧﺷﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﺑﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠﻊ.
ﺟدول رﻗم )(2
ﺧﺻﺎﺋص ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث
اﻟﻣﺗﻐﯾر
 -1اﻟﻣﻠﻛ ﺔ
ﺳـ ـ ــﻌود
ﻣﺷﺗرك )راس ﻣﺎل ﺳﻌود وأﺟﻧﺑﻲ(
 -2ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ
10 -3
20 -11
أﻛﺛر ﻣن  20ﺳﻧﺔ
 -3ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
2 -1
6 -3
12 -7
أﻛﺛر ﻣن 12
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ﻋدد اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ

%

47
231

16.90
83.10

27
70
181

9.71
25.18
65.11

29
109
123
17

10.43
39.21
44.24
6.12

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

ﺟدول رﻗم )(3

اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﺑﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠﻊ
اﻟﺑ ﺎن

اﻟﺗﻛرار
31
11
219
17
278

اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻣﻧﻔرداً
اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻧﻊ وﺷر ﺎت ﺧﺎرﺟ ﺔ
ﻣﺻﺎﻧﻊ وﺷر ﺎت ﺧﺎرﺟ ﺔ
ﻻ ﯾﺗم اﺑﺗﻛﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻟﻣﺟﻣوع

%
11.15
3.96
78.77
6.12
100

ﻣﺗطﻠ ﺎت ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر:
وﻓ ﻣــﺎ ﯾﺧــﺗص ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﻋﻣﻠ ـﺔ اﻻﺑﺗﻛــﺎر ،ظﻬــر ﺟــدول رﻗــم ) (4أر ﻌــﺔ أﻧ ـواع ﻣــن اﻟﺗﻐﯾ ـرات :اﻟﺗﺳــو ﻘ ﺔ ،واﻟﺗﺷــﻐﯾﻠ ﺔ،
اﺟﻣﺎﻋـﺎ ﻣــن ﻣﻌظــم أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ أن
واﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ ،وﻋﻣﻠ ﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺟدﯾدة ) .(Processesو ﺷﯾر اﻟﺟدول إﻟــﻰ أن ﻫﻧــﺎك
ً
ﻫﻧﺎك ﺗﻐﯾرات ﺗﺣدث ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻟﺷراﺋﺢ اﻷرﻌﺔ ﻣﺗطﻠب ﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر و ﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدﺧﺎل ﻋﻣﻠ ﺎت اﻹﻧﺗﺎج
اﻟﺟدﯾدة واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠ ﺔ ،ﺣﯾث ﺑﻠﻐت اﻟﻧﺳ ﺔ  % 88.85 ،%93.88ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
ﺟدول رﻗم )(4
ﻣﺗطﻠ ﺎت ﻋﻣﻠ ﺎت اﻻﺑﺗﻛﺎر
ﻧوع اﻟﺗﻐﯾرات
ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳو
ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠ ﺔ
ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ
إدﺧﺎل ﻋﻣﻠ ﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺟدﯾدة Processes

اﻟﺗﻛرار
184
247
159
261

ﻧﻌم

%
66.19
88.85
57.19
93.88

اﻟﺗﻛرار
94
31
119
17

ﻻ

%
33.81
11.15
42.81
6.12

اﻟﻌواﻣﻞ اﻟداﺧﻠ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗــ ﺎر:
ﯾوﺿﺢ ﺟدول رﻗم ) (5اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟداﺧﻠ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺑﺗـ ـ ﺎر  -ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺎﻟﻣﻧظﻣ ــﺔ  -ﻣرﺗ ــﺔ ﺗﺻــﺎﻋدًﺎ وﻓًﻘــﺎ
ﻟﻠﻣﺗوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ .وﻣــن اﻟﺟــدول ﻼﺣــظ أن ﻗـ م اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﺣﺳــﺎﺑ ﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟﻌواﻣــﻞ ﻗــد ﺗراوﺣــت ﻣــﺎ ﺑــﯾن  2.63ﻟﻠﻌﺎﻣــﻞ رﻗــم

) ،(1و 6.64ﻟﻠﻌﺎﻣــﻞ رﻗــم ) .(13وﻣــن اﻟﺟــدول ﯾﺗﺿــﺢ أن أﻫــم ﺛﻼﺛــﺔ ﻋواﻣــﻞ داﺧﻠ ــﺔ ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﻫــﻲ :ﺗﻛﺛﯾــﻒ
ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟ ﺣــث واﻟﺗطــو ر ،ودﻋــم اﻹدارة اﻟﻌﻠ ــﺎ ،وﺧﺑ ـرة ﻓر ـ اﻻﺑﺗﻛــﺎر .وﻣــن اﻟﺟﺎﻧــب اﻵﺧــر ،ﺷــﯾر اﻟﺟــدول إﻟــﻰ أن اﻟﻌواﻣــﻞ
اﻟداﺧﻠ ــﺔ اﻟﺛﻼﺛــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﺑــر اﻷﻗــﻞ ﻓــﻲ اﻷﻫﻣ ــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﻫــﻲ :ﻣــد ﻣﺷــﺎر ﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ،واﻟﺗــدرب ،و ﯾﺋــﺔ
ـر ﻻﻧﺧﻔــﺎض ﻗ ﻣــﺔ ﻣؤﺷــر اﻻﻧﺣـراف
ﺗﺟﺎﻧﺳﺎ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣــﻞ ،وذﻟــك ﻧظـ ًا
اﻟﻌﻣﻞ .ذﻟك ﻼﺣظ أن ﻫﻧﺎك
ً
اﻟﻣـﻌ ﺎر  ،ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗ ﻣﺗﻪ ﻣـﺎ ﺑﯾـن ) (2.04إﻟﻰ ).(4.42
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ﺟدول رﻗم )(5
اﻟﻌواﻣﻞ اﻟداﺧﻠ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗــ ﺎر )ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣﻧظﻣــﺔ(
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
2.63
4.60
4.82
4.85
4.91
4.96
5.67
5.69
5.70
6.03
6.10
6.29
6.64

اﻟﻌواﻣﻞ
ﺗﻛﺛﯾﻒ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟ ﺣث واﻟﺗطو ر
دﻋم اﻹدارة اﻟﻌﻠ ﺎ
ﺧﺑرة ﻓر اﻻﺑﺗﻛﺎر
اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر
ﺛﻘ ـﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺷر ﺔ
ﻣﺳﺗو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ ﻓﻲ اﻟﺷر ﺔ
أﺳﻠوب اﻹدارة
ﺧﺑرة اﻟﺷر ﺔ
اﻟﻬ ﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ﻟﻠﺷر ﺔ
ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣﻞ
اﻟﺗدرب
ﻣد ﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن

اﻻ ﻧﺣراف اﻟﻣﻌ ﺎر
2.04
2.55
4.42
3.46
3.51
4.07
2.80
3.50
2.11
2.45
2.81
3.30
2.95

ﺗرﺗﯾب اﻟﻌواﻣﻞ وﻓﻘﺎً ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ) :1أﻫم ﻋﺎﻣﻞ :13 ،اﻷﻗﻞ أﻫﻣ ﺔ(.

اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗــ ﺎر:
ظﻬر ﺟدول رﻗم ) (6اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺑﺗـ ـ ﺎر  -ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ــﺎﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﺳــوق  -ﻣرﺗ ــﺔ ﺗﺻــﺎﻋدًﺎ

وﻓًﻘـﺎ ﻟﻠﻣﺗوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ .وﻣــن اﻟﺟــدول ﻼﺣــظ أن ﻗـ م اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﺣﺳــﺎﺑ ﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟﻌواﻣــﻞ ﻗــد ﺗراوﺣــت ﻣــﺎ ﺑــﯾن  2.80ﻟﻠﻌﺎﻣــﻞ

رﻗم ) ،(1و 5.40ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ رﻗم ) .(8وﻣن اﻟﺟدول ﯾﺗﺿﺢ أن أﻫم ﺛﻼﺛﺔ ﻋواﻣــﻞ ﺧﺎرﺟ ــﺔ ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺑﺗـ ـ ﺎر ﻫــﻲ :ﺗﻘﻧ ــﺔ
اﻟﻣﻧﺗﺞ ،واﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ،واﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ .وﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ،ﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﺟــدول أن اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ

اﻟﺛﻼﺛــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﺑــر اﻷﻗــﻞ ﻓــﻲ اﻷﻫﻣ ــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﻫــﻲ :ﺗﺳــﻌﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ،ووﻗــت دﺧــول اﻟﺳــوق ،وﺟــودة

ـر ﻻﻧﺧﻔــﺎض ﻗ ﻣــﺔ ﻣؤﺷــر اﻻﻧﺣـراف
ﺗﺟﺎﻧﺳﺎ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻞ ،وذﻟك ﻧظـ ًا
اﻟﻣﻧﺗﺞ .ذﻟك ﻼﺣظ أن ﻫﻧﺎك
ً
اﻟﻣـﻌ ﺎر  ،ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗ ﻣﺗﻪ ﻣـﺎ ﺑﯾـن  1.27إﻟﻰ .2.66
ﺟدول رﻗم )(6
ق
اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗــ ﺎر )ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﺳو (
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اﻟﻌواﻣﻞ

ﺗﻘﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ
اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر
اﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ
ﺗﻛﺎﻣﻞ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗورد ) ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗوزﻊ(
ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ
وﻗت دﺧول اﻟﺳوق

 .8ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت

ﺗرﺗﯾب اﻟﻌواﻣﻞ وﻓﻘﺎً ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ) :1أﻫم ﻋﺎﻣﻞ :8 ،اﻷﻗﻞ أﻫﻣ ﺔ(.
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اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
2.80
2.89
3.31
3.45
3.48
4.18
5.33

اﻻ ﻧﺣراف اﻟﻣﻌ ﺎر
1.55
1.83
1.89
1.78
1.27
2.66
1.64

5.40

1.43

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋ ﺔ:
ﻟﺗﺣﻘﯾـ ﻫــدف اﻟ ﺣــث اﻟﻣﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ ﻣﻌرﻓــﺔ ﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﻋﻠــﻰ اﻷداء اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻــﻧﻊ ،ﺗــم اﺳــﺗﺧدام ﻧﻣــوذج اﻟﻣﻌﺎدﻟــﺔ

اﻟﺑﻧﺎﺋ ﺔ ) .Structural Equation Modeling (SEMو ﺑﯾن ﺷ ﻞ رﻗم ) (1اﻟﻌ ﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘ ﺎس اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ
وﻫﻲ  8 ،11ﻋ ﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ .وﻋﻠ ــﻪ ﺗــم ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻌــﺎﻣﻠﻲ اﻟﺗو ﯾــد  (Confirmatory Factor Analysis) CFAﻣــن
اﻟدرﺟــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘـ ﻣــن ﻣﺻــداﻗ ﺔ وﺛ ــﺎت اﻟﻣﻘ ــﺎس ﻟﻌﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟﺗوﺻـ ﺔ ).Anderson and Gerbing (1988

و ﺳﺎﻋد اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺗو ﯾد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت ﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋ ﺔ.
اﻻﺑﺗﻛﺎر
أوﻻً -اﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﻧﺗﺞ :Product Innovation

 ﺗﻘوم ﺷر ﺗﻧﺎ ﺑﺈﺟراء اﻟ ﺣوث واﻟﺗطو ر ﺷ ﻞ ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻛﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدة.

ﺎر ﺟدﯾدة.
 ﺗﻘدم ﺷر ﺗﻧﺎ ﺷ ﻞ ﻣﺗﻛرر أﻓ ًا


ﺗﻘوم ﺷرﻛﺗﻧﺎ ﺑﺈﺟراء اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﯾر ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻛﻲ ﺗﺣﺳن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻧﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ.

 ﻟﻘد ازداد ﻣﻌدل ﺗطو ر  /إدﺧﺎل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ ﻣد اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿ ﺔ.
داﺋﻣﺎ إﻟﻰ طرق ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﻣدادات.
 ﻧﺗطﻠﻊ ً


ﺷرﻛﺗﻧﺎ ھﻲ اﻷوﻟﻰ ﻟﺗﺳوﯾﻖ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة.

ﺛﺎﻧً ﺎ -اﺑﺗﻛﺎر ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ Process Innovation
 ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷر ﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ ﺣدﯾﺛﺔ.




ﺷرﻛﺗﻧﺎ ﻣﺑدﻋﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب ﻋﻣﻠﮭﺎ.
ﺗﺗطﻠﻊ ﺷرﻛﺗﻧﺎ داﺋ ًﻣﺎ إﻟﻰ طرق ﺟدﯾدة ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻧﺎ أو ﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ.



اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺗﻧﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺧﺎطرة ﻛﺑﯾرة ﺟدًا وﻣﻘﺎوم.

 ﺗﺳﺗﺧدم ﺷر ﺗﻧﺎ طراﺋ ﺟدﯾدة ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠ ﺎﺗﻬﺎ.
اﻟﻣﻘ ﺎس -1 :ﻻ أواﻓ ﺷدة -2 .ﻻ أواﻓ  -3 .ﻻ أواﻓ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ -4 .أواﻓ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ -5 .ﻣواﻓ  -6ﻣواﻓ
اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻧﺎ ،ﻣﺗوﺳط ﻧﻣو ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻧﺎ ﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ.


ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻧﺎ ،ﻣﺗوﺳط ﻧﻣو أرﺑﺎﺣﻧﺎ ﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ.



ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻧﺎ ،ﻣﺗوﺳط ﻧﻣو اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ) (ROIﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ.



ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻧﺎ ،ﻣﺗوﺳط ﻧﻣو اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول ) (ROAﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ.



ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻧﺎ ،ﻣﺗوﺳط ﻧﻣو اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻧﺎ ﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ.



ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻧﺎ ،ﻣﺗوﺳط ﻧﻣو ﺻﺎدرات ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻧﺎ ﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ.



ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻧﺎ ،ﻣﺗوﺳط ﻧﻣو ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ.

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻧﺎ ،ﻣﺗوﺳط ﻧﻣو ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗدرﯾب ﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ.


اﻟﻣﻘ ﺎس -1 :أﻗﻞ ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ -2 .ﻣﺗوﺳط اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ -3 .أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.
ﺷ ﻞ رﻗم ) (1ﻣﻘ ﺎس اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ
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ﺷدة.

دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ إدارة اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ...

و وﺿــﺢ ﺟــدول رﻗــم ) :(7ﻣؤﺷـرات اﻟﻣﺻــداﻗ ﺔ واﻟﺛ ــﺎت  Reliability & Validityﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻣﻌﺎدﻟــﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋ ــﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾــر

اﻻﺑﺗﻛﺎر )ﻣﺳﺗﻘﻞ( ،وﻣﺗﻐﯾر اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ )ﺗﺎ ﻊ( .وﻣــن اﻟﺟــدول ﻼﺣــظ أن ﺟﻣ ــﻊ ﻣؤﺷـرات اﻟﻣﺻــداﻗ ﺔ واﻟﺛ ــﺎت ﻣواﻓﻘــﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋــدة
اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ ) .Hair and Black, (2010وﻫذا ﻌﻧﻲ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧﻣوذج.
ﺟدول رﻗم )(7
ﻣؤﺷرات اﻟﻣﺻداﻗ ﺔ واﻟﺛ ﺎت ﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋ ﺔ
روﻧ ﺎخ أﻟﻔﺎ
Alpha
0.93
0.89

اﻟﻣؤﺷر
اﻟﻣﺗﻐﯾر
اﻻﺑﺗﻛﺎر
اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ

ﻣرﻊ اﻟﺗ ﺎﯾن اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﺗوﺳط ﻣرﻊ اﻟﺗ ﺎﯾن
ﻣﺗوﺳط اﻟﺗ ﺎﯾن
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺔ اﻟﻣر ﺔ
اﻟﻣﺷﺗرك ASV
اﻷﻗﺻﻰ MSV
اﻟﻣﺳﺗﺧﻠص AVE
CR
0.09
0.18
0.57
0.91
0.09
0.18
0.59
0.91

CR: Composite Reliability
AVE: Average Variance Extracted
MSV: Maximum Shared Squared Variance
ASV: Average Shared Square Variance
Alpha: A Tool for Assessing the Reliability of Scales
ﻗﺎﻋدة:
AVE ˃ MSV ˃ ASV

CR 0.7

Alpha ˃ 0. 6

ﻋواﻣﻞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺗو ﯾد :
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺗو ﯾد ) ،(CFAظﻬر ﺟدول رﻗم ) (8ﻣﻠﺧــص ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻌــﺎﻣﻠﻲ اﻟﺗو ﯾــد  ،ﺣﯾــث
ـﺎﻣﻼ ،ﺛﻣﺎﻧ ــﺔ
ﺗــم اﺳــﺗﺧﻼص ﺛﻣﺎﻧ ــﺔ ﻋواﻣــﻞ ﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻻﺑﺗﻛــﺎر ،ﺳـ ﻌﺔ ﻋواﻣــﻞ ﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻷداء اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻣــﻊ ﻗ ﻣﻬــﺎ ﻣــن أﺻــﻞ  11ﻋـ ً

ﻋواﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ .و ﻼﺣظ أن ﻗ م اﻟﻌواﻣﻞ ﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻣﺻداﻗ ﺔ واﻟﺛ ﺎت ).(Nunnally, 1978

اﺧﺗ ﺎر اﻟﻧﻣوذج:
ﺗــم ﺑﻧــﺎء اﻟﻧﻣــوذج وﻓًﻘــﺎ ﻟﻣﺧرﺟــﺎت ﻋواﻣــﻞ اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻌــﺎﻣﻠﻲ اﻟﺗو ﯾــد اﻟﻣوﺿــﺣﺔ ﻓــﻲ ﺷـ ﻞ رﻗــم ) .(2وﻋﻠ ــﻪ ﺗــم اﺳــﺗﺧدام

أﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺳﺎرات  ) Path Analysisأﺣد أﺳﺎﻟﯾب ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋ ﺔ ( اﻟذ

ﻘوم ﺑدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑــﯾن

ﻣﺗﻐﯾــر أو أﻛﺛــر ﻣــن اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ وﻣﺗﻐﯾــر أو أﻛﺛــر ﻣــن اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﺗﺎ ﻌــﺔ ،ﺳــواء أﻛﺎﻧــت ﻫــذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾـ ـرات ﻣﺳــﺗﻣرة أم

ﻣﺗﻘطﻌــﺔ ،وذﻟــك ﺑﻬــدف ﺗﺣدﯾــد أﻫــم اﻟﻣؤﺷ ـرات أو اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﺗــﻲ ــون ﻟﻬــﺎ ﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾــر أو اﻟﻣﺗﻐﯾ ـرات اﻟﺗﺎ ﻌــﺔ .وﻧﻣــوذج

اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋ ﺔ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن أﺳﻠوب اﻻﻧﺣدار واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ )ﺗ ﻐزة(2012 ،؛ ).(Hair and Black, 2010

وﻋﻠ ﻪ ﺗم اﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻷوﻟﻰ:
: H1ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ طرد ﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن إدارة اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ.
وأظﻬــرت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ﺑــﯾن إدارة اﻻﺑﺗﻛــﺎر واﻷداء اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻــﺎﻧﻊ ،ﺣﯾــث إن ﻗ ﻣــﺔ .(0.00) β = 0.4
و وﺿﺢ ﺟدول رﻗم ) (9ﻗ م ﻣؤﺷـرات ﺟــودة اﻟﻣطﺎ ﻘــﺔ وﺷــر اﻟﻘﺑــول وﻓًﻘــﺎ ﻷﺳــﻠوب ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻣﺳــﺎرات .وﻣــن ﻗـ م ﻫــذﻩ اﻟﻣؤﺷـرات
ﺗﺗﺿــﺢ ﻣﻼءﻣﺗﻬــﺎ ﻟﻣﺳــﺎر اﻟﻔرﺿـ ﺔ ،وﻋﻠ ــﻪ ﯾــﺗم ﻗﺑــول اﻟﻔرﺿـ ﺔ اﻷوﻟــﻰ ) . (Bentler ,1990وﻫــذا ﻌﻧــﻲ أن ﻣﻣﺎرﺳــﺎت إدارة
اﻻﺑﺗﻛﺎر ﺗؤد إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ )ﺷ ﻞ رﻗم .(3
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ﺟدول رﻗم )(8
ﻣﻠﺧص اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺗو ﯾد
اﻟرﻣز
اﻟﻣﺗﻐﯾر
اﻻﺑﺗﻛﺎر IN1
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
IN9
IN11
اﻷداء 1PERF
اﻟﻣﺎﻟﻲ 2PERF
3PERF
4PERF
5PERF
6PERF
7PERF

)(AMOS

اﻟﻌﺑ ـ ــﺎرات
داﺋﻣﺎ إﻟﻰ طرق ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﻣدادات.
ﻧﺗطﻠﻊ ً
داﺋﻣﺎ إﻟﻰ طرق ﺟدﯾدة ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻧﺎ أو ﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ.
ﺗﻧﺎ
ﺗﺗطﻠﻊ ﺷر
ً
ﺗﻘوم ﺷر ﺗﻧﺎ ﺑﺈﺟراء اﻟ ﺣوث واﻟﺗطو ر ﺷ ﻞ ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻛﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدة.
ﺗﻘوم ﺷر ﺗﻧﺎ ﺑﺈﺟراء اﻟ ﺣوث واﻟﺗطو ر ﺷ ﻞ ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻛﻲ ﺗﺣﺳن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻧﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ.
ازداد ﻣﻌدل ﺗطو ر  /إدﺧﺎل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ ﻣد اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿ ﺔ.
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷر ﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ ﺣدﯾﺛﺔ.
ﺗﺳﺗﺧدم ﺷر ﺗﻧﺎ طراﺋ ﺟدﯾدة ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠ ﺎﺗﻬﺎ.
ﺷر ﺗﻧﺎ ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ ﻟﺗﺳو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة.
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻧﺎ ،ﻣﺗوﺳط ﻧﻣو أرﺎﺣﻧﺎ ﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿ ﺔ.
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻧﺎ ،ﻣﺗوﺳط ﻧﻣو ﻣﺑ ﻌﺎﺗﻧﺎ ﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿ ﺔ.
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻧﺎ ،ﻣﺗوﺳط ﻧﻣو اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻧﺎ ﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات
اﻟﻣﺎﺿ ﺔ.
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻧﺎ ،ﻣﺗوﺳط ﻧﻣو اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات
اﻟﻣﺎﺿ ﺔ.
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻧﺎ ،ﻣﺗوﺳط ﻧﻣو ﺻﺎدرات ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻧﺎ ﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿ ﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻧﺎ ،ﻣﺗوﺳط ﻧﻣو ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿ ﺔ.
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻧﺎ ،ﻣﺗوﺳط ﻧﻣو اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول ) (ROAﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات
اﻟﻣﺎﺿ ﺔ.

ﺷ ﻞ رﻗم ) :(2ﻋواﻣﻞ ﻣﺗﻐﯾر اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ
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اﻟﻘ ﻣﺔ
.646
.681
.916
.909
.771
.770
.680
.573
.824
.886
.856
.733
.810
.621
.604

دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ إدارة اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ...

ﺟدول رﻗم )(9
ﻣؤﺷرات ﺟودة اﻟﻣطﺎ ﻘﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺳﺎرات
اﻟﻣؤﺷر
ﻧﺳ ﺔ  Chi- squareإﻟﻰ درﺟﺎت اﻟﺣرﺔ CMIN/DF
ﻣؤﺷرات اﻟﻣطﺎ ﻘﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ )Absolute Fit Indices (AFI
ﺟودة اﻟﻣطﺎ ﻘﺔ أو اﻟﻣواءﻣﺔ )Goodness of Fit Index (GFI
ﺣﺳن اﻟﻣطﺎ ﻘﺔ اﻟﻣﺻﺣﺢ )Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
اﻟﺟذر اﻟﺗر ﻌﻲ ﻟﻣﺗوﺳط ﺧطﺄ اﻻﻗﺗراب )Root Mean Squire Error of Approximation (RMSEA
ﺟذر ﻣﺗوﺳط ﻣرﻌﺎت اﻟﺑواﻗﻲ اﻟﻣﻌ ﺎرﺔ )Root Mean Squire Residual (RMR
ﻣؤﺷرات اﻟﻣطﺎ ﻘﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة )Incremental Fit Indices (IFI
اﻟﻣطﺎ ﻘﺔ اﻟﻣﻌ ﺎرﺔ )NFI(Normed Fit Index
اﻟﻣطﺎ ﻘﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ )CFI (Comparative Fit Index
ﻣؤﺷر اﻟﻣطﺎ ﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌ ﺎر )ﺗو ر ﻟو س TLI (Tucker - Lewis Index
اﻟﻣطﺎ ﻘﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة )(Incremental Fit Index IFI

اﻟﻘ ﻣﺔ ﺷرط اﻟﻘﺑول
 1.715أﻗﻞ ﻣن 5
.927
.900
.057
.029

أﻛﺑر ﻣن 0.90
أﻛﺑر ﻣن 0.90
أﻗﻞ ﻣن 0.08
أﻗﻞ ﻣن 0.05

.944
.975
.967
.976

أﻛﺑر ﻣن 0.90
أﻛﺑر ﻣن 0.90
أﻛﺑر ﻣن 0.90
أﻛﺑر ﻣن 0.95

ﺷ ﻞ رﻗم ) :(3ﻋﻼﻗﺔ إﯾﺟﺎﺑ ﺔ ﺑﯾن إدارة اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ
وﻋﻠﯾـ ـ ــﻪ ﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﺷـ ﻞ رﻗــم ) (3اﻟﻣﺑﻧــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﺟــدول رﻗــم ) (8اﻟــذ ﯾﺛﺑــت وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ﺑــﯾن أدارة اﻻﺑﺗﻛــﺎر

واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ أن:

 ﻣ وﻧﺎت اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻫﻲ )ﺛﻣﺎﻧ ﺔ ﻋواﻣﻞ(:

طرق ﺟدﯾدة ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﺧدﻣﺎت  ،IN3طرق ﺟدﯾدة ﻟﺗﺣﺳــﯾن اﻟﻌﻣﻠ ــﺎت  ،IN9ﺗﺳــو

اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت واﻟﺧــدﻣﺎت

اﻟﺟدﯾــدة  ،IN11طــرق ﺟدﯾــدة ﻓــﻲ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻻﻣــدادات  ،IN1ز ــﺎدة ﻣﻌــدل ﺗطــو ر /إدﺧــﺎل اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﺟدﯾــدة ،IN6
اﺳ ــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ ﺣدﯾﺛ ــﺔ  ،IN7إﺟـ ـراء اﻟ ﺣ ــوث واﻟﺗط ــو ر ﺷـ ـ ﻞ ﻣﺳ ــﺗﻣر ﻹﻧﺗ ــﺎج ﻣﻧﺗﺟ ــﺎت وﺧ ــدﻣﺎت ﺟدﯾ ــدة  ،IN4إﺟـ ـراء

اﻟ ﺣوث واﻟﺗطو ر ﺷ ﻞ ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻛﻲ ﺗﺣﺳن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻧﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ .IN5

 ﻣ وﻧﺎت اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫﻲ )ﺳ ﻌﺔ ﻋواﻣﻞ(:
ﻣﺗوﺳــط ﻧﻣــو اﻟﻌﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــول ) ،PERF7 (ROAﻣﺗوﺳــط ﻧﻣــو ﻋــدد اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن  ،PERF6ﻣﺗوﺳــط ﻧﻣــو ﺻــﺎدرات

اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت  ،PERF5ﻣﺗوﺳــط ﻧﻣــو اﻷر ــﺎح  ،PERF1ﻣﺗوﺳــط ﻧﻣــو اﻟطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت  ،PERF3ﻣﺗوﺳــط ﻧﻣــو اﻟﻌﺎﺋــد
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  ، PERF4ﻣﺗوﺳط ﻧﻣو اﻟﻣﺑ ﻌﺎت .PERF2
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اﻟﺧﻼﺻــﺔ:
ﺗــم إﺟـراء ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻣوﺿــوع ﻓــﻲ ﻏﺎ ــﺔ اﻷﻫﻣ ــﺔ ،وﻫــو د ارﺳــﺔ وﺗﺣﻠﯾــﻞ إدارة اﻻﺑﺗﻛــﺎر وﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷداء اﻟﻣــﺎﻟﻲ

ﻟﻠﻣﺻــﺎﻧﻊ ﺎﺳــﺗﺧدام ﻧﻣــوذج اﻟﻣﻌﺎدﻟــﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋ ــﺔ ) ،Structural Equation Modeling (SEMوﻗــد ﺷــﺎرك ﻓــﻲ اﻟد ارﺳــﺔ 278
ﻣﺧﺗﻠ ــﻒ أﺣﺟﺎﻣﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﻧ ــﺎط اﻟرﺋ ﺳـ ـﺔ اﻟﺛﻼﺛ ــﺔ وﻫ ــﻲ ﻣ ــﺔ اﻟﻣ رﻣ ــﺔ،

ـﻧﻌﺎ ﻣ ــن ﻗط ــﺎع اﻟﻣﻧﺗﺟ ــﺎت اﻟﻛ ﻣ ﺎﺋ ــﺔ اﻟﺳ ــﻌود
ﻣﺻ ـ ً
واﻟرﺎض ،واﻟﺷرﻗ ﺔ .وﻗد ﺗم اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:
 -1إن ﺧﺻﺎﺋص ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث ﺗﺷﯾر إﻟﻰ:

 إن ﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺷﺗر ﺔ ).(%83.10
 إن  % 90.29ﻣــن ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﻟــدﯾﻬﺎ ﺧﺑـرة ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻹﻧﺗــﺎج ﺗﺗـراوح ﻣــدﺗﻬﺎ ﻣــﺎ ﺑــﯾن  11إﻟــﻰ أﻛﺛــر ﻣــن  20ﺳــﻧﺔ.
وﻫذا ﻌﻧﻲ أن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﺧﺑرة ﻋﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻﻧ ﻊ.

 إن  % 84ﺗﻘر ًﺎ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻘوﻣون ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ ﯾﺗراوح ﻋددﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن .12 -3
 -2ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﺎﻷطراف اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﺑﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻘد وﺟد:
 إن ﺣواﻟﻲ  %80ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻧﻊ وﺷر ﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻌر ــﺔ اﻟﺳــﻌود ﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﺑﺗﻛــﺎر
اﻟﺳ ــﻠﻊ .وﺗﻌﺗﺑ ــر ﻫ ــذﻩ ﻧﺳـ ـ ﺔ ﻋﺎﻟ ــﺔ ،وﻟﻛ ــن ﻣ ــن ﺗﻔﺳ ــﯾرﻫﺎ ﺷـ ـ ﻞ إﯾﺟ ــﺎﺑﻲ ﻷن  %83.10ﻣ ــن ﻋﯾﻧ ــﺔ اﻟد ارﺳ ــﺔ ﻫ ــﻲ

ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺷﺗر ﺔ ﻣﻊ ﺷــرك أﺟﻧﺑــﻲ ﻟــﻪ ــﺎع طو ــﻞ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ .وﻫــذا ﻌﻧــﻲ أن اﻟﻣﺻــﺎﻧﻊ اﻟﺳــﻌود ﺔ ﺗﻌﺗﻣــد
ﺷ ﻞ ﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرك اﻷﺟﻧﺑﻲ.

 إن  %4ﺗﻘر ًﺎ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺷﺎرك ﻣﺻﺎﻧﻊ وﺷر ﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﺑﺗﻛــﺎر اﻟﺳـﻠﻊ.
وﺗﻌﺗﺑــر ﻫــذﻩ اﻟﻧﺳـ ﺔ ﺻــﻐﯾرة ﺟـ ًـدا ،و ﺟــب اﻟﻌﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ زﺎدﺗﻬــﺎ ﺷـ ﻞ ﺑﯾــر ﺣﺗــﻰ ﺗــﺗﻣ ن اﻟﻣﺻــﺎﻧﻊ ﻣــن اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن
اﻟﺷرك اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗدراﺗﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘ ﻼً.
 إن  % 11.15ﻓﻘط ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻘوم ﻌﻣﻠ ﺔ اﺑﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠﻊ ﻣﻧﻔردة ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ.
 إن  % 6.12ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟ س ﻟدﯾﻬﺎ أ ﻧﺷﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﺑﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠﻊ.
ﺟﻣﺎﻋـﺎ ﻣــن ﻣﻌظــم أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ ،ان ﻫﻧــﺎك ﺗﻐﯾﯾـرات ﺗﺣــدث
 -3ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﻣﺗطﻠ ﺎت ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻘد وﺟد أن ﻫﻧــﺎك إ ً
ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻟﺷراﺋﺢ اﻷرﻊ ،و ﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدﺧﺎل ﻋﻣﻠ ﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺟدﯾدة ،و ذا اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠ ﺔ ،ﺣﯾــث
ﺑﻠﻐت اﻟﻧﺳ ﺔ  % 88.85 ،%93.88ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.

 -4وﺟد اﻟ ﺎﺣث أن أﻫم ﺛﻼﺛﺔ ﻋواﻣــﻞ داﺧﻠ ــﺔ  -ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺎﻟﻣﻧظﻣ ــﺔ  -ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﻫــﻲ :ﺗﻛﺛﯾــﻒ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟ ﺣــث
واﻟﺗطــو ر  ،R&Dودﻋــم اﻹدارة اﻟﻌﻠ ــﺎ ،وﺧﺑـرة ﻓر ـ اﻻﺑﺗﻛــﺎر .وﻣــن اﻟﺟﺎﻧــب اﻵﺧــر ،اﺗﺿــﺢ أن ﻣــد ﻣﺷــﺎر ﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن،
واﻟﺗدرب ،و ﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣﻞ ،ﻫﻲ أﻗﻞ اﻟﻌواﻣﻞ أﻫﻣ ﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل .وﺟﻣ ﻊ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻞ ﺗﺣت ﺳ طرة اﻟﺷر ﺔ.

 -5وﺟــد اﻟ ﺎﺣــث أن أﻫــم  3ﻋواﻣــﻞ ﺧﺎرﺟ ــﺔ  -ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ــﺎﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﺳــوق  -ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﻫــﻲ :ﺗﻘﻧ ــﺔ اﻟﻣﻧــﺗﺞ ،واﻟﺗﺣﺳــﯾن
اﻟﻣﺳــﺗﻣر ،واﻟﺗر ﯾــز ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــوق اﻟﻣﺳــﺗﻬدﻓﺔ .وﻣــن اﻟﺟﺎﻧــب اﻵﺧــر ،اﺗﺿــﺢ أن ﺗﺳــﻌﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ،ووﻗــت دﺧــول اﻟﺳــوق ،وﺟــودة

اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻫﻲ أﻗﻞ اﻟﻌواﻣﻞ أﻫﻣ ﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل .وﺟﻣ ﻊ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻞ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳ طرة اﻟﺷر ﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﺳوق.
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دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ إدارة اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ...

 -6ﺗــم اﺳــﺗﺧدام ﻧﻣــوذج اﻟﻣﻌﺎدﻟــﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋ ــﺔ ) Structural Equation Modeling (SEMﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن إدارة اﻻﺑﺗﻛــﺎر
واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻــﺎﻧﻊ .وﻗــد ﺗــم اﺳــﺗﺧﻼص ﺛﻣﺎﻧ ــﺔ ﻋواﻣــﻞ ﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻻﺑﺗﻛــﺎر ،وﺳـ ﻌﺔ ﻋواﻣــﻞ ﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻷداء اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻣــن ﺧــﻼل

اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻌــﺎﻣﻠﻲ اﻟﺗو ﯾــد )) CFA (Confirmatory Factor Analysisﺟــدول رﻗــم  .(8ﻌــد ذﻟــك ﺗــم اﺳــﺗﺧدام أﺳــﻠوب
ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺳﺎرات  ،Path Analysisوأظﻬرت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ﺑــﯾن إدارة اﻻﺑﺗﻛــﺎر واﻷداء اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻــﺎﻧﻊ .وﻫــذا

ﻌﻧــﻲ ان ﻣﻣﺎرﺳــﺎت إدارة اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﺗــؤد إﻟــﻰ ﺗﺣﺳــﯾن اﻷداء اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻــﺎﻧﻊ )ﺟــدول رﻗــم  -9ﺷ ـ ﻞ رﻗــم  .(3وﻫــذا ﯾؤ ــد ﻣــﺎ

ﺗوﺻــﻠت إﻟ ــﻪ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟد ارﺳــﺎت :د ارﺳــﺔ ) ،(Atalay et. al., 2013ﺣﯾــث وﺟــد اﻟ ــﺎﺣﺛون ﻋﻼﻗــﺔ إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ﻣــﻊ اﻻﺑﺗﻛــﺎر

اﻟﺗﻛﻧوﻟــوﺟﻲ )اﻟﻣﻧــﺗﺞ وﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺑﺗﻛــﺎر( ،وﻓــﻲ د ارﺳــﺔ ) (Hassan et. al., 2013وﺟــد اﻟ ــﺎﺣﺛون ﻋﻼﻗــﺔ إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ﻣــﻊ أﻧ ـواع

اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻓﻲ دراﺳﺔ ) (Jiménez and Sanz-Valle, 2011وﺟد اﻟ ﺎﺣﺛﺎن ﻋﻼﻗﺔ إﯾﺟﺎﺑ ﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ.

اﻟﺗوﺻ ﺎت:
ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﯾﺗﻘدم اﻟ ﺎﺣث ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻ ﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 -1اﻻﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟ ﺣث ﻋﻧد ﺗﻧﺎول ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛــﺎر وأﺛرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻧظوﻣــﺔ اﻷداء اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﺎﻟﻣﺟــﺎل اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ﺎﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ
اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ.

 -2ﺿرورة ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺑﺗﻛﺎر اﻟﺳــﻠﻌﻲ داﺧــﻞ اﻟﻣﺻــﺎﻧﻊ اﻟﺳــﻌود ﺔ ،وذﻟــك ﻟﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ اﻹﯾﺟــﺎﺑﻲ ﻋﻠــﻰ ز ــﺎدة ﻔــﺎءة وﻓﺎﻋﻠ ــﺔ اﻷداء
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ ،ﺣﯾث إن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ وﺟدت أن  %80ﺗﻘر ًﺎ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻧﻊ وﺷر ﺎت ﺧﺎرج اﻟدوﻟﺔ.

 -3ﺗﺷــﺟ ﻊ ﻣﺳــﺋوﻟﻲ اﻟﻣﺻــﺎﻧﻊ ﻓــﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻌر ــﺔ اﻟﺳــﻌود ﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﻣرار ﻓــﻲ ز ــﺎدة ﻣﺷــﺎر ﺔ ﻣﺻــﺎﻧﻊ وﺷــر ﺎت أﺧــر ﺧــﺎرج

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﺑﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠﻊ ،ﺣﯾث إن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ وﺟدت أن ﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺷــﺎر ﺔ ﺑــﯾن اﻟطـرﻓﯾن ﻟــم ﺗﺗﺟــﺎوز

 %4ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ،وذﻟك ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣ ن اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺷرك اﻻﺟﻧﺑﻲ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗدراﺗﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘ ﻼً.
 -4ﺿــرورة ﺗﻘــد م ﻣز ــد ﻣــن اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺎﻟﻌواﻣــﻞ اﻟداﺧﻠ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺑﺗﻛــﺎر واﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺎﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟداﺧﻠ ــﺔ ،وذﻟــك
ﻷﺛرﻫﺎ اﻟﻣ ﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ إدارﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠﻌﻲ.

 -5اﻟﺗﺄﻛﯾــد ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــد م ﻣز ــد ﻣــن اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺎﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺑﺗﻛــﺎر واﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺎﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ
ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ ،وذﻟك ﻷﺛرﻫﺎ اﻟﻣ ﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﻓﻧ ﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠﻌﻲ.

 -6ﺗﺷــﺟ ﻊ اﻟﻣﺻــﺎﻧﻊ اﻟﺳــﻌود ﺔ ﻋﻠــﻰ ز ــﺎدة ﻣﻣﺎرﺳــﺎت إدارة اﻻﺑﺗﻛــﺎر ،ﻷﻧﻬــﺎ ﺗــؤد إﻟــﻰ ﺗﺣﺳــﯾن اﻷداء اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻــﺎﻧﻊ ،ﻷن
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ وﺟدت ﻋﻼﻗﺔ إﯾﺟﺎﺑ ﺔ ﺑﯾن إدارة اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ.

 -7ﺿرورة أن ﺗﻘوم اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ــﺔ اﻟﺳــﻌود ﺔ ﻣﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ و ازرة اﻟﺗﺟــﺎرة واﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﺑﺗــوﻓﯾر دﻋــم أﻛﺑــر ﻟﻠﻣﺻــﺎﻧﻊ واﻟﺷــر ﺎت ﻓــﻲ

ﻣﺟــﺎل اﻻﺑﺗﻛــﺎر ،ﻣــن ﺧــﻼل اﺳــﺗﺣداث وﺣــدة إدار ــﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﺗﻛــون ﻣﺳــﺋوﻟﺔ ﻋــن ﺗﺷــﺟ ﻊ اﻟﺷــر ﺎت ﻋﻠــﻰ ز ــﺎدة ﻣﻣﺎرﺳــﺎت

اﻻﺑﺗﻛﺎر ،و ﻘﺗرح اﻟ ﺎﺣث أن ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺗﺄﺳ س " ﺑﯾت اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺳﻌود اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ".

 -8ﺗﺷــﺟ ﻊ اﻟ ــﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺧدام ﻧﻣــوذج اﻟﻣﻌﺎدﻟــﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋ ــﺔ ) Structural Equation Modeling (SEMاﻟﻣﻌــروف ـﺄﻣواس
)أﻣــوس ﻫــو إﺣــد أدوات  ،(SEMﻷﻧــﻪ ﻣ ــن ﻣــن اﺧﺗ ــﺎر اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑــﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾ ـرات ﺟﻣﻠــﺔ واﺣــدة ،وﻫــذا ﻣــﺎ ﻣﯾ ـزﻩ ﻋــن أﺳــﻠوب

اﻻرﺗ ﺎ .

 -9ﺗﺷﺟ ﻊ اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺗﻐﯾرات أﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺣﺎﻟﻲ )اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ( ،ﻣﺛﻞ اﻹﻧﺗﺎﺟ ــﺔ ،واﻟﻣﺳــﺋوﻟ ﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻟﻠﺷر ﺎت .Corporate Social Responsibility
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اﻟﻣراﺟﻊ
:أوﻻً – ﻣراﺟﻊ ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ
. ﺳو ﺳرا، ﺟﻧﯾﻒ. ﺗﻘر ر ﻧﻔطﻲ ﻻﺣﺗ ﺎط ﺎت اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ،(2012) .  اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻧﻔطﻲ اﻟﺳو ﺳر-

ﻫـ( ـ ﻣﻧﻬﺞ اﻟ ﺣث ﻓﻲ1425) . ﺳﺎﻟم ﺳﻌﯾد؛ وأﺣﻣد ﺳﺎﻟم اﻟﻌﺎﻣر ؛ ﻣﻌد ﻣﺣﻣد آل ﻣذﻫب؛ و دران ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻌﻣر، اﻟﻘﺣطﺎﻧﻲ. اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳـﻌود ﺔ، اﻟرﺎضSPSS.اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻠو ﺔ ﻣﻊ ﺗطﺑ ﻘﺎت ﻋﻠﻰ

. اﻟﻣﻧظﻣﺔ: اﻟﻣﻐرب. اﻟﺗﻘر ر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻌر ﻲ.(2015) . اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ واﻟﺗﻌدﯾن-

 وﻟﯾزرلSPSS  ﻣﻔﺎﻫ ﻣﻬﺎ وﻣﻧﻬﺎﺟﯾﺗﻬﻣﺎ ﺑﺗوظﯾﻒ ﺣزﻣﺔ..  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﻲ واﻟﺗو ﯾد،(2012) . أﻣﺣﻣد ﺑوزﺎن، ﺗ ﻐزة. دار اﻟﻣ ﺳرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ واﻟط ﺎﻋﺔ: ﻋﻣﺎن.LISREL

. اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ، اﻟرﺎض. دﻟﯾﻞ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ.(2013) . و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ. اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ، اﻟرﺎض. اﻟﺗﻘر ر اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ.(2014) . و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ-
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Studying and Analyzing the Management of Innovation and its Impact
On the Financial Performance of Plants:
An Empirical Study on the Saudi Chemical Industry
Using Structural Equation Modeling
Dr. Khalid M. AL-Shuaibi
Associate Prof.
Business Administration Department
Dean College of Business
King Abdulaziz University, Jeddah
Kingdom of Saudi Arabia
ABSTRACT
The aim of this research is to study and analyze the management of innovation and its
impact on the financial performance of the plants. In this study, 278 plants of all sizes of the
Saudi Chemical industry were selected. The selection covers three regions; Makkah, Riyadh,
and Eastern province.
It was found that the ownership of plants is mostly joint ventures (83.10%) and the rest
are wholly Saudi. Regarding number of years of experience for these plants, 65.11% of them
have over 20 years. Using Structural Equation Modeling (SEM), the researcher found that
almost 80% of the sample depends totally on companies outside Saudi Arabia in their
innovation, and only about 4% share with foreign companies, while only 11.15% depend
totally on themselves in their innovation.
On the other hand, it turned out to be that 6.12% of the sample did not have any activity
in this area. The study also pointed out the most important internal as well as external factors
that contribute to innovation. Of the internal factors, the most important are: intensive R&D,
top management support, and the experience of the Innovation team.
On the other hand, the least important ones in this area are: participation of workers,
training, and work environment. Whereas, the most important external factors are: product
technology, continuous improvement, and the target market. On the contrary, pricing, time to
enter the market and product quality are the least important ones in this regard. Finally, the
researcher found a positive relationship between innovation and financial performance of the
plants.
Key words: Innovation, Financial Performance, Internal and External Factors, Saudi
Chemical Industry, Structural Equation Modeling.
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ﻣدرس ﻣﺳﺎﻋد  -ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل

ﻠ ﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد  -ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻫوك
ﺟﻣﻬورﺔ اﻟﻌراق
ﻣﻠﺧص:
ﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻗ ﺎس ﻣد إﻣ ﺎن اﺳــﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﻓظــﺔ دﻫــوك ﻟﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت ﻧظــﺎم اﻹﻧﺗــﺎج

ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ،وﻣن أﺟﻞ اﻟوﺻول إﻟــﻰ ﻫــذا اﻟﻬــدف ،ﺗــم اﺧﺗ ــﺎر ﺛﻼﺛــﺔ ﻣﺻــﺎﻧﻊ ﻹﻧﺗــﺎج اﻟﻣ ــﺎﻩ اﻟﻣﻌدﻧ ــﺔ ﻟﺗﻛــون ﻋﯾﻧــﺔ ﻟﻠ ﺣــث

اﻟﺣــﺎﻟﻲ ،وﻗــد ﺗــم وﺿــﻊ ﻓرﺿــﯾﺗﯾن رﺋ ﺳــﺗﯾن ﻣﻔﺎدﻫﻣــﺎ أن اﻟﻣﻌﺎﻣــﻞ ﻗﯾــد اﻟ ﺣــث ﺗﺗـواﻓر ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ ﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻧظــﺎم
اﻹﻧﺗــﺎج ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﺣــدد  ،JITوأن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣــﻞ ﺗﺳــﺗﺟﯾب ﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت ﻧظــﺎم اﻹﻧﺗــﺎج ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﺣــدد  .JITأﻣــﺎ

ﺎﻟﻧﺳـ ﺔ ﻟطﺑ ﻌــﺔ أﺳــﻠوب ﺟﻣــﻊ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت ،ﻓﻘــد اﻋﺗﻣــد اﻟ ﺎﺣﺛــﺎن ﻋﻠــﻰ أﺳــﻠوب اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ* ﺑوﺻــﻔﻬﺎ أداة رﺋ ﺳــﺔ ﻟﺟﻣــﻊ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت ﻣــن

ﺧ ــﻼل ﺗوز ــﻊ اﻻﺳ ــﺗﻣﺎرات ﻋﻠ ــﻰ ﺛ ــﻼث ﻓﺋ ــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺻ ــﺎﻧﻊ اﻟﻣ ﺣوﺛ ــﺔ ،وﻫ ــم )ﻣ ــدراء اﻟﻣﺻ ــﻧﻊ ،رؤﺳ ــﺎء اﻷﻗﺳ ــﺎم ،وﻣﺳ ــؤوﻟﻲ
اﻟوﺣــدات( ،إذ ﺗــم ﺗوز ــﻊ ) (30اﺳــﺗﻣﺎرة ﺎﻧــت ) (25ﻣﻧﻬــﺎ ﺻــﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾــﻞ .أ أن ﻧﺳ ـ ﺔ اﻻﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﺎﻧــت ) ،(%83وﻗــد ﺗــم
اﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ ) (SPSS V.11.5ﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺑ ﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ.
وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ:
 إﻣ ﺎن ﻗ ﺎم اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﺎﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد.ﺣﺻﻠت إدارة "اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ" ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗ ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾث اﻷﻫﻣ ﺔ اﻟﻧﺳﺑ ﺔ ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻧظﺎم اﻹﻧﺗــﺎج ﻓــﻲ اﻟوﻗــت

اﻟﻣﺣدد JITﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن ،ﺛم "ﺗﺧﻔ ض وﻗت اﻧﺗظﺎر اﻹﻧﺗﺎج ووﻗت اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻹﻋداد" ﻓﻲ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ،و"ﻋﻣــﺎل
ﻣﺗﻌــددو اﻟﻣﻬــﺎرات" ﺎﻧــت ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ،و"اﻟﺣــد اﻷدﻧــﻰ ﻣــن اﻟﺧــزن" ﺎﻧــت ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻟ ار ﻌــﺔ ،و ﻠﯾﻬــﺎ "ﺣﺟــم اﻟدﻓﻌــﺔ

اﻟﺻﻐﯾرة" ﻓﻲ اﻟﻣرﺗ ﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﺣﺻﻞ "اﻟﺷراء ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد" ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗ ﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ.

وﻗــدم ﻫــذا اﻟ ﺣــث ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺗوﺻـ ﺎت ،أﻫﻣﻬــﺎ أن ﺗﺳــﻌﻰ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛــﺔ و ﺷـ ﻞ ﻣﺗواﺻــﻞ ﻹﯾﺟــﺎد ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ

ﺗؤﻣن ﺎﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت واﻷﻓ ﺎر اﻟﺟدﯾدة ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻣ ﺎن إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد .JIT

اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻻﻓﺗﺗﺎﺣ ﺔ :ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ،اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ.

* ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ إﺑﺮﯾﻞ  ،2014وﻗُﺒﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﯾﻮﻟﯿﻮ .2014

* اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى إدارة "اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻺدارة" ﻟﻤﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﮭﺎ.
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إﻣ ﺎن اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ...JIT

اﻟﻣﻘدﻣﺔ:
ﺗﺳ ــﻌﻰ ﻏﺎﻟﺑ ــﺔ اﻟﻣﻧظﻣ ــﺎت إﻟ ــﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺻ ــﻌﯾد اﻟﻌ ــﺎﻟﻣﻲ ،وﺧﺎﺻ ــﺔ ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﺗﻛ ــون ﻧﺳـ ـ ﺔ اﻟﺗﺟدﯾ ــد ﻓ ــﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟ ــﺎت

واﻟﺧــدﻣﺎت ﺳــرﻌﺔ ﺟـ ًـدا ،إذ إن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ اﻟﻘو ــﺔ ﺗــؤد إﻟــﻰ اﻟﺟــودة اﻟﻌﺎﻟ ــﺔ وﺗﻌــدد اﻟﺑــداﺋﻞ ﻟﻼﺧﺗ ــﺎر ﻣــن ﺑﯾﻧﻬــﺎ .وﻗــد أﺻـ ﺢ ﻣــن
اﻟﺿــرور ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ ان ﺗــدرك اﻟط ارﺋـ واﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺗــﻲ ﻣــن ﺷـﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣوﻟﻬــﺎ ﻟﺗﻛــون أﻛﺛــر ﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﻓــﻲ ﺑﯾﺋــﺔ اﻷﻋﻣــﺎل .إن ﻣــن
أدوات اﻟﺗﺣﺳﯾن واﻟ ﻘﺎء  ..اﺗ ﺎع اﻟﻣداﺧﻞ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻧظﺎم اﻹﻧﺗــﺎج ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﺣــدد  ،JITو ﻌــد ﻫــذا اﻟﻧظــﺎم ﻣــن أﺑــرز

اﻟﻧظم اﻹﻧﺗﺎﺟ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺗﺧﻔـ ض اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾﻒ واﻟﺗوﺳــﻊ ﻓــﻲ اﻹﻧﺗــﺎج ورﻓــﻊ ﻔــﺎءة اﻷداء ،ﻓﺿـﻼً ﻋــن ﻋــدم اﻟﺗـﺄﺧﯾر
ﻓﻲ ﺗﻠﺑ ﺔ اﺣﺗ ﺎﺟﺎت اﻟزﺎﺋن.

أﻫﻣ ﺔ اﻟ ﺣث:
ﺗﺗﻣﺛــﻞ أﻫﻣ ــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﻓــﻲ ﺣﺛﻬــﺎ ﻣوﺿــوع ﻧظــﺎم اﻹﻧﺗــﺎج ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﺣــدد  ،JITاﻟــذ ُﻌـﱡد ﻣــن اﻷﻧظﻣــﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ اﻟﺗــﻲ
ﺗﺧدم اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾ وﻓور اﻗﺗﺻﺎد ﺔ وﻣﯾزات ﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻹﺟراء اﻟ ﺣوث اﻟﻌﻠﻣ ﺔ.

ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﺗﻣﺎﻣــﺎ ﻣﺗ ازﯾـ ًـدا ﺑــﻧظم اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ،وﺧﺎﺻــﺔ ﻧظــﺎم اﻹﻧﺗــﺎج
ﺗوﻟﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ ﻻﺳـ ﻣﺎ ﻓــﻲ اﻟــدول اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ – اﻫ ً
ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﺣــدد ،ﻟﻣــﺎ ﻟــﻪ ﻣــن دور ﺑﯾــر ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾ ـ أﻫــداﻓﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟــرﺢ واﻟﻧﺟــﺎح واﻻﺳــﺗﻣرارﺔ ،اذ ﻌــد اﺳــﺗﺧدام ﻫــذا اﻟﻧظــﺎم
ﻣﺛﺎ ﺔ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﻟﺗﻼﻓﻲ اﻟﻬدر ﻓﻲ اﻟوﻗت واﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ،اﻷﻣر اﻟذ ﯾﺗطﻠب اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت ﻧظــﺎم اﻹﻧﺗــﺎج ﻓــﻲ اﻟوﻗــت

اﻟﻣﺣدد  ،JITاﻷﻣر اﻟذ ﺣﻔز اﻟ ﺎﺣﺛﺗﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ،و ﻣ ن أن ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟ ﺣث اﻟﺗﺳﺎؤﻟﯾن اﻵﺗﯾﯾن:
 -1ﻣﺎ ﻣد ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﻋن ﻣﻔﻬوم وﻣﺗطﻠ ﺎت ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد JIT؟
 -2ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻷﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ؟

أﻫداف اﻟدراﺳﺔ:

ﺗﻬــدف اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ـﺔ إﻟــﻰ ﺗﻘــد م إطــﺎر ﻧظــر ﻋــن ﻣﻔﻬــوم ﻧظــﺎم اﻹﻧﺗــﺎج ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﺣــدد  JITود ارﺳــﺔ ﻣــد ﺗــواﻓر

اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﺗطﺑﯾ ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد  JITﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣ ﺎﻩ اﻟﻣﻌدﻧ ﺔ ﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ دﻫوك ﻷﺟــﻞ ،إﻗﺎﻣﺗﻬــﺎ

ﻓﺿﻼً ﻋن اﻷﻫداف اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺎﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﻘد م اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت.

ﺧطﺔ اﻟدراﺳﺔ ،وﺗﺷﻣﻞ:
 -1اﻹطﺎر اﻟﻧظر :
 -1-1ﻣﻔﻬوم ﻧظﺎم اﻹ ﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد:
ﺗــم ﺗطــو ر ﻧظــﺎم  JITﻓــﻲ ﺷــر ﺔ ﺗو وﺗــﺎ اﻟ ﺎ ﺎﻧ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳــﺗﯾﻧ ﺎت ﻣــن ﻗﺑــﻞ ﺗــﺎﯾﯾﺟﻲ اوﻫﻧــو ) (Taiichi Ohnoاﻟــذ

ــﺎن

ﻌﻣﻞ ﻧﺎﺋًﺎ ﻟرﺋ س اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﺷر ﺔ .و ﺎن ﺗطﺑ ﻘﻪ ﻷول ﻣرة ﻓــﻲ اﻟوﻻ ــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة ﻋــﺎم  1979ﻓــﻲ ﻣﺻــﻧﻊ ﺎواﺳـ ﻲ ﻟﻧ ــوﻟن
– ﻧﺑراﺳ ﺎ ،وﺧﻼل ﺳﻧوات ﻗﻠﯾﻠﺔ أﺧذت ﺗط ﻘﺔ أﻓﺿﻞ اﻟﺷــر ﺎت اﻷﻣر ــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳـ ﺎرات واﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺎت ﻟﯾﻧﺗﺷــر
ﻌد ذﻟك ﻓﻲ أورﺎ وأﻣر ﺎ اﻟﺟﻧو ﺔ ،ﻟﺗﺗﺳﻊ ﺷﻌﺑ ﺔ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺎﺳﺗﻣرار ﻌد أن ﺣظﻲ ﺎﻋﺗراف واﺳﻊ ﻔﺎءﺗــﻪ ﻓــﻲ إ ازﻟــﺔ أﺷـ ﺎل

اﻟﻬـ ــدر ،ﺧﻔـ ــض اﻟﻣﺧـ ــزون ،ﺟدوﻟـــﺔ اﻹﻧﺗـ ــﺎج ،وﺗﺣﺳـ ــﯾن اﻟﺟـ ــودة )ﻧﺟـ ــم .(79 :2004 ،و طﻠ ـ ـ ﻋﻠـ ــﻰ ﻫ ــذا اﻟﻧظـ ــﺎم اﻟﻌدﯾـ ــد ﻣـ ــن
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

اﻟﺗﺳــﻣ ﺎت ،ﻣﻧﻬــﺎ ﻧظــﺎم اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﻠﺣظــﻲ ،أو ﻧظــﺎم اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﺣﯾﻧــﻲ ،أو اﻹﻧﺗــﺎج ﻓــﻲ اﻟﻣوﻋــد ﺎﻟﺿ ـ ط ،أو اﻹﻧﺗــﺎج ﻓــﻲ اﻟﻣوﻋــد
ﺗﻣﺎﻣﺎ )ﻏﻧ م.(313 :2007 ،
ﺎﻟﺿ ط ً

إن أﻛﺛــر اﻷﻧظﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺟﺳـد ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﻧظــﺎم اﻟرﺷــﯾ ﻫــو ﻧظــﺎم ٕ ،JITوان ﻓﻠﺳــﻔﺔ ﻧظــﺎم  JITﺳـ طﺔ ﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت
ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻌﺎﻟﺔ ) .(Krajewski, et al., 2007: 348و ﻧظر إﻟﻰ  JITﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻷﻧﻪ ﯾذﻫب إﻟﻰ أ ﻌد ﻣــن اﻟﺳـ طرة

ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزون ،ﺑﻞ ﻣﺗد ﻟ ﺷــﻣﻞ ﻧظــﺎم اﻹﻧﺗــﺎج ﻠــﻪ ) .(Schroeder, 2000: 362و ﺷــﯾر )،(Heizer & Render, 2006

وأﻧﻪ  JITﻓﻠﺳﻔﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻣﺷ ﻼت وازاﻟﺔ اﻟﻬدر .و ر )اﻟﻛﺳﺎﺳ ﺔ (15 :2011 ،أﻧﻬﺎ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺗر ــز ﻋﻠــﻰ
إﻟﻐﺎء اﻟﻣﺧزون ﺑﺟﻣ ﻊ ﻣراﺣﻠﻪ إن اﻋﺗﺑر أﻧﻪ ﻣواد ﺧﺎم ،أو إﻧﺗﺎج ﺗﺣت اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ ،أو إﻧﺗﺎج ﺗــﺎم اﻟﺻــﻧﻊ ،وأﻧــﻪ ﯾر ــز ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻫــو
ﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ،ﻣﻊ إدارة اﻟﻌﻧﺻر اﻟ ﺷر ﺷ ﻞ ﺟﯾد.

و ﻌﺗﺑر ﺗوﺻﯾﻞ اﻟﻣﻧﺗﺞ إﻟﻰ اﻟزون ﺳرﻋﺔ ﻣــن أﺳﺎﺳـ ﺎت ﺗﺣﻘﯾـ اﻟﻧﺟــﺎح ﻟﻠﺷــر ﺎت ،وﺗﺳــﺗﺧدم اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺷــر ﺎت ﻧظــﺎم

 JITﺳ ــﻼح ﻟﺳ ــرﻋﺔ اﻻﺳ ــﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﺳــوﻗ ﺔ .وﻟﻛ ــﻲ ﺗ ــﺗﻣ ن اﻟﺷ ــر ﺎت ﻣ ــن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﺟدﯾ ــدة ،ﻓﺈﻧ ــﻪ ﯾﺟ ــب ﺗﻘﻠﯾ ــﻞ دورة

اﻟطﻠ ـب -اﻟﺗﺳــﻠ م ) Order-to-Delivery Cycleاﻟوﻗــت اﻟــذ

طﻠ ﻪ( ).(Gither & Greg, 2002: 465

ﺻــرف ﻣــن ﻟﺣظــﺔ ﻗ ــﺎم اﻟز ــون ﺎﻟطﻠــب إﻟــﻰ ﺣــﯾن ﺗﺳــﻠﻣﻪ

وﻗــد ﻋرﻓــﻪ اﻟ ــﺎﺣﺛون ﻓــﻲ ﺿــوء ﺗﺧﺻﺻــﺎﺗﻬم اﻟﻌﻠﻣ ــﺔ ،اﻷﻣــر اﻟــذ أد إﻟــﻰ ﺗﻌــدد وﺟﻬــﺎت اﻟﻧظــر اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺎوﻟــت ﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم .إذ

ﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧظﺎم ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﻣﺧزون ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟذ

ﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻼم اﻟﻣواد اﻟﯾوم واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻏـًـدا )اﻟ ﺷــﺗﺎو واﻟﻣطﺎرﻧــﺔ،

 .(7 :2005و ﻌرﻓﻪ ) (Cole, 2005: 117ﻋﻠﻰ أن  JITﯾﻬدف إﻟــﻰ ﺟﻠــب اﻟﻣـواد اﻷوﻟ ــﺔ ﻓﻘــط ﻋﻧــد ﺣﺎﺟــﺔ اﻹﻧﺗــﺎج إﻟﯾﻬــﺎ ﻟﺗﻘﻠﯾــﻞ ﺗﻛﻠﻔــﺔ

اﻻﺣﺗﻔﺎ

ﻣﺧزون .و ﺷــﯾر ) (Bateman & Snell, 2001: 207إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻧظــﺎم ﻘــوم ﺑﺗﺟﻣ ــﻊ وﺗﺻــﻧ ﻊ اﻷﺟـزاء ﺣﺟــم وﺟ ــﺔ ﺻــﻐﯾرة

ﺟـ ًـدا ،وﺗوﺻــﯾﻞ ﻫــذﻩ اﻷﺟـزاء إﻟــﻰ اﻟﻣ ارﺣــﻞ اﻟﻼﺣﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟ ــﺔ ﻋﻧــد ﺣﺎﺟﺗﻬــﺎ ﻓﻘــط ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣـواد .ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺷــﯾر ) & Gaither

 (Fraizer, 2002: 477إﻟﻰ أﻧﻪ ﻧظﺎم ﻟﻠﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﺧــزون ﻘــوم ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺣﺟــم وﺟ ــﺔ إﻧﺗــﺎج ﺻــﻐﯾرة ،واﺳــﺗﻘرار ﺟدوﻟــﺔ

اﻹﻧﺗــﺎج ،وﻧظــﺎم اﻟﺳــﺣب ﻓــﻲ اﻹﻧﺗــﺎج .و ــر ) (Davis et. al, 2003: 559أﻧــﻪ ﻣــدﺧﻞ ﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾــﻞ اﻟﻣﺳــﺗﻣر ﻟﻠﻣﺧــزون ،ﻣــﻊ
ﺿــﻣﺎن ﺗﺣﺳــﯾن اﻟﺟــودة .ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﯾــر ) (Vollmann et. al, 2005: 229أﻧــﻪ ﻘﻠــﻞ اﻟﻬــدر ﻓــﻲ اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ .و ــر ) Chase et. al,

 (2006: 220أﻧــﻪ إﻧﺗــﺎج اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﻣﺣﺗــﺎج إﻟﯾﻬــﺎ ﻋﻧــد اﻟﺣﺎﺟــﺔ إﻟﯾﻬــﺎ وﻟـ س أﻛﺛــر .و ــر )ﺟر ـرة (89 ،2013 ،أن ﻧظــﺎم  JITﯾرﺗﻛــز
ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ر ﺎﺋز رﺋ ﺳﺔ ﺗﻣﺛﻞ ﻣﺣور ﻫذا اﻟﻧظﺎم ،وﻫﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻞ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺿﯾﻒ ﻗ ﻣﺔ ،واﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾـ ﻣﺳــﺗو ﻋـ ٍ
ـﺎل
ﻣن اﻟﺟودة واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠ ﻪ ،واﻻﻟﺗزام – ذﻟك – ﺎﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر.

وﻷن ﻧظﺎم  JITﯾر ز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ وﻟ س ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣ ن ﺗطﺑ ﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺧدﻣ ــﺔ واﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ ،و ﺎﻟﻧﺳـ ﺔ

ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺧدﻣ ﺔ ﻫﻧﺎك طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟـ  JITﻟﺗطﺑ ﻘﻪ(Davis, et al., 2003: 562) :
 ﺗزاﻣن وﺗوازن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗدﻓ اﻟﻌﻣﻞ.

 -وﺿوح ﺎﻣﻞ ﻟﺟﻣ ﻊ اﻟﻣ وﻧﺎت واﻟﻌﻣﻠ ﺎت.

 اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد.

 -اﺣﺗرام اﻷﻓراد.

 اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻌﻣﻠ ﺔ.

 -اﻟﻣدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ ﻻﺳﺗ ﻌﺎد اﻟﻬدر.

و ــر ) (Stevenson, 2005: 640أن ﺗر ﯾــز  JITﻓــﻲ اﻟﺧــدﻣﺎت ﯾﻧﺻــب ﻋﻠــﻰ اﻟوﻗــت اﻟــﻼزم ﻟﺗﺄد ــﺔ اﻟﺧدﻣــﺔ ﻷن

ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻘد م اﻟﺧدﻣﺎت .و ؤ د )ﺷﺎﻓﯾر وﻣﯾردﯾث (855 :2005 ،أﻧﻪ ﻣ ن اﺳــﺗﺧدام  JITﻣﯾـزة
اﻟﺳرﻋﺔ ﻏﺎﻟًﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون أ ًا
ﻣر ً
ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ،و ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد إﺟراء ﻋﻣﻠ ﺎت ﻣﺗﻛررة أو اﺳﺗﺧدام ﻣواد ﺻورة ﻣوﺳﻌﺔ.
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إﻣ ﺎن اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ...JIT
ﻌﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ إ ازﻟــﺔ اﻟﻬــدر ،واﻟﺗر ﯾــز ﻋﻠــﻰ إﻧﺗــﺎج ﻣﻧﺗﺟــﺎت ﺎﻟﻛﻣ ــﺔ

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﺈن ﻧظﺎم  JITﻫو ذﻟــك اﻟﻧظــﺎم اﻟــذ
ً
واﻟﺟودة اﻟﻣطﻠو ﺔ ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻧظر اﻻﻋﺗ ﺎر وﻗت ﺗﺳﻠم اﻟﻣواد ،و ذﻟك وﻗت اﻧﺗﻬﺎء إﻧﺗﺎج ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت وﺗﺳــﻠ ﻣﻬﺎ ﺳــرﻋﺔ إﻟــﻰ
اﻟزون ﺎﻟﺷ ﻞ اﻟذ

ﺣﻘ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ.

 -2-1أﻫﻣ ﺔ ﻧظﺎم اﻹ ﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد:
ﺷﯾر ) (Hill, 2000: 279أن أﻫم اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻣن  JITﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺧزن اﻟﺻﻔر  ،ﺣﯾــث

إن اﻟﻣ ﺎﺳ ــب اﻟﻣﺗﺣﻘﻘـــﺔ ﻣـــن ﺗﻘﻠﯾـ ــﻞ اﻟﻣﺧـــزون ﺗﺗﻌﻠـ ـ

ﻌﻧﺻ ــرن أﺳﺎﺳـ ـﯾﯾن ،اﻷول ﻘـــوم ﻋﻠـــﻰ أن ﺗﻘﻠﯾـ ــﻞ اﻟﻣﺧ ــزون ﻌﻧـــﻲ ﻧﻘـ ــد

وﻣﺳــﺎﺣﺎت أﻛﺑــر وﺗﻛــﺎﻟﯾﻒ أﻗــﻞ ،واﻟﻌﻧﺻــر اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻘــوم ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻘﻠﯾــﻞ اﻟﻣﺧــزون ﻌﻧــﻲ ﻋــدم اﻟﺣﺎﺟــﺔ ﻟﻠرﻗﺎ ــﺔ )ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺧــزون(.
و ﺣدد )ﻧﺟم (177 :2004 ،أﻫﻣ ﺔ  JITﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣ از ــﺎ اﻟﺗــﻲ ﺣﻘﻘﻬــﺎ وﺗﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﻓــﻲ اﻟﻣﺧــزون ،وﺗﺧﻔـ ض وﻗــت
اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗورد ،واﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌددة.

و ﺣدد ) (Gaither & Faizer, 2002: 481أﻫﻣ ﺔ  JITﻣن ﺧﻼل اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ وﻫﻲ ﺎﻻﺗﻲ:
 ﺗﺧﻔ ض ﻣﺳﺗو اﻟﻣﺧزون ﺷ ﻞ ﺑﯾر.
ﺿ ــﺎ – ﻣ ــن اﻟﺷ ــر ﺔ ﻣ ــن اﺳ ــﺗﺧدام  JITﺄﺳ ــﺎس ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳ ــﺔ
 ﺗﺧﻔـ ـ ض اﻟوﻗ ــت اﻟﻣطﻠ ــوب ﻟﻺﻧﺗ ــﺎج ﺷـ ـ ﻞ ﺑﯾ ــر – أ ً
اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟوﻗت ،واﻋﺗﻣﺎد اﻟﺳرﻋﺔ ﺳﻼح ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﺣﺻﺔ ﺳوﻗ ﺔ.
 ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺗﺧﻔ ض ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ.

 ﻗﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﺧزون وﻣ ﻧﺎت ﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻟﻣواد ﺳﺑب ﻗﻠﺔ اﻟﻣﺧزون.

 اﻟﻌﻣﻠ ـ ــﺎت اﻟﺗﺻـ ــﻧ ﻌ ﺔ ﺗﻛـ ــون ﻣﻧﺳـ ــﺎ ﺔ وﺧﺎﻟ ـ ــﺔ ﻣـ ــن اﻟﻣﺷ ـ ـ ﻼت ـ ــون اﻟﺗﺻـ ــﻧ ﻊ ﻓـ ــﻲ ﻧظـ ــﺎم  JITﯾر ـ ــز ﻋﻠـ ــﻰ ﺗﺣدﯾـ ــد
اﻟﻣﺷ ﻼت ،وﻣن ﺛم ﺣﻠﻬﺎ.
و ر ) (Krajewski & Ritzman, 2005: 495أن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻣن  JITﺎﻵﺗﻲ:
 ﺗﻘﻠﯾﻞ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠو ﺔ.

 -ﺗﻘﻠﯾﻞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون.

 ﺗﻘﻠﯾﻞ اﻟﻌﻣﻞ اﻟورﻗﻲ.

 -وﺿﻊ أوﻟ ﺎت ﺻﺣ ﺣﺔ ﻟﻠﺟدوﻟﺔ.

 زﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟ ﺔ.

 ﺗﺷﺟ ﻊ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ ﻗو اﻟﻌﻣﻞ.

 زﺎدة اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣ ﻧﺎت. -ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ.

و ر )اﻟﻌﻠﻲ (465 :2007 ،أﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم  JITﻣ ن ﺗﺣﻘﯾ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ﺎﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ:
 ﺗﻘﻠ ص اﻟﻔﺎﻗد ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﻠ ص اﻟزﻣن اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺗﺻﻞ ﺎﻟﻣواد واﻟﻌﻣﻞ واﻟﻣﻌدات وﻏﯾرﻫﺎ.
 اﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋن طر اﺳــﺗﺧدام ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻘــدرات اﻟ ﺷــرﺔ ﻟﻸﻓـراد اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن واﻟﻌﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗــدرﺑﻬم ﻣــﺎ
ﺣﻘ أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ.

إن أﻫﻣ ﺔ ﺗطﺑﯾ ﻧظﺎم  JITﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺧدﻣ ﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ــﻞ ﺗﺄﻛﯾــد ﻋﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﺗﺻــﻧ ﻌ ﺔٕ ،وان ﻋﻧﺎﺻــر ﻫــذا اﻟﻧظــﺎم

وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﻪ ﻣﺗواﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺧدﻣ ﺔ ،ﻓﺎﻟﺗر ﯾز ﻋﻠــﻰ اﻟز ــﺎﺋن ﻫــو أﻣــر ﺿــرور وﻫــﺎم ﺟـًـدا ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ،ﻣــﺎ إن ﺗﻘــدﯾر اﻟﻌﻧﺻــر

ﺟدا ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺧدﻣ ﺔ ﻷن اﻻﺗﺻﺎل ﻣ ﺎﺷر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﯾن ﻣﻘدم وﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺔ )اﻟﺣﺳﯾن.(192 :2004 ،
اﻟ ﺷر ﻫﺎم ً
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 -3-1أﻫداف ﻧظﺎم اﻹ ﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد:
ﯾﻬدف ﻧظﺎم  JITإﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف ،وﻗد ﺗﻧﺎول اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻛﺗﺎب واﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﻫذﻩ اﻷﻫــداف ،ﺣﯾــث ﯾؤ ــد
) (Hill, 2000: 281أن ﻧظــﺎم  JITﯾﻬــدف إﻟــﻰ ﺿــﻣﺎن أن ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣـوارد ﻓــﻲ اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ﺗﻌﻣــﻞ ﺻــورة ﻓﻌﺎﻟــﺔ ،وﻟﻬــذا ﯾﺟــب أن
ﺗﻌد اﻟﺟدوﻟﺔ ﺄﺧذ وﻗــت ﻗﺻــﯾر ﻟﻺﻋــداد اﻟﻣﻧﺎﺳــب ﻟﻛﻣ ــﺔ اﻷﺟـزاء اﻟﺗــﻲ ﯾﺟــب ﺗوﺻــﻠﯾﻬﺎ ﻟﻛــﻞ ﻣرﺣﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ .و ــر

ــﻞ ﻣــن

)ﺣ ﻣــت ،وﻏــﺎز  (14 :2002 ،أن  JITﻧظــﺎم إﻧﺗــﺎﺟﻲ ﻫدﻓــﻪ اﻟـرﺋ س إﻧﺗــﺎج ﻧــوع ﻣﺣــدد ﻣــن اﻟوﺣــدات اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ أو اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت

ﺗﻣﺎﻣ ــﺎ و ﺎﻟﻛﻣ ــﺎت اﻟﻣطﻠو ــﺔ دون اﻟﺳ ــﻣﺎح ﺎﻟز ــﺎدة واﻟﻧﻘﺻ ــﺎن .و ــر )اﻟﻣﻌﺎﺿ ــﯾد واﻟﺣدﯾـ ـد ،
اﻟﻣﺣ ــدودة ﻓ ــﻲ اﻟوﻗ ــت اﻟﻣﺣ ــدد ً
 (10 :2009أن ﻫــدف ﻧظــﺎم  JITاﻟﻣﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ إﺣــداث ﺗﺣﺳــﯾﻧﺎت ﻣﺳــﺗﻣرة ﻓــﻲ أﻧﺷــطﺔ اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ــﺎﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﻌﻣﻠ ــﺎت
ﺿﻣن ﻣ ﺎدئ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻣرﻧﺔ ﻣ ن ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﺻ ﻎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ ﻷﺧر .
ـر ﻋ ــن ﺗﻠ ــك اﻟﻣط ﻘ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ــﺎت
إن اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳـ ـ ﺔ ﻟﻌﻣ ــﻞ ﻧظ ــﺎم  JITﻓ ــﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ــﺎت اﻟﺧدﻣ ــﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠ ــﻒ ﺛﯾ ـ ًا

اﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ ،ﻓﺎﻟﻬدف واﺣد ،وﻫو اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ،ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎد اﻟوﻗت ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ )اﻟﻌﻠﻲ.(479 :2007 ،
و ر )اﻟ ﺷﺗﺎو  ،واﻟﻣطﺎرﻧﺔ (7 :2005 ،أن أﻫداف  JITﻫﻲ ﺎﻵﺗﻲ:
 اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﺟﻣ ﻊ أﻧواع اﻟﻣﺧزون أو ﺗﺧﻔ ﺿﻪ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣد ﻣﻣ ن.
 اﻟﺣد ﻣن اﻟﻬدر ﻓﻲ اﻟوﻗت واﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟ ﺔ.
 اﻟﺷراء ﺎﻟﻛﻣ ﺎت واﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن ﻟﺗﻠﺑ ﺔ اﺣﺗ ﺎﺟﺎت اﻟزﺎﺋن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻟﺟودة اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ.

 ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺛﻘﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺷر ﺔ وﻣﺟﻬزﻬﺎ ،ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ أﻫداف طو ﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺗؤد إﻟﻰ ﺛﻘﺔ ﻣﺗ ﺎدﻟﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ.
و ر )اﻟﺣﺳﯾن (179 :2004 ،أن أﻫداف  JITﺎﻵﺗﻲ:
 اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔﺎﺋض ،ﻓﺎﻹﻧﺗﺎج ون ﻘدر اﻟطﻠب.

 اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ وﻗت اﻻﻧﺗظﺎر وﺗﺧﻔ ض وﻗت اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ٕواﻋﺎدة اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ.

 اﻟﺗﺧﻠص أو ﺗﺟﻧب اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﯾب ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة.

 ﺗﺧﻔ ض اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ ﺣدﻩ اﻷدﻧﻰ ،طﺎﻟﻣﺎ أن اﻹﻧﺗﺎج ﻣرﺗ ط ﺎﻟطﻠب.

 اﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻘط ،واﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﺣر ﺎت اﻟزاﺋدة وﻏﯾر اﻟﺿرورﺔ.
أﻣﺎ ) (Heizer & Render, 2006: 630ﻓ ﺣدد أرﻌﺔ أﻫداف ﻟﻧظﺎم  JITوﻫﻲ:
 اﺳﺗ ﻌﺎد اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻐﯾر اﻟﺿرورﺔ.

 اﺳﺗ ﻌﺎد اﻟﻣﺧزون اﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﻧﻘﻞ.

 -اﺳﺗ ﻌﺎد اﻟﻣﺧزون ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧﻊ.

 -اﺳﺗ ﻌﺎد اﻟﻣﺟﻬزن اﻟﻐﯾر اﻟﺟﯾدﯾن.

و ر )ﻧﺟم (85 :2004 ،و)اﻟﻔﺿﻞ (256 :2007 ،أن أﻫداف  JITﻫﻲ ﺎﻵﺗﻲ:
 اﻟﺗﻠﻒ اﻟﺻﻔر .

 اﻟﻣﺧزون اﻟﺻﻔر .

 اﻟﻌطﻼت اﻟﺻﻔرﺔ.

 ﺣﺟم وﺟ ﺔ إﻧﺗﺎج واﺣدة.

 وﻗت اﻹﻋداد اﻟﺻﻔر . -اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻟﺻﻔرﺔ.

 -وﻗت اﻟﺗورد اﻟﺻﻔر .
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إﻣ ﺎن اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ...JIT
و ــر )اﻟ ﻌﻘــوب (20 :2009 ،أن ﺗﺣﻘﯾـ أﻫــداف ﻧظــﺎم  JITﻓــﻲ )ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﺣﻘﻘﻬــﺎ( ﺳــﯾؤد إﻟــﻰ ﺧﻔــض اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾﻒ ﺑﺟﻣ ــﻊ

أﻧواﻋﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﻧﻘﻞ واﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ واﻟﺗﺧزن واﻟﺗﺎﻟﻒ وﻏﯾـرﻩ ،ﻣﻣــﺎ ﯾــؤد إﻟــﻰ ﺧﻔــض ﺗﻛــﺎﻟﯾﻒ اﻹﻧﺗــﺎج ﺻــورة ﺑﯾـرة وﺗﻌظـ م رﺣ ــﺔ
اﻟﺷر ﺔ وزﺎدة اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.

 -4-1ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﺗطﺑﯾ ﻧظﺎم اﻹ ﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد:
ﯾر )اﻟ ﻌﻘوب (29-28 :2009 ،أن ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣ ﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﺣﺗــﻰ ﻻ ﺗﺗﻌﺛــر ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗطﺑﯾـ ﻟﻧظــﺎم

 ،JITوﻫﻲ ﺎﻻﺗﻲ:

 ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻔ رة ،إذ إن ﺟﻣ ﻊ ﻣن ﯾﻧﺗﻣــون إﻟــﻰ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻣــن اﻟﻣــدراء واﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن وﺣﺗــﻰ زﺎﺋﻧﻬــﺎ وﻣوردﯾﻬــﺎ ،ﯾﺟــب أن وﻧـوا
ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺗﺎم ﺎﻟﻧظﺎم واﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺄﻫﻣ ﺔ ﺗطﺑ ﻘﻪ.

 ﻋﻣﻞ ﺑراﻣﺞ ﺗﺛﻘ ﻔ ﺔ ﻟﺗوﻋ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﺗدرﺑﻬم ﻟﺿﻣﺎن ﺗطﺑﯾ اﻟﻧظﺎم واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﺎﺣﻪ.
 ﺗﺷ ﯾﻞ ﻓرق ﻋﻣﻞ ﻟﻐرض اﻟﺗﺧط ط ﻟﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾــذﻩ ،ﻣﺛـﻞ ﻓــرق ﻋﻣــﻞ ﺗﺗﻌﻠـ ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ وأﺧــر ﺗﺗﻌﻠـ ﺑـﺈدارة اﻟوﻗــت
اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ وﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻧظﻣﺔ.

ـدﻣﺎ ﻧﺣــو اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ،وﻣراﻗ ــﺔ اﻟﺗﻘــدم ،وﺗﻧﻔﯾــذ ﻣــﺎ ﺗــم
 ﺟ ـراة اﻟﻣواﺟﻬــﺔ ،اﻟﺗــﻲ ﺗطﻠــب دﻋــم اﻹدارة اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟﻣﺳــﺗﻣر ﻟﻠﻣﺿــﻲ ﻗـ ً
اﻟﺗﺧط ط ﻟﻪ.

 ﻋﻣ اﻟﻔﻬم ﻟﻠﻧظﺎم ،وﻣﺎ ﻣ ن أن ظﻬــر ﻣــن ﻣﺷـ ﻼت وﻋﻘ ــﺎت أﺛﻧــﺎء ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗطﺑﯾـ  ،و ﻔ ــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻬــﺎ و ﻔ ــﺔ
ﺣﻠﻬﺎ ،ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد .JIT

 دﻋم واﺣﺗرام وﺗﺷﺟ ﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻞ وﻗت.

 اﻟﻌﻣﻞ ﺑروح اﻟﻔر اﻟواﺣد ﻟﻐرض اﻟﺗﻔوق واﻟﻧﺟﺎح.

 اﻟﺗﻌﻠ م واﻟﺗطو ر اﻟﻣﺳﺗﻣر ،إذ إن اﻟ ﺎ ﺎﻧﯾﯾن ﻌدون ﻧظﺎم  JITرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠ م واﻟﺗطو ر اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟذ ﻻ ﻣ ن اﻟﺗوﻗــﻒ
ﻣﻌﻪ ﻋﻧد ﺣد اﻻﻛﺗﻔﺎء.

 اﻟ ﺣث اﻟﻣﺳﺗﻣر وﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺗطﺑ ﻘﻪ ﺳﺎ ًﻘﺎ ﻟﻐرض اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑراﺗﻬم اﻟﺳﺎ ﻘﺔ.

 اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﻣ ﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻗﺻص اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺗﻲ ﺻﺎﺣﺑت ﺗﻧﻔﯾذ ﻧظﺎم .JIT

 إن أﻫﻣ ﺔ ﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾ ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.

أﻣﺎ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﺗطﺑﯾ ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد  JITﻓﻬﻲ ﺎﻵﺗﻲ) :اﻟﻣﻌﺎﺿﯾد واﻟﺣدﯾد (17-15 :2009 ،
 اﻟﺷراء ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد :ﻘﺻــد ــﻪ أن اﻟﻣﺷــﺗرﺎت ﺗﺻــﻞ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﺣــدد ﻻﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣﻠ ــﺎت اﻟﺗﺻـﻧ ﻌ ﺔ،

وأن ﻣــن ﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت ﺗطﺑﯾـ ﻧظــﺎم  JITﺗﺣدﯾــد طﺑ ﻌــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺷــر ﺔ واﻟﻣﺟﻬــز ،وﺿــﻣﺎن ﺣﺻــول اﻟﺷــر ﺔ ﻋﻠــﻰ
اﻟﻣواد ﺎﻟﺟودة اﻟﺗﻲ طﻠﺑﻬﺎ اﻟز ــون ،وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷﻧﺷــطﺔ )اﺧﺗ ــﺎر اﻟﻣﺟﻬــز ،ﺗﻘﯾـ م اﻟﻣﺟﻬــز ،ﺣﺟــم

دﻓﻌﺔ اﻟﺷراء ،ﺗﻌﻠ م اﻟﻣﺟﻬز ،وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺟﻬز ﺎﻟﺷر ﺔ(.

 اﻟﺣــد اﻷدﻧــﻰ ﻣــن اﻟﻣﺧــزون :ﻓــﻲ ظــﻞ اﻟظــروف اﻟﻣﺛﻠــﻰ ﺗﻘــوم اﻟﺷــر ﺔ اﻟﻣط ﻘــﺔ ﻟﻧظــﺎم  JITﺷ ـراء ﻣ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣ ـواد اﻟﻼزﻣــﺔ

ﻻﺣﺗ ﺎﺟﺎت ﻫذا اﻟﯾوم ﻓﻘط ،إذ ﻻ ون ﻫﻧﺎك إﻧﺗﺎج ﺗﺣت اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎ ﺔ اﻟﯾوم ،و ﺳﻠم اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﺗــﺎم إﻟــﻰ اﻟﻌﻣــﻼء ،و ﺣﯾــث
ـور ،وﻟﻛــﻲ
أﻻ ون ﻫﻧﺎك رﺻﯾد ﻣن اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﺗــﺎم ﻓــﻲ اﻟﻣﺧــﺎزن ،و ــﺗم ﺗﺳــﻠم اﻟﻣـواد اﻟﺧــﺎم ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﺣــدد ﻟﺗــدﺧﻞ اﻹﻧﺗــﺎج ﻓـ ًا
ﺗﺗﺟﻧــب اﻟﺷــر ﺔ ﻧﻘــص اﻟﻣـواد أو اﻟﻘطــﻊ ﻋﻧــد ﻣ ارﺣــﻞ اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟﺿــﻣﺎن ﺗــدﻓ واﻧﺳـ ﺎب اﻹﻧﺗــﺎج ﺳــﻬوﻟﺔ ﻓــﻲ ظــﻞ JIT

ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣط ﻘﺔ أن ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣدﺧﻞ اﻟﺟذب )اﻟﺳﺣب( أو اﻟطﻠب اﻟﻘﺎطرة.
216

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

 وﺟود ﻋﻣﺎل ﻣﺗﻌدد اﻟﻣﻬﺎرات :ﯾر ز ﻧظــﺎم  JITﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ذو اﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﻌﺎﻟ ــﺔ اﻟــذﯾن ﯾ ﺣﺛــون ﻋــن ﻣﺷـ ﻼت

اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻐرض ﺣﻠﻬﺎ ﺣﯾﺛﻣﺎ ﺗظﻬر ،و ﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺛ ﺎت ﻧﺳ ﺔ دوران اﻟﻌﻣﻞ وزﺎدة ﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.
 ﺗﺧﻔ ض وﻓت اﻧﺗظﺎر اﻹﻧﺗﺎج ووﻗت اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻹﻋداد :ﻌرف وﻗت اﻟﺗﺻﻧ ﻊ أو اﻹﻧﺟﺎز ﺄﻧﻪ اﻟوﻗت اﻟﻣﺳــﺗﻐرق ﻹﻛﻣــﺎل اﻟﻣﻧــﺗﺞ

ﻣﻧﺗﺟـﺎ ﻧﻬﺎﺋًـﺎ ،إذ إن ﺗﺧﻔـ ض ﻫــذا اﻟوﻗــت ﺳــﺎﻋد اﻟﺷــر ﺎت ﻋﻠــﻰ
اﺑﺗداء ﻣــن دﺧــول اﻟﻣـواد ﻓــﻲ اﻟﺧــط اﻹﻧﺗــﺎﺟﻲ إﻟــﻰ أن ﺻـ ﺢ ً
ً

اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﺳرﻌﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ طﻠ ــﺎت اﻟز ــﺎﺋن ،أﻣــﺎ ﺗﺧﻔـ ض وﻗــت دورة اﻟﺗﺻــﻧ ﻊ ﻓﻬــو ﻣـرﺗ ط ﺑﺗﺧﻔـ ض وﻗــت اﻟﺗﻬﯾﺋــﺔ واﻹﻋــداد
اﻟذ ﻣ ن ﺗﻌرﻔﻪ ﺄﻧﻪ اﻟوﻗت اﻟﻣﺳﺗﻐرق ﻹﻋــﺎدة ﺗﻌــدﯾﻞ اﻟﻣ ﻧــﺎت ﻌــد ﺻــﻧﻊ أﺣــد اﻷﺟـزاء ﺣﺗــﻰ ﯾــﺗم إﻧﺗــﺎج ﺟــزء آﺧــر ،و ﺷــﻣﻞ
ﺗﻐﯾﯾر اﻷدوات ،وﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻣﻌدات واﻟﺗﺣﻘ  ،ﻟﺿﻣﺎن أن اﻟﺟزء اﻟﺟدﯾد اﻟذ ﺳﯾﻧﺗﺞ ون وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ.

 ﺣﺟــم اﻟدﻓﻌــﺔ اﻟﺻــﻐﯾرة :ﻧظــﺎم  JITﻘــوم ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻹﻧﺗــﺎج ﺑوﺟ ــﺎت ﺻــﻐﯾرة ،اﻟــذ

ﺳــﺎﻋد ﻓــﻲ ﺗﺧﻔـ ض ﺗﻛــﺎﻟﯾﻒ اﻟﺧــزن

وﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ واﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﺳرﻊ ﻟﻠﺗﻠﻒ ،إذ إن اﻟوﺟ ﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﺗﺣﻘ اﻟﺗﻐذ ﺔ اﻟﻌ ﺳ ﺔ اﻟﻔورﺔ ﻋن اﻟوﺣدات اﻟﺗﺎﻟﻔﺔ.

 إدارة اﻟﺟــودة اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ :ﯾر ــز ﻧظــﺎم  JITﻋﻠــﻰ ﻣﻔﻬــوم إدارة اﻟﺟــودة اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﺣﺳــﯾن اﻟﻣﺗواﺻــﻞ ﻟﻠﺟــودة ،وﻻ ﻣ ــن
ﺗﺣﻘﯾ اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ دون ﻣراﻋﺎة اﻟﺟودة ﻓﯾﻬﺎ.

 - -2ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ ،ﺣﺗو ﻋﻠﻰ:
 -1-2ﻓرﺿ ﺎت اﻟدراﺳﺔ :ﻘوم اﻟ ﺣث ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺗﯾن رﺋ ﺳﺗﯾن ،وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:
اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻷوﻟﻰ :ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ – ﻗﯾد اﻟ ﺣث – اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗــت
اﻟﻣﺣدد .JIT
اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ :ﺗﺳﺗﺟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ – ﻗﯾد اﻟ ﺣث – ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد .JIT
 -2-2أﺳــﺎﻟﯾب ﺟﻣــﻊ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت :اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺎﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﻌر ــﺔ واﻷﺟﻧﺑ ــﺔ ،ﻓﺿ ـﻼً ﻋــن اﻟــدورﺎت اﻟﺗــﻲ ﻟﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﻣوﺿــوع
اﻟدراﺳﺔ ﻟﺗﻐط ﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظر ﻣن اﻟدراﺳﺔ ودﻋم اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﺑﻬﺎ.
اﺳــﺗﻣﺎرة اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﻟﻠﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﺑ ﺎﻧــﺎت ﺗﺗﻌﻠ ـ

ﺎﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻣﯾــداﻧﻲ ،وﺗــم إﻋــداد اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﻓــﻲ ﺿــوء اﻟرؤ ــﺔ اﻟﻌﻠﻣ ــﺔ

اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗطﻼع اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻌﻠﻣ ﺔ .وﺗم ﺗﺻﻣ م اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟدراﺳﺎت ﻣﻧﻬﺎ:
)اﻟﻣﻌﺎﺿﯾد واﻟﺣدﯾد (17-15 :2009 ،

 -3-2اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺣث :ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﺑرﻣﺟ ﺔ ) (SPSSﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت ،وﺗــم اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻛـ اررات
واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋو ﺔ واﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌ ﺎر  ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﺧﺗ ﺎر ).(T

 -4-2ﺣدود اﻟ ﺣث :ﺗﻣﺛﻠت ﺣدود اﻟ ﺣث ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
 اﻟزﻣﻧ ﺔ واﻟﺗﻲ اﻧﺣﺻرت ﺑﯾن أﯾﻠول "ﺳﺑﺗﻣﺑر" ) ،(2013وﺷ ﺎ "ﻓﺑراﯾر" ).(2014 اﻟﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددت ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣ ﺎﻩ اﻟﻣﻌدﻧ ﺔ ﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ دﻫوك. -5-2وﺻﻒ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ :ﺗﺣدﯾد ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث ﻣﺣور ﻣﻬم ﺳﻬم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣ ﺎﺷرة ﻓﻲ ﻧﺟﺎح أو ﻓﺷﻞ اﻟ ﺣث ،وذﻟــك
ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠــﻰ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺎﻟ ﺣــث واﻹﻓــﺎدة ﻣﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟوﺻــول إﻟــﻰ ﻧﺗــﺎﺋﺞ دﻗ ﻘــﺔ،
وﻗﺎم اﻟ ﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺎﺧﺗ ﺎر ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺻﺎﻧﻊ ﺗﻧﺗﺞ ﻣ ﺎﻩ ﻣﻌدﻧ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ دﻫوك ،ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺑﺟدول ):(1
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إﻣ ﺎن اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ...JIT

اﺳم اﻟﻣﺻﻧﻊ
ﻣﺗﯾن
ﻻﻓﺎ
روﻓ ﺎن

اﻟﺟدول )(1
وﺻﻒ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث

ﺳﻧﺔ اﻟﺗﺄﺳ س ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋدد اﻟﺧطو
2
55
2004
2
50
2007
2
80
2008

ﺣﺟم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻹﻧﺗﺎﺟ ﺔ ﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
ﻣ ﺎﻩ ﻣﻌدﻧ ﺔ  0.5ﻟﺗر 1.5 +ﻟﺗر
ﻣ ﺎﻩ ﻣﻌدﻧ ﺔ  0.33ﻟﺗر  0.5 +ﻟﺗر 1.5 +ﻟﺗر
ﻣ ﺎﻩ ﻣﻌدﻧ ﺔ  0.2ﻟﺗر 0.5 +ﻟﺗر 1.5 +ﻟﺗر

اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟ ﺎﺣﺛﺗﯾن ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﺟﻼت اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﻟﻌﺎم .2013

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺳوﻏﺎت ﻣﻧﻬﺎ:
وﻟم ﺄت اﺧﺗ ﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ
ً
ﻣﯾداﻧﺎ ﻟﻠ ﺣث ﺷ ﻞ ﻋﺷواﺋﻲ ،ﺑﻞ ﺟﺎء ً
 ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة.
 ﻫﻧﺎك طﻠب ﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت.

 ﺗﺧص ﺷراﺋﺢ ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺣﺎﻓظﺔ دﻫوك ،ﻣﻊ ﻣﺎ راﻓ ذﻟك ﻣن زﺎدة ﻓــﻲ ﺣﺟــم اﻟﺣﺻــﺔ اﻟزوﻧ ــﺔ اﻟــذ ﯾﺗطﻠــب
ﺗطو ر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺎﺳﺗﻣرار.

 -6-2وﺻــﻒ ﻋﯾﻧــﺔ اﻟ ﺣــث :ﺗﻣﺛﻠــت ﻋﯾﻧــﺔ اﻟ ﺣــث ﻓــﻲ اﻟﻣــدراء )ﻣــدراء اﻟﻣﻌﺎﻣــﻞ وﻣﻌــﺎوﻧﯾﻬم وﻣــدراء اﻷﻗﺳــﺎم وﻣــدراء اﻟﺷــﻌب

ﺻﺎ ﻟﻠﻣــدراء،
ﺎﻓﺔ( ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣ ﺎﻩ اﻟﻣﻌدﻧ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ دﻫوك ،إذ ﺗم ﺗوزﻊ ﻋدد ﻣن اﻻﺳﺗﻣﺎرات اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﺧﺻ ً
ﻟﻣﻌرﻓــﺔ آ ارﺋﻬــم وﻣ ـواﻗﻔﻬم ﺣــول إﻣ ــﺎن إﻗﺎﻣــﺔ ﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت ﻧظــﺎم اﻹﻧﺗــﺎج ﻓــﻲ اﻟوﻗ ـت اﻟﻣﺣــد  ،JITوﺗﻣــت ﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗوز ــﻊ
اﻻﺳ ــﺗﻣﺎرات ﻋﻠ ــﻰ) (30ﻣ ــن اﻟﻣ ــدراء .و ﻣراﺟﻌ ــﺔ اﻻﺳ ــﺗﻣﺎرات اﺳ ــﺗ ﻌدت ﺧﻣ ــس اﺳ ــﺗﻣﺎرات ﻏﯾ ــر ﻣﺳ ــﺗوﻓﺎة ﺟزﺋًـ ـﺎ أو
ﺎﻟﻛﺎﻣ ــﻞ .و ــذﻟك ﺻـ ـ ﺢ ﻋ ــدد اﻻﺳ ــﺗﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺑوﻟ ــﺔ ) (25اﺳ ــﺗﻣﺎرة ،إذ ﺑﻠﻐ ــت ﻧﺳـ ـ ﺔ اﻻﺳ ــﺗﺟﺎ ﺔ ) .(%30و وﺿ ــﺢ

اﻟﺟدول ) (1ﺗوزﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻌواﻣﻞ اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ ،ﻓﻣــن ﺣﯾــث اﻟﺷــﻬﺎدة ،ﺎﻧــت اﻟﻧﺳـ ﺔ اﻟﻐﺎﻟ ــﺔ ﻣــن ﻋﯾﻧــﺔ اﻟ ﺣــث
ﻫم ﻣن ﺣﻣﻠﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟدﺑﻠوم ) .(%56و ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻷﻋﻣــﺎر اﻷﻓـراد اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ﻓــﺈن ) (%56ﻣــﻧﻬم ﺎﻧــت أﻋﻣــﺎرﻫم ﺗﺗـراوح

ﺑﯾن ) (45-35ﺳﻧﺔ ،إذ إن ﺑــر ﻓﺋــﺎﺗﻬم اﻟﻌﻣر ــﺔ ُﻣ ــﻧﻬم ﻣــن اﻟﻔﻬــم اﻟﻛﺎﻣــﻞ ﻟﻣ وﻧــﺎت اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻬــﺎ ﺷـ ﻞ
ﺻــﺣ ﺢ .وﺷـ ﻞ اﻟــذ ور اﻟﻧﺳـ ﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻣــن ﻋﯾﻧــﺔ اﻟ ﺣــث ) ،(%92أﻣــﺎ ﻣــن ﺣﯾــث ﻣــدة اﻟﺧدﻣــﺔ ،ﻓ ﺎﻧــت اﻟﻧﺳـ ﺔ اﻟﻐﺎﻟ ــﺔ
ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺎﻟﻣدراء اﻟذﯾن ﺗﻛون ﻣدة ﺧدﻣﺗﻬم أﻗﻞ ﻣن ) (5ﺳﻧوات و ﻠﻐت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳ ﺔ ).(%40

ﺗوز ﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
اﻟﻌﻣر
اﻟﺟﻧس
اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟدراﺳﻲ
ﺳﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ
 -اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟ ﺎﺣﺛﺗﯾن

اﻟﺟدول )(2
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌواﻣﻞ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ
ﺗوز ﻊ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث ً
اﻟﺗﻛرار
9
14
2
23
2
6
14
5
10
9
6

اﻟﻔﺋﺔ
اﻗﻞ ﻣن  35ﺳﻧﺔ
 45– 35ﺳﻧﺔ
 45ﻓﺄﻛﺛر
ذر
اﻧﺛﻰ
إﻋداد ﺔ ﻓﻣﺎ دون
دﺑﻠوم
ﺎﻟوروس
أﻗﻞ ﻣن  5ﺳﻧوات
10 -5ﺳﻧوات
 10ﺳﻧوات ﻓﺄﻛﺛر
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%
36
56
8
92
8
24
56
20
40
36
24

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

 -7-2وﺻﻒ وﺗﺷﺧ ص ﻣﺗﻐﯾرات اﻟ ﺣــث :ﯾﺗطﻠــب اﺧﺗ ــﺎر ﻓرﺿـ ﺔ اﻟ ﺣــث وﺻــﻒ وﺗﺷــﺧ ص ﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت ﻧظــﺎم اﻹﻧﺗــﺎج ﻓــﻲ
اﻟوﻗــت اﻟﻣﺣــدد ،وذﻟــك ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻟﺗوز ﻌــﺎت اﻟﺗﻛرار ــﺔ ،واﻟﻧﺳــب اﻟﻣﺋو ــﺔ ،واﻷوﺳــﺎ اﻟﺣﺳــﺎﺑ ﺔ واﻻﻧﺣ ارﻓ ـﺎت
اﻟﻣﻌ ﺎرﺔ ﻹﺟﺎ ﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ ﻋ ﺎرات اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ،وﻷﻏـراض ﺣﺳــﺎﺑ ﺔ ،ﺗــم دﻣــﺞ ﻋ ــﺎرﺗﻲ )أﺗﻔـ

ﺗم دﻣﺞ ﻋ ﺎرﺗﻲ )ﻻ أﺗﻔ وﻻ أﺗﻔ

ﺷدة(.

ﺷــدة وأﺗﻔـ ( ﻣــﺎ

وﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﺻﻒ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻔرﻋ ﺔ ﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد:
 اﻟﺷـراء ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﺣــدد :ﺗﺷــﯾر اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟـواردة ﻓــﻲ اﻟﺟــدول ) (3إﻟــﻰ أن إﺟﺎ ــﺎت اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ﺣــول ﻫــذا اﻟ ﻌــد ﻣــن ﺧــﻼل
ﻣؤﺷ ـراﺗﻪ ) (X3-X1ﺗﻣﯾــﻞ ﺎﺗﺟــﺎﻩ اﻻﺗﻔــﺎق و ﻧﺳـ ﺔ ) (%73.3ﻣــن ﺗﻠــك اﻹﺟﺎ ــﺎت ،و وﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ) ،(3.84و ـﺎﻧﺣراف

ﻣﻌ ﺎر ) ،(0.775ﻓﻲ ﺣــﯾن ﺑﻠﻐــت ﻧﺳـ ﺔ ﻋــدم اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﻣؤﺷـرات ﻫــذا اﻟ ﻌــد ) .(%9.4و ﺑــﯾن اﻟﺟــدول ) (3أن أﻋﻠــﻰ

ﻧﺳ ﺔ اﺗﻔﺎق ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث ﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷر ) (X3اﻟذ

ﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟوﺛ ﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻊ ﻣوردﯾﻬﺎ ،و ﻠﻐــت ﻧﺳـ ﺔ

أﻣــﺎ أﻗــﻞ ﻧﺳـ ﺔ اﺗﻔــﺎق ﻓ ﺎﻧــت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺷــر ) (X1اﻟــذ

ﺷــﯾر إﻟــﻰ ﻗ ــﺎم إدارة اﻟﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﻣ ﺣوﺛــﺔ ﺷـراء ﻣ ــﺎت ﻗﻠﯾﻠــﺔ ﻣــن

اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ) (%92ﻣن إﺟﺎ ﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن ،و وﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ) ،(4.28واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر ).(0.614

اﻟﻣواد ،وﻗد ﺑﻠﻐت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳ ﺔ ) ،(%40و ﻠﻎ اﻟوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ ﻟﻬــذا اﻟﻣؤﺷــر ) ،(3.28و ـﺎﻧﺣراف ﻣﻌ ــﺎر ) ،(1.100وﻣــﺎ

ﺳﺑ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﺗﻣﺎرس ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺷراء ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﺿﻣن أﻏﻠب اﻟﻌﻣﻠ ﺎت.

 اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺧزن :ﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟـواردة ﻓــﻲ اﻟﺟــدول ) (4أن إﺟﺎ ــﺎت اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ﺗﺟــﺎﻩ ﻫــذا اﻟ ﻌــد ﻣؤﺷـراﺗﻪ )X7-
 (X4ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺧزن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ،وﻫذا ﻣﺎ ﺗﻌ ﺳﻪ ﻧﺳ ﺔ اﻻﺗﻔــﺎق اﻟ ﺎﻟﻐــﺔ

) ،(%84ﺑوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ) ،(4.03و ﺎﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر ) ،(0.133ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت ﻧﺳ ﺔ ﻋدم اﻻﺗﻔﺎق ).(%4
و ﺑﯾن اﻟﺟدول ) (4أن أﻋﻠﻰ ﻧﺳ ﺔ اﺗﻔﺎق ﻟﻌﯾﻧــﺔ اﻟ ﺣــث ﺎﻧــت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺷــر ) (X4اﻟــذ

ﺷــﯾر إﻟــﻰ اﻋﺗﻣــﺎد اﻟﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﻣ ﺣوﺛــﺔ

ﻋﻠــﻰ ﻋــدد ﻣﺣــدد ﻣــن اﻟﻣــوردﯾن ﻟﻠﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﺣﺗ ﺎﺟﺎﺗﻬــﺎ ،و ﻠﻐــت ﻧﺳـ ﺔ اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻣؤﺷــر ) (%100ﻣــن إﺟﺎ ــﺎت

اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن ،و وﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ) ،(4.28واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر ).(0.092
أﻣﺎ أﻗﻞ ﻧﺳ ﺔ اﺗﻔﺎق ﻓ ﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷر ) (X7اﻟذ

ﺷﯾر إﻟــﻰ أن ﻣﺳــﺎﺣﺎت اﻟﺧــزن ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ﺗﻛــون ﻗﻠﯾﻠــﺔ ،وﻗــد ﺑﻠﻐــت

ﻫــذﻩ اﻟﻧﺳـ ﺔ ) ،(%64و ﻠــﻎ اﻟوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ ﻟﻬــذا اﻟﻣؤﺷــر ) ،(3.72و ــﺎﻧﺣراف ﻣﻌ ــﺎر ) ،(0.204وﻣــﺎ ﺳــﺑ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أن

اﻟﺗر ﯾز ون ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺧزن.

اﻟﺟدول )(3
اﻟﺗوز ﻌﺎت اﻟﺗﻛرار ﺔ واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋو ﺔ واﻷوﺳﺎط اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ واﻻ ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌ ﺎر ﺔ ﻟﻠﺷراء ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد
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اﻟوﺳط
اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ

X1
X2
X3
اﻟﻣﻌدل
اﻟﻣﺟﻣوع

3.28
3.96
4.28
3.84

اﻻ ﻧﺣراف
اﻟﻣﻌ ﺎر

اﻟرﻣز

ﻣﻘﺎﯾ س اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ
ﻻ أﺗﻔ ﺷدة
ﻻ أﺗﻔ
ﻏﯾر ﻣﺗﺄﻛد
أﺗﻔ
أﺗﻔ ﺷدة
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
4
1
20
5
36
9
24
6
16
4
4
1
8
2
76
19
12
3
8
2
56
14
36
9
1.4
8
17.3
52
21.3
9.4
17.3
73.3

1.100
0.611
0.614
0.775

إﻣ ﺎن اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ...JIT
اﻟﺟدول )(4

اﻟﺗوز ﻌﺎت اﻟﺗﻛرار ﺔ واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋو ﺔ واﻷوﺳﺎط اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ واﻻ ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌ ﺎر ﺔ ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺧز ن

84

اﻟوﺳط
اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ

X4
X5
X6
X7
اﻟﻣﻌدل
اﻟﻣﺟﻣوع

ﺷدة
%
-

اﻻ ﻧﺣراف
اﻟﻣﻌ ﺎر

اﻟرﻣز

أﺗﻔ
ت
7
5
5
6

ﺷدة
%
28
20
20
24
23

ت
18
17
16
10

ﻣﻘﺎﯾ س اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ
ﻻ أﺗﻔ
ﻻ أﺗﻔ
ﻏﯾر ﻣﺗﺄﻛد
أﺗﻔ
ت
%
ت
%
ت
%
72
12
3
68
16
4
64
16
4
20
5
40
4
12
61
4
12

4.28
4.08
4.04
3.72
4.03

0.092
0.114
0.122
0.204
0.133

اﻟﺟدول )(5
اﻟﺗوز ﻌﺎت اﻟﺗﻛرار ﺔ واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋو ﺔ واﻷوﺳﺎط اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ واﻻ ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌ ﺎر ﺔ ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ

62
90

اﻟوﺳط
اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ

X8
X9
X10
X11
اﻟﻣﻌدل
اﻟﻣﺟﻣوع

ت
11
18
16
17

%
44
72
64
68

ﺷدة
%
-

اﻻ ﻧﺣراف
اﻟﻣﻌ ﺎر

اﻟرﻣز

أﺗﻔ
ت
8
5
7
8

ﺷدة
%
32
20
28
32
28

أﺗﻔ

ﻣﻘﺎﯾ س اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ
ﻻ أﺗﻔ
ﻻ أﺗﻔ
ﻏﯾر ﻣﺗﺄﻛد
ت
%
ت
%
ت
4
1
20
5
4
1
4
1
8
2
2
8
2
8

4.04
4.08
4.20
4.32
4.16

0.841
0.640
0.577
0.476
0.634

 ﻋﻣﺎل ﻣﺗﻌددو اﻟﻣﻬﺎرات )ﻣﺗﻌددو اﻟﻣﻬﺎرات اﻟ ﺷرﺔ( :ﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟـواردة ﻓــﻲ اﻟﺟــدول ) (5أن إﺟﺎ ــﺎت اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن
ﺗﺟ ــﺎﻩ ﻫ ــذا اﻟ ﻌ ــد ﻣؤﺷـ ـراﺗﻪ ) (X11-X8ﺗﺗﺟ ــﻪ ﻧﺣ ــو اﻻﺗﻔ ــﺎق ﻋﻠ ــﻰ وﺟ ــود ﻋﻣ ــﺎل ﻣﺗﻌ ــدد اﻟﻣﻬ ــﺎرات ﻓ ــﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣ ــﻞ
اﻟﻣ ﺣوﺛــﺔ ،وﻫــذا ﻣــﺎ ﺗﻌ ﺳــﻪ ﻧﺳـ ﺔ اﻻﺗﻔــﺎق اﻟ ﺎﻟﻐــﺔ ) ،(%90ﺑوﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ) ،(4.16و ــﺎﻧﺣراف ﻣﻌ ــﺎر )،(0.634

ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت ﻧﺳ ﺔ ﻋدم اﻻﺗﻔﺎق ).(%2
و ﺑ ــﯾن اﻟﺟ ــدول ) (5أن أﻋﻠ ــﻰ ﻧﺳـ ـ ﺔ اﺗﻔ ــﺎق ﻟﻌﯾﻧ ــﺔ اﻟ ﺣ ــث ﺎﻧ ــت ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣؤﺷ ــر ) (X11اﻟ ــذ

ﺷ ــﯾر إﻟ ــﻰ أن اﻟﻣﻌﺎﻣ ــﻞ

اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗدرب ﻣواردﻫﺎ اﻟ ﺷرﺔ ﻷداء اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﻣﺗﻌــددة أو أداء اﻟوظــﺎﺋﻒ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،و ﻠﻐــت ﻧﺳـ ﺔ اﻻﺗﻔــﺎق
ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻣؤﺷــر ) (%100ﻣــن إﺟﺎ ــﺎت اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ،و وﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ) ،(4.32واﻧﺣـراف ﻣﻌ ــﺎر ) .(0.476أﻣــﺎ أﻗــﻞ
ﻧﺳـ ﺔ اﺗﻔــﺎق ﻓ ﺎﻧــت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺷــر ) (X8اﻟــذ

ﺷــﯾر إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﯾــﺗم اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ ﻣـوارد ﺷــرﺔ ذات ﻣﻬــﺎرات ﻣرﻧــﺔ ﻓــﻲ

اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ .وﻗد ﺑﻠﻐت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳ ﺔ ) (%76ﻣن إﺟﺎ ﺎت اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ،و وﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ) ،(4.04واﻧﺣـراف ﻣﻌ ــﺎر

) ،(0.841وﺗدل اﻟﻣﻌط ﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﻗ ﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﺎﻋﺗﻣﺎد ﻣﻬﺎرات اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬﺎ.
 ﺗﺧﻔ ـ ض وﻗــت اﻧﺗظــﺎر اﻹﻧﺗــﺎج ووﻗــت اﻟﺗﻬﯾﺋــﺔ واﻹﻋــداد :ﺗﺑــﯾن اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟ ـواردة ﻓــﻲ اﻟﺟ ـدول ) (6أن إﺟﺎ ــﺎت اﻷﻓ ـراد

اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ ) (X15-X12ﺎﻧــت ﺗﻣﯾــﻞ ﺎﺗﺟــﺎﻩ اﻻﺗﻔــﺎق ،و ﻧﺳـ ﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ) (%94ﻣــن
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

إﺟﺎ ـ ــﺎت اﻟﻣ ﺣـ ــوﺛﯾن ،و وﺳـ ــط ﺣﺳـ ــﺎﺑﻲ ) ،(4.19واﻧﺣ ـ ـراف ﻣﻌ ـ ــﺎر ) .(0.521و ﺎﻧـ ــت أﻋﻠـ ــﻰ ﻧﺳ ـ ـ ﺔ اﺗﻔـ ــﺎق ﺿـ ــﻣن

ﻣؤﺷرات ﻫذا اﻟ ﻌد ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷر ) (X15اﻟذ

ﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﺗﺗﻣ ن ﺳﻬوﻟﺔ ﻣن اﺳﺗ ﻌﺎد اﻷﻧﺷطﺔ

ﻏﯾــر اﻟﺿــرورﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ﺎﺗﻬــﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟ ــﺔ ،و ﻠﻐــت ﻧﺳـ ﺔ اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻣؤﺷــر ) (%100ﻣــن إﺟﺎ ــﺎت اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن

و وﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ) ،(4.28واﻧﺣ ـراف ﻣﻌ ــﺎر ) .(0.458أﻣــﺎ أﻗــﻞ ﻧﺳ ـ ﺔ اﺗﻔــﺎق ﻓ ﺎﻧــت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺷــر ) (X13اﻟــذ

ﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺧطو اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣؤﺗﻣﺗـﺔ ،وﻗــد ﺑﻠﻐــت ﻫــذﻩ اﻟﻧﺳـ ﺔ ) ،(%84و ﻠــﻎ اﻟوﺳــط

اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣؤﺷر ) ،(4.04و ـﺎﻧﺣراف ﻣﻌ ــﺎر ) .(0.611وﺗﻘودﻧــﺎ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻــﺎﺋ ﺔ اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ إﻟــﻰ أن اﻟﻣﻌﺎﻣــﻞ
اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﺗﺗﻣ ن ﻣن ﺗﺧﻔ ض وﻗت اﻧﺗظﺎر اﻹﻧﺗﺎج ووﻗت اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻹﻋداد.
اﻟﺟدول )(6
اﻟﺗوز ﻌﺎت اﻟﺗﻛرار ﺔ واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋو ﺔ واﻷوﺳﺎط اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ واﻻ ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌ ﺎر ﺔ
ﻟﺗﺧﻔ ض وﻗت اﻧﺗظﺎر اﻟﻣﻧﺗﺞ ووﻗت اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻹﻋداد

19
16
16
18

76
64
64
72

5
5
8
7

69

20
20
32
28

1
4
1

4
16
4
-

6
6

25
94

-

اﻟوﺳط
اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ

X12
X13
X14
X15
اﻟﻣﻌدل
اﻟﻣﺟﻣوع

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

اﻻﻧﺣراف
اﻟﻣﻌ ﺎر

اﻟرﻣز

أﺗﻔ

ﺷدة

أﺗﻔ

ﻣﻘﺎﯾ س اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ
ﻏﯾر ﻣﺗﺄﻛد

ﻻ أﺗﻔ

ﻻ أﺗﻔ

ﺷدة
-

4.16
4.04
4.28
4.28
4.19

0.473
0.611
0.542
0.458
0.521

%

 ﺣﺟــم اﻟدﻓﻌــﺔ اﻟﺻــﻐﯾرة :ﺗﺑــﯾن اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟ ـواردة ﻓــﻲ اﻟﺟــدول ) (7أن إﺟﺎ ــﺎت اﻷﻓ ـراد اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ﺣــول ﻫــذﻩ اﻟﺧﺎﺻــ ﺔ
ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ ) (X19-X16ﺎﻧت ﺗﻣﯾﻞ ﺎﺗﺟﺎﻩ اﻻﺗﻔﺎق و ﻧﺳ ﺔ ﻋﺎﻣﺔ ) (%81ﻣــن إﺟﺎ ــﺎت اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن و وﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ

ـﺗﻧﺎدا إﻟــﻰ ﻫــذا ﻓــﺈن اﻟﻣﻌﺎﻣــﻞ
) ،(4.02واﻧﺣـراف ﻣﻌ ــﺎر ) ،(0.776ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺑﻠﻐــت ﻧﺳـ ﺔ ﻋــدم اﻻﺗﻔــﺎق ) .(%5واﺳـ ً
اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﺻﻐﯾرة ﺷ ﻞ ﻣﻼﺋم.
اﻟﺟدول )(7
اﻟﺗوز ﻌﺎت اﻟﺗﻛرار ﺔ واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋو ﺔ واﻷوﺳﺎط اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ واﻻ ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌ ﺎر ﺔ ﻟﺣﺟم اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﺻﻐﯾرة

X16
X17
X18
X19
اﻟﻣﻌدل
اﻟﻣﺟﻣوع

26
81
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ﺷدة
%
-

اﻻﻧﺣ ار
ف
اﻟﻣﻌ ﺎر
اﻟوﺳط
اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ

اﻟرﻣز

أﺗﻔ ﺷدة
%
ت
56
14
52
13
64
16
48
12
55

ت
5
6
6
9

أﺗﻔ

%
20
24
24
36

ﻣﻘﺎﯾ س اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ
ﻻ أﺗﻔ
ﻻ أﺗﻔ
ﻏﯾر ﻣﺗﺄﻛد
ت
%
ت
%
ت
24
6
12
3
12
3
4
1
8
2
4
1
12
3
5
14
5
14

3.96
3.88
4.08
4.16
4.02

0.676
0.927
0.702
0.800
0.776

إﻣ ﺎن اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ...JIT
وﺗﺑــﯾن اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟـواردة ﻓــﻲ اﻟﺟــدول ) (7أن أﻋﻠــﻰ ﻧﺳـ ﺔ اﺗﻔــﺎق ﺿــﻣن ﻫــذﻩ اﻟﻣؤﺷـرات ﺎﻧــت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺷــر ) (X18اﻟــذ

ﺷــﯾر إﻟــﻰ أن اﻟوﻗــت اﻟﻣطﻠــوب ﻹﻧﺗــﺎج اﻟوﺟ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛــﺔ ﻗﺻــﯾر ﻧﺳــﺑًﺎ ،و ﻠﻐــت ﻧﺳـ ﺔ اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﻫــذا

اﻟﻣؤﺷر ) (%88ﻣــن إﺟﺎ ــﺎت اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ،و وﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ) ،(4.08واﻧﺣـراف ﻣﻌ ــﺎر ) .(0.702أﻣــﺎ أﻗــﻞ ﻧﺳـ ﺔ اﺗﻔــﺎق

ﻓ ﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷر ) (X17اﻟــذ

ﺷــﯾر إﻟــﻰ أن ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻔﺣــص واﻟﺗﻔﺗـ ش ﻣﻧﺧﻔﺿــﺔ ﻧﺳــﺑًﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﻣ ﺣوﺛــﺔ ،وﻗــد

ﺑﻠﻐت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳ ﺔ ) ،(%76و ﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣؤﺷر ) ،(3.88و ـﺎﻧﺣراف ﻣﻌ ــﺎر ) .(0.927وﺗﻘودﻧــﺎ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ
ﺻﻐﯾر ﺧﻼل ﻋﻣﻠﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ.
ًا
اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﺗﺗﻣ ن ﻣن ﺟﻌﻞ ﺣﺟم اﻟدﻓﻌﺔ

 إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ :ﻼﺣظ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول ) (8أن إﺟﺎ ﺎت اﻷﻓراد اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن ﺣول إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ ،وﻣــن
ﺧ ــﻼل ﻣؤﺷـ ـراﺗﻪ ) (X24-X20ﺗﺗﻔـ ـ ﺑﻧﺳـ ـ ﺔ ) ،(%91.2وﻗ ــد ﺑﻠ ــﻎ اﻟوﺳ ــط اﻟﺣﺳ ــﺎﺑﻲ ﻟﻣؤﺷـ ـراﺗﻪ ) ،(4.34و ـ ـﺎﻧﺣراف ﻣﻌ ـ ـﺎر
) .(0.125وﻣﺎ ﺳﺑ ﯾؤ د ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،و ﺑﯾن اﻟﺟدول ) (8أن أﻋﻠﻰ ﻧﺳـ ﺔ اﺗﻔــﺎق ﻟﻌﯾﻧــﺔ
اﻟ ﺣــث ﺎﻧــت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺷــر ) (X23اﻟــذ

ﺷــﯾر إﻟــﻰ أن ﺷــﻌﺎر اﻟﺟــودة ﻣﺳــﺋوﻟ ﺔ اﻟﺟﻣ ــﻊ ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﻣ ﺣوﺛــﺔ ،و ﻠﻐــت ﻧﺳـ ﺔ

اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ) (%100ﻣن إﺟﺎ ﺎت اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ،و ﻠــﻎ اﻟوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ ﻟﻬــذا اﻟﻣؤﺷــر ) ،(4.44و ـﺎﻧﺣراف ﻣﻌ ــﺎر
) .(0.101أﻣﺎ أﻗﻞ ﻧﺳ ﺔ اﺗﻔﺎق ﻓ ﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷر ) (X20اﻟذ

ﺷﯾر إﻟــﻰ أن اﻟﺟــودة ﺗﻌــد ﻣﺛﺎ ــﺔ ﻣﯾـزة ﺗﻧﺎﻓﺳـ ﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣــﻞ

اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ،وﻗد ﺑﻠﻐت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳ ﺔ ) ،(%72و ﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣؤﺷر ) ،(4.12و ﺎﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر ).(0.167
 ﺗؤﺷر ﻣﻌط ﺎت اﻟﺟدول ) (9أن اﻟﻣدراء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﯾﺑدون
اﯾدا ﻟﺗﺑﻧﻲ ﺗطﺑﯾ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺗز ً
ً

ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﺣــدد  ،JITوﻫــﻲ ــﺎﻻﺗﻲ" :إدارة اﻟﺟــودة اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ" ﺟــﺎءت ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻷوﻟــﻰ ،ﺛــم "ﺗﺧﻔ ـ ض وﻗــت اﻧﺗظــﺎر

اﻹﻧﺗﺎج ووﻗت اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻹﻋداد" ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ،و"ﻋﻣــﺎل ﻣﺗﻌــددو اﻟﻣﻬــﺎرات" ﺎﻧــت ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ،و"اﻟﺣــد اﻷدﻧــﻰ

ﻣن اﻟﺧزن" ﺎﻧــت ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻟ ار ﻌــﺔ ،و ﻠﯾﻬــﺎ "ﺣﺟــم اﻟدﻓﻌــﺔ اﻟﺻــﻐﯾرة" ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ ،و ﻌــد ذﻟــك ــﺄﺗﻲ "اﻟﺷـراء ﻓــﻲ

اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد" ﻓﻲ اﻟﻣرﺗ ﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ .واﺗﺳﺎًﻗﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘﺑﻞ اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠ ﺣث ،اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺗواﻓر
ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ – ﻗﯾد اﻟ ﺣث – اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد .JIT

اﻟﺟدول )(8
اﻟﺗوز ﻌﺎت اﻟﺗﻛرار ﺔ واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋو ﺔ واﻷوﺳﺎط اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ واﻻ ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌ ﺎر ﺔ ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

222

اﻟوﺳط
اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ

X20
X21
X22
X23
X24
اﻟﻣﻌدل
اﻟﻣﺟﻣوع

%
ت
40
10
48
12
40
10
44
11
40
10
42.4
91.2

%
-

اﻻ ﻧﺣراف
اﻟﻣﻌ ﺎر

اﻟرﻣز

أﺗﻔ ﺷدة
%
ت
32
8
48
12
56
14
56
14
52
13
48.8

أﺗﻔ

ﻣﻘﺎﯾ س اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ
ﻏﯾر ﻣﺗﺄﻛد
ت
%
ت
28
7
4
1
4
1
8
2
8.8
8.8

ﻻ أﺗﻔ

ﻻ أﺗﻔ
ت

ﺷدة
%
-

4.12
4.44
4.36
4.44
4.32
4.34

0.167
0.117
0.114
0.101
0.125
0.125

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

اﻟﺟدول )(9

اﻷﻫﻣ ﺔ اﻟﻧﺳﺑ ﺔ ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻧظﺎم اﻹ ﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣ ﺎﻩ اﻟﻣﻌدﻧ ﺔ
ت
1
2
3
4
5
6

اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت

إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺗﺧﻔ ض وﻗت اﻧﺗظﺎر اﻹﻧﺗﺎج ووﻗت اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻻﻋداد
ﻋﻣﺎل ﻣﺗﻌددو اﻟﻣﻬﺎرات
اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺧزن
ﺣﺟم اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﺻﻐﯾرة
اﻟﺷراء ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد

ﻣﺗوﺳط اﻷ وﺳﺎط اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ
4.34
4.19
4.16
4.03
4.02
3.84

 -8-2درﺟﺔ اﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث ﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻧظﺎم اﻹ ﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد:
ﺑﻬدف اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﻣ ــﺎﻩ اﻟﻣﻌدﻧ ــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﻓظــﺔ دﻫــوك ﻟﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت ﻧظــﺎم اﻹﻧﺗــﺎج ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﺣــدد،
اﺳﺗﺧدم اﻻﺧﺗ ﺎر ) (T – testﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول ) ،(10إذ ﻣ ن وﺻﻒ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول ﻣﺎ ﺄﺗﻲ:
 ﻧﺗ ـ ــﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗ ـ ــﺎر اﻹﺣﺻ ـ ــﺎﺋﻲ ) (Tﻟﻠﻣﺗﻐﯾـ ـ ـرات ) :(X1-X3أظﻬ ـ ــر اﻟﺟ ـ ــدول ) (10ﻧﺗ ـ ــﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗ ـ ــﺎر اﻹﺣﺻ ـ ــﺎﺋﻲ T
ﻹﺟﺎ ﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن أن ﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻔرﻋ ﺔ ﻗد ﺣﻘﻘت ﺗواﻓًﻘﺎ ﺿــﻣن )اﻟﺷـراء ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﺣــدد( ،إذ ﺎﻧــت ﻗ ﻣــﺔ

 Tاﻟﻣﺣﺳو ﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات أﻛﺑر ﻣن ﻗ ﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟدوﻟ ــﺔ اﻟ ﺎﻟﻐــﺔ ) (1.71ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) ،(0.05و ﻠﻐــت ﻧﺳـ ﺔ
ﺗواﻓ اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ ﻗﯾد اﻟ ﺣث ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ).(%60

 ﻧﺗ ـ ــﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗ ـ ــﺎر اﻹﺣﺻ ـ ــﺎﺋﻲ) (Tﻟﻠﻣﺗﻐﯾـ ـ ـرات ) :(X4-X7ﯾوﺿ ـ ــﺢ اﻟﺟ ـ ــدول ) (10ﻧﺗ ـ ــﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗ ـ ــﺎر اﻹﺣﺻ ـ ــﺎﺋﻲ T
ﻹﺟﺎ ﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن أن ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻔرﻋ ــﺔ ﻗــد ﺣﻘﻘــت ﺗواﻓًﻘـﺎ ﺿــﻣن )اﻟﺣــد اﻷدﻧــﻰ ﻣــن اﻟﺧــزن( ،إذ ﺎﻧــت ﻗ ﻣــﺔ
 Tاﻟﻣﺣﺳو ﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات أﻛﺑر ﻣن ﻗ ﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟدوﻟ ــﺔ اﻟ ﺎﻟﻐــﺔ ) (1.71ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) ،(0.05و ﻠﻐــت ﻧﺳـ ﺔ

ﺗواﻓ اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ ﻗﯾد اﻟ ﺣث ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ).(%100
 ﻧﺗـ ــﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗ ـ ــﺎر اﻹﺣﺻ ـ ــﺎﺋﻲ ) (Tﻟﻠﻣﺗﻐﯾــ ـرات ) :(X8-X11ﯾﺑ ـ ــﯾن اﻟﺟ ـ ــدول ) (10ﻧﺗـ ــﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗ ـ ــﺎر اﻹﺣﺻ ـ ــﺎﺋﻲ T
ﻹﺟﺎ ﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن أن ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻔرﻋ ﺔ ﻗد ﺣﻘﻘت ﺗواﻓًﻘﺎ ﺿﻣن "ﻋﻣﺎل ﻣﺗﻌددو اﻟﻣﻬــﺎرات" ،إذ ﺎﻧــت ﻗ ﻣــﺔ T
اﻟﻣﺣﺳــو ﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾ ـرات أﻛﺑــر ﻣــن ﻗ ﻣﺗﻬــﺎ اﻟﺟدوﻟ ــﺔ اﻟ ﺎﻟﻐــﺔ ) (1.71ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) (0.05و ﻠﻐــت ﻧﺳ ـ ﺔ

ﺗواﻓ اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ ﻗﯾد اﻟ ﺣث ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ).(%100
 ﻧﺗ ــﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗ ــﺎر اﻹﺣﺻ ــﺎﺋﻲ ) (Tﻟﻠﻣﺗﻐﯾـ ـرات ) :(X12-X15أظﻬ ــر اﻟﺟ ــدول ) (10ﻧﺗ ــﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗ ــﺎر اﻹﺣﺻ ــﺎﺋﻲ T
ﻹﺟﺎ ﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن أن ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻔرﻋ ﺔ ﻗد ﺣﻘﻘت ﺗواﻓًﻘﺎ ﺿﻣن )ﺗﺧﻔ ض وﻗت اﻧﺗظﺎر اﻹﻧﺗﺎج ووﻗت اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ
واﻹﻋــداد( ،إذ ﺎﻧــت ﻗ ﻣــﺔ  Tاﻟﻣﺣﺳــو ﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾــرات أﻛﺑــر ﻣــن ﻗ ﻣﺗﻬــﺎ اﻟﺟدوﻟ ــﺔ اﻟ ﺎﻟﻐــﺔ ) (1.71ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو
ﻣﻌﻧو ﺔ ) ،(0.05و ﻠﻐت ﻧﺳ ﺔ ﺗواﻓ اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ ﻗﯾد اﻟ ﺣث ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ).(%100
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اﻟﺟدول )(10

ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ) (Tﻹﺟﺎ ﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟ ﺣث
اﻟﻣﺗﻐﯾر
اﻟﺷراء ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد
اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺧزن

ﻋﻣﺎل ﻣﺗﻌددو اﻟﻣﻬﺎرات

ﺗﺧﻔ ض وﻗت اﻧﺗظﺎر اﻹﻧﺗﺎج ووﻗت اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻹﻋداد

ﺣﺟم اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﺻﻐﯾرة

إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

اﻟﻣؤﺷر
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24

T
1.273
7.856
10.428
13.966
9.488
8.510
3.524
6.186
8.433
10.392
13.863
12.273
8.510
11.817
13.966
7.103
4.745
7.688
7.250
6.725
12.348
11.959
14.212
10.524

ﻧﺳ ﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ
%60
%100

%100

%100

%100

%100

ﻗ ﻣﺔ  tاﻟﺟدوﻟ ﺔ ﻫﻲ .1.71

 ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗ ــﺎر اﻹﺣﺻــﺎﺋﻲ ) (Tﻟﻠﻣﺗﻐﯾـرات ) :(X16- X19إن ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗ ــﺎر اﻹﺣﺻــﺎﺋﻲ  Tﻹﺟﺎ ــﺎت اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن

ﻓﻲ اﻟﺟدول ) (10ﺗﺑﯾن أن ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻔرﻋ ﺔ ﻗــد ﺣﻘﻘــت ﺗواﻓًﻘـﺎ ﺿــﻣن )ﺣﺟــم اﻟدﻓﻌــﺔ اﻟﺻــﻐﯾرة( ،إذ ﺎﻧــت ﻗ ﻣــﺔ
 Tاﻟﻣﺣﺳو ﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات أﻛﺑر ﻣن ﻗ ﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟدوﻟ ــﺔ اﻟ ﺎﻟﻐــﺔ ) (1.71ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) ،(0.05و ﻠﻐــت ﻧﺳـ ﺔ
ﺗواﻓ اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ ﻗﯾد اﻟ ﺣث ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ).(%100

 ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗ ﺎر اﻹﺣﺻــﺎﺋﻲ ) (Tﻟﻠﻣﺗﻐﯾـرات ):(X20- X24ﺗﺑــﯾن ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗ ــﺎر اﻹﺣﺻــﺎﺋﻲ  Tﻹﺟﺎ ــﺎت اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن
ﻓــﻲ اﻟﺟــدول ) (10أن ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾ ـرات اﻟﻔرﻋ ــﺔ ﻗــد ﺣﻘﻘــت ﺗواﻓًﻘ ـﺎ ﺿــﻣن )إدارة اﻟﺟــودة اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ( ،إذ ﺎﻧــت ﻗ ﻣــﺔ T

اﻟﻣﺣﺳــو ﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾ ـرات أﻛﺑــر ﻣــن ﻗ ﻣﺗﻬــﺎ اﻟﺟدوﻟ ــﺔ اﻟ ﺎﻟﻐــﺔ ) (1.71ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) ،(0.05و ﻠﻐــت ﻧﺳ ـ ﺔ

ﺗواﻓ اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ ﻗﯾد اﻟ ﺣث ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ).(%100

واﺗﺳ ــﺎًﻗﺎ ﻣ ــﻊ ﻣ ــﺎ ﺗﻘ ــدم ﺗﻘﺑ ــﻞ اﻟﻔرﺿـ ـ ﺔ اﻟرﺋ ﺳ ــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻟﻠ ﺣ ــث اﻟﺗ ــﻲ ﺗ ــﻧص ﻋﻠ ــﻰ أن اﻟﻣﻌﺎﻣ ــﻞ – ﻗﯾ ــد اﻟ ﺣ ــث – ﻹﻗﺎﻣ ــﺔ
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

 -9-2اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت :ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻵﺗ ﺔ:
 أﺷﺎرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ إﻟﻰ وﺟــود اﺗﻔــﺎق ﺑــﯾن آراء اﻟﻣــدراء ﺣــول إﻣ ــﺎن اﻗﺎﻣــﺔ ﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت ﻧظــﺎم اﻹﻧﺗــﺎج ﻓــﻲ
اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد  JITﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ ﻗﯾد اﻟ ﺣث.

 ﺣﺻﻠت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗ ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾث اﻷﻫﻣ ــﺔ اﻟﻧﺳــﺑ ﺔ ﻟﺗﺑﻧــﻲ ﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت ﻧظـﺎم اﻹﻧﺗــﺎج ﻓــﻲ اﻟوﻗــت
اﻟﻣﺣدد  JITﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن ،ﺛم "ﺗﺧﻔ ض وﻗت اﻧﺗظــﺎر اﻹﻧﺗــﺎج ووﻗــت اﻟﺗﻬﯾﺋــﺔ واﻹﻋــداد" ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ،
و"ﻋﻣــﺎل ﻣﺗﻌــدد اﻟﻣﻬــﺎرات" ﺎﻧــت ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ،و"اﻟﺣــد اﻷدﻧــﻰ ﻣــن اﻟﺧــزن" ﺎﻧــت ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗ ــﺔ اﻟ ار ﻌــﺔ ،و ﻠﯾﻬــﺎ
"ﺣﺟم اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﺻﻐﯾرة" ﻓﻲ اﻟﻣرﺗ ﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﺣﺻﻞ )اﻟﺷراء ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد( ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗ ﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ.

 ﺗﻣﺗﻠــك اﻟﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﻣ ﺣوﺛــﺔ ﻋــﺎﻣﻠﯾن ﻟﻬــم ﻗــدرات وﻣﻬــﺎرات ﻣﺗﻌــددة وﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺗﺳــﺗط ﻊ ﺑﻬــم اﻟﺗﻔــوق ﻓــﻲ أداﺋﻬــﺎ اﻹﻧﺗــﺎﺟﻲ،
وﻣن ﺛم إﻣ ﺎن إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد JIT
 ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﻣؤﺷرات ﺗﻘود إﻟﻰ اﺳﺗﻧﺗﺎج ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻗﺑول ﻓرﺿ ﺎت اﻟ ﺣث اﻟرﺋ ﺳﺔ.
 -10-2اﻟﺗوﺻ ﺎت :ﻓﻲ ﺿوء اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ن ﺗﻘد م اﻟﺗوﺻ ﺎت اﻵﺗ ﺔ:
 اﻟﺳﻌﻲ اﻟﻣﺗواﺻــﻞ ﻹﯾﺟــﺎد ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﻣ ﺣوﺛــﺔ ﺗــؤﻣن ﺎﻟﻣﻘﺗرﺣــﺎت واﻷﻓ ــﺎر اﻟﺟدﯾــدة ،وﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ
ﺑﺈﻣ ﺎن إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد .JIT
 ﺿـ ــرورة ز ـ ــﺎدة اﻫﺗﻣـ ــﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣـ ــﻞ اﻟﻣ ﺣوﺛـ ــﺔ ﻣﺳـ ــﺗﻠزﻣﺎت إﻗﺎﻣـ ــﺔ ﻧظـ ــﺎم اﻹﻧﺗـ ــﺎج ﻓـ ــﻲ اﻟوﻗـ ــت اﻟﻣﺣـ ــدد  ،JITوﺧﺎﺻـ ــﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻧﺳ ﺔ اﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن.

 ﺿرورة ﺗر ﯾز اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷراء ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺣﺳﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن
ﺣﯾث ﺗﺻﻞ اﻟﻣﺷﺗرﺎت ﻣن اﻟﻣواد اﻷوﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد.
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ

أوﻻً  -ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ:

 اﻟ ﺷﺗﺎو  ،ﺳﻠ ﻣﺎن ﺣﺳﯾن؛ وﻏﺳﺎن ﻓﻼح اﻟﻣطﺎرﻧﺔ" .(2005) .ﻧظﺎم ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻧﻲ ) (JITﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ اﻷردﻧ ﺔ

ودورﻩ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ" ،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟ ار ﻊ ..اﻟر ﺎدة واﻻﺑداع :اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣد ﺎت

اﻟﻌوﻟﻣﺔ .اﻷردن :ﺟﺎﻣﻌﺔ آل اﻟﺑﯾت .ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲhttp:// www.philadelphia.edu.jo :
 اﻟﺣﺳﯾن ،ﻣﺣﻣد اﺑدﯾو  ،(2004) .ﺗﺧط ط اﻹ ﻧﺗﺎج وﻣراﻗﺑﺗﻪ.

 .2ﻋﻣﺎن ،اﻻردن :دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ.

 اﻟﻌﻠﻲ ،ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ﻣﺣﻣد .(2007) .اﻟﺗﺧط ط واﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻹ ﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠ ﺎت .ﻋﻣﺎن ،اﻷردن :دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ.
 اﻟﻔﺿﻞ ﻣؤ د ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن .(2007) .ﺗﺧط ط اﻹﻧﺗﺎج وﻣراﻗﺑﺗﻪ :ﻣﻧﻬﺞ ﻣﻲ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳ ﺔ .اﻟرﺎض :دار اﻟﻣرﺦ ﻟﻠﻧﺷر.
 اﻟﻛﺳﺎﺳ ﺔ ،ﻓراس ﻋزت ﻋﻘﻠﺔ .(2011) .ﻣﻌوﻗﺎت ﺗطﺑﯾ
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧ ﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،
.http:www.meu.edu.jo l ar l images

 اﻟﻣﻌﺎﺿﯾد  ،ﻣﻧﻰ ﺳﺎﻟم ﺣﺳﯾن؛ وﻫﺷﺎم ﻋﻣر ﺣﻣود

ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻻﻧﻲ ﻓﻲ ﺷر ﺎت اﻷدو ﺔ اﻷردﻧ ﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:
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Abstract
This study aims to measure the response of industrial organizations to the
requirements of just in time system; to achieve this goal, the study designs a
questionnaire in order to collect the data from factory managers, department heads,
and units officials of (3) factories of the production of mineral water of Governance of
Dahouk. This study contains two hypotheses; the first one is the fundamental
requirements of JIT system are available in considered factories; the second hypothesis
is the considered factories try to establish JIT requirements. The study uses many
statistical tools to analyze (25) questionnaire by using (SPSS) package that produced
set of findings, from these findings:
 The requirements of just in time approach are responded in the factories
considered.
 TQM was ranked first in term of the relative importance of the adoption of JIT
requirements depending on the respondents’ viewpoint. The second place was
for reduce the waiting time of production and the time initialization time and
setup. The third place was for multi-skilled workers. A minimal inventory was
ranked fourth. The fifth place was for small batch size. Final place was for JIT
purchasing.
The study was presented a set of proposals that are most important the companies
of industrial sector in the Dahouk should have a culture that believe in new
recommendations and ideas, especially that help establishing just in time system.
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اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
دراﺳﺔ ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣدﯾر ن
ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﺷر ﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ظﻔﺎر -ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

*

ﻣﻌﺎو ﺔ ر م اﻟﻌﺎﻧﻲ

ﻓﺎطﻣﺔ ﺑﻧت ﺣﺳن ﺑن ﺳﻌﯾد اﻟﻣرﻓد اﻟ ﺎﻓﻌﻲ

ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ واﻟﺗﻣو ﻞ

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر إدارة

ﺟﺎﻣﻌﺔ ظﻔﺎر -ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

ﻣﻠﺧص
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﺷــر ﺎت اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ،

وﺗﺣدﯾد اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻔرﻋ ﺔ )ﻗطﺎع ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣـواد اﻟﺑﻧــﺎء ،وﻗطــﺎع ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣـواد اﻟﻐــذاء( ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﺣــول اﻟﻌواﻣــﻞ
وﺟﻣﻌــت اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت ﻣــن ﺧــﻼل أداة اﻟد ارﺳــﺔ
اﻟﻣﺣــددة ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ .ﺗــم اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠــﻲُ ،
)اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ( اﻟﺗﻲ أﻋدت ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ووزﻋت ﻋﻠﻰ ﻣدﯾر اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻣو ﻞ وﻣدﯾر اﻟﺷر ﺎت.
أوﺿــﺣت ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟد ارﺳــﺔ وﺟــود ﺗــﺄﺛﯾر طــرد ﻟﻛــﻞ ﻣــن اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﺗﻘﻧــﻲ ،واﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ــﺔ واﻟﺳ ﺎﺳــﺎت اﻹدار ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣﺟــم
اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﺷــر ﺎت اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ؛ ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﻫﻧــﺎك ﺗــﺄﺛﯾر ﻋ ﺳــﻲ ﻟﻣﻌــدل اﻟﻧﻣــو ﻋﻠــﻰ ﺣﺟــم اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ

اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ،وأن ﻼً ﻣن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳوق اﻟﻧﺷطﺔ واﻟﻣ از ﺎ اﻟﺿرﺑ ﺔ واﻻﺳﺗﯾراد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟ س ﻟﻬﺎ ﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ ﺣﺟــم اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر

ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﺷــر ﺎت اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ .ﻣــﺎ أظﻬــرت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺗــﺄﺛر ﻗطــﺎع ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣ ـواد اﻟﺑﻧــﺎء ﺑ ـ ﻌض ﻣــن اﻟﻣﺗﻐﯾ ـرات،
ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻘطــﺎع ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣـواد اﻟﻐــذاء ،وﻫــﻲ :ﻣﻌــدل اﻟﻧﻣــو ،واﻟﺳــوق اﻟﻧﺷــطﺔ ،واﻟﻣ از ــﺎ اﻟﺿــرﺑ ﺔ .و ﺎﻟﻣﺛــﻞ ﺗــﺄﺛر ﻗطــﺎع ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣـواد

اﻟﻐذاء ﺑ ﻌض ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺻورة أﻛﺑر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻘطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء ،وﻣﻧﻬﺎ :اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗﻘﻧﻲ ،واﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ــﺔ .وﻗــدﻣت
اﻟدراﺳﺔ ﻌض اﻟﺗوﺻ ﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑزﺎدة ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﯾن ،ﺣﯾث إﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗﺣﺳــن

ﻋﻣوﻣﺎ ﻋﻧد زﺎدة ﻫذا اﻟﺣﺟم.
ﻣﺳﺗو ﺎت ﻧﺟﺎح اﻟﺷر ﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ
ً
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣ ﺔ :اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺣددة ،ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.

أوﻻً -اﻟﻣﻘدﻣﺔ:
ﺗﻌــد اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺷــر ﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ ﻣــن أﻫــم اﻟﺟواﻧــب ذات اﻻﻋﺗ ــﺎر اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﺎﻟﻧﺳـ ﺔ ﻹدارة ﻫــذﻩ اﻟﺷــر ﺎت،
ﺳﺑب ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺻول ،وأن اﻟﻘ اررات اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬذﻩ اﻷﺻول ﺗﻌد ﻣن اﻟﻘـ اررات اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ

ﻓــﻲ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ .وﻗــد أﺷــﺎر ) Aguzzi and Payne (2007إﻟــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﻘ ﻘــﺔ؛ ﺣﯾــث ﯾؤ ــد اﻟ ﺎﺣﺛــﺎن ﻋﻠــﻰ "اﻟﺣﺟــم
اﻟﺿﺧم" ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﺷر ﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ.

*

ﺗم ﺗﺳﻠم اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو  ،2014وُﻗﺑﻞ ﻟﻠﻧﺷر ﻓﻲ أﻛﺗو ر .2014
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ﻫﻧــﺎك أﺳ ـ ﺎب ﻋدﯾــدة ﺗﺟﻌــﻞ اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺎﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻣﺗ ازﯾـ ًـدا ،ﻣﺛــﻞ ﻣﺳــﺗو اﻷﻣ ـوال اﻟﻣﻧﻔﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷ ـراء و ﻧــﺎء وﺗﺟدﯾــد
ـدر أﺳﺎﺳـًﺎ ﻓــﻲ ﺗوﻟﯾــد اﻷر ــﺎح .ﻣــﺎ
وﺗطو ر اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﻠــﻰ أﱠﻧﻬــﺎ ﺗﻌــد اﻟﻣﺣــرك اﻟـ ﱠـرﺋ س ﻟﻠﻌﻣﻠ ــﺎت اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠ ﺔ ،وﻣﺻـ ًا
إن ﻟﻬذﻩ اﻷﺻول أﻫﻣ ﺔ ﻣﺗ ازﯾــدة ﻓــﻲ ظــﻞ ﺑﯾﺋــﺔ اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ وارﺗﻔــﺎع درﺟــﺔ اﻟﻣﺧــﺎطرة ،ﻷن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر
اﻟزاﺋد ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳﺑب ﺧﺳﺎﺋر ﺑﯾرة ﻟﻠﺷر ﺔ ،ﻣﺎ إن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣــﻧﺧﻔض ﻋــن اﻟﺣــدود اﻟﻣطﻠو ــﺔ ﯾــؤد

ـﺎء ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ،ﻓــﺈن ﻋﻣﻠ ــﺔ إدارة اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﺗﻌــد ﻣــن اﻟﻘﺿــﺎ ﺎ اﻟﺣﺳﺎﺳــﺔ ﺎﻟﻧﺳـ ﺔ
إﻟــﻰ ﺿـ ﺎع ﻓــرص اﺳــﺗﺛﻣﺎرﺔ ﻟﻠﺷــر ﺔ .و ﻧـ ً
ﻟﺷر ﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ؛ وﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻟﺟﺄ ﺛﯾــر ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﺷــر ﺎت ﻓــﻲ أﻧﺣــﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــن اﻟﻌــﺎﻟم إﻟــﻰ إﻧﺷــﺎء ﻗﺳــم أو إدارة
ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻸﺻول ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺷراء واﻟﺑ ﻊ واﻻﺳﺗﺑدال واﻟﺗﺟدﯾد واﻟﺗطو ر واﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎ ــﺔ ﻋﻣرﻫــﺎ
اﻹﻧﺗــﺎﺟﻲ؛ ﺣﯾــث ﺿــﻣن ذﻟــك اﻟﺳـ طرة واﻟرﻗﺎ ــﺔ وﺗﻘﻠﯾــﻞ درﺟــﺔ اﻟﻣﺧــﺎطرة اﻟﻣﺻــﺎﺣ ﺔ ﻟﻸﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ).(Irrinki, 2012:43
ﻟﻛن اﻟﻣﻼﺣظ ﻋــدم وﺟــود ﻣﺛــﻞ ﻫــذﻩ اﻹدارة ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ ﻓــﻲ اﻟﺷــر ﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــم إﺟـراء ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﻓﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﻓظــﺔ
ظﻔﺎر ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن.
إن ﻣﺎ ﯾزد ﻣن أﻫﻣ ــﺔ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻫــو ﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷوﺿــﺎع اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ واﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ﻟﻠﺷــر ﺔ ﺷـ ﻞ ﻋــﺎم ،ﻓﻘــد أﺷــﺎرت
د ارﺳــﺎت ﻋدﯾــدة إﻟــﻰ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ﺗــﺄﺛﯾر ﻗو ــﺔ ﺑــﯾن اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ وﻣﺳــﺗو ﺎت ﺗﺣﻘﯾـ اﻷر ــﺎح ﻓــﻲ ﺷــر ﺎت اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ
) .(Kantudu, 2008ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــر ﻓــﺈن ﻫﻧــﺎك ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــدد ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ
ﺷ ـ ﻞ ﻌــزز ﻣــن ﻗ ـ اررات اﻹدارة ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬــﺎ ،ﻣﺛــﻞ اﻟﻣﺳــﺗو ﺎت اﻟﺗﻘﻧ ــﺔ ،وﻣﻌــدﻻت اﻟﻧﻣــو ،واﻟﻣ از ــﺎ اﻟﺿــرﺑ ﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣ ــن

ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ ﺳﺑب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺻول.

إن ﻫــذﻩ اﻟﻌواﻣــﻞ وﻏﯾرﻫــﺎ ﺗﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ د ارﺳــﺔ وﺗﻔﺣــص ،ﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟــدواﻓﻊ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ﻟــﻺدارة ﻧﺣــو اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول

اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ،واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﺳﺗﺛﻣﺎر آﻣن ﺣﻘ أﻫداف اﻟﺷر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣد اﻟطو ﻞ .إن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺣددة ﺗـرﺗ ط ﺎﻟﺑﯾﺋــﺔ
اﻟداﺧﻠ ــﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ ﻟﺷــر ﺎت اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ،ذﻟــك أن ﻫــذﻩ اﻟﺷــر ﺎت ﺗﻌ ـ ش ﻓــﻲ ﻋــﺎﻟم ﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﺗرﺗﻔــﻊ ﻓ ــﻪ درﺟــﺔ اﻟﻣﺧــﺎطرة
ﺷ ﻞ ﻣﺛﯾر ﻷﺳ ﺎب ﻋدﯾدة وﻣﺗﻧوﻋﺔ.

اﻟرﺋ ﺳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــدﻓﻊ ﺎﻟﺷــر ﺎت ﻧﺣــو اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ
ﺗﻛﻣــن اﻟﻣﺷـ ﻠﺔ اﻟﺗــﻲ ﺣــﺎول ﻫــذا اﻟ ﺣــث د ارﺳــﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد اﻟﻌواﻣــﻞ ﱠ

اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ،و ــﺎن ذﻟــك ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻣﻼﺣظــﺔ أداء ﻌــض ﺷــر ﺎت اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ وﻣﯾﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧﯾـرة إﻟــﻰ اﻻﻫﺗﻣــﺎم

ﺎﻗﺗﻧﺎء اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ،وز ــﺎدة ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬــﺎ ﻣــﺎ ظﻬــر ﻓــﻲ ﺑ ﺎﻧﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ .و ﻣ ــن ﺻـ ﺎﻏﺔ ﻣﺷـ ﻠﺔ اﻟ ﺣــث ﺎﻟﺳـؤال

اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻵﺗﻲ:
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﺷر ﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ظﻔﺎر؟
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﺷــر ﺎت اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ،

وﺗﺣدﯾد اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻔرﻋ ﺔ )ﻗطﺎع ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣـواد اﻟﺑﻧــﺎء ،وﻗطــﺎع ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣـواد اﻟﻐــذاء( ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﺣــول اﻟﻌواﻣــﻞ
اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ.
ﺣﺗــﻞ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ﻓــﻲ اﻟﺳــﻠطﻧﺔ أﻫﻣ ــﺔ ﺑﯾـرة؛ ﺣﯾــث ﺗــوﻟﻲ ﺣ وﻣــﺔ اﻟﺳــﻠطﻧﺔ أﻫﻣ ــﺔ ﻣﺗ ازﯾــدة ﻟﻬــذا اﻟﻘطــﺎع ﻓــﻲ إطــﺎر
ﺗﻘﻠ ص اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻟــﻧﻔط ﻣــورد وﺣﯾــد ﻟﻣوازﻧــﺔ اﻟﺳــﻠطﻧﺔ .وﻓــﻲ ﻫــذا اﻹطــﺎر ،ﺗــم ﺗﺄﺳـ س ﻋــدد ﻣــن اﻟﻣﻧــﺎط اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ اﻟﺗــﻲ
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ﺗﻬــدف إﻟــﻰ ﺗﻧﻣ ــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ؛ ﺣﯾــث أُﺳﺳــت ﻣﻧطﻘــﺔ ر ﺳــوت اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  1992ﻣدﯾﻧــﺔ ﺻــﻼﻟﺔ ﺑــر ﻣــدن
ﻣﺣﺎﻓظﺔ ظﻔﺎر ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺑر ﻣﻧطﻘﺔ ﺻﻧﺎﻋ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ .وﻗد ﻧﻣــت ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﺷـ ﻞ ﺑﯾــر ،ﻣﺳــﺗﻔﯾدة ﻣــن اﻟﻣـوارد

ﺟدا ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ واﻟــذ
اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ وﺣﺟم اﻟﺳ ﺎن ،وﻟﻌﻞ وﺟود ﻣﯾﻧﺎء ﺻﻼﻟﺔ اﻟﻘرب ً
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟذ ﯾرط ﺑﯾن أورو ﺎ وﺳﻧﻐﺎﻓورة؛ ﺣﯾــث ﺳــﺗﻘﺑﻞ أﻛﺑــر ﺳــﻔن اﻟﺣﺎو ــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم – ﻣــن أﻫــم اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﻣــؤﺛرة ﻓــﻲ ﻧﻣــو

ﻌــد اﻟﻣﯾﻧــﺎء اﻟوﺣﯾــد ﻓــﻲ

ﻫــذا اﻟﻘطــﺎع .ﺗﺣﺗــو ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻛﺑــر اﻟﻣﺻــﺎﻧﻊ ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻣﺻــﻧﻊ ر ﺳــوت ﻟﻸﺳــﻣﻧت وﺷــر ﺔ ﻣطــﺎﺣن ﺻــﻼﻟﺔ
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺷر ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛــﻞ ﻋﻣــﺎد اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ﺎﻟﺳــﻠطﻧﺔ .وﺗﻣﺛــﻞ ﻧﺳـ ﺔ اﻟﺷــر ﺎت ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ أﻛﺛــر ﻣــن %50
ﻣن اﻟﺷر ﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ اﻟﻣدرﺟــﺔ ﻓــﻲ ﺳــوق ﻣﺳــﻘط ﻟــﻸوراق اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ،ﻓﺿـﻼً ﻋــن أن ﻣﻌظــم ﺷــر ﺎت ﻗطــﺎﻋﻲ اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﻐــذاء ﺗﻘــﻊ

ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.

ﺗﻧــﺎول اﻟ ﺣــث ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع ﻓــﻲ ﺧﻣﺳــﺔ أﻗﺳــﺎم ،ﺗﺿــﻣن اﻟﻘﺳــم اﻷول ﻣﻘدﻣــﺔ اﻟ ﺣــث ؛ ﺣﯾــث ﺗــم ﻋــرض ﻣﺷـ ﻠﺔ اﻟد ارﺳــﺔ،
وأﻫــداﻓﻬﺎ ،وأﻫﻣﯾﺗﻬــﺎ ،وﺗﺣدﯾــد ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬــﺎ اﻷﺳﺎﺳ ـ ﺔ ،وﻣــن ﺛــم ﺟــﺎء اﻟﻘﺳــم اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻻﺳــﺗﻌراض ﻣﻔﻬــوم وطﺑ ﻌــﺔ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ،
ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﻣﺣــددة ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬــﺎ .أﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘﺳــم اﻟﺛﺎﻟــث ﻓﻘــد اﺳــﺗﻌرض اﻟ ﺎﺣﺛــﺎن اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ اﻟﻣرﺗ طــﺔ
أﺧﯾر ﺟﺎء اﻟﻘﺳــم اﻟﺧــﺎﻣس ؛ ﺣﯾــث
ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟ ار ﻊ ُﻋرﺿت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ ،واﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺎت ،و ًا
ُﺣددت أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻ ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ.

ﻓرﺿ ﺎت اﻟ ﺣث:
ﻌد اطﻼع اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ واﻷدب اﻟﻧظر  ،ﺗم ﺑﻧﺎء اﻟﻔرﺿ ﺎت اﻵﺗ ﺔ:

اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻷوﻟﻰ:
ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ )اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﺗﻘﻧــﻲ ،درﺟــﺔ اﻟﻧﻣــو

اﻻﻗﺗﺻ ــﺎد  ،اﻻﺳ ــﺗﯾراد اﻟﺧ ــﺎرﺟﻲ ،اﻟﺳ ﺎﺳ ــﺎت اﻹدار ــﺔ ﻟﻼﺳ ــﺗﺛﻣﺎر ،ﻣﺳ ــﺗو ﺎت اﻟﺗ ــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ــﺔ ،وﺟ ــود ﺳ ــوق ﻧﺷ ــطﺔ ﻟﺗ ــﺎدل
اﻷﺻول ووﺟود ﻣ از ﺎ ﺿرﺑ ﺔ( وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺻول.

اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ:
ﻻ ﯾوﺟ ــد أﺛ ــر ذو دﻻﻟ ــﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﻌواﻣ ــﻞ اﻟﻣﺣ ــددة ﻟﻼﺳ ــﺗﺛﻣﺎر ﻓ ــﻲ اﻷﺻ ــول اﻟﺛﺎﺑﺗ ــﺔ )اﻟﻣﺳ ــﺗو اﻟﺗﻘﻧ ــﻲ ،درﺟ ــﺔ اﻟﻧﻣ ــو

اﻻﻗﺗﺻ ــﺎد  ،اﻻﺳ ــﺗﯾراد اﻟﺧ ــﺎرﺟﻲ ،اﻟﺳ ﺎﺳ ــﺎت اﻹدار ــﺔ ﻟﻼﺳ ــﺗﺛﻣﺎر ،ﻣﺳ ــﺗو ﺎت اﻟﺗ ــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ــﺔ ،وﺟ ــود ﺳ ــوق ﻧﺷ ــطﺔ ﻟﺗ ــﺎدل
اﻷﺻول ،ووﺟود ﻣ از ﺎ ﺿرﺑ ﺔ( ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺻول.

اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:
ﻻ ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﺑــﯾن اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﻔرﻋ ــﺔ )ﻗطــﺎع ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣـواد اﻟﺑﻧــﺎء وﻗطــﺎع ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣـواد اﻟﻐــذاء(
ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ )اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ(.
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اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ...

ﻣﺗﻐﯾرات وﻧﻣوذج اﻟ ﺣث:
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻟﻧظر واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻣﺛــﻞ :د ارﺳــﺔ ﻣﻠﺣــم ) ،(2006واﻟﺻـواف وز ر ــﺎ )Giovanis and ،(2010
ً

) – Georgios (2012); Thangavelu and Rajaguru (2004ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺻورﻫﺎ اﻟﺷ ﻞ اﻵﺗﻲ:

ﺷ ﻞ رﻗم ) :(1ﻧﻣوذج اﻟ ﺣث اﻟﺷ ﻞ ﻣن ﺗﺻﻣ م اﻟ ﺎﺣﺛﯾن

ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟ ﺣث:
 اﻷﺻـــول اﻟﺛﺎﺑﺗـــﺔ " :ﻫ ــﻲ اﻷﺻ ــول اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺣ ــﺗﻔظ ﺑﻬ ــﺎ اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة ﻷﻏـ ـراض اﺳ ــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓ ــﻲ إﻧﺗ ــﺎج أو ﺗ ــوﻓﯾر اﻟﺳ ــﻠﻊ أو

اﻟﺧدﻣﺎت ،أو ﻟﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ ﻟﻠﻐﯾر ،أو ﻷﻏراﺿﻬﺎ اﻹدارﺔ ،و ون ﻣن اﻟﻣﻧﺗظــر اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻣــدة ﺗز ــد ﻋﻠــﻰ ﻓﺗـرة ﻣﺣﺎﺳــﺑ ﺔ
واﺣدة ") .ﺑدو وﻋﻠﻲ.(548 :2009 ،

 اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر :ﻫــو اﻟﺗﺿــﺣ ﺔ ﻣﻧﻔﻌــﺔ ﺣﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــن ﺗﺣﻘ ﻘﻬــﺎ ﻣــن إﺷـ ﺎع رﻏ ــﺔ اﺳــﺗﻬﻼﻛ ﺔ ﺣﺎﻟ ــﺔ؛ وذﻟــك ﻘﺻــد اﻟﺣﺻــول
ﻋﻠﻰ ﻣزد ﻣن اﻹﺷ ﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ) .طﺎﻗﺔ وآﺧرون.(2008 ،

 اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗﻘﻧﻲ :ﻫو اﻹﻣ ﺎﻧﺎت اﻟﺗﻘﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﺷر ﺔ ﻣﺎ ،وﻣد ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻘﻧ ﺔ ﺻــورة
ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ .وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل اﻟﺗﻘﻧ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ،اﻷﻣر اﻟذ ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ز ــﺎدة ﻓــﻲ اﻟﻛﻔــﺎءة

واﻟﻔﺎﻋﻠ ﺔ.(Griffin , 2002: 394) .

 اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد  :ﻗﺎﺑﻠ ﺔ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘد م اﻟﺧــدﻣﺎت واﻟﺳــﻠﻊ ﺎزد ــﺎد ﺧــﻼل ﻓﺗـرة زﻣﻧ ــﺔ ،أًـﺎ ــﺎن اﻟﻣﺻــدر اﻟــذ
ﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ ،ﺳواء أﻛﺎن ﻣﺣﻠًﺎ أم ﺧﺎرﺟًﺎ) .ﻫوﺷ ﺎر.(2005 ،
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

 اﻻﺳـــﺗﯾراد :ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ﻣ ــن اﻟوظ ــﺎﺋﻒ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ﺑﺗﺷ ــﺧ ص وﺗﻘﯾـ ـ م اﻟﻣ ــوردﯾن ،وﻋﻣﻠ ــﺎت اﻻﺳ ــﺗﯾراد اﻟﻣرﺗ ط ــﺔ ﺣﺎﺟ ــﺎت
ورﻏ ﺎت اﻟﺷر ﺎت ﻣن ﺳﻠﻊ وﺧﺎﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ.(Corum, 2009: 11) .

 اﻟﺳ ﺎﺳـــﺎت اﻹدار ـــﺔ ﻟﻼﺳـــﺗﺛﻣﺎر :ﺗﻌ ــرف اﻟﺳ ﺎﺳ ــﺎت اﻹدار ــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠ ــﻰ أﻧﻬ ــﺎ إطــﺎر ﺿ ــﻊ اﻟطر ﻘ ــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــ ﺔ
ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر ﺎﻷﺻــول وﺗﻘﺳـ ﻣﻬﺎ إﻟــﻰ اﺳــﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،أ أﺻــول ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔHodgson et 2000: 452-451) .

.(al.
 اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ــﺔ :ﻫــﻲ ﻣﻘــدار اﻟﻧﻘــد اﻟﻣﺗ ـراﻛم اﻟــذ ﺳﺗﺣﺻــﻞ ﻋﻠ ــﻪ اﻟﺷــر ﺔ ﻓــﻲ ﻓﺗ ـرة ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠ ﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ــﺈﯾراد داﺧــﻞ
ﻟﻠﺷر ﺔ) .ﺣﻼق.(2006 ،
 اﻟﺳــوق اﻟﻧﺷــطﺔ :اﻟﺳــوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﻌﻣﻠ ــﺎت اﻟﺷـراء واﻻﻧــدﻣﺎج ،واﻟﻌﻣﻠ ــﺎت اﻟﻣرﺗ طــﺔ ﺎﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــول اﻟﺗــﻲ
ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ ﺳوق ﺑﯾرة ،وﺗﺳﻣﻰ ﺳوق اﻟﺷر ﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ .وﻏﺎﻟًﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺳوق ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ ﻗطﺎﻋــﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ
ﻣﺛﻞ :اﻟﻣﻌدات ،ﺧطو اﻹﻧﺗﺎج ،وﺷر ﺎت ﺎﻣﻠﺔ.(Maksimovic and Phillips , 2001:2020) .

 اﻟﻣ از ــﺎ اﻟﺿــر ﺑ ﺔ :ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﻧﺢ أو اﻷﻓﺿــﻠ ﺎت أو اﻷوﻟ ــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻣﻧﺣﻬــﺎ ﻗــﺎﻧون ﻣﻌــﯾن أو ﺗﻧظ ﻣــﺎت ﻣﻌﯾﻧــﺔ،
ﺗﺗﻌﻠ ﺑﺗﺧﻔ ض ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺿر ﺔ أو ﺗﺄﺟﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﺗرة ﻻﺣﻘﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺎن ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﺷــر ﺔ أن ﺗــدﻓﻌﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت

اﻟﺣﺎﺿر.(Prendergast, 2010: 3) .

ﺛﺎﻧً ﺎ -ﻣﻔﻬوم وطﺑ ﻌﺔ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ:
ﻋرف ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ اﻷﺻــول ﺄﻧﻬــﺎ ﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻــﺎد ﺔ ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠ ﺔ ﺗﻘــﻊ ﺗﺣــت ﺳـ طرة ﺷــر ﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ )وﺣــدة

اﻗﺗﺻﺎد ﺔ( ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻷﺣــداث أو ﻋﻣﻠ ــﺎت وﻗﻌــت ﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺿــﻲ ) .(Statement No.6 FASBأﻣــﺎ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﻠــك

اﻟﻣوارد اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﻧﻰ ﻟﻐرض اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺷر ﺔ ،وﻟـ س ﻘﺻــد إﻋــﺎدة ﺑ ﻌﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻌﻣــﻼء ،وﺗﻛــون اﻷﺻــول

اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﺎدة أﺻول طو ﻠﺔ اﻷﺟﻞ ؛ ﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻬﺎ أن ﺗزود اﻟﺷر ﺔ ﺑﺧدﻣﺎت ﻟﻌدد ﻣن اﻟﺳﻧوات ،أ أن اﻷﺻــﻞ اﻟﺛﺎﺑــت
ﻣ ــن أن ﯾﻧظــر إﻟ ــﻪ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻣﺧــزون ﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠ ﺔ ،و ﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء اﻷ ارﺿــﻲ ﻓــﺈن اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺻــﻞ ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﺷــر ﺔ ﻣــن

اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﻧﻘص ﺗدرﺟًﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﻘدر ﻟﺗﻠك اﻷﺻول ).(Peterson, 2002: 11
ﺗﻧﻘﺳم اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن رﺋ ﺳﯾن(Peterson, 2002) :
-

اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ :ﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻷﺻول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ؛ ﺣﯾث إﻧﻬﺎ ﻣوﺟودة ﺷ ﻞ ﻓﻌﻠﻲ وﻣﻠﻣوس.
و ﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺻول اﻷراﺿﻲ ،واﻵﻻت ،واﻟﻣ ﺎﻧﻲ ،واﻟﻣﻌدات ،واﻷﺛﺎث ،واﻹﻧﺷﺎءات وﻏﯾرﻫﺎ.

-

اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣوﺳــﺔ :ﻌ ــس اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳــﺔ ﻫــﻲ ﻏﯾــر ﻣوﺟــودة ﺷـ ﻞ ﻓﻌﻠــﻲ وﻣﻠﻣــوس ،وﻋــﺎدة ﻻ
ﺗﻧــﺗﺞ اﻟﺳــﻠﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت ﺷـ ﻞ ﻣ ﺎﺷــرٕ ،واﻧﻣــﺎ ﯾــﺗم ﺗﺣو ــﻞ اﻷﻓ ــﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻋﻧﻬــﺎ إﻟــﻰ ﺳــﻠﻊ وﺧــدﻣﺎت ﺗﺳــﺗﺧدم ﻓــﻲ ﺗﺷــﻐﯾﻞ

أﻧﺷ ــطﺔ اﻟﺷ ــر ﺔ .و ﺗﺿ ــﻣن ﻫ ــذا اﻟﻧ ــوع ﻣ ــن اﻷﺻ ــول ﺑـ ـراءات اﻻﺧﺗـ ـراع ،وﺣﻘ ــوق اﻟﻧﺷ ــر ،واﻟﻌﻼﻣ ــﺎت اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ ،وﺷ ــﻬرة
اﻟﺷر ﺔ.

ﻘدر ٍ
ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳ ﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ اﻟﺷر ﺔ ﺗﺻب اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻧﺣو إدارة اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ٍ
ﻋﺎل ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة ،ﺎﻵﺗﻲ:

233
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أ -ﺻﻌو ﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ :ﺣﯾث ﺻﺎﺣب ذﻟك ارﺗﻔﺎع ﻓــﻲ درﺟــﺔ اﻟﻣﺧــﺎطرة ،ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻻﺣﺗﻣــﺎل ﻋــدم ﻗــدرة
اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل ﻫذﻩ اﻷﺻول ﺄﻓﺿﻞ طرﻘﺔ ﻣﻣ ﻧﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ اﻷرﺎح.
ب -ﺿﺧﺎﻣﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ :إذ إن ﺗطور اﻟﺷر ﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ واﺳﺗﻘرارﻫﺎ و ﻘﺎءﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺳــوق ﻌﺗﻣــد ﺑدرﺟــﺔ
أﺳﺎﺳ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ .ﻓﺑدون ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻻ ﺗﺳﺗط ﻊ اﻟﺷر ﺔ أن ﺗﻧﻣو وﺗﺗطور.

ج -ﺧﺻوﺻ ـ ﺔ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ :إن ﻏﺎﻟﺑ ــﺔ ﻋﻧﺎﺻــر اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﺗﻣﺗــﺎز ﺑﺧﺻوﺻ ـ ﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ،و ﺗوﺟــب ﻋﻠــﻰ إدارة
اﻟﺷــر ﺔ أن ﺗﺄﺧــذ ﻫــذﻩ اﻟﺧﺻوﺻ ـ ﺔ ﻌــﯾن اﻻﻋﺗ ــﺎر ،إذ إن ﻋﻧﺎﺻــر اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﺗﺗ ــﺎﯾن ﻓ ﻣــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﻣــن ﺣﯾــث
طﺑ ﻌﺗﻬﺎ ،واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ،وﻋﻣرﻫﺎ ،وﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ،وﻋواﺋدﻫﺎ ٕواﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎ.
د -ﺗﻘﺎدم ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ :ﺗﺗﻌرض اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎدم ﺳﺑب اﻻﺳﺗﺧدام أو اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﺗﻘﻧﻲ ،إذ إن ﺟﻣ ﻊ
ﻋﻧﺎﺻــر اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء اﻷ ارﺿــﻲ ﺗﺗﻌــرض ﻗ ﻣﺗﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟــﻧﻘص اﻟﺗــدرﺟﻲ ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻻﺳــﺗﺧدام .و ﺗطﻠــب ﻫــذا
اﻷﻣ ــر طﺑ ﻌ ــﺔ اﻟﺣ ــﺎل اﺳ ــﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺄﺻ ــول أﺧــر ﺗﻘ ــوم ﻣﻘﺎﻣﻬ ــﺎ ،ﻣﻣ ــﺎ ﺳ ــﺗﻠزم ﻣﺗﺎ ﻌﺗﻬ ــﺎ وﻣراﻗﺑﺗﻬــﺎ ﻷﺟ ــﻞ ﺗﻧﻔﯾ ــذ ﻋﻣﻠ ــﺔ

اﻹﺣﻼل )اﻟﺻ ﺎح واﻟﻌﺎﻣر .(2007 ،

اﻟﻛﻔـﺄَة ﻟﻸﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻣــن ﺷــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣﺳــن ـﻼً ﻣــن ﻧوﻋ ــﺔ اﻷﺻــﻞ اﻟــذ ﯾــﺗم اﻗﺗﻧــﺎؤﻩ ،واﻟوﻗــت اﻟــذ ﺗﺣﺻــﻞ
إن اﻹدارة ُ
ﻓ ﻪ اﻟﺷر ﺔ ﻋﻠﻰ ﻫــذا اﻷﺻــﻞ .إذ إن اﻟﺷــر ﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻧ ــﺄ ﺳــﺎ ًﻘﺎ ،وﺗﻌــرف ﻣﻘــدار وﻧوﻋ ــﺔ اﻷﺻــول اﻟﺗــﻲ ﺳــﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ﺎﺗﻬــﺎ
اﻟﺗﺷﻐﯾﻠ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ ،وﺗﻘوم ﺷراﺋﻬﺎ ﻗﺑﻞ ظﻬور اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﻌﻠ ﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑذﻟك ﺳﺗﺻ ﺢ ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ أن ﺗﺳــﺗﺟﯾب ﻷ ـﺔ ﺗﻐﯾﯾـرات

ﻗ ــد ﺗﺣﺻ ــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟطﻠ ــب ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬ ــﺎ وﺧ ــدﻣﺎﺗﻬﺎ .ﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﻟ ــﻰ أن اﻟﺗر ﯾ ــز ﻋﻠ ــﻰ ﻋﻣﻠ ــﺔ إدارة اﻷﺻ ــول ﺷـ ـ ﻞ ﺻ ــﺣ ﺢ
واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﺷ ﻞ ﺟﯾد ،ﻔﻞ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻌﺎﺋد اﻟذ ﺗﺣﻘﻘﻪ.
إن ﻣــن أﻓﺿــﻞ اﻟﻣؤﺷـرات اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﯾــﺗم اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن أﺟــﻞ ﻗ ــﺎس ﻣــد

ﻔــﺎءة إدارة اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ،ﻫــو ﻣﻌــدل دوران

اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ،و ﺗم ﺣﺳﺎ ﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺳﻣﺔ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺎﻵﺗﻲ(Baker and Powel, 2005) :

ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذا اﻟﻣﻌــدل ﻣ ــن ﻗ ــﺎس ﻣــد اﻟﻛﻔــﺎءة ﻓــﻲ اﺳــﺗﺧدام اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ؛ ﺣﯾــث ﻘ ـ س ﻫــذا اﻟﻣﻌــدل ﻣــد ﻗــدرة اﻟﺷــر ﺔ

دل ذﻟــك ﻋﻠــﻰ ﻔــﺎءة اﺳــﺗﻐﻼل اﻷﺻــول
اﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﺗوﻟﯾــد اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت واﻷر ــﺎح ،و ﻠﻣــﺎ زاد ﻫــذا اﻟﻣﻌــدل ،ﱠ
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ و ﺎﻟﻌ س؛ ﺣﯾث إن زﺎدة دوران اﻷﺻول ﺳﺗؤد إﻟﻰ زﺎدة ﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺷر ﺔ؛ ﻷن دوران اﻷﺻول ﻌﻧﻲ إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ و ﺿﺎﺋﻊ ﺗ ﺎع

أﺳﺎﺳﺎ ﻗد أﻗﺗﻧﯾت ﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗﺣﻘ اﻷرﺎح.
ﻓﻲ اﻷﺳواق ،وﻣن ﺛم زﺎدة أرﺎﺣﻬﺎ ،وﺧﺎﺻﺔ أن اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ً

اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ:
إن ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﺗﺗ ــﻊ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــدد ﺗوﺟــﻪ اﻹدارة ﻧﺣــو ﻫــذا اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ،وﻫــذا
ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻹدارة دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾــﻞ ﻫــذﻩ اﻟﻌواﻣــﻞ ؛ ﻟﻛــﻲ ﺗﺣــدد اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ .و ﻣ ــن ﺗﻠﺧـ ص
اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺷر ﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺷ ﻞ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
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ﺷ ﻞ ) :(2اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ.
اﻟﺷـ ـ ﻞ ﻣ ــن ﺗﺻ ــﻣ م اﻟ ــﺎﺣﺛﯾن } ﻌ ــد ﻣراﺟﻌ ــﺔ اﻟﻣﺻ ــﺎدر اﻵﺗ ــﺔ) :اﻟﻔ ــﺗﻼو  ،(2005 :و)،(Chan et al: 2002
و) ،(Thangavelu and Rajaguru: 2004و) ،(Dong et al: 2012و) ،(Azadi: 2013و) Maksimovic and
 ،(Phillips: 2001و)ﻣﻠﺣم{(2006 :

ﺛﺎﻟ ًﺛﺎ -اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ:
ﻋددا ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣوﺿوع اﻟ ﺣث و ﺎﻧت ﺎﻵﺗﻲ:
اﺳﺗﻌرض اﻟ ﺎﺣﺛﺎن ً

 د ارﺳــﺔ ) :(Hodgson et al., 2000ﻫــدﻓت ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﺗــﻲ أﺟر ــت ﻓــﻲ اﻧﺟﻠﺗـ ار إﻟــﻰ ﺗﺣﻠﯾــﻞ ﻔــﺎءة اﻟﺳ ﺎﺳــﺎت اﻹدار ــﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺎﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ،وﺧﺎﺻــﺔ ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ

ﺎﻟﻣﺧــﺎطرة واﻟﻌﺎﺋــد واﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ .وﻗــد ﺗــم اﻟﺗر ﯾــز ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳ ﺎﺳــﺎت

اﻹدار ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺿــﻣن أﻫــداًﻓﺎ ﻣﺎﻟ ــﺔ ﻋــن طر ـ اﻟــدﻣﺞ ﺑــﯾن اﻟﺟواﻧــب اﻟﺳــﻠو ﺔ ،واﻟﺟواﻧــب اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ،واﻟﺟواﻧــب ﻏﯾــر اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ
اﻟﻣرﺗ طــﺔ ﻘ ــﺎس ﻔــﺎءة اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻟﺷــر ﺎت .وﺗوﺻــﻠت اﻟد ارﺳــﺔ إﻟــﻰ ﻋــدة ﻧﺗــﺎﺋﺞ أﺳﺎﺳ ـ ﺔ ﺗ ـرﺗ ط ﺎﻟﺳ ﺎﺳــﺎت اﻹدار ــﺔ

اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﻣﺛﻞ ﺿرورة اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﻗ ﺎﺳﻬﺎ.

 د ارﺳــﺔ )اﻟﻠــوز واﻟﻣــوﻣﻧﻲ :(2002 ،ﻫــدﻓت إﻟــﻰ ﻣﻌرﻓــﺔ دور ـﻞ ﻣــن اﻟﺣـواﻓز اﻟﺿــرﺑ ﺔ اﻟﺗﺷــﺟ ﻌ ﺔ واﻹﺟـراءات اﻹدار ــﺔ
اﻟﺿرﺑ ﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﺟ ﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷردن؛ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل وﺟﻬﺔ ﻧظــر اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرن ﻓــﻲ ﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﻣــدن اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ .وﻗــد

ﺿم ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ﺣث ) (408ﺷر ﺎت ﻠﻬﺎ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣــدن اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ ،وﺗــم اﺧﺗ ــﺎر ) (93ﺷــر ﺔ ﻌﯾﻧــﺔ ﻋﺷـواﺋ ﺔ
ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﺷــر ﺎت ﻹﺟـراء اﻟد ارﺳــﺔ؛ ﺣﯾــث وزﻋــت اﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﺗﺿــم ) (33ﻓﻘـرة ﻻﺧﺗ ــﺎر ﻓرﺿـ ﺎت اﻟد ارﺳــﺔ .وﺧﻠﺻــت اﻟد ارﺳــﺔ
إﻟﻰ أن ﻫﻧــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗ ﺎط ــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺣـواﻓز اﻟﺿــرﺑ ﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم ﺗﻘــد ﻣﻬﺎ وﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗﺷــﺟ ﻊ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ،ﻣــﺎ إن ﻫﻧــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ
طرد ﺔ ﺑﯾن ﻣد اﻟﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻹدارﺔ اﻟﺿرﺑ ﺔ وﻋﻣﻠ ﺔ ﺗﺷﺟ ﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
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اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ...

 د ارﺳــﺔ )اﻟ ﻘﻣــﻲ :(2004 ،ر ــزت ﻋﻠــﻰ ﺗﺣدﯾــد أﺛــر اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺗﻘﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﻣــو اﻻﻗﺗﺻــﺎد  ،وﻋﻠــﻰ إﻧﺗﺎﺟ ــﺔ
اﻟﻌﻣــﻞ ورأس اﻟﻣــﺎلٕ ،واﻧﺗﺎﺟ ــﺔ اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﻘطــﺎﻋﻲ وﻋﻠــﻰ اﻹدﺧــﺎر واﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ،وﻣﺳــﺗو ﺎت

اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﻌود  .ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن؛ ﻓﻘد ﺎﻧت ﺟﻣ ﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗدﻋم أﻫﻣ ﺔ اﻟﺗطــور اﻟﺗﻘﻧــﻲ،

ﻓﻔــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــود ﺗطــور ﺗﻘﻧــﻲ ــﺎن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر أﻋﻠــﻰ ﻣــن ﺣﺎﻟــﺔ اﻷﺳــﺎس اﻟﺗـﻲ اﻓﺗــرض ﻓﯾﻬــﺎ ﻋــدم وﺟــود ﺗطــور ﺗﻘﻧــﻲ؛ ﺣﯾــث
ارﺗﻔﻌــت ﻓــﻲ اﻟﺑــدﯾﻞ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺎﻷﺳــﺎس ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ

ﺎﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻘــوﻣﻲ اﻟﻣﺣﻠــﻲ ﺑﻧﺳـ ﺔ ) ،(%17واﻹﻧﺗﺎﺟ ــﺔ اﻟﺣد ــﺔ ﻟـرأس اﻟﻣــﺎل

ﺑﻧﺳ ﺔ ) ،(%36واﻹﻧﺗﺎﺟ ﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ ﺑﻧﺳ ﺔ ).(%11
 دراﺳﺔ )اﻟﺻواف وز ر ﺎ :(2010 ،ﺟﺎءت ﻟﻠﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻘﻧــﻲ وﺗﺣﺳــﯾن ﺟــودة اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺷــر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻷﻟ ﺳـﺔ اﻟﺟــﺎﻫزة ﻓــﻲ اﻟﻌـراق ،ﻣــﺎ ﻫــدﻓت إﻟــﻰ اﺧﺗ ــﺎر طﺑ ﻌــﺔ ﻋﻼﻗــﺔ اﻻرﺗ ــﺎ واﻷﺛــر ﺑــﯾن ــﻞ ﻣــن اﻟﺗﻐﯾــر اﻟﺗﻘﻧــﻲ
وﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت .ﻗﺎم اﻟ ﺎﺣﺛﺎن ﺑﺈﺟراء اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻣــﻞ أﻟ ﺳــﺔ ﺎﺷــر إﻧﺗﺎﺟــﻪ ﻣﻧــذ 1984؛ ﺣﯾــث ﺗــم ﺗوز ــﻊ )(30
اﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن ﺗ ﺎﯾﻧوا ﺑﯾن ﻣدﯾر أﻗﺳﺎم وﻣدﯾر ﺧطــو إﻧﺗﺎﺟ ــﺔ ،و ﻌــض اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن داﺧــﻞ اﻟﺧطــو
ﻋددا ﻣن اﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ اﻟﺷر ﺎت ﻧﺣو اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻘﻧــﻲ داﺧــﻞ اﻟﺷــر ﺔ
اﻹﻧﺗﺎﺟ ﺔ ﻟﻠﺷر ﺔ .ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ً
اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ وﻫﻲ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻘﻧ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ،اﻟﺗﺧﺻ ص اﻟﻣﺎﻟﻲ ،اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت.

 دراﺳﺔ ) :(Devi and Rao, 2010ﺟﺎءت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﺟر ــت ﻓــﻲ اﻟﻬﻧــد ﻟﺗر ــز ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻠﯾــﻞ ﺟواﻧــب ﻣﺣــددة ﻓــﻲ ﻗـ اررات
أﺻــﺣﺎب اﻷﻋﻣــﺎل ﺣــول اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ،ﺳ ـواء أﻛــﺎن ذﻟــك ﻓــﻲ رأس اﻟﻣــﺎل اﻟﺛﺎﺑــت ،أم ﻓــﻲ اﻟﻣ ﻧــﺎت واﻟﻣﻌــدات ﻓﻘــط .وﻣــن

اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﻣﻬﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ اﻟداﺧﻠ ــﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ وﻋواﻣــﻞ اﻟطﻠــب ،ﻓﻘــد ﺗــم ﻓﺣــص ﺗــﺄﺛﯾر

ﻣﺣددات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺛﺎﺑت واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ﻓــﻲ اﻟﻬﻧــد .أﺟر ــت اﻟد ارﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﯾﻧــﺔ ﻣــن
ﺷــر ﺎت اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ﻓــﻲ اﻟﻬﻧــد ﻟﻠﻔﺗـرة ﻣــن  2000وﻟﻐﺎ ــﺔ 2009؛ ﺣﯾــث ﺗــم ﻓﺣــص ﺛﻣﺎﻧ ــﺔ ﻋواﻣــﻞ ﻣــن اﻟﻣﺣﺗﻣــﻞ أن

ــون ﻟﻬــﺎ ﺗــﺄﺛﯾر ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ رأس اﻟﻣــﺎل اﻟﺛﺎﺑــت واﻟﻣ ﻧــﺎت واﻟﻣﻌــدات ،وﻫــذﻩ اﻟﻌواﻣــﻞ ﻫــﻲ :اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻓــﻲ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت،

إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﺗﻣو ــﻞ اﻟــداﺧﻠﻲ ،اﻟﺳــﯾوﻟﺔ ،ﻣﻘﺳــوم اﻷر ــﺎح ،ﻧﻣــو رأس اﻟﻣــﺎل ،اﻟــدﯾون ،اﺣﺗ ﺎط ــﺎت اﻟﺿـراﺋب واﻟﻔواﺋــد ﻋﻠــﻰ رأس
اﻟﻣ ــﺎل اﻟﻣﻘﺗ ــرض .أظﻬ ــرت اﻟﻧﺗ ــﺎﺋﺞ إن اﻟﺗﻐﯾﯾـ ـر ﻓ ــﻲ ــﻞ ﻣ ــن اﻟﻣﺑ ﻌ ــﺎتٕ ،واﺟﻣ ــﺎﻟﻲ اﻟﺗﻣو ــﻞ اﻟ ــداﺧﻠﻲ ،وﻣﺧ ــزون اﻟﺳ ــﯾوﻟﺔ،

وﻣﻘﺳوم اﻷرﺎح واﻟدﯾون ﻫﻲ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻬﻣﺔ وﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺛﺎﺑت .أﻣﺎ اﺣﺗ ﺎط ﺎت اﻟﺿـراﺋب واﻟﻔواﺋــد ﻓﻬــﻲ ﻋواﻣــﻞ
ﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣ ﻧﺎت واﻟﻣﻌدات ﻓﻘط.

 دراﺳﺔ ) :(Dong et al., 2012ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻠ ط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗزاﯾد ﻓــﻲ اﻟﺷــر ﺎت اﻟﺻــﯾﻧ ﺔ ؛ ﺣﯾــث
ﻟوﺣظ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳ ﺔ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷر ﺎت .وﻗد ﻧﺎﻗﺷت اﻟدراﺳﺔ وﺟود ﻣ از ﺎ ﺿرﺑ ﺔ ﺗــدﻓﻊ اﻟﺷــر ﺎت ﻧﺣــو ز ــﺎدة
ﻣﻌدﻻت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﺳﺗو اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر .ﻓﺣﺻــت اﻟد ارﺳــﺔ

ﻫــذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾ ـرات ﻟﻠﻔﺗ ـرة ﻣــن 2003م وﻟﻐﺎ ــﺔ 2007م ﻷﻛﺛــر ﻣــن ) (1000ﺷــر ﺔ ﺻــﯾﻧ ﺔ ،وﺗوﺻــﻠت إﻟــﻰ ﻋــدة ﻧﺗــﺎﺋﺞ ،ﻣــن
أﻫﻣﻬﺎ أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻻ ﻌزز أداء اﻟﺷر ﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﯾ اﻟرﺣ ﺔ ،ورﻣﺎ ﻌــود اﻟﺳــﺑب ﻓــﻲ

ذﻟك إﻟﻰ وﺟود ﻋواﺋ ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ ﺗﺣدد ﻟﻠﺷر ﺎت طرﻘﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ.

 د ارﺳــﺔ ) :(Kotšina and Hazak, 2012ﻫــدﻓت ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ إﻟــﻰ ﻓﺣــص ﺗــﺄﺛﯾر ﺛﺎﻓــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ
ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻌ ــدل اﻟﻌﺎﺋ ــد ﻋﻠ ــﻰ اﻷر ــﺎح .ﺑﻠﻐ ــت ﻋﯾﻧ ــﺔ اﻟد ارﺳ ــﺔ ) (8074ﺷ ــر ﺔ ﻓ ــﻲ ﺳ ــﺗﺔ ﺑﻠ ــدان أورو ــﺔ أﻋﺿ ــﺎء ﻓ ــﻲ اﻻﺗﺣ ــﺎد
اﻷورو ــﻲ ،ﻟﻔﺗـرة ﺗﺳــﻊ ﺳــﻧوات ﻣــن  2001وﻟﻐﺎ ــﺔ  .2009اﺳــﺗﺧدم اﻟ ﺎﺣﺛــﺎن ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻻﻧﺣــدار ﻻﺳــﺗﻧﺗﺎج اﻟﻌﻼﻗــﺔ واﻟﺗــﺄﺛﯾر.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟ ﺣث ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻗو ﺔ أو ﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ أو ﺳﻠﺑﻲ ﺑﯾن ﺛﺎﻓﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ وﻣﻌــدل
اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول.

 د ارﺳــﺔ ) :(Okwo et al, 2012ﺗﻧﺎوﻟــت ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﻓﺣــص ﺗــﺄﺛﯾر اﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺷــر ﺔ ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻋﻠــﻰ أرﺎﺣﻬــﺎ
اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠ ﺔ ؛ ﺣﯾــث ﻗــﺎم اﻟ ــﺎﺣﺛون ﺑﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ﻷر ــﻊ ﺷــر ﺎت ﻣدرﺟــﺔ ﻓــﻲ ﺑورﺻــﺔ ﻧﯾﺟﯾر ــﺎ ﻟﻠﻔﺗ ـرة ﻣــن 1999م
وﻟﻐﺎ ــﺔ 2009م .اﺳــﺗﺧدم اﻟ ــﺎﺣﺛون ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻻﻧﺣــدار ﻟﻔﺣــص اﻟﻌﻼﻗــﺔ وﺗــﺄﺛﯾر ﻣﺳــﺗو اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻋﻠــﻰ

اﻷرﺎح اﻟﺗﺷﻐﯾﻠ ﺔ .أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟ ﺣث وﺟود ﻋﻼﻗﺔ طرد ــﺔ ،إﻻ أﻧﻬــﺎ ﻟ ﺳــت ﻣﻬﻣــﺔ إﺣﺻــﺎﺋًﺎ ﺑــﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ،وﻋﻠــﻰ ﻫــذا
اﻷﺳﺎس اﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟ ﺎﺣﺛون أن زﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷر ﺎت ﻻ ﺗدﻋم ﺗﺣﻘﯾ أرﺎح ﻋﺎﻟ ﺔ.
 د ارﺳــﺔ ) :(Giovanis and Georgios, 2012ﻫــدﻓت اﻟد ارﺳــﺔ إﻟــﻰ ﺗوﺿـ ﺢ اﻷﻫﻣ ــﺔ اﻟﻣﺗ ازﯾــدة ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول
اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﺄﺣــد ﻋواﻣــﻞ ﻧﺟــﺎح اﻟﺷــر ﺔ .وﻓــﻲ ﺳــﺑﯾﻞ ﺗﺣدﯾــد أﺳ ـ ﺎب ﻫــذﻩ اﻷﻫﻣ ــﺔ اﻟﻣﺗ ازﯾــدة ،ﺗــم اﺳــﺗﺧدام اﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﻣﻌــدة ﻟﻬــذﻩ
ﻣدﯾر ﺗﻧﻔﯾذًﺎ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺷر ﺎت ﻓﻲ اﻟﯾوﻧﺎن .أظﻬرت اﻟدراﺳﺔ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺗﺗﻌﻠـ ﺑﺗﺣدﯾــد ﻫــذﻩ
اﻟﻐرض ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ )ً (21ا
اﻷﺳ ـ ﺎب ؛ ﺣﯾــث اﺗﺿــﺢ أن ﻣــن اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﻣــؤﺛرة ﻓــﻲ ﺗﺷــﺟ ﻊ اﻟﺷــر ﺎت اﻟﯾوﻧﺎﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ز ــﺎدة ﻣﺳــﺗو ﺎت اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ
اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ :اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،وزﺎدة واﺳــﺗﻘرار رﺣ ــﺔ اﻟﺷــر ﺎت وﺗــدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘد ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗوﻟــد ﺳــﯾوﻟﺔ ﻋﺎﻟ ــﺔ

ﻟد اﻟﺷر ﺎت.

 د ارﺳــﺔ  (2013) Azadiﺟــﺎءت اﻟد ارﺳــﺔ ﻟﻔﺣــص ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾ ـرات ﻓــﻲ ﻫ ــﻞ اﻷﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻷر ــﺎح اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠ ﺔ ﻟﻌﯾﻧــﺔ ﻣــن
اﻟﺷــر ﺎت اﻟﻣدرﺟــﺔ ﻓــﻲ ﺑورﺻــﺔ طﻬ ـران .وﻗــد ﻗــﺎم اﻟ ﺎﺣــث ﻔﺣــص اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻲ ﻗ ﻣــﺔ ــﻞ ﻣــن اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ واﻷﺻــول
اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻧﺳ ﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول .اﺳﺗﺧدم اﻟ ﺎﺣث ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﻧﺣدار ﻹﯾﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﯾن ﻧﺳ ﺔ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
وﻧﺳ ﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ،واﻷرﺎح اﻟﺗﺷﻐﯾﻠ ﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر .
أظﻬــرت ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟد ارﺳــﺔ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ طرد ــﺔ ﺑــﯾن ﺣﺟــم اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ واﻷر ــﺎح اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠ ﺔ ﻓــﻲ ﻗطــﺎع ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣ ـواد
اﻟﻐذاﺋ ــﺔ .أﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻗطــﺎع ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣ ـواد اﻟﻛ ﻣﺎو ــﺔ ،ﻓﻘــد أظﻬــر اﻟ ﺣــث ﻋــدم وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ﺗــﺄﺛﯾر ﺑــﯾن ﺣﺟــم اﻷﺻــول اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ
واﻷرﺎح اﻟﺗﺷﻐﯾﻠ ﺔ ،ﻣﺎ ﺗوﺻﻞ اﻟ ﺎﺣث إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻔﺎدﻫــﺎ أن ﻫﻧــﺎك ﻓروًﻗـﺎ ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﺑــﯾن اﻟﻘطﺎﻋــﺎت ﺗﺣــت اﻟد ارﺳــﺔ
ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻫ ﻞ اﻷﺻول.

اﻟﺗﻌﻠﯾ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ:
ﻌــد أن ﺗــم اﺳــﺗﻌراض ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺎوﻟــت ﺟواﻧــب ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــن ﻣوﺿــوع اﻟد ارﺳــﺔ ،ﻟــوﺣظ أن ﻫــذﻩ
اﻟد ارﺳ ــﺎت ﺗﻌ ــددت ﻓ ــﻲ ﻣﺣﺎورﻫ ــﺎ وﺗﺳ ــﺎؤﻻﺗﻬﺎ ﻓ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ـ

ﻣوﺿ ــوع اﻟد ارﺳ ــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ ،ﻣ ــن ﺣﯾ ــث ﺗﻧ ــﺎول اﻟﻣﺗﻐﯾـ ـرات اﻷﺳﺎﺳـ ـ ﺔ

ﻟﻼﺳ ــﺗﺛﻣﺎر ﻓ ــﻲ اﻷﺻ ــول اﻟﺛﺎﺑﺗ ــﺔ ﺎﻋﺗ ﺎرﻫ ــﺎ ﻣ ــن اﻟﻌواﻣ ــﻞ اﻟﻣﺣ ــددة ﻟﻬ ــذا اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎر ،وﻟﻌ ــﻞ ﻣ ــن أﻫ ــم اﻟﻌواﻣ ــﻞ اﻟﺗ ــﻲ وردت ﻓ ــﻲ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠـ

ﺎﻟﻣﺳــﺗو اﻟﺗﻘﻧــﻲ ،وﻣﻌــدﻻت اﻟﻧﻣــو ،واﻟﻣ از ــﺎ اﻟﺿــرﺑ ﺔ ،واﻻﺳــﺗﯾراد اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ،واﻟﺳ ﺎﺳــﺎت اﻹدار ــﺔ،

واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ واﻟﺳوق اﻟﻧﺷطﺔ .وﻗﺎﻣت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻔﺣص اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ﻫــذﻩ اﻟﻌواﻣــﻞ وﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول

اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ،ﺳواء أﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ ﺷ ﻞ أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ أم ﻓــﻲ ﺷـ ﻞ ﻣﺷــروﻋﺎت اﺳــﺗﺛﻣﺎرﺔ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﺑــذاﺗﻬﺎ .وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓﻘــد اﺳــﺗﻔﺎد

اﻟ ﺎﺣﺛﺎن ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ:
-

ﺑﻧﺎء أداة اﻟدراﺳﺔ وﺗﺷ ﯾﻞ اﻟﺧﻠﻔ ﺔ اﻟﻧظرﺔ ﻟﻺطﺎر اﻟﻧظر .
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اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ...

-

اﺳ ــﺗﺧدام اﻟﻣ ــﻧﻬﺞ اﻟوﺻ ــﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ــﻲ ﻣ ــﺎ ﻫ ــو ﻣﻌﺗﻣ ــد ﻓ ــﻲ ﻣﻌظ ــم اﻟد ارﺳ ــﺎت اﻟﺳ ــﺎ ﻘﺔ ﻟ ﺣ ــث اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ودرﺟ ــﺔ ﺗ ــﺄﺛﯾر

-

إن ﻏﺎﻟﺑ ــﺔ اﻟد ارﺳ ــﺎت اﻟﺳ ــﺎ ﻘﺔ اﺳ ــﺗﺧدﻣت ﺗﺣﻠﯾﻠ ــﻲ اﻻرﺗ ــﺎ واﻻﻧﺣ ــدار ﻓ ــﻲ ﻓﺣ ــص اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ واﻟﺗ ــﺄﺛﯾر ﺑ ــﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾـ ـرات

اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎ ﻊ.

اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﺗــﺎ ﻊ ،ﻣــﺎ اﺳــﺗﺧدم اﻟ ﺎﺣﺛــﺎن ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻔــروق ﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ اﻟﻔرﻋ ــﺔ ﻧﺣــو
اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ.
-

ﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﺗوﺻــﻠت إﻟﯾﻬــﺎ اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ ﻣــﻊ ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ ﺷ ـ ﻞ ﻌــزز اﻟﻘ ﻣــﺔ اﻟﻌﻠﻣ ــﺔ ﻟﻬــذﻩ
ﻋﻣوﻣﺎ.
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و ﺧدم أﻫداف اﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
ً
ﻋددا ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺷ ﻞ ﺗﺟﻣ ﻌﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟــﻪ ﻓــﻲ اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ ،وﻫــﻲ ﻣــن
إن ﻣﺎ ﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ً

أوﻟــﻰ اﻟﻣﺣــﺎوﻻت اﻟ ﺣﺛ ــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ﺳــﻠطﻧﺔ ﻋﻣــﺎن ،ﻟﻣــﺎ ﯾﺗﺻــﻒ ــﻪ ﻫــذا اﻟﻘطــﺎع ﻣــن
أﻫﻣ ﺔ ﺑﯾرة ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﻠطﻧﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن أﻫﻣ ﺔ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ – ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ – ﻣﺣرك رﺋ س ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع.

ار ًﻌﺎ -اﻹطﺎر اﻟﻌﻣﻠﻲ:
اﺳﺗﻌرض اﻟ ﺎﺣﺛﺎن اﻹطﺎر اﻟﻌﻣﻠﻲ ﺎﻵﺗﻲ:

ﻣﻧﻬﺞ اﻟ ﺣث:
اﺳــﺗﺧدم اﻟ ﺎﺣﺛــﺎن اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠــﻲ ﺑوﺻــﻔﻪ أﺣــد ﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟ ﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻲ اﻟﺗــﻲ ﻣ ــن ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺟﻣــﻊ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت
ﻟﻐرض ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣوﺿوع ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ.

ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﯾﺗﻛــون ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟد ارﺳــﺔ ﻣــن ﺷــر ﺎت اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ﻣﺣﺎﻓظــﺔ ظﻔــﺎر اﻟﺗــﻲ ﯾﺑﻠــﻎ ﻋــددﻫﺎ ) (224ﺷــر ﺔ ،وﻫــﻲ ﺗﺗﺿــﻣن

ﻧــوﻋﯾن ،أﺣــدﻫﻣﺎ ﻣــدرج ﻓــﻲ ﺳــوق ﻣﺳــﻘط ﻟــﻸوراق اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ،واﻵﺧــر ﻏﯾــر ﻣﺳــﺟﻞ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺳــوق .أﻣــﺎ ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﻓﻘــد ﺑﻠﻐــت

) (45ﺷــر ﺔ ،وﻫــﻲ ﺷــر ﺎت اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﻓظــﺔ ظﻔــﺎر واﻟﺗــﻲ ﯾﺑــدأ أرﺳــﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣــن  500أﻟــﻒ ر ــﺎل ﻋﻣــﺎﻧﻲ ﻓــﺄﻛﺛر.
) (38ﺷر ﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻞ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﺷر ﺎت ﻗطﺎﻋﯾن ﻣﺗﻣﯾزن ﺿﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﻫﻣﺎ :ﻗطﺎع ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣـواد اﻟﺑﻧــﺎء وﻗطــﺎع
ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣواد اﻟﻐذاء ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺷر ﺎت أﺧر ﻻ ﻣ ن ﺗﺻﻧ ﻔﻬﺎ ﺷ ﻞ ﻗطﺎع ﻣﺳﺗﻘﻞ ﻟﻘﻠﺔ ﻋددﻫﺎ.
ﺗــم ﺗوز ــﻊ ) (70اﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﻟﻔﺋــﺔ وﻣــدﯾر اﻹﻧﺗــﺎج ،وﻣــدﯾر اﻟﺗﻣو ــﻞ ،ﻣــدﯾر اﻟﺷــر ﺎت ﺑﻧﺳــب ﺗوز ــﻊ ﺑﻠﻐــت  %35و%30
و %35ﻋﻠــﻰ اﻟﺗ ـواﻟﻲ ﻓــﻲ ــﻞ اﻟﺷــر ﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬدﻓﺔ .وﻗــد ﻻﺣــظ اﻟ ﺎﺣﺛــﺎن ﺗــواﻓر ﻫــذﻩ اﻟﻔﺋــﺎت ﻓــﻲ ﺟﻣ ــﻊ اﻟﺷــر ﺎت
اﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ ؛ ﺣﯾث ﺣﺎول اﻟ ﺎﺣﺛــﺎن ﺗوز ــﻊ اﻟﻧﺳـ ﺔ ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻣــن اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺎت ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻔﺋــﺎت اﻟــﺛﻼث ؛ ﻟﺗﺣﻘﯾـ اﻟﺣ ــﺎد ﻓــﻲ اﺧﺗ ــﺎر
اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻟﻘرب ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺛﻼث ﻣن ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ،ﺣﯾث ﺗﻔﺗﻘر اﻟﺷر ﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ إﻟــﻰ
ﻣﺳــﻣﻰ "ﻣــدﯾر اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ" ﺿــﻣن اﻟﻬ ــﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ﻟﻬــﺎ وﻋــدم وﺟــود إدارة ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﺗﻌﻧــﻰ ﺷــﺋون اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول

اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ .و ﻠــﻎ ﻋــدد اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗــم اﺳــﺗردادﻫﺎ ) (70اﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ،أ ﻣــﺎ ﻧﺳــﺑﺗﻪ ) (%100ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻹﺳــﺗ ﺎﻧﺎت ،ﻓــﻲ ﺣــﯾن
ﺑﻠﻐت اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺎت اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ) (65اﺳﺗ ﺎﻧﺔ ،أ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ) ،(%92.9ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗم اﺳﺗ ﻌﺎد ) (5اﺳــﺗ ﺎﻧﺎت ﻟﻌــدم
اﻛﺗﻣﺎل اﻹﺟﺎ ﺔ ﻋﻧﻬﺎ.
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طرق ﺟﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت:
ﺗم اﻟﻠﺟوء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺻدرن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت ،ﻫﻣﺎ:
ﺻـﺎ ﻟﻬــذا اﻟﻐــرض ،وﺗــم
 -1اﻟﻣﺻﺎدر اﻷوﻟ ﺔ :ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﺗــم إﻋــدادﻫﺎ ــﺄداة رﺋ ﺳـﺔ ﻟﻠد ارﺳــﺔ ،ﺣﯾــث إﻧﻬــﺎ ﺻــﻣﻣت ﺧﺻ ً
ﺗوزﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ.
 -2اﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﺛﺎﻧو ــﺔ :ﺗــم اﻟﻠﺟــوء إﻟــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن ﻣﺻــﺎدر اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت اﻟﺛﺎﻧو ــﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻹطــﺎر اﻟﻧظــر ﻟﻠد ارﺳــﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻛﺗب اﻟﻌر ﺔ ،واﻟﻛﺗب اﻷﺟﻧﺑ ﺔ ،واﻟدورﺎت ،واﻟ ﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ.

أداة اﻟدراﺳﺔ )اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ(:
ﺗــم إﻋــداد اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﻟ ﺣــث اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﻣﺣــددة ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﺷــر ﺎت اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﻓظــﺔ
ظﻔﺎر ،وﺗﻛوﻧت اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﻣن ﺟزأﯾن رﺋ ﺳﯾن:
-

اﻟﺟــزء اﻷول :اﺧــﺗص ﺎﻟﺑ ﺎﻧــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ ﻷﻓـراد ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ،إذ ﺗﺿــﻣﻧت ـﻼً ﻣــن اﻟﻣؤﻫــﻞ اﻟﻌﻠﻣــﻲ،

-

اﻟﺟزء اﻟﺛــﺎﻧﻲ :ﺗﺿــﻣن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺣــﺎور اﻟﺗــﻲ ﺗﻘـ س اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﻣﺣــددة ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﺷــر ﺎت

واﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟوظ ﻔﻲ وﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة.

اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ﻣﺗﻐﯾ ـرات ﻣﺳ ــﺗﻘﻠﺔ ،ﻫــﻲ )اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﺗﻘﻧــﻲ ،وﻣﻌــدﻻت اﻟﻧﻣــو ،واﻻﺳــﺗﯾراد اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ،واﻟﺳ ﺎﺳ ــﺎت

اﻹدارﺔ ،واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ ،واﻟﺳوق اﻟﻧﺷطﺔ واﻟﻣ از ﺎ اﻟﺿــرﺑ ﺔ( .ﺑﻠــﻎ ﻣﺟﻣــوع اﻟﻔﻘـرات ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣﺣــﺎور ) (28ﻓﻘـرة ،وﻗــد
ﺛﺎﻣﻧﺎ ﻌﺑر ﻋن اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺗﻐﯾر ﺗــﺎ ﻊ ،و ﻠــﻎ ﻣﺟﻣــوع اﻟﻔﻘـرات ﻟﻬــذا اﻟﻣﺣــور
ًا
ﺿﺎ –
ﻣﺣور ً
ﺷﻣﻞ ﻫذا اﻟﺟزء – أ َ

) (6ﻓﻘرات.

اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ:
اﺳﺗﺧدم اﻟ ﺎﺣﺛﺎن اﻟﺗﺣﻠ ﻼت اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻵﺗ ﺔ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ :SPSS
-

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌ ﺎر .

-

ﻋﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ روﻧ ﺎخ ﻟﺗﻘدﯾر ﺛ ﺎت اﻷداة ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ

-

ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻرﺗ ﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎ ﻊ.

-

ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﻧﺣدار ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎ ﻊ.

-

ﻞ ،وﻟﻠﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻔرﻋﯾﯾن ،ﻞ ﻗطﺎع ﻋﻠﻰ ﺣدة.

ﺗﺣﻠﯾﻞ  Mann-Whitneyﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔروق ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻔرﻋﯾﯾن اﻟﻣ وﻧﯾن ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ.

ﺗﻘدﯾر ﺻدق اﻷداة:
ﻓــﻲ ﺳــﺑﯾﻞ ﺗﻘــدﯾر ﺻــدق أداة اﻟد ارﺳــﺔ )اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ( وﻟﻐــرض ﺗﺣ ﻣﻬــﺎ واﻟﺗﺣﻘـ ﻣــن ﺻــدق ﻓﻘراﺗﻬــﺎ ،ﺗــم ﻋرﺿــﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫﯾﺋــﺔ
ﻣﺣ ﻣــﯾن ﻣــن اﻷﺳــﺎﺗذة اﻟﻣﺗﺧﺻﺻ ـﯾن ﺑﺟﺎﻣﻌــﺔ ظﻔــﺎر وﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺻــﺣﺎر وﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺳــﻠطﺎن ﻗــﺎﺑوس ﻓــﻲ ﺳــﻠطﻧﺔ ﻋﻣــﺎن ،وﺟﺎﻣﻌــﺔ
اﻟﻣوﺻﻞ وﺟﺎﻣﻌﺔ دﻫوك ﻓﻲ اﻟﻌراق .وﻗد ﺗم اﻷﺧذ ﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬم وﻣﻼﺣظــﺎﺗﻬم ﻟﯾﻧﺗﻬــﻲ ذﻟــك ﺎﻟﺗﺻــدﯾ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﻓــﻲ ﺷـ ﻠﻬﺎ
اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟذ ﺗم ﺗوزﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث.
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اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ...

ﺗﻘدﯾر ﺛ ﺎت اﻷداة:
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﺳﺗ ﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ،ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ روﻧ ﺎخ ﺑﻬدف ﺗﻘدﯾر اﻻﺗﺳﺎق اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟﻼﺳــﺗ ﺎﻧﺔ .و ﻣــﺎ ﻫــو

ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم ) (1ﺑﻠﻐت ﻗ ﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ روﻧ ﺎخ ) (%78.4ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻘطﺎع ﺄﻛﻣﻠﻪ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت اﻟﻘ ﻣﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻔرﻋ ﺔ
) (%82.3و) (%74.6ﻟﻛﻞ ﻣن ﻗطﺎﻋﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء وﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣواد اﻟﻐذاء ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ،وﻫــذا ﻣؤﺷــر ﻋﻠــﻰ أن اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﺗﺗﻣﺗــﻊ
ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛ ﺎت ﻧﺳﺑﻲ ﻣرﺗﻔﻊ ؛ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺳﺗﺟﯾﺑﯾن ﻗﺎﻣوا ﺎﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﺷ ﻞ ﺟد وواﻗﻌﻲ.
ﺟدول رﻗم )(1
ﻣﻌﺎﻣﻼت أﻟﻔﺎ روﻧ ﺎخ ﻟﺗﻘدﯾر ﺛ ﺎت أداة اﻟدراﺳﺔ.
ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ روﻧ ﺎخ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
ﻓردا(
)ً 65
0.784

ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ روﻧ ﺎخ ﻟﻘطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣواد
ﻓردا(
اﻟﺑﻧﺎء )ً 33

ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ روﻧ ﺎخ ﻟﻘطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻓردا(
ﻣواد اﻟﻐذاء )ً 32

0.823

0.746

اﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺎت:
ﯾوﺿــﺢ اﻟﺟــدول رﻗــم ) (2ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﺧﺗ ــﺎر اﻟﻔرﺿ ـ ﺔ اﻷوﻟــﻰ ﺣــول ﻋﻼﻗــﺔ وﺗﻛﻠﻔــﺔ ﺗــﺄﺛﯾر ﻣﺣــددات اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ.
ﺟدول رﻗم )(2
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺎت اﻟرﺋ ﺳﺔ واﻟﻔرﻋ ﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻣﺗﻐﯾرات
اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻗ ﻣﺔ T
ﺛﺎﺑت
3.405
0.001
 5.350اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗﻘﻧﻲ
0.000
ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو
4.927
0.000
 -1.900اﻻﺳﺗﯾراد اﻟﺧﺎرﺟﻲ
0.063
 3.572اﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻹدارﺔ
0.001
 6.517اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ
0.000
 -1.450اﻟﺳوق اﻟﻧﺷطﺔ
0.153
 0.344اﻟﻣ از ﺎ اﻟﺿرﺑ ﺔ
0.732

اﻟدﻻﻟﺔ
اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ

0.01

ﻗ ﻣﺔ F

ﻗ ﻣﺔ
R2

اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎ ﻊ

ﻓردا(.
ﻞ )ً 65
ﻗ ﻣﺔ R

**0.551
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول **0.540
0.008
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
0.842 43.396
**0.486
**0.754
-0.217
-0.070

** ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗ ﺎ ﻣﻌﻧو ﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو دﻻﻟﺔ  .%1اﻟﻣﺻدر :ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ .SPSS

اﻟﻣﺗﻐﯾرات
اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗﻘﻧﻲ
ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو
اﻻﺳﺗﯾراد اﻟﺧﺎرﺟﻲ
اﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻹدارﺔ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ
اﻟﺳوق اﻟﻧﺷطﺔ
اﻟﻣ از ﺎ اﻟﺿرﺑ ﺔ

 =R2ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣدﯾد =R .ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎ .

ﻼﺣظ أن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗ ﺎ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات )اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗﻘﻧﻲ ،وﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ،واﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻹدار ــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ــﺔ(
ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﻧو ﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو دﻻﻟﺔ  %1ﻣــﺎ إﻧﻬــﺎ ﻣﻌــﺎﻣﻼت ارﺗ ــﺎ ﻣوﺟ ــﺔ ﻋﻧــد ﻫــذا اﻟﻣﺳــﺗو ؛ ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ
طرد ﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ،ﻣﻌﻧــﻰ أﻧــﻪ ﻠﻣــﺎ زادت ﻫــذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ،ﺗز ــد اﺣﺗﻣــﺎﻻت اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول

اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ .وﻗــد ﺑﻠــﻎ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺗﺣدﯾــد ) %84.2 (R2أ إن اﻟﻣﺗﻐﯾ ـرات اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﻣــوذج ﺗﻔﺳــر ﻣــﺎ ﻧﺳــﺑﺗﻪ  %84.2ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ

ﻗ ﻣﺔ اﻟﺗ ﺎﯾن ،وﻫﻲ ﻧﺳ ﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻗوة ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻣوذج ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر  ،أﺷﺎرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺣدار – ﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣــن اﻟﺟــدول رﻗــم ) – (2إﻟــﻰ ﻣﻌﻧو ــﺔ اﻟﻧﻣــوذج ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو دﻻﻟــﺔ

 ،%1وأن ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻻﻧﺣــدار ﻟﻠﻣﺗﻐﯾـرات )اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﺗﻘﻧــﻲ ،وﻣﻌــدل اﻟﻧﻣــو ،واﻟﺳ ﺎﺳــﺎت اﻹدار ــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ــﺔ(
ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻧﺣدار ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو دﻻﻟﺔ .%1
وﻋﻧــد اﻻﻧﺗﻘــﺎل إﻟــﻰ اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﻔرﻋ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ،وﻫﻣــﺎ ﻗطــﺎع ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣـواد اﻟﻐــذاء ،وﻗطــﺎع ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣ ـواد
اﻟﺑﻧﺎء ،اﻟﻠذان ﻌﺗﺑران ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ظﻔﺎر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص وﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣــﺎن

ﻋﻣوﻣﺎ ،ﻧﺟد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻵﺗ ﺔ:
ً

ﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣواد اﻟﺑﻧــﺎء :ﻋﻧــد اﻻﻧﺗﻘــﺎل إﻟــﻰ ﻗطــﺎع ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣـواد اﻟﺑﻧــﺎء ،ﻓــﺈن اﻟﺟــدول رﻗــم ) (3ﺻــور ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻻرﺗ ــﺎ
واﻻﻧﺣدار ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع.
ﺟدول رﻗم )(3
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺎت ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء.
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻗ ﻣﺔ T
3.030
0.006
3.811
0.001
.90200110.
.87110820.
3.861
0.001
6.039
0.000
0.668
0.510
-1.140
0.265

اﻟﻣﺗﻐﯾرات
ﺛﺎﺑت
اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗﻘﻧﻲ
ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو
اﻻﺳﺗﯾراد اﻟﺧﺎرﺟﻲ
اﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻹدارﺔ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ
اﻟﺳوق اﻟﻧﺷطﺔ
اﻟﻣ از ﺎ اﻟﺿرﺑ ﺔ

اﻟدﻻﻟﺔ
اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ

0.01

ﻗ ﻣﺔ  Fﻗ ﻣﺔ R2

اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎ ﻊ

ﻗ ﻣﺔ R

**0.524
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول 0.050
0.034
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
0.829 17.311
**0.481
**0.714
-0.094
0.288

** ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗ ﺎ ﻣﻌﻧو ﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو دﻻﻟﺔ  .%1اﻟﻣﺻدر :ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS

اﻟﻣﺗﻐﯾرات
اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗﻘﻧﻲ
ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو
اﻻﺳﺗﯾراد اﻟﺧﺎرﺟﻲ
اﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻹدارﺔ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ
اﻟﺳوق اﻟﻧﺷطﺔ
اﻟﻣ از ﺎ اﻟﺿرﺑ ﺔ

ﻼﺣ ــظ أن ﻣﻌ ــﺎﻣﻼت اﻻرﺗ ــﺎ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾـ ـرات )اﻟﻣﺳ ــﺗو اﻟﺗﻘﻧ ــﻲ ،اﻟﺳ ﺎﺳ ــﺎت اﻹدار ــﺔ ﻟﻼﺳ ــﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗ ــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ــﺔ( ﻫ ــﻲ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﻧو ﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو دﻻﻟﺔ  ،%1ﻣﺎ إﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ارﺗ ﺎ ﻣوﺟ ﺔ ﻋﻧــد ﻫــذا اﻟﻣﺳــﺗو ؛ ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ
طرد ــﺔ ﺑﯾﻧﻬــﺎ و ــﯾن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ،ﻣﻌﻧــﻰ أﻧــﻪ ﻠﻣــﺎ زادت ﻫــذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾ ـرات ،زادت اﺣﺗﻣــﺎﻻت اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ
اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ .وﻗد ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣدﯾد ) %82.9 (R2أ إن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻧﺳــﺑﺗﻪ  %82.9ﻣــن
إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻗ ﻣــﺔ اﻟﺗ ــﺎﯾن ،وﻫــﻲ ﻧﺳـ ﺔ ﻣرﺗﻔﻌــﺔ ﺗــدل ﻋﻠــﻰ ﻗــوة ﺗﻔﺳــﯾر ﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻧﻣــوذج ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ .ﻣــن ﺟﻬــﺔ

أﺧــر  ،ﻓﻘــد أﺷــﺎرت ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻻﻧﺣــدار – ﻣــﺎ ﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﺟــدول رﻗــم ) – (3إﻟــﻰ ﻣﻌﻧو ــﺔ اﻟﻧﻣــوذج ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو دﻻﻟــﺔ  %1وأن
ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻻﻧﺣــدار ﻟﻠﻣﺗﻐﯾـرات )اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﺗﻘﻧــﻲ ،اﻟﺳ ﺎﺳــﺎت اﻹدار ــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ــﺔ( ﺗــؤﺛر ﻓــﻲ ﻣﻌﺎدﻟــﺔ اﻻﻧﺣــدار

ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو دﻻﻟﺔ  %1ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع.

وﻋﻧد اﻻ ﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣواد اﻟﻐذاء ،ﻓﺈن اﻟﺟدول رﻗم ) (4ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺎت ﺎﻵﺗﻲ:
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اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ...

ﺟدول رﻗم )(4
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺎت ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣواد اﻟﻐذاء.
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻗ ﻣﺔ T
1.317
0.200
3.577
0.002
-2.855
0910.
-0.016
0.987
1.333
0.195
3.392
0.002
-2.192
0.038
-0.046
0.964

اﻟﻣﺗﻐﯾرات
ﺛﺎﺑت
اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗﻘﻧﻲ
ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو
اﻻﺳﺗﯾراد اﻟﺧﺎرﺟﻲ
اﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻹدارﺔ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ
اﻟﺳوق اﻟﻧﺷطﺔ
اﻟﻣ از ﺎ اﻟﺿرﺑ ﺔ

اﻟدﻻﻟﺔ
اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ

0.01

ﻗ ﻣﺔ  Fﻗ ﻣﺔ R2

اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎ ﻊ

ﻗ ﻣﺔ R

اﻟﻣﺗﻐﯾرات

اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗﻘﻧﻲ
0.282
ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول -0.716
 0.139اﻻﺳﺗﯾراد اﻟﺧﺎرﺟﻲ
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
0.843 18.414
** 0.550اﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻹدارﺔ
** 0.774اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ
اﻟﺳوق اﻟﻧﺷطﺔ
-0.039
اﻟﻣ از ﺎ اﻟﺿرﺑ ﺔ
0.019

** ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗ ﺎ ﻣﻌﻧو ﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو دﻻﻟﺔ  .%1اﻟﻣﺻدر :ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS

ﻼﺣــظ أن ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻻرﺗ ــﺎ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾـرات )اﻟﺳ ﺎﺳــﺎت اﻹدار ــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ــﺔ( ﻫــﻲ ﻣﻌــﺎﻣﻼت ﻣﻌﻧو ــﺔ ﻋﻧــد

ﻣﺳــﺗو دﻻﻟــﺔ  ،%1ﻣــﺎ إﻧﻬــﺎ ﻣﻌــﺎﻣﻼت ارﺗ ــﺎ ﻣوﺟ ــﺔ ﻋﻧــد ﻫــذا اﻟﻣﺳــﺗو  ،ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ طرد ــﺔ ﺑﯾﻧﻬــﺎ و ــﯾن

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ،ﻣﻌﻧﻰ إﻧﻪ ﻠﻣﺎ زادت ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ﺗز ــد اﺣﺗﻣــﺎﻻت اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ .وﻗــد ﺑﻠــﻎ
ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺗﺣدﯾــد ) ،%84.3 (R2أ إن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﻣــوذج ﺗﻔﺳــر ﻣــﺎ ﻧﺳــﺑﺗﻪ  %84.3ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻗ ﻣــﺔ اﻟﺗ ــﺎﯾن،

وﻫﻲ ﻧﺳ ﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻗوة ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻣوذج ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﻬذا اﻟﻘطﺎع.

ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر  ،أﺷﺎرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺣدار – ﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣــن اﻟﺟــدول رﻗــم ) – (4إﻟــﻰ ﻣﻌﻧو ــﺔ اﻟﻧﻣــوذج ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو دﻻﻟــﺔ

 ،%1وأن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻧﺣدار ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات )اﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻹدارﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ــﺔ( ﺗــؤﺛر ﻓــﻲ ﻣﻌﺎدﻟــﺔ اﻻﻧﺣــدار ﻟﻣﺗﻐﯾــر
اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو دﻻﻟــﺔ  %1ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻘطــﺎع .وﻟﻐــرض اﺧﺗ ــﺎر اﻟﻔرﺿـ ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﺣــول اﻟﻔــروق ﺑــﯾن

ﻋﯾﻧــﺔ اﻟ ﺣــث ﻓــﻲ اﻟﻘطــﺎﻋﯾن ﻧﺣــو اﻟﻣﺗﻐﯾ ـرات اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ،اﺳــﺗﺧدم اﻟ ﺎﺣﺛــﺎن

ﺗوزﻌـ ـﺎ ﻏﯾ ــر طﺑ ﻌ ــﻲ ،ﻣﻣ ــﺎ
اﺧﺗ ــﺎر  Mann-Whitneyﻻﺧﺗ ــﺎر ﻣﻌﻧو ــﺔ اﻟﻔ ــروق ﺑ ــﯾن اﻟﻘط ــﺎﻋﯾن ،وذﻟ ــك ﻷن اﻟﺑ ﺎﻧ ــﺎت ﺗﺗ ــﻊ
ً
اﺳﺗوﺟب اﺳﺗﺧدام أﺣد اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻟﻼﻣﻌﻠﻣ ﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﺧﺗ ﺎر  .Mann-Whitneyو وﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم ) (5ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗ ﺎر ﻫــذﻩ

اﻟﻔرﺿ ﺔ.

ﺟدول رﻗم )(5
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺣول اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻗطﺎﻋﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء واﻟﻐذاء.

اﻟﺳوق
اﻟﻣ از ﺎ
اﻻﺳﺗﯾراد اﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت
ﻣﻌدل
اﻟﻣﺳﺗو
اﻟﻘ م /اﻟﻌواﻣﻞ
اﻹدارﺔ
اﻟﺧﺎرﺟﻲ
اﻟﺗﻘﻧﻲ
اﻟﺿرﺑ ﺔ
اﻟﻧﺷطﺔ
اﻟﻧﻘد ﺔ
اﻟﻧﻣو
284.500 341.000 366.000 510.000 442.000 230.500 259.000
ﻗ ﻣﺔ Mann-Whitney U
812.500 869.000 927.000 1.071E3 970.000 758.500 820.000
ﻗ ﻣﺔ Wilcoxon W
-3.241 -2.562 -2.157
-0.260 -1.156 -3.954 -3.624
ﻗ ﻣﺔ Z
0.001
0.010
0.031
0.795
0.248
0.000
0.000
)Asymp. Sig. (2-tailed
40.38
38.67
42.02
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣواد
41.41
اﻟﻐذاء

اﻟﻣﺻدر :ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ .SPSS
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ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺟــدول رﻗــم ) (5ﯾﺗﺿــﺢ أن ﻫﻧــﺎك ﻓروًﻗـﺎ ذات دﻻﻟــﺔ ﻣﻌﻧو ــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻘطــﺎﻋﯾن ﺣــول ﻣﺗﻐﯾ ـرات اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﺗﻘﻧــﻲ ﻟﺻــﺎﻟﺢ

ﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣواد اﻟﻐذاء وﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ،واﻟﺳــوق اﻟﻧﺷــطﺔ واﻟﻣ از ــﺎ اﻟﺿــرﺑ ﺔ ﻟﺻــﺎﻟﺢ ﻗطــﺎع ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣـواد اﻟﺑﻧــﺎء ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو  ،%1ﻣﻣــﺎ
ﺷﯾر إﻟﻰ اﺧﺗﻼف وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣدﯾر اﻟﺷر ﺎت ﻓﻲ ﻫذﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات وﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ.

ﺧﺎﻣﺳﺎ -اﻟﺧﻼﺻﺔ واﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت:
ً

ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻌض اﻟﻌواﻣﻞ أو اﻟﻣﺣددات اﻟﻣرﺗ طــﺔ ﺎﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ﻓــﻲ

ﻣﺣﺎﻓظــﺔ ظﻔــﺎر ﺳــﻠطﻧﺔ ﻋﻣــﺎن ،واﻟــذ

ﻌــد أﺣــد أﻫــم اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﻧﺷــطﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗﻧﻣ ــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ ﺎﻟﺳــﻠطﻧﺔ .ﻓﻘــد ﻗــﺎم اﻟ ﺎﺣﺛــﺎن

ﺎﺧﺗ ﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ودرﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺣددات اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗﻘﻧﻲ ،واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ واﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻹدارﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﻣﻌدل اﻟﻧﻣو،

واﻟﺳوق اﻟﻧﺷطﺔ ،واﻟﻣ از ــﺎ اﻟﺿــرﺑ ﺔ ،واﻻﺳــﺗﯾراد اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ،واﻟﺗــﻲ ﺗﻌــد ﻣــن أﻫــم اﻟﻌﻣﻠ ــﺎت

اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿــﻊ ﻟﻠد ارﺳــﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ ﻓــﻲ ﺷــر ﺎت ﻫــذا اﻟﻘطــﺎع .ر ــزت اﻟد ارﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗطــﺎﻋﯾن ﻓــرﻋﯾﯾن ﻣﺗﻣﯾــزن ﺿــﻣن اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ،

وﻫﻣــﺎ ﻗطــﺎع ﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻣـواد اﻟﺑﻧــﺎء وﻗطــﺎع ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣـواد اﻟﻐــذاء ،ﺣﯾــث ﺗــم إﻋــداد أداة اﻟ ﺣــث وﻫــﻲ اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ وﺗوزﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋﯾﻧــﺔ ﻣــن

ﻣدﯾر ) (45ﺷر ﺔ ﺿﻣن ﻫذﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن ،و ﻠﻎ ﻋدد اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗــم ﺗوزﻌﻬــﺎ ) (70اﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﺗــم اﺳــﺗردادﻫﺎ ﺎﻟﻛﺎﻣــﻞ ،ﻓــﻲ ﺣــﯾن

ﺧﺿﻌت ) (65اﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ ،وأﻫﻣﻠت ) (5اﺳﺗ ﺎﻧﺎت ﺳﺑب ﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ ﻷﻏراض اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ.

اﺳ ــﺗﺧدم اﻟ ﺎﺣﺛ ــﺎن ﺗﺣﻠﯾ ــﻞ اﻻﻧﺣ ــدار اﻟﻣﺗﻌ ــدد ﻻﺧﺗ ــﺎر ﺗ ــﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾـ ـرات اﻟﻣﺳ ــﺗﻘﻠﺔ ،اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬ ــﺎ اﻟد ارﺳ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻋﻣﻠ ــﺔ

اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو اﻟﻘطــﺎع ﻋﯾﻧــﺔ اﻟ ﺣــث وﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﻔرﻋ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــم ﺗﺷﺧ ﺻــﻬﺎ ،ﻓــﻲ
ﺣﯾن ﺗم اﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾﻞ  Mann-Whitneyﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن ﺣول اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.
ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:
 -1ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث:
ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ طرد ــﺔ ذات دﻻﻟــﺔ ﻣﻌﻧو ــﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو  %1ﺑــﯾن ـﻞ ﻣــن اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﺗﻘﻧــﻲ ،واﻟﺳ ﺎﺳــﺎت اﻹدار ــﺔ واﻟﺗــدﻓﻘﺎت

اﻟﻧﻘد ــﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺔ ،واﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــر  .أ أﻧــﻪ ﻠﻣــﺎ زادت ﻫــذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾ ـرات ،زاد اﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﺷــر ﺔ ﻓــﻲ اﻷﺻــول
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ .ﻣﺎ أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻋ ﺳ ﺔ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧو ﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو  %1ﺑــﯾن ﻣﻌــدل اﻟﻧﻣــو واﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ،أ

أﻧــﻪ ﻠﻣــﺎ زاد ﻣﻌــدل اﻟﻧﻣ ــو اﻧﺧﻔــض اﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﺷــر ﺔ ﻓ ــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ .أﻣــﺎ ﻣﺗﻐﯾـ ـرات اﻟﺳــوق اﻟﻧﺷــطﺔ واﻟﻣ از ــﺎ اﻟﺿ ــرﺑ ﺔ

واﻻﺳﺗﯾراد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧو ﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو  %1ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ.
 -2ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء:

أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻرﺗ ــﺎ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ طرد ــﺔ ذات دﻻﻟــﺔ ﻣﻌﻧو ــﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو  %1ﺑــﯾن ـﻞ ﻣــن اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﺗﻘﻧــﻲ،

واﻟﺳ ﺎﺳــﺎت اﻹدار ــﺔ واﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ــﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺔ ،واﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــر  .أ أﻧــﻪ ﻠﻣــﺎ زادت ﻫــذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾ ـرات ،زاد
اﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﺷــر ﺔ ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ .ﻣــﺎ أظﻬــرت ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻻرﺗ ــﺎ ﻋـدم وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ذات دﻻﻟــﺔ ﻣﻌﻧو ــﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو

 %1ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ

ﻣﻌــدل اﻟﻧﻣــو ،واﻻﺳــﺗﯾراد اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ،واﻟﺳــوق اﻟﻧﺷــطﺔ واﻟﻣ از ــﺎ اﻟﺿــرﺑ ﺔ .وﻫــذا ﻌﻧــﻲ أن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﺎﻷﺻــول

اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻘطــﺎع ﻗــد ﻻ ﯾـرﺗ ط إﺣﺻــﺎﺋًﺎ ﺑﻬــذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾـرات .وﻗــد أﺷــﺎر ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻻﻧﺣــدار إﻟــﻰ أن ﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﺗﻘﻧــﻲ،
وﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ،واﻻﺳﺗﯾراد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،واﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻹدارﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ – ﺗــؤﺛر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ .ﻓــﻲ ﺣــﯾن أن ﻣﺗﻐﯾــر ّ ،
اﻟﺳوق اﻟﻧﺷطﺔ واﻟﻣ از ﺎ اﻟﺿرﺑ ﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر ﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻧﺣدار.
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اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ...

 -3ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣواد اﻟﻐذاء:
أظﻬــرت ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻻرﺗ ــﺎ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ طرد ــﺔ ذات دﻻﻟــﺔ ﻣﻌﻧو ــﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو  %1ﺑــﯾن ـﻞ ﻣــن ﻣﻌــدل اﻟﻧﻣــو،

واﻟﺳ ﺎﺳــﺎت اﻹدار ــﺔ واﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ــﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺔ ،واﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــر  .أ أﻧــﻪ ﻠﻣــﺎ زادت ﻫــذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾ ـرات ،زاد
اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺷر ﺔ ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ.
أﻣــﺎ ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـ

ﺎﻟﻣﺳــﺗو اﻟﺗﻘﻧــﻲ ،واﻟﺳــوق اﻟﻧﺷــطﺔ ،واﻻﺳــﺗﯾراد اﻟﺧــﺎرﺟﻲ واﻟﻣ از ــﺎ اﻟﺿــرﺑ ﺔ ،ﻓﻘــد أظﻬــرت ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾــﻞ

اﻻرﺗ ﺎ ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧو ﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو  ،%1وﻫذا ﻌﻧﻲ أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺎﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻗد

ﻻ ﯾرﺗ ط إﺣﺻﺎﺋًﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات .ﻣﺎ أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗﻘﻧﻲ ،وﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ،واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ــﺔ واﻟﺳــوق
اﻟﻧﺷــطﺔ – ﺗــؤﺛر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣــﯾن أن ﻣﺗﻐﯾ ـرات اﻻﺳــﺗﯾراد اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ،اﻟﺳ ﺎﺳــﺎت اﻹدار ــﺔ واﻟﻣ از ــﺎ اﻟﺿــرﺑ ﺔ ﻫــﻲ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر ﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻧﺣدار.

أﻣﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻔروق ،ﻓﻘد أﺷــﺎرت إﻟــﻰ وﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﺑــﯾن اﻟﻘطــﺎﻋﯾن ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ

اﻟﺗﻘﻧﻲ ،ﺗﻣﯾﻞ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺷر ﺎت ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء ،أﻣﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ

ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء.

ﺎﻟﻣﺳــﺗو

ﻣﻌدل اﻟﻧﻣــو واﻟﻣ از ــﺎ اﻟﺿــرﺑ ﺔ ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﻣﯾــﻞ ﻟﺻــﺎﻟﺢ ﺷــر ﺎت ﻗطــﺎع

أ -ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ :ﺷـ ﻞ ﻋــﺎم ﺗﺗﻔـ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﻣــﻊ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻏﺎﻟﺑ ــﺔ اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ ﺣــول

ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣﺣــددات ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ د ارﺳــﺔ اﻟﺻـواف وز ر ــﺎ ) ،(2010ود ارﺳــﺔ Devi and Rao

) ،(2010ود ارﺳــﺔ  ،(2013) Azadiﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺗﻔـ ﻣــﻊ ﻧﺗــﺎﺋﺞ د ارﺳــﺎت أﺧــر  ،ﻣﺛــﻞ د ارﺳــﺔ Kotšina and Hazak

) ،(2012ود ارﺳــﺔ  ،(2102) Okwo et. al.وﻗــد ﺗﻌــود أوﺟــﻪ اﻻﺗﻔــﺎق أو اﻻﺧــﺗﻼف إﻟــﻰ اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣ ﺣوﺛــﺔ أو ﺣﺟــم
اﻟﻌﯾﻧﺔ أو طﺑ ﻌﺔ اﻟﺗﺣﻠ ﻼت اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ،أو اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻓﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺎت.

ب -اﻟﺗوﺻ ﺎت واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت :ﻘﺗرح اﻟ ﺎﺣﺛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺷر ﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻣذ ورن ﻌض اﻟﺗوﺻ ﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-

ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻞ أن ﺳــﺗﻔﯾد اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ
ﻋﻣوﻣـﺎ وﺷــر ﺎت اﻟﺳــﻠطﻧﺔ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﺧﺻــوص ﻣــن ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟد ارﺳــﺔ
ً
ﻓﻲ اﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ زﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺄﺣد ﻣﻔــﺎﺗ ﺢ اﻟﻧﺟــﺎح اﻟرﺋ ﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻘطــﺎع اﻟــذ ﻘــوم
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺻول .ﻣﺎ ﻔﺿﻞ إﻋداد ﺳ ﺎﺳﺎت واﺿﺣﺔ وﻣﺣددة وﻣ ﺗو ﺔ ﺗﺗﻌﻠـ

ﺎﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻣــن

ﺣﯾث ﺷراﺋﻬﺎ واﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ واﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ ،واﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ )ﺗﺧردﻫﺎ( ،وﺗﺟدﯾدﻫﺎ واﻹﻧدﺛﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.

-

ﻟﺷر ﺎت ﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ وزﺎدة ﻣﺳﺗو ﺎﺗﻬﺎ؛ ﻷن ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧ ــﺎت

-

ﻏﺎﻟًﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺗﺟددة وﻣﺑﺗﻛرة و ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺟدﯾد واﻟﺗطو ر.
ﺗﺗطﻠ ــب اﻟﺷ ــر ﺎت ﻓ ــﻲ اﻟﻘط ــﺎﻋﯾن – ﻓ ــﻲ اﻟﺳ ــﻠطﻧﺔ – اﻟﺗر ﯾ ــز ﻋﻠ ــﻰ ز ــﺎدة ﻣﺳ ــﺗو ﺎت اﻟﺗ ــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ــﺔ ﻟﻐ ــرض

-

إﻧﺷــﺎء إدارة ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻟﻺﺷـراف واﻟرﻗﺎ ــﺔ ٕوادارة اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺷــر ﺎت ،وﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺟﻣ ــﻊ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ

-

اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑزﺎدة اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻸﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻐذاء وﺗﺟدﯾدﻩ ﺷ ﻞ ﻣﺳﺗﻣر.

اﺳﺗﺑدال وﺗطو ر وﺗﺣﺳﯾن اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ.

ﺑﻬذﻩ اﻷﺻول ﺗطﺑﯾ ﻋﻣﻠﻲ ﺟﯾد ﻣﺎرس ﻓﻲ دول ﻋدة ﺣول اﻟﻌﺎﻟم.

-

د ارﺳــﺔ أﺳ ـ ﺎب ﻋــدم وﺟــود أﺛــر ﻟ ـ ﻌض اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﺗــﻲ أظﻬــرت ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﻋــدم ﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ
اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﻣ از ﺎ اﻟﺿرﺑ ﺔ.
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اﻟﻣراﺟﻊ
أوﻻً – ﻣراﺟﻊ ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ:

 اﻟ ﻘﻣﻲ ،رﺟﺎ ﺑن ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﻣرزوﻗﻲ" .(2004) .أﺛر اﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد  :ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ" ،ﻣﺟﻠﺔﻠ ﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻟﻠ ﺣوث اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳ ﻧدرﺔ ،ﻣﺞ  ،46ع  ،1ﯾﻧﺎﯾر.

-
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اﺳﺗ ﺎﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ

ﺟدا
ﺟدا  = 4ﺑﯾرة  = 3ﻣﺗوﺳطﺔ  = 2ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ  = 1ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ً
ﻣـؤﻫــﻞ ﻋـﻠـﻣـﻲ ...ﻣﺳـﻣـﻰ وظ ﻔﻲ  ...ﺳـﻧـوات ﺧـﺑـرة  ) ...ﻣﻘ ﺎس ﻟ رت = 5 :ﺑﯾرة ً
م

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6

اﻷﺳــﺋــﻠــﺔ
اﻟﻣﺣور اﻷول )اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗﻘﻧﻲ  -اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ(
ﻣﺛﻞ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗﻘﻧﻲ أﺣد ﻋواﻣﻞ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﺣﺳن ﻣن ﻗ ﻣﺔ اﻟﻣﺧرﺟﺎت.
ﺗﻌ س اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻫﺗﻣﺎم اﻹدارة ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠ ﺔ.
ﺗﻬﺗم اﻹدارة ﻌﻣﻠ ﺎت ﺗطو ر وﺗﺣدﯾث وﻣﺗﺎ ﻌﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺷ ﻞ دور .
اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ )ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو(
ﺗﻘوم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺎﺣﺗﺳﺎب ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺷ ﻞ دور .
ﺗﺗﺎ ﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻧﻣو اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﻘطﺎﻋ ﺔ واﻟﻣﺣﻠ ﺔ واﻟدوﻟ ﺔ.
ﻣﺛﻞ ﻫدف اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ أﺣد اﻷﻫداف اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ.
ﻫﻧﺎك اﻫﺗﻣﺎم ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻋداد ﺧطﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ.
اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث )ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗور د(
ﻣﺛﻞ اﻟﺗورد اﻟﺧﺎرﺟﻲ أﺣد ﻋﻧﺎﺻر ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘ ﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺳن ﻣن ﻗ ﻣﺔ ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ.
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣوردﯾن ذو ﻔﺎءة.
ﻻ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻧﺷﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋواﺋ ﺗرﺗ ط ﺎﻟﺗورد اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
ﺗﺗﺿﻣن ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺗﺳﻬ ﻼت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﺳﻬﻞ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗورد اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
اﻟﻣﺣور اﻟ ار ﻊ )اﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻹدار ﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة(
اﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻹدارﺔ اﻟﻣﺗ ﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗطو ر واﻟﺗﺣدﯾث.
اﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻹدارﺔ اﻟﻣﺗ ﻌﺔ ﺗﺣﺳن ﻣن ﻣﺳﺗو ﺎت اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
اﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻹدارﺔ اﻟﻣﺗ ﻌﺔ ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻧظرة طو ﻠﺔ اﻷﻣد وﺗﺣﺳن ﻣﺳﺗو اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ.
اﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻹدارﺔ اﻟﻣﺗ ﻌﺔ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺑﯾﺋﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.

اﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس ) ﺗواﻓر ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘد ﺔ ﺑﯾرة(
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ ﺗوﻟﯾد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘد ﺔ ﺑﯾرة.
ﺗﺧﺻص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻧﺳ ﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺗطو ر واﻟﺗﺣدﯾث.
ﺗوﻓر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد ﺔ ﻣﻧﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔ أﻛﺑر ﻹﻧﺟﺎز ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗطو ر واﻟﺗﺣدﯾث.
ﺗﺣرص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻧﻘد ﺔ وﻓًﻘﺎ ﻟﺧطﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ وﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑوﺟود ﻧﻘد ﺔ ﻋﺎطﻠﺔ.
اﻟﻣﺣور اﻟﺳﺎدس )ﺗواﻓر ﺳوق ﻧﺷطﺔ ﻟﻠﺗ ﺎدل(
ﺗﺗﺿﻣن ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺳوًﻗﺎ ﻧﺷطﺔ ﻟﺗ ﺎدل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات.
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﺎﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻓﻘرات ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗ ﺎدل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺳﻬوﻟﺔ و ﺳر.
ﺗﻣﺗد ﻋﻣﻠ ﺎت ﺗ ﺎدل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﻣﺣﻠﻲ ودوﻟﻲ.
ﺗﺗﺿﻣن ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺳوًﻗﺎ ﻧﺷطﺔ ﻟﺗ ﺎدل اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ.
اﻟﻣﺣور اﻟﺳﺎ ﻊ )اﻟﻣ از ﺎ اﻟﺿر ﺑ ﺔ(
ﻣﻬﻣﺎ ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻣ از ﺎ اﻟﺿرﺑ ﺔ ﻋﺎﻣﻼً ً
ﻣن ﺧﻼل ﻗواﻧﯾن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻓﺈن اﻟدوﻟﺔ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾث وﺗﺟدﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
وﻓور ﺿرﺑ ﺔ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠ ﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
ﺗﺗﺿﻣن ﻗواﻧﯾن اﻟﺿر ﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ًا
ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﯾﺗواﻛب ﻣﻊ ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﻌزز اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد واﺣﺗ ﺎﺟﺎت
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ.
اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻣن )اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ(
ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﺻوﻻً ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﻌ س اﺣﺗ ﺎﺟﺎﺗﻬﺎ وﻣﺗطﻠ ﺎﺗﻬﺎ.
ﺗﻌ ــد ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗﺻ ــرف ﻓ ــﻲ اﻷﺻ ــول اﻟﺛﺎﺑﺗ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻘـ ـ اررات اﻟﻣﻬﻣ ــﺔ ذات اﻟﺗ ــﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ واﻟﺗﺷ ــﻐﯾﻠ ﺔ
اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
ﺗﻌ س ﺿﺧﺎﻣﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
ﺗﻬﺗم اﻹدارة ﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﺗطو رﻫﺎ وﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ وﺻ ﺎﻧﺗﻬﺎ ﺷ ﻞ دور .
ﺗﻣﺗد اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ إﻟﻰ ﻓﺗرة زﻣﻧ ﺔ طو ﻠﺔ اﻷﻣد.
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ وﺗوﻟﯾد اﻟﻣﺧرﺟﺎت وﻟ س ﻘﺻد اﻟﺑ ﻊ.
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...اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

Determinants of the Investment in the Fixed Assets:
An Empirical Study from Manager’s Viewpoint in a Sample of
Industrial Companies in Dhofar, Sultanate of Oman
Mawih K. Al Ani

Fatima H. Al Yafai

Accounting and Finance Department
Master of Management
Dhofar University- Sultanate of Oman

Abstract
This study aimed to determine the factors affecting the investment in the fixed assets in a
sample of companies in the industrial sector. Also, the study examined the differences
between subsectors (food and construction sectors) which are the factors investigated in this
study as investments in the fixed assets. The study used a descriptive approach in collecting
data by using a questionnaire were distributed on production, finance and general managers of
industrial companies.
The findings of the study indicate that there is a statistically positive impact of level of
Technology, Cash flows and Investment Policies of investment on the investment of fixed
assets. Also, there is an inverse impact of growth rate on the investment of fixed assets.
Finally, there is no any association between active market, tax advantages and external
suppliers and the investment of fixed assets.
On the level of two subsectors, there are different results in the association between
independent variables and the investment of fixed assets in the construction sector which lay
mainly in growth rate, active market and tax advantages. However, the differences in the food
sector involved the level of Technology and Cash flows in much larger extant.
The study provides some recomendtions for increasing the level of investment in fixed
assets in food and construction sectors where it is expected to improve the levels of success of
industrial companies in general by this increase.
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أثر جودة العالقات التسويقية
على والء العمالء في شركات الهاتف النقال

*

د .ظاهر رداد القرشي

محمد قاسم السلمان

أستاذ مساعد  -قسم التسويق

باحث تسويقي

جامعة عمان العربية

المملكة األردنية الهاشمية

الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر جودة العالقات التسويقية على والء العمالء في شركات الهاتف النقال ،ولتحقيق ذلك،

قام الباحثان بتص م ممميم اس م ممتبانة من أج جمع البيانات الخاص م ممة بالد ارس م ممة ،وقد تم توزيعها على عينة الد ارس م ممة بل ت ()550
مبحوثا ،جميعهم من عمالء شم م م م م م ممركات الهاتف النقال في األردن ،وقد شم م م م م م ممملت هذه العينة جميع ال ،ات من العمالء ،وتم
استرجاع ( )500استبانة ،أي ما نسبته  ،%91وجرى تحليلها إحصا يا .وتكونت االستبانة من ( )38فقرة موزعة على تسعة

أبعاد ،وهي :االتصال ،والثقة ،وااللتزام ،والرضا ،والتعاون المتبادل ،والتعهد ،والت،ضي  ،والشراء المتكرر .وتوصلت الدارسة

إلى النتا ج التالية :تؤثر جودة العالقات التسم ممويقية بعناصم ممرها على والء العمالء في شم ممركات الهاتف النقال .وكذلك أشم ممارت

النتا ج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصم مما ية بين جودة العالقات التسم ممويقية على والء العمالء لدى شم ممركات الهاتف النقال

تعزى إلى مت ير الجنس ،بينما كانت هناك فروق ذات داللة إحصم م م م مما ية تعزى إلى مت يرات (المسم م م م ممتوى التعليمي ،سم م م م ممنوات
التعام مع الشم م ممركة ،الدخ  ،لبيعة العم ) .وقدم الباحثان عددا من التوصم م مميات أهمها :ض م م ممرورة أن تزيد شم م ممركات الهاتف

النقال من درجة اهتمامها باحتياجات العمالء وزيادة درجة التعالف واالحترام للزبا ن بشم ممك مسم ممتمر .وأن تسم ممعى الش م مركات

لزيادة مستوى الثقة بينها وبين عمال ها وتقديم الخدمة األفض لهم .وأن يستمر تعاون مقدمي الخدمة مع الزبا ن إلى ما بعد
البيع .وأن تقوم بتوسيع ت ليتها لتشم أكبر مساحة ج رافية ممكنة ،من أج زيادة رضا العمالء عن خدماتها.

الكلمات المفتاحية :جودة العالقات التسويقية ،والء العمالء.

المقدمة:
يمتلك األردن بنية تحتية لالتصم م مماالت النقالة على درجة عالية من التلور .ونما قلاع االتصم م مماالت النقالة في األردن
بوتيرة س م مريعة جدا ،ويتم تحديث بنيته التحتية باسم ممتمرار وتوسم مميع نلاقه ،ومنذ عام  2002يحت قلاع االتصم مماالت األردني
واحدة من المراتب الثالث العليا لالستثمار الخارجي المباشر .وقد تضاعف حجم العوا د لالتصاالت ،وتكنولوجيا المعلومات

خالل خمس سم م م م م م ممنوات من  450مليون دوالر في العممام  2000إلى مليممار دوالر في عممام  ،2005ومن ثم تلور في عممام

 ،2011ليص حجم العوا د إلى ملياري دوالر تقريبا (مؤسسة تشجيع االستثمار.)2012 ،
*

تم تسلم البحث في مايو  ،2014وقُبل للنشر في نوفمبر .2014
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مشكلة الدراسة:
تعتبر العالقات التسويقية من المداخ التسويقية الحديثة لدى منظمات األعمال ،وذلك لضمان الح،اظ على المركز التنافسي

لديها ،من أج العم على رفع مسممتوى والء العمالء ،ولتحقيق ذلك ،البد من رفع مسممتوى جودة العالقات التسممويقية تجاه العمالء،
لكن هناك العديد من العوام المؤثرة على جودة العالقات التسم ممويقية – كاالتصم ممال ،والثقة ،وااللتزام ،والرضم مما ،والتعاون المتبادل –

التي تؤثر إلى حد ما في جودة العالقات التسممويقية مع العمالء ،كما إن هذه العوام يمكن أن تكون عامال حاسممما في زيادة جودة
العالقات التسم ممويقية لما لها من أثر إيجابي في التأثير على العمالء ،وبالتالي فإنها يمكن أن تؤثر في زيادة أو نقص مسم ممتوى والء

العمالء في شممركات الهاتف النقال ،لذلك فقد رأى الباحثان أنه من الضممرورة القيام بد ارسممة توض م " أثر جودة العالقات التسووويقية

على والء العمالء في شركات الهاتف النقال " ،وتسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت على النحو اآلتي:

السؤال الرئيس األول:
ه يوجد أثر لجودة العالقات التسممويقية بعناصممرها (االتصممال ،والثقة ،وااللتزام ،والرضمما ،والتعاون المتبادل) على والء
العمالء في شركات الهاتف النقال بعناصره (التعهد ،الت،ضي  ،الشراء المتكرر)؟ وتنبثق عنه األس لة ال،رعية اآلتية:
 ما أثر جودة العالقات التسم ممويقية بعناصم ممرها (االتصم ممال ،الثقة ،االلتزام ،الرضم مما ،التعاون المتبادل) على التعهد في
شركات الهاتف النقال في األردن؟
 ما أثر جودة العالقات التسويقية بعناصرها (االتصال ،الثقة ،االلتزام ،الرضا ،التعاون المتبادل) على الت،ضي في
شركات الهاتف النقال في األردن؟

 ما أثر جودة العالقات التسم م ممويقية بعناصم م ممرها (االتصم م ممال ،الثقة ،االلتزام ،الرضم م مما ،التعاون المتبادل) على الش م م مراء
المتكرر في شركات الهاتف النقال في األردن؟

السؤال الرئيس الثاني:
ه توجد فروق في تأثير جودة العالقات التس م م ممويقية (االتص م م ممال ،الثقة ،االلتزام ،الرض م م مما ،التعاون المتبادل) على والء

العمالء (التعهد ،الت،ض م م م م م ممي  ،الشم م م م م م مراء المتكرر) في ش م م م م م ممركات الهاتف النقال في األردن تعزى إلى العوام المعدلة( :النوع
االجتماعي ،المؤه العلمي ،سنوات التعام مع الشركة ،الدخ  ،لبيعة العم )؟

أهمية الدراسة:
تتمث أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

 -1األهمية النظرية للد ارسممة تتمث في إثراء المكتبة العربية بد ارسممة حديثة حول أثر جودة العالقات التسممويقية على
والء العمالء في شركات الهاتف النقال في األردن.

 -2األهمية العملية التي تتمث في إيض م م م م م مماا أهمية جودة العالقات التس م م م م م ممويقية وأثرها على بناء عالقة ليبة مع
العمالء وارضا هم واشباع حاجاتهم.
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فروض الدراسة:
قام الباحثان بصياغة ال،رضيات التي تقيس مت يرات هذه الدراسة على النحو التالي:
 الفرض الرئيس األول H0-1 :ال يوجد أثر ذو داللة إحص م مما ية عند مس م ممتوى الداللة ( )α =0.05لجودة العالقات
التسم م م ممويقية المتمثلة في االتصم م م ممال ،والثقة ،وااللتزام ،والرضم م م مما ،والتعاون المتبادل – على والء العمالء المتمثلة في

التعهد ،والت،ضي  ،والشراء المتكرر ،وذلك في شركات الهاتف النقال في األردن .وتت،رع عنها ال،رضيات التالية:

 الفرض الفرعي األول H0-1-1 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصمما ية عند مسممتوى الداللة ( )α =0.05لجودة العالقات التسممويقية
المتمثلة في االتصال ،والثقة ،وااللتزام ،والرضا ،والتعاون المتبادل – على التعهد في شركات الهاتف النقال في األردن.

 الفرض الفرعي الثاني H0-1-2 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصمما ية عند مسممتوى الداللة ( )α =0.05لجودة العالقات التسممويقية
المتمثلة في االتصال ،والثقة ،وااللتزام ،والرضا ،والتعاون المتبادل – على الت،ضي في شركات الهاتف النقال في األردن.

 الفرض الفرعي الثالث H0-1-3 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصم م م م م م مما ية عند مسم م م م م م ممتوى الداللة ( )α =0.05لجودة
العالقات التسم م ممويقية المتمثلة في (االتصم م ممال ،الثقة ،االلتزام ،الرضم م مما ،التعاون المتبادل) على الش م م مراء المتكرر في

شركات الهاتف النقال في األردن.

 الفرض الرئيس الثاني H0-2 :ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين استجابات
العمالء ألثر جودة العالقات التسممويقية المتمثلة في (االتصممال ،الثقة ،االلتزام ،الرضمما ،التعاون المتبادل) على والء

العمالء المتمثلة في (التعهد ،الت،ض ممي  ،الشم مراء المتكرر) في ش ممركات الهاتف النقال في األردن تعزى إلى العوام
المعدلة المتمثلة في (النوع االجتماعي ،المؤه العلمي ،سنوات التعام مع الشركة ،الدخ  ،لبيعة العم ).

أنموذج الدراسة:
المتغيرات المستقلة
عناصر جودة العالقات التسويقية






المتغيرات التابعة
والء العمالء

االتصال
الثقة
االلتزام
الرضا
التعاون المتبادل





العوامل المعدلة






النوع االجتماعي
المستوى التعليمي
سنوات التعامل مع الشركة
مستوى لدخل
طبيعة العمل

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد لم ( )Ndubisi, 2007و()Lages et. al. 2008
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التعهد
الت،ضي
الشراء المتكرر

أثر جودة العالقات التسويقية على والء العمالء...

التعريفات اإلجرائية:
 جودة العالقات التسووويقية :هي مجموعة من الخصمما ص والميزات للعالقات التس ممويقية التي تعبر عن قدرتها على
تحقيق المتللبات المحددة أو المتوقعة من قب شركات الهاتف النقال وعمال ها.

 االتصال :قدرة مقدمي الخدمة في شركات الهاتف النقال على شرا خصا ص الخدمة المقدمة إلى عمال هم والدور
الذي يجب عليهم أن يقوموا به للحصول على الخدمة المللوبة ومستوى الجودة المرغوب.

 الثقة :هي العالقة التي تبنى بين شم م م م م ممركات الهاتف النقال وعمال ها التي تهدف إلى اسم م م م م ممتمرارها إلى فترات زمنية
لويلة مبنية على المص م م ممداقية بس م م مملوك إيجابي من كال اللرفين .والتي تؤدى إلى القناعة التامة للعمالء بمس م م ممتوى
الخدمات المتميزة التي يحصلون عليها من شركة الهاتف النقال.

 االلتزام :هي عملية الوفاء من ِقب شركة الهاتف النقال للعمي الذي يشترى خدماتها االتصالية ويستخدمها ،بالرغم
من وجود أكثر من شركة بمواص،ات متقاربة في ذات الخدمة.

 الرضا :هو شعور عمالء شركات الهاتف النقال بحالة من إشباع رغباتهم عند تلقيهم الخدمة من هذه الشركات.
 التعاون المتبادل :بأن يقوم ك من العاملين في شم م م م م م ممركات الهاتف النقال ،وكذلك العمالء بتقديم االمتيازات ،ك
لرف إلى اآلخر ،مقاب الحصول على االمتيازات ن،سها في وقت ومكان محددين.

 والء العمالء :اسممتعداد عمالء شممركات الهاتف النقال لتكرار ش مراء الخدمة مرات أخرى ،والتوصممية ليخرين للش م ارء

والتعام مع الشم ممركة ن،سم ممها ،وعدم القابلية للتحول إلى شم ممركة أخرى تقدم الخدمة ن،سم ممها ،وذلك لتوافر درجة عالية
من الرضا عن الخدمات التي يحص عليها عمالء شركات الهاتف النقال.

 التعهد :أن يتعهد عمالء شركات الهاتف النقال باالستمرار في التعام مع شركة محددة وأن ي،ي بالتزاماته تجاهها.
 التفضيل :أن يكون منتج معين من منتجات شركة الهاتف النقال م،ضال لدى العمالء في االعتماد على خصا ص
وميزات هذا المنتج.

نظر ألن الخدمة حققت رغبة ولموا
 الش وراء المتكرر :عملية إعادة ش مراء الخدمة من شممركة الهاتف النقال ن،سممها ،ا
العمالء بها.

حدود الدراسة:
 -1الحدود الب شرية :تقتصممر الد ارسممة على عينة مال مة من المسممت،يدين من خدمات االتصمماالت في شممركات الهاتف النقال
والتي بل ت ( )500مبحوث.

 -2الحدود المكانية :جميع المست،يدين من خدمة االتصاالت في شركات الهاتف النقال داخ حدود المملكة األردنية الهاشمية.
 -3الحدود الزمنية :امتدت ال،ترة الزمنية ما بين .2013 – 2012
 -4الحدود العلمية :تتمث في مت يرات الد ارسمة التالية :المت يرات التابعة (التعهد ،الت،ضمي  ،الشمراء المتكرر) والمت يرات المسمتقلة
(االتصم ممال ،الثقة ،االلتزام ،الرضم مما ،التعاون المتبادل) والمت يرات المعدلة (النوع االجتماعي ،المؤه العلمي ،سم ممنوات التعام

مع الشركة ،الدخ  ،لبيعة العم ) ،باإلضافة إلى ما سيقوم الباحث بالرجوع اليه من األدب النظري.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوالا -اإلطار النظري:
تمهيد :كان االهتمام ليلة ال،ترة الماض م ممية منص م ممبا على القلاع الس م مملعي الذي كان ينظر إليه من قب المنظمات بأنه

القلاع الجدير باالهتمام ،والذي من خالله يمكن تحقيق النمو ،وكانت النظرة إلى المنظمات الخدمية على أسم م م م م م مماس أنها
منظمات هامشية ،لذلك لم تحظ باالهتمام الكافي من قب العلوم التسويقية (ناصر الدين.)1 :2009 ،
لقد نما قلاع الخدمات بشم م ممك كبير بعد الحرب العالمية الثانية ،حيث تحولت اقتصم م ممادات دول كثيرة من اقتصم م ممادات

التصممنيع إلى االقتصمماد الخدمي الذي نما نتيجة زيادة دخول األفراد وتحسممن مسممتوى المعيشممة ،ويعزى ذلك التحول إلى حركة

عصر المعلومات التي نشأت ب،ض اختراع الحاسوب وتلور االتصاالت (سويدان وحداد.)3 :2003 ،

تعريف العالقات التسويقية:
عرف ك من ( )Grant & Anderson, 2002: 19العالقات التسم م م ممويقية بأنها جاسم م م ممتراتيجية ومجموعة من البرامج
المتميزة والتقنية التي تهدف إلى خ،ض التكل،ة وزيادة اإليرادات ،وخلق فرص وقنوات جديدة للتوس م م ممع ،والعم على تحس م م ممين
القيمة المقدمة إلى العمي وزيادة الرضم مما والربحية والمحافظة عليهاج .في حين عرفها ( )Wikstrom 2003: 27على أنها:
جفلس،ة لتعزيز قيمة العمليات المحددة ودمج مختلف االختصاصات في المنظمة وتلويرها ،من أج توصي صوت العمالء

واضافة قيمة عليا للعمي في األج اللوي  ،فضال عن تحديد قلاعات العمالء الحالية والمحتملةج.

العناصر المؤثرة على جودة العالقات التسويقية:
تناول ( )Sin et al., 2005: 46بعض العناصر المؤثرة على جودة العالقات التسويقية على النحو التالي:
 االتصووال :اعتبر الباحثون االتص ممال وس مميلة تبادل رس مممية أو غير رس مممية للمعلومات بين البا عين والمش ممترين ،ألن
العالقات التسممويقية تسممل الضمموء على أهمية تبادل المعلومات في العالقات التجارية ،ولما لهذا العنصممر من تأثير

إيجابي وغير مباشر على عنصر االلتزام في العالقات التجارية وهذا ما اعتبره أيضا (.)Stone, 2003: 11
 الثقة :يعتبر هذا العنصم ممر من عناصم ممر العالقات التجارية ،ويعنى به ذلك المسم ممتوى الذي يشم ممعر به ك لرف في
االعتماد على سم ممالمة الوعود التي يقدمها اللرف اآلخر في عالقات التبادل ،كما يعتبر هذا العنصم ممر م،تاحا لبناء

العالقات التسويقية ،حيث اعتبر مورجان وهونت أن الثقة تنشأ عندما تحدث عمليات التبادل بشك موضوعي ونزيه
(.)Morgan and Hunt, 1994: 92
 االلتزام :كثير من الباحثين الذي اهتموا بم،هوم االلتزام كعنصر أساسي وهام في العالقات التسويقية ،وما عزز ذلك
أن هناك من الباحثين أمثال ( )Cohen, 2007: 18الذي وصم م م م ممف االلتزام بأنه جواحد من التحديات التي تواجه
الباحثين في مجال اإلدارة والسمملوك التنظيمي والموارد البش مريةج .وفى هذا الصممدد عرفه ( )Berry, 2002: 9على

أنهج رغبة العمي في الوصول إلى درجة عالية في العالقة التي تدل على التزام المورد تجاههج.
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 الرضا :عرفه ( )Kotler, 2003: 106بأنه جذلك الشممعور الذى يوحى للعمي بالسممرور أو عدم السممرور الذى ينتج
عند مقارنة أداء المنتج المالحظ مع توقعات العمي ج .إذا الرضم م م م م م مما هنا هو دالة على األداء المدرك والمتوقع ،ف،ي
حالة عجز األداء عن التوقعات ،فإن العمي يكون في حالة عدم السرور أو االستياء وخيبة األم  ،ويترك التعام

مع المنظمة في المستقب .

 التعاون المتبادل :يعد هذا العنصر من عناصر العالقات التسويقية وهو يعنى أن األلراف تقوم بتديم االمتيازات بعضها
إلى بعض مقاب الحصممول على االمتيازات ن،سممها في موعد الحق .كما وصمم،ه بري،ان وزمالؤه ()Pervan, 2009: 20
بأنه جش مميء أس مماسم مي في االس ممتقرار االجتماعي والعالقات المتبادلة ،كما إن التعاون المتبادل يتميز بأن العوا د ليس ممت
ضرورية أن تكون فورية أو عينية ،ولكن المهم أن يكون هناك توازن ومعاملة بالمث من قب األلراف جميعهاج.

والء العمالء:
أص ممب م،هوم والء العمالء أكثر تعقيدا ،حيث إن المعنى غير حس ممي ،وي،هم فق باإلدراك والش ممعور ،األمر الذي أدى

إلى كثير من الجدل في مجتمع بحوث السم م مموق ،ويرى البعض أن والء العمي يتحدد على أسم م مماس عادات العمي الش م م م ار ية،

فيقال :إن هذا العمي يدين للشركة إذا ما دأب على التعام معها وعلى شراء منتجاتها (.)Seybold, 2007: 5
مراحل الوالء لدى العمالء من منظور المؤسسة:
يتكون الوالء من منظور المؤسسة من عدة مراح كما يبينها الشك اآلتي:)Kotler & Dubois, 1992: 94( :
عمي محتم Suspects
عمي مرتقب
Prospect

عمي جديد
First-time
customers

عمي مرتقب غير مؤه
Disqualified Prospects

عمي مكرر
Repeat

عمي مو ٍ
ال
Client

عمي س،ير
Advocates

عمي شريك
Partners

عمي غير نش Inactive
or ex-customers

المصدر)Kotler & Dubois, 1992: 94( :

الشكل ( :)1مراحل الوالء لدى العمالء من منظور المؤسسة
في البداية يكون العمي عميال محتمال ،أي من المحتم أن يقوم هذا الشممخص بعملية ش مراء ،والمؤس مسممة تؤه (أو ال
تؤه ) العمي المحتم إلى عمي مرتقب وفقا لقدراته ،كما تش م م ممجع ك عمي مرتقب ليقوم بأول عملية شم م م مراء تض م م مم،ي عليه
مكرر لعملية الش م مراء .يزيد
ا
صم مم،ة العمي الجديد ،ويتواص م م تشم ممجيعها له ليعيد الش م مراء مرات متعددة ،وبالتالي يصم ممب عميال
العمي تكرار عمليات الش مراء لمرات عديدة إلى أن يصممب العمي الموالي للمؤس مسممة ،يألف العمي المؤس مسممة وتصممير بينهما

عالقة تتص م ممف بالوفاء ،فال يش م ممترى منتجات المؤسم م مس م ممة لن،س م ممه فق  ،ب يش م ممتريها ليخرين حوله ،ويحثهم على الشم م مراء من
يتحول إلى عمي مشارك في المؤسسة من خالل اقتراحاته وانتقاداته التي تتقبلها .وفى مرحلة ما
المؤسسة ،وفى هذه الحالة
ّ
قد يص مماب العمي بحالة عدم الرض مما ،فتتكون لديه ش ممكوى تدفعه ليص ممب غير نش ممي أو يتوقف عن الشم مراء ،وهو ما يش ممك
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أزمة للمؤسسة والمللوب من المؤسسة في هذه الحالة إدارة هذه الشكاوى بجدية حتى تتمكن من إعادة تأهيله لينتق إلى بقية

المراح األخرى (منير ونعيمة.)21 :2009 ،

أصناف الوالء:
يرى ( )Jacoby & Kyner, 2008: 38أنه يمكن تصنيف الوالء إلى ما يلي:
 -1الوالء الس م مملوكي ( :)Behavior loyaltyيش م ممير الكثير من العلماء إلى مص م مملل الوالء بأنه الس م مملوك الشم م م ار ي المتكرر
للعمالء .فيما يوصممف والء العمالء بأنه النتيجة السمملوكية لت،ضمميالت العمالء لعالمة تجارية معينة من مجموعة مختارة
من العالمات المماثلة ،على مدى فترة من الزمن ،هي نتيجة لعملية تقييمية لصنع الق ارر.
 -2الوالء الموق،ي ( :)Attitudinal loyalityم مما هو الوالء الموق،ي؟ عرف البعض الوالء الموق،ي ب ممأن ممه نزع ممة العمالء نحو
العالمة التجارية ،أي انه نتاج وظي،ي عن العمليات الن،سم ممية لدى العمالء ( .)Jacoby & Chestnut, 2008: 39بالنسم ممبة
إلى البعض ف م ممإن الوالء الموق،ي هو جالتزام العمالء تج م مماه العالم م ممة التج م مماري م ممةج ( .)Amine, 1998: 48بينم م مما يعرف
( )Baldinger & Rubinson, 2001: 5أن جهذا النوع من االلتزام هو مي العمي تجاه قيمة فريدة مرتبلة بالعالمة التجاريةج.
 -3الوالء الموق،ي -الس مملوكي ( :)Attitude- behavior loyaltyيعتبر نموذج الوالء الموق،ي – الس مملوكي أن عملية شم مراء المنتجات
بشم م ممك ثابت أمر الزم ،لكنه ال يعبر بالضم م ممرورة عن والء حقيقي للعالمة التجارية ( .)Amine, 1998: 71وأن هناك حاجة إلى

سم م مملوك إيجابي تجاه العالمة التجارية إلى جانب عملية الش م م مراء المتكررة لكي نعرف الوالء ،بينما يلزم نموذج الوالء السم م مملوكي أن
يستكم بسلوك إيجابي تجاه العالمة التجارية لضمان أن يستمر هذا السلوك مستقبال (.)Dick & Basu, 1994: 14

االتجاهات الحديثة في والء العمالء:
وضع ( )Cary and Adams, 2009عدة مستويات من والء العمالء على النحو اآلتي:
 عمي ساخ (غير راض) :يبحث عن منتجات وخدمات من شركات أخرى.
 عمي راض :يبقى التعام مع الشركة حتى توفر فرصا أفض في المستقب .
 عمي موال :يعود للتعام مع الشركة حتى تتوافر لديه عروض أخرى من المنافسين.

العالقة بين جودة العالقات التسويقية ووالء العمالء:
تش ممير د ارس ممة (الكردي )16 :2011 ،أن عمالء المنظمة الخدمية س مموف يبقون على وال هم للمنظمة إذا كانت قيمة ما

يحص م م مملون عليه أعظم نس م م ممبيا مما يتوقعون الحص م م ممول عليه من المنافس م م ممين ،وبما أن الوالء يعبر عن معاودة العمي وتك ارره
التعام مع منظمة الخدمة ،فإن ذلك يتأثر بلبيعة العالقة مع الموظ،ين الذين يتعام معهم في المنظمة ،حيث ي،ض م م م م م م م

يكن لهم الثقة ويتواص م م م معهم بشم م ممك سم م مملس ويشم م ممعر بالتزامهم وتعاونهم المتبادل ،وقد أدركت
العمالء التعام مع موظ،ين ّ
منظمات عديدة أن الح،اظ على التميز مرهون بإقامة عالقات تس م م ممويقية جيدة معهم لكس م م ممب وال هم ،وخاص م م ممة أن جودة هذه
العالقة تمث مقوما ضروريا من أج إقناع العمالء باختيار منظمة دون أخرى.
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الدراسات السابقة:
الدراسات باللغة العربية:


دراسوووووة أبو رمان ( ،)2005هدفت الد ارس م م ممة إلى الكش م م ممف عن الجهود التي بذلتها إدارات ال،نادق األردنية المبحوثة نحو بناء
عالقات مع العمالء ،إضممافة إلى بيان مدى العالقة واألثر بين األسمماليب المعتمدة ألج بناء العالقات ومسممتويات الوالء لدى

العمالء .كما هدفت إلى الكش م ممف عن الدوافع األس م مماس م ممية التي تدفع العمالء إلى بناء عالقات مع المؤس م م مس م ممات ال،ندقية .وقد
اسم م ممتخدم الباحث لريقة االسم م ممتبانة كوسم م مميلة لجمع بيانات الد ارسم م ممة ،بتوزيعها على عينة تمثلت في النزالء المقيمين في فنادق

خمس نجوم في مدينة عمان .وقد توصم مملت الد ارسم ممة إلى أن هناك صم ممعوبة في تلبيق التسم ممويق بالعالقات في المؤسم م مس م ممات
الخدمية بشممك عام وال،نادق بشممك خاص .كما أشممارت نتا ج الد ارسممة إلى أن مجرد كون العمي ارضمميا عن الخدمات ال،ندقية
فهذا ال يعنى بالضممرورة أن هذا العمي مسممتعد للش مراء في المسممتقب  .وأوصممت الد ارسممة بضممرورة تدريب موظ،ي التسممويق في
المؤسسات ال،ندقية على إقامة العالقات التسويقية ذات الجودة العالية ،ألن ذلك يؤثر على درجة والء العمالء للمؤسسة.



دراسووة شوومو  ،ورخرون ( ،)2007هدفت الد ارسممة إلى توضممي أسممس بناء العالقة الجيدة ما بين العمالء والمنظمة من

خالل رواب قوية متمثلة في م،هوم التسم ممويق بالعالقات من جهة وبين والء العمالء من جهة أخرى ،تم اعتماد مت يرات
م،هوم التسم م م م م م ممويق بممالعالقممات وهي الرواب الممماليممة ،واالجتممماعيممة ،والهيكليممة وبين والء العمالء .اعتمممد البمماحثون على
االستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة من نزالء فنادق ال م م م م جخمس نجومج الموجودة في األردن ،وقد توص الباحثون إلى
أن الرواب الهيكلية لها عالقة بوالء العمالء وأن الرواب المالية واالجتماعية ال تؤثر بشك جوهري على الوالء.

نظر لتأثيرها اإليجابي على والء العمالء.
وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بإقامة العالقات االجتماعية مع العمالء ،ا


دراسووة إسووماعيل ( ،)2009هدفت الد ارس ممة إلى معرفة تأثير التس ممويق بالعالقات على النتا ج التنظيمية ،وهى د ارس ممة تلبيقية

لمؤس مسممات التأمين األردنية ،ومعرفة العالقة ما بين عالقات الجودة من حيث الرضمما وااللتزام ،وبين م،هوم التسممويق بالعالقات،
إض ممافة إلى معرفة عالقات ال،ا دة من حيث الثقة ،والمنافع االجتماعية ،والمعاملة وبين م،هوم التس ممويق بالعالقات .كما هدفت

إلى قياس العالقة بين التس م ممويق المباش م ممر الذى تتبناه اإلدارة العليا وبين نتا ج التس م ممويق بالعالقات .اس م ممتخدم الباحث أس م مملوب

االسممتبانة لجمع بيانات الد ارسممة ،وقد لبقت أداة الد ارسممة على عينة عشموا ية شممملت  25شممركة تأمين في األردن ،وأشممارت نتا ج
الد ارسممة إلى أهمية ك من عالقات الجودة وعالقة ال،ا دة ودورها في التأثير على االلتزام التنظيمي ،وأوصممت الد ارسممة بضممرورة
التنسيق الوظي،ي وتكامليته ،من خالل اتباع سياسات مناسبة ،وتقسيم المواد بشك أكثر فاعلية ،وأكثر نجاحا للخل التسويقية.

الدراسات باللغة االنجليزية:


دراسوووة) ،Prasad and Arias (2008هدفت الد ارسم ممة إلى اختبار تأثير العالقات التسم ممويقية متمثلة في العناصم ممر (الثقة،

االلتزام ،االتص م مماالت ،التعالف ،معالجة الصم م مراع )على مواقف العمالء ،ونوعية العالقات ،ووال هم .كما هدفت إلى زيادة فهم

وادراك المسم م م ممتهلكين لتأثير التسم م م ممويق بالعالقات على نوعية العالقة ووالء العمالء ،اسم م م ممتخدمت االسم م م ممتبانة في جمع البيانات
المللوبة ،وقد تم توزيعها على عينة مقدارها ( )275عميال من عمالء متاجر األغذية الموجودة في الهند ،وأظهرت الد ارسم م ممة

تأثير للتسم م ممويق بالعالقات من خالل الثقة ،وااللتزام ،واالتصم م مماالت ،والتعالف ،ومعالجة
مجموعة من النتا ج ،منها أن هناك ا

الص م م مراعات – على نوعية العالقات ووالء العمالء ،كما أظهرت أن درجة التأثير تتباين من عنصم م ممر إلى آخر من عناصم م ممر

التسم ممويق بالعالقات في تأثيرها على الوالء ،وكانت هذه العناصم ممر على التوالي هي :الثقة ،وااللتزام ،واالتصم مماالت ،والتعالف،
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ومعالجة الصم مراع .وأوص ممت الد ارس ممة بض ممرورة تحس ممين ح الصم مراع مع العمالء ألن الل ار ق المس ممتخدمة تقليدية وبحاجة إلى
انتهاج لرق جديدة تعتمد على االهتمام بشكاوى العمالء ،ألن ذلك يزيد من مستوى والء العمالء.


دراسووووة) ،Ndubisi et al. (2009هدفت إلى د ارسم م ممة أبعاد العالقات التسم م ممويقية كالك،اءة والقدرة ،واالتصم م مماالت ،ومعالجة

الصراع ،وأثرها على رضا ووالء العمالء ،والى قياس تأثير رضا العمالء كعوام وسيلة بين أبعاد التسويق بالعالقات وبين والء

العمالء .كما هدفت إلى تقديم بعض التوجيهات للباحثين والمهتمين حول لبيعة العوام المؤثرة على عالقات العمالء ورضمماهم

ووال هم ،وتم توزيع االسمتبيانات على عينة الد ارسمة التي كان عددها ( )217عميال من عمالء البنوك الموجودة في ماليزيا لجمع
البيانات ،ومن خالل التحلي اإلحصم مما ي تم التوص م م إلى بعض النتا ج ،منها :أنه توجد عالقة بين أبعاد التسم ممويق بالعالقات

وبين رضم م مما العمالء ووال هم ،وأن هناك تباينا في درجة تأثير ك بعد من هذه األبعاد على رضم م مما العمالء .وأوصم م ممت الد ارسم م ممة
بضرورة تلوير قنوات االتصال بين الموظ،ين والعمالء ،ألن ذلك يؤدى إلى زيادة والء العمالء.



دراسووة ) ،Chou (2009هدفت الد ارس ممة إلى قياس تأثير العالقات التس ممويقية والتس ممويق بالعالقات على القيمة عند العمالء،

وهي د ارس م ممة حالة أجريت في س م مملس م مملة الملاعم األمريكية في تايوان .هدفت الد ارس م ممة إلى معرفة دور العالقات التس م ممويقية في

التأثير على القيمة عند العمالء ،وتمث ذلك في بعض األس م لة التي تتمحور حول :ه العوام الديموغرافية وسمملوك المسممتهلك

من العوام المؤثرة على التسمويق بالعالقات؟ وه هناك عالقة بين التسمويق بالعالقات وبين القيمة عند العمالء؟ حيث اسمتخدم

الباحث االس م ممتبانة ووزعها على عينة تكونت من ( )500مبحوث من رواد س م مملس م مملة الملاعم األمريكية في تايوان .وتوص م مملت
الد ارس م م ممة إلى مجموعة من النتا ج من أهمها ،وجود عالقة بين عام الجنس والدخ الش م م ممهري – كمت يرات ديم رافية – وبين

التسويق بالعالقات ،إضافة إلى أن هناك عالقة مباشرة بين جودة العالقات التسويقية وبين القيمة عند العمالء ،وأوصت الدراسة

بضرورة التزام الملاعم األمريكية في تايوان بجودة العالقات التسويقية ،ألنها تؤثر بشك إيجابي على والء العمالء.
ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة:

 -1إن ما يميز هذه الدراسة أنه تم إجراؤها في األردن وعلى عمالء شركات الهاتف النقال األردنية (زين ،أورانج ،أمنية).
 -2تناولت هذه الد ارسم ممة أبعادا ومجاالت مختل،ة عن الد ارسم ممات السم ممابقة ،حيث تناولت مجال جودة العالقات التسم ممويقية من
حيث االتصم ممال ،والثقة ،وااللتزام ،والرضم مما ،والتعاون المتبادل – وأثرها على والء العمالء كالتعهد ،والت،ض م مي  ،والش م مراء
المتكرر في شركات الهاتف النقال في األردن.

منهجية الدراسة:
اسم ممتخدم الباحثان المنهج الوصم مم،ي التحليلي الذي يحاول وصم ممف أثر جودة العالقات التسم ممويقية على والء العمالء في

شركات الهاتف النقال ،حيث يسعى إلى الوصول إلى نتا ج ،وت،سير بعض العالقات ،من أج الوصول إلى تعميمات ذات

معنى يزيد بها رصيد المعرفة عن موضوع الدراسة.

مصادر جمع البيانات والمعلومات
استخدم الباحثان مصدرين أساسيين للبيانات والمعلومات:
 -1المصادر الثانوية :اعتمد الباحث في ت لية اإللار النظري للبحث على مصادر البيانات الثانوية التي تتمث في الكتب
والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت والتقارير ،واألبحاث والد ارسم م م م م م ممات السم م م م م م ممابقة التي تناولت

موضوع الدراسة ،والبحث والملالعة في مواقع اإلنترنت المختل،ة.
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 -2المصم م م ممادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضم م م مموع البحث ،لجم م م م م م م م م م ممأ الباحث إلى جمع البيانات األولية من خالل
االستبانة كأداة ر يسة للدراسة صممت خصيصا لهذا ال رض ،ووزعت على عينة الدراسة ومقدارها ( )550استبانة.

مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من عمالء شركات الهاتف النقال في األردن (زين ،أورانج ،أمنية).

عينة الدراسة:
قام الباحثان باسم م ممتخدام العينة المال مة الختيار أفراد العينة ،وتم توزيع ( )550اسم م ممتبانة على عينة الد ارسم م ممة وقد تمكن

الباحثان من استرداد ( )500استبانة من عينة الدراسة تمث ما نسبته ( )%91من مجموع العينة التي تم توزيعها.

المعالجة اإلحصائية:
الخصائص الشخصية لعينة الدراسة :فيما يلى عرض لعينة الد ارسة وفقا للخصا ص والسمات الشخصية:
 -1توزيع أفراد العينة حسب النوع االجتماعي:

جدول رقم ()1

يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير النوع االجتماعي
ذكر
أنثى
المجموع

النوع االجتماعي

العدد
307
193
500

النسبة المئوية %
61.4
38.6
100

يتبين من الجدول أن نسبة الذكور  ،61.4ونسبة اإلناث .%38.6
 -2توزيع أفراد العينة حسب العمر:
جدول رقم ()2

يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر
العمر

أق من  20سنة
من  35-20سنة
من  50-36سنة
أكثر من  50سنة
المجموع

العدد
102
267
88
43
500

النسبة المئوية %
20.4
53.4
17.6
8.6
100.0

يتبين من الجدول أن نسم م م ممبة  %20.4من أفراد عينة الد ارسم م م ممة أعمارهم أق من  20سم م م ممنة ،وأن نسم م م ممبة  %53.4منهم
أعمارهم تتراوا بين  20إلى أق من  35س ممنة ،وأن نس ممبة  %17.6منهم أعمارهم تتراوا من  36إلى أق من  50س ممنة ،وأن
نسم م ممبة  %8.6منهم أعمارهم أكثر من  50سم م ممنة .وتدل النتا ج على أن هناك تنوعا في متوس م م م أعمار عينة الد ارسم م ممة ،وهذا
يخدم أهداف الدراسة ألنه يتضمن التعرف على اتجاهات غالبية المستويات العمرية.

258

المجلة العربية لإلدارة ،مج  ،36ع  - 2ديسمبر (كانون أول) 2016

 -3توزيع أفراد العينة حسب المؤه العلمي:
جدول رقم ()3

يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
العدد
79
63
264
94
500

المؤهل العلمي
ثانوية عامة فما دون
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا
المجموع

النسبة المئوية %
15.8
12.6
52.8
18.8
100.0

يبين الجدول أن نس ممبة  %15.8من أفراد عينة الد ارس ممة من حملة ش ممهادة الثانوية العامة فما دون ،وأن نس ممبة %12.6
منهم من حملة الدبلوم ،وأن نسبة  %52.8منهم من حملة البكالوريوس ،وأن نسبة  %18.8منهم من حملة شهادة الدراسات
العليا ،وهذا يعنى أن عينة الدراسة متنوعة في المؤه العلمي ،وهو ما يعلى مصداقية.

 -4توزيع أفراد العينة حسب الدخ الشهري
جدول رقم ()4

يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير الدخل الشهري
الدخل الشهري
أق من  250دينار
من  500-250دينار
من  750-501دينار
من  1000-751دينار
أكثر من  1000دينار
المجموع

العدد
156
174
88
65
17
500

النسبة المئوية %
31.2
34.8
17.6
13.0
3.4
100.0

يبين الجدول أن نسم ممبة  %31.2من أفراد عينة الد ارسم ممة دخلهم أق من  250دينارا ،وأن نسم ممبة  %34.8منهم دخلهم بين
 500-250دينارا ،وأن نسم م م م ممبة  %17.6منهم دخلهم بين  750-501دينارا ،وأن نسم م م م ممبة  %13منهم دخلهم من 1000-751
دينار ،وأن نسبة  %3.4منهم دخلهم أكثر من  1000دينار ،وهذا يبين كذلك تنوعا متقاربا في مستوى الدخ أيضا.
ا
 -5توزيع أفراد العينة حسب سنوات التعام مع الشركة:

جدول رقم ()5
يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات التعامل مع الشركة

سنوات التعامل مع الشركة
أق من  3سنوات
من  6-3سنوات
من  10-7سنوات
من  14-11سنة
من  18-15سنة
المجموع

العدد
151
202
103
23
21
500
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تبين النتا ج الموض م م ممحة في الجدول ( )5أن نس م م ممبة  %30.2من أفراد العينة يتعاملون مع الش م م ممركة منذ أق من ثالث

س ممنوات ،وأن نس ممبة  %40.4منهم يتعاملون مع الش ممركات في فترة من  6-3س ممنوات ،وأن نس ممبة  %20.6منهم يتعاملون مع
الشركات في فترة ما بين  10-7سنوات ،وأن نسبة  %4.6منهم يتعاملون مع الشركات منذ  14-11سنة ،وأن نسبة %4.2

منهم يتعاملون مع الش ممركات في فترة ما بين  18-15س ممنة ،وهذا يوضم م التنوع في عينة الد ارس ممة من حيث س ممنوات التعام
مع الشركة مما يوفر مصداقية في إجابات أفراد العينة.

 -6توزيع أفراد العينة حسب لبيعة العم :

جدول رقم ()6
يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير طبيعة العمل

طبيعة العمل
موظف حكومي
موظف قلاع خاص
لالب
أعمال حرة
ال يعم
المجموع

النسبة المئوية %
21.4
16.6
28
16.6
17.4
100

العدد
107
83
140
83
87
500

تبين النتا ج الموضحة في الجدول ( )6أن نسبة  %21.1من أفراد العينة هم موظ،ون حكوميون ،وأن نسبة  %16.6هم

موظ،و قلاع خاص ،وأن نس ممبة  %28هم من اللالب ،وأن نس ممبة  %16.6لديهم أعمال حرة ،وأن نس ممبة  %17.4ال يعملون،

وهذا يدل على التنوع في خل،ية المستجيبين للعملية ،مما ي،ضي إلى تنوع في إجاباتهم ،ك حسب لبيعة عمله.
 -7توزيع أفراد العينة حسب الشركة المعتمدة:

جدول رقم ()7
يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير الشركة المعتمدة

الشركة المعتمدة
زين
أورانج
أمنية
المجموع

الحصة السوقية عدد المشتركين (بالمليون)
2.750
%37
2.690
%35.9
2.030
%27.1
7.470
%100

عدد المستجيبين الذين تم اختيارهم من كل شركة
184
180
136
500

تبين النتا ج الموضم م ممحة في الجدول ( )6أن نسم م ممبة  %37من أفراد العينة من مشم م ممتركي شم م ممركة زين ،وأن نسم م ممبة  %35.9من

مشممتركي شممركة أورانج ،وأن نسممبة  %27.1هم من مشممتركي شممركة أمنية ،وهذا التوزيع منلقي ألن شممركة زين تحظى بالقدر األكبر
من العمالء ،تليها أورانج ب،ارق بسم م ممي  ،ومن ثم أمنية ،وهذا التنوع يزيد من شم م مممولية اإلجابات ألفراد العينة ،علما بأنه تم توزيع العينة
حسب الحصة السوقية لك شركة ،اعتمادا على تقرير هي ة تنظيم قلاع االتصاالت في األردن في نهاية الربع األول لعام .2013

أداة الدراسة:
خطوات بناء االسوووتبانة :تم بناء االسم ممتبانة حول أثر جودة العالقات التسم ممويقية على والء العمالء في شم ممركات الهاتف

النقال ،وذلك في االعتماد على أهداف الد ارس م م ممة والرجوع إلى الد ارس م م ممات الس م م ممابقة والتش م م ممابه واالختالف واألخذ ب راء الخبراء

واألكاديميين في هذا المجال ،وتتكون االستبانة مما يلي:
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 القسووووووم األول :عبارة عن بيانات ش م م م ممخص م م م ممية عن المس م م م ممتجيب (النوع االجتماعي ،العمر ،المؤه العلمي ،الدخ
الشهري ،سنوات التعام مع الشركة ،لبيعة العم  ،الشركة المعتمدة لديك في تقديم خدمات الهاتف النقال).

 القسم الثاني :يتكون من  38فقرة تشرا جودة العالقات التسويقية.
كما تم اختيار مقياس ليكرت ( )Likertالخماسي ،ألنه يعتبر من أكثر المقاييس استخداما لسهولة فهمه وتوازن درجاته،

حيث يشير أفراد العينة – الخاضعين إلى االختبار – إلى مدى موافقتهم على ك عبارة من المت يرات على النحو التالي:
ال أوافق
( )2درجات

ال أوافق بشدة
( )1درجات

أوافق
( )4درجة

محايد
( )3درجات

أوافق بشدة
( )5درجة

صدق األداة وثباتها:
أ -صدق االستبيان:
يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أس لة االستبانة ما وضعت لقياسه ،وقام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة بلريقتين:
 -1ص م م م م م ممدق المحكمين :حيث عرض الباحثان االس م م م م م ممتبانة على مجموعه من المحكمين من أعض م م م م م مماء الهي ة التدريس م م م م م ممية
والمتخصصين في التسويق وأسماء المحكمين ،وتم أخذ مالحظاتهم العلمية.
 -2صدق االتساق الداخلي :Internal Validity
يوض م م م م م م م جممدول رقم ( )8معممامم االرتبمماك بين كم فقرة من فقرات المحور األول ،والممذى يبين أن معممامالت االرتبمماك

المبينة دالة عند مستوى معنوية ( ،)α=0.05وبذلك يعتبر هذا المحور صادقا لما وضع لقياسه.
جدول رقم ()8
يوضح معامل االرتبا بين كل فقرة من فقرات المحور األول.

1
2
3
4
5

معامل ارتبا بيرسون
.599
.534
.614
.564
.568

جودة العالقات التسويقية

االتصال
الثقة
االلتزام
الرضا
التعاون المتبادل

* دالة إحصا يا عند مستوى ()0.05

*القيمة االحتمالية
.000
.000
.000
.000
.000

يوض م م م م م م م جمدول رقم ( )8معمامم االرتبماك بين كم فقرة من فقرات المحور الثماني ،والمذى يبين أن معمامالت االرتبماك

المبينة دالة عند مستوى معنوية  ،alpha=0.05وبذلك يعتبر هذا المحور صادقا لما وضع لقياسه.
م
1
2
3

التعهد
الت،ضي
الشراء المتكرر

المحور

جدول رقم ()9
معامل بيرسون لالرتبا
0.432
0.636
0.698

* دالة إحصا يا عند مستوى داللة 0.05
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القيمة االحتمالية
*0.000
*0.000
*0.001
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ب -ثبات األداة (:)Reliability
يقصممد بثبات األداة أن تعلى هذه االسممتبانة النتيجة ن،سممها لو تمت إعادة توزيع االسممتبانة أكثر من مرة تحت الظروف

والش ممروك ن،س ممها ،أو بعبارة أخرى :ثبات األداة يعنى االس ممتقرار في نتا ج االس ممتبانة ،وعدم ت ييرها بش ممك كبير فيما لو تمت
إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة.

وقد تحقق الباحث من ثبات أداة الدراسة من خالل لريقة معام أل،ا كرونباخ ،وذلك كما يلي:

1
2
3
4
5
6
7
8

ت

جدول رقم ()10
يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات األداة
االتصال
الثقة
االلتزام
الرضا
التعاون المتبادل
التعهد
الت،ضي
الشراء المتكرر

المحور

معامل ألفا كرونباخ
0.850
0.795
0.930
0.951
0.717
0.90
0.815
0.849

يتبين من النت م م مما ج الموض م م م م م م مح م م ممة في ج م م ممدول ( )10أن قيم م م ممة المع م م ممامم م م م أل ،م م مما كرونب م م مماخ تتراوا بين0.717

و 0.951لك محور من محاور االسم م م م م م ممتبانة ،وهذا يعنى أن معام الثبات مرت،ع ،ألنه إذا كان معام الثبات (أكبر من
 )0.60يكون معام الثبات جيدا ،وي،ي بأغراض الدراسة (.)Sekaran, 2003: 294

األساليب اإلحصائية المستخدمة:
الختبار فرض م مميات الد ارس م ممة ،تم اس م ممتخدام االختبارات اإلحص م مما ية المعملية ،حيث إن المقياس المس م ممتخدم ( )5-1وهو

مقياس ليكرت ذو التوزيع الخماسي .وقد استخدم الباحثان األساليب اإلحصا ية التالية في معالجة بيانات الدراسة:

 -1النسب الم وية والتك اررات والمتوس الحسابي :يستخدم هم ممذا األمر بشك أساسي ألغراض معرفة تكرار ف ات مت ير ما،
وي،يد الباحث في وصف عينممة الدراسة.

 -2اختبار أل،ا كرونباخ ( )Cronbach’s Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 -3االنحدار البسي ( )R( )Regressionو( )R2لقياس درجة االرتباك :حيث يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين مت يرين.

 -4االنحدار المتعدد لقياس أثر المت ير المستق بجميع أبعاده على المت ير التابع بجميع أبعاده.

اختبار الفروض:
تم اختبار ال،روض العدمية بلريقة القيمة الحرجة ،وتنص قاعدة القرار حسم م م م م م ممب هذه القاعدة على أنه ال يمكن رفض

ال،رض العدمي إذا وقعت إحصم م م م م م مما ية االختبار ( )fفي منلقة القبول عند مسم م م م م م ممتوى معنوية ( ،)0.05كما تم تحديد معام

االرتباك لقياس قوة العالقة بين المت ير المس م م ممتق والمت ير التابع في نموذج االنحدار البس م م ممي  ،إض م م ممافة إلى معام التحديد

( )R2الذي يقيس قوة العالقة من خالل توضم م م م ممي نسم م م م ممبة التباين الكلى في المت ير التابع التي ي،سم م م م ممرها التباين في المت ير
المستق ( .)Malhotra, 2004: 503وفيما يلى اختبارات فروض الدراسة على أساس قاعدة االختبار الموضحة سابقا.
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الفرض األول :ال يوجد أثر ذو داللة إحصمما ية عند مسممتوى الداللة ( )α=0.05لجودة العالقات التسممويقية (االتصممال،
الثقة ،االلتزام ،الرض مما ،التعاون المتبادل) على التعهد في ش ممركات الهاتف النقال في األردن ،والختبار ال،رضم مية تم اس ممتخدام
اختبار االنحدار لمتوسلات آراء عينة الدراسة لمدى وجود عالقة ذات داللة إحصا ية بين جودة العالقات التسويقية والتعهد
لدى عمالء شم ممركات الهاتف النقال على مسم ممتوى داللة إحصم مما ية ( ،)α=0.05وتنص قاعدة القرار حسم ممب هذه القاعدة على
أنه ال يمكن رفض ال،رض العدمي إذا وقعت إحصمما ية االختبار ( )fفي منلقة القبول عند مسممتوى معنوية ( ،)0.05كما تم
تحديد معام االرتباك لقياس قوة العالقة بين المت ير المس م م م ممتق والمت ير التابع في نموذج االنحدار البس م م م ممي  ،إض م م م ممافة إلى

معام التحديد ( )R2الذى يقيس قوة العالقة من خالل توضي نسبة التباين الكلى في المت ير التابع التي ي،سرها التباين في
المت ير المستق ( ،)Malhotra, 2004: 503والجدول ( )11يبين نتا ج االختبار.
جدول رقم ()11
نتائج اختبار الفرض األول
R2
.149

R
.387a

 Fالجدولية
3.8415

F
17.366

نتيجة ال،رضية العدمية
رفض

كانت قيمة االختبار  Fمساوية ل م م م م م م  ،17.366وبالتالي فإننا نرفض ال،رض العدمي ) (H0ونقب ال،رض البدي )،(Ha
وهذا معزز بارت،اع قيمة  Rوالتي بل ت ( ).387aالتي ت،سممر قوة العالقة بين جودة العالقات التسممويقية والتعهد ،باإلضممافة إلى
قيمة معام التحديد  R2التي بل ت ( ).149وهي ت،سم م م م ممر مسم م م م ممتوى التباين في التعهد الذي ي،س م م م م مره مسم م م م ممتوى التباين في جودة

العالقات التسويقية ،وبالتالي يمكن القول إنه توجد عالقة ذات داللة إحصا ية بين جودة العالقات التسويقية والتعهد لدى عمالء
شركات الهاتف النقال .والجدول التالي يوض مستوى المعنوية لك عنصر من عناصر المت ير المستق .
جدول رقم ()12
يبين معامل االرتبا للفرض األول
1

نموذج االرتبا
االتصال
الثقة
االلتزام
الرضا
التعاون المتبادل

B
-.052
.201
-.678
-.103
.064

الخطأ المعياري
.055
.076
.092
.061
.121

بيتا
-.039
.117
-.324
-.071
.022

T
-.942
2.656
-7.374
-1.703
.526

مستوى الداللة
.346
.008
.000
.089
.599

تأثير على التعهد لدى عمالء ش ممركات الهاتف
ا
ُيالحظ من الجدول الس ممابق أن أكثر عناص ممر جودة العالقات التس ممويقية
النقال في األردن هي عنصر االلتزام ثم عنصر الثقة ثم عنصر الرضا.
الفرض الثاني :ال يوجد أثر ذو داللة إحصمما ية عند مسممتوى الداللة ( )α=0.05لجودة العالقات التسممويقية (االتصممال،
الثقة ،االلتزام ،الرضا ،التعاون المتبادل) على الت،ضي في شركات الهاتف النقال في األردن ،والختبار ال،رضية تم استخدام

اختبار االنحدار لمتوس م م م مملات آراء عينة الد ارس م م م ممة لمدى وجود عالقة ذات داللة إحص م م م مما ية بين جودة العالقات التس م م م ممويقية
والت،ضي لدى عمالء شركات الهاتف النقال على مستوى داللة إحصا ية ( ،)α=0.05والجدول ( )13يبين نتا ج االختبار.

R2
.363

R
.602a

F
56.212

جدول رقم ()13
نتائج اختبار الفرض الثاني
 Fالجدولية
3.8415
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رفض
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كانت قيمة االختبار  Fتس م م م م مماوى  ،56.212وبالتالي فإننا نرفض ال،رض العدمي ) (H0ونقب ال،رض البدي )،(Ha
وهذا معزز بارت،اع قيمة  Rوالتي بل ت ( ،).602aومعزز أيض ما بقيمة  R2التي بل ت ( ).363والتي ت،سممر التباين في قيمة
المت ير التابع (الت،ض م ممي ) في ض م مموء التباين في قيمة المت ير المس م ممتق جودة العالقات التس م ممويقية وبالتالي توجد عالقة ذات

داللة إحصم م مما ية بين (جودة العالقات التسم م ممويقية) ،والت،ضم م ممي لدى العمالء في شم م ممركات الهاتف النقال في األردن .والجدول

التالي يوض مستوى المعنوية لك عنصر من عناصر المت ير المستق (جودة العالقات التسويقية) ،وأثره على الت،ضي .
جدول رقم ()14

يبين معامل االرتبا للفرض الثاني
نموذج االرتبا

االتصال
الثقة
االلتزام
الرضا
التعاون المتبادل

B
-.077
.289
-1.038
-.169
.296

الخطأ المعياري
.046
.063
.077
.051
.102

بيتا
-.060
.174
-.513
-.120
.106

T
-1.669
4.557
-13.459
-3.319
2.908

مستوى الداللة
.096
.000
.000
.001
.004

تأثير على الت،ضي لدى عمالء شركات الهاتف
ا
ُيالحظ من الجدول السابق أن أكثر عناصر جودة العالقات التسويقية
النقال في األردن هي عناصر الثقة ،وااللتزام ،والرضا ،والتعاون المتبادل ،وأخي ار عنصر االتصال.
الفرض الثالث :ال يوجد أثر ذو داللة إحصمما ية عند مسممتوى الداللة ( )α=0.05لجودة العالقات التسممويقية (االتصممال،

الثقة ،االلتزام ،الرضممما ،التعاون المتبادل) على الشم مراء المتكرر في ش ممركات الهاتف النقال في األردن .والختبار ال،رض ممية تم
اسمتخدام اختبار االنحدار لمتوسملات آراء عينة الد ارسمة لمدى وجود عالقة بين الشمراء المتكرر بأبعاده والشمراء المتكرر لدى

عمالء شركات الهاتف النقال على مستوى داللة إحصا ية ( ،)α=0.05والجدول ( )15يبين نتا ج االختبار.
جدول رقم ()15

نتائج اختبار الفرض الثالث
مستوى الداللة
0.000

R2
.142

R
.376a

 Fالجدولية
3.8415

F
16.289

نتيجة ال،رضية العدمية
رفض

كانت قيمة االختبار  Fمساوية لم  ،16.289وبالتالي فإننا نرفض ال،رض العدمي ) (H0ونقب ال،رض البدي )،(Ha
وهذا معزز بارت،اع قيمة  Rوالتي بل ت ( ،).376aوم،سممر بقيمة  R2التي بل ت ( ).142وهذه القيمة ت،س ممر التباين في قيمة
المت ير التابع (الشراء المتكرر) في ضوء التباين في المت ير المستق (جودة العالقات التسويقية) .وبالتالي توجد عالقة بين
جودة العالقات التس م ممويقية والشم م مراء المتكرر لدى عمالء ش م ممركات االتص م ممال .والجدول التالي يوضم م م مس م ممتوى المعنوية لك
عنصر من عناصر المت ير المستق (جودة العالقات التسويقية) ،وأثره على الشراء المتكرر.
تأثير على الشراء المتكرر لدى عمالء شركات
ا
ُيالحظ من الجدول رقم  16أن أكثر عناصر جودة العالقات التسويقية
الهاتف النقال في األردن هي عناصر االلتزام ،والتعاون المتبادل ،والرضا.
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الفرض الرئيس الثاني :ال توجد فروق ذات داللة إحص م مما ية عند مس م ممتوى الداللة ( )α=0.05بين اس م ممتجابات العمالء

ألثر جودة العالقات التسم م م م م م ممويقية (االتصم م م م م م ممال ،والثقة ،وااللتزام ،والرضم م م م م م مما ،والتعاون المتبادل) على والء العمالء (التعهد،

والت،ضممي  ،والش مراء المتكرر) في شممركات الهاتف النقال في األردن – تعزى إلى العوام المعدلة (النوع االجتماعي ،والمؤه
العلمي ،وسنوات التعام مع الشركة ،والدخ  ،ولبيعة العم ).
جدول رقم ()16
يبين معامل االرتبا للفرض الثالث
نموذج االرتباك

االتصال
الثقة
االلتزام
الرضا
التعاون المتبادل

B

الخلأ المعياري

بيتا

t

مستوى الداللة

.009
.015
.266
.108
.339

.030
.041
.050
.033
.066

.013
.017
.237
.137
.219

.305
.374
5.349
3.272
5.158

.761
.709
.000
.001
.000

أوالا -تحليل متغير النوع االجتماعي:
من أج اختبار ال،رض الذي ينص على أنه جال توجد فروق ذات داللة إحصمما ية عند مسممتوى الداللة ( ،)α=0.05وبين

اسم ممتجابات العمالء ألثر جودة العالقات التسم ممويقية (االتصم ممال ،والثقة ،وااللتزام ،والرضم مما ،والتعاون المتبادل) على والء العمالء

(التعهد ،والت،ضم ممي  ،والش م مراء المتكرر) في شم ممركات الهاتف النقال في األردن – تعزى إلى النوع االجتماعيج .تم تلبيق اختبار
 T-Testعلى قيم بنود االستبانة ل ،ات مت ير النوع االجتماعي ،وكانت النتا ج كما هو مبين في الجدول التالي:
جدول رقم ()17

اختبار  F-testلدراسة تأثير متغير النوع االجتماعي
جودة العالقات
التسويقية
التعهد

التفضيل
الشراء المتكرر

النوع االجتماعي
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

العدد
307
193
307
193
307
193
307
193

المتوسط الحسابي اال نحراف المعياري
.11092
3.2611
.12066
3.2373
.45982
3.7101
.47323
3.8653
.45883
3.6384
.45250
3.6770
.25822
3.3534
.24374
3.3083

F

مستوى الداللة

.718

.397

.083

.774

.735

.392

.835

.361

نالحظ أن مسم ممتوى الداللة على جميع مت يرات الد ارسم ممة كان أكبر من ( ،)0.05وبالتالي نقب ال،رض الصم مم،ري ونقول

بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصم م م م م مما ية عند مسم م م م م ممتوى الداللة ( )α=0.05بين اسم م م م م ممتجابات العمالء ألثر جودة العالقات
التسممويقية (االتصممال ،والثقة ،وااللتزام ،والرضمما ،والتعاون المتبادل) على والء العمالء (التعهد ،والت،ضممي  ،والش مراء المتكرر)

في شركات الهاتف النقال في األردن – تعزى إلى النوع االجتماعي.
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ثانيا -تحليل متغير المؤهل العلمي:
ا
من أج اختبار ال،رض الذى ينص على أنه جال توجد فروق ذات داللة إحصم م م م م مما ية عند مسم م م م م ممتوى الداللة ( )α=0.05بين

اس م م ممتجابات العمالء ألثر جودة العالقات التس م م ممويقية (االتص م م ممال ،والثقة ،وااللتزام ،والرض م م مما ،والتعاون المتبادل) على والء العمالء

(التعهد ،والت،ضم م ممي  ،والش م م مراء المتكرر) في شم م ممركات الهاتف النقال في األردن تعزى إلى المؤه العلمي ،تم تلبيق اختبار التباين
األحادي  One way ANOVAعلى قيم بنود االس م م ممتبانة ل ،ات مت ير المؤه العلمي ،وكانت النتا ج كما هو مبين في الجدول

رقم ( ،)18حيث تبين من الجدول أن قيمة مسممتوى الداللة لجودة العالقات التسممويقية والش مراء المتكرر =( )0.20و(،)0.068

وهذه القيم أكبر من القيمة المحددة في ال،رضممية وهى  ،0.05بينما كانت قيم التعهد والت،ضممي ( )0.000و( ،)0.034ولذلك

فإننا نقول :إنه ال توجد فروق بين جودة العالقات التسويقية وبين الشراء المتكرر تعزى إلى مت ير المؤه العلمي بينما توجد
فروق بين جودة العالقات التسويقية وك من الت،ضي والتعهد تعزى إلى مت ير المؤه العلمي.

جدول رقم ()18

اختبار التباين األحادي  ANOVAلدراسة تأثير متغير المؤهل العلمي
جودة العالقات
التسويقية
التعهد
التفضيل
الشراء المتكرر

مجموع المربعات
.062
6.566
6.627
6.128
104.422
110.550
1.797
102.114
103.911
.457
31.595
32.052

درجات الحرية
3
496
499
3
496
499
3
496
499
3
496
499

متوسط المربعات
.021
.013

F
1.552

الداللة
.200

2.043
.211

9.703

.000

.599
.206

2.910

.034

.152
.064

2.392

.068

ثال اثا -تحليل متغير سنوات التعامل مع الشركة:
من أج اختبار ال،رض الذي ينص على أنه جال توجد فروق ذات داللة إحصما ية عند مسمتوى الداللة ( )α=0.05بين

اس م ممتجابات العمالء ألثر جودة العالقات التس م ممويقية (االتص م ممال ،الثقة ،االلتزام ،الرض م مما ،التعاون المتبادل) على والء العمالء

(التعهد ،الت،ضي  ،الشراء المتكرر) في شركات الهاتف النقال في األردن تعزى إلى سنوات التعام مع الشركة – تم تلبيق

اختبار التباين األحادي  One way ANOVAعلى قيم بنود االسم ممتبانة ل ،ات مت ير سم ممنوات التعام مع الشم ممركة ،وكانت
النتا ج كما هو مبين في الجدول التالي:
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جدول رقم ()19

اختبار التباين األحادي  ANOVAلدراسة تأثير متغير سنوات التعامل مع الشركة
جودة العالقات
التسويقية
التعهود
التفضيل
الشراء المتكرر

مجموع المربعات
.050
6.577
6.627
7.679
102.871
110.550
1.699
102.212
103.911
.449
31.603
32.052

درجات الحرية
4
495
499
4
495
499
4
495
499
4
495
499

متوسط المربعات
.013
.013

F
.947

الداللة
.436

1.920
.208

9.238

.000

.425
.206

2.057

.085

.112
.064

1.759

.136

يتبين من الجدول أن قيمة مسم م ممتوى الداللة لجودة العالقات التسم م ممويقية ( ).436والت،ضم م ممي ( ،).085والش م م مراء المتكرر

( ).136وهذه القيم أكبر من القيمة المحددة في ال،رض وهي  ،0.05بينما كانت قيم التعهد ( )0.000ولذلك فإننا نقول إنه

ال توجد فروق بين جودة العالقات التسم ممويقية وبين ك من الت،ضم ممي والشمم مراء المتكرر تعزى إلى مت ير سم ممنوات التعام مع
الشركة ،بينما توجد فروق بين جودة العالقات التسويقية والتعهد باختالف مت ير سنوات التعام مع الشركة.

ابعا -تحليل متغير الدخل:
را
جدول رقم ()20

اختبار التباين األحادي  ANOVAلدراسة تأثير متغير الدخل
جودة العالقات
التسويقية
التعهد
التفضيل
الشراء المتكرر

مجموع المربعات
.082
6.545
6.627
5.117
105.433
110.550
1.719
102.192
103.911
.658
31.394
32.052

درجات الحرية
4
495
499
4
495
499
4
495
499
4
495
499

متوسط المربعات
.021
.013

F
1.553

الداللة
.186

1.279
.213

6.007

.000

.430
.206

2.082

.082

.164
.063

2.594

.036

من أج اختبار ال،رض الذي ينص على أنه جال توجد فروق ذات داللة إحص م م مما ية عند مس م م ممتوى الداللة ( )α=0.05بين

اسم م م ممتجابات العمالء ألثر جودة العالقات التسم م م ممويقية (االتصم م م ممال ،الثقة ،االلتزام ،الرضم م م مما ،التعاون المتبادل) على والء العمالء
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(التعهد ،الت،ضم ممي  ،الش م مراء المتكرر) في شم ممركات الهاتف النقال في األردن تعزى إلى الدخ تم تلبيق اختبار التباين األحادي
 One way ANOVAعلى قيم بنود االستبانة ل ،ات مت ير الدخ  ،وكانت النتا ج كما هو مبين في الجدول رقم .20
يتبين من الجدول أن قيمة مسم ممتوى الداللة لجودة العالقات التسم ممويقية ( )0.186والت،ضم ممي ( ،)0.082وهذه القيم أكبر
من القيمة المحددة في ال،رضية وهي  ،0.05بينما كانت قيم التعهد ( )0.000والشراء المتكرر ( ،)0.036ولذلك فإننا نقول:

إنه ال توجد فروق بين جودة العالقات التسويقية وبين الت،ضي تعزى إلى مت ير الدخ بينما توجد فروق بين جودة العالقات
التسويقية وك من التعهد والشراء المتكرر تعزى إلى مت ير الدخ .

خامسا -تحليل متغير طبيعة العمل:
ا
من أج اختبار ال،رض الذي ينص على أنه جال توجد فروق ذات داللة إحصما ية عند مسمتوى الداللة ( )α=0.05بين

اس م ممتجابات العمالء ألثر جودة العالقات التس م ممويقية (االتص م ممال ،الثقة ،االلتزام ،الرض م مما ،التعاون المتبادل) على والء العمالء

(التعهد ،الت،ضممي  ،الش مراء المتكرر) في شممركات الهاتف النقال في األردن تعزى إلى لبيعة العم  ،تم تلبيق اختبار التباين

األحادي  One way ANOVAعلى قيم بنود االسم م م م م م ممتبانة ل ،ات مت ير لبيعة العم  ،وكانت النتا ج كما هو مبين في
الجدول التالي:
جدول رقم ()21

اختبار التباين األحادي  ANOVAلدراسة تأثير متغير طبيعة العمل
مجموع المربعات
.058
جودة العالقات
6.569
التسويقية
6.627
3.640
106.910
التعهد
110.550
1.841
102.070
التفضيل
103.911
.526
31.526
الشراء المتكرر
32.052

درجات الحرية
4
495
499
4
495
499
4
495
499
4
495
499

متوسط المربعات
.015
.013

F
1.099

الداللة
.356

.910
.216

4.213

.002

.460
.206

2.232

.065

.132
.064

2.066

.084

يتبين من الجدول أن قيمة مسممتوى الداللة لجودة العالقات التسممويقية ( )0.356والت،ضممي ( ،)0.065والش مراء المتكرر
( )0.084وهذه القيم أكبر من القيمة المحددة في ال،رض وهي  ،0.05بينما كانت قيم التعهد ( )0.002ولذلك فإننا نقول إنه

ال توجد فروق بين جودة العالقات التس م ممويقية وبين ك من الت،ض م ممي والشم م مراء المتكرر تعزى إلى مت ير لبيعة العم  ،بينما
توجد فروق بين جودة العالقات التسويقية وبين التعهد تعزى إلى مت ير لبيعة العم .
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النتائج والتوصيات:
النتائج:
خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -1أشم ممارت النتا ج أنه يوجد أثر لجودة العالقات التسم ممويقية (االتصم ممال ،والثقة ،وااللتزام ،والرضم مما ،والتعاون المتبادل) على
الوالء (التعهد ،والت،ضي  ،والشراء المتكرر) في شركات الهاتف النقال في األردن.
 -2تؤثر جودة العالقات التس م م ممويقية بعناص م م ممرها (االتص م م ممال ،والثقة ،وااللتزام ،والرض م م مما ،والتعاون المتبادل) على التعهد في

ش م م م ممركات الهاتف النقال ،حيث اتضم م م م م من النتا ج أن الش م م م ممركات تهتم باحتياجات العمالء ،ويبدى الموظ،ون التعالف

واالحترام للعمالء بشك مستمر.

 -3تؤثر جودة العالقات التس ممويقية بعناص ممرها (االتص ممال ،والثقة ،وااللتزام ،والرض مما ،والتعاون المتبادل) على الت،ض ممي في
ش ممركات الهاتف النقال ،حيث اتضم م وجود درجة معقولة من الثقة بين عمالء الش ممركات على قدرة الش ممركات على تقديم

الخدمة األفضم م لهم ،لكن العمالء ال يثقون بش ممك كبير في امتالك الموظ،ين المعرفة التامة لإلجابة عن اسم مت،س مماراتهم
وح مشم م م م م م ممكالتهم ،كما تبين أن الشم م م م م م ممركات ال تلتزم بالوفاء بوعودها تجاه العمالء ،وال تقدم الخد مات لهم على مدار

الساعة ،وال توفر فروعا كافية لخدمة العمالء .وال تقوم بإعادة الخدمة في حال فصلها بسرعة.
 -4تؤثر جودة العالقات التسويقية بعناصرها (االتصال ،والثقة ،وااللتزام ،والرضا ،والتعاون المتبادل) على الشراء المتكرر في
ش م م ممركات الهاتف النقال ،حيث أش م م ممارت النتا ج أن العمالء ال يش م م ممعرون بالرض م م مما عن التعام مع مقدمي الخدمة ،كما أن
أسم ممعار الخدمة ال تتناسم ممب مع دخ العمالء وقدرتهم الش م م ار ية ،باإلضم ممافة إلى ذلك فقد تبين أنه ال يسم ممتمر تعاون مقدمي

الخدمة مع العمالء إلى ما بعد البيع ،وال يتعاون مقدمو الخدمة مع العمالء لضمان االحت،اظ بهم على األمد البعيد.

 -5أشارت النتا ج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين استجابات العمالء ألثر جودة
العالقات التسم م ممويقية (االتصم م ممال ،والثقة ،وااللتزام ،والرضم م مما ،والتعاون المتبادل) على والء العمالء (التعهد ،والت،ضم م ممي ،

والشراء المتكرر) في شركات الهاتف النقال في األردن تعزى إلى مت ير النوع االجتماعي ،بينما كانت هناك فروق ذات
داللة إحصا ية تعزى إلى مت يرات (المؤه العلمي ،وسنوات التعام مع الشركة ،والدخ  ،ولبيعة العم ).

التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة يوصى الباحثان بما يلي:
 -1ضم م م م م م ممرورة أن تزيد شم م م م م م ممركات الهاتف النقال من درجة اهتمامها باحتياجات العمالء وتزيد من درجة التعالف واالحترام
للعمالء بشك مستمر.

 -2ضممرورة أن تسممعى الشممركات إلى زيادة مسممتوى الثقة بينها وبين عمال ها وتقديم الخدمة األفض م لهم ،وتلوير الموظ،ين
المتالك المعرفة التامة لإلجابة عن اس م ممت،س م ممارات العمالء وح مش م ممكالتهم ،مع ض م ممرورة أن تلتزم بالوفاء بوعودها تجاه
العمالء وأن تقدم الخدمات لهم على مدار السم م م م م م مماعة من خالل فروع كافية لخدمة العمالء .وأن تقوم بإعادة الخدمة في

حال فصلها بسرعة.

269

أثر جودة العالقات التسويقية على والء العمالء...

 -3ضممرورة أن تقوم الشممركات بإجراء د ارسممات لمعرفة األوضمماع االقتصممادية للعمالء ،وتحاول لرا أسممعار معقولة للخدمات
تتالءم مع دخول العمالء في ضوء نتا ج هذه الدراسات.
 -4ضم م م م م ممرورة أن يسم م م م م ممتمر تعاون مقدمي الخدمة مع العمالء إلى ما بعد البيع ،واإلبقاء على درجة مناسم م م م م ممبة من العالقات
الشخصية مع العمالء لضمان االحت،اظ بهم على األمد البعيد.
 -5من الضممروري للشممركات أن تقوم بتوسمميع ت ليتها لتشممم أكبر مسمماحة ج رافية ممكنة من أج زيادة رضمما العمالء عن
خدماتها.
 -6ضم ممرورة أن تتسم ممم معاملة الموظ،ين في شم ممركات الهاتف النقال بالود والمرونة ،وضم ممرورة أن تت ير برامج الشم ممركات مع
ت ير احتياجات العمالء المتجددة.
 -7ضم م ممرورة إجراء المزيد من الد ارسم م ممات حول هذا الموضم م مموع في مجال أثر العالقات التسم م ممويقية على زيادة التزام العاملين
الوظي،ي أن،سهم ،ويمكن أخذ مت يرات (االلتزام االستمراري ،وااللتزام المعياري ،وااللتزام العال،ي) تجاه الشركة.

270

2016 ) ديسمبر (كانون أول- 2  ع،36  مج،المجلة العربية لإلدارة

المراجع
: المراجع باللغة العربية-أوالا
 مجلة مؤتة،ندقيةج،ج فاعلية استراتيجية التسويق بالعالقات في بناء الوالء للعمالء في المنظمات ال،)2005( ، أسعد حماد، أبو رمان
.4  عدد،20  مجلد،للبحوث والدراسات

 المجلة األوروبية، دراسة على شركات التامين األردنيةج: جأثر العالقات التسويقية على المخرجات التنظيمية.)2009( . سيد،  إسماعي
.184-167  ص ص12  عدد،للعلوم االجتماعية

. موسوعة اإلسالم والتنمية: في، جالتخلي االستراتيجي للجودة الشاملة في إدارة عالقات العمالءج.)2011( ، أحمد السيد، الكردي
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ABSTRACT
This study aim to clarify the impact of marketing relationship quality on
customer loyalty of mobile phone companies, to attempt that the researcher’s designed
a questionnaire set for the purpose of gathering a special data to the study, and
distributed to a sample with a total of (558) customers of mobile phone companies in
Jordan. The study sample covered all customers’ classes and (500) questionnaire sets
were return back for statistical analysis.
The questionnaire set were consist of (38) item’s which covered (9) dimensions
were as; communication, trust, commitment, satisfaction, cooperation, certifying,
preferences and pre purchasing. The study come out with the following results: there is
an impact of marketing relationship quality of all its elements (communication, trust,
commitment, satisfaction and cooperation on customer loyalty in terms of certifying,
preferences, pre purchasing of mobile phone companies.
In addition to that the study result show’s that there is no statistical differences
between the impact of marketing relationship quality on mobile phone companies refer
to type of gender, but there is a statistical difference refer educational level, number of
year’s dealing with the company, income and nature of job.
The researcher’s gives a set of recommendation and the most is; The mobile phone
companies should increase the degree of customer’s needs at tensions and increasing the
degree of respect to customer’s, and the mobile companies should increase the level of
customer’s trust to provide the best service, and keep cooperating with customer after
sales, and to expand the coverage of bigger geographical destination to increase
customer satisfaction toward its services.)
Keyword: Marketing relationship quality, customer loyalty.

273

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

أﺛر ﺗواﻓر اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ:
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ﺔ اﻷردﻧ ﺔ )إﻗﻠ م اﻟﺷﻣﺎل(

*

د .ﻣﺣﻣد ﺗر ﻲ اﻟ طﺎﯾﻧﺔ

د .ﻣﺣﻣد ﻋﻣر اﻟزﻋﺑﻲ

أﺳﺗﺎذ ﻣﺷﺎرك

أﺳﺗﺎذ ﻣﺷﺎرك

ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل  -ﻠ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟرش اﻷﻫﻠ ﺔ

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧ ﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣ ﺔ
ﻣﻠﺧص:
ﺑــرزت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وأﺻـ ﺣت ﺿــرورﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻘــود اﻷﺧﯾ ـرة ،وﺗﻼزﻣــت ﻣــﻊ ﺗﺣﻘﯾ ـ اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳــﺗﻣر ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﺣدﯾﺛــﺔ
ﻟﺗﺻ ـ ﺢ ﻣﻧظﻣــﺎت ﻣﺗﻌﻠﻣــﺔ .وﻫـ ـدﻓت اﻟد ارﺳــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺣدﯾــد أﺛــر ﺗــواﻓر اﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ﻓ ــﻲ
اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ .ﺗﻛــون ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟد ارﺳــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ ،و ﻠــﻎ ﻋــدد اﻻﺳــﺗﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻣوزﻋــﺔ )،(95

ﺗــم اﺳــﺗرداد ) (84اﺳــﺗﻣﺎرة اﻋﺗﺑــرت ﺻــﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾــﻞ .و ﺎﻧــت أﺑــرز اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﺗوﺻــﻠت إﻟﯾﻬــﺎ اﻟد ارﺳــﺔ ﻗﺑــول اﻟﻔرﺿـ ﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ
ــﺄﺛر اﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ــﻞ ﻣــن اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ ،واﻟﻬ ــﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ،واﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺎد ــﺔ ﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت ﻟﻠﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ

ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ﺳــﺑب وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗ ــﺎ إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ،ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺗــم رﻓــض اﻟﻔرﺿ ـ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ــﺄﺛر اﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ

اﻟدرﺳــﺔ ﺿــرورة ﺗﺷــﺟ ﻊ اﻷﻓـراد اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻘ ــﺎم ﺎﻟﻣ ــﺎدرات
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﻠزم ﻟﻠﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ .وأوﺻــت ا
اﻟﻔرد ــﺔ ،وﺗﻌــدﯾﻞ اﻟﻬ ــﻞ ﻣــﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ،ﺗﺣدﯾــد أﻫــداف اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ،وﺗــوﻓﯾر اﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتٕ ،واﺟراء اﻟﻣزد ﻣن اﻟ ﺣوث ﺣول أﺛر ﺗوﻓر اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ.
ﻠﻣﺎت ﻣﻔﺗﺎﺣ ﺔ :اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ،اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.

اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠدراﺳﺔ:
اﻟﻣﻘدﻣﺔ:
ﺗﺷﯾر اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ أن اﻟ ﺣث ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻗد م ﻗدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﺣﯾث ﺎن ﯾﻧﺻب ﻋﻠــﻰ ﺗﺣدﯾــد ﻣﺎﻫ ــﺔ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ

واﻟﺳــﺑب ﻟﻬــﺎ ،وﻗــد ﺗــم ﺗــدو ن وﺗوﺛﯾ ـ ذﻟــك ﻣــن ﻗﺑــﻞ اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ اﻟﻐــرﯾﯾن ،ﺣﯾــث ــﺎن اﻟﺗر ﯾــز ﺣــول اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻬــم ﻟﻧظر ــﺎت

اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺣــول ﻣﺿــﻣوﻧﻬﺎ .وﻣــﻊ ﺑدا ــﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧ ــﺎت ،ظﻬــر ﻣﻔﻬــوم اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺷ ـ ﻞ ﺻــرﺢ و ﺷ ـ ﻞ ﺗــدرﺟﻲ وﻟ ـ س ﺻــدﻓﺔ ،و ﺷ ـ ﻞ

ﻣﺗـزاﻣن ﻣــﻊ إدارة ﻋــدم اﻟﺗﺄﻛــد ) ،(Management of Uncertaintyﺣﯾــث ﺗطــور ﻣﻔﻬــوم إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ــﺎﻟﻣﻧظور اﻟﺣــﺎﻟﻲ ﻣــن

ﻋدة ﻣﺟﺎﻻت ،ﻣﻧﻬﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔ ر واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﺑــداع ،وﻟﺗــﺄﻣﯾن أداء أﻓﺿــﻞ ).(Charles & Daniele, 2000
وﺗﻌﺗﺑــر إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺿــرورﺔ ﻣــن أﺟــﻞ ﺗﺣدﯾــد ورﺳــم اﻷﺻــول ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣوﺳــﺔ ،وﺗﺻــﻧﯾﻒ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﺗدﻓﻘــﺔ ﺧــﻼل اﻟﻣﻧظﻣــﺔ،

*

ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﯾﻮﻟﯿﻮ  ،2014وﻗُﺒﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﯾﻮﻧﯿﻮ .2015
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أﺛر ﺗوﻓر اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ...

وزﺎدة ﻧﻣــﺎذج اﻟــﺗﻌﻠم ﺧﻼﻟﻬﻣــﺎ ،و ــذﻟك ﺗﺣدﯾــد وﻧﺷــر اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻷﻓﺿــﻞ ،وﻓﻬــم ﯾــﻒ ﺗﺑﻧــﻲ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻣﺗ ﺎدﻟــﺔ ،وﻓﻬــم
اﻟﺷـ ـ ﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ اﻟﻣﻧظﻣ ــﺔ ،وﺛﻘﺎﻓ ــﺔ اﻟﻣﺷــﺎر ﺔ ﺎﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ﻧﺗﯾﺟ ــﺔ ﻟز ــﺎدة اﻟ ــوﻋﻲ ﻔواﺋ ــد إدارة اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ،وﺧﻠـ ـ ﺛﻘﺎﻓ ــﺔ اﻷداء

اﻷﻓﺿــﻞ ) .(Roa, 2005: 7وﻗــد ﻋرﻓﻬــﺎ ) (Liebowitz, 2001: 4ﺄﻧﻬــﺎ ﻋﻣﻠ ــﺔ ﺧﻠـ اﻟﻘ ﻣــﺔ ﻣــن اﻷﺻــول ﻏﯾــر اﻟﻣﻠﻣوﺳــﺔ

ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻞ

ﻔ ﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وﺧﺎرﺟًﺎ ﻣﻊ اﻟزﺎﺋن وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ.

واﻋﺗﺑــر اﻟﺻ ـ ﺎغ ) (2002: 42أن إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ :ﺗﻣﯾــز اﻟﻘ ﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺻــﺎﻟﺔ واﻻﺑﺗﻛــﺎر ،وﺳــرﻋﺔ اﻟﺧــﺎطر ،واﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ

اﻟﺗﻛﯾﻒ واﻟذ ﺎء واﻟﺗﻌﻠم ،وﻫﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﻔﻌﯾﻞ إﻣ ﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧــب .أﻣــﺎ )(Fernandez & Others, 2004: 2

ﻓﻘد ر ز ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔ ر  ،ــﺈدارة ﻟﻸﺻــول ،ﻓﻬــﻲ ﻟ ﺳــت ﻗﺎﻋــدة ﻣر ز ــﺔ ﺗﺣﺗــو ﻋﻠــﻰ ﺟﻣــﻊ

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌروﻓــﺔ ﻣــن ﻗﺑــﻞ ُﻋﻣــﺎل اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ،وﻟﻛــن اﻟﻔ ـرة ﻫــﻲ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ وذﻟــك ﺷــﻣﻞ
اﻟﻘواﻋ ــد ،واﻟﺑ ﺎﻧ ــﺎت ،واﻟﻣ ــوظﻔﯾن ،وﺷ ــر ﺎء اﻷﻋﻣ ــﺎل .وﻗ ــد ﻋرﻓﻬ ــﺎ )اﻟ طﺎﯾﻧ ــﺔ وزﻣﯾﻠ ــﻪ ،(2010 ،ﺄﻧﻬ ــﺎ :إدارة اﻟﻣـ ـوارد واﻷﺻ ــول

اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬــﺎ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ،واﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻛﯾــﻒ واﻟــﺗﻌﻠم ،وز ــﺎدة اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ اﻹﺑداﻋ ــﺔ ،واﻟﻣﺷــﺎر ﺔ واﻻﺳــﺗﺧدام اﻷﻣﺛــﻞ ﻟﻬــذﻩ
اﻷﺻول .و ﻌــرف اﻟ ﺎﺣﺛــﺎن إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺄﻧﻬــﺎ :إدارة اﻟﻣـوارد واﻷﺻــول اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬــﺎ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ،واﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻛﯾــﻒ
واﻟﺗﻌﻠم ،وزﺎدة اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻹﺑداﻋ ﺔ ،واﻟﻣﺷﺎر ﺔ واﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛﻞ ﻟﻬذﻩ اﻷﺻول.

ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ:
ﺗﻛﻣــن ﻣﺷ ـ ﻠﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــد ﺗــواﻓر ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف
اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ ،ﻘﺻد اﻟﺗﺣﻘ ﻣن أﻧﻬﺎ ﺗﻬﺗم ﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻣورد أﺳﺎﺳﻲ ﻟزﺎدة اﻟﺗﻌﻠم ﻓﯾﻬــﺎ .وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل اﻹﺟﺎ ــﺔ ﻋــن
ﻣد ﺗواﻓر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ اﻟﺿرورﺔ ﻟﻌﻣﻠ ﺔ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،وﻣد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻷردﻧ ﺔ.

أﻫﻣ ﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﺑــدأ اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑــﺈدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺗـرة اﻷﺧﯾـرة ﺎﻋﺗ ﺎرﻫــﺎ اﻟﻣــورد اﻷﻛﺛــر أﻫﻣ ــﺔ ،و ﺳــﺑب ﻣــﺎ ﺗﺣﻘﻘــﻪ ﻣــن ﺛــروة وﺗﻣﯾﯾــز ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ
واﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻌرﻓﺔ ،ﻓ ﺎن ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺳﻠ ﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﺳــﯾن اﺳــﺗﻐﻼل
داﺋﻣـﺎ ﻟﻠــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ واﻟوﺻــول
اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺻورة ﻣﺛﺎﻟ ﺔ ،واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ .واﻟﺑﻧــوك اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ ــﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ﺗﺳــﻌﻰ ً

إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ،ﻓ ﺎن ﻻ ﺑد ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺎﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺿرورﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ
زﺎدة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﺑﻧــوك .وﻗــد اﻛﺗﺳــﺑت ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬــﺎ ﻣــن وﻧﻬــﺎ ﺗﺳــﺎﻋد ﻣﺗﺧــذ اﻟﻘـرار ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳـﺔ ﻓــﻲ رﻓــﻊ ﻣﺳــﺗو

أداﺋﻬم وﺗﻣﻧﺣﻬم ﻓرﺻﺔ اﻟﺗطو ر واﻷداء اﻟﻣﺑدع ،ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﺑ ﺎﻧﺎت واﻗﻌ ﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﺳ ﺎﺳﺎت ٕواﺟراءات ﺑﻧﺎءﻩ ،وﺗﺑﻧــﻲ

أﺳﺎﻟﯾب ﻋﻣﻞ ﺟدﯾدة ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋن ﻧﻣط ﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗﻘﻠﯾد  ،ﻟﻛون اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﻌﻠ م اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ﻣﻞ أﺣدﻫﻣﺎ اﻵﺧر.

أﻫداف اﻟدراﺳﺔ:
 -1ﻣﻌرﻓﺔ أﺛر ﺗواﻓر اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.
 -2ﻣﻌرﻓﺔ أﺛر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ.
 -3ﻣﻌرﻓﺔ أﺛر اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ.
 -4ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎد ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ.
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ﻓرﺿ ﺎت اﻟدراﺳﺔ:
ﺳﻌت اﻟدراﺳﺔ ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺎت اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:
أ -ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻠﻬ ﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ )إﻗﻠ م اﻟﺷﻣﺎل(.
ب -ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ )إﻗﻠ م اﻟﺷﻣﺎل(.
ج -ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻠﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ )إﻗﻠ م اﻟﺷﻣﺎل(.
د -ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎد ﺔ ) (Physical Environmentﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ )إﻗﻠ م اﻟﺷﻣﺎل(.

ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ.
ﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ )إﻗﻠ م اﻟﺷﻣﺎل( واﻹدارات اﻟﻣر زﺔ ﻟﻠﻣﺻــﺎرف )اﻧظــر ﻣﻠﺣـ ب(،

وﺗــم ﺟﻣــﻊ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت ﻣــن ﻣﺟﻣــوﻋﺗﯾن ﻣــن اﻟﻣــدﯾرن ،ﻣــن ﺧــﻼل ﻋﯾﻧــﺔ ﻗﺻــد ﺔ ﻣــن ﻣــدﯾر اﻹدارات اﻟﻣر ز ــﺔ ﻟﻠﻣﺻــﺎرف ﺷــﻣﻠت
ﻣدراء اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ،واﻟد ارﺳــﺎت واﻟﺗﺧطـ ط ،وأﻧظﻣــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،واﻟﺗــدرب ،واﻟﻌﻣﻠ ــﺎت ،وﺗــم أﺧــذ ﻋﯾﻧــﺔ ﻋﺷـواﺋ ﺔ ﻣــن ﻣــدﯾر

ـدﯾر ،و ﻠــﻎ ﻋــدد اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳــﺗردة واﻟﺻــﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾــﻞ ) ،(84أ ﺑﻧﺳـ ﺔ
ﻓروع )إﻗﻠ م اﻟﺷﻣﺎل( .و ﻠﻐت اﻟﻌﯾﻧــﺔ اﻟﻛﻠ ــﺔ ) (95ﻣـ ًا
) ،(% 88وﻫﻲ ﻧﺳ ﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋًﺎ ﻟﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾداﻧ ﺔ.

اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻷﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أﻫم ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ

ﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻ ﺔ واﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ ﻟﻣﻔردات ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺟدول رﻗم )(1

اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ
اﻟﺟﻧس

اﻟﻌﻣر
اﻟﻣؤﻫﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ

اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟوظ ﻔﻲ

ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة

اﻟﻣﺗﻐﯾر
ذ ور
إﻧﺎث
 30ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻗﻞ
 40-31ﺳﻧﺔ
 50-41ﺳﻧﺔ
51ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻛﺛر
دﺑﻠوم
ﺎﻟوروس
دراﺳﺎت ﻋﻠ ﺎ
ﻣدﯾر داﺋرة
ﻣدﯾر ﻓرع
رﺋ س ﻗﺳم
 5ﺳﻧوات ﻓﺄﻗﻞ
 10-6ﺳﻧﯾن
 15-11ﺳﻧﺔ
 16ﻓﺄﻛﺛر

اﻟﺗﻛرار
64
20
13
26
31
14
16
51
17
17
48
19
19
15
23
27
277

اﻟﻧﺳ ﺔ
%76
%24
%15
%32
%36
%17
%18
%62
%20
%20
%57
%23
%23
%18
%27
%32

أﺛر ﺗوﻓر اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ...

أ -اﻟﺟﻧس :ﺑﻠﻐت ﻧﺳ ﺔ اﻟذ ور ) (%76ﻣــن أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺑﻠﻐــت ﻧﺳـ ﺔ اﻹﻧــﺎث ) (%24ﻓﻘــط ،وﻫــذا ﺷــﯾر إﻟــﻰ
أن ﻧﺳ ﺔ اﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻹدارﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻻ ﺗزال ﻣﺗدﻧ ﺔ ،وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﻔ ﻣــﻊ اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ
ﺗﻣت ﻓﻲ اﻷردن واﻟﺗﻲ ﻐﻠب ﻓﯾﻬﺎ اﻟذ ور ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺎث.

ب -اﻟﻌﻣــر :ﻼﺣــظ أن اﻟﻧﺳـ ﺔ اﻟﻛﺑــر ﻣــن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻫــﻲ ﻣــن اﻟﻔﺋــﺔ اﻟﻌﻣر ــﺔ ) (50-41ﺳــﻧﺔ ،ﺣﯾــث ﺑﻠﻐــت ) ،(%31وأﻣــﺎ
اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﺔ ) (40ﺳﻧﺔ ﻓﻣﺎ دون ،ﻓﻬﻲ ﺑﻧﺳ ﺔ ) ،(%49ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣن ﻫم أﻋﻣﺎرﻫم ) (51ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻛﺛر ﻓﻘد ﺑﻠﻐــت اﻟﻧﺳـ ﺔ

ﺗﻣﺎﻣــﺎ ــﺎﻟﺗر ﯾز ﻋﻠــﻰ
) ،(%14ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗــدل ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻧﺳ ـ ﺔ اﻟﻛﺑــر ﻫ ـﻲ ﻣــن ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺷ ـ ﺎب ،وﻫــم اﻷﻛﺛــر اﻫ ً
اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﻌﻠم ،و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﺣﻘ ﺗﺣﺳﯾن أداء ﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم ،واﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ.

ج -اﻟﻣؤﻫـ ــﻞ اﻟﻌﻠﻣـ ــﻲ :ﺗﺷـ ــﯾر اﻟد ارﺳـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ أن أﻋﻠـ ــﻰ ﻧﺳ ـ ـ ﺔ ﻣـ ــن اﻟﻣـ ــدراء اﻟﻣ ﺣـ ــوﺛﯾن ﺑﻠﻐـ ــت ) (%62ﻣـ ــن ﺣﻣﻠـ ــﺔ درﺟـ ــﺔ
اﻟ ﺎﻟوروس ،ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺑﻠﻐــت ﻧﺳـ ﺔ ﺣﻣﻠــﺔ اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﻌﻠ ــﺎ وﺣﻣﻠــﺔ اﻟــدﺑﻠوم ) (%18) ،(%20ﻋﻠــﻰ اﻟﺗـواﻟﻲ ،وﻫــذا ﻌ ــس

اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺗﻔﻊ اﻟذ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻪ اﻟﻣدﯾرون ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ.

د -اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟوظ ﻔﻲ :ﺑﻠﻐت ﻧﺳ ﺔ ﻣن ﻫم ﺑوظ ﻔﺔ ﻣدﯾر ﻓرع أﻋﻠﻰ ﻧﺳ ﺔ ،ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ) ،(%57ﻓﻲ ﺣﯾن ﺟﺎءت ﻧﺳ ﺔ ﻣــن
ﻫم ﺑوظ ﻔﺔ ﻣدﯾر داﺋرة ورﺋ س ﻗﺳم ) ،(%20و) (%23ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.

ه -ﺳــﻧوات اﻟﺧﺑ ـرة :ﺑﻠﻐــت اﻟﻧﺳ ـ ﺔ ﻟﻣــن ﺧﺑ ـرﺗﻬم ) 16ﺳــﻧﺔ ﻓــﺄﻛﺛر(  ،%32ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﻣــن ﺧﺑ ـرﺗﻬم ﺑــﯾن ) (15-6ﻧﺳــﺑﺗﻬم

) ،(%45وﻣن ﻣﻠﻛون ﺧﺑرة أﻗﻞ ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻧﺳﺑﺗﻬم ) ،(%23وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌظم أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ
ﺗزد ﺳﻧﯾن ﺧﺑرﺗﻬم ﻋن ﺳت ﺳﻧوات و ﻧﺳ ﺔ ) ،(%77وﻫذا ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻣﻬم ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.

أداة اﻟﻘ ﺎس:
ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﻣﺻدر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺟﺎ ﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ،وﻗد ﺗﻛوﻧــت أداة

اﻟﻘ ﺎس ﻣن ﺟزأﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺎﻟﻣﻠﺣ  ،ﺣﯾث ﺣﺗو اﻟﺟزء اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺷﺧﺻـ ﺔ ﻷﻓـراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ ،وﻗــد ﺗﻛــون ﻣــن

ﺳـ ﻊ ﻓﻘـرات .و ﯾﺗــﺄﻟﻒ اﻟﺟــزء اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻣــن ) (30ﻓﻘـرة ﺗﻌ ــس ﻣــد ﺗــواﻓر اﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ .وﻗــد ﺗــم ﺗطــو ر

ـﺎء ﻋﻠــﻰ ﻣﻼﺣظــﺎﺗﻬم ،و ــذﻟك ﺗــم إﺟـراء د ارﺳــﺔ أوﻟ ــﺔ ) (Pilot Studyﺣﯾــث
اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ وﻋرﺿــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺗﺧﺻﺻــﯾن ،وﻋــدﻟت ﺑﻧـ ً
أﺻـ ﺣت أﻛﺛــر دﻗــﺔ وﺗﺣﻘ ًﻘـﺎ ﻷﻫــداف اﻟد ارﺳــﺔ .وﻗــد ﺗــم اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﺣﺳــﺎﺑ ﺔ اﻟﺗــﻲ دﻋﻣــت ﺎﻟﻧﺳــب اﻟﻣﺋو ــﺔ ﻣﻌــﺎﯾﯾر

أﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ .و ﺑــﯾن ﺟــدول ) (2اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﺣﺳــﺎﺑ ﺔ واﻟﺗﻔﺳــﯾر اﻟﻠﻔظــﻲ اﻟﻣـرﺗ ط ﺑﻬــﺎ ،ﺣﯾــث ﺗــم اﻟﺗﻘﺳـ م ﻟﺧﻣــس ﻓﺋــﺎت،
ﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗم اﻟﺗﻘﺳ م ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول.
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘ ﺎس ﻟ ﺎرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ ،وذﻟك ﻣن  ،5-1وﻗد أﺧذ اﻟﻣﺗوﺳط  ،3و ً
ً
اﻟﺟدول رﻗم )(2

ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ واﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻠﻔظﻲ اﻟذ أﻋطﻲ ﻟﻬﺎ
اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻠﻔظﻲ
ﺟدا
ﺿﻌﯾﻒ ً
ﺿﻌﯾﻒ
ﻣﺗوﺳط
ﻣرﺗﻔﻊ
ﺟدا
ﻣرﺗﻔﻊ ً

ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
1.0 - 1.5
1.51 - 2.5
2.51 - 3.5
3.51 - 4.5
4.51 - 5.0
اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟ ﺎﺣﺛﯾن.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ:
ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﺣزﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ) (SPSSﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ،ﺣﯾــث

اﺳﺗﺧدﻣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ ،وﻣﻧﻬﺎ:

أ -اﺧﺗ ــﺎر روﻧ ــﺎخ أﻟﻔــﺎ ﻟﻠﺛ ــﺎت ) (Cronbach-Alphaﻟﻼﺗﺳــﺎق اﻟــداﺧﻠﻲ ،وذﻟ ـك ﻟﻘ ــﺎس ﻣوﺛوﻗ ــﺔ أداة اﻟد ارﺳــﺔ .ﺣﯾــث
ﺎﻧت ﻗ ﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ).(0.842

ب -اﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ ﺎﻟﺗوزﻌﺎت اﻟﺗﻛرارﺔ ،واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋو ﺔ ،واﻟﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﺣﺳــﺎﺑ ﺔ ،واﻻﻧﺣـراف اﻟﻣﻌ ــﺎر  ،وذﻟــك ﻣــن
أﺟﻞ ﺗﺑو ب وﺗوﺿ ﺢ ﺟﻣ ﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟدراﺳﺔ ،وﻟﺑ ﺎن درﺟﺔ اﻷﻫﻣ ﺔ ﻟﻔﻘرات أداة اﻟدراﺳﺔ.

ج -ﻻﺧﺗ ــﺎر )ت( ) ،(T-Testواﺧﺗ ــﺎر ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﺗ ــﺎﯾن ) ،(ANOVAواﺳــﺗﺧدم ﻻﺧﺗ ــﺎر اﻟﻔرﺿ ـ ﺎت وﻟﻠﺣ ــم ﻋﻠــﻰ دﻻﻟــﺔ
اﻟﻔروق ،ﺗم اﻻﻟﺗزام ﻣﺳﺗو اﻟدﻻﻟﺔ ).(0.05

د -ارﺗ ــﺎ ﺑﯾرﺳــون ) (Pearson Correlationﻟﻠوﺻــول إﻟــﻰ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻻرﺗ ــﺎ ﺑــﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾ ـرات اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾ ـرات اﻟﺗﺎ ﻌــﺔ ﻣــن
ﺟﻬﺔ ،واﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗو اﻟدﻻﻟﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر ).(Zikmund, 2000

ﻣﺣددات اﻟدراﺳﺔ:
ﻋددا ﻣن اﻟﺻﻌو ﺎت ﺧﻼل ﻗ ﺎﻣﻬم ﺎﻟدراﺳﺔ ﻣﻧﻬﺎ :اﻋﺗﻣﺎد اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن ،و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد
واﺟﻪ اﻟ ﺎﺣﺛﺎن ً

ﻋﻠﻰ ﻣد ﺻــدﻗﻬم ﻓــﻲ اﻹﺟﺎ ــﺔ ﻋــن ﻓﻘـرات اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ .واﻗﺗﺻــﺎر اﻟد ارﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﻧــوك اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻗطــﺎع اﻟﺷــﻣﺎل،
وذﻟك ﻟﺿﯾ اﻟوﻗت ،و ﺳﺑب اﻟﻣﺣددات اﻟﺟﻐراﻓ ﺔ ﻟﺻﻌو ﺔ اﻟوﺻول ﻟﺟﻣ ﻊ اﻟﻔروع اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣﻧﺎط اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.

اﻹطﺎر اﻟﻧظر :
ﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ:
ظﻬر ﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وظ ﻔﺔ إدارﺔ ﻓﻲ ﺑدا ﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ،ﻣــن ﺧــﻼل ﺗطــو ر طــرق إﺑداﻋ ــﺔ ﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺗــﻲ

ﺗﺣﺻــﻞ ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ،ﻣــﺎ ﺗــم ﻓــﻲ ﺷــر ﺔ أﻧدرﺳــون اﻻﺳﺗﺷــﺎرﺔ ،و ﻣ ــن ﺗﻌر ــﻒ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺄﻧﻬــﺎ ﻋﻣﻠ ــﺔ ﻣﻧﻬﺟ ــﺔ ﻣﻧظﻣــﺔ

ﻟﻼﺳ ــﺗﺧدام اﻟﺧ ــﻼق ﻟﻠﻣﻌرﻓ ــﺔ ٕواﻧﺷ ــﺎﺋﻬﺎ )ﻧﺟ ــم .(2005 ،و ــذﻟك ﻣ ــن اﻟﻘ ــول ــﺄن إدارة اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ﻫ ــﻲ إدارة اﻟﻣـ ـوارد واﻷﺻ ــول
اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬــﺎ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ واﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻛﯾــﻒ واﻟــﺗﻌﻠم وز ــﺎدة اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ اﻹﺑداﻋ ــﺔ واﻟﻣﺷــﺎر ﺔ واﻻﺳــﺗﺧدام اﻷﻣﺛــﻞ ﻟﻬــذﻩ

اﻷﺻول )اﻟ طﺎﯾﻧﺔ ،اﻟﻣﺷﺎﻗ ﺔ.(2010 ،
ﻓواﺋد إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ :ﻣ ن ﺗﻠﺧ ص ﻓواﺋد إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ) :اﻟﺑ ﻼو (2007 ،
 -1ﺗﺣدﯾد اﻟﻔرص اﻹدارﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ.
 -2ﻓﻬم ﻔ ﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ.
 -3ﺗدﻋ م اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹدارﺔ اﻟﻣﺗﻣر زة ﺣول اﻟﻣﻌرﻓﺔ.
 -4ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗواﻓ ﺑﯾن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻧ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ.
 -5اﻟﻔﻬم اﻟﻛﺎﻣﻞ ﻟﻼﺛﺎر اﻟﻣﻣ ﻧﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟطﺑ ﻌﻲ.
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أﺛر ﺗوﻓر اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ...

اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ:
اﻫــﺗم اﻟﻣﻌﻧﯾــون ﺑــﺈدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺑﺗﺣدﯾــد ﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎﺗﻬﺎ ،ﻣــن ﺧــﻼل اﻻﻫﺗﻣــﺎم ــﺎﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ) (Infrastructureاﻟﺿــرورﺔ

ﻟﻺدارة اﻟﺳﻠ ﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓــﺔ .وﻣــن ﺧــﻼل اﻷدﺑ ــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ ،ﺑــرز ﻋــدد ﻣــن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﯾن اﻟــذﯾن ﺣــﺎوﻟوا ﺗﺣدﯾــد ﻣــﺎ ﺗﺷــﻣﻠﻪ ﻫــذﻩ
اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت أﻣﺛﺎل ) ،(Jennex & Olfman, 2004ﺣﯾث أﻛدا ﻋﻠــﻰ ﺿــرورة وﺟــود ﺑﻧ ــﺔ ﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﺑﻧــﺎء إدارة ﻣﻌرﻓ ــﺔ ﻧﺎﺟﺣــﺔ،
وﻣــن أﻫــم ﻣــﺎ ر ـ از ﻋﻠ ــﺔ ﻫــو وﺟــود ﺑﻧ ــﺔ ﺗﻘﻧ ــﺔ ٕواﺿــﺎﻓﺔ ﻣﻬــﺎرات إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻬــﺎرات اﻟــدﻋم اﻟﺗﻛﻧوﻟــوﺟﻲٕ ،واﯾﺟــﺎد ﺗﻛﺎﻣــﻞ
ﻘواﻋد اﻟﺑ ﺎﻧﺎت ،وﻫ ﻞ ﻣﻌرﻓﻲ واﺳﻊ ،واﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻧظﻣ ﺔ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗواﻓر اﻟﺳﺑﻞ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ.

أﻣﺎ ) (Barna, 2003ﻓﻘد ر ز ﻋﻠﻰ ﺧﻠ وﺗﺷﺟ ﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﺎﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،ﻣــن ﺧــﻼل إﯾﺟــﺎد ﻫ ــﻞ ﺗﻧظ ﻣــﻲ ﺳــﻣﺢ ﺑﺗ ــﺎدل

اﻟﻣﻌــﺎرف ﺧﻼﻟــﻪ و ــدﻋم ﻣــن اﻹدارة اﻟﻌﻠ ــﺎ ،ﺑﯾﻧﻣــﺎ أﻛــد ) (Davenport, & Beers, 1998و) (Cross, 2000ﻋﻠــﻰ إﯾﺟــﺎد ﻫ ــﻞ

ﻣﻌرﻓــﻲ ﻣــرن ،وﺗـواﻓر ﻧظــﺎم اﺗﺻــﺎﻻت واﺿــﺢ وﺳــﻬﻞ اﻻﺳــﺗﺧدام ،ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗر ﯾــز ﻋﻠــﻰ إﯾﺟــﺎد ﺑﻧ ــﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺔ ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺧــزن

وﺗوزﻊ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣوﺟودة واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﺄﻓﺿﻞ اﻟطراﺋ ٕ ،واﯾﺟﺎد ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻد ﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻬﻞ اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.

ﻣﻣـ ــﺎ ﺳـ ــﺑ ﯾﺗﺑـ ــﯾن ﺿـ ــرورة اﻻﺗﻔـ ــﺎق ﻋﻠـ ــﻰ ﺗ ـ ـواﻓر اﻟﺑﻧ ـ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ـ ــﺔ ﻟﻧﺟـ ــﺎح إدارة اﻟﻣﻌرﻓـ ــﺔٕ ،وان ـ ــﺎن ـ ــﻞ ﻣـ ــن اﻟ ـ ــﺎﺣﺛﯾن
واﻟﻣﺗﺧﺻﺻـ ــﯾن ﺣـ ــدودﻫﺎ طر ﻘـ ــﺔ أو ﺄﺳـ ــﻠوب ﻗـ ــد ﯾﺧﺗﻠـ ــﻒ ﻋـ ــن اﻵﺧـ ــر ،وﻟﻛـ ــن ﯾوﺟـ ــد اﺗﻔـ ــﺎق ﺑﯾـ ــﻧﻬم ﺣـ ــول أﻫـ ــم ﻫـ ــذﻩ اﻟﺑﻧـ ــﻰ،
) (Fernandez, & Others. 2004و ) (Dyer & Donough, 2001ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ :ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻘـ م واﻻﻓﺗ ارﺿــﺎت واﻟﻣﻌﺗﻘــدات واﻟﻣﻔــﺎﻫ م واﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﺷــﺎرك ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠون داﺧــﻞ

اﻟﻣﻧظﻣــﺔ وﺗﺣ ــم ﺳــﻠو ﺎﺗﻬم (Harvey, Brown, 2001) .و) ،(Cummings & Worley, 2005وﻫــﻲ ﻣﻬﻣــﺔ ﻹدارة

اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﺣﯾث أظﻬر ﻣﺳﺢ ﻟﺷر ﺎت أﻣر ﺔ ﺣول ﻣﻣﺎرﺳﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻫم اﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎﺑﻬﻬﺎ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد

اﻟوﻗت ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ،وﻣد ﻓﻬم إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣــن ﻗــﺑﻠﻬم ،واﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــﺎر ﺔ ﺎﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،واﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﻗ ــﺎس اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ﻣــن
إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷر ﺔ ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ ).(Konopaske & Ivancevich, 2004
أﻣﺎ اﻷ ﻌﺎد اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ ﻓﺗﺷﻣﻞ ﻋدة أ ﻌﺎد ﻣﻧﻬﺎ:
أ -ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ واﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﯾﻬﺎ.
ب -ﺗواﻓر إدارة ﻋﻠ ﺎ ﻣﻘﺗﻧﻌﺔ ﺄﻫﻣ ﺔ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وداﻋﻣﺔ ﻟﻬﺎ.
ج -ﺗﺣدﯾد أﻫداف واﺿﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﻬﺎ و ﺎن ﻔ ﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ.
د -ﺗﻘد م اﻟﺣواﻓز ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن أﺟﻞ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وﺗ ﺎدﻟﻬﺎ.
اﻟﻬ ــﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ :ﻫــو اﻟﺷ ـ ﻞ اﻟــذ

ﻌ ــس اﻟوظــﺎﺋﻒ واﻷﻧﺷــطﺔ ﻣوزﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗو ﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،و ﺣــدد اﻟوﺣــدات

اﻹدار ــﺔ وارﺗ ﺎطﻬــﺎ ﺎﻟوﺣــدات اﻹدار ــﺔ اﻷﺧــر  ،ﻓﻬــو ﻣﺛــﻞ اﻟﺑﻧ ــﺎن اﻟــذ ﯾﺑــﯾن ﺷ ـ ﻞ ﺗر ﯾ ــﺔ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ اﻟرﺳــﻣﻲ ،و ﻌﺑــر ﻋــن

ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻣ ــن أن ﺗﻣــﺎرس) ،(Buchanan & Huczynski, 2004و وﺿــﻊ ﻫ ــﻞ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻟﺗﻘﺳـ م اﻷﻧﺷــطﺔ

وﺗوزﻌﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟوﺣــدات اﻟﻔرﻋ ــﺔ ،وﻟﻠﺗﻧﺳــﯾ واﻟﺳـ طرة ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻷﻧﺷــطﺔ ،و ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾـ اﻷﻫــداف ،وﻫــو ﻣﻬــم ﻷﻧــﻪ ﯾــؤﺛر ﻓــﻲ
اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ واﻟﺗﻧﺳﯾ اﻟذ ﯾرط اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟ ﺷرﺔ واﻟﻣﻬﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز اﻷﻫداف.
أﻣﺎ اﻷ ﻌﺎد اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﺗﺻﻣ م ﻫ ﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﺗﺷﻣﻞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ.(Odeh, 2004) :
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

أ -اﻟﺗﺧﺻ ــص (Specialization) :ﺗﺧﺻ ــص ﻋ ـ ٍ
ـﺎل وﺗﻘﺳـ ـ م اﻟوظ ــﺎﺋﻒ إﻟ ــﻰ ﻣﺟ ــﺎﻻت أﺻ ــﻐر ﻟﻠﻌﻣ ــﻞ ،أو اﻟﻣﺳ ــﺋوﻟ ﺎت،
وزﺎدة اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺋوﻟ ﺎت ﻟﻛﻞ ﻓرد ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.

ب -اﻟﻬرﻣ ﺔ (Hierarchy):ﺗواﻓر اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧ ﺳط ،وﻋدد اﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻹدارﺔ اﻷﻗﻞ ،وﻣد إﺷراف واﺳﻊ.
ـﺎدا ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺑ ـرات اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ،أو
ج -اﻟﺗﺟﻣ ــﻊ ) (Groupingوﺿــﻊ اﻟوظــﺎﺋﻒ واﻟــدواﺋر ﻋﻠــﻰ ﺷ ـ ﻞ ﻣﺟﻣوﻋــﺎت ،اﻋﺗﻣـ ً
اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎر ﺔ أو اﻟﺗﻘﺳ م ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺎط اﻟﺟﻐراﻓ ﺔ.
د -اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ) (Integratingاﺳﺗﺧدام آﻟ ﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗرط ﺑﯾن اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
ه -اﻟرﻗﺎ ــﺔ ) (Controlﯾــﻒ ﺳــﺗد م اﻹدارة اﻟﺳ ـ طرة ﻹﻧﻬــﺎء اﻟﻌﻣــﻞ ،ﻫــﻞ ﺳــﺗﻛون ﻣر ز ــﺔ أم ﯾــﺗم اﻟﺗﻔــو ض ﻟﻠﻘ ـرار ،وﻫــﻞ
ﻫﻧﺎك ﺻ ﻐﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘواﻧﯾن ﻷﻏراض اﻟﺳ طرة ،وﻣﺎ ﻫﻲ درﺟﺔ اﻹﺷراف اﻟﻣﺗ ﻌﺔ.

و ﻣ ن إﯾﺟﺎد دواﺋر ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺿﻣن اﻟﻬ ﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ دﻋم اﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ )ﺗوﻓﯾ  ،(2004 ،وﻫﻲ:
أ -إﯾﺟﺎد داﺋـرة ﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ﺑــﺈدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﯾﺗ أرﺳــﻬﺎ ﻣﺳــﺋول إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ) ،(Chief Knowledge Officerﺣﯾــث ــون
ﻫذا اﻟﺷﺧص ﻣﺳﺋوﻻً ﻋن ﺟﻬود إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ.

ب -ﺗ ـواﻓر داﺋـ ـرة اﻟ ﺣــث واﻟﺗطــو ر ) ،(R&Dوﻣ ﺗ ــﺔ ﻣؤﺳﺳـ ـ ﺔ ) ،(Corporate Libraryﺣﯾــث ﺗﻛ ــون داﺋــرة اﻟ ﺣ ــث
واﻟﺗطــو ر داﻋﻣــﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺣــول آﺧــر اﻟﺗطــورات وﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ،ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺗــدﻋم اﻟﻣ ﺗ ــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـ ﺔ وﺣــدات اﻷﻋﻣــﺎل
ﺑﺗﻘد م اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎرﺧ ﺔ ﺣول اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ﻟﻬﺎ.

اﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت :ﻣــن ﺧــﻼل ﺗ ـواﻓر اﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،ﺳــﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾــذ إدارة ﻣﻌرﻓ ــﺔ

ﻧﺎﺟﺣﺔ ،ﺣﯾث ﺗﺷﻣﻞ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻠﺑ ﺎﻧﺎت وﺧزﻧﻬﺎ ،واﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻧﻘــﻞ وﻧﺷــر اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣــوظﻔﯾن
ﺳﻬوﻟﺔ ،و ذﻟك اﺳﺗﺧدام ﻗواﻋد اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت وﻣﺳــﺗودﻋﺎت اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻹدار ــﺔ ،(Fernandez, & Others 2004) ،وﻫــذا
ﻠــﻪ ﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت وﺧزﻧﻬــﺎ وﻧﺷــرﻫﺎ ﺳــﻬوﻟﺔ ﺑــﯾن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ،واﻟ ـ ﻌض ﯾــرط إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت

وﺗطورﻫﺎ ،ﻓﻌﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺟد ﻓﻲ اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻋم واﻷﺳﻠوب اﻷﻓﺿﻞ ﻓﻲ ﺗـواﻓر وﺗوز ــﻊ اﻟﻣﻌــﺎرف،

واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻔﺎءة ،ﺑ ﺎﻧﺎت وﻣﻌﺎرف ﻣ ن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﺳﻬوﻟﺔ) ،ﻧﺟم ،(2004 ،و ﻣ ــن
ﻗ ﺎس اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻷ ﻌﺎد اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:
أ -ﻋدد اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳو ﺔ اﻟﻣﺗواﻓرة واﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن.
ب -ﻋدد ﻗواﻋد اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗواﻓرة.
ج -ﻋدد اﻟﺑراﻣﺞ وأﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗواﻓرة.
د -ﻋدد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم )أو ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم( ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.
و ﺟ ــب اﻟﺗﺄﻛﯾ ــد ﻋﻠ ــﻰ اﻷ ﻌ ــﺎد اﻟﻣﻬﻣ ــﺔ ﻟﻠﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت اﻟﺿ ــرورﺔ ﻟ ــﻺدارة اﻟﺳ ــﻠ ﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓ ــﺔ ،وأﻣ ــﺎ

ﺧﺻــﺎﺋص ﻫــذﻩ اﻷ ﻌــﺎد ﻓﺗﺷــﻣﻞ ﺳــﻬوﻟﺔ اﻟوﺻــول إﻟــﻰ اﻟﻣﻌــﺎرف ) ،(Reachواﻟﺗــﻲ ﺗﺧــص اﻟــرط واﻟــدﺧول إﻟــﻰ ﻗواﻋــد اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت

وﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗواﻓرة ﺎﻟﻣﻧظﻣﺔٕ ،واﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ) ،(Accessﺄ طرﻘﺔ ،وﻣن ﻗﺑﻞ أ ﻓرد ﯾرﻏب ﺑذﻟك.

و ذﻟك اﻟﻌﻣ ) (Depthاﻟــذ ﯾر ــز ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻔﺎﺻــﯾﻞ و ﻣ ــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﻣﻌــﺎرف اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﺑﺟﻣ ــﻊ ﻣواﻗﻌﻬــﺎ،

واﻟﺗــﻲ ﻣ ــن اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻔﺎﻋﻠ ــﺔ واﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻣــن اﻟﺟﻣ ــﻊ ،ــﻞ ﺣﺳــب ﺣﺎﺟﺗــﻪ ،و ــذﻟك اﻹﻏﻧــﺎء ) (Richnessﺣﯾــث
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أﺛر ﺗوﻓر اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ...

ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘد م اﻟدور اﻟﻣﺗﻌدد ،وﺗﻘد م اﻟﺗﻐذ ﺔ اﻟﻣرﺗدة ﺳرﻋﺔٕ ،واﯾﺟﺎد ﻟﻐﺔ ﻣﺷﺗر ﺔ ،واﻻﺳﺗﻔﺎدة أو اﻟــﺗﻌﻠم ﻣــن اﻟــدروس

اﻟﺳـــﺎ ﻘﺔ واﻛﺗﺳ ــﺎب اﻟﺧﺑ ـ ـرات ﻣـ ــن ﺧـــﻼل ذﻟـ ــك ،وأﺧﯾ ـ ـ ار اﻟﺗﻛﺗـ ــﻞ ) (Aggregationوﻫـ ــو اﻟﻘـ ــدرة ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺧـ ــزن واﻟﻣﻌﺎﻟﺟـ ــﺔ اﻟﺳـ ــرﻌﺔ

ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾ ﻫذﻩ اﻷ ﻌﺎد ﻣ ن ﺗﺣﻘﯾ إدارة ﻣﻌرﻓ ﺔ ﺳﻠ ﻣﺔ ،واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺄﻓﺿﻞ اﻟطراﺋ ).(Yogesh, 2005

اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺎد ــﺔ :ﺗﺷــﻣﻞ اﻟﺗﺻــﻣ م ﻟﻠﻣ ــﺎﻧﻲ ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﻣوﻗــﻊ ،واﻟﺣﺟــم وﻧــوع اﻟﻣ ﺎﺗــب ،وﻏــرف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺎت وﻏﯾرﻫــﺎ ،و ــﻞ

ﻫذا ﺳﺎﻋد و ﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﯾﺟــﺎد اﻟﻔــرص ﻟﺗ ــﺎدل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻟﻣﺷــﺎر ﺔ ﻓﯾﻬــﺎ ﺑــﯾن اﻷﻓـراد ،وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺎﻷ ﻌــﺎد اﻟﺗﺎﻟ ــﺔ:

)أ( ﺗواﻓر ﻣ ﺎﺗب ﻣﻔﺗوﺣــﺔ) .ب( ﺗــواﻓر ﻣﺳــﺎﺣﺎت ﻟﺗﻼﻗـﻲ اﻷﻓـراد) .ج( ﺗــواﻓر ﻣ ﺎﺗــب ﻟﻔــرق اﻟﻌﻣــﻞ .وﻫــذا ﯾــوﻓر اﻟﻔــرص ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﯾن
ﻟﺗﻘــد م اﻷﻓ ــﺎر واﻟﻣﺷــﺎر ﺔ ﻓﯾﻬــﺎ ،ﻓــﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣــن اﻟﻣﻌــﺎرف ﯾــﺗم ﺗــداوﻟﻬﺎ ﺑــﯾن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺧــﻼل اﻟﻣﺣﺎدﺛــﺎت ﻏﯾــر اﻟرﺳــﻣ ﺔ ،وﻫــذا ﺳــﻬﻞ

ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻟد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،واﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﺗﺧﺻص ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺧﺎﺻــﺔ ﻟﺗﻼﻗــﻲ ﻋﺎﻣﻠﯾﻬــﺎ ﻌﺿــﻬم ﻣــﻊ ﻌــض ﻣــن
أﺟﻞ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ ،وﺗ ﺎدل اﻵراء واﻷﻓ ــﺎر طــرق ﻏﯾــر رﺳــﻣ ﺔ ﺗﺷــﺟﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗ ــﺎدل واﻟﻧﻘــﺎش واﻟوﺻــول إﻟــﻰ أﻓ ــﺎر إﺑداﻋ ــﺔ ﺗﺳــﺗﺛﻣر

ﻓــﻲ ﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ .(Fernandez & Others, 2004) .وﻣﻣــﺎ ﺳــﺑ ﯾــر اﻟ ﺎﺣﺛـﺎن أن اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟراﻏ ــﺔ ﻓــﻲ إﯾﺟــﺎد إدارة

آﻧﻔـﺎ ،واﻻﻫﺗﻣــﺎم ــﺎﻹﻓراد واﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ،وﻫــذا
ﻣﻌرﻓ ﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ،ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻹﻧﺟﺎﺣﻬــﺎ ﺑﺟﻣ ــﻊ ﻋﻧﺎﺻــرﻫﺎ اﻟﻣــذ ورة ً

ﯾﺗطﻠب ﺑﻧﺎء وﺗطو ر ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ.

اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ:
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌر ﺔ:
دراﺳﺔ )اﻟﻣدان وﻣوﺳﻰ .(2010 ،وﻫدﻓت إﻟﻰ ﻗ ﺎس أﺛر ﻋواﻣﻞ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن وﺟﻬــﺔ

ﻧظــر اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬــﺎ ،واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ )ﻧظــم اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،اﻟﻬ ــﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ،أﻧظﻣــﺔ اﻟﺣ ـواﻓز ،اﻟﻌﻣﻠ ــﺎت ،اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ،واﻟﻘ ــﺎدة(
ﺑﻬــدف وﺻــﻒ وﺗﺣﻠﯾــﻞ واﻗــﻊ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ .وﺗوﺻــﻠت اﻟد ارﺳــﺔ إﻟــﻰ وﺟــود أﺛــر ذ دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻟﻌواﻣــﻞ

ـﺄﺛﯾر ﻣــن ﺑــﯾن اﻟﻌواﻣــﻞ
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻘ ﺎدة ﺎﻧــت اﻟﻌﺎﻣــﻞ اﻷﻛﺛــر ﺗـ ًا
اﻷﺧر ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ.
دراﺳـــﺔ )اﻟﻌﻣـــر  .(2004 ،وﻫــدﻓت إﻟــﻰ إﺟ ـراء د ارﺳــﺔ ﻟﺑ ــﺎن ﻣــد اﻻﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﺷــﺗرك ﺑــﯾن ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ٕوادارة

اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾـ ﻗ ﻣــﺔ ﻋﺎﻟ ـﺔ ﻷﻋﻣــﺎل اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ ،و ــذﻟك ﺗﺣدﯾــد طﺑ ﻌــﺔ اﻻرﺗ ــﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ و ــﯾن ﻗ ﻣــﺔ اﻷﻋﻣــﺎل
اﻟﻌﺎﻟ ﺔ ،وﺗﺣدﯾد ﻣد اﻟﺗ ﺎﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺧــص اﺳــﺗﺧدام ﺧﺻــﺎﺋص ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ٕوادارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﻗ ﻣــﺔ

اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎﻟ ﺔ .وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ ﻟوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻗو ﺔ ﺑﯾن ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﻘ ﻣــﺔ اﻟﻌﺎﻟ ــﺔ ﻟﻸﻋﻣــﺎل ،وأن ﻫﻧــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ ﻗو ــﺔ

ﺑــﯾن اﻻﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﺷــﺗرك ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﻘ ﻣــﺔ اﻟﻌﺎﻟ ــﺔ ﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺑﻧــوك ،ﻣــﺎ ﺑﯾﻧــت اﻟد ارﺳــﺔ وﺟــود ﺗــﺄﺛﯾر
ﻣﻌﻧو ﻣ ﺎﺷر وﻗو ﻓﻲ اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟ ﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
دراﺳـــﺔ )اﻟﻌز ـــﻲ .(2009 ،وﻫــدﻓت إﻟــﻰ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وأﺛرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻻﺑﺗﻛــﺎرات اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ ﻓــﻲ ﻗطــﺎع
اﻻﺗﺻــﺎﻻت اﻟﺟ ازﺋــر  ،و ﻔ ــﺔ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﻣﯾ ـزة ﺗﻧﺎﻓﺳ ـ ﺔ ــﺎﻟﺗر ﯾز ﻋﻠــﻰ ﻋﻧﺎﺻــر إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟوﺻــول إﻟــﻰ

أﺳــﺎﻟﯾب وطــرق ﻋﻠﻣ ــﺔ ﺗﺳــﺎﻋد ﺷــر ﺎت اﻻﺗﺻــﺎل اﻟﺧدﻣ ــﺔ ﻣــن اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻋــن طر ـ ﺗﺣﺳــﯾن اﻻﺑﺗﻛــﺎرات

اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ .وﺗوﺻــﻠت اﻟد ارﺳــﺔ إﻟــﻰ وﺟــود ﺗــﺄﺛﯾر إﯾﺟــﺎﺑﻲ ﺑــﯾن إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻻﺑﺗﻛــﺎرات ،و ــﺎن ﻣﺗﻐﯾــر ﻓر ـ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻷﻛﺛــر
ﺗﺄﺛﯾر.
ﺗﺄﺛﯾر ،وﻣﺗﻐﯾر ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻗﻞ ًا
ًا
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

اﻟدراﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑ ﺔ:
دراﺳــﺔ ) ،(Maryan & Timothy & Dorothy, 2006وﻫــدﻓت إﻟــﻲ ﺑ ــﺎن أﺛــر ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻣﺎرﺳــﺎت

إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،ﺣﯾــث اﺳــﺗﺧدﻣت د ارﺳــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺷــر ﺔ ﺧــدﻣﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗ ــﺔ ﻋﺎﻟﻣ ــﺔ وﻫــﻲ ﻣﺳــﺋوﻟﺔ ﻋــن ﺗﻘــد م وﺗﺳــو

أﻧظﻣــﺔ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت واﺳﺗﺷﺎرات ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺔ ،اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻘﺎ ﻼت ﺷ ﻪ اﻟﻣﻬ ﻠﺔ ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑ ﺎﻧــﺎت وﺗﻘــﺎرر ﺗﺑــت ﻣــن ﻗﺑــﻞ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن،
ﺗوﺻﻠت اﻟد ارﺳــﺔ إﻟــﻰ أن ﻋﻼﻗــﺔ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﺑــﺈدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣﻌﻘــدة ﺟـ ًـدا،ﻻ ﺗﺷــﻣﻞ اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻓــﻲ ﺳــﻠو ﺎت اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻣﺷــﺎر ﺔ
ﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ ،واﻟ ﺣث ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻘط ،وﻟﻛن ﺎﺧﺗ ﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ ،و ﻧﺷوء إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﺎرﺗﺣﺎﻟﻬﺎ أو ﻧﺷرﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻣﻧظﻣﺎت.
دراﺳﺔ ) ،(Lakshman, 2005وﻫدﻓت إﻟﻰ إﺑراز دور اﻟﻘ ﺎدة اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ ،واﻟﺗر ﯾز ﺷ ﻞ أﺳﺎﺳــﻲ ﻋﻠــﻰ دورﻫــﺎ ﻓــﻲ إدارة

اﻟﺗﻐﯾﯾـر ،ﺣﯾــث ﺷــرﺣت اﻟد ارﺳــﺔ دور اﻟﻘــﺎدة اﻟﺗﻧﻔﯾــذﯾﯾن ﻓــﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،وﺷــﻣﻠت اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﻘــﺎدة اﻟﺗﻧﻔﯾــذﯾﯾن ﻓــﻲ ) (500ﺷــر ﺔ
ﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﺷر ﺔ ﺟﻧرال إﻟﻛﺗرك ،واﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ ذﻟك أﺳــﻠو ﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ واﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ .وأظﻬــرت اﻟد ارﺳــﺔ أن اﻟﻘــﺎدة اﻟﻔــﺎﻋﻠﯾن ﻟﻬــم اﻟــدور
اﻷﻛﺑــر ﻓــﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،ﻣــن ﺧــﻼل اﺳــﺗﺣداث ﺑ ـراﻣﺞ ﻟﻧﻘــﻞ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟداﺧﻠ ــﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ــﺔٕ ،واﻧﺷــﺎء ﻣﺟﻣوﻋــﺎت ﻟﻠــﺗﻌﻠم ،و ــذﻟك
أﻫﻣ ﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻬ ﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ.

دراﺳــﺔ ) ،(Zárraga & Déniz, 2004وﻫــدﻓت إﻟــﻰ ﺗﺣدﯾــد ﺑﯾﺋــﺔ أﺻــﺣﺎب اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﺻــر اﻟﺣــدﯾث
ﻟﻠﻣﻌرﻓــﺔ ،ودرﺟــﺔ ﺗــﺄﺛﯾر ﻫ ــﻞ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ذﻟ ــك ،و ﯾــﻒ ﺣﻔــز ﻋﻠ ــﻰ ﺗﺣﻠﯾــﻞ ﺑﯾﺋــﺔ أﺻ ــﺣﺎب اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ ،ودرﺟــﺔ اﻟﻣﺳ ــﺋوﻟ ﺔ

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ،اﺳﺗﺧدم اﻟ ﺎﺣث اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﺗﻛوﻧت اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﻣــن ) (470ﻓرﻋـﺎً ﻓــﻲ أﺳـ ﺎﻧ ﺎ ﻣــن ﻣﻧظﻣــﺎت ﻋﺎﻟﻣ ــﺔ.

وﻗــد أظﻬــرت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ وﺟــود ﺗــﺄﺛﯾر إﯾﺟــﺎﺑﻲ ﻗــو ﺑــﯾن وﺟــود ﻣــدﯾر إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،واﻟﺟﻬــود واﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻــﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ ﺑﯾﺋــﺔ
أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ ،ووﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ﻗو ــﺔ ﺑــﯾن ﻣﺷــﺎر ﺔ ﺟﻣ ــﻊ ﻣﺳــﺗو ﺎت اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘـرار اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ،

واﻟﺟﻬود اﻟﻣ رﺳﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺑﯾﺋﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ.
دراﺳــﺔ ) ،(Leach & Others, 2003وﻫــدف اﻟ ﺎﺣــث إﻟــﻲ ﺑ ــﺎن اﻷﺛــر اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﻣــن ﺗﻣ ــﯾن اﻟﻣــوظﻔﯾن ﻣــن ﻣﻌـرﻓﺗﻬم

ـﺎدا ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﻧ ــﺎت اﺳــﺗﺧراج اﻟﻣﻌرﻓــﺔ
اﻟوظ ﻔ ﺔ .وﻗد ﻗﺎم اﻟ ﺎﺣث ﺑﺈﺟراء د ارﺳــﺗﯾن :اﻷوﻟــﻰ ﻟﺗطــو ر ﻣﻘ ــﺎس ﻟﻠﻣﻌرﻓــﺔ اﻟوظ ﻔ ــﺔ ،اﻋﺗﻣـ ً
ﻻﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــﻞ ،واﻟﺛﺎﻧ ــﺔ اﺳــﺗﺧدﻣت ذﻟــك اﻟﻣﻘ ــﺎس ﻻﺧﺗ ــﺎر ﺗــﺄﺛﯾر ﻣ ــﺎدرات اﻟﺗﻣ ــﯾن اﻟﻧــﺎﺟﺢ ﻓــﻲ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟوظ ﻔ ــﺔ،

وﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻣــﻊ اﻟﺛﻘــﺔ ﺎﻟــذات واﻟﺗﺣﻔﯾــز واﻟﺗــوﺗر واﻟرﺿــﺎ اﻟــوظ ﻔﻲ ،وﻗــد أﺟر ــت اﻟد ارﺳــﺔ طر ﻘــﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺑرطﺎﻧ ـﺎ ﻋﻠــﻰ
) (450ﻣوظﻔـﺎً ﻓــﻲ ﺷــر ﺔ ﻟﻠﺻــﻠب .وﺧﻠﺻــت اﻟد ارﺳــﺔ إﻟــﻰ أن ﻣ ــﺎدرة اﻟﺗﻣ ــﯾن ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ اﻛﺗﺳــﺎب اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،وﻗــد اﻋﺗﺑــرت اﻟﻣﻌرﻓــﺔ

ﻣﺗﻐﯾر أﺳﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟوظ ﻔ ــﺔ ،و ﺳــﺎﻫم ــﻞ ﻣــن اﻟﺗﺣﻔﯾــز واﻟرﺿــﺎ اﻟــوظ ﻔﻲ ،واﻷداء اﻟﺟﯾــد ،ووﺿــوح اﻷﻫــداف ﻓــﻲ ز ــﺎدة

اﻟﻣﻌرﻓﺔ.
دراﺳــﺔ ) ،(Cross, 2000وﻫــدﻓت اﻟد ارﺳــﺔ إﻟــﻲ ﺑ ــﺎن أﺛــر ﺑﻧــﺎء ذاﻛ ـرة ﺗﻧظ ﻣ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﺳــﯾن اﻷداء اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ،ﺣﯾــث
ﻔﺗــرض اﻟ ﺎﺣــث أن إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻟــن ﺗﺣﺳــن أداء اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ ﻻﻛﺗﺳــﺎب واﻟﻣﺷــﺎر ﺔ ﺎﻟــدروس اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﺔ ﻣــن

اﻟﺧﺑـرات ،ﺑــﻞ ﻔﺗــرض ﺗﺣﺳــن إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻷداء اﻷﻋﻣــﺎل ﻣــن ﺧــﻼل ﺧﻠـ اﻟـذاﻛرة اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ ،و ﻔﺗــرض اﻟ ﺎﺣــث أن اﺳــﺗﺧدام
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ واﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ اﻟدروس اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ﯾﺗطﻠب ﺧﻠ اﻟذاﻛرة اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ.
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أﺛر ﺗوﻓر اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ...

ﺧﻼﺻﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ:
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﯾﺗﺑﯾن اﻫﺗﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﺑﺈدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻣن أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﺗــﻲ

ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن أﻫم ﺟواﻧب اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺳﻠو ﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
واﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ،و ذﻟك إﯾﺟﺎد اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬﻞ ﺗﻧﻔﯾذ إدارة ﻣﻌرﻓ ﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ،
واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻞ ﻗواﻋد وﻣﺳﺗودﻋﺎت ﻣﻌرﻓ ﺔٕ ،واﯾﺟــﺎد وﺳــﺎﺋﻞ اﺗﺻــﺎل ﺗﺳــﻬﻞ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟوﺻــول إﻟــﻰ اﻟﻣﻌــﺎرف اﻟﻼزﻣــﺔ ﺳــﻬوﻟﺔ ﻣـﺎ ﻫــﻲ ﻓــﻲ

د ارﺳــﺔ )اﻟﻌﻣــر  ،(2004 ،ﺣﯾــث إن ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ر ــزت ﻋﻠــﻰ أﺛــر اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻋﻠــﻰ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔٕ ،واﺑـراز أﻫﻣ ــﺔ ﻗــﺎدة إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ
إﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ،و ذﻟك أﻫﻣ ﺔ اﻟدﻋم ﻣن اﻹدارة اﻟﻌﻠ ﺎ ،وﻫذا ﻣﺎ ﻌزز أﻫﻣ ﺔ اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﺿرورﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ.

ﻣﺎ اﺗﻔﻘت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ) (lakshman, 2005اﻟﺗﻲ أﺑــرزت أﻫﻣ ــﺔ اﻟﻘ ــﺎدة اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ،وﺿــرورة ﺗــواﻓر ﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت
ـﺎدا ﻟﻠﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻹدارة
ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺔ وﻫ ﻠ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ إدارة ﻣﻌرﻓ ﺔ ﻧﺎﺟﺣــﺔ وﺟﻣ ﻌﻬــﺎ ﺗﻣﺛــﻞ أ ﻌـ ً

اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،واﻟﺗــﻲ ﺗــم ﺗﻧﺎوﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺻــﻣ م اﻟ ﺣــث .ﺑﯾﻧﻣــﺎ ر ــزت د ارﺳــﺔ ) (Zarraga & Deniz, 2004ﻋﻠ ـﻰ أﻫﻣ ــﺔ ﺗــواﻓر ﻫ ــﻞ
ﻣﻧظﻣﻲٕ ،واﯾﺟﺎد ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺎد ﺔ ﺗﺗﺻﻒ ﻘﻠﺔ اﻟﻌواﺋ  ،و ذﻟك ﺑﯾﻧت أﻫﻣ ﺔ إﯾﺟﺎد ﺟو ﻣﻧﺎﺳب داﺧﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام وزﺎدة

اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ،وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤ د ﻋﻠﻰ أﻫﻣ ﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﺄﺣد ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ.

ﻓ ﻣﺎ أﺑرزت دراﺳﺔ ﻞ ﻣن ) ،(Leach & others, 2003ود ارﺳــﺔ ) (Cross, 2000أﺑــرزت أﻫﻣ ــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ،

اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻞ ﺗﻣ ﯾن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن واﻟﺣﺎﻓز ــﺔ ،وز ــﺎدة اﻟﺛﻘــﺔ ﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾؤ ــد ﻋﻠــﻰ ﺿــرورة ﺗـواﻓر اﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ اﻟﺗــﻲ
ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟ ﺎﺣﺛﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ.

أﺧﯾر ﺗﻧﺎوﻟت ﻌض اﻟدراﺳﺎت دراﺳﺔ ) ،(Cross, 2000ودراﺳﺔ ) (Zarrage & Deniz, 2004اﻟﻬ ﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ﺄﺣــد
و ًا
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ،واﻟذ ﻣﺛﻞ اﻟﺷ ﻞ اﻟذ ﻌ س اﻟوظﺎﺋﻒ واﻷﻧﺷطﺔ ،و ﺣدد اﻟوﺣدات اﻹدارﺔ وارﺗ ﺎطﻬﺎ ﺎﻟوﺣدات اﻷﺧر .
ٕوان ﻣﺎ ﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ أﻧﻬــﺎ ﺗﻧﺎوﻟــت ﻣﻌظــم اﻷ ﻌــﺎد اﻟﻣــذ ورة ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ،وﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ
ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ،و ــذﻟك ﺗﻧﺎوﻟــت ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻌﻣــﻞ اﻷردﻧ ــﺔ و ﺎﻟﺗﺣدﯾــد اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ ،واﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﺑــر ﻣــن
اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣواﻛ ﺔ ﻟﻠﺗطور اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ،واﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ.
ﻣﺎ إن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ أﺑرزت أﻫﻣ ﺔ ﺗواﻓر اﻟذاﻛرة اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ ،واﺳﺗﺧدام ﻗواﻋد اﻟﺑ ﺎﻧﺎت ،وﻫذا ﻣﺎ ﻌﻧﻲ ﻟــزوم ﺗــواﻓر اﻟﺑﻧ ــﺔ
اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎتٕ ،واﯾﺟــﺎد ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﺗﻧظ ﻣ ــﺔ ﺗﺷــﺟﻊ ﻋﻠــﻰ ز ــﺎدة اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑــﯾن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن واﻟﺧﺑ ـراء ،وﺗــم ﺗﻧــﺎول ﻫــذﻩ
اﻷ ﻌﺎد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺿرورة ﻻزﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ.

اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﻠﻲ واﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺎت:
ﺗواﻓر اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ:
ﺳ ـ ــﻌت اﻟد ارﺳ ـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ اﻟﺗﻌ ـ ــرف ﻋﻠ ـ ــﻰ آراء ﻋﯾﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣ ﺣ ـ ــوﺛﯾن ﻋ ـ ــن ﻣ ـ ــد ﺗ ـ ــوﻓر اﻟﺑﻧ ـ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ـ ــﺔ ﻟﻌﻣﻠ ـ ــﺔ إدارة اﻟﻣﻌرﻓ ـ ــﺔ

ﺄ ﻌﺎدﻫﺎ)اﻟﻬ ــﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ،اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ ،اﻟﺑﻧ ـﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺎد ــﺔ( ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ
اﻷردﻧ ﺔ )إﻗﻠ م اﻟﺷﻣﺎل( ،وﻗد ﺗﺿﻣﻧت اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻷ ﻌﺎد ،و ﻣﺎ ﯾﻠﻲ.
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 -1اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ .ﯾوﺿﺢ ﺟدول ) (3اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣدراء اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن ﺣــول اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ ﻣﺳــﺗﻠزم ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،وﻫــﻲ
ﻣﺣددة ﺎﻟﻔﻘرات ) (7-1ﻣن ﻓﻘرات اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ ،ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أن أﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ) (3.91واﻟﻣﺗﻌﻠ ﺑﺗﻣﺗــﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ﺎﻟﺛﻘــﺔ

اﻟﻣﺗ ﺎدﻟﺔ واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ،ﯾﻠ ــﻪ اﻟﺗﺣﻔﯾــز ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻟﺗ ــﺎدل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓ ﻣــﺎ ﺑﯾــﻧﻬم ،وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾؤ ــد اﻫﺗﻣــﺎم اﻹدارة ﺑﺗﺣﻔﯾــز

اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﺗ ﺎدل اﻟﻣﻌﺎرف ،ﯾﻠ ﻪ اﻟﺗﺛﻣﯾن واﻟﺗﺷﺟ ﻊ ﻟﻠﺗﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻣﻌــﺎرف ﻣــن ﻗﺑــﻞ اﻹدارة ،واﻟــذ

ﻌﺗﺑــر ﺳــﻣﺔ ﻣﻬﻣــﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓــﺔ

ـر ﺟ ــﺎء اﻟﻣﺗوﺳ ــط اﻷدﻧ ــﻰ ﻟﺗﻘﺎﺳ ــم
اﻟﺿ ــرور ﺔ ﻟ ــﻺدارة اﻟﺳ ــﻠ ﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓ ــﺔ ،وﻫ ــﻲ ﺟﻣ ًﻌـ ـﺎ ﺿ ــﻣن اﻟﻣﺗوﺳ ــطﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻌ ــﺔ ،وأﺧﯾ ـ ًا
اﻟﻣﻌــﺎرف ﺑــﯾن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ،ﻓﻘــد ﺑﻠــﻎ ) ،(3.33وﻫــو ﺿــﻣن اﻟــدرﺟﺎت اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ .أﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﻛﻠــﻲ ﻟﺟﻣ ــﻊ
ﻓﻘرات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ ،ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ) ،(3.71وﻫو ﺿﻣن اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ،ﻋﻠﻣـﺎً ــﺄن ﺧﻣــس ﻓﻘـرات زادت ﻣﺗوﺳــطﺎﺗﻬﺎ ﻋــن
اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﻛﻠــﻲ واﺛﻧﺗــﯾن ﻓﻘــط أﻗــﻞ ﻣﻧــﻪ ،وﻫــذا ﻣــﺎ ﺷــﯾر إﻟــﻰ اﻫﺗﻣــﺎم اﻟﻣﺻــﺎرف ﺑﺈﯾﺟــﺎد ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﺗﻧظ ﻣ ــﺔ ﺗﺳــﻣﺢ ﺑﺗطﺑﯾـ إدارة
ﻣﻌرﻓ ﺔ ،وﺗﺷﺟﻊ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك.
اﻟﺟدول )(3
اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣدراء ﺣول اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ ﻣﺳﺗﻠزم ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم
اﻻ ﻧﺣراف اﻟﻣﻌ ﺎر

ﺗواﻓر ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻧظ ﻣ ﺔ ﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﺛﻘﺔ ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗﻘﺎﺳم اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺗوﺳط
ﺗطو ر
أوﻟ ﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺗﺛﻣﯾن اﻟﺗﺷﺎرك دﻋم اﻹدارة
اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﻣﻌﺎرف ذاﺗ ﺎ واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻟﺗ ﺎدل اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻛﻠﻲ
ﺎﻟﻣﻌﺎرف
اﻷﻓﻘ ﺔ
3.71
3.33
3.87
3.91
3.73
3.80
3.84
3.46
0.96
0.79
0.73
0.92
0.95
0.75
0.83

ﺗ ــدل ﻗـ ـ م اﻻﻧﺣ ارﻓـ ـﺎت اﻟﻣﻌ ﺎر ــﺔ اﻟﻣﺗوﺳ ــطﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗراوﺣ ــت ﺑ ــﯾن ) ،(0.96-0.73ﻋﻠ ــﻰ درﺟ ــﺎت اﻟﺗواﻓـ ـ واﻻﻧﺳ ــﺟﺎم ﺑ ــﯾن
إﺟﺎ ﺎت اﻟﻣدراء اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ.
 -2اﻟﻬ ــﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ .ﯾوﺿــﺢ ﺟــدول ) (4اﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﻣــدراء اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ﺣــول اﻟﻬ ــﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ﻣﺳــﺗﻠزم ﻣــن ﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺑﻧ ــﺔ
اﻟﺗﺣﺗ ﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺣددة ﺎﻟﻔﻘرات ﻣن ) (14-8ﻣن ﻓﻘرات اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ .وﺗظﻬر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ،
اﻷﻋﻠﻰ ﻫو ﻣد ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﺻﺎرف ﺎﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗطو ر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻌﺎرف ،ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ) ،(3.76وﻫو ﻣﺗوﺳط ﻣرﺗﻔﻊ ً
ﺗﻼﻩ ﻣن ﺣﯾــث اﻷﻫﻣ ــﺔ ﻗ ــﺎم اﻟﻣﺻــرف ﺑﺗﻌــدﯾﻞ ﻫ ﻠــﻪ اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ﻟﯾﺗﻣﺎﺷــﻰ ﻣــﻊ اﻟﻣﻌــﺎرف اﻟﺟدﯾــدة ،ﺛــم ﺗــواﻓر وﺣــدات ﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ
ﺗﻬــﺗم ﺎﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،واﻟــذ

ﻌﺗﺑــر ﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎً ﻣﻬﻣ ـﺎً ﻟــﻺدارة اﻟﺳــﻠ ﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓــﺔ ،وﻫــﻲ ﺟﻣ ﻌــﺎ ﺿــﻣن اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻌــﺔ ،أﻣــﺎ طﺑ ﻌــﺔ

اﻻﺗﺻــﺎﻻت ﺑــﯾن اﻟﻣﺳــﺗو ﺎت اﻹدار ــﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻧﺳ ـ ﺎﺑ ﺔ اﻟﻣﻌــﺎرف ،ﻓ ﺎﻧــت اﻟﻔﻘ ـرة اﻷدﻧــﻰ ،و ﻠــﻎ اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ ﻟﻬــﺎ
) .(3.02أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻔﻘرات اﻟﺳ ﻊ ،ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ) ،(3.49وﻫو ﺿﻣن اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧﺳﺑًﺎ.
اﻟﺟدول )(4

اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣدراء ﺣول اﻟﻬ ﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ﻣﺳﺗﻠزم ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ

ﻣﺗوﺳط ﻋﺎم
اﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر

ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬ ﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ
وﺣدات ﺗﻬﺗم ﺗﻣﺗﻊ اﻟﺑﻧﺎء ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻣﺻرف ﺣﺳب ز ﺎدة ﻋدد ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟرﻗﺎ ﺔ واﻟﻣر زﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﯾر
ﻓﻲ ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻣﻌﺎرف رﺳﻣ ﺔ اﻟﻣﺳﺎﻧدة
اﻟوﺣدات
اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟدﯾدة
ﺎﻟﻣروﻧﺔ
ﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ
3.44
3.21
3.64
3.72
3.76
3.63
0.84
0.87
0.72
0.93
0.85
0.83
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اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻛﻠﻲ
3.49 3.02
0.93

أﺛر ﺗوﻓر اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ...

وﻫ ــذا ﻣ ــﺎ ﯾؤ ــدﻩ اﻻﻧﺣـ ـراف اﻟﻣﻌ ــﺎر اﻟ ــذ ﺗـ ـراوح ﺑ ــﯾن ) ،(0.93-0.83واﻟ ــذ ﯾﺑ ــﯾن اﻟﺗواﻓـ ـ واﻻﻧﺳ ــﺟﺎم ﺑ ــﯾن أﺟو ــﺔ

اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن ،وﻫذا ﺷﯾر إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺎﻟﻬ ﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ﻣﺳﺗﻠزم ﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف.

 -3اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت .ﯾوﺿــﺢ اﻟﺟــدول ) (5اﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﻣــدراء ﺣــول اﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ـﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت
ﻣﺳــﺗﻠزم ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،وﻫــﻲ ﻣﺣــددة ــﺎﻟﻔﻘرات ﻣــن ) (22-15ﻣــن ﻓﻘـ ارت اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ،ﺣﯾــث أظﻬــرت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ أن اﻟﻣﺗوﺳــط

اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ ﻟﺗــواﻓر ﺷـ ﺎت اﻻﺗﺻــﺎل اﻟداﺧﻠ ــﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ ،ﻓﻘــد اﺣﺗﻠــت أﻋﻠــﻰ ﻣﺗوﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ﺑــﯾن اﻟﻔﻘـرات ﺟﻣ ًﻌـﺎ ،وﻗــد ﺑﻠــﻎ
) ،(4.03ﺗــﻼﻩ ــﻞ ﻣــن وﺟــود ر ــط ﺗﻛﻧوﻟــوﺟﻲ ﻟﺗ ــﺎدل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،وﺳــﻬوﻟﺔ اﻟوﺻــول إﻟــﻰ ﻗواﻋــد اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت وﺟﻣ ﻌﻬــﺎ ﺿــﻣن
اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻌــﺔ ،ﺛــم اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ ﻟﺣــﻞ اﻟﻣﺷـ ﻼت ،ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺗﺳــﺎوت اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت ﻟﻛــﻞ ﻣــن اﺳــﺗﺧدام
اﻹﻧﺗرﻧــت ﻟﻠﺗواﺻــﻞ ﺑــﯾن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾنٕ ،واﻋــداد اﻟﺗﻘــﺎرر ﻋــن اﻟــدروس اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺟــﺎء أدﻧــﻰ ﻣﺗوﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ﻻﻋﺗﻣــﺎد

اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﻷﻓـراد ﻓــﻲ ﺣــﻞ اﻟﻣﺷـ ﻼت ) ،(3.21وﻫــو ﺿــﻣن اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ ،وﻫــذا ﻔﺳــر اﻋﺗﻣــﺎد اﻟﻣﺻــﺎرف
ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻟﺑ ﺎﻧﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻣﺷ ﻼت.
أﻣ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺳ ــﺗو اﻟﻣﺗوﺳ ــط اﻟﻛﻠ ــﻲ ﻟﻔﻘـ ـرات اﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت ﻓﻘ ــد ﺑﻠ ــﻎ ) ،(3.72وﻫ ــو ﺿ ــﻣن

اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ،وﻫذا ﯾــدل ﻋﻠــﻰ اﻫﺗﻣــﺎم اﻟﻣﺻــﺎرف ﺎﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻣﺳــﺗﻠزم ﻣــن ﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،وﻧﻼﺣــظ
أن أر ــﻊ ﻓﻘـرات زادت ﻋــن اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﻛﻠــﻲ ،وﺟﻣ ﻌﻬــﺎ ﺗﻬــﺗم ﺑوﺳــﺎﺋﻞ اﻻﺗﺻــﺎل واﻟــرط اﻟﺗﻛﻧوﻟــوﺟﻲ و ﺳــﻬوﻟﺔ اﻟوﺻــول إﻟــﻰ
ﻗواﻋد اﻟﺑ ﺎﻧﺎت.
اﻟﺟدول )(5
اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣدراء ﺣول ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﻠزم ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم
اﻻ ﻧﺣراف اﻟﻣﻌ ﺎر

ﻓﻘرات اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺳﻬوﻟﺔ ﺗواﻓر ﺷ ﺎت إﻋداد وﺟود رط
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﺳﺗﺧدام
إﻋداد
اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد اﻹ ﻧﺗرﻧت اﻟوﺻول اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺗﻘﺎر ر ﻋن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت
اﻟﻛﻠﻲ
ﻟﺗ ﺎدل
اﻟدروس
ﻓﻲ ﺣﻞ ﻟﻠﺗواﺻﻞ ﺑﯾن إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟداﺧﻠ ﺔ
ﻟﺣﻞ
اﻷﻓﺿﻞ
اﻟﻣﺷ ﻼت اﻟﻣﺷ ﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺑ ﺎﻧﺎت واﻟﺧﺎرﺟ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
3.72 3.57 3.97
3.70
4.03
3.89
3.70
3.21
3.72
0.82 0.82
0.81
0.81
0.84
0.92
0.94
0.86

وﻗــد ﺗراوﺣــت اﻻﻧﺣ ارﻓـﺎت اﻟﻣﻌ ﺎر ــﺔ ﻣــن ) ،(0.94-0.81وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﺑــﯾن درﺟــﺎت اﻟﺗواﻓـ واﻻﻧﺳــﺟﺎم ﺑــﯾن إﺟﺎ ــﺎت اﻟﻣــدراء

اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ.

 -4اﻟﺑﯾﺋـــﺔ اﻟﻣﺎد ـــﺔ .ﯾوﺿــﺢ اﻟﺟــدول ) (6اﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﻣــدراء اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ﺣــول اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺎد ــﺔ ﻣﺳــﺗﻠزم ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،وﻫــﻲ

ﻣﺣــددة ــﺎﻟﻔﻘرات ﻣــن ) (30-23ﻣــن ﻓﻘ ـرات اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ،ﺣﯾــث اﺣﺗــﻞ اﻟﺑﻧــد اﻟﻣﺗﻌﻠ ـ ﺑﺗــوﻓﯾر اﻟ ارﺣــﺔ ووﺳــﺎﺋﻞ ﺗﻠﻘــﻲ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ

اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾث اﻷﻫﻣ ﺔ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ) ،(3.71ﺗــﻼﻩ اﻟﺑﻧــد اﻟﻣﺗﻌﻠـ ﺑﺈﯾﺟــﺎد اﻟﻣ ﺎﺗــب اﻟﺗــﻲ ﺗــوﻓر ﻓرﺻـﺎً ﻟﺗ ــﺎدل
اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﯾن اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ،وﺗــوﻓﯾر ﻣ ﺎﺗــب ﻟﻔــرق اﻟﻌﻣــﻞ ،وﺟﻣ ﻌﻬــﺎ ﺿــﻣن اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻌــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣــﯾن ــﺎن أدﻧــﻰ ﻣﺗوﺳــط
ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻹﯾﺟﺎد اﻟﻠوﺣﺎت اﻟﺷﻔﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﺣر ﺔ و ﻠﻎ ).(2.69

أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻘرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎد ﺔ ،ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ) ،(3.32وﻫو ﺿﻣن اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ ،وﻫــذا ﯾــدل

ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗوﺳط ﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎد ﺔ ﻣﺳﺗﻠزم ﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

وﺗدل ﻗ م اﻻﻧﺣ ارﻓـﺎت اﻟﻣﻌ ﺎر ــﺔ اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ واﻟﻌﺎﻟ ــﺔ ﻧﺳــﺑًﺎ ،واﻟﺗــﻲ ﺗراوﺣــت ﺑــﯾن ) ،(1.26-0.63ﻋﻠــﻰ اﻟﺗواﻓـ واﻻﻧﺳــﺟﺎم
ﺑﯾن إﺟﺎ ﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرات.
اﻟﺟدول )(6
اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣدراء ﺣول اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎد ﺔ ﻣﺳﺗﻠزم ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺗواﻓر اﻟﻣ ﺎﺗب ﺣﺟم اﻟﻣ ﺎﺗب ﻣ ﺎﺗب
وﺗﺳﻬﯾﻞ ﻟﻔرق
ﻟﺗ ﺎدل
اﻟﻣﻌﺎرف ﺗ ﺎدل اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻣﻞ
3.52 3.37
3.64
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم
0.82 1.26
0.63
اﻻ ﻧﺣراف اﻟﻣﻌ ﺎر

ﻓﻘرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎد ﺔ
ﺗواﻓر ﺗواﻓر ﻟوﺣﺎت ﺗﺣدﯾد أﻣﺎﻛن ﺗوﻓﯾر اﻟراﺣﺔ
ﺗواﻓر أﻣﺎﻛن
اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺗوﺳط
ﺷﻔﺎﻓﺔ
ﻟﻠﻘﺎءات ﻏﯾر ﺷ ﺎت
اﻟﻛﻠﻲ
رﺳﻣ ﺔ ﺣوار داﺧﻠ ﺔ ﻣﺗﺣر ﺔ اﻟﻣﺳﺗو اﻟذﻫﻧﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
3.32
3.71
3.30
2.69
3.10
3.21
0.89
0.98
1.03
1.03
1.03

أن ﻣن ﺧﻼل ﻫــذا اﻟﻌــرض ﻟﻠﺑ ﺎﻧــﺎت ٕواﺟﺎ ــﺎت اﻟﻣــدراء اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ﺣــول اﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻣﺳــﺗﻠزم ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،ﯾﺗﺑــﯾن إن

اﻟﻣﺗوﺳ ــطﺎت اﻟﺣﺳ ــﺎﺑ ﺔ اﻟﻛﻠ ــﺔ ﻟﺟﻣ ــﻊ اﻷ ﻌ ــﺎد ،و ﻣ ــﺎ ﻫ ــو ﻣﺑ ــﯾن ﻓ ــﻲ اﻟﺟ ــدول ) ،(7وﻫ ــﻲ ﺿ ــﻣن اﻟﻣﺗوﺳ ــطﺎت اﻟﻣﺗوﺳ ــطﺔ إﻟ ــﻰ
اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ،ﻓﻘد ﺟﺎء ﺗواﻓر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎد ﺔ ) (3.32ﺿﻣن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن ﺣﯾــث اﻷﻫﻣ ــﺔ ،وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾؤ ــد ﻋﻠــﻰ ﺿــرورة

ز ــﺎدة اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﻬــذا اﻟﻣﺳــﺗﻠزم ،ﻓــﻲ ﺣــﯾن ــﺎن أﻋﻼﻫــﺎ ﻫــو ﺗــواﻓر اﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ) ،(3.72وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾؤ ــد

ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و درﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ.
اﻟﺟدول )(7
اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣدراء ﺣول أ ﻌﺎد اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗﻠزم ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ
أ ﻌﺎد اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬ ﻞ ﺗواﻓر ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻧظ ﻣ ﺔ ﻓﻘرات اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ
اﻷ ﻌﺎد
ﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ
3.72
3.71
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم ﻟﻸ ﻌﺎد 3.49

ﻓﻘرات اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟﻣﺎد ﺔ
3.32

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻛﻠﻲ
ﻟﻸ ﻌﺎد
3.56

اﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺎت.
ﻟدراﺳﺔ طﺑ ﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑــﯾن اﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﻌﻣﻠ ــﺔ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ،اﺳــﺗﺧدم ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻻرﺗ ــﺎ ﺑﯾرﺳــون
) ،(Pearson Correlationﻟﻠوﺻــول إﻟــﻰ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻻرﺗ ــﺎ ﺑــﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ )اﻟﻬ ــﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ،اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ،
اﻟﺑﻧ ـﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺎد ــﺔ( ،واﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﺗــﺎ ﻊ )اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ( ﻣــن ﺟﻬــﺔ ،واﻟوﺻــول إﻟــﻰ ﻣﺳــﺗو
اﻟدﻻﻟﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر  ،وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟﺟدول ) (8ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻷوﻟﻰ :ﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟــﻰ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗ ــﺎ إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ﻗو ــﺔ ﺑــﯾن اﻟــﺗﻌﻠم واﻟﻬ ــﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ﻣﻌﺎﻣــﻞ ارﺗ ــﺎ

) (0.549ﻋﻧـ ــد ﻣﺳـ ــﺗو اﻟدﻻﻟـ ــﺔ ) ،(P≤0.05وﻫـ ــذا ﻌﻧـ ــﻲ أﻧـ ــﻪ ﻠﻣـ ــﺎ زاد اﻫﺗﻣـ ــﺎم اﻟﻣﻌﻧﯾـ ــﯾن ﺑـ ــﺈدارة اﻟﻣﻌرﻓـ ــﺔ ﺎﻟﻬ ـ ــﻞ
اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ﻣﺳــﺗﻠزم ﻣــن ﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،زاد ذﻟــك ﻣــن ﻓرﺻــﺔ ز ــﺎدة ﺣﺎﻟــﺔ اﻟــﺗﻌﻠم ﺎﻟﻣﺻــرف ،و ﻼﺣــظ أن

ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗ ﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻬ ﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ أﻗو ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻷداء واﻟﻬ ﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ.
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أﺛر ﺗوﻓر اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ...

 اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ :ﺗﺷـﯾر اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ إﻟــﻰ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗ ــﺎ إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ﻗو ــﺔ ﺑــﯾن اﻟــﺗﻌﻠم واﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ ﻣﻌﺎﻣــﻞ ارﺗ ــﺎ

) (0.673ﻋﻧـ ــد ﻣﺳـ ــﺗو اﻟدﻻﻟـ ــﺔ ) ،(P≤0.05وﻫـ ــذا ﻌﻧـ ــﻲ أﻧـ ــﻪ ﻠﻣـ ــﺎ زاد اﻫﺗﻣـ ــﺎم اﻟﻣﻌﻧﯾـ ــﯾن ﺑـ ــﺈدارة اﻟﻣﻌرﻓـ ــﺔ ﺎﻟﺛﻘﺎﻓـ ــﺔ

اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ ﻣﺳــﺗﻠزم ﻣــن ﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺎﻫم وﺗﺷــﺟﻊ ﻋﻠــﻰ اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﻓــﻲ ز ــﺎدة اﻟﻣﻌــﺎرف ،وﺗ ﺎدﻟﻬــﺎ

ﺑﯾن اﻟوﺣدات اﻹدارﺔ واﻷﻗﺳﺎم ،زاد ذﻟك ﻣــن ﻓرﺻــﺔ ز ــﺎدة ﺣﺎﻟــﺔ اﻟــﺗﻌﻠم ﺎﻟﻣﺻــرف ،و ﻼﺣــظ إن ﻋﻼﻗــﺔ اﻻرﺗ ــﺎ ﺑــﯾن
اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻬ ﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ أﻗو ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻷداء واﻟﻬ ﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ.

 اﻟﻔرﺿــــ ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــــﺔ :ﺗﺷ ــﯾر اﻟﻧﺗ ــﺎﺋﺞ إﻟ ــﻰ وﺟ ــود ﻋﻼﻗ ــﺔ ارﺗ ــﺎ اﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ﻗو ــﺔ ﺑ ــﯾن اﻟ ــﺗﻌﻠم واﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣﻌﺎﻣــﻞ ارﺗ ــﺎ ) (0.528ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو اﻟدﻻﻟــﺔ ) ،( P≤0.05وﻫــذا ﻌﻧــﻲ أﻧــﻪ ﻠﻣــﺎ زاد اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺎﻟﺑﻧ ــﺔ
اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،ﻣﺳــﺗﻠزم ﻣــن ﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻣﻞ اﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ،وذﻟــك ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت وﺧزﻧﻬــﺎ ،واﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ز ــﺎدة اﻟﻣﻌــﺎرف ،وﺗ ﺎدﻟﻬــﺎ ﺑــﯾن اﻟوﺣــدات اﻹدار ــﺔ واﻷﻗﺳــﺎم ،زاد ذﻟــك ﻣــن
ﻓرﺻـ ــﺔ ز ـ ــﺎدة ﺣﺎﻟـ ــﺔ اﻟـ ــﺗﻌﻠم ﺎﻟﻣﺻـ ــﺎرف ﻣـ ــن و ﻼﺣـ ــظ أن ﻋﻼﻗـ ــﺔ اﻻرﺗ ـ ــﺎ ﺑـ ــﯾن اﻷداء واﻟﺑﻧ ـ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ـ ــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ـ ــﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻗو ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
 اﻟﻔرﺿ ـ ﺔ اﻟ ار ﻌــﺔ :ﺗﺷــﯾر اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ إﻟــﻰ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗ ــﺎ اﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ﻗو ــﺔ ﺑــﯾن اﻟــﺗﻌﻠم واﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺎد ــﺔ ﻣﻌﺎﻣــﻞ ارﺗ ــﺎ

) (0.546ﻋﻧد ﻣﺳﺗو اﻟدﻻﻟﺔ ) ،( P≤0.05وﻫذا ﻌﻧــﻲ اﻧــﻪ ﻠﻣــﺎ زاد اﻫﺗﻣــﺎم اﻟﻣﻌﻧﯾـﯾن ﺑــﺈدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺎﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺎد ــﺔ
ﻣﺳﺗﻠزم ﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ،وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗﺻــﻣ م اﻟﺟﯾــد ﻟﻠﻣ ــﺎﻧﻲ ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﺣﺟــم واﻟﻣوﻗــﻊ واﻟﺷـ ﻞ،

اﻟذ

ﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﺎدة وﺗ ﺎدل اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﺷﺎرك ﺑﻬﺎ ﺑــﯾن اﻷﻓـراد ،زاد ذﻟــك ﻣــن ﻓرﺻــﺔ ز ــﺎدة ﺣﺎﻟــﺔ اﻟــﺗﻌﻠم ﺎﻟﻣﺻــﺎرف،

و ﻼﺣظ أن ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗ ﺎ ﺑﯾن اﻷداء واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎد ﺔ أﻗو ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎد ﺔ.
ﻣﻣﺎ ﺳﺑ ﯾﺗﺑﯾن أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗ ﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ وﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻟﻬذا اﻟﻣﺟﺎل ،ﺣﯾث ﺗراوﺣت ﻗ ﻣــﺔ ﻣﻌﺎﻣــﻞ
اﻻرﺗ ﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن ) 0.528و.(0.673
اﻟﺟدول )(8
ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗ ﺎط وﻣﺳﺗو اﻟدﻻﻟﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ
ﺎﺧﺗ ﺎر ﺑﯾرﺳون )( P≤0.05،N=122

اﻟ ﻌد
اﻟﺗﻌﻠــم
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ
اﻟﻬ ﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ
اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺔ
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎد ﺔ

اﻟﺗﻌﻠم
ﻣﻌﺎﻣﻞ
ﻣﺳﺗو
ﻣﻌﺎﻣﻞ
ﻣﺳﺗو
ﻣﻌﺎﻣﻞ
ﻣﺳﺗو
ﻣﻌﺎﻣﻞ
ﻣﺳﺗو
ﻣﻌﺎﻣﻞ
ﻣﺳﺗو

اﻻرﺗ ﺎ
ﻟدﻻﻟﺔSig
اﻻرﺗ ﺎ
اﻟدﻻﻟﺔSig
اﻻرﺗ ﺎ
اﻟدﻻﻟﺔSig
اﻻرﺗ ﺎ
اﻟدﻻﻟﺔSig
اﻻرﺗ ﺎ
اﻟدﻻﻟﺔSig

اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ

اﻟﺑﻧ ﺔ
اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟﻬ ﻞ
اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺔ اﻟﻣﺎد ﺔ

1.000
**0.673
0.000
**0.549
0.000
**0.528
0.000
**0.546
0.000

1.000
**0.535
0.000
1.000 **0.590 **0.569
0.000
0.000
1.000 **0.587 **0.568 **0.428
0.000
0.000
0.000
1.000

)** Correlation is Significant at the 0.05 level (2-tailed
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

وﻻﺧﺗ ــﺎر ﻣــد ﺻــﻼﺣ ﺔ اﻟﻧﻣــوذج ﻻﺧﺗ ــﺎر اﻟﻔرﺿـ ﺎت ،وﻟﺗﺣدﯾــد أﺛــر اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن )اﻟــﺗﻌﻠم ﻣــﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ( ،ﺗــم اﺳــﺗﺧدام

ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﺗ ــﺎﯾن ﻓــﻲ اﻻﻧﺣــدار ،و ﺑــﯾن اﻟﺟــدول ) (9أن ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺗﺣدﯾــد ) (R2ﺑﻠــﻎ ) ،(0.631وﻫــذا ﻌﻧــﻲ أن ﻧﺳ ـ ﺔ ﺗوﺿ ـ ﺢ اﻟﻣﺗﻐﯾ ـرات
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )اﻟﻬ ﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ،اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ ،اﻟﺑﻧ ـﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺎد ــﺔ( ﻗــد ﻓﺳــرت ﻣــﺎ ﻣﻘــدارﻩ ) (0.631ﻣــن

ﺗ ﺎﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎ ﻊ )اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ( ،وﻫــذا ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أن )اﻟﻬ ــﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ،اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ ،اﻟﺑﻧ ـﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت،

اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎد ﺔ( ،ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗو ) ( P≤0.05ﻋﻠﻰ زﺎدة ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ.
اﻟﺟدول )(9
ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد )اﻟﺗﻌﻠم ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ(
ﻗ ﻣﺔ ف )(F
اﻟﻧﻣوذج ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎط ) (Rﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣدﯾد ) (R2ﺧطﺎ اﻟﺗﻘدﯾر )(SE
50.020
0.291
0.631
0.794a
1

ﻣﺳﺗو اﻟدﻻﻟﺔ )(Sig
0.000a

 aاﻟﻬ ﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ،اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ ،اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎد ﺔ )اﻟﺛﺎﺑت(.

ﻣﺎ ﻼﺣــظ ﻣــن ﺗ ــﺎﯾن اﻻﻧﺣــدار ) (ANOVAأن ﻗ ﻣــﺔ اﻻﺧﺗ ــﺎر اﻹﺣﺻــﺎﺋﻲ ) (Fﺑﻠﻐــت ) ،(50.020وﻫــﻲ ذات دﻻﻟــﺔ

إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗو ).(P≤0.05

و ظﻬــر اﻟﺟــدول ) (10ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻻﻧﺣــدار) ،(Coefficientواﻟــذ ﯾﺑــﯾن أن ﻫﻧــﺎك دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻟﻛــﻞ ﻣــن اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ

اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ واﻟﻬ ــﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ واﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺎد ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣـﻲ ﻋﻧــد اﻟﻣﺳــﺗو ) ،(0.05ﺣﯾــث ــﺎن ﻣﺳــﺗو اﻟدﻻﻟــﺔ اﻟﻌﻣﻠــﻲ

ﻟﻛﻞ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات  0.000و 0.049و 0.000ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ،وﻻ ﺗوﺟد دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ،ﻋﻠﻰ أن اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗو ) (0.05ﺑدﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ ).(0.730
اﻟﺟدول )(10
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﻧﺣدار ﻟﻣﺗﻐﯾرات )اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم.
اﻟﻧﻣوذج
1

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻌ ﺎر ﺔ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻌ ﺎر ﺔ
Stand-Coefficient
Unstand –Coefficient
ﺑﯾﺗﺎ )β (Beta
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻐﯾرات ) (Bاﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻌ ﺎر St.Error
0.5790.174
0.1016.468
0.488
0.078
0.502
1.985
0.157
0.092
0182
0.025
0.347
0.028
0.072

0.564
0.000
0.049
0.730

3.821

0.000

T

اﻟﺛﺎﺑت
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ
اﻟﻬ ﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ
اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ
ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻠوﻣﺎت
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎد ﺔ

0.226

0.059

0.278

ﻣﺳﺗو
اﻟدﻻﻟﺔ)(Sig

 .aاﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎ ﻊ اﻷداء.

إن ﻣﺎ ﺳﺑ

ﺳﺗدﻋﻲ رﻓض اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﻌدﻣ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ واﻟﻬ ــﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ واﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺎد ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﻌﻠم.

"ﯾوﺟــد ﺗــﺄﺛﯾر ﻟﻠﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ واﻟﻬ ــﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ واﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺎد ــﺔ ﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ" ،وﻗﺑــول

اﻟﻔرﺿ ـ ـ ﺔ اﻟﺑدﯾﻠـ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻـ ــﺔ ﺎﻟﺑﻧ ـ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ـ ــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ـ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ــﺎت ﻋﻠـ ــﻰ اﻟـ ــﺗﻌﻠم" .ﻻ ﯾوﺟـ ــد ﺗـ ــﺄﺛﯾر ﻟﻠﺑﻧ ـ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ـ ــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ـ ــﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﻠزم ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ".
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أﺛر ﺗوﻓر اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ...

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻ ﺎت:
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ:
 ﺑﯾﻧــت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑ ﻌــد اﻟﻬ ــﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ أن ﻫ ــﻞ اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ ﯾﺗﻣﺗــﻊ ﻣروﻧــﺔ ﻣرﺗﻔﻌــﺔ ،ﺣﯾــث ﺑﻠــﻎ اﻟﻣﺗوﺳــط

اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ) ،(3.76ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﺎءت اﻻﺗﺻــﺎﻻت اﻹدار ــﺔ اﻟﻣﺳــﺎﻧدة ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف ﻣﺗوﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ أدﻧــﻰ ﺑﻠــﻎ ) .(3.02وﻫــذا

ﯾﺗﻔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ) (Zarraga & Deniz, 2004اﻟﺗﻲ ر زت ﻋﻠﻰ أﻫﻣ ﺔ ﺗواﻓر ﻫ ﻞ ﻣﻧظﻣﻲٕ ،واﯾﺟﺎد اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎد ﺔ اﻟﺗﻲ

ﺗﺗﺻــﻒ ﻘﻠــﺔ اﻟﻌواﺋ ـ  ،و ــذﻟك ﺑﯾﻧــت أﻫﻣ ــﺔ إﯾﺟــﺎد ﺟــو ﻣﻧﺎﺳــب داﺧــﻞ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺎﻋدة ﻓــﻲ اﺳــﺗﺧدام وز ــﺎدة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ

اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ،وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤ د ﻋﻠﻰ أﻫﻣ ﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﺈﺣد ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ.

 أظﻬــرت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑ ﻌــد اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ ﺗــواﻓر اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑــﯾن اﻷﻓ ـراد اﻟﻣﺑﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺛﻘــﺔ واﻻﻧﻔﺗــﺎح ﺑدرﺟــﺔ

ﻣرﺗﻔﻌ ــﺔ ،ﺣﯾــث ﺑﻠ ــﻎ اﻟﻣﺗوﺳ ــط اﻟﺣﺳ ــﺎﺑﻲ ) ،(3.91ﺑﯾﻧﻣ ــﺎ ﺟــﺎءت ﻣﻣﺎرﺳ ــﺎت ﺗﻘﺎﺳــم اﻟﻣﻌــﺎرف ﺑ ــﯾن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻣﺗوﺳ ــط
ﺣﺳــﺎﺑﻲ أدﻧــﻰ ﺑﻠــﻎ ) .(3.33وﻫــذا ﯾﺗﻔ ـ ﻣــﻊ د ارﺳــﺔ ــﻞ ﻣــن ) (Leach & others, 2003ود ارﺳــﺔ (Cross,

) ،2000واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻞ ﺗﻣ ﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﺣﺎﻓزﺔ ،وزﺎدة اﻟﺛﻘــﺔ ﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾؤ ــد ﻋﻠــﻰ ﺿــرورة ﺗـواﻓر

اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟ ﺎﺣﺛﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ.

 أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﻌد اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗواﻓر ﺷ ﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻟداﺧﻠ ــﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ ﺑدرﺟــﺔ

ﻣرﺗﻔﻌﺔ و ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ) ،(4.03ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﺎء ُﻌد اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠــﻰ اﻷﻓـراد ﻓــﻲ ﺣــﻞ اﻟﻣﺷـ ﻼت ﻣﺗوﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ أدﻧــﻰ
ﺑﻠــﻎ ) .(3.12وﺟــﺎء ذﻟــك ﻟﯾﺗﻔـ ﻣــﻊ د ارﺳــﺔ )اﻟﻌﻣــر  ،(2004 ،اﻟﺗــﻲ ﺗوﺻــﻠت إﻟــﻰ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ﻗو ــﺔ ﺑــﯾن ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت واﻟﻘ ﻣ ــﺔ اﻟﻌﺎﻟ ــﺔ ﻟﻸﻋﻣ ــﺎل ،وأن ﻫﻧ ــﺎك ﻋﻼﻗ ــﺔ ﻗو ــﺔ ﺑ ــﯾن اﻻﺳ ــﺗﺧدام اﻟﻣﺷ ــﺗرك ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ

اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﻘ ﻣــﺔ اﻟﻌﺎﻟ ــﺔ ﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺑﻧــوك ،ﻣــﺎ ﺑﯾﻧــت اﻟد ارﺳــﺔ وﺟــود ﺗــﺄﺛﯾر ﻣﻌﻧــو ﻣ ﺎﺷــر وﻗــو ﻓــﻲ اﻟﻘ ﻣــﺔ اﻟﻌﺎﻟ ــﺔ

ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

 ﺑﯾﻧــت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑ ﻌــد اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺎد ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺣــرص اﻟﻣﺻــﺎرف ﻋﻠــﻰ ﺗــوﻓﯾر اﻟ ارﺣــﺔ ووﺳــﺎﺋﻞ ﺗﻠﻘــﻲ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ -
درﺟــﺔ ﻣرﺗﻔﻌــﺔ ،و ﻣﺗوﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ) ،(3.71ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺟــﺎء ُﻌــد ﺗـواﻓر ﻟوﺣــﺎت ﺷــﻔﺎﻓﺔ ﻣﺗﺣر ــﺔ ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺗﻠﻘــﻲ اﻟﻣﻌــﺎرف
ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ ).(2.96

 ﺑﯾﻧــت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ وﺟــود ارﺗ ﺎطــﺎت ﻣوﺟ ــﺔ وذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو اﻟدﻻﻟــﺔ ) (0.05ﻟﻠﻣﺗﻐﯾ ـرات )اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ،

اﻟﻬ ــﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ،اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺎد ــﺔ( ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ،و ــذﻟك ﺗــم رﻓــض اﻟﻔرﺿ ـ ﺔ اﻟﻌدﻣ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺎﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ

واﻟﻬ ﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎد ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم ،وﻗﺑول اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ "ﯾوﺟد ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ واﻟﻬ ﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ واﻟﺑﯾﺋــﺔ

اﻟﻣﺎد ــﺔ ﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻋﻠ ـﻰ اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ" ،ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أﻫﻣ ــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ ،واﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻣﻞ ﺗﻣ ــﯾن

اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﺣﺎﻓزﺔ ،وزﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤ د ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗواﻓر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎد ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟ ﺎﺣﺛﺎن ﻓــﻲ
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ،واﻟﺗﻲ اﺗﻔﻘت ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﻞ ﻣن ) ،(Leach & others, 2003ودراﺳﺔ .(Cross, 2000

 ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋدم وﺟود ارﺗ ﺎطﺎت ﻣوﺟ ﺔ وذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو اﻟدﻻﻟــﺔ ) (0.05ﻟﻣﺗﻐﯾــر )اﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ

ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت( ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ .و ــذﻟك ﺗــم ﻗﺑــول اﻟﻔرﺿ ـ ﺔ "ﻻ ﯾوﺟــد ﺗــﺄﺛﯾر ﻟﻠﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﻠزم ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ".
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

اﻟﺗوﺻ ﺎت:
ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ،ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺻ ﺎت اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:
 إﯾﺟﺎد ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟــﻧﻔس ﻓــﻲ ﺣــﻞ اﻟﻣﺷـ ﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ أﻓـراد ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ،ﻣــن ﺧــﻼل اﻛﺗﺳــﺎب اﻟﻣﻌــﺎرف
ﻣن اﻟدورات واﻟﺧﺑرات اﻟطو ﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن وﺗﻣ ﯾﻧﻬم ٕواﻋطﺎﺋﻬم اﻟﺣرﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات وﺗﺷﺟ ﻌﻬم ﻋﻠﻰ ذﻟك.
 اﻟﺗر ﯾــز ﻋﻠــﻰ ﻌــد اﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،واﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺗــوﻓﯾر اﻟﻣﻌــدات واﻷﺟﻬ ـزة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ
واﻟﺗــﻲ ﺗُﻣ ــن ﻣــن ﺗﻠﻘــﻲ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺷ ـ ﻞ ﻣﺳــﺗﻣر وﺳــرﻊ ،ﻣﺛــﻞ ﺗــوﻓﯾر ﻟوﺣــﺎت ﺷــﻔﺎﻓﺔ ﻣﺗﺣر ــﺔ ،واﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن ﺧﺑ ـرات
اﻵﺧرن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.

 اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن اﻟــدروس اﻟﻣﺗﻌﻠﻣ ــﺔ واﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾــذ اﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺻ ــﺎرف وذﻟــك ﻣ ــن أﺟ ــﻞ إدراك
أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وﻓواﺋدﻫﺎ.
 إﻋ ــداد د ارﺳ ــﺎت ﺗﺗوﺳ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻷﺳـ ـ ﺎب اﻟﻣﺣﺗﻣﻠ ــﺔ ﻟﻌ ــدم وﺟ ــود ﻋﻼﻗ ــﺎت ﺗ ــﺄﺛﯾر ﻣ ــﺎ ﺗﻔﺗ ــرض اﻷدﺑ ــﺎت ﻟﻠﺑﻧ ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ
ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ.
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أﺛر ﺗوﻓر اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ...
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أﺛر ﺗوﻓر اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ...

اﻟﻣﻠﺣ

اﺳﺗ ﺎﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﺗﺣ ﺔ طﯾ ﺔ و ﻌد:
ﻫذﻩ اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﻫﻲ أداة ﺣث اﻟدراﺳﺔ .ﯾرﺟﻰ اﻟﺗﻛرم ﺎﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن ﻓﻘراﺗﻬﺎ .وﻟﻐﺎ ﺎت اﻟﺗوﺿ ﺢ ﻟﺣﺿرﺗﻛم ،ﻓﺈن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻘﺻد ﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﺑرات واﻟﺗﺟﺎرب واﻟﻘ م اﻟﻣﺧﺗزﻧﺔ ﻌﻘول اﻷﻓراد ،وﺗُﻣ ن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗطو ر وﺗوﻟﯾد أﻓ ﺎر
إﺑداﻋ ﺔ ،ﺗﻌطﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣورداً ﺗﻧﺎﻓﺳ ﺎً ﻣﯾزﻫﺎ ﻋن اﻵﺧرن ،و ﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﺎدة اﻷداء واﻟﺗﻌﻠم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ وﻫﻲ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻞ ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ

واﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء .أﻣﺎ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓ ﻘﺻد ﺑﻬﺎ إدارة اﻟﻣوارد واﻷﺻول اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ واﻟﺗﻌﻠم
وزﺎدة اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻹﺑداﻋ ﺔ واﻟﻣﺷﺎر ﺔ واﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛﻞ ﻟﻬذﻩ اﻷﺻول.
ﯾرﺟﻰ وﺿﻊ إﺷﺎرة ) ( ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻧﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ أو ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻔراغ اﻟﻣﻌﻧﻲ:
 -1اﻟﺟﻧس ( ) :ذ ر ) ( أﻧﺛﻰ.
 -2اﻟﻌﻣر 30 ( ) :ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻗﻞ ) (  –51 ( ) 50–41 ( ) 40–31ﻓﺄﻛﺛر.
 -3اﻟﻣؤﻫﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ( ) :ﺛﺎﻧو ﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو أﻗﻞ ) ( دﺑﻠوم ) ( ﺎﻟوروس ) ( دراﺳﺎت ﻋﻠ ﺎ.
 -4ﻣﺳﻣﻰ اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف ﺣﺎﻟًﺎ ) ( وﻣدة إﺷﻐﺎﻟﻬﺎ( ) :
 -5اﻟداﺋرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ:
-6ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف اﻟذ ﺗﻌﻣﻞ ﻪ ﺣﺎﻟًﺎ ( ) :ﻓﻲ ﻣﺻﺎرف أﺧر ) (.
اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﯾرﺟﻰ وﺿﻊ إﺷﺎرة )√( ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓ ﻣﻊ إﺟﺎﺑﺗك وﺣﺳب ﻣﻘ ﺎس ﻟ رت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ.
ﻣواﻓ
ﺷدة

اﻟرﻗم

اﻟﻔﻘـرة

1
2
33
44
55
66
77
18
99
110
111

ﯾﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﺻرف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻓﻘ ﺔ وﺗﻌﺗﺑر ذات أوﻟ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣود ﺔ.
ﺷﺟﻊ اﻟﻣﺻرف ﺳﻠوك ﻣﺷﺎر ﺔ ﻣن ﻣﻠﻛون اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن اﻵﺧرن.
اﻹدارة اﻟﻌﻠ ﺎ ﻟﻠﻣﺻرف ﻣﻘﺗﻧﻌﺔ ﺄﻫﻣ ﺔ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗدﻋم ﺟﻣ ﻊ اﻷﻧﺷطﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ.
ﺷﺟﻊ اﻟﻣﺻرف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺗطو ر ﻣﻌﺎرﻓﻬم ذاﺗًﺎ.
ﺗﺳود اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗ ﺎدﻟﺔ واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطو ر اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺗواﻓرة ﻟدﯾﻬم.
ﺷﺟﻊ اﻟﻣﺻرف و ﺣﻔز اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﺗ ﺎدل وﺗطو ر اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺗواﻓرة ﻟدﯾﻬم ﻣﻊ ﻌﺿﻬم.
ﯾﻬﺗم اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺎﻛﺗﻧﺎز اﻟﻣﻌﺎرف ﻟﺻﺎﻟﺣﻬم ﺑدﻻً ﻣن ﺗﻘﺎﺳﻣﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم.
ق
أﻗﺳﺎﻣﺎ ووﺣدات ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻧواﻗﺻﻬﺎ ،ﻣﺛﻞ اﻟﻔر اﻟﻣدارة ذاﺗًﺎ.
ﯾوﻓر اﻟﻣﺻرف
ً
ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ﻟﻠﻣﺻرف ﺎﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻛﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﺗطو ر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻌﺎرف واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ.
ﻟم ﻌدل اﻟﻣﺻرف ﻫ ﻠﻪ اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ﻟﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗراﻛﻣت ﻟد ﻪ.
ﺳﺎﻫﻣت زﺎدة اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ﻓﻲ زﺎدة ﻋدد اﻟوﺣدات واﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺷرﻓون
ﻋﻠﯾﻬﺎ.
ﺗﻣﺎرس اﻹدارة درﺟﺔ رﻗﺎ ﺔ وﻣر زﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرؤوﺳﯾﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺻرف.
ﺗﺳود اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﯾر اﻟرﺳﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺗ ﺎدل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
ﺗﺗﺳم اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻌﻣود ﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﺎت اﻹدارﺔ ﺎﻟ طء واﻟﺗﻌﻘﯾد .ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻧﺳ ﺎﺑ ﺔ اﻟﻣﻌﺎرف.
ﯾﺗ ﻊ اﻟﻣﺻرف اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺗرﻣﯾز ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻣﺷ ﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ ،وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺳﺗﺧدام
ﻗواﻋد اﻟﺑ ﺎﻧﺎت واﻟﺑرﻣﺟ ﺎت واﻟذ ﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ.
ﯾﺗ ﻊ اﻟﻣﺻرف اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺷﺧﺻﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻣﺷ ﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﻓﻲ

112
113
114
115
116
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ﻣواﻓ

ﻏﯾر
ﻏﯾر
ﻣواﻓ
ﻣﺣﺎﯾد
ﻣواﻓ
ﺷدة
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اﻟرﻗم

117
118
119
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
330

ﻣواﻓ
ﺷدة

اﻟﻔﻘـرة
ﺣﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ.
ﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻرف اﻟﺻﻔﺣﺎت واﻟﻧﺷرات اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷ ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻟﻠرط ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.
ﻣﻠك اﻟﻣﺻرف ﻣﺎ ﻔﻲ ﻣن ﻗواﻋد ﺑ ﺎﻧﺎت ﺳﺗط ﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠون اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﺳﻬوﻟﺔ.
ﺗﺗواﻓر اﻟﻣﺻرف ﺷ ﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻟداﺧﻠ ﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾﻞ اﺳﺗﺧدام اﻟﺑرد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﺣﺻول
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣطﻠو ﺔ.
ﯾﺗوﻓر ﻟد اﻟﻣﺻرف اﻟﺗﻘﺎرر اﻟدورﺔ ﻟﻠدروس اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺗﺟﺎرب وﺧﺑرات اﻵﺧرن.
ﺗﺳﻬﻞ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟرط اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺗ ﺎدل اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺧﺑرات ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.
ﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻرف اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ اﻟﻔورﺔ ﻹدارة اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ اﻟدوﻟ ﺔ.
ُﺗوﻓر اﻟﻣ ﺎﺗب اﻟﻔرص ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻠﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗ ﺎدﻟﻬﺎ.
ﺳﺎﻫم ﺣﺟم اﻟﻣ ﺎﺗب ﻓﻲ اﺳﺗ ﻌﺎب ﻣوظﻔﯾن أﻛﺛر ،و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدث اﻟﻣﺷﺎر ﺔ وﺗ ﺎدل اﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻛﺛر.
ﺗﺗواﻓر ﻣ ﺎﺗب ﻟﻌﻣﻞ ﻓرق اﻟﻌﻣﻞ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌﺎرف وﻧﺷرﻫﺎ.
ﺗﺗواﻓر أﻣﺎﻛن ﻟﻠﻘﺎءات ﻏﯾر اﻟرﺳﻣ ﺔ ﻟﺗ ﺎدل اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
ﯾﺗ ــوﻓر ﻟ ــد اﻟﻣﺻ ــرف ﺻ ــﻔﺣﺎت ﺣـ ـوار ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺷـ ـ ﺔ اﻟداﺧﻠ ــﺔ ﻟﻠﻣﺻ ــرف)اﻻﻧﺗراﻧت( ﻟﻠﺣـ ـوار ﺑ ــﯾن
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.
ﯾﺗواﻓر ﻟد اﻟﻣﺻرف ﻟوﺣﺎت ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻣﺗﺣر ﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘراءة ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.
ﺳﺗط ﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺗﺣدﯾد أﻣﺎﻛن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟذﻫﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك.
ﺣرص اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ راﺣﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن وﺗﺎﻣﯾن ﺟﻣ ﻊ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻬم.

ﻣواﻓ

ﻏﯾر
ﻏﯾر
ﻣواﻓ
ﻣﺣﺎﯾد
ﻣواﻓ
ﺷدة

اﻟﻣﻠﺣ )ب( أﺳﻣﺎء اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ:
ﻋدد اﻟﻔروع ﻓﻲ إﻗﻠ م اﻟﺷﻣﺎل

اﺳم اﻟﺑﻧك

اﻟﻌرﻲ
اﻹﺳ ﺎن ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻣو ﻞ
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷردﻧﻲ
اﻻﻫﻠﻲ اﻷردﻧﻲ
اﻷردن
اﻟﻘﺎﻫرة ﻋﻣﺎن
اﻷردﻧﻲ اﻟﻛو ﺗﻲ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌرﻲ اﻷردﻧﻲ
اﻟﻌرﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ
اﻟﺗﺟﺎر اﻷردﻧﻲ
ﺳوﺳﺗ ﻪ ﺟﻧرال اﻷردن
اﻷردﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣو ﻞ
اﻟﺻﺎدرات واﻟﺗﻣو ﻞ
دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ

5
6
6
3
6
4
3
2
1
2
1
1
1
1
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ABSTRACT
In the Last decades, knowledge management appears and became as necessity, it
accompanied with continues learning for current organizations to become a learning
organization. This study aimed to identify the impact of knowledge management
infrastructure on organizational learning in the Jordanian commercial banks, (Northern
Region). A sample was drawn from Jordanian commercial banks (northern region), a
questionnaire of thirty questions was designed and administered among (95) top level
managers, of which (84) were returned and considered as validated.
The study found a positive relation between knowledge management infrastructure in
organizations structure, culture, physical environment, and organizational learning. While this
relation doesn’t appear for information technology, which mean accept the hypotheses
associated with the positive relation and reject the hypotheses associated with negative
relation.
The researcher recommended that its necessity to encourage individuals whose working
in this kind of business to take initiative, and its important to adjust the organizational
structure to be accommodated with organizational learning, define organizational learning
objectives, provide information technology infrastructure. And making further researches on
the effects of information technology infrastructure, on organizational learning.
Key words: knowledge management (KM) infrastructure, Organizational learning,
Jordan commercial banks.
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وظ ﻔﺔ اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ اﻟﺟودة اﻟر ﺎد ﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ:

دراﺳﺔ ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻵراء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘ ﺎدات اﻹدار ﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻫوك

*

ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد أﻣﯾن اﻟ ﺎﺷﻘﺎﻟﻲ
ﻣدرس ﻣﺳﺎﻋد

ﺷﻬﺎب أﺣﻣد ﺧﺿر

ﻗﺳم ﺗﻘﻧ ﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد

اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺋﺎﻛر  -ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻫوك اﻟﺗﻘﻧ ﺔ
إﻗﻠ م ردﺳﺗﺎن اﻟﻌراق -اﻟﻌراق

اﻟﻣﺳﺗﺧﻠص:
اﺳﺗﻬدﻓت اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣدﯾد طﺑ ﻌﺔ ﻋﻼﻗــﺔ اﻻرﺗ ــﺎ واﻷﺛــر ﺑــﯾن أ ﻌــﺎد اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ وأﺳــس اﻟﺟــودة
اﻟرﺎد ــﺔ ﻓــﻲ ﻋﯾﻧــﺔ ﻣــن ﻓﺎﻛﻠﺗ ــﺎت ﺟﺎﻣﻌــﺔ دﻫــوك ،واﻋﺗﻣــدت اﻟد ارﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗطــو ر اﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﺗﺄﻟﻔــت ﻣــن ) (40ﻓﻘـرة ،ﻟﻐــرض ﻗ ــﺎس
اﻷ ﻌــﺎد واﻟﻣﺗﻐﯾـرات ،وﻓًﻘـﺎ ﻟﻣﻘ ــﺎس ﻟ ــرت ) (Likertذ اﻷوزان اﻟﺧﻣﺳــﺔ .و ﺂﻟ ــﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾـ أﻫــداﻓﻬﺎ ،ﺗــم وﺿــﻊ
ﻓرﺿــﯾﺗﯾن رﺋ ﺳــﺗﯾن ﻣﻔﺎدﻫﻣــﺎ وﺟ ـود ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗ ــﺎ ﻣﻌﻧو ــﺔ ﺑــﯾن أ ﻌــﺎد اﻟﺗﺧط ـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ وأﺳــس اﻟﺟــودة
اﻟرﺎد ﺔ )ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ وﻣﺗﻔردة( ﻟد اﻟﻘ ﺎدات اﻹدارﺔ ﻓــﻲ ﻋﯾﻧــﺔ ﻣــن ﻓﺎﻛﻠﺗ ــﺎت ﺟﺎﻣﻌــﺔ دﻫــوك ،ووﺟــود أﺛــر ﻣﻌﻧــو ﻷ ﻌــﺎد اﻟﺗﺧطـ ط
اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ أﺳــس اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ )ﻣﺟﺗﻣﻌــﺔ وﻣﺗﻔــردة( ﻟــد اﻟﻘ ــﺎدات اﻹدار ــﺔ ﻓــﻲ ﻋﯾﻧــﺔ ﻣــن ﻓﺎﻛﻠﺗ ــﺎت
ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻫوك ،وﺗم ﺗوزﻊ اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﻓـراد اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن وﻫــم اﻟﻘ ــﺎدات اﻹدار ــﺔ ﺣﺻـ اًر ،وﻗــد اﺧﺗــﺎرت اﻟد ارﺳــﺔ ﻋﯾﻧــﺔ
ﻏﯾر ﻋﺷواﺋ ﺔ ﺑﻠﻎ ﻋــددﻫﺎ ) (65اﺳــﺗﻣﺎرة ،أُﻋﯾــد ﻣﻧﻬــﺎ ) (54اﺳــﺗﻣﺎرة ﺻــﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾــﻞ ،أ أن ﻧﺳـ ﺔ اﻻﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﺎﻧــت )،(%83
واﺳﺗﺧدﻣت اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ واﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺎﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ).(SPSS
وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ:

 -1ﺗﺑﯾن ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺗواﻓر ﻌض أ ﻌﺎد اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ.
 -2أﺷﺎرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟوﺻــﻔﻲ إﻟــﻰ أن إﺟﺎ ــﺎت اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ﺎﻧــت ﻣﺗﻔﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗـواﻓر أﺳــس اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ــﺎت
ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ.
 -3أﺷ ــﺎرت ﻧﺗ ــﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾ ــﻞ إﻟ ــﻰ وﺟ ــود ﻋﻼﻗ ــﺔ ارﺗ ــﺎ ﻣﻌﻧو ــﺔ ﻗو ــﺔ ﻣوﺟ ــﺔ ﺑ ــﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾ ــر اﻟﻣﺳ ــﺗﻘﻞ اﻟﻣﺗﻣﺛ ــﻞ ﻓ ــﻲ أ ﻌ ــﺎد اﻟﺗﺧطـ ـ ط
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎ ﻊ اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ أﺳس اﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ.
وﺧﺗﺎﻣﺎ -ﻓﻘد ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻ ﺎت اﻟﺗﻲ ﺟر اﺳﺗﺧﻼﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ:
ﻧظر ﻻﻓﺗﻘﺎر اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟ ﻌض أ ﻌﺎد اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ،وﻻﺳـ ﻣﺎ ﻟُﻌــد ﺗﻘــدﯾر اﻟﺣﺎﺟــﺔ
ً - 1ا
إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ وﺧطﺔ اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ – ﯾوﺻــﻲ اﻟ ﺎﺣﺛــﺎن ﺿــرورة اﺳﺗﺣﺿــﺎر ﻫــذﯾن اﻟ ﻌــدﯾن ﻟﻣــﺎ ﻟﻬﻣــﺎ
*

ﺗم ﺗﺳﻠم اﻟ ﺣث ﻓﻲ أﻏﺳطس  ،2014وُﻗﺑﻞ ﻟﻠﻧﺷر ﻓﻲ د ﺳﻣﺑر .2014
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وظ ﻔﺔ اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ...

ﻣــن ﺗــﺄﺛﯾر ﻓــﻲ أﺳــس اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ،وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل ز ــﺎدة اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑــﺈدارة اﻟﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ــﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛــﺔ،
وﺧﺎﺻﺔ وظ ﻔﺔ ﺗﺧط ط اﻟﻘو اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟوظﺎﺋﻒ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ.
 -2ﺗوﺻﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﺑﺗــوﻓﯾر ﻧظــﺎم ﻓﻌــﺎل ﻟﻠﺗﻐذ ــﺔ اﻟﻌ ﺳـ ﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻟﻣﺗﺎ ﻌــﺔ ﺗﻧﻔﯾــذ أﻧﺷــطﺔ اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ
ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ،و ــﺗم ذﻟــك ﻋــن طر ـ ﻗ ــﺎم ﻣﺳــﺎﻋد رﺋـ س اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻟﻠﺷــﺋون اﻹدار ــﺔ ﻌﻘــد اﺟﺗﻣﺎﻋــﺎت دور ــﺔ ﻣــﻊ ﻣــدراء إدارة
اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت.
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻻﻓﺗﺗﺎﺣ ﺔ :اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ،اﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ ،اﻟداﻓﻌ ﺔ اﻟرﺎد ﺔ ،اﻟﺳﻠوك اﻟرﺎد .

اﻟﻣﻘدﻣﺔ:
أﺻ ﺢ اﻟ ﺣث ﻋن اﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ ذا أﻫﻣ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﺎدة ،و ؤ د اﻟﻛﺗﺎب واﻟ ﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟــﺎل ﻋﻠــﻰ أن ﻗــدرة

اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻘﺎء واﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﺗﺳم ﻌدم اﻟﺗﺄﻛد واﻟﺗﻌﻘﯾد – ﺗرﺗ ط ﺷ ﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺟودﺗﻬﺎ اﻟرﺎد ﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳــﻠوك اﻟر ــﺎد

اﻟذ ﯾﺟب أن ون ﻣﻣﻠوً ﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟرواد اﻟذﯾن ﯾﻧﻔذون ﻧﻣﺎذج ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﺧﻠ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل ،وﻫو اﻟﺳﻣﺔ اﻟرﺎد ــﺔ
ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟذ

ﺷﻣﻞ ﺻﻔﺎت ﻣﺛﻞ ﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣﺧﺎطرة ،ووﺟود اﻟﺛﻘــﺔ ،واﻟﺗر ﯾــز ﻋﻠــﻰ اﻟﺳـ طرة ،واﻟﺗوﺟــﻪ ﻧﺣــو اﻟﺗﺣﻘﯾـ  ،واﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻣــﻊ

اﻵﺧرن )اﻻﻋﺗراف ﺄﻫﻣ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل ،واﻻﺑﺗﻛﺎر ،واﻹﺑداع( ).(Palmarudi & Jusni, 2012: 75

وأد اﻻﻫﺗﻣــﺎم اﻟ ــﺎﻟﻎ ﻣﻔﻬــوم اﻟﺗﺧط ـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓ ـﻲ ﻧﻬﺿــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ وﺗﻘــدﻣﻬﺎ إﻟــﻰ إﻋطــﺎء أوﻟ ــﺔ

ﻣﺗﻘدﻣــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟ ﺷــرﺔ ،وذﻟــك ﻓــﻲ ظــﻞ اﻟﺗﻘــدم اﻟﺗﻛﻧوﻟــوﺟﻲ اﻟــذ

ﻘﻠــﻞ ﻣــن ﻗ ﻣــﺔ اﻟوظــﺎﺋﻒ اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ ﻣﻬــﺎرات ﻋﺎﻟ ــﺔ،

و ﺧﻠ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟك وظﺎﺋﻒ ﺟدﯾدة ﺗر ز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻹﺑــداع ،وﺗﻌﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻐﯾﯾــر اﻷﻫﻣ ــﺔ اﻟﻧﺳــﺑ ﺔ ﻟﻌواﻣــﻞ اﻹﻧﺗــﺎج ،وﻫــذا
ﯾﺗطﻠب ﺗﻧﻣ ﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟ ﺷر ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛم واﻟﻛﯾﻒ .ﻟذا ﻓﻬﻧﺎك اﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ أن اﻟﺗﺣــد ﺎت اﻟﺗـﻲ ﺣﻣﻠﻬــﺎ اﻟﻌﺻــر اﻟﺟدﯾــد ﻟــن

ﯾﺗﺻــد ﻟﻬــﺎ إﻻ رأس اﻟﻣــﺎل اﻟ ﺷــر اﻟ ـداﺋم ،ﺳ ـواء أﻛــﺎن ذﻟــك ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﻔــرد أم ﻋﻠــﻰ ﺻــﻌﯾد اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ،ﺣﺗــﻰ ﻣ ــن

ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ ﺗﺣﻘﯾ ـ اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ﻓ ـﻲ ظــﻞ ﺳ ـ ﺎق ﺗﻧﺎﻓﺳ ـﻲ ــﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣ ــﺔ .و ﻌــد اﻟﺗﺧط ـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ إﺣــد

اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت اﻹدار ــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗر ــز ﻋﻠــﻰ رﻓ ــﻊ إﻧﺗﺎﺟ ــﺔ اﻟﻔــرد ﻣــن ﺧ ــﻼل اﻟﺗــدرب واﻟﺗﻌﻠـ ـ م وﺗطــو ر ﻣﻬﺎ ارﺗــﻪ وﻗد ارﺗ ــﻪ

اﻹﺑداﻋ ــﺔ .وﺟــﺎءت اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ ﻻﺧﺗ ــﺎر ﻋﻼﻗــﺔ اﻻرﺗ ــﺎ واﻟﺗــﺄﺛﯾر ﺑــﯾن اﻟﺗﺧط ـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾ ـ
اﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ ﻟد اﻟﻘ ﺎدات اﻹدارﺔ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﻓﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻫوك ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻵﺗ ﺔ:
 ﻫﻞ ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗ ﺎ ﻣﻌﻧو ﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ واﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ؟

 ﻫﻞ ﻫﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌﻧو ﻟﻠﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ اﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ؟

ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﺗﻣﺛﻠت ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن اﻟﺳؤال اﻟرﺋ س اﻵﺗﻲ:
ﻫﻞ ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗ ﺎط وأﺛر ﻣﻌﻧو ﻟﻠﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ اﻟﺟودة اﻟر ﺎد ﺔ ﻓــﻲ ﻋﯾﻧــﺔ ﻣــن

ﻓﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻫوك؟

و ﺗﻔرع ﻣن ﻫذا اﻟﺳؤال اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻵﺗ ﺔ:
 ﻫﻞ ﻫﻧﺎك ﺗﺻور واﺿﺢ ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ وأﻫﻣﯾﺗــﻪ وأﻫداﻓــﻪ وﻣراﺣﻠـﻪ ﻟــد اﻟﻘ ــﺎدات
اﻹدارﺔ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﻓﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻫوك؟
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 ﻫﻞ ﻫﻧﺎك إدراك واﺿﺢ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ وأﺳﺳﻪ ﻟد اﻟﻘ ﺎدات اﻹدارﺔ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﻓﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻫوك؟

 ﻣــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ اﻻرﺗ ــﺎ واﻷﺛــر ﺑــﯾن أ ﻌــﺎد اﻟﺗﺧط ـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ وأﺳــس اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ﻟــد اﻟﻘ ــﺎدات
اﻹدارﺔ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﻓﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻫوك؟

أﻫداف اﻟدراﺳﺔ:
إطﺎر ﺗﺣﻠﯾﻠًﺎ ﺳــﺗﻧد إﻟــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷ ﻌــﺎد اﻟﺗــﻲ ﺗﻬﯾــﺊ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت
ﺗﺳﻌﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ إﻟﻰ طرح أﻓ ﺎر ﺷ ﻞ ﯾوﻓر ًا
ﻟﺗﻘﺑــﻞ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻹدار ــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﻟﻐــرض اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ،أ أن ﻫــذا اﻹطــﺎر ﺳــﺎﻋد اﻟﻣﯾــدان اﻟﻣ ﺣــوث

)اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ( ﻓﻲ ﺗﻔﻬم ﻣد ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻹدار اﻟﺟدﯾد وﺿﻣن ﻫذا اﻟﺗوﺟــﻪ ﻣ ــن ﺗﺣﻘﯾـ ﻫــدف أﺳﺎﺳــﻲ ﻫــو
ﺗﺣدﯾد ﻋﻼﻗــﺎت اﻻرﺗ ــﺎ واﻟﺗــﺄﺛﯾر ﺑــﯾن اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾـ اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ﻓــﻲ ﻓﺎﻛﻠﺗ ــﺎت ﺟﺎﻣﻌــﺔ

وﺗﺄﻛﯾدا ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻬدف اﻟرﺋ س ،ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
دﻫوك،
ً

أ -إﻋداد دراﺳﺔ ﻧظرﺔ ﺣول اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ واﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ.

ب -وﺻﻒ وﺗﺷﺧ ص أ ﻌﺎد اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ،وأﺳس اﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ.

ج -ﺷ ــﻒ طﺑ ﻌ ــﺔ ﻋﻼﻗ ــﺔ اﻻرﺗ ــﺎ ﺑ ــﯾن اﻟﺗﺧطـ ـ ط اﻻﺳ ــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـ ـوارد اﻟ ﺷ ــرﺔ واﻟﺟ ــودة اﻟرﺎد ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ــﺎت ﻗﯾ ــد
اﻟدراﺳﺔ.

د -اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻟﻠﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ اﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ.

أﻫﻣ ﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﺣدﯾﺛًﺎ ﻓﻲ اﻹدارة ﻫو اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻣــن ﻣﻧظــور وﺻــﻔﻲ ﻌ ــس اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺎت
ﺗﻧﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ
ً
واﻹﺿﺎﻓﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑ ﺔ ٕوا ﺣﺎءات ﻓ رﺔ ﻣﺗﺟددة ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻷﻧﻣوذج اﻟﻔ ــر اﻟﺟدﯾــد ﻟــﻺدارة ﻓــﻲ ﻣواﻛ ـﺔ ﺣر ــﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾـرات ﻓــﻲ ﻋــﺎﻟم

ﻣن اﻟﻌوﻟﻣــﺔ واﻟﺗﻧــﺎﻓس ﻟﺗﺣﻘﯾـ اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ﺷـ ﻞ ﻋــﺎم ،واﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت ﺷـ ﻞ ﺧــﺎص ،ﻟــذا ﺗﻛﻣــن أﻫﻣ ــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﻓــﻲ

ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ﻣﺗﻐﯾــرن ﻣــن أدﺑ ــﺎت اﻹدارة اﻟﻣﻌﺎﺻـرة ..اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ،واﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺛــﻞ

ﺿــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻛﺷــﻒ ﻋــن طﺑ ﻌــﺔ وﺣﺟــم ﺗ ـﺄﺛﯾر
ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ـ اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻓــﻲ ﺑﯾﺋﺗﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻷﻋﻣــﺎل .وﺗﻛﻣــن أﻫﻣ ــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ أ ً
اﻟﺗﺧط ـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾ ـ اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ،وذﻟــك ﺄ ﻌــﺎدﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــﺎ ﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ اﻟﺗوﺻــﻞ ﻟﺻ ـ ﺎﻏﺔ
اﻟﺳ ﺎﺳﺎت واﻟﺧطط ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟﻬود اﻷﻓراد ﻓﻲ رﻓﻊ ﻔﺎءﺗﻪ اﻹﻧﺗﺎﺟ ﺔ واﻷداء اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ودﻋم اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧﻞ اﻟﺗﻧظ م.

ﺧطﺔ اﻟدراﺳﺔ ،وﺗﺷﻣﻞ:
 -1اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻧظر ﺔ:
 -1-1اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ ،و ﺗﺿﻣن:
أ -ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ:
إن اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻹدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻋ ــﺎرة ﻋــن ﺗﺣدﯾــد اﺣﺗ ﺎﺟــﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣــن اﻟﻌﻧﺻــر اﻟ ﺷــر ﻟﻣــدة زﻣﻧ ــﺔ

ﻣﻘﺑﻠﺔ ،ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛم واﻟﻧوع وﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب )أﺑو دوﻟﺔ وﺻــﺎﻟﺣ ﺔ .(98 :2005 ،و ــر )(Vinces, 2007:30

أﻧﻪ "ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗﺣﻠﯾــﻞ وﺻـ ﺎﻏﺔ وﺗﺷـ ﯾﻞ اﻷﻧظﻣــﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ،ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗﻔ ﯾــر اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻣﺑــدع ﻓــﻲ اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻋﻠــﻰ
ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﺳــﺗو ﺎت اﻹدار ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ " .إن اﻟﺧطــﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻟﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻫــﻲ" ﺧطــﺔ طو ﻠــﺔ اﻷﺟــﻞ ﺗﺣــدد
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وظ ﻔﺔ اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ...

ـﺎر ﻹدراك رؤ ــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻟوظ ﻔــﺔ ﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ" )ﺣﺳــن.(56 :2005 ،
ﻣــداﺧﻞ واﺳــﻌﺔ اﻟﺣــدود ﻟﻼﺗﺟﺎﻫــﺎت ،وﺗﺷـ ﻞ إطـ ًا

وﻫــو اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺗﻌﻣـ م اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺗﺄﻫﯾــﻞ وﺗــوﻓﯾر اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ اﻟﻣطﻠو ــﺔ ًﻣـﺎ و ًﻔـﺎ وﺗوﻗﯾﺗًـﺎ وﻣ ًﺎﻧـﺎ ،وذﻟــك
ﻟﺗﺣﻘﯾـ اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟوطﻧ ــﺔ ،ﻣــن ﺧــﻼل إﺣــداث اﻟﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟﻌﻘﻠ ــﺔ واﻟﻧﻔﺳـ ﺔ واﻷﺧﻼﻗ ــﺔ ﻟﻸﻓـراد ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ )أﺑــو ﺻــﺎﻟﺢ:2012 ،
.(19-18

و ﻌرﻓ ـﻪ )اﻟﻘرﺷــﻲ (7 :2007 ،ﺄﻧــﻪ "ﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗوﺟ ــﻪ اﻷﻓ ـراد ﻧﺣــو ﺗﺣﻘﯾ ـ اﻟﻣﯾ ـزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ـ ﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻣﺑﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣواردﻫــﺎ

اﻟ ﺷرﺔ ،وذﻟك ﺑدراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﻞ أ ﻌﺎد اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠ

ﺎﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻹﺣــداث ﺗـوازن ﻣﺟﻣــوﻋﺗﯾن ﻣــن اﻟﻘــو  ،اﻟﻔــرص واﻟﻘﯾــود

ﻣــن ﺟﻬــﺔ ،وﻧﻘــﺎ اﻟﻘــوة واﻟﺿــﻌﻒ ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــر  ،ﻟﻠﺗﻧﺑــؤ ﺻــورة واﺿــﺣﺔ اﻟﻣﻌــﺎﻟم ﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻞ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣــن ﻣواردﻫــﺎ اﻟ ﺷــرﺔ ًﻣـﺎ

وﻧوﻋﺎ ،وﻣن ﺛم ﺻ ﺎﻏﺔ ﺧطﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ)اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ( ﺗوﺿﺢ ﺳﯾر ﺧطﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ".
ً
ﻣﻣــﺎ ﺳــﺑ

ﻣ ــن أن ﻧﻌــرف اﻟﺗﺧط ـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﺄﻧــﻪ ﻋ ــﺎرة ﻋــن ﻋﻣﻠ ــﺔ ﻧظﺎﻣ ــﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠ ــﺔ ﻟﻠﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ اﻟﺗــﻲ

ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﯾﻒ أﻧﺷطﺔ و راﻣﺞ اﻷﻓراد اﻟداﺧﻠ ﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ﺔ ﺗواﻓًﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎ.
ب -أﻫﻣ ﺔ اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ:
إن اﻟﺗطﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ﺳــﺗوﺟب اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻣواردﻫــﺎ اﻟ ﺷــرﺔ ــﺄداة اﻟﻘـراءة واﺳﺗﺷـراف
اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻞ ،ﻓــذﻟك أﺣــد أر ــﺎن اﻟﻣﻧظوﻣــﺔ اﻹدار ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗــوج اﻟﻣﺳــﺎر اﻟﻧــﺎﺟﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ ،وﺗﺷ ـ ﻞ ﺣﺟــر اﻟزاو ــﺔ واﻟﻣؤﺷــر اﻟ ـرﺋ س ﻟﺗﻘــدﻣﻬﺎ
)اﻟﺣﻧطﻲ .(1 :2011 ،إن أﻫﻣ ﺔ اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﺗﻛﻣــن ﻓــﻲ ﺗــوﻓﯾر اﻟﻛـوادر اﻟﻣدر ــﺔ ﺎﻟﻣﺳــﺗو اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ،أﻛﺎد ﻣًـﺎ

وﻓﻧًﺎ وﺗﻘﻧًﺎ وﺗﺷ ﯾﻞ اﻟﺳﻠوك اﻟوطﻧﻲ واﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻬﻧﻲ ،وﺗﻌزز اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠوطن ،و ﻧﺎء اﻟﺳﻠوك اﻟﺷﺧﺻــﻲ اﻟﻘــو م ،وﺻـ ﻐﻪ ــﺎﻟﻘ م اﻟﻔﺎﺿــﻠﺔ
ﻣن ﺻدق وأﻣﺎﻧﺔ واﻟﺗزام واﺣﺗرام ٕواﺗﻘﺎن ﻟﻠﻌﻣﻞ واﺣﺗرام ﻟﻘ ﻣﺔ اﻟزﻣن ،وﺗﺄﺳ س اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗر ــﺔ واﻟﺗﻌﻠـ م واﻟﺗــدرب وﻣؤﺳﺳــﺎت
اﻟدوﻟﺔ ،وﺗــوﻓﯾر اﻟﻛـوادر اﻟﻣدر ــﺔ ﺎﻟﻣﺳــﺗو اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ،أﻛﺎد ﻣًـﺎ وﺗﻘﻧًـﺎ ،ــﺎﻟﻛم واﻟــزﻣن اﻟﻣطﻠــو ﯾن )أﺑــو ﺻــﺎﻟﺢ .(22-20 :2012 ،و ﺳــﺎﻋد

اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر ،إذ ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷــرﺔ ذات اﻟﻔ ــر اﻹﯾﺟــﺎﺑﻲ واﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﻣواﺟﻬــﺔ
اﻟﺗﺣد ﺎت ،واﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ ﺗطــو ر واﻗــﻊ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ إﻟــﻰ اﻷﻓﺿــﻞ ،ﻓﺎﻟﻘــﺎﺋﻣون ﻋﻠــﻰ ﺻـ ﺎﻏﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﯾــرون أن اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻋ ــﺎرة ﻋــن ﺗﺣـٍـد

وﻟـ ـ س ﻣﻌوًﻗـ ـﺎ )اﻟﻣﻐر ــﻲ .(38-37 :1999 ،واﺳ ــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﻣـ ـوارد اﻟ ﺷ ــرﺔ ﺗﺗﺿ ــﻣن ﺗزو ــد اﻟﺟﺎﻣﻌ ــﺔ ـ ـﺎﻷطر اﻟﻧظر ــﺔ اﻟﻘ ــﺎدرة ﻋﻠ ــﻰ
اﻟﻣﺳــﺎﻋدة ﻓــﻲ اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘـ اررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺎﻷﻧﺷــطﺔ اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ،ﻟﻐــرض ﺗﺣﺳــﯾن اﻟﻣﯾـزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـ ﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو

اﻷﻓـراد واﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ وﺗﺣﺳــﯾن اﻟﺳــﻠوك اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ﻟﻬــم ﻣــﺎ ﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾـ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ــﺎﻷﻓراد
اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻟــدﯾﻬﺎ ،ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ

ﺳ ﺎﺳــﺎت اﻟﺗﻌﯾــﯾن واﻻﺧﺗ ــﺎر ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ،واﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــو اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺎﻟﻛﻔــﺎءة

واﻷﻫﻠ ــﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣــﺔ ﻟﻣﺗطﻠ ــﺎت اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺎﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ،واﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾ ـ ﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﺗﻧﺑــؤ ﺑواﻗــﻊ اﻷﺳ ـواق اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ،وﺗﺣدﯾــد
اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠ ﺔ ﻟﻠﻘو اﻟ ﺷرﺔ اﻟﻼزﻣﺔ )ﺣﻣود ،واﻟﺧرﺷﺔ.(42-41 :2007 ،
ج -أﻫداف اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ:
ﺗﻬــدف ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗﺧط ـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾ ـ اﻟﺗ ـوازن ﺑــﯾن اﻟﺣﺎﺟــﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌــﺔ وأداﺋﻬــﺎ اﻟﻛﻠــﻲ

اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬﺎ ،و ﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗــﺎح ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣـوارد ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣﺳــﺗﻘ ﻼً ،ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ
ﺑﯾن ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،و ﯾن ﻗوة اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺛــﻞ إﻣ ﺎﻧ ــﺎت اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻣﺳــﺗﻘ ﻼً )ﻋﻘﯾﻠــﻲ،

 .(230 :2005و ــر )أﺑــو ﺻــﺎﻟﺢ (43-38 :2012 ،أن أﻫــداف اﻟﺗﺧط ـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﺗﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ ﺗــوﻓﯾر ﻣــورد
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

ﺷــر ﻣؤﻫــﻞ ــﺎﻟﻛم واﻟﻣﺳــﺗو اﻟﻣطﻠــوب ﻟﺗﺣﻘﯾ ـ اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟوطﻧ ــﺔٕ ،واﻋــﺎدة ﺗ ـوازن ﻫــرم اﻟﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ،واﻟﻣﻬــﺎرات
ﺎﻟﻣﺳ ــﺗو اﻟﻌ ــﺎﻟﻣﻲ ،واﻟﺳ ــﻠوك اﻟ ــذ

ﺣﺗ ــرم اﻟﻌﻣ ــﻞ واﻟوﻗ ــت ،وﺗﻌز ــز وﺗط ــو ر اﻟﺗﻔ ﯾ ــر اﻹﺑ ــداﻋﻲ اﻻﺑﺗﻛ ــﺎر  ،وﺗﻌز ــز ﺛﻘﺎﻓ ــﺔ اﻟﻌﻣ ــﻞ

اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ،واﺣﺗرام اﻟﻧظﺎم واﻟﺗﻘﯾد ــﻪ ،واﺣﺗـرام اﻟﺑﯾﺋــﺔ ،واﻟﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻟﺗﻘﻧ ــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ،وﺗﻌز ــز اﻟﻘــدرة اﻹدار ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﺷﺧﺻــﻲ

)ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺧط ط ،اﻟﺗﻧظ م( ،وﺗﺷ ﯾﻞ اﻟﺣس وﺗﻌز ــز اﻻﻧﺗﻣــﺎء اﻟــوطﻧﻲ ،وﺗرﻗ ــﺔ اﻟــوﻋﻲ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ .و ــر )اﻟﺣﻧطــﻲ (1 :2011 ،أن

اﻟﺗﺧطــ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣــوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﺣــدد دور اﻟﺗﺧط ـ ط ﻟﻠﻘــو اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ داﺧــﻞ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ وﺧﺎرﺟﻬــﺎ ﻣــﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷــﻰ ﻣــﻊ ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻬﺎ
ﻣﻌﺎﺻرا ،وﺗﺣدﯾــد اﻻﺣﺗ ﺎﺟــﺎت
اﻟﻣﺗطور واﻟﻣﺗﻐﯾر ﺎﺳﺗﻣرار ،وﺗوﻓﯾر اﻟﻣورد واﻟﻌﻧﺻر اﻟ ﺷر اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻟﻣؤﻫﻞ ﺗﺄﻫ ﻼً ﻋﻠﻣًﺎ وﻣﻬﺎرًﺎ
ً

اﻟﺗدرﺑ ﺔ ،واﻧﺗﻘﺎء ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ وﺗطو رﻫﺎ ،ﻟﺗﺣﻘﯾ زﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟ ﺔ ﻣﺎ ﯾﺗواﻓـ ﻣــﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠ ــﺔ واﻟﺟــودة ﻓــﻲ اﻷداء وﺗﻘﻠﯾــﻞ اﻟﻣﺧــﺎطر واﻟﺧﺳــﺎﺋر

ـﻣﺎﻧﺎ ﻟﻧﺟــﺎح اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎﺗﻬﺎ ،و ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ
أو اﻟﺣــد ﻣﻧﻬــﺎ ،واﻟﺗﻛﺎﻣــﻞ واﻟﺗﻧﺳــﯾ واﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻹدارات اﻷﺧــر ﺎﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ،ﺿـ ً
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ،واﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺎت اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟ ﺷرﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻼﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن

إﻣ ﺎﻧ ﺎﺗﻪ وﻗدراﺗﻪ ،ورﻓﻊ اﻟروح اﻟﻣﻌﻧو ﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ،وزﺎدة ﺣﻣﺎﺳﻬم واﻧﺗﻣﺎﺋﻬم ووﻻﺋﻬم ،ﻣﻣــﺎ ﯾــﻧﻌ س ﻋﻠــﻰ ﻗــدراﺗﻬم وﻣﻬــﺎراﺗﻬم ﻓــﻲ أداﺋﻬــم

ﻟواﺟ ﺎﺗﻬم اﻟوظ ﻔ ﺔ ،وﻣراﻋﺎة اﻟﻔروق اﻟﻔرد ﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟــد اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ ﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻌﻣــﻞ .واﻟﻬــدف اﻟـرﺋ س ﻣــن ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗﺧطـ ط

اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻫــو ﺗــوﻓﯾر اﺣﺗ ﺎﺟــﺎت اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣــن اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ،ﻣــﺎ ﺣﻘـ اﻟﺗـوازن اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻲ ﺑــﯾن ﻣــﺎ
ﺣﺗﺎج اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻣن ﻣوارد ﺷرﺔ ،وﻣﺎ ﻫو ﻣﺗواﻓر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ )اﻟﻘرﺷﻲ.(45 :2007،

د -ﻣراﺣﻞ اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ:
ﻌﺗﻣد اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻔرص واﻟﺗﻬدﯾــدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــوﻓرة وﺷــﺢ اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻞ ،وﻧﻘــﺎ ﻗــوة

وﺿﻌﻒ اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻞ واﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ ،ﻓــﻲ ﺿــوء اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻌــﺎم ﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﺑﯾﺋــﺔ ،وأن ﺗﺧطـ ط اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ

ﻣ ن أن ون اﺳﺗراﺗﯾﺟًﺎ وﻓًﻘﺎ ﻟﺗﺣدﯾد رﺳﺎﻟﺔ ووﺿﻊ اﻷﻫداف واﻟﻐﺎ ﺎت وﺗﻘﯾ م اﻟﻣﻧﺎخ ﻣن اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ وﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻌﻣــﻞ ،وﺗﺣدﯾــد
اﻟطﻠــب ،وﺗﺣدﯾــد اﻟﻌــرض )اﻟﻬﯾﺗــﻲ .(87 :2003 ،ﻟﻬــذا ﺗﺷــﯾر )اﻟﻘرﺷــﻲ (130 :2007 ،إﻟــﻰ أن اﻟﺗﺧط ـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣ ـوارد

اﻟ ﺷــرﺔ ﻣــن ﻓــﻲ اﻟﺧﻠﻔ ــﺔ اﻟﺗﺻــورﺔ ﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ﺑﻧــﺎء اﻟﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ،وﻗواﻋــد ﺑﻧــﺎء اﻟﺧطــﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻟﻠﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔٕ ،واﺟ ـراءات
اﻟﺑﻧﺎء ﻟﻠﺧطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ ،و ﻧﻣوذج ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷــرﺔ ،واﻟﺗﻧﻔﯾــذ واﻟﻣﺗﺎ ﻌــﺔ واﻟﺗﻘــو م

ﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ﺑﻧــﺎء اﻟﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ .و ــر )أﺑــو ﺻــﺎﻟﺢ (64 :2012 ،أن ﻣ ارﺣــﻞ اﻟﺗﺧط ـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﺗﺿــم اﻟرؤ ــﺔ

واﻟرﺳﺎﻟﺔ واﻷﻫداف واﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﻣﺳﺎر واﻟرؤ ﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺣول اﻟﻣورد اﻟ ﺷر ﺔ.

و ﺣدد )ﺳﺎﻣﻲ (25 :2007 ،ﻣراﺣﻞ اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﺄﻧﻬﺎ ﺻ ﺎﻏﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ واﻟرؤ ــﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ،

وﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻻﺳراﺗﯾﺟ ﺔ ،وﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ﺔ ،وﺗﺣدﯾــد اﻟﺑــداﺋﻞ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ،واﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﻣﺣــددة واﻟﻣــؤﺛرة ﻓــﻲ
ﻧﺟﺎح اﻻﺧﺗ ﺎر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ .وﺗر )ﺻ ﺎم (2010 ،أن ﻣراﺣﻞ اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻫــﻲ دﻋــم اﻹدارة اﻟﻌﻠ ــﺎ

ﻟﻠﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ،واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ )ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟداﺧﻠ ــﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ( ،ووﺟــود ﺗوﺟﻬــﺎت اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ رؤ ــﺔ

ورﺳــﺎﻟﺔ وأﻫــداًﻓﺎ ،ووﺟــود ﺧطــﺔ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ وﺗﻧﻔﯾذ ــﺔ ،وﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺧطــﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ،وﻣراﻗ ــﺔ وﺗﻘﯾ ـ م اﻟﺧطــﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ .و ــر
)ﺣﻣ ــود ،اﻟﺧرﺷ ــﺔ (43-42 :2007 ،أن ﻣ ارﺣ ــﻞ اﻟﺗﺧطـ ـ ط اﻻﺳ ــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺗﺗﺿ ــﻣن ﺻـ ـ ﺎﻏﺔ اﻻﺳ ــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ،وﺗﻧﻔﯾ ــذﻫﺎ وﺗﻘﯾ ﻣﻬ ــﺎ.

و ﺟب أن ﺗﺗﺿــﻣن اﻟﺧطــﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﺗوﺟــﻪ اﻟرؤ ــﺔ )اﻟرﺳــﺎﻟﺔ( أو ﻓﻠﺳــﻔﺔ ﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ،وﺗﻧظـ م ﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟﻣـوارد
اﻟ ﺷــرﺔ ،وﺗﺣــدد ﻣﺳــﺎﻋدات اﻟﻣــدﯾرن اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﺿــﻣﺎن اﻟــدﻋم واﻟﻣ ـوارد اﻟﻼزﻣــﺔ )ﺣﺳــن .(55 :2005 ،أو أن ﻣ ارﺣــﻞ اﻟﺧطــﺔ

اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺗوﺟﻪ اﻟرؤ ﺔ )اﻟرﺳﺎﻟﺔ( أو ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ،وﻗﺎﻋدة ﺑ ﺎﻧﺎت ﻟﺗﺧط ط ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ،وﺗطﺑﯾـ

اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت واﻟﺗﻛﺗ ﺎت ،وﺟداول اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﻠﻲ ،واﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﻣﺗﺎ ﻌﺔ ،واﻟﺗﻘﯾ م وﻣﻌرﻓــﺔ ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣــﻞ ،وﻣــدﺧﻞ إﻋــﺎدة اﻟﻬ ﻠــﺔ
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وظ ﻔﺔ اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ...

واﻟﻣراﺟﻌــﺔ )ﺣﺳــن .(57 :2005 ،و ﺑــﯾن )اﻟﻣرﺳــﻲ (97 :2006،أن ﻣ ارﺣــﻞ اﻟﺗﺧط ـ ط اﻻﺳ ــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﺗﻛﻣــن ﻓــﻲ

اﻟﻣﻬﻣﺔ /اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،واﻷﻫداف ،وﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،واﻟﺑداﺋﻞ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ،واﺣﺗ ﺎﺟﺎت اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ.

و ﺷــﯾر )اﻟﺑرادﻋــﻲ (69-68 :2004،إﻟــﻰ أن ﻣ ارﺣــﻞ اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓــﻲ إدارة اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻫــﻲ ﺗﺣدﯾــد اﻟرؤ ــﺔ واﻟﻐــرض

واﻟرﺳﺎﻟﺔ ،ووﺿﻊ اﻷﻫداف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ .و ر ) (Geyer, 2006: 8-22أن اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻣــن ﻓــﻲ اﻟﺗﺣﺿــﯾر

ﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﺧطـ ط ،واﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﺑﯾﺋــﻲ ،واﻟﺗطــو ر اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ،ووﺿــﻊ ﺧطــﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ واﻟﻣواﻓﻘــﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ،وﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺧطــﺔ ،واﻟﻣﺗﺎ ﻌــﺔ واﻟﺗﻘﯾـ م.
و ﺿــﯾﻒ )اﻟﺣﻧطــﻲ (2 :2011 ،أن اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓــﻲ إدارة اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﯾﺑــدو ﻣــن ﺧــﻼل اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔ ﺿــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـ رﺳــﺎﻟﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ،واﻟد ارﺳــﺔ اﻟﺗﻔﺻــﯾﻠ ﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋــﺔ اﻟداﺧﻠ ــﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ ،وﺗﺻــﻣ م ٕواﻋــداد اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﺣﺳــب ﻣﺗطﻠ ــﺎت اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ

ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ،ووﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر واﺿﺣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ،وﺗطو رﻫﺎ ﺣﺳب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ،واﻟﺗﻐذ ﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ،واﻟﺗطــورات .و وﺿــﺢ )ﻋﻘﯾﻠــﻲ:2007 ،
 (259-238أن ﻣراﺣﻞ اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﺣدﯾد واﻟﺗﻧﺑؤ ﺎﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﺑﯾﺋ ــﺔ ،وﺗﻘــدﯾر ﺣﺎﺟــﺔ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ،واﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺧطـ ط اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ،وﺧطــﺔ اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ .أو أن ﻣﻌ ــﺎر
اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻫو ﻣد دﻗــﺔ ﺗﺣﻘﯾـ اﻟﺗــوزان ﺑــﯾن ﺣﺟــم اﻟﻌﻣــﻞ وﻗــوة اﻟﻌﻣــﻞ ﻓــﻲ ﺗﻘﯾـ م ﻧﺷــﺎ ﺗﺧطـ ط اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ

اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ،وأن ﯾﺗم اﻟﺗﺧط ط ﺄﻗﻞ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣ ﻧﺔ ،وﻣد اﻟﺗﻧﺳﯾ ﺑﯾن ﻧﺷــﺎ اﻟﺗﺧطـ ط ﻣــﻊ وظــﺎﺋﻒ إدارة اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ اﻷﺧــر  ،وﻣــد
اﻟﺗﻧﺳﯾ ﺑﯾن ﻧﺷﺎ اﻟﺗﺧط ط ﻣﻊ اﻹدارات اﻷﺧر ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻟﺣﺟم أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ،وﻗوة اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدﯾﻬﺎ.
 -2-1اﻟﺟودة اﻟر ﺎد ﺔ:
أ -ﻣﻔﻬوم اﻟﺟودة اﻟر ﺎد ﺔ:

أﺻ ﺢ اﻟ ﺣث ﻋن اﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ ذا أﻫﻣ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﺎدة ،وﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻣن وﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣــن

ﻗﺑــﻞ اﻟ ــﺎﺣﺛﯾن اﻟﺳــﺎ ﻘﯾن ،إذ ﺗطرﻗـت ﻌــض اﻟد ارﺳــﺎت إﻟــﻰ ﻣﻔﻬــوم اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر ﻧﻔﺳـ ﺔ أﻣﺛــﺎل ) ;Valtonen, 2007

 ،(Krauss, Frese, Friedrich & Unger ,2005; Darroch & Clover ,2005وﺗطــرق اﻟـ ﻌض اﻵﺧــر ﻣــن ﻣﻧظــور اﻟﻣﻬــﺎرات

واﻟﻛﻔﺎءات أﻣﺛﺎل ) ،( Bath, Smith, Stein & Swann, 2001و ﺎﺧﺗﺻﺎر ﻓﺈن أﻏﻠﺑ ﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ ﺗﻌــرف اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ﻋﻠــﻰ
أﻧﻬـﺎ "أ ﻗ ﻣــﺔ ﺟﯾــدة وﻣﻬﻣــﺔ ،واﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﺗــﻲ ﻣﺗﻠﻛﻬــﺎ اﻟــرواد" ) .(Rani &Hong, 200: 45إذ ﺷــﯾر ﻣﻔﻬــوم اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ إﻟــﻰ

اﻟﺻــﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ ،واﻟﻣ ــﺎدرات ،واﻟﺳــﻠو ﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻬــﺎ اﻟﻘــﺎدة اﻟر ــﺎدﯾون ،واﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﻣــؤﺛرة ﻓــﻲ ﺳــﻠو ﻬم اﻟر ــﺎد اﻟــذ

ﻣ ــﻧﻬم ﻣــن

اﻹﺑــداع ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل أﻧﺷــطﺗﻬم وﺧﻠـ ﻗ ﻣــﺔ ﻟﻣﻧظﻣــﺎﺗﻬم ) .(Guzman, 1995: 213و ﻌــرف )(Palmarudi & Jusnni, 2012: 77

اﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ ﺄﻧﻬﺎ "اﻟﺳﻠوك اﻟرﺎد اﻟذ ﯾﺟب أن ون ﻣﻣﻠوً ـﺎ ﻣــن ﻗﺑــﻞ اﻟــرواد اﻟــذﯾن ﯾﻧﻔــذون ﻧﻣـﺎذج ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻟﺧﻠـ ﻣﯾـزة ﺗﻧﺎﻓﺳـ ﺔ ﻓــﻲ
ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل" ،وﻫﻲ اﻟﺳﻣﺔ اﻟرﺎد ﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت وﺗﺗﺻﻒ ﺎﻵﺗﻲ:
 ﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣﺧﺎطرة.
 وﺟود اﻟﺛﻘﺔ) ،اﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺳ طرة(.
 اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺗﺣﻘﯾ .

 اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻵﺧرن )اﻻﻋﺗراف ﺄﻫﻣ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل(.

 اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻹﺑداع.

ﺷﯾر ) (Guzman & Santos, 2001: 213إﻟــﻰ وﺟــوب اﻟﺗﻔرﻗــﺔ ﺑــﯾن ﻣﻔﻬــوم إدارة اﻟﺟــودة واﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ،إذ ﺗﻌﻧــﻲ

اﻷوﻟﻰ اﻟﺗطو ر واﻟﺗﺣﺳــﯾن اﻟﻣﺳــﺗﻣر ﻟﻠﻌﻣﻠ ــﺎت اﻹدار ــﺔ ،وذﻟــك ﻣراﺟﻌﺗﻬــﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬــﺎ واﻟ ﺣــث ﻋــن اﻟوﺳــﺎﺋﻞ واﻟطــرق ﻟرﻓــﻊ ﻣﺳــﺗو
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

اﻷداء ،وﺗﻘﻠﯾﻞ اﻟوﻗت ﻹﻧﺟﺎزﻫﺎ ﺎﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﻬﺎم واﻟوظﺎﺋﻒ ﻋد ﻣﺔ اﻟﻔﺎﺋدة وﻏﯾر اﻟﺿــرورﺔ ﻟﻠز ــون أو ﻟﻠﻌﻣﻠ ــﺔ ،ﻣــن

أﺟﻞ ﺗﺧﻔ ض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ورﻓﻊ ﻣﺳﺗو اﻟﺟودة ،ﻣﺳﺗﻧدﯾن ﻓــﻲ ﺟﻣ ــﻊ ﻣ ارﺣــﻞ اﻟﺗطــو ر إﻟــﻰ ﻣﺗطﻠ ــﺎت واﺣﺗ ﺎﺟــﺎت اﻟز ــون .أﻣــﺎ ﺻــدد
أﻫﻣ ﺔ اﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ ﻓﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻵﺗﻲ )أﻣﯾن:(3 :2013 ،

ﺗﻌظ م اﻟﻘ ﻣﺔ اﻻﺳﻣ ﺔ واﻟﻣﺎد ﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﻣوارد ﻣﺣدودة.



اﻟﺣﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ واﻟﻧﻔﻘﺎت ﺿﻣن ﻣﺳﺗو ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ.



اﻟﺣﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﻣﺎد ﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗ ﺔ وﻋدم اﻟﻬدر ﻓﯾﻬﺎ.



اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻻﺑﺗﻛﺎر أﺳﺎﻟﯾب وﺗﻘﻧ ﺎت إدارﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻣواﻛ ﺔ اﻟﺑﯾﺋ ﺔ اﻟدﯾﻧﺎﻣ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر.



زﺎدة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺳب ﺛﻘﺔ اﻟزﺎﺋن ،وذﻟك ﺑﺗطو ر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺣﺳب رﻏ ﺎﺗﻬم ،واﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻷﺳ ﺎب اﻟﻣؤد ﺔ إﻟﻰ ﺷ ﺎواﻫم.



اﻟ ﻘﺎء واﻟﻧﻣو واﻹﺑداع ﻓﻲ دﻧ ﺎ اﻷﻋﻣﺎل ٕواﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﺎت ﻋﺎﻟ ﺔ ﻣن اﻟﺟودة.



أﻧﻣوذﺟـﺎ ﻟﻠﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،2001ﯾﺑــﯾن اﻷﻧﻣــوذج اﻟﻌواﻣــﻞ
و ﻌد ﻞ ﻣن  Guzmanو Santosأول ﻣن اﻗﺗرﺣــﺎ
ً
اﻟﺗــﻲ ﺗــؤﺛر ﻓــﻲ اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ،و ــدورﻩ ﺗــؤﺛر اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾـ اﻟﻧﺟــﺎح اﻟر ــﺎد  ،وﻣــن ﺛــم ﺗــؤﺛر ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾـ اﻟﺗطــور
اﻻﻗﺗﺻﺎد

ﺷ ﻞ ﻋﺎم ،ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷ ﻞ اﻵﺗﻲ:
-

اﻟﻌواﻣل اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ:
ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺷروع.
اﻟﻔرص اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ.
اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.

ﺗﻔﺿﯾل اﻟﻌﻣل
ﻟﺣﺳﺎﺑﮭم
اﻟﺧﺎص

أﺳس اﻟﺟودة اﻟرﯾﺎدﯾﺔ

اﻟﻧﺟﺎح
اﻟرﯾﺎدي

اﻟﺳﻠوك اﻟرﯾﺎدي

اﻟداﻓﻌﯾﺔ

اﻟﺗطور
اﻻﻗﺗﺻﺎدي

اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ:
 اﻟﺧﺑرة  -اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾمSource: (Guzman & Santos, 2001: 218 ).

ب -أﺳس اﻟﺟودة اﻟر ﺎد ﺔ:
واﻟذ

اﻟﺷ ﻞ )(1
اﻷ ﻧﻣوذج اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺟودة اﻟر ﺎد ﺔ

ﺳﺗﻌﺗﻣد اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد أﺳــس اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﻧﻣــوذج اﻟــذ ﺗﻘــدم ــﻪ )(Guzman & Santos, 2001
ﻌد اﻷﻧﻣوذج اﻟﻣﺗﻔ ﻋﻠ ﻪ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻛﺗﺎب واﻟ ــﺎﺣﺛﯾن .إذ ﺗــم اﻋﺗﻣــﺎدﻩ ﻣــن ﻗﺑــﻞ ــﻞ ﻣــن )،(Darroch & Clover, 2005

و) ،(Cumplido & Liñán, 2007و).(Rani &Hong, 2013
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وظ ﻔﺔ اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ...

ب -1-اﻟداﻓﻌ ﺔ اﻟر ﺎد ﺔ:
اﻟداﻓﻌ ﺔ ﺷ ﻞ ﻋﺎم ﻫﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟ ﻊ اﻵﺧرن ﻋﻠﻰ اﻹ ﻣﺎن ﺎﻟﻬــدف اﻟﻌــﺎم وﺗﻧﻔﯾــذ اﻟرؤ ــﺔ اﻟﻣﺷــﺗر ﺔ ،و ﺿــﻣن ذﻟــك

اﻻﺳــﺗﻣﺎع اﻟﻔﻌــﺎل ﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــﺎ ﺣﻔــز اﻵﺧــرن ،إذ اﻟﻘــﺎدة اﻟــذﯾن ﺣﻔــزون ﺑﺈﻣ ــﺎﻧﻬم ﺗوﺻــﯾﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت وﻓﻬــم اﻷﺷ ـ ﺎء اﻟﺗــﻲ ﺗﻠﻬــم

اﻵﺧــرن ﺎﻻﺗ ــﺎع ) .(Maccoby, 2001: 60ﻟﻛــن ﻣــﺎ ﻌﻧﯾﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﺗــﻲ ﺗــدﻓﻊ ﺎﻟر ــﺎد ﻷن ﺳــﻠك
ﺳﻠو ً ﺎ رﺎدًﺎ .وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدد ﻓﻲ ﺿوﺋﻬﺎ اﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ ،وﻫﻲ اﻟدواﻓﻊ اﻟداﺧﻠ ــﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ
ﻣــن اﻟﺷــﻌور ﺎﻟﻣﺗﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻣزاوﻟــﺔ ﻧﺷــﺎ ﻣﻌــﯾن ذ ﺻــﻠﺔ ﺄﻫــداف ﻣﺣــددة ﻓــﻲ اﻟﺣ ــﺎة اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ ،واﻟــدواﻓﻊ اﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ ﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻣــن

اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ أﻫداف ﻣﺎد ﺔ ٕواﺷ ﺎع رﻏ ﺎت ﻣﺎد ــﺔ ﺗﺗواﻓـ

ﺷـ ﻞ ﺑﯾــر ﻣــﻊ رﻏ ــﺎت اﻟﻔر ـ اﻟــذ

ﻌﻣــﻞ اﻟﻔــرد ﺿــﻣﻧﻪ ،و ﺄﺧــذ

ﺑﻧظر اﻻﻋﺗ ﺎر اﻟﺗﻐذ ﺔ اﻟﻌ ﺳ ﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺣﻘﯾ ﻫذﻩ اﻟرﻏ ــﺔ ) .(Darroch & Clover, 2005: 324وﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﻧطﻠـ
ﺣدد ) (Guzman & Santos, 2001: 220ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻞ ﺎﻵﺗﻲ:

 اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟر ﺎد ﺔ :ﻟﻬــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟداﻓﻌ ــﺔ طــﺎ ﻊ ذاﺗــﻲ ،ﻷﻧــﻪ ﺷــﯾر إﻟــﻰ أن اﻟﺳــﺑب اﻟـرﺋ س اﻟــذ

ﺣﻔــز اﻟﺷــﺧص ﻷن

أﺳﺎﺳﺎ ﻫو ﺷﻌورﻩ اﻟداﺋم ﺑﺟﺎذﺑ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺣو ﺗطو ر ﻧﺷﺎطﻪ.
ون رﺎدًﺎ ً
ﺿــﺎ طــﺎ ﻊ ذاﺗــﻲ ،ﻘــرر ﻓ ــﻪ اﻟﻔــرد أن ﺻـ ﺢ رﺎدًـﺎ ،ﻷﻧــﻪ ﯾــدرك أن
 اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ :ﯾﺗﻣﯾــز ﻫــذا اﻟــداﻓﻊ أ ً
ﻫذا ﻫو أﻓﺿﻞ طرﻘﺔ ﻟ ﺷﻌر ﺑوﺟودﻩ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ون اﻟﺗﻘدم ﻣﻣ ًﻧﺎ ﻣوظﻒ.

 ﺳب اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺎل :ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟداﻓﻌ ﺔ ﻫو ﺧﺎرﺟﻲ .ﻘررﻩ اﻟﻔرد ﻟﻛﻲ ﺻ ﺢ رﺎدًﺎ ،ﻷﻧﻪ ﻌﺗﻘد ﺑﻬذﻩ اﻟطر ﻘــﺔ
ٍ
ﻣﻼﺣظ ،أ أﻧﻪ ﺳﻠك ﻫذا اﻟطر وﺳﯾﻠﺔ ﻟ ﺻ ﺢ ﻏﻧًﺎ.
أﻧﻪ ﺳﯾزد ﻣﺳﺗو دﺧﻠﻪ ﺷ ﻞ

ﺿــﺎ طــﺎ ﻊ ﺧــﺎرﺟﻲ ،ﻓــﺎﻟﻔرد ﺗﺳــب ﻫــذا اﻟــداﻓﻊ ﻟ ﺻـ ﺢ رﺎدًـﺎ ﺑﻬــدف
 اﻟﺣﺎﺟــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ :ﻟﻬــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟداﻓﻌ ــﺔ أ ً
ﺗرك اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣؤﻟم ،ﻣﺛﻞ ﻋﺎطﻞ ﻋن اﻟﻌﻣﻞ.

داﺋﻣﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ،ﻓﺎﻟﻔرد ﺻ ﺢ رﺎد ًﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ون
ﻣﺟﺑر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓــﻲ اﻷﻋﻣــﺎل
ًا
 اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻌﺎﺋﻠ ﺔ :ﻫذا اﻟداﻓﻊ ﻫو ً
اﻟﺗﺟﺎرﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ،وذﻟك ﻟﺗﺟﻧب إﻏﻼق اﻷﻋﻣﺎل أو اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ رﺟﻞ أﻋﻣﺎل آﺧر.
ب -2-اﻟﺳﻠوك اﻟر ﺎد :
ﺷﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟرﺎد إﻟﻰ ﻌض اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﺗﻲ ﻘوم اﻟراﺋد ﺑﺗطو رﻫﺎ ﻓــﻲ ﺗﻧﻔﯾــذ وظﺎﺋﻔــﻪ ،واﻟﺗــﻲ ﺗظﻬــر اﻟﺳــﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ

ﻟﻪ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺟﯾدة ،وﺗﺷﻣﻞ ):(Darroch & Clover, 2005: 325
 اﻟطﻣوح أو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو.

 اﻟﺗﺧط ط واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر.

 اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻷﻓراد اﻵﺧرن؛ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾ ﻣﺳﺗو أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻧﻣو.

 وﺿﻊ اﻟﻣﯾزاﻧ ﺎت وﺗدرب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.

 روح اﻟﻣﻐﺎﻣرة.

و ؤ ــد ) (Guzman & Santos, 2001: 221أﻧﻬــﺎ ﺗﺳــﻣﻰ ﺎﻟﺳــﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺑﺛﻘــﺔ ﻣــن اﻟطﻣــوح .واﻟطﻣــوح ﻣ ــن ﺗﻌر ﻔــﻪ

داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣ ﻣﻠﺔ ﻟﻘــوة
ﺄﻧﻪ اﻟرﻏ ﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﻧﻣو ،ﻟ س ﻓﻘط ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﺎﻟرﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎد  ،وﻟﻛن ً
اﻟﺳــوق واﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ وﻏﯾرﻫــﺎ .وﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﻧطﻠـ  ،ﺗﺑــﯾن أن اﻟــرواد اﻟــذﯾن ﻣﺗﻠﻛــون ﻫــذﻩ اﻟﺟــودة ﻟــدﯾﻬم ﺳــﻠوك ﻏﯾــر ﻣﻠﺗــزم

ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘ اررات اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ إدارة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣ طﺔ .وﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣ ــن ﺗﻘﺳـ م
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ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﻠوك اﻟرﺎد اﻟذ ﯾؤد ﺑدورﻩ إﻟﻰ اﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ إﻟﻰ )أﻣﯾن:(4 :2013 ،
أ -اﻟطﻣوح ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗو ﺎت أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻧﻣو ،ﻻ ﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻷرﺎح ﻓﻘطٕ ،واﻧﻣﺎ ﺷﻣﻞ اﻟﻣر ز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻓــﻲ
ﺑﯾﺋــﺔ اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﻌﺎﻟﻣ ــﺔ واﻟﻣ ﺎﻧــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ واﻟﻘ ﻣــﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ،ﻓﺿـﻼً ﻋــن اﻟ ﺣــث ﻋــن ﻣﺻــﺎدر اﻟﺗﻣو ــﻞ اﻟــذاﺗﻲ،
وﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﺗﺣﻣﻞ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠ ﺔ ،واﻟﺗوﺳــﻊ ﻓــﻲ اﻟطﺎﻗــﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟ ــﺔ واﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﺑﺗﻘﻧ ــﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺔ
ﺣدﯾﺛﺔ ،وزﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟ ﺷر .

ب -اﻻﺑﺗﻛــﺎر ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﺳـواء ﻋــن طر ـ إدﺧــﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ أو اﻟ ﺣــث ﻋــن أﺳـواق ﺟدﯾــدة أو ﺗﻘــد م ﻣﯾـزات
إﺿﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ،أو اﻟ ﺣث ﻋن ﻣﺻﺎدر ﺗورد ﺟدﯾدة.

ج -اﻻﻧﺿــﻣﺎم واﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣؤﺳﺳــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو إﻗﻠ ﻣــﻲ أو ﻋــﺎﻟﻣﻲ ،واﻟﺳــﻌﻲ ﻟﻠﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺿــو ﺔ ﻓــﻲ اﺗﺣــﺎدات
ﻋﺎﻟﻣ ﺔ ،ﻟﻣﺎ ﻟذﻟك ﻣن دور ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻬ ﻼت ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﻧﺷــﺎ اﻟــذ ﺗزاوﻟــﻪ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ،وﻓــﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ
ﯾﺗم دﻋم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧر  ،وﺗﻛو ن ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻣﻼﻗﺔ.
د -اﻟﺗوﺟــﻪ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣــﺎ ﯾﺗﺿــﻣن ﻣــن ﺗﺣدﯾــد اﻷﻫــداف واﻟﻣﻘﺎﺻــد اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ،وﺗﺣﺳــﯾن ﻔــﺎءة اﻷداء ،وﺗــوﻓﯾر ﺑﯾﺋــﺔ
ﻋﻣــﻞ ﻣﺣﻔ ـزة ،واﻻﺳــﺗﻣرار ﻓــﻲ اﻛﺗﺷــﺎف واﺳ ــﺗﻐﻼل اﻟﻔــرص ﻏﯾــر اﻟﻣﺳــﺗﻐﻠﺔ ،إذ ﺗــﺗﻣ ن اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺑﻬــذﻩ اﻟوﺳــﯾﻠﺔ ﻣــن
اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺟدﯾدة أﻓﺿﻞ ،واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧر

ﻞ ﺷﻔﺎﻓ ﺔ.

 -3-1اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ:

 دراﺳــﺔ ) (Darroch & Clover, 2005ﻌﻧـوان) :أﺛــر اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺻــﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳــطﺔ اﻟﺣﺟــم
ﻓﻲ ﺟﻧوب إﻓرﻘ ﺎ( .ﻫدﻓت اﻟد ارﺳــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻘﺻــﻲ اﻷﺛــر اﻟــذ ﺗﺣدﺛــﻪ اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ﻓــﻲ أداء ) (44ﻣﻧظﻣــﺔ أﻋﻣــﺎل ﺻــﻐﯾرة
وﻣﺗوﺳــطﺔ ﻓــﻲ ﺟﻧــوب إﻓرﻘ ـﺎ ،وﻗــد ﺗــم اﺳــﺗﺧدام ﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟ ﺣــث اﻟﻛﻣ ــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠــﻲ ،ﻣــن

ﺧــﻼل اﻟﻣﻘــﺎ ﻼت ﻟﻣــدة ﺗراوﺣــت ﺑــﯾن ﻋــﺎﻣﻲ ) ،(2004-2003وﻣــن أﺑــرز اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ أﺳــﻔرت ﻋﻧﻬــﺎ اﻟد ارﺳــﺔ ،أن ﻟﻠــدﻋم

اﻟﺣ وﻣﻲ واﻟﻘروض وﻓواﺋدﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت – ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطو ر ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺟودة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت.

 دراﺳــﺔ )ﻋﺑــداﻟرﺣ م ،(2010 ،وﺳــﻌت إﻟــﻰ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﺟﺎﻫز ــﺔ اﻟــو ازرات اﻷردﻧ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘطــﺎع اﻟﻌــﺎم اﻷردﻧــﻲ ﻟﻠﺗﺧطـ ط
اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ،واﻟﻣﻌوﻗــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ ،و ِ
اﻟﻔـ َـرق اﻹﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟــو ازرات ﻋــن ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗﺧط ـ ط
اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ،ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻛوﻧــت ﻣــن ) (101اﺳــﺗ ﺎﻧﺔ وزﻋــت ﻋﻠــﻰ ﻣــدراء ﻟﻠﻣ ـوارد
اﻟ ﺷـ ــرﺔ وﻣـ ــدراء ﺗـ ــدرب ورؤﺳـ ــﺎء اﻷﻗﺳـ ــﺎم ﻓـ ــﻲ إدارات اﻟﻣ ـ ـوارد اﻟ ﺷـ ــرﺔ ﻓـ ــﻲ ﻫـ ــذﻩ اﻟـ ــو ازرات ،إذ أظﻬـ ــرت ﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ ﻣـ ــن

اﻻﺳــﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ،ﻣــن أﻫﻣﻬــﺎ إن درﺟــﺔ ﺟﺎﻫز ــﺔ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺗﺧط ـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ اﻟــو ازرات ﺎﻧــت درﺟــﺔ
ﻣﺗوﺳطﺔ ،وأﺑرز ﻣﻌوﻗﺎت ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻗﻠــﺔ ﺗــواﻓر اﻟﺧﺑـراء وأﺻــﺣﺎب اﻟﻛﻔــﺎءات ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل

اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ،وﻋــدم وﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻓــﻲ إدراك أﻓـراد ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﻟﺟﺎﻫز ــﺔ
ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﺳــﺑب اﻟﺟــﻧس ،واﻟﻣﺳــﺗو اﻟﺗﻌﻠ ﻣــﻲ ،واﻟﺧﺑـرة ،واﻟوظ ﻔــﺔ ،وﻗــدﻣت اﻟد ارﺳــﺔ
ﻌض اﻟﺗوﺻ ﺎت ،ﻣﻧﻬﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﻣــﻧﻬﺞ ﻓــﻲ اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﯾﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ واﻗــﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺣ وﻣ ــﺔ

اﻷردﻧ ﺔ ،وﻧﺷر وﻋﻲ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻫذا اﻷﺳﻠوب ،وﻣﺗﺎ ﻌﺔ وﺗﻘو م أداء ﻫؤﻻء اﻟﻣدﯾرن.

 دراﺳــﺔ )اﻟﺻــدر ،(2013 ،وﻫــدﻓت إﻟــﻰ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ واﻗــﻊ اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧ ﺔ ﻣــن

ﺧﻼل اﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن اﻟﺳؤال اﻟـرﺋ س وﻫــو ﻫــﻞ ﻫﻧــﺎك ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺣﻘ ﻘ ــﺔ ﻣﻣﻧﻬﺟــﺔ ﻟﻠﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت
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وظ ﻔﺔ اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ...

اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧ ﺔ؟ واﻋﺗﻣدت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣــن اﻟﻘ ــﺎدات اﻹدار ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ،

وﻟﺧﺻت اﻟدراﺳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ،ﻣﻧﻬﺎ ﻋدم ﺗطﺑﯾ ﻣﻧﻬﺞ وأﺳﻠوب اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ

اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ،وأﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﻘ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣطﻠو ﺔ ﺷ ﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻣ ﻠﻔــﺔ ﺑﻬــﺎ ﻣــن
دون رطﻬﺎ ﺎﻷﻫداف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ

ﻞ .واﻗﺗرﺣت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻧﻬﺞ أﺳﻠوب اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ

ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧ ﺔ وﺳــﯾﻠﺔ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻣﻌوﻗــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت واﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ــﺎﻟﻣوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓﯾﻬــﺎ ،ور ــط أﻧﺷــطﺔ إدارة

اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﺎﻟﺧطط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌــﺔ ،وذﻟــك ﻟﻛــﻲ ﺗﻛــون ﺗﻠــك اﻟﻣﻬــﺎم ﻣﻧﺳــﺟﻣﺔ ﻣــﻊ أﻫــداف اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ،وﺗﺳــﺎﻫم
ﺿﺎ ﺑﺈﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن اﻹطــﺎر اﻟﻌــﺎم اﻟﻣﻘﺗــرح ﻟﻠﺧطــﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ
ﻓﻲ ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ ،ﻣﺎ أوﺻت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أ ً
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧ ﺔ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳ ﺔ ،واﻻﺳﺗرﺷﺎد ﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧ ﺔ اﻷﺧر .

 دراﺳــﺔ )أﻣــﯾن ،(2013 ،و ﺳــﻌﻰ ﻫــذا اﻟ ﺣــث إﻟــﻰ اﻟﻛﺷــﻒ ﻋــن إﻣ ﺎﻧ ــﺔ اﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻣ وﻧــﺎت اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻌز ــز اﻟﺳــﻣﻌﺔ
ـﺎر
ـﺎر ﻧظرً ـﺎ ﻟﻠﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ واﻟﺳــﻣﻌﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔٕ ،واطـ ًا
اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻓــﻲ ﻋﯾﻧــﺔ ﻣــن ﻓﺎﻛﻠﺗ ــﺎت ﺟﺎﻣﻌــﺔ دﻫــوك ،وﻗــدم اﻟ ﺣــث إطـ ًا
ﻣﯾ ــداﻧًﺎ ﺳ ــﺗﻬدف اﻟﺗﻌ ــرف ﻋﻠ ــﻰ طﺑ ﻌ ــﺔ اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ واﻷﺛ ــر ﺑ ــﯾن ﻣ وﻧ ــﺎت اﻟﺟ ــودة اﻟرﺎد ــﺔ ﺑوﺻ ــﻔﻬﺎ ﻣﺗﻐﯾـ ـرات ﻣﺳ ــﺗﻘﻠﺔ واﻟﺳ ــﻣﻌﺔ

اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﺑوﺻــﻔﻬﺎ ﻣﺗﻐﯾـ ًاـر ﻣﻌﺗﻣـ ًـدا ،وﻫــو ﻣــﺎ دﻓــﻊ إﻟــﻰ ﺗﻛــو ن أﻧﻣــوذج اﻓﺗ ارﺿــﻲ ﯾﺗﺿــﻣن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻔرﺿ ـ ﺎت اﻟرﺋ ﺳــﺔ

واﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺧﺗ ﺎرﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﻌض وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹﺣﺻــﺎﺋﻲ ﻟﻠﺑ ﺎﻧــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗــم ﺟﻣﻌﻬــﺎ ﻋــن اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ــﺎت ﻋﯾﻧــﺔ

اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻫوك .و ﺷ ﻞ ﻋﺎم ﺣﺎول اﻟ ﺣث اﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن ﻋدد ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟ ﺣﺛ ﺔ ﻣن أﺑرزﻫﺎ:

أ -ﻣد وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗ ﺎ ﺑﯾن ﻣ وﻧﺎت اﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ واﻟﺳﻣﻌﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث؟
ب -ﻣد وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﯾن ﻣ وﻧﺎت اﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ واﻟﺳﻣﻌﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث؟
و ﻧظرة ﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ،ﻧﺧﻠص إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

أ -ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ ﻓــﻲ ﺗوﺟﻬﻬـﺎ ﻧﺣــو ﺗﺑﻧــﻲ وﺗﺣﻘﯾـ اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ،ﻣــن ﺧــﻼل
وظ ﻔﺔ اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ،ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ اﻟﻣﺳﺎﻧد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾ ﻫذا اﻟﻐرض.
ب -ﻓﺗﺣــت آﻓــﺎق ﻟﻠ ــﺎﺣﺛﯾن ﺣــول اﻟــرط ﺑــﯾن ﻫــذﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾــرن ،اﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﻣﺳــﺗﻘﻞ اﻟــذ ﯾﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ اﻟﺗﺧط ـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ
ﻣﻌﺎ.
ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ،واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎ ﻊ اﻟذ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ ،إذ ﻟم ﺗﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ً

ج -ط ﻘت أﻏﻠب ﻫذﻩ اﻟد ارﺳــﺎت ﻓــﻲ ﺑﯾﺋــﺎت ﻋﺎﻟﻣ ــﺔ وﻋر ــﺔ ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ،و ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺟــﺎءت اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ ﻣﺗ ﺎﯾﻧــﺔ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣــن
ﺣﯾث ﻣﺳﺗو ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ،وأﺳس اﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ.
 -2ﻣﻧﻬﺎج اﻟدراﺳﺔ ،و ﺣﺗو ﻋﻠﻰ:
 -1-2ﻓروض اﻟدراﺳﺔ.
ﺎر ﻷﻧﻣوذﺟﻬﺎ ،اﻋﺗﻣدت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿ ﺎت اﻵﺗ ﺔ:
ﺗواﻓًﻘﺎ ﻣﻊ أﻫداف اﻟدراﺳﺔ واﺧﺗ ًا

أ -اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻷوﻟﻰ :وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗ ﺎ ﻣﻌﻧو ﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ )ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ وﻣﻧﻔردة(
واﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ ﻟد اﻟﻘ ﺎدات اﻹدارﺔ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﻓﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻫوك.

ب -اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ :وﺟــود أﺛــر ﻣﻌﻧــو ﻟﻠﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ )ﻣﺟﺗﻣﻌــﺔ وﻣﻧﻔــردة( ﻓــﻲ اﻟﺟــودة
اﻟرﺎد ﺔ ﻟد اﻟﻘ ﺎدات اﻹدارﺔ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﻓﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻫوك.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

 -2-2أﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ:
ﺗﺳﺗﻠزم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﻟﻣﺷ ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿوء إطﺎرﻫﺎ اﻟﻧظر ﺗﺻــﻣ م أﻧﻣــوذج اﻓﺗ ارﺿــﻲ ﻣــﺎ ﻫــو ﻣوﺿــﺢ ﻓــﻲ اﻟﺷـ ﻞ
) ،(2اﻟذ

ﺻور ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗ ﺎ واﻷﺛر ﺑﯾن اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷــرﺔ واﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ــﺎت ﻗﯾــد اﻟد ارﺳــﺔ،

واﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﺗﺣﻘ ﻘﻪ ﻣن ﻋدﻣﻪ ،وﻓًﻘﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ .وﻗد اﻋﺗﻣد اﻟ ﺎﺣﺛﺎن ﻓــﻲ ﺗﺻــﻣ ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻬــذا اﻷﻧﻣــوذج ﻋﻠــﻰ
أ ﻌﺎد اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ اﻟذ

ﻣﺛﻞ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ .أﻣﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎ ﻊ ﻓﺗﻣﺛﻞ ﺎﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ.

اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ
اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋ ﺔ

ﺗﻘدﯾر ﺣﺎﺟﺔ

اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

ﺧطﺔ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ

أﺳس اﻟﺟودة اﻟر ﺎد ﺔ
اﻟداﻓﻌ ﺔ

اﻟﺳﻠوك اﻟر ﺎد

ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎط.
ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺛﺮ.
اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟ ﺎﺣﺛﯾن.

اﻟﺷ ﻞ ) (2أﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ

 -3-2ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﯾﺗﻣﺛــﻞ ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟد ارﺳــﺔ ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ دﻫــوك ﻓــﻲ ﻣﺟﻣــوع ﻓﺎﻛﻠﺗ ﺎﺗﻬــﺎ ،وﻣ ارﻛــز اﻷ ﺣــﺎث ،واﻟﻣﻌﻬــد اﻟﻌــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﺧط ـ ط واﻟ ــﺎﻟﻎ

ـداﻧﺎ ﻹﺟـراء اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ ﻹﻣ ﺎﻧ ــﺔ
ﻋددﻫﺎ ) (12ﻣؤﺳﺳﺔ أﻛﺎد ﻣ ﺔ ﻟﻐﺎ ﺔ  ،2014/6/1وﻗــد اﺧﺗﯾــرت ﺟﺎﻣﻌــﺔ دﻫــوك ﻟﺗﻛــون ﻣﯾـ ً
اﺧﺗ ــﺎر ﻣﺗﻐﯾ ـرات اﻟد ارﺳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺷ ـ ﻞ أﻛﺛــر دﻗــﺔ ﻣــن ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ﻟﻣــﺎ ﻣﺗﻠــك اﻟﻌــﺎﻣﻠون ﻓﯾﻬــﺎ ﻣــن ﻣﺳــﺗو ﺎت

ﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ أﻫداف اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ،وﻷﻧﻬﺎ ﺗﺷـ ﻞ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﺗﻌﻠ ﻣ ــﺔ اﻟﻛﺑــر ﺿــﻣن ﻣﺣﺎﻓظــﺔ دﻫــوك ،ﻣــﺎ إﻧﻬــﺎ

اﯾدا ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻛﻣﻲ واﻟﻧوﻋﻲ ،إذ ﺗﺣﺗﺿن ﺗﺳﻊ ﻓﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ،وﺗﻣﺗﻠك ﻋﻼﻗــﺎت ﺗﻌــﺎون
ﻧﻣوا ﻣﺗز ً
ﺗﺷﻬد ً
ﻣﻊ ﻌض اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ اﻟﻣﺗطورة ،وﺗﻌد ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻘد ﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠ م.
وﺗم ﺗﺣدﯾد ) (%56ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﻟﺗﻛون ﻋﯾﻧﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ؛ أ أن ﻋدد اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت اﻟﺗﻲ ﺧﺿــﻌت ﻟﻠد ارﺳــﺔ ﻓﯾﻬــﺎ ﺑﻠــﻎ ﺧﻣــس

ﻓﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﺗم اﺧﺗ ﺎرﻫﺎ ﺷ ﻞ ﻏﯾر ﻋﺷواﺋﻲ .واﺧﺗ ﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﻟﺗﻛون ﻋﯾﻧﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﺟﺎء ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳ ﺎب أﻫﻣﻬﺎ:
ِ ﻗدم ﺗﺄﺳ س ﻌض اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﻔﺎﻛﻠﺗﻲ اﻟﻘﺎﻧون واﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد.
 ﺣداﺛﺔ ﺗﺄﺳ س ﻌض اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﻔﺎﻛﻠﺗﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرو ﺔ /ﺋﺎﻛر .




ﻌض اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ذات ﺗﺧﺻﺻﺎت إﻧﺳﺎﻧ ﺔ ﻔﺎﻛﻠﺗﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ.

ﻌض اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ذات ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻋﻠﻣ ﺔ ﻔﺎﻛﻠﺗﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ.
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وظ ﻔﺔ اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ...

 ﺗﻣــﻧﺢ ﻏﺎﻟﺑ ــﺔ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ــﺎت اﻟﻣﺧﺗــﺎرة أﻛﺛــر ﻣــن ﺷــﻬﺎدة ،إذ إن أﻏﻠــب ﻫــذﻩ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ــﺎت ﺗﻣــﻧﺢ ﺷــﻬﺎدات ﻋﻠ ــﺎ )دﺑﻠــوم ﻋـ ِ
ـﺎل
وﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ود ﺗوراﻩ(.

أﻣﺎ اﻷﻓراد اﻟﻣ ﺣوﺛون ﻓﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎدات اﻹدار ــﺔ )اﻟﻌﻣﯾــد ،ﻣــدﯾر "اﻟﺳـ ول" ،رؤﺳــﺎء وﻣﻘــرر اﻷﻗﺳــﺎم اﻟﻌﻠﻣ ــﺔ ،ﻣﺳــﺋوﻟﻲ

اﻟوﺣــدات اﻟرﺋ ﺳــﺔ( ﺣﺻـ ًا
ـر ،وذﻟــك ارﺟــﻊ إﻟــﻰ أن اﻹدارة اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻫــﻲ ﻣر ــز ﺻــﻧﻊ اﻟﻘ ـ اررات ورﺳــم اﻟﺳ ﺎﺳــﺎت اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ،وﺗــم
اﺧﺗ ﺎرﻫم ﺷ ﻞ ﻋﺷواﺋﻲ.
 -4-2ﻣﺻﺎدر ﺟﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت وأﺳﻠو ﻬﺎ:
ﺗــم ﺟﻣــﻊ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت ﻣــن ﻣﺻــﺎدرﻫﺎ اﻷوﻟ ــﺔ واﻟﺛﺎﻧو ــﺔ ،إذ اﻋﺗﻣــدت اﻟد ارﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟﻣــﻊ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت ﻣــن اﻟﻣﺻــﺎدر اﻷوﻟ ــﺔ

ﻟﺗﻐط ــﺔ اﻹط ــﺎر اﻟﻌﻣﻠ ــﻲ ﻟﻠد ارﺳ ــﺔ ،ﻣ ــن ﺧ ــﻼل اﺳ ــﺗﺧدام أﺳ ــﻠوب اﻻﺳ ــﺗ ﺎﻧﺔ 1اﻟﺗ ــﻲ ﺗ ــم ﺗﺻ ــﻣ م ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬ ــﺎ ﺎﻻﺳ ــﺗﻔﺎدة ﻣ ــن

) (Guzman & Santos, 2001و) ،(Darroch & Clover, 2005ﻓﺿـﻼً ﻋــن وﺿــﻊ ﻌــض اﻷﺳــﺋﻠﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻣدة ﻣــن
أﺳس اﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻧظر اﻻﻋﺗ ﺎر ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎ ﻗﯾــد اﻟد ارﺳــﺔ ،واﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ ﻣــﻊ ﻣﻔــردات اﻟﻌﯾﻧــﺔ .واﻋﺗﻣــدت
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺎح ﻣن اﻟﻛﺗب ،واﻷ ﺣﺎث اﻟﻣﻧﺷورة ،واﻟدورﺎت ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻹطﺎر اﻟﻧظر ﻟﻠدراﺳﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ اﻟﺛﺎﻧو ﺔ.

 -5-2اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ:
ﻣن أﺟﻞ اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﻰ أ ﻌﺎد دﻗ ﻘﺔ ﺗﺧدم اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ـﺔ ،وﻣــن أﺟــﻞ اﺧﺗ ــﺎر ﻓرﺿـ ﺎﺗﻬﺎ ،اﻋﺗﻣــدت اﻟد ارﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ

ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:

 اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋو ﺔ واﻟﺗﻛ اررات واﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ واﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌ ﺎرﺔ ،ﻣن أﺟﻞ وﺻﻒ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ وﺗﺷﺧ ﺻﻬﺎ.
 ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎ اﻟ ﺳ ط ﻟﺗﺣدﯾد ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ وطﺑ ﻌﺗﻬﺎ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ.

 اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟ ﺳ ط واﻟﻣﺗﻌدد ﻓﻲ ﻗ ﺎس اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻌﻧو ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎ ﻊ.
وﻗــد ﺗــم اﺳــﺗﺧدام ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ) (SPSS: V. 15اﻹﺣﺻــﺎﺋﻲ ﻓــﻲ إﯾﺟــﺎد اﻟﺗوز ﻌــﺎت اﻟﺗﻛرار ــﺔ واﺳــﺗﺧراﺟﻬﺎ واﻟوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ،

واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌ ﺎر  ،ﻓﺿﻼً ﻋن إﯾﺟﺎد ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻرﺗ ﺎ واﻻﻧﺣدار.
 -6-2ﺣـدود اﻟدراﺳﺔ:
ﻣ ن ﺗﻘﺳ م ﺣدود اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺣدود زﻣﺎﻧ ﺔ وﻣ ﺎﻧ ﺔ:

 اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧ ﺔ :اﻣﺗدت اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧ ﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻟﻠﻣدة ﺑﯾن ) (2014/4/10وﻟﻐﺎ ﺔ ).(2014/8/1

 اﻟﺣدود اﻟﻣ ﺎﻧ ﺔ :ﺗﺗﻣﺛﻞ اﻟﺣدود اﻟﻣ ﺎﻧ ﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔ ﻠﺗ ﺎت اﻟﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ دﻫوك اﻟﺗﻲ ﺧﺿﻌت ﻟﻠدراﺳﺔ.
 اﻟﺣدود اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ :ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗ ﺣﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ واﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ.

-7-2وﺻﻒ اﻷﻓراد اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن:
ﺗــم اﻟﻘ ــﺎم ﺑﺗوز ــﻊ اﺳــﺗﻣﺎرة اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﻓـراد اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن )اﻟﻘ ــﺎدات اﻹدار ــﺔ( ،وﻗــد ﺑﻠــﻎ ﻋــددﻫﺎ ) (65اﺳــﺗﻣﺎرة أﻋﯾــد ﻣﻧﻬــﺎ )(54

ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ ،أ أن ﻧﺳ ﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺎﻧت ) ،(% 83و وﺿﺢ اﻟﺟدول ) (1ﺗوزﻊ اﻷﻓراد اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن وﻓًﻘﺎ ﻟﺧﺻﺎﺋﺻﻬم اﻟﻔرد ﺔ.
1اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣ ).(1

308
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اﻟﺟدول )(1
وﻓﻘﺎ ﻟﺧﺻﺎﺋﺻﻬم اﻟﻔرد ﺔ
ﺗوز ﻊ اﻷﻓراد اﻟﻣ ﺣوﺛﯾن ً

ت

اﻟﺧﺻﺎﺋص

1

اﻟﻣﻧﺻب

2

اﻟﺷﻬﺎدة

3

اﻟﻠﻘب

4

اﻟﺟﻧس

5

اﻟﻌﻣر

6

اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺎﻟﻲ

7

اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوظ ﻔﺔ

8

اﻟﺗدر ب

اﻟﻣﺻدر :إﻋداد اﻟ ﺎﺣﺛﯾن.

اﻟﻔﺋﺎت
اﻟﻌﻣﯾد
ﻣﻌﺎون اﻟﻌﻣﯾد
رﺋ س اﻟﻘﺳم
ﻣﻘرر اﻟﻘﺳم
ﻣﺳﺋول اﻟوﺣدة
اﻟﻣﺟﻣوع
د ﺗوراﻩ
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
دﺑﻠوم ﻋﺎﻟﻲ
ﺎﻟوروس
اﻟﻣﺟﻣوع
اﺳﺗﺈذ
اﺳﺗﺈذ ﻣﺳﺎﻋد
ﻣدرس
ﻣدرس ﻣﺳﺎﻋد
أﺧر
اﻟﻣﺟﻣوع
ذر
اﻧﺛﻰ
ﻣﺟﻣوع
 30ﺳﻧﺔ ﻓﺎﻗﻞ
40 - 31
50 - 41
 51ﻓﺄﻛﺛر
اﻟﻣﺟﻣوع
اﻗﻞ ﻣن ﺳﻧﺔ
3-1
4- 3
 4ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻛﺛر
اﻟﻣﺟﻣوع
 5ﺳﻧوات ﻓﺎﻗﻞ
10 - 6
15 - 11
 15ﻓﺄﻛﺛر
اﻟﻣﺟﻣوع
ﻻ ﯾوﺟد
3-1
6-4
ﯾوﺟد
 7ﻓﺄﻛﺛر
ﻣﺟﻣوع
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اﻟﻌدد
1
1
18
11
23
54
13
21
20
54
1
9
12
12
20
54
43
11
54
19
16
13
6
54
9
24
18
3
54
25
16
5
8
54
13
26
9
6
54

اﻟﻧﺳ ﺔ
1.9
1.9
33.3
20.4
42.6
100
24.1
38.9
37.0
100
1.9
16.7
22.2
22.2
37.0
100
79.6
20.4
100
35.2
29.6
24.1
11.1
100

100
46.3
29.6
9.3
14.8
100
24.1

100

وظ ﻔﺔ اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ...

 -8-2وﺻﻒ وﺗﺷﺧ ص ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ:
اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ
ﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻣﺣور وﺻﻒ وﺗﺷﺧ ص ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ،إذ ﺗم ﺗرﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﻬدف ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ
ً
اﻷوﻟـﻲ ﻟﻠﺑ ﺎﻧــﺎت ،ﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺗوز ﻌــﺎت اﻟﺗﻛرار ــﺔ واﻟﻧﺳــب اﻟﻣﺋو ــﺔ واﻷوﺳــﺎ اﻟﺣﺳــﺎﺑ ﺔ واﻻﻧﺣ ارﻓـﺎت اﻟﻣﻌ ﺎر ــﺔ ﻟﻛــﻞ ﻣﺗﻐﯾــر ﻣــن
ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ،ﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣ ).(2

 -1-8-2أ ﻌــﺎد اﻟﺗﺧطـــ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـــوارد اﻟ ﺷـــر ﺔ :ﺷــﯾر اﻟﻣﻠﺣ ـ ) (2إﻟــﻰ اﻟﺗوز ﻌــﺎت اﻟﺗﻛرار ــﺔ وﻗ ـ م اﻟوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ
واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌ ﺎر ﻷ ﻌﺎد اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ ،وﻓ ﻣﺎ ﺄﺗﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ:
أ -اﻟﺗﻧﺑــؤ ــﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋ ــﺔ :ﺗﺷــﯾر اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟـواردة ﻓــﻲ اﻟﻣﻠﺣـ ) (2إﻟــﻰ أن إﺟﺎ ــﺎت اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ﺣــول ﻫــذا اﻟ ﻌــد ﻣــن
ﺧﻼل ﻣؤﺷراﺗﻪ ) (X16-X11ﺗﻣﯾﻞ ﺎﺗﺟﺎﻩ اﻻﺗﻔﺎق ،إذ ﺑﻠﻐت ﻧﺳ ﺔ اﻻﺗﻔﺎق ) (%54.03ﻣن ﺗﻠك اﻹﺟﺎ ﺎت ،و وﺳــط
ﺣﺳــﺎﺑﻲ ) (3.46واﻧﺣ ـراف ﻣﻌ ــﺎر ) ،(1.025ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺑﻠﻐــت ﻧﺳ ـ ﺔ ﻋــدم اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﻣؤﺷ ـرات ﻫــذا اﻟ ﻌــد ﻧﺳ ـ ﺔ

) ،(%19.16وﻫــذا ﯾــدل ﻋﻠــﻰ ﺗ ـواﻓر ﻣؤﺷ ـرات ﻌــد اﻟﺗﻧﺑــؤ ــﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ــﺎت ﻗﯾــد اﻟد ارﺳــﺔ ،وأن اﻋﻠــﻰ
ﻧﺳـ ـ ﺔ اﺗﻔ ــﺎق ﺎﻧــت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺷــر ) (X14إذ ﺑﻠﻐــت ﻧﺳـ ـ ﺔ اﻻﺗﻔــﺎق ) ،(%61.1و وﺳ ــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ) (3.54واﻧﺣــراف
ﻣﻌ ﺎر ﻣﻘدارﻩ ) ،(0.966ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗوﻓﯾر ﻗواﻋد ﺑ ﺎﻧﺎت ﺗﺗﺿﻣن ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ

ﻣواردﻫﺎ اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻹدارﺔ .ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺎﻧــت أﻗــﻞ ﻧﺳـ ﺔ اﺗﻔــﺎق ﻟﻣؤﺷـرات ﻫــذا اﻟ ﻌــد ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺷــر

) (X16وﻫﻲ ) ،(%46.3و ﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺷر ) (3.33واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌ ﺎر ﻟﻪ ) ،(1.028ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ
أﻧﻪ ﻻ ﺗﺗم دراﺳﺔ ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.

ب -ﺗﻘدﯾر اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ :ﺗﺷﯾر ﻣﻌط ﺎت اﻟﻣﻠﺣ ) (2إﻟﻰ اﻟﺗوزﻌﺎت اﻟﺗﻛرارﺔ وﻗ م اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻻﻧﺣراف

اﻟﻣﻌ ﺎر ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌ ﺎرات ) (X27-X21اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑ ﻌــد ﺗﻘــدﯾر اﻟﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ،اﻟﺗــﻲ ﺗؤ ــد اﺗﻔــﺎق )(%47.11

ﻓﻘ ــط ﻣ ــن اﻷﻓـ ـراد اﻟﻣ ﺣ ــوﺛﯾن ﻋﻠــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻟﻌ ــﺎرات ،ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ ﻋــدم اﺗﻔــﺎق ) ،(%18.01واﻟﻧﺳـ ـ ﺔ اﻟﻣﺗ ﻘ ــﺔ ﻣ ــﻧﻬم )(%34.91
ﻣﺣﺎﯾدون ،وﺟﺎء ذﻟك ﺑوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ) ،(3.23واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر ) .(0.917وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗواﻓر ﻣؤﺷـرات ﻫــذا اﻟ ﻌــد ﻓــﻲ

اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ــﺎت ﻗﯾ ــد اﻟد ارﺳ ــﺔ ﺑﻧﺳـ ـ ﺔ ﺿ ــﻌ ﻔﺔ ،وأن أﻋﻠ ــﻰ ﻧﺳـ ـ ﺔ اﺗﻔ ــﺎق ﺎﻧ ــت ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣؤﺷ ــر ) ،(X21إذ ﺑﻠﻐ ــت ﻧﺳـ ـ ﺔ اﻻﺗﻔ ــﺎق

) ،(%59.3و وﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ) ،(3.59واﻧﺣـراف ﻣﻌ ــﺎر ﻣﻘــدارﻩ ) ،(0.880ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ وﺟــود ﻣــؤﻫﻼت وﺗﺧﺻﺻــﺎت
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ .ﻓﻲ ﺣﯾن ﺎﻧت أﻗﻞ ﻧﺳ ﺔ اﺗﻔﺎق ﻟﻣؤﺷرات ﻫــذا اﻟ ﻌــد ﻋﻠــﻰ
اﻟﻣؤﺷر ) (X24وﻫﻲ ) ،(%35.2و ﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺷر ) ،(3.19واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌ ــﺎر ﻟــﻪ ) ،(0.803ﻣﻣــﺎ ﯾــدل
ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ﻧظﺎم ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺗﻐذ ﺔ اﻟﻌ ﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻣﺗﺎ ﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
ج -اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺧط ط :ﺗﺷــﯾر اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟـواردة ﻓــﻲ اﻟﻣﻠﺣـ ) (2إﻟــﻰ أن إﺟﺎ ــﺎت اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ﺣــول ﻫــذا اﻟ ﻌــد ﻣــن
ﺧﻼل ﻣؤﺷراﺗﻪ ) (X31-X36ﺗﻣﯾﻞ ﺎﺗﺟﺎﻩ اﻻﺗﻔﺎق ،إذ ﺑﻠﻐت ﻧﺳ ﺔ اﻻﺗﻔﺎق ) (%50.95ﻣن ﺗﻠك اﻹﺟﺎ ﺎت ،و وﺳــط
ﺣﺳــﺎﺑﻲ ) ،(3.49واﻧﺣـراف ﻣﻌ ــﺎر ) ،(0.932ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺑﻠﻐــت ﻧﺳـ ﺔ ﻋــدم اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﻣؤﺷـرات ﻫــذا اﻟ ﻌــد ﻧﺳ ـ ﺔ

) ،(%15.76وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗواﻓر ﻣؤﺷرات ﻌد اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗﺧطـ ط ﻓــﻲ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ــﺎت ﻗﯾــد اﻟد ارﺳــﺔ .وأن أﻋﻠــﻰ
ﻧﺳ ـ ﺔ اﺗﻔــﺎق ﺎﻧــت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺷــر ) ،(X31إذ ﺑﻠﻐــت ﻧﺳ ـ ﺔ اﻻﺗﻔــﺎق ) ،(% 63و وﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ) ،(3.74واﻧﺣ ـراف
ﻣﻌ ﺎر ﻣﻘدارﻩ ) ،(0.894ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺗﻐﯾر ﻧوع اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـ ﺔ اﻟﺗــﻲ

ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ .ﻓﻲ ﺣﯾن ﺎﻧت أﻗﻞ ﻧﺳ ﺔ اﺗﻔﺎق ﻟﻣؤﺷـرات ﻫــذا اﻟ ﻌــد ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺷــر ) (X33وﻫــﻲ ) ،(%42.6و ﻠــﻎ
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اﻟوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺷــر ) (3.28واﻻﻧﺣ ـراف اﻟﻣﻌ ــﺎر ﻟــﻪ ) ،(0.920ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أن اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘو م اﻷداء ﺄﺳﺎس ﻟﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺧطط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ.

د -ﺧطــﺔ اﻟﻣ ـوارد اﻟ ﺷــر ﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ :ﺗﺷــﯾر اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟـواردة ﻓــﻲ اﻟﻣﻠﺣـ ) (2إﻟــﻰ أن إﺟﺎ ــﺎت اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ﺣــول ﻫــذا
اﻟ ﻌــد ﻣــن ﺧــﻼل ﻣؤﺷـراﺗﻪ ) (X45-X41ﺗﻣﯾــﻞ ﺎﺗﺟــﺎﻩ ﻋــدم اﻻﺗﻔــﺎق ،إذ ﺑﻠﻐــت ﻧﺳـ ﺔ اﻻﺗﻔــﺎق ﻓﻘــط ) (%41.28ﻣــن

ﺗﻠــك اﻹﺟﺎ ــﺎت ،و وﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ) (3.25واﻧﺣ ـراف ﻣﻌ ــﺎر ) ،(0.946ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺑﻠﻐــت ﻧﺳ ـ ﺔ ﻋ ــدم اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ
ﻣؤﺷ ـرات ﻫــذا اﻟ ﻌــد ﻧﺳ ـ ﺔ ) ،(23.55وﻫــذا ﯾــدل ﻋﻠــﻰ ﺗ ـواﻓر ﻣؤﺷ ـرات ﻌــد ﺧطــﺔ اﻟﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ــﺎت ﻗﯾــد اﻟد ارﺳــﺔ ﺑﻧﺳ ـ ﺔ ﺿــﻌ ﻔﺔ ﺟـ ًـدا .وأن أﻋﻠــﻰ ﻧﺳ ـ ﺔ اﺗﻔــﺎق ﺎﻧــت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺷــر ) ،(X42إذ ﺑﻠﻐــت ﻧﺳ ـ ﺔ

اﻻﺗﻔ ــﺎق ) ،(%57.4و وﺳ ــط ﺣﺳ ــﺎﺑﻲ ) ،(3.57واﻧﺣـ ـراف ﻣﻌ ــﺎر ﻣﻘ ــدارﻩ ) ،(0.742ﻣﻣ ــﺎ ﯾ ــدل ﻋﻠ ــﻰ أن اﻷﻧﺷ ــطﺔ

اﻟﺗﺧط ط ﺔ ﻹدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾـ رﺳــﺎﻟﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ .ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺎﻧــت أﻗــﻞ ﻧﺳـ ﺔ اﺗﻔــﺎق ﻟﻣؤﺷـرات ﻫــذا
اﻟ ﻌـ ــد ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻣؤﺷـ ــر ) (X45وﻫـ ــﻲ ) ،(%26و ﻠـ ــﻎ اﻟوﺳـ ــط اﻟﺣﺳـ ــﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺷـ ــر ) (2.85واﻻﻧﺣ ـ ـراف اﻟﻣﻌ ـ ــﺎر ﻟـ ــﻪ
) ،(0.899ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑدﯾﻞ ﻟﺗوظﯾﻒ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﺷـ ﻞ داﺋــم أو
ﻣؤﻗت.
 -2-8-2أﺳس اﻟﺟودة اﻟر ﺎد ﺔ:
أ -اﻟداﻓﻌ ــﺔ اﻟر ﺎد ــﺔ :ﺗﺷــﯾر اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟـواردة ﻓــﻲ اﻟﻣﻠﺣـ ) (2إﻟــﻰ أن إﺟﺎ ــﺎت اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ﺣــول ﻫــذا اﻷﺳــﺎس ﻣــن ﺧــﻼل

ﻣؤﺷـ ـراﺗﻪ ) (y17-y11ﺗﻣﯾ ــﻞ ﺎﺗﺟ ــﺎﻩ اﻻﺗﻔ ــﺎق و ﻧﺳـ ـ ﺔ ) (%70.34ﻣ ــن ﺗﻠ ــك اﻹﺟﺎ ــﺎت ،و وﺳ ــط ﺣﺳ ــﺎﺑﻲ )(3.85

واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر ) ،(0.830ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت ﻧﺳ ﺔ ﻋدم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠــﻰ ﻣؤﺷـرات ﻫــذا اﻟﻣﺗﻐﯾــر ﻧﺳـ ﺔ ) ،(12.2وﻫــذا ﻣــﺎ
ﯾــدل ﻋﻠــﻰ ﺗ ـواﻓر أﺳــﺎس اﻟداﻓﻌ ــﺔ اﻟرﺎد ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ــﺎت ﻗﯾــد اﻟد ارﺳــﺔ .وأن أﻋﻠــﻰ ﻧﺳ ـ ﺔ اﺗﻔــﺎق ﺎﻧــت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺷــر

) ،(y11إذ ﺑﻠﻐت ﻧﺳ ﺔ اﻻﺗﻔﺎق ) ،(%94.4و وﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ) ،(4.41واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر ﻣﻘدارﻩ ) ،(0.659ﻣﻣــﺎ ﯾــدل
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘ ﺎدات اﻹدارﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠ ﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗطو ر اﻟﻛﻠ ﺔ ﻣن ﺟﻣ ﻊ اﻟﻧواﺣﻲ ،وﺧﺎﺻــﺔ ﻣــن اﻟﻧﺎﺣ ــﺔ اﻟﻌﻠﻣ ــﺔ .ﻓــﻲ
ﺣﯾن ﺎﻧت أﻗﻞ ﻧﺳـ ﺔ اﺗﻔــﺎق ﻟﻣؤﺷـرات ﻫــذا اﻷﺳــﺎس ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺷــر ) ،(y17وﻫــﻲ ) ،(%29.6و ﻠــﻎ اﻟوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ
) ،(2.81واﻻﻧﺣ ـراف اﻟﻣﻌ ــﺎر ﻟــﻪ ) ،(1.167ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻘ ــﺎدات اﻹدار ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ــﺎت ﻗﯾــد اﻟد ارﺳــﺔ ﻻ
ﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺗب اﻻﺳﺗﺷﺎرﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺣﺎﻟﺗﻬم اﻟﻣﻌ ﺷ ﺔ.

ب -اﻟﺳــﻠوك اﻟر ــﺎد  :ﺗﺷــﯾر اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟـواردة ﻓــﻲ اﻟﻣﻠﺣـ ) (2إﻟــﻰ أن إﺟﺎ ــﺎت اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ﺣــول ﻫــذا اﻷﺳــﺎس ﻣــن ﺧــﻼل
ﻣؤﺷ ـ ـراﺗﻪ ) (y27-y21ﺗﻣﯾـ ــﻞ ﺎﺗﺟـ ــﺎﻩ اﻻﺗﻔـــﺎق و ﻧﺳ ـ ـ ﺔ ) (%53.7ﻣـ ــن ﺗﻠـ ــك اﻹﺟﺎ ـ ــﺎت ،و وﺳـ ــط ﺣﺳـ ــﺎﺑﻲ )،(3.32
واﻧﺣراف ﻣﻌ ﺎر ) ،(0.989ﻓﻲ ﺣــﯾن ﺑﻠﻐــت ﻧﺳـ ﺔ ﻋــدم اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﻣؤﺷـرات ﻫــذا اﻷﺳــﺎس ﻧﺳـ ﺔ ) ،(14.58وﻫــذا
ﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ ﺗـواﻓر أﺳــﺎس اﻟﺳــﻠوك اﻟر ــﺎد ﻓــﻲ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ــﺎت ﻗﯾــد اﻟد ارﺳــﺔ .وأن أﻋﻠــﻰ ﻧﺳـ ﺔ اﺗﻔــﺎق ﺎﻧــت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺷــر

) ،(y21إذ ﺑﻠﻐت ﻧﺳ ﺔ اﻻﺗﻔﺎق ) ،(%70.4و وﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ) (3.87واﻧﺣـراف ﻣﻌ ــﺎر ﻣﻘــدارﻩ ) ،(0.972ﻣﻣــﺎ ﯾــدل
ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﺗﻣـت ﺻـ ﺎﻏﺔ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺗوﺳــﻊ )ﻓــﺗﺢ ﻓﺎﻛﻠﺗ ــﺎت وأﻗﺳــﺎم ﺟدﯾــدة( ﻟﻠﻌــﺎم اﻟﻣﻘﺑــﻞ ،ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺎﻧــت أﻗــﻞ ﻧﺳـ ﺔ

اﺗﻔــﺎق ﻟﻣؤﺷ ـرات ﻫــذا اﻷﺳــﺎس ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺷــر ) ،(y17وﻫــﻲ ) ،(%33.3و ﻠــﻎ اﻟوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ ) (3.09واﻻﻧﺣ ـراف
اﻟﻣﻌ ﺎر ﻟﻪ ) ،(1.170ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟــد ﻫﻧــﺎك ﺑـراﻣﺞ ﺗدرﺑ ــﺔ ﻣﺳــﺗﻣرة ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺑﻬــدف ﺗطــو ر وﺻــﻘﻞ

ﻣﻬﺎرات اﻟﻛوادر اﻟوظ ﻔ ﺔ واﻟﺗدرﺳ ﺔ.
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وظ ﻔﺔ اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ...

 -9-2اﺧﺗ ﺎر ﻓرﺿ ﺎت اﻟدراﺳﺔ:
 -1-9-2ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻼﻗﺎت اﻻرﺗ ﺎط:
أ -اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ واﻟﺟودة اﻟر ﺎد ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ:
ﻐ ــﺔ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ طﺑ ﻌــﺔ ﻋﻼﻗــﺎت اﻻرﺗ ــﺎ ﺑــﯾن اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ واﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو
اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﺷﯾر اﻟﺟدول ) (2إﻟــﻰ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗ ــﺎ ﻣﻌﻧو ــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ واﻟﺟــودة
اﻟرﺎد ﺔ ،إذ ﺑﻠﻐت درﺟﺔ اﻻرﺗ ﺎ )اﻟﻣؤﺷر اﻟﻛﻠﻲ( ) ،(0.758و ﻬذا ﻓﻘد ﺗﺣﻘﻘت اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻷوﻟﻰ.
ب -اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺗﺧط ـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣ ـوارد اﻟ ﺷــر ﺔ و ــﻞ أﺳــﺎس ﻣــن أﺳــس اﻟﺟــودة اﻟر ﺎد ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﻛﻠــﻲ
ﻟﻠﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ:
ﺷﯾر اﻟﺟدول ) (2إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗ ــﺎ ﻣﻌﻧو ــﺔ ﻣوﺟ ــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗ ارﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ و ــﻞ أﺳــﺎس ﻣــن

أﺳس اﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ .و ﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول اﻟﻣذ ور أن أﻗــو ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗ ــﺎ ﻣﻌﻧو ــﺔ ﺎﻧــت ﺑــﯾن اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد

اﻟ ﺷــرﺔ واﻟﺳــﻠوك اﻟر ــﺎد  ،إذ ﺑﻠﻐــت درﺟــﺔ اﻻرﺗ ــﺎ )اﻟﻣؤﺷــر اﻟﻛﻠــﻲ( ) ،(0.803وﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) ،(0.01و ﻬــذا ﻓﻘــط
ﺗﺣﻘ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻔرﺿ ﺎت اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻷوﻟﻰ.

اﻟﺟدول )(2
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻼﻗﺎت اﻻرﺗ ﺎط ﺑﯾن أ ﻌﺎد اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ وأﺳس اﻟﺟودة اﻟر ﺎد ﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
أﺳس اﻟﺟودة اﻟر ﺎد ﺔ

أ ﻌﺎد
اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ
اﻟﺗﻧﺑؤ ﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋ ﺔ
ﺗﻘدﯾر اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ
اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺧط ط
ﺧطﺔ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ
اﻟﻣؤﺷر اﻟﻛﻠﻲ

اﻟدواﻓﻊ

اﻟﺳﻠوك
اﻟر ﺎد

اﻟﻣؤﺷر اﻟﻛﻠﻲ

*0.347
**0.364
*0.346
**0.493
**0.427

**0.726
**0.696
**0.751
**0.738
**0.803

**0.667
**0.654
**0.685
**0.741
**0.758

اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﺎﺳ ﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ P ≤ 0.05 N = 54

 -2-9-2ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻋﻼﻗﺎت اﻷﺛر ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ:
ﻟﻐرض ﻣﻌرﻓﺔ ﻣد وﺟود ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌﻧو ﻷ ﻌﺎد اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ،ﻓــﺈن أﻧﻣــوذج

اﻟدراﺳﺔ واﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﺗﺳﺗﻠزم ﺗﺣدﯾد ﺗــﺄﺛﯾر أ ﻌــﺎد اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ﺻــورة

ﻠ ﺔ وﺟزﺋ ﺔ ،وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠ ﻪ اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ واﻟﻔرﺿ ﺎت اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋﻧﻬﺎ ،وﻓ ﻣﺎ ﺄﺗﻲ ﺗﺣﻠﯾــﻞ أﺛــر ﻣﺗﻐﯾـرات
أﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣدﻟوﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ.


ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑ ﻘﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻣﻌﻧو ) (0.05ﻟﻐرض إﺟراء اﻻﺧﺗ ﺎرات اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ )اﺧﺗ ﺎر ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎ ،

اﺧﺗ ﺎر  ،tاﺧﺗ ﺎر  (fﻟﻛوﻧﻪ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت اﻹدارﺔ.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

أ -ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟودة اﻟر ﺎد ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ:
ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺟدول ) (3إﻟﻰ وﺟود أﺛر ﻣﻌﻧــو ﻟﻠﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ،
وﺗدﻋم ذﻟك ﻗ ﻣﺔ ) (Fاﻟﻣﺣﺳو ﺔ ،ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ) (70.269اﻟﺗﻲ ﻫﻲ أﻛﺑر ﻣــن ﻗ ﻣﺗﻬــﺎ اﻟﺟدوﻟ ــﺔ ) ،(4.03وﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧــو

) ،(0.05و ــدرﺟﺎت ﺣر ــﺔ ) ،(52, 1ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ ان ﻣﻧﺣﻧــﻰ اﻻﻧﺣــدار ﺟﯾــد ﻓــﻲ ﺗﻔﺳــﯾر اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ
ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ واﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ وﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﻛﻠــﻲ ،وﻗــد ﺑﻠــﻎ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺗﺣدﯾــد ) (R2ﻗ ﻣــﺔ ) (0.575واﻟــذ

اﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﻣﺳــﺗﻘﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﺳــﯾر اﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟــذ

ﺷــﯾر إﻟــﻰ ﻗــدرة

ط ـ أر ﻓــﻲ اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ﺑﻧﺣــو ) ،(%57.5و ﻌــزز ذﻟــك ﻗ ﻣــﺔ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻻﻧﺣــدار

) ،(0.758) (Betaوﻗ ﻣﺔ ) (tاﻟﻣﺣﺳو ﺔ اﻟ ﺎﻟﻐﺔ ) ،(8.383واﻟﺗﻲ ﺎﻧت أﻛﺑر ﻣن ﻗ ﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟدوﻟ ﺔ أ ﺿـًﺎ.

اﻟﺟدول )(3

ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺛر ﺑﯾن أ ﻌﺎد اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ وأﺳس اﻟﺟودة اﻟر ﺎد ﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ

اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ
اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻌﺗﻣدة

اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ
B0

Beta

t

F

R2

0.203

0.803

9.732

94.702

% 64.6

اﻟﺳﻠوك اﻟرﺎد

2.764

0.427

3.409

11.621

% 18.3

اﻟﻣؤﺷر اﻟﻛﻠﻲ

1.483

0.758

8.383

70.269

% 57.5

اﻟداﻓﻌ ﺔ

 tاﻟﺟدوﻟ ﺔ=  1.67Fاﻟﺟدوﻟ ﺔ = 4.03

)N = 54 P ≤ 0.05DF (1, 52

اﻟﻣﺻدر :إﻋداد اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﺎﺳ ﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ.

ب -ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ ﻓﻲ ﻞ أﺳﺎس ﻣن أﺳس اﻟﺟودة اﻟر ﺎد ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت
اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ:
ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌﻧوًﺎ ﻟﻠﺗﺧط ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ ــﻞ أﺳــﺎس ﻣــن أﺳــس اﻟﺟــودة
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول ) (3أن ﻫﻧﺎك ًا
اﻟرﺎد ــﺔ ،وأن أﻗــو ﺗــﺄﺛﯾر ﻟﻠﺗﺧط ـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓــﻲ أﺳــس اﻟﺟــودة اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ ﺟــﺎء ﻣــن أﺳــﺎس اﻟﺳــﻠوك اﻟر ــﺎد ﺑدﻻﻟــﺔ ﻣﻌﺎﻣــﻞ
اﻟﺗﺣدﯾــد ) (R2إذ ﻓﺳــر ﻫــذا اﻟﻣؤﺷــر وﺣــدﻩ ) (%64.4ﻣــن اﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻛﻠــﻲ ،ﺗدﻋﻣــﻪ ﻗ ﻣــﺔ ) (Fاﻟﻣﺣﺳــو ﺔ ) ،(94.702ﻣﻘﺎرﻧــﺔ
ﺎﻟﺟدوﻟ ﺔ ) .(4.03و ﻠﻐت ﻗ ﻣﺔ ) ،(0.803) (B1وﻫﻲ ﻗ ﻣﺔ ﻣﻌﻧو ﺔ ﺑدﻻﻟﺔ ) (tاﻟﻣﺣﺳو ﺔ واﻟ ﺎﻟﻐﺔ ).(9.732
وﻋﻠ ﻪ ﯾﺗم ﻗﺑول اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺻــت ﻋﻠــﻰ وﺟــود أﺛــر ﻣﻌﻧــو ﻟﻠﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ
أﺳس اﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ،أﻣﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻔرﺿ ﺎت اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﯾﺗم ﻗﺑول ﺟﻣ ﻊ اﻟﻔرﺿ ﺎت.
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وظ ﻔﺔ اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ...

اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﺗوﺻ ﺎت.
أوﻻً -اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت:
 ﺗﺑﯾن ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺗواﻓر ﻌض أ ﻌﺎد اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ.
 أﺷــﺎرت ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟوﺻــﻔﻲ إﻟــﻰ اﺗﻔــﺎق إﺟﺎ ــﺎت اﻟﻣ ﺣــوﺛﯾن ﻋﻠــﻰ ﺗ ـواﻓر أﺳــس اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ــﺎت ﻋﯾﻧــﺔ
اﻟدراﺳﺔ ،وﻫذا ﻣﺎ ﺳﺎﻧد أﺳﺋﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ.

 أﺷــﺎرت ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ إﻟــﻰ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗ ــﺎ ﻣﻌﻧو ــﺔ ﻗو ــﺔ ﻣوﺟ ــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﻣﺳــﺗﻘﻞ اﻟﻣﺗﻣﺛــﻞ ﺄ ﻌــﺎد اﻟﺗﺧطـ ـ ط

اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎ ﻊ اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﺄﺳس اﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟد ارﺳــﺔ،
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗطﺎﺑ ﻣﻊ اﻟﻬدف اﻟرﺋ س ﻟﻠدراﺳﺔ.

 أوﺿــﺣت ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ أن أﻗــو ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗ ــﺎ ﻣﻌﻧو ــﺔ ﻗو ــﺔ ﻣوﺟ ــﺔ ﺗﻛــون ﺑــﯾن ﻌــد اﻟﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗﺧط ـ ط ﻓــﻲ
اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ،و ﯾن أﺳﺎس اﻟﺳﻠوك اﻟرﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ.
 دﻟت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﻧﺣدار إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌﻧو ﺔ ﻗو ﺔ ﻣوﺟ ﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ أ ﻌــﺎد اﻟﺗﺧطـ ط
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ واﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﻛﻠــﻲ ﻟﻠﻔﺎﻛﻠﺗ ــﺎت ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ،وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﺗطــﺎﺑ ﻣــﻊ اﻟﻬــدف
اﻟرﺋ س ﻟﻠدراﺳﺔ.
 ﺗﺑﯾن وﺟود أ ﻌﺎد اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ــﺎت ﻗﯾــد اﻟد ارﺳــﺔ ﺑﻧﺳـ ﺔ ﺿــﻌ ﻔﺔ ،ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺗﺷــﯾر ﻧﺗــﺎﺋﺞ
اﻻﻧﺣدار إﻟﻰ أن ﻫــذﻩ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ــﺎت ﺗﺳــﺗﻣد أﺳــس اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ – وﺧﺎﺻــﺔ أﺳــﺎس اﻟﺳــﻠوك اﻟر ــﺎد – ﻣــن أ ﻌــﺎد اﻟﺗﺧطـ ط

اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﺑﻧﺳ ـ ﺔ ﺟﯾــدة ،وﻫــذا ﻣــﺎ ﻔﺳــر ﻗ ــﺎم اﻟﻘ ــﺎدات اﻹدار ــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ــﺎت ﺎﺳــﺗﻐﻼل أ ﻌــﺎد
اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻔﺎءة.

ﺛﺎﻧً ﺎ -اﻟﺗوﺻ ﺎت:

ﻧظر ﻻﻓﺗﻘﺎر اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ــﺎت ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ إﻟــﻰ ﻌــض أ ﻌــﺎد اﻟﺗﺧطـ ط اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ،ﺗوﺻــﻲ اﻟد ارﺳــﺔ ﺿــرورة
ًا


اﺳﺗﺣﺿــﺎر ﻫــذﯾن اﻟ ﻌــدﯾن ﻟﻣــﺎ ﻟﻬﻣــﺎ ﻣــن ﺗــﺄﺛﯾر ﻓــﻲ أﺳــس اﻟﺟــودة اﻟرﺎد ــﺔ ،وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل ز ــﺎدة اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑــﺈدارة اﻟﻣـوارد
اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ وظ ﻔﺔ ﺗﺧط ط اﻟﻘو اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟوظﺎﺋﻒ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣوارد
اﻟ ﺷرﺔ ،وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ دراﺳﺔ )اﻟﺻدر (2013 ،ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ.

 دراﺳﺔ ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.

 ﺗوﺻﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﻧظﺎم ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺗﻐذ ــﺔ اﻟﻌ ﺳـ ﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ؛ ﻟﻣﺗﺎ ﻌــﺔ ﺗﻧﻔﯾــذ أﻧﺷــطﺔ اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ
ﻓﯾﻬﺎ ،و ﺗم ذﻟك ﻋن طر ﻗ ــﺎم ﻣﺳــﺎﻋد رﺋـ س اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻟﻠﺷــؤون اﻹدار ــﺔ ﺑز ــﺎرة أو ﻋﻘــد اﺟﺗﻣﺎﻋــﺎت دور ــﺔ ﻣــﻊ ﻣــدراء إدارة

اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت.
 ﺗﻘﺗرح اﻟدراﺳﺔ أن ﺗﻌﺗﻣد إدارة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘو م اﻷداء ﺄﺳﺎس ﻟﺗطو ر اﻟﺧطط ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ.
 ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑدﯾﻞ ﻟﺗوظﯾﻒ ﻣوارد ﺷرﺔ ﺷ ﻞ داﺋم أو ﻣؤﻗت.

 ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺳﺗو أﺳس اﻟﺟودة اﻟرﺎد ﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟداﻓﻌ ــﺔ اﻟرﺎد ــﺔ ﻟﻘ ﺎداﺗﻬــﺎ ،وذﻟــك ﻟﻣــﺎ
ﻟﻬﺎ ﻣن أﺛر ﻋﻠﻰ أداﺋﻬم ﻓﻲ ﺗوﺟ ﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺣو ﺟﺎﻣﻌﺔ رﺎد ﺔ وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ دراﺳﺔ ).(Darroch & Clover, 2005
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

ﻣﻼﺣ اﻟدراﺳﺔ
ﻣﻠﺣ ) (1اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑ ﺎن
ﺎﻟﻣﺟﯾب ﻋن اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑ ﺎن:

أوﻻً -ﺑ ﺎﻧﺎت ﺗﺗﻌﻠ
 -اﻟﻣﻧﺻب )اﻟﻣر ز اﻟوظ ﻔﻲ(

 -اﻟﻛﻠ ﺔ:

 -اﻟﻘﺳم:

 اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟدراﺳﻲ :د ﺗوراﻩ ) ( ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ) ( دﺑﻠوم ٍﻋﺎل ) ( ﺎﻟوروس ) (

 اﻟﻠﻘب اﻟﻌﻠﻣﻲ :أﺳﺗﺎذ ) ( أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ) ( ﻣدرس ) ( ﻣدرس ﻣﺳﺎﻋد ) ( أﺧر ) ( اﻟﺟﻧس :ذ ر ) ( أﻧﺛﻰ ) ( -اﻟﻌﻣر 30 :ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻗﻞ ) (  51 ( ) 50-41 ( ) 40-31ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻛﺛر ) ( ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺎﻟﻲ 5:ﺳﻧوات ﻓﺄﻗﻞ ) (  10-6ﺳﻧوات ) (  15-11ﺳﻧﺔ ) (  16ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻛﺛر ) ( ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوظ ﻔﺔ 5 :ﺳﻧوات ﻓﺄﻗﻞ ) (  10 - 6ﺳﻧوات ) (  15 – 11ﺳﻧوات ) (  16ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻛﺛر ) (ﺛﺎﻧً ﺎ  -اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ :ﻫﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ ﻧظﺎﻣ ﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﯾﯾﻒ
أﻧﺷطﺔ و راﻣﺞ اﻷﻓراد اﻟداﺧﻠ ﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ﺔ وﻓًﻘﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ.

 ﯾرﺟﻰ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻗﺑﻞ ﺗﺄﺷﯾر ﻣواﻗﻔ م ،وﺿﻊ إﺷﺎرة )  ( ﻓﻲ اﻟﻣرﻊ اﻟﻣﻧﺎﺳب.اﺗﻔ

اﺗﻔ
ﺷدة

ﻣﺣﺎﯾد

ﻻ اﺗﻔ
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ﻻ اﺗﻔ

أ -اﻟﺗﻧﺑؤ ﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋ ﺔ:
ﺗﺻـ ـ ﻎ اﻟﺟﺎﻣﻌ ــﺔ اﺳ ــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت وظ ــﺎﺋﻒ اﻟﻣ ـ ـوارد اﻟ ﺷ ــرﺔ ﻓـ ــﻲ ﺿ ــوء ﻧﺗـ ــﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾ ــﻞ اﻻﺣﺗ ﺎﺟـ ــﺎت
1
واﻟﻣﺗوﻓر ﻣن اﻟﻣوارد.
ﺗﺣﻠــﻞ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺑﯾﺋﺗﻬــﺎ اﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ ﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔــرص وﺗﺟﻧــب اﻟﺗﻬدﯾــدات اﻟﻣرﺗ طــﺔ ﻣــﺎ ﺗﻣﻠﻛــﻪ ﻣــن ﻣ ـوارد
2
ﺷرﺔ.
 3ﺗﺣرص اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻣن أﺟﻞ ﺗﺣدﯾد ﻣواطن اﻟﻘوة واﻟﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﻣواردﻫﺎ اﻟ ﺷرﺔ.
 4ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﻗواﻋد ﺑ ﺎﻧﺎت ﻟﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣواردﻫﺎ اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻹدارﺔ.
 5ﺗوﻓر اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرص ﻣﺷﺎر ﺔ أﻓرادﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻣﺣﻠ ﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧط ط ﺷ ﻞ ﻋﺎم.
 6ﺗﺗم دراﺳﺔ ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻧﺷطﺔ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
ب -ﺗﻘدﯾر اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ:
 7وﺟود ﻣؤﻫﻼت وﺗﺧﺻﺻﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
 8ﯾﺗم وﺿﻊ اﻟﺧطط واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ ﻣﺗطﻠ ﺎت ﺗﺣﻘﯾ اﻷﻫداف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ
ﺗﻌﺗﻣ ــد اﺳ ــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺗﻌ ــو ض واﻟﺣـ ـواﻓز ﻓ ــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺳ ــﺎﻫﻣﺔ اﻷﻓـ ـراد ﻓ ــﻲ ﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﺧط ــط ﻟﺗﺣﻘﯾـ ـ
9
أﻫداﻓﻬﺎ.
 10وﺟود ﻧظﺎم ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺗﻐذ ﺔ اﻟﻌ ﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻣﺗﺎ ﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
 11ﻫﻧﺎك ﺗوزان ﺑﯾن ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻊ إﻣ ﺎﻧ ﺎت اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
 12ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘ م اﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﻣن اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠﻬﺎ اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬﺎ.
 13ﺗراﻋﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﺧدم ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ.
ج -اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺧط ط:
 14ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﺑﺗﻐﯾر ﻧوع اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
 15ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗﻘو م أداء اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻋﻠﻰ ﻣد ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ ﻟﻸﻫداف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
 16ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘو م اﻷداء ﺄﺳﺎس ﻟﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺧطط ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ.
 17ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻘو م اﻷداء ﻣن أﺟﻞ ﺗطو ر ﻋﻣﻞ أﻓرادﻫﺎ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
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اﻟﻌ ﺎرة

وظ ﻔﺔ اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ...
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ﺗﺗﺄﺛر ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﺑﺗﻐﯾر ﻧوع اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ )ﻧﻣو ،اﻧ ﻣﺎش ،اﺳﺗﻘرار( اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
ﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻘ ﺎدات اﻹدارﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ.
ﺧطﺔ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ
ﺗﺣرص إدارة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ إداﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎﻏم ﺑﯾن اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ وﺗوﺟﻬﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ.
ﺗﺗوﺟﻪ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺧط ط ﺔ ﻹدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
ﺗﺷــﺎرك اﻹدارة اﻟﻌﻠ ــﺎ إدارة اﻟﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ وﺿــﻊ اﻷﻫــداف اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ
ﻣ ن ﺗﺣﻘﯾ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟداول اﻟﺗﻔﺻﯾﻠ ﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬﺎ.
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑدﯾﻞ ﻟﺗوظﯾﻒ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﺷ ﻞ داﺋم أو ﻣؤﻗت.
ﺗز ــد اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣــن ﺷــﻌور اﻷﻓـراد ﺎﻻﻧﺗﻣــﺎء ﻟﻠﻌﻣــﻞ ﻣــن ﺧــﻼل ﻣﺷــﺎر ﺗﻬم اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ إﻋــداد وﺗﻧﻔﯾــذ
أﻧﺷطﺔ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ.
ﺗﺧدم اﻟﻣواﻗﻊ اﻟوظ ﻔ ﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ.

ﺷدة

ت

اﻟﻌ ﺎرة

ﺛﺎﻟ ًﺛﺎ -اﻟﺟودة اﻟر ﺎد ﺔ :ﻫﻲ ﻣ ﺎدرات وﺳﻠو ﺎت اﻟﻘ ﺎدات اﻹدارﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺗﻧﺷ ط أﻋﻣﺎﻟﻬم ،وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎت ﺷﺧﺻ ﺔ واﻟﻌواﻣﻞ

اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﯾﻬﺎ.
ت

اﻟﻌ ﺎرة

أ -اﻟداﻓﻌ ﺔ اﻟر ﺎد ﺔ
 27أﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗطو ر اﻟﻛﻠ ﺔ ﻣن ﺟﻣ ﻊ اﻟﻧواﺣﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ.
 28أﺣﺎول ﺗطو ر ﻗدراﺗﻲ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣر ز اﻟوظ ﻔﻲ.
 29أﺷﻌر ﺎﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺣﻘ ﻘﻲ إﻟﻰ اﻟﻛﻠ ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺗﻲ ﻟوظ ﻔﺗﻲ.
 30ﻣر ز اﻟوظ ﻔﻲ ﻻ ﺷﻌرﻧﻲ ﺎﻟﻔراغ واﻟﻣﻠﻞ.
 31اﻟﻘ ﺎدات اﻹدارﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠ ﺔ ﺗدﻋﻣﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻣر ز اﻟوظ ﻔﻲ.
 32أﺷﻌر ﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟ ﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظ ﻔﺗﻲ.
 33أﻋﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺗب اﻻﺳﺗﺷﺎرﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌ ﺷ ﺔ.
ب -اﻟﺳﻠوك اﻟر ﺎد :
 34ﺗﻣت ﺻ ﺎﻏﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺗوﺳﻊ )ﻓﺗﺢ ﻓﺎﻛﻠﺗ ﺎت واﻗﺳﺎم ﺟدﯾدة( ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻘﺑﻞ.
 35ﺗﺣﺎول اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻ ﺎﻏﺔ ﺑراﻣﺞ ﻟﺗﻘد م ﺧدﻣﺎت اﺳﺗﺷﺎرﺔ ﻟﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 36ﺗﻘدم اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧدﻣﺎت ﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ ﺟدﯾدة )ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺣدﯾﺛﺔ( ﺎﺳﺗﻣرار.
 37ﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﺟﺎﻣﻌﺗﻧﺎ واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷﺧر ﺑﻬدف ﺗﻘد م أﻓﺿﻞ ﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ.
 38ﺗﺷﺟﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺣوار ﻓﻲ إﻧﺟﺎز أﻧﺷطﺗﻬﺎ.
 39ﺗﻌﻣﻞ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﯾزاﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت اﻟﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
 40ﻫﻧﺎك ﺑراﻣﺞ ﺗدرﺑ ﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻬدف ﺗطو ر وﺻﻘﻞ ﻣﻬﺎرات اﻟﻛوادر اﻟوظ ﻔ ﺔ واﻟﺗدرﺳ ﺔ.
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أﺗﻔ
ﺷدة

أﺗﻔ

ﻻ ﻻأاﺗﻔ
ﻣﺣﺎﯾد
ﺷدة
أﺗﻔ
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ﻣﻠﺣ )(2
اﻟﺗوز ﻌﺎت اﻟﺗﻛرار ﺔ وﻗ م اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌ ﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟﻔﺎﻛﻠﺗ ﺎت ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ )(n= 54
اﻟﻣﺗﻐﯾرات

اﻷ ﻌﺎد/
اﻟﻣﺻﺎدر
اﻟﺗﻧﺑؤ
ﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات
اﻟﺑﯾﺋ ﺔ

X11
X12
X13
X14
X15
X16

اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺗﺧط ط
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ
ﻟﻠﻣوارد
اﻟ ﺷر ﺔ

X21
X22
ﺗﻘدﯾر اﻟﺣﺎﺟﺔ X23
إﻟﻰ اﻟﻣوارد X24
X25
اﻟ ﺷر ﺔ
X26
X27

اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﺗﺧط ط

X31
X32
X33
X34
X35
X36

اﻟﻣﺟﻣوع
X41
X42
ﺧطﺔ اﻟﻣوارد X43
X44
اﻟ ﺷر ﺔ
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ X45
X46
X47

اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟداﻓﻌ ﺔ
اﻟر ﺎد ﺔ
أﺳس اﻟﺟودة
اﻟر ﺎد ﺔ

Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17

اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺳﻠوك
اﻟر ﺎد

Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27

أﺗﻔ ﺷدة
اﻟﻌدد %

أﺗﻔ
اﻟﻌدد

%

55.6 30 3.7
2
31.5 17 18.5 10
31.5 17 20.4 11
50
27 11.1 6
31.5 17 24.1 13
35.2 19 11.1 6
39.21
14.82
54.03
46.3 25
13
7
38.9 21 11.1 6
37
20
13
7
31.5 17 3.7
2
31.5 17 5.6
3
38.9 21
13
7
37
20 9.3
5
37.3
9.81
47.11
42.6 23 20.4 11
44.4 24 5.6
3
35.2 19 7.4
4
33.3 18 16.7 9
38.9 21 16.7 9
24.1 13 20.4 11
36.41
14.53
50.95
31.5 17 9.3
5
50
27 7.4
4
44.4 24 5.6
3
24.1 13 11.1 6
24.1 13 1.9
1
29.6 16 14.8 8
16.7 9 18.5 10
31.48
9.8
41.28
46.3 25 48.1 26
46.3 25 46.3 25
48.1 26 42.6 23
42.6 23 33.3 18
29.6 16 25.9 14
38.9 21 14.8 8
22.2 12 7.4
4
39.14
31.2
70.34
42.6 23 27.8 15
37
20 16.7 9
31.5 17 16.7 9
46.3 25 14.8 8
44.4 24 14.8 8
37
20
13
7
18.5 10 14.8 6
16.94
36.75
53.7

ﻣﺣﺎﯾد
اﻟﻌدد %
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14
14
14
13
13
19

25.9
25.9
25.9
24.1
24.1
35.2

26.85
15
19
18
24
19
17
20

27.8
35.2
33.3
44.4
35.2
31.5
37

34.91
15
19
20
17
18
19

27.8
35.2
37
31.5
33.3
35.2

33.33
24
19
17
22
19
13
19

44.4
35.2
31.5
40.7
35.2
24.1
35.2

35.18
2
3
4
11
18
12
16

3.7
5.6
7.4
20.4
33.3
22.2
29.6

17.45
11
19
21
15
17
17
20

20.4
35.2
38.9
27.8
31.5
31.5
37

31.75

ﻻ أﺗﻔ
اﻟﻌدد

%

ﻻ أﺗﻔ
اﻟﻌدد

ﺷدة
%

0
0 14.8 8
1.9
1 22.2 12
1.9
1 20.4 11
3.7
2 11.1 6
5.6
3 14.8 8
5.6
3
13
7
3.11
16.05
19.16
0
0
13
7
0
0 14.8 8
3.7
2
13
7
0
0 20.4 11
1.9
1 25.9 14
3.7
2
13
7
1.9
1 14.8 8
1.6
16.41
18.01
0
0
9.3
5
1.9
1
13
7
1.9
1 18.5 10
0
0 18.5 10
0
0 11.1 6
0
0 20.4 11
0.63
15.13
15.76
0
0 14.8 8
0
0
7.4
4
0
0
18.5 10
3.7 2 20.4 11
3.7
2 35.2 19
5.6
3 25.9 14
1.9
1 27.8 15
2.12
21.42
23.55
0
0
1.9
1
0
0
1.9
1
0
0
1.9
1
0
0
3.7
2
1.9
1
9.3
5
3.7
2 20.4 11
14.8 8 25.9 14
2.91
9.28
12.2
1.9
1
7.4
4
1.9
1
9.3
5
1.9
1 11.1 6
3.7
2
7.4
4
1.9
1
7.4
4
3.7
2 14.8 8
9.3
5 20.4 11
3.47
11.11
14.58

Mean

S.D

3.48
3.43
3.48
3.54
3.54
3.33

0.795
1.092
1.094
0.966
1.177
1.028

3.46

1.025

3.59
3.46
3.43
3.19
3.13
2.44
3.37

0.880
0.884
1.002
0.803
0.933
1.003
0.917

3.23

0.917

3.74
3.39
3.28
3.48
3.61
3.44

0.894
0.856
0.920
0.986
0.899
1.040

3.49

0.932

3.35
3.57
3.37
3.19
2.85
3.22
3.22

0.850
0.742
0.853
1.011
0.899
1.160
1.110

3.25

0.946

4.41
4.37
4.30
4.02
3.69
3.41
2.81

0.659
0.681
0.768
0.42
1.025
1.091
1.167

3.85

0.830

3.87
3.57
3.50
3.61
3.63
3.41
3.09

0.972
0.944
0.966
0.960
0.896
1.019
1.170

3.32

0.989

...وظ ﻔﺔ اﻟﺗﺧط ط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ

The Role of Function of Human Resource Strategic Planning
In Achieving of Entrepreneurial Quality: An Applied Study of Managerial
Leaderships' Opinions in the Faculties of Dohuk University
Mahmoud M. Amin Albashqali
Shahab Ahmed Khadr
Assistant Lecturer
Assistant Professor
Department of Law Administration
Akre Technical Institute - Dohuk Polytechnic University
Kurdistan Region –Republic of Iraq
ABSTRACT

This study aims to define the correlation and effect between the dimensions of human
resource strategic planning and the essentials of entrepreneurial quality in the sample of
faculties of Dahouk University; to achieve this goal, the research designs a questionnaire that
contains (40) questions in order to measure the dimensions and variables, according to a
Likert five point scale. This study contains two hypotheses; the first one is there is a
significant correlation between the dimensions of human resource strategic planning and the
essentials of entrepreneurial quality in the considered faculties, the second hypothesis is there
is a significant effect of the dimensions of human resource strategic planning on the essentials
of entrepreneurial quality in the considered faculties. The questionnaire has given out to
managerial leaders only in the faculties of Dahouk University. The study chooses non-random
sample, and its number reaches to (65) questionnaires, (54) of them were suitable for
analyzing, and then the percentage of response was (83%). The study uses many statistical
tools to process and analyze the data by using (SPSS) package.
Accordingly, the study has come to the group of findings. Those are most important:
1.
2.
3.

Descriptive analysis results showed that the respondents' answers were agreed that some of
the dimensions of human resource strategic planning are available in the considered faculties.
Descriptive analysis results indicated that the respondents' answers were in agreement that
the essentials of entrepreneurial quality are available in the considered faculties.
The results of analysis show that there is a positive strong significant correlation between
the dimensions of human resource strategic planning and the essentials of entrepreneurial
quality in the considered faculties.

Finally, the study presents a set of proposals that have been extracted in the light of the
results of the study, from these proposals:
1. Because of lack of the dimensions organizational in the considered faculties, especially, the
dimension of the estimate the need for human resource, and the dimension of the plan of
human resource, the researchers recommend that evoke this dimension because of its impact
on the essentials of entrepreneurial quality. Here, the faculties of Dahouk should increase the
attention to the human resource management, especially workforce planning activity, as it is
one of the strategic activities of human resource management.
2. The study recommends the considered faculties to provide an effective system for feedback at the

university to follow the implementation of the activities of human resources at the university, and
this should be done by the Assistant President of Administrative Affairs by holding regular
meetings with the directors of human resources management in the considered faculties.
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إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ﺔ اﻷردﻧ ﺔ

*

د .ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣود اﻟﺷوا ﺔ

د .ﻓﺎﯾز ﺟﻣﻌﻪ اﻟﻧﺟﺎر

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد

أﺳﺗﺎذ ﻣﺷﺎرك

ﻗﺳم اﻹدارة -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧ ﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣ ﺔ

ﻣﻠﺧص اﻟ ﺣث:
ﻫــدﻓت اﻟد ارﺳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وأﺛرﻫــﺎ ﻓــﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ

اﻷردﻧ ﺔ .وﻟﺗﺣﻘﯾ أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ،ﻗﺎم اﻟ ﺎﺣﺛﺎن ﺑﺗﺻﻣ م اﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﺷــﻣﻠت ) (71ﻓﻘـرة؛ ﻟﺟﻣــﻊ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت اﻷوﻟ ــﺔ ﻣــن ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ

ـدﯾر ﻣــن ﻣﺳــﺗو اﻹدارة اﻟﻌﻠ ــﺎ واﻟوﺳــطﻰ ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ .وﻓــﻲ ﺿــوء ذﻟــك ﺗــم ﺟﻣــﻊ
واﻟﻣ وﻧــﺔ ﻣــن ) (185ﻣـ ًا
اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت ،وﺗﺣﻠﯾﻠﻬــﺎ ،واﺧﺗ ــﺎر اﻟﻔرﺿـ ﺎت ﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﺣزﻣــﺔ اﻹﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﻌﻠــوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ) .(SPSSوﺗــم اﺳــﺗﺧدام اﻟﻌدﯾــد ﻣــن

اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ أﻫداف اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗوﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ.

و ﻌد إﺟراء ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟد ارﺳــﺔ واﺧﺗ ــﺎر ﻓرﺿـ ﺎﺗﻬﺎ ،ﺗوﺻــﻠت اﻟد ارﺳــﺔ إﻟــﻰ ﻋــدد ﻣــن اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ،أﺑرزﻫــﺎ ﻣــﺎ ﯾﻠــﻲ:

وﺟـ ــود أﺛـ ــر ذ دﻻﻟـ ــﺔ إﺣﺻـ ــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧـ ــد ﻣﺳـ ــﺗو ﻣﻌﻧو ـ ــﺔ ) (P0.05ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓـ ــﺔ )ﻋﻣﻠ ـ ــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓـ ــﺔ( ﻣﺟﺗﻣﻌـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ
اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ .ﻣــﺎ ﺗﺑــﯾن وﺟــود أﺛــر ذ دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو

ﻣﻌﻧو ــﺔ ) (P ≤ 0.05ﻟﻌﻣﻠ ــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ )ﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗﺷــﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،وﻋﻣﻠ ــﺔ اﻛﺗﺳــﺎب اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،وﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗوﻟﯾــد اﻟﻣﻌرﻓــﺔ،

وﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗﺧ ــزن اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ،وﻋﻣﻠ ــﺔ ﻣﺷ ــﺎر ﺔ اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ وﺗوزﻌﻬ ــﺎ ،وﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗطﺑﯾـ ـ اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ واﺳ ــﺗﺧداﻣﻬﺎ( ،ــﻞ ﻋﻠ ــﻰ ﺣ ــدة ﻓ ــﻲ
اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.

وﻋﻠــﻰ ﺿــوء اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﺗوﺻــﻠت إﻟﯾﻬــﺎ اﻟدراﺳــﺔ ،ﻓﻘــد أوﺻــﻰ اﻟ ﺎﺣﺛـﺎن ﺑﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻟﺗوﺻـ ﺎت ،ﻣــن أﻫﻣﻬــﺎ :ﺿــرورة

إﺷراك اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف ﻓــﻲ دورات ﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻣوﺿــوﻋﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ؛ ﻣــن أﺟــﻞ ز ــﺎدة اﻟﻛﻔــﺎءة ﻟــدﯾﻬم .واﻟﺗﺄﻛﯾــد
ﻋﻠــﻰ ﺿــرورة ﺗ ــوﻓﯾر اﻟــدﻋم اﻹدار واﻟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻛ ــﺎﻓﯾﯾن ﻟﺗﻔﻌﯾــﻞ ﻋﻣﻠ ــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ .ﻣــﺎ
أوﺻت اﻟدراﺳﺔ ﺿرورة ﺗﺣﻘﯾ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟ ﻌد ﻋن اﻟﺗﺣﯾز ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ.

اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣ ﺔ :إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ،اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.

ﻣﻘدﻣـــﺔ:
أُﻋﺗﺑرت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓــﻲ اﻹدارة ،وأﺻـ ﺣت ﺗﻣﺛــﻞ ﻣﯾـزة ﺗﻧﺎﻓﺳـ ﺔ ﺗﺳــﻌﻰ

اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ﻟﻼﻫﺗﻣــﺎم ﺑﻬــﺎ وﺗطو رﻫــﺎ ﺷـ ﻞ ﻣﺳــﺗﻣر؛ وذﻟــك ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺗطــور اﻟﻛﺑﯾــر ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻻﺗﺻــﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت .ﻓﻘــد أد
* ﺑﺣث ﻣﺳﺗل ﻣن أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻹدارة ،-ﻗﺳم اﻹدارة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن.
ﺗم ﺗﺳﻠم اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو  ،2014وُﻗﺑﻞ ﻟﻠﻧﺷر ﻓﻲ د ﺳﻣﺑر .2014
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إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ...

اﻟﺗطــور اﻟﺗﻛﻧوﻟــوﺟﻲ واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎﺗﻲ اﻟﻬﺎﺋــﻞ إﻟــﻰ اﻻﻧﺗﺷــﺎر اﻟواﺳــﻊ واﻟﻔﻬــم اﻟﻛﺑﯾــر ﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻟﻌﻣــﻼء؛ ﻣﻣــﺎ ﺟﻌــﻞ ﻣﻧظﻣــﺎت اﻷﻋﻣــﺎل
ﻌد أداة ﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ.
ﺗُرِّ ز ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔ ر اﻟذ ُ ّ
إن اﻟﻌﻧﺻر اﻟ ﺷر ﻫو اﻷﺳــﺎس ﻓــﻲ ﻋﺻــر إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،ﺑﯾﻧﻣــﺎ أﺻـ ﺣت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ أداة ﻣﺳــﺎﻧدة ،ﻓﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ ﺗــؤد

ﻣﻬﻣ ـﺎ ﻓــﻲ ﺗﻣ ــﯾن أﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ٕوادارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ .وﻟــذﻟك ﺟــﺎءت ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﻟﺗوﺿ ـ ﺢ و ــﺎن أﺛــر إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ
ًا
دور ً
اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.

أﻫﻣ ﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﺗﻧ ــﻊ أﻫﻣ ــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﻣــن أﻫﻣ ــﺔ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﻧظــم ﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧظﻣــﺎت اﻷﻋﻣــﺎل ﺷـ ﻞ ﻋــﺎمٕ ،وادارة

اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﺷ ﻞ ﺧﺎص ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻫﻣ ﺔ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻣورد اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت.

وﺗﺑرز أﻫﻣ ﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣد ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ رﻓد اﻟﻣ ﺗ ﺔ اﻟﻌر ﺔ ﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺑ ــﺎن أﺛــر إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ

ﻣرﺟﻌﺎ ﻣ ن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ﻣن ﻗﺑﻞ
ﻓﻲ ﺗطو ر اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ ،وﻓﻲ وﻧﻬﺎ
ً
اﻟ ــﺎﺣﺛﯾن واﻟد ارﺳــﯾن ،إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ إﻣ ــﺎن اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟوﺻــول إﻟــﻰ آﻟ ــﺎت ﻋﻣــﻞ ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠ ﺔ ﺗﺳــﻬﻞ ﻋﻣــﻞ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ،
وﺗر طﻬﺎ ﺎﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣ ن أن ﺗﺟﻧﻰ وﺗوﺿﺢ اﻟﻌﻘ ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻓﺎﻋﻠ ﺔ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ.

أﻫداف اﻟدراﺳﺔ:
ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ اﻵﺗﻲ:
 -1اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣد ﺗطﺑﯾ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.
 -2اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ أﺛــر إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ )اﻻﺳــﺗﻘطﺎب ،اﻻﺧﺗ ــﺎر واﻟﺗﻌﯾــﯾن ،اﻟﺗــدرب ،ﺗﻘﯾـ م
أداء اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ،واﻟﺗﻌو ﺿﺎت(.
 -3ﺗﻘد م ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻗﺗراﺣﺎت واﻟﺗوﺻ ﺎت ﻟﺗﻌزز اﻟــدور اﻟــذ ﺗﻠﻌ ــﻪ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ﺔ اﻷردﻧ ﺔ.

ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﻧظر ﻟﻸﻫﻣ ﺔ اﻟ ﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣن دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ًا

ﻞ ﺎن ﻻﺑد ﻣــن

اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ دور إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ،وﻫﻲ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ.

وﺗﻛﻣــن ﻣﺷ ـ ﻠﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وأﺛرﻫــﺎ ﻓــﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف

ﻋﻣوﻣﺎ ﻣن اﻟﺳؤال اﻟرﺋ س اﻟﺗﺎﻟﻲ :ﻣﺎ ﻫو دور إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة
اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ ،وﺗﻧطﻠ ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ
ً
اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ﺔ اﻷردﻧ ﺔ ؟

ﻓرﺿ ﺎت اﻟدراﺳﺔ:
اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ،وﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ:
ﻟﻘد ﺗم ﺑﻧﺎء اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳ ﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ
ً
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

 :Ho1اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻷوﻟﻰ:
ﻻ ﯾوﺟ ــد أﺛ ــر ذو دﻻﻟ ــﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧ ــد ﻣﺳ ــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) (P0.05ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ﻌﻣﻠ ﺎﺗﻬ ــﺎ) :ﺗﺷ ــﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ،

اﻛﺗﺳــﺎب اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،ﺗوﻟﯾــد اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،ﺗﺧــزن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،ﻣﺷــﺎر ﺔ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺗوزﻌﻬــﺎ ،وﺗطﺑﯾ ـ واﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓــﺔ( ﻓــﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت

إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ .و ﻧﺑﺛ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻔرﺿ ﺎت اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:

 :Ho1.1 ﻻ ﯾوﺟـ ــد أﺛـ ــر ذو دﻻﻟـ ــﺔ إﺣﺻـ ــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧـ ــد ﻣﺳـ ــﺗو ﻣﻌﻧو ـ ــﺔ ) (P0.05ﻟﻌﻣﻠ ـ ــﺔ ﺗﺷـ ــﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ
اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.

 :Ho1.2 ﻻ ﯾوﺟ ـ ــد أﺛ ـ ــر ذو دﻻﻟ ـ ــﺔ إﺣﺻ ـ ــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧ ـ ــد ﻣﺳ ـ ــﺗو ﻣﻌﻧو ـ ــﺔ ) (P0.05ﻟﻌﻣﻠ ـ ــﺔ اﻛﺗﺳ ـ ــﺎب اﻟﻣﻌرﻓ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ
اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.

 :Ho1.3 ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ ) (P0.05ﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﺗوﻟﯾــد اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت
إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.

 :Ho1.4 ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ ) (P0.05ﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﺗﺧزن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت
إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.

 :Ho1.5 ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) (P  0.05ﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ﻣﺷــﺎر ﺔ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺗوزﻌﻬــﺎ ﻓــﻲ
اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.

 :Ho1.6 ﻻ ﯾوﺟد أﺛــر ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) (P  0.05ﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ﺗطﺑﯾـ واﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ
اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.

ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ:
ﺷﻛل رﻗم ) (1ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ

اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﻌرﻓﺔ

اﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ

اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ

اﺧﺗﯾﺎر وﺗﻌﯾﯾن
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ

ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ

ﺗدرﯾب اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ

ﺗﺧزﯾن اﻟﻣﻌرﻓﺔ

ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ

ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗوزﯾﻌﮭﺎ

اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت واﻟﻣزاﯾﺎ
ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ

)ﻋﻣﻠﯾﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ(

)اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ(

ﺗطﺑﯾﻖ واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ

اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎﻟ ﺔ و ﺗﺻرف:
اﻟﻧﻣوذج ﻣن ﺗﺻﻣ م اﻟ ﺎﺣﺛَﯾن
ً
ن
اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ )إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ() ،(Keyes, 2006) ،(Fernandez, 2004) :اﻟﻌﻠﻲ وآﺧرو .(47 ،2012 ،
اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎ ﻊ )اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ(.(Noe et al., 2011, 137-274) (Dessler, 2011) :
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إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ...

اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ:
 -1اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌر ﺔ:


دراﺳﺔ اﻟﻣدﻟﻞ ) :(2012ﻫدﻓت إﻟﻰ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ واﻗــﻊ ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺗطﺑﯾـ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺣ وﻣ ــﺔ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧ ﺔ
وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻷداء ،وﺗﻘد م اﻟﺗوﺻ ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻬﯾﺋﺔ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟــوزراء ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ

اﻟﺧﺻــوص ﻟﺗطﺑﯾـ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ .وﻣــن أﺟــﻞ ﺗﺣﻘﯾـ أﻫــداف اﻟد ارﺳــﺔ ﺗــم اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠــﻲ وأﺳــﻠوب اﻟﻣﺳــﺢ
اﻟﺷـــﺎﻣﻞ ﻟﺟﻣ ـــﻊ ﻣﻔـــردات ﻣﺟﺗﻣ ــﻊ اﻟد ارﺳـــﺔ )ﺟﻣ ـــﻊ اﻟﻌـ ــﺎﻣﻠﯾن ﻓـــﻲ ﻣؤﺳﺳـ ــﺔ رﺋﺎﺳـ ــﺔ ﻣﺟﻠـ ــس اﻟ ــوزراء اﻟـ ــذﯾن ﺷـ ــﻐﻠون وظـ ــﺎﺋﻒ
ﻣوظﻔﺎ.
ﺗﺧﺻﺻ ﺔ ٕواﺷراﻓ ﺔ( .واﺳﺗﺧدم اﻟ ﺎﺣﺛﺎن اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﺄداة ﻟﻠدراﺳﺔ ،وﻗد ﺗم ﺗوزﻊ اﻻﺳﺗﺑ ﺎن ﻋﻠﻰ )(46
ً

وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 ﺿــﻌﻒ ﻣﺳــﺗو ﺗ ـواﻓر ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺗطﺑﯾ ـ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻣؤﺳﺳــﺔ رﺋﺎﺳــﺔ ﻣﺟﻠــس اﻟــوزراء ﺑﻧﺳ ـ ﺔ ) ،(%55.78وﻗــد

ﺗﻔــﺎوت ﻣﺳــﺗو ﺗـواﻓر ﻫــذﻩ اﻟﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ :ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ) ،(%59.53اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ )،(%56.74
اﻟﻘو اﻟ ﺷرﺔ ) ،(%53.18اﻟﻘ ﺎدة اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ ).(%53.14

 وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ طرد ــﺔ ﺑــﯾن ﺗ ـواﻓر ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺗطﺑﯾ ـ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﻣﺳــﺗو اﻷداء ﻓــﻲ ﻣؤﺳﺳــﺔ رﺋﺎﺳــﺔ ﻣﺟﻠــس اﻟــوزراء
ﺑدرﺟﺔ ارﺗ ﺎ ).(0.829



دراﺳﺔ اﻟزطﻣﺔ ) ،(2011ﻫدﻓت إﻟﻰ ﺑ ﺎن دور إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﯾز اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻛﻠ ﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻘﻧ ﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓــﻲ ﻗطــﺎع

ﻏزة .وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ )اﻻﺣﺗ ﺎﺟﺎت اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ ،واﻟوﻋﻲ

اﻟﻣﻌرﻓ ــﻲ( وﻋﻣﻠ ــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ )ﺗﺷ ــﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ،وﺗوﻟﯾ ــد اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ،وﺗﺧــزن اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ،وﺗطﺑﯾـ ـ اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ( .واﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑ ــﯾن
ﻣﺗطﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ )رﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،واﻟﺗﻌﻠم واﻟﻧﻣو اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ،و ﻔﺎءة اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ(.

ﺗﻣﺛﻞ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﺳ ﺔ ورؤﺳﺎء اﻷﻗﺳﺎم اﻹدار ﺔ اﻟﻣﺗﻔــرﻏﯾن ﻓــﻲ ﺧﻣــس ﻠ ــﺎت ﻣــن ﺣﻣﻠــﺔ

ﺷــﻬﺎدة اﻟــد ﺗوراﻩ واﻟﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر واﻟ ــﺎﻟوروس ﻟﻠﻌــﺎم ) .(2011 -2010واﻟ ــﺎﻟﻎ ﻋــددﻫم ) .(455وﻗــد ﺗوﺻــﻠت اﻟد ارﺳــﺔ إﻟــﻰ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ:

 وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن ﻣﺗطﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ.

 وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ وﺗﻣﯾز اﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ اﺧر .


دراﺳﺔ اﻟﻔﺎرس ) ،(2010ﻫدﻓت إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــن ﻋﻣﻠ ــﺎت وﺗﻘﺎﻧــﺔ وﻓر ـ ،
واﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ أﺛــر ــﻞ ﻣﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣ وﻧــﺎت اﻷداء اﻟرﺋ ﺳــﺔ ﻣــن ﻋﻣﻠ ــﺎت ﺗﺷــﻐﯾﻠ ﺔ ورﺿــﺎ اﻟز ــﺎﺋن وﺗﺣﺳــﯾن ﻣﺳــﺗو اﻟــﺗﻌﻠم

واﻟﻧﻣــو ،واﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ أﺛــر إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ رﻓــﻊ ﻔــﺎءة أداء اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ،وﻣﺣﺎوﻟــﺔ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺗطﺑﯾـ إدارة

اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺷر ﺎت ﻣوﺿﻊ اﻟدراﺳﺔ ،ﻘﺻد ﺗﻌزز ﻗدراﺗﻬﺎ وﺗﺣﻘﯾ أﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرﺎدة واﻹﺑداع ،وﺗﺄطﯾر ذﻟك ﻧظرًﺎ.

وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ:

 وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗ ــﺎ ﻗو ــﺔ وذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﺑــﯾن إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻷداء ،ﻟــذا ﻓــﺈن أ ﺗﺣﺳــن ﻓــﻲ ﺗطﺑﯾ ـ إدارة

اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻣ ﺎدﺋﻬﺎ ﻻﺑد أن ﯾﻧﻌ س إﯾﺟﺎﺑًﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻔﺎءة اﻷداء.
 ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺷر ﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﻓﻲ ﺧزن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﺟﻼت واﻟوﺛــﺎﺋ واﻟﺣواﺳــﯾب ،وﻻﺗﻬــﺗم ﻓــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺑﺧــزن
اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿﻣﻧ ﺔ.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016



دراﺳــﺔ ) ،(Najjar & Alzoubi, 2010ﻫــدﻓت إﻟــﻰ اﻟﻛﺷــﻒ ﻋــن ﻣــد وﺟــود إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻷردﻧ ــﺔ
واﺧﺗ ــﺎر اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﺗــﻲ ﻣــن اﻟﻣﻣ ــن أن ﺗــؤﺛر ﻓــﻲ ﻣﻌﻣﺎر ــﺔ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻷردﻧ ــﺔ .ﻣــﺎ ﻫــدﻓت ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ
إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣد اﺳﺗﻌداد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧ ﺔ اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﻟﺗطﺑﯾ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻣــد أﻫﻣ ــﺔ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﻠـ م
اﻟﻌﺎﻟﻲ.

وﻗــد ﺗﻣﺛــﻞ ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟد ارﺳــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻷردﻧ ــﺔ ،و ﻠﻐــت ﻋﯾﻧــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ) (355ﻣــن اﻷﻛــﺎد ﻣﯾﯾن،

أﺷﺧﺎﺻﺎ ذو ﻣﻧﺎﺻب أﻛﺎد ﻣ ﺔ وأﻋﻣﺎر وﺗﺟﺎرب ﻣﺗﻧوﻋﺔ.
وذﻟك ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم
ً
وﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ:

 ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح ﻣﺛﻞ اﻟر ﺎﺋز اﻷرﻊ اﻟرﺋ ﺳﺔ ﻟﺑﻧﺎء إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠ م اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻷردﻧ ﺔ.

 إن أر ــﺎن اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ اﻟرﺋ ﺳ ــﺔ ﻓ ــﻲ إدارة اﻟﺗﻌﻠـ ـ م اﻟﻌ ــﺎﻟﻲ ﻓ ــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌ ــﺎت اﻷردﻧ ــﺔ ﻫ ــﻲ :اﻻﺳ ــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ،واﻻﻟﺗـ ـزام ،وﻧظ ــم
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،واﻻﺗﺻﺎﻻت.

 -2اﻟدراﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑ ﺔ:


دراﺳﺔ ) ،(Davoudi & Kaur, 2012ﻫدﻓت إﻟــﻰ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﻣﺗ ﺎدﻟــﺔ واﻟﻣﻬﻣــﺔ ﺑــﯾن إدارة اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ
ﻧﻣوذﺟ ـﺎ ﻟﻠــرط
ٕوادارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ .ﻣــﺎ ﺳــﻌت إﻟــﻰ ﺑ ــﺎن أﺛــر إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻋﻠــﻰ إدارة اﻟﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ،ﺛــم اﻗﺗرﺣــت اﻟد ارﺳــﺔ
ً
اﻟﻣﺗ ﺎدل واﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻞ ﺑﯾن إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ٕوادارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ.

ﺿﺎ إﻟﻰ ﺑ ﺎن أﺛر اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗ ﺎدﻟﺔ ﺑﯾن إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ٕوادارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺷر ﺎت وﺗﻔوﻗﻬﺎ.
وﻫدﻓت أ ً

وﻗد اﺳﺗﺧدﻣت اﻟد ارﺳــﺔ أﺳــﻠوب اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــﻔﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾـ أﻫــداف اﻟد ارﺳــﺔ ،ﻣــن ﺧــﻼل ﻋــرض اﻷدﺑ ــﺎت واﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ
واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧظر  .وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻ ﺎت ﻣﻧﻬﺎ:

 ﺑﻧــﺎء ﻧﻣــوذج ﻣﺗﻛﺎﻣ ــﻞ ﺑــﯾن إدارة اﻟﻣــوارد اﻟ ﺷ ــرﺔ ٕوادارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،ور ط ــﻪ ﺎﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻛﻠ ــﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣ ــﺔ ،وﺗﺣﻘﯾــ اﻟﻛﻔ ــﺎءة
واﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ؛ وﺻوﻻً إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾ اﻟﻬدف اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ.

 وﺟود ﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ وﻗو ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﯾن إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ٕوادارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ.


دراﺳــﺔ ) ،(Gloet & Berrell, 2012ﻓﻘــد ﻫــدﻓت إﻟــﻰ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﻣــوذج اﻟﻣــزدوج ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ،وﻣــد ﻣﺳــﺎﻫﻣﺗﻬﻣﺎ ﻔﻌﺎﻟ ــﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ ،وﻣــن

ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾ اﻟﺟودة ﻓﻲ ﻣﺧرﺟﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ.
واﺳــﺗﺧدﻣت اﻟد ارﺳــﺔ أﺳــﻠوب اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــﻔﻲ ،ﺣﯾــث ﺗــم ﻋــرض أدﺑ ــﺎت اﻟد ارﺳــﺔ واﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ ،وﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ اﻟﻘﺿــﺎ ﺎ

اﻟرﺋ ﺳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻧــﻰ ﺎﻟــدور اﻟﻣــزدوج ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،وﺗطﺑ ﻘﺎﺗﻬـﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾـ اﻟﺟــودة ﻓــﻲ ﻣﺧرﺟــﺎت إدارة اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ.

وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺎ:

 إن طﺑ ﻌ ــﺔ اﻟﻧﻣ ــوذج اﻟﻣ ــزدوج ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ﻟ ــﻪ آﺛ ــﺎر إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗط ــو ر اﺳ ــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣـ ـوارد اﻟ ﺷ ــرﺔ ﻓ ــﻲ
اﻟﻣﻧظﻣﺎت.

ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗطو ر اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ وﺗطﺑﯾـ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣــد
 ﺗﻠﻌب ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ًا
دور ً
ﺳواء.
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إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ...



دراﺳـــﺔ ) ،(Kasim, 2012اﻟﺗــﻲ ﻫــدﻓت إﻟــﻰ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻟــدور اﻟﻣﻬــم ﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﺳــﯾن اﻷداء
و ﻔﺎءة ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﺎ .وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻋــرض ﻔ ــﺔ ﺗﺣﺳــﯾن اﻷداء اﻟﻣﻧظﻣــﻲ اﻟﺣ ــوﻣﻲ ،ﻣــن ﺧــﻼل ﺗطﺑﯾـ
إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ.
وﻗــد اﺳــﺗﺧدﻣت اﻟد ارﺳــﺔ أﺳــﻠوب اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠــﻲ ،ﺣﯾــث ﺗﺷـ ﻞ ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟد ارﺳــﺔ ﻣــن ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣــدراء اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ
ـدﯾر ﻣــن
اﻟــو ازرات اﻟﺣ وﻣ ــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾز ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺑﻠــﻎ ﻋــددﻫﺎ ) (28و ازرة ،وﻗــد ﺗــم أﺧــذ ﻋﯾﻧــﺔ ﻋﺷـواﺋ ﺔ ﻣﻧﺗظﻣــﺔ ﺑﻠﻐــت ) (500ﻣـ ًا
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻛﻠﻲ.

وﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ:
 وﺟـ ــود ﻋﻼﻗـ ــﺔ إﯾﺟﺎﺑ ـ ــﺔ ذات دﻻﻟـ ــﺔ إﺣﺻـ ــﺎﺋ ﺔ ﺑـ ــﯾن ﻣﻣﺎرﺳـ ــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓـ ــﺔ و ﻔـ ــﺎءة اﻷداء اﻟـ ــوظ ﻔﻲ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــو ازرات
اﻟﺣ وﻣ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﺔ.


ﻣﻬﻣ ـﺎ ﻟﻠﺣﻔــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﯾ ـزة
دراﺳــﺔ ) ،(Hussein & Hassan, Zaied, 2012ﻓﻘــد اﻋﺗﺑــرت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺳـ ً
ـﻼﺣﺎ ً
اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت وﺻوﻻً ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ .ﺣﯾث ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑ ــﺎن دور إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻌز ــز اﻷداء

اﻟﻣﻧظﻣــﻲ ،وﺳــﻌت اﻟد ارﺳــﺔ إﻟــﻰ ﺗوﺿ ـ ﺢ أﻫــم اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﺗــﻲ ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺗﺳ ـﺎﻫم ﻓــﻲ رطﻬــﺎ ﺑﺗﻌز ــز اﻷداء

اﻟﻣﻧظﻣــﻲ .وﻗــد اﺳــﺗﺧدﻣت اﻟد ارﺳــﺔ أﺳــﻠوب اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠــﻲ ،ﺣﯾــث ﺗﺷـ ﻞ ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟد ارﺳــﺔ ﻣــن ﺟﻣ ــﻊ اﻟﺷــر ﺎت

اﻟﻣﺻــرﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﺗﺎﻟ ــﺔ )ﻗطــﺎع اﻟــﻧﻔط ،ﻗطــﺎع ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،ﻗطــﺎع اﻟﺧــدﻣﺎت ،ﻗطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ(.

ﻣوظﻔﺎ ﻣن أﺻﻞ ) (14ﺷر ﺔ.
وﻟﺗﺣﻘﯾ أﻫداف اﻟدراﺳﺔ واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗم ﺗﺻﻣ م اﺳﺗ ﺎﻧﺔ وزﻋت ﻋﻠﻰ )(302
ً

وﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ:

 ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﻣﻧظﻣﻲ.
ﻣؤﺛر ﻗوًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌزز وﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﻣﻧظﻣﻲ.
 ﻧوﻋ ﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣ ﺣوﺛﺔ ﺗﻌﺗﺑر ًا

اﻹطﺎر اﻟﻧظر ﻟﻠدراﺳﺔ:
إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ:
ﻣﻘدﻣﺔ:
ﺗرﺟــﻊ ﺑدا ــﺔ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺑدا ــﺔ ﺧﻠ ـ اﻹﻧﺳــﺎن ،ﻓــﺎﻪﻠﻟ ﻋزوﺟــﻞ ﺧﻠ ـ اﻹﻧﺳــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟﻔط ـرة ﺛــم ﻋﻠﻣــﻪ وﻫــداﻩ ،ﺣﯾــث ﻘــول
ﱠ
ﱠ
َن۞ َﺧَﻠـ ِْ
ـﺎن ﴾ )اﻟــرﺣﻣن .(4 -1 ،ﻣــﺎ ﻧﻘــﻞ ﻟﻧــﺎ اﻟﺗــﺎرﺦ
ـﺎن۞ َﻋﻠ َﻣـ ُـﻪ اْﻟَﺑَـ َ
اﻹ ْﻧ َﺳـ َ
ﻋزوﺟــﻞ ﻓــﻲ ﻣﺣ ــم اﻟﺗﻧز ــﻞ ﴿اﻟـ ﱠـر ْﺣ َﻣ ُن ۞ َﻋﻠـ َـم اْﻟُﻘـ ْـرآ َ
َ
ﺿﺎ ﻌض أوﺟﻪ اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻘد ﻣﺔ وازدﻫﺎرﻫﺎ ،ﺎﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺳوﻣرﺔ واﻟ ﺎﺑﻠ ﺔ واﻷﺷورﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ،اﻷﻣر اﻟذ ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟــود
أ ً

اﻟﺗراﻛم اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟذ ﻣ ن اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﺗﺣﻘﯾ اﻧﺟﺎزات ﺑر )اﻟﻛﺑ ﺳﻲ.(4 ،2005 ،

و ﻌــرف ﻋﺳــﺎف ) (61 ،2013اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺄﻧﻬــﺎ ﻫــﻲ اﻟﺣﻘ ﻘــﺔٕ ،واذا ﺎﻧــت اﻟﺣﻘ ﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم اﻟﺗوﺻــﻞ إﻟﯾﻬــﺎ ﺟزﺋ ــﺔ ،ﺗﻛــون
اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺟزﺋ ﺔٕ ،واذا ﺎﻧت اﻟﺣﻘ ﻘﺔ ﻠ ﺔ ﺗﻛون اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻠ ﺔ.
ﻫرﻣ ﺔ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت ،واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،واﻟﻣﻌرﻓﺔ:

ﻟﻘــد ــﺎت ﻣــن اﻟﻣﻬــم ﺟـ ًـدا أن ﻧﻌــرف اﻻﺧﺗﻼﻓــﺎت ﺑــﯾن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻔــﺎﻫ م اﻟﺛﻼﺛــﺔ )اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت ،اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،واﻟﻣﻌرﻓــﺔ( ،واﻟﻌﻼﻗــﺎت
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

اﻟﺗــﻲ ﺗرطﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﺗــو اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ،إذ إن ــﻞ ﻣﻧظﻣــﺔ ﺗﻣﻠــك ﺳــﯾﻧﺎروﻫﺎت ﺗﺿــﻣن ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺗواﻓ ـ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت
واﻟﻣﻌرﻓﺔ )اﻟﻧﺟﺎر.(45 ،2010 ،

وﺳﻧﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫ م ﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾﻞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -1اﻟﺑ ﺎﻧﺎت :ﺗﻌرف اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت ﺄﻧﻬــﺎ اﻟﻣــﺎدة اﻷوﻟ ــﺔ اﻟﺧــﺎم اﻟﺗــﻲ ﺗــدﺧﻞ ﻣــدﺧﻼت؛ ﻟﺗـﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــﺎ ﻟﺗﻌطــﻲ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋﻠــﻰ ﺷـ ﻞ
ﻣﺧرﺟ ــﺎت .ﻟ ــذﻟك ﻓ ــﺈن اﻟﺑ ﺎﻧ ــﺎت ﻗﺑ ــﻞ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬ ــﺎ ﻗ ــد ﻻ ﺗﻛ ــون ﺻ ــﺎﻟﺣﺔ وﻣﻔﯾ ــدة ﻻﺗﺧ ــﺎذ اﻟﻘـ ـ اررات )اﻟﻧﺟ ــﺎر.(46 :2010 ،

ﻓﺎﻟﺑ ﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﻣواد وﺣﻘﺎﺋ ﺧﺎم أوﻟ ﺔ ،وﻫﻲ ﻟ ﺳت ذات ﻗ ﻣﺔ ﺷ ﻠﻬﺎ اﻷوﻟﻲ ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﻬوﻣﺔ وﻣﻔﯾــدة.
إذن ﺷــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت ﻫــﻲ ﻣﺟــرد أرﻗــﺎم وﺣﻘــﺎﺋ ﻏﯾــر ﻣرﺗ طــﺔ ﺣــدث ﻣﻌــﯾن وﺗﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﻟﻛــﻲ ﺗﺗﺣــول إﻟــﻰ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣ ن اﻻﺳﺗﻔﺎدﻩ ﻣﻧﻬﺎ وﺗوظ ﻔﻬﺎ ﺷ ﻞ أو ﺂﺧر )اﻟﻌﻠﻲ ،ﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ واﻟﻌﻣر .(113 :2012 ،

ﻣﺎ ﻣ ن ﺗﻌرﻒ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت ﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋ اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗ ار طﺔ )اﻟﻧ رة( ،اﻟﺗﻲ ﯾــﺗم ﺗﻘــد ﻣﻬﺎ دون أﺣ ــﺎم

ﺳــﺎ ﻘﺔ ،وﺗﺷــﻣﻞ ﺣﻘــﺎﺋ  ،وﻣﻼﺣظــﺎت ،وﻣــدر ﺎت ،ﺷـ ﻠﻬﺎ اﻟﺧــﺎم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ،وﺗﻛــون ﺧﺎﻟ ــﺔ ﻣــن أ ﺳـ ﺎق أو ﻣﻌﻧــﻰ أو ﻧ ــﺔ
)ﺟرادات ،اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﺻﺎﻟﺢ.(34 :2011 ،

 -2اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت :ﺷﯾر اﻟﻌﻠﻲ وآﺧرون ) (113 :2012إﻟﻰ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﻲ ﺑ ﺎﻧــﺎت ﻣﻧﺳــﻘﺔ وﻣرﺗ ــﺔ ،و ﻣ ــن اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــﺎ
واﻟﺗﻔﺎﻫم واﻟﺗواﺻﻞ ﻣوﺟﺑﻬﺎ .ﻣﺎ ﺷﯾر اﻟﺟﺎﻣوس ) (30 :2013إﻟﻰ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﻲ إﺟﺎ ﺔ ﻋن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷﺳــﺋﻠﺔ
ﻫﻲ :ﯾﻒ؟ وﻟﻣﺎذا؟ و َﻣن؟ وأﯾن؟.
ﺿ ﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺛﺎﻧو ﺔ ﻣن اﻟﺑ ﺎﻧﺎت ذات ﺳ ﺎق ذ
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أ ً

وﻋﻣوﻣـﺎ ﺗﻧطــو
ﺻﻠﺔ ،أ ﻟــﻪ أﻫﻣ ــﺔ وﻏــرض.
ً
ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ــﺎت ﻋﻠـ ــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟـ ــﺔ اﻟﺑ ﺎﻧـ ــﺎت اﻟﺧـ ــﺎم ﻟﻠﺣﺻـ ــول ﻋﻠـ ــﻰ اﺗﺟـ ــﺎﻩ ) (Trendذ ﻣﻌﻧـ ــﻰ أو ﻧﻣـ ــط )(Pattern

)ﺟرادات وآﺧرون.(34 :2011 ،

و وﺿــﺢ اﻟﻧﺟــﺎر ) (47 :2010أﻧــﻪ ﻻﺑــد ﻣــن اﻟﺗﺄﻛﯾــد ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺎﻟﻧﺳـ ﺔ ﻟﺷــﺧص ﻣــﺎ ،ﻗــد ﺗﻛــون ﺑ ﺎﻧــﺎت ﺎﻟﻧﺳـ ﺔ

ﻟﺷﺧص آﺧر ،ﻓﻣﺛﻼً ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻞ ﺗﻣﺛﻞ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺑ ﺎﻧــﺎت ﺎﻟﻧﺳـ ﺔ ﻟﻘﺳــم اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ﻋﻧــد ﻋﻣــﻞ
ﺟدول اﻟرواﺗب ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن )اﻟﻧﺟﺎر واﻟﻧﺟﺎر.(363 :2004 ،

 -3اﻟﻣﻌرﻓــــﺔ ) :(Knowledgeاﻷﺻــﻞ ﻓــﻲ ﻠﻣــﺔ ﻣﻌرﻓــﺔ اﺷــﺗﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣــن اﻟﻔﻌــﻞ )ﻋــرف( ،وﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺷــﻲء إد ارﻛــﻪ ﺣﺎﺳــﺔ ﻣــن
ـوﺣﺎ ،وﻻ
اﻟﺣ ـواس )اﻟﻔﯾروز ــﺎد  .(595 :1996 ،و ﻌﺗﺑــر ﻋﺳــﺎف ) (61 :2013ﻣﻔﻬــوم اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــن أﻛﺛــر اﻟﻣﻔــﺎﻫ م وﺿـ ً
ﻔﺗــرض اﻟﺣــدﯾث ﻓ ــﻪ ﻣﺛــﻞ ﻫــذا اﻻﺧــﺗﻼف أو اﻟﺧﻠــط اﻟﻣوﺟــود ﻟــد ﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻧــﺎس ،ﺳـواء أﺗــم اﻟﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌــﻪ ﻣــن اﻟﻧﺎﺣ ــﺔ

ـر
اﻟﻠﻐو ﺔ أم ﻣــن اﻟﻧﺎﺣ ــﺔ اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ .ﻓﺎﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺑﺈﯾﺟــﺎز ﺷــدﯾد ﻫﻲ"اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟ ﻘﯾﻧ ــﺔ ﻟﻠ ﺣــث واﻟﻔ ــر"ٕ ،واذا ﻋــرف اﻹﻧﺳــﺎن أﻣـ ًا
ﻣﺎ ،ﻓﺈن ذﻟك ﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻗﺎم ﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ،واﺳﺗطﺎع ﺷﻒ ﺣﻘ ﻘﺗﻪ ،وأﺻ ﺢ ﻣﺗ ًﻘﻧﺎ ﻣﻧﻪ.
ﻣــﺎ ﯾﺑ ــﯾن اﻟﻧﺟ ــﺎر ) (48 :2010أن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــﺎ ﻫ ــﻲ إﻻ ﺗﺣ ــول اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت إﻟ ــﻰ ﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت وﻣزﺟﻬــﺎ ــﺎﻟﺧﺑرة ،ﺣﯾ ــث اﻟﻔﻬ ــم

اﻟ ﺷــر ﻟﺣﻘ ﻘــﺔ ﺷــﻲء ﻣــﺎ ﻋــن طر ـ اﻟــﺗﻌﻠم واﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ .وﻣــن اﻟﻣﻼﺣــظ أن اﻟﺧﺑـرة ﺗز ــد ﻣــن إﻣ ﺎﻧ ــﺔ اﻟوﺻــول إﻟــﻰ ﻗـ اررات

ﺿ ـﺎ ،و ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﻌﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌز ــز ﻓﻬــم اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﺧﺑ ـرة ﻣ ـرة
وﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺳــﻠ ﻣﺔ ﻣــن ﺷــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ ز ــﺎدة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ أ ً
أﺧر  ،وﻫذا ﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﻘ اررات ،وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ.
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إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ...

اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺈدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ:
ﺑدأ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺈدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺳﺑب زﺎدة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣورد أﺳﺎﺳﻲ وﻣﺻدر ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة؛

ﻣﻣــﺎ ﯾﺗطﻠــب وﺟــود ﻋﻣﻠ ــﺔ إدارة ﻟﻠﻣﻌرﻓــﺔ ،ﺣﯾــث ﺗﻛــون ﻋﻣﻠ ــﺔ ﻣﻧﻬﺟ ــﺔ ﻣﻧظﻣــﺔ ﺗﻘــوم ﺑــﺈدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﻋــدة ﻋﻣﻠ ــﺎت أو

ﻣراﺣﻞ .وﻗد ﺗم ﺗﻌر ــﻒ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس أﻧﻬــﺎ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻌﻣﻠ ــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻟﺗطــو ر اﻟﻣﻌــﺎرف اﻟﺗــﻲ

ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ .ﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣداﺧﻞ وﺗﻌرﻔﺎت ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ أوردﻫﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻹدارة واﻟ ﺎﺣﺛون.

ﻓﻘد ﻋرف ﻧﺟم ) (91 :2008إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺄﻧﻬﺎ :اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﺧﻼق ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ٕواﻧﺷﺎﺋﻬﺎ .و ــﯾن

ﺣﺟﺎز ) (81 :2005أن ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫــﻲ ﻣﺛﺎ ــﺔ ﺗوﻟﯾــد اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﻧﻘﻠﻬــﺎ واﻟﺗﺷــﺎرك ﻓﯾﻬــﺎ واﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣﻧظﻣــﻲ ،ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﺗرﻣﯾز واﻟﺧزن واﻻﺳﺗرﺟﺎع.
ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ:
اﺧﺗﻠﻒ اﻟ ﺎﺣﺛون واﻟﻛﺗﺎب ﻓ ﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﻋﻣﻠ ﺎت وأﻧﺷطﺔ وﻣراﺣﻞ ،ﻟﻛن اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟ ﺎﺣﺛون أﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ

أن إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺗﺣﺗــو ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠ ــﺎت ﻣﻬﻣــﺔ ﺗﻔﯾــد اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ﻓــﻲ ﺗﺧط ـ ط اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎﺗﻬﺎ ،وﻫــذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ــﺎت ﺗﺗﺿــﻣن اﻛﺗﺷــﺎف
اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ وﺗﺟﻣ ﻌﻬ ــﺎ ،وﻣﺷ ــﺎر ﺗﻬﺎ وﺗطﺑ ﻘﻬ ــﺎ ،ﻣ ــﺎ أن ﻧﺟ ــﺎح اﻟﻣﻧظﻣ ــﺎت اﻟﯾ ــوم ﻌﺗﻣ ــد ﻋﻠ ــﻰ ﻔ ــﺔ اﺳ ــﺗﺧدام ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻟﻣﻧظﻣ ـ ــﺎت .وأن إدارة اﻟﻣﻌرﻓ ـ ــﺔ ﻫ ـ ــﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺳـ ــؤوﻟﺔ ﻋ ـ ــن ﺗﺧ ـ ــزن واﺳ ـ ــﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓ ـ ــﺔ اﻟﻣ ﺗﺳـ ـ ـ ﺔ ﻟﺧدﻣـ ــﺔ أﻫ ـ ــداف اﻟﻣﻧظﻣ ـ ــﺔ
واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ )اﻟطﺎﻫر.(88 :2012 ،
وﺗﻌﻣﻞ ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺷ ﻞ ﺗﺗﺎ ﻌﻲ ،وﺗﺗﻛﺎﻣــﻞ ﻓ ﻣــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ ــﺎﻟرﻏم ﻣــن اﺧــﺗﻼف اﻟﻌﻠﻣــﺎء ﻓــﻲ ﺗﺻــﻧ ﻔﺎﺗﻬﺎ وﺗﺳــﻣ ﺎﺗﻬﺎ ،إذ
ﺗﻌﺗﻣد ﻞ ﻋﻣﻠ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧر  ،وﺗﺗﻛﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﺗدﻋﻣﻬﺎ .وﻗد ورد ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻧظر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠ ﺎت ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ.
وﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻫم ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ:
ﺻــﻧﻒ وارﻧــر وو ﺗــزد  (93 :2004) Warner & Witzedﻋﻣﻠ ــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺛــﻼث ﻋﻣﻠ ــﺎت رﺋ ﺳــﺔ ،ﻫــﻲ:

ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﻧﻘﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ ،واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﺛم إﻋﺎدة اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت.

أﻣــﺎ و ــك  (2000) Wickﻓﻘــد ﻗﺳــم ﻋﻣﻠ ــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ إﻟــﻰ أر ﻌــﺔ ﻋﻧﺎﺻــر رﺋ ﺳــﺔ ،ﻫــﻲ :ﺗﻛــو ن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻗﺗﻧﺎؤﻫــﺎ،

وﺗﻧظ م اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﺧزﻧﻬﺎ ،وﺗوزﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﺛﻬﺎ ،ﺛم ﺗطﺑﯾ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ.

وﻫﻧﺎك ﺗ ﺎﯾن واﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﻣوﺿوع إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻋﻣﻠ ﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﺳﻣﺎﻫﺎ ﻣراﺣﻞ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ
)ﻋﺑــد اﻟوﻫــﺎب ،(6 :2007 ،اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺛﻠــت ﻓــﻲ اﻛﺗﺳــﺎب ،وﺗﺧــزن ،وﻧﻘــﻞ ،وﺗطﺑﯾ ـ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،وﻣــﻧﻬم ﻣــن ﺳــﻣﺎﻫﺎ ﻋﻣﻠ ــﺎت إدارة

اﻟﻣﻌرﻓــﺔ )ﺣﺟــﺎز  ،(4 :2005 ،ﺣﯾ ــث ﻗﺳــﻣﻬﺎ إﻟــﻰ ﺗوﻟﯾ ــد اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ،وﺗﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ،واﻟ ــﺗﻌﻠم اﻟﻣﻧظﻣــﻲ ،وﻣــﻧﻬم ﻣــن ﺳ ــﻣﺎﻫﺎ

وظﺎﺋﻒ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ).(Fernandez et al., 2004
وﻣﻧﻬم ﻣن ﺣددﻫﺎ ﻓﻲ ﺳت ﻋﻣﻠ ﺎت رﺋ ﺳﺔ ،ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻧد ﻞ ﻣــن )اﻟ طﺎﯾﻧــﺔ ،(2009 ،و)اﻟﻌﻣــر  .(2005 ،وﻫﻧــﺎ ﯾﺗﻔـ
اﻟ ﺎﺣﺛــﺎن ﻣــﻊ وﺟﻬــﺔ اﻟﻧظــر ﻫــذﻩ ﻓــﻲ ﺗﻘﺳ ـ م ﻋﻣﻠ ــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺳــت ﻋﻣﻠ ــﺎت رﺋ ﺳــﺔ ،ﻣــﺎ ﯾﻠــﻲ :ﺗﺷــﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓــﺔ،

واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،وﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،وﺗﺧزن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،وﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗوزﻌﻬﺎ ،وﺗطﺑﯾ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ(.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

 -1ﺗﺷﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓﺔ:
ﻌ ــد اﻟﺗﺷ ــﺧ ص ﻣ ــن اﻷﻣ ــور اﻟﻣﻬﻣ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ إدارة اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ،وﻓ ــﻲ ﺿ ــوء اﻟﺗﺷ ــﺧ ص ﯾ ــﺗم وﺿ ــﻊ ﺳ ﺎﺳ ــﺎت و ـ ـراﻣﺞ
اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻷﺧر .
ﻣﻔﺗﺎﺣ ـﺎ ﻷ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،وﻋﻣﻠ ــﺔ ﺟوﻫر ــﺔ
و ــر اﻟﻌﻣــر ) (8 :2004أن ﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗﺷــﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺗﻌﺗﺑــر
ً
رﺋ ﺳــﺔ ﺗﺳـﺎﻫم ﺷـ ﻞ ﻣ ﺎﺷــر ﻓــﻲ إطــﻼق وﺗﺣدﯾــد ﺷـ ﻞ اﻟﻌﻣﻠ ــﺎت اﻷﺧــر وﻋﻣﻘﻬــﺎ ،ﻟــذﻟك إذا أردات اﻟﻣﻧظﻣــﺔ أن ﺗرﺻــد ﻗــدراﺗﻬﺎ

اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ ،ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺗﺣرك ﺿﻣن ﻣﺣورن رﺋ ﺳﯾن ﻫﻣﺎ :ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﺎدر ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠ ﺔ واﻟﺧﺎرﺟ ﺔ ٕواﻣ ﺎﻧﺎﺗﻬﺎ.
 -2اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ:

ﺗﻌﺗﺑر ﻣرﺣﻠﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿــﻣﻧ ﺔ أو اﻟﺻــرﺣﺔ ﻣــن اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،أو ﻣــن ﺧــﻼل
ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻌــﺎرف اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ .و ــﺗم ذﻟــك ﻋــن طر ـ اﻛﺗﺷــﺎف اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺻــرﺣﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﻋﻣﻠ ــﺔ ﻓرﻋ ــﺔ ﺗﺳــﻣﻰ اﻟﺗطﺎ ﻘ ــﺔ أو اﻟﺗر ﯾــب
) ،(Combinationﺣﯾث ﺗﺗطور اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻرﺣﺔ ﻓﻲ أﺷ ٍ
ﺎل ﻣﻧظﻣﺔ وﻧﻣﺎذج ،ﺑﻬدف ﺧﻠـ وﺗوﻟﯾــد ﻣﻌــﺎرف ﺟدﯾــدة ،أﻣــﺎ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ

اﻟﺿﻣﻧ ﺔ ﻓﯾﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ) ،(Socializationﺣﯾــث ــون ﻫــذا اﻟﺗﻔﺎﻋــﻞ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟ ــﺎت
واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺷﺗر ﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد ،ﻣﻣﺎ ﯾوﻟد ﻣﻌﺎرف ﺿﻣﻧ ﺔ ﺟدﯾدة ﻟد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ).(Davenport & Prusak, 2000
 -3ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ:
ﯾﺑﯾن ﺣﺟﺎز ) (46 :2005أﻧﻪ ﻣ ن ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋدد ﻣن اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗد ﺑﯾن ﺗﺣد اﻹﺑــداع واﻟ ﺣــث

اﻟﺟــﺎد ،ﻣــﺎ أن اﻷﻓـراد ﻓﻘــط ﻫــم اﻟــذﯾن ﯾوﻟــدون اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،وﻻ ﺗﺳــﺗط ﻊ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﺗوﻟﯾــد اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺑــدون اﻷﻓـراد .وﺗر ــز ﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗوﻟﯾــد

اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗوﺳـ ﻊ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم ﺗوﻟﯾــدﻫﺎ ﻋﻠــﻰ ﯾــد اﻷﻓـراد ،وﻣــن ﺛــم ﺑﻠورﺗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ،وذﻟــك ﻣــن
ﺧﻼل اﻟﺣوار ،واﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ ،واﻟﺗﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺧﺑرة أو ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ.

 -4ﺗﺧز ن اﻟﻣﻌرﻓﺔ:
ﺗﻌﻧﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗﺧــزن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺗﻠــك اﻟﻌﻣﻠ ــﺎت اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻻﺣﺗﻔــﺎ  ،واﻹداﻣــﺔ ،واﺳــﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌرﻓــﺔ .وﺗﺷــﯾر ﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗﺧــزن
ـر ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻔﻘــداﻧﻬﺎ ﻟﻠﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺣﻣﻠﻬــﺎ اﻷﻓـراد
ـر ﺑﯾـ ًا
اﻟﻣﻌرﻓــﺔ إﻟــﻰ أﻫﻣ ــﺔ اﻟــذاﻛرة اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ ،ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣــﺎت ﺗواﺟــﻪ ﺧطـ ًا
اﻟذﯾن ﻗد ﻐﺎدروﻧﻬﺎ )اﻟزﺎدات.(99 :2008 ،
وﺗﺄﺗﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗﺧزن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻌد اﻛﺗﺳــﺎب اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،ﺣﯾــث ﯾــﺗم ﺗﺧــزن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل طــرق ﻋدﯾــدة ﻣــن أﻫﻣﻬــﺎ) :ﻋﺑــد
اﻟوﻫﺎب(4 :2007 ،

 ﻗﯾﺎم ﻛل ﻓرد ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻟﮫ ،وﺗﺳﺟﯾل أﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﻌﯾن ،ﺳواء أﻛﺎنذﻟك ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت ﻋﺎدﯾﺔ أم ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ.
 ﻗﯾﺎم ﺷﺧص ﻣﺳؤول ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺧزﯾﻧﮭﺎ ﺑدﻗﺔ وﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﺳﮭل اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﯾﻊ ،دون اﻻھﺗﻣﺎمﺑﺗﺣﻠﯾل وﺗﻧﻘﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ أو ﺑﻧﺷرھﺎ وﺗداوﻟﮭﺎ ﺑطرﻗﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ.
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إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ...

 -5ﻣﺷﺎر ﺔ وﺗوز ﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ:
ﺗﺷــﯾر ﻋﻣﻠ ــﺔ ﻧﻘــﻞ وﻣﺷــﺎر ﺔ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺿــﻣﺎن وﺻــول اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣــﺔ ﻟﻠﺷــﺧص اﻟ ﺎﺣــث ﻋﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﻼﺋــم،
ووﺻــوﻟﻬﺎ إﻟــﻰ أﻛﺑــر ﻋــدد ﻣﻣ ــن ﻣــن اﻷﺷــﺧﺎص اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ .و ﻌﺗﺑــر ﻧﻘــﻞ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺣﻠﻘــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻣــن ﺣﻠﻘــﺎت إدارة
اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،و ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ وﺟود آﻟ ﺎت وطرق رﺳﻣ ﺔ وأﺧر ﻏﯾر رﺳﻣ ﺔ .وﺗﺗﻣﺛﻞ اﻟطرق اﻟرﺳﻣ ﺔ ﻓﻲ :اﻟﺗﻘــﺎرر واﻟرﺳــﺎﺋﻞ واﻟﻣ ﺎﺗ ــﺎت،

واﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧــدوات اﻟداﺧﻠ ــﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ ،واطﻼﻋــﺎت دور ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣوﻗــﻒ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ،واﻟﻣﻧﺷــورات اﻟداﺧﻠ ـﺔ واﻟﻔﯾــدﯾو واﻟﻣﺣﺎدﺛــﺎت
اﻟﺻوﺗ ﺔ ،واﻟﺗدرب واﻟﺗﻌﻠم ﻋن طر اﻟرﺋ س اﻟﻣ ﺎﺷر .وﺗﺷﻣﻞ اﻟطرق ﻏﯾر اﻟرﺳﻣ ﺔ :ﺗﻐﯾﯾــر اﻟوظ ﻔــﺔ داﺧــﻞ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬــﺎ،

واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرط اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻌﺿﻬم ﺑ ﻌض ،وﻓرق اﻟﻌﻣﻞ )ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب.(6 :2007 ،
 -6ﺗطﺑﯾ واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ:

ﻌﺑر ﺗطﺑﯾـ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻋــن ﺗﺣو ــﻞ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻋﻣﻠ ــﺎت ﺗﻧﻔﯾذ ــﺔ ،و ﺟــب ﺗوﺟ ــﻪ اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ﻣ ﺎﺷـرة ﻧﺣــو ﺗﺣﺳــﯾن

اﻷداء اﻟﻣﻧظﻣــﻲ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت ﺻــﻧﻊ اﻟﻘـرار واﻷداء اﻟــوظ ﻔﻲ ،إذ إﻧــﻪ ﻣــن اﻟطﺑ ﻌــﻲ أن ﺗﻛــون ﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗطﺑﯾـ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣﺳــﺗﻧدة إﻟــﻰ

اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ،و ﺗم ﺗطﺑﯾ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻌﻣﻠ ﺎت ﻫﻣﺎ )اﻟﻌﻠﻲ وآﺧرون:(297 :2012 ،

 اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ )اﻟﻣ ﺎﺷرة( :ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻘوم اﻷﻓراد ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣ ﺎﺷرة ﻧﺣو اﻟﻔﻌﻞ اﻵﺧر،دون اﻻﻧﺗﻘﺎل أو ﺗﺣو ﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك اﻟﺷﺧص اﻟذ وﺟﻬت إﻟ ﻪ اﻟﻣﻌرﻓﺔ.

 اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟروﺗﯾﻧ ﺔ :ﺗﻌﻧﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻣ ن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﻠ ﻣﺎت واﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻋدواﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ اﻵﺧرن ﻧﺣو اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ.

إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ.
ﻣﻘدﻣــﺔ:
ﯾﺗوﻗﻒ ﻧﺟﺎح أ ﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ ﻣن ﻣوارد ﺷــرﺔ .ﻓﺗﺣﻘﯾـ اﻷﻫــداف واﻟﺗطــور اﻟﻣﺳــﺗﻣر ﻣرﻫــون ﺑوﺟــود اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟ ﺷــرﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ .و ﻞ ﻣﻧظﻣﺔ – ﺳواء أﻛﺎﻧت ﺻــﻐﯾرة أم ﺑﯾـرة – ﺑــدون اﻷﻓـراد ،ﻣــﺎ ﻫــﻲ إﻻ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷﺻــول اﻟﻣﺎد ــﺔ ،ﻟﻬــذا ﻌﺗﺑــر اﻟﻌﻧﺻــر

اﻟ ﺷر ﺣﺟر اﻟزاو ﺔ ﻷ ﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ،ﺣﯾث إن ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻫو ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻧﺟﺎح واﻟﺗطور اﻟﻣﺳﺗﻣرن )ﻋﺎﻣر.(14 :2011 ،

وﻟــم ﺗﻌــد اﻟﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻣﺟــرد أدوات وﻋﻧﺎﺻــر ﺟﺎﻣــدة ﻣــن ﻋﻧﺎﺻــر اﻹﻧﺗــﺎج ﻣــﺎ ــﺎن ﺳــﺎ ًﻘﺎ ،ﺑــﻞ أﺻ ـ ﺣت اﻟ أرﺳــﻣﺎل
ﺿـﺎ ﻣــن اﻟﻧــدرة اﻟﺗــﻲ ﺗ ﺣــث ﻋــﻧﻬم أ ـﺔ ﻣﻧظﻣــﺔ ﻻﺳــﺗﻘطﺎﺑﻬم واﺧﺗ ــﺎرﻫم
اﻟ ﺷر واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﻔ ر ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ،وأﺻ ﺢ اﻻﻓـراد أ ً

وﺗﻌﯾﯾﻧﻬم ﻟدﯾﻬﺎ؛ ﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﺧر ﻣن ﺧﻼﻟﻬم ﻘوة ﻟﻺدارة )اﻟﻌزاو وﺟواد.(11 :2010 ،
ﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ:

ﻟﻘد ﺗطور دور إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻟﺗﺳﺎﻫم ﻓــﻲ رﺳــم اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ،ﺣﯾــث ﻟــم ﻌــد دورﻫــﺎ ﻫﺎﻣﺷـًﺎ أو ﺗﻧﻔﯾــذًﺎ ﻓﻘــط،
دور أﺳﺎﺳًﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ ،ﻣــﺎ ﺗﺷــﺎرك إدارة اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ رﺳــم اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﺑﻞ أﺻ ﺢ ًا
ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ وﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ ،ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ دورﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺗطــو ر أداء اﻹدارات اﻷﺧــر ﻣــن ﺧــﻼل ﺗطــو ر ﻣﻬــﺎرات وﻣﻌــﺎرف اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬــﺎ

ﻋن طر اﻟﺗدرب ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل )اﻟﻘروﺗﻲ.(32 :2010 ،
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و ﻌرف د ﺳﻠر ) (Dessler،2009: 34إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت واﻟﺳ ﺎﺳــﺎت اﻟﻣطﻠو ــﺔ

ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ــﺎﻟﻧواﺣﻲ اﻟ ﺷــرﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺗــﺎج إﻟﯾﻬــﺎ اﻹدارة ﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ وظﺎﺋﻔﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻛﻣــﻞ وﺟــﻪ .و ﺑــﯾن د ﺳــﻠر

) (Dessler،2009: 12أن اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ إدارة اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻣــﺎ ﻫــﻲ إﻻ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ واﻷﻫــداف اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ
ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻐرض ﺗﺣﺳﯾن أداﺋﻬﺎ وﺗطو ر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن أﺟﻞ زﺎدة ﻣروﻧﺗﻬﺎ ٕواﺑداﻋﻬﺎ.
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻹدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ:

 -1ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟوظﺎﺋﻒ:
ـر ﻟﻠــدور اﻟﻣﻬــم اﻟــذ ﺗﻘــوم ــﻪ ،وﻣــد ﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت
ﺗﺣظــﻰ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟوظــﺎﺋﻒ ﺄﻫﻣ ــﺔ ﺑــر ؛ ﻧظـ ًا
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻷﺧر ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ.
ﺗﺗﺿ ــﻣن ﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗﺣﻠﯾ ــﻞ اﻟوظ ــﺎﺋﻒ اﻟﻘ ــﺎم ﺑﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ــﻞ وظ ﻔ ــﺔ؛ ﻣ ــن أﺟ ــﻞ اﻹﻟﻣ ــﺎم ﺑوﺻ ــﻒ اﻟوظ ﻔ ــﺔ

وﻣﺗطﻠ ﺎﺗﻬﺎ ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ .و ؤد ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟوظــﺎﺋﻒ ﻓــﻲ اﻟﻧﻬﺎ ــﺔ إﻟــﻰ وﺿــﻊ اﻟﺷــﺧص اﻟﻣﻧﺎﺳــب

ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب ،و ــذﻟك ﺷــﻐﻞ اﻟوظ ﻔــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳـ ﺔ ــﺎﻟﻣوظﻒ اﻟﻣﻧﺎﺳـب ،و ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟوظــﺎﺋﻒ ﺳــﺎﻋد ﻓــﻲ اﻟﺗوﺻــﻞ
إﻟــﻰ ﻋــدم وﺟــود ﺗــداﺧﻞ ) (Overlappingﺑــﯾن اﻟوظــﺎﺋﻒ اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم ﺗﺣﻠﯾﻠﻬــﺎ ،ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن أن ﺗﻠــك اﻟوظــﺎﺋﻒ ﻫــﻲ

اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻌﻼً )ﺟودة.(99 :2010 ،

و ﻌــرف د ﺳــﻠر  (108 :2009) Desslerﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟوظــﺎﺋﻒ ﺄﻧــﻪ ذﻟــك اﻹﺟ ـ ارء اﻟﻣﺳــﺗﺧدم ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد واﺟ ــﺎت اﻟوظ ﻔــﺔ

واﻟﻣﻬﺎرات اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﺎﻏﻞ اﻟوظ ﻔﺔ .ﻣﺎ ﻣ ن ﺗﻌر ــﻒ ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟوظــﺎﺋﻒ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﺗﻠــك اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻞ ﺣول اﻟوظﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ).(Noe et al., 2008: 107

 -2ﺗﺧط ط اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ:
ﻌﺗﺑــر ﺗﺧطـ ط اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻣﺛﺎ ــﺔ اﻟﺗﻧﺑــؤ ﺎﺣﺗ ﺎﺟــﺎت اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻣــن اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ،ﻟﻛــن ﻣــن اﻟﺻــﻌب اﻟوﺻــول إﻟــﻰ

أرﻗــﺎم ﺣﻘ ﻘ ــﺔ ﺑﺧﺻــوص اﺣﺗ ﺎﺟــﺎت اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻣــن اﻟﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ؛ ﻟﺳــﺑب ﺳ ـ ط وﻫــو أن اﻟﺗﻧﺑــؤ ﯾﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﻋــدة ﻣﺗﻐﯾ ـرات
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ ﻻ ﻣ ن أﺣ ًﺎﻧﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ،أو اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوﺛﻬﺎ أو ﻋدم ﺣدوﺛﻬﺎ )درة واﻟﺻ ﺎغ.(170 :2010 ،

 -3اﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ:
ﯾﺑﯾن درة واﻟﺻ ﺎغ ) (245 :2010أن اﻻﺳﺗﻘطﺎب ﻫو ذﻟك اﻟﻧﺷﺎ اﻟذ

ﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺟذب ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن اﻟﻣــؤﻫﻠﯾن

ﺿ ـﺎ ﺄﻧــﻪ
ﻟﯾــﺗم اﺧﺗ ــﺎر اﻷﻓﺿــﻞ ﻣــن ﺑﯾــﻧﻬم ﻟﺷــﻐﻞ وظ ﻔــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ،و ﻣــﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ ﻗــدراﺗﻬم ٕواﻣ ﺎﻧــﺎﺗﻬم .و ﻌــرف اﻻﺳــﺗﻘطﺎب أ ً
ﺳ ﺎﺳﺔ ﺟذب اﻟﻣؤﻫﻠﯾن أو اﻟﻧﺷﺎ اﻟذ ﺗﻘوم ﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺟذب وﺗﺣدﯾد اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﺷﻐﻞ وظﺎﺋﻔﻬﺎ.

و ﺗﺿﻣن اﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ اﻟﻣطﻠو ﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرار ﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ،وﻫــذا ﺷــﻣﻞ ﻋﻣﻠ ــﺎت

اﻟ ﺣــث ﻋــن اﻷﻓـراد اﻟﻣــؤﻫﻠﯾن اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﯾن ﻟﻠﻌﻣــﻞ داﺧــﻞ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ،واﻟــذﯾن ﯾﺗوﻗــﻊ أن ﯾﺗﻘــدﻣوا طﻠ ــﺎت ﻋﻣــﻞ ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ ﻧﺗﯾﺟــﺔ وﺟــود

ﺷواﻏر ﻋﻣﻞ ﺣﺎﻟ ﺔ ،أو ﺗوﻗﻊ ﺣدوث ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺷواﻏر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ).(Dennisi & Griffin, 2005: 125

و ﻬـ ــدف اﻻﺳـ ــﺗﻘطﺎب إﻟـ ــﻰ اﻟ ﺣـ ــث ﻋـ ــن اﻟﻣرﺷـ ــﺣﯾن ﻟﻠوظـ ــﺎﺋﻒ اﻟﺷـ ــﺎﻏرة ﺣﺎﻟً ـ ـﺎ أو ﻣﺳـ ــﺗﻘ ﻼً ﻓ ـ ـﻲ ظـ ــﻞ اﻟﺗﻧﺑـ ــؤ اﻟﻣﺳـ ــﺗﻘﺑﻠﻲ
ﻟﻼﺣﺗ ﺎﺟﺎت اﻟ ﺷرﺔ ).( Robbins & Decenzo, 2005: 146
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إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ...

 -4اﻻﺧﺗ ﺎر واﻟﺗﻌﯾﯾن:
اﺧﺗ ــﺎر اﻟﻣـ ـوارد اﻟ ﺷ ــرﺔ :ﻌﺗﺑ ــر اﻻﺧﺗ ــﺎر ﻫ ــو اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣ ــن ﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﺗوظﯾ ــﻒ ﻌ ــد اﻻﺳ ــﺗﻘطﺎب .وﺗﻣﺛ ــﻞ ﻫ ــذﻩ
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻻﻣﺗداد اﻟطﺑ ﻌﻲ ﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻻﺳــﺗﻘطﺎب ،وﺗﺗﺿــﻣن ﻫــذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ اﻟﻣﻔﺎﺿــﻠﺔ ﺑــﯾن اﻷﻓـراد اﻟﻣﺗﻘــدﻣﯾن ﻟﺷــﻐﻞ وظ ﻔــﺔ
ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻣن ﺣﯾث درﺟﺔ ﺻﻼﺣﯾﺗﻬم ﻟﺗﻠك اﻟوظ ﻔﺔ ووﺿﻊ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب )ﻋﺑداﻟ ﺎﻗﻲ.(167 :2009 ،

وﺗوﺿﺢ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺧﺗ ﺎر ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ اﻵﻟ ﺎت واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗﺣدﯾد ﻧوﻋ ــﺔ اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻟﻌﻣــوم اﻟﻣﻧظﻣــﺔ،

و ﻣﺎ ﺣﻘ اﻟﻛﻔﺎءة واﻻﻧﺗﺎﺟ ﺔ واﻟرﺣ ﺔ ،ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب )ﻋ ﺎس.(119 :2006 ،

ـر اﻟﺗﻌﯾــﯾن .و ﻌﺗﺑــر
أﻣﺎ اﻟﺗﻌﯾﯾن :ﻓ ﻌﺗﺑر اﻟﺧطوة اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗوظﯾــﻒ واﻟﺗــﻲ ﺗﺑــدأ ﺎﻻﺳــﺗﻘطﺎب ،ﺛــم اﻻﺧﺗ ــﺎر ،وأﺧﯾـ ًا

ﻣﻬﻣﺎ ﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣد ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻣرﺷﺢ ﻟﻠوظ ﻔﺔ ،ﺣﯾــث ﯾــﺗم إﺻــدار ﻗـرار اﻟﺗﻌﯾــﯾن وﻏﺎﻟًـﺎ ﻣــﺎ ــون
إﺻدار ﻗرار اﻟﺗﻌﯾﯾن ًا
أﻣر ً
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺟرب ﻟﻣدة ﻣﺣددة ،ﺛم ﻌدﻫﺎ إﻣــﺎ أن ﺗﺳــﺗﻐﻧﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻋــن ﺧــدﻣﺎت ﻫــذا اﻟﺷــﺧص ،أو أن ﺻـ ﺢ
داﺋﻣـﺎ
ً
ﻣوظﻔـﺎ ً
)ﺑرﻧوطﻲ.(240 :2004 ،
 -5اﻟﺗدر ب:
ﺗﺣﺗﺎج ﻞ ﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ اﻣﺗﻼك ﻋﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﻣن اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻬﺎرة؛ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣ ن ﻣن ﺗﺣﻘﯾ أﻫــداﻓﻬﺎ اﻟﻣﺧططــﺔ

واﻟﺣﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗ ﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﺑرر أﻫﻣ ﺔ اﻟﺗدرب ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ اﻟﻛﺑﯾرة .وﻣــﻊ اﺗﺟــﺎﻩ اﻟوظــﺎﺋﻒ

ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﯾوم ﻷن ﺗﻛون أﻛﺛر
ﺗﻌﻘﯾدا ،وﻣﻊ اﻟﻣﯾﻞ ﻹﻋﺎدة ﺗﺻﻣ م اﻟوظﺎﺋﻒ ﺣﯾــث ﺗﻛــون أﻛﺛــر اﻧﺗﺎﺟ ــﺔ ،واﺳــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ
ً
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت – أﺻ ﺢ اﻟﺗدرب ﺿرورة ﻻﺑد ﻣﻧﻬﺎ ،وﻟم ﻌد ﻋﻣﻠ ﺔ اﺧﺗ ﺎرﺔ )ﻋﺎﻣر.(152 :2011 ،
و ﻌــرف ــﺎﻏﻲ ) (6 :2010اﻟﺗــدرب ﺄﻧــﻪ ﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗﻌﻠ ـ م اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺗﻌﻠــم اﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟﻣﺗطــورة ﻷدء اﻟﻌﻣــﻞ وذﻟــك ﻹﺣــداث
ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﺳﻠوك وﻋﺎدات وﻣﻌرﻓﺔ وﻣﻬﺎرات وﻗدرات اﻷﻓـراد اﻟﻼزﻣــﺔ ﻓــﻲ أداء ﻋﻣﻠﻬــم ﻣــن أﺟــﻞ اﻟوﺻــول إﻟــﻰ أﻫــداﻓﻬم وأﻫــداف
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻌﻣﻠون ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ٍ
ﺣد ﺳواء.
أﻣــﺎ د ﺳــﻠر  (256 :2008) Desslerﻓﻘــد ﻋــرف اﻟﺗــدرب ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗزو ــد اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﺎﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﻼزﻣــﺔ ﻷداء

وظﺎﺋﻔﻬم ﺑﻧﺟﺎح ،وﺗﺗﻛون اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑ ﺔ ﻫﻧﺎ ﻣن ﺧﻣس ﺧطوات أﺳﺎﺳ ﺔ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾــد اﻻﺣﺗ ﺎﺟــﺎت اﻟﺗدرﺑ ــﺔ ،وﺗﺻــﻣ م اﻟﺑـراﻣﺞ
اﻟﺗدرﺑ ﺔ ،واﺧﺗ ﺎر ﻣد ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﺣﺗو اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﻲ ،وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﻲ ،وﺻوﻻً إﻟﻰ ﺗﻘﯾ م اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﻲ.
 -6ﺗﻘﯾ م أداء اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ:
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗﻘﯾ م اﻷداء ﻣﺛﺎ ﺔ ﻋﻣﻠ ﺔ ﻟﺗﺣدﯾد وﺗﻘدﯾر وﺗﻘﯾ م وﺗﺳﺟﯾﻞ أداء اﻟﻣــوظﻔﯾن ﻓــﻲ اﻟوظــﺎﺋﻒ ،وﺗﺄﺧــذ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ

طﺎ ًﻌﺎ رﺳﻣًﺎ ﻟﺗﻘﯾ م ﺳﻠوك اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣرﺗ ط ﺎﻟوظ ﻔﺔ؛ ﻟﻣﺣﺎوﻟــﺔ اﻟوﻗــوف ﻋﻠــﻰ أﺳـ ﺎب وﺿــﻊ أداﺋﻬــم اﻟﺣــﺎﻟﻲ ،وﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﻧـواﺣﻲ
اﻟﻧﻘص واﻟﺿﻌﻒ ﻓ ﻪ ،وﺗﺣﺳﯾﻧﻪ ﻣﺳﺗﻘ ﻼً )درة واﻟﺻ ﺎغ.(72 :2010 ،

وﺗوﺻﻒ ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗﻘﯾ م اﻷداء ﺄﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠ ﺔ ﻣﻌﻘدة ﯾﺗداﺧﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﺛﯾر ﻣــن اﻟﻌواﻣــﻞ؛ ﻟــذﻟك ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺎﺋﻣﯾن ﺑﻬــﺎ ﻣــن
طـﺎ ﺟﯾـ ًـدا ،وأن ﯾﺗ ﻌـوا ﺧطـوات ﻣﻧطﻘ ــﺔ ﻣﺗﺳﻠﺳــﻠﺔ ــﻲ ﺣﻘـ ﺗﻘﯾـ م اﻷداء
رؤﺳــﺎء وﻣﺷـرﻓﯾن وﻣﺳــؤوﻟﯾن أن ﯾﺧططـوا ﻟﻠﺗﻘﯾـ م ﺗﺧط ً
أﻫداﻓﻪ )اﻟﺷﺎو ش.(100 :2006 ،
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 -7اﻟﺗﻌو ﺿﺎت واﻟﻣ از ﺎ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ:
ﺗﻌرف اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺗﻌو ﺿـﺎت ﻟﻠﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ آﻟ ــﺔ ﺗﻘــد م ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ واﻟﻣ از ــﺎ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــدﻣﻬﺎ اﻹدارة ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﯾن

ﻧظﯾــر ﻋﻣﻠﻬــم ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ،و ﻣــﺎ ﯾﺧــدم أﻫــداف اﻟﻣﻧظﻣــﺔ و ﺣﻘﻘﻬــﺎ .وﺗﻘﺳــم إﻟــﻰ :ﺗﻌو ﺿــﺎت ﻣﺎﻟ ــﺔ )ﻣ ﺎﺷـرة ﺎﻟرواﺗــب واﻷﺟــور

اﻹﺿــﺎﻓ ﺔ ،أو ﻏﯾــر ﻣ ﺎﺷـرة ﺎﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺻــﺣﻲ واﻹﺟــﺎزات( ،أو ﺗﻌو ﺿــﺎت ﻏﯾــر ﻣﺎﻟ ــﺔ )ﺗﻌو ﺿــﺎت ﻣﻌﻧو ــﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ﺎﻷﻣــﺎن

اﻟوظ ﻔﻲ وﺣﺳن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ أو ﺗﻘد م ﺗب اﻟﺷ ر.(Noe et al.,2008: 361) (...

و ﺷــﯾر ﺟــودة ) (209 :2010إﻟــﻰ أن اﻟﺗﻌو ﺿــﺎت ﻫــﻲ إﺟﻣــﺎﻟﻲ إﯾ ـرادات اﻟﻣوظــﻒ اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗﻛــون ﻋﻠــﻰ ﺷ ـ ﻞ ﻣ ﺎﻓــﺂت

ﻣﺎﻟ ﺔ وﻣ از ﺎ .و ﻣ ن ﺗﺻو ر اﻟﺗﻌو ﺿﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧظﺎم ﻣ ﺎﻓﺂت ﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ اﻷداء وﺗﺣﻘﯾ اﻷﻫداف.

ﻣﻧﻬﺟ ﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﻟﻘد ﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ:
ﻧوع وطﺑ ﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗطﺑ ﻘ ﺔ ) (Appliedﻣن ﺣﯾث اﻟطﺑ ﻌﺔٕ ،وا ﺿــﺎﺣ ﺔ ) (Explanatoryﻣــن ﺣﯾــث اﻟﻐــرض .أﻣــﺎ ﻣــن

ﺣﯾــث ﺗﺧط ـ ط وﺿ ـ ط اﻟد ارﺳــﺔ ﻓﻬــﻲ ﻏﯾــر ﻣﺧططــﺔ )(Non Contrived Research؛ ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﺟــر ﻓــﻲ اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟطﺑ ﻌ ــﺔ

ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ،ﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر دراﺳﺔ ﻣﻘطﻌ ﺔ ) (Cross – Sectionalﻣن ﺣﯾث اﻷﻓ اﻟزﻣﻧﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺟر ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻓﻲ وﻗت واﺣد.
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت اﻟﻣﺗ ﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ:
اﻋﺗﻣد اﻟ ﺎﺣﺛﺎن اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ،ﺣﯾث ﺗم ﺳﺣب ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋ ﺔ ﺳ طﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ.
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ:

ﺗﻛــون ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟد ارﺳ ــﺔ ﻣ ــن ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣــدﯾرن اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻹدارات اﻟﻌﻠ ــﺎ واﻟوﺳ ــطﻰ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺻ ــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ

وﻋــددﻫﺎ ) (13ﻣﺻـرًﻓﺎ ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﻣﺛﻠــت ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟد ارﺳــﺔ .وﻗــد ﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻟﻣــدﯾرن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟد ارﺳــﺔ ﻓــﻲ
ﻣدﯾر.
اﻹدارات اﻟﻌﻠ ﺎ واﻟوﺳطﻰ )ً (N=355ا
ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:
اﻋﺗﻣــد اﻟ ﺎﺣﺛــﺎن أﺳــﻠوب اﻟﻌﯾﻧــﺔ اﻟﻌﺷـواﺋ ﺔ اﻟ ﺳـ طﺔ ﻟﺳــﺣب اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﻣــن ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟد ارﺳــﺔ ،ﺣﯾــث ﺗــم ﺳــﺣب ﺳـ ﻌﺔ ﻣﺻــﺎرف

ﺗﺟﺎر ــﺔ أردﻧ ــﺔ ﺗﻣﺛــﻞ ﻣــﺎ ﻧﺳــﺑﺗﻪ ) (%54ﻣــن ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟد ارﺳــﺔ ،ﻌﯾﻧــﺔ ﻟﻠد ارﺳــﺔ .وﺗــم أﺧــذ اﻟﻣــدراء اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ ﺗﻠــك اﻟﻣﺻــﺎرف

ﻣدﯾر ).(Sekaran & Bougie, 2010: 295
واﻟ ﺎﻟﻎ ﻋددﻫم )ً (n= 195ا

ﻣدﯾر وﻣدﯾرة ،وﺗم اﺳﺗرداد ) (190اﺳﺗ ﺎﻧﺔ ،ﺧﻣس ﻣﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾــﻞ؛
وﺗم ﺗوزﻊ اﺳﺗ ﺎﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ )ً (195ا

ﻟ ﺻﻞ ﻣﺟﻣوع اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺎت اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ) (185اﺳﺗ ﺎﻧﺔ ،أ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ) (% 95ﻣن اﻻﺳﺗ ﺎﻧﺎت اﻟﻣوزﻋﺔ.
وﺣدة اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ:

ﺗﻣﺛﻠت وﺣدة اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗو ﺎت اﻹدارﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ واﻟوﺳطﻰ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ) :ﻣدﯾر ﻋﺎم ،ﻧﺎﺋب ﻣدﯾر ،رﺋـ س ﻗﺳــم،

رﺋ س ﺷﻌ ﺔ ،ﻣدﯾر وﺣدة(.
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إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ...

طراﺋ ﺟﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت:
اﻋﺗﻣد اﻟ ﺎﺣﺛﺎن ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠــﻲ وأﺳــﻠوب اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﻣﯾداﻧ ــﺔ .واﻋﺗﻣــدت اﻟد ارﺳــﺔ

ﻋﻠﻰ ﻋدة طراﺋ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -1اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺛﺎﻧو ﺔ:

ﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ )اﻹطﺎر اﻟﻧظر ( ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣ ﺔ واﻟدراﺳﺎت واﻷ ﺣﺎث

اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ واﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻷطــﺎرﺢ ورﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر ،ﺳـواء اﻟﻌر ــﺔ ﻣﻧﻬـﺎ أو اﻷﺟﻧﺑ ــﺔ .وﻗــد اﻋﺗﻣــد اﻟ ﺎﺣﺛــﺎن ﻓــﻲ ﺗوﺛﯾ ـ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت

طرﻘﺔ ﺗوﺛﯾ ﻧظﺎم ﺟﻣﻌ ﺔ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس اﻻﻣر ﺔ )(Manual of the American Psychological/ APA: 2010
 -2اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻷوﻟ ﺔ:

ﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺿرورﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧــﻼل اﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﻣ وﻧــﺔ ﻣــن ﺟـزأﯾن .اﺷــﺗﻣﻞ اﻟﺟــزء اﻷول ﻋﻠــﻰ ﺑ ﺎﻧــﺎت ﺗﺗﻌﻠـ

ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟد ﻣوﻏراﻓ ﺔ .أﻣﺎ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد اﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ) :ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ(.
أ -ﺻدق أداة اﻟدراﺳﺔ:

ﺗــم ﻋــرض اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺣ ﻣــﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﯾن ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻷردﻧ ــﺔ و ﻌــض اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻌر ــﺔ؛

وذﻟــك ﻹﺑــداء اﻟ ـ أر ﻓﯾﻬــﺎ ،وﻓــﻲ ﺿــوء اﻻﻗﺗ ارﺣــﺎت واﻟﻣﻼﺣظــﺎت اﻟﺗــﻲ أﺑــداﻫﺎ اﻟﻣﺣ ﻣــون ﻗــﺎم اﻟ ﺎﺣﺛــﺎن ﺑــﺈﺟراء اﻟﺗﻌــد ﻼت اﻟﺗــﻲ

أﺷﺎروا إﻟﯾﻬﺎ ،وﻗد ﺗم اﻷﺧذ ﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ ﺷــﻣﻠت ﺗﻌــدﯾﻞ ﺻـ ﺎﻏﺔ ﻌــض اﻟﻔﻘـرات ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﺑﻧــﺎء واﻟﻠﻐــﺔ ،و ــﺎن
ﻋدد اﻟﻔﻘرات ﻗﺑﻞ اﻟﺗﺣ م ) (78ﻓﻘرة ،واﺳﺗﻘر اﻟﻌدد ﻋﻧد ) (71ﻓﻘرة ﻌد إﺟراء اﻟﺗﻌد ﻼت اﻟﻣطﻠو ﺔ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﻬﺎ اﻟﻣﺣ ﻣون.
ب -اﺧﺗ ﺎر ﺛ ﺎت أداة اﻟدراﺳــﺔ:
ﻟﻘــد ﺗــم اﺳــﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻻﺗﺳــﺎق اﻟــداﺧﻠﻲ روﻧ ــﺎخ أﻟﻔــﺎ ) ، (Cronbach’s Alphaﺣﯾــث ﺎﻧــت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣــﺎ ﯾﻠــﻲ

ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﺟﻣ ﻌﻬﺎ:

ﺟدول رﻗم )(1
ﻗ م ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘرات ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﻟرﻗم
1
2
3
4
5
6
7

ﻗ ﻣﺔ أﻟﻔﺎ
0.772
0.849
0.894
0.751
0.837
0.725
0.804

اﻟ ﻌد

ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗﺷﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻋﻣﻠ ﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗﺧزن اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻋﻣﻠ ﺔ ﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗوزﻌﻬﺎ
ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗطﺑﯾ واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ

ﻧﻼﺣ ــظ ﻣ ــن اﻟﺟ ــدول رﻗ ــم ) (1أن ﻗـ ـ م ﻣﻌﺎﻣ ــﻞ اﻻﺗﺳ ــﺎق اﻟ ــداﺧﻠﻲ روﻧ ــﺎخ أﻟﻔ ــﺎ ﻟﻔﻘـ ـرات ﻋﻣﻠ ــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ﺗراوﺣ ــت ﺑ ــﯾن

) ،(0.894 – 0.725ﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻗ ﻣﺔ أﻟﻔﺎ ﻟﺟﻣ ﻊ اﻟﻔﻘرات ﺎﻧــت ) ،(0.804و ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﻛــون ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻘـ م أﻛﺑــر ﻣــن )،(0.60

وﻫذا ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺳﺎق ﺑﯾن ﻓﻘرات أداة اﻟدراﺳﺔ ،وﻣوﺛوﻗ ﺔ أداة اﻟدراﺳﺔ ٕواﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻹﺟراء اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

وﺗﻌﺗﺑر ﻗ ﻣــﺔ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺛ ــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون أﻗــﻞ ﻣــن ) (%60ﻧﺳـ ﺔ ﺿــﻌ ﻔﺔ ،ﺑﯾﻧﻣــﺎ اﻟﻘ ﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون ﻓــﻲ ﺣــدود ) (%70ﻧﺳـ ﺔ

ـﺎء ﻋﻠ ــﻪ ﻓــﺈن
ﻣﻘﺑوﻟﺔ ،أﻣﺎ إذا ﺧرﺟت اﻟﻧﺳ ﺔ أﻛﺛر ﻣن ) (%80ﻓﺗﻌﺗﺑــر ﻧﺳـ ﺔ ﺟﯾــدة .(290، 2010،Sekaran & Bougie) .و ﻧـ ً
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺗﺳﺎق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺄداة اﻟدراﺳﺔ وﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣؤﺷرات ﺎﻓ ﺔ وﺻﺎﻟﺣﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ.
ﺟدول رﻗم )(2
ﻗ م ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘرات اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ
اﻟرﻗم
1
2
3
4
5
6

ﻗ ﻣﺔ أﻟﻔﺎ
0.870
0.706
0.791
0.822
0.879
0.814

اﻟ ﻌد

اﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ
اﺧﺗ ﺎر وﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ
ﺗدرب اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ
ﺗﻘﯾ م أداء اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ
اﻟﺗﻌو ﺿﺎت واﻟﻣ از ﺎ ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ
اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ

ﻧﻼﺣــظ ﻣــن اﻟﺟــدول رﻗــم ) (2أن ﻗـ م ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻻﺗﺳــﺎق اﻟــداﺧﻠﻲ روﻧ ــﺎخ أﻟﻔــﺎ ﻟﻔﻘـرات اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ

ﺗراوﺣت ﺑــﯾن ) ،(0.879 – 0.706ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن ﻗ ﻣــﺔ أﻟﻔــﺎ ﻟﺟﻣ ــﻊ اﻟﻔﻘــرات ﺎﻧــت ) ،(0.814و ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﻛــون ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻘـ م

أﻛﺑر ﻣن ) ،(0.60وﻫذا ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﯾن ﻓﻘرات أداة اﻟدراﺳﺔ ،وﻣوﺛوﻗ ﺔ أداة اﻟدراﺳﺔ ٕواﻣ ﺎﻧ ــﺔ اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠﯾﻬــﺎ
ﻹﺟراء اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ.

اﺧﺗ ﺎر ﻓرﺿ ﺎت اﻟدراﺳﺔ:
اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻷوﻟﻰ:
) :(Ho1ﻻ ﯾوﺟ ــد أﺛ ــر ذو دﻻﻟـ ـﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧ ــد ﻣﺳ ــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) (P ≤ 0.05ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ﻌﻣﻠ ﺎﺗﻬ ــﺎ) :ﺗﺷ ــﺧ ص
اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ،اﻛﺗﺳ ــﺎب اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ،ﺗوﻟﯾ ــد اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ،ﺗﺧ ــزن اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ،ﻣﺷ ــﺎر ﺔ اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ وﺗوزﻌﻬ ــﺎ ،وﺗطﺑﯾـ ـ واﺳ ــﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ( ﻓ ــﻲ

اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.

وﻷﺟل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﯾﺟ ﺎب واﻟﻘﺑ ول ﻟﮭ ذه اﻟﻔرﺿ ﯾﺔ ،ﻗ ﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛ ﺎن ﺑ ﺈﺟراء ﺗﺣﻠﯾ ل اﻻﻧﺣ دار اﻟﺑﺳ ﯾط
) .(Simple Linear Regressionواﻟﺟدول رﻗم ) (3ﺑﻔروﻋﮫ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﯾﺑﯾن ذﻟك.
ﺟدول رﻗم )(1-3

ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﻠﺧص اﻟﻧﻣوذج ﻣن اﻻﻧﺣدار اﻟ ﺳ ط ﻟﻠﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻷوﻟﻰ
Model Summary

Model

R

R Square

ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ

.898a

.806

Adjusted R
Square
.805

Std. Error of the
Estimate
5.32958

ﻋﻣﻠﯾﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ)a. Predictors: (Constant
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ﺟدول رﻗم )(2-3

ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗ ﺎﯾن ﻣن اﻻﻧﺣدار اﻟ ﺳ ط ﻟﻠﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻷوﻟﻰ
ANOVAb

Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

.000a

760.780

21609.504
28.404

1
183
184

21609.504
5198.009
26807.514

Model
Regression
Residual
Total

1

ﻋﻣﻠﯾﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ )a. Predictors: (Constant
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ b. Dependent Variable:

ﺟدول رﻗم )(3-3

ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻧﺣدار ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﻧﺣدار اﻟ ﺳ ط ﻟﻠﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻷوﻟﻰ
Coefficientsa

Model
1

ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B
4.661
6.264
.034
.925

Standardized
Coefficients
Beta
.898

T

Sig.

.181 1.344
.000 27.582

اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ a. Dependent Variable:

ﯾﺗﺑــﯾن ﻣــن اﻟﺟــداول ) (3-3 ،2-3 ،1-3ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻻﻧﺣــدار اﻟ ﺳـ ط أن ﻗ ﻣــﺔ ) ،(r =0.806وﻫــذا ﻌﻧــﻲ أﻧـﻪ ﯾوﺟــد
ارﺗ ﺎ إﯾﺟﺎﺑﻲ ٍ
ﻋﺎل ﺑﯾن إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻌﻣﻠ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.
ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺟدول ﻣﻠﺧص اﻟﻧﻣوذج ) (Model Summaryأن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣدﯾد ) (R Squareﻟ ﻌــد إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻗــد ﺑﻠــﻎ
) ،(r2 = 0.806وﻫذا ﻌﻧﻲ أن ُﻌد إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻗد ﻓﺳر ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ ) (%80.6ﻣن اﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ.
وﻣن ﺟــدول ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﺗ ــﺎﯾن ) (ANOVA/ Analysis of Varianceﯾﺗﺑــﯾن أن ﻗ ﻣــﺔ ) (Fﻗــد ﺑﻠﻐــت )،(760.780
ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ﺛﻘــﺔ ) ،(Sig= 0.000وﻫــذا ﯾؤ ــد ﻣﻌﻧو ــﺔ اﻻﻧﺣــدار ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) ،(P ≤ 0.05وﻋﻧــد درﺟــﺔ ﺣر ــﺔ
واﺣدة ).(df= 1
ﻣــﺎ ﯾﺗﺑــﯾن ﻣــن ﺟــدول اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت ) (Coefficientsأن ﻗ ﻣــﺔ ) (Betaﺑــﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﻣﺳــﺗﻘﻞ )ﻋﻣﻠ ــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ(،
واﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﺗــﺎ ﻊ )اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ( ﻗــد ﺑﻠﻐــت ) ،(.898وأن ﻗ ﻣــﺔ ) (tﻗــد ﺑﻠﻐــت ) (27.582ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ﺛﻘــﺔ
) .(Sig= 0.000وﻫذﻩ اﻟﻘ م اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﺗؤ د ﻣﻌﻧو ﺔ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻷ ﻌــﺎد اﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﻣﺳــﺗﻘﻞ )إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ( ،ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو
ﻣﻌﻧو ﺔ ).(P ≤ 0.05
إن ﻣﺎ ﺳﺑ ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺳﺗدﻋﻲ ﻋدم ﻗﺑول اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﻌدﻣ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﻗﺑــول اﻟﻔرﺿـ ﺔ اﻟﺑدﯾﻠــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠــﺔ" :ﯾوﺟــد أﺛــر

ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) (P ≤ 0.05ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف
اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ".
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وﻟﻣﻌرﻓﺔ أﺛر ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻧﻔردة ﻓــﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــر ﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ،

ﻗﺎم اﻟ ﺎﺣﺛﺎن ﺎﺧﺗ ﺎر اﻟﻔرﺿ ﺎت اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:

اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻷوﻟﻰ:
) :(Ho1-1ﻻ ﯾوﺟ ـ ــد أﺛ ـ ــر ذو دﻻﻟ ـ ــﺔ إﺣﺻ ـ ــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧ ـ ــد ﻣﺳ ـ ــﺗو ﻣﻌﻧو ـ ــﺔ ) (P ≤ 0.05ﻟﻌﻣﻠ ـ ــﺔ ﺗﺷ ـ ــﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ
اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.
وﻷﺟــﻞ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻣــد اﺣﺗﻣــﺎل اﻹﯾﺟــﺎب واﻟﻘﺑــول ﻟﻬــذﻩ اﻟﻔرﺿ ـ ﺔ ،ﻗ ــﺎم اﻟ ﺎﺣﺛــﺎن ﺑــﺈﺟراء ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻻﻧﺣــدار اﻟ ﺳـ ـ ط
) .(Simple Linear Regressionواﻟﺟدول رﻗم ) (4ﯾﺑﯾن ذﻟك.
ﺟدول رﻗم )(4
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻ ﻧﺣدار اﻟ ﺳ ط )(Simple Linear Regression
ﻟﻠﻔرﺿ ﺔ اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻷوﻟﻰ )ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗﺷﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓﺔ(
ﻣﻠﺧص اﻟﻧﻣوذج
Model Summary
r2
r
0.609
0.781

اﻟﻣﻌﻼﻣﻼت
ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗ ﺎﯾن
Coefficients
ANOVA/Analysis of Variance
sig
t
beta
اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ
Sig
F
درﺟﺔ اﻟﺣرﺔ DF
 0.000 285.281ﺗﺷﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓﺔ 0.000 16.890 0.781
1

ﯾﺗﺑــﯾن ﻣــن ﺟــدول رﻗــم ) (4أن ﻗ ﻣــﺔ )0.781

=

 ،(rوﻫــذا ﻌﻧــﻲ أﻧ ـﻪ ﯾوﺟــد ارﺗ ــﺎ إﯾﺟــﺎﺑﻲ ﻋــﺎل ﺑــﯾن ﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗﺷــﺧ ص

اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.
ﻣﺎ ظﻬر اﻟﺟدول أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣدﯾد ﻟُﻌــد ﺗﺷــﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ) ،(r2= 0.609وﻫــذا ﻌﻧــﻲ أن ُﻌــد ﺗﺷــﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻗــد
ﻓﺳــر ﻣــﺎ ﻣﻘــدارﻩ ) (%60.9ﻣــن اﻟﺗ ــﺎﯾن ﻓــﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ .ﻣــﺎ ﯾﺗﺑــﯾن ﻣــن ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﺗ ــﺎﯾن ﻓــﻲ اﻟﺟــدول أن
ﻗ ﻣﺔ ) (F= 285.281ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﺛﻘﺔ ) ،(Sig= 0.000وﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﺔ واﺣدة ) .(df= 1وﻫذا ﯾؤ د ﻣﻌﻧو ــﺔ اﻻﻧﺣــدار ﻋﻧــد
ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ ).(P ≤ 0.05
ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﻗ م اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﺟدول أن ﻗ ﻣﺔ ﺑﯾﺗــﺎ ) ،(β= 0.781وأن ﻗ ﻣــﺔ ) (tﻗــد ﺑﻠﻐــت ) (16.890ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو

ﺛﻘﺔ ) ،(Sig= 0.000وﻫذﻩ ﺗؤ د ﻣﻌﻧو ﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ )ُﻌد ﺗﺷﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓﺔ( ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ ).(P ≤ 0.05

اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑ ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻞ ،ﻻ ﻧﻘﺑﻞ اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﻌدﻣ ﺔ ،وﻧﻘﺑﻞ اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ" :ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻋﻧــد
و ً

ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ ) (P ≤ 0.05ﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﺗﺷﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ".

اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ:
) :(Ho1-2ﻻ ﯾوﺟـ ـ ـد أﺛ ـ ــر ذو دﻻﻟ ـ ــﺔ إﺣﺻ ـ ــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧ ـ ــد ﻣﺳ ـ ــﺗو ﻣﻌﻧو ـ ــﺔ ) (P ≤ 0.05ﻟﻌﻣﻠ ـ ــﺔ اﻛﺗﺳ ـ ــﺎب اﻟﻣﻌرﻓ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ
اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.

وﻷﺟ ــﻞ اﻟﺗﻌ ــرف ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــد اﺣﺗﻣ ــﺎل اﻹﯾﺟ ــﺎب واﻟﻘﺑ ــول ﻟﻬ ــذﻩ اﻟﻔرﺿـ ـ ﺔ ،ﻗ ــﺎم اﻟ ﺎﺣﺛ ــﺎن ﺑ ــﺈﺟراء ﺗﺣﻠﯾ ــﻞ اﻻﻧﺣ ــدار اﻟ ﺳـ ـ ط

) .(Simple Linear Regressionواﻟﺟدول رﻗم ) (5ﯾﺑﯾن ذﻟك.
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ﺟدول رﻗم )(5

ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﻧﺣدار اﻟ ﺳ ط )(Simple Linear Regression
ﻟﻠﻔرﺿ ﺔ اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ )ﻋﻣﻠ ﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ(
ﻣﻠﺧص اﻟﻧﻣوذج
Model summary
r2
R
0.500
0.707

اﻟﻣﻌﻼﻣﻼت
ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗ ﺎﯾن
Coefficients
ANOVA/Analysis of variance
sig
T
beta
اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ
Sig
F
درﺟﺔ اﻟﺣرﺔ DF
 0.000 182.999اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ 0.000 13.528 0.707
1

ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺟدول رﻗم ) (5أن ﻗ ﻣﺔ ) ،(r = 0.707وﻫذا ﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﯾوﺟد ارﺗ ﺎ إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﺎل ﺑﯾن ﻋﻣﻠ ﺔ اﻛﺗﺳــﺎب اﻟﻣﻌرﻓــﺔ
واﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.
ﻣــﺎ ظﻬــر اﻟﺟــدول أن ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺗﺣدﯾــد ﻟُﻌــد اﻛﺗﺳــﺎب اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ) ،(r2= 0.500وﻫــذا ﻌﻧــﻲ أن ُﻌــد اﻛﺗﺳــﺎب اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻗــد
ﻓﺳر ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ  %50ﻣن اﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ.
ﻣــﺎ ﯾﺗﺑــﯾن ﻣــن ﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﺗ ــﺎﯾن ﻓــﻲ اﻟﺟــدول أن ﻗ ﻣــﺔ ) (F= 182.999ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ﺛﻘــﺔ ) ،(Sig= 0.000وﻋﻧــد درﺟــﺔ
ﺣرﺔ واﺣدة ) .(df= 1وﻫذا ﯾؤ د ﻣﻌﻧو ﺔ اﻻﻧﺣدار ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ ).(P ≤ 0.05
ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﻗ م اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت ﻓــﻲ اﻟﺟــدول أن ﻗ ﻣــﺔ ﺑﯾﺗــﺎ) ،(β= 0.707وأن ﻗ ﻣــﺔ ) (tﻗــد ﺑﻠﻐــت ) (13.285ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو
ﺛﻘﺔ ) ،(Sig= 0.000وﻫذﻩ ﺗؤ د ﻣﻌﻧو ﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ )ُﻌد اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ( ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ ).(P ≤ 0.05
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑ ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻞ ،ﻻ ﻧﻘﺑﻞ اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﻌدﻣ ﺔ ،وﻧﻘﺑﻞ اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ" :ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻋﻧــد
و ً

ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ ) (P ≤ 0.05ﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ".

اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:
) :(Ho1-3ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) (P ≤ 0.05ﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ﺗوﻟﯾــد اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت
إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.
وﻷﺟ ــﻞ اﻟﺗﻌ ــرف ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــد اﺣﺗﻣ ــﺎل اﻹﯾﺟ ــﺎب واﻟﻘﺑ ــول ﻟﻬ ــذﻩ اﻟﻔرﺿـ ـ ﺔ ،ﻗ ــﺎم اﻟ ﺎﺣﺛ ــﺎن ﺑ ــﺈﺟراء ﺗﺣﻠﯾ ــﻞ اﻻﻧﺣ ــدار اﻟ ﺳـ ـ ط
) .(Simple Linear Regressionواﻟﺟدول رﻗم ) (6ﯾﺑﯾن ذﻟك.
ﺟدول رﻗم )(6

ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﻧﺣدار اﻟ ﺳ ط )(Simple Linear Regression
ﻟﻠﻔرﺿ ﺔ اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ(
ﻣﻠﺧص اﻟﻧﻣوذج
Model Summary
r2
R
0.247
0.497

ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗ ﺎﯾن
ANOVA/Analysis of Variance
Sig
F
درﺟﺔ اﻟﺣرﺔ DF
0.000
60.043
1
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اﻟﻣﻌﻼﻣﻼت
Coefficients
sig
t
beta
اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ
ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ 0.000 7.749 0.497

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺟدول رﻗم ) (6أن ﻗ ﻣﺔ ) ،(r = 0.497وﻫذا ﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﯾوﺟد ارﺗ ﺎ إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﺗوﺳط ﺑﯾن ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ

واﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.

ﻣﺎ ظﻬر اﻟﺟدول أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣدﯾد ﻟُﻌد ﺗوﻟﯾــد اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ) ،(r2= 0.247وﻫــذا ﻌﻧــﻲ أن ُﻌــد ﺗوﻟﯾــد اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻗــد ﻓﺳــر ﻣــﺎ
ﻣﻘدارﻩ  %24.7ﻣن اﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ.
ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول أن ﻗ ﻣﺔ ) (F= 60.043ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﺛﻘــﺔ ) ،(Sig= 0.000وﻋﻧــد درﺟــﺔ ﺣر ــﺔ

واﺣدة ) .(df= 1وﻫذا ﯾؤ د ﻣﻌﻧو ﺔ اﻻﻧﺣدار ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ ).(P ≤ 0.05

ﻣﺎ ﯾﺗﺑــﯾن ﻣــن ﻗـ م اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت ﻓــﻲ اﻟﺟــدول أن ﻗ ﻣــﺔ ﺑﯾﺗــﺎ ) ،(β= 0.497وأن ﻗ ﻣــﺔ ) (tﻗــد ﺑﻠﻐــت ) (7.749ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو

ﺛﻘﺔ ) ،(Sig= 0.000وﻫذا ﯾؤ د ﻣﻌﻧو ﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ )ُﻌد ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ( ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ ).(P ≤ 0.05

اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑ ﻣن ﺗﺣﻠﯾــﻞ ،ﻻ ﻧﻘﺑــﻞ اﻟﻔرﺿـ ﺔ اﻟﻌدﻣ ــﺔ ،وﻧﻘﺑــﻞ اﻟﻔرﺿـ ﺔ اﻟﺑدﯾﻠــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠــﺔ" :ﯾوﺟــد أﺛــر ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ
و ً
ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ ) (P ≤ 0.05ﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ".

اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟ ار ﻌﺔ:
) :(Ho1-4ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ ) (P ≤ 0.05ﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﺗﺧزن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت

إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.

وﻷﺟ ــﻞ اﻟﺗﻌ ــرف ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــد اﺣﺗﻣ ــﺎل اﻹﯾﺟ ــﺎب واﻟﻘﺑ ــول ﻟﻬ ــذﻩ اﻟﻔرﺿـ ـ ﺔ ،ﻗ ــﺎم اﻟ ﺎﺣﺛ ــﺎن ﺑ ــﺈﺟراء ﺗﺣﻠﯾ ــﻞ اﻻﻧﺣ ــدار اﻟ ﺳـ ـ ط

) .(Simple Linear Regressionواﻟﺟدول رﻗم ) (7ﯾﺑﯾن ذﻟك.

ﺟدول رﻗم )(7
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻ ﻧﺣدار اﻟ ﺳ ط )(Simple Linear Regression
ﻟﻠﻔرﺿ ﺔ اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟ ار ﻌـﺔ )ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗﺧز ن اﻟﻣﻌرﻓﺔ(
ﻣﻠﺧص اﻟﻧﻣوذج
Model Summary
r2
r
0.539
0.734

ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗ ﺎﯾن
ANOVA/Analysis of Variance
Sig
F
درﺟﺔ اﻟﺣرﺔ DF
0.000 213.891
1

اﻟﻣﻌﻼﻣﻼت
Coefficients
sig
t
beta
اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ
ﺗﺧزن اﻟﻣﻌرﻓﺔ 0.000 14.625 0.734

ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺟدول رﻗم ) (7أن ﻗ ﻣــﺔ ) ،(r= 0.734وﻫــذا ﻌﻧــﻲ أﻧــﻪ ﯾوﺟــد ارﺗ ــﺎ إﯾﺟــﺎﺑﻲ ﻋــﺎل ﺑــﯾن ﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗﺧــزن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ

واﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.

ﻣﺎ ظﻬر اﻟﺟدول أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣدﯾد ﻟُﻌد ﺗﺧــزن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ) ،(r2= 0.539وﻫــذا ﻌﻧــﻲ أن ُﻌــد ﺗﺧــزن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻗــد ﻓﺳــر
ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ ) (%53.9ﻣن اﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ.
ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول أن ﻗ ﻣﺔ ) (F= 213.891ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﺛﻘﺔ ) ،(Sig= 0.000وﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﺔ

واﺣدة ) .(df= 1وﻫذا ﯾؤ د ﻣﻌﻧو ﺔ اﻻﻧﺣدار ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ ).(P ≤ 0.05
ﻣــﺎ ﯾﺗﺑــﯾن ﻣــن ﻗ ـ م اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت ﻓــﻲ اﻟﺟــدول أن ﻗ ﻣــﺔ ﺑﯾﺗــﺎ )0.734

=

 ،(βوأن ﻗ ﻣــﺔ ) (tﻗــد ﺑﻠﻐــت ) (14.625ﻋﻧــد

ﻣﺳﺗو ﺛﻘﺔ ) ،(Sig= 0.000وﻫذا ﯾؤ د ﻣﻌﻧو ﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ )ُﻌد ﺗﺧزن اﻟﻣﻌرﻓﺔ( ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ ).(P ≤ 0.05
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إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ...

اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑ ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻞ ،ﻻ ﻧﻘﺑﻞ اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﻌدﻣ ﺔ ،وﻧﻘﺑﻞ اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ" :ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻋﻧــد
و ً

ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ ) (P ≤ 0.05ﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﺗﺧزن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ".

اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ:
) :(Ho1-5ﻻ ﯾوﺟــد أﺛــر ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) (P ≤ 0.05ﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ﻣﺷــﺎر ﺔ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺗوزﻌﻬــﺎ ﻓــﻲ
اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.

وﻷﺟ ــﻞ اﻟﺗﻌ ــرف ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــد اﺣﺗﻣ ــﺎل اﻹﯾﺟ ــﺎب واﻟﻘﺑ ــول ﻟﻬ ــذﻩ اﻟﻔرﺿـ ـ ﺔ ،ﻗ ــﺎم اﻟ ﺎﺣﺛ ــﺎن ﺑ ــﺈﺟراء ﺗﺣﻠﯾ ــﻞ اﻻﻧﺣ ــدار اﻟ ﺳـ ـ ط

) .(Simple Linear Regressionواﻟﺟدول رﻗم ) (8ﯾﺑﯾن ذﻟك.
ﺟدول رﻗم )(8
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻ ﻧﺣدار اﻟ ﺳ ط )(Simple Linear Regression
ﻟﻠﻔرﺿ ﺔ اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ )ﻋﻣﻠ ﺔ ﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗوز ﻌﻬﺎ(
اﻟﻣﻌﻼﻣﻼت
ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗ ﺎﯾن
ﻣﻠﺧص اﻟﻧﻣوذج
Coefficients
ANOVA/Analysis of Variance Model Summary
Sig
t
beta
اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ
Sig
F
درﺟﺔ اﻟﺣرﺔ DF
r2
r
 0.000 53.638ﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗوزﻌﻬﺎ 0.000 7.324 0.476
1
0.227
0.476
ﯾﺗﺑــﯾن ﻣــن ﺟــدول رﻗــم ) (8أن ﻗ ﻣــﺔ ) ، (r= 0.476وﻫــذا ﻌﻧــﻲ أﻧــﻪ ﯾوﺟــد ارﺗ ــﺎ إﯾﺟــﺎﺑﻲ ﻣﺗوﺳــط ﺑــﯾن ﻋﻣﻠ ــﺔ ﻣﺷــﺎر ﺔ
اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗوزﻌﻬﺎ واﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.
ﻣــﺎ ظﻬــر اﻟﺟــدول أن ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺗﺣدﯾــد ﻟُﻌــد ﻣﺷــﺎر ﺔ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺗوزﻌﻬــﺎ ) ،(r2= 0.227وﻫــذا ﻌﻧــﻲ أن ُﻌــد ﻣﺷــﺎر ﺔ
اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺗوزﻌﻬــﺎ ﻗــد ﻓﺳــر ﻣــﺎ ﻣﻘــدارﻩ ) (%22.7ﻣــن اﻟﺗ ــﺎﯾن ﻓــﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ .ﻣــﺎ ﯾﺗﺑــﯾن ﻣــن ﺗﺣﻠﯾــﻞ
اﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول أن ﻗ ﻣﺔ ) (F= 53.638ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﺛﻘــﺔ ) ،(Sig= 0.000وﻋﻧــد درﺟــﺔ ﺣر ــﺔ واﺣــدة ) .(df= 1وﻫــذا ﯾؤ ــد
ﻣﻌﻧو ﺔ اﻻﻧﺣدار ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ ).(P ≤ 0.05
ﻣــﺎ ﯾﺗﺑــﯾن ﻣــن ﻗـ م اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت ﻓــﻲ اﻟﺟــدول أن ﻗ ﻣــﺔ ﺑﯾﺗــﺎ ) ،(β= 0.476وأن ﻗ ﻣــﺔ ) (tﻗــد ﺑﻠﻐــت ) (7.324ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو
ﺛﻘﺔ ) ،(Sig= 0.000وﻫذا ﯾؤ د ﻣﻌﻧو ﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ )ُﻌد ﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗوزﻌﻬﺎ( ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ ).(P ≤ 0.05
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﺳــﺑ ﻣــن ﺗﺣﻠﯾــﻞ ،ﻻ ﻧﻘﺑــﻞ اﻟﻔرﺿـ ﺔ اﻟﻌدﻣ ــﺔ ،وﻧﻘﺑــﻞ اﻟﻔرﺿـ ﺔ اﻟﺑدﯾﻠــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠــﺔ" :ﯾوﺟــد أﺛــر ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧــد
و ً

ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ ) (P ≤ 0.05ﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗوزﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ".

اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ:
) :(Ho1-6ﻻ ﯾوﺟــد أﺛــر ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) (P ≤ 0.05ﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ﺗطﺑﯾ ـ واﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ
اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.

وﻷﺟ ــﻞ اﻟﺗﻌ ــرف ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــد اﺣﺗﻣ ــﺎل اﻹﯾﺟ ــﺎب واﻟﻘﺑ ــول ﻟﻬ ــذﻩ اﻟﻔرﺿـ ـ ﺔ ،ﻗ ــﺎم اﻟ ﺎﺣﺛ ــﺎن ﺑ ــﺈﺟراء ﺗﺣﻠﯾ ــﻞ اﻻﻧﺣ ــدار اﻟ ﺳـ ـ ط

) .(Simple Linear Regressionواﻟﺟدول رﻗم ) (9ﯾﺑﯾن ذﻟك.
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ﺟدول رﻗم )(9

ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻ ﻧﺣدار اﻟ ﺳ ط )(Simple Linear Regression
ﻟﻠﻔرﺿ ﺔ اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ )ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗطﺑﯾ واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ(
اﻟﻣﻌﻼﻣﻼت
ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗ ﺎﯾن
ﻣﻠﺧص اﻟﻧﻣوذج
Coefficients
ANOVA/Analysis of Variance Model Summary
sig
t
beta
اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ
Sig
F
درﺟﺔ اﻟﺣرﺔ DF
r2
r
 0.000 92.118ﺗطﺑﯾ واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ 0.000 9.598 0.579
1
0.335
0.579
ﯾﺗﺑــﯾن ﻣــن ﺟــدول رﻗــم ) (9أن ﻗ ﻣــﺔ ) ،(r= 0.579وﻫــذا ﻌﻧــﻲ أﻧــﻪ ﯾوﺟــد ارﺗ ــﺎ إﯾﺟــﺎﺑﻲ ﻣﺗوﺳــط ﺑــﯾن ﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗطﺑﯾ ـ
واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ.
ﻣ ــﺎ ظﻬ ــر اﻟﺟ ــدول أن ﻣﻌﺎﻣ ــﻞ اﻟﺗﺣدﯾ ــد ﻟُﻌ ــد ﺗطﺑﯾـ ـ واﺳ ــﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ) ،(r2= 0.335وﻫ ــذا ﻌﻧ ــﻲ أن ُﻌ ــد ﺗطﺑﯾـ ـ
واﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻗــد ﻓﺳــر ﻣــﺎ ﻣﻘــدارﻩ ) (%33.5ﻣــن اﻟﺗ ــﺎﯾن ﻓــﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ .ﻣــﺎ ﯾﺗﺑــﯾن ﻣــن ﺗﺣﻠﯾــﻞ
اﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول أن ﻗ ﻣﺔ ) (F= 92.118ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﺛﻘﺔ ) ،(Sig= 0.000وﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﺔ واﺣــدة ) .(df= 1وﻫــذا ﯾؤ ــد
ﻣﻌﻧو ﺔ اﻻﻧﺣدار ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ ).(P ≤ 0.05
ﻣــﺎ ﯾﺗﺑــﯾن ﻣــن ﻗـ م اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت ﻓــﻲ اﻟﺟــدول أن ﻗ ﻣــﺔ ﺑﯾﺗــﺎ ) ،(β= 0.579وأن ﻗ ﻣــﺔ ) (tﻗــد ﺑﻠﻐــت ) (9.598ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو
ﺛﻘﺔ ) ،(Sig= 0.000وﻫذا ﯾؤ د ﻣﻌﻧو ﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻞ )ُﻌد ﺗطﺑﯾ واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ( ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ ).(P ≤ 0.05
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑ ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻻ ﻧﻘﺑﻞ اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﻌدﻣ ﺔ ،وﻧﻘﺑﻞ اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ" :ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ
و ً
ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) (P ≤ 0.05ﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ﺗطﺑﯾ ـ واﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف
اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ".

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﺗوﺻ ﺎت:
ﻣ ن ﺗﻠﺧ ص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗ ﺎر ﻓرﺿ ﺎت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ ) (P ≤ 0.05ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻌﻣﻠ ﺎﺗﻬــﺎ) :ﺗﺷــﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،اﻛﺗﺳــﺎب اﻟﻣﻌرﻓــﺔ،
ﺗوﻟﯾــد اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،ﺗﺧــزن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،ﻣﺷــﺎر ﺔ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺗوزﻌﻬــﺎ ،وﺗطﺑﯾ ـ واﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓــﺔ( ﻓــﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ .ﺣﯾــث إن اﻟﻘــوة اﻟﺗﻔﺳــﯾرﺔ ﻟﻠﻧﻣــوذج ﻗــد ﺑﻠﻐــت ) (r2= 0.806وﻫــﻲ ﻗــوة ﺗﻔﺳــﯾرﺔ ﻗو ــﺔ ،ﻣﻣــﺎ ﻌﻧــﻲ أن أ ﻌــﺎد

اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ )إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ( ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ ) (%80.6ﻣن اﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎ ﻊ )اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ(.

وﺗﺗﻔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ ﻋدد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ ﻣﻧﻬــﺎ :د ارﺳــﺔ اﻟﻣــدﻟﻞ ) (2012اﻟﺗــﻲ ﺑﯾﻧــت وﺟــود أﺛــر ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻋﻠــﻰ

ﻣﺳــﺗو اﻷداء ،ﻣــن ﺧــﻼل وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ طرد ــﺔ ﺑــﯾن ﺗـواﻓر ﻣﺗطﻠ ــﺎت ﺗطﺑﯾـ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﻣﺳــﺗو اﻷداء ﻓــﻲ ﻣؤﺳﺳــﺔ رﺋﺎﺳــﺔ
ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﺑدرﺟﺔ ارﺗ ﺎ ) .(0.829ﻣﺎ اﺗﻔﻘت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻣﻊ د ارﺳــﺔ ﻓــﻼق ) ،(2010اﻟﺗــﻲ ﺑﯾﻧــت وﺟــود

أﺛــر ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺧــﻼل ﻋﻣﻠ ــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺳــﺎﺋدة )اﻛﺗﺳــﺎب اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺗطورﻫــﺎ ،ﺗﻧظ ـ م اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺗﻘﯾ ﻣﻬــﺎ ،ﻧﻘــﻞ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ
وﺗطﺑ ﻘﻬﺎ( ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻷردﻧ ﺔ.
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إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ...

وﻗد ﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿ ﺎت اﻟﻔرﻋ ﺔ ﻟﻠﻔرﺿ ﺔ اﻟرﺋ ﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -1ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) (P ≤ 0.05ﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ﺗﺷــﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣـوارد
اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ .أﻣــﺎ اﻟﻘــوة اﻟﺗﻔﺳــﯾرﺔ ﻓﻘــد ﺑﻠﻐــت ) ،(r2= 0.609ﻣﻣــﺎ ﻌﻧــﻲ أن ﻋﻣﻠ ــﺔ )ﺗﺷــﺧ ص

اﻟﻣﻌرﻓﺔ( ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ ) (%60.9ﻣن اﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎ ﻊ )اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ(.

وﻫﻧــﺎ ﺗﺗﻔ ـ اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ ﻣــﻊ د ارﺳــﺔ اﻟﻔــﺎرس ) (2010اﻟﺗــﻲ ﺗــر أﻧ ـﻪ ﯾوﺟــد أﺛــر ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ﺗﺷــﺧ ص
اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗو اﻷداء ،ﺣﯾــث ﺑﯾﻧــت اﻟد ارﺳــﺔ أﺛــر ﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗﺷــﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻣ وﻧــﺎت اﻷداء اﻟرﺋ ﺳـ ﺔ ﻣــن ﻋﻣﻠ ــﺎت
ﺗﺷﻐﯾﻠ ﺔ ورﺿﺎ اﻟزﺎﺋن وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗو اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻧﻣو .ﻣﺎ ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺔ أﺛر ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﺷﺧ ص ﻓﻲ رﻓﻊ ﻔﺎءة اﻟﻣﻧظﻣﺔ.

وﺗﺧﺗﻠﻒ ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟ طﺎﯾﻧﺔ ) ،(2009اﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧت ﻋدم وﺟود أﺛر ذ دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﺗﺷﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻷداء

اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺻ ــﺎرف اﻷردﻧ ــﺔ .و ﺎﻧ ــت ﻋﻣﻠ ــﺔ ﺗﺷ ــﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻟد ارﺳ ــﺔ ذات أﻫﻣ ــﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿ ــﺔ ﺎﻟﻘ ــﺎم
ﺎﻟﻣ ﺎدرات اﻟﻔرد ﺔ ﻟﺗﺷﺧ ص اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،وﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺿﻌﻒ دور اﻟﺗﺷﺧ ص ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ.

 -2ﯾوﺟــد أﺛــر ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) (P ≤ 0.05ﻟﻌﻣﻠ ــﺔ اﻛﺗﺳــﺎب اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣـوارد
اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ .أﻣــﺎ اﻟﻘــوة اﻟﺗﻔﺳــﯾرﺔ ﻓﻘــد ﺑﻠﻐــت ) ،(r2= 0.500ﻣﻣــﺎ ﻌﻧــﻲ أن ﻋﻣﻠ ــﺔ )اﻛﺗﺳــﺎب

اﻟﻣﻌرﻓﺔ( ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ ) (%50ﻣن اﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎ ﻊ )اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ(.

واﺧﺗﻠﻔت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟ طﺎﯾﻧﺔ ) ،(2009اﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧت ﻋدم وﺟود أﺛر ذ دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻟﻌﻣﻠ ــﺔ اﻛﺗﺳــﺎب اﻟﻣﻌرﻓــﺔ
ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ .ﺣﯾث ﺎﻧت أﻫﻣ ﺔ اﻻﻛﺗﺳﺎب ذات ﻗ ﻣﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ؛ ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋدم ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ.

 -3ﯾوﺟــد أﺛــر ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) (P ≤ 0.05ﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ﺗوﻟﯾــد اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣ ـوارد
اﻟ ﺷــرﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ .أﻣ ــﺎ اﻟﻘ ــوة اﻟﺗﻔﺳــﯾرﺔ ﻓﻘ ــد ﺑﻠﻐــت ) ،(r2= 0.247ﻣﻣ ــﺎ ﻌﻧــﻲ أن ﻋﻣﻠ ــﺔ )ﺗوﻟﯾ ــد

اﻟﻣﻌرﻓﺔ( ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ ) (%24.7ﻣن اﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎ ﻊ )اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ(.

وﻫﻧﺎ ﺗﺗﻔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟﻔﺎرس ) (2010اﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧت وﺟود أﺛر ذ دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓــﺔ

وﻣﺳﺗو اﻷداء.

 -4ﯾوﺟــد أﺛــر ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) (P ≤ 0.05ﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ﺗﺧــزن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣ ـوارد
اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ .أﻣــﺎ اﻟﻘــوة اﻟﺗﻔﺳــﯾرﺔ ﻓﻘــد ﺑﻠﻐــت ) ،(r2= 0.539ﻣﻣــﺎ ﻌﻧــﻲ أن ﻋﻣﻠ ــﺔ )ﺗﺧــزن
اﻟﻣﻌرﻓﺔ( ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ ) (%53.9ﻣن اﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎ ﻊ )اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ(.

وﻫﻧﺎ ﺗﺗﻔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟ طﺎﯾﻧﺔ ) ،(2009اﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧت وﺟود أﺛر ذ دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ﺗﺧــزن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ

ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ.

 -5ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧو ﺔ ) (P ≤ 0.05ﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﻣﺷﺎر ﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗوزﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد
اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ .أﻣــﺎ اﻟﻘــوة اﻟﺗﻔﺳــﯾرﺔ ﻓﻘــد ﺑﻠﻐــت ) ،(r2= 0.227ﻣﻣــﺎ ﻌﻧــﻲ أن ﻋﻣﻠ ــﺔ )ﻣﺷــﺎر ﺔ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ
وﺗوزﻌﻬﺎ( ﺗﻔﺳر ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ ) (%22.7ﻣن اﻟﺗ ﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎ ﻊ )اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ(.

وﻫﻧﺎ ﺗﺗﻔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻣﻊ د ارﺳــﺔ اﻟ طﺎﯾﻧــﺔ ) ،(2009اﻟﺗــﻲ ﺗوﺻــﻠت إﻟــﻰ وﺟــود أﺛــر ذ دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋ ﺔ ﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ﺗوز ــﻊ
اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ .ﺣﯾــث ﺑﯾﻧــت ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ أن ﺗﺷــﺟ ﻊ اﻟﻣﺻــﺎرف ﻋﻠــﻰ ز ــﺎدة ﻗــدرات وﻣﻬــﺎرات اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠــﻰ

ﺗوزﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫو اﻷﻗو

ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ ).(3.99
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 -6ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻋﻧد ﻣﺳــﺗو ﻣﻌﻧو ــﺔ ) (P ≤ 0.05ﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ﺗطﺑﯾـ واﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة

اﻟﻣ ـوارد اﻟ ﺷــرﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ .أﻣــﺎ اﻟﻘــوة اﻟﺗﻔﺳــﯾرﺔ ﻓﻘــد ﺑﻠﻐــت ) ،(r2= 0.335ﻣﻣــﺎ ﻌﻧــﻲ أن ﻋﻣﻠ ــﺔ

"ﺗطﺑﯾـ ـ واﺳـ ــﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ" ﺗﻔﺳ ــر ﻣ ــﺎ ﻣﻘـــدارﻩ ) (%33.5ﻣـ ــن اﻟﺗ ـــﺎﯾن ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾـــر اﻟﺗـ ــﺎ ﻊ )اﺳـــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣـ ـوارد

اﻟ ﺷرﺔ(.

واﺗﻔﻘــت اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ ﻣــﻊ د ارﺳــﺔ ﺎﺳــم ) ،(Kasim, 2012اﻟﺗــﻲ ﺗﺑــﯾن أﻫﻣ ــﺔ دور ﻣﻣﺎرﺳــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ – وﻣــن
ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺗطﺑﯾ واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ – ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء و ﻔﺎءة ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﺎ.

اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت:
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ،وﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ً

 -1ﺗطﺑـ ـ اﻟﻣﺻ ــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ ﺟﻣ ــﻊ ﻋﻣﻠ ــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ و ﻧﺳ ــب ﻣﺗﻔﺎوﺗ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟﻣ ــﻊ اﻹدارات واﻷﻗﺳ ــﺎم ،ﻣ ــﺎ
ﺗﺣــرص اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن ﺟﻣ ــﻊ وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ واﻻﺗﺻــﺎﻻت ﻓــﻲ أﻧﺷــطﺗﻬﺎ وﺧــدﻣﺎﺗﻬﺎ

اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ.
 -2ﺗﻬــﺗم وﺗــدﻋم اﻹدارة اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ ﺟﻣ ــﻊ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــؤد إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾ ـ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،ﻣــن
ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﺷ ﺎت ،وﺗدرب ﻟﻠﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ.

اﻫﺗﻣﺎﻣ ـﺎ ــﺎﻟﻌﻣﻼء ﻣﺻــدر ﻟﻠﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻐذ ــﺔ اﻟراﺟﻌــﺔ ﺣــول اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ
 -3ﺗﺑــد اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ
ً
وﺗﺄﺧذ ﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬم؛ وﺻوﻻً إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن وﺗطو ر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ.
 -4ﺗؤﺛر إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــرﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ؛ ﻣﻣــﺎ ﯾﻠﻘــﻲ ﺎﻟﻣﺳــؤوﻟ ﺔ اﻟﻛﺑﯾـرة ﻋﻠــﻰ اﻹدارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ
ﻟزﺎدة اﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﯾﻬﺎ.

اﻟﺗوﺻ ﺎت:
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ،ﺳﺗط ﻊ اﻟ ﺎﺣﺛﺎن وﺿﻊ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻ ﺎت ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
 -1ﺿ ــرورة إدﺧ ــﺎل اﻟﻣﻌ ــﺎرف اﻟﺟدﯾ ــدة ﻓ ــﻲ ﺟﻣ ــﻊ اﻟﺑﻧ ــود واﻟﺗﻌﻠ ﻣ ــﺎت واﻹﺟـ ـراءات اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺧ ــص اﻟﻌﻣ ــﻞ "اﻟﺗﺣ ــدﯾث اﻟﻣﺳ ــﺗﻣر
ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف".
 -2ﺿرورة ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﺗﻧﺳــﯾ واﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﺎ ﺑــﯾن اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ وﺷــر ﺎء اﻟﻌﻣــﻞ – ﻣــزود اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺔ؛
ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺷ ﺎت واﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣراﻛز اﻟﻌﻠﻣ ﺔ؛ ﻟﺟذب اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻣ ﺔ.
 -3اﻟﺗﺄﻛﯾــد ﻋﻠــﻰ ﺿــرورة ﺗــوﻓﯾر اﻟــدﻋم اﻹدار واﻟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻛــﺎﻓﯾﯾن ﻟﺗﻔﻌﯾــﻞ أﻛﺑــر وﻟﻧﺷــﺎ ﻋﻣﻠ ــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎرف
اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ واﺳﺗﻣ اررﻩ.
 -4اﺷراك اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ دورات ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن أﺟﻞ زﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة ﻟدﯾﻬم.
 -5اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﺟراء دراﺳﺎت أﺧر ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻓﺎﻋﻠ ﺔ أﺛر إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣـوارد
اﻟ ﺷرﺔ.
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إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷرﺔ...

اﻟﻣراﺟـــﻊ
أو ًﻻ -ﻣراﺟﻊ ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر ﺔ:

اﻟﻘرآن اﻟﻛرم.
 اﻟ طﺎﯾﻧﺔ ،ﻣﺣﻣد ﺗر ﻲ" .(2010) .أﺛر ﺗطﺑﯾ ﻋﻣﻠ ﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺗﻧظ ﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻷردﻧ ــﺔ" ،ﻣﺟﻠــﺔ إر ــد
ﻟﻠ ﺣوث واﻟدراﺳﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ إرد اﻷﻫﻠ ﺔ ،إرد :اﻷردن.119 -84 ،(1)14 ،

 اﻟﺟﺎﻣوس ،ﻋﺑــداﻟرﺣﻣن .(2013) .إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧظﻣــﺎت اﻷﻋﻣــﺎل وﻋﻼﻗﺎﺗﻬــﺎ ﺎﻟﻣــداﺧﻞ اﻹدار ــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ .اﻷردن ،ﻋﻣــﺎن :دار
واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ.

 اﻟزطﻣــﺔ ،ﻧﺿــﺎل ﻣﺣﻣــد" .(2011) .إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وأﺛرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻣﯾــز اﻷداء :د ارﺳــﺔ ﺗطﺑ ﻘ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻛﻠ ــﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫــد اﻟﺗﻘﻧ ــﺔ اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ
ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ،ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن.

 اﻟزﺎدات ،ﻣﺣﻣد ﻋواد .(2008) .اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ .(6 ) .اﻷردن ،ﻋﻣﺎن :دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ.
 اﻟﺳﻠﻣﻲ ،ﻋﻠﻲ .(2001) .إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ .اﻟﻘﺎﻫرة :دار اﻟﻐرب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ.
 اﻟﺷﺎو ش ،ﻣﺻطﻔﻰ ﻧﺟﯾب .(2005) .إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ )إدارة اﻷﻓراد( .اﻷردن ،ﻋﻣﺎن :دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ.
 اﻟطﺎﻫر ،أﺳﻣﻬﺎن ﻣﺎﺟد .(2012) .إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ .اﻷردن ،ﻋﻣﺎن :دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ.
 اﻟﻌزاو  ،ﻧﺟم ﻋﺑد ﷲ .(2006) .اﻟﺗدر ب اﻹدار  .اﻷردن ،ﻋﻣﺎن :دار اﻟ ﺎزور اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ.
 اﻟﻌـزاو  ،ﻧﺟــم ﻋﺑــدﷲ ،وﻋ ــﺎس ﺣﺳــﯾن ﺟـواد .(2010) .ﺗطــور إدارة اﻟﻣـوارد اﻟ ﺷــر ﺔ :اﻟﻣﻔﻬــوم ،اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ،واﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ.
اﻷردن ،ﻋﻣﺎن :دار اﻟ ﺎزور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ.

 اﻟﻌﻠـواﻧﻲ ،ﺣﺳــن" .(2001) .إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ :اﻟﻣﻔﻬــوم واﻟﻣــداﺧﻞ اﻟﻧظر ــﺔ" ،ﻣــؤﺗﻣر اﻟﻘ ــﺎدة اﻹﺑداﻋ ــﺔ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺗﺣــد ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻــرة
ﻟﻺدارة اﻟﻌر ﺔ ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣ ﺔ اﻹدارﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﺟﻣﻬورﺔ ﻣﺻر اﻟﻌر ﺔ 8-6 :ﻧوﻓﻣﺑر.

 اﻟﻌﻠــﻲ ،ﻋﺑــد اﻟﺳــﺗﺎر؛ وﻋــﺎﻣر ﻗﻧــدﯾﻠﺟﻲ؛ وﻏﺳــﺎن اﻟﻌﻣــر  .(2012) .اﻟﻣــدﺧﻞ إﻟــﻰ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ .اﻷردن ،ﻋﻣــﺎن :دار اﻟﻣﺳــﯾرة ﻟﻠﻧﺷــر
واﻟﺗوزﻊ.

 اﻟﻌﻣــر  ،ﻏﺳــﺎن إﺑ ـراﻫ م" .(2004) .اﻻﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﺷــﺗرك ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ٕوادارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ـ ﻗ ﻣــﺔ ﻋﺎﻟ ــﺔ ﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺑﻧــوك
اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷردﻧ ﺔ" ،أطروﺣﺔ د ﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﻌر ﺔ ﻟﻠد ارﺳﺎت اﻟﻌﻠ ﺎ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن.

 اﻟﻔــﺎرس ،ﺳــﻠ ﻣﺎن" .(2010) .دور إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ رﻓــﻊ ﻔــﺎءة أداء اﻟﻣﻧظﻣــﺎت :د ارﺳــﺔ ﻣﯾداﻧ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷــر ﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣو ﻠ ــﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدﻣﺷ " ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷ .85 -59 ،(2)26 ،

 اﻟﻔﯾروزﺎد  ،ﻣﺣﻣد ﻌﻘوب .(1996) .اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣ ط.

 .2ﻣﺞ  .2اﻟﻘﺎﻫرة :دار إﺣ ﺎء اﻟﺗراث.

 اﻟﻘروﺗﻲ ،ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم .(2010) .اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ .اﻷردن ،ﻋﻣﺎن :دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ.
 اﻟﻛﺑ ﺳﻲ ،ﺻﻼح اﻟدﯾن .(2005) .إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ .اﻟﻘﺎﻫرة :اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣ ﺔ اﻹدارﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌر ﺔ.
 اﻟﻛﺑ ﺳﻲ ،ﻋﺎﻣر ﺧﺿﯾر .(2010) .ﺳ وﻟوﺟ ﺔ اﻟﺗدر ب .اﻟرﺎض :ﻣر ز اﻟدراﺳﺎت واﻟ ﺣوث.
 اﻟﻣدﻟﻞ ،ﻋﺑدﷲ وﻟﯾد" .(2012) .ﺗطﺑﯾ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣ وﻣ ﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧ ﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻷداء :دراﺳﺔ ﺗطﺑ ﻘ ــﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ،ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

 اﻟﻣرﺳــﻲ ،ﺟﻣــﺎل اﻟــدﯾن ﻣﺣﻣــد .(2006) .اﻹدارة اﻻﺳـــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﻟﻠﻣــوارد اﻟ ﺷــر ﺔ :اﻟﻣــدﺧﻞ ﻟﺗﺣﻘﯾــ ﻣﯾــزة ﺗﻧﺎﻓﺳــ ﺔ ﻟﻣﻧظﻣـــﺔ اﻟﻘـــرن
اﻟﺣﺎد واﻟﻌﺷر ن .اﻟﻘﺎﻫرة :اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ.

 اﻟﻧﺟﺎر ،ﻓﺎﯾز ﺟﻣﻌﻪ .(2010) .ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدار ﺔ :ﻣﻧظور ﻣﻌﺎﺻر .اﻷردن ،ﻋﻣﺎن :دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ.
 اﻟﻧﺟــﺎر ،ﻓــﺎﯾز ﺟﻣﻌــﻪ؛ وﻧــﺎزم ﻣﺣﻣــود اﻟﻣﻠﻛــﺎو  .(2010) .ﻧظــم اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت وأﺛرﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗو ﺎت اﻹﺑــداع :د ارﺳــﺔ ﻣﯾداﻧ ــﺔ ﻓــﻲ ﺷــر ﺎت
اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻷردﻧ ﺔ" ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷ .279 -257 ،(2) 26 ،

 اﻟﻧﺟﺎر ،ﻧﺑﯾﻞ ﺟﻣﻌﻪ؛ وﻓﺎﯾز ﺟﻣﻌﻪ اﻟﻧﺟﺎر .(2004) .ﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺳوب .إرد ،اﻷردن :ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث.
 ﺑرﻧوطﻲ ،ﺳﻌﺎد ﻧﺎﺋﻒ .(2004) .إدارة اﻟﻣوارد اﻟ ﺷر ﺔ .اﻷردن ،ﻋﻣﺎن :دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ.
 ﺟرادات ،ﻧﺎﺻر؛ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ،أﺣﻣد؛ واﻟﺻﺎﻟﺢ ،أﺳﻣﺎء ) .(2011إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ .اﻷردن ،ﻋﻣﺎن :دار إﺛراء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ.
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Human Resource Management Strategies
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Dr. Khaled M. Al.Shawabkeh
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Assistant Professor
Associate Professor
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ABSTRACT:
This study aimed to investigate Knowledge Management and its impact in Human
Resource Management Strategies in Jordanian Commercial Banks. In order to achieve the
objectives of the study, the researchers designed a questionnaire consisting of (71) items, to
gather the primary data from study sample which consisted (185) managers.
The statistical package for social sciences (SPSS) was used to analyze and examine
the hypotheses. The researchers used many statistical methods to achieve study objectives
such as simple linear regression.
The main conclusions of the study were: There is a significant impact at level (P ≤ 0.05) to
Knowledge Management (Knowledge Management processes) on Human Resource
Management Strategies in Jordanian Commercial Banks. There is a significant impact at level
(P ≤ 0.05) to Knowledge Management processes: (knowledge diagnosis, knowledge
acquisition, knowledge generation, knowledge storage, knowledge sharing and distribution,
application and use of knowledge) separately on Human Resource Management Strategies in
Jordanian Commercial Banks.
In the light of the results of this study, a set of recommendations were introduced
as: Participating banks’ employees in specialized training courses about Knowledge
Management, and the necessity to offer the financial and administrative support; to reach
effective Knowledge Management, and the necessity to perform all Human Resources
Strategies objectively.
Key words: Knowledge Management, Human Resource, Jordanian Commercial Banks.
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ﺗﻔﻌﯾﻞ دور اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺣﺗﻛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد
)ﻓﻲ ﺿوء ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﻌراق(

*

أ .د .ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر اﻟﻛﺑ ﺳﻲ

راﻓﻲ ﻧزار ﺟﻣﯾﻞ

د .ﻧﺳ م ﯾوﺳﻒ ﺣﻧﺎ

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ

ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ وﺗدﻗﯾ اﻟﺣﺳﺎ ﺎت

ﻠ ﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد

رﺋ س ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧ ﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣ ﺔ

ﻣدرس ﻣﺳﺎﻋد

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻﻞ – ﻠ ﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد

ﻣدرس ،ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻼح اﻟدﯾن – أرﯾﻞ

اﻟﻣﻠﺧص:
ﺗﺗﺿﻣن أدﺑ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫ م واﻟﺗﻌرﻔﺎت ﻟﻣــدﻟول اﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ وﻓروﻋﻬــﺎ .وﻋﻠ ــﻪ ..ﻓﻬــﻲ ﺗﻣﺛــﻞ أﺣــد ﻣﺟــﺎﻻت

اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطورت ﺗﺎرﺧًﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ظﻬور اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗطور ،ﻓﻘد ﺗطــورت اﻷﻓ ــﺎر واﻟﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬــﺎ
وﺗﻌد اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﺗدرﺟًّﺎ ﻟﻣﺟﺎراة اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻣن ﻋﺻر إﻟﻰ آﺧر ّ
ﻓــﻲ ﺣﻘــول اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑ ﺔ ،ﻓﻬــﻲ ﺗﻌـ ّـد ﻣﺟــﺎﻻً ﻣﻬﻧً ـﺎ وأﻛﺎد ﻣً ـﺎ – ﻓــﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ – ظﻬــرت اﻟﺣﺎﺟــﺔ إﻟ ــﻪ ﺑز ــﺎدة أﻧﺷــطﺔ
اﻻﺣﺗ ﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﺟﺎر واﻻﻗﺗﺻﺎد  ،ﻓﻬﻲ ﺑﻬذا ﺗﺧﺗﻠــﻒ ﻣﻔﻬوﻣﻬــﺎ وﻧطــﺎق ﻋﻣﻠﻬــﺎ ﻋــن اﻟﺗــدﻗﯾ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ،ﻓﻬــﻲ أﺷــﻣﻞ وأﻛﺛــر

دﻗﺔ وﻋﻣًﻘﺎ ،وﻟﻬذا أطﻠ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟ ﻌض ﺗﺳﻣ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ أو ﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻣﻬﻣﺎت اﻟﺻﻌ ﺔ.

وﻟﻘد ﺗﻣﺣور اﻟ ﺣث ﺣول ﺑ ﺎن آﻟ ﺔ ﻋﻣﻞ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﻌ ارﻗــﻲ وﻣــﺎ ﻫــﻲ اﻵﺛــﺎر

وﺧﺻوﺻﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ﺑﺗﻌز ــز اﻟﺷــﻔﺎﻓ ﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ﺷـ ﻞ ﻋــﺎم ،وأﺛــر ذﻟــك اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺧــﺎص ﺑﺗﻠــك
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ
ً
ﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺑ ﺎن آﻟ ﺔ ﻋﻣﻞ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ واﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ وﻣﻧــﻊ
اﻟدوﻟﺔ ﺷ ﻞ ﺧﺎص ور ز اﻟ ﺣث أ ً

اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺧﺻص ﻣﺛﻞ أﻣر ﺎ و ﻧدا وﻣﺎ ﻫﻲ ﺳــﺑﻞ ﺗﻔﻌﯾــﻞ ﻫــذﻩ اﻟﺗﺟر ــﺔ ﻓــﻲ اﻟــدول اﻟﻌر ــﺔ
ﻣﺛﻞ اﻟﻌراق واﻷردن .وﺗﺿﻣن اﻟ ﺣث ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻ ﺎت ﻋرﺿﻬﺎ اﻟ ﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﻣﺗن ﺣﺛﻬم.

اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣ ﺔ :اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ – اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد – اﻻﺣﺗ ﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ – اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

اﻟﻣﻘدﻣﺔ:
إن ﻣــﺎ ﺷــﻬدﻩ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﯾــوم ﻣــن أﺣــداث ﻣﻬﻣــﺔ ﺗ ـرﺗ ط ﻣﺟــﺎل اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ واﻟﺗﻌــﺎﻣﻼت ﺑــﯾن اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ

واﺗﺳﺎع اﻟﻧطﺎق اﻟﺗﺟﺎر واﻻﻗﺗﺻﺎد وﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﯾــر ﻋﻠــﻰ ﺑﯾﺋــﺔ اﻷﻋﻣــﺎل ﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ وﻋﻠــﻰ ﻣﻬﻧــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ واﻟﺗــدﻗﯾ

ﺻــﻔﺔ

ﺧﺎﺻــﺔ ،وﻣــﺎ ارﻓ ـ ذﻟــك ﻣــن ﺗﻐﯾ ـرات ﻫﺎﺋﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺑﯾﺋــﺔ اﻷﻋﻣــﺎل وﺗﻔﺷــﻲ ﺣــﺎﻻت اﻟﻐــش واﻻﺣﺗ ــﺎل واﻟﺟ ـراﺋم اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ،إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ
اﻻﻧﻬ ﺎرات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﻛﺑر اﻟﺷر ﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ واﻟﺗﺟﺎرﺔ وﻓﺿﺎﺋﺢ ﺑــر اﻟﺷــر ﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ واﻟﺗــدﻗﯾ ﻟﺗورطﻬــﺎ ﻓــﻲ

أﺳ ﺎب ﺗﻠك اﻻﻧﻬ ﺎرات – زاد ﺷـ وك اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرن واﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣﻘرﺿــﯾن ﺣــول وﺟــود ﻏــش وﺗﺿـﻠﯾﻞ ﻓــﻲ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ،وﻫــو

ﻣــﺎ أد إﻟــﻰ اﻟﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ رﻗﺎ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟرﻗﺎ ــﺔ أو ﺗــدﻗﯾ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــدﻗﯾ  ،و ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ إﻟــﻰ ازد ــﺎد اﻟﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺧر طــﺔ طر ـ ﻟﻣﺗﺎ ﻌــﺔ

ﺣر ﺎت اﻷﻣوال ٕواﻟﻰ أداة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ وراء اﻟﺻﻔﻘﺎت واﻟﺗﺣﻘﯾ ﻓ ﻣﺎ وراء اﻷرﻗﺎم ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟﺧرطﺔ.
*
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ﺗﻔﻌﯾﻞ دور اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺣﺗﻛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد ...

ﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﻧطﻠـ اﻫــﺗم اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟــدول ﻣﺛــﻞ أﻣر ــﺎ وﻓرﻧﺳــﺎ واﻟ ﺎ ــﺎن و ﻧــدا واﻟﻬﻧــد وﻣﺎﻟﯾز ــﺎ وﻧﯾﺟﯾر ــﺎ ﺑﺈﻋــداد ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾن

ﻗﺿــﺎﺋﯾﯾن ﻣــؤﻫﻠﯾن ﻟﻠﻌﻣــﻞ ﺑوﺻــﻔﻬم ﺧﺑ ـراء أو ﻣﺳﺗﺷــﺎرن ﻟﺗﺄﯾﯾــد اﻟــدﻋﺎو اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ وﺗﻧــو ر اﻟﻘﺿــﺎء وﻣﻌﺎوﻧﺗــﻪ ﻓــﻲ إﻗـرار اﻟﺣ ـ ،

وذﻟك ﻣﺎ ﻟدﯾﻬم ﻣــن ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ ﺎﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ واﻟﺗــدﻗﯾ  ،ﻓﺿـﻼً ﻋــن ﻣﻬــﺎرات اﻟﺗﺣر ــﺎت اﻟﻣﺑﻧ ـﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻘواﻋــد واﻷﻧظﻣــﺔ

اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ،و ــذﻟك اﺳ ــﺗﺧدام ﻣﻬ ــﺎرات اﻟﺗﺣﻘﯾـ ـ واﻟﺗﻘﺻ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟﺟـ ـراﺋم اﻻﻗﺗﺻ ــﺎد ﺔ ﻣﺛ ــﻞ) :اﻟﺗﻬ ــرب اﻟﺿ ــرﺑﻲ ،وﻋﻣﻠ ــﺎت ﻏﺳ ــﻞ

اﻷﻣوال ،واﻻﺣﺗﻛﺎر اﻻﻗﺗﺻــﺎد واﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣﺷــروﻋﺔ ،وﻗﺿــﺎ ﺎ اﻟﻔﺳــﺎد اﻟﻣــﺎﻟﻲ واﻹدار وﺗزو ــر اﻟﻌﻣــﻼت اﻟﻧﻘد ــﺔ ،واﻟﻐــش
ﻓــﻲ اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ...وﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻣﺟــﺎﻻت( .وﻗــد أطﻠ ـ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺑﻠــدان اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ اﻟــدﻋوات ﺣــول اﻟﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺧــدﻣﺎت
ﺗم ﻣﻧﺢ ﺷــﻬﺎدات ﺧﺎﺻــﺔ ﺎﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ ) (Forensic Accountingﻓــﻲ أﻣر ــﺎ
اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ّ 2008
و ﻧــدا ،واﻟﺗــﻲ طﻠ ـ ﻋﻠﯾﻬــﺎ أﺣ ًﺎﻧ ـﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ﺔ اﻻﺳﺗﻘﺻــﺎﺋ ﺔ أو اﻟﻌدﻟ ــﺔ أو اﻟﺗﺣﻘ ﻘ ــﺔ ) (Investigative Accountingاﻟﺗــﻲ

ﺗﻘوم ﺑﺗﻔﺳﯾر ﻣﻌط ﺎت اﻟﺣﺎﺿر ﺑواﻗﻌﻪ اﻟﻣﻌﻘد وﻏﯾر اﻟﻣﻔﻬوم وﻋرﺿﻪ طرﻘﺔ واﺿﺣﺔ ﻣﻌززة ــﺎﻵراء واﻷدﻟــﺔ اﻟﻣﺗﺻــﻠﺔ ﺎﻟﻘﺿــﺎ ﺎ
ﻣﺣﻞ اﻟﻧزاع أو اﻟﺗﻘﺻﻲ.
إن اﺳﺗﺷـراء اﻟﻐــش واﻻﺣﺗ ــﺎل واﻟﻔﺳــﺎد اﻟﻣــﺎﻟﻲ ــﻞ ﺻــورﻩ ﺷــﻣﻞ ﻏﺎﻟﺑ ــﺔ ﺑﻠــدان اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن ذﻟــك ٕوان ﺑــدرﺟﺎت

ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺣﯾث ﺗﻘدر ﺧﺳﺎﺋر اﻟوطن اﻟﻌرﻲ ﺟراء اﻟﻐش اﻟﺗﺟﺎر  100ﻣﻠ ﺎر دوﻻر ﺳﻧوًﺎ واﻟﻌﺎﻟم ﻣﺟﻣوﻋﻪ ﯾﺧﺳر ﺣـواﻟﻲ ﺑﻠﯾــون
دوﻻر ﺳــﻧوًّﺎ ) (http://www.nuqudy.comو) .(http://www.aleqt.comوﻓــﻲ اﻟﻌ ـراق ﺗﺣدﯾـ ًـدا ،أﻛــدت ﻣﻧظﻣــﺔ اﻷﻣــم
اﻟﻣﺗﺣــدة؛ أن ﻧﺳــب اﻟﻔﺳــﺎد اﻟﻣــﺎﻟﻲ واﻹدار ﻓــﻲ اﻟﻌـراق آﺧــذة ﻓــﻲ اﻟﺗ ازﯾــد ،ﻣﺷــﯾرة إﻟــﻰ أن ﻧﺣــو ) (%54ﻣــن اﻟﻌـراﻗﯾﯾن ﯾــرون أن

اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ازد ﺎد ﻣﺳﺗﻣر ،وﻗﺎﻟت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺑ ــﺎن أﺻــدرﺗﻪ وﻧﺷــر ﻓــﻲ 2013؛ إن أﻛﺛــر ﻣــن ) (%60ﻣــن ﻣــوظﻔﻲ اﻟدوﻟــﺔ ﻓــﻲ

اﻟــدواﺋر واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺣ وﻣ ــﺔ ﯾﺗﻘﺎﺿــون اﻟرﺷــوة ،ﻣﺑﯾﻧــﺔ أن اﻟﻣـواطن اﻟﻌ ارﻗــﻲ ﺿــطر إﻟــﻰ دﻓــﻊ رﺷــوة أر ــﻊ ﻣـرات ﻓــﻲ اﻟﺳــﻧﺔ أو

أﻛﺛر – ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘدﯾر – إذا ﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز اﻟﺷرطﺔ اﻟﺣ وﻣﻲ أو ﻣوظﻔﻲ اﻟﺿراﺋب واﻟﻌﻘﺎرات.

وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺻــدد ،أوﺿــﺣت اﻟﻣﻧظﻣــﺔ أن اﻟﻔﺳــﺎد ﻻ ﯾـزال ﯾــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﺣ ــﺎة أﻏﻠﺑ ــﺔ اﻟﻌـراﻗﯾﯾن ،ﻣﺷــﯾرة إﻟــﻰ أن  %54ﻣــﻧﻬم

أﻛدت ﻓﯾﻬﺎ أن ﻋدد ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻌراق – اﻟﺗﻲ ﺗم ﺿ طﻬﺎ
ﯾرون أن اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ازد ﺎد ﻣﺳﺗﻣر ،ﺣﺳب إﺣﺻﺎءاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ّ

أﻟﻔـﺎ و) (520ﺣﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ  .2011وﻟﻔﺗــت اﻟﻣﻧظﻣــﺔ اﻷﻣﻣ ــﺔ إﻟــﻰ أن
ﻓﻘط – ازدادت ﻣن ) (786ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋــﺎم  2004إﻟــﻰ )ً (12
ﻧﺳ ـ ﺔ اﻟﻔﺳــﺎد اﻹدار واﻟﻣــﺎﻟﻲ وﺻــﻠت ﻓ ـﻲ اﻟﻌﺎﺻــﻣﺔ ﻐــداد إﻟــﻰ ) (% 29,3ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺑﻠﻐــت ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺎت اﻷﺧــر ﻣــﺎ ﻘــرب

ﺎﺳــﺎ ﻘواﻋــد ﻣﺣﺎر ــﺔ اﻟﻔﺳــﺎد ،ﻓﺿـﻼً ﻋــن وﺟــود ﺣــﺎﻻت ﺛﯾـرة ﺟـ ًّـدا ﻟــم ﯾــﺗم ﺿـ طﻬﺎ ﺣﺗــﻰ
ﻣن ،%10.2وﻫــﻲ ﻧﺳــب ﻣرﺗﻔﻌــﺔ ﺟـ ًـدا ﻗ ً
دور واﺿـ ًـﺣﺎ ﻟﻠﻬﯾﺋــﺎت
اﻵن ) ،(http://www.iraq-amsi.com/Portal/newsوﻣــﻊ ــﻞ ﺳــوء ﻫــذا اﻟواﻗــﻊ ﻻ ﻧﺟــد ﺎﻟﻣﻘﺎﺑــﻞ ًا

واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﻧ ﺔ ،ودور اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﺷ ﻪ ﻣﻌدوم ﺳﺑب ﻋدم ﺗواﻓر اﻟﺧﺑـراء أو ﻟﻌــزوﻓﻬم ﺳــﺑب ظــروف اﻟﻘﺿــﺎء ،ﻟــذا
ﯾﺗطﻠب اﻟﻘﺎﻧون ﻣوﺿوع اﻟ ﺣث ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻣﻠ ﺔ ٕواﻻ ﻓﻣﺎ أﻛﺛر اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘ اررات اﻟﺗــﻲ ﺗﺑــدو ﺳــﻠ ﻣﺔ وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺄﺧــذ طرﻘﻬــﺎ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾــذ

إﻻ ﺷ ـ ﻠًﺎ ﻓــﻲ أﻏﻠــب اﻷﺣ ــﺎن؛ ﻟــذا ﻧﺣــﺎول ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟ ﺣــث طــرح أﻫــم اﻟﻧﻘــﺎ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾــﻞ ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون وﻧــر أن اﻻﻫﺗﻣــﺎم
ﺎﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻗد ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻔﻌﯾﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺑﻞ – و ﻌد – ﺻدور ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻔﺳــﺎد واﻟﻐــش واﻻﺣﺗ ــﺎل اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻓــﻲ
ﺗزاﯾد ﺑﯾر و ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟ ــﺔ واﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟرﺳــﻣ ﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌـراق .وﻷن اﻟﻌـراق ﺑﻠــد ﻏﻧــﻲ ــﺎﻟﺛروات اﻟﺗــﻲ ﺣﺗــﺎج إﻟﯾﻬــﺎ اﻟﻌــﺎﻟم

أﺟﻣــﻊ و ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻬــﺎ ،ﻓــﺈن ﻫــذا اﻟﻔﺳــﺎد اﻧﻌ ــس ﻋﻠــﻰ ﻣﺧﺗﻠــﻒ دول اﻟﻌــﺎﻟم ﻏﻧﯾﻬــﺎ وﻓﻘﯾرﻫــﺎ ،و ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ﻓــﻲ ذﻟــك دﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻧﺷوء اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺣﻠ ﺔ واﻟدوﻟ ﺔ.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟ ﺣث:
إن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻐش واﻻﺣﺗ ﺎل ﻻ ﺗزال ﻣﺳﺗﻣرة ﺑﻞ ﻣﺗزاﯾدة ﻓﻲ اﻟﻌراق ،وﻟم ﻔﻌﻞ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻣﺎ

ﯾﺟب ،وﻻ دور ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ ذﻟك ،و ﻣ ن ﺗوﺿ ﺢ ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل طرح اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:
 -1ﻣﺎ دور اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ؟

 -2ﻣﺎ آﻟ ﺔ ﻋﻣﻞ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن وﻗوع اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ – وﺧﺎﺻﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎر واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ – وﻣ ﺎﻓﺣﺗﻬﺎ؟

ﻓرﺿ ﺔ اﻟ ﺣث:
ﻣ ــن ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ و ﻣــﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛــﻪ ﻣــن ﻣﻬــﺎرات وﺧﺑ ـرات وأﺳــﺎﻟﯾب وأدوات ،أن ﺗﻘــوم ﺑﺗﻔﻌﯾــﻞ ﻗــﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ وﻣﻧــﻊ
اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﻌراﻗﻲ رﻗم ) (14ﻟﺳــﻧﺔ  2010ﻓــﻲ اﻟﺣــد ﻣــن اﻻﺣﺗﻛــﺎر اﻻﻗﺗﺻــﺎد واﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣﺷــروﻋﺔ ﺎﻋﺗ ﺎرﻫــﺎ ﻣــن ﺻــور
اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ.

أﻫداف اﻟدراﺳﺔ:
ﺗﺗﻣﺣور اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ ﺣول:
 -1إظﻬﺎر دور وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ.
 -2ﺑ ﺎن آﻟ ﺔ ﻋﻣﻞ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ،ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾﻞ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ واﻻﺣﺗﻛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد )رﻗم
ﺧﺻوﺻﺎ ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻧﺷوء اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ.
 14ﻟﺳﻧﺔ  (2010ﻟﻧﻣوذج اﻟﻌراق
ً

أﻫﻣ ﺔ اﻟ ﺣث:
ﻟﻘد أﺻـ ﺣت اﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﺣﺎﺿــر واﺣــدة ﻣــن اﻷدوات اﻟﻣﻬﻣــﺔ ﻓــﻲ دﻋــم ﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟدوﻟــﺔ وﻗطﺎﻋﺎﺗﻬــﺎ

ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ واﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠ ــﺎت دﻋــم اﻟﻘـ اررات واﻻﺳﺗﺷــﺎرات وﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﺗﻘﺻــﻲ
واﻟﺗﺣﻘﯾ وﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻛﯾد واﻟﻛﺷﻒ واﻟﺣد ﻣن ﻋﻣﻠ ﺎت ﺗﺣرﻒ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ وﺗﺿﻠﯾﻞ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرن .وﻋﻠ ﻪ ﺗﺗﺑﻠــور أﻫﻣ ــﺔ اﻟ ﺣــث
ﻓﻲ إﻣ ﺎن ﺗﻔﻌﯾﻞ ﻫذا اﻟدور ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺗطﺑﯾ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر ﻟﻼﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ.

ﻣﻧﻬﺟ ﺔ اﻟ ﺣث:
اﻋﺗﻣد اﻟ ﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻻﺳﺗﻧ ﺎطﻲ ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺑ ﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻣن ﺧــﻼل اﻟرﺟــوع إﻟــﻰ اﻟﻛﺗــب
واﻟ ﺣوث اﻟﻌﻠﻣ ﺔ واﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ واﻟﻣواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺷ ﺔ اﻟﻌﻧ ﺑوﺗ ﺔ.

اﻟﻣ ﺣث اﻷول -ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ وﺗطور ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ:
ﻟﻘد ظﻬرت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷدب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺣﺎوﻻت ﻋدة ﻟﺗطو ر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ ﺔ ،و ﺎن أﺑرزﻫﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻧﺎدت

ــﺎﻟرط ﺑــﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ﺔ واﻟﻘــﺎﻧون ﻣــن ﺟﻬــﺔ و ــﯾن اﺣﺗ ﺎﺟــﺎت اﻟﻘﺿــﺎء ﻣــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑ ﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــر  .وﻣــن ﻫﻧــﺎ أطﻠﻘــت

اﻟــدﻋوات ﻓــﻲ ﻋــدد ﻣــن اﻟﺑﻠــدان اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ ﺣــول اﻟﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ ،وﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﺟدﯾــد ﯾﺧﺗﻠــﻒ ﻋــن ﻣﻔﻬــوم

اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ،واﻟﺗدﻗﯾ اﻟذ ﺗﻣﺎرﺳﻪ اﻷﺟﻬزة اﻟﺣ وﻣ ﺔ اﻟرﺳﻣ ﺔ أو ﻣ ﺎﺗب ﻣ ارﻗﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎ ﺎت واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع
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ﺗﻔﻌﯾﻞ دور اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺣﺗﻛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد ...

اﻟﺧﺎص ،ﻓﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرر ﺗرﺷد اﻟﻘﺿﺎة إﻟــﻰ إﺻــدار اﻷﺣ ــﺎم ﺣـ اﻷطـراف اﻟﻣﻌﻧ ــﺔ .وﻗــد ُﻧﺷــر ﻓــﻲ

ﻋــﺎم  1946أول ﻣﻘﺎﻟــﺔ ﻋــن اﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ ﻌﻧـوان "اﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ وﻣ ﺎﻧﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻗﺗﺻــﺎد اﻟﯾــوم" ،وﺧــﻼل اﻟﺣــرب اﻟﻌﺎﻟﻣ ــﺔ
اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﺗﻣت اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﯾن ﻟﻠﺗﺣر ﻋن ﻌض أﻧﺷطﺔ اﻟﺷر ﺎت أو اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ،ﺛــم أﺻـ ﺢ اﻟﺣــدﯾث

ﻋن اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻣﺣﻞ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول وﻻﺳ ﻣﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ ).(Sarif & Abdullah, 2010: 2

ﺗُ َﻌـ ﱡد اﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ ﻣﺟــﺎﻻً أو ﺣﻘـﻼً ﻣــن ﺣﻘــول اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑ ﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ﻓــﻲ ﺗوﺿـ ﺢ اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗــﻧﺟم
ﻋن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻔﻌﻠ ﺔ أو اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ﻷﻏـراض اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ .و ﻠﻣــﺔ "اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ" ﺗﻌﻧــﻲ اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻣﺣﺎﻛم ،و ﻠﻣﺔ اﺳﺗﻘﺻﺎﺋ ﺔ أو ﺗﺣﻘ ﻘ ﺔ ﺗﻌﻧﻲ إﺟراءات وﻣﻬﺎرات اﻟﺗﺣﻘﯾ واﻟﺗﻘﺻﻲ اﻟﺗﻲ ﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،واﻟﺗــدﻗﯾ
اﻟﻘﺿ ــﺎﺋﻲ أو اﻟﺗﺣﻘﯾـ ـ اﻟﻘﺿ ــﺎﺋﻲ ،واﻟﻣﻬ ــم ﻫﻧ ــﺎ أن اﻟﻣﺣﺎﺳ ــب اﻟﻘﺿ ــﺎﺋﻲ ﻓ ــﻲ ﻧﻬﺎ ــﺔ اﻟﻣط ــﺎف ﺗﺑ ــرز ﻣﻬﻣﺗ ــﻪ اﻟرﺋ ﺳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻹدﻻء
ﺷﻬﺎدﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أو ﺟﻬﺎت أﺧر ذات ﺻﻠﺔ
ﻣﺳﺗﻧدا إﻟﻰ ﺧﺑرﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ واﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿ ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﺗﺣﻘﯾ .
ً
إن أﻏﻠـ ـب اﻟﺷ ــر ﺎت اﻟﻣﺳـــﺎﻫﻣﺔ وﻻﺳـ ـ ﻣﺎ ﺷـــر ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـ ـ ﺔ اﻟﻛﺑﯾ ـ ـرة وﻣﺗوﺳـ ــطﺔ اﻟﺣﺟـ ــم ﻟـــدﯾﻬﺎ وﺣـ ــدات ﻣﺗﺧﺻﺻـــﺔ ﻓـ ــﻲ

اﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ ،إذ ﻧﺟــد داﺧــﻞ ﻫــذﻩ اﻟﺷــر ﺎت ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛــﺎل ﻣﺣﺎﺳــب ﻗﺿــﺎﺋﻲ ﻣﺗﺧﺻــص ﻓــﻲ أﻣــور اﻟﺗــﺄﻣﯾن واﻵﺧــر

ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻷﺿرار اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ،واﻟﻐش ،ﻣﺎ ﺑرز ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﺗطور ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ر ز ﻋﻠﻰ ﺗطو ر ﺧﺑرة
اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻘب اﻷﻣوال اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ وﻻﺳ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﯾﺟﯾرﺎ ﺳﺑب اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹدار اﻟــذ ﻫــو ﺷـ ﻞ ﻣــن أﺷـ ﺎل
ﺿـﺎ ﺄﻧﻬــﺎ
ﻏﺳﻞ اﻷﻣـوال ) .(Thomas& Buckhof, 2010: 1) .(Money Launderingوﻋرﻓــت اﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ أ ً
دﻣــﺞ ﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ﺔ واﻟﺗــدﻗﯾ واﻟﺗﺣﻘﯾ ـ واﻟﺗﻘﺻــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻬﻧــﺔ واﺣــدة ،ﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑ ﺔ اﻟﻣﻬﻧ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟــدﻋﺎو
اﻟﻣدﻧ ــﺔ أو اﻟﺟﻧﺎﺋ ــﺔ ،ﻓﻬــﻲ ﺗﺷــﻣﻞ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛــﺎل وﻟـ س اﻟﺣﺻــر :اﻟﺗــدﻗﯾ اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ ﻟﻠﺣﺳــﺎ ﺎت ،ﺗﻘﯾـ م اﻷﺿـرار ،اﻻﺣﺗ ــﺎل
اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﻘدان اﻷﺻول ،وأ ﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ أﺧر ﺗﺗﻌﻠ

ﺎﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ ﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ،ﻓﺿـﻼً ﻋــن ﺗــوﻓﯾر ﺧﺑﯾــر

ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺿ ﺎ اﻟﺗﺣﻘﯾ .(Oberholzer, 2002: 22) ...

ﻣﺟﺎﻻت ﺗطﺑﯾ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ:
ﻫﻧــﺎك ﺣــﺎﻻت ﻋدﯾــدة ﻣــن ﺣــﺎﻻت اﻻﺣﺗ ــﺎل اﻟﺗــﻲ ﺗــﺗم ﻐــرض اﻻﺧــﺗﻼس أو ﻏﺳــﻞ اﻷﻣـوال أو إﻋــداد ﻗـواﺋم ﻣﺎﻟ ــﺔ وﻫﻣ ــﺔ،

ﺿـﺎ ﺑﺧﺑـرة ﻗﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻟﻺﺳــﻬﺎم ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻘﺿــﺎ ﺎ وﺻــوﻻً ﻟﻸدﻟــﺔ
وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻘﺿــﺎ ﺎ ﻻﺑــد ﻣــن وﺟــود اﻟﻌﻧﺻــر اﻟﺧﺑﯾــر اﻟــذ ﯾﺗﻣﺗــﻊ أ ً
اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﻣرار ﻓــﻲ اﻹﺟـراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ﺎﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ أدﻟــﺔ ﻗو ــﺔ ﻻ ﺗﺿــﻌﻒ ﻣــن ﺳــﯾر اﻟﺗﺣﻘ ﻘــﺎت .واﻟﻣﺣﺎﺳــب
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﻓرﻘﻪ ﻫم اﻷﻧﺳب ﻓﻲ ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗ ﺔ )ﺳﺎﻣﻲ:(4 :2004 ،

 -1دﻋم اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ.
 -2إﺛ ﺎت دﻋﺎو اﻻﺣﺗ ﺎل أو ﺗﻔﻧﯾدﻫﺎ.
 -3اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺷ ﻞ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ.
 -4ﺣﺿور اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾ ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺳﺗﺟواب ٕواﻋﺎدة ﺗﺷ ﯾﻞ اﻷﺳﺋﻠﺔ أو إﺿﺎﻓﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﺟدﯾــدة ﻻﺳــﺗﻛﻣﺎل
ﺳﯾر اﻟﺗﺣﻘ ﻘﺎت.
 -5اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت واﻟﺗﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﺔ.
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ذﻟك ﺗﻧدرج اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟ ﺔ ﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ):(James & Charis , 2010: 1
 -1ﻣ ﺎﻓﺣﺔ ﻋﻣﻠ ﺎت ﻏﺳﻞ اﻷﻣوال واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺣﺗﻛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد .
 -2اﻟﺗﺣﻘ ﻣن إﺷﻬﺎر اﻹﻓﻼس اﻟﺧﺎص ﺎﻟﺷر ﺎت.
 -3اﻟﺗﺣﻘﯾ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟرﺷﺎو .
 -4اﻟﺗﺣﻘﯾ ﻓﻲ اﺧﺗﻼس اﻷﻣوال.
 -5ﻓض ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب.
 -6اﻟﺗﺣﻘﯾ ﻓﻲ ﺟراﺋم أﺻﺣﺎب اﻟ ﺎﻗﺎت اﻟﺑ ض )اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹدار (.
ﺗﻧطــو ﺷــﻬﺎدة اﻟﻣﺣﺎﺳــب اﻟﻣﺟــﺎز ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻬــﺎرات أﺳﺎﺳ ـ ﺔ وﺗﺧﺻﺻ ـ ﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ

ﻣ ــن اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻻت ﻋدﯾــدة ﻣﺛــﻞ اﻹﻓــﻼس ،وﺣﺳــﺎ ﺎت اﻷﺿـرار اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ ،وﻣﻧــﻊ ﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﻐــش واﻛﺗﺷــﺎﻓﻬﺎ واﻟــرد

ﻋﻠﯾﻬﺎ ،وﻗواﻧﯾن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،وﺗﺣرﻒ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ،وﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﺛﻣﯾن ،و ﻣ ن ﺗوﺿ ﺣﻬﺎ ﻓ ﺎﻟﺷ ﻞ اﻵﺗﻲ:

اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﺻﺪق اﻹﻓﻼس
واﻹﻋﺴﺎر وإﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ

اﻟﻤﻌﺎرف
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ
ﻣﻣﺎرﺳﺔ
اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻓﻲ
ظل اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ

اﻟﻣﮭﺎرات
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻟﻠــ CPA

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﻣﻌﺎرف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت
اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣﺣل
اﻟﺧﻼف

ﺣﺎﻣل
ﺷﮭﺎدة اﻟـــ
CFF

ﻛﺸﻒ اﻟﺘﺤﺮﯾﻒ
أو اﻟﺘﺰوﯾﺮ ﻓﻲ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻣﻧﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻐش
واﻟﻛﺷف ﻋﻧﮭﺎ
واﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺟواب

Source: Frankel & Reichman, 2010, Forensic Accounting, Available At: (www.calcpaexpert.com).

اﻟﺷ ﻞ )(1
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ

اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗدﻗﯾ واﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ:
وﺟﻬـﺎ آﺧــر ﻣــن وﺟـوﻩ اﻟﺗــدﻗﯾ  ،وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﺗطﻠــب اﻋﺗﻣﺎدﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر
ﻗد ﯾﻧظر اﻟ ﻌض إﻟــﻰ ــون اﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ ً
اﻟﻣﻬﻧ ﺔ ،وﻟﻛن اﻷﻣر ﻏﯾر ذﻟك ،وﻫو ﻣﺎ ﻣ ن ﺗوﺿ ﺣﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻵﺗﻲ:
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ﺗﻔﻌﯾﻞ دور اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺣﺗﻛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد ...

اﻟﺟدول )(1

اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗدﻗﯾ واﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻣﯾﯾز
اﻟﻬدف
اﻟﻧطﺎق
اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣطﻠو ﺔ
اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻹﺟراءات
اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ

اﻟﺗدﻗﯾ
ﺗﻘد م ﺗﻘرر ﯾوﺿﺢ أر ﻓﻧــﻲ ﻣﺣﺎﯾــد ﻋــن ﺣﻘ ﻘــﺔ
اﻟﻧﺷﺎ  ،وﻣد ﺻدق اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ وﻋداﻟﺗﻬﺎ.
اﺗﺳﺎﻋﺎ وأﻗﻞ ﻋﻣًﻘﺎ
أﻛﺛر
ً
اﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﻣطﻠو ــﺔ ﻹﻋــداد اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ وﻋرﺿــﻬﺎ
و ﺗﺎ ــﺔ اﻟﺗﻘ ــﺎرر اﻟﻣﻌﺑـ ـرة ﻋ ــن اﻟـ ـ أر اﻟﻔﻧـ ـﻲ اﻟﻣﺣﺎﯾ ــد
وﻣﺻداﻗ ﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﺷﺎ وﻋرض اﻟﻣر ز اﻟﻣﺎﻟﻲ.
أﻗـ ـ ــﻞ ﻋﻣًﻘ ـ ـ ـﺎ ﻣـ ـ ــﻊ اﺳـ ـ ــﺗﺧدام اﻟﻣﻌـ ـ ــﺎﯾﯾر واﻟﻘواﻋـ ـ ــد
واﻟﻣ ﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ ﺔ.

اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ
ﺗﺣدﯾــد اﻟﻣﻧــﺎط ﻏﯾــر اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ واﻟﻣﺷ ـ وك ﻓﯾﻬــﺎ
واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻐش.
اﺗﺳﺎﻋﺎ
أﻛﺛر ﻋﻣًﻘﺎ وأﻗﻞ
ً
ﻣﻬ ـ ـ ـ ــﺎرات ﻣﺗﺧﺻﺻ ـ ـ ـ ــﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻛ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ـ ــن
اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ واﻟﺗدﻗﯾ واﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ٕواﺟـراءات
اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ واﻟﺗﺣﻘﯾ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم.
أﻛﺛـ ــر ﻋﻣًﻘـ ـ ـﺎ ﺎﺳ ـ ــﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــن اﻷدوات
واﻷﺳـ ـ ـ ــﺎﻟﯾب واﻟ ﺣـ ـ ـ ــث ﻋـ ـ ـ ــن ﻣـ ـ ـ ــﺎ وراء اﻷرﻗـ ـ ـ ــﺎم
اﻟﻣﻧﺷورة ﻋن ﻧﺷﺎ اﻟوﺣدة.
ﺗﺗطﻠــب ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ﺔ واﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺗﺄﻫﯾــﻞ اﻟﻌﻠﻣــﻲ واﻟﻣﻬﻧــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ
واﻟﺗدﻗﯾ .
ٕواﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﻛم واﻟﺟﻬﺎت اﻷﻣﻧ ﺔ.

اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ :ﻧﺟو أﺣﻣد اﻟﺳ ﺳﻲ ،2006 ،دور اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻐش ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ :دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧ ﺔ،
اﻟﻣﺻدر :ﺑﺗﺻرف و ً
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﺟﺎرة ،اﻟﻌدد اﻷول ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ،ص .8

دور اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻐش ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹدار :
أﺷــﺎر ﻣﻌ ــﺎر اﻟﺗــدﻗﯾ اﻟــدوﻟﻲ رﻗــم  240إﻟــﻰ أن اﻟﻐــش ﻫــو "ﻓﻌــﻞ ﻣﻘﺻــود ﻣــن ﻗﺑــﻞ ﺷــﺧص أو أﻛﺛــر ﻓــﻲ اﻹدارة وأوﻟﺋــك
اﻟﻣ ﻠﻔﯾن ﺎﻟرﻗﺎ ﺔ واﻟﻣــوظﻔﯾن أو أطـراف ﺧﺎرﺟ ــﺔ ،و ﺗﻌﻠـ ﻫــذا اﻟﻔﻌــﻞ ﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﺧــداع ﻣــن أﺟــﻞ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻣﺻــﻠﺣﺔ ﻏﯾــر
ﻋﺎدﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ ،واﻟذ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗﺣر ﻒ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ".
اﺳﻌﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻐش ﻓﻲ ظﻞ ﺳ ﺎق أدﺑ ﺎت ﺗدﻗﯾ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻣ ن ﺗﻌر ﻔــﻪ
ﻌد
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻐش ّ
ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧًّﺎ و ً
ً
ﺄﻧــﻪ ﻋ ــﺎرة ﻋــن اﻟﺗﺣر ــﻒ اﻟﻌﻣــد ﻓــﻲ اﻟﻘـواﺋم ،و ﺗﻣﺛــﻞ اﻟﻧوﻋــﺎن اﻟرﺋ ﺳــﺎن ﻟﻠﻐــش ﻓــﻲ اﻟﺗﻘر ــر اﻟﻣــﺎﻟﻲ اﻻﺣﺗ ــﺎﻟﻲ Fraudulent
 ،Financial Reportingواﺧــﺗﻼس اﻷﺻــول  Misappropriation of Assetsاﻟﻠــذﯾن ﯾرﺗ طــﺎن ﻣﺳـؤوﻟ ﺎت اﻟﺗــدﻗﯾ ﻋﻧــد
اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺗﺣرﻔﺎت اﻟﺟوﻫرﺔ ،واﻵﺗﻲ ﺗوﺿ ﺢ ﻣ ﺳط ﻟﻛﻞ ﻧوع ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻧواع )ﻟطﻔﻲ:(271 ،2010 ،
أ -اﻟﺗﻘر ر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺣﺗ ﺎﻟﻲ :Fraudulent Financial Reporting
ُﻌـ ّـرف اﻟﺗﻘر ــر اﻟﻣــﺎﻟﻲ اﻻﺣﺗ ــﺎﻟﻲ ﺄﻧــﻪ ﻋ ــﺎرة ﻋــن اﻟﺗﺣر ــﻒ اﻟﻌﻣــد أو ﺣــذف ﻗـ م أو إﻓﺻــﺎﺣﺎت ﺑﻧ ــﺔ ﺧــداع اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾن
اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن أو ﺗﺿﻠﯾﻠﻬم ،ﻋﺎدة ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌظم ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻘرر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺣﺗ ﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣرﻒ اﻟﻌﻣــد ﻟﻠﻘـ م وﻟـ س اﻹﻓﺻــﺎﺣﺎت ،ﻋﻠــﻰ

ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛــﺎل أﻋــدت ﺷــر ﺔ وورﻟــد ــوم  World Comﺗﻘر ـ ًا
ـر ﯾﺗﺿــﻣن رﺳــﻣﻠﺔ ﻣﻠ ــﺎرات اﻟــدوﻻرات ﺄﺻــﻞ ﺛﺎﺑــت ــﺎن ﯾﺗﻌــﯾن أن
ﯾــﺗم ﺗﺣﻣﯾﻠﻬــﺎ ﻣﺻــروﻓﺎت ،و طﻠ ـ ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــك اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت ﻣﺻــطﻠﺢ ﺗﻣﻬﯾــد اﻟــدﺧﻞ  Income Smoothingأو إدارة اﻷر ــﺎح

 ،Earnings Managementوﺗﺗﺿــﻣن إدارة اﻷر ــﺎح ﺗﺻـرﻓﺎت ﻣدروﺳــﺔ ﺗﺗﺧــذﻫﺎ اﻹدارة ﻟﻠوﻓــﺎء ﺄﻫــداف اﻷر ــﺎح ،أﻣــﺎ ﺗﻣﻬﯾــد
اﻟدﺧﻞ ﻓ ﻌرف ﺄﻧﻪ ﻧوع ﻣن أﻧواع إدارة اﻷرﺎح اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم ﺗﺣو ﻞ اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻓ ﻣــﺎ ﺑــﯾن اﻟﻔﺗـرات ﻟﺗﺧﻔـ ض

وﻋﺎ ﻣﺳـ ًﻘﺎ أو ﺗﻛــون
اﻟﺗﻘﻠ ﺎت ﻓﻲ اﻷرﺎح .ﻓﺈدارة اﻷرﺎح ﺗﻣﺛﻞ ﻣﻧﺎورة ﻧﺷ طﺔ ﻟﻠﺗوﺻﻞ إﻟﻰ رﻗم رﺢ ﻣﺣدد ﻣﺳ ًﻘﺎ ﻗد ون ﻣوﺿ ً
ﻗ ًﻣﺎ ﻣﺗﻔًﻘﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﺗﻧﺑؤات ﻣن ﺟﺎﻧب اﻹدارة،
354

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

ب -اﺧﺗﻼس اﻷﺻول :Misappropriation of Assets
اﺧﺗﻼس اﻷﺻول ﻌﻧﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﻐش اﻟﺗﻲ ﺗؤد إﻟﻰ ﺳرﻗﺔ أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ،وﻓﻲ ﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﻓﺈن اﻟﻘ م اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ

ﻻ ﺗﻛون ﺟوﻫرﺔ أو ذات أﻫﻣ ﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ،وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﺧﺳﺎرة أﺻــول اﻟﺷــر ﺔ ﺗﻣﺛــﻞ ﻣﺟــﺎل اﻫﺗﻣــﺎم رﺋـ س ﻟــﻺدارة .وﻋــﺎدة

ﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺢ اﺧﺗﻼس اﻷﺻول ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن واﻷطراف اﻟداﺧﻠ ﺔ اﻷﺧر ﻓــﻲ اﻟﺷــر ﺔ ،ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛــﺎل

ﯾــدرك ﻣﻌﻬــد ﻓﺎﺣﺻــﻲ اﻟﻐــش اﻟﻣﻌﺗﻣــدﯾن  The Association of Certified Fraud Examinersأن اﻟﺷـر ﺔ ﺗﻔﻘــد %6
ﻣن إﯾراداﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط – ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻐش ،وﻗد ﯾﺗم ﻫذا ﻣن ﻗﺑﻞ أطـراف ﺧﺎرﺟ ــﺔ ،ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛــﺎل اﻟﻐــش ﻋــن
طر اﻟﻣوردﯾن ،وﻓﻲ أﺣد اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺻﺎرﺧﺔ ﻓﺈن اﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳــﺎﺑ ﻟﺷــر ﺔ  Tycoاﻟدوﻟ ــﺔ ﻗــد اﺗﻬــم ﻋــن طر ـ اﻟﺑورﺻــﺔ
ﺳـرﻗﺔ أﺻــول ﺗز ــد ﻋﻠــﻰ  100ﻣﻠﯾـون دوﻻر ،وﻗــد ﺷــﻒ اﻟﻣﺳــﺢ اﻟﻣﯾــداﻧﻲ ﻋــن اﻟﻐــش اﻟــذ أﺟــر ﻋــن طر ـ ﻣﻌﻬــد ﻓﺎﺣﺻــﻲ

اﻟﻐش اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن أن ﻣﺗوﺳط اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻐش اﻟﻣرﺗ ط ﺎﻹدارة اﻟﻌﻠ ــﺎ ــﺎن أﻛﺑــر ﻣــن ﺛﻼﺛــﺔ أﺿــﻌﺎف اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ
اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺎﻟﻣوظﻔﯾن اﻵﺧرن.
وﻗد أﺷﺎر ﺟﻌﺎرة إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﯾن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺣﺗ ﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ و ﯾن ﺣــﺎﻻت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ
)ﺟﻌﺎرة .(2012

اﻟﻣ ﺣــث اﻟﺛــﺎﻧﻲ -آﻟ ــﺔ اﻟﻌﻣــﻞ اﻟﻣﻘﺗرﺣــﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ ﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣﺷــروﻋﺔ
واﻻﺣﺗﻛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ظﻞ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد :

أوﻻً -ﻋرض ﻣوﺟز ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﻌراﻗﻲ رﻗم  14ﻟﺳﻧﺔ :2010
ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌراﻗﻲ رﻗم ) (14ﺳﻧﺔ  " 2010ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر" ﺑﻬدف ﺗﻧظ م اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧــﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت

اﻻﺣﺗﻛﺎر ـ ــﺔ اﻟﺿـ ــﺎرة ـ ــﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗـ ــﻲ ﻘـ ــوم ﺑﻬـ ــﺎ اﻟﻣﺳـ ــﺗﺛﻣرون أو اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــون أو اﻟﻣﺳـ ــوﻗون أو ﻏﯾـ ــرﻫم وﻓـ ــﻲ ﺟﻣ ـ ــﻊ اﻷﻧﺷـ ــطﺔ

اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ .ﻋرف اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺄﻧﻬــﺎ اﻟﺟﻬــود اﻟﻣﺑذوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺳــﺑﯾﻞ اﻟﺗﻔــوق اﻻﻗﺗﺻــﺎد  .ﻣــﺎ ﻋــرف اﻻﺣﺗﻛــﺎر ﺄﻧــﻪ ــﻞ ﻓﻌــﻞ

أو اﺗﻔــﺎق أو ﺗﻔــﺎﻫم ﺻــدر ﻣــن ﺷــﺧص أو أﻛﺛــر طﺑ ﻌــﻲ أو ﻣﻌﻧــو أو ﻣﻣــن ﺗوﺳــط ﺑﯾــﻧﻬم ﻟﻠــﺗﺣ م ﻓــﻲ اﻟﺳــﻌر أو ﻧوﻋ ــﺔ اﻟﺳــﻠﻊ

واﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﯾؤد إﻟــﻰ إﻟﺣــﺎق اﻟﺿــرر ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ .ﻣــﺎ ﺻــدر ﻣوﺟــب ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون أﻣــر ﺑﺗﺄﺳـ س ﻣﺟﻠــس ﺷـؤون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ

وﻣﻧــﻊ اﻻﺣﺗﻛــﺎر وﻧﺗﻧــﺎول ﻓﯾﻬــﺎ ــﺄﺗﻲ أﻫــم اﻟﻣـواد اﻟ ـواردة ﺑﻬــذا اﻟﻘــﺎﻧون )ﻗــﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ وﻣﻧــﻊ اﻻﺣﺗﻛــﺎر رﻗــم  14ﻟﺳــﻧﺔ .(2010

و ذﻟك ﻧﺗﻧﺎول ﻓ ﻣﺎ ﺄﺗﻲ أﻫم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣوﺿوع اﻟ ﺣث واﻟواردة ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون:

 -1ﺗﺳــر أﺣ ــﺎم ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون ﻋﻠــﻰ أﻧﺷــطﺔ اﻹﻧﺗــﺎج واﻟﺗﺟــﺎرة واﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺗــﻲ ﻘــوم ﺑﻬــﺎ اﻷﺷــﺧﺎص اﻟطﺑ ﻌ ــﺔ واﻟﻣﻌﻧو ــﺔ داﺧــﻞ
اﻟﻌراق ،ﻣﺎ ﺗﺳر أﺣ ﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ أ ﺔ أﻧﺷطﺔ اﻗﺗﺻﺎد ﺔ ﺗﺗم ﺧﺎرج اﻟﻌراق وﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ آﺛﺎر داﺧﻠﻪ )اﻟﻣﺎدة .(3

 -2ﺷـ ﻞ ﻣﺟﻠــس ﺳــﻣﻰ )ﻣﺟﻠــس ﺷـؤون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ وﻣﻧــﻊ اﻻﺣﺗﻛــﺎر( ﯾﺗﻣﺗــﻊ ﺎﻟﺷﺧﺻـ ﺔ اﻟﻣﻌﻧو ــﺔ واﻻﺳــﺗﻘﻼل اﻟﻣــﺎﻟﻲ واﻹدار
ﯾرﺗ ط ﻣﺟﻠس اﻟوزراء )اﻟﻣﺎدة .(4
 -3ﯾ ـرأس اﻟﻣﺟﻠــس ﺷــﺧص ﻣﺗﻔــرغ ﺑدرﺟــﺔ و ﯾــﻞ و ازرة ﻟــﻪ ﺧﺑ ـرة ﻓــﻲ ﺷ ـؤون اﻟﺳــوق واﻷﻣــور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ وﻣﻧــﻊ اﻻﺣﺗﻛــﺎر
وﺗطﺑ ﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ و ﺣﻣﻞ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌ ﺔ أوﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻞ وﻟرﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء اﺧﺗ ﺎر ﻧﺎﺋب ﻟرﺋ س اﻟﻣﺟﻠس )اﻟﻣــﺎدة ،(4
و ﺗﺄﻟﻒ اﻟﻣﺟﻠس ﻣن:
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أ -أﻋﺿﺎء ﺑدرﺟﺔ ﻣدﯾر ﻋﺎم ﻣﺛﻠون اﻟﺟﻬﺎت اﻵﺗ ﺔ:
 و ازرة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣﻌﺎدن.
 و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة.
 و ازرة اﻻﺗﺻﺎﻻت.
ب -ﻋﺿ ــو ﺑدرﺟ ــﺔ ﺧﺑﯾ ــر أو ﻣ ــﺎ ﻌﺎدﻟ ــﻪ ﻣﺛ ــﻞ اﻟﺟﻬ ــﺎز اﻟﻣر ــز ﻟﻠﺗﻘﯾـ ـ س واﻟﺳـ ـ طرة اﻟﻧوﻋ ــﺔ  /و ازرة اﻟﺗﺧطـ ـ ط واﻟﺗﻌ ــﺎون
اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ .وأﻋﺿﺎء ﻣﺛﻠون اﻟﺟﻬﺎت اﻵﺗ ﺔ:

 اﺗﺣﺎد اﻟﻐرف اﻟﺗﺟﺎرﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ.
 اﺗﺣﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻌراﻗﻲ.
 ﻣﺟﻠس ﺣﻣﺎ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك.
 ﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن واﻟﻣدﻗﻘﯾن اﻟﻌراﻗ ﺔ.
ﻣﻘرر ﻟﻬﺎ.
 ﻣوظﻒ ﻣن ذو اﻟﺧﺑرة واﻻﺧﺗﺻﺎص ﻌﯾﻧﻪ رﺋ س اﻟﻣﺟﻠس و ون ًا

 -4ﻣﻬﺎم اﻟﻣﺟﻠس وﻟﺟﺎﻧﻪ :ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺟﻠس ﺷؤون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﻣﻬﺎم اﻵﺗ ﺔ:

) (1إﻋداد اﻟﺧطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر وﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺷرﻌﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر ﻣﻊ
اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )اﻟﻣﺎدة .(7

) (2اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ وﺗﺷﺟ ﻌﻬﺎ.

) (3ﺗﻘﺻــﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻟﻣﺧﻠــﺔ ﻘواﻋــد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ وﻣﻧــﻊ اﻻﺣﺗﻛــﺎر ﺎﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﺟﻬــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ وﻓ ـ
أﺣ ﺎم اﻟﺗﺷرﻌﺎت.

) (4إﺟراء اﻟﺗﺣﻘ ﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷﻔﻬﺎ أو ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺗﺗﻠﻘــﺎﻩ ﻣــن ﺷـ ﺎو واﺧ ــﺎرات أو ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﺗﻛﻠﻔﻬــﺎ ﺑﻬــﺎ

اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ٕواﻋداد اﻟﺗﻘﺎرر ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ.
) (5إﺻدار دﻟﯾﻞ ﻞ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﻘﺿﺎ ﺎ اﻻﺣﺗﻛﺎر واﻻﻧدﻣﺎج واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻟﻣﻘﯾدة.

) (6اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺎﻟﺧﺑرات أو اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن ﻹﻧﺟﺎز أ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻞ ﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ.

) (7اﻟﺗﻧﺳﯾ واﻟﺗﻌﺎون ﻣــﻊ اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ ﺧــﺎرج اﻟﻌـراق ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل ﺗ ــﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﺑ ﺎﻧــﺎت وﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ﺑﺗﻧﻔﯾــذ ﻗواﻋــد
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻪ اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟ ﺔ ﺷر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺎﻟﻣﺛﻞ.

) (8رﻓﻊ ﺗﻘرر ﺳﻧو إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻋن وﺿﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر.
 -5ﻣﻬﺎم اﻟﻠﺟﺎن :ﺗﻘوم اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻣﺎ ﺄﺗﻲ )اﻟﻣﺎدة :(8
) (1ﺗﺧو ﻞ ﻣوظﻔﯾﻬﺎ:

أ -اﻟدﺧول ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﺔ واﻟﻣ ﺎﺗب واﻟﺷر ﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻹﺟراء اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ أو اﻟﺗﻔﺗ ش.
ب -اﻻطــﻼع ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﻧدات واﻟﺳــﺟﻼت واﻟﻣﻠﻔــﺎت ﻣــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ ﻣﻠﻔــﺎت اﻟﺣﺎﺳــوب واﻻﺣﺗﻔــﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺷﻌﺎر ﺎﻟﺗﺳﻠم ﻋﻠﻰ أن ﯾﺛﺑت ﻣــﺎ ﯾــﺗم اﻻﺣﺗﻔــﺎ

ــﺄ ﻣﻧﻬــﺎ أو ﺑﻧﺳــﺦ ﻋﻧﻬــﺎ

ــﻪ ﻓــﻲ ﻣﺣﺿــر ٕواﻋﺎدﺗﻬــﺎ ﻋﻧــد اﻻﻧﺗﻬــﺎء ﻣــن ﺗــدﻗ ﻘﻬﺎ ﺧــﻼل

ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﺦ اﻟﺗﺳﻠ م.
)ً (30
) (2إﻟزام ﻣوظﻔﯾﻬﺎ ﺎﻟﻛﺷﻒ ﻋن ﻫو ﺗﻬم ٕواطﻼع ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﺗﻔو ض اﻟﺧطﻲ.
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ﺛﺎﻧً ﺎ -آﻟ ﺔ ﻋﻣﻞ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺣو ﻣﺔ اﻟﺷر ﺎت وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر:
ﺗﺳــﺗﻌﯾن اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﺷــر ﺎت ﺎﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾن اﻟﻣﺷـ ّـﺑﻬﯾن ﺎﻟﺷــرطﺔ اﻟﺳــرﺔ ،إذ ﺗ ـزداد اﻟﻘﺿــﺎ ﺎ اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ﺗﻌﻘﯾـ ًـدا ،واﻟﻬــدف ﻣــن اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ
ﺎﻟﻣﺣﺎﺳــب اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ ﻫــو اﺳــﺗﺧدام ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠــﻪ ﻟﺗﺳــو ﺔ اﻟﻘﺿــﺎ ﺎ ذات اﻟطﺑ ﻌــﺔ اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ واﻟﺗﺟﺎر ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺣــﺎﻛم أو ﺑﺗﻘﻠﯾــﻞ ﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﺟـراﺋم

اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﻛﺷﻒ ﻋﻧﻬﺎ و ﻞ أﻧواﻋﻬﺎ .وط ًﻘﺎ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟ ﺣوث اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ "رو رت ﻫﺎف إﻧﺗرﻧﺎﺷوﻧﺎل" ﯾﺟــر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑون اﻟﻣﺷــﺑﻬﯾن ﺎﻟﺷــرطﺔ

اﻟﺳرﺔ ﺗﺣﻘ ﻘﺎت دﻗ ﻘــﺔ ﻷﺳـرار ﻣﺎﻟ ــﺔ أﻛﺛــر ﻣﻣــﺎ ﺗـ ّـم ﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺿــﻲ و ﺻـ ﺣون ﻣﺗﻘﺻــﯾن ﻟﻠﺣﻘــﺎﺋ ﻟﻛﺷــﻒ اﻻﺣﺗ ــﺎل اﻟــذ

ﺣــدث ﻓــﻲ اﻟواﻗــﻊ

اﻟذ ﯾﺗراوح ﺑﯾن ﻣؤاﻣرات ﻏﺳﻞ اﻷﻣوال وﻣطﺎﻟ ﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺷ وك ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻬﺎ .وﻣن اﻟﻣﻬم ﻣ ﺎن أن ﺗــدرك اﻟﺷــر ﺎت أن اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾن
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﯾن ﻘدﻣون ﺧدﻣﺎت ﻗ ﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎ ﺔ اﻷﻣوال أو اﺳــﺗردادﻫﺎ .و ﻣ ــن ﺗطﺑﯾـ ﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟﻣ ــﻊ أﻧـواع اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ

أو أ ﺟﻬــﺔ أﺧــر ذات ﺻــﻠﺔ وﻻﺳـ ﻣﺎ أن ﻣﺣـ ط اﻟﺷــر ﺎت ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﺣﺎﺿــر ﻣﻠــﻲء ﺎﻟﺻــﻔﻘﺎت ﻏﯾــر اﻷﺧﻼﻗ ــﺔ واﻷﺣــداث اﻟﺗــﻲ ﻣــن

اﻟﻣﻧﺗظر أن ﺗﺷﻔﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑون اﻟﻘﺿﺎﺋﯾون و ﺣﻠوا أﻟﻐﺎزﻫﺎ ﺄﺳﺎﻟﯾب اﺳﺗﻘﺻﺎﺋ ﺔ )ﺷ ر.(2-1 :1997 ،

ﻟﻘــد ﻓرﺿــت ﺣــﺎﻻت اﻟﺗزو ــر واﻟﻐــش ﻓــﻲ اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ﻻﺳ ـ ﻣﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟﺣــﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾ ـ ﻋﻣﯾ ـ وﻣﺷــدد

ﺑﺧﺻــوص ﺣــﺎﻻت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺎت اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل ﺗﻘــد م اﻟﺗﻘــﺎرر اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ،وﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟــذﻟك ﻗﺎﻣــت اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟرﻗﺎﺑ ــﺔ واﻟﻘﺿ ــﺎء

واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧ ﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑوﺿــﻊ ﺧطــط وأﻫــداف ﻟﻠﺣــد ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟظــﺎﻫرة ﻗﺑــﻞ أن ﺗﺻـ ﺢ اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ ﺧــﺎرج ﻧطــﺎق اﻟﺳـ طرة.

وﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻠﺟﻬــود اﻟﻣﺑذوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻋــدة ﻣﺟــﺎﻻت أﻫﻣﻬــﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ،ﻣــﺎ ﻓــﻲ أﻣر ــﺎ ﺳــﻧﺔ  2002ﺣﯾــث ﺗــم ﺗﺷــرﻊ ﻗــﺎﻧون )(SOX
 Sarbanes-Oxleyاﻟﻣﺷﻬور ﻟﻐرض زﺎدة اﻟﺛﻘــﺔ وﺗﺻــﺣ ﺢ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘﻠــﻞ ﺑــدورﻫﺎ ﻣــن إﻣ ﺎﻧ ــﺔ ظﻬــور ﺣــﺎﻻت

وﺗﻌزز ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻘد ﺗم وﺿﻊ ﻫﯾﺋﺎت أو إدارات ﺗﻧظ ﻣ ﺔ داﺧﻞ اﻟﺷر ﺎت وظﻬــور ﻣﻬﻧــﺔ ﺟدﯾــدة ﻫــﻲ
ًا
اﻟﺗزو ر واﻟﻐش اﻟﻣﺎﻟﻲ،
اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ أ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟذ ﻌﻣﻞ ﻣﻊ ﻓرﻘﻪ ﺄﺳﻠو ﯾن:

ﯾﻬﻣﻬــﺎ أﻣــر اﻟوﺣــدة،
اﻷول -ﺳــر ﺑﺗﻛﻠﯾــﻒ ﻣــن ﺣﻣﻠــﺔ اﻷﺳــﻬم )اﻟﻣــﺎﻟﻛﯾن( أو ﻣــن ﻗﺑــﻞ ﺟﻬــﺔ رﻗﺎﺑ ــﺔ أو ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ أو أ ﺟﻬــﺔ أﺧــر ّ

ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻌﻣﻞ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ ﻣــﻊ ﻓر ﻘــﻪ ــﺎﻟﺗر ﯾز ﻋﻠــﻰ ﺛــﻼث ﻣﺟــﺎﻣ ﻊ ،اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﺗـرﺗ ط ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم

اﻟدﻗــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘواﻋــد واﻟﻣ ــﺎدئ واﻟﺳ ﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑ ﺔ ،ﻓﺿـﻼً ﻋــن اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺈﻧﺟــﺎز اﻟﻌﻣﻠ ــﺎت اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ واﻟﻣﺎﻟ ــﺔ أو ﻣــﺎ

ـر ﻋﻠــﻰ ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻧﺷــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣﻠ ــﺎت .اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﺗﺗﻣﺛــﻞ
ـﺄﺛﯾر ﺑﯾـ ًا
ﺳــﻣﻰ ﻓــﻲ ﺻــﻔﻘﺎت "اﻟﻠﺣظــﺔ اﻷﺧﯾ ـرة" اﻟﺗــﻲ ﺗــؤﺛر ﺗـ ًا
ﺎﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرﺔ ﻏﯾر اﻻﻋﺗ ﺎد ﺔ ﻣــﻊ ﻋــدة ﻣؤﺳﺳــﺎت ،ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛــﺎل وﻟـ س اﻟﺣﺻــر ﻋﻣﻠ ــﺔ ز ــﺎدة اﻟــدﺧﻞ ﻋــن طر ـ

اﻟﺑ ﻊ اﻟذ ﻻ ﯾﻠ ﻪ إرﺳﺎل ﺳﻠﻌﺔ ﺣﻘ ﻘ ﺔ .اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﺗﺿﻣن أﻋﻣﺎﻻً ﻏﯾر اﻋﺗ ﺎد ﺔ ﻣﺛﻞ رﻓــض اﻹدارة ﻟﺗﻣ ــﯾن اﻟوﺻــول

إﻟﻰ اﻟﺳﺟﻼت أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أو اﻟﺷر ﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾن أو أ ﺷﺧص آﺧر ﻣ ﻧﻪ ﺗﻘد م دﻟﯾﻞ ﺣول ﻗﺿ ﺔ أو ﻧﺷﺎ ﻣﺣــﻞ ﺷــك أو

ﺷـ ﺎو اﻟﻣــدراء ﺣــول ﻋﻣــﻞ اﻟﻣــدﻗﻘﯾن ،أو إﻛـراﻩ أﻋﺿــﺎء ﻓر ـ اﻟﺗــدﻗﯾ ووﺿــﻊ ﻣﻌوﻗــﺎت رﺳــﻣ ﺔ وﻏﯾــر رﺳــﻣ ﺔ أﻣــﺎم اﻟﻣــدﻗﻘﯾن
ﻟﻣــﻧﻌﻬم ﻣــن اﻟﺗواﺻــﻞ اﻟﻛــﻒء ﻣــﻊ ﻟﺟﻧــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ أو ﻫﯾﺋــﺔ اﻟﻣــدراء .وﻓــﻲ اﻟﻧﻬﺎ ــﺔ ﻘــوم اﻟﻣﺣﺎﺳــب اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ ﺑﺗﻘــد م ﺗﻘر ـرﻩ إﻟــﻰ

اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﻠﻔﺗﻪ ﺎﻟﻌﻣﻞ ﻣﻊ أدﻟﺔ إﺛ ﺎت ﺣﻘ ﻘ ﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺻﺎدر ﻟﺗرﺷﯾد اﻟﻘرار ﺣ اﻟﺟﻬﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﺗﺣﻘﯾ أو اﻟﻣراﻗ ﺔ.

اﻟﺛــﺎﻧﻲ -ــون ﻋﻠﻧًّ ـﺎ ﻣﻌرﻓــﺔ ﺣﻣﻠــﺔ اﻷﺳــﻬم )اﻟﻣــﺎﻟﻛﯾن( واﻹدارة ،إذ ﻌﻣــﻞ اﻟﻣﺣﺎﺳــب اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ ﺎﻟﺗﻌــﺎون أو اﻟﺗﻘــﺎرب ﺑــﯾن ــﻞ ﻣــن

اﻟﻣ ــدﻗ اﻟ ــداﺧﻠﻲ واﻟﻣ ــدﻗ اﻟﺧ ــﺎرﺟﻲ وﻟﺟﻧ ــﺔ اﻟﺗ ــدﻗﯾ  ،ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت اﻟﺗ ــﻲ ﯾ ــﺗم اﻟﺣﺻ ــول ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﻣـ ـن اﻟﻣ ــدﻗ اﻟ ــداﺧﻠﻲ ﺗﻣ ــن

اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣن زﺎدة ﻔﺎءة اﻟﺗﺣﻘﯾ  .واﻷﻫﻣ ﺔ اﻟﻧﺳﺑ ﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻸﻧﺷطﺔ ﺗﻛﻣن ﻓــﻲ اﻟ ﺻــﯾرة اﻟﺗــﻲ ﻣ ــن

ﻼ ﻋــن أﻧظﻣــﺔ اﻟﺳـ طرة
ﻟﻠﻣدﻗ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻋن ﻣد اﻟﺧطورة ﻓﻲ ﻌض اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرﺔ واﻟﺗوﺛﯾ اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ ،ﻓﺿـ ً
ـر ﻣ ــن اﻟﻘ ــول ــﺄن إدارة اﻟﺷ ــر ﺔ وأﻧظﻣ ــﺔ اﻟﺳـ ـ طرة اﻟداﺧﻠ ــﺔ واﻟﺗ ــدﻗﯾ
اﻟداﺧﻠ ــﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑ ﺔ واﻟﻣ ــوظﻔﯾن .وأﺧﯾ ـ ًا
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ﺗﻔﻌﯾﻞ دور اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺣﺗﻛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد ...

اﻟــداﺧﻠﻲ وﻟﺟﻧــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ ﺗﻣﺛــﻞ ﺟﺑﻬــﺔ اﻟــدﻓﺎع اﻷوﻟــﻰ ﺿــد ﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﺗزو ــر أو اﻟﻐــش اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ،ﻓﺿـﻼً ﻋــن اﻟﺟـراﺋم اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ أو

ﺣﺗرﻓ ـﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔٕ .وان اﻟﺗدﻗﯾ اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﺗﺣﻘ ﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑون اﻟﻘﺿﺎﺋﯾون ﺎﺳﺗﺧدام ﺧﺑـ اـرﺗﻬم وﻣﻬــﺎراﺗﻬم اﻻ ا

ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ واﻟﺗــدﻗﯾ واﻟﻘــﺎﻧون واﻟﺗﺣﻘﯾـ – ﺗﻣﺛــﻞ ﺧــط اﻟــدﻓﺎع اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﺿــد ﻫــذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ــﺎت ).(Krstic, 2009, 7-5

وﻣن ﺧﻼل اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم ﺣو ﻣﺔ اﻟﺷر ﺎت واﻟﻬ ﻠ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻌﻣﻞ ﻣن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻣ ــن ﺗوظﯾــﻒ اﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ ﻣــن
ﺧﻼل إﺑراز أﻫداﻓﻬﺎ ﺿﻣن ﻣ ﺎدئ ﺣو ﻣﺔ اﻟﺷر ﺎت ،و ﻣ ن ﺗوﺿ ﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷ ﻞ ):(2
ﺿﻣﺎن وﺟود
أﺳﺎس ﻹطﺎر
ﻓﻌّﺎل ﻟﺣوﻛﻣﺔ
اﻟﺷرﻛﺎت

أھداف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺂت
اﻷﻋﻣﺎل

ﺣﻘوق
اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
واﻟوظﺎﺋف
اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻷﺻﺣﺎب ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن

ﺗﺣﻘﯾﻖ
اﻟﻌداﻟﺔ

اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن

ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ

إﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
إﺟراءات اﻟﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
وإﺟراءات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
وإﺟراءات اﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ
أي ﻧزاع ﻣﺎﻟﻲ ﺑﯾن طرﻓﯾن أو أﻛﺛر
ﯾﺗم ﺗﺻﻌﯾده إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء

دور أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت

ﺗﻔﻌﯾل دور
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﺣ ٍو ﯾزﯾد
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣﺟﻠس
ﺻﺎ ﻋﻠﻰ
اﻹدارة ﺣر ً
ﻋدم اﻟوﻗوع ﻓﻲ
اﻷﺧطﺎء ﺳواء ﻋﻠﻰ
ﻧﺣ ٍو ﻣﺗﻌﻣد أو ﻏﯾر
ﻣﺗﻌﻣد

ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
ﻣﺟﻠس
اﻹدارة

اﻹﻓﺻﺎح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ

اﻟﻣﺻــدر :ﺣﺳــﯾن ،2011 ،اﺳــﺗﺧدام ﻣ ــﺎدئ ﺣو ﻣــﺔ اﻟﺷــر ﺎت ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء إطــﺎر ﻋﻠﻣــﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ ﻣــﻊ د ارﺳــﺔ ﻣﯾداﻧ ــﺔ ،رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر ﻏﯾــر
ﻣﻧﺷورة ،ﻠ ﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﺎﻹﺳﻣﺎﻋﯾﻠ ﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻧﺎة اﻟﺳو س ،ص.145

اﻟﺷ ﻞ ) (2أﻫداف اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﻣ ﺎدئ ﺣو ﻣﺔ اﻟﺷر ﺎت
ﻣــن ﺧــﻼل اﺳــﺗﺧدام ﻣ ــﺎدئ ﺣو ﻣــﺔ اﻟﺷــر ﺎت اﻟﺻــﺎدرة ﻋــن ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﺗﻌــﺎون اﻻﻗﺗﺻــﺎد واﻟﺗﻧﻣ ــﺔ  ،OECDﺑوﺻــﻔﻬﺎ

اﻧﺗﺷﺎر ﻣ ن اﺳﺗﻧﺗﺎج أﻫداف اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻣﺎ ﺄﺗﻲ )ﺣﺳﯾن:(155 ،2011 ،
ًا
اﻟﻣ ﺎدئ اﻷﻛﺛر
اﻟﻣﺑدأ اﻷول :ﺿﻣﺎن وﺟود أﺳﺎس ﻹطﺎر ﻓﻌﺎل ﻟﺣو ﻣــﺔ اﻟﺷــر ﺎت ،ﺣﯾــث ﻣ ــن ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذا اﻟﻣﺑــدأ اﻟﻘــول إن ﻣــن اﻷﻫــداف
اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻫو ﺣو ﻣﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﻋﻣﺎل.

اﻟﻣﺑــدأ اﻟﺛــﺎﻧﻲ :ﺣﻘــوق اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﯾن واﻟوظــﺎﺋﻒ اﻟرﺋ ﺳـﺔ ﻷﺻــﺣﺎب ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛ ــﺔ ،و ﻣ ــن ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذا اﻟﻣﺑــدأ اﻟﻘــول إن ﻣــن
اﻷﻫداف اﻟرﺋ ﺳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻫو ﺣﻣﺎ ﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن.

اﻟﻣﺑـــدأ اﻟﺛﺎﻟـــث :اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻣﺗﺳــﺎو ﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺎﻫﻣﯾن ،و ﻣ ــن ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذا اﻟﻣﺑــدأ اﻟﻘــول إن ﻣــن اﻷﻫــداف اﻷﺳﺎﺳ ـ ﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ـ ﺔ
اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻫو ﺗﺣﻘﯾ اﻟﻌداﻟﺔ.

اﻟﻣﺑدأ اﻟ ار ــﻊ :دور أﺻــﺣﺎب اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ ﻓــﻲ ﺣو ﻣــﺔ اﻟﺷــر ﺎت ،و ﻣ ــن ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذا اﻟﻣﺑــدأ اﻟﻘــول إن ﻣــن اﻷﻫــداف اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻫو أﻧﻬﺎ ﺗﻛﻣﻞ ﻋﻣﻞ اﻟﺗدﻗﯾ اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
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اﻟﻣﺑدأ اﻟﺧﺎﻣس :اﻹﻓﺻﺎح واﻟﺷﻔﺎﻓ ﺔ ،و ﻣ ن ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑدأ اﻟﻘول إن ﻣن اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ ﻫــو ﺗﻠﺑ ــﺔ
اﺣﺗ ﺎﺟﺎت وزﺎدة ﺛﻘﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﺗﻘﺎرر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗو ﻬﺎ اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ.

اﻟﻣﺑدأ اﻟﺳﺎدس :ﻣﺳؤوﻟ ﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،و ﻣ ن ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑدأ اﻟﻘول إن ﻣن اﻷﻫــداف اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ
ٍ
ﺣرﺻ ـﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋــدم اﻟوﻗــوع ﻓــﻲ
ﻫــو ﺗﻔﻌﯾــﻞ دور اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﺟﯾــد ﯾز ــد ﻣــن ﻣﺳــﺋوﻟ ﺎت ﻣﺟﻠــس اﻹدارة ً
ﻧﺣو ﻣﺗﻌﻣد أم ﻋن ﻏﯾر ٍ
اﻷﺧطﺎء ﺳواء أﻛﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ ٍ
ﻋﻣد )ﺣﺳﯾن.(146 :2011 ،

ﺛﺎﻟ ًﺛﺎ -آﻟ ﺔ ﻋﻣﻞ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷﻒ ﻋن ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ واﻻﺣﺗﻛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد :
ﻣﻬﻣـ ـﺎ ﻓ ــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﻛﺷ ــﻒ ﻋ ــن ﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ ــﺔ واﻻﺣﺗﻛ ــﺎر
ﻟﻘ ــد ﺑ ــﯾن  Renwickأن ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ــب اﻟﻘﺿـ ـﺎﺋﻲ وﻓر ﻘ ــﻪ ًا
دور ً

ﺧﺻوﺻ ـﺎ ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـ اﻷﻣــر ﺣــﺎﻻت اﻟرﺷــﺎو اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣــن ﻌــض اﻟــدول )اﻟرﺷــوة
اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﻏﯾــر اﻟﻣﺷــروﻋﯾن واﻟﺣــد ﻣﻧﻬــﺎ،
ً

اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ( ﻟﺣﺳﺎب ﻣوظﻒ ﻣﻬم ﻟﺗﺳﻬﯾﻞ أﻋﻣﺎل ﺗﺟﺎرﺔ داﺧﻞ اﻟدوﻟﺔ ،أو ﻏض اﻟﻧظر ﻋن ﻌــض اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻧﺷــﺎ

ﻌــض

اﻟﺷــر ﺎت )أﺟﻧﺑ ــﺔ أم وطﻧ ــﺔ( ،أ أﻧــﻪ ﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺎت ﻣﺗﺎ ﻌ ـﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺎﻟﻔﺳــﺎد اﻟﻣــﺎﻟﻲ واﻻدار إذ ﻘــوم اﻟﻣﺣﺎﺳــب

اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋ ﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺷر ﺎت أو ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﻣن ﺧﻼل اﻵﺗﻲ ):(Renwick, 2012: 25
 -1اﻟﻛﺷﻒ:

دور رﺋ ًﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻷﺷﺧﺎص أو اﻟﺷر ﺎت اﻟﻣﺗورطﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺣﺗﻛﺎر ﻏﯾــر
ﯾؤد اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ًا
اﻟﻣﺷروﻋﺔ ،إذ ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
 ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 إﺟراء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻧﺷﺎ اﻟﺣﻘ ﻘﻲ ﻟﻠﺷر ﺔ أو اﻷﺷﺧﺎص ﻣﺣﻞ اﻟﺗﺣﻘﯾ أو اﻻﺷﺗ ﺎﻩ.
 اﻟﺗﺣﻘﯾ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرر اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺑﻠﻐﯾن.
ـر ﯾﺗﺿــﻣن ﻓﻘـرة ﺗﺷــﯾر إﻟــﻰ أن
وﻣــن اﻟﺟــدﯾر ﺎﻟــذ ر أﻧـﻪ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  2011ﻗــدﻣت ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﺷــﻔﺎﻓ ﺔ اﻟدوﻟ ــﺔ ﻓــﻲ أﺳــﺗراﻟ ﺎ ﺗﻘر ـ ًا

ﻣﻬﻣ ـﺎ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺎﻋدة اﻟﻣﺣﻘﻘــﯾن اﻟﻣ ﻠﻔــﯾن
ـر ﻓــﻲ ﺗﺧﺻــص اﻟﻣﺣﺎﺳـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ ،وأﻧــﻪ ﻣــن اﻟﻣﻣ ــن أن ﯾــؤدوا ًا
ﻧﻘﺻ ـﺎ ﺑﯾـ ًا
دور ً
ﻫﻧــﺎك ً
ﺎﻟﺗﺣﻘﯾ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.
 -2اﻟﺗﻘر ر:
دور رﺋ ًﺳـﺎ ﻓــﻲ اﻹ ــﻼغ ﻋــن اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﺗوﺻــﻠوا إﻟﯾﻬــﺎ ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ
ﯾؤد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑون اﻟﻘﺿﺎﺋﯾون ًا
وﻻﺳ ﻣﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﺑر اﻵﺗﻲ:

ﺎﻻﺣﺗﻛــﺎر اﻻﻗﺗﺻــﺎد

 اﻻﻧﺧ ار ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣوﻗﻊ اﻟﺷك أو اﻟﺗﺣﻘﯾ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﻼﺣﺗﻛﺎر واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ.
ﺧﺑﯾر ﻓــﻲ
ﺷﺎﻫدا ًا
 ﺗﻘد م اﻟﺗﻘﺎرر إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﺟﻬﺎت اﻷﺧر ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻫﻧﺎ ون اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ً
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣوﺿوﻋ ﺔ وذات ﺻﻠﺔ.
اﻟﻘﺿ ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﺗﺣﻘﯾ
ً
 -3اﻟﺗﻌﻠ م واﻟوﻗﺎ ﺔ:
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣﻌرﻓﺔ وﺗدرب وﺧﺑرة ﺎﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻻﺣﺗﻛﺎر واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣﺷــروﻋﺔ ﻣ ــن ﻣــن

ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺗﻘــد م ﺗﻘــﺎرر أو ﺗوﺻ ـ ﺎت ﻣــن ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺗﺛﻘﯾــﻒ اﻟﺷــر ﺎت ﻣــن اﻟﻣــدراء واﻟﻣــوظﻔﯾن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬــﺎ ،ﻓﺿ ـﻼً ﻋــن ذﻟــك ﯾــؤد
دور وﻗﺎﺋًﺎ ﻋن طر اﻵﺗﻲ:
اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ًا
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ﺗﻔﻌﯾﻞ دور اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺣﺗﻛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد ...

 ﺗﺻ ــﻣ م ﻧظ ــﺎم ﻣﻌﻠوﻣ ــﺎﺗﻲ وﺗﺛﻘ ﻔ ــﻲ ﯾ ــﺗم ﻣ ــن ﺧﻼﻟ ــﻪ ﻣﻧ ــﻊ اﻟﻣﻧظﻣ ــﺔ ﻣ ــن اﻟ ــدﺧول ﻓ ــﻲ ﻣﻌ ــﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟ ــﺔ أو ﺗﺟﺎر ــﺔ ﻣ ــﻊ
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺷﺑوﻫﺔ.

 ﻣراﻗ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﺔ أو اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻟو ﻼء اﻟﺷر ﺎت.
 ﺗدرب اﻟﻣدراء اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن ﻟﻠﺷر ﺎت ﺣول ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺣﻣﺎ ﺔ ﻣن اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟرﺷــﺎو اﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ ﻣــن دول أﺧــر ﻟﺗﻧﻔﯾــذ
ﻣﻌﺎﻣﻼت أو ﺻﻔﻘﺎت ﻣﺷﺑوﻫﺔ داﺧﻞ اﻟدوﻟﺔ.
 ﺗﻌزز دور اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟﺣ وﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﺷر ﺎت ﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗواﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣ وﻣ ﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
وﻣــن اﻟﺟــدﯾر ﺎﻟــذ ر أن ﻫﻧــﺎك ﻋــدة اﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت ذات ﺻــﻠﺔ ﻣوﺿــوع اﻻﺣﺗﻛــﺎر واﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ وﻫــﻲ ﺗﺧﺻــص اﻻﻗﺗﺻــﺎد
اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ ) (Forensic Economicsﻋرﻓﺗــﻪ ﻣﺟﻠــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ )(JFE
اﻻﻧﺿـ ﺎ اﻟﻌﻠﻣــﻲ اﻟــذ

طﺑـ اﻟﻧظرــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟــذ
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ﺣــددﻩ اﻟﻘــﺎﻧون واﻟﺗﺷــرﻌﺎت ﻓﺿـﻼً ﻋــن اﻟﻘ ــﺎم ﺑﺗطــو ر اﻟﻣﻧﻬﺟ ــﺎت

اﻟﻣﺧﺗﺻـﯾن ﻓــﻲ اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ ﻣــن اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾن اﻟﻘﺿــﺎﺋﯾﯾن وﻓﺎﺣﺻــﻲ اﻟﻐــش
واﻟﻣ ــﺎدئ اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ .ﻓﺎﻟوﻻ ــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة ﻣــﺛﻼً ﺗﺳــﺗﻔﯾد ﻣــن
ّ

اﻟﻣﻌﺗﻣــدﯾن ﻋــن طر ـ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﺗﻘــﺎرر اﻟﻣﻘدﻣــﺔ إﻟــﯾﻬم ﺑﺧﺻــوص ﻌــض اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺎﻻﺣﺗﻛــﺎر واﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ واﻟﺟ ـراﺋم اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ
اﻷﺧر ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﯾﺗم رﺳم ﺳ ﺎﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎد ﺔ أو ﻣﻧﻬﺟ ﺎت رادﻋﺔ ﺿد ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت أو ﺗطو رﻫﺎ ).(Pedneault, 2009: 3

ار ًﻌﺎ -آﻟ ﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﻘﺗرﺣــﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ ﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ واﻻﺣﺗﻛــﺎر واﻟﺣـِّـد ﻣﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ظــﻞ
ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد
ﻌــد اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻟــدور اﻟﻣﻬــم اﻟــذ

ﻘــوم ــﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳــب اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ وﻓر ﻘــﻪ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ ﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ واﻻﺣﺗﻛ ـﺎر

اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ واﻟﺣد ﻣﻧﻬﺎ – ﯾر اﻟ ﺎﺣﺛون أﻧﻪ ﻣ ــن ﺣﯾــث ﻣ ــن ﻣــن ﺧــﻼل ﺗــدرب وﺗﺄﻫﯾــﻞ ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾن ﻗﺿــﺎﺋﯾﯾن

ﻓــﻲ اﻟﻌـراق واﻟـدول اﻷﺧــر اﻟﺗــﻲ ﻟﻬــﺎ ﻗـواﻧﯾن ﻣﺷــﺎﺑﻬﺔ ،أن ﺳــﺎﻫﻣوا ﻋﻠــﻰ ﻧﺣـ ٍـو ــﻒء وﻓﺎﻋــﻞ ﻓــﻲ ﻣﺟﻠــس ﺷـؤون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ وﻣﻧــﻊ
اﻻﺣﺗﻛــﺎر وﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻌﯾد اﻟﻣﺣﻠــﻲ واﻹﻗﻠ ﻣــﻲ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣﻠﺣﻘ ــﺎت اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ ﻟﻠﻌـراق وﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــﻒ دول اﻟﻌــﺎﻟم ﻟﻣــﺎ ﻟﻬــم ﻣــن دور

ﻣﻬﻣــﺎ ﻣــن
ﺎرز ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣــن ﺷـﺄﻧﻬﺎ أن ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻗﺗﺻــﺎدات ﺗﻠــك اﻟــدول ،وﻫــو ﻣــﺎ ﻌﺗﺑــر ﺟــزًءا ً
ﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﺗﺻــد ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت ﻏﯾــر اﻟﺳــﻠ ﻣﺔ ،ﻣــن ﺧــﻼل اﻻﺳــﺗﻧﺎد إﻟــﻰ اﻟﻔﻘ ـرات اﻟﺗﺎﻟ ــﺔ ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون -1 :اﻟﻣــﺎدة ) (7أوﻻً

وﺛﺎﻣﻧـ ـﺎ :ﺣﯾ ــث ﻘ ــوم اﻟﻣﺣﺎﺳ ــب اﻟﻘﺿ ــﺎﺋﻲ وﻓر ﻘ ــﻪ ﺑﺈﻋ ــداد اﻟﺧط ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳ ــﺔ وﻣﻧ ــﻊ اﻻﺣﺗﻛ ــﺎر وﻣﺷ ــروﻋﺎت
وﺛﺎﻧًـ ـﺎ وﺛﺎﻟﺛًـ ـﺎ
ً
اﻟﺗﺷرﻌﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ:
 -1ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ وﺗﺷﺟ ﻌﻬﺎ.
 -2ﺗﻘﺻﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺧﻠﺔ ﻘواﻋد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر ﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻓ أﺣ ﺎم اﻟﺗﺷرﻌﺎت.

 -3اﻟﺗﻧﺳــﯾ واﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ ﺧــﺎرج اﻟﻌ ـراق ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل ﺗ ــﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﺑ ﺎﻧــﺎت وﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـ ﺑﺗﻧﻔﯾــذ ﻗواﻋــد
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻪ اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟ ﺔ ﺷر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺎﻟﻣﺛﻞ.
 -2اﻟﻣــﺎدة ) (8أ وب .ﺗﻔﻌﯾــﻞ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗــدﻗﯾ اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ ،أ ﻗ ــﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳــب اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ وﻓر ﻘــﻪ ﻌﻣﻠ ــﺎت اﻟﺗــدﻗﯾ اﻟﻣﻔــﺎﺟﺊ
واﻟﺗــدﻗﯾ اﻟﻣﺳــﺗﻣر ﺣﺳــب اﻟﺿــرورة ﻟﻠوﻗــوف ﻋﻠــﻰ ﻣــد اﻻﻟﺗ ـزام ﻣﺗطﻠ ــﺎت اﻟﻌﻣــﻞ واﺳــﺗﺧدام أﺻــول اﻟﻣﻧﺷــﺄة وﺗــواﻓر اﻟﻣﺳــﺗﻧدات
اﻟﻼزﻣﺔ .وذﻟك ﺎﻟدﺧول ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﺔ واﻟﻣ ﺎﺗب واﻟﺷر ﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻹﺟـراء اﻟﻣﻌﺎﯾﻧــﺔ أو اﻟﺗﻔﺗـ ش
360

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2016

واﻻطــﻼع ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﻧدات واﻟﺳــﺟﻼت واﻟﻣﻠﻔــﺎت ﻣــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ ﻣﻠﻔــﺎت اﻟﺣﺎﺳــوب واﻻﺣﺗﻔــﺎ
ﺎﻟﺗﺳﻠم ﻋﻠﻰ أن ﯾﺛﺑت ﻣﺎ ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎ

ــﺄ ﻣﻧﻬــﺎ أو ﺑﻧﺳــﺦ ﻣﻧﻬــﺎ ﻣﻘﺎﺑــﻞ إﺷــﻌﺎر

ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﺦ اﻟﺗﺳﻠ م.
ﻪ ﻓﻲ ﻣﺣﺿر ٕواﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺗدﻗ ﻘﻬﺎ ﺧﻼل )ً (30

ﺧﺎﻣﺳﺎ -اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻ ﺎت:
ً

أ -اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ:

 -1إن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﻌراﻗﻲ رﻗم ) (14ﻟﺳﻧﺔ  2010ﻟم ﻔﻌﻞ ﺣﯾث ﻻ ﺗوﺟد ﻣﻌط ﺎت ﻋﻠﻰ ذﻟك.
 -2إن اﻟﺿرورة ﻟوﺟود اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻫﻲ اﻵن أﻛﺑر ﻣن أ وﻗت ﻣﺿﻰ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌراﻗ ﺔ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﺣﺎﺟــﺔ اﻟﺣ ــﺎم واﻟﻣﺣــﺎﻛم
واﻟﻣﺣﺎﻣﯾن واﻟﺷر ﺎت إﻟﻰ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻗﺿﺎﺋﯾﯾن ﻟﻠﺗﺣﻘﯾ ﻓﻲ ﻋدة أﻧﺷطﺔ ﻣﺎﻟ ﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔ وﺗﻘد م اﻟﺗﻘــﺎرر اﻟﺗــﻲ ﺗوﺿــﺢ ﺣﻘــﺎﺋ
ﻣﺎ وراء اﻷرﻗﺎم ،ﺗرﺷد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰ ﺗطﺑﯾ اﻟﻘﺎﻧون ﺑدﻗﺔ أﻛﺛر ﺳﻌًﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾ اﻟﻌداﻟﺔ.

 -3ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣﺟﺎﻻت ﻟﻠﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺗﺧﺗﻠﻒ طﺑ ﻌﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻐطﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ،وﻫــﻲ ﺛﯾـرة ﺟـًّـدا ﻓــﻲ
اﻟواﻗﻊ اﻟﻌراﻗﻲ ورﻣﺎ أﻛﺛر ﻣن أ ﺑﻠد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ،ﺣﯾث ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ أو اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ ﻣــن
ﺧﻼل اﻟﻛﺷﻒ واﻟﺗﺻد ﻟﻬذﻩ اﻟﺟراﺋم وﻣﻧﻬﺎ ﻏﺳﻞ اﻷﻣوال ،واﻟﻐش ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ،واﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﺑﻲ ،واﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ واﻻﺣﺗﻛــﺎر
ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ دﻋم ﻋﻣﻠ ﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻞ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ،وذﻟك إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ:
اﻻﻗﺗﺻﺎد  ،ﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ًا
دور ً

وﺧﺻوﺻﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ
 ﺗﻘد م ﻋدة ﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرن
ً
اﻟﺗﻘﺻﻲ واﻟﺗﺣﻘﯾ ﻋن ﺣﻘ ﻘﺔ اﻟﻣر ز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷ ﻣؤﺳﺳﺔ ﯾرﻏب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬــﺎ وﻣــدة اﺳــﺗﻣرارﺗﻬﺎ ﻓــﻲ

ﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺑداﺋﻞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠ ﺎت

ذﻟك اﻟﻧﺷﺎ

ﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧ ﺎت وأﺳﺎﻟﯾب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

 اﻟﺣد ﻣن اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﺗﺻد ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘد م ﺧدﻣﺎت اﺳــﺗ ﺎﻗ ﺔ أو وﻗﺎﺋ ــﺔ ﻣﺛــﻞ اﻟﻛﺷــﻒ أو اﻟﺗﻘر ــر واﻟﺗﻌﻠـ م
واﻟوﻗﺎ ــﺔ ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟظـواﻫر اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ ﻏﯾــر اﻟﺳــﻠ ﻣﺔ واﻟﺣــد ﻣــن اﻟﻔﺳــﺎد اﻟﻣــﺎﻟﻲ واﻻدار ﻓ ﻣــﺎ ﻟــو ﺗــم إﺷـراﻛﻪ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ
اﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻧﺧراطﻪ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺗﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣؤﺷرات وﺟود ﻓﺳﺎد ﻣﺎﻟﻲ ٕوادار .
ب -اﻟﺗوﺻ ﺎت:
إن أﻫم ﺗوﺻ ﺎت اﻟ ﺣث وﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﻌراﻗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
 -1ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﯾوﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻞ اﻟﺳﺑﻞ وﻣن ﻗﺑﻞ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ودﻋم ذﻟك اوﻻ ﻣن
ﻗﺑﻞ دوﻟﺔ ﺣرﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم وﺗﺣﻘﯾ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻗ ﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدﻋم ذﻟك اﻟﺗوﺟﻪ.
 -2ﻗ ﺎم اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻠﻣ ﺔ واﻟﻣﻬﻧ ﺔ ﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾن واﻟﻣــدﻗﻘﯾن ﻌﻣــﻞ ﻧــدوات وﻣــؤﺗﻣرات ﺗﻌرﻔ ــﺔ ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺧــص ﻣﻔﻬــوم وﻣﺟــﺎﻻت
ﺟدﯾدا ﻣن ﺣﻘول اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ ﺔ .ﻓﺿﻼً ﻋن ﻋﻣﻞ ﻧدوات وﻣــؤﺗﻣرات إرﺷــﺎد ﺔ ﺷــﺄن
اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ ﺣﻘﻼً ً
اﻟﻘ ﺎس واﻟﺗﻘرر ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻏﯾر اﻟﺳﻠ ﻣﺔ.
 -3اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرب ﻌض اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ و ﻔ ﺔ ﺗوظ ﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﻛﺷﻒ
ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔ
واﻟﺗﺻد ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺎﻟ ﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ واﻟﺗﺟﺎرﺔ ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﯾن ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺟزًءا ً
ﻣﻌ ـﺎ ﻹﺣــداث ﻫــذا اﻟﺗطــور ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻻت
 -4ﺗﻌﻣﯾ ـ ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺗﻌــﺎون واﻻﺗﺻــﺎل ﺑــﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻟﺗﺿــﺎﻓر ﺟﻬودﻫــﺎ ً
ﻋﻣﻞ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ وﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌددة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﺳﯾ واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺟﻬــﺎت اﻷﻛﺎد ﻣ ــﺔ
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واﻟﻣﻬﻧ ــﺔ اﻟﻣﻌﻧ ــﺔ ﺑﺗط ــو ر اﻟﻣﺣﺎﺳـ ـ ﺔ ﻣﺛ ــﻞ :اﻟﺟﺎﻣﻌ ــﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫ ــد اﻟﻣﺧﺗﺻـ ـﺔ ،و ازرة اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ،دﯾـ ـوان اﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ،ﻫﯾﺋ ــﺔ

اﻟﻧ ازﻫ ــﺔ ،ﻫﯾﺋ ــﺔ اﻟﺿـ ـراﺋب اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ،ﻧﻘﺎ ــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﯾن واﻟﻣ ــدﻗﻘﯾن ،اﻟﺑﻧ ــك اﻟﻣر ــز اﻟﻌ ارﻗ ــﻲ ،اﻟﻣﺣ ــﺎﻛم اﻟﻣﺧﺗﺻ ــﺔ ﺎﻟ ــدﻋﺎو

اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ وﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﺟﻬــﺎت ﻋــن طر ـ ﺗﺷ ـ ﯾﻞ ﻟﺟــﺎن ﻣﺷــﺗر ﺔ ﻟوﺿــﻊ اﻟﺧطــط وﻣﺗﺎ ﻌــﺔ ﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ وﺗﻘﯾ ﻣﻬــﺎ وﺻــوﻻً إﻟــﻰ

أﻓﺿﻞ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗﻧﺑﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ.

 -5ﺗــدرب اﻟﻛـوادر اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻣﺛــﻞ اﻷﺳـواق اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ واﻟﺑﻧــوك واﻟﺷــر ﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋ ﺔ وﻫﯾﺋــﺎت اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر واﻟﺟﻬــﺎت
اﻟرﻗﺎﺑ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﻧ ــﺎت وأﺳــﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ وﻣﺎﻫ ــﺔ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺗــﻲ ﻘــدﻣﻬﺎ ﻫــذا اﻟﺗﺧﺻــص و ﻔ ــﺔ ﺗﻔﻌﯾﻠــﻪ ﻓــﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﻧ ﺔ.
 -6ﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗ ﻧﻘﺎ ــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾن واﻟﻣــدﻗﻘﯾن اﻟﻌـراﻗﯾﯾن ﻣﻬﻣــﺔ ﺗــدرب اﻟﻛـوادر ﻣــن أﺟــﻞ أن ﺗﻛــون ـوادر ﻣﺣﺎﺳـ ﺔ ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ ﺟــﺎﻫزة
ﻟﻼﻧﺧ ار ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس ﺷﺋون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ط ًﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﻣﺎدة  4ب.

 -7ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﻠﺣﻘ ﺎت اﻟﺗﺟﺎرﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺷ ﻠﺔ ﻋدم اﻟﺳ طرة اﻟﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺧــص
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣن ﻗﺑﻞ ﻌض اﻟﺗﺟﺎر أو اﻟﺷر ﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟدول.
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Abstract
Accounting Literature has Included many of the concepts and definitions for the
meaning of accounting and its subsidiaries and thus it represents one of the areas of
human knowledge that has developed historically on the basis of the emergence of the
need for this development has developed ideas and areas of their own gradually to
keep up with changes in the business environment from one era to another, and the
forensic accounting is one of the modern concepts in the fields of accounting
knowledge, it is professionally and academically an area at the same time there is a
need to it to increase the activities of financial, commercial , economic fraud, it's
different about the concept and scope of work for the external auditing , it's more
comprehensive and more accurate and deeper , so dubbed by some the designation "
forensic Accounting is for Difficult Tasks .so that , research focused on the statement
of the mechanism of action forensic accounting under the competition and prevent
monopoly economic Iraqi law No. (14 ) for the year 2010 and what are the expected
effects of that relationship , especially with regard to enhancing transparency in the
financial statements are and the impact that the private economy that State in particular
and focused Find also a statement of the mechanism of action forensic accounting and
investigative operations with respect to competition and prevent monopoly in the
economic developed countries in this specialization , such as America, Canada , and
what are the ways of activating this experiment in Arab countries. The research has
included a range of findings and recommendations presented in the body of
researchers, in their research
Keywords: Forensic Accounting, Competition and Prevent Monopoly of
Economic, Financial Fraud, Invest
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ﻣﻠﺨﺼـﺎت
اﻟﺮﺳﺎﺋـﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿـﺔ

367

ﻣﻠﺧﺻﺎت اﻟرﺳﺎﺋﻞ اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ

ﺟﺎﺋـزة اﻟﺷﺎرﻗـﺔ
ﻷطروﺣﺎت اﻟد ﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹدار ﺔ واﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﻲ
ﻟﻌﺎم 2015

ﻣﺟﻠس أﻣﻧﺎء ﺟﺎﺋزة اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻷطروﺣﺎت اﻟد ﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹدار ﺔ واﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻌﻠن أﺳﻣﺎء اﻟﻔﺎﺋز ن ﺑﻬﺎ

ﺷــﻬد ﺻــﺎﺣب اﻟﺳــﻣو اﻟﺷــﯾﺦ اﻟــد ﺗور /ﺳــﻠطﺎن ﺑــن ﻣﺣﻣــد اﻟﻘﺎﺳــﻣﻲ ﻋﺿــو اﻟﻣﺟﻠــس اﻷﻋﻠــﻰ ﺣــﺎﻛم اﻟﺷــﺎرﻗﺔ ،رﺋ ـ س ﺟﺎﻣﻌــﺔ

اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﯾوم اﻟﺧﻣ س اﻟﻣواﻓ  26ﻣﺎﯾو  2016ﺣﻔﻞ اﻟﺗﻛرم اﻟﻣﻘﺎم ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﺗﺳــﻠ م ﺟــﺎﺋزة اﻟﺷــﺎرﻗﺔ ﻷطروﺣــﺎت اﻟــد ﺗوراﻩ ﻓــﻲ
اﻟﻌﻠــوم اﻹدار ــﺔ واﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟــوطن اﻟﻌر ــﻲ ﻟﻌــﺎم  2015ﻓــﻲ دورﺗﻬــﺎ اﻟ ار ﻌــﺔ ﻋﺷــرة اﻟﺗــﻲ ﺗﺄﺳﺳــت ﺑﻬــدف ﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻹدارة ﻓــﻲ

ﻣؤﺳﺳــﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌر ــﺔ ،واﻟﺳــﻌﻲ ﻟﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻧظر ــﺔ واﻟﺗطﺑ ﻘ ــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﻌﻠــوم اﻹدار ــﺔ وﺗﺷــﺟ ًﻌﺎ ﻟﻠ ﺣــث واﻟ ــﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌﻠﻣﯾــﯾن ﻓــﻲ
ﻣﺟﺎل دراﺳﺎت اﻹدارة ودراﺳﺎت اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟ ﺔ.
ﺣﺿر اﻟﺣﻔﻞ رﺋـ س ﻣﺟﻠــس أﻣﻧــﺎء اﻟﺟــﺎﺋزة اﻷﺳــﺗﺎذ ﻋﺑــد ﷲ ﺳــﺎﻟم اﻟطر ﻔــﻲ ،واﻟــد ﺗور ﻧﺎﺻــر اﻟﻬــﺗﻼن اﻟﻘﺣطــﺎﻧﻲ ،ﻣــدﯾر ﻋــﺎم

اﻟﻣﻧظﻣ ــﺔ اﻟﻌر ــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣ ــﺔ اﻹدار ــﺔ .وﺗ ــم ﺧ ــﻼل اﻟﺣﻔ ــﻞ ﺗﻛ ــرم اﻟﻔ ــﺎﺋزن ﺎﻟﺟ ــﺎﺋزة وﻫ ــم :اﻟ ــد ﺗور ﻣﺣﻣ ــد اﻟ ــرس اﻟﻌ ــﺎﻣر ﻣ ــن دوﻟ ــﺔ
اﻹﻣﺎرات ،واﻟد ﺗور ﻋﺎدل ﺳﻌﯾد ﻋﻠﻲ اﻟﺑوﺳﻌﯾد ﻣن ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ،واﻟد ﺗور ﻫﺎﻧﻲ ﺑن ﺧﺎﻟد ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﺷﯾﺗﻲ ﻣن اﻟﺳﻌود ﺔ.

ﻣــﺎ ﺗــم ﺗﻛــرم اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﯾن ﻓــﻲ ﺗﺄﺳـ س اﻟﺟــﺎﺋزة وﻫــم :ﻋﺑــد اﻟــرﺣﻣن ﺑــن ﻋﻠــﻲ اﻟﺟــروان اﻟﻣﺳﺗﺷــﺎر ﻓــﻲ دﯾـوان ﺻــﺎﺣب اﻟﺳــﻣو ﺣــﺎﻛم

اﻟﺷــﺎرﻗﺔ ورﺋ ـ س ﻣﺟﻠــس أﻣﻧــﺎء اﻟﺟــﺎﺋزة اﻟﺳــﺎﺑ  ،واﻟــد ﺗور رﻓﻌــت ﻋﺑــد اﻟﺣﻠ ـ م اﻟﻔــﺎﻋور رﺋ ـ س ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﯾرﻣــوك ﻓــﻲ اﻷردن واﻟــذ ﺷــﻐﻞ
ﻣﻧﺻب ﻧﺎﺋب رﺋ س ﻣﺟﻠس أﻣﻧﺎء اﻟﺟﺎﺋزة ﺳــﺎ ًﻘﺎ وﻣــدﯾر ﻋــﺎم اﻟﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﻌر ــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣ ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﺳــﺎ ًﻘﺎ ،واﻟــد ﺗور ﯾوﺳــﻒ ﻋ ﺳــﻰ اﻟﺻــﺎﺑر

ﺳﻔﯾر دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ ﺑوﻟﻧدا واﻟذ ﻋﻣﻞ ﻌﺿــو ﻓــﻲ ﺗﺷـ ﻼت ﻣﺟــﺎﻟس أﻣﻧﺎﺋﻬــﺎ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟ ــﺔ ،واﻟــد ﺗور ﻋﺑــد اﻟــرﺣ م ﻋــﻼم اﻟﻣﺷــرف ﻋﻠــﻰ
اﻟﺟﺎﺋزة ﻟﻌﺎم .2015

وﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص ﻷطروﺣﺔ اﻟد ﺗوراﻩ ﻟﻠد ﺗور /ﻫﺎﻧﻲ ﺑن ﺧﺎﻟد ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﺷﯾﺗﻲ ﻣن اﻟﺳﻌود ﺔ.
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اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧﺟﺎح ﻧظﺎم ﺗﺧط ط اﻟﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ

ٕواﺟراءات أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ :ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻣﻠ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷر ﺎت اﻟﺳﻌود ﺔ
د .ﻫﺎﻧﻲ ﺑن ﺧﺎﻟد ﺷﯾﺗﻲ

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﻘﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ

ﻠ ﺔ إدارة اﻻﻋﻣﺎل-ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻓ ﺻﻞ
ﻣﻠﺧص أطروﺣﺔ اﻟد ﺗوراﻩ

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ

وﺧﺻوﺻـﺎ ﻌــد ﻣﺳﻠﺳــﻞ اﻟﺳــﻘو
ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ،أﺻ ﺣت اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻣﺣط أﻧظﺎر اﻟﻣﻬﺗﻣــﯾن ﻣﺟــﺎل اﻻﻋﻣــﺎل
ً
واﻹﻓﻼس اﻟﻣروع ﻟﻌدد ﻣن اﻟﺷر ﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ اﻟﻌﻣﻼﻗــﺔ ﻣﺛــﻞ ﻣــﺎ ﺣــدث ﻣــﻊ ﺷــر ﺔ "اﻧــرون" وﺷــر ﺔ “وورﻟــد ــوم" .ﻟــذﻟك إن وﺟــود
ﻧظﺎم ﻓﻌﺎل ﻟﻠرﻗﺎ ﺔ اﻟداﺧﻠ ــﺔ ﻣــن دورة ان ﺣﻣــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻣــن ﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﻐــش واﻟﺗﻼﻋــب ﺎﻟﺣﺳــﺎ ﺎت و ــذﻟك ﺑﺈﻣ ﺎﻧــﻪ ان ﺿــﻣن
اﻟﻣ از ﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت .ﻫﻧﺎك ﻋواﻣﻞ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻓﻌﺎﻟ ــﺔ اﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟداﺧﻠ ــﺔ وﻣــن أﻫﻣﻬــﺎ ﻧظــﺎم ﺗﺧطـ ط ﻣـوارد اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت
) .(ERPإن أﻧظﻣــﺔ ﺗﺧطـ ط اﻟﻣـوارد اﻟﻣؤﺳﺳـ ﺔ ﻟــدﯾﻬﺎ اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﺣ م ﻓــﻲ اﺳــﺗﺧدام اﻟﻧظــﺎم و ــذﻟك ﺗﺳــﻬﯾﻞ ﻓﺻــﻞ اﻟواﺟ ــﺎت
واﻟﻣﺳــؤوﻟ ﺎت ،اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــد واﺣــدة ﻣــن آﻟ ــﺎت أﻧظﻣــﺔ اﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟداﺧﻠ ــﺔ اﻷﻛﺛــر ﺷــﯾوﻋﺎ ﻣــن أﺟــﻞ ردع اﻟﻐــش داﺧــﻞ اﻟــﻧظم اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟــك ،ﻫﻧــﺎك ﻋواﻣــﻞ أﺧــر ﻣ ــن أن ﺗﻘــدم اﻟــدﻋم ﻟﻔﻌﺎﻟ ــﺔ اﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟداﺧﻠ ــﺔ ﻣــن اﻣﺛﻠﺗﻬــﺎ ﺣﺟــم اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ،اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ
وﻫ ﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
ﻟذﻟك ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻻطروﺣﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻗ ﺎس ﺗﺄﺛﯾر ﻧﺟﺎح ﻧظﺎم ﺗﺧط ط ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻋدد ﻣن اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺷرط ﺔ ﻋﻠــﻰ
ﻓﻌﺎﻟ ــﺔ إﺟ ـراءات اﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟداﺧﻠ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــر ﺎت اﻟﺳــﻌود ﺔ .ﻓــﻲ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻗــﺎم اﻟ ﺎﺣــث ﻌﻣــﻞ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻘــﺎ ﻼت
اﻟﺷﺧﺻ ـ ﺔ ﻟﺗﺣدﯾــد اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﺷــرط ﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣــن اﻟﻣﻣ ــن ان ﺗــﺄﺛر ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟرﺋ ﺳــﺔ ﻟﻠد ارﺳــﺔ ﻓــﻲ ﺑﯾﺋــﺔ اﻻﻋﻣــﺎل اﻟﺳــﻌود ﺔ،
إﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ اﺧﺗ ــﺎر إﻣ ﺎﻧ ــﺔ اﺧﺗ ــﺎر ﻓرﺿ ـ ﺎت اﻟد ارﺳــﺔ اﻷر ﻌــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺎﻧــت ﻣﺳــﺗﻣدة ﻣــن اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ اﺧ ـ ًا
ـﺎر ﻣً ـﺎ .ﻓــﻲ
اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻗــﺎم اﻟ ﺎﺣــث ﺎﺳــﺗﺧدام أﺳــﻠوب اﻻﺳــﺗ ﺎﻧﺔ ﻟﺟﻣــﻊ ﺑ ﺎﻧــﺎت اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﻛﻣ ــﺔ ،واﻟﺗــﻲ اﺣﺗــوت ﻋﻠــﻰ أر ﻌــﺔ أﺟـزاء ،وﺗــم
إرﺳــﺎﻟﻬﺎ إﻟــﻰ  213ﻣــن اﻟﺷــر ﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﺧدم أﺣــد أﻧظﻣــﺔ ال ERPﻓــﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻌر ــﺔ اﻟﺳــﻌود ﺔ .وﻗــد ﺗــم اﺳــﺗرداد 110
اﺳﺗ ﺎﻧﺔ ﺑﻧﺳـ ﺔ  .%52وﻗــد اﻋﺗﻣــد اﻟ ﺎﺣــث ﻋﻠــﻰ ﻧﻣــوذج اﻟﻣﻌﺎدﻟــﺔ اﻟﻬ ﻠ ــﺔ ) (PLS-SEMﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت واﺧﺗ ــﺎر اﻟﻔــروض.
وﻗــد أﺷــﺎرت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ إﻟــﻰ أن ﻧظــم ﺗﺧطـ ط اﻟﻣـوارد اﻟﻣؤﺳﺳـ ﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣــﺔ ﯾــؤﺛر ﺗــﺄﺛﯾر اﺟــﺎﺑﻲ ﻋﻠــﻰ ﻓﻌﺎﻟ ــﺔ أﻧظﻣــﺔ اﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟداﺧﻠ ــﺔ.
ذﻟك اﺷﺎرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ان اﻟﻬ ﻞ اﻟﺗﻧظ ﻣــﻲ ،واﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ،واﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣ ــﺔ ودﻋــم اﻹدارة ﻣ ــن أن ﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﺳــﯾر ﻓﻌﺎﻟ ــﺔ
أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ .و ﻣرﺣﻠﺔ أﺧﯾرة ﻗﺎم اﻟ ﺎﺣث ﻌﻣﻞ ﻣﻘﺎ ﻼت ﻣﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﺷرح ﻌض اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺿﻌ ﻔﺔ.
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اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،36ع  - 1ﯾوﻧﯾو )ﺣزران( 2016

اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺣ ﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺄﻟﯾﻒ :ﻣﻧظﻣﺔ  OECDوﻣﻧظﻣﺔ CAWTAR

اﻟﻧﺎﺷر :اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣ ﺔ اﻹدار ﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌر ﺔ )اﻟﻘﺎﻫـرة(2017 ،
ـر
ﺗﺣرص اﻟﺣ وﻣﺎت ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ ﺗﻌز ــز اﻟﻣﺳــﺎواة ﺑــﯾن اﻟﺟﻧﺳــﯾن ،ﻟﻛـن ﻫــذﻩ اﻟﻘﺿـ ﺔ ﻻ ﺗـ ازل ﺗﻣﺛّــﻞ ﺗﺣــدًﺎ ﺑﯾـ ًا
ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻌﯾد اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ .ﻓــﻼ ﺗـزال اﻟﻣ ـرأة ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن ﻋــدم ﺣﺻــوﻟﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻓــرص ﻋﻠــﻰ ﻗــدم اﻟﻣﺳــﺎواة ﻣــﻊ اﻟرﺟــﻞ ﻓــﻲ ﺟواﻧــب اﻟﺣ ــﺎة
اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ واﻻﻗﺗﺻ ــﺎد ﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺣ ـ ٍـد ﺳـ ـواء ،وذﻟ ــك ﻓ ــﻲ ﻋ ــدة ﻣﻧ ــﺎط ﻣ ــن ﺑﯾﻧﻬ ــﺎ ﻣﻧطﻘ ــﺔ اﻟﺷ ــرق اﻷوﺳ ــط وﺷ ــﻣﺎل أﻓرﻘ ــﺎ ).(MENA

وﺗﺑﻧــت
وﻟﻠﺗﺻـ ّـد ﻟﻬــذا اﻟﺗﺣـ ّـد  ،أطﻠﻘــت ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﺗﻌــﺎون اﻻﻗﺗﺻــﺎد واﻟﺗﻧﻣ ــﺔ ) (OECDﻣ ــﺎدرة اﻟﻧــوع اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻋــﺎم ّ ،2010
اﻟﺗوﺻ ﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋــﺎم  2013ﺷــﺄن اﻟﻣﺳــﺎواة ﺑــﯾن اﻟﺟﻧﺳــﯾن ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠـ م واﻟﺗوظﯾــﻒ ٕواﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻣﺷــروﻋﺎتٕ .واﺿــﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻘد دﻋﺎ اﻟﻣﻧﺗد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻧﻣ ﺔ  -اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺎﻟﻘ ــﺎدة اﻟﻧﺳــﺎﺋ ﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣ ــﺎة اﻟﻌﺎﻣــﺔ  -واﻟﺗﻘر ــر

اﻟﺻــﺎدر ﻋــن اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻌﻧ ـوان" :اﻟﻣ ـرأة واﻟﺣ وﻣــﺔ ووﺿــﻊ اﻟﺳ ﺎﺳــﺎت ﻓــﻲ دول ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﺗﻌــﺎون اﻻﻗﺗﺻــﺎد واﻟﺗﻧﻣ ــﺔ ):(OECD

ﺗﻌز ــز اﻟﺗﻧــوع ﻟﺗﺣﻘﯾـ اﻟﻧﻣــو اﻟﺷــﺎﻣﻞ"؛ ":Women, Government and Policy Making in OECD Countries

 "Fostering Diversity for Inclusive Growthﻓــﻲ ﻋــﺎم  2014إﻟــﻰ وﺿــﻊ ﻣ ــﺎدئ ﺗوﺟﯾﻬ ــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺎواة ﺑــﯾن اﻟﺟﻧﺳــﯾن ﻓــﻲ

ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻟﺗﻌز ــز اﻟﻣﺳــﺎواة ﺑــﯾن اﻟﺟﻧﺳــﯾن ،وﺗﻣ ــﯾن ﺗﻧــوع اﻟﻧــوع اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ
اﻟﺣ ــﺎة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣــن ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﺑ ــﺔ اﻟﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ وﺟــود ﻣؤﺳﺳــﺎت ّ

ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟوﺿﻊ ﻣزد ﻣن اﻟﺳ ﺎﺳﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻷﻛﺛر ًا
ﺗﻣﯾز واﻟﺗﻲ ﺗراﻋﻲ اﻋﺗ ﺎرات اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.

ﻣــﺎ ﺗــم اﻋﺗ ــﺎر ﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻟﻣﺳــﺎواة ﺑــﯾن اﻟﺟﻧﺳــﯾن ﻣﺳــﺄﻟﺔ ذات أوﻟو ــﺔ وﻓًﻘــﺎ ﻟﻣ ــﺎدرة اﻟﺷــرق اﻷوﺳــط وﺷــﻣﺎل أﻓرﻘ ــﺎ ﺷــﺄن اﻟﺣو ﻣــﺔ

واﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﺗﻧﻣ ــﺔ ) ،(MENA Initiative on Governance and Investment for Developmentاﻟﺗــﻲ ﺗﻌــد ﺟــزًءا ﻣــن
أﻧﺷــطﺔ ﺑرﻧــﺎﻣﺟﻲ اﻟﺣو ﻣــﺔ واﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺷــرق اﻷوﺳــط وﺷــﻣﺎل أﻓرﻘ ــﺎ ،اﻟﺻــﺎدرن ﻋــن ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﺗﻌــﺎون اﻻﻗﺗﺻــﺎد

واﻟﺗﻧﻣ ــﺔ ،واﻟﻠ ــذﯾن ﺗرﺗﻛ ــز ﻋﻠﯾﻬﻣ ــﺎ ﻫ ــذﻩ اﻟﻣ ــﺎدرة .وﻟﻘ ــد أﻧﺷ ــﺄ ﻫ ــذان اﻟﺑرﻧﺎﻣﺟ ــﺎن ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗـ ـواﻟﻲ ﻓر ـ ـ اﻟﺗر ﯾ ــز اﻟﻣﻌﻧ ــﻲ ﻣﻧظ ــور اﻟﻧ ــوع
ﺿــﺎ ﺎﺳــم "اﺋــﺗﻼف اﻟﻣـرأة ﻓــﻲ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺣ ــوﻣﻲ" ،و"ﻣﻧﺗــد
اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ) (Gender Focus Groupﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،2009اﻟﻣﻌــروف أ ً
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اﻟﻣـرأة ﻟﻸﻋﻣــﺎل اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ ) (WBFاﻟﺗــﺎ ﻊ ﻟﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﺗﻌــﺎون اﻻﻗﺗﺻــﺎد واﻟﺗﻧﻣ ــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺷــرق اﻷوﺳــط وﺷــﻣﺎل أﻓرﻘ ــﺎ" .وﻟﻘــد ﺷــﻬد
وﺿﻊ اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﻘ ﺎ ﺗطّورات ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﻘود اﻟﺳﺎ ﻘﺔ .إذ ﻟــوﺣظ ﻓــﻲ ﻌــض اﻟﻘطﺎﻋــﺎت ،ﻣﺛــﻞ

ﺗﻘد ًﻣﺎ
ﻣﺣدودا ،ﻣﺛﻞ ﻗطﺎع ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة .وﺗﻌد اﻟﻣرأة اﻟﻣورد اﻟـرﺋ س ﻏﯾــر
اﺿﺣﺎ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺷﻬدت ﻗطﺎﻋﺎت أﺧر ّ
اﻟﺗﻌﻠ م واﻟﺗوظﯾﻒّ ،
ً
ﺗﻘد ًﻣﺎ و ً

اﻟﻣﺳــﺗﻐﻞ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺷــرق اﻷوﺳــط وﺷــﻣﺎل أﻓرﻘ ــﺎ ﻓــﻲ ﺳــﺑﯾﻞ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـ ﻧﻣــو أﻗــو وأﻛﺛــر ﺷــﻣوﻻً .وﻟــذﻟك ﺳ ﺻ ـ ﺢ ﺗﻌظ ـ م
إﻣ ﺎﻧﺎت اﻟﻣرأة وﺗﻣ ﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺣ ﺎة اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣـٍـد ﺳـواء ،ﺿــرورة أﺳﺎﺳـ ﺔ ﺎﻟﻧﺳـ ﺔ ﻟـدول اﻟﺷــرق اﻷوﺳــط وﺷــﻣﺎل
أﻓرﻘ ﺎ ،وذﻟك ﻟرﻓــﻊ ﻣﺳــﺗو اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـ ﺔ ،ووﺿــﻊ ﺳ ﺎﺳــﺎت وﻗـواﻧﯾن أﻓﺿــﻞ وأﻛﺛــر ﺷــﻣوﻻً ﻣــن أﺟــﻞ ﺣ ــﺎة أﻓﺿــﻞ .وذﻟــك ﻓﺿـﻼً ﻋــن اﻷﻫﻣ ــﺔ
اﻟﺣﯾو ــﺔ ﻟﺗﻛــﺎﻓؤ إﻣ ﺎﻧ ــﺔ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــرص ﻓــﻲ اﻟﺣ ــﺎة اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ ﻟﺗﻛــو ن ﻣﺟﺗﻣــﻊ أﻛﺛــر إﻧﺻــﺎًﻓﺎ ،وﺗﻌز ــز اﺣﺗ ـرام ﺣﻘــوق

اﻹﻧﺳﺎن ،ووﺿﻊ ﺳ ﺎﺳــﺎت أﺷــﻣﻞ وأﻛﺛــر وﻋًــﺎ .وﻟﻘــد أُﻋﯾــد ﺗﺄﻛﯾــد ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻓــﻲ اﻻﺟﺗﻣــﺎع اﻟــوزار ﻟﻣﺟﻠــس ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﺗﻌــﺎون اﻻﻗﺗﺻـﺎد
واﻟﺗﻧﻣ ﺔ ﻟﻌﺎم  ،2014واﻟذ ُﻋِﻘد ﺷﺄن "اﻷﻧظﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﻣرﻧﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  -ﺗﻣ ﯾن اﻷﻓراد ﻟﻔرص اﻟﻌﻣﻞ واﻟﻧﻣــو" ،وﺷـّـدد
ﻧﺳﺎء ﻣن أﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾ اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺎﻣﻞ.
ﻫذا اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠﻰ أﻫﻣ ﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أوﺟﻪ اﻧﻌدام اﻟﻣﺳﺎواة وﺗﻣ ﯾن اﻷﻓراد ﺳواء أﻛﺎﻧوا رﺟﺎﻻً أم َ
ﻘدم ﻫذا اﻟﺗﻘرر ﺗﺣﻠ ﻼً ﻗﺎﻧوﻧًﺎ وﺳ ﺎﺳًﺎ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺣ ــﺎة اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺷــرق اﻷوﺳــط وﺷــﻣﺎل أﻓرﻘ ــﺎ ،وذﻟــك

اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗ ﺎﺳ ﺔ دوﻟ ﺔ ،ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك "اﺗﻔﺎﻗ ﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣ ﻊ أﺷ ﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿد اﻟﻣرأة )ﺳــﯾداو("؛ و"ﺗوﺻـ ﺔ ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﺗﻌــﺎون
ً
اﻻﻗﺗﺻ ــﺎد واﻟﺗﻧﻣ ــﺔ ﺷ ــﺄن اﻟﻣﺳ ــﺎواة ﺑ ــﯾن اﻟﺟﻧﺳ ــﯾن ﻓ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ـ

ﻣﺟ ــﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠـ ـ م واﻟﺗوظﯾ ــﻒ ٕواﻗﺎﻣ ــﺔ اﻟﻣﺷ ــروﻋﺎت" ،إﺿ ــﺎﻓﺔ إﻟ ــﻰ ﻣﻌ ــﺎﯾﯾر

ﺿــﺎ إﻟــﻰ ﺗﺣدﯾــد اﻟــدواﻓﻊ اﻟرﺋ ﺳــﺔ ﻟﻺﺻــﻼﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ واﻟﻣؤﺳﺳـ ﺔ واﻟﺗــداﺑﯾر
اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻟﺻــﺎدرة ﻋــن اﻟﻣﻧظﻣــﺔ .و ﻬــدف اﻟﺗﻘر ــر أ ً
اﻟﺳ ﺎﺳــﺎت ُ

ـدر أﻛﺑــر ﻣــن اﻟﻣﺳــﺎواة ﺑــﯾن اﻟرﺟــﺎل واﻟﻧﺳــﺎء ،ﻓﺿـﻼً ﻋﻣــﺎ ﻘدﻣــﻪ اﻟﺗﻘر ــر ﻣــن ﺗوﺻـ ﺎت ﻋﻣﻠ ــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ـ ﻣﺑــدأ
اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣّﻘـ ﻗـ ًا
اﻟﺳ ﺎﺳـ ﺔ ّ
اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن وﺗرﺳــﯾﺧﻪ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ،ﻣــﻊ ذ ــر أﻣﺛﻠــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻟﺟﯾــدة اﻟﻣﺳــﺗوﺣﺎة ﻣــن دول اﻟﺷــرق اﻷوﺳــط وﺷــﻣﺎل أﻓرﻘ ــﺎ،

ن
ﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗ ﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن
واﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎو اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻧﻣ ﺔ .وﻓﻲ ﺣﯾن ُﯾﻠﻘﻲ اﻟﺗﻘرر ً
اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺣددة ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﻘ ﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻘد م ﺗﻘﯾ م ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠوﺿﻊ ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻟﺑﻠدان ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
ﺷــﯾر ﻫــذا اﻟﺗﻘر ــر إﻟــﻰ ﺿــرورة اﺗﺧــﺎذ إﺟ ـراءات ﻋﻠــﻰ ﺛﻼﺛــﺔ ﻣﺳــﺗو ﺎت ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺷــرق اﻷوﺳــط وﺷــﻣﺎل أﻓرﻘ ــﺎ ﻟﺳــد

ﻓﺟ ـوات اﻟﻣﺷــﺎر ﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣ ــﺎة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،وﺗﺣدﯾـ ًـدا ﻣــن ﺧــﻼل إﻟﻐــﺎء اﻷﺣ ــﺎم اﻟﺗﻣﯾﯾز ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘ ـواﻧﯾن واﻟﺳ ﺎﺳــﺎت اﻟوطﻧ ــﺔ ،واﻋﺗﻣــﺎد

اﻟﺳ ﺎﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻬــدف إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾ ـ ﺗﻛــﺎﻓؤ اﻟﻔــرص ﻓــﻲ اﻟﺣ ــﺎة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،وﺗﻌﻣ ـ م ﻣﻧظــور اﻟﻧــوع اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ وﺿــﻊ

طــر اﻟﻣؤﺳﺳـ ﺔ اﻟﻣﺗﯾﻧــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻹﺟـراءات ﻔﻌﺎﻟ ــﺔ.
اﻟﺳ ﺎﺳﺎت ودورة اﻟﻣﯾزاﻧ ﺔ .و ﺟب دﻋم ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻣن ﺧــﻼل اﻷُ ُ
وﻟﻛــن اﻷﻫــم ﻣــن ــﻞ ذﻟــك ﻫــو أن ﻫــذا اﻟﺗﻘر ــر ﯾﺑــرز اﻟﺣﻘ ﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣﻔﺎدﻫــﺎ أن اﻟﺣـواﺟز اﻟﻣﺗ ﻘ ــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ

ﺎﻟﺣ ﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ؛ ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة وﺣرﺔ اﻟﺗﻧّﻘﻞ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻌﻧﻒ اﻟﻘــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻧــوع اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ
ﺗﺣول دون ﺗﺣرر إﻣ ﺎﻧﺎت اﻟﻣرأة ﺎﻣﻠ ًﺔ ﻓﻲ اﻟﺣ ﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻻ ﺗزال ﺗﺷ ّ ﻞ ﻋواﺋ رﺋ ﺳﺔ ُ

ﻌﻣﻞ ﻫذا اﻟﺗﻘرر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣ ﺎدرة اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ أطﻠﻘﺗﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻧﻣ ــﺔ.

ﻣــﺎ إﻧــﻪ ﯾــدﻋم ﺟــدول أﻋﻣــﺎل اﻟﻧﻣــو اﻟﺷــﺎﻣﻞ ﻟﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﺗﻌــﺎون اﻻﻗﺗﺻــﺎد واﻟﺗﻧﻣ ــﺔ واﺳــﺗراﺗﯾﺟ ﺎت اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣ ــﺔ واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟدوﻟ ــﺔ ،وذﻟــك

ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻌز ــز اﻟﺣـوار اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ﺣــول دور اﻟﻣـرأة ﻓــﻲ اﻟﺣ ــﺎة اﻟﻌﺎﻣــﺔ .ﻋــﻼوةً ﻋﻠــﻰ ذﻟــكُ ،ﯾﺑــرز اﻟﺗﻘر ــر اﻟﺗـزام ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﺗﻌــﺎون اﻻﻗﺗﺻــﺎد
واﻟﺗﻧﻣ ــﺔ ﺑﺗرﺳــﯾﺦ ﻣﺑــدأ اﻟﻣﺳــﺎواة ﺑــﯾن اﻟﺟﻧﺳــﯾن ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺷــرق اﻷوﺳــط وﺷــﻣﺎل أﻓرﻘ ــﺎ ﻟــدﻋم اﻟﺟﻬــود اﻟﺗــﻲ ﺗﺑــذﻟﻬﺎ اﻟﺑﻠــدان ﻟﺗﻌز ــز اﻟﻧﻣــو

اﻟﺷﺎﻣﻞ واﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﺔ اﻟوطﻧ ﺔ .ﻣﺎ إﻧﻪ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣــﻊ ﻋﻣﻠ ــﺔ ــﯾن ،اﻟﺗــﻲ أطﻠﻘﺗﻬــﺎ اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،1995واﻟﺗــﻲ ﻣــن اﻟﻣﻘــرر أن ﺗﺣﺗﻔــﻞ
اﻟﻣﻘﺑــﻞ .وأﺧﯾـًـرا ،ﯾﻬــدف اﻟﺗﻘر ــر إﻟــﻰ دﻋــم ﺗﻧﻔﯾــذ ﺧطــﺔ اﻟﻌﻣــﻞ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻣــؤﺗﻣر ــﯾن ﻟﻠﻣـرأة ﻟﻣــﺎ ﻌــد اﻟــذ ر
ﺎﻟذ ر اﻟﻌﺷرن ﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎم ُ

اﻟﻌﺷرن ﺗﺣت رﻋﺎ ﺔ ﻫﯾﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺑراز اﻹﻧﺟﺎزات اﻷﺳﺎﺳ ﺔ واﻟﺗﺣد ﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﺑﺗﻣ ــﯾن اﻟﻣـرأة ،وﺗﻌز ــز
اﻟﺣوار ﺣول اﻟﺳ ﺎﺳﺎت اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺣ ﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﻘ ﺎ.
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دور اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌر ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ
)ﻓﻲ ﺿوء ﺗﺟﺎرب دوﻟ ﺔ راﺋدة(
ﺗﺄﻟﯾﻒ :أ.د .ﺷر ﻒ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ أﺣﻣد

اﻟﻧﺎﺷر :اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣ ﺔ اﻹدار ﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌر ﺔ )اﻟﻘﺎﻫـرة(2017 ،
ﺗﺑرز أﻫﻣ ﺔ دور اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ــﺎﻟوطن اﻟﻌر ــﻲ ﻓــﻲ ﻋــدم اﻗﺗﺻــﺎر دور اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت ﻋﻠــﻰ
اﻟﻘ ــﺎم ﺎﻟﻌﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗﻌﻠ ﻣ ــﺔ ﻓﺣﺳــبٕ ،واﻧﻣــﺎ ﻣﺗــد دورﻫــﺎ إﻟــﻰ اﻟ ﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻲ اﻟــذ ﺗﻧــﺗﺞ ﻋﻧــﻪ اﺑﺗﻛــﺎرات واﺧﺗ ارﻋــﺎت ،ﺗﻠــك اﻻﺑﺗﻛــﺎرات
واﻻﺧﺗراﻋﺎت ﯾﺗم اﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋن طر ﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗﺳو ﻘﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻣن ﺛم

ﺳــوف ﯾﻧﺷــﺄ ﺗﻌــﺎون ﺑــﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ وﻗطﺎﻋــﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،و ﺻ ـ ﺢ ﻫﻧــﺎك دور وﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻧﻣ ــﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ.
وﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﻧطﻠ ـ ﺣــرص ﻫــذا اﻟﻛﺗــﺎب ﻋﻠــﻰ دارﺳــﺔ اﻟﺗﺟــﺎرب اﻟ ارﺋــدة ﻣﺧﺗﻠــﻒ دول اﻟﻌــﺎﻟم ،و ﻔ ــﺔ اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــﺎ،
وﺗطﺑ ﻘﻬ ــﺎ ــﺎﻟوطن اﻟﻌر ــﻲ ،و ﺣﺗ ــو اﻟﻛﺗ ــﺎب ﻋﻠ ــﻰ ﺛﻼﺛ ــﺔ أﺑـ ـواب اﻷول ﻌﻧـ ـوان" :دور اﻟﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻧﻣ ـــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــﺎد ﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ" و ﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟ ﺎب إﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن اﻷول ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺎﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ وذﻟك ﻣن

ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻔﺻﻞ ﻣﻔﻬــوم اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ واﻟﻌﺎﺋــد ﻣــن
اﻟﺗﻌﻠ م اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻘﯾ م ﺗﻣو ﻠﻪ .أﻣﺎ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻧﺎول دور اﻟدوﻟﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣ ﺔ

اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎد ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ـ ــﺔ ،وﺳ ﺎﺳـ ــﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌـ ــﺔ واﻟﺷـ ــر ﺎت ﻓـ ــﻲ دﻋـ ــم ﻫـ ــذا اﻟـ ــدور ،وآﺛـ ــﺎر ذﻟـ ــك ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺗﻧﻣ ـ ــﺔ اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎد ﺔ

واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ.
اﻟ ﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﯾﺗﻧــﺎول " اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻌر ــﺔ ودورﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗﻧﻣ ــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ" و ﻧﻘﺳــم ﻫــذا اﻟ ــﺎب
إﻟﻰ ﺟزأﯾن ،ﯾ ﺣث اﻟﺟزء اﻷول اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌر ﺔ ،وذﻟك ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌر ــﺔ واﻟﻌــدد
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ﻋـرض ﺗـﺎب :اﻹﺻــﻼح اﻹدار اﻟﻣرﺟﻌ ﺔ اﻟﻧظرﺔ وﻗﺿﺎ ﺎ ﻣﻌﺎﺻرة

وﺣﺟــم اﻟطــﻼب ،وﺳ ﺎﺳــﺎت اﻟﻘﺑــول ﺎﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻌر ــﺔ ،و ﺗﻧــﺎول –أ ﺿــﺎ -اﻟﻣؤﺷ ـرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟــدول اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺗﻧﻣ ــﺔ
اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ واﻟﺗــﻲ ﻣﻧﻬــﺎ ﻣﻌــدﻻت اﻟ طﺎﻟــﺔ ،وﻣﻌــدﻻت اﻟﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟ ﺷــرﺔ ،وﻣﻌــدﻻت اﻻﺑﺗﻛــﺎر اﻟدوﻟ ــﺔ ،و ﻧــﺎﻗش اﻟﺟــزء

اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺷ ﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﺎﻟوطن اﻟﻌر ــﻲ واﻟﺗــﻲ ﻣﻧﻬــﺎ ﺿــﻌﻒ اﻹﻣ ﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺎد ــﺔ واﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ،وﻋــدم وﺟــود
ﺧطﺔ ورؤ ﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠ م اﻟﻌﺎﻟﻲ ،واﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺎﻟوطن اﻟﻌرﻲ.

اﻟ ﺎب اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﺳــﻠط اﻟﺿــوء ﻋﻠــﻰ" ﺗﺟــﺎرب اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت ﺑــدول اﻟﻌــﺎﻟم و ﻔ ــﺔ اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــﺎ" و ﺳــﺗﻌرض ﻫــذا

اﻟ ـ ــﺎب اﻟﺗﺟـ ــﺎرب اﻟ ارﺋـ ــدة ﻓـ ــﻲ دول اﻟﻌـ ــﺎﻟم و ﻔ ـ ــﺔ اﻻﺳـ ــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬـ ــﺎ ،وذﻟـ ــك ﻣـ ــن ﺧـ ــﻼل دور اﻟﺟﺎﻣﻌـ ــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻧﻣ ـ ــﺔ اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎد ﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ،ﺣﯾث ﯾﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟ ﺎب إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺻول ،اﻟﻔﺻﻞ اﻷول ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺗﺟــﺎرب اﻟ ارﺋــدة ﻟﻠﺟﺎﻣﻌــﺎت ﻓــﻲ اﻟوﻻ ــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة
و ﻌض اﻟدول اﻟراﺋدة ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟوﻻ ﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣر ﺔ و ﻌض اﻟدول اﻷورو ﺔ )اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،وﻓرﻧﺳﺎ(.

أﻣﺎ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓ ﺣﺗو ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟ ارﺋــدة ﻟﻠﺟﺎﻣﻌــﺎت ﺎﻟــدول اﻵﺳــﯾو ﺔ )اﻟ ﺎ ــﺎن – اﻟﻬﻧــد – اﻟﺻــﯾن( ،ﺣﯾــث ﯾﺗﻧــﺎول
اﻟﻔﺻﻼن دور اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟدول ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻔﺻــﻞ اﻷﺧﯾــر ﻓﯾﺗﻧــﺎول ﻔ ــﺔ اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن
ﺗﻠك اﻟﺗﺟﺎرب ٕواﻣ ﺎﻧ ﺔ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﺎﻟدول اﻟﻌر ﺔ.

374

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺞ  ،29ع  – 2د ﺳﻣﺑر ) ﺎﻧون أول( 2009

ﺑﺤﻮث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ

-199-

Arab Journal of Administration, Vol. 36, No. 2, December 2016

Microfinance and its Role in Women Empowerment*
Dr. Hala Helmy EL Hadidi
Associate Professor
Programme Director, Business Department
Faculty of Business Administration, Economics and Political Science
The British University in Egypt

Abstract
Microcredit has become one of the most important tools used to fight poverty and to
enhance families’ wellbeing. This research aims at testing the following hypothesis:
microcredit is positively linked to women’s socio-economic wellbeing in Cairo; it uses
primary source data and has a public policy orientation. The results confirmed what was
previously reported in the literature, namely the high correlation between microcredit and
children’s education, income and assets and disproved studies that found microcredit to
improve health and harmony in the family.
Key words: Microcredit; Women; Socio-economic wellbeing; Egypt

Introduction
The current Egyptian socio-economic context imposes lots of constraints on women’s
employment and can sometimes degrade their socio-economic status, obliging them to join
the labor market under very harsh conditions. On the other hand, different studies showed that
the implementation of structural adjustment policies have had negative impacts on women
and their wellbeing (Ritu, 2015; Elson, 2014; Doumato and Posusney, 2013). In this context,
microcredit is being proposed and used internationally as a tool to fight poverty. Women are
specifically targeted by some of these programs because some studies suggested that giving
women credit has a multiplier effect since women invest largely in their households.
This article aims first, at confirming or refuting a positive link between microcredit and
the socio-economic wellbeing of women in Cairo and second, to explore the context in which
microcredit programs function in Egypt and the way their performance can be improved.
Thus, given that very few if not all studies were previously carried out to measure the impact
of microcredit programs on beneficiaries in Egypt; the aim is to shed some light on the
following questions:
- What can be expected from the offer of microcredit on the welfare of recipients?
- Under what conditions would such an offer be more beneficial?
The research hypothesis formulated is that microcredit is positively linked to the socioeconomic wellbeing of women in Cairo in terms of: income, possession of assets, children’s
schooling, health and harmony in the family. The methodology used was mainly quantitative,
using correlation and regression analyses of cross-sectional data. Interview questions were
included in order to reflect the details concerning the satisfaction of women vis a vis the
* This article was submitted in May 2016, and accepted for publishing in August 2016.
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microcredit program. Interviews were also made with the microcredit program directors and
microcredit specialists in Egypt in order to deepen, give a qualitative dimension to the analysis
and help in the interpretation of the results, thus answering the second question pertaining to the
functioning of microcredit programs and leading to policy recommendations. In most studies,
recommendations are presented without trying to further investigate the actual usefulness and
efficiency of the offer of microcredit. Therefore, the relevance of this research is first of a
scientific nature as it tries to confirm or refute the utility of a tool that has been largely discussed
in studies as efficient for poverty reduction and empowerment. Secondly, it is relevant for the
intervention and decision making by presenting policy recommendations and implications.

Literature Review
Microcredit or more generally micro financing is a term that indicates “the offer of
financial services to customers with low income levels” (Nader, 2008). Thus, micro financing
targets people with very low income and having no access to the formal lending system.
Different theories showed the importance of microcredit as a tool to boost economic
growth, to counteract the effects of economic instability and to empower women. In fact,
when women, who would otherwise stay at home and dedicate their time to reproductive
tasks, integrate the labor market; new opportunities emerge to them. Microcredit is
specifically important for women because they often lack the necessary collaterals and preconditions to obtain a credit from a formal lending institution. On the other hand, microcredit
programs are increasingly targeting women due to the following reasons: first, a costefficiency rationale since women’s repayment rates are much higher than men, second, an
equity reason because women have less access to productive employment in the developing
countries and third, because women invest largely in their children and households,
engendering a multiplier effect that improves the effectiveness of the credit funds. The offer
of microcredit is supported by different developmental schools and groups of experts, each
according to their ideology. First, the defenders of ‘development serving people’ argue that
microcredit puts people in the heart of the process of development and policies elaboration.
Second, the women’s rights defenders believe that microcredit empowers women since it
promotes development while focusing on eliminating gender differences. Third, the poverty
reduction approach encourages the offer of microcredit because it empowers the poor, make
them economically independent and less vulnerable when facing economic crises. Finally, the
offer of microcredit is supported by the economic growth experts because it promotes the
development of the least advantaged and developed regions, promoting growth over the long
term. Furthermore, the ‘added worker effect’ theory shows that during economic recessions
and in the context of an increase in unemployment, when the main bread earner of a family is
unemployed or a deterioration in the household’s income occurs, another member of the
household seeks employment in order to compensate for the decline in the total welfare. This
theory gains more importance in the context of the absence of adequate social security
schemes (Cerrutti, 2013). The theory of the ‘The possession of economic resources index’
explains that adapting to economic changes and crises requires a minimal possession of
resources that would be redirected according to the new economic trends. But women in
developing countries are rarely owners of significant economic resources, which make them
very vulnerable when facing economic crises. In fact, studies show that for the poor, the lack
of financial resources is a big constraint to undertaking economic activities. In this context,
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the offer of microcredit is a tool used in developing countries to combat poverty on one hand
and to correct market failures on another hand. A study argues that in the case of very poor
households where savings are very costly because of low total income and where
consumption is minimal allowing basic survival needs, microcredit plays a very important
role in enhancing the household’s wellbeing (Sinha, 2010). The concept of empowerment is
also central in the rationale of the offer of microcredit to women. It reflects the capacity of
women to undertake new economic activities.
From the perspective of ‘poverty combat’, this term is defined as the process of giving
more power to the poor without any considerations of age, sex, religion or ethnicity in order
to benefit from the fruits of development and to actively take part of the decision-making
process in order to challenge the structures that exclude them from that process.
As for the strategies used to offer microcredit, according to El Solh C., socio-economist
at the United Nations (1999), two microcredit strategies exist to answer the needs of two
different targeted groups. The “protectionist” or “survival” strategy aims the very poor
recipients to whom survival is the main concern. In this case, low amounts of credit are
offered, allowing them to answer very urgent and basic needs of consumption through very
modest economic activities. The “promotional” approach is when the amount of credit is
higher and targets less poor recipients permitting substantial investment in income generating
activities. This differentiation is very important in analyzing the outcomes of a microcredit
program, as we will see in the discussion of our results.
There are two different approaches in measuring the impact of the microcredit offering:
The “Institutionist” approach highlights the practical/institutional aspects of the offer, namely
the financial sustainability and outreach of microcredit programs. The “Welfarist” approach
on the other hand focuses on improvements realized by microcredit on the recipients’
wellbeing (Chaves and Gonzalez-Vega, 2010; Buckley, 2014). The first approach is used to
financially justify the use of the resources dedicated to the microcredit programs while the
second one is more appealing to donors and researchers. The “welfarist” approach is the one
that will conceptually guide our own research work. Furthermore, two different approaches
exist to make the link between microcredit and women’s empowerment: the minimalist
approach suggest that microcredit empowers women by positively increasing their economic
independence and making them more capable of responding to their households’ needs
(Hashemi et al., 2013). A wider approach considers that besides the economic empowerment,
microcredit has also a positive impact on women’s self-esteem, political participation, etc. (El
Solh, 1999). Although the minimalist approach supports the formulation of our hypotheses,
the wider one helps in the discussion of the results and explains the answers given by women.
Finally, it should be specified that in the case of Egypt, the offer of microcredit falls
under a context where two ideologies clash: The first, the “gender” ideology, have always
managed the relations between men and women. It confirms the place of the man in the
society as the bread winner, and provider of the financial safety of the family, while a woman
is confined to reproductive roles at the house, as wife and mother. The balance of power
inside the household is always in favor of the man who holds the decision-making power. The
second one, the “labor” ideology is recent and entails that the employment of women is a need
for the survival of their household. The new ideology is reinforced in the case of very
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disadvantaged households and those where families depend on the woman as the principal
bread winner, a situation according to statistics, affecting 25% of Egypt’s households
(Kabeer, 2016). The pressure put by economic conditions has led to the preponderance of the
“labor” ideology over the traditional “gender” ideology. Even more, today some people tend
to say that women work does not contradict the traditional ideology as it is a prolongation of
their role as mothers providing the basic needs of their families.

Choice of Variables of the Study
Our research represents a summative evaluation, more specifically; a socio-economic
impact analysis. Khander (1998) shows that in spite of the importance of the evaluation of
microcredit programs in term of their financial sustainability and outreach, such criteria do not
necessarily reflect the real impact on the society and the beneficiaries. Consequently, our
research as well as the choice of the variables falls under the previously mentioned welfarist
approach in measuring the impact of the microcredit. The variables were chosen to represent the
socio-economic wellbeing of women. These variables are: the income, the possession of assets,
the schooling of the girls, the schooling of the boys, the perception of health and the perception
of the harmony in the family. These variables were chosen for the following reasons:

Income
All the studies undertaken in the various countries showed that obtaining a microcredit
would increase the income of the recipients while enabling them to widen their activity and to
increase the quantity of the goods they sell (Nelson et al., 1996; Johnson and Rogaly, 2010;
Creevey, 2013). This effect is particularly important in Egypt in the context of the
feminization of poverty. As mentioned earlier, more than 25% of the households depend
today on the woman as the principal source of income.

Assets
Guided by the literature, the possession of assets was retained as a second variable because this
variable reflects the sustainability of the effect of microcredit (Nelson et al., 1996; Creevey, 2013;
Sinha, 2010). An increase in the income would not have a sustainable impact on women unless the
assets they possess increase to allow them a higher level and a more autonomous investment.
Women should one day stop depending on the microcredit when enough capital has been
accumulated, the credit being consequently used for ends of production and not of consumption.

Schooling of Children
The schooling of children is one of the most important variables to measure (Hashemi et
al., 2013; Sinha, 2010). Indeed this variable reflects the greatest effect of the microcredit, that
of the multiplier effect, when the impacts of a simple credit is extended over several
generations. This is particularly interesting in the case of Egypt since the fight against
illiteracy has had priority on the government agenda for several years now. Governmental
campaigns and programs are set up to encourage families to send their children to school. If
the offer of microcredit impacts the schooling of the children of the recipients, the
governmental resources and efforts could be redirected towards other objectives. Moreover,
the schooling of girls is especially important in the case of Egypt where boys always come
first. Many efforts are devoted to the achievement of a greater equity in this field.
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Health
Health, or as we call it perception of health (since it is auto-evaluated by microcredit
beneficiaries on a scale from 1 to 9) is chosen because health problems are important in
Egypt and threaten people’s productivity. The development of the third world countries is
partly a result of health improvements. Microcredit would make it possible to women to
have better treatments and more medical consultations (Amin et al., 2001). This is more
important in the Egyptian context since the Egyptian social security and insurance systems
are not very efficient.

Harmony in the Family
Finally, the perception of harmony in the family (auto-evaluated by participants) is
chosen as the fifth variable of the study. By harmony in the family we mean the extent to
which all members of the family are living peacefully without facing problems, quarrels or
stressful events. Although it is not largely studied in the literature, we assume that this
harmony is influenced positively by the microcredit if it could decrease the household
difficulties by improving the economic status of the family. Microcredit could also have a
negative impact on family harmony if it is perceived as disputing the primarily reproductive
role of women.

Methodology
Program Presentation
It is interesting to first give a brief description of the program chosen for the completion
of this research, since this is one of the most active and well established ones in Cairo. The
program “El Tadamun” (solidarity) specializes in the offer of microcredit only, based on a
minimalist approach of the offer. More than 90% of the program’s beneficiaries work in the
informal sector. The credit is granted according to the “group lending” mechanism. Each
group comprises 5–15 participants, receiving the same amount of credit. When the research
was undertaken, the number of the program participants was 7500 people and the program
had a portfolio of 3.8 million Egyptian pounds (EGP).
The amount of the credit granted (at the first level of the program) was 500 EGP each 6
months; a partial refunding was carried out each 2 weeks, accompanied by an annual interest
rate of 27%.

Sampling
Since the study aimed at verifying the link between microcredit and the socio economic wellbeing of beneficiaries, the unit of analysis was the woman benefiting from
a microcredit. In a world of abundant resources, a larger sample would have been
selected. However, since the resources for the completion of this research, time and
financial ones, were limited, the sample counted 100 women, clients of the above
mentioned microcredit program. To study the effects of a policy or program and to link
the observed changes to that program, most reviewed studies use what statisticians call a
treatment group, in this case, women benefiting form the microcredit and a control
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group, women who do not benefit from the microcredit but who are otherwise similar to
the members of the treatment group. Since finding women in the society with these
similarities is difficult, our sample was divided equally in two groups:
- The experimental or treatment group: containing 50 women benefiting from the
microcredit for at least 3 years to make sure that it had the time to have impact on
their lives (if any).
- The comparison group: containing 50 women that have just joined the program in
order to make sure that they have the requested similarities with the treatment group
without being impacted by the microcredit yet.
Because the treatment and control group would differ (ideally) only by the fact that one
group received the credit and the other did not, any observed differences could then, with
some justifications, be largely attributed to the microcredit program. Few studies would
compare the wellbeing of beneficiaries before receiving the microcredit and few years after
receiving it, but we think that this approach is applicable only in a stationary environment
since in reality, economic conditions are constantly changing and therefore, any observed
changes in their wellbeing could be driven by changes in the economic environment rather
than by microcredit. The recruitment of participants was made through the program officers
using the program database of 7500 clients. The search and recruitment was operated by the
program officers for confidentiality reasons. Also, five key microcredit experts were
selected: two university professors and three microcredit officers, with whom interviews
were performed.

Data Collection
Data was collected by the following means:
- Consultation of the program documents and registries to gather information about
participation rules, mechanisms and functioning.
- One to one (personal) interviews with participants using open ended and closed
ended questions. The questions were pre-tested to ensure their clarity and
understandability by the participants who came from marginal classes and had
different literacy levels.
- Meetings with key experts of the microcredit field, namely university professors
who undertook academic research in that subject, and microcredit officers.
Research limitations include the fact that, some women were reluctant to answer some
of the questions concerning their income and education levels. A good explanation of the
research purpose made them more willing to cooperate.
Furthermore, if women thought that giving positive feedback about the program would
increase their chances of getting more credit, the research would be biased. To avoid this, a
detailed presentation of the researcher and the nature of the research helped making things
clear and minimized such a risk. Finally, the abandon rate of the credit program would have
represented a limitation of the research since it would have resulted in a difference between
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the profiles of the two groups and made them unfit for comparison. However, the fact that
this rate was very low made this risk irrelevant.

Analysis
Most of the reviewed studies that aimed at testing the impact of microcredit on the
socio-economic wellbeing of the beneficiaries used quantitative methods in the form of
correlation and regression analyses where the indicators of wellbeing represented the
dependant variables. Therefore, in our research, correlation was performed in order to test
the existence of associations between the microcredit and our chosen dependent variables
and indicate the possible effect sizes. Then, regressions were performed in order to test the
causality and significance of such associations. It is worth noting that because our sample is
relatively small, generalization should be avoided. However, given that very few if not at all
studies were previously done to measure the impact of microcredit programs on
beneficiaries; our hope was to shed some light on the following questions:
- What can be expected from the offer of microcredit on the welfare of recipients?
- Under what conditions would such an offer be more beneficial?
In order to answer these questions, on the one hand, beneficiaries were asked a wide
range of questions like: the reason why they asked for the microcredit, in which sector of
activity they are operating, how much money they make out of their activity, whether they
have another source of income or not in order to separate it from the one they get from
microcredit related activities. They were asked about the assets they possess and the way
they use the money they earn, i.e., whether for investment/buying new assets or for
consumption expenditures. They were required to specify how many of their children were
getting education (segregated by gender) and why some did not. They were also asked about
their health problems, and were asked to rate their health status, if they were getting any
treatments and how they were financing such treatments in order to help understand whether
microcredit was making their health any better or not. Also questions related to stability in
family relations with husband and sons were addressed, ranking this “stability or absence of
problems”, and whether the microcredit they were getting was helping in making the
relations inside their families more stable and harmonious or not. They were finally asked to
add any comments they wanted to make about the abovementioned issues or any other
microcredit related issue.
On the other hand, microcredit experts were asked to give their assessment of the
efficiency of microcredit programs in Egypt in terms of outreach, planning and functioning
and impact on both beneficiaries as well as on the economy.
The regression equations were formulated as follows:
- Income = A1+B1micro + C1age+D1education + F1marital status + G1number of
children +D
- Assets = A2+B2micro + C2age+D2education + F2marital status + G2number of
children +D
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- Schooling of girls = A3+B3micro + C3age+D3education + F3marital status
G3number of children +D
- Schooling of boys = A4+B4micro + C4age+D4education + F4marital status
G4number of children +D
- Perception of health = A5+B5micro + C5age+D5education + F5marital status
G5number of children+D
- Perception of the harmony in family = A6+B6micro + C6age+D6education
F6marital status + G6number of children +D6

+
+
+
+

Where the independent variable was the use of microcredit, recent and since 3 years.
The selected control variables were age, education, marital status and number of children.

Analysis, Results and Hypothesis Validation
As tables 1–3 show, that the microcredit is positively correlated to the income (r=
0.738), positively correlated to the assets (r= 0.266), positively correlated to the schooling
of girls (r= 0.381) and positively correlated to the schooling of boys (r= 0.406). However,
correlation is not statistically significant between microcredit and the perception of health
and the perception of the harmony in the family. These results are also confirmed by the
regression coefficients. We find that in the “Income” equation the income of the beneficiary
tends to increase on average by 153.505 Egyptian pounds per month when obtaining a
microcredit. In fact, the average of women’s income who did not receive a microcredit was
300 EGP. An increase of 153.5 represents more than a 50% increase and shows that
microcredit has a very important economic effect on the women receiving the credit. In the
“Assets” equation, the fact of obtaining a credit is associated with an average increase of
assets of 363.788 Egyptian pounds compared to those who do not benefit from a
microcredit. In the “schooling of girls” equation, the schooling of the girls is associated with
an average increase of 28% in the number of girls going to school in each household when
obtaining a microcredit. In the same way, in the “schooling of boys” equation, their
schooling is associated with an average increase of 30% in each household when obtaining a
microcredit. Concerning the “perception of health” equation, we find that the microcredit
coefficient is not significant, suggesting the absence of a link between the two variables. As
for the “perception of the harmony in the family” equation, the microcredit coefficient is not
statistically significant, suggesting the absence of a significant link between the harmony in
the family and the fact of obtaining a microcredit.
Aside from whether or not did the microcredit had an impact on the beneficiaries
wellbeing, it is important to know how much of a difference did the intervention possibly
make in these women’s lives. If we use the Cohen’s benchmark for the economics field to
interpret r as an effect size estimate, we find that the effect of microcredit on income is a
very large one while its effect on the schooling of girls, boys and possession of assets is
medium. If we attempt to characterize the strength of this measure of effect size using the
proportion of variance explained by squaring the correlation coefficients in order to try to
estimate the relationship in the context of the total variance we find for example that
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microcredit accounts for almost 55% of the variance on income. A deeper look at the
economic and social significance of these results is presented as follows.
Table 1: Correlation Results
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.017
-.097
.209
.187
100

.122
.012
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.148
.577
100

1
.381
.406
.022
.000
100

.381
1
.163
.154
-.098
84

.406
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1
.065
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90

.022
.154
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1
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100

Marital Status

.266
.213
.227
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.738
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.372
.050
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100

Schooling of Boys

.171
-.059
.018
-.239
.067
100

Schooling of Girls

.000
-.020
-.043
-.307
-.366
100

Credit
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1
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1
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Perception of the
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Family

Income

.471
1
.231
.250
-.296
.029

Health
Perception

Number of Children

1
.471
.013
-.010
-.394
-.147

assets

Age
Age
Number of Children
Income
Assets
Health Perception
Perception of the
Harmony in the Family
Credit
Schooling of Girls
Schooling of Boys
Education
Marital Status
Sample

.000
.098
-.135
-.153
1
100

Table 2: Regression Results
`

Income

0.036
(0.024)
Micro Credit
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(10.307)
Education
19.707
Coefficient
(0.486)
Marital Status
30.812
Coefficient
(0.969)
Number of Children
9.585
Coefficient
(1.374)
153.078
Constant
(2.680)
2
Adjusted R
0.542
Standard Error
120.27249
F score
24.387
F probability
0.000
Age Coefficient

Assets
-2.901
(-.296)
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(1.347)
271.136
(1.313)
99.011
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1049.207
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Health
Perception of the
Schooling Schooling
Percepti
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on
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(1.199)
-0.094
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1.14764
0.3416
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Table 3: Hypothesis Validation
Variable
Income
Assets
Schooling of Girls
Schooling of Boys
Health Perception
Perception of the
Harmony in the Family

Correlation with
Microcredit
.738
.266
.381
.406
-.032
.122

Regression Coefficient of
Microcredit in the Equation
253.504 t value (10.307)
363.788 t value (2.279)
0.284 t value (3.679)
0.306t value (4.163)
-.016t value(-.069)
.377t value(1.608)

Validation of the
Hypothesis
Confirmed
Confirmed
Confirmed
Confirmed
Refuted
Refuted

The results are in fact extremely interesting and conclusive, which can be explained in
the light of the socio-economic context in which the microcredit is offered as well as that in
which the women benefiting from the microcredit live and use it. We will attempt to
interpret and show the implications of the results. Furthermore, the outcome of the experts’
interviews are presented, the whole leading to policy recommendations in Section 7.

Women’s Wellbeing
1- Income. Positive association with microcredit: hypothesis confirmed and in line
with the literature. This effect is extremely important and leads to economic
empowerment of the credit takers vis a vis their suppliers.
In fact, before obtaining the loan, women were forced to accept their suppliers’ terms,
among which sub standard products, since they would delay payment till after selling. One
woman revealed during the interviews:
“My supplier was very mean, as I did not have enough liquidity; he gave me only the
goods remaining at the end of the day. These were very bad and sometimes even damaged. I
could not select the good vegetables I want or even try not to take the rotten ones because
then he would give me nothing. It was a ‘take it or leave it’ deal. Thus, I always had a part
of the vegetables unsold while I was to pay him for the totality of what he provided me
with. I always had losses to undergo. Today I am not facing anymore this blackmail; I have
the faculty to choose what I want!” After obtaining the microcredit, they would be able to
pay suppliers on the spot and hence refuse harsh conditions. The Vicious circle is thus
broken with their ability to take their own decisions that would positively enhance their
profit and business. The women could also, before, borrow money from their family or their
friends and neighbors to finance their purchases of goods. They underwent in this case the
humiliation and the feeling of deterioration of their social status. In fact one woman told us
during the interviews: “My parents-in-law called me worthless and obliged me to make
them housework because they lent me the money I needed for the purchase of the goods. Of
course I refunded them, but this kind of humiliation was like the price to be paid, the
interest rate of the loan!” Therefore, self-esteem and confidence are enhanced when women
get the microcredit and when their income increases because they feel economically
independent. Furthermore, the increase in income allows them to answer basic needs of
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consumption and survival expenditures that they could not face before, increasing their
wellbeing and empowering them.
Another important point to note when talking about income is that one of the questions
asked to women participating in this study was related to the nature of the activity or the
project they start when they obtain the microcredit. The answers were divided into five
categories of activities and the results showed that almost 50% of observed women work in
the retail selling of household articles like bed sheets in a limited geographic area, which
limits the income they earn because they had to go through very severe price competition.
Furthermore, questions relative to the other sources of women’s income were included in
the questionnaire. We thus used these answers to try to understand what motivates women
to require the microcredit. 80% of the women are financially unstable: they have no other
source of income and suffer as a result of the husband volatile income of temporary jobs.
This shows that a shift of economic roles is occurring, a role that one was accomplishing
(the husband) is now assumed by another (the wife).

Assets.
Positive association with microcredit: hypothesis confirmed and in line with the
literature. This result reflects a long-term amelioration of the beneficiaries’ wellbeing. This
amelioration is sustainable because the increase in their income is reinserted and invested in
the assets they possess. However, one should notice that sometimes the increase occurred in
households and personal assets (like TV and others) and not production ones. Furthermore,
some used all their income and profits for consumption purposes. Some did not know how
to invest their extra income in the project because they lacked the appropriate skills.
Indeed, a woman affirmed during the interview:
“I decided to take the microcredit because children’s needs are unlimited; so much
money is needed for their daily survival and wants, namely schooling private lessons and
girls marriage preparations. I have always borrowed money from friends and family but
now the profit I make from my small project is sufficient”.
Another one declared:
“No substantive difference in the size of my project happened after I obtained the
microcredit. It simply helped me to have more liquidity to better spend on my children and
my house”.
Children’s schooling.
Positive association with microcredit: hypothesis confirmed and in line with the
literature.
This result is one of the most interesting of our study and is the reason why most
international organizations target women when offering microcredit. The enhancement of
the children’s schooling represents a multiplier effect of giving credit to women. Thus
investing in one generation goes further to the next generations and the investment is
bigger. Women declare that their children education is the most important investment they
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can make and their priority since they did not have such a chance when they were young.
They therefore want to give this chance to their children. They also believe that their
children can have a better future with better education. Nadia, who has just joined the
program, has five boys and a girl. She said during the interview: “My children were not
getting any schooling because my very modest income does not allow it. It made me feel
very bad”.
Another simply answered when we asked her to tell us the reason for which she asked
for the microcredit: “to provide education for my children!”.
They also mentioned that a higher level of education of their children is reflected by a
higher amount of private lessons since in Egypt private lessons became indispensable for
good achievement at school.
A major interesting result of the study was that there is no significant difference
between the coefficients of schooling for girls and boys, which reflects a deep
transformation in the society. Traditionally, Egyptians favored the schooling of boys since
girls would get married and look after a husband and family, whereas the boy would be the
only bread earner of his future family. Nowadays they consider that the schooling of both
girls and boys are equally important since education will help girls get a “better” husband,
hence a more decent life, whereas boys need less “theoretical” education and more
“practical” experience to get a better job. This also reflects the cultural and social dimension
of the decisions they make.
Finally, and as mentioned before, this result is particularly interesting in the case of
Egypt since the fight against illiteracy has had priority on the government agenda for
several years now. Governmental campaigns and programs are set up to encourage families
to send their children to school. Thus, the governmental resources and efforts could be
redirected towards other objectives.

Health Perception.
No significant association with microcredit: hypothesis refuted and goes against the
direction of the literature. This result shows that women place their health in a low position
on their priority list: when applying the rational choice principle, the schooling of their
children, feeding the family members and other types of surviving expenditures, as well as
some luxury allowances (such as buying better clothes or entertainment) come first. Most
have been raised to the belief that they are inferior to others and should always sacrifice
themselves and serve other family members (like father and brothers before marriage and
husband and children after marriage).
They consider that the expenditures related to their personal wellbeing have less
priority than the others that are impossible to circumvent. One could even believe, that the
fact of choosing the improvement of the fate of their family and children, and of answering
needs impossible to avoid (payment of debts and various payments for daily survival) would
increase their satisfaction and personal wellbeing indirectly much more than if they carried
out direct expenditure for their own person.
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Finally, most women still depend on the government medical health insurance which is
free but is generally not very efficient due to low quality of services offered.

Perception of the Harmony in the Family.
Positive non-significant association with microcredit: hypothesis refuted.
This hypothesis needs a bigger sample to see if it gets confirmed or not, since small
effects need larger samples to be confirmed.
As mentioned before, the choice of this variable in the study was due to the Egyptian
special context which considers that women’s work outside the house is taboo and views
their main role as caring for the family. We therefore wanted to test how a change in this
role would affect the harmony of the household. This effect could either be reflected by
increasing conflicts because of the husband or children disapproval of the woman new role,
or by enhancing the family stability as a result of the household income increase. Responses
were much diversified regarding this issue among women. Some mentioned that microcredit
threatened their family stability because the husband disapproved the activity they were
undertaking, while others said that tension in the family decreased because of the improved
economic conditions they experience. A participant announced:
“I wanted to undertake an income generating activity to avoid the problems and family
quarrels caused by the lack of money”, whereas many said that they could not report any
significant change in that area.
Most of the microcredit programs in Cairo are “survival” programs since they only help
women survive by getting some extra income (through the activity they undertake) for their
daily expenses. No substantive investment is made in most of the programs and thus no real
sustainable effect. They are also minimalist programs not pluralist ones since they only
offer credit without any other accompanying services (like training or marketing). Coupled
with the women’s lack of skills, this helps increase the first effect (survival not
promotional). According to Dr. Alia El Mahdi, Professor of Economics at Cairo University
and one of the main scholars working on SMEs in Egypt, this is the reason why some
programs do not offer microcredit to “start-ups” and require that the project applying for the
credit must be running for at least 6 months.
In fact, Dr. Manal Metwali, Professor of Economics at Cairo University and expert in
the field of microfinance, mentioned that:”it is necessary to provide other non-financial
services to women to help them better manage the microcredit. This can significantly
improve the product they offer and increase the chances of success of the project. If the
program is limited to the offer of the microcredit, and if the only concern of the beneficiary
is to have the credit and reimburse it, one will face a simple vicious circle of loan and
refunding. The objective should rather be the success of the projects via the offer of
services. Even if the program does not directly offer the services, it could make available
the information about it and provide a network of useful services.
Furthermore, there is a big competition between different programs offering
microcredit in the same geographic zone encouraging women to switch from one program to
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another for no specific reason and consequently limits the positive impact of such programs.
Some regions have a surplus of offer of credit and others have a lack of such an offer. There
is therefore a need for a better planning of the existing programs.

Conclusion and Policy Recommendations
Microcredit has become a very important tool used internationally to combat poverty
and enhance the social and economic wellbeing of its recipients (Nader, 2008). Women are
specifically targeted because they are very vulnerable before economic changes, they lack
the necessary resources to adapt to such changes and because they tend to invest largely in
their families and benefit their children of the microcredit outcomes. The aim of this
research was twofold: first, it wanted to confirm or refute a positive link between
microcredit and the socio-economic wellbeing of women in Cairo and second, to explore the
context in which microcredit programs function in Egypt and the way their performance can
be improved. The purpose was to shed some light on the following questions:
- What can be expected from the offer of microcredit on the welfare of recipients?
- Under what conditions would such an offer be more beneficial?
The results revealed very interesting and important policy implications. It was very
important to notice that the increase in women’s income and assets played a very important
role in enhancing women’s economic independence and sense of self-confidence. It helped
breaking the cycle of poverty they live in and allowed them to have more control over their
lives and economic decisions. But on the other hand, both the quantitative analysis of the
microcredit recipients’ answers as well as the interviews with the experts showed that this
increase was small and that the strategy followed by some programs offering the
microcredit resembles that of the subsidies system, targeting survival only, without helping
in substantially transforming these women’s lives. This was mainly caused by the small
amount of credit offered and that these women lacked the skills needed to engage in highly
profit making activities. We believe that a very important policy recommendation is the
necessity of reviewing the existing programs and the way microcredit is offered in Egypt.
Programs should shift from the simplistic ones to pluralistic ones that offer services besides
the microcredit (i.e., marketing, match-making, training). It is necessary to redirect
microfinance towards developmental activities that will contribute to the improvement, in
the long run, of the wellbeing of the recipients. The development would be possible when
the credit allows real and substantial investments in the production/investment capital and
assets, not only personal assets.
We believe that the most important result revealed by our study is related to the link
between receiving a microcredit and the increase in schooling of the recipients’ children,
both girls and boys. Furthermore, it showed that no significant difference existed between
the increase in the enhancement of schooling of boys and girls. This result must be
encouraged and invested in. Lot of public policies and programs previously targeted raising
the awareness related to the importance of such an issue. If microcredit programs build upon
this effect, and further encourage it, public expenditures that were allocated to target this
issue will be saved.
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Another observation raised by the microcredit experts as well as some participants was
the lack of planning when it comes to the geographical distribution of the programs
nationwide as well as the lack of a specific vision for the offer of the microcredit. There is a
need to revisit the different existing programs, to rethink the rationale of the offer of
microcredit and the macroeconomic goal that needs to be achieved through it and reorganize
the offer accordingly. This will optimise the use of the resources dedicated to these
programs. There is a need for more studies about better practices in the microcredit field in
order to achieve maximum benefits for clients, namely in terms of minimalist versus
pluralist, survival/protectionist versus promotional, institutionist versus wellfarist strategies
and approaches. More impact assessments of the existing programs must be performed to
help in identifying strengths and weaknesses and the appropriate incentives that can be
offered to support the offer of microcredit and its impact on the beneficiaries as well as on
the whole economy (El Hadidi, 2018).
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