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 و2022مارش  – عشر ثانثانعذد ان

 ية واالجتماعيةاالقتصادمجمة الدراسات 

 مجمة عممية دورية نصؼ سنوية محّكمة

 جامعة دنقال –والعمـو اإلدارية  االقتصادتصدر عف كمية 

 السػػػػػػوداف –دنقػػػػػػػػال 

 مقذمت:

كالعمػـك  االقتصادية كاالجتماعية )مجمة عممية محكمة نصؼ سنكية( تصدر عف كمية االقتصاددراسات مجمة ال

 جامعة دنقال . –اإلدارية 

تقبؿ المجمة البحكث كاألكراؽ العممية التي تتسـ باألمانة كالمكضكعية كالمنيجية كالفائدة العممية، كذلؾ بالمغتيف 

فييا كؿ أساسيات البحػث  تكٌفربإسيامات الباحثيف مف داخؿ كخارج الجامعة كالتي تالعربية كاإلنجميزية، كترحب المجمة 

 العممي شريطة أال تككف ىذه اإلسيامات قد نشرت مف قبؿ أك تحت النشر في أم مجمة عممية أخرل.

 قىاعذ انىشر: 

 المكضكعية كالمستكل العممي كالدقة.  .1

فيما ال يزيد عف  3.5، كمرفقان معو قرص مدمج A4عمى كرؽ  تهقدـ الدراسة أك المقاؿ مدققان لغكيان كمطبكعان  .2

سـ كترقـ الصفحات في األسفؿ عمى الجانب  2.5صفحة( بفراغات مزدكجة كىكامش  27( كممة )7777)

األيسر بشكؿ متسمسؿ سكاء بالمغة العربية، أـ اإلنجميزية، أـ الفرنسية. كيرفؽ ممخص لمبحث ال يزيد عف 

 مغات المستخدمة في المجمة خالفان لمغة البحث. ( كممة بإحدل ال177)

خطار أصحاب إلجازتيا كتقـك المجمة بإ مختص في المجاؿ المعيف تعرض المقاالت كالبحكث عمى محكـ .3

، كليا حؽ إجراء أم تعديالت شكمية جزئية قبؿ نشر المادة دكف أف يخؿ ذلؾ بمضمكف المقاؿ بقرار المحكـ

 افقة بنشرىا.المادة المنشكرة في حالة المك 



 ـ2022 مارس  – ثالث عشرالالعدد            اعية                      ية واالجتماالقتصادمجمة الدراسات 

6 

 

 عدـ نشر المكاد التي سبؽ نشرىا أك المرسمة لمنشر بأم مجمة أك دكرية أخرل. .4

 تخضع المساىمات لتحكيـ الييئة االستشارية لممجمة كال تعاد المكاد التي لـ تنشر لصاحبيا. .5

ـ تحتفظ المجمة بحقيا في حذؼ أك إعادة صياغة بعض الكممات بما يتالءـ كأسمكبيا في النشر مع عد .6

 اإلخالؿ بالنسؽ العاـ لممكضكع أك األفكار أك المعمكمات الكاردة فيو.

 تيمنح األكلكية لمدراسات كالبحكث التي ال يتعدل عمر مصادرىا كمراجعيا خمس سنكات. .7

 تتبع الطريقة األمريكية في تكثيؽ المصادر. .8

خالصة كمناىج ككسائؿ البحث، . يجب أف تتبع الطريقة العممية المثمى لعرض البحث، أك الكرقة مف حيث ال9

كعرض المكضكع كتحميمو، كالنتائج التي تـ التكصؿ إلييا، كالتكصيات المقدمة، كقائمة المراجع كفؽ المنيج 

 المتبع.

( أك إرساؿ البحث عمى البريد CD. بعد التحكيـ يطمب مف الباحث تسميـ البحث في قرص مدمج )17

 االلكتركني لممجمة.

بعاد أك عدـ نشر المقاالت كالبحكث التي لـ يمتـز أصحابيا بإجراء التعديالت المطمكبة . يحؽ لممجمة است11

 خالؿ فترة أقصاىا ثالثة أشير مف تاريخ استالـ رد المحكـ.

 . تقبؿ البحكث مف كافة الباحثيف مف داخؿ كخارج السكداف.12

كيتحمؿ الباحث العممي صاحب البحث  . األفكار كالمعمكمات الكاردة في البحكث تعبر عف آراء كاتبيا فقط13

العممي المنشكر المسؤكلية القانكنية لما جاء في البحث مف معمكمات كحقائؽ، كأف البحث خالي مف السرقات 

 األدبية أك العممية . 

 .    لممجمة لالطالع مكقع االلكتركنيال. تمنح المجمة كاتب المقاؿ 14

 ال تسترجع سكاء نشرت أـ لـ تنشر.. أصكؿ المقاالت التي ترد إلى المجمة 15

 . تحتفظ المجمة بكافة حقكؽ النشر.16
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 دكالر( خارج السكداف.  57جنيو( داخؿ السكداف، ك) 7777. رسـك النشر لمكرقة )17

 . ترسؿ البحكث إلى المجمة عمى العنكاف التالي:18

 ية واالجتماعيةاالقتصادمجمة الدراسات 

 ىيئة التحرير
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ى تعثر انقروض املصرفيت يف اجلهاز املصريف يف مىح انتمىيم املصريف عه اإلئتماوي اإلستعالوأثر وظاو 

 بانىاليت انشمانيت

The Influence of Credit Inquiries System in Granting Banking Finance on Faltering 

Banking Loans at The Banking System in The Northern State 

 دد. محمكد عبد المعطي ىاشـ عبد الحمي      &     ألميف أكٌشي خيرم د. المعز لديف ا محٌمد ا           

 الدنقالباحث بمعيد الدراسات اإلستراتيجية بجامعة          بجامعة دنقال )السكداف( عمـك الحاسكب المساعدأستاذ    

Abstract: 

     The study aimed to investigate the influence of Credit Inquiries System in Granting 

Banking Finance on Faltering Banking Loans and the role of Technological Infrastructure 

as modified variable at The Banking System in The Northern State. The problem of the 

study focuses on increase level of Faltering Banking Loans which may be refer to 

unawareness of implementing Credit Inquiries System in Granting Banking Finance and 

weakness of Technological Infrastructure at the Banking System. Five hypotheses were 

developed and a questionnaire was designed. After data collection and analysis from the 

respondents, the study stated that there is a significant influence of Credit Inquiries 

System in Granting Banking Finance on reducing Faltering Banking Loans with an 

Indirect Effect of (0.665) and modifying Technological Infrastructure relationship between 

Credit Inquiries System and reducing Faltering Banking Loans with a change in the 

determination coefficients of (0.028). The study recommended that should be increased 

Employees at (BS) awareness in the importance of Credit Inquiries System and 
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Technological Infrastructure in Granting Banking Finance to reflex on reducing Faltering 

Banking Loans. 

Key words: Credit Inquiries System; Granting Banking Finance;  Technological 

Infrastructure; Faltering Banking Loans; The Banking System in The Northern State. 

 :صمستخم

فػي مػنح التمكيػؿ المصػرفي عمػى تعثػر القػركض المصػرفية  اإلئتمػاني اإلسػتعالـلبيػاف أثػر نظػاـ ىدفت الدراسػة   

، حيث تمحكرت مشكمة الدراسة في كدكر البنية التحتية التكنكلكجية كمتغير ميعٌدؿ في الجياز المصرفي بالكالية الشمالية

فػي مػنح التمكيػؿ  اإلئتمػاني كف مػرده إلىمػاؿ تطبيػؽ نظػاـ اإلسػتعالـيكػ كالذم قد زيادة مستكل تعثر القركض المصرفية

كبعػد جمػع  إسػتبانة،فرضػيات كتصػميـ  خمػس، حيث تػـ كضػع المصرفي كضعؼ البنية التحتية التكنكلكجية في الجياز

ي مػػػنح فػػػ اإلئتمػػػاني اإلسػػػتعالـاؿ إحصػػػائيان لنظػػػاـ د أثػػػر كجػػػكدإلػػػى كتحميػػػؿ البيانػػػات مػػػف المبحػػػكثيف، تكصػػػمت الدراسػػػة 

كتيعػػػػدّْؿ البنيػػػػة التحتيػػػػة  (.0.665بتػػػػأثير غيػػػػر مباشػػػػر ) التمكيػػػػؿ المصػػػػرفي عمػػػػى تخفػػػػيض تعثػػػػر القػػػػركض المصػػػػرفية

كتخفػػيض تعثػػر القػػركض المصػػرفية بقيمػػة تغيػػر فػػي معامػػؿ التحديػػد  اإلئتمػػاني اإلسػػتعالـالتكنكلكجيػػة العالقػػة بػػيف نظػػاـ 

كالبنيػػػػة التحتيػػػػة  اإلئتمػػػػاني اإلسػػػػتعالـنظػػػػاـ  ىميػػػػةبأ جيػػػػازعػػػػامميف بالبضػػػػركرة تكعيػػػػة ال الدراسػػػػة كأكصػػػػت (.0.028)

 .لتنعكس عمى تخفيض تعثر القركض المصرفية التكنكلكجية في منح التمكيؿ المصرفي

؛ مػػػػنح التمكيػػػػؿ المصػػػػرفي؛ البنيػػػػة التحتيػػػػة التكنكلكجيػػػػة؛ تعثػػػػر القػػػػركض اإلئتمػػػػاني اإلسػػػػتعالـنظػػػػاـ  الكممػػػػات الدالػػػػة:

 .الكالية الشمالية )الجياز(الجياز المصرفي ب ؛المصرفية

 :مقدمة

أحػػد األنظمػػة الماليػػة العالميػػة التػػي تمتػػاز بدرجػػة عاليػػة مػػف المينيػػة المصػػرفية  اإلئتمػػاني اإلسػػتعالـييعتبػػر نظػػاـ       

كالمركنة كالدقة كتغطية الحاجات التمكيمية لممجتمع المعاصر، كما أنيا مف أفضؿ الكسائؿ لمعالجة المشاكؿ المصػرفية 
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في منح التمكيؿ المصرفي  اإلئتماني اإلستعالـرة مثؿ التعثر. مف ىنا جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى أثر نظاـ جذالمت

 عمى تعثر القركض المصرفية كدكر البنية التحتية التكنكلكجية كمتغير ميعٌدؿ في الجياز.

 :مشكمة الدراسة

كالذم قد يككف مرده إلىماؿ تطبيؽ نظاـ  زيادة مستكل تعثر القركض المصرفيةفي الدراسة  مشكمةت تمثم

في منح التمكيؿ المصرفي كضعؼ البنية التحتية التكنكلكجية في الجياز، ليذا تحاكؿ ىذه الدراسة  اإلئتماني اإلستعالـ

أف  اإلئتماني اإلستعالـىؿ يمكف لنظاـ  التعرؼ عمى إمكانية الحؿ مف خالؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي التالي:

مف تعثر القركض المصرفية في ظؿ تكسيط منح التمكيؿ المصرفي كتعديؿ البنية التحتية التكنكلكجية في يخفض 

 كيشتؽ منو األسئمة الفرعية التالية:؟ الجياز

 كتخفيض تعثر القركض المصرفية في الجياز؟ اإلئتماني اإلستعالـىؿ تكجد عالقة بيف تطبيؽ نظاـ  .1

 كمػنح التمكيػؿ المصػرفي كالبنيػة التحتيػة التكنكلكجيػة اإلئتمػاني اإلسػتعالـػنظاـ يكجد أثر مشترؾ داؿ إحصائيان لػ ىؿ .2

 عمى تخفيض تعثر القركض المصرفية في الجياز؟

عمػػى تخفػػيض تعثػػر القػػركض  مػػنح التمكيػػؿ المصػػرفيفػػي  اإلئتمػػاني اإلسػػتعالـلنظػػاـ ىػػؿ يكجػػد أثػػر داؿ إحصػػائيان  .3

 المصرفية في الجياز؟

كتخفػيض تعثػر القػركض المصػرفية فػي  اإلئتمػاني اإلسػتعالـنظػاـ  يػة التكنكلكجيػة العالقػة بػيفىؿ تيعدّْؿ البنية التحت .4

 ؟الجياز

 عزل لممتغيرات الديمكغرافية لممبحكثيف؟ىؿ تكجد فركؽ جكىرية دالة إحصائيان تجاه متغيرات الدراسة تي  .5

 :أىمية الدراسة

 ستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف جانبيف:ت

كذلػؾ  -عمػى حػد عمػـ البػاحثيف -ساىـ الدراسة في سد فجكة بحثية لـ تتطرؽ ليا الدراسات السػابقةت: العمميةىمية األ .1

ظػػؿ تكسػػيط مػػنح فػػي  تعثػػر القػػركض المصػػرفيةكتخفػػيض  اإلئتمػػاني اإلسػػتعالـنظػػاـ معالقػػة بػػيف مػػف خػػالؿ التعػػرض ل
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لدراسػات السػابقة بكامػؿ أبعادىػا كمػا كىػي قضػية لػـ تتعػرض ليػا االتمكيؿ المصرفي كتعديؿ البنية التحتية التكنكلكجية 

مرجعيػػة عمميػػة حػػكؿ عالقػػات  تعرضػػت لػػو ىػػذه الدراسػػة. فضػػالن عػػف أف الدراسػػة تسػػيـ مػػف الناحيػػة العمميػػة فػػي تػػكفير

 .لتسيـ في دعـ المكتبة المرئية كيعيف الباحثيف عمى تطكير المعرفة في ىذا المجاؿ المتغيرات المبحكثة

ميػػة العمميػػة ليػػذه الدراسػػة فػػي أنيػػا تػػكفر بيانػػات كمعمكمػػات لمتخػػذم القػػرار فػػي الجيػػاز تتمثػػؿ األى :ة العمميػػةىميػػاأل .2

في حؿ مشػاكؿ  اإلئتماني اإلستعالـتعينيـ عمى ترشيد قراراتيـ، فضالن عف أف الدراسة تسمط الضكء عمى أىمية نظاـ 

 .نكلكجية في الجيازتعثر القركض المصرفية كتعزز أىمية منح التمكيؿ المصرفي كالبنية التحتية التك

 :أىداؼ الدراسة

في منح التمكيؿ المصرفي عمى تعثر  اإلئتماني اإلستعالـاليدؼ الرئيسي ليذه الدراسة ىك التعرؼ عمى أثر نظاـ 

 :القركض المصرفية كدكر البنية التحتية التكنكلكجية كمتغير ميعٌدؿ في الجياز، كذلؾ مف خالؿ تحقيؽ األىداؼ التالية

عمى تعثر القركض  كمنح التمكيؿ المصرفي كالبنية التحتية التكنكلكجية اإلئتماني اإلستعالـنظاـ كاقع التعرؼ عمى  .1

 المصرفية في الجياز.

 كتخفيض تعثر القركض المصرفية في الجياز. اإلئتماني اإلستعالـالتعرؼ عمى العالقة بيف نظاـ  .2

عمى تخفيض  تمكيؿ المصرفي كالبنية التحتية التكنكلكجيةكمنح ال اإلئتماني اإلستعالـػنظاـ تحديد األثر المشترؾ ل .3

 تعثر القركض المصرفية في الجياز.

 عمى تخفيض تعثر القركض المصرفية في الجياز. منح التمكيؿ المصرفيفي  اإلئتماني اإلستعالـنظاـ أثر تحديد  .4

كتخفيض تعثر القركض المصرفية  مانياإلئت اإلستعالـنظاـ  اختبار تعديؿ البنية التحتية التكنكلكجية لمعالقة بيف .5

 في الجياز.

 إبراز الفركؽ الجكىرية تجاه متغيرات الدراسة كفقان لممتغيرات الديمكغرافية لممبحكثيف. .6

 :فرضيات الدراسة

 -تمثمت في الفرضيات التالية:
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 الجياز.كتخفيض تعثر القركض المصرفية في  اإلئتماني اإلستعالـتكجد عالقة دالة إحصائيان بيف نظاـ  .1

عمػى  كمنح التمكيؿ المصرفي كالبنية التحتيػة التكنكلكجيػة اإلئتماني اإلستعالـػنظاـ أثر مشترؾ داؿ إحصائيان ليكجد  .2

 تخفيض تعثر القركض المصرفية في الجياز.

عمػػػى تخفػػػيض تعثػػػر القػػػركض  مػػػنح التمكيػػػؿ المصػػػرفيفػػػي  اإلئتمػػػاني اإلسػػػتعالـلنظػػػاـ يكجػػػد أثػػػر داؿ إحصػػػائيان  .3

 .في الجيازالمصرفية 

كتخفػػػيض تعثػػػر القػػػركض المصػػػرفية فػػػي  اإلئتمػػػاني اإلسػػػتعالـنظػػػاـ  تيعػػػدّْؿ البنيػػػة التحتيػػػة التكنكلكجيػػػة العالقػػػة بػػػيف .4

 .الجياز

 تكجد فركؽ جكىرية دالة إحصائيان تجاه متغيرات الدراسة تعزل لممتغيرات الديمكغرافية لممبحكثيف. .5

 :دراسةمنيج ال

 بالمنيج التاريخي. افي التحميمي، كما استعاف الباحثالمنيج الكصف دراسةال هتبع ىذت

 :مصادر البيانات والمعمومات

الشخصية  ةكالمقابم اإلستبانةستخدـ تعمى المصادر األكلية كالمتمثمة في المبحكثيف كالخبراء ك  دراسةعتمد الت

عممية، الدراسات، التقارير، المجالت ، باإلضافة إلى المصادر الثانكية: الكتب، البحكث الان دكات لجمع البيانات تكاليأك

 .بمكضكع الدراسة مؤتمرات ذات الصمةكالصحؼ، الندكات كال

 :لدراسةا حدود

الجياز المصرفي  في حدكد مكانيةك  ،ـ2022 –ـ 2011 الفترة مف خالؿ زمنيةحدكد  دراسة فيحدكد ال تمثمت

 .متمثمة في العامميف بالجياز حدكد بشريةك  بالكالية الشمالية،

 :الدراسة تغيراتم

 -تتككف الدراسة مف أربعة متغيرات ىي:
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، اإلئتمانية، السجؿ اإلئتمانيكيقاس بثالثة أبعاد ىي: )المعمكمات  اإلئتماني اإلستعالـالمتغير المستقؿ: كىك نظاـ 

 مركنة النظاـ(.

 نح التمكيؿ المصرفي(.المتغير الكسيط: كىك منح التمكيؿ المصرفي كيقاس ببيعدم )قرار منح التمكيؿ، عمميات م

المتغير الميعدّْؿ: كىك البنية التحتية التكنكلكجية كيقاس بثالثة أبعاد ىي: )الحاسبات اآللية، البرمجيات، شبكات 

 االتصاؿ(.

 المتغير التابع: كىك تعثر القركض المصرفية كيقاس ببيعدم )مخاطر العمالء، مخاطر العمميات الممكلة(.

 :دراسةنموذج ال

في  التابععمى المتغير في تحديد أثر المتغير المستقؿ  المحددة اكالكصكؿ إلى أىدافي دراسةال همف ىذالغرض لتحقيؽ 

اعتمادان عمى  دراسةال هبتصميـ كتطكير نمكذج خاص بيذ اف، فقد قاـ الباحثظؿ كجكد المتغيريف الكسيط كالميعدّْؿ

 .لمتغيراتيكضح شكؿ النمكذج ليذه ا (1األدبيات السابقة. كالشكؿ )

 يكضح أنمكذج الدراسة :)1) الشكؿ رقـ

 

 

 

 

 .دنقالـ، 2022، يفإعداد الباحثمف  المصدر:

 :الدراسات السابقة

العالقة بيف التمكيؿ بصيغة المرابحة اإلسالمية كنجاح مشركع التمكيؿ ـ( دراسة 2022، بخيت كىاشـ) كتناكؿ

لمعالجة بيانات إستبانة الدراسة إحصائيان.  (SPSS)رنامج ب االمنيج الكصفي التحميمي، كاستخدم ا. كاتبعاألصغر

بيف التمكيؿ بصيغة المرابحة اإلسالمية  عالقةد ك كجك  ،ارتفاع مستكل التمكيؿ بصيغة المرابحة اإلسالميةإلى  كتكصال

 المتغير التابع المتغير الكسيط المتغير المستقؿ
 تعثر القروض المصرفية منح التمويؿ المصرفي

 المتغير
 الميعدّْؿ

 نظاـ اإلستعالـ اإلئتماني

 البنية التحتية التكنولوجية
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. الديمكغرافيةكنجاح مشركع التمكيؿ األصغر، كال تكجد فركؽ تجاه التمكيؿ بصيغة المرابحة اإلسالمية تعزل لممتغيرات 

يا بمتابعة مشاريع التمكيؿ األصغر الممكلة عبر المرابحة متابعة دكرية لضماف نجاحيا كعدـ تعثر مالكييا كأكص

ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر نظـ المعمكمات اإلدارية عمى منح التمكيؿ ـ( دراسة 2022، قسـ ا) تأجر مستقبالن. ك 

لمعالجة بيانات إستبانة الدراسة  (SPSS)التحميمي، كاستخدمت برنامج  . كاتبعت المنيج الكصفيالمصرفي لمعمالء

ان بيف نظـ المعمكمات لة إحصائياد عالقةد ك كجك  ،ارتفاع مستكل منح التمكيؿ المصرفيإحصائيان. كتكصمت إلى 

شكؿ متكامؿ، بأبعاد نظـ المعمكمات اإلدارية ب اإلىتماـبضركرة  . كأكصتاإلدارية كمنح التمكيؿ المصرفي لمعمالء

 لأجر ك ألنيا تعتبر عنصران حاسمان لمنح التمكيؿ المصرفي لمعمالء بيدؼ تطكير الخدمات التمكيمية بالمصارؼ. 

المنيج  . كاتبعتقميؿ التعثر المصرفي كأثره عمى اإلئتماني اإلستعالـىدفت إلى التعرؼ عمى ( دراسة ـ2019، محمد)

ارتفاع مستكل  إلى إستبانة الدراسة إحصائيان. كتكصؿلمعالجة بيانات  (SPSS)برنامج  الكصفي التحميمي، كاستخدـ

جكد ك ك  ببيعديو )قاعدة بيانات العمالء كمركنة النظاـ( كالحد مف تعثر الديكف المصرفية، اإلئتماني اإلستعالـأىمية 

كالتعثر  اإلئتماني إلستعالـاكجكد اختالؼ تجاه العالقة بيف كتقميؿ التعثر المصرفي، ك  اإلئتماني اإلستعالـعالقة بيف 

االنفتاح عمى التجارب العالمية في مجاؿ نظاـ الدراسة بضركرة  . كأكصتالمصرفي، تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

 .كمنح التمكيؿ المصرفي في الدكؿ المتقدمة عمكمان كالعربية خصكصان لالستفادة مف تطبيقاتيا اإلئتماني اإلستعالـ

التعرؼ عمى الدكر الميعدّْؿ لمتكنكلكجيا لمعالقة بيف بيئة العمؿ ـ( دراسة ىدفت إلى 2018، عبد الحميدكأجرل )

إستبانة لمعالجة بيانات  (SPSS)برنامج  المنيج الكصفي التحميمي، كاستخدـ . كاتبعكتحقيؽ الميزة التنافسية اإلبتكارك 

 اإلبتكارؿ التكنكلكجيا العالقة بيف بيئة العمؿ ك تيعدّْ ، ك مستكل أىمية التكنكلكجياإلى ارتفاع  الدراسة إحصائيان. كتكصؿ

بزيادة االستثمار في التكنكلكجيا ألىميتيا في تكفير المعمكمة بسرعة أكبر، كتحكيميا  ى. كأكصكتحقيؽ الميزة التنافسية

قية معرفة األسباب الحقيـ( دراسة ىدفت إلى 2017، بك عبد ا كبريشي) لكأجر  إلى نجاحات عمى المدل البعيد.

لمقركض المتعثرة ككذا التركيز عمى معرفة مف يشغؿ الحيز األكبر مف نسبة القركض المتعثرة في المصرؼ لتسييؿ 

ا عمى المقابمة الشخصية في جمع ، كاعتمدالمنيج الكصفي التحميمي اكاتبعأضرار ممكنة، أقؿ كضع خطط لعالجيا ب
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. ؿ خانة القركض المتعثرة ىي القركض المكجية لتشغيؿ الشبابالمعمكمات. كأكدت الدراسة أف الفئة الغالبة التي تشغ

( ـ2016عبد الجبار كسعيد، ا برفع مستكل الكفاءة اإلدارية كالفنية لمشباب لمحد مف تعثرىـ مستقبالن. كأجريا )كأكص

 كتكصمت إلى .دراسة ىدفت إلى تسميط الضكء عمى التعثر في القركض المصرفية كتحديد أسبابو كاآلثار المترتبة عميو

أف مشكمة تعثر القركض المصرفية مرتبطة أساسان بحجـ النمك المالي، كتغيرات البيئة االقتصادية المحيطة، ككيفية 

تعامؿ إدارات المصارؼ مع ىذه العكامؿ. كأكصت بالتأكيد عمى المتابعة المستمرة كالدقيقة مف إدارات المصارؼ 

كبالكسائؿ المتاحة لضماف المعرفة الدقيقة لكفاءة استخداميا. كأجرل التجاىات كسبؿ استخداـ القركض الممنكحة 

في الحد مف التعثر المالي لعمالء  اإلئتماني اإلستعالـ( دراسة أحد أىدافيا التعرؼ عمى دكر نظاـ ـ2015الطاىر، )

بيانات إستبانة  لمعالجة (SPSS)كاتبعت المنيج الكصفي التحميمي، كاستخدمت برنامج  الجياز المصرفي السكداني.

كالحد مف التعثر المالي  اإلئتماني اإلستعالـارتفاع مستكل أىمية تطبيؽ نظاـ  الدراسة إحصائيان. كتكصمت إلى

كالحد مف التعثر المالي لمعمالء. كأكصت  اإلئتماني اإلستعالـلمعمالء، ككجكد عالقة دالة إحصائيان بيف تطبيؽ نظاـ 

في المصارؼ السكدانية لمحد مف التعثر المالي لعمالء الجياز المصرفي  ئتمانياإل اإلستعالـبضركرة تطبيؽ نظاـ 

رات تكنكلكجيا المعمكمات بيف قد اإلرتباطىدفت فيـ ( دراسة Lu & Ramamurthy, 2011) كأجرل السكداني.

يمية لممؤسسات. التنظ رات تكنكلكجيا المعمكمات كالخفةكتكصمت إلى كجكد عالقة ارتباط بيف قد التنظيمية. كالخفة

( دراسة ىدفت Allen & Jery, 2004بتعزيز قدرات تكنكلكجيا المعمكمات. كأجرل ) اإلىتماـبالتأكيد عمى  كأكصت

فحص التدخالت التقميدية كالمدعكمة مف قبؿ المصارؼ بخصكص الكدائع في النشاطات االستثمارية. كمف خالؿ 

األمكاؿ ال تحؿ مكاف مطمكبات إدارة  مة. كتكصمت إلى أف استخداـ بيانات البنؾ األسترالي لتسع سنكات مسج

( Chee, 1989) المصرؼ. كأكصت المصارؼ بضركرة التنكيع في أساليب االستثمار المباشرة كغير المباشرة. كأجرل

 كاتبعت المنيج الكصفي التحميمي، .أحد أىدافيا معرفة محددات المضاعؼ النقدم كأثره عمى االقتصاد الككرمدراسة 

كأف المضاعؼ النقدم الككرم يحدد بثالثة  .إحصائيان  إستبانة الدراسة معالجة بياناتل (SPSS)برنامج  تكاستخدم

عكامؿ؛ ىي: نسبة ما تحتفظ بو المصارؼ مف احتياطي الفائض بالنسبة إلجمالي الكدائع، كمعدؿ الدخؿ، كنسبة النقد 
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النقد المتداكؿ كنسبتو تعتمداف عمى متكسط الدخؿ الفردم.  المتداكؿ إلى عرض النقكد، كقد تبيف أف الكدائع ألجؿ

 كأكصت باالستفادة مف نتائج ىذه الدراسة لتحقيؽ التنمية االقتصادية في ككريا.

ية كالتأثيرية بينيا، عالكة عمى اإلرتباطتميزت ىذه الدراسة بجمعيا أربعة متغيرات في دراسة كاحدة كتكضيح العالقة 

 ف الميعٌدؿ كالكسيط.اختبار دكر المتغيري

 أواًل: اإلطار النظري

( ـ2022، ك)قسػػـ ا (ـ2001اليػػادم، ( ك)ـ1999أرشػػيد كجػػكدة، )( كـ1996العيطػػر، فػػي ) بحسػػب مػػا كرد

مػنح  ، تعثر القركض المصرفية، البنية التحتية التكنكلكجية،اإلئتماني اإلستعالـيمكف اعتماد تعريؼ مصطمحات )نظاـ 

بأنػو النظػاـ الػذم  اإلئتمػاني اإلسػتعالـنظاـ ( 125: ـ1996العيطر، إذ يعرؼ ) ى النحك التالي:( عمالتمكيؿ المصرفي

يػػكفر طمػػب معمكمػػات عػػف شػػخص معػػيف مػػف مصػػادر مختمفػػة أىميػػا الجيػػات التػػي يتعامػػؿ معيػػا أم أنػػو خدمػػة تػػكفير 

بأنيػا القػركض  المصػرفية تعثػر القػركض (279أرشػيد كجػكدة،: ). كيعرفػا معمكمات ميمة عف طالػب التمكيػؿ المصػرفي

التي ال يقكـ المقترض بتسديدىا حسب جدكؿ السداد المتفؽ عميو، مع مماطمػة المقتػرض فػي تزكيػد المصػرؼ بالبيانػات 

بأنػػػو مجمكعػػػة الكسػػػائؿ كالتقنيػػػات  البنيػػػة التحتيػػػة التكنكلكجيػػػة( 86ـ: 2001كالمسػػػتندات المطمكبػػػة. كيعػػػرؼ )اليػػػادم، 

بكاسػػطة منظمػػة مركزيػػة لممعمكمػػات كتشػػمؿ جميػػع المعػػدات كاألنظمػػة كالبرمجيػػات كالشػػبكات كالقػػدرات التػػي يػػتـ تنسػػيقيا 

( يعد منح التمكيؿ المصػرفي مػف األدكات المنظمػة لتكظيػؼ 205: ـ2022، التي تسيؿ تمؾ العمميات. كتبيف )قسـ ا

ؿ عمػػػى نفػػػع يعػػػكد عمػػػى المػػػاؿ كالجيػػػد فػػػي نشػػػاط اقتصػػػادم مشػػػركع )مػػػنح التمكيػػػؿ المصػػػرفي لمعمػػػالء( بيػػػدؼ الحصػػػك 

 المصارؼ.

 في منح التمويؿ المصرفي عمى تعثر القروض المصرفية اإلئتماني اإلستعالـأثر نظاـ 

كمتغير مستقؿ كمنح التمكيؿ المصػرفي كمتغيػر كسػيط كتعثػر  اإلئتماني اإلستعالـاستخدمت ىذه الدراسة نظاـ 

 اإلئتماني اإلستعالـمكيؿ المصرفي في العالقة بيف نظاـ القركض المصرفية كمتغير تابع، فيناؾ عالقة تكسط لمنح الت

( الدكر الكسيط بأنو أحد العمميات التي 64ـ: 2021كتخفيض تعثر القركض المصرفية. كيعرؼ )سميماف كنكر الدائـ، 
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الكسػيط  تتـ بيف شيئيف كذلؾ مف أجؿ التكصؿ إلى إضافة ميزة مناسبة لمعممية التجارية أك غير التجارية. كيمعػب الػدكر

دكران جكىريػػان يتمثػػؿ فػػي تػػكفيره البيئػػة المالئمػػة فػػي كصػػؿ أك تكممػػة مػػا قػػد يػػنقص فػػي أحػػد طرفػػي الكسػػاطة، كيعػػد الػػدكر 

الكسيط أحد أبرز األساليب الفعالة التي يعتمد عمييػا فػي الحصػكؿ عمػى حمػكؿ مناسػبة ترضػي جميػع األطػراؼ فػي بيئػة 

يزيػػد مػػف معرفػػة  اإلئتمػػاني اإلسػػتعالـ( أف نظػػاـ 4ـ: 2011ح )محمػػد، األعمػػاؿ الداخميػػة كالخارجيػػة لممنظمػػات. كيكضػػ

كاسػػتقطاب عمػػػالء جػػػدد جيػػديف لممصػػػرؼ يمارسػػػكف نشػػػاطان اقتصػػاديان معركفػػػان كيتعػػػاممكف مػػع عمػػػالء يمارسػػػكف أنشػػػطة 

لعمميػػة  اقتصػػادية حقيقيػػة كبالتػػالي تزيػػد ثقػػتيـ فػػي الجيػػاز المصػػرفي، كمػػا تيعتبػػر عمميػػة تكظيػػؼ المػػكارد الكجػػو اآلخػػر

اسػػػتقطاب المػػػكارد إذ أف دكر المصػػػارؼ فػػػي الكسػػػاطة بػػػيف ذكم الفػػػكائض الماليػػػة )المػػػدخريف( كذكم الحاجػػػة لمتمكيػػػؿ 

ييمكّْف إدارات المصارؼ مف معرفة عمالئيػـ كالتقريػر بشػأف مػنحيـ  اإلئتماني اإلستعالـ)المستثمريف( كبالتالي فإف نظاـ 

الجيػد  اإلئتمػانيالعميػؿ ذك السػجؿ  إختيػارزيػادة معػدالت التكظيػؼ إذ يػتـ التمكيؿ المصرفي مف عدمػو كينػتج عػف ذلػؾ 

كالنشط اقتصاديان مما يزيد مػف قاعػدة العمػالء الجيػديف المػربحيف لممصػرؼ كينػتج عػف ذلػؾ بالتأكيػد زيػادة نسػبة تكظيػؼ 

قرار منح التمكيؿ  يحتاج متخذ ( إلى287ـ: 2001مكارد المصرؼ مما يقمؿ كيحد مف مخاطر التعثر. كيشير )حنفي، 

ة بشػكؿ يضػمف تكامميػا إلعطػاء مؤشػرات أداء دقيقػة كشػاممة، كأف نظػاـ اإلئتمانيػإلى تكفر المعمكمات مف كؿ العمميات 

ببسػػاطة ىػػك نظػػاـ معمكمػػات ائتمػػاني ييسػػيؿ تػػدفؽ المعمكمػػات كيينسػػؽ كػػؿ المػػكارد كالفعاليػػات داخػػؿ  اإلئتمػػاني اإلسػػتعالـ

( ييعتبػػػػر تعثػػػػر القػػػػركض المصػػػػرفية مػػػػف 243ـ: 1987تمكيػػػػؿ. كبحسػػػػب )الخضػػػػيرم، المصػػػػرؼ كالمتعمقػػػػة بعمميػػػػات ال

نما تؤثر سمبان في  المشاكؿ االقتصادية ذات اآلثار المتعددة كالممتدة كذلؾ ألف آثارىا ال تقؼ عند صاحب التعثر فقط كا 

ذا مػػا أيصػػيب أك انيػػار تحػػدث اآلثػػار لكػػؿ القطاعػػات االقتصػػادية األخػػرل، كذلػػؾ ألف الخمػػؿ  أداء الجيػػاز المصػػرفي، كا 

سينتقؿ بدكره إلى السياسة المالية كالنقدية لمدكلة، كتكمف المشكمة الرئيسة في تعثر القركض المصػرفية فػي تجميػد مػكارد 

كرأس مػػاؿ المصػػارؼ كىػػذا بػػدكره يػػؤثر عمػػى سػػرعة دكراف المصػػارؼ كبالتػػالي انخفػػاض أربػػاح المصػػارؼ العاممػػة كمػػف 

 مبية في السياسات التمكيمية لممصرؼ مما يجعمو عاجزان عف القياـ بدكره في االقتصاد.ناحية أخرل يؤثر بصكرة س

 :الدور الُمعدِّؿ لمبنية التحتية التكنولوجية
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( أف استخداـ المتغير الميعدّْؿ لو أىمية كبيػرة فػي تطػكير كاختبػار النظريػات الفرديػة 374ـ: 2015تبيف )خاف، 

لممتغيػػرات  الرئيسػػةاألعمػػاؿ عمػػى اآلثػػار إدارة  . فمػػـ تقتصػػر دراسػػات البػػاحثيف فػػي كالتنظيميػػة المعقػػدة عمػػى نحػػك أفضػػؿ

نمػػا ركػػزكا أيضػػان عمػػى دكر المتغيػػرات الميعدّْلػػة فػػي النمػػاذج المدركسػػة لفيػػـ آليػػات التػػأثير بػػيف  التفسػػيرية عمػػى التابعػػة، كا 

الميعػدّْؿ بأنػو المتغيػر الػذم ال يتصػؿ  ( المتغيػر2223ـ: 1992المتغيرات بشػكؿ أفضػؿ. كيعرفػا )عبػد الحميػد ككفػافي، 

بسػبب عالقاتػو الميمػة بػالمتغيرات المنبئػة األخػرل. كبحسػب  اإلنحػداربالمتغير المقاس كلكنو ال يػزاؿ فػاعالن فػي معادلػة 

(Cole & Turner, 1993: 275 يقصػد بػػالمتغير الميعػػدّْؿ، المتغيػػر الػذم يظيػػر أثػػره عنػدما تتنػػكع قػػكة أك كجيػػة )

متغيػػريف ككظيفػػة لتكاجػػده. فػػالمتغير الميعػػدّْؿ لػػيس بحاجػػة إلػػى التػػأثير عمػػى المتغيػػر التػػابع، كلكنػػو بػػاألحرل  العالقػػة بػػيف

( أف 127: ـ2018، عبد الحميديمثؿ مجمكعة مف الظركؼ تخفؼ أك تيعدّْؿ مف العالقة بيف متغيريف أك أكثر. كيبيف )

صػياغة كتشػكيؿ إسػتراتيجية األعمػاؿ، كأف ثػكرة المعمكمػات  استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في عػالـ المنافسػة عمػؿ عمػى

كتطكر تكنكلكجياتيا قادت إلي ما أصبح ييعرؼ بالعمالة المعرفية، كما أسيمت في تغيير العمؿ كأكقاتػو كمكانػو كىػك مػا 

دراؾ ضػػػركرة التعامػػػؿ معػػػو بكػػػؿ حيثياعمػػػى  أصػػػبح ييعػػػرؼ بالشػػػركات االفتراضػػػية، كىػػػك مػػػا ينبغػػػي تػػػو الجيػػػاز فيمػػػو كا 

( تحتاج المصارؼ إلى المعمكمات بصػفة 280ـ: 2008كمستجداتو لتككف داعمة كبقكة لعممو. كبحسب )العني كجكاد، 

مستمرة كمنتظمة، كبسبب التغييػرات البيئيػة السػريعة كالمتالحقػة يحتػاج المػديركف كبصػكرة ممحػة إلػى تحػديث المعمكمػات 

ككفػػاءة عاليػػة مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ أجيػػزة كبرمجيػػات متطػػكرة التػػي يحصػػمكف عمييػػا لمكصػػكؿ إلػػى قػػرارات تتصػػؼ بجػػكدة 

مدعمػػػة بشػػػبكة اتصػػػاؿ سػػػريعة لنقػػػؿ المعمكمػػػات كالبيانػػػات بػػػيف كافػػػة األقسػػػاـ تعمػػػؿ عمػػػى تػػػدفؽ كتبػػػادؿ المعمكمػػػات فػػػي 

اسػػتخداـ أجيػػزة حاسػػكب ذات كفػػاءة تشػػغيمية عاليػػة تسػػيؿ  أف( 206: ـ2022، المصػػرؼ بسػػيكلة. كتصػػيؼ )قسػػـ ا

يف المعمكمات، تؤدم إلى اتخاذ قرارات إدارية كمالية فاعمػة خاصػة القػرارات المتعمقػة بمػنح التمكيػؿ المصػرفي عممية تخز 

لممسػتحقيف مػػف العمػالء. كمػػا يحتػاج المصػػرؼ إلػى تػػكفير برمجيػػات يمكػف تحػػديثيا عنػد الحاجػػة بصػكرة تجعميػػا مالئمػػة 

 النجاز العمؿ.
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ؿ المصرفي والبنية التحتية التكنولوجية عمى تعثر القروض المصرفية في ومنح التموي اإلئتماني اإلستعالـواقع نظاـ 

 الجياز

ييمثؿ ازدياد القركض المتعثػرة لػدل الجيػاز أكبػر مشػاكمو كبػالرغـ مػف كػؿ الجيػكد ( 66: ـ2019، محمد) تذكر

طر التمكيػؿ، المبذكلة في ىػذا الصػدد لحػؿ مشػكمة تعثػر القػركض المصػرفية مػف خػالؿ عػدة جكانػب أىميػا: تغطيػة مخػا

التركيػػز عمػػى الكدائػػع المصػػرفية، اسػػتخداـ نمػػكذج التنبػػؤ بػػالتعثر المػػالي مػػف خػػالؿ تنػػاكؿ أسػػاليب التحميػػؿ المحاسػػبي، 

ـ( تتمثػؿ 2022كحصر التمكيػؿ فػي عمػالء بالمكاصػفات المطمكبػة مػف ناحيػة األمانػة كالفقػو كالخبػرة. كيضػيؼ )محمػد، 

لمصػػناعة المصػػرفية لمحػػد كالتقميػػؿ مػػف ظػػاىرة الػػديكف المتعثػػرة ممػػا يػػؤدم إلػػى  بالنسػػبة اإلئتمػػاني اإلسػػتعالـأىميػػة نظػػاـ 

زيػػػادة تكمفػػػة االقتػػػراض كالتمكيػػػؿ، كتكسػػػيع قاعػػػدة العمػػػالء الممػػػكليف، كتكجيػػػو التمكيػػػؿ لمعمػػػالء الػػػذيف يكفػػػكف بالتزامػػػاتيـ 

بػػػالبنية  اإلىتمػػاـتطمػػب ذلػػؾ كيسػػاىمكف فػػي زيػػادة اإلنتػػاج كتػػكفير السػػمع كالخػػدمات عمػػى مسػػتكل االقتصػػاد القػػكمي. كي

 اإلئتمػػاني اإلسػػتعالـالتحتيػػة التكنكلكجيػػة المسػػتخدمة فػػي المصػػارؼ مػػف تحػػديث كصػػيانة لتػػكفير المركنػػة الكافيػػة لػػػنظاـ 

لتأدية المياـ المناط بو كبأعمى معايير الجكدة كالسرعة كالدقة كالمكثكقية كاألماف في األداء لتككف داعـ حقيقي لمعامميف 

 ـ االستثمار كالتمكيؿ كمتخذم قرار منح التمكيؿ المصرفي لمعمالء.في أقسا

 اإلستبانةثانيًا: عرض وتحميؿ ومناقشة بيانات 

 :مجتمع وعينة الدراسة

( يشػػمؿ كػػؿ المػػكظفيف كالعمػػاؿ مػػف 240تكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف العػػامميف بالجيػػاز كقػػد بمػػ  عػػدد العػػامميف )

عينػة قصػدية مػف العػامميف ضػمف فئػات )مػديرم  إختيػاركلقػد قػاـ الباحثػاف ب. ( عمػاؿ95مختمؼ أفرع المصػارؼ مػنيـ )

( مفردة في الجياز كذلؾ بعد استبعاد فئػة العمػاؿ 144الفركع كنكابيـ كرؤساء األقساـ كالمكظفيف(، كبم  عدد مفرداتيا )

ركة الشػمالية لمتمكيػؿ األصػغر بمحميات حمفا كدنقال كالبرقيؽ، كمكظفي شػ اإلئتماني اإلستعالـبالفركع التي طبقت نظاـ 

َـّ تكزيع ) ( اسػتمارة، 144( استمارة عمى كافة المستيدفيف مف اإلدارييف كالمكظفيف، استممت )150بمدينة دنقال، حيث ت

 .ككجدت جميعيا صالحة لمتحميؿ اإلحصائي
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 :أداة الدراسة

ية التحتية التكنكلكجية كتعثر القػركض كمنح التمكيؿ المصرفي كالبن اإلئتماني اإلستعالـنظاـ  بعد تناكؿ أدبيات

البيانػات الشخصػية  الجػزء األكؿ مف جزأيف، تناكؿ اإلستبانة ت، تـ تطكير إستبانة لغايات الدراسة، حيث تككنالمصرفية

محػاكر  أربعػة( عبػارة تكزعػت عمػى 32لممبحكثيف، أما الجػزء الثػاني فتنػاكؿ البيانػات المكضػكعية، حيػث اشػتممت عمػى )

أمػػا المحػػكر كتنػػاكؿ المحػػكر الثػػاني مػػنح التمكيػػؿ المصػػرفي، ؛ اإلئتمػػاني اإلسػػتعالـنظػػاـ  تنػػاكؿ المحػػكر األكؿلمدراسػػة. 

 . رابع تعثر القركض المصرفيةال بينما تناكؿ؛ البنية التحتية التكنكلكجيةفتناكؿ  لثالثا

 :الطريقة المستخدمة في تحميؿ البيانات

( لمعالجة بيانات الدراسة إحصائيان، مف خػالؿ SPSSمكـ االجتماعية )تـ استخداـ برنامج الحـز اإلحصائية لمع

، التكرارات كالنسب المئكية، المتكسطات Skewnessعدد مف األساليب اإلحصائية، منيا معامؿ كركنباخ ألفا، اختبار 

اختبػػػػػػػػار ، اإلنحػػػػػػػػدار، نمػػػػػػػػكذج اإلرتبػػػػػػػػاطلعينػػػػػػػػة كاحػػػػػػػػدة، ، معامػػػػػػػػؿ  Tالحسػػػػػػػػابية كاالنحرافػػػػػػػػات المعياريػػػػػػػػة، اختبػػػػػػػػار 

(Independent- Sample T Test،) ( كاختبارOne Way ANOVA.) 

 :اختبار صدؽ وثبات أداة الدراسة

( ألفا αبحساب قيمة ) اإلستبانة، تـ تقييـ تماسؾ اإلستبانةالختبار مدل الثبات الداخمي كالصدؽ الذاتي لفقرات 

الرغـ مف عدـ كجكد قكاعد قياسية  ىؽ الذاتي كعمالتربيعي لحساب معامؿ الصدالجذر لحساب معامؿ الثبات الداخمي ك 

معقكالن في البحكث المتعمقة بالعمـك  (α ≥ 0.60)( لكف مف الناحية التطبيقية يعد Alphaبخصكص القيـ المناسبة )

 .ممتغيراتاإلنسانية، كالجدكؿ التالي يكضح معامؿ الثبات كالصدؽ ل

)كرونباخ ألفا( لعينة الدراسة  اإلستبانةمحاور متغيرات و لمعامؿ الثبات الداخمي والصدؽ الذاتي  :(1جدوؿ )

 الميدانية

 المحكر المتغير
عدد 
 العبارات

معامؿ الثبات 
 الداخمي

معامؿ الصدؽ 
 الذاتي

 0.910 0.829 12 اإلئتماني اإلستعالـنظاـ  المستقؿ
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 0.913 0.834 8 منح التمكيؿ المصرفي كسيطال
 0.784 0.615 4 لكجيةالبنية التحتية التكنك  الميعدّْؿ
 0.896 0.803 8 تعثر الديكف المصرفية التابع

 0.964 0.930 32 ككؿ اإلستبانة
 دنقال.ـ، 2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات المصدر: 

أف معامالت الثبات الداخمي كالصدؽ الذاتي تدؿ عمى تمتع األداة بصكرة عامة ( 1مف الجدكؿ )تضح ا

عمى قدرة األداة عمى تحقيؽ أغراض الدراسة، كبم  معامؿ الثبات الداخمي الكمي  جدان  ثبات كصدؽ عالييف بمعامؿ

( كيقع في المدل بيف الصفر كالكاحد الصحيح كىك ما 0.964( كمعامؿ الصدؽ الذاتي الكمي )0.930) لإلستبانة

 .انتيجة تطبيقي اإلستبانةسفر عنيا تيشير إلى إمكانية صدؽ النتائج التي يمكف أف 

   :الصدؽ الظاىري

مف المحكميف المختصيف في مجاؿ  خمسةكتحقؽ الباحثاف منو بعرض القائمة في صكرتيا األكلية عمى عدد 

لتكضيح أية فقرة قد  مابحضكرى اإلستبانةعمى أف يينجز مؿء  اكحرص عماؿ كاالقتصاد كعمكـ الحاسكباألإدارة  

طمئناف إلى صحة النتائج التي تـ التكصؿ إلييا، لمتأكد مف مدل صالحيتيا لغرض يتطمب األمر تكضيحيا، مما زاد اال

الدراسة، كالتأكد مف شمكلية المعمكمات التي تغطي أىداؼ الدراسة كمكضكعيا، كقد كردت بعض المالحظات التي 

 أخذت بعيف االعتبار، كتـ إجراء التعديالت المناسبة.

 :الصدؽ البنائي

بتطبيقيا عمى عينة مف المجتمع المزمع إجراء  ااف مف الصدؽ الظاىرم ألداة الدراسة، قامفبعد أف تأكد الباحث

. كاستيدفت ىذه الخطكة التعرؼ ة( مفرد15( بعدد )مديرم الفركع كنكابيـ كرؤساء األقساـ كالمكظفيفالدراسة عميو )

، كذلؾ اإلستبانةالتكزيع الطبيعي لبيانات ، باستخداـ اختبار اإلستبانةعمى درجة التجانس الداخمي بيف عبارات قائمة 

( كىك اختبار ضركرم في Skewnessلمعرفة ىؿ البيانات تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال؟، كقد تـ استخداـ اختبار )
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حالة اختبار الفرضيات ألف معظـ االختبارات المعممية تشترط أف يككف تكزع البيانات طبيعيان كالجدكؿ التالي يكضح 

 ختبار.نتائج اال

 لمعينة التجريبية اإلستبانة( الختبار التوزيع الطبيعي لمحاور Skewnessاختبار ) :(2جدوؿ )

 المحكر المتغير
عدد 
 العبارات

Skewness Error القرار اإلحصائي 

 0.202+ 0.196- 12 اإلئتماني اإلستعالـنظاـ  المستقؿ

 يتبع التكزيع الطبيعي
 0.202+ 0.618- 8 منح التمكيؿ المصرفي كسيطال

 0.202+ 0.421- 4 البنية التحتية التكنكلكجية الميعدّْؿ
 0.202+ 0.712- 8 تعثر الديكف المصرفية التابع

 0.202+ 0.436- 32 ككؿ اإلستبانة
 دنقال.ـ، 2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات المصدر: 

( أم أف البيانات تتبع 0.202+كقيمة الخطأ المعيارم لو ) ±(3تضح أف معامؿ االلتكاء محصكر في المدل )ا

كىػػػك ±( 3تتبػػػع التكزيػػػع الطبيعػػػي. كأف معامػػػؿ االلتػػػكاء محصػػػكر فػػػي المػػػدل ) اإلسػػػتبانةالتكزيػػػع الطبيعػػػي. كأف محػػػاكر 

كالػػذم  الجيػػد بػػيف متغيػػرات الدراسػػة، اإلرتبػػاطالمعتمػػد فػػي المعالجػػة اإلحصػػائية ليػػذه الدراسػػة. كىػػذا يػػدؿ عمػػى  لالمسػػتك 

 يؤكد أف ىذه المتغيرات ليا القدرة عمى تفسير التأثير فيما بينيا.

 :التحميؿ واختبار الفرضيات

 :وصؼ البيانات الشخصية لمعينة المبحوثة

كىذا يدؿ عمى االعتماد عمى الذككر %. 29.2 اإلناث ما نسبتو%، ك 70.8 ما نسبتو حيث شكؿ الذككر

% تتراكح 24.3(، كأف عاـ 40 - 30% تتراكح أعمارىـ ما بيف )45.1ف . كأالجيازفي  بدرجة أكبر مف اإلناث

. كىذا يدؿ عمى عاـ 60 عفأعمارىـ  زيدت% 6.3كأف  ،عاـ( تكاليان  50 - 40ك) (عاـ 30 - 20أعمارىـ ما بيف )

فكؽ  % مؤىميـ العممي21.5كأف ، جامعي% مؤىميـ العممي 71.5الفئات العمرية. كأف  جميععمى  مبحكثيفتكزيع ال

% تخصصيـ محاسبة، كأف 32.7كأف  .مبحكثيفكىذا يدؿ عمى الكفاءة العممية لم ثانكييف،% 7، كأف الجامعي
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% تخصصيـ آخر تمثؿ في؛ 10.4% تخصصيـ اقتصاد، كأف 21.5األعماؿ، كأف إدارة  % تخصصيـ 22.2

% 5.6معمكمات، كأف  % تخصصيـ تقنية7.6إحصاء، مصارؼ، مصرفية كمالية، بنكؾ كتمكيؿ، كال يكجد، كأف 

% تتراكح 36.1تخصصيـ عمكـ حاسكب، كتمكف ىذه التخصصات العممية مف اإليفاء بحاجات عمالء الجياز. كأف 

عاـ،  15% تزيد خبرتيـ عف 20.1أعكاـ، كأف  5% تقؿ خبرتيـ عف 29.9أعكاـ(، كأف  10 - 5خبرتيـ ما بيف )

دمة الخمدة عمى مستكيات  مبحكثيفكىذا يظير تكزيع العاـ(،  15 - 10% تتراكح خبرتيـ ما بيف )13.9كأف 

% 5.6% مديرم أقساـ، كأف 16% مكظفي استثمار، كأف 18.8% مكظفيف، كأف 54.9. كأف بشكؿ جيد بالشركة

عينة  أفراد% مديرم فركع/ قطاع، كبالتالي تتـ المكازنة بيف 2% مكظفي استعالـ ائتماني، كأف 2.7نكاب مديريف، كأف 

شراؾ مديرم الفركع كالقطاعات كجزء مف العينةالدراسة ك  % لـ يتمقكا أم دكرات تدريبية في نظاـ 47.2كأف  .ا 

% تمقكا 16.7، كأف اإلئتماني اإلستعالـ% تمقكا ثالثة دكرات تدريبية فأكثر في نظاـ 24.3، كأف اإلئتماني اإلستعالـ

. اإلئتماني اإلستعالـتمقكا دكرتيف تدريبيتيف في نظاـ % 11.8، كأف اإلئتماني اإلستعالـدكرة تدريبية كاحدة في نظاـ 

إلى حداثة النظاـ كتركيز  اإلئتماني اإلستعالـاستخداـ نظاـ عمى  كتعزل النسبة المرتفعة نكعان ما لمذيف لـ يتدربكا

دارات المخاطر كالكظائؼ القيادية بالجياز. كأف  مقكا دكرة تدريبية % ت31.3التدريب حاليان لمعامميف في قسـ االستثمار كا 

% تمقكا ثالثة 25% لـ يتمقكا أم دكرات تدريبية في التمكيؿ المصرفي، كأف 27كاحدة في التمكيؿ المصرفي، كأف 

% تمقكا دكرتيف تدريبيتيف في التمكيؿ المصرفي. كىذا يدؿ عمى 16.7دكرات تدريبية فأكثر في التمكيؿ المصرفي، كأف 

عينة يمكف االستنتاج بأف مكلدل تفحص الخصائص الديمكغرافية لمكيؿ المصرفي. تركيز الجياز عمى التدريب في الت

لإلجابة عمى األسئمة المطركحة في  مبحكثيفتمؾ النتائج في مجمميا تكفر مؤشران يمكف االعتماد عميو بشأف أىمية ال

 الميدانية. الدراسة كمف ثـ يمكف االعتماد عمى إجاباتيـ كأساس الستخالص النتائج المستيدفة مف اإلستبانة

 :التكرارات والنسب المئوية لمحاور الدراسة

 :اإلئتماني اإلستعالـنظاـ محور 

 حيث تبيف:ة: اإلئتمانيالمعمكمات 
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ييكفر  اإلئتماني اإلستعالـنظاـ أف  يؤكدكف% 95.8مفردة كنسبة  138عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .1

 .لممكليف بالجيازمعمكمات ائتمانية عف كافة العمالء ا

ييكفر  اإلئتماني اإلستعالـنظاـ أف  يؤكدكف% 94.4مفردة كنسبة  136عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .2

 .معمكمات ائتمانية عف كافة العمالء المتعثريف بالجياز

يستخدـ  نياإلئتما اإلستعالـنظاـ أف  يؤكدكف% 93.1مفردة كنسبة  134عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .3

 .ة عف العمالء بيف المصارؼ العاممة بالكالية الشماليةاإلئتمانيآلية تبادؿ المعمكمات 

ييكفر  اإلئتماني اإلستعالـنظاـ أف  يؤكدكف% 85.4مفردة كنسبة  123عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .4

 .لجيازة بااإلئتمانيمعمكمات ائتمانية تيساعد في تصنيؼ العمالء حسب الجدارة 

 حيث تبيف:: اإلئتمانيالسجؿ 

ييكفر سجؿ  اإلئتماني اإلستعالـنظاـ أف  يؤكدكف% 88.2مفردة كنسبة  127عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .5

 .ائتماني ييسيـ في حؿ مشكمة تشابو األسماء التي يعاني منيا الجياز

ييكفر سجؿ  اإلئتماني اإلستعالـنظاـ أف  يؤكدكف %87.5مفردة كنسبة  126عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .6

 .ائتماني ييكحد شخصية العمالء الذيف لدييـ أكثر مف حساب مصرفي بأفرع المصارؼ المككنة لمجياز

ييكفر دراسات  اإلئتماني اإلستعالـنظاـ أف ب يقركف% 74.3مفردة كنسبة  107عينة بعدد ال ثمثيأكثر مف  فأ .7

 .ي لمعمالء بالجيازتحميمية عف المكقؼ المال

ييسيؿ  اإلئتماني اإلستعالـنظاـ أف  يؤكدكف% 81.3مفردة كنسبة  117عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .8

 .متابعة العميؿ كالكصكؿ إليو عند الضركرة بالجياز

 حيث تبيف:مركنة النظاـ: 

يسمح  اإلئتماني اإلستعالـنظاـ أف  يؤكدكف% 83.3مفردة كنسبة  120عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .9

 .بتحميؿ المعمكمات كالبيانات بسيكلة كسرعة في األفرع المككنة لمجياز
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يسيؿ التحكـ في عمؿ نظاـ  يؤكدكف عمى% 83.3مفردة كنسبة  120عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .10

 .جية بالجيازمف حيث تجميع البيانات مف مصادرىا الداخمية كالخار  اإلئتماني اإلستعالـ

يعمؿ عمى  اإلئتماني اإلستعالـنظاـ أف يقركف ب% 70.2مفردة كنسبة  101عينة بعدد ثمثي الأكثر مف  فأ .11

صدار رسائؿ خاصة بيذه األخطاء بالجياز.  اكتشاؼ األخطاء كا 

تاز يم اإلئتماني اإلستعالـنظاـ أف  يؤكدكف% 89.6مفردة كنسبة  129عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .12

 بقدرتو عمى تكفير المعمكمات بالرغـ مف تزايد حجـ العمميات التشغيمية بالجياز.

 :محور منح التمويؿ المصرفي

 حيث تبيف:قرار منح التمكيؿ المصرفي: 

ييساعد في  اإلئتماني اإلستعالـنظاـ أف  يؤكدكف% 82.6مفردة كنسبة  119عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .1

 .ة بالجيازاإلئتمانيلمعمالء ذكل الجدارة  تكجيو التمكيؿ

ييكفر كافة  اإلئتماني اإلستعالـنظاـ أف  يؤكدكف% 82.6مفردة كنسبة  119عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .2

 .المعمكمات التي تمبي حاجات متخذ قرار منح التمكيؿ بالجياز

ييكفر  اإلئتماني اإلستعالـنظاـ أف  يؤكدكف% 79.2مفردة كنسبة  114عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .3

 .معمكمات تيساعد في كضع نظاـ جيد الستقطاب كتكظيؼ مكارد جديدة بالجياز

ييساعد  اإلئتماني اإلستعالـنظاـ أف  يؤكدكف% 92.4مفردة كنسبة  133عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .4

 .يحد مف التعثرالمديريف في اتخاذ قرار منح التمكيؿ السميـ مما 

 حيث تبيف:عمميات منح التمكيؿ المصرفي: 

يعمؿ عمى  اإلئتماني اإلستعالـنظاـ أف  يؤكدكف% 79.8مفردة كنسبة  115عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .5

 .ة بالجيازاإلئتمانيتكفير معمكمات أساسية لبياف طرؽ تخطيط العمميات 
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ؿٌ  فأ .6 يؤدم إلى تكفير  اإلئتماني اإلستعالـاستخداـ نظاـ  أف يؤكدكف% 84.0مفردة كنسبة  121عينة بعدد ال جي

 .مجمكعة مف اإلجراءات الرقابية عمى عمميات منح التمكيؿ لضماف انجازىا بالشكؿ الصحيح بالجياز

ييمكّْف  اإلئتماني اإلستعالـيؤكدكف أف نظاـ % 84.7مفردة كنسبة  124عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .7

 .العمميات الممكلة بصكرة تضمف السالمة المصرفيةإدارة  رات أفرع المصارؼ مف إدا

ييمكّْف مف  اإلئتماني اإلستعالـيؤكدكف أف نظاـ % 84.7مفردة كنسبة  124عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .8

 .العمميات الممكلة بصكرة تحد مف التعثر بالجيازإدارة  

 وجية )الحاسبات اآللية، البرمجيات، الشبكات(: حيث تبيف:محور البنية التحتية التكنول

أفرع المصارؼ المككنة لمجياز أف  يؤكدكف% 87.5مفردة كنسبة  126عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .1

 .تستخدـ حاسبات آلية متطكرة تكفر السرعة في الدخكؿ كالحصكؿ عمى المعمكمات

أفرع المصارؼ المككنة لمجياز أف  يؤكدكف% 87.5مفردة كنسبة  126عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .2

 .تستخدـ برمجيات متطكرة تكفر السرعة في الدخكؿ كالحصكؿ عمى المعمكمات

يستخدـ  اإلئتماني اإلستعالـنظاـ  أف يؤكدكف% 88.9مفردة كنسبة  128عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .3

 .كمات بيف كافة المصارؼ المككنة لمجيازشبكة اتصاؿ لنقؿ البيانات كالمعم

سرعة شبكة االتصاؿ المستخدمة كالمرتبطة أف ب يقركف% 70.2مفردة كنسبة  101عينة بعدد ال ثمثيأكثر مف  فأ .4

 .كافية النجاز المياـ المطمكبة في الكقت المناسب اإلئتماني اإلستعالـبػنظاـ 

 :محور تعثر الديوف المصرفية

 تبيف:حيث مخاطر العمالء: 

ييكفر عمالء  اإلئتماني اإلستعالـنظاـ أف  يؤكدكف% 86.1مفردة كنسبة  124عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  .1

 .جيديف مما يقمؿ مف حجـ مخصصات الديكف المتعثرة بالجياز
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ؿٌ  فأ .2 قة ييساعد عمى سرعة كد اإلئتماني اإلستعالـنظاـ أف  يؤكدكف% 87.5مفردة كنسبة  126عينة بعدد ال جي

 .االلكتركني كاالنتقاء السميـ لمعمالء مما يقمؿ مف مخاطر التعثر بالجياز اإلستعالـ

ييمكّْف أفرع  اإلئتماني اإلستعالـنظاـ أف  يؤكدكف% 85.4مفردة كنسبة  123عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .3

 .المصارؼ مف تصنيؼ العمالء مما يقمؿ مف مخاطر التعثر بالجياز

ة عف اإلئتمانيآلية تبادؿ المعمكمات أف  يؤكدكف% 88.9مفردة كنسبة  128عينة بعدد ال ثالثة أرباعف أكثر م فأ .4

 .العمالء بيف المصارؼ تيساىـ في الحد مف مخاطر التعثر بالجياز

 حيث تبيف:مخاطر العمميات الممكلة: 

ييكفر  اإلئتماني اإلستعالـاـ نظأف  يؤكدكف% 90.3مفردة كنسبة  130بعدد  عينةال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .5

 .معمكمات ائتمانية عف األقساط المستحقة كالمتعثرة عمى العمالء بالجياز

ييكفر معمكمات عف  اإلئتماني اإلستعالـنظاـ أف  يؤكدكف% 75مفردة كنسبة  108عينة بعدد ال ثالثة أرباع فأ .6

 .لجيازمدل جدارة العممية المراد تمكيميا مما يقمؿ مف مخاطر التعثر با

ؿٌ  فأ .7 دارة  ييساعد الجياز عمى اإل اإلئتماني اإلستعالـنظاـ أف  يؤكدكف% 88.9مفردة كنسبة  128عينة بعدد ال جي

 .المالية لمخاطر العمميات الممكلة بشكؿ أفضؿ مما يحد مف التعثر

ييمكّْف أفرع  ئتمانياإل اإلستعالـنظاـ أف  يؤكدكف% 79.9مفردة كنسبة  115عينة بعدد ال ثالثة أرباعأكثر مف  فأ .8

 .المصارؼ مف متابعة العممية الممكلة بصكرة فٌعالة تستشعر خطر التعثر

 المعياري العاـ لمتغيرات الدراسةاإلنحراؼ المتوسط الحسابي العاـ و 
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 ربعةالدراسة األ  تغيراتممحاور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوي األىمية ل :(3جدوؿ )

 المحكر بيافال غيرالمت
المتكسط 
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 Tقيمة  المعيارم

 Tداللة 
اإلحصا
 ئية

مستكل 
 الترتيب األىمية

 المستقؿ

المعمكمات 
 ةاإلئتماني

 األكؿ

4.35 0.490 33.06
3 

رتفعم 0.000  1 

24.68 0.567 4.17 اإلئتمانيالسجؿ 
4 

رتفعم 0.000  2 

21.54 0.611 4.10 مركنة النظاـ
9 

رتفعم 0.000  3 

 اإلستعالـف. 
 اإلئتماني

4.20 0.452 31.95
5 

رتفعم 0.000  1 

 الكسيط

 قرار منح التمكيؿ

 الثاني

4.17 0.587 23.98
9 

رتفعم 0.000  2 

عمميات منح 
 التمكيؿ

4.15 0.649 
21.34
4 

رتفعم 0.000  1 

منح التمكيؿ 
 المصرفي

4.16 0.575 
24.27
3 

رتفعم 0.000  4 

 الميعدّْؿ

 سبات اآلليةالحا

 الثالث

4.21 0.747 
19.41
6 

رتفعم 0.000  1 

 0.747 4.21 البرمجيات
19.41
6 

رتفعم 0.000  1 

 0.679 4.09 شبكات االتصاؿ
19.32
2 

رتفعم 0.000  3 

 0.558 4.19 البنية التكنكلكجية
25.66
7 

رتفعم 0.000  2 

 التابع
 مخاطر العمالء

 الرابع
4.22 0.528 

27.75
7 

عرتفم 0.000  1 

رتفعم 25.190.000 0.555 4.16 مخاطر العمميات  2 
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5 
تعثر الديكف 
 0.506 4.19 المصرفية

28.25
رتفعم 0.000 8  2 

 دنقال. ـ،2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات المصدر:  

يميو  اإلئتماني إلستعالـانظاـ متغير ( المتكسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة، ككاف أعالىا ل3أظير الجدكؿ )

كيعػكد ذلػؾ إلػى أف . متغير تعثػر القػركض المصػرفية، كأدناىا لمتغيرا البنية التحتية التكنكلكجية كمنح التمكيؿ المصرفي

الغالبيػػة العظمػػي مػػف المبحػػكثيف تكافػػؽ عمػػى أف أبعػػاد متغيػػرات الدراسػػة ىػػي أبعػػاد ميمػػة. كاتفقػػت مػػع مػػا تكصػػؿ إليػػو: 

( ك)الطػػػػػاىر، ـ2018، عبػػػػػد الحميػػػػػد( ك)ـ2019، ( ك)محمػػػػػدـ2022، ( ك)قسػػػػػـ اـ2022، )حسػػػػػيف كعبػػػػػد الحميػػػػػد

 .ـ(2015

 :فرضيات الدراسةاختبار 

وتخفػيض تعثػر القػروض المصػرفية فػي  اإلئتمػاني اإلسػتعالـالفرضية األولى: توجد عالقػة دالػة إحصػائيًا بػيف نظػاـ 

 الجياز:

وتخفيض تعثر القروض  اإلئتماني اإلستعالـحصائية بيف نظاـ المتعدد لمعالقة اإل اإلنحدارموذج ن :(4جدوؿ )

 المصرفية في الجياز

 B (T)  Sig* (T) (R) (R2) (F) Sig* (F) المستقؿ المتغير

 0.002 3.134 0.887 الثابت

0.736 0.541 55.067 0.000 
 0.010 2.597 0.183 ةاإلئتمانيالمعمكمات 

 0.000 3.734 0.248 اإلئتمانيالسجؿ 

 0.000 6.302 0.360 مركنة النظاـ

 دنقال.ـ، 2022الدراسة الميدانية،  إعداد الباحثاف مف بياناتالمصدر: 
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 اإلسػتعالـ( أف ىذا النمػكذج يتمتػع بالصػالحية فػي اختبػار العالقػة اإلحصػائية بػيف نظػاـ 4اتضح مف الجدكؿ )

( 0.000( بمستكل معنكية )F( )55.067يث بمغت قيمة )كتخفيض تعثر القركض المصرفية في الجياز، ح اإلئتماني

( ممػػا يعنػػي أف ىػػذا النمػػكذج صػػالح لمتنبػػؤ بقػػيـ المتغيػػر التػػابع تعثػػر القػػركض المصػػرفية؛ كيتضػػح 0.05مػػف )أقػػؿ كىػك 

%( مػف 54.1يفسػر مػا مقػداره ) اإلئتمػاني اإلسػتعالـ( كىذا يعني أف نظػاـ 0.541( بم  )R2أيضان أف معامؿ التحديد )

( تعػكد إلػى %45.9تغير الحاصؿ عمى تعثر القركض المصرفية فػي الجيػاز كىػي قػكة تفسػيرية متكسػطة، كأف نسػبة )ال

 اإلئتماني اإلستعالـمتغيرات أخرل لـ تكف مكضع الدراسة مف بينيا المتغير العشكائي؛ كما يتضح أيضان أف أبعاد نظاـ 

اـ( تؤثر طردان عمى تعثػر القػركض المصػرفية فػي الجيػاز بمسػتكل ، مركنة النظاإلئتمانية، السجؿ اإلئتماني)المعمكمات 

(، ممػػػا يقتضػػػي قبػػػكؿ الفرضػػػية األكلػػػى كالتػػػي نصػػػت عمػػػى: تكجػػػد عالقػػػة دالػػػة إحصػػػائيان بػػػيف نظػػػاـ 0.000معنكيػػػة )

( ك)الطػػػاىر، ـ2019، ذا يتفػػػؽ مػػػع )محمػػػد. كىػػػكتخفػػػيض تعثػػػر القػػػركض المصػػػرفية فػػػي الجيػػػاز اإلئتمػػػاني اإلسػػػتعالـ

بالنسػػػبة لمصػػػناعة المصػػػرفية لمحػػػد كالتقميػػػؿ مػػػف ظػػػاىرة الػػػديكف  اإلئتمػػػاني اإلسػػػتعالـيعػػػكد ذلػػػؾ إلػػػى أىميػػػة ك  ـ(.2015

المتعثرة مما يؤدم إلى زيػادة تكمفػة االقتػراض كالتمكيػؿ فضػالن عػف ذلػؾ تكسػيع قاعػدة العمػالء الممػكليف كتكجيػو التمكيػؿ 

 مستكم االقتصاد القكمي.عمى  نتاج كتكفير السمع كالخدماتلمعمالء الذيف يكفكف بالتزاماتيـ كيساىمكف في زيادة اإل

ومػنح التمويػؿ المصػرفي والبنيػة التحتيػة  اإلئتمػاني اإلسػتعالـالفرضية الثانية: يوجد أثر مشترؾ داؿ إحصائيًا لػنظاـ 

 اختبػػػار الختبػػػار ىػػػذه الفرضػػػية، تػػػـ اسػػػتخداـ التكنولوجيػػػة عمػػػى تخفػػػيض تعثػػػر القػػػروض المصػػػرفية فػػػي الجيػػػاز:

(Canonical Analysis): 

ومنح التمويؿ المصرفي والبنية  اإلئتماني اإلستعالـالتشابكي لمتأثير المشترؾ لػنظاـ  اإلرتباطتحميؿ ( 5جدوؿ )

 التحتية التكنولوجية عمى تخفيض تعثر القروض المصرفية في الجياز

المتغيرات المستقمة 
 كالكسيطة كالميعدّْؿ

معدالت تحميؿ 
(Canonical) 

ناء الب
 العاممي

المتغير 
 التابع

 اإلرتباطمعامؿ 
(R Canonical) 

 معامؿ التحديد
(R2 Canonical) 

 النظاـ
معمكمات 
 0.807 0.898 التعثر 0.496 0.553 االئتماف
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السجؿ 
 70.454 (F) 0.606 0.567 اإلئتماني

 Sig* 0.000 0.656 0.730 مركنة النظاـ

 المنح

قرار منح 
 التمكيؿ

نسػػػػبة التبػػػػايف المفسػػػػر  0.767 0.854
مف المستقمة كالكسيطة 

 كالميعدّْلة
80.7% 

عمميات 
 التمكيؿ

0.838 0.752 

 البنية

الحاسبات 
 اآللية

نسبة التبايف المفسر  0.746 0.830
 مف المتغير التابع

41.7% 
 0.623 0.694 البرمجيات
شبكات 
 0.436 0.468 االتصاؿ

نسبة التبايف غير 
 %19.3 المفسر

 دنقال.ـ، 2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات المصدر: 

، ةاإلئتمانيػػػ)المعمكمػػػات  اإلئتمػػػاني اإلسػػػتعالـلػػػػنظاـ  ( كجػػػكد أثػػػر مشػػػترؾ داؿ إحصػػائيان 5اتضػػح مػػػف الجػػػدكؿ )

نح التمكيػػػػؿ قػػػػرار مػػػػنح التمكيػػػػؿ المصػػػػرفي، عمميػػػػات مػػػػ( كمػػػػنح التمكيػػػػؿ المصػػػػرفي )، مركنػػػػة النظػػػػاـاإلئتمػػػػانيالسػػػػجؿ 

عمػػى تخفػػيض تعثػػر القػػركض  (، البرمجيػػات، شػػبكات االتصػػاؿ( كالبنيػػة التحتيػػة التكنكلكجيػػة )الحاسػػبات اآلليػػةالمصػػرفي

%( مػف التبػايف 80.7المصرفية في الجياز. إذ تبيف أف )المتغيرات المسػتقمة كالكسػيطة كالميعدّْلػة( قػد فسػرت مػا نسػبتو )

كما تبيف أف نسبة التبايف المفسرة مػف المتغيػر التػابع تعثػر القػركض المصػرفية الحاصؿ عمى تعثر القركض المصرفية. 

%(. كىػػك مػػا يؤشػػر 41.7تجػػاه العالقػػة المشػػتركة بػػيف أبعػػاد كػػؿ مػػف )المتغيػػرات المسػػتقمة كالكسػػيطة كالميعدّْلػػة( بمغػػت )

ي كالبنيػة التحتيػة التكنكلكجيػة. كقػد كمػنح التمكيػؿ المصػرف اإلئتمػاني اإلستعالـالعالقة التشابكية بيف أبعاد كؿ مف نظاـ 

( كحػػد أعمػػى، كىػػذا يؤشػػر كجػػكد 0.854( كحػػد أدنػػى ك)0.468التشػػابكي مػػا بػػيف ) اإلرتبػػاطتراكحػػت معػػدالت تحميػػؿ 

 اإلرتبػػاطعالقػػة معنكيػػة بػػيف المتغيػػرات المسػػتقمة كالكسػػيطة كالميعدّْلػػة كالمتغيػػر التػػابع فػػي الجيػػاز. كمػػا بمغػػت معػػدالت 

( كحد أعمى، كىك ما يعكػس عالقػة كػؿ بيعػد 0.767( كحد أدنى ك)0.436ؿ )البناء العاممي( ما بيف )التشابكي المتباد

كمػػنح التمكيػؿ المصػػرفي كالبنيػػة التحتيػة التكنكلكجيػػة فػػي جػذر المتغيػػر التػػابع تعثػػر  اإلئتمػػاني اإلسػتعالـنظػػاـ  مػف أبعػػاد
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(. كما بم  معامؿ التحديد التشػابكي R Canonical( )0.898التشابكي ) اإلرتباطالقركض المصرفية. كقد بم  معامؿ 

(R2 Canonical( )0.807( كىذا يعني أف ما قيمتو )مػف التغيػرات فػي تعثػر القػركض المصػرفية نػاتج عػف 0.807 )

كمنح التمكيؿ المصرفي كالبنيػة التحتيػة  اإلئتماني اإلستعالـالتغير في مستكل العالقة التشابكية بيف أبعاد كؿ مف نظاـ 

 اإلسػػتعالـتكنكلكجيػػة. كتبػػيف النتػػائج أيضػػان أف ىنػػاؾ نسػػبة مػػف التبػػايف غيػػر معمكمػػة إلػػى جانػػب أبعػػاد كػػؿ مػػف نظػػاـ ال

كمػػنح التمكيػػؿ المصػػرفي كالبنيػػة التحتيػػة التكنكلكجيػػة مػػف أجػػؿ التنبػػؤ بمقػػدار تعثػػر القػػركض المصػػرفية، حيػػث  اإلئتمػػاني

( بمغػػػػت Fالتشػػػابكي أف قيمػػػة ) اإلرتبػػػاطكبينػػػػت نتػػػائج التحميػػػؿ %( تقريبػػػان. 19.3تقػػػدر نسػػػبة التبػػػايف غيػػػر المعمكمػػػة )

(. مما يقتضي قبكؿ الفرضية الثانية كالتي نصػت عمػى: يكجػد أثػر مشػترؾ 0.000( كىي دالة عند مستكل )70.454)

كيػػػػؿ ( كمػػػػنح التم، مركنػػػػة النظػػػػاـاإلئتمػػػػاني، السػػػػجؿ ةاإلئتمانيػػػػ)المعمكمػػػػات  اإلئتمػػػػاني اإلسػػػػتعالـلػػػػػنظاـ  داؿ إحصػػػػائيان 

، ( كالبنية التحتيػة التكنكلكجيػة )الحاسػبات اآلليػةقرار منح التمكيؿ المصرفي، عمميات منح التمكيؿ المصرفيالمصرفي )

عمػػى تخفػػيض تعثػػر القػػركض المصػػرفية فػػي الجيػػاز. كاتسػػقت مػػع )عبػػد الجبػػار كسػػعيد،  (البرمجيػػات، شػػبكات االتصػػاؿ

 ـ(.2016

فػي مػنح التمويػؿ المصػرفي عمػى تخفػيض تعثػر  اإلئتمػاني اإلسػتعالـلػػنظاـ  يوجد أثر داؿ إحصػائياً  الفرضية الثالثة:

 القروض المصرفية:

لػػنظاـ  ( تػـ التحقػؽ مػف كجػكد األثػر المباشػر كغيػر المباشػرPath Analysisباستخداـ اختبار تحميؿ المسػار )

كمتغيػػر كسػػيط حيػػث تمثػػؿ  مػػنح التمكيػػؿ المصػػرفي بكجػػكد عمػػى تخفػػيض تعثػػر القػػركض المصػػرفية اإلئتمػػاني اإلسػتعالـ

مػػنح التمكيػػؿ ( بينمػػا تمثػػؿ المسػػار الثػػاني فػػي )مػػنح التمكيػػؿ المصػػرفي - اإلئتمػػاني اإلسػػتعالـنظػػاـ المسػػار األكؿ فػػي )

نظػػاـ البسػيط بػيف المتغيػر المسػتقؿ  اإلنحػػدار( حيػث تػـ اسػتخداـ تحميػؿ تخفػيض تعثػر القػركض المصػػرفية -المصػرفي 

 :كما يمي تخفيض تعثر القركض المصرفيةكالمتغير التابع منح التمكيؿ المصرفي الكسيط  كالمتغير اإلئتماني اإلستعالـ
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في منح التمويؿ المصرفي عمى تخفيض تعثر  اإلئتماني اإلستعالـنظاـ أثر نتائج تحميؿ المسار لبياف  :(6جدوؿ )

 القروض المصرفية في الجياز

 *Sig (F) (R2) (R) المسار
Direct 
Effect 

Indirect 
Effect 

(T) Sig* 

 األكؿ
0.72
8 

0.53
0 

160.
0 

0.00
0 

0.926 
0.665* 

12.65 0.000 

 الثاني
0.81
6 

0.66
5 

282.
1 

0.00
0 

0.718 16.80 0.000 

 * التأثير غير المباشر عبارة عف حاصؿ ضرب معامالت قيـ التأثير المباشر بيف المتغيرات
 .ـ، دنقال2022ية، الدراسة الميدانإعداد الباحثاف مف بيانات المصدر: 

فػػي مػػنح التمكيػػؿ المصػػرفي عمػػى  اإلئتمػػاني اإلسػػتعالـنظػػاـ ( نتػػائج تحميػػؿ المسػػار لتػػأثير 6أكضػػح الجػػدكؿ )

لػػنظاـ  ان داؿ إحصػائي حيػث أظيػرت نتػائج التحميػؿ اإلحصػائي كجػكد تػأثير تخفيض تعثر القركض المصرفية في الجيػاز

لػػنظاـ ، إذ بمػ  التػأثير المباشػر عمػى تخفػيض تعثػر القػركض المصػرفيةفػي مػنح التمكيػؿ المصػرفي  اإلئتماني اإلستعالـ

فػػي  يػكثر اإلئتمػػاني اإلسػتعالـنظػاـ  أف ى(، كىػك مػػا يشػير إلػػ0.926) فػػي مػنح التمكيػػؿ المصػرفي اإلئتمػاني اإلسػتعالـ

 اإلسػػػتعالـظػػػاـ تطبيػػػؽ ناىتمػػػاـ إدارات أفػػػرع المصػػػارؼ المككنػػػة لمجيػػػاز ب، كبالتػػػالي فػػػإف زيػػػادة مػػػنح التمكيػػػؿ المصػػػرفي

لػػػمنح ، كبػػذات السػػياؽ بمػػ  التػػأثير المباشػػر فػػي مػػنح التمكيػػؿ المصػػرفي لمعمػػالء إيجػػابي مػػف شػػأنو تكليػػد تػػأثير اإلئتمػػاني

 مػػنح التمكيػػؿ المصػػرفي(، كىػػك مػػا يشػػير إلػػى أف 0.718) التمكيػػؿ المصػػرفي عمػػى تخفػػيض تعثػػر القػػركض المصػػرفية

بمػػنح التمكيػػؿ المصػػرفي لمعمػػالء مػػف ذكم  اإلىتمػػاـالتػػالي فػػإف زيػػادة ، كبتخفػػيض تعثػػر القػػركض المصػػرفيةعمػػى ؤثر يػػ

. كقػػد بمػ  التػػأثير غيػر المباشػػر تخفػيض تعثػػر القػركض المصػرفية إيجػابي عمػػى مػػف شػأنو تكليػػد تػأثير ةاإلئتمانيػالجػدارة 

، كىك ما يؤكد %(66.5) في منح التمكيؿ المصرفي عمى تخفيض تعثر القركض المصرفية اإلئتماني اإلستعالـلػنظاـ 

عمػػػى تخفػػػيض تعثػػػر القػػػركض  اإلئتمػػػاني اإلسػػػتعالـنظػػػاـ فػػػي تعزيػػػز تػػػأثير  مػػػنح التمكيػػػؿ المصػػػرفييمعبػػػو الػػػدكر الػػػذم 

ممػا يقتضػي قبػكؿ الفرضػية الثالثػة التػي نصػت  .. كىػي نتيجػة عمميػة تسػاىـ بتحقيػؽ جػزء مػف أىػداؼ الدراسػةالمصرفية
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فػػػي مػػػنح التمكيػػػؿ المصػػػرفي عمػػػى تخفػػػيض تعثػػػر القػػػركض  اإلئتمػػػاني اإلسػػػتعالـلػػػػنظاـ  يكجػػػد أثػػػر داؿ إحصػػػائيان عمػػػى 

كيعػكد ذلػؾ  (.Allen & Jery, 2004( ك)ـ2022، كجػاءت متسػقة مػع )حسػيف كعبػد الحميػد ،المصػرفية فػي الجيػاز

 لمسػتحقيو مػنح التمكيػؿ المصػرفي فػي الجيػاز فػي ظػؿ تكسػط اإلئتمػاني اإلسػتعالـتطبيػؽ نظػاـ ب اإلىتمػاـزيػادة  إلى أف

 .تخفيض تعثر القركض المصرفية عمىشأنو تكليد تأثير إيجابي  مف

تعثػػر القػػروض وتخفػيض  اإلئتمػػاني اإلسػػتعالـُتعػدِّؿ البنيػػة التحتيػػة التكنولوجيػة العالقػػة بػػيف نظػاـ : رابعػػةالفرضػية ال

 في الجياز: المصرفية

 :كما يميك  (،Stepwiseالمتعدد المتدرج ) اإلنحدارمكذج اختبار ن الختبار ىذه الفرضية، تـ استخداـ

 اإلستعالـالبنية التحتية التكنولوجية العالقة بيف نظاـ المتعدد المتدرج لبياف تعديؿ  اإلنحدارنموذج  :(7جدوؿ )

 وتخفيض تعثر القروض المصرفية في الجياز اإلئتماني

 المتغير

 تابعال

 Sig*. F (F) (R2) (R) النمكذج
تعثر 

القركض 

 المصرفية

 ستعالـاإلنظاـ  األكؿ

 اإلئتماني

0.728 0.530 159.996 0.000 
 0.000 89.065 0.558 0.747 البنية النظاـ الثاني

 (Change Statisticsالتغيرات اإلحصائية )
R2 

Change  

F 

Change 

Sig*.F 

Ch. 

DF1 DF2 B T Sig*. T 
0.530 159.996 0.000 1 142 0.815 12.649 0.000 

0.028 9.057 0.003 1 141 0.687 9.077 0.000 
0.185 3.009 0.003 

 دنقال.ـ، 2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات المصدر: 

كتخفػيض  اإلئتمػاني اإلستعالـنظاـ ( كجكد نمكذجيف لمتأثير، النمكذج األكؿ ييبيّْف عالقة 7اتضح مف الجدكؿ )

 بػػيف المتغيػػريف حصػػائيةع بالصػػالحية فػػي اختبػػار العالقػػة اإل، إذ يتضػػح أنػػو يتمتػػتعثػػر القػػركض المصػػرفية فػػي الجيػػاز

( ممػا يعنػي أف النمػكذج األكؿ صػالح 0.000معنكيػة ) ل( بمستك F( )159.996، حيث بمغت قيمة ))المستقؿ كالتابع(

معامػؿ ؛ كيتضػح أيضػان أف فػي الجيػاز المصػرفي بالكاليػة الشػمالية( تعثػر القػركض المصػرفية) تػابعلمتنبؤ بقيـ المتغير ال

%( مػػف التبػػايف الحاصػػؿ 53فسػػر مػػا مقػػداره )ي اإلئتمػػاني اإلسػػتعالـنظػػاـ ( كىػػذا يعنػػي أف 0.530( بمػػ  )R2التحديػػد )
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( تعػكد إلػى متغيػرات أخػرل لػـ %47، كأف نسػبة )متكسػطةكىػي قػكة تفسػيرية  تعثر القركض المصرفية فػي الجيػازعمى 

 تكف مكضع الدراسة أحدىا المتغير العشكائي.

كالبنية التحتيػة التكنكلكجيػة عمػى تخفػيض تعثػر  اإلئتماني اإلستعالـنظاـ كؿ مف  دكركذج الثاني فييبيّْف أما النم

لتطبيػػؽ  حصػػائية، إذ يتضػػح أف ىػػذا النمػػكذج يتمتػػع بالصػػالحية فػػي اختبػػار العالقػػة اإلالقػػركض المصػػرفية فػػي الجيػػاز

، حيػث بمغػت عمػى تعثػر القػركض المصػرفية فػي الجيػاز كاحػد بآفو  كالبنية التحتية التكنكلكجية اإلئتماني اإلستعالـنظاـ 

لتػػابع )تعثػػر ( ممػػا يعنػػي أف ىػػذا النمػػكذج صػػالح لمتنبػػؤ بقػػيـ المتغيػػر ا0.000معنكيػػة ) ل( بمسػػتك F( )89.065قيمػػة )

 اإلئتمػػاني اإلسػػتعالـنظػػاـ ( كىػػذا يعنػػي أف 0.558( بمػػ  )R2؛ كيتضػػح أيضػػان أف معامػػؿ التحديػػد )القػػركض المصػػرفية(

تخفيض تعثر القركض  %( مف التبايف الحاصؿ عمى55.8فسراف معان ما مقداره )يبآف كاحد  البنية التحتية التكنكلكجيةك 

( تعكد إلى متغيرات أخرل لـ تكف مكضع الدراسة %44.2، كأف نسبة )متكسطةكىي قكة تفسيرية  المصرفية في الجياز

( بمستكل معنكيػة 0.028( )قيمة التغير في معامؿ التحديد( )R2 Changeأحدىا المتغير العشكائي. كقد بمغت قيمة )

( بمسػػتكل 0.558بقيمػػة ) تعثػػر القػػركض المصػػرفية فػػي الجيػػاز مػػف خفػػض( كىػػذا يعنػػي أف النمػػكذج الثػػاني يي 0.003)

اـ نظػػػمتغيػػػر ميعػػػدّْؿ )ميغيّْػػػر( فػػػي العالقػػػة بػػػيف  البنيػػػة التحتيػػػة التكنكلكجيػػػة (، أم أنػػػو فػػػي حالػػػة دخػػػكؿ0.003معنكيػػػة )

-F(. كيؤكػػد ذلػػؾ قيمػػة )0.028فػػإف التػػأثير يزيػػد بقيمػػة )كتعثػػر القػػركض المصػػرفية فػػي الجيػػاز  اإلئتمػػاني اإلسػػتعالـ

Change( )9.057( كبداللػػػة إحصػػػائية )(، كمػػػا بمغػػػت قيمػػػة درجػػػة التػػػأثير )0.000B( )0.687اإلسػػػتعالـػنظاـ ( لػػػ 

بتطبيػؽ نظػاـ  اإلىتمػاـي أف الزيػادة بدرجػة كاحػدة فػي مسػتكل كىػذا يعنػ مبنية التحتية التكنكلكجيػة( ل0.185ك) اإلئتماني

بقيمػة  تخفيض تعثر القركض المصرفية فػي الجيػازبآفو كاحدو يؤدم إلى  كالبنية التحتية التكنكلكجية اإلئتماني اإلستعالـ

كيؤكػػد معنكيػػة ىػػذا عمػػى التػػكالي.  البنيػػة التحتيػػة التكنكلكجيػػةك  اإلئتمػػاني اإلسػػتعالـلتطبيػػؽ نظػػاـ ( 0.185( ك)0.687)

 لمبنيػػة التحتيػػة التكنكلكجيػػة (3.009ك) اإلئتمػػاني اإلسػػتعالـػنظاـ ( لػػ9.077( المحسػػكبة كالتػػي بمغػػت )Tالتػػأثير قيمػػة )

 اإلسػتعالـنظػاـ  البنيػة التحتيػة التكنكلكجيػة لمعالقػة بػيفكىػذا يػدؿ عمػى تعػديؿ  (.0.05مػف )أقػؿ  بمستكل داللػة معنكيػة

. كىػي نتيجػة عمميػة تسػاىـ بتحقيػؽ جػزء مػف أىػداؼ الدراسػة. لقػركض المصػرفية فػي الجيػازتعثػر اكتخفيض  اإلئتماني
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 اإلسػػتعالـرابعػػة، كالتػػي نصػػت عمػػى تيعػػدّْؿ البنيػػة التحتيػػة التكنكلكجيػػة العالقػػة بػػيف نظػػاـ ممػػا يقتضػػي قبػػكؿ الفرضػػية ال

، عبػػػد الحميػػػػد)( كـ2022، قسػػػـ انتػػػائج ) مػػػع اتفقػػػتك  كتخفػػػيض تعثػػػر القػػػركض المصػػػرفية فػػػي الجيػػػاز. اإلئتمػػػاني

تعػديؿ فػي ظػؿ  اإلئتمػاني اإلسػتعالـتطبيػؽ نظػاـ أف  ى(. كيعػكد ذلػؾ إلػLu & Ramamurthy, 2011)ك (ـ2018

 .عمى تخفيض تعثر القركض المصرفية في الجيازمف شأنو تكليد تأثير إيجابي  البنية التحتية التكنكلكجية

 متغيرات الدراسة: حوؿ تجابات المبحوثيفمتوسط اساختالؼ بيف يوجد : خامسةالفرضية ال

 :(One Way ANOVAك) (Independent- Sample T Testالختبار ىذه الفرضية، تـ استخداـ )

لمعرفة  (One Way ANOVAو) (Independent- Sample T Testاختباري ) نتائج تحميؿ :(8جدوؿ )

 الفروؽ

 المتغير الحكمي
 اإلستعالـف. 

 اإلئتماني
 منح التمكيؿ
 المصرفي

 تعثر القركض البنية التكنكلكجية

T or F Sig.  T or F Sig.  T or F Sig.  T or F Sig.  

 النكع
-

0.338 
0.736 

-
0.751 

0.454 
-

0.379 
0.705 0.034 0.973 

 0.872 0.235 0.833 0.289 0.584 0.650 0.660 0.534 العمر
 0.038 3.341 0.225 1.507 0.004 5.654 0.019 4.055 المؤىؿ العممي
التخصص 
 العممي

1.338 0.252 0.585 0.711 0.327 0.896 1.211 0.307 

 0.036 2.918 0.374 1.047 0.047 2.716 0.513 0.769 الخبرة العممية
 0.484 0.899 0.669 0.640 0.534 0.826 0.528 0.834 الكظيفة

التدريب في 
 النظاـ

2.601 0.055 1.855 0.140 1.903 0.132 1.619 0.188 

التدريب في 
 التمكيؿ

0.169 0.917 2.067 0.107 0.850 0.469 0.477 0.699 

 دنقال.ـ، 2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات المصدر: 
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كمػػػػنح التمكيػػػػؿ  اإلئتمػػػػاني اإلسػػػػتعالـكجػػػػكد فػػػػركؽ تبعػػػػان لممؤىػػػػؿ العممػػػػي تجػػػػاه نظػػػػاـ  (8) تضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿا

كتعثػر القػركض المصػرفية  المصرفية، كفركؽ تبعان لمخبرة العممية تجاه منح التمكيؿ المصرفي المصرفي كتعثر القركض

 :التالية كؿاكما بالجد (Sidak( ك)LSDك) (Scheffe)اختبارات  كلمعرفة مكاقع الفركؽ تـ تطبيؽ

 اإلستعالـنظاـ  تجاه المؤىؿ العممي( لمواقع الفروؽ تبعًا لمتغير Scheffeنتائج اختبار ) :(9جدوؿ )

 اإلئتماني

 فكؽ الجامعي جامعي المتكسط الحسابي التكرار المؤىؿ العممي
 (*)0.243- - 4.27 103 جامعي

 - (*)0.243 4.03 31 فكؽ الجامعي
 .ـ، دنقال2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات المصدر: 

كاتفقت مع  عمى نتيجة المتكسط الحسابي األعمى. استنادان  الجامعييف أف الفركؽ لصالح (9) مف الجدكؿ اتضح

 يعكد ذلؾ ألف كظائؼ أقساـ االستثمار معظـ شاغمييا مف الجامعييف.ك  (،ـ2019، )محمد

منح التمويؿ  تجاه المؤىؿ العممي( لمواقع الفروؽ تبعًا لمتغير Scheffe( نتائج اختبار )10جدوؿ )

 المصرفي

 فكؽ الجامعي جامعي ابيالمتكسط الحس التكرار المؤىؿ العممي

 (*)0.379- - 4.26 103 جامعي

 - (*)0.379 3.88 31 فكؽ الجامعي

 .ـ، دنقال2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات المصدر: 

كاختمفػت  المتكسط الحسابي األعمى.نتيجة استنادان عمى  الجامعييف أف الفركؽ لصالح (10) مف الجدكؿ اتضح

 يعكد ذلؾ ألف متخذم قرار منح التمكيؿ معظميـ جامعييف.ك  (ـ2022، عبد الحميدمع )حسيف ك 

تعثر القروض  تجاه المؤىؿ العممي( لمواقع الفروؽ تبعًا لمتغير Scheffeنتائج اختبار ) :(11جدوؿ )

 المصرفية
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 فكؽ الجامعي جامعي المتكسط الحسابي التكرار المؤىؿ العممي
 (*)0.261- - 4.26 103 جامعي

 - (*)0.261 4.00 31 فكؽ الجامعي
 .ـ، دنقال2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات المصدر: 

كاتفقػت  المتكسػط الحسػابي األعمػى.نتيجػة اسػتنادان عمػى  الجػامعييف أف الفركؽ لصالح (11) مف الجدكؿ اتضح

يػػؿ )الجػػامعييف( يعممػػػكف عمػػى تخفػػيض تعثػػػر يعػػكد ذلػػػؾ ألف مػػكظفي أقسػػاـ االسػػػتثمار كالتمك ك  (.ـ2019، مػػع )محمػػد

 القركض المصرفية كلك بحدكده الدنيا في أفرع المصارؼ المككنة لمجياز.

 منح التمويؿ المصرفي تجاه الخبرة العممية( لمواقع الفروؽ تبعًا لمتغير LSDنتائج اختبار ) :(12جدوؿ )

 التكرار الخبرة العممية
المتكسط 
 الحسابي

 5مف أقؿ 
 أعكاـ

(5 – 10 
 أعكاـ(

 عاـ فأكثر 15

 (*)0.335- 0.025- - 4.26 43 أعكاـ 5مف أقؿ 
 (*)0.330- - 0.025 4.23 52 أعكاـ( 10 – 5)

 - (*)0.330 (*)0.335 3.90 29 عاـ فأكثر 15
 .ـ، دنقال2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات المصدر: 

اسػتنادان عمػى نتيجػة  أعػكاـ( 10 – 5أعػكاـ( ك) 5مػف أقؿ الفئتيف )أف الفركؽ لصالح  (12) مف الجدكؿ اتضح

قػؿ يعكد ذلؾ إلى أف العػامميف فػي الفئتػيف األك  (.ـ2022، كاختمفت مع )حسيف كعبد الحميد المتكسط الحسابي األعمى.

تسػػاب الخبػػرة أعػػكاـ( لػػدييـ حػافز أكبػػر التخػػاذ قػػرارات مػػنح التمكيػؿ المصػػرفي كذلػػؾ الك 10 – 5أعػػكاـ( ك) 5مػػف أقػؿ )

 العممية في مجاؿ التمكيؿ المصرفي.

 تعثر الديوف المصرفية تجاه الخبرة العممية( لمواقع الفروؽ تبعًا لمتغير Sidakنتائج اختبار ) :(13جدوؿ )

 عاـ فأكثر 15 أعكاـ( 10 – 5) المتكسط الحسابي التكرار الخبرة العممية
 (*)0.324- - 4.28 52 أعكاـ( 10 – 5)

 - (*)0.324 3.95 29 فأكثرعاـ  15
 .ـ، دنقال2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات المصدر: 
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اسػػػتنادان عمػػى نتيجػػػة المتكسػػػط الحسػػػابي  أعػػػكاـ( 10 – 5الفئػػػة )أف الفػػػركؽ لصػػالح  (13) مػػػف الجػػػدكؿ اتضػػح

تمكيػؿ معظميػـ خبػرتيـ العمميػة فػي يعكد ذلؾ ألف مكظفي أقسػاـ االسػتثمار كالك  (.ـ2019، كاتفقت مع )محمد األعمى.

 أعكاـ( كيعممكف عمى تخفيض تعثر القركض المصرفية كلك بحدكده الدنيا في الجياز. 10 – 5الفئة )

 :خاتمة

فػػػي مػػػنح التمكيػػػؿ المصػػػرفي عمػػػى تعثػػػر  اإلئتمػػػاني اإلسػػػتعالـىػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى تقصػػػي كاقػػػع أثػػػر نظػػػاـ 

لتكنكلكجيػػة كمتغيػػر ميعػػٌدؿ مػػف كجيػػة نظػػر )اإلداريػػيف كالمػػكظفيف( فػػي الجيػػاز القػػركض المصػػرفية كدكر البنيػػة التحتيػػة ا

 كالمقترحات التالية:النتائج كالتكصيات  المصرفي بالكالية الشمالية. كتكصمت إلى

 :النتائج

، كمػػا أكػػد ذلػػؾ؛ (4.19)درجػػة الحػػد مػػف تعثػػر القػػركض المصػػرفية فػػي الجيػػاز مرتفعػػة بمتكسػػط حسػػابي  تبػػيف أف .1

، البنيػػػة التحتيػػػة التكنكلكجيػػػة كمػػػنح التمكيػػػؿ المصػػػرفي بمتكسػػػط حسػػػابي اإلئتمػػػاني اإلسػػػتعالـيػػػؽ نظػػػاـ مسػػػتكل تطب

 ( تكاليان.4.16، 4.19، 4.20)

كتخفػيض تعثػر القػركض المصػرفية فػي  اإلئتمػاني اإلستعالـ%( بيف نظاـ 73.6كجكد عالقة دالة إحصائيان )بيف ت .2

 .الجياز

، مركنػة اإلئتمػاني، السػجؿ ةاإلئتمانيػ)المعمكمػات  اإلئتمػاني اإلستعالـلػنظاـ  كجكد أثر مشترؾ داؿ إحصائيان تحقؽ  .3

( كالبنيػػة التحتيػػة قػػرار مػػنح التمكيػػؿ المصػػرفي، عمميػػات مػػنح التمكيػػؿ المصػػرفي( كمػػنح التمكيػػؿ المصػػرفي )النظػػاـ

 رفية فػي الجيػاز،عمػى تخفػيض تعثػر القػركض المصػ (، البرمجيػات، شػبكات االتصػاؿالتكنكلكجية )الحاسبات اآللية

 .(0.807) معامؿ تحديد تشابكيب

فػػػػي مػػػػنح التمكيػػػػؿ المصػػػػرفي عمػػػػى تعثػػػػر القػػػػركض  اإلئتمػػػػاني اإلسػػػػتعالـاتضػػػػح كجػػػػكد أثػػػػر داؿ إحصػػػػائيان لػػػػػنظاـ  .4

 (.0.665بتأثير غير مباشر )المصرفية، 
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، األمػػر الػػذم يػػنعكس اإلئتمػػاني اإلسػػتعالـة يعػػزز تطبيػػؽ نظػػاـ اإلئتمانيػػأف مػػنح التمكيػػؿ المصػػرفي لػػذكم الجػػدارة  .5

 عمى خفض تعثر القركض المصرفية، كىك ما يؤكد أىمية منح التمكيؿ كمتغير كسيط.

كتخفػيض تعثػر القػركض المصػرفية، بقيمػة  اإلئتمػاني اإلسػتعالـتيعدّْؿ البنيػة التحتيػة التكنكلكجيػة العالقػة بػيف نظػاـ  .6

 (.0.028تغير في معامؿ التحديد )

ية كبرمجيات متطكرة مدعمة بشبكة اتصاالت تكفر السرعة في الدخكؿ كالحصكؿ الجياز يستخدـ حاسبات آلأف  .5

 عمى المعمكمات المطمكبة في الكقت المناسب، كىك ما يؤكد أىمية البنية التحتية التكنكلكجية كمتغير ميعدّْؿ.

كتعثػػر القػػركض  كمػػنح التمكيػػؿ المصػػرفي اإلئتمػػاني اإلسػػتعالـاتضػػح كجػػكد فػػركؽ تبعػػان لممؤىػػؿ العممػػي تجػػاه نظػػاـ  .7

كتعثػر القػركض المصػػرفية كلصػالح الجػػامعييف  المصػرفية، كفػركؽ تبعػػان لمخبػرة العمميػة تجػػاه مػنح التمكيػؿ المصػػرفي

 كفئتي الخبرة العممية األقؿ. 

 :التوصيات

كفػػؽ جميػػع آلياتػػو المختمفػػة  اإلئتمػػاني اإلسػػتعالـأف تحػػرص القيػػادة العميػػا بالمصػػارؼ السػػكدانية عمػػى تطبيػػؽ نظػػاـ  .1

 كاالستعانة في ذلؾ بمكارد بشرية مدربة كمؤىمة خاصة في الكاليات.

أف تيتـ إدارات التدريب بالمصارؼ السكدانية بجكانب التأىيػؿ كالتػدريب لمعناصػر البشػرية لرفػع كفػاءة أداء العػامميف  .2

 بصكرة عامة كالعامميف بإدارات تقنية المعمكمات كاالستثمار كالتمكيؿ بصكرة خاصة.

سػف  اإلسػتعالـد ضػركرة تجديػ .3 العميػػؿ إدارة  عػػف العمػالء كالقيػاـ بعمػؿ زيػػارات دكريػة مػف حػيف آلخػػر، كالتأكػد مػف حي

 لمشركعو كتقييـ كضعو المالي بشكؿ مستمر، كالعمؿ عمى تقديـ النصيحة كالمشكرة لو.

قيف مػػف ذكم أف يعمػؿ الجيػػاز كباسػتمرار عمػػى اتخػاذ قػػرارات مػػنح التمكيػؿ المصػػرفي فػي الكقػػت المناسػب، كلممسػػتح .4

 ة لتخفيض نسبة تعثر القركض المصرفية.اإلئتمانيالجدارة 

الخاصػػة بنظػػاـ  اإلتصػػاالتأف تتأكػػد إدارات تقنيػػة المعمكمػػات بالمصػػارؼ مػػف كفػػاءة األجيػػزة كالبرمجيػػات كشػػبكات  .5

 كربطيا بكحدة البيانات كالترميز ببنؾ السكداف المركزم. اإلئتماني اإلستعالـ
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العميػػا بالبنيػػة التحتيػػة التكنكلكجيػػة فػػي المصػػارؼ مػػف تحػػديث كصػػيانة لتكػػكف داعػػـ حقيقػػي  ضػػركرة اىتمػػاـ القيػػادة .6

 لمعامميف في أقساـ االستثمار كالتمكيؿ كمتخذم قرار منح التمكيؿ المصرفي لمعمالء.

التأكيػػػػد عمػػػػى المتابعػػػػة المسػػػػتمرة كالدقيقػػػػة مػػػػف إدارات المصػػػػارؼ التجاىػػػػات كسػػػػبؿ اسػػػػتخداـ القػػػػركض الممنكحػػػػة  .7

 لكسائؿ المتاحة لضماف المعرفة الدقيقة لكفاءة استخداميا لمحد مف تعثرىا.كبا

 المقترحات:

أف تتبنػػى قيػػادات الجيػػاز بػػرامج تكعيػػة تثقيفيػػة، قائمػػة عمػػى نػػدكات كمحاضػػرات كلقػػاءات كبػػرامج إذاعيػػة كتمفزيكنيػػة،  .1

عمػؿ المصػرفي، ال سػيما المتعمػؽ المجتمػع فػي معالجػة التجػاكزات الضػارة بال أفػرادلرفع درجػة الػكعي المصػرفي بػيف 

 منيا بالمماطمة في سداد أقساط التمكيؿ كخطكرتيا عمى تعثر العمالء.

استمرارية البحث اإلدارم كاالقتصادم ببيئة المصارؼ نحك إجراء المزيػد مػف البحػكث كالدراسػات العمميػة، بيػدؼ سػد  .2

 مالية الجارية حاليان.الفجكة المعرفية بيف الجانب العممي ككاقع تطبيؽ نظـ التقنية ال

 قائمة المراجع:

 أواًل: المراجع العربية:

 الكتب:

، عمػػػاف، لمنشػػػر كالتكزيػػػع االئتمػػػاف، دار كائػػػؿإدارة  ـ، 1999أرشػػػيد، عبػػػد المعطػػػي رضػػػا، كجػػػكدة، محفػػػكظ أحمػػػد،  .1

 األردف.

األنجمػك ، مكتبػة اإلئتمػانياالئتماف المصرفي منيج متكامؿ فػي التحميػؿ كالبحػث  ـ،1987، سف أحمدمحالخضيرم،  .2
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 وانتغيري انتىظيمياملعرفت إدارة  يف انعالقت بني  نههياكم انتىظيميتانذور انىسيط 

 (والية الخرطـو ةودانيسال اإلتصاالتدراسة حالة شركة )

 داد:ػػػػػػػػػػإع

 والمالية  اإلداريةالعمـو  كمية -السالـ  جامعة - مساعدأستاذ  - أبوبكر عامر محمد لقمة د.

 والمالية  اإلداريةالعمـو  كمية -السالـ  جامعة -مساعدأستاذ  – تياني الرشيد أحمد حمزة د.

 نيؿ لمتجارة والتنميةبنؾ ال  - مؤيد عبدالعزيز عثماف محمد أحمد أ.

Abstract:                                                                                                                          

       This study addressed the mediating role of organizational structures in the relationship 

between knowledge management and organizational change. The study aimed to identify 

the impact of knowledge management on re-organizational change, furthermore to identify 

the impact of knowledge management on organizational structures. The study 

hypothesized that there is a statistically significant relationship between knowledge 

management and organizational change, also there is a statistically significant relationship 

between knowledge management and organizational structures. The study used a 

descriptive-analytical method and found with several results that there is a statistically 

significant relationship between knowledge management and organizational change. The 

company's management provides employees with information sources (such as the library 

and the Internet) to help them acquire knowledge. This study provides some most 

important policy recommendations that Attention should be given to internal 

communications network (Intranet) and developing it in a way that contributes to 

facilitating the transfer of ideas and knowledge between all departments. Holding regular 

meetings between the senior management and workers in order to listen to the workers and 

discuss the obstacles facing the company’s work and seek to remove them through the 

senior management of the company.                                                                                        

 : مستخمص

ىدفت الدراسة  كالتغيير التنظيميالمعرفة إدارة  تناكلت الدراسة الدكر الكسيط لميياكؿ التنظيمية في العالقة بيف 
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جاءت  اليياكؿ التنظيمية، عمىالمعرفة إدارة  معرفة أثر  التغيير التنظيميإعادة عمى  المعرفةإدارة  إلى معرفة أثر 

، ىناؾ عالقة ذات داللة كالتغيير التظيميالمعرفة إدارة  ذات داللة إحصائية بيف  فرضيات الدراسة في أف ىناؾ عالقة

الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، تكصمت الدراسة إلى عدة تبعت المعرفة كاليياكؿ التنظيمية، إإدارة  إحصائية بيف 

الشركة تكفر لمعامميف إدارة  أٌف ، تنظيميكالتغيير الالمعرفة  إدارة  تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف  نتائج منيا:

مصادر معمكمات )كالمكتبة كاالنترنت( لتساعدىـ عمى اكتساب المعرفة، أكصت الدراسة بعدة تكصيات أىميا: ضركرة 

)اإلنترانت( كتطكيرىا بما يساىـ في تسييؿ نقؿ االفكار كالمعرفة بيف كافة االقساـ،  الداخمية اإلتصاالتبشبكة  اإلىتماـ

العميا كالعامميف بيدؼ اإلستماع لمعامميف كمناقشة المعكقات التي تكاجو العمؿ دارة  قد اإلجتماعات الدكربة بيف اإلع

 .العميا بالشركةدارة  بالشركة كالسعي لتزليميا مف طرؼ اإل

 المعرفة، التغيير التنظيمي، اليياكؿ التنظيمية.إدارة   الكممات المفتاحية:

 المقدمة:

ظمات الحديثة تحديان كبيران يتجمى في تعقد أىدافيا كخاصة إمكانية البقاء كاإلستمرار كسط بيئة تمتاز تكاجو المن

بالديناميكية كالتغيير المستمر كىذا ما نتج عنو إشتداد ًحدة المنافسة ليس فقط عمى المستكل المحمي بؿ حتى عمى المستكل 

ستمراريتيا، كفي ىذا الصدد نجد الدكلي لذلؾ أصبحت عممية التغيير التنظيمي حتمية  أماـ ىذه المنظمات لتضمف بقاءىا كا 

العديد مف المداخؿ لعؿ أبرزىا إعادة ىندسة العمميات اإلدارية التي تيعبر عف إحدل إستراتيجيات التغيير التنظيمي الجذرية 

ذرية عمى عمميات كأساليب كطرؽ الحديثة كالتي يمكف أف تستخدميا كؿ أنكاع المنظمات مف أجؿ إدخاؿ تغيرات أساسية كج

جراءات العمؿ  سباب خارج كالثانية ترجع أل ،كطريقة إدارتيا كلى ناتجة عف المنظمةكذلؾ إلسباب داخمية كخارجية، فاألكا 

ىداؼ التي تسعى مميات اإلدارية عمى مجمكعة مف األنطاقيا كتفرض عمييا ضركرة ذلؾ، حيث تقـك إعادة ىندسة الع

كتبنييا لما يميزىا مف خصائص عف غيرىا مف مداخؿ التغيير كىذا يتطمب معرفة باليياكؿ التنظيمية  المنظمة إلنجازىا

 .المنظمات القياـ بعمميات التغيير المطمكبةدارة  داخؿ المنظمة حتى تتسنى إل
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 مشكمة الدراسة:

بة، كالذم قد يعكد سبب ذلؾ تتمثؿ مشكمة الدراسة في أف عمميات التغيير التنظيمي كالتي ال تتـ بالصكرة المطمك 

يمكف تكضيح مشكمة الدراسة بطريقة  أكثر كضكحان في المعرفة كتكسط اليياكؿ التنظيمية بينيما ك إدارة  لمعمميات المرتبطة ب

  -التساؤؿ الرئيسي التالي:

 لسكدانية لمياتؼ السيار؟ا اإلتصاالتبشركات  التغيير التنظيميالمعرفة كاليياكؿ التنظيمية عمى إدارة  ما مدل تأثير     

 إلى جانب التساؤؿ الرئيسي ىنالؾ عدة تساؤالت فرعية ىي:

 السكدانية لمياتؼ السيار )سكداني(؟ اإلتصاالتبشركة  التغيير التنظيميعمى  المعرفةإدارة  . ما مدل تأثير 1

 ة لمياتؼ السيار)سكداني(؟السكداني اإلتصاالتاليياكؿ التنظيمية بشركة عمى  المعرفةإدارة  . ما مدل تأثير 2

 السكدانية لمياتؼ السيار )سكداني(؟ اإلتصاالتبشركة  كالتغيير التنظيمي. ما ىي طبيعة العالقة بيف اليياكؿ التنظيمية 3

السكدانية لمياتؼ السيار  اإلتصاالتبشركة  كالتغيير التنظيميالمعرفة إدارة  . ىؿ اليياكؿ التنظيمية تتكسط العالقة بيف 4

 داني(؟)سك 

  أىمية الدراسة:

الكصكؿ إلي النتائج كالتكصيات  ،يكفر معمكمات تفيد متخذم القرار، يكفر مرجع لمدارسيف بالمكتبة، يسد ثغرة عممية

بالمعايير  اإللتزاـالسكدانية لمياتؼ السيار )سكداني( مف خالؿ  اإلتصاالتباإلضافة إلي تطكير أداء العامميف في شركة 

 المعرفية. 

 :الدراسة أىداؼ

إعادة ىندسة العمميات اإلدارية بتكسيط اليياكؿ التنظيمية مف عمى  المعرفةإدارة  دراسة ىك معرفة أثر العاـ لميدؼ ال

 خالؿ تحقيؽ األىداؼ الفرعية التالية :
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 السكدانية لمياتؼ السيار )سكداني(. اإلتصاالتبشركة  التغيير التنظيميعمى  المعرفةإدارة  معرفة أثر  .1

 السكدانية لمياتؼ السيار )سكداني(. اإلتصاالتاليياكؿ التنظيمية بشركة عمى  المعرفةإدارة  فة أثر معر  .2

 السكدانية لمياتؼ السيار)سكداني(. اإلتصاالتبشركة  التغيير التنظيميعمى  معرفة أثر اليياكؿ التنظيمية .3

بشركة  كالتغيير التنظيميالمعرفة رة  إدامعرفة الدكر الكسيط لميياكؿ التنظيمية عندما تتكسط العالقة بيف  .4

 السكدانية لمياتؼ السيار )سكداني(. اإلتصاالت

 :نموذج الدراسة

 النحك التالي :عمى  يمكف صياغة نمكذج الدراسة بخصكص المشكمة بعينيا

 :التغيير التنظيميالمتغير التابع            :اليياكؿ التنيميةالمتغير الكسيػػػػػػػػػػػػػط           المعرفةإدارة  :المتغير المستقؿ

      التغيير التنظيمي                   اليياكؿ التنظيمية                              المعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   إدارة                

 االالالالالنااال .5

 

 

 

 ـ2021المصدر: إعداد الباحث ، 

 :فرضيات الدراسة

بتكسيط اليياكؿ  كالتغيير التنظيميالمعرفة إدارة  كاألثر بيف  اإلرتباطالدراسة كلقياس عالقة  لتحقيؽ أىداؼ

 الفرضيات التالية :عمى  التنظيمية جرل االعتماد

 المعرفة كالتغيير التنظيمي بتكسيط اليياكؿ التنظيمية.إدارة  الفرضية الرئيسة: ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف 

 فراعيةالفرضيات ال

 ـ انبيانات وانمعهىمات

ـ انبنية انتقنية وتكنىنىجيا 

 انمعهىمات

 ـ رأس انمال انبشري

 ـ انهيكم انمركزي

 ـ انهيكم انرصمي

 انهيكم انمعقذ ـ
 

 ـ انتغيير انىظيفي

 ـ انتغيير انضهىكي

 ـ انتغيير انهيكهي
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السكدانية لمياتؼ السيار  اإلتصاالتبشركة  كالتغيير التنظيميالمعرفة إدارة  ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف  .1

 )سكداني(.

السكدانية لمياتؼ السيار  اإلتصاالتالمعرفة كاليياكؿ التنظيمية بشركة إدارة  ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف  .2

 )سكداني(.

السكدانية لمياتؼ  اإلتصاالتبشركة  كالتغيير التنظيمياللة إحصائية بيف اليياكؿ التنظيمية ىناؾ عالقة ذات د .3

 السيار )سكداني(.

السكدانية لمياتؼ السيار  اإلتصاالتبشركة  كالتغيير التنظيميالمعرفة إدارة  اليياكؿ التنظيمية تتكسط العالقة بيف  .4

 )سكداني(.

 :أدوات الدراسة

 ادر المستخدمة في ىذه الدراسة ىما :ىنالؾ نكعاف مف المص

 كأداة أساسية لجمع البيانات مف ميداف الدراسة. اإلستبيافالمصادر األكلية: كتشمؿ  .1

 المصادر الثانكية: كتشمؿ المراجع كالكتب كالمجالت العممية كالدكريات كالرسائؿ الجامعية كالشبكة العنكبكتية. .2

 :منيج الدراسة

المعرفة إدارة  الكصفي كمنيج رئيسي لكصؼ كتحميؿ الظاىرة التي تعد أداة مناسبة لتحديد  المنيج ىعمالدراسة  إعتمدت

عمى  السكدانية لمياتؼ السيار )سكداني( اإلتصاالتىندسة العمميات اإلدارية بتكسيط اليياكؿ التنظيمية بشركة عمى  كأثرىا

 .الكضع الراىفعمى  الكقكؼ

 :حدود الدراسة

ضكعية كالتكصؿ إلى استنتاجات  منطقية تقتضى منيجية الدراسة كضع حدكد لمدراسة كذلؾ بيدؼ االقتراب مف المك 

 مف اجؿ التحكـ في إطار التحميؿ المتعمؽ بطبيعة الدراسة لذلؾ تـ تقسيـ حدكد الدراسة إلى المجاالت التالية :

 سيار )سكداني(.السكدانية لمياتؼ ال اإلتصاالتالمجاؿ المكاني : اقتصرت ىذه الدراسة عمى شركة  .1
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 (.2020-2015المجاؿ الزمانى : تغطى ىذه الدراسة مف حيث الفترة الزمنية مف ) .2

السكدانية لمياتؼ السيار محؿ الدراسة عدا  اإلتصاالتالمجاؿ البشرل : يشمؿ ىذه الدراسة جميع العامميف بشركة  .3

 شريحة الدرجة العمالية .

 :الدراسات السابقة

 :ـ(2020حاج )ابراىيـ بمقاسـ بم /دراسة

إدارة  العالقة بيف عمميات عمى  متعرؼ: ىدفت الدراسة لبعنواف: عمميات ادراة المعرفة وعالقتيا باألداء المؤسسي

مستكم العالقة بيف )تكليد، عمى  المعرفة كمستكم األداء المؤسس بمستشفي الزاكية التعميمي، كما ىدفت التعرؼ

ء المؤسسي بمستشفي الزاكية التعميمي، افترضت الدراسة كجكد عالقة بيف تخزيف، نقؿ كنشر،تطبيؽ( المعرفة كاألدا

المعرفة كمستكم االداء المؤسسي بمستشفي الزاكية التعميمي، كمف ىذه الفرضية انبثقت تساؤؿ فرعي ىك تكجد إدارة  

ية التعميمي، كلتحقيؽ عالقة بيف )تكليد، تخزيف، نقؿ كنشر، تطبيؽ( المعرفة كمستكم االداء المؤسسي بمستشفي الزاك 

ىميا: كجكد اىتماـ بدرجة متكسطة الكصفي التحميمي كتكصمت الدراسة إلى نتائج أأىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج 

المعرفة في العمميات الداخمية كإتخاذ القرارات كتحسيف نكعية العمؿ، كما يكجد ضعؼ في مساىمة إدارة  في استخداـ 

نقؿ كنشر، تطبيؽ(  رضا العمالء، ايضا بينت النتائج كجكد عالقة بيف )تكليد، تخزيف،المعرفة في تحقيؽ إدارة  

لى احث عدد مف التكصيات منيا السعي إالنتائج قدـ البعمى  داء المؤسسي بدرجة متكسطة. بناءالمعرفة كمستكل األ

تحكيؿ المعرفة عمى  دليا، العمؿتطكير كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية كبرامج اإلنترنت ككسيمة إلكتساب المعرفة كتبا

إكتساب المعرفة مف المصادر الداخمية عمى  العميا العامميفدارة  لى معرفة صريحة، تشجيع اإلة لدل العامميف إالكامن

 كالخارجية، إنشاء فرؽ عمؿ متخصصة في مجاؿ المعرفة، إشراؾ العامميف في دكرات تدريبية لزيادة رصيدىـ المعرفي.

 :(ـ2019) سؼ الحنيطى ومرزوؽ عايد القعيدأحمد يو  /دراسة

ىك جابة عف األسئمة التالية: ما تمثمت مشكمة الدراسة في اإل بعنواف: أثر اليياكؿ التنظيمية في تحقيؽ الميزة التنافسية:

دا الثاني ردنية الفائزة بجائزة الممؾ عبافسية في مؤسسات القطاع الخاص األأثر اليياكؿ التنظيمية في تحقيؽ الميزة التن
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ردنية الفائزة بجائزة الممؾ عبدا الثاني بييكميا التنظيمي؟ ما القطاع الخاص األ ىتماـ مؤسساتإمستكل ىك ما لمتميز؟ 

 الثاني لمتميز؟ ىدفت الدراسة ردنية الفائزة بجائزة الممؾ عبداافسية في مؤسسات القطاع الخاص األمستكل الميزة التن

بداع( في مؤسسات ياكؿ التنظيمية في تحقيؽ الميزة التنافسية بأبعادىا )التكمفة،الجكدة،المركنة،اإلمتعرؼ عمى أثر اليل

طبيعة الييكؿ التنظيمي في مؤسسات  ىلإالتعرؼ  يضان أة الممؾ عبدا الثاني لمتميز، ردنية الفائزة بجائز القطاع الخاص األ

مستكل الميزة التنافسية في مؤسسات  ى الثاني لمتميز، كالتعرؼ إلا القطاع الخاص األردنية الفائزة بجائزة الممؾ عبد

نو ال يكجد أثر ذك داللة أعمى  لمدراسة الرئيسةالقطاع الخاص األردنية الفائزة بجائزة الممؾ عبد ا الثاني لمتميز. الفرضية 

ة بأبعادىا مجتمعة يزة التنافسي( لمييكؿ التنظيمي في تحقيؽ الم0.05إحصائية عند مستكل معنكية )

التكمفة،الجكدة،المركنة،اإلبداع( في مؤسسات القطاع الخاص األردنية الفائزة بجائزة الممؾ عبد ا الثاني لمتميز. استخدمت )

الدراسة المنيج الكصفي التحميمي. أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أظيرت كجكد أثر ذك داللة إحصائية لميياكؿ 

ف عف المركزية في اتخاذ . أما أىـ التكصيات ىي االبتعاد قدر اإلمكاالميزة التنافسية كبدرجة مرتفعة ي تحقيؽالتنظيمية ف

، التعامؿ البناء مع الصراعات داخؿ المنظمة كالسيطرة عمييا صاؿ بيف جميع المستكيات اإلدارية، تفعيؿ قنكات االتالقرارات

 .التحديات الداخميةإحداث التغيير كمكاجية عمى  لزيادة قدرتيا

 :(ـ2018ىادى عبد الوىاب األبرو ووساـ بدر كاظـ ) /دراسة

 اإلتصاالتبعنواف: دور الييكؿ التنظيمي كمتغير وسيط في العالقة بيف تكنولوجيا المعمومات وكؿ مف صنع القرارات و 

اليياكؿ التنظيمية الحالية في  تستطيع لأم مد ىفي اإلجابة عف السؤاؿ التالي: إلتمثمت مشكمة الدراسة  التنظيمية:

تخاذ القرارات ككفاءة إعممية عمى  الكزارات الحككمية العراقية أف تتكيؼ مع تكنكلكجيا المعمكمات كمف ثـ تأثير ذلؾ

معرفة مدل قدرة اليياكؿ التنظيمية في الكزارات  تحقيؽ جممة مف األىداؼ ىي: ىلإالتنظيمية ؟ تسعى الدراسة  اإلتصاالت

 اإلتصاالتالقرارات المتخذة كعممية عمى  (itالسعي لمعرفة تأثير ) االستجابة لدخكؿ تكنكلكجيا المعمكمات.عمى  العراقية

 اإلتصاالتكؿ مف القرارات المتخذة، كعممية عمى  اختبار عالقة تأثير اليياكؿ التنظيمية الحالية داخؿ الكزارات العراقية.

كؿ عمى  ثير الييكؿ التنظيمي كتغير كسيط مع تأثير دخكؿ التكنكلكجيا الحديثةاختبار عالقة تأ ىالتنظيمية كما ىدفت إل
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يجابية بيف تكنكلكجيا المعمكمات كاتخاذ إافترضت الدراسة أف ىناؾ عالقة  .التنظيمية اإلتصاالتتخاذ القرارات ك إمف 

كجيا المعمكمات كالييكؿ ة بيف تكنكل. ىناؾ عالقالتنظيمية اإلتصاالتتكجد عالقة بيف تكنكلكجيا المعمكمات ك  القرارات.

ىناؾ عالقة بيف  ىناؾ عالقة بيف تكنكلكجيا المعمكمات كاتخاذ القرارات مف خالؿ الييكؿ التنظيمي. . أيضان التنظيمي

كصفي التحميمي. تكصمت استخدـ الباحثاف المنيج ال تكنكلكجيا المعمكمات كاتخاذ القرارات مف خالؿ الييكؿ التنظيمي.

اتخاذ القرارات ككذلؾ كجكد تأثير مكجب عمى  لتكنكلكجيا المعمكمات ايجابيان  عدة نتائج أىميا أف ىناؾ تأثيران  ىإلالدراسة 

 اإلتصاالتاتخاذ القرارات ك عمى  التنظيمية ككذلؾ تأثير تكنكلكجيا المعمكمات عمى اإلتصاالت لتكنكلكجيا المعمكمات

 اتخاذ القرارات.عمى  كمعنكيان  ايجابيان  التنظيمية تمتمؾ تأثيران  اإلتصاالتف أ أيضان  التنظيمية مف خالؿ الييكؿ التنظيمي،

 :ـ(2017سناء حسف عثماف صالح ) /دراسة

: تمثمت مشكمة الدراسة في تأثير الييكؿ التنظيمي الرضا الوظيفيعمى  بعنواف: تأثير الييكؿ التنظيمي وخصائصو

درجة  كالحدكد . ىدؼ الدراسة لمتعرؼ إلىالعامة لممعابر دارة  في اإل الرضا الكظيفي لممكظفيف اإلدارييفعمى  كخصائصو

دارييف فييا. كما العامة لممعابر كالحدكد كدكرة في رضا المكظفيف اإلدارة  تطبيؽ خصائص الييكؿ التنظيمي السائد في اإل

د. كما ىدفت التعرؼ إلي درجة العامة لممعابر كالحدك دارة  درجة الرسمية في الييكؿ التنظيمي لإل تيدؼ التعرؼ إلى

درجة التعقيد في الييكؿ التنظيمي في  عامة لممعبر كالحدكد. كالتعرؼ إلىالدارة  المركزية في الييكؿ التنظيمي في اإل

 امة لممعابر كالحدكد. كالتعرؼ إلىالعدارة  اإلدارة، أيضا التعرؼ إلي درجة الرضا الكظيفي لدل المكظفيف اإلدارييف في اإل

الرضا الكظيفي لدم المكظفيف اإلدارييف لممعابر كالحدكد مف حيث المتغيرات عمى  ير الييكؿ التنظيمي كخصائصوتأث

الديمكغرافية. افترضت الدراسة أف ىناؾ عالقة كثيقة بيف مستكل الرضا المكظفيف كنكع الييكؿ التنظيمي المتبع في المنظمة 

النتائج التالية أف  كصفي التحميمي. تكصمت الدراسة إلىالباحثة المنيج ال ستخدمتأ الرسمية، التعقيد. مف حيث المركزية،

العامة لممعابر دارة  الرضا الكظيفي لممكظفيف اإلدارييف في اإلعمى  ىناؾ تأثير كأضح لخصائص الييكؿ التنظيمي

الحدكد جاءت بدرجة عالية، كما أف العامة لممعابر ك دارة  كالحدكد، كأف درجة الرضا الكظيفي لدل المكظفيف اإلدارييف في اإل

 النتائج أكصت الباحثة بضركرة العمؿ الرضا الكظيفي. كاستنادان إلىعمى  متغيرم الجنس كمكقع العمؿ الحالي ليما تأثير
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إقرار الييكؿ التنظيمي مف قبؿ ديكاف المكظفيف بما يتالءـ مع طبيعة المياـ كاألنشطة التي يقكـ بيا المكظفيف عمى 

العميا السماح بتفكيض بعض دارة  اإلعمى  النقاط الحدكدية الحساسة. أيضان عمى  يـ مع خصكصية العمؿكتخصصات

 اتخاذ القرارات، كما أكصت بضركرة العمؿعمى  الصالحيات لممكظفيف اإلدارات الدنيا كذلؾ بعد تدريبيـ ليصبحكا قادريف

 العامة لممعابر كالحدكد.دارة  ج الخاصة باإلإشراؾ المكظفيف عند إعداد الخطط اإلستراتيجية كالبرامعمى 

 :ـ(2017محمد ابراىيـ تايو وصباح مجيد النجار) /دراسة

: تمثمت مشكمة الدراسة في المعرفة في أداء الخدمة التأمينية بشركة التأميف الوطنية العامةإدارة بعنواف تأثير عمميات 

في تفسير  المعرفةإدارة  داء الشركة المبحكثة؟، ىؿ تسيـ عمميات المعرفة كأإدارة التساؤالت التالية: ما العالقة بيف 

المعرفة كدكرىا في تحقيؽ االداء المتميز إدارة  تبايف مستكيات األداء؟. ىدفت الدراسة الى عرض كتحميؿ كأقع عمميات 

األداء.  مستكلعمى  ؼالمعرفة كاألداء، التعر إدارة  العالقة كاألثر بيف عمميات عمى  لمشركة محؿ الدراسة، التعرؼ

المعرفة كأداء الخدمة التأمينية بالشركة المبحكثة، كجكد تأثير لعمميات إدارة  افترضت الدراسة كجكد عالقة بيف عمميات 

نتائج التي تكصمت ظيرت الستخداـ المنيج الكصفي التحميمي، أالمعرفة في األداء، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اإدارة  

المعرفة كتطبيؽ عممياتيا كتكظيفيا إدارة  العميا بدارة  ىتماـ اإلركة المبحكثة جاء متذبذبان لقمة إأداء الش فإلييا الدراسة أ

المعرفة الجكىرية في تحقيؽ اىداؼ نمك إدارة  تفعيؿ دكر عمى  في كافة أعماؿ الشركة، اكصت الدراسة بضركرة العمؿ

 متميز بالشركة.المبيعات كرضا الزبكف كالذم بدكرة يحقؽ االداء ال

 ستفادة مف الدراسات السابقة:اإل

 -ىميا ما يمى:احث مف الدراسات السابقة في عدة أمكر أاستفاد الب

 منيج الدراسة كىك المنيج الكصفى كالمنيج التاريخى كالمنيج االستقرائى. إختيار .1

 .كعربيان  خريف محميان تجارب اآلعمى  طالعاإل .2

 بحثية.لى الفجكة الالمساعدة فى الكصكؿ إ .3
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نتقاء ما يتناسب منيا كمكضكع الدراسة كالمتمثمة في المستخدمة في الدراسات السابقة كا  دكات ألاعمى  طالعاإل .4

 .اإلستبانة

 حصائية المناسبة لمدراسة.نكع المعالجات اإلعمى  التعرؼ .5

 أوجو الشبو بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

 السابقة المحمية كالعربية مف حيث: تشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات

 التشابو في المنيج الرئيس كىك المنيج الكصفي التحميمى. .1

 التشابو مع بعض الدراسات مف حيث المتغيرات الخاصة بالدراسة. .2

 التشابو في العينات كتنكعت طبيعة العاميمف فمنيـ )المديريف،المكظفيف،العامميف(. .3

 والدراسات السابقة:أوجو االختالؼ بيف الدراسة الحالية 

إختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة المحمية كالعربية مف حيث القطاعات التي تدرسيا كتحميميا، كالفترة 

مف حيث اليدؼ كمجاؿ التطبيؽ، كما اختمفت عف الدراسات السابقة بأنيا  يضان بيعة العينة التي سيتـ تناكليا، أالزمنية، كط

متغيريف فقط فالدراسة الحالية سكؼ تتناكؿ دراسة الدكر عمى  يرات بينما ركزت الدراسات السابقةثالثة متغعمى  ركزت

السكدانية لمياتؼ  اإلتصاالتالمعرفة كالتغيير التنظيمي بشركة إدارة  الكسيط لميياكؿ التنظيمية في العالقة بيف 

 السيار)سكداني(.

 ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:

 ثالثة متغيرات عكس الدراسات السابقة.عمى  الدراسة الحالية إعتمدت .1

 ة.يالتغيير التنظيمي بتكسيط اليياكؿ التنظيمعمى  المعرفةإدارة  ىدفت ىذه الدراسة الى قياس أثر  .2

 ، كىذا ما لـ يكف مكجكدا في الدراسات السابقة.اإلتصاالتتميزت ىذه الدراسة بأنيا ستطبؽ في قطاع  .3

 زت ىذه الدراسة بأنيا ستأخذ العينة مف جميع الدرجات الكظيفية عدا الشريحة العمالية.تمي يضان أ .4
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ربعة السالفة الذكر)مايميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة( تشكؿ الفجكة بيف الدراسة الحالية كالدراسات النقاط األ

 السابقة.

 :اإلطار النظري

 المعرفة:إدارة   مفيـو

 أك مػكظفيف( سػكاء فػراداأل لػدل مػا عمػى عمػى التعػرؼ تعمػؿ التػيدارة  اإل تمػؾ" :أنيػا عمػى المعرفػة  إدارة  تيعػرؼ  

يجػاد جمػع أك عقػكليـ كأذىػانيـ، فػي كاممػة معػارؼ مػف  مسػتفيديف( أك مستشػاريف  السػجالت فػي الظػاىرة المعرفػة كا 

نجاح األداء مستكل رفع يحقؽ بما المؤسسة منسكبي بيف فييا استخداميا كالمشاركة تسيؿ بطريقة كتنظيميا كالكثائؽ،  كا 

 ـ(.2008ذبيب،عمى  )االكمبي" ةالممكن التكاليؼأقؿ األساليب كب بأفضؿ العمؿ

 مػف األنشػطة مجمكعػة تتضػمف مسػتمرة ديناميكيػة عمميػة":بأنيػا المعرفػةإدارة   الباحػث عػرؼيي  مػف التعريػؼ السػابؽ 

يجاد المعرفة تحديد إلى اليادفة كالممارسات  ينػتج ممػا استرجاعيا، كحفظيا كتيسير كاستخداميا كتكزيعيا كتطكيرىا ىاكا 

 البيئة في السريع التغيير متطمبات مع التكيؼ المتعمقة بعممية القدرات كتحسيف التكاليؼ كخفض األداء مستكل رفع عنو

 ."بالمنظمة المحيطة

 المعرفة:إدارة   أىمية

 إحدل ككنيا مف أىميتيا كتأتي األعماؿ، نجاح عمى كالفعاؿ الياـ األثر اتذ الحديثة األفكار مف المعرفةإدارة   تعد 

 طكيمػة رؤيػة كتطػكير صػيانة فػي المسػاىمة عمى قدرتيا خالؿ مف بقائيا كضماف المنظمات لنجاح الجكىرية المككنات

 كفيما السكؽ؟ يحتاج ماذا تحديد طريؽ عف كيأتي ذلؾ مستقبالن؟ الذىاب في ترغب أيف المنظمة خالليا مف تعبر األمد

 كاألكثػر لمقيمػة حيػازة األكثػر المكػاف  ككنيػا مػف المعرفػةإدارة   أىميػة تبػرز المنافسػة؟ لػذا مسػتكل كمػا الزبػائف؟ يرغػب

 ـ(.2005)نجـ عبكد، :التالية لألسباب تعكد كىي المستعممة التنافسية لمميزة فاعمية

 .الجديدة كاالكتشافات اتاإلبتكار  ازدياد كسرعة باألسكاؽ المنافسة حدة زيادة .1

 .قكية معرفةإدارة   إلى ثـ كمف كالمنافسة كالسكؽ بالزبكف المعرفة مف المزيد تتطمب كالخدمات السمع تعقيدات .2
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  مف البد كاف كىنا المتميزة المعرفة ذات المنظمات في العامميف أعداد قمصت المنافسة زيادة .3

 .الكفاءات ىذه استقطاب كيفية عمى المنافسة .4

  .الكالء ذكم الزبائف عمى حافظةالم .5

 .العمؿ طرؽ كأساليب الكمؼ تخفيض .6

  .كافتراضاتو العمؿ قكاعد تغير بسبب التنظيمي التكيؼ عمى القدرة .7

 .الجدد الزبائف جذب .8

 الجديدة المعارؼ عمى لمحصكؿ العاممكف يتطمبو الذم الكقت كمية تخفيض .9

 مفيـو الييكؿ التنظيمى:

آخريف  فرادأف تيصدر األكامر أل فرادعة القكاعد كالمكائح التي تعطى الحؽ لمجكعة مف األعد الييكؿ التنظيمى مجمك يي 

الطريقة التى تنظـ فييا المنظمة مكاردىا البشرية في صكرة  ىفاءة . فالييكؿ التنظيمى يشير إلعمى نحك يحقؽ الرشد كالك

لية أىداؼ المنظمة أل أنو اآلكالسمكؾ المكجو نحك إنجاز عالقات مستقرة نسبيان تيعد إلى حدو كبير أنماط التفاعؿ كالتنسيؽ 

.)محمكد المنظمات عبر تحديد خطكط السمطة كاإلتصاؿ بيف الرؤكساء كالمرؤكسيفإدارة  الرسمية التى يتـ مف خالليا 

 ـ(.2014حسف اليكاسي، 

ناء يتـ مف خاللو تحديد : ىك عبارة عف إطار أك ببأنو ييعٌرؼ الباحث الييكؿ التنظيمى مف التعريؼ السابؽ  

التخصص مف عمى  التقسيمات اإلدارية داخؿ المنظمة كتحديد خطكط السمطة كتكزيع المياـ كالمسؤكليات بيف العامميف بناءن 

 أجؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمة.

 أىمية الييكؿ التنظيمى: 

مة، كما يكضح التقسيمات اإلدارية تنبع أىمية الييكؿ التنظيمى مف أنو يحدد اإلدارات األساسية المكجكدة في المنظ

 المختمفة لممنظمة.

 (ـ2008، كتكمف األىمية في اآلتى: )محمد قاسـ القريكتى
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 ترتيب العالقات داخؿ المنظمة. .1

ييعد إحدل األدكات اإلدارية التتى تساعد التنظيـ عمى الكصكؿ إلى أىدافة كبناءن عمى ذلؾ ييشبو الييكؿ التنظيمى  .2

ساف ككنو يتمسؾ باألنظمة الفرعية المختمفة لجسـ اإلنساف، فدكف ىذا البنياف تبقى الدكائر بالييكؿ العظمى لإلن

كاألقساـ المختمفة كحدات منعزلة عف بعضيا، كىك أداة ميمة كىادفة تساعد التنظيـ عمى الكصكؿ إلى األىداؼ 

 المرسكمة.

 امجيا األدائية كالتنفيذية.الييكؿ التنظيمى يسيؿ كيساعد في تنفيذ خطط المنظمة كفعاليتيا كبر  .3

كما إف تكفر ىيكؿ تنظيمى مالئـ في المنظمة يؤدل إلى سرعة إتخاذ القرارات، كما يمكىف المنظمة مف اإلستجابة 

لممستجدات كاإلستغالؿ األمثؿ لممكارد المتاحة، كيساىـ في تخفيؼ حدة الصراعات، كما تنبع أىمية الييكؿ التنظيمى مف 

، كتحديد العالقات كقنكات اإلتصاؿ كلمف فرادا كالتى أىميا: تكزيع األعماؿ كالمسؤكليات كالسمطات بيف األالفكائد التى يحققي

في أقساـ كاألقساـ في دكائر، كالدكائر في كحدات، باإلضافة إلى  فراديتبع كؿ شخص، كتنسيؽ األعماؿ مف خالؿ تنظيـ األ

 .(2010رمانةفي صنع القرارات ) فرادتفكيض السمطات كمشاركة األ

 :التغيير التنظيميمفيـو 

التغيير الجذرم في طريقة أداء العمؿ، بحيث يتـ تصميـ " بأنيا: داريةتعرؼ إعادة ىندسة العمميات اإل

مف التنظيـ  ف يككف نظاـ المعمكمات جزءان ألمنظاـ المعمكؿ بو سابقا، كبشرط العمميات االدارية مف الصفر كدكف النظر 

 ـ(.2011)مايكؿ ىامر، ".كسيمة مساعدة في العمؿ الجديد، كليس مجرد

إعادة تصميـ عمميات المنظمة ذات القيمة " :بأنيا التغيير التنظيميييعرؼ الباحث  ريؼ السابؽمف التع

عض يجمع كظائؼ مختمفة معزكلو عف بعضيا البعمى  المضافة، كذلؾ مف خالؿ تحكيميا مف عمميات مجزأة كمكزعة

جمع بينيا فرؽ عمؿ بحيث يؤدم كؿ فريؽ عممية كاممة يعمى  عمميات كاممة مكزعة ىلإسي بينيا ىيكؿ تنظيمي رأ

دارية كالثقافة التنظيمية، كذلؾ بغرض تعظيـ يالت المالئمة في كؿ مف النظـ اإلجراء التعدإىيكؿ تنظيمي شبكي، مع 

 القيمة المقدمة لمعميؿ".



 ـ2022 مارس  – ثالث عشرالالعدد            اعية                      ية واالجتماالقتصادمجمة الدراسات 

59 

 

 التغيير التنظيمي:أىمية 

  أىميتيا مف خالؿ: التغيير التنظيمي تظير 

دمج الكظائؼ المتخصصة في كظيفة كاحدة، كىنا البد مف تجميع االعماؿ ذات التخصصات الكاحدة في  .1

 عماؿ كتنظيميا.الكقت كتخفيض التكاليؼ كتنسيؽ األمكاف كاحد بشكؿ يترتب عميو تكفير 

عضاء كفريؽ أتركة بيف يترتب عمييا مسؤكلية مشعماؿ مركبة بحيث أ ىلإعماؿ مف مياـ بسيطة تتحكؿ األ .2

 العمؿ.

المبادرة كتأسيس قكاعد العمؿ عمى  القادريف فرادفي أداء المياـ، حيث يتـ تشغيؿ األ فرادقاللية األتتزيد مف إس .3

 .اإلبتكاركاإلبداع ك 

كتكسيع مداركيـ كتقسيـ نتاج  فرادالتدريب، كذلؾ لتنمية ميارات كقدرات األ ىلإالتعمـ إضافة عمى  التشجيع .4

 ية كبشكؿ جماعي.ئالنتائج النياعمى  ـ بناءان عممي

بالزبائف ىك مف أكلكيات  اإلىتماـتغيير ثقافة المنظمة السائدة، بحيث يصبح األداء الجيد ك عمى  تعمؿ .5

 العامميف.

 ىلإإضافة  إنجاز العديد مف الخطكات في كقت كاحد، ىلإالعمؿ حسب طبيعتيا، الذم يؤدم تنفيذ خطكات  .6

 طكات العمؿ.تقميؿ الكقت بيف خ

 المديريف.عمى  تخاذ القرارات دكف قصر ىذه العمميةإعمى  تساعد العامميف .7

 إجراءات الدراسة الميدانية:

ـ، كبدأت نقؿ الحركة في 31/9/1993تأسست سكداتؿ في : السودانية اإلتصاالتنبذة تاريخية عف شركات 

جات في المنطقة لتمبية احتيا إلتصاالتاشركات  ياتكبر  لحدإـ، كمجمكعة سكداتؿ لإلتصاالت ىي 1/2/1994

ـ خطت سكداتؿ بخطكات ثابتة لالنتقاؿ مف 1993سبتمبر  31، فمنذ تأسيسيا في العمالء في السكداف كأفريقيا

، كتمثؿ تكجيات الدكلة نحك سياسة الخصخصة، لتضرب مثاالن يحتذل في اؽ المحمية نحك األسكاؽ العالميةاألسك 
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تقدـ )سكادتؿ( خدمات إتصاالت ـ، كبقية أرجاء العال ابيف العالـ العربي كأفريقي تصاالتاإل)سكداتؿ( جسران لتالقح 

متنكعة ، كظمت عمى الدكاـ ذات قدرة عمى المنافسة مع الشركات األخرل، كتعنى )سكداتؿ( بتكفير خدمات الياتؼ 

في مجاؿ نقؿ الصكت كالبيانات تقدـ )سكداتؿ( خدماتيا ، المحمكؿ كالثابت كنقؿ الحركة كخدمات البيع بالجممة

، تكسعت المعمكمات عبر شبكة الجيؿ الثالثك  اإلتصاالتكالصكر بأحدث التقنيات التي تكصؿ ليا العالـ في مجاؿ 

، كتنسجـ البنية التحتية لسكداتؿ بذلؾ حضكران كبيران كتغطية كاسعةخدمات سكداتؿ لتعـ المدف كالمناطؽ الريفية لتشكؿ 

، سكاء فيما يتعمؽ بشبكات األلياؼ البصرية أك الشبكات النحاسية ديثةالح اإلتصاالتكافة عناصر كتتكامؿ جيدان مع 

، ير السكداف )مكريتانيا ، السنغاؿفي أربع دكؿ أفريقية غ اإلتصاالتتتكلى )سكداتؿ( حاليان تشغيؿ أعماؿ ، كالالسمكية

 دمات السعات العريضة.غانا ، غينيا( في مجاؿ الياتؼ المحمكؿ كالثابت كاإلنترنت كخ

سكدانية لمياتؼ السيار ال اإلتصاالتيتككف مجتمع الدراسة ليذا البحث مف مجمكع العامميف بشركة  :مجتمع الدراسة

كذلؾ حسب المعمكمات  فرد( 330كالمكظفيف كالبال  عددىـ )كرؤساء الكحدات قساـ كنكابيـ كرؤساء األ يريفمف المد

 ـ.8/8/2021بالشركة بتاريخ البحكث اإلقتصادية إدارة   يرلتي تحصؿ عمييا الباحث مف مدا

بشركة مف العامميف ( 95) نسبة لتجانس مجتمع الدراسة كالتي بم  حجمياستيدؼ الدراسة عينة ميسرة ت عينة الدراسة:

الكحدات،  رؤساء، قساـرؤساء األ، يف، نكاب المديريفر يالمد عمىالعينة كتشتمؿ  السكدانية لمياتؼ السيار اإلتصاالت

  .مكظفيف

( كتـ 330%( مف مجتمع الدراسة الكمي كالبال  عددىـ  )75تشمؿ عينة الدراسة نسبة ) عينة الدراسة: إختياركيفية 

 تشمؿ كؿ أنكاع الكظائؼ.حسب جداكؿ أكما سكيراف التي العينة بطريقة ميسرة  إختيار

حيث قاـ الباحث  اإلستبانةكلية عمى إستخداـ صحيفة تمد الباحث في تجييز البيانات األإع :اإلستبانةإعداد صيحفة 

الختبار الفرضيات بتصميـ صحيفة  اإلستبانةبعد اإلطالع عمى العديد مف الدراسات السابقة التي إستخدمت صحيفة 

كتتككف الصحيفة مف  ( كالتي إستندت في أساسيا عمى مقياس ليكرت الخماسي4المبينة في الممحؽ رقـ ) اإلستبانة

كؿ عمى البيانات الشخصية بينما يشمؿ القسـ الثاني عمى محاكر يشمؿ القسـ األ في قسميف حيثسئمة عة مف األمجمك 
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لتي تيدؼ إلى كا( سؤاؿ 27سئمة )ى ثالثة محاكر حيث يككف مجمكع األمكزعة عمالدراسة كالتي تحتكم عمى االسئمة ال

فقيان خمسة درجات كما جاء في مقياس أأسيان تقابميا االسئمة مكضكعة ر  معرفة رأم المبحكثيف حكؿ كؿ سؤاؿ كىذه

 ليكرت الخماسي.

 كتـ تناكليا كما ىي مكضحة في الجدكؿ أدناه: :اإلستبانةثبات وصدؽ 

 لإلستبانةالصدؽ معامالت الثبات و يوضح جدوؿ 

 معامؿ الصدؽ معامؿ الثبات عدد الفقرات المحور
 0.95 0.91 9 األكؿ
 0.94 0.89 9 الثاني

 0.95 0.90 9 الثالث
 0.98 0.96 27 اإلستبيافكؿ 

 ـ.2021المصدر: بيانات الدراسة الميدانية ،

%( لممحاكر 60)أكبرمف  يتضح أف جميع معامالت الثبات كالصدؽ عالية جدان جميعياأعاله مف الجدكؿ    

، كتفسير متع بثبات كصدؽ كبيريفرة عامة يتالنيائي بصك  اإلستبيافالكمي كىذا يكضح أف  اإلستبيافالثالثة إضافة إلى 

بصكرتو الحالية عمى مجتمع مماثؿ مئة مرة سكؼ نحصؿ  اإلستبيافذلؾ يعني أننا إذا طبقنا الدراسة باستخداـ ىذا 

يفي  اإلستبياف% كىي تمثؿ قيمة معامؿ الثبات الكمية كتككف النتائج صادقة أم أف 96عمى نفس النتائج بنسبة 

مـ مف أجم % تقريبان كىي قيمة معامؿ الصدؽ الكمية، عمى ضكء ذلؾ سيتـ 98و بنسبة تصؿ إلى بالغرض الذم صي

 ( لتطبيؽ الدراسة.سبعة كعشركفبصكرتو النيائية الحالية ) اإلستبيافإعتماد 

لمتأكد مف صالحية النمكذج تـ استخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية  االساليب اإلحصائية المستخدمة: 

(SPSS 25)  ىلإباإلضافة ك (AMOS 25)  في إجراء عممية التحميؿ العاممي االستكشافي كالتحميؿ العاممي

كمتغير  التغيير التنظيميالمعرفة كمتغير مستقؿ، إدارة  لنمكذج الدراسة المككف مف ثالث متغيرات ىي ) التككيدم 

العبارات التي استخدمت لقياس كؿ متغير في  تابع، الييكؿ التنظيمي كمتغير كسيط ( حيث تـ إعطاء كؿ عبارة مف

جؿ أساسية كطريقة تدكير العكامؿ مف عبارة( تـ استخداـ طريقة المككنات األ27) عمى اإلستبانةحتكت إحيث  اإلستبانة
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( الختبار كفاية العينة KMOتـ استخداـ مقياس ) 0.50تحديد معامالت التشبع كتـ حذؼ العبارات التي يقؿ فييا 

جراء اختبار ) 0.6قيمة لكفاية قبكؿ نتائج التحميؿ ىي أقؿ ة في تفسير الظاىرة المدركسة ك المأخكذ ( بكصفو Bartlettكا 

أم كجكد عدد كافي  (.0.05مف )أقؿ  ةمعنكي لدالة عند مستك اليجب أف تككف قيمتو  لذامؤشر لمعالقة بيف المتغيرات 

، تناسب العينة، كأال %0.50عف  KMOف ال تقؿ قيمة أ، ك لة إحصائية في مصفكفة الدكرافات ذات دالاإلرتباطمف 

ف تككف االشتراكات األكلية أعف الكاحد صحيح، ك  Bartlett’s Test of Sphericityتقؿ قيمة اختبار 

communities  مع مراعاة عدـ كجكد قيـ متقاطعة تزيد  %0.50، كأال يقؿ تشبع العامؿ عف%0.50لمبنكد أكثر مف

 الكامف عف الكاحد.الجذر ف ال تقؿ قيـ أؿ األخرل، ك في العكام %75عف 

ختبار فرضيات الدراسةعرض وتحميؿ البيانات و   :ا 

احتكت البيانات األساسية عمى ستة عناصر ىي: النكع، العمر، الحالة الزكجية  وصؼ خصائص عينة الدراسة:

% ذككر، 85نسبة  (النكع أف العينة شممت أما فيما يتعمؽ بالفئة .، المسمى الكظيفي ، سنكات الخبرة،المؤىؿ العممي

 40 مفأقؿ ك  30% كالفئة 36.5سنة بنسبة  30 مفأقؿ العينة أعمارىـ ) أفراد، أما الفئة العمر فنجد أف )% إناث 15

%كالفئة 17.3سنة بنسبة  60 مفأقؿ ك  50%، كالفئة 16.3سنة بنسبة  50 مفأقؿ ك   40%، كالفئة 25.0سنة نسبة 

% كالفئة 41.3العينة )عازب بنسبة  أفراد%( أما فيما يتعمؽ بالفئة الحالة الزكجية فنجد أف 4.8سبة فأكثر بن سنة 60

%(. أما فيما يتعمؽ بالفئة المؤىؿ 17.3%، كالفئة مطمؽ بنسبة 20.2رمؿ بنسبة أ%، كالفئة 21.2متزكج نسبة 

الكسيط بنسبة  الدبمـك/الثانكم % ، كفكؽ19.2% ، كجامعي بنسبة 7.7فنجد أف طالب ثانكم بنسبة   العممي

% ، ك 10.6بنسبة إدارة   فنجد أف مدير %(. أما فيما يتعمؽ بالفئة الكظيفة22.1الجامعي بنسبة  %، كفكؽ51.0

قسـ بنسبة  %، ك رئيس17.3بنسبة إدارة   مدير %، ك نائب44.2بنسبة  كحدة % ، ك رئيس18.3مكظؼ بنسبة 

% 23.1بنسبة 10 مفأقؿ ك  سنكات 5فنجد أف  ا يتعمؽ بالفئة سنكات الخبرة%(. أما فيم6.7%، ك أخرل بنسبة 2.9

سنة بنسبة 25 مفأقؿ ك  20%، ك15.4سنة بنسبة  20 مفأقؿ ك  15% ، ك20.2سنة بنسبة  15 مفأقؿ ك  10، ك

 %(.31.7فأكثر بنسبة  سنة 25ك %،9.6
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لتدكير  Varimaxريقة التبايف األقصى : مف خالؿ استخداـ طالمعرفةإدارة   التحميؿ العاممي لممتغير المستقؿ

س الماؿ البشرم، كما تـ حذؼ بعض العبارات التي أكر البيانات كالمعمكمات، كمحكر ر المحاكر عمكديان تـ حذؼ مح

 لـ تستكفي الشركط.

 (95المعرفة )حجـ العينة: دارة  التحميؿ العاممي إل يوضحجدوؿ 

 العوامؿ العبارات   المتغيرات
1 

إدارة  
 المعرفة

B2 .807 
B1 .809 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .600 
Bartlett's Test of Sphericity 10.292 

Total Variance Explained 65.526 
 ـ(2021المصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية )

لتدكير  Varimaxمف خالؿ استخداـ طريقة التبايف األقصى  :التغيير التنظيميالتحميؿ العاممي لممتغير التابع 

المحاكر عمكديان تـ حذؼ محكر التغير الكظيفي، كمحكر التغيير السمككي، كتـ حذؼ بعض العبارات التي لـ تستكفي 

 الشركط.

 (95جدوؿ يوضح التحميؿ العاممي لمتغيير التنظيمي )حجـ العينة: 

 العوامؿ العبارات   المتغيرات
1 

التغيير 
 الييكمي

K1 .637 
K3 .667 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .610 
Bartlett's Test of Sphericity 11.956 

Total Variance Explained 66.668 
 ـ(2021المصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية )
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لتدكير  Varimaxمف خالؿ استخداـ طريقة التبايف األقصى  كؿ التنظيمي:اليي التحميؿ العاممي لممتغير الوسيط

المحاكر عمكديان تـ حذؼ محكر الييكؿ الرسمي، كمحكر الييكؿ المعقد، كتـ حذؼ بعض العبارات التي لـ تستكفي 

 الشركط.

 (95التحميؿ العاممي لمييكؿ التنظيمي )حجـ العينة:  يوضحجدوؿ 

 

 ـ(2021المصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية )

 مؤشرات جودة المطابقة لجميع متغيرات الدراسةجدوؿ يوضح 

 ـ(2021المصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية )

 وامؿالع العبارات   المتغيرات

1 

 D3 .897 الييكؿ المركزي

D1 .803 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .650 

Bartlett's Test of Sphericity 8.842 

Total Variance Explained 64.442 

 CMIN DF CMIN/DF CFI GFI RMSEA PClose المؤشر

 188. 049. 985. 998. 1.234 4 4.935 النسبة

 مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة التفسير
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 0يستخدـ تحميؿ االتساؽ لمعثكر عمى االتساؽ الداخمي لمبيانات كيتراكح مف ) راسة: االعتمادية وصالحية متغيرات الد

ذا كانت قيـ معامؿ ألفا كركف باخ إ ،عثكر عمى اتساؽ البيانات الداخمي(،تـ احتساب قيمة )ألفا كركف باخ( لم1إلى 

المطمكبة يتكقؼ ذلؾ عمى  الفا كركف باختخاذ قرار بشأف قيمة ، كإلساؽ الداخمي لممتغيرات كبيراالت ، يعتبر1أقرب إلي

 (إلى أف المصداقية مف 1968)،  (Nunnallyالغرض مف البحث ففي المراحؿ األكلى مف البحكث األساسية تشير 

أقترح  (Hair et al, 2010)كربما تككف إسراؼ، أما  (0.80)مف  كثر( تكفي كأف زيادة المصداقية أل0.60 -0.50

فما فكؽ مقبكلة. جدكؿ  0.50كمع ذلؾ يعتبر ألفا كركنباخ مف  0.70يجب أف تككف أكثر مف أف قيمة ألفا كركف باخ 

نحرافات المعيارية الستكشافي كاختبار المتكسطات كاإليكضح نتائج اختبار الفا كركنباخ بعد إجراء التحميؿ العاممي ا

 .لمتغيرات الدراسة

 ارية لكؿ متغيرات الدراسةنحرافات المعييبيف االعتمادية والمتوسطات واإل  جدوؿ

 المعيارياإلنحراؼ  المتوسطات االعتمادية نوع المتغير المتغيرات

 799. 3.706 673. مستقؿ البنية التكنولوجية لمشركة 

 846. 3.437 747. متابع الييكؿ المركزي

 855. 3.461 699. تابع التغير الييكمي

 ـ(2021انية )المصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميد

 التحميؿ العاممي التوكيدي لجميع متغيرات الدراسة يوضحشكؿ 

 
 ـ(2021المصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية )
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كاف مرتفعان كالكسط الحسابي لجميع المتغيرات أكبر مف  االعتماديةيتضح مف نتائج الجدكؿ أعاله أف اختبار 

المعيارم فنجد كؿ المتغيرات كانت مرتفعة مما اإلنحراؼ ة كتجانس العبارات. أما مما يدؿ عمى قك  3الكسط الفرضي 

 يدؿ عمى كجكد تجانس بيف إجابات المبحكثيف.    

بيف متغيرات الدراسة  اإلرتباطتـ استخداـ تحميؿ (: Person Correlation)بيف متغيرات الدراسة  اإلرتباطتحميؿ 

 اإلرتباطكالكسيط،  فكمما كانت درجة  ة بيف المتغيرات المستقمة كالمتغير التابعياإلرتباطبيدؼ التعرؼ عمى العالقة 

عف الكاحد الصحيح  اإلرتباطقكيان بيف المتغيريف ككمما قمت درجة  اإلرتباطقريبة مف الكاحد الصحيح فإف ذلؾ يعني أف 

عاـ تعتبر العالقة ضعيفة إذا كانت  كمما ضعفت العالقة بيف المتغيريف كقد تككف العالقة طردية أك عكسية ، كبشكؿ

 – 0.30بيف ) اإلرتباط( كيمكف اعتبارىا متكسطة اذا تراكحت قيمة معامؿ 0.30مف )أقؿ  اإلرتباطقيمة معامؿ 

 اإلرتباطأكضح اختبار تحميؿ  .( تعتبر العالقة قكية بيف المتغيريف0.70أكثر مف ) اإلرتباطذا كانت قيمة إ( أما 0.70

  ات ضعيفة بيف متغيرات الدراسة.اإلرتباطدراسة مف خالؿ الجدكؿ أدناه أف جميع بيف متغيرات ال

 بيف متغيرات الدراسة اإلرتباطتحميؿ  يبيف شكؿ

 
 ـ(2021المصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية )
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 بيف متغيرات الدراسة اإلرتباطجدوؿ  يوضح تحميؿ 

 Estimate ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباراتالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

البنية التكنولوجية  <--> التغيير الييكمي
 436. لمشركة

 625. الييكؿ المركزي <--> التغيير الييكمي
 422. الييكؿ المركزي <--> البنية التكنولوجية لمشركة

 ـ(2021المصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية )

 :ضياتإختبار الفر 

ويتضح ذلؾ مف والتغيير التنظيمي المعرفة إدارة  نو توجد عالقة بيف أ: تنص عمى ىاألول الرئيسةاختبار الفرضية 

 خالؿ الشكؿ  والجدوؿ أدناه.

 األولي: الرئيسةشكؿ  يوضح اختبار الفرضية 

 
 ـ(2021المصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية )

 analysis of( AMOS 25طريؽ برنامج ) ستخداـ اختبار تحميؿ المسار عفإة لقد تـ الختبار فركض الدراس

moment structure  كما في الشكؿ تـ  كالتغيير التنظيميالمعرفة إدارة  كالذم ييدؼ إلى معرفة العالقة بيف

دة كاحدة الحاصؿ في كح( لمعرفة التغير المتكقع في المتغير التابع بسبب التغير Estimateاالعتماد عمى  معامؿ )
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رات لمتعرؼ عمى قدرة النمكذج عمى تفسير العالقة بيف المتغي  (Rقيمة )عمى  ، كما تـ االعتمادمف المتغير المستقؿ

لمحكـ عمى مدل معنكية التأثير، حيث تـ  0.05كقد تـ االعتماد عمى مستكل الداللة  .المستقمة كالمتغيرات التابعة

محتسب مع قيمة مستكل الداللة المعتمد، كتعد التأثيرات ذات داللة إحصائية إذا كانت قيمة مقارنة مستكل المعنكية ال

المسار حيث يتـ التعرؼ عمى المعنكية مف خالؿ  ( 0.05مستكل الداللة المحتسب أصغر مف مستكل الداللة المعتد )

 التأكد مف جكدة المطابقة . أخر كالجدكؿ التالي يكضح قيـ تحميؿ المسار بعد ىالذم ينتقؿ مف المتغير إل

 

 التغيير التنظيميالمعرفة الى إدارة  جدوؿ  يوضح تحميؿ المسار مف 

 Estimate S.E. C.R. P الفروض
 *** 3.328 584. 1.942 البنية التكنولوجية لمشركة  --> التغيير الييكمي
 CMIN DF CMIN/DF CFI GFI RMSEA PClose المؤشر
 0.00 089. 1.000 0.000 0.000 0 0.000 النسبة
 مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة التفسير

 ـ(2021المصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية )

( 1.942يالحظ مف الجدكؿ أعاله أف المسار مف البنية التكنكلكجية لمشركة إلى التغيير الييكمي حيث بمغت )

المعرفة )البنية التكنكلكجية إدارة  (، كمما يشير إلى أنو تكجد عالقة بيف 0.000داللة ) لمستك  عند كىي دالة أحصائيان 

عادة ىندسية العمميات اإلدارية )التغيير الييكمي(.  لمشركة( كا 

المعرفة إدارة  نو توجد عالقة بيف أتنص عمى  مما تقدـ يمكف القوؿ أف إختبار الفرضية االولى والتي

يمي قد تحققت مما يعني أف ىناؾ تطابؽ في تحقؽ ىذه الفرضية بيف دراسة إبراىيـ والتغيير التنظ

 ـ(.2017ـ(، ودراسة محمد إبراىيـ تاية)2020بمقاسـ)

المعرفة والييكؿ التنظيمي. يتضح ذلؾ مف إدارة  نو توجد عالقة بيف أالثانية: تنص عمى  الرئيسةاختبار الفرضية 

 خالؿ الشكؿ  والجدوؿ أدناه.
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 الثانية: الرئيسةيوضح اختبار الفرضية  شكؿ

 
 ـ(2021المصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية )

 المعرفة الى الييكؿ التنظيميإدارة  تحميؿ المسار مف يوضح جدوؿ  

 Estimate S.E. C.R. P الفروض
 *** 3.328 584. 1.942 البنية التكنولوجية لمشركة  --> الييكؿ المركزي
 CMIN DF CMIN/DF CFI GFI RMSEA PClose المؤشر
 0.00 089. 1.000 0.000 0.000 0 0.000 النسبة
 مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة التفسير

 ـ(2021المصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية )

( 1.942ة لمشركة إلى الييكؿ المركزم حيث بمغت )يالحظ مف الجدكؿ أعاله أف المسار مف البنية التكنكلكجي

المعرفة )البنية التكنكلكجية إدارة  (، كمما يشير إلى أنو تكجد عالقة بيف 001.عند مستكم داللة ) كىي دالة أحصائيان 

 لمشركة( كالييكؿ التنظيمي )الييكؿ المركزم(.

المعرفة كالييكؿ إدارة  نو تكجد عالقة بيف أى تنص عم مما تقدـ يمكف القكؿ أف إختبار الفرضية الثانية كالتي

ـ( 2019قد تحققت مما يعني أف ىناؾ تطابؽ في تحقؽ ىذه الفرضية مع دراسة أحمد يكسؼ الحنيطي) التنظيمي

 كالتي تناكلت الييكؿ التنظيمي كمتغير مستقؿ.
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يتضح ذلؾ و  والتغيير التنظيمي الثالثة: تنص عمى انو توجد عالقة بيف الييكؿ التنظيمي الرئيسةاختبار الفرضية 

 مف خالؿ الشكؿ  والجدوؿ أدناه.

 الثالثة: الرئيسةشكؿ يوضح اختبار الفرضية 

 
 ـ(2021المصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية )

 التغيير التنظيميالييكؿ التنظيمي الى تحميؿ المسار مف  يوضحجدوؿ 

 Estimate S.E. C.R. P الفروض
 001. 3.290 586. 1.926 الييكؿ المركزي --> ر الييكميالتغي

CMIN DF CMIN/D المؤشر
F 

CFI GFI RMSEA PClose 

 0.00 075. 1.000 0.000 0.000 0 0.000 النسبة
 مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة مقبولة التفسير

 ـ(2021المصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية )
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( كىي دالة 1.926يالحظ مف الجدكؿ أعاله أف المسار مف الييكؿ المركزم إلى التغيير الييكمي حيث بمغت )

كالتغيير (، كمما يشير إلى أنو تكجد عالقة بيف الييكؿ التنظيمي )الييكؿ المركزم( 001.داللة ) لعند مستك  أحصائيان 

 )التغير الييكمي(. التنظيمي

نو تكجد عالقة بيف الييكؿ التنظيمي أتنص عمى  تبار الفرضية الثالثة كالتيمما تقدـ يمكف القكؿ أف إخ

ـ( 2017قد تحققت مما يعني أف ىناؾ تطابؽ في تحقؽ ىذه الفرضية مع دراسة سناء حسف عثماف) كالتغيير التنظيمي

 كالتي تناكلت الييكؿ التنظيمي كمتغير مستقؿ أيضان.

: كالتغيير التنظيميالمعرفة إدارة  عمى أف الييكؿ التنظيمي يتكسط العالقة بيف اختبار الفرضية الرئيسة الرابعة: تنص 

حيث يتـ في البداية التحقؽ مف بعض الشركط الختبار الدكر الكسيط  (Path analysisتـ استخداـ تحميؿ المسار )

( 2متغير التابع )تقؿ عمى اللممتغير المس ثر معنكم ذك داللة أحصائيان أ( كجكد 1ثؿ في الخطكات التالية )كالتي تتم

 ثر معنكم ذك داللة أحصائيان أ( كجكد 3قؿ عمى المتغير الكسيط )لممتغير المست ثر معنكم ذك داللة أحصائيان أكجكد 

لممتغير المستقؿ كالمتغير الكسط عمى المتغير التابع. مف الجدكؿ أدناه يتضح أف الييكؿ التنظيمي ال يتكسط العالقة 

 (. 0.05معنكية ) لعند مستك  كالتغيير التنظيميفة المعر إدارة  بيف 

إدارة  تنص عمى أف الييكؿ التنظيمي يتكسط العالقة بيف  مما تقدـ يمكف القكؿ أف إختبار الفرضية الرابعة كالتي

لـ تتحقؽ مما يعني أف ىناؾ عدـ تطابؽ في تحقؽ ىذه الفرضية مع دراسة ىادم  كالتغيير التنظيميالمعرفة 

ـ( كالتي تناكلت الييكؿ التنظيمي كمتغير كسيط بيف تكنمكجيا المعمكمات 2018األبرك، كساـ بدر كاظـ) عبدالكىاب

 التنظيمية. اإلتصاالتكصنع القرارات في 
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 جدوؿ يوضح اختبار المتغير الوسيط

 النتيجة العالقات غير المباشرة العالقات المباشرة الفرضيات

لييكؿ < ا--البنية التكنولوجية لمشركة
 304. 228. < التغيير الييكمي--المركزي 

 ال يوجد توسط

 ـ(2021المصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية )

 الرابعة: الرئيسةشكؿ  يوضح اختبار الفرضية 

 
 ـ(2021المصدر: إعداد الباحث مف بيانات الدراسة الميدانية )

 :النتائج والتوصيات

 أواًل: النتائج 

كء تبكيب كتحميؿ البيانات المتعمقة بإجابات المبحكثيف كبعػد اإلنتيػاء منيػا يمكػف تمخػيص أىػـ النتػائج التػي عمى ض

 -تكصمت إلييا الدراسة كىي عمى النحك التالي:

)التغيير كالتغيير التنظيميالمعرفة )البنية التكنكلكجية لمشركة( إدارة  تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف  .1

 الييكمي(.

 نت( لتساعدىـ عمى اكتساب المعرفة.االشركة تكفر لمعامميف مصادر معمكمات )كالمكتبة كاالنتر إدارة   أفٌ  .2
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راء مف طرؼ العامميف إلى اإلدارات العميا بسبب طكؿ ة بالشركة في  إيصاؿ الشكاكل كاآلكجكد صعكب .3

 التسمسؿ اليرمي بالشركة.

)البنية التكنكلكجية لمشركة( كالييكؿ التنظيمي )الييكؿ  المعرفةإدارة  تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف  .4

 المركزم(.

 قساـ.كالمعرفة بيف كافة األ فكارنت( لتسييؿ نقؿ األاف  شبكة إتصاالت داخمية )انتر الشركة لمعامميإدارة  تكفر  .5

)التغير  كالتغيير التنظيميأنو تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الييكؿ التنظيمي )الييكؿ المركزم(  .6

 الييكمي(.

العميا بالشركة لمعامميف إلى زيادة الرغبة في اإلستمرار بالعمؿ دارة  يؤدم التغيير السمككي الذم يتـ مف قبؿ اإل .7

 في الشركة.

 .كالتغيير التنظيميالمعرفة إدارة  تتكسط العالقة بيف ال أف الييكؿ التنظيمي  .8

ية كافة التغيرات التي تطرأ في بيئة العمؿ الداخمية الشركة عمى ىيكؿ تنظيمي مرف لمكاجإدارة  تعتمد  .9

 بالشركة.

 ثانيًا: التوصيات 

 -تي:كف صياغة عدد مف التكصيات كفؽ اآلإستنادان إلى ما تقدـ مف إستنتاجات الدراسة يم

اىـ بصػػكرة فعالػػة فػػي تسػػييؿ نقػػؿ نػػت( كتطكيرىػػا بمػػا يسػػا)اإلنتر  الداخميػػة اإلتصػػاالتبشػػبكة  اإلىتمػػاـضػػركرة  .1

 قساـ.ف كافة األفكار كالمعرفة بياأل

راء فػي ا لتكصػيؿ الشػكاكل كالمقترحػات كاآلالعميػدارة  العمؿ عمى إيجػاد قنػكات إتصػاؿ مباشػرة بػيف العػامميف كاإل .2

 العميا بالشركة.دارة  الكقت المناسب )صندكؽ الشكاكل كاإلقتراحات( يتـ مراجعتيا بصفة دكرية مف طرؼ اإل

العميا كالعػامميف بيػدؼ اإلسػتماع لمعػامميف كمناقشػة المعكقػات التػي تكاجػو دارة  بيف اإلعقد اإلجتماعات الدكربة  .3

 العميا بالشركة.دارة  العمؿ بالشركة كالسعي لتزليميا مف طرؼ اإل
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الحديثة بما ييمٌكف كؿ قسـ مف أقساـ الشركة دارة  بؿ اإلعتماد عمى أنظمة اإلدارة  عدـ التركيز عمى مركزية اإل .4

 اإلدارية مف القياـ بالعمؿ الصحيح كفقان لما تقتضيو الحاجة الذم يصب في مصمحة الشركة. ككحداتيا

الداخمية)اإلنترانت( كتطكيرىا بما يساىـ في تبادؿ المعمكمات كالمعارؼ بيف  اإلتصاالتبشبكة  اإلىتماـضركرة  .5

 كؿ االقساـ كالكحدات بالشركة.

ة لمػا تقتضػيو الحاجػة الماسػة فػي ظػؿ التغييػر المسػتمر فػي بيئػة بالييكػؿ المػرف فػي الشػرك اإلىتمػاـالعمؿ عمى  .6

 الشركة مف مكاكبة التغيرات التي تحدث في بيئة األعماؿ الخارجية.إدارة  العمؿ الداخمية حتى تتمكف 

العامميف ذكم الكفاءات كالميارات العالية في كافة المجاالت المعرفيػة كدعػـ  إختيارمكاصمة الشركة  نيجيا في  .7

كسػػط العػػامميف كتحفيػز العػػامميف المبػدعيف كالعمػػؿ عمػػى خمػؽ المنافسػػة الشػػريفة  اإلبتكػارجيع ركح المبػػادرة ك كتشػ

 بيف اإلدارات بما يصب في مصمحة الشركة.

ضركرة تطكير ميارات العامميف مف خالؿ الدكرات التدريبية الداخمية كالخارجية بما يؤدم لزيػادة كفػاءة العػامميف  .8

 داء بالشركة.مباشرة عمى األ كالذم ينعكس بصكرة

 :قائمة المصادر والمراجع

،مجمة جامعة صبراتة  داء المؤسسي"المعرفة كعالقتيا باألإدارة  "دكر  براىيـ بمقاسـ بمحاج،أ .1

 ـ(.2020،)ليبيا:جامعة صبراتة،7العممية،العدد

ة التنافسية"،المجمة األردنية أحمد يكسؼ الحنيطي كمرزكؽ عايد القعيد،"أثر اليياكؿ التنظيمية في تحقيؽ الميز  .2

 .ـ(2019بريؿأردنية،ردف:الجامعة األ،)األ1،العدد15عماؿ،مجمداألإدارة  في 

مؤسسة الكراؽ لمنشر  ردف عماف ،فة في المكتبات كمراكز المعمكمات، األالمعر إدارة  ذيب ، عمى  االكمبي ، .3

 ـ.2008كالتكزيع ، 

الرضا الكظيفي،رسالة ماجستير غير عمى  ي كخصائصوتأثير الييكؿ التنظيم سناء حسف عثماف صالح، .4

 ـ.2017معيد التنمية المستدامة،جامعة القدس، األعماؿ،إدارة  منشكرة في 
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ترجمة شمس الديف  إعادة ىندسة نظـ العمؿ في المنظمات، مايكؿ ىامر كجيمس شامبي، .5

 .(2011عثماف،)القاىرة:الشركة العربية لإلعالـ العممي،

مجمة دراسات  دراة المعرفة في الخدمة التأمينية"،إأثير عمميات يو كصباح مجيد النجار،"تمحمد ابراىيـ تا .6

 (.ـ2017،)العراؽ:جامعة بغداد،38العدد ،12المجمد  محاسبية كمالية،

رؤية مستقبمية كخطة عمؿ  المعرفة في المكتبات الجامعية الجزائرية:إدارة  إستراتيجية ، محمد عبد اليادل .7

 مقترحة. 

 .(2008ئؿ لمنشر كالتكزيع،ادار ك  ،)عماف:3ظمة كالتنظيـ،طنظرية المن د قاسـ القريكتى،محم .8

)القاىرة : دار مجدالكم لمنشر 5الحديثة،طدارة  مبادئ عمـ اإل محمكد حسف اليكاسى كحيدر شاكر البرزنجى، .9

 .(2014كالتكزيع ،

سالف لمطباعة كالنشر اإلصالح كالتطكير اإلدارم،)دمشؽ: دار كمؤسسة ر  مصطفي يكسؼ كافي، .10

 .ـ(2018كالتكزيع،

ردف ، عماف ، مؤسسة الكراؽ  كاالسترانيجيات  كالعمميات ،  األالمعرفة المفاىيـ  إدارة   نجـ،عبكد، .11

 .ـ2005لمنشر كالتكزيع ،

ىادم عبد الكىاب االبرك ككساـ بدر كاظـ،"دكر الييكؿ التنظيمي كمتغير كسيط في العالقة بيف  .12

 التنظيمية"،المجمة العربية لإلدارة، اإلتصاالتمات ككؿ مف صنع القرارات ك تكنكلكجيا المعمك 

 .ـ(2018دارية، مارسالمنظمة العربية لمتنمية اإل اىرة:،)الق1،العدد38مجمد
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 دور جىدة وحتسني برامج املراجعت انذاخهيت يف احلذ مه ممارساث احملاسبت اإلبذاعيت 

 مراجعة الداخمية(العامة لمدارة  تطبيؽ عمى اإلبال) 

 داد : محمد عز الديف سيد حسفػػػػػػػػػػإع             

 

Abstract:                                                                                                                                  

       The study aimed to identify the standard of quality and improvement of internal audit 

programs to limit creative accounting practices, in order to answer the questions of the 

study and test the hypotheses of the study, the researcher relied on the historical approach 

to review previous studies related to the subject of the study , the descriptive analytical 

approach for analyzing the data of the field study, the deductive approach for formulating 

hypotheses, and the inductive approach formulating the study problem. The results of the 

field study have proven that good planning for the internal audit process helps in limiting 

the spread of creative accounting methods, one of the most important recommendations is 

to spread sufficient awareness about creative acconting practices and indicate their harms 

and how to reduce and combat them.                                 

 Internal Audit Creative Accounting.                                                                                        

 مستخمص:

التعرؼ عمى معيار جكدة كتحسيف برامج المراجعة الداخمية لمحد مف ممارسات المحاسبة  ىىدفت الدراسة إل     

اإلبداعية، كاإلجابة عمى تساؤالت الدراسة كاختبار فرضيات الدراسة، اعتمد الباحث عمى المنيج التاريخي ذلؾ 

دراسة كالمنيج الكصفي التحميمي لتحميؿ بيانات الدراسة الميدانية الستعراض الدراسات السابقة ذات العالقة بمكضكع ال

كالمنيج االستنباطي لصياغة الفرضيات كالمنيج االستقرائي لصياغة مشكمة الدراسة، كقد أثبتت نتائج الدراسة الميدانية 

بداعية، مف أىـ التكصيات أف التخطيط الجيد لعممية المراجعة الداخمية يساعد في الحد مف انتشار أساليب المحاسبة اإل

 لنشر الكعي الكافي حكؿ ممارسات المحاسبة اإلبداعية كبياف أضرارىا ككيفية الحد منيا كمحاربتيا.

 :المراجعة الداخمية المحاسبة اإلبداعية
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 أواًل: اإلطار المنيجي لمدراسة:

 المقدمة: 

 ج ضماف الجكدة كالتحسيف الذم يغطي جميعيجب عمى مدير المراجعة الداخمية التطكير كالحفاظ عمى برنام     

ف يتابع بصكرة مستمرة مدل فعالية ىذا البرنامج لمساعدة أنشطة المراجعة الداخمية أجكانب نشاط المراجعة الداخمية ك 

ضافة قيمة إلى عمميات أنشطة المراجعة الداخمية مع المعايير المينية كدليؿ  ىالمنشأة كتطكيرىا بما يؤكد تماش كا 

 .المينة أخالؽ

بعض الشركات في بعض إدارة  تعد المحاسبة اإلبداعية مف أحدث ممارسات التالعب المحاسبي التي تمجأ إلييا      

األحياف مف أجؿ إجراءات تحسيف صكرم غير حقيقي في ربحيتيا أك في مركزىا المالي الذم يمارس باستغالؿ المركنة 

المحاسبية بحيث يؤثر عمى جكدة المعمكمة المحاسبية بتحريفيا المحاسبية، تعدد البدائؿ كالطرؽ كالسياسات 

 المكضكع أىمية التخطيط الجيد لتقميؿ ممارسات المحاسبة االبداعية. إختياركتضميميا.سبب 

المعرفة ككفاءة المراجع الداخمي مف خالؿ المزج بيف الخبرة كالتككيف  لتتمثؿ مشكمة الدراسة في مد مشكمة الدراسة:

 -تي:قميؿ ممارسات المحاسبة االبداعية كعميو مشكمة الدراسة السؤاؿ اآلالنظرم لت

 ؟ىؿ تطبيؽ معيار جكدة كتحسيف برامج المراجعة الداخمية يمكف أف يؤدم إلى الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية

  أىػداؼ الدراسة:

 -الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية: ىتسع  

 كتحسيف برامج المراجعة الداخمية لمحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.( التعرؼ عمى معيار جكدة 1

 ( التعرؼ عمى التقارير المتعمقة بجكدة كتحسيف برامج المراجعة الداخمية كالحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.2

يار جكدة كتحسيف برامج تكمف أىمية الدراسة في المتطمبات المينية كالمكجستية الالزمة لتطبيؽ مع أىمية الدراسة:

المراجعة الداخمية، كتقييـ ما إذا كاف المراجعكف الداخمييف يطبقكف مدكنة قكاعد السمكؾ كتقييـ كفاءة كفعالية نشاط 

 المراجعة الداخمية.
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تتمثؿ فرضية الدراسة أف ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية ما بيف معيار جكدة كتحسيف برامج فرضيات الدراسة: 

 .عة الداخمية كالحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعيةالمراج

 مناىج البحث:

  -اتبع الباحث المناىج اآلتية:

اعتمد الباحث عمى المنيج التاريخي ذلؾ الستعراض الدراسات السابقة ذات العالقة بمكضكع الدراسة كالمنيج      

نباطي لصياغة الفرضيات كالمنيج االستقرائي لصياغة الكصفي التحميمي لتحميؿ بيانات الدراسة الميدانية كالمنيج االست

 مشكمة الدراسة. 

 .العامة لممراجعة الداخميةدارة  الحدكد المكانية: اإل حدود الدراسة:

 ـ2020الحدود الزمانية :

 تنظيـ الدراسة:

 اإلطار المنيجي لمدراسة  أواًل:

 اإلطار النظرم كالدراسات السابقة  ثانيًا:

 الميدانية  الدراسات ثالثًا:

 اإلطار النظرم كالدراسات السابقة  رابعًا:

( معايير IIAمعايير المراجعة الداخمية : أصدر معيد المراجعيف الداخمييف في الكاليات المتحدة األمريكية )  أواًل:

ضافة إلى ـ، كتضمنت مقدمة تمؾ المعايير قائمة بمسئكليات المراجعة الداخمية باإل1978المراجعة الداخمية في عاـ 

التعريؼ بمينة المراجعة الداخمية ىي مقاييس لجكدة األداء لممراجع الداخمي  لإلجراءات كاألىداؼ التي يجب تحقيقيا 

جكدة عمى  باستخداـ اإلجراءات التي يتبعيا المراجع في الفحص، فالمعايير ىي النمكذج أك النمط الذم يستخدـ لمحكـ

 ـ(2012يز المعايير باإلثبات النسبي فيي نادرا ما تتغير. )احمد، العمؿ الذم يقكـ بو المراجع، كتتم
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في رأم الباحث فقد تطكرت نظرة المجتمع لمينة المراجعة الداخمية بدرجة كبيرة في السنكات األخيرة، كذلؾ يرجع      

ساىـ تطبيؽ معايير بتطبيؽ معايير المراجعة بصفة عامة كالمراجعة الداخمية بصفة خاصة كقد  اإلىتماـأساسا إلى 

 المراجعة الداخمية في تحقيؽ الغايات كأىداؼ المؤسسات سكاء كانت المؤسسات الربحية أك الخدمية. 

كقد عرؼ أحد الكتاب معايير المراجعة الداخمية: ىي عبارة عف األنماط التي يجب أف ييتدم بيا المراجع أثناء أداءه 

 لفركض كالمفاىيـ التي تدعميا.  لمينة المراجعة كالتي تستنتج منطقيات مف ا

 ـ(. 2013)عمى 

 وقاـ كاتب أخر بوضع أحد أىداؼ معايير المراجعة الداخمية:

 رسـ الخطط العريضة لممبادئ األساسية لممارسة المراجعة الداخمية. -1

 وضع األساس لممراجعة الداخمية. -2

 ـ(2012)محمد،  عة الداخمية.وضع إطار عاـ إليجاد وتعزيز مدى أنشطة المراجعة أو المراج -3

مككنات معايير المراجعة الداخمية: المعايير الدكلية لممراجعة الداخمية التي تـ كضعيا مف قبؿ معيد المراجعيف  ثانيًا:

 (. كىذه المعايير مقسمة إلى: IIAالداخمييف األمريكي )

 يف يؤدكف أعماؿ المرجعة الداخمية.الذ فرادكىي التي تختص بالصفات الخاصة بالمنشآت كاأل معايير عامة:• 

فيي تصؼ طبيعة أنشطة المراجعة الداخمية كتضع المقاييس النكعية التي يمكف أف يقاس أداء  معيار األداء:• 

 ـ(.2007المراجعة الداخمية بكاسطتيا. )مخمكؼ ،

 كالجدكؿ التالي يبيف ىذه المعايير:

 يةالمعايير الدولية لممراجعة الداخم :(1جدوؿ رقـ )

 معػػػايير األداء رقـ المعيار المعػػػػػػايير العامػػة)الصفات( رقـ المعيار
 أنشطة المراجعة الداخمية  2000 الغرض كالسمطة كالمسئكلية 1000
 طبيعة العمؿ 2100 المكضكعية 1100
 تخطيط الميمة 2200 الكفاءة كالعناية المينية 1200
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 أداء الميمة 2300 جكدة الضماف كبرامج التحسيف 1300
 نتائج االتصاؿ 2400 

 برامج المراقبة 2500
 لممخاطردارة  قبكؿ اإل 2600

 (53ـ، ص 2010)أ. رائد محمد عبدربو،  

يرل الباحث أف المعايير العامة ىي التي تختص بالصفات الخاصة بالمؤسسة كالمراجع الذم يقـك بأعماؿ       

ء تعتبر مف المقكمات األساسية التي يجب تكافرىا ألم عمؿ ميني، كأف عدـ التزاـ المراجعة الداخمية، كأف معايير األدا

 المراجع بمعايير المراجعة الدكلية يؤدم إلى ضعؼ عممية المراجعة الداخمية.

 ثالثًا: معيار المراجعة الداخمية جودة وتحسيف برامج المراجعة:

يجب عمى مدير المراجعة الداخمية تطكير  "المعيار عمى انو مفيكـ جكدة كتحسيف برامج المراجعة الداخمية: ينص ىذا

كالحفاظ عمى برنامج ضماف الجكدة كالتحسيف الذم يغطي جميع جكانب نشاط المراجعة الداخمية كأف يتابع بصكرة 

ة ـ(. كيجب أف يختص البرنامج لمساعدة أنشطة المراجعة الداخمي2013)المكني،  "مستمرة مدل فعالية ىذا البرنامج

ضافة قيمة إلى عمميات المنشأة كتطكيرىا بما يؤكد تماشي أنشطة المراجعة الداخمية مع المعايير المينية كدليؿ  كا 

 أخالؽ المينة.

أف يحتكم برنامج تأكيد كتحسيف الجكدة عمى تقييمات داخمية  متطمبات جودة وتحسيف برامج المراجعة الداخمية:

 كتقييمات خارجية عمى السكاء.

 -أف تتضمف التقييمات الداخمية ما يمي: ات الداخمية:التقييم

  المراقبة المستمرة ألداء نشاط المراجعة الداخمية. -1

المراجعات الدكرية التي تنفذ بأسمكب التقييـ الذاتي أك بكاسطة أشخاص آخريف مف داخؿ المؤسسة ممف تتكفر  -2

 ـ(.2013مكني، لدييـ المعرفة الكافية بممارسات المراجعة الداخمية. )ال
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مرة كاحدة كؿ خمس سنكات بكاسطة مراجع أك فريؽ مراجعة قؿ يمكف إجراء تقييمات خارجية عمى األ تقييمات خارجية:

مؤىؿ كمستقؿ مف خارج المؤسسة، كفي ىذا اإلطار يجب أف يناقش الرئيس التنفيذم لممراجعيف مع المجمس النقاط 

تماؿ كجكد تضارب في مصالح فريؽ المراجع الخارجي يبرىف عف كفاءة التالية: شكؿ ككتيرة التقييـ الخارجي كاح

 المينية لممرجعة الداخمية.

دارة  العميا كمجمس اإلدارة  عمى الرئيس التنفيذم لممراجعة الداخمية تبمي  اإل التقارير المتعمقة بجودة وتحسيف البرامج:

 فصاحات ما يمي:بنتائج برنامج تأكيد كتحسيف الجكدة، كينبغي أف تتضمف اإل

 نطاؽ ككتيرة التقييمات الداخمية كالخارجية. -1

 مؤىالت كاستقاللية المراجع أك فريؽ المراجعة. -2

 استنتاجات المراجعيف. -3

عدـ التكافؽ مع ميثاؽ األخالقيات أك المعايير إذا كاف ىناؾ تأثير عمى النطاؽ العاـ أك عمميات نشاط المراجعة  -4

 الداخمية.

 ـ( 2013لمكني، )ا إلجراءات التصحيحيةخطط ا -5

 استعماؿ عبارة )متقيد بالمعايير الدولية لمممارسة المينية لممراجعة الداخمية(:

إف اإلشارة إلى أف نشاط المراجعة الداخمية يتقيد بالمعايير الدكلية لمممارسة المينية لممراجعة الداخمية تككف       

 ـ(2013ائج جكدة كتحسيف البرامج. )المكني، مناسبة فقط إذا كػانت مػدعػكمة بنت

يرل الباحث نشاط المراجعة الداخمية متقيدان بمبادئ أخالقيات المينة كالمعايير لتحقيؽ الغايات كتككف نتائج جكدة      

كتحسيف البرامج تتضمف التقييمات الداخمية كالخارجية، كتطبيؽ نتائج التقييـ الداخمي عمى كؿ أنشطة المراجعة 

 لداخمية، كما تنطبؽ نتائج التقييـ الخارجي عمى أنشطة المراجعة الداخمية.ا

 اإلفصاح عف حاالت عدـ التنفيذ:
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حيف يككف ىنالؾ عدـ التزاـ كامؿ بمبادئ أخالقيات المينة كمعايير المراجعة الداخمية فإنو عمى التقرير أف يكضح     

، كيشير المعيار إلى أف المدير اإللتزاـكتأثير عدـ  اإللتزاـدـ بو بشكؿ كامؿ سبب ع اإللتزاـالمعيار الذم لـ يتـ 

التنفيذم لممراجعة الداخمية يجب أف يكصؿ نتائج العمؿ إلى األطراؼ المناسبة كالتي يعتقد أنو مف الضركرم حصكليا 

 ـ(2013عمى ىذه المعمكمات. )اعممكني، 

 رابعًا: المحاسبة اإلبداعية 

إدارة  اعية : تطمؽ ممارسات المحاسبة اإلبداعية عمى بعض الممارسات التي تمجأ إلييا مفيكـ المحاسبة اإلبد     

بعض الشركات في بعض األحياف مف اجؿ إجراءات تحسيف صكرم غير حقيقي في ربحيتيا أك في مركزىا المالي ، 

ة لمتالعب في قيـ الحسابات ( لمعرفتيـ بالمبادئ كالقكاعد المحاسبيدارة  إذ يستخدـ بكاسطتيا الحاسكب )كبعمـ اإل

المتعمقة بالكحدة االقتصادية دكف تجاكز المعايير كالمبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا ك إنما باستغالؿ عنصرم 

، مما يؤثر بشكؿ سمبي عمى نكعية دارة  في تمؾ المعايير كالمبادئ لخدمة المصالح الشخصية لإل ختيارالمركنة كاإل

 ؾ القكائـ سكاء بالنسبة لألرباح أك بالنسبة لممركز المالي كمف ثـ عمى مكثكقية البيانات المالية . األرقاـ التي تظيرىا تم

إذ أف الكثير مف النمك الظاىرم في األرباح التي حدثت لعدد مف الشركات كانت نتيجة ممارسة المحاسبة اإلبداعية 

 ( 2010كليس نتيجة لمنمك االقتصادم الحقيقي. )عمي، 

محاسبة اإلبداعية ىي كسيمة ممكف استخداميا لمتالعب في العناصر الخاصة بالقكائـ المالية، كلكصؼ حاالت فال     

ات لمنشآت األعماؿ بصكرة غير صادقة كغير حقيقية األمر الذم قاد إلى حدكث اإللتزامإظيار الدخؿ، المكجكدات، 

ت االقتصادية الكبرم، كمف ثـ إخفاؽ مينة المحاسبة في العديد مف االنييارات كالفضائح المالية في العديد مف الشركا

   (2008الكصكؿ الي المستكم المتكقع ليذه المينة. )بزراف، 

كما تعد المحاسبة اإلبداعية حدثا مف مكاليد الثمانينات ، كمف المحتمؿ اف تككف قد بدأت عندما كاجيت الشركات     

الثمانينات ككاف ىنالؾ ضغكط إلنتاج أرباح أفضؿ بينما كاف مف صعكبتيا في فترت الرككد التي حدثت في بداية 

الصعب إيجاد أرباح كمف أم نكع كعندما اكتشفت الشركات بأف القكانيف تخبرؾ فقط بما ال تستطيع فعمو كليس ما 
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حاسبة تبتدعيا كبيذا قد تكسبت المقؿ تستطيع فعمو  فإذا كانت ال تستطيع أف تكسب األرباح فإنؾ تستطيع عمى األ

اإلبداعية الكقت لمشركات ، كلقد استمر الرككد األخير فترة طكيمة كأجبرت الكثير مف الشركات التي أبمغت عف إرباح 

التصفية ، كفي الحقيقة قد يككف ىذا ىك الرككد الكحيد الذم أفمس فيو الكثير مف الشركات المربحة عمى  )مبتدعة(

محؿ تركيز كاىتماـ مف قبؿ المحاسبيف كالمراجعيف بشكؿ كبير جدا  ظاىريا كمف ىنا صارت المحاسبة اإلبداعية 

خالؿ السنكات األخيرة ، كالسيما بعد أحداث انييار شركة البتركؿ األمريكية الكبرل انركف كغيرىا مف الشركات العالمية 

شركة )آرثر اندرسكف( ككنيا  األخرل كتحميؿ المسؤكلية القانكنية كالمالية كالمحاسبية لشركة مراجعة الحسابات العالمية

شركة مسؤكلية عف مراجعة حسابات الشركة األمريكية ككانت جزءا رئيسيا مف مسؤكلية انييار الشركة كاتياميا 

 ( 2005بالتالعب بالبيانات المحاسبية بغير شكميا الحقيقي كالصحيح.) أبك ذر ، 

بعض الشركات في بعض األحياف إدارة  تي تمجأ إلييا الباحث أف المحاسبة اإلبداعية ىي بعض الممارسات ال لير     

مف اجؿ إجراءات تحسيف صكرم غير حقيقي في ربحيتيا أك في مركزىا المالي، كما تعد المحاسبة اإلبداعية حدثا مف 

 مكاليد الثمانينيات، بدأت عندما كاجيت الشركات صعكبتيا في فترت الرككد التي حدثت.

  :التعريفػات -1

يا مطر كليندا بأنيا" عممية تحكيؿ القيـ المحاسبية المالية مف صكرتيا الحقيقية إلى صكرة مرغكبة، بحيث كيعرف     

 .(200الحمبي، )تعطي القيـ الجديدة ميزة إيجابية لممنشأة دكف المس بأمو مف المبادئ كالقكاعد المحاسبية 

باحيا. ككؿ مجمكعة مف الحسابات الصادرة تستند كيعرفيا الكيالني: بأنيا تحافظ كؿ شركة في البالد عمى أر      

عمى السجالت التي طبخت كشكيت برفؽ كعناية لقد تـ تغيير األرقاـ التي ظيرت لمعامة مرتيف بالسنة مف أجؿ حماية 

المذنب. أنيا أكبر حيمة منذ حصاف طركادة كفي الحقيقة كؿ ذلؾ الخداع مذاؽ جيد كأنو باألجماؿ شرعي أنو المحاسبة 

 (  2008بداعية. )شياب الديف ، اإل
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دارة  : أساليب المحاسبة االحتيالية كغش القكائـ المالية بأنيا األساليب التي تستخدميا اإل2009فيما يرل حمداف     

إلظيار نتائج نشاط الشركة كمركزىا المالي بصكرة مخالفة لمكاقع االقتصادم، كبالتالي إخفاء بعض األنشطة أك تعديميا 

 (  2009ءـ أغراض اإلدارة. )حمداف، بما يال

بأنيا الطرؽ كالكسائؿ التي يعتمدىا المحاسب في سبيؿ التكصؿ إلى أقرب ما يككف مف الحقيقة  2008كيرل رمك ،    

ه لمطريقة أك السياسة المحاسبية إختيار حكؿ نتيجة النشاط كالمركز المالي لشركتو كأف المحاسب يككف مبدعان إذا كاف 

 (  2008بيعة نشاط شركتو كالكضع االقتصادم سميمان. )رمك، األنسب لط

كيعطي)ممفكرد( تعريفو عف المحاسبة اإلبداعية بأنيا عبارة عف اإلجراءات أك الخطكات التي تستخدـ لمتالعب       

  .باألرقاـ المالية، باستخداـ خيارات كممارسات

كير في طرؽ تكفير المعمكمات التخاذ القرارات، كما يتمثؿ في كلدل البعض: يتمثؿ اإلبداع المحاسبي في التجديد كالتط

ىا كتدريبيا كرفع كفاءتيا، كما إختيار العناصر التي يشمميا النظاـ المحاسبي كالمكارد البشرية )المحاسبيف( عف طريؽ 

الالزمة لألداء يتضمف اإلبداع المحاسبي جانب المكارد المادية كالتجييزات اآللية كالبرمجة المالية كالمحاسبية 

 المحاسبي المتطكر.

يرل الباحث: في ضكء ًقراءة ما جاء آنفان مف قبؿ الباحثيف كالكتاب كآخريف نستخمص أف ممارسات المحاسبة     

اإلبداعية حديثة كمعقدة كمبتكرة يقكـ مف خاللو بعض المحاسبكف كالمراجعكف باستخداـ معرفتيـ بالقكاعد كالقكانيف 

 .المحاسبية

 (2008افع المحاسبة اإلبداعية: وأشار كاتب باف دوافع المحاسبة اإلبداعية ىي ما يمي )السفيػر، دو  -2

 تعزيز الحصكؿ عمى القركض المصرفية. -1

 المحافظة عمى أداء العاـ الماضي مف األرباح. -2

 تفادم اإلعالف عف الخسائر كالتقرير عف األرباح. -3

 إضافة قيمة عالية لممنشأة. -4
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 تحقيؽ مف التيديدات التي تكاجو المنشأة.ال -5

 تخفيض الضرائب. -6

 تمبية تكقعات المحمميف المالييف. -7

 تخفيض تعكيضات االستحكاذ. -8

الباحث أف المحاسبة اإلبداعية ىي عبارة عف عممية خداع تقكـ عمى مجمكعة مف اإلجراءات كاألساليب أك  لير     

مف قبؿ دارة  كيميا كتغيرىا مف صكرتيا الحقيقية إلي صكرة أخرل حسب رغبة اإلكسائؿ لمتالعب باألرقاـ المالية كتح

المراجعيف كالمحاسبيف لمعرفتيـ بالقكاعد كالقكانيف المحاسبية بيدؼ إظيار كضعية معينة أك إخفاء حقائؽ معينة مع 

 الحرص عمى ابتداع تمؾ اإلجراءات كاألساليب بشكؿ ىادئ كبطريقة خفية

( جكدة كتحسيف برامج المراجعة  عمى المحاسبة اإلبداعية :عدـ التزاـ 1300عيار المراجعة الداخمية )تأثير م خامسا:

يمكف التزاـ  والمراجع بمعايير المراجعة الدكلية يؤدم إلي ضعؼ عممية المراجعة الداخمية، كخمصت  الدراسة إلى أن

تحسيف برامج المراجعة  كزيادة الكفاءة المينية كاىتماـ ( جكدة ك 1300المراجعيف الداخميف بمعيار المراجعة الداخمية )

المراجع الداخمي بأخالقيات المينة يساعد في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية، ككصت بتدريب المراجعيف 

 الداخميف بالمؤسسات عمى كيفية معيار المراجعة الداخمية جكدة كتحسيف برامج المراجعة لزيادة الكعي مف اجؿ رفع

 كفاءة أدائيـ كأف يتمتع المراجع الداخمي باالستقالؿ كحياد تاـ كتأىيمو العممي كالعممي  عند مزاكلة المينة.

 :الدراسات السابقة

ـ(: تناكؿ البحث دكر جكدة المراجعة الخارجية في الحد مف أساليب المحاسبة 2017تناكلت دراسة حامد ) -1

تمثؿ مشكمة الدراسة ىؿ ىنالؾ شركات تأميف تمارس ممارسات المحاسبة اإلبداعية بشركات التأميف السكدانية، كت

اإلبداعية بالسكداف؟ ىؿ تساىـ خصائص جكدة المراجعة الخارجية المرتبطة بمكتب المراجعة في الحد مف ممارسات 

صحة بعض  المحاسبة اإلبداعية بشركات التأميف السكدانية. تكصؿ الباحث إلى العديد مف النتائج التالية أثبتت

دارات الشركات  الفرضيات أىميا: أف المحاسبة اإلبداعية ىي مجمكعة األساليب كالممارسات التي يتبعيا المحاسبكف كا 
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لمتالعب في أرقاـ القكائـ المالية استغالالن لممركنة كالبدائؿ التي سمحت بيا المبادئ كالمعايير المحاسبية. في ضكء 

إلييا، يكصي الباحث باآلتي، ضركرة بث الكعي لتكضيح المحاسبة اإلبداعية كدكافعيا النتائج السابقة التي تـ التكصؿ 

 كممارستيا كبياف أضرارىا. 

ـ(: تناكؿ دكر لجاف المراجعة في دعـ استقالؿ المراجع الداخمي كزيادة كفاءة أنظمة 2017تناكلت دراسة عمر ) -2

ة: ىؿ تدع لجاف المراجعة مصداقية التقارير المالية، ما ىك دكر الرقابة الداخمية كتمثمت المشكمة في التساؤالت اآلتي

لجاف المراجعة في تدعيـ استقالؿ المراجع، ما ىك تأثير لجاف المراجعة في زيادة كفاءة أنظمة الرقابة الداخمية في 

كرة كجكد لجاف مراجعة في بضر  اإلىتماـالنياية لزيادة فعالية ككفاءة أنظمة الرقابة الداخمية. كتمثمت أىمية الدراسة في 

بيئة األعماؿ السكدانية لماليا مف اثأر إيجابية، كتحديد دكر لجاف المراجعة في تدعيـ استقالؿ المراجع الداخمي. تـ 

إثبات الفرضيات كتكصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج منيا: إف اليدؼ الرئيسي مف تككيف لجاف المراجعة ىك تأكيد 

لجاف إدارة  ة القكائـ المالية، استقالؿ لجاف المراجعة يعزز مف مصداقية القكائـ المالية، قياـ كزيادة مصداقية مكثكقي

المراجعة بتقديـ تقارير النشاط لمجنة المراجعة يساعد في زيادة الثقة في التقارير المالية، أف االختصاصات التي تقـك 

  .بيا لجاف المراجعة تسعى

أثر المراجعة الداخمية في ظؿ التشغيؿ اإللكتركني لمبيانات  تناكؿ البحث دكر مدلـ(: 2016تناكلت دراسة عيسى )-3

كتمثمت المشكمة في أف ىناؾ الكثير مف الصعكبات التي تكاجو المراجعة الداخمية بنظاميا التقميدم مثؿ كثرت الممفات 

ات كتكصؿ الباحث إلى عدد مف كيترتب عمى ذلؾ مف مشقة تكاجو المراجع الداخمي في المنشاة. تـ إثبات الفرضي

النتائج منيا: التقارير التي يتـ رفعيا بكاسطة المراجع الداخمي يشكبيا الكثير مف األخطاء المحاسبية كذلؾ العتمادىا 

عمى العنصر البشرم المحدكد، لكف مع استخداـ أسمكب التشغيؿ االلكتركني زالت جميع الصعكبات كأصبح المراجع 

عمى أكمؿ كجو. مف أىـ التكصيات كانت ضركرة استخداـ الحاسب اآللي كبرامج المراجعة الداخمي يؤدم عممو 

بتطكير  اإلىتماـاإللكتركني في عمميات المراجعة الداخمية كذلؾ لمدكر الكبير الذم يؤديو في عممية المراجعة، 
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جراءات كأساليب المراجعة الداخمية في ظؿ المعادلة اآللية لممعمكمات كاألحداث المستمرة ليا لتكاكب التقدـ كالتطكر  كا 

 السريع. 

مشكمة الدراسة في ىؿ يؤدم تطبيؽ معايير المراجعة الداخمية بالقطاع المصرفي  (:2015كلت دراسة عبد ا )تنا -4

دكره بكفاءة كفعالية في رفع جكدة التقارير المالية، ىؿ يؤدم تطبيؽ معايير المراجعة الداخمية بالقطاع المصرفي 

المراجعة الداخمية بالقطاع المصرفي بتطبيؽ إدارة  ، ىؿ تيتـ ةيؽ معايير المراجعة المقبكلة عامالقطاع المصرفي بتطبب

المكائح كاإلجراءات المالية كاإلدارية عمى اإلدارات المختمفة بالقطاع المصرفي بالسكداف. ىدفت الدراسة إلى دراسة 

تقارير المالية بالقطاع المصرفي. تكمف أىمية الدراسة في تطبيؽ معايير ؼ بأثر معايير المراجعة في جكدة اليالتعر 

المراجعة كتعددت الييئات التي تعتمد عمى خدمات المراجعيف كمدل االعتماد عمى تقاريرىـ المنشكرة. تكصيات الدراسة 

 ىفي مما يؤدم إلطاع المصر كتعييف الككادر المدربة كالمؤىمة عمميا يساعد في ضبط األداء المالي بالق إختيارأىميا 

جكدة التقارير المالية، الدكراف الكظيفي لو تأثير إيجابي في خمؽ بيئة جديدة لمعمؿ كيقمؿ مف احتماالت حدكث التزكير 

 كالغش في التقارير المالية. 

 ثالثًا: الدراسة الميدانية

 العامة لممراجعة الداخمية(:دارة  نبذة تعريفية لمجمع الدراسة )اإل

 الييئة عاـ لمدير كاداريان  الخرطكـ كالية المستيمؾ كشؤكف كاالقتصاد المالية لكزير الداخمية المراجعةإدارة   تتبع       

ػ                                                                 -:اآلتي في عمميا نطاؽ كمسؤكلية أىدافيا كتتمثؿ  

 كافة عمى(  الكطني كاالقتصاد المالية كزارة) مف المجازة كالمحاسبية المالية المكائح اجراءات كافة تطبيؽ مف التأكد -1

                                                        . المستندية الدكرة داخؿ كفعالية كبكفاءة بدقة المالية المستندات

 كالقكانيف كالمحاسبية المالية االجراءات الئحة في جاء ام كفؽ اإلفادات كتقديـ كاالدارية المالية المستندات فحص -2

. الخرطكـ كالية– المستيمؾ كشؤكف كاالقتصاد المالية كزارة مف تصدر التي كالمنشكرات كالمكائح  
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 يتـ األنجاز أف مف كالتأكد عالية كدقة بمكثكقية العمميات تخص التى كتمؾ اليامة كاإلدارية المالية المعمكمات إتساـ-3

                                                                                       .المحددة الزمنية األطر سبح

. ليا الكافية الحماية تكفير مع ، بكفاءة كاستخداميا اقتصادية بطريقة الييئة مكارد عمى الحصكؿ مف التأكد-4  

.المجازة كالميزانية الخطة في جاء ما كفؽ بالييئة الخاصة لبرامجكا الخطط كانجاز األىداؼ تحقيؽ مف التأكد-5  

                                         . الييئة في الداخمية الرقابة كاجراءات عمميات كتطكير الجكدة عمى الحفاظ-6

 بكزارة الداخمية المراجعة كمدير لمييئة العاـ لممدير كرفعيا كتكصياتيا الشيرية المراجعة لنتائج دكرية تقارير اعداد -7

                                                            .الخرطكـ كالية المالية

 كالية المالية بكزارة الداخمية لممراجعة العامةدارة  لإل السنكية الخطة تنفيذ كنتائج بمكقؼ دكرية تقارير تقديـ -8

                                                                                  .                        الخرطكـ

 -حيث تناوؿ ىذا الجانب اإلجراءات التالية:

قاـ الباحث بإتباع المنيج الكصفي التحميمي، كىك المنيج الذم يقـك بعممية جمع المعمكمات كالبيانات  منيج الدراسة:

األحداث أك األشياء. ككصؼ الظركؼ الخاصة بيا كتقرير حالتيا، كما تكجد عميو في كالمالحظات عف الظاىرة أك 

 الكاقع.

 تتككف مف الكتب كاالبحاث كالدكريات كشبكة االنترنت. المصادر الثانوية: -1

ليذا الغرض، لمحصكؿ عمى المعمكمات المطمكبة،  عدت خصيصان التي أ اإلستبانةكتتككف مف ولية: أل المصادر ا -2

 ، كاختبار فرضيات الدراسة.اإلستبانة( لتحميؿ SPSSا يتـ استخداـ البرامج اإلحصائية )كم

 أدوات الدراسة:
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عمى اطالعو عمى كيفية بناء أدكات  قاـ الباحث استنادان إلى مرجعيتو في مجاؿ البحكث كالدراسات السابقة كاستنادان     

تمكنو مف جمع المعمكمات الالزمة كتمكنو مف تحقيؽ األىداؼ  كمقاييس الدراسات السابقة بتصميـ أداة ليذه الدراسة

 المرجكة مف اإلجابة عف أسئمة الدراسة: 

 -الى قسميف كما يمي: اإلستبانةتـ تقسيـ  الدراسة:إدارة  

التخصص العممي، المستكل الكظيفي، سنكات  ة )المؤىؿ العممي،ػعينة الدراس أفرادبيانات عف القسـ االوؿ:  -1

 .) الخبرة

 -:تـ التقسيـ إلى محكريف كما يميالقسـ الثاني:  -2

 ( كجكدة تحسيف البرامج. 1300ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف معايير المراجعة الداخمية ) المحور األوؿ:-

( كالحد مف ممارسات 1300ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف معايير المراجعة الداخمية ) المحور الثاني: -

 لمحاسبة اإلبداعية.ا

 مرحمة اإلعداد:

في صيغتيا المبدئية لتغطي أسئمة الدراسة كتجيب عنيا كتحقؽ أىدافيا، ثـ قاـ  اإلستبانةقاـ الباحث بإعداد      

رشادات قاـ الباحث بتنفيذىا إلى أف انتيت  في صكرة  اإلستبانةبعرضيا عمى المشرؼ الذم قدـ ما يمـز مف تكجييات كا 

 عمى محكميف بغرض تعديؿ ما يركنو مناسب. تسمح بعرضيا

 إجراءات الدراسة:

ثبات فرضياتيا يتطمب أف يقكـ الباحث بسمسمة مف اإلجراءات لمحصكؿ عمى       إٌف اإلجابة عف أسئمة الدراسة كا 

 إجابات ألسئمة الدراسة كتحقيؽ لألىداؼ المرجكة منيا، لذلؾ يشتمؿ ىذا الفصؿ عمى األدكات المستخدمة لجمع

عينة الدراسة كالكيفية التي تـ بيا تفري  تمؾ البيانات كالمعمكمات ثـ تكضيح لمطرؽ اإلحصائية  أفرادالمعمكمات مف 

 التي أتبعت لمحصكؿ عمى النتائج مف تمؾ البيانات كالمعمكمات.

 عينة الدراسة:
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( استبانة 50استمارة، كتـ استرداد ) (60العينة بطريقة العينة العشكائية البسيطة حيث تـ تكزيع عدد ) إختيارتـ      

 % مف المستيدفيف، كتعتبر ىذه النسبة عالية، مما يدؿ عمى قبكؿ نتائج العينة.95نسبتو 

 طريقة التحميؿ:

ـٌ تفري  البيانات في جداكؿ، كتحميميا إحصائيان بعد إدخاليا  أفرادبعد جمع الباحث لالستبانة مف       عينة الدراسة ت

( كمف خالؿ ىذا البرنامج SPSSيث استخدـ في ذلؾ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية )جياز الحاسكب ح

 -استخدمت مجمكعة مف القكانيف كالمعادالت اإلحصائية كىي:

 معامؿ ارتباط بيرسكف لحساب معامؿ الثبات ألداة الدراسة. -1

 عينة الدراسة. أفرادالتكرارات النسب المئكية الستجابات  -2

 الكسط الحسابي. -3

 المعيارم.اإلنحراؼ  -4

 مربع كام تربيع.  -5

 مقياس الدراسة:

 Likertالمحتممة عمى الفقرات إلى تدرج خماسي حسب مقياس لبكرت الخماسي  اإلستبانةكما تـ قياس درجة        

Scale ( درجات كالذم 5يت لو )العينة كالذم يتكزع مف أعمي كزف لو كالذم أعط أفراد((، في تكزيع أكزاف إجابات

( درجة كاحدة كتمثؿ في حقؿ اإلجابة )ال 1يمثؿ في حقؿ اإلجابة )أكافؽ بشدة( إلي أدني كزف لو كالذم أعطي لو )

 أفراداإلجابة الدقيقة حسب تقدير  ختيارالعينة إل أفرادأكافؽ بشدة(. كقد كاف الغرض مف ذلؾ ىك إتاحة المجاؿ أماـ 

 لجدكؿ.العينة كما ىك مكضح في ا

 المحتممة اإلستبانةقياس درجة  :(2جدوؿ رقـ )

 الداللة اإلحصائية النسبة المئكية الكزف النسبي درجة المكافقة
 درجة مكافقة عالية جدان  %80أكبر مف  5 أكافؽ بشدة

 درجة مكافقة عالية %80-70 4 أكافؽ
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 درجة مكافقة متكسطة %69-50 3 محايد
 فقة منخفضةدرجة مكا %49-20 2 غير مكافؽ

 درجة مكافقة منعدمة %20مف أقؿ  1 غير مكافؽ بشدة
 ـ2020 اإلستبيافالمصدر: إعداد الباحث مف بيانات 

 كعميو يصبح الكسط الفرضي لمدراسة: الدرجة الكمية لممقياس ىي مجمكع درجات المفردة عمى العبارات     

(1+2+3+4+5)/5 =(15/5)=3 

العينة عمى  أفراد( دؿ ذلؾ عمى 3كعميو إذا زاد متكسط العبارة عف الكسط الفرضي ) كىك يمثؿ الكسط الفرضي لمدراسة

 العبارة.

 تقييم أدوات القياس:

يقصد بصدؽ أك صالحية أداة القياس أنيا قدرة األداة عمى قياس ما صيممت مف أجمو كبناءن عمى نظرية القياس       

الدراسة  إعتمدتطاء القياس سكاء كانت عشكائية أك منتظمة، كقد الصحيح تعني الصالحية التامة كخمك األداة مف أخ

في المرحمة األكلى عمى تقييـ مدل مالئمة المقاييس المستخدمة في قياس عبارات الدراسة باستخداـ اختبار الثبات 

قياس مفيكمان كالصدؽ الستبعاد العبارات غير المعنكية مف مقاييس الدراسة كالتحقؽ مف أف العبارات التي استخدمت ل

 معينان تقيس بالفعؿ ىذا المفيكـ.

 (1) اإلستبانةيوضح الثبات والصدؽ لكؿ عبارات  :(3جدوؿ رقـ )

 الصدؽ الثبات عدد العبارات المحاكر
ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف معايير المراجعة 

 تحسيف البرامج. ( كجكدة1300الداخمية )
5 0.79 89% 

لة إحصائية بيف معايير المراجعة ىنالؾ عالقة ذات دال
 ( كالحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية. 1300الداخمية )

5 0.78 88% 

 %93 0.86 10 جميع المحاكر
 ـ2020 اإلستبيافإعداد الباحث مف بيانات  المصدر:
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 :تطبيؽ الدراسة الميدانية

 تـ تطبيقيا ميدانيان. اإلستبانةبعد التأكد مف صدؽ كثبات  -1

 عينة الدراسة مف مجتمع الدراسة. أفرادعمى  اإلستبانةقاـ الباحث بتكزيع استمارات  -2

قاـ الباحث بإدخاؿ المعمكمات في جياز الحاسكب كتحميميا كفؽ البرنامج اإلحصائي الحزمة اإلحصائية لمعمـك  -3

 (.SPSSاالجتماعية )

 :عرض البيانات

كتحميؿ ىذه  لالستبانةائج التي تكصؿ إلييا بعد التحميؿ اإلحصائي قاـ الباحث في ىذا الفصؿ بعرض لمنت         

 النتائج مع مناقشتيا.

  اإلستبانةأكالن: محاكر 

 المؤىؿ العممي كالتخصص العممي:

 يوضح الذيف تـ البحث عنيـ مف حيث المؤىؿ العممي والتخصص العممي :(4جدوؿ رقـ )

Valid Frequency Percent% Valid Frequency Percent% 
 اقتصاد 16 0 سبكالكريك  23 46
 إدارة 6 4 ماجستير 11 22
 محاسبة 21 2 دبمكـ عالي 10 20
 أخرل 7 22 أخرل 6 12

100.0 50 Total 70 50 Total 
 ـ2020 اإلستبيافالمصدر: إعداد الباحث مف بيانات                   

%، يمييا 46البكالكريكس ىي األعمى حيث جاءت بنسبة  بالنظر لمجدكؿ أعاله يتضح أف المؤىؿ العممي نسبة     

% أخرل، التخصص العممي 12% كمثمت نسبة 20%، يمييا مؤىؿ الدبمكـ العالي بنسبة 22مؤىؿ الماجستير بنسبة 

%، يمييا الذيف تخصصيـ اقتصاد ككانت نسبتيـ 42أف غالبية التخصص العممي كانت مف المحاسبة كنسبتيـ 

 % كىي األقؿ.12فكانت بنسبة إدارة  % أما الذيف تخصصيـ العممي 14ة %، ثـ أخرل بنسب32
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 الوظيفي وسنوات الخبرة: املسمى

 يكضح الذيف تـ البحث عنيـ مف حيث المسمى الكظيفي كسنكات الخبرة: :(5جدكؿ رقـ )

Valid Frequency Percent% Valid Frequency Percent% 
 ؿسنكات كأق 5مف  20 10 مدير إدارم 0 0
 سنكات 10مف أقؿ ك  5 10 5 مدير مالي 2 4
 سنة 15مف أقؿ ك  10 22 11 مدير فرع 1 2
 سنة فأكثر 15 48 24 محاسب 11 22
 Total 100.0 50 مراجع داخمي 35 70
    أخرل 1 2

100 50 Total    
 ـ2020 اإلستبيافالمصدر: إعداد الباحث مف بيانات 

% 70يتضح المسمى الكظيفي أف نسبة الذيف مسماىـ الكظيفي مراجع داخمي بالنظر لمجدكؿ أعاله كالشكؿ       

% كىي األقؿ، 2% يمييا مدير فرع كأخرل بنسبة 4%، يمييا مدير مالي بنسبة 22كىي األعمى، يمييا محاسب بنسبة 

سنة(  15-10)% كىي األعمى، تمييا الفئة مف 48سنة فأكثر( بنسبة  15كأف سنكات الخبرة الغالبية مف الفئة مف )

 % كىي األقؿ.10سنة( بنسبة  10-5%، تمييا الفئة مف )20سنكات( بنسبة  5مف أقؿ %، تمييا الفئة )22بنسبة 

قاـ الباحث في ىذا الفصؿ بعرض لمنتائج التي تكصؿ إلييا بعد التحميؿ اإلحصائي لالستبانة كتحميؿ ىذه النتائج      

 مع مناقشتيا.

 اختبار الفروض ومناقشتيا
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 المحور األوؿ:

 العينة فراد( أل2اإلحصاءات الوصفية لعبارة المحور األوؿ وتـ اختبار )كا :(6جدوؿ رقـ )

اإلنحراؼ  المنكاؿ المتكسط العبارات
 المعيارم

Chi-
Square 

درجات 
 الحرية

درجة 
المعنكية 
)الثقة( 
Sig. 

المراجعة الداخمية إدارة  لدل 
أىداؼ سنكية محددة تعمؿ 

 قياتحقي ىعم
4.7500 5 .49355 36.950a 2 .000 

المراجعة الداخمية إدارة  تقـك 
بقياس أدائيا بصكرة مستمرة 

 مقارنة باألىداؼ
4.6250 5 .62788 25.550a 2 .000 

المراجعة الداخمية إدارة  لدل 
إجراءات عمؿ محددة 
 ككاضحة ألداء مياميا

4.6750 5 .65584 56.600b 3 .000 

جعة الداخمية المراإدارة  تقـك 
بتحميؿ نتائج القياس لتحديد 
 فرص التحسيف المطمكبة

4.5500 5 .59700 18.200a 2 .000 

ما سبؽ تقكـ  ىاعتمادا عم
المراجعة الداخمية إدارة  

 بتحسيف أدائيا باستمرار
4.6500 5 .53349 25.550a 2 .000 

 ـ2020 اإلستبيافالمصدر: إعداد الباحث مف بيانات 

عينة الدراسة  القائؿ )ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف معايير المراجعة  أفرادنتيجة استجابات  لمعرفة      

كجكدة تحسيف البرامج( نجد أف اإلحصاءات الكصفية لعبارات المحكر األكؿ )ىنالؾ عالقة ذات  "1300الداخمية "

لبرامج( إف أغمب المتكسطات تدكف حكؿ الرقـ كجكدة تحسيف ا "1300داللة إحصائية بيف معاير المراجعة الداخمية "

( مما يعني أف جميع العبارات ذات 1المعيارم ال يتجاكز الرقـ )اإلنحراؼ ( أيضان 4( كأف المنكاؿ ال يتجاكز الرقـ )5)
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العينة لمعرفة نتيجة استجابات المفحكصيف نجد أف جميع  فراد( أل2انسجاـ كتكافؽ عالي، كتـ استخداـ اختبار )كا

( أم أنيا 36 – 18( كقيمة كام تتراكح ما )0.00( كبدرجة معنكية )3 – 2عبارات تتمتع بدرجات حرية مف )ال

جميعيا ذات داللة إحصائية كليا اثر معنكم أم أنيـ جميعيـ يكافقكف كبشدة عمى عبارات المحكر األكؿ. كعند مقارنة 

تقؿ عنو كثيران مما يعني عدـ  sigأف مستكل الداللة  ( نجد0.05قيـ مستكل الداللة بمستكل المعنكية المسمكح بو )

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لعبارات الفرضية، كمما سبؽ مف جدكؿ النسب كاإلحصاءات الكصفية كمربع كأم تـ 

 إثبات الفرضية. 

كجكدة  "1300مية "ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف معاير المراجعة الداخ) : تحميؿ كمناقشة الفرض األكؿ القائؿ

  .تحسيف البرامج(

العينة عمى عبارات الفرضية األكلى بالجداكؿ كبالنظر إلى جدكؿ مربع كام كجدكؿ  أفرادبالنظر إلجابات     

العينة التي تـ البحث عنيا يكافقكف بشدة عمى عبارات الفرضية األكلى يثبت  أفراداإلحصاءات الكصفية أف غالبية 

تـ رفض فرض العدـ كقبكؿ الفرض البديؿ القائؿ: ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف صحة الفرضية كبذلؾ ي

   .كجكدة تحسيف البرامج "1300معايير المراجعة الداخمية "

 المحور الثاني:

 فراد( أل2اإلحصاءات الوصفية لعبارة المحور الثاني وتـ اختبار )كا :(7جدوؿ رقـ )

اؼ اإلنحر  المنكاؿ المتكسط العبارات
 المعيارم

Chi-
Square 

درجات 
 الحرية

درجة 
المعنكية 
)الثقة( 
Sig. 

المراجعة إدارة  تتمكف دائمان 
الداخمية مف الحد مف التغيير في 

 السياسات المحاسبية
4.2500 4 .74248 23.400a 3 .000 

المراجعة إدارة  تتمكف دائمان 
الداخمية مف الحد مف التغيير في 

4.3750 5 .66747 9.950b 2 .007 
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 حجـ المخزكف السمعي
تتمكف دائمان المراجعة الداخمية مف 
الحد مف التغيير في طريقة حساب 

 اإلىالؾ
4.3333 5 .92717 24.897c 3 .000 

تتمكف دائمان المراجعة الداخمية مف 
الحد مف التغيير في تقييـ األصكؿ 

 غير المممكسة
4.4500 5 .67748 33.200a 3 .000 

المراجعة الداخمية مف  تتمكف دائمان 
الحد مف التغيير في قيمة مرتبات 

 المديريف
4.5750 5 .54948 20.150b 2 .000 

 ـ2020 اإلستبيافالمصدر: إعداد الباحث مف بيانات 

 

العينة لمعرفة نتيجة استجابات  فراد( ألمجدكؿ اإلحصاءات الكصفية لعبارة المحكر األكؿ كتـ اختبار )كا     

" كالحد مف ممارسات 1300ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف معاير المراجعة الداخمية ") ائؿالمفحكصيف الق

  المحاسبة اإلبداعية

نجد أف اإلحصاءات الكصفية لعبارات المحكر الثاني ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف معايير المراجعة     

( كأف المنكاؿ 5-4عية، إف أغمب المتكسطات تدكر حكؿ الرقـ )( كالحد مف ممارسات المحاسبة اإلبدا1300الداخمية )

( فيذا يعني أف جميع العبارات ذات انسجاـ كتكافؽ 1المعيارم ال يتجاكز الرقـ )اإلنحراؼ  ( أيضان 5ال يتجاكز الرقـ )

عبارات تتمتع العينة لمعرفة نتيجة استجابات المفحكصيف نجد أف جميع ال فراد( ألمعالي، كتـ استخداـ اختبار )كا

( أم أنيا جميعيا ذات داللة 33 – 9( كقيمة كام تتراكح ما )0.00( كبدرجة معنكية )3 –2بدرجات حرية مف )

 إحصائية كليا اثر معنكم أم أنيـ جميعيـ يكافقكف كبشدة عمى عبارات المحكر الثاني.
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تقؿ عنو كثيران  sigنجد أف مستكل الداللة (0.05كعند مقارنة قيـ مستكل الداللة بمستكل المعنكية المسمكح بو )     

مما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لعبارات الفرضية، كمما سبؽ مف جدكؿ النسب كاإلحصاءات الكصفية 

 كمربع كال تـ أثبات الفرضية. 

" كالحد 1300لداخمية "ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف معايير المراجعة ا) :تحميؿ كمناقشة الفرض الثاني القائؿ

  .مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية

العينة عمى عبارات الفرضية الثانية بالجداكؿ كبالنظر إلى جدكؿ مربع كام كجدكؿ  أفرادبالنظر إلجابات     

ض العينة المبحكثة يكافقكف كبشدة عمى عبارات الفرضية الثانية كبذلؾ يتـ رف أفراداإلحصاءات الكصفية أف غالبية 

( 1300فرض العدـ كقبكؿ الفرض البديؿ القائؿ إنو ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف معايير المراجعة الداخمية )

 .كالحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية

 :مناقشة

يات تي: اىتماـ المراجع الداخمي بأخالقابقة كنتائج الدراسة ككانت في اآليكجد تشابو بيف نتائج الدراسات الس     

المينة يساعد في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية، إف عدـ التزاـ المراجع بمعايير المراجعة الدكلية يؤدم إلى 

ضعؼ عممية المراجعة الداخمية، نقص الكفاءة المينية لممراجع الداخمي يساعد في انتشار ممارسات المحاسبة 

تـ البحث عنيا في الدراسة كانت نتائجيا يكافقكف بشدة مما يدؿ عمى العينة التي  أفراداإلبداعية. كيالحظ أف غالبية 

 إثبات الفرضية.

 النتائج والتوصيات:
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 أواًل: النتائج

 -بعد الدراسة النظرية كالميدانية خمص البحث إلى النتائج اآلتية:      

ساليب لمتالعب باألرقاـ المالية أف المحاسبة اإلبداعية ىي عممية خداع تقكـ عمى مجمكعة مف اإلجراءات كاأل -1

بيدؼ إظيار كضعية معينة أك إخفاء دارة  كتحكيميا كتغيرىا مف صكرتيا الحقيقية إلى صكرة أخرم حسب رغبة اإل

 ابتداع تمؾ اإلجراءات كاألساليب بشكؿ ىادئ كبطريقة خفية. حقائؽ معينة مع الحرص عمى

 اعد في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.اىتماـ المراجع الداخمي بأخالقيات المينة يس -2

 إف عدـ التزاـ المراجع بمعايير المراجعة الدكلية يؤدم إلى ضعؼ عممية المراجعة الداخمية. -3

 نقص الكفاءة المينية لممراجع الداخمي يساعد في انتشار ممارسات المحاسبة اإلبداعية. -4

 يساعد في الحد مف انتشار أساليب المحاسبة اإلبداعية.التخطيط الجيد لعممية المراجعة الداخمية  -5

 ثانيًا: التوصيات

 -عمى النتائج التي تـ التكصؿ إلييا يكصي الباحث باآلتي: ان بناء        

 التخطيط لإلجراءات التصحيحية  يةأىمبالدارسة  تكصي -1

 جعةكتعييف الككادر المدربة عمميا كعمميا كاستقاللية فريؽ المرا إختيار -2

براز نتائجيا السمبية عمى كؿ األطراؼ. -3  التعريؼ بالمحاسبة اإلبداعية كا 

 العمؿ عمى التدريب المستمر لمككادر العاممة كزيادة الكعي مف أجؿ رفع كفاءة أدائيـ. -4

 نشر الكعي الكافي حكؿ ممارسات المحاسبة اإلبداعية كبياف أضرارىا ككيفية الحد منيا كمحاربتيا. -5

 يب المراجعيف الداخميف بالمؤسسات عمى كيفية معيار المراجعة الداخمية جكدة كتحسيف برامج المراجعة.تدر  -6

  :المصادر والمراجع

إبراىيـ عبد ا احمد المكني، أثر تطبيؽ المعايير الدكلية عمى أداء التدقيؽ الداخمي، إشراؼ د. بابكر إبراىيـ  -1

 ـ. 2013الدراسات العميا، رسالة ماجستير،  الصديؽ، جامعة الزعيـ األزىرم، كمية



 ـ2022 مارس  – ثالث عشرالالعدد            اعية                      ية واالجتماالقتصادمجمة الدراسات 

99 

 

أثر المراجعة الداخمية في تحقيؽ أىداؼ حككمة الشركات، إشراؼ د. محمد عبيد كافي،   .محمد عكض احمد -2

 ـ.2012جامعة الزعيـ األزىرم، كمية الدراسات العميا، رسالة ماجستير، 

الدكلية لممراجعة الداخمية، رسالة ماجستير، إشراؼ د.  احمد محمد مخمكؼ.  المراجعة الداخمية في ظؿ المعايير -3

 شبابؾ يسعداف، 

جكدة المراجعة الخارجية في الحد مف أساليب المحاسبة اإلبداعية بشركات التأميف ، 2007،ادـ الطيب حماد حامد -4

، جامعة النيميف، رسالة ماجستير منشكرة،   ـ.2017السكدانية، الخرطـك

أخالقيات المحاسبة االبداعية عرض كتحميؿ، جامعة االسراء االىمية، عماف االردف  عفاف،د. ىمش نعيـ ابكزر  -5

 ـ.2005،

سممى الباقر عمر محمد، دكر لجاف المراجعة في دعـ استقالؿ المراجع الداخمي كزيادة كفاءة، جامعة النيميف،  -6

 ـ.2017رسالة ماجستير منشكرة، 

 . 2008يكليك  9 -11044صحيفة )السفيػر( العدد رقـ  -7

طارؽ محمد عبد ا محمد.  دكر المراجعة الداخمية في تفعيؿ حككمة الشركات، إشراؼ د. محمد عبيد كافي،  -8

 ـ.2012الزعيـ األزىرم، كمية الدراسات العميا، رسالة ماجستير،

ني لمبيانات، إشراؼ د. مدل تأثر أعماؿ المراجعة الداخمية في ظؿ التشغيؿ اإللكترك  ،عاصـ محمد عيسى النعيـ -9

 ـ.2016ىشاـ محمد صالح، جامعة الزعيـ األزىرم، كمية الدراسات العميا، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشكرة، 

العبيدم صيحة بزراف، دكر التحكـ المؤسسي في تخفيض ممارسات المحاسبة اإلبداعية كتحقيؽ التكافؽ بيف  -10

 .2008مصالح أطراؼ الككالة، 

، دكر التدقيؽ الخارجي في التنبؤ باألزمات المالية، كمية العمكـ اإلدارية 2009عاٌلـ محمد مكسى حمداف،  -11

 . كالمالية، الجامعة األىمية، البحريف
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المساىمة العامة  اإلبداعية عمى مكثكقية البيانات المالية الصادرة عف شركات ،عاٌلـ محمد مكسى حمداف -12

 .اجستير في المحاسبة، جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميااألردنية، ممخص رسالة م

أثر المراجعة الداخمية عمى األداء المالي لممستشفيات، رسالة دكتكراه، إشراؼ د.  ،محمدعمى  عمر إسماعيؿ -13

 ـ.2013مصطفي حامد الحكيـ، مكتبة جامعة الزعيـ األزىرم، 

ثير المحاسبة اإلبداعية عمى القكائـ المالية كدكر مراقب ، تأ2008الكيالني، بسمة قيس شياب الديف ،  -14

 الحسابات في الحد منيا، أطركحة دكتكراه، غير منشكرة، جامعة بغداد. 

معتز عبد ا عكض الطيب، أثر استخداـ المحاسبة االبداعية عمى مكثكقية المعمكمات بالقكائـ المالية، اشراؼ  -15

 ـ ػ2014اجستير ،مصطفي حامد سالـ الحكيـ، رسالة م

بمعايير المراجعة الداخمية في جكدة التقارير المالية بمصارؼ السكداف،  اإللتزاـأثر  .ميند كماؿ عبد ا مكسى -16

 ـ.2015إشراؼ د. إسماعيؿ محمد احمد شبك، الزعيـ األزىرم، كمية الدراسات العميا، رسالة ماجستير، 

كاساليب المحاسبة اإلبداعية في شركات المساىمة، دراسة ميدانية، القرم، دكافع عمى  ميسكف بنت محمد بف -17

 .2019جامعة الممؾ عبد العزيز، كمية االقتصاد كاالدارة، قسـ المحاسبة، 

، اإلطار المفاىيمي لممحاسبة اإلبداعية في ظؿ قكاعد كأخالقيات مينة المحاسبة 2008كحيد محمكد رمك،  -18
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ل ألخالقياث مهىت اهلىذست نهعالقت بني إسرتاتيجيت بىاء وظاو إل
ِّ
عذ

ُ
اجلىدة وفق متطهباث دارة  انذور امل

 وانقيمت املضافت املتحققت بىزارة انبىن انتحتيت وانتىميت انعمراويت بانىاليت 2015: 9001اآليسو 

 انشمانيت

  سميماف أبك صالححسيف محمد  أ.د                    د. محمكد عبد المعطي ىاشـ عبد الحميد               

     أـ درماف اإلسالمية )السكداف(أستاذ بجامعة      بمعيد الدراسات اإلستراتيجية بجامعة دنقال )الكالية الشمالية( الباحث

Abstract: 

      The study aimed to investigate the modulating role of engineering profession ethics 

for relationship between strategy of building quality management system according to 

(ISO 9001: 2015) requirements and achieving addative value at Ministry of Infrastructure 

and Urban Development in The Northern State. The problem of the study focuses on 

decrease of addative value level in the ministry because of unawareness of implementing 

effective managerial systems as well as quality management system (ISO 9001: 2015) & 

engineering profession ethics. Four hypotheses were developed and a questionnaire was 

designed. After data collection and analysis from the respondents, the study reached up 

to a significant collective effect of strategy according to (ISO 9001: 2015) requirements 

and engineering profession ethics on achieving addative value with a canonical 

determination coefficient of (0.865), a significant relationship between strategy according 

to (ISO 9001: 2015) requirements & addative value with a correlation coefficient of 

(0.815) and engineering profession ethics modulates the relationship between strategy 

according to (ISO 9001: 2015) requirements & added value with a change in the 
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determination coefficient of (0.032). The study recommended there is a need to increase 

leadership & engineers awareness in the importance of implementing strategy according 

to ISO 9001: 2015 requirements and engineering profession ethics to reflex on added 

value at the ministry. 

Key words: Strategy of Building Quality Management System According to (ISO 9001: 

2015) Requirements;  Engineering Profession Ethics; Added Value; Ministry of 

Infrastructure and Urban Development in The Northern State. 

  مستخمص:

الجػػكدة دارة  لبيػػاف الػػدكر الميعػػدّْؿ ألخالقيػػات مينػػة اليندسػػة لمعالقػػة بػػيف إسػػتراتيجية بنػػاء نظػػاـ إلىػػدفت الدراسػػة        

، كالقيمة المضافة المتحققة بكزارة البنى التحتية كالتنمية العمرانية بالكالية الشػمالية 2015: 9001كفؽ متطمبات اآليزك 

تدنى مستكل القيمة المضافة في الكزارة كذلؾ إلىماؿ تطبيؽ أنظمة إدارية فاعمة مثؿ حيث تمحكرت مشكمة الدراسة في 

فرضػػػػيات كتصػػػػميـ  أربعػػػػة، حيػػػػث تػػػػـ كضػػػػع اليندسػػػػة ( كأخالقيػػػػات مينػػػػة2015: 9001يػػػػزك الجػػػػكدة )اآلإدارة  نظػػػاـ 

إلػى كجػكد تػأثير مشػترؾ لإلسػتراتيجية كأخالقيػات ، كبعد جمع كتحميػؿ البيانػات مػف المبحػكثيف، تكصػمت الدراسػة إستبانة

اتيجية سػػتر حصػػائيان بػػيف اإلالػػة إد عالقػػة كجػػكد. ك (0.865) معامػػؿ تحديػػد تشػػابكيب مينػػة اليندسػػة عمػػى القيمػػة المضػػافة

القيمػة المضػافة العالقػة بػيف اإلسػتراتيجية ك (. كتيعػدّْؿ أخالقيػات مينػة اليندسػة 0.815القيمة المضافة بمعامػؿ ارتبػاط )ك 

تطبيػػػػؽ  ىميػػػػةبأ ميندسػػػػيفبضػػػػركرة تكعيػػػػة القيػػػػادة كال الدراسػػػػة كأكصػػػػت .(0.032بقيمػػػػة تغيػػػػر فػػػػي معامػػػػؿ التحديػػػػد )

 .ينة اليندسة لتنعكس عمى القيمة المضافة بالكزارةاإلستراتيجية كأخالقيات م

 ؛اليندسػة ؛ أخالقيػات مينػة2015: 9001الجػكدة كفػؽ متطمبػات اآليػزك دارة  إسػتراتيجية بنػاء نظػاـ إل الكممات الدالػة:

 .القيمة المضافة؛ كزارة البنى التحتية كالتنمية العمرانية بالكالية الشمالية
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التحتية كالتنمية العمرانية ليا دكر ميـ في مجتمع الكالية الشمالية، لما تقدمو مف خدمات  نظران ألف كزارة البنىمقدمة: 

بأخالقيات مينة اليندسة  اإللتزاـفي مجالي البنى التحتية كالتنمية العمرانية، كلعؿ مكضكع القيمة المضافة مف خالؿ 

في اىتماـ قيادات الكزارة، إذ تشكؿ الصكرة السائدة مف أكثر المكاضيع تعقيدان داخؿ الكزارة، حيث تحتؿ مكقع الصدارة 

داخميا، كتعتبر تمؾ الصكرة أحد مالمح الخصكصية. كتتشكؿ ىذه الصكرة بفعؿ عدة عكامؿ مختمفة باختالؼ 

التنظيمات كطبيعة النشاط الممارس كتكلد ىي األخرل عدة عكامؿ أخرل مف شأنيا العمؿ عمى الحفاظ كديمكمة ىذه 

دارة  فة. كلعؿ أىـ ما يؤثر في تحقيؽ القيمة المضافة لمكزارة، ىك تطبيؽ أبعاد إستراتيجية بناء نظاـ إلالقيمة المضا

)التكجو اإلستراتيجي بالجكدة، التخطيط اإلستراتيجي لمجكدة، مبادئ نظاـ  2015: 9001الجكدة كفؽ متطمبات اآليزك 

الدكر الميعدّْؿ ألخالقيات مينة اليندسة في العالقة بيف  لذا جاءت ىذه الدراسة لتسميط الضكء عمى .الجكدة(إدارة  

كالقيمة المضافة المتحققة بكزارة البنى  2015: 9001الجكدة كفؽ متطمبات اآليزك دارة  إستراتيجية بناء نظاـ إل

 التحتية كالتنمية العمرانية بالكالية الشمالية.

 ستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف جانبيف:تأىمية الدراسة: 

 -عمػػى حػػد عمػػـ البػػاحثيف  -تسػػاىـ الدراسػػة فػػي سػػد فجػػكة بحثيػػة لػػـ تتطػػرؽ ليػػا الدراسػػات السػػابقة : العمميػػةىميػػة األ .3

بأخالقيػات مينػة اليندسػة كىػي  اإللتػزاـكذلؾ مف خالؿ التعرض لمعالقات بػيف اإلسػتراتيجية كالقيمػة المضػافة فػي ظػؿ 

كما تعرضت لو ىػذه الدراسػة. فضػالن عػف أف الدراسػة تسػيـ مػف قضية لـ تتعرض ليا الدراسات السابقة بكامؿ أبعادىا 

الجػػكدة المبنػػى عمػػى المكاصػػفة القياسػػية اآليػػزك إدارة  الناحيػػة العمميػػة فػػي تػػكفير مرجعيػػة عمميػػة حػػكؿ عالقػػات نظػػاـ 

 مجاؿ.بالقيمة المضافة ليسيـ في دعـ المكتبة المرئية كيعيف الباحثيف عمى تطكير المعرفة في ىذا ال 2015: 9001

تتمثػػؿ األىميػػة العمميػػة ليػػذه الدراسػػة فػػي أنيػػا تػػكفر بيانػػات كمعمكمػػات لمتخػػذم القػػرار فػػي الػػكزارة  :ة العمميػػةىميػػاأل .4

دارة  تعيػػػنيـ عمػػػى ترشػػػيد قػػػراراتيـ، فضػػػالن عػػػف أف الدراسػػػة تسػػػمط الضػػػكء عمػػػى أىميػػػة تطبيػػػؽ إسػػػتراتيجية بنػػػاء نظػػػاـ إل

 اإللتػزاـؿ مشاكؿ تدني مستكل تحقيؽ القيمة المضػافة كتعػزز مػف في ح 2015: 9001الجكدة كفؽ متطمبات اآليزك 

 .بأخالقيات مينة اليندسة بيف الميندسيف في اإلدارات العامة اليندسية الرئاسية بالكزارة
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اليدؼ الرئيسي ليذه الدراسة ىك التعرؼ عمى الدكر الميعدّْؿ ألخالقيات مينة اليندسة لمعالقة بيف أىداؼ الدراسة: 

كالقيمة المضافة كالمتحققة بالكزارة. كذلؾ مف  2015: 9001الجكدة كفؽ متطمبات اآليزك دارة  جية بناء نظاـ إلإستراتي

 :خالؿ تحقيؽ األىداؼ التالية

 .اإلستراتيجية بأبعادىا الثالثة كالقيمة المضافة المتحققة في الكزارةتبياف العالقة بيف  .7

 .عمى القيمة المضافة المتحققة بالكزارة ات مينة اليندسةثر المشترؾ لإلستراتيجية كأخالقيتحديد األ .8

 .بالكزارة لمعالقة بيف اإلستراتيجية كالقيمة المضافة المتحققة اختبار تعديؿ أخالقيات مينة اليندسة .9

 متغيرات الدراسة الثالثة. حكؿ متكسط استجابات المبحكثيفالتعرؼ عمى االختالؼ بيف  .10

تدنى مستكل القيمة المضافة في الكزارة كذلؾ إلىماؿ تطبيؽ أنظمة إدارية في دراسة ال مشكمة تتمثم مشكمة الدراسة:

، ليذا تحاكؿ الدراسة التعرؼ عمى اليندسة ( كأخالقيات مينة2015: 9001الجكدة )اآليزك إدارة  فاعمة مثؿ نظاـ 

الجكدة كفؽ دارة  ناء نظاـ إلإمكانية الحؿ مف خالؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي: ىؿ يمكف إلستراتيجية ب

بأخالقيات مينة اليندسة باإلدارات  اإللتزاـأف تحقؽ القيمة المضافة لمكزارة في ظؿ  2015: 9001متطمبات اآليزك 

 :تساؤالت فرعية عمى النحك التالي يندرج تحت ىذا السؤاؿ المحكرم عدةالعامة اليندسية الرئاسية بالكزارة؟. ك 

 صائيان بيف اإلستراتيجية كالقيمة المضافة في الكزارة؟ىؿ تكجد عالقة دالة إح .6

 ؟عمى القيمة المضافة لإلستراتيجية كأخالقيات مينة اليندسةىؿ يكجد تأثير مشترؾ داؿ إحصائيان  .7

 عمى القيمة المضافة في الكزارة؟ ىؿ تيعدّْؿ لإلستراتيجية كأخالقيات مينة اليندسة .8

 ه متغيرات الدراسة تعزل لممتغيرات الديمكغرافية لممبحكثيف؟ىؿ تكجد فركؽ جكىرية دالة إحصائيان تجا .9

تستخدـ الدراسة المنيج الكصفي التحميمي الذم يعمؿ عمى تفسير الكضع القائـ قيد الدراسة، ثـ تحميؿ منيجية الدراسة: 

صكؿ إلى نتائج لمك  (26اإلصدار ) (SPSSبيانات الدراسة الميدانية إحصائيان باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي )

استخدمت الدراسة الكتب كالرسائؿ الجامعية كمصادر ثانكية، إضافة  كتكصيات يمكف أف تساعد في إيجاد الحمكؿ. كما
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لالستبياف كالمقابمة الشخصية كمصادر أكلية لجمع البيانات كالمعمكمات في مجاؿ متغيرات الدراسة خالؿ الفترة مف 

 ـ.17/02/2022ـ حتي 13/02/2022

 ذج وفرضيات الدراسة:أنمو 

 تمثؿ في الشكؿ التالي:أنموذج الدراسة:  -أ

 يوضح أنموذج الدراسة :)1) الشكؿ رقـ             

 

 

 

 

 ـ، دنقال2022، يفإعداد الباحثمف  المصدر:             

 -: تمثمت في الفرضيات التالية:فرضيات الدراسة -ب

 كالقيمة المضافة في الكزارة.تكجد عالقة دالة إحصائيان بيف اإلستراتيجية  .1

 عمى القيمة المضافة في الكزارة. يكجد أثر مشترؾ داؿ إحصائيان لإلستراتيجية كأخالقيات مينة اليندسة .2

 عمى القيمة المضافة في الكزارة. تيعدّْؿ لإلستراتيجية كأخالقيات مينة اليندسة .3

 ممتغيرات الديمكغرافية لمميندسيف.تكجد فركؽ جكىرية دالة إحصائيان تجاه متغيرات الدراسة تعزل ل .4

 الدراسات السابقة:

التأثير المشترؾ لقكاعد حماية المينة كركائز التعرؼ عمى ىدفت إلى ـ( دراسة 2022، عبد الحميد) لأجر       

لمعالجة  (SPSS). كاتبعت المنيج الكصفي التحميمي، كاستخدمت برنامج أخالقيات المينة عمى جكدة الخدمة المقدمة

ارتفاع مستكل الركائز األساسية ألخالقيات ممارسة مينة اليندسة انات إستبانة الدراسة إحصائيان. كتكصمت إلى بي

كجكد تأثير مشترؾ لقكاعد حماية المينة كركائز أخالقيات لك ، كقكاعد حماية المينة كجكدة الخدمة اليندسية المقدمة

 المتغير التابع المتغيرات المستقمة
 القيمة المضافة

جػػػػػػػػػػػػػػػػكدة الخػػػػػػػػػػػػػػػػدمات  -
 اليندسية

 التطكير التنظيمي -
 لمنافسةتحديات ا -
 األكلكيات التنافسية -

دارة  إسػػػػػػػػتراتيجية بنػػػػػػػػاء نظػػػػػػػػاـ إل
الجػػػػػودة وفػػػػػؽ متطمبػػػػػات اآليػػػػػزو 

9001 :2015 
 التكجو اإلستراتيجي بالجكدة -
 التخطيط اإلستراتيجي لمجكدة -
 مبادئ نظاـ إدارة  الجكدة -

 المتغير الميعدّْؿ
 أخالقيات مينة اليندسة

، مجػػػاالت السػػػمكؾ المينػػػيك قكاعػػػد )
الركػػػػػػػػػائز ، اعػػػػػػػػد حمايػػػػػػػػػة المينػػػػػػػػػةقك 

التزامػات  ،األساسية لممارسة المينػة
 الميندس(
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نب قكة قكاعد حماية المينة كركائز أخالقيات المينة كمعالجة بتدعيـ جكا . كأكصتالمينة عمى جكدة الخدمة المقدمة

حد أىدافيا التعرؼ عمى أـ( دراسة 2021)عبد الحميد،  لأجر ك  .حالة القصكر التي تحيط بيما في الكزارة المبحكثة

الكصفي كاتبعت المنيج  الجكدة كتحقيؽ التفكؽ المؤسسي.إدارة  العالقة بيف التكجو بالجكدة كتطبيؽ مبادئ نظاـ 

التكجو  الدراسة إحصائيان. كتكصمت إلى ارتفاع مستكل إستبانةلمعالجة بيانات  (SPSS)كاستخدمت برنامج التحميمي، 

الجكدة كالتفكؽ إدارة  نظاـ ف التكجو بالجكدة ك الجكدة، ككجكد عالقة تأثير قكية بيإدارة  كمبادئ نظاـ  بالجكدة

كل تكامؿ عاؿو بيف التكجو بالجكدة مع تطبيؽ أسس كمبادئ نظاـ المؤسسي. كأكصت أف تضمف أفرع المصارؼ مست

حسيف كعبد ) ياأجر ك . الجكدة لضماف كاستدامة النجاح في اكتساب المزايا التنافسية كتحقيؽ التفكؽ المؤسسيإدارة  

فسة كتحقيؽ مستكل أىمية األسبقيات التنافسية كتحديات المناالتعرؼ عمى  أحد أىدافياـ( دراسة 2020، (1الحميد )

 الدراسة إستبانة معالجة بياناتل (SPSS)برنامج  تكاستخدم كاتبعت المنيج الكصفي التحميمي، .التفكؽ التنافسي

بضركرة . كأكصت تحديات المنافسة كاألسبقيات التنافسية كالتفكؽ التنافسي كتكصمت إلى ارتفاع مستكل .إحصائيان 

تفادة مف انعكاساتيا في تطكير اإلستراتيجية التنافسية كتحقيؽ التكامؿ مع بامتالؾ األسبقيات التنافسية لالس اإلىتماـ

العالقة بيف التكجو التعرؼ عمى  أحد أىدافياـ( دراسة 2020، (2حسيف كعبد الحميد )) مأجر التحديات التنافسية. ك 

 (SPSS)برنامج  تكاستخدم كاتبعت المنيج الكصفي التحميمي، .اإلستراتيجي التحميمي كتحقيؽ القيمة المضافة

التكجو اإلستراتيجي التحميمي كتحقيؽ القيمة كتكصمت إلى ارتفاع مستكل  .إحصائيان  الدراسة إستبانة معالجة بياناتل

بتفعيؿ بعض . كأكصت قكية بيف التكجو اإلستراتيجي التحميمي كتحقيؽ القيمة المضافة، ككجكد عالقة المضافة

ـ( دراسة 2015كأجرم )أبك الكاس،  ة المضافة في المصارؼ محؿ الدراسة.الممارسات التي تؤدم إلى تحقيؽ القيم

. كاتبعت المنيج الكصفي التحميمي، لمعامميف ىدفت إلى التعرؼ عمى دكر أخالقيات المينة في األداء الكظيفي

بأخالقيات  زاـاإللتلمعالجة بيانات استبانو الدراسة إحصائيان. كتكصمت إلى ارتفاع درجة  (SPSS)كاستخدمت برنامج 

. كأكصت بتشكيؿ ىيئة رقابية متخصصة لمعامميف بيف أخالقيات المينة كاألداء الكظيفي ارتباطالمينة، ككجكد عالقة 

ـ( دراسة ىدفت إلى بياف أثر استخداـ أنمكذج 2011كأجرت )أحمد،  لمتابعة التزاـ العامميف بأخالقيات المينة.
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(Deming’s)  كاتبعت المنيج الكصفي التحميمي، عمى تحقيؽ القيمة المضافة صيانةالإدارة  لمجكدة في تحسيف .

، القيمة المضافة ارتفاع مستكل الدراسة إحصائيان. كتكصمت إلى إستبانةلمعالجة بيانات  (SPSS)كاستخدمت برنامج 

أنمكذج . كأكصت باالعتماد عمى تحقيؽ القيمة المضافةلمجكدة في  (Deming’s)ستخداـ أنمكذج ككجكد أثر ال

(Deming’s) صياـ  لكأجر  .لتحقؽ القيمة المضافة لمجكدة لضماف جكدة خدمات النقؿ كتحسينيا عمى المدل البعيد(

التزاـ مراجعي الحسابات في األردف بقكاعد السمكؾ الميني. كاتبعت  لـ( دراسة ىدفت إلى قياس مد2006كأبك حميد، 

الدراسة إحصائيان. كتكصمت إلى كجكد  إستبانةلمعالجة بيانات  (SPSS)المنيج الكصفي التحميمي، كاستخدمت برنامج 

القكاعد العامة لمسمكؾ الميني كمحافظة المراجع عمى أدائو الميني، ككجكد أثر لمقكانيف المنظمة لمينة المراجعة التزاـ ب

بقكاعد السمكؾ  ألردففي ا . كأكصت بتعزيز التزاـ مراجعي الحساباتعمى التزاـ المراجعيف بقكاعد السمكؾ الميني

ية كالتأثيرية بينيا، عالكة اإلرتباطتميزت ىذه الدراسة بجمعيا ثالثة متغيرات في دراسة كاحدة كتكضيح العالقة  الميني.

 عمى اختبار دكر المتغير الميعٌدؿ لمعالقة بيف المتغيريف )المستقؿ كالتابع(.

 أواًل: اإلطار النظري

( أف إسػتراتيجية الجػكدة ىػي جػزء مػف اإلسػتراتيجية 127ـ: 1995يػرل )ماضػي،  جػودة:الإدارة  إستراتيجية بناء نظاـ 

دارة  الكمية لممؤسسػة، كيجػب أف تػدرؾ قيػادة ك   اإلىتمػاـالمؤسسػة )الػكزارة( كافػة األبعػاد اإلسػتراتيجية لمجػكدة، كأف تػكلي ا 

 (McGee & Wilson, 2015: 60)الكبيػر لمتكجػو اإلسػتراتيجي بػالجكدة، كلمتخطػيط اإلسػتراتيجي لمجػكدة. كيعػرؼ 

ىي مجمكعة مف المبادئ اإلدارية التي تركز عمى تحسيف الخدمات كالتي تمثؿ  الجكدة بأنياإدارة  إستراتيجية بناء نظاـ 

دارة  المؤسسػة، كذلػؾ مػف خػالؿ تطبيػؽ أسػاليب اإل القكة الدافعة فػي كافػة المجػاالت الفنيػة كعمػى مختمػؼ المسػتكيات فػي

قػػػاء بمسػػػتكل أداء األعمػػػاؿ، كمسػػػتكل األداء اإلدارم مػػػف خػػػالؿ التكجػػػو اإلسػػػتراتيجي بػػػالجكدة كالتخطػػػيط الحديثػػػة لالرت

ف المبػػػادئ األساسػػػية التػػػي تػػػـ االرتكػػػاز عمييػػػا عنػػػد كضػػػع . الجػػػكدةإدارة  اإلسػػػتراتيجي لمجػػػكدة كتطبيػػػؽ مبػػػادئ نظػػػاـ  كا 

ركيػػز عمػػى العميػػؿ، القيػػادة، إشػػراؾ العػػامميف، ( ىػػي: التISO 9001: 2015)الجػػكدة إدارة  لنظػػاـ  المكاصػػفة الدكليػػة

دارة  ، ك كالحقائؽ منيج العممية، التحسيف، اتخاذ القرارات المبنية عمى األدلة  .العالقاتا 
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( يشػػير مصػػطمح أخالقيػػات مزاكلػػة مينػػة اليندسػػة إلػػى 28ـ: 2015بحسػػب )عبػػد الػػرحيـ،  أخالقيػػات مينػػة اليندسػػة:

ف المبػػادئ األخالقيػػة التػػي تنطبػػؽ عمػػى ممارسػػة اليندسػػة. كيتنػػاكؿ ىػػذا المجػػاؿ مجػػاؿ األخالقيػػات التطبيقيػػة كنظػػاـ مػػ

ات الكاقعػػة عمػػى كاىػػؿ المينػػدس تجػػاه المجتمػػع كتجػػاه عمالئػػو كمينتػػو. كمػػف حيػػث ككنػػو تخصػػص عممػػي، فإنػػو اإللتزامػػ

 تكنكلكجيا.يرتبط ارتباطان كثيقان بالعديد مف المكضكعات مثؿ فمسفة العمكـ كفمسفة اليندسة كأخالقيات ال

( القيمػػة المضػػافة بأنيػػا مسػػتكل مسػػاىمة المنػػتج أك الخدمػػة فػػي تحقيػػؽ أك 9ـ: 2012تعػػرؼ )عبػػده،  القيمػػة المضػػافة:

( عشػرة طػرؽ لتحقيػؽ القيمػة Skyme, 1994: 20 -25خمؽ فائدة أك منفعة لممستفيد خالؿ مرحمة معينة. كقػد حػدد )

 اإلبتكػارتكاليؼ، التشاركية في تقديـ الخدمات، التركيػز عمػى عمميػة المضافة تقكـ بيا قيادة المؤسسة، كىي: تخفيض ال

كتحسينيا، استخداـ تجارة المعرفة كاالنترنت، تحسيف جػكدة الخػدمات المقدمػة، تحسػيف رضػا كافػة الفئػات المسػتفيدة مػف 

 اإلىتمػػاـلعػػامميف، الخػػدمات المقدمػػة، المحافظػػة عمػػى المتعػػامميف الحػػالييف كاسػػتقطاب متعػػامميف جػػدد، تػػدريب كتأىيػػؿ ا

 بالتكجو المستقبمي لممؤسسة، تطكير ميارات ىجينة تمزج بيف معرفة األعماؿ كميارات اإلدارة.

 :العالقة بيف اإلستراتيجية والقيمة المضافة

( إف مػػا يسػػاعد المؤسسػػة عمػػى تكليػػد القيمػػة أك إضػػافتيا ىػػك اسػػتغالؿ المؤسسػػة لمقػػدرات Daft, 2004: 241كأبػػاف )

( بأنو مف جية تستخدـ القيمة المضافة لتعبر عما 30 :ـ2011أحمد، إلستراتيجية التي تمتمكيا. كقد بينت )كالجدارات ا

يحصؿ عميو المتعامؿ مف المنتج )السمعة أك الخدمة(، كمف جية أخرل تعبر عف الربح الذم يكلده المتعامؿ لممؤسسػة. 

كنشاطاتيا كخدماتيا تكلد قيمة لممؤسسة كمتعاممييا. كأف تتأكػد كعمى قيادة المؤسسة أف تتأكد أف استراتيجياتيا كأعماليا 

( أف مػف 48: ـ2004كيؤكػد )جػكدة، أنيا تعطي أكلكيػة عاليػة لتكليػد القيمػة، أم تكليػد منػافع تحقػؽ ليػا عكائػد مرتفعػة. 

و بػالجكدة يقػكد إلػى ، إذ أف التكجػمتعامػؿبػالجكدة ىػك التركيػز عمػى ثقافػة خدمػة ال اإلسػتراتيجي األمكر اليامة في التكجو

كذكػر  .مما يكسب المؤسسة الخدمية قيمة مضافة داخميان أـ خارجيان  متعامؿسكاء كاف ىذا ال متعامؿغرس ثقافة خدمة ال

(Baldrige, 2004: 200 يرتبط التخطػيط اإلسػتراتيجي بػالجكدة بكصػفو اإلطػار العػاـ الػذم تضػعو المؤسسػة لتنظػيـ )

كة جميع العامميف لتحقيؽ مخرجات جيدة تؤكػد عمػى جػكدة المؤسسػة. فػالجكدة يجػب أف أعماليا كمتابعة عممياتيا بمشار 
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تككف حاضرة في جميع مراحؿ التخطيط بػدأن مػف نشػر ثقافػة الجػكدة، مػركران بالرسػالة كاألىػداؼ كانتيػاءن بالرقابػة كالتقيػيـ. 

اس عمميػػة التخطػػيط مػػف خػػالؿ مػػدل كيعتبػػر التخطػػيط اإلسػػتراتيجي مػػف المقكمػػات الميمػػة لتحقيػػؽ جػػكدة المؤسسػػة، كتقػػ

شػػػػػمكلية الخطػػػػػط لمقضػػػػػايا اإلسػػػػػتراتيجية، ككيػػػػػؼ تضػػػػػع المؤسسػػػػػة رسػػػػػالتيا التػػػػػي تعبػػػػػر عنيػػػػػا، ككيػػػػػؼ تحػػػػػدد أىػػػػػدافيا 

اإلسػػتراتيجية، كعمميػػة تطبيػػؽ كتطػػكير الخطػػط كالبػػدائؿ لمكاجيػػة العكامػػؿ كالتحػػديات التػػي تعترضػػيا. كبحسػػب مكاصػػفة 

( كمبادئػو قيػادة إداريػة فاعمػة كمنيجيػة عمػؿ محكمػة ISO 9001: 2015الجػكدة )إدارة  اآليػزك يتطمػب تطبيػؽ نظػاـ 

الجػكدة قػراران إسػتراتيجيان يػتـ اتخػاذه مػف جانػب القيػادة العميػا بالمؤسسػة لػذلؾ ال إدارة  لمتطبيؽ، كيعتبر قرار تطبيػؽ نظػاـ 

كمػؤازرة كاممػػة منيػا. لػػذلؾ فػإف اقتنػػاع يتكقػع أف يػتـ اتخػػاذ ىػذا القػػرار كمتطمبػات نجاحػػو دكف أف ينبػع عػػف قناعػة كدعػػـ 

الجػكدة يعتبػر عػامالن ميمػان، فيػي المسػئكلة عػف تخصػيص اإلمكانيػات الالزمػة إدارة  القيادة العميا كدعميا لتطبيػؽ نظػاـ 

نشػػاء البنيػػة  يجػػاد التنسػػيؽ الػػالـز كا  لمتطبيػػؽ مػػف مػػكارد ماليػػة كماديػػة كبشػػرية كمعرفيػػة، كتحديػػد السػػمطات كالمسػػئكليات كا 

 تحتية اإلدارية إلحداث التغيير المطمكب كصكالن لمتطكير التنظيمي المنشكد.ال

 :الدور الُمعدِّؿ ألخالقيات مينة اليندسة

اسػػػتخدمت ىػػػذه الدراسػػػة أخالقيػػػات مينػػػة اليندسػػػة كمتغيػػػر ميعػػػدّْؿ لمعالقػػػة بػػػيف اإلسػػػتراتيجية كالقيمػػػة المضػػػافة 

اليندسػة فػي العالقػة بػيف اإلسػتراتيجية كالقيمػة المضػافة المتحققػة  المتحققة، فيناؾ عالقػة تعػديؿ ميمػة ألخالقيػات مينػة

( يطمػؽ 8ـ: 2018بأخالقيات مينػة اليندسػة. كبحسػب )عبػد الحميػد،  لإللتزاـمما يشير إلى كجكد دكر حيكم كمممكس 

كالمتغيػر التػابع. كتبػيف  عمى المتغير متغير ميعدّْالن إذا ما استطاع تغيير طبيعة كاتجاه كقكة العالقة بيف المتغير المستقؿ

( إف اسػػتخداـ المتغيػػر الميعػػدّْؿ لػػو أىميػػة كبيػػرة فػػي تطػػكير كاختبػػار النظريػػات الفرديػػة كالتنظيميػػة 374ـ: 2015)خػػاف، 

المػػػػكارد البشػػػػرية كالسػػػػمكؾ التنظيمػػػػي كالدراسػػػػات إدارة  المعقػػػدة عمػػػػى نحػػػػك أفضػػػػؿ. فمػػػػـ تقتصػػػػر دراسػػػػات البػػػػاحثيف فػػػػي 

نمػػا ركػػزكا أيضػػان عمػػى دكر المتغيػػرات  الرئيسػػةاإلسػػتراتيجية عمػػى اآلثػػار  لممتغيػػرات التفسػػيرية عمػػى المتغيػػرات التابعػػة، كا 

ف األخالقيػػات المينيػة المحمػكدة ىػػي  الميعدّْلػة فػي النمػػاذج المدركسػة لفيػـ آليػػات التػأثير بػيف المتغيػػرات بشػكؿ أفضػؿ. كا 

الحككميػة اليندسػية لتػدعيـ تطبيػؽ إسػتراتيجيات نظػاـ  أحد مداخؿ تحقيؽ القيمة المضافة الذم اتبعتو كثير مػف الػكزارات
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( كبذلت كثيران مف الجيكد المتكاصمة في تحسػيف جػكدة الخػدمات المقدمػة كالتطػكير ISO 9001: 2015الجكدة )إدارة  

ح التنظيمػػي كامػػتالؾ األسػػبقيات التنافسػػية كتػػدعيـ قػػدرتيا عمػػى مكاجيػػة التحػػديات التنافسػػية، كلػػذلؾ كػػاف البػػد مػػف تكضػػي

( يشػيد قطػاع المؤسسػات Summers, 2003: 228األثػر الميعػدّْؿ الػذم تمارسػو أخالقيػات مينػة اليندسػة. كبحسػب )

الخدمية )كمنيا الكزارة( يكميان تطكر النظـ اإلدارية كالتقنية كالفنية نتيجة احتداـ المنافسة، كدخكؿ منافسيف جدد إلى ذلؾ 

صػالح الػنظـ اإلداريػػة القطػاع بغيػة تعزيػز القػدرات كتحقيػؽ القيمػة  المضػافة، كالتغييػر المسػتمر فػي ىياكػؿ المؤسسػات كا 

عطاء ىذه النظـ مركنػة أكبػر فػي القيػاـ بكاجباتيػا، كألف  مف حيث تسريع عممية صنع القرار كجكدة الخدمات المقدمة، كا 

تصػاد أم بمػد، فيبػرز المؤسسات الحككميػة اليندسػية مػف المؤسسػات الميمػة فػي القطػاع اليندسػي كليػا دكر مػؤثر فػي اق

بقكاعػد كآداب ممارسػة مينػة اليندسػة فػي مثػؿ ىػذا النػكع مػف المؤسسػات اليندسػية كبمػا يضػمف  اإللتػزاـىنا دكر كأىمية 

الجػػكدة إدارة  الجػػكدة لتحقيػػؽ القيمػػة المضػػافة. كمػػا إف أحػػد المرتكػػزات األساسػػية لنظػػاـ إدارة  النجػػاح فػػي تطبيػػؽ نظػػاـ 

ستراتيجياتو ىي سرعة االستجابة في تمبية حاجات كرغبات المتعامميف الحالييف كالمرتقبيف. كأف تحقيؽ ذلؾ ال  كمبادئو كا 

يػػتـ إال مػػف خػػالؿ السػػعي المتكاصػػؿ نحػػك تػػدريب كتعمػػيـ العػػامميف )كمػػنيـ الميندسػػيف( عمػػى األسػػس الكفيمػػة باالسػػتجابة 

شػػباع تطمعػػػاتيـ بيػػذا الشػػأف ف المسػػػاىمة اليادفػػة فػػي التطػػػكير تعػػد مػػػف لحاجػػات المتعػػامميف الحػػػالييف كالمػػرتقبيف، كا  ، كا 

الجكدة، سيما كأف مساىمة المكارد البشرية )الميندسيف( كمنحيـ إدارة  األنشطة األساسية التي تعتمدىا إستراتيجية نظاـ 

المينيػة باألخالقيػات  لإللتػزاـحؽ التصرؼ في اتخاذ القرارات المتعمقة باألداء، ككؿه مف خالؿ مسئكليتو كعممػو، تػدفعيـ 

)أخالقيات مينة اليندسة(، إضافة لتطكير اإلمكانات كالميارات مف خالؿ التعميـ المستمر كالدكرات التدريبية كالتطكيرية 

تقػاف لمرقػي بسػمعة  حاجة أساسية تتطمبيا المؤسسػات اليندسػية مػف أجػؿ تحقيػؽ أىػدافيا بكفػاءة كفاعميػة كجػكدة كتميػز كا 

تنشط فييا مف خالؿ التزاـ مكاردىا البشرية )الميندسيف( بقكاعد كآداب ممارسة المينة  المؤسسة اليندسية في البيئة التي

 )قكاعد كآداب ممارسة مينة اليندسة(.

 :اإلستراتيجية وأخالقيات مينة اليندسة عمى القيمة المضافة المتحققة في الوزارةواقع 
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ة بالكاليػػة الشػػمالية ىػػي مؤسسػػة عامػػة تمػػارس إف كزارة البنػػى التحتيػػة كالتنميػػة العمرانيػػ (ـ2022أحمػػد، ) بحسػػب

( لسػػنة 11الكظػػائؼ كالسػػمطات كالصػػالحيات كالميػػاـ كاألعمػػاؿ كاألنشػػطة المنصػػكص عمييػػا فػػي المرسػػـك الػػكالئى رقػػـ )

تعد القيمة المضافة التي تقدميا المؤسسات اليندسية ك ؛ زارات كتحديد مياميا كاختصاصاتياـ كالمتعمؽ بإنشاء الك 2018

نيػػا الػػكزارة( بأنيػػا مجمكعػػة المنػػافع التػػي يحصػػؿ عمييػػا المسػػتفيديف فػػي حػػاؿ حصػػكليـ عمػػى الخدمػػة مػػف خػػالؿ )كمػػف بي

أجيػػزة المؤسسػػات اليندسػػية )اإلدارات العامػػة اليندسػػية الرئاسػػية(. كلقػػد شػػيد عصػػر الػػنظـ اإلداريػػة المبنيػػة عمػػى الجػػكدة 

فييػا المؤسسػات اليندسػية مػع متغيػرات األعمػاؿ اليندسػية  ىاطكالتميز كالمعرفة كالمعمكمات تحكالن فػي الطريقػة التػي تتعػ

الداخميػػػة كالخارجيػػػة كمػػػف أىميػػػا اىتماميػػػا بالمتعػػػامميف كيػػػدؼ إسػػػتراتيجي. كلعػػػؿ مػػػف أبػػػرز العكامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػي القيمػػػة 

ندسة. كىذا كأخالقيات مينة الي 2015: 9001الجكدة كفؽ متطمبات اآليزك دارة  المضافة نجد إستراتيجية بناء نظاـ إل

بأخالقيػػات مينػػة اليندسػػة فػػي العالقػػة بػػيف اإلسػػتراتيجية كالقيمػػة المضػػافة فػػي اإلدارات  لإللتػػزاـمػػا يمثمػػو الػػدكر الميعػػدّْؿ 

 العامة اليندسية برئاسة الكزارة.

 ثانيًا: الدراسة الميدانية

 إجراءات الدراسة الميدانية:

تيػػػة كالتنميػػػة العمرانيػػػة بالكاليػػػة الشػػػمالية ميػػػدانان لمدراسػػػة، كبطريقػػػة كزارة البنػػػى التح إختيػػػارتػػػـ مجتمػػػع وعينػػػة الدراسػػػة: 

قصػػدية، إذ تػػـ اعتمػػػاد عينػػة قصػػػدية، ككحػػدة كاحػػػدة أك حالػػة دراسػػية، مػػػف مجتمػػع الدراسػػػة الػػذم يمثػػػؿ الميندسػػيف فػػػي 

ؾ ىػك لمكقػكؼ عمػى اإلدارات العامػة اليندسػية بشػكؿ قصػدم. كتبريػر ذلػ إختيػارالكحدات اليندسية برئاسة الػكزارة، فكػاف 

حقيقة العالقة بيف متغيرات الدراسة الميدانية في كاحػدة مػف القطاعػات االقتصػادية الميمػة فػي االقتصػاد السػكداني. كمػا 

العينػة مػف الميندسػيف بػاإلدارات العامػة  أفػرادعينة الدراسة بطريقة المسح الشامؿ كالتي تػكفرت فييػا أف يكػكف  إختيارتـ 

ارة، كأف يكػػكف الميندسػػيف مػػف القيػػادة العميػػا كالكحػػدات اليندسػػية، عػػف طريػػؽ المسػػح الشػػامؿ ليػػذه اليندسػػية برئاسػػة الػػكز 

( اسػػتمارة عمػى كافػػة المسػتيدفيف مػػف الميندسػيف الػػذيف 52( مفػػردة. كقػد تػػـ تكزيػع )52الشػريحة، كالبػال  عػػدد مفرداتيػا )
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شػػغاؿ كالمبػػاني، التخطػػيط العمرانػػي كاإلسػػكاف، الطػػرؽ العامػػة لػػػ )األدارة  يشػػغمكف مكاقػػع القيػػادة العميػػا كالميندسػػيف بػػاإل

 ( استمارة.50( استمارة، كالصالحة لمتحميؿ )51كالجسكر، الطاقة كالتعديف، المساحة(، استممت )

مػف جػزأيف،  تلغايػات الدراسػة، حيػث تككنػ إسػتبانة، تػـ تطػكير متغيػرات الدراسػة الثالثػةبعد تناكؿ أدبيات  أداة الدراسة:

ء األكؿ البيانػػات الشخصػػية لممبحػػكثيف، أمػػا الجػػزء الثػػاني فتنػػاكؿ البيانػػات المكضػػكعية، حيػػث اشػػتممت عمػػى الجػػز  ؿتنػػاك 

لألخالقيػػات؛ كأعقبػػو محػػكر محمػػكر ؛ تػػاله اإلسػػتراتيجيةمحػػاكر لمدراسػػة. تنػػاكؿ األكؿ  ثالثػػةتكزعػػت عمػػى  ة( عبػػار 88)

 . يقيس القيمة المضافة

( لمعالجػة SPSSتػـ اسػتخداـ برنػامج الحػـز اإلحصػائية لمعمػكـ االجتماعيػة ) الطريقة المستخدمة فػي تحميػؿ البيانػات:

، Skewnessبيانات الدراسػة إحصػائيان، مػف خػالؿ عػدد مػف األسػاليب اإلحصػائية، منيػا معامػؿ كركنبػاخ ألفػا، اختبػار 

 One Wayدة، اختبػار لعينػة كاحػ Tالتكػرارات كالنسػب المئكيػة، المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة، اختبػار 

ANOVAs اإلنحدار، نمكذج اإلرتباط، معامؿ. 

، تـ تقكيـ تماسؾ اإلستبانةالختبار مدل الثبات الداخمي كالصدؽ الذاتي لفقرات ختبار صدؽ وثبات أداة الدراسة: إ

مؿ الصدؽ ( لحساب معاαلقيمة ) ير التربيعذلحساب معامؿ الثبات الداخمي كالج( ألفا αبحساب قيمة ) اإلستبانة

 α)( لكف مف الناحية التطبيقية يعد Alphaالرغـ مف عدـ كجكد قكاعد قياسية بخصكص القيـ المناسبة ) ىالذاتي كعم

أف معامالت الثبات الداخمي  (1مف الجدكؿ ) تضححيث امعقكالن في البحكث المتعمقة بالعمكـ اإلنسانية،  (0.60 ≤

عامة بمعامؿ ثبات كصدؽ عالييف عمى قدرة األداة عمى تحقيؽ أغراض كالصدؽ الذاتي تدؿ عمى تمتع األداة بصكرة 

( كيقع في 0.993( كمعامؿ الصدؽ الذاتي الكمي )0.987) ةالدراسة، كبم  معامؿ الثبات الداخمي الكمي لالستبان

نتيجة  تبانةاإلسسفر عنيا تالمدل بيف الصفر كالكاحد الصحيح كىك ما يشير إلى إمكانية صدؽ النتائج التي يمكف أف 

 .ا في الكزارةتطبيقي
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 )كرونباخ ألفا( لعينة الدراسة الميدانية اإلستبيافمعامؿ الثبات الداخمي والصدؽ الذاتي لمحاور  :(1جدوؿ )

 معامؿ الصدؽ الذاتي معامؿ الثبات الداخمي عدد العبارات المحكر المتغير
 0.994 0.988 44 اإلستراتيجية المستقؿ
 0.971 0.942 24 يات مينة اليندسةأخالق الميعدّْؿ
 0.981 0.963 20 القيمة المضافة التابع

 0.993 0.987 88 ككؿ اإلستبانة
 ـ، دنقال 2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات المصدر: 

المختصيف  مف المحكميف سبعةمنو بعرض القائمة في صكرتيا األكلية عمى عدد  افكتحقؽ الباحثالصدؽ الظاىري: 

لتكضيح أية فقرة قد يتطمب األمر تكضيحيا، مما  مابحضكرى اإلستبانةعمى أف يينجز مؿء  اكحرص بمجاالت الدراسة

زاد االطمئناف إلى صحة النتائج التي تـ التكصؿ إلييا، لمتأكد مف مدل صالحيتيا لغرض الدراسة، كالتأكد مف شمكلية 

ضكعيا، كقد كردت بعض المالحظات التي أخذت بعيف االعتبار، كمف ثـ المعمكمات التي تغطي أىداؼ الدراسة كمك 

 تـ إجراء التعديالت المناسبة.

بتطبيقيا عمى عينة مف المجتمع المزمع إجراء  امف الصدؽ الظاىرم، قام اففبعد أف تأكد الباحثالصدؽ البنائي: 

جة التجانس الداخمي بيف عبارات قائمة ( مفردات. كاستيدفت ىذه الخطكة التعرؼ عمى در 5الدراسة عميو بعدد )

، كقد تـ استخداـ لمبيانات ، كذلؾ لمعرفة التكزيع الطبيعياإلستبانة، باستخداـ اختبار التكزيع الطبيعي لبيانات اإلستبانة

( كىك اختبار ضركرم في حالة اختبار الفرضيات ألف معظـ االختبارات المعممية تشترط أف Skewnessاختبار )

 الجدكؿ التالي.بىك مكضح كما ع البيانات طبيعيان ك يككف تكز 

 لمعينة التجريبية اإلستبانة( الختبار التوزيع الطبيعي لمحاور Skewnessاختبار ) :(2جدوؿ )

 القرار اإلحصائي Skewness Error عدد العبارات المحور المتغير
 0.337+ 0.102- 44 اإلستراتيجية المستقؿ

يتبع التوزيع 
 الطبيعي

 0.337+ 0.139- 24 أخالقيات مينة اليندسة ُمعدِّؿال
 0.337+ 0.827- 20 القيمة المضافة التابع

 0.337+ 0.033+ 88 ككؿ اإلستبانة
 ـ، دنقال2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات المصدر: 
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( أم أف البيانات تتبع 0.337+كقيمة الخطأ المعيارم لو )±( 3تضح أف معامؿ االلتكاء محصكر في المدل )ا

±( 3تتبػػع التكزيػػع الطبيعػػي. كأف معامػػؿ االلتػػكاء محصػػكر فػػي المػػدل ) الثالثػػة اإلسػػتبانةالتكزيػػع الطبيعػػي. كأف محػػاكر 

الجيد بيف متغيرات الدراسة، كالذم  اإلرتباطكىك المستكم المعتمد في المعالجة اإلحصائية ليذه الدراسة. كىذا يدؿ عمى 

 المتغيرات ليا القدرة عمى تفسير التأثير فيما بينيا. يؤكد أف ىذه

 :تحميؿ البيانات الشخصية لممبحوثيف

مفردات  10% لمطاقة كالتعديف، ك28مفردة بنسبة  14% لألشغاؿ كالمباني، ك40مفردة بنسبة  20فقد انتمت 

احة عمى التكالي. حيث شكؿ % لمتخطيط العمراني كاإلسكاف كالمس6مفردات بنسبة  3% لمطرؽ كالجسكر، ك20بنسبة 

كىذا يدؿ عمى اعتماد الكزارة عمى الميندسيف بدرجة أكبر مف %. 42 اإلناث ما نسبتو%، ك 58 ما نسبتو الذككر

% تتراكح 40سنة(، كأف  50 - 35% تتراكح أعمارىـ ما بيف )56. كأف دارات العامة اليندسيةفي اإل الميندسات

سنة(. كىذا يدؿ عمى تكزيع  65 - 50% تتراكح أعمارىـ ما بيف )4 سنة(، كأف 35 - 20أعمارىـ ما بيف )

% مؤىميـ 4، كأف في اليندسة بكالكريكس الشرؼ% مؤىميـ العممي 92الفئات العمرية. كأف  أغمبالمبحكثيف عمى 

، كأف فئة تسجيميـ ميندس خريج% 94، كىذا يدؿ عمى الكفاءة العممية لممبحكثيف. كأف ي اليندسة ماجستيرالعممي ف

ىندسة مدنية % تخصصيـ 24كأف  لممبحكثيف. مينية، كىذا يدؿ عمى الكفاءة الفئة تسجيميـ ميندس أخصائي% 6

ىندسة كيمائية كىندسة نفط % تخصصيـ 8، كأف ىندسة ميكانيكا% تخصصيـ 20، كأف كىندسة كيرباء عمى التكالي

، ىندسة تعديف% تخصصيـ 4، كأف لتكاليىندسة مساحة كىندسة معمار عمى ا% تخصصيـ 6، كأف عمى التكالي

% درجتيـ الكظيفية 40كأف نحك عمالئيا.  دارات العامة اليندسيةكتمكف ىذه التخصصات مف إدراؾ كاجبات اإل

% ال تكجد لدييـ درجة 8% درجتيـ الكظيفية الثامنة، كأف 20% درجتيـ الكظيفية الرابعة، كأف 22السابعة، كأف 

% درجتيـ الكظيفية القطاع الخاص. كىذا يظير تكزيع 4جتيـ الكظيفية الخامسة، كأف % در 6كظيفية حالية، كأف 

% مديرم أقساـ، كأف 18% مسمى كظيفتيـ ميندس أكؿ، كأف 30المبحكثيف عمى الدرجات الكظيفية بشكؿ جيد. كأف 

م إدارات % مدير 10% مسمى كظيفتيـ ميندس في التخصص اليندسي، كأف 12% مساعدم مديرم أقساـ، كأف 14
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% مسمى كظيفتيـ كبير ميندسيف، كأف 4% مسمى كظيفتيـ آخر )مؤقت، خدمة كطنية، تدريب(، كأف 8فرعية، كأف 

شراؾ المديريف العامييف السابقيف  أفراد% مف المديريف العامييف السابقيف، كبالتالي تتـ المكازنة بيف 4 عينة الدراسة كا 

 15 – 10% تتراكح سنكات خبرتيـ بيف 38كأف  ،سنكات 10يـ عف % تقؿ سنكات خبرت54كأف كجزء مف العينة. 

سنة، كىذا يظير  20% تزيد سنكات خبرتيـ عف 4أف ك سنة،  20 – 15% تتراكح سنكات خبرتيـ بيف 4، كأف ةسن

% تـ 24(، كأف كخارجيان  % تـ تدريبيـ )داخميان 70بشكؿ جيد. كأف  العممية عمى مستكيات الخبرة يندسيفتكزيع الم

. كالخارجي لـ يتمقكا أم دكرات تدريبية. كىذا يدؿ عمى التركيز عمى التدريب الداخمي %6ريبيـ )داخميان(، كأف نسبة تد

كلدل تفحص الخصائص الديمكغرافية يمكف االستنتاج بأف تمؾ النتائج في مجمميا تكفر مؤشران يمكف االعتماد عميو 

ركحة كمف ثـ يمكف االعتماد عمى إجاباتيـ كأساس الستخالص بشأف أىمية المبحكثيف لإلجابة عمى األسئمة المط

 النتائج المستيدفة.

 :التكرارات والنسب المئوية لمحاور الدراسة

 2015: 9001الجودة وفؽ متطمبات اآليزو دارة  المحور األوؿ: إستراتيجية بناء نظاـ إل

 حيث تبيف: التكجو اإلستراتيجي بالجكدة:

قركف بامتالؾ القيادة العميا بالكزارة رؤية كاضحة لمػا سػتككف % ي70مفردة كنسبة  35عدد العينة ب ثيأف أكثر مف ثم .1

 .عميو مستقبالن مف حيث مستكل الجكدة في خدماتيا اليندسية كنظاميا اإلدارم

أف رسػػالة الػػكزارة تركػػز عمػػى تحقيػػؽ رضػػا العمػػالء  ركفيػػ ،%62مفػػردة كنسػػبة  31العينػػة بعػػدد  نصػػؼأف أكثػػر مػػف  .2

 .يديف باستمراركالمستف

امػتالؾ  كىػذا يشػير إلػى، % ال يكافقػكف26% محايػدكف، كنسػبة 28% مكافقكف كمكافقكف بشدة، كنسبة 46أف نسبة  .3

 القيادة العميا بالكزارة أىداؼ كاضحة مرنة مف أجؿ رفع مستكل جكدة خدمات الكزارة خاصة اليندسية منيا.

أف األىداؼ اإلستراتيجية لمجكدة بالكزارة تتغير بتغير  ركفي، %64مفردة كنسبة  32العينة بعدد  نصؼأف أكثر مف  .4

 حاجات كرغبات المستفيديف مف الخدمات اليندسية المقدمة.
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أف القيػادة العميػا بػالكزارة لػدييا منيجيػة كاضػحة فػي  ركفيػ ،%60مفػردة كنسػبة  30العينػة بعػدد  نصػؼأف أكثر مػف  .5

 .تحقيؽ متطمبات الجكدة

أف قيادة الكزارة تضع إسػتراتيجية الجػكدة عبػر تحديػد  ركفي، %62مفردة كنسبة  31عدد العينة ب نصؼأف أكثر مف  .6

 .الفجكة بيف الكضع القائـ كالتطمع لممستقبؿ

أف القيػػادة العميػػا بػػالكزارة تؤكػػد عمػػى نشػػر ثقافػػة  ركفيػػ، % 62مفػػردة كنسػػبة  31العينػػة بعػػدد  نصػػؼأف أكثػػر مػػف  .7

 دسية.الجكدة في كافة الكحدات التنظيمية الين

أف القيػادة العميػا بػالكزارة تؤكػد عمػى عمميػة التخطػيط  ركفيػ ،%62مفردة كنسػبة  31العينة بعدد  نصؼأف أكثر مف  .8

 اإلستراتيجي لمجكدة باستمرار.

 حيث تبيف: التخطيط اإلستراتيجي لمجكدة:

يػػػؿ البيئػػػي لتحديػػػد أف قيػػػادة الػػػكزارة تقػػػـك بالتحم ركفيػػػ، % 54مفػػػردة كنسػػػبة  27العينػػػة بعػػػدد  نصػػػؼأف أكثػػػر مػػػف  .9

 .كاكتشاؼ المخاطر كالفرص كنقاط القكة كالضعؼ

امتالؾ  كىذا يشير إلى، % ال يكافقكف20% محايدكف، كنسبة 34% مكافقكف كمكافقكف بشدة، كنسبة 46أف نسبة  .10

 البدائؿ. إختيارخطط لمجكدة تتضمف معايير كاضحة تساعد عمى المركنة في 

كىػذا كال يكافقػكف بشػدة،  % ال يكافقكف16% محايدكف، كنسبة 38ة، كنسبة % مكافقكف كمكافقكف بشد46أف نسبة  .11

 امتالؾ القيادة خطط مستقبمية إلجراء التغييرات لتحسيف جكدة النظاـ اإلدارم. يشير إلى

أنػػػو يػػػتـ رسػػػـ خطػػػط لمجػػػكدة قصػػػيرة كمتكسػػػطة  ركفيػػػ ،%58مفػػػردة كنسػػػبة  29العينػػػة بعػػػدد  نصػػػؼأف أكثػػػر مػػػف  .12

 .ةكطكيمة األجؿ لمكزار 

كىػذا كال يكافقػكف بشػدة،  % ال يكافقكف36% محايدكف، كنسبة 24% مكافقكف كمكافقكف بشدة، كنسبة 40أف نسبة  .13

 أف المكارد المالية لمكزارة ليست كافية لتيغطي جميع متطمبات إستراتيجية الجكدة. يشير إلى
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مػػػكارد بشػػػرية مؤىمػػػة لتطبيػػػؽ أف الػػػكزارة لػػػدييا  ركفيػػػ ،%60مفػػػردة كنسػػػبة  30العينػػػة بعػػػدد  نصػػػؼأف أكثػػػر مػػػف  .14

 .إستراتيجية الجكدة

أنػو يػتـ تطكيػع التكنكلكجيػا كاالسػتفادة منيػا كمػكرد  ركفيػ ،%66مفػردة كنسػبة  33العينة بعدد  نصؼأف أكثر مف  .15

 إستراتيجي في تنفيذ إستراتيجية الجكدة كلكف دكف المستكم المطمكب.

الكقػػت ييعتبػػر عػػامالن ميمػػان فػػي ضػػبط يؤكػػدكف أف  ،%82 مفػػردة كنسػػبة 41أف أكثػػر مػػف ثالثػػة أربػػاع العينػػة بعػػدد  .16

 المكارد المطمكبة لتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية لمجكدة.

 حيث تبيف: الجكدة:إدارة  مبادئ نظاـ 

كىػذا كال يكافقػكف بشػدة،  % ال يكافقكف40% محايدكف، كنسبة 12% مكافقكف كمكافقكف بشدة، كنسبة 48أف نسبة  .17

رة لمقاءات ميدانيػة مػع المتعػامميف لمتعػرؼ عمػى مسػتكل رضػاىـ عػف جػكدة الخػدمات اليندسػية تنظيـ الكزا يشير إلى

 المقدمة.

الػػػػكزارة لػػػػدييا آليػػػػات كاضػػػػحة لالسػػػػتماع  أف ركفيػػػػ ،%52مفػػػػردة كنسػػػػبة  26العينػػػػة بعػػػػدد  نصػػػػؼأف أكثػػػػر مػػػػف  .18

 لمالحظات كشكاكم المتعامميف.

أف الػكزارة تقػكـ بػالتعرؼ عمػى تكقعػات كاحتياجػات كف ر يػ ،%64مفردة كنسػبة  32العينة بعدد  نصؼأف أكثر مف  .19

 .المتعامميف كاالحتفاظ بيا لتطكير آليات تحقيؽ أعماليا

باسػػػتفادة الػػػكزارة مػػػف مالحظػػػات المتعػػػامميف فػػػي  قػػػركفي ،%68مفػػػردة كنسػػػبة  34العينػػػة بعػػػدد  مثػػػيأف أكثػػػر مػػػف ث .20

 .د عممية التحميؿعمميات التحسيف المستمر لمحصكؿ عمى مالحظاتيـ قبؿ كأثناء كبع

أف القيػػادة العميػػا بػػالكزارة تعمػػؿ عمػػى تػػكفير منػػاخ  كفر يػػ، %54مفػػردة كنسػػبة  27العينػػة بعػػدد  نصػػؼأف أكثػػر مػػف  .21

 .تنظيمي كبيئة عمؿ تشجع عمى تحقيؽ أىداؼ الجكدة لمكزارة

كفير كافػػػة أف القيػػػادة العميػػػا بػػػالكزارة تسػػػعي لتػػػ كفر يػػػ ،%66مفػػػردة كنسػػػبة  33العينػػػة بعػػػدد  نصػػػؼأف أكثػػػر مػػػف  .22

 .المستمزمات التي تساىـ في تحقيؽ أىدافيا
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أف القيػػػادة العميػػػا بػػػالكزارة تؤكػػػد عمػػػى تحسػػػيف  كفر يػػػ ،%58مفػػػردة كنسػػػبة  29العينػػػة بعػػػدد  نصػػػؼأف أكثػػػر مػػػف  .23

 .إستراتيجية الجكدة لتكجيو انتباه الميندسيف عمى ما ىك ميـ

القيػادة العميػا بػالكزارة تعػي الفكائػد المتحققػة مػف أف  كفر يػ ،%66مفػردة كنسػبة  33العينة بعػدد  نصؼأف أكثر مف  .24

 .الجكدة مثؿ زيادة رضا المتعامميف كتدني معدالت الشكاكمإدارة  تطبيؽ نظاـ 

أف قيػادة الػكزارة تقػـك بإشػراؾ الميندسػيف مػف أجػؿ  كفر يػ ،%52مفػردة كنسػبة  26العينة بعػدد  نصؼأف أكثر مف  .25

 .تحديد مجاالت التطكير كالتحسيف

و مػف الميػـ إشػراؾ جميػع الميندسػيف فػي يؤكػدكف أنػ ،%92مفردة كنسػبة  46مف ثالثة أرباع العينة بعدد  أف أكثر .26

 .الكحدات التنظيمية بالكزارةدارة  جميع المستكيات إل

أف التقػػػدير كالتمكػػػيف كتعزيػػػز الميػػػارات  يؤكػػػدكف ،%92مفػػػردة كنسػػػبة  46أف أكثػػػر مػػػف ثالثػػػة أربػػػاع العينػػػة بعػػػدد  .27

 .إشراؾ الميندسيف في تحقيؽ الجكدةكالمعارؼ يييسر 

أف القيػػادة العميػػا بػالكزارة تعمػػؿ عمػى رفػػع ميػػارات  كفر يػ ،%52مفػردة كنسػػبة  26العينػػة بعػػدد  نصػؼأف أكثػر مػػف  .28

 .ككفاءة الميندسيف مف أجؿ الحصكؿ عمى خدمات متكاممة

كىػذا كال يكافقػكف بشػدة،  % ال يكافقكف36% محايدكف، كنسبة 16% مكافقكف كمكافقكف بشدة، كنسبة 48أف نسبة  .29

 مراجعة العمميات كاألنشطة المعمكؿ بيا مف أجؿ التقييـ كالتعديؿ كالتحسيف. يشير إلى

بػػأف العمميػػات تيػػدؼ إلػػى الحػػد مػػف إىػػدار الكقػػت  قػػركفي ،%67مفػػردة كنسػػبة  34العينػػة بعػػدد  مثػػيأف أكثػػر مػػف ث .30

 ا.كالماؿ كالجيد كسيكلة االتصاؿ بيف الكزارة كالمتعامميف معي

كىػذا كال يكافقػكف بشػدة،  % ال يكافقكف34% محايدكف، كنسبة 22% مكافقكف كمكافقكف بشدة، كنسبة 44أف نسبة  .31

 اعتماد برنامج لتبسيط اإلجراءات كتقميؿ عدد الخطكات المتبعة لتقديـ الخدمة. يشير إلى

بػػػان باألىػػػداؼ كالخطػػػط تػػػرتبط غال ركف أف العمميػػػاتيػػػ ،%62مفػػػردة كنسػػػبة  31العينػػػة بعػػػدد  نصػػػؼأف أكثػػػر مػػػف  .32

 .المعمكؿ بيا في الكزارة
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ركف أف عمميػػة التحسػػيف المسػػتمر تيػػدؼ خمػػؽ فػػرص يػػ ،%62مفػػردة كنسػػبة  31العينػػة بعػػدد  نصػػؼأف أكثػػر مػػف  .33

 .جديدة الستغالليا

كىػذا كال يكافقػكف بشػدة،  % ال يكافقكف32% محايدكف، كنسبة 36% مكافقكف كمكافقكف بشدة، كنسبة 32أف نسبة  .34

 .تحميؿ األنشطة بيدؼ تحديد ضركريات التحسيف كالتطكير الالـز لمخدمات لىيشير إ

كىػذا كمكافقػكف بشػدة،  كافقكفم% 34% محايدكف، كنسبة 26كافقكف بشدة، كنسبة ال يكافقكف ك ال ي% 40أف نسبة  .35

 أف الكزارة ال تحرص عمى تكثيؽ إجراءات التحسيف المستمر التي تقكـ بيا. يشير إلى

كىػذا كال يكافقػكف بشػدة،  % ال يكافقكف32% محايدكف، كنسبة 20مكافقكف كمكافقكف بشدة، كنسبة % 48أف نسبة  .36

 .أف قيادة الكزارة تتأكد مف مراجعة إجراءات العمؿ بشكؿ مستمر لتحسينيا يشير إلى

كتؤكػد  تيشػركيـ فػي عمميػة اتخػاذ القػراردارة  اإل أف ركفيػ ،%60مفردة كنسػبة  30العينة بعدد  نصؼأكثر مف أف  .37

 .عمى أسمكب العمؿ الجماعي

أنػو ييؤخػذ بعػيف االعتبػار عنػد صػنع القػرار المػكارد كف ر يػ ،%66مفػردة كنسػبة  33العينة بعدد  نصؼأف أكثر مف  .38

 المتكافرة.

الحقائؽ كاألدلػة كتحميػؿ البيانػات تػؤدم إلػى قػدر  كف أفقر ي ،%74مفردة كنسبة  37العينة بعدد  ثيأف أكثر مف ثم .39

 .ضكعية كالثقة في القرار الميتخذكبير مف المك 

الػػكزارة لػػدييا أدلػػة عمػػؿ لمعػػامميف عػػف انجػػاز  أف ركفيػػ ،%58مفػػردة كنسػػبة  29العينػػة بعػػدد  نصػػؼأف أكثػػر مػػف  .40

 .العمميات كاألنشطة المختمفة تساىـ في صنع القرار

قػػات طكيمػػة المػػدل مػػع باىتمػػاـ الػػكزارة بإقامػػة عال كفقػػر ي ،%68مفػػردة كنسػػبة  34العينػػة بعػػدد  ثػػيأف أكثػػر مػػف ثم .41

 .األطراؼ الميتمة )كالمكرديف كشركاء التنفيذ(

المػػكرديف  ختيػػارالػػكزارة لػػدييا نظػػاـ دقيػػؽ إل أف ركفيػػ ،%52مفػػردة كنسػػبة  26العينػػة بعػػدد  نصػػؼأف أكثػػر مػػف  .42

 .عمى أساس الجكدة كلكف التنفيذ حاليان دكف المستكم المطمكب ختياركشركاء التنفيذ كيتـ اإل
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أف لجنػػػػة المشػػػػتريات بػػػػالكزارة تيػػػػتـ بػػػػالفحص كف ر يػػػػ ،%66مفػػػػردة كنسػػػػبة  33العينػػػػة بعػػػػدد  نصػػػػؼأف أكثػػػػر مػػػػف  .43

 كالمراجعة لجكدة جميع المكاد كالخدمات المكردة.

كىػذا كال يكافقػكف بشػدة،  % ال يكافقكف38% محايدكف، كنسبة 14% مكافقكف كمكافقكف بشدة، كنسبة 48أف نسبة  .44

 ف كشركاء التنفيذ في عممية تحسيف الخدمات المقدمة.إشراؾ المكرديف األساسيي يشير إلى

 المحور الثاني: أخالقيات مينة اليندسة

 : حيث تبيف:قكاعد السمكؾ الميني

الميندس المعيف في الكزارة يتمتع بصفات  أف ؤكدكفي ،%96مفردة كنسبة  48العينة بعدد  ثة أرباعأف أكثر مف ثال .1

 .الصدؽ كالنزاىة كاألمانة المينية

المينػػدس المعػػيف فػػي الػػكزارة يتمتػػع بصػػفات أف  ؤكػػدكف% ي88مفػػردة كنسػػبة  44العينػػة بعػػدد  نصػػؼأكثػػر مػػف أف  .2

 اإلخالص كالعدؿ كالشفافية.

أف المينػدس المعػيف فػي الػكزارة يحتػـر زمػالء كف ؤكػد% ي90مفػردة كنسػبة  45العينػة بعػدد  ثة أربػاعأف أكثر مف ثال .3

 المينة مف كافة التخصصات اليندسية.

المينػػػدس المعػػػيف فػػػي الػػػكزارة يمتنػػػع عػػػف قبػػػكؿ كف أف قػػػر % ي72مفػػػردة كنسػػػبة  36العينػػػة بعػػػدد  ثػػػيأكثػػػر مػػػف ثمأف  .4

 العمكالت )الرشاكل( مقابؿ إجراء عمؿ يخص الكزارة.

 : حيث تبيف أف أكثر مف ثالثة أرباع العينة:مجاالت السمكؾ الميني

 نية في عالقتيـ بػالجميكرػ.التزاميـ بالقكاعد المي% يؤكدكف 96مفردة كنسبة  48بعدد  .5

 التزاميـ بالقكاعد المينية في عالقتيـ بػصاحب العمؿ.كف ؤكد% ي90مفردة كنسبة  45بعدد  .6

 التزاميـ بالقكاعد المينية في عالقتيـ بػالمقاكؿ.% يؤكدكف 96مفردة كنسبة  48بعدد  .7

 بػزمالئيـ الميندسيف.التزاميـ بالقكاعد المينية في عالقتيـ % يؤكدكف 94مفردة كنسبة  47بعدد  .8

 : حيث تبيف:قكاعد حماية المينة
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أف الػػكزارة تمتػػـز بعػػدـ تعيػػيف غيػػر الميندسػػيف فػػي  ركف% يػػ62مفػػردة كنسػػبة  31العينػػة بعػػدد  نصػػؼأف أكثػػر مػػف  .9

 كظائؼ ىندسية بنفس المياـ اليندسية كالمخصصات المالية.

أف الػػكزارة تمتػػـز بعػػدـ التعيػػيف فػػي كظػػائؼ كػػدكف % يؤ 80مفػػردة كنسػػبة  40أف أكثػػر مػػف ثالثػػة أربػػاع العينػػة بعػػدد  .10

 ىندسية إال لألشخاص المسجميف لدل المجمس اليندسي السكداني.

أف الػػكزارة تمتػػـز بعػػدـ إسػػناد أم عمػػؿ ىندسػػي إال كف قػػر % ي68مفػػردة كنسػػبة  34العينػػة بعػػدد  ثػػيأف أكثػػر مػػف ثم .11

 الكاردة في قانكف المجمس. التاـ بقكاعد المينة اإللتزاـلألشخاص المسجميف لدل المجمس ك 

كىػذا كال يكافقػكف بشػدة،  % ال يكافقكف40% محايدكف، كنسبة 14% مكافقكف كمكافقكف بشدة، كنسبة 46أف نسبة  .12

أف الػػػػكزارة تمتػػػػـز باقتصػػػػار تحمػػػػؿ المسػػػػئكلية المينيػػػػة كالتكقيػػػػع عمػػػػى الكثػػػػائؽ اليندسػػػػية مػػػػف مخططػػػػات  يشػػػػير إلػػػػى

شيادات الخبرة عمى المينػدس المستشػار كالمينػدس األخصػائي المسػجؿ كتصميمات كرسكمات كتقديرات كدفعيات ك 

كالمعتمػػد لػػدل المجمػػس كفقػػان لبيػػاف األعمػػاؿ الفنيػػة التػػي يػػأذف بيػػا المجمػػس لكػػؿ منيمػػا كلكػػف النػػاظر بعػػيف متفحصػػة 

 ليذه النتيجة يجد التزاـ الكزارة بذلؾ دكف المستكم المطمكب.

 : حيث تبيف:نة اليندسةالركائز األساسية ألخالقيات ممارسة مي

أنيـ يأخذكف بأقصى درجػات سػالمة كصػحة % يؤكدكف 86مفردة كنسبة  43أف أكثر مف ثالثة أرباع العينة بعدد  .13

 عامة الجميكر في أدائيـ لكاجباتيـ المينية اليندسية.

فػػي مجػػاؿ أنيػػـ يػػؤدكف لعمميػػـ اليندسػػي % يؤكػػدكف 84مفػػردة كنسػػبة  42أف أكثػػر مػػف ثالثػػة أربػػاع العينػػة بعػػدد  .14

 تخصصيـ كعدـ تعدييـ إلى غيره مما لـ يتخصصكف فيو.

أنيػػػػـ يصػػػػدركف الشػػػػيادات كالتقػػػػارير % يؤكػػػػدكف 92مفػػػػردة كنسػػػػبة  46أف أكثػػػػر مػػػػف ثالثػػػػة أربػػػػاع العينػػػػة بعػػػػدد  .15

 كالتصريحات كالبيانات المينية العامة بغاية الصدؽ كالمكضكعية.

أنيػـ يتصػرفكف فػي األمػكر اليندسػية مػع كػؿ % يؤكدكف 86مفردة كنسبة  43أف أكثر مف ثالثة أرباع العينة بعدد  .16

 مخدـ/ عميؿ بكؿ إخالص كتجرد دكف اعتبار لتضارب المصالح الشخصية بيف الطرفيف.
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أنيػـ يبنػكف سػمعتيـ المينيػة عمػى انجػازاتيـ % يؤكػدكف 96مفػردة كنسػبة  48أف أكثر مف ثالثة أرباع العينػة بعػدد  .17

ى كفاءتيـ كخبرتيـ الكاقعية المكتسبة دكف الدخكؿ في تنافس غير منصػؼ كغيػر شػريؼ مػع المستحقة المؤسسة عم

 اآلخريف.

التػػزاميـ بتعزيػػز القػػيـ كالمبػػادئ األساسػػية % يؤكػػدكف 92مفػػردة كنسػػبة  46أف أكثػػر مػػف ثالثػػة أربػػاع العينػػة بعػػدد  .18

ب التػي تػدعـ كتعػزز مػف مكانػة كأمانػة ألخالقيات اليندسة كترسػيخيا فػي المجتمػع كالتػزاميـ فػي تصػرفاتيـ باألسػالي

 ككرامة المينة محميان كعالميان.

حرصػػػيـ عمػػػى االسػػػتمرار عمػػػى تطػػػكير % يؤكػػػدكف 96مفػػػردة كنسػػػبة  48أف أكثػػػر مػػػف ثالثػػػة أربػػػاع العينػػػة بعػػػدد  .19

 مياراتيـ المينية طكاؿ مدة احترافيـ لممينة كالعمؿ عمى إتاحة فرص تمقييا كنقميا لمرؤكسييـ.

 : حيث تبيف:يندس بأخالقيات مينة اليندسةالتزامات الم

أف الميندس المعيف في الكزارة يمتـز بالتعاكف % يؤكدكف 98مفردة كنسبة  49أف أكثر مف ثالثة أرباع العينة بعدد  .20

 مع زمالئو بركح الزمالة مع تكفير كاجب االحتراـ كاالمتثاؿ لرؤسائو.

أف المينػدس المعػيف فػػي الػكزارة يمتػـز ببػػذؿ % يؤكػدكف 98بة مفػردة كنسػػ 49أف أكثػر مػف ثالثػة أربػػاع العينػة بعػدد  .21

فسػػاح المجػػاؿ ليػػـ لالسػػتفادة مػػف عمميػػـ فػػي الكحػػدة التنظيميػػة كتنميػػة  الرعايػػة كالتكجيػػو لمرؤكسػػيو كحفػػظ كػػرامتيـ كا 

 معمكماتيـ الفنية كتكسيع خبراتيـ.

مينػػػدس المعػػػيف فػػػي الػػػكزارة يمتػػػـز أف ال% يؤكػػػدكف 92مفػػػردة كنسػػػبة  46أف أكثػػػر مػػػف ثالثػػػة أربػػػاع العينػػػة بعػػػدد  .22

بإخضاع أعمالو عند السماح لو بمزاكلة العمؿ اليندسي االستشارم ألحكاـ المكاتب اليندسية الػكاردة بقػانكف كالئحػة 

 المجمس اليندسي السكداني.

بػالتحقؽ  أف الميندس المعيف في الكزارة يمتـز% يؤكدكف 94مفردة كنسبة  47أف أكثر مف ثالثة أرباع العينة بعدد  .23

مػػػف كثػػػائؽ المشػػػاريع التػػػي تنظميػػػا الكحػػػدة التنظيميػػػة بتكقيػػػع الميندسػػػيف المسػػػئكليف عػػػف الدراسػػػات كػػػؿ فػػػي مجػػػاؿ 

 اختصاصو، كما يشار إلى التعديالت الطارئة عمى ىذه الكثائؽ بتكقيع الميندس المسئكؿ عف ىذه التعديالت.
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أف الميندس المعيف في الكزارة يمتػـز باعتبػار يؤكدكف  %82مفردة كنسبة  41أف أكثر مف ثالثة أرباع العينة بعدد  .24

 الدراسات التي يقكـ بيا في الكحدة التنظيمية ممكان لمكزارة.

 المحور الثالث: القيمة المضافة

 :حيث تبيف جكدة الخدمات اليندسية:

افة الجيكد التي تػؤدم أف القيادة العميا بالكزارة تدعـ ك كفر % ي58مفردة كنسبة  29العينة بعدد  نصؼأف أكثر مف  .1

 إلى تحقيؽ الجكدة في الخدمات اليندسية المقدمة.

أف القيػادة العميػا بػالكزارة تشػرؾ كافػة مػديرم الكحػدات  كفر % يػ66مفردة كنسػبة  33العينة بعدد  نصؼأف أكثر مف  .2

 التنظيمية في أنشطة تحسيف جكدة خدماتيا اليندسية.

 السرعة في تقديـ الخدمة اليندسية. % يؤكدكف78نسبة ك  39بعدد  ة أرباع العينةأف أكثر مف ثالث .3

ؿٌ أف  .4  التركيز عمى تحسيف جكدة الخدمات المقدمة.% يؤكدكف 86مفردة كنسبة  43العينة بعدد  جي

القيادة العميا بالكزارة تؤكد كبشكؿ مستمر عمى تحسيف  ركف% ي64مفردة كنسبة  32العينة بعدد  نصؼأكثر مف أف  .5

 اليندسية. عممية تقديـ الخدمات

 أف أكثر مف ثالثة أرباع العينة: : حيث تبيفالتطكير اإلدارم

 .يساىـ في رفع مستكل الخبرة لمميندسيف QMSأف تطبيؽ % يؤكدكف 88مفردة كنسبة  44بعدد  .6

 .الكظيفي لمميندسيف اإلرتباطيساىـ في تنمية  QMSأف تطبيؽ % يؤكدكف 94مفردة كنسبة  47بعدد  .7

 .يساىـ في تحقيؽ المركنة الكظيفية لمميندس QMSأف تطبيؽ % يؤكدكف 88مفردة كنسبة  44بعدد  .8

 .يؤدم إلى بناء كتشكيؿ فرؽ العمؿ QMSأف تطبيؽ % يؤكدكف 88مفردة كنسبة  44بعدد  .9

 .يؤدم إلى االستفادة مف الدعـ التكنكلكجي QMSأف تطبيؽ % يؤكدكف 80مفردة كنسبة  40بعدد  .10

 :: حيث تبيفتحديات المنافسة
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أف الكزارة لدييا السرعة  كىذا يشير إلى، % ال يكافقكف38% محايدكف، كنسبة 20كافقكف، كنسبة ي% 42سبة أف ن .11

 .كالقدرة في تطكير خدماتيا اليندسية مف الفكرة كحتى الخدمة النيائية

ي تحسػيف أف القيػادة العميػا بػالكزارة تمتػـز باسػتمرار فػكف ر % يػ56مفردة كنسبة  28العينة بعدد  نصؼأف أكثر مف  .12

 .الجكدة عمى كافة المستكيات التنظيمية

( يػػػؤدم إلػػػى خفػػػض QMSأف تطبيػػػؽ )% يؤكػػػدكف 82مفػػػردة كنسػػػبة  41أف أكثػػػر مػػػف ثالثػػػة أربػػػاع العينػػػة بعػػػدد  .13

 .التكمفة كزيادة اإليرادات

المقدمة  تميز الكزارة بتنكع الخدمات اليندسية % يؤكدكف88مفردة كنسبة  44أف أكثر مف ثالثة أرباع العينة بعدد  .14

 .لممتعامميف

كاألخالقيات يساىماف فػي تحقيػؽ  QMSأف % يؤكدكف 90مفردة كنسبة  45أف أكثر مف ثالثة أرباع العينة بعدد  .15

 .قيمة مضافة مف خالؿ رضا المتعامميف

 أف أكثر مف ثالثة أرباع العينة: : حيث تبيفاألكلكيات )األسبقيات( التنافسية

 .يركز عمى تنمية القدرات اإلبداعية لمميندسيف QMSبيؽ أف تط% يؤكدكف 88كنسبة  44بعدد  .16

 التركيز عمى تنفيذ مشركعات ذات جكدة مرتفعة.% يؤكدكف 88مفردة كنسبة  44بعدد  .17

ف التركيػػػز عمػػػى تخفػػػيض التكػػػاليؼ التشػػػغيمية كاإلداريػػػة مػػػف خػػػالؿ األتمتػػػة % يؤكػػػدك 84مفػػػردة كنسػػػبة  42بعػػػدد  .18

 .كالتحسيف المستمر

 .التركيز عمى تسميـ المشركع بالكقت المحدد % يؤكدكف88ة كنسبمفردة  44بعدد  .19

السػػرعة كالقػػدرة فػػي تطػػكير تصػػاميـ كمخططػػات المشػػركع مػػف الفكػػرة كحتػػى % يؤكػػدكف 90مفػػردة كنسػػبة  45بعػػدد  .20

 .التسميـ النيائي

 :الثالثة المعياري العاـ لمتغيرات الدراسةاإلنحراؼ المتوسط الحسابي العاـ و 
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 ثالثةالدراسة ال تغيراتت الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوي األىمية لمالمتوسطا :(3جدوؿ )

المتكسط  المحكر بيافال المتغير
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعيارم

 Tقيمة 
 Tداللة 

اإلحصا
 ئية

مستكل 
 األىمية

 الترتيب

 المستقؿ

 التكجو بالجكدة

 األكؿ

 1 مرتفع 0.000 5.751 0.947 3.77
 2 مرتفع 0.000 5.313 0.832 3.63 التخطيط لمجكدة
 3 مرتفع 0.000 4.121 1.039 3.61 مبادئ نظاـ الجكدة

 3 رتفعم 0.000 5.220 0.903 3.67 اإلستراتيجية

 الميعدّْؿ

قكاعد السمكؾ 
 الميني

 الثاني

4.26 0.599 14.82
3 

 3 مرتفع 0.000

مجاالت السمكؾ 
 الميني

4.26 0.539 16.52
4 

 3 مرتفع 0.000

 5 مرتفع 0.000 4.208 1.118 3.67 قكاعد حماية المينة

 0.611 4.37 الركائز األساسية
15.91
0 0.000 

 مرتفع
2 

 0.569 4.41 التزامات الميندس
17.54
2 0.000 

 مرتفع
1 

 0.527 4.23 أخالقيات المينة
16.45
2 0.000 

 مرتفع
1 

 التابع

جكدة الخدمات 
 اليندسية

 الثالث

 3 مرتفع 0.000 7.264 0.903 3.93

 التطكير التنظيمي
4.28 0.681 13.33

1 
 1 مرتفع 0.000

 4 مرتفع 0.000 8.382 0.736 3.90 تحديات المنافسة
 2 مرتفع 0.000 9.397 0.915 4.22 األكلكيات التنافسية

 0.739 4.08 القيمة المضافة
10.36
 2 مرتفع 0.000 6

 ـ، دنقال2022الدراسة الميدانية، ات إعداد الباحثاف مف بيانالمصدر: 
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أخالقيػػػات مينػػػة ، ككػػػاف أعالىػػػا لمتغيػػػر ثالثػػػة( المتكسػػػطات الحسػػػابية لمتغيػػػرات الدراسػػػة ال3أظيػػػر الجػػػدكؿ )

سػػػػتراتيجية، ككػػػػاف أعالىػػػػا لمتكجػػػػو اإلألبعػػػػاد ك . اإلسػػػػتراتيجية، كأدناىػػػػا لمتغيػػػػر اليندسػػػػة، يميػػػػو متغيػػػػر القيمػػػػة المضػػػػافة

بعػػاد أخالقيػػات مينػػة . كألالجػػكدةإدارة  نظػػاـ يميػػو التخطػػيط اإلسػػتراتيجي لمجػػكدة، كأدناىػػا لمبػػادئ اإلسػػتراتيجي بػػالجكدة، 

لتزامػػات المينػػدس، يميػػو الركػػائز األساسػػية ألخالقيػػات مينػػة اليندسػػة، يمييػػا قكاعػػد كمجػػاالت ، ككػػاف أعالىػػا الاليندسػػة

، ككاف أعالىػا لمتطػكير التنظيمػي، يميػو األكلكيػات لمضافةالقيمة امينة. كألبعاد حماية ال، كأدناىا لقكاعد السمكؾ الميني

حسيف كعبد ( ك)ـ2021عبد الحميد، . كاتسقت مع )لتحديات المنافسة التنافسية، يمييا جكدة الخدمات اليندسية، كأدناىا

 (.ـ2015أبك الكاس، ( ك)ـ2020، الحميد

 اختبار الفرضيات:

 يف اإلستراتيجية والقيمة المضافة في الوزارة:الفرضية األولى: توجد عالقة دالة إحصائيًا ب

 -:كما يميك  ،Personاختبار معامؿ ارتباط بيرسكف  الختبار ىذه الفرضية، تـ استخداـ

)اإلستراتيجية( وأبعاد )القيمة المضافة(  أبعاد بيف Correlation Matrix اإلرتباطمصفوفة معامالت  :(4جدوؿ )

(N=50) 

 جكدة الخدمة المتغير
ير التطك 

 اإلدارم
تحديات 
 المنافسة

األكلكيات 
 التنافسية

القيمة 
 المضافة

 **0.699 **0.384 **0.812 **0.463 **0.864 التكجو بالجكدة
التخطيط 
 **0.826 **0.581 **0.913 **0.594 **0.896 لمجكدة

 **0.827 **0.583 **0.927 **0.533 **0.930 مبادئ النظاـ
 **0.815 **0.536 **0.919 **0.549 **0.934 اإلستراتيجية

 ـ، دنقال2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات المصدر:  

التخطػيط  ،بػالجكدة سػتراتيجياإل لتكجػو)ا اإلسػتراتيجية بأبعادىػابػيف  اإلرتبػاط( معػامالت 4كضح الجػدكؿ رقػـ )أ

جػكدة الخػدمات ) ابأبعادىػ القيمػة المضػافةك  ((ISO 9001: 2015الجػكدة )إدارة  نظػاـ مبػادئ ك  اإلسػتراتيجي لمجػكدة،
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( عالقػػة 20كزارة، حيػػث اتضػػح كجػػكد )الػػ( فػػي كاألكلكيػػات التنافسػػية تحػػديات المنافسػػة،، التطػػكير التنظيمػػي، اليندسػػية

دة كجػك  اإلسػتراتيجية الكميػة ية كانت بػيفاإلرتباطالقيـ  ىارتباطيو دالة معنكيان تفاكتت في شدة ارتباطيا، فقد تبيف أف أعم

القػػيـ أقػػؿ فأقػػؿ. فيمػػا كانػػت  (α ≤ 0.01)( كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتكل معنكيػػة 0.934بقيمػػة بمغػػت ) الخػػدمات اليندسػػية

( كىي دالػة عنػد مسػتكل احتمػالي 0.384بقيمة بمغت ) األكلكيات التنافسيةك  تكجو اإلستراتيجي بالجكدةية بيف الاإلرتباط

(α ≤ 0.01) جماالن، كباالسػتناد إلػى الن تػائج المعركضػة يظيػر أف المتغيػرات المبحكثػة تتػرابط بعالقػات معنكيػة فأقؿ، كا 

ممػػا يؤشػػر أف الزيػػادة أك النقصػػاف فػػي أحػػدىما سينسػػحب بالنتيجػػة زيػػادة أك نقصػػاف عمػػى المتغيػػرات األخػػرل. كىػػذا يػػدؿ 

التخطػػػيط  ،كدةبػػػالج سػػػتراتيجياإل لتكجػػػو)ا اإلسػػػتراتيجية بأبعادىػػػاإحصػػػائية بػػػيف  ذات داللػػػةعمػػػى كجػػػكد عالقػػػة ارتبػػػاط 

تحػديات ، التطػكير التنظيمػي، جػكدة الخػدمات اليندسػية) ابأبعادىػ القيمة المضافة( ك النظاـمبادئ ك  اإلستراتيجي لمجكدة،

ممػا يقتضػي قبػكؿ الفرضػية األكلػى التػي . (α ≤ 0.01)كزارة عند مستكل معنكيػة ال( في كاألكلكيات التنافسية المنافسة،

ذا يتفػؽ مػع مػا تكصػؿ إليػو . كىػصػائيان بػيف اإلسػتراتيجية كالقيمػة المضػافة فػي الػكزارة(نصت عمػى )تكجػد عالقػة دالػة إح

 لتكجػػواتطبيػػؽ اإلسػػتراتيجية بأبعادىػػا الثالثػػة ) أف يعػػكد ذلػػؾ إلػػىك (. ـ2011أحمػػد، ك) (ـ2020، )حسػػيف كعبػػد الحميػػد

دكات نجػػاح الػػكزارات الحككميػػة فػػي النظػػاـ( تعتبػػر مػػف أمبػػادئ ك  التخطػػيط اإلسػػتراتيجي لمجػػكدة، ،بػػالجكدة سػػتراتيجياإل

( ISO 9001: 2015الجػكدة )إدارة  الكبيػر مػف قيػادة الػكزارة بنظػاـ  اإلىتمػاـكىػك مػا يعكػس  تحقيػؽ القيمػة المضػافة.

 ،كمبادئػو كالتأكيػد عمػى تطبيقػو لمػا لػو مػف أىميػة مػف الناحيػة العمميػة كالعمميػة كذلػؾ مػف خػالؿ تقميػؿ األخطػاء كالعيػػكب

المقدمػػة لممتعػػامميف، كالتطػػكير  كتحسػػيف جػػكدة الخػػدمات اليندسػػية اإلدارات العامػػة اليندسػػية فػػي مػػكاردكتخفػػيض اليػػدر 

 التنظيمي، كالقدرة عمى مكاجية تحديات المنافسة، كامتالؾ األكلكيات التنافسية.

مػة المضػافة فػي عمػى القي أخالقيػات مينػة اليندسػةيوجػد أثػر مشػترؾ داؿ إحصػائيًا لإلسػتراتيجية و  الفرضية الثانية:

 الوزارة:

 -(، ككما يمي:Canonical Analysisالختبار ىذه الفرضية، تـ استخداـ اختبار )
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عمى القيمة المضافة  أخالقيات مينة اليندسةالتشابكي لمتأثير المشترؾ لإلستراتيجية و  اإلرتباطتحميؿ  :(5جدوؿ )

 في الوزارة

المتغيرات المستقمة 
 كالميعدّْلة الفرعية

تحميؿ  معدالت
(Canonical) 

البناء 
 العاممي

المتغير 
 التابع

 اإلرتباطمعامؿ 
(R Canonical) 

 معامؿ التحديد
(R2 

Canonical) 
 0.699 0.752 التكجو بالجكدة

القيمة 
 المضافة

0.930 0.865 
 32.926 (F) 0.826 0.888 التخطيط لمجكدة
 Sig* 0.000 0.827 0.889 مبادئ النظاـ
نسبة التبايف المفسر مف  0.498 0.535 قكاعد السمكؾ

المتغيرات المستقمة 
 كالميعدّْلة 

86.5% 
 0.756 0.813 مجاالت السمكؾ

 0.431 0.463 ؽ. حماية المينة
نسبة التبايف غير 

 المعمكمة
13.5% 

نسبة التبايف المفسر مف  0.659 0.709 الركائز األساسية
 المتغير التابع

45.1% 
 0.556 0.589 التزامات الميندس

 ـ، دنقال2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات المصدر: 

التخطػيط  ،بػالجكدة سػتراتيجياإل لتكجػوا) لإلسػتراتيجية ( كجػكد أثػر مشػترؾ داؿ إحصػائيان 5أكضح الجػدكؿ رقػـ )

، قكاعػد مجػاالت السػمكؾ المينػي ،نػيقكاعد السمكؾ المي( كأخالقيات مينة اليندسة )النظاـمبادئ ك  اإلستراتيجي لمجكدة،

عمػى  (، الركائز األساسية ألخالقيات ممارسة مينة اليندسة، كالتزامػات المينػدس بأخالقيػات مينػة اليندسػةمينةحماية ال

%( مف التبايف الحاصؿ عمػى 86.5القيمة المضافة. إذ تبيف أف أبعاد المتغيرات المستقمة كالميعدّْلة قد فسرت ما نسبتو )

ة المضػػػافة. كمػػػا تبػػػيف أف نسػػػبة التبػػػايف المفسػػػرة مػػػف المتغيػػػر التػػػابع تجػػػاه العالقػػػة المشػػػتركة بػػػيف أبعػػػاد المتغيػػػرات القيمػػ

%(. كىػػػك مػػػا يؤشػػػر العالقػػػة التشػػػابكية بػػػيف أبعػػػاد المتغيػػػرات المسػػػتقمة كالميعدّْلػػػة. كقػػػد 45.1المسػػػتقمة كالميعدّْلػػػة بمغػػػت )

( كحػػد أعمػػى، كىػػذا يؤشػػر كجػػكد 0.889( كحػػد أدنػػى ك)0.463بػػيف )التشػػابكي مػػا  اإلرتبػػاطتراكحػػت معػػدالت تحميػػؿ 

التشػابكي المتبػادؿ )البنػاء  اإلرتبػاطعالقة معنكية بيف المتغيػرات المسػتقمة كالميعدّْلػة كالمتغيػر التػابع. كمػا بمغػت معػدالت 
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د المتغيػػرات ( كحػػد أعمػػى، كىػػك مػػا يعكػػس عالقػػة كػػؿ بيعػػد مػػف أبعػػا0.827( كحػػد أدنػػى ك)0.431العػػاممي( مػػا بػػيف )

(. كمػا بمػ  R Canonical( )0.930التشػابكي ) اإلرتبػاطالمسػتقمة كالميعدّْلػة فػي جػذر المتغيػر التػابع. كقػد بمػ  معامػؿ 

( مػػف التغيػػرات فػػي مقػػدار 0.865( كىػػذا يعنػػي أف مػػا قيمتػػو )R2 Canonical( )0.865معامػػؿ التحديػػد التشػػابكي )

ي مسػتكل العالقػة التشػابكية بػيف أبعػاد المتغيػرات المسػتقمة كالميعدّْلػة. كتبػيف القيمة المضػافة المتحققػة نػاتج عػف التغيػر فػ

النتػػائج أيضػػان أف ىنػػاؾ نسػػبة مػػف التبػػايف غيػػر معمكمػػة إلػػى جانػػب أبعػػاد المتغيػػرات المسػػتقمة كالميعدّْلػػة مػػف أجػػؿ التنبػػؤ 

 اإلرتبػػػاط. كبينػػػت نتػػػائج التحميػػػؿ %( تقريبػػػان 13.5بمقػػػدار القيمػػػة المضػػػافة، حيػػػث تقػػػدر نسػػػبة التبػػػايف غيػػػر المعمكمػػػة )

 ان (. كىػػذا يؤكػػد أف ىنػػاؾ أثػػر α ≤ 0.05( كىػػي دالػػة عنػػد مسػػتكل معنكيػػة )32.926( بمغػػت )Fالتشػػابكي أف قيمػػة )

عمػى القيمػة المضػافة. ممػا يقتضػي  كأخالقيػات مينػة اليندسػة بأبعادىػا اإلستراتيجية بأبعادىاعمى  إحصائيان  مشتركان داالن 

عمػى  أخالقيػات مينػة اليندسػةإحصائيان لإلستراتيجية ك  داالن  ان مشترك ان يكجد أثر أنو نية كالتي نصت عمى قبكؿ الفرضية الثا

إسػتراتيجية بنػػاء نظػػاـ  أف يعػػكد ذلػؾ إلػػىك (. ـ2011أحمػد، ( ك)ـ2022، ذا يتفػػؽ مػع )عبػػد الحميػػدكىػ القيمػة المضػػافة.

 أدكات نجاح الكزارة لتحقيؽ القيمة المضافة.يعتبر مف  بأخالقيات مينة اليندسة اإللتزاـالجكدة ك دارة  إل

الختبػار ىػذه  الفرضية الثالثة: ُتعدِّؿ أخالقيات مينة اليندسة العالقة بػيف اإلسػتراتيجية والقيمػة المضػافة فػي الػوزارة:

 (، ككما يمي:Stepwiseالمتدرج ) المتعدد اإلنحدار الفرضية، تـ استخداـ

 متدرج لبياف تعديؿ أخالقيات مينة اليندسةالمتعدد ال اإلنحدارنموذج : (6جدوؿ )

 المتغير

 التابع

 Sig*. F (F) (R2) (R) النمكذج
القيمة 

 المضافة

 0.000 94.945 0.664 0.815 اإلستراتيجية األكؿ
 0.000 53.960 0.697 0.835 أخالقيات اإلستراتيجية الثاني

 (Change Statisticsالتغيرات اإلحصائية )
R2 

Change  

F 

Change 

Sig*.F 

Ch. 

DF1 DF2 B T Sig*. 

T 0.664 94.945 0.000 1 48 0.666 9.744 0.000 

0.032 5.021 0.030 1 47 0.510 5.330 0.000 
0.368 2.241 0.030 

 ـ، دنقال2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات المصدر: 
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القيمة المضافة، إذ ب كذج األكؿ ييبيّْف عالقة اإلستراتيجيةكجكد نمكذجيف لمتأثير، النم (6)الجدكؿ  اتضح مف

( Fيتضح أنو يتمتع بالصالحية في اختبار العالقة التأثيرية بيف المتغيريف المستقؿ كالتابع، حيث بمغت قيمة )

(؛ المضافةالقيمة ( مما يعني أف النمكذج األكؿ صالح لمتنبؤ بقيـ المتغير التابع )0.000( بمستكل معنكية )94.945)

%( مف 66.4تفسر ما مقداره ) اإلستراتيجية ( كىذا يعني أف0.664( بم  )R2كيتضح أيضان أف معامؿ التحديد )

( تعكد إلى متغيرات أخرل %33.6القيمة المضافة المتحققة كىي قكة تفسيرية جيدة، كأف نسبة )عمى  التبايف الحاصؿ

 .لـ تكف مكضع الدراسة أحدىا المتغير العشكائي

إذ يتضح أف القيمة المضافة، عمى  أخالقيات مينة اليندسةك  أما النمكذج الثاني فييبيّْف دكر كؿ مف اإلستراتيجية

القيمػة عمػى  بػآفو كاحػد أخالقيات مينة اليندسػةىذا النمكذج يتمتع بالصالحية في اختبار العالقة التأثيرية لإلستراتيجية ك 

( ممػػا يعنػػي أف ىػػذا النمػػكذج صػػالح لمتنبػػؤ بقػػيـ 0.000تكل معنكيػػة )( بمسػػF( )53.96، حيػػث بمغػػت قيمػػة )المضػػافة

 اإلسػػتراتيجية( كىػػذا يعنػػي أف 0.697( بمػػ  )R2(؛ كيتضػػح أيضػػان أف معامػػؿ التحديػػد )القيمػػة المضػػافةالمتغيػػر التػػابع )

كىي قكة  المضافةالقيمة %( مف التبايف الحاصؿ عمى 69.7يفسراف معان ما مقداره ) بآف كاحد أخالقيات مينة اليندسةك 

. كقػػد ( تعػػكد إلػػى متغيػػرات أخػػرل لػػـ تكػػف مكضػػع الدراسػػة أحػػدىا المتغيػػر العشػػكائي%30.3تفسػػيرية جيػػدة، كأف نسػػبة )

كىػػذا يعنػػي أف  (0.03)معنكيػػة  مسػػتكلب( 0.032)( التغيػػر فػػي معامػػؿ التحديػػد( )قيمػػة R2 Change)بمغػػت قيمػػة 

، أم أنػو فػي (0.03) مسػتكل معنكيػةب( 0.697بقيمػة ) تحققػة فػي الػكزارةالم النمكذج الثاني ييحسّْػف مػف القيمػة المضػافة

القيمة المضافة فإف التأثير يزيػد ك  في العالقة بيف اإلستراتيجية )ميغيّْر( حالة دخكؿ أخالقيات مينة اليندسة متغير ميعدّْؿ

ا بمغػػػت قيمػػػة درجػػػة (، كمػػػ0.030( كبداللػػػة إحصػػػائية )5.021)( F-Change) (. كيؤكػػػد ذلػػػؾ قيمػػػة0.032بقيمػػػة )

كىػػػذا يعنػػػي أف الزيػػػادة بدرجػػػة كاحػػػدة فػػػي  خالقيػػػات مينػػػة اليندسػػػة( أل0.368)لإلسػػػتراتيجية ك( 0.510)( B)التػػػأثير 

 المتحققػة أخالقيات مينة اليندسة بػآفو كاحػدو يػؤدم إلػى زيػادة فػي القيمػة المضػافةك  اإلستراتيجيةبتطبيؽ  اإلىتماـ مستكل

( T)أخالقيػات مينػة اليندسػة عمػى التػكالي. كيؤكػد معنكيػة ىػذا التػأثير قيمػة تراتيجية ك لإلس( 0.368( ك)0.510بقيمة )

. (0.03) داللػػة معنكيػػة مسػػتكلب خالقيػػات مينػػة اليندسػػة( أل2.214)لإلسػػتراتيجية ك( 5.330المحسػػكبة كالتػػي بمغػػت )
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مضػػافة كىػػي نتيجػػة عمميػػة تسػػاىـ القيمػػة الك  اإلسػػتراتيجيةلمعالقػػة بػػيف  كىػػذا يػػدؿ عمػػى تعػػديؿ أخالقيػػات مينػػة اليندسػػة

 أخالقيات مينة اليندسػةمما يقتضي قبكؿ الفرضية الثالثة كالتي نصت عمى أنو تيعدّْؿ  بتحقيؽ جزء مف أىداؼ الدراسة.

كيعػكد  (.ـ2006صياـ كأبػك حميػد، ك) (ـ2015أبك الكاس، كىذا يتفؽ مع ) .القيمة المضافةك  اإلستراتيجيةالعالقة بيف 

أخالقيػػات مينػػة اليندسػػة مػػف شػػأنو تكليػػد تػػأثير إيجػػابي فػػي زيػػادة قػػدرة تعػػديؿ  اإلسػػتراتيجية فػػي ظػػؿيػػؽ تطب أف ذلػػؾ إلػػى

 .القيمة المضافةعمى تحقيؽ  الكزارات الحككمية اليندسية

 القيمػة المضػافة، و أخالقيػات مينػة اليندسػة، اإلسػتراتيجيةتوجد فروؽ جوىرية دالة إحصائيًا تجاه : رابعةالفرضية ال

 ممتغيرات الديموغرافية لمميندسيف بالوزارة:تعزى ل

لمعرفة  (One Way ANOVAو) (Independent- Sample T Testاختباري ) نتائج تحميؿ :(7جدوؿ )

 فروؽداللة ال

 المتغير الحكمي
 القيمة المضافة أخالقيات مينة اليندسة اإلستراتيجية

F Sig.  F Sig.  F Sig.  
 0.472 0.526 0.798 0.066 0.833 0.045 النكع
 0.090 2.535 0.584 0.544 0.184 1.745 العمر

 0.230 1.479 0.301 1.094 0.458 0.560 المؤىؿ العممي
 0.308 1.062 0025 5.325 0.114 2.598 فئة التسجيؿ

 0.496 0.926 0.028 2.546 0.054 2.199 التخصص العممي
 0.889 0.335 0.891 0.331 0.726 0.565 الدرجة الكظيفية
 0.741 0.614 0.737 0.620 0.975 0.232 مسمى الكظيفة
 0.012 4.061 0.536 0.736 0.348 1.126 الخبرة العممية
 0.000 9.558 0.270 1.347 0.018 4.404 الدكرات التدريبية

 0.477 0.891 0.002 5.058 0.029 2.965 العامة األـدارة  اإل
 ـ، دنقال2022لدراسة الميدانية، اإعداد الباحثاف مف بيانات المصدر: 

أخالقيػات مينػة فركؽ دالة إحصائيان تبعػان لفئػة التسػجيؿ كالتخصػص العممػي تجػاه كجكد ( 7اتضح مف الجدكؿ )

العامػػة األـ دارة  ، كلػػإلالقيمػػة المضػػافةك  اإلسػػتراتيجية، كلمػػدكرات التدريبيػػة تجػػاه القيمػػة المضػػافة، كلمخبػػرة تجػػاه اليندسػػة
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 (Levene is Testاختبػػػارات )كلمعرفػػػة مكاقػػػع الفػػػركؽ تػػػـ تطبيػػػؽ . أخالقيػػػات مينػػػة اليندسػػػةك  يةاإلسػػػتراتيجتجػػػاه 

 :ةكؿ التالياكما بالجد (،LSDك) (Scheffe)( كSidakك)

تجاه أخالقيات مينة  فئة التسجيؿ بالمجمسلمواقع الفروؽ تبعًا ل (Levene is Test)نتائج اختبار  :(8جدوؿ )

 اليندسة

  .F Sig المعيارماإلنحراؼ  المتكسط الحسابي كرارالت فئة التسجيؿ
 0.540 4.24 47 ميندس خريج

5.235 0.025 
 0.024 3.97 3 ميندس أخصائي
 ـ، دنقال2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات المصدر: 

الحسػػابي األعمػػى.  اسػػتنادان عمػػى نتيجػػة المتكسػػط فئػػة مينػػدس خػػريجأف الفػػركؽ لصػػالح  (8) مػػف الجػػدكؿ اتضػح

أف فئة ميندس خريج  تمتـز بأخالقيات مينة اليندسة بدرجػة أفضػؿ مػف فئػة األخصػائييف  كلعؿ تفسير ىذه النتيجة يبيف

 باألخالقيات الحميدة. اإللتزاـكذلؾ ألنيـ في طكر بناء السمعة المينية مف خالؿ 

تجاه أخالقيات مينة  تخصص العمميال( لمواقع الفروؽ تبعًا لمتغير Sidakنتائج اختبار ) :(9جدوؿ )

 اليندسة

 كيميائية كيرباء المتكسط الحسابي التكرار التخصص العممي في اليندسة
 (*)0.925- - 4.59 12 كيرباء
 - (*)0.925 3.67 4 كيميائية

 ـ، دنقال2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات المصدر: 

بػػيف التخصصػػيف العمميػػيف )ىندسػػػة أخالقيػػات مينػػة اليندسػػة تجػػاه  الفػػركؽأف مكاقػػع  (9) مػػف الجػػدكؿ اتضػػح

اسػػتنادان عمػػى نتيجػػة المتكسػػط  تخصػػص العممػػي )ىندسػػة كيربػػاء(ككانػػت الفػػركؽ لصػػالح ال كيربػػاء، كىندسػػة كيميائيػػة(

ينػة اليندسػة بدرجػة أف الميندسيف الكيربائييف لػدييـ التػزاـ بأخالقيػات م الحسابي األعمى. كلعؿ تفسير ىذه النتيجة يبيف

 أكبر مف نظرائيـ الكيميائييف.
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 تجاه القيمة المضافة خبرة العممية( لمواقع الفروؽ تبعًا لمتغير الScheffeنتائج اختبار ) :(10جدوؿ )

 المتكسط الحسابي التكرار فئة الخبرة العممية
 10مف أقؿ 

 سنة 15 – 10 سنكات

 (*)0.605 - 3.84 27 سنكات 10مف أقؿ 
 - (*)0.605- 4.44 19 سنة 15 – 10
 ـ، دنقال2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات المصدر: 

 – 10سػنكات( ك) 10مف أقؿ بيف الفئتيف )) (القيمة المضافةتجاه ) أف مكاقع الفركؽ (10) مف الجدكؿ اتضح

دان عمػى نتيجػة المتكسػط الحسػابي األعمػى. اسػتنا سػنة( 15 – 10فئة الخبػرة العمميػة )ككانت الفركؽ لصالح  سنة(( 15

سنة( يحققكف قيمة  15 – 10أف الميندسيف الذيف تتراكح خبرتيـ العممية بالكزارة ما بيف ) كلعؿ تفسير ىذه النتيجة يبيف

سػنكات كذلػؾ مػف خػالؿ تكظيػؼ  10مػف قػؿ مضافة ألعماؿ الكزارة بدرجة أفضؿ مف نظرائيـ في فئة الخبرة العمميػة األ

 يـ كخبراتيـ التي تشكمت عمى مر السنيف لصالح الكزارة.قدرات

 تجاه اإلستراتيجية دورات التدريبية( لمواقع الفروؽ تبعًا لمتغير الScheffeنتائج اختبار ) :(11جدوؿ )

 داخمية كخارجية داخمية المتكسط الحسابي التكرار الدكرة التدريبية
 (*)0.771 - 3.13 12 داخمية

 - (*)0.771- 3.90 35 داخمية كخارجية
 ـ، دنقال2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات المصدر: 

بػػػيف الػػػدكرات التدريبيػػػة )الداخميػػػة كالداخميػػػة  (اإلسػػػتراتيجيةتجػػػاه ) أف مكاقػػػع الفػػػركؽ (11) مػػػف الجػػػدكؿ اتضػػػح

ان عمػى نتيجػة المتكسػط الحسػابي األعمػى. اسػتناد دكرات التدريبيػة الداخميػة كالخارجيػةككانت الفركؽ لصالح الػ كالخارجية(

أف الميندسيف الذيف تمقكا تدريبان داخميان كخارجيان لدييـ معرفة أفضؿ بإستراتيجية بناء نظاـ  كلعؿ تفسير ىذه النتيجة يبيف

دارة  إمقارنة بمف تدربكا داخميان فقط كانعكس ذلؾ عمى تطبيؽ نظاـ  2015: 9001الجكدة كفؽ متطمبات اآليزك دارة  إل

 الجكدة بالكزارة.
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 تجاه القيمة المضافة دورات التدريبية( لمواقع الفروؽ تبعًا لمتغير الScheffeنتائج اختبار ) :(12جدوؿ )

 داخمية كخارجية داخمية المتكسط الحسابي التكرار الدكرة التدريبية
 (*)0.918 - 3.38 12 داخمية

 - (*)0.918- 4.30 35 داخمية كخارجية
 ـ، دنقال2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات : المصدر

بػػػيف الػػػدكرات التدريبيػػػة )الداخميػػػة كالداخميػػػة القيمػػػة المضػػػافة تجػػػاه  أف مكاقػػػع الفػػػركؽ (12) مػػػف الجػػػدكؿ اتضػػػح

بي األعمػى. اسػتنادان عمػى نتيجػة المتكسػط الحسػا دكرات التدريبيػة الداخميػة كالخارجيػةككانت الفركؽ لصالح الػ كالخارجية(

أف الميندسػػيف الػػذيف تمقػػكا تػػدريبان داخميػػان كخارجيػػان يحققػػكف قيمػػة مضػػافة ألعمػػاؿ الػػكزارة  كلعػػؿ تفسػػير ىػػذه النتيجػػة يبػػيف

 بدرجة أفضؿ مف نظرائيـ الذيف تدربكا داخميان فقط كانعكس ذلؾ عمى األداء العاـ لمكزارة.

تجاه  العامة اليندسية األـدارة  إللمتغير ا( لمواقع الفروؽ تبعًا LSDنتائج اختبار ) :(13جدوؿ )

 اإلستراتيجية

العامة دارة  اإل
 اليندسية

 التكرار
المتكسط 
 الحسابي

 التخطيط الطرؽ الطاقة األشغاؿ

 - 3.93 20 األشغاؿ كالمباني
-

0.657(*) 
0.049 

-
1.381(*) 

 0.724- (*)0.705 - (*)0.657 3.27 14 الطاقة كالتعديف

- 0.049- 3.98 10 الطرؽ كالجسكر
0.705(*) 

- -
1.430(*) 

 - (*)1.430 0.724 (*)1.381 2.55 3 التخطيط العمراني
 ـ، دنقال2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات المصدر: 

بػػػػيف اإلدارات العامػػػة اليندسػػػػية ))األشػػػػغاؿ  (اإلسػػػػتراتيجيةتجػػػاه ) أف مكاقػػػػع الفػػػػركؽ (13) مػػػػف الجػػػدكؿ اتضػػػح

دارات العامػػػػة ككانػػػػت الفػػػػركؽ لصػػػػالح اإل )األشػػػػغاؿ كالتخطػػػػيط(، )الطاقػػػػة كالطػػػػرؽ(، ك)الطػػػػرؽ كالتخطػػػػيط(( كالطاقػػػػة(،

أف  اسػػتنادان عمػػى نتيجػػة المتكسػط الحسػػابي األعمػػى. كلعػػؿ تفسػػير ىػػذه النتيجػػة يبػػيف لألشػغاؿ كالمبػػاني كالطػػرؽ كالجسػػكر
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: 9001الجكدة اآليزك إدارة  ثر تقبالن لتبني تطبيؽ نظاـ اإلدارتيف العامتيف لألشغاؿ كالمباني كالطرؽ كالجسكر ىي األك

 مقارنة بباقي اإلدارات العامة اليندسية برئاسة الكزارة. 2015

تجاه أخالقيات مينة  العامة اليندسية األـدارة  إل( لمواقع الفروؽ تبعًا لScheffeنتائج اختبار ) :(14جدوؿ )

 اليندسة

 الطاقة كالتعديف األشغاؿ كالمباني المتكسط الحسابي التكرار العامة اليندسيةدارة  اإل
 (*)0.608- - 4.50 20 األشغاؿ كالمباني
 - (*)0.608 3.89 14 الطاقة كالتعديف

 ـ، دنقال2022الدراسة الميدانية، إعداد الباحثاف مف بيانات المصدر: 

اإلدارتػػيف العػػامتيف اليندسػػيتيف  بػػيفأخالقيػػات مينػػة اليندسػػة تجػػاه  أف مكاقػػع الفػػركؽ (14) مػػف الجػػدكؿ اتضػػح

اسػػػتنادان عمػػػى نتيجػػػة  العامػػػة لألشػػػغاؿ كالمبػػػانيدارة  ككانػػػت الفػػػركؽ لصػػػالح اإل )األشػػػغاؿ كالمبػػػاني، كالطاقػػػة كالتعػػػديف(

العامػػػة دارة  اإلفػػػي  بأخالقيػػػات مينػػػة اليندسػػػة اإللتػػػزاـ أف المتكسػػػط الحسػػػابي األعمػػػى. كلعػػػؿ تفسػػػير ىػػػذه النتيجػػػة يبػػػيف

 بالكزارة. المبحكثةاإلدارات العامة اليندسية األفضؿ بيف  كى مبانيلألشغاؿ كال

 خاتمة:

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصػي كاقػع الػدكر الميعػدّْؿ ألخالقيػات مينػة اليندسػة لمعالقػة بػيف إسػتراتيجية بنػاء نظػاـ 

ارة البنػػػى التحتيػػػة كالقيمػػػة المضػػػافة مػػػف كجيػػػة نظػػػر ميندسػػػي كز  2015: 9001الجػػػكدة كفػػػؽ متطمبػػػات اآليػػػزك دارة  إل

 كالمقترحات التالية:النتائج كالتكصيات  كالتنمية العمرانية بالكالية الشمالية. كتكصمت إلى

 النتائج:

(، كجػػاء ترتيبيػػا عمػػى النحػػك التػػالي؛ التكجػػػو 3.67فػػي الػػكزارة كانػػت مرتفعػػػة ) اإلسػػتراتيجيةإف نتػػائج مؤشػػرات  .1

 (.3.61(، كأدناىا لمبادئ نظاـ الجكدة )3.63يميو التخطيط لمجكدة ) ،(3.77بالجكدة أكالن )

بمتكسػػػط حسػػػابي عػػػاـ ، بأخالقيػػػات مينػػػة اليندسػػػة فػػػي الػػػكزارة أنيػػػا كانػػػت مرتفعػػػة اإللتػػػزاـأبػػػاف تحميػػػؿ درجػػػة  .2

 (، كما أكد ذلؾ؛ المستكل المرتفع لجميع أبعادىا المعتمدة في الدراسة الميدانية.4.23)
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أخالقيػػػات مينػػػة ب اإللتػػػزاـالجػػػكدة ك إدارة  زارة نتيجػػػة تطبيػػػؽ نظػػػاـ المتحققػػػة فػػػي الػػػك  القيمػػػة المضػػػافةإف مقػػػدار  .3

 ، كما أكد ذلؾ؛ المستكل المرتفع لجميع أبعادىا المعتمدة في الدراسة الميدانية.(4.08)ىك  اليندسة

 أخالقيات مينػػة اليندسػػة مػػف شػػأنو تكليػػد تػػأثيربػػػ اإللتػػزاـ فػػي ظػػؿ الجػػكدةإدارة  تطبيػػؽ نظػػاـ ب اإلىتمػػاـف زيػػادة إ .4

 عمى تحقيؽ القيمة المضافة ألعماليا كخدماتيا االستشارية المقدمة. كزارةإيجابي في زيادة قدرة ال

الجػػكدة كفػػؽ متطمبػػات دارة  %( دالػػة إحصػػائيان بػػيف إسػػتراتيجية بنػػاء نظػػاـ إل81.5اتضػػح كجػػكد عالقػػة طرديػػة ) .5

 كالقيمة المضافة المتحققة في الكزارة. 2015: 9001اآليزك 

التخطػػػػيط اإلسػػػػتراتيجي  ،بػػػػالجكدة سػػػػتراتيجياإل لتكجػػػػوا) لإلسػػػػتراتيجية ر مشػػػػترؾ داؿ إحصػػػػائيان كجػػػػكد أثػػػػتحقػػػػؽ  .6

مجػػػػاالت السػػػػمكؾ  ،قكاعػػػػد السػػػػمكؾ المينػػػػي) أخالقيػػػػات مينػػػػة اليندسػػػػة( ك الجػػػػكدةإدارة  نظػػػػاـ مبػػػػادئ ك  لمجػػػػكدة،

القيمػػة عمػػى  (المينػػدس ، الركػػائز األساسػػية ألخالقيػػات ممارسػػة المينػػة، كالتزامػػاتمينػػةحمايػػة ال، قكاعػػد المينػػي

 (.0.865) معامؿ تحديد تشابكيب المتحققة في الكزارة، المضافة

 اإللتػػػزاـ( دكران ميمػػػان فػػي تعزيػػػز ISO 9001: 2015يػػؤدم تطبيػػػؽ متطمبػػات المكاصػػػفة القياسػػية الدكليػػػة ) .7

 .القيمة المضافةبأخالقيات مينة اليندسة، كينعكس ذلؾ عمى مستكيات تحقيؽ 

: 9001الجػكدة كفػؽ متطمبػات اآليػزك دارة  العالقػة بػيف إسػتراتيجية بنػاء نظػاـ إل مينػة اليندسػة أخالقياتتيعدّْؿ  .8

 (.0.032كالقيمة المضافة المتحققة لمكزارة، بقيمة تغير في معامؿ التحديد ) 2015

عمػػى قػػكة إف دخػكؿ أخالقيػػات مينػػة اليندسػػة كمتغيػػر ميعػػدّْؿ فػػي العالقػة بػػيف اإلسػػتراتيجية كالقيمػػة المضػػافة أثػػر  .9

(، 0.664العالقة بينيما بالزيادة، حيث اتضح أف قيمة معامؿ التحديد بيف اإلستراتيجية كالقيمة المضػافة ىػي )

 (0.697كعند دخكؿ المتغير الميعدنؿ ارتفعت ىذه القيمة إلى )

 ،أخالقيػات مينػة اليندسػةفركؽ دالة إحصائيان تبعان لفئة التسجيؿ كالتخصص العممي تجاه كجكد اتضح  .10

العامػة األـ تجػاه دارة  ، كلػإلالقيمة المضافةك  اإلستراتيجية، كلمدكرات التدريبية تجاه القيمة المضافةكلمخبرة تجاه 

 .أخالقيات مينة اليندسةك  اإلستراتيجية
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 التوصيات:

دارة  أف تكفر كتخصػص القيػادة العميػا ك  .1 كاصػفة الحسػابات بػالكزارة المػكارد الماليػة الالزمػة السػتخداـ كتطبيػؽ الما 

 ( في اإلدارات العامة اليندسية الرئاسية.ISO 9001: 2015الجكدة )إدارة  القياسية لنظاـ 

( ككنو ييمكف ISO 9001: 2015الجكدة )إدارة  ضركرة اىتماـ مديرم اإلدارات العامة اليندسية بتطبيؽ نظاـ  .2

دمات المقدمػػة كتحقيػػؽ مسػػتكيات المخػػاطر كأنظمػػة الرقابػػة فييػػا، كتحسػػيف الخػػإدارة  تمػػؾ اإلدارات مػػف تطػػكير 

 عالية مف القيمة المضافة.

أف تقػػـك إدارتػػي التػػدريب كالجػػكدة كالتطػػكير اإلدارم بتكعيػػة القيػػادة كالميندسػػيف بػػأثر التكجػػو بػػالجكدة كالتخطػػيط  .3

( كمبادئيػػػا، ISO 9001: 2015الجػػػكدة )إدارة  اإلسػػػتراتيجي لمجػػػكدة كتطبيػػػؽ متطمبػػػات مكاصػػػفة نظػػػاـ 

 ينة في تحقيؽ القيمة المضافة لمكزارة.كأخالقيات الم

أف تمتـز الكزارة بقكاعد كآداب مينة اليندسة الكاردة بقػانكف كالئحػة المجمػس اليندسػي السػكداني كالتػي مػف شػأنيا  .4

 تعزيز قيـ الخدمة المدنية، كاالرتقاء بمستكم الجكدة، كتطكير األداء، كخدمة المكاطنيف.

ة بالكزارة كثيران مف المفاىيـ التي تعكػس أخالقيػات مينػة اليندسػة، بمػا يػنعكس أف تتبني اإلدارات العامة اليندسي .5

الػػكظيفي عنػػد ميندسػػييا، مػػف خػػالؿ نشػػر  اإلرتبػػاطعنيػػا كسػػمكؾ فػػي التعػػرؼ عمػػى درجػػات الػػكالء التنظيمػػي ك 

 مفاىيـ الشفافية كالعدؿ كالنزاىة كالحؽ كربطو بالكاجب تجاه تنفيذ مياـ الكظيفة اليندسية.

بػامتالؾ األسػبقيات  اإلىتمػاـلمكزارة يجب عمى مػديرم اإلدارات العامػة اليندسػية  القيمة المضافةتحقيؽ لضماف  .6

لتطػكير  2015: 9001الجػكدة كفػؽ متطمبػات اآليػزك دارة  التنافسية لالستفادة مف انعكاساتيا في بنػاء نظػاـ إل

 تي تكاجييا.اإلستراتيجية التنافسية كتحقيؽ التكامؿ مع التحديات التنافسية ال
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 قائمة المراجع:

 أواًل: المراجع العربية

 الكتب:

الجػػكدة الشػػاممة: مفػػاىيـ كتطبيقػػات، دار كائػػؿ لمنشػػر كالتكزيػػع، عمػػاف، إدارة  ـ، 2004جػػكدة، محفػػكظ أحمػػد،  .1

 .األردف

ـ، أخالقيػػػػات مينػػػػة اليندسػػػػة، المجمػػػػس اليندسػػػػي السػػػػكداني، الخرطػػػػكـ، 2015عبػػػػد الػػػػرحيـ، يكسػػػػؼ حسػػػػف،  .2

 .فالسكدا

 .الجكدة مدخؿ النظاـ المتكامؿ، دار المعارؼ، القاىرة، مصرإدارة  ـ، 1995ماضي، محمد تكفيؽ،  .3

 الرسائؿ الجامعية:

ـ، أخالقيػػات المينػػة كدكرىػػا فػػي األداء الػػكظيفي لمعػػامميف فػػي 2015أبػػك الكػػاس، المعتصػػـ بػػا ىػػاني عمػػى،  .4

دارة  أكاديميػػػة اإل نشػػػكرة، جامعػػػة األقصػػػى،المنظمػػػات غيػػػر الحككميػػػة بقطػػػاع غػػػزة، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر م

 .كالسياسة لمدراسات العميا

إدارة  لمجػكدة عمػى تحسػيف  Deming’sـ، أثػر اسػتخداـ أنمػكذج 2011أحمد، ياسميف إبراىيـ مصػطفي أحمػد،  .5

 .الصيانة، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الشرؽ األكسط، األردف

المػكارد البشػرية فػي تحسػيف األداء البشػرم بالمؤسسػة االقتصػادية،  ـ، أىميػة إعػادة ىندسػة2015خاف، أحػالـ،  .6

محمػػد خيضػػر، بسػػكرة، رسػػالة دكتػػكراه غيػػر منشػػكرة، جامعػػة دراسػػة اسػػتطالعية آلراء مسػػئكلي المػػكارد البشػػرية، 

 جزائر.ال

لمصػارؼ عمػى الميػزة التنافسػية با اإلبتكػارـ، أثػر بيئػة العمػؿ ك 2018عبد الحميد، محمكد عبد المعطػي ىاشػـ،  .7

 سكداف.، الدنقال، جامعة رسالة دكتكراه غير منشكرة العاممة بالكالية الشمالية،
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ـ، الجػػكدة المدركػػة لخػػدمات المكاقػػع االلكتركنيػػة كأثرىػػا فػػي تحقيػػؽ القيمػػة المضػػافة 2012عبػػده، ماجػػدة عػػزت،  .8

 ط، األردف.مف كجية نظر طمبة الجامعات الخاصة، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الشرؽ األكس

 الدوريات والبحوث:

ـ، اختبػار الػدكر الكسػيط 2020 (،1) محمكد عبد المعطػي ىاشػـ،ك حسيف، أسامة معاكية بخيت، عبد الحميد،  .9

لألسػػبقيات التنافسػػية فػػي العالقػػة بػػيف تحػػديات المنافسػػة كالتفػػكؽ التنافسػػي فػػي الجيػػاز المصػػرفي بمحميػػة دنقػػال 

 (.4(، العدد )4المجمد )تصاد الماؿ كاألعماؿ، الجزائر، بالكالية الشمالية بالسكداف، مجمة اق

ـ، دكر التكجػػو 2020 (،2) عبػػد الحميػػد، محمػػكد عبػػد المعطػػي ىاشػػـ،ك حسػػيف، أسػػامة معاكيػػة بخيػػت،  .10

اإلستراتيجي التحميمي في تعزيػز أثػر الخيػارات اإلسػتراتيجية عمػى تحقيػؽ القيمػة المضػافة فػي الجيػاز المصػرفي 

 265(، ص 4(، العػدد )15ة الشػمالية بالسػكداف، مجمػة جديػد االقتصػاد، الجزائػر، المجمػد )بمحمية دنقال بالكالي

– 294. 

مػدم التػزاـ مراجعػي الحسػابات فػي األردف بقكاعػد ـ، 2006، فػؤاد فػارس، أبك حميد، كليد زكريا، صياـ .11

، ص عكدية(، السػػ2د )(، العػػد20، المجمػػد )جامعػػة الممػػؾ عبػػد العزيػػز لالقتصػػاد كاإلدارة، مجمػػة السػػمكؾ المينػػي

59 – 79. 

الجػكدة إدارة  ـ، أثػر التكجػو بػالجكدة فػي تطبيػؽ نظػاـ 2021 ،عبد الحميد، محمكد عبد المعطي ىاشػـ .12

العػػدد عمػػى تحقيػػؽ التفػػكؽ المؤسسػػي فػػي الجيػػاز المصػػرفي بمحميػػة دنقػػال، مجمػػة جامعػػة دنقػػال لمبحػػث العممػػي، 

 .39-13(، ص 21)

التػػػأثير المشػػػترؾ لقكاعػػػد حمايػػػة المينػػػة كركػػػائز ـ، 2022 ،اشػػػـ،عبػػػد الحميػػػد، محمػػػكد عبػػػد المعطػػػي ى .13

كزارة البنػػػػى التحتيػػػػة كالتنميػػػػة العمرانيػػػػة بالكاليػػػػة الشػػػػمالية أخالقيػػػػات المينػػػػة عمػػػػى جػػػػكدة الخدمػػػػة المقدمػػػػة فػػػػي 

 .(ـ30/1/2022بتاريخ  بالسكداف، مجمة جامعة دنقال لمبحث العممي، السكداف، )مقبكلة لمنشر
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 والمواصفات الدولية: مراسيـثالثًا: ال

-21ـ )إنشاء الكزارات كتحديد مياميػا كاختصاصػاتيا( بتػاريخ 2018( لسنة 11المرسكـ الكالئى رقـ ) .19

 ـ.10-2018

 .(ISO 9001: 2015) ة الدكليةالمكاصف .20

 المقابالت الشخصية:رابعًا: 

بػػػكزارة البنػػػى التحتيػػػة كالتنميػػػة  الجػػػكدة كالتطػػػكير اإلدارمإدارة  بػػػة عمػػػر عبػػػد العزيػػػز، مػػػدير أحمػػػد، ثكي .21

الجػػكدة كفػػؽ متطمبػػات دارة  إسػػتراتيجية بنػػاء نظػػاـ إل، مقابمػػة شخصػػية بعنػػكاف كاقػػع العمرانيػػة بالكاليػػة الشػػمالية

 .ـ15/2/2022بتاريخ ، في الكزارة كالقيمة المضافة كأخالقيات مينة اليندسة 2015: 9001اآليزك 
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 أثر وشر انىعي االسرتاتيجي نهمىارد انبشريت عهى صياغت مبادراث اسرتاتيجيت راث مسايا تىافسيت 

 )بانتطبيق عهى جامعت دوقال(

 جامعة المجمعة  -األعماؿ المساعد إدارة  أستاذ  -محمد سميماف محمد ابوصالح  د.       ػػداد:        ػػػػػػػإعػػػػػػػ

 جامعة المجمعة -األستاذ المشارؾ  -د. محمد الجمي محمد سميماف      

 جامعة المجمعة -األستاذ المساعد  -د.عاطؼ محمد عبدالباري مبروؾ          

 جامعة المناقؿ( / األستاذ المشارؾ )جامعة المجمعة -د.مبارؾ محمد منصور                 

Abstract:                                                                                                     

       The study aimed to identify the organizational situation among which the 

strategic culture is spread, together with deepening the strategic dimension of initiatives. 

The study problem is that, there is an insufficient awareness of strategic initiatives’ 

concept and nature for those who formulate the initiatives for the strategic objectives, 

which is reflected negatively on the extent of achieving the strategic objectives. The most 

important results come as; There is a lack of knowledge of the strategic vision contents 

between university, colleges and departments. which constitutes one of the obstacles to 

the formulation of initiatives for the sub-strategic plan and therefore operational plans. 

Consistency between faculty and departmental vision was not taken into account in order 

to contribute to the formulation of initiatives in faculties. The respondents who 

participated in the formulation of operational plans are able to formulate initiatives in 

colleges and departments. Respondents who contribute to the formulation of operational 

objectives at the faculties are the most involved in strategic initiatives formulation. The 
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most important recommendations; The University's human resources must be supported 

in order to be able to formulate strategic initiatives that are better cope with reality. 

Strategic initiatives awareness must be Spread through specialized training courses 

among all university employees. Strengthen aspects of consistency between faculties 

and departments vision in order to support the formulation of initiatives and to support 

the overall college strategy. Appling additional studies in similar communities.                

 مستخمص:

فيمػػا يمػػي نشػػر الثقافػػة االسػػتراتيجية كتعميػػؽ البعػػد االسػػتراتيجي الدراسػػة إلػػى التعريػػؼ بكضػػع المنظمػػات  تىػػدف

ثػراء إسػتراتيجية العامػة، باإلضػافة إلػى لممبادرات، كتقميص الفجكة بيف األىداؼ قصػيرة المػدم )التفصػيمية( كاألىػداؼ اال

فػػي عػػدـ تػػكفر  قيمػػة الخطػػط التشػػغيمية، مػػف خػػالؿ تشػػجيع طػػرح مبػػادرات تػػدعـ االسػػتراتيجيات. تمثمػػت مشػػكمة الدراسػػة

تحقيػػػؽ  لغكنيا، كالػػػذم يػػػنعكس سػػػمبان عمػػػى مػػػدمػػػف يصػػػي لطبيعػػػة المبػػػادرات االسػػػتراتيجية لػػػدالػػػكعي الكػػػافي بمفيػػػـك ك 

ىنػاؾ عالقػة بػيف نشػر الػكعي االسػتراتيجي كاإلسػياـ فػي صػياغة  طرحت الدراسػة فرضػيتاف ىمػا، أفاألىداؼ االستراتيجية. 

ف نشر الػكعي االسػتراتيجي ككفػاءة مبػادرات الخطػة التشػغيمية، تكصػمت الدراسػة المبادرات االستراتيجية، كىناؾ عالقة بي

قسػػاـ، ممػػا سػػتراتيجية لمجامعػػة كالكميػػات كاألالرؤيػػة اال للمػػاـ بمحتػػك نتػػائج كػػاف أىميػػا، كجػػكد ضػػعؼ فػػي اإللعػػدد مػػف ال

التشػػغيمية، كجػػكد عػػدـ  يشػػكؿ أحػػد معكقػػات صػػياغة المبػػادرات الخاصػػة بػػالخطط االسػػتراتيجية الفرعيػػة كبالتػػالي الخطػػط

مراعػػػاة االتسػػػاؽ بػػػػيف رؤيػػػة الكميػػػات كرؤيػػػػة األقسػػػاـ، بالكيفيػػػة التػػػػي تخػػػدـ االسػػػياـ فػػػػي صػػػياغة المبػػػادرات بالكميػػػػات. 

المبحػػػكثيف الػػػذيف شػػػارككا فػػػي صػػػياغة الخطػػػط التشػػػغيمية ىػػػـ األكثػػػر قػػػدرة عمػػػى صػػػياغة مبػػػادرات بالكميػػػات كاالقسػػػاـ، 

غة المبػػػػادرات ااألىػػػػداؼ التشػػػػغيمية بالكميػػػػات ىػػػػـ األكثػػػػر مشػػػػاركة فػػػػي صػػػػي المبحػػػػكثيف الػػػػذيف يسػػػػاىمكف فػػػػي صػػػػياغة

االسػػتراتيجية. كمػػف أىػػـ تكصػػيات الدراسػػة، دعػػـ المػػكارد البشػػرية بالجامعػػة بمػػا يجعميػػـ قػػادريف عمػػى صػػياغة مبػػادرات 

منسػكبي الجامعػة مػف استراتيجية أكثر قػدرة عمػى مجػاراة الكاقػع. نشػر الػكعي الخػاص بالمبػادرات االسػتراتيجية بػيف كافػة 
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قسػػاـ بمػػا يػػدعـ تسػػاؽ بػػيف رؤيػػة الكميػػات كرؤيػػة األخػػالؿ عقػػد دكرات تدريبيػػة متخصصػػة، كتػػدعيـ الجكانػػب المتعمقػػة باال

 جراء دراسات إضافية في مجتمعات مماثمة.إـ االستراتيجية العامة لمجامعة، خطط تدعصياغة مبادرات 

 مقدمة:

اغة لالسػتراتيجية كصػياغة الخطػط االسػتراتيجية العامػة لمجامعػة، كمػف إف تفعيؿ البرنامج االسػتراتيجي مػف صػي 

االستراتيجي،  لحسب المدثـ االستراتيجيات الجزئية لمكميات كاألقساـ الكحدات، ككذا صياغة الخطط التشغيمية السنكية 

تشػكؿ لتخمػؽ شػكؿ مػف الػكعي لمكصكؿ إلى التنفيذ االستراتيجي كالذم يتطمب نشر الثقافة االستراتيجية، كالتػي تتبمػكر كت

شػػػؾ ىػػػك المخػػػرج اإلدارم األمثػػػؿ إلكسػػػاب كافػػػة التنظيمػػػات اإلداريػػػة مقػػػدرات   بػػػالالمتكامػػػؿ لمبنػػػاء االسػػػتراتيجي الػػػذم 

تنافسية عالية. تنحك ىذه الدراسة الى إبانة أثر نشر الكعي االستراتيجي، كما يمثمو مف دعـ لبناء استراتيجي أمثػؿ، مػف 

ت رياديػػة مرتبطػػة ارتبػػاط كاضػػح باألىػػداؼ المرحميػػة التػػي يػػتـ صػػياغتيا كفقػػان لممتغيػػرات البيئيػػة، خػػالؿ صػػياغة مبػػادرا

 كبالتالي إمكانية تحققيا بدرجة تأكد أعمى.

 مشكمة الدراسة:

تتمثؿ مشكمة الدراسة في عدـ تكفر الكعي الكافي بمفيـك كطبيعة المبادرات االستراتيجية لدم مف يقكمكف 

 المتعمقة باألىداؼ االستراتيجية كالذم ينعكس سمبان عمى مدم تحقيؽ تمؾ األىداؼ. بصياغة المبادرات

 -:يمكف صياغة المشكمة في شكؿ التساؤالت التالية

  قطاعات المكارد  أفرادىؿ ضعؼ صياغة المبادرات االستراتيجية ناتج عف انعداـ الكعي اإلستراتيجي بيف كافة

 البشرية بالجامعة.

 بادرات االستراتيجية يؤدم إلي ضعؼ تحقيؽ األىداؼ التشغيمية كبالتالي عدـ كفايتيا لتحقيؽ ىؿ عدـ كفاية الم

 األىداؼ االستراتيجية عمى المدم الطكيؿ.

 فروض الدراسة:

 .ىناؾ عالقة بيف نشر الكعي االستراتيجي كاإلسياـ في صياغة المبادرات االستراتيجية 



 ـ2022 مارس  – ثالث عشرالالعدد            اعية                      ية واالجتماالقتصادمجمة الدراسات 

144 

 

 كفاءة مبادرات الخطة التشغيمية.ك  ,ىناؾ عالقة بيف نشر الكعي االستراتيجي 

 أىداؼ الدراسة:

تيدؼ الدراسة إلى التعريؼ بكضع المنظمات فيما يمى نشر الثقافة االستراتيجية كتعميؽ البعد االستراتيجي 

 لممبادرات.

 .تقميص الفجكة بيف األىداؼ قصيرة المدم ) التفصيمية ( كاألىداؼ االستراتيجية العامة 

 شغيمية مف خالؿ تشجيع طرح مبادرات تدعـ االستراتيجيات.اثراء قيمة الخطط الت 

 أىمية الدراسة:

تنبع أىمية الدراسة مف أىمية المكضكع حيث نجد أف المبادرات االستراتيجية ىي المحرؾ األساسي لألنشطة 

 د.التابعة لتحقيؽ األىداؼ التفصيمية في المدم القريب كالمكمؿ لألىداؼ االستراتيجية في المدم البعي

عينة الدراسة: المكظفيف كأعضاء ىيئة التدريس بكميات االقتصاد كالعمـك االدارية كالعمـك الزراعية كالتقانة كالتنمية 

 البشرية بجامعة دنقال

 حدود الدراسة:

 ـ2019الحدكد الزمانية: 

 الطب( -التربية  –الزراعة  –كمية االقتصاد  -الجامعة إدارة  الحدكد المكانية: جامعة دنقال ) 

 الحدكد البشرية: مكظفيف كىيئة تدريس

 أدبيات الدراسة والدراسات السابقة:

تتناكؿ الدراسة بالمقارنة كالتحميؿ عدد مف الدراسات السػابقة التػي تػرتبط متغيػرات مكضػكعيا أك أحػدىا بمكضػع  

راتيجية ذات مزايػػا تنافسػػية(، الدراسػػة الحاليػػة )أثػػر رفػػع الػػكعي االسػػتراتيجي لممػػكارد البشػػرية عمػػى صػػياغة مبػػادرات اسػػت

إلبراز ما كقفت عميو تمؾ الدراسات، كبالتالي تكجيو المنيجية العممية لمدراسػة كتحديػد اإلضػافات العمميػة لمباحػث، كفيمػا 

 يمي نتناكؿ أىـ الدراسات السابقة.
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التفكيػػػػػر (، )الػػػػػدكر المعػػػػػدؿ لتحػػػػػديات البيئػػػػػة المعاصػػػػػرة فػػػػػي العالقػػػػػة بػػػػػيف 2019عبػػػػػد الحكػػػػػيـ )عمػػػػػى  دراسػػػػػة 

التنافسػػية المسػػتدامة(، ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى عكػػس دكر التفكيػػر االسػػتراتيجي فػػي ظػػؿ التحػػديات  كالميػػزة االسػػتراتيجي

البيئػػة فػػي تحديػػد الميػػزة التنافسػػية، تمركػػزت المشػػكمة فػػي عػػدـ تبنػػي مثػػؿ ىػػذه الدراسػػات فػػي البيئػػة المجتمػػع قيػػد الدراسػػة 

لنتائج، كجكد عالقة معنكية بيف التفكير االستراتيجي كالميزة التنافسية المستدامة، لحداثتو. أفضت الدراسة إلى عدد مف ا

كالميػػػػزة التنافسػػػػية، أكصػػػػت الدراسػػػػة بتحديػػػػد التكجيػػػػات  التفكيػػػػر االسػػػػتراتيجيكأف التحػػػػديات البيئيػػػػة تعػػػػدؿ العالقػػػػة بػػػػيف 

 ة التنافسية.المستقبمية كتييئة المناخ المالئـ لرفع إمكانيات المنظمة بيدؼ تعزيز الميز 

المػػػكارد البشػػػرية كأداء العػػػامميف دارة  (، )عالقػػػة الممارسػػػات االسػػػتراتيجية إل2012دراسػػػة زيػػػاد مفيػػػد القاضػػػي )

أثػر عمػى  دراسة تطبيقية عمى الجامعات الخاصة في االردف(، ىدفت الدراسة إلي التعرؼ –كأثرىا عمى أداء المنظمات 

البشػػػػرية عمػػػػى أداء الجامعػػػػات الخاصػػػػة. تمثمػػػػت مشػػػػكمة الدراسػػػػة فػػػػي تحديػػػػد  المػػػػكارددارة  الممارسػػػػات االسػػػػتراتيجية إل

الممارسػات االسػػتراتيجية لمجامعػات المرتبطػػة بػالمكارد البشػػرية كرفػع مسػػتكيات األداء. عمػى ذلػػؾ تمػت صػػياغة الفرضػػية 

د البشػػرية عمػػى أداء المػػكار دارة  التػػي افترضػػت عػػدـ كجػػكد أثػػر ذك داللػػة إحصػػائية لمممارسػػات االسػػتراتيجية إل الرئيسػػة

الجامعػػػات بالممارسػػػات إدارة  العػػامميف فػػػي الجامعػػػات الخاصػػػة. تكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى عػػػدد مػػػف النتػػػائج أىميػػػا اىتمػػػاـ 

المػػكارد البشػػرية. عػػدـ مشػػاركة العػػامميف فػػي عمميػػة اتخػػاذ القػػرارات. تكصػػمت الدراسػػة إلػػى عػػدد مػػف دارة  االسػػتراتيجية إل

ان فػػػي معػػػداريػػػيف كمػػػدير المػػػكارد البشػػػرية داء بالجامعػػػات بمشػػػاركة العػػػامميف، اشػػػتراؾ اإلالتكصػػػيات كػػػاف أىميػػػا، ربػػػط األ

 أعماؿ االستقطاب كالتعييف، إشراؾ العامميف في عممية اتخاذ القرارات.

ثػػر رفػػع أ تكضػػيح ىدراسػػة الحاليػػة حيػػث عمػػد الباحػػث إلػػىنػػاؾ تغػػاير كاضػػح بػػيف متغيػػرات الدراسػػات السػػابقة كال

ي لممكارد البشػرية عمػى صػياغة مبػادرات اسػتراتيجية ذات مزايػا تنافسػية، فركػزت الدراسػة عمػى المتغيػر الكعي االستراتيج

المستقؿ نشر الكعي االستراتيجية بيف المكارد البشرية كمدم تأثره عمػى المتغيػر التػابع صػياغة مبػادرات اسػتراتيجية ذات 

التنافسػػية ال تتػػأتى إال مػػف خػػالؿ المبػػادرات المتميػػزة لممػػكارد مزايػػا تنافسػػية، حيػػث تعمػػد الدراسػػة لمكصػػكؿ إلػػي أف المزايػػا 

البشػػرية. كالتػػي كانػػت فػػي الدراسػػة االكلػػي تعمػػد إلػػي دراسػػة التفكيػػر االسػػتراتيجي كالػػذم ىػػك مقصػػد لصػػياغة المبػػادرات 
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تناكلػت األداء المطمػؽ االستراتيجية كمتغير مستقؿ كأثره عمى المزايا التنافسػية كمتغيػر تػابع. أمػا فػي الدراسػة الثانيػة فقػد 

المػكارد دارة  لمعامميف دكف التطرؽ إلػى البعػد الخػاص بمػدم الػكعي االسػتراتيجي إلإدارة  الستراتيجيات المكارد البشرية ك

 البشرية نفسيا.

 االستراتيجية: 

ي، كردت العديػػد مػػف التعريفػػات حػػكؿ مفيػػـك االسػػتراتجية كقػػد نحػػت إلػػي العديػػد مػػف الجكانػػب فقػػد عرفيػػا )المقمػػ

( كالتي جاء معناىػا عمػى strategia( عمى أف المصطمح استراتجية مشتقة مف المصطمح اإلغريقي إستراتيجا ) 2002

أنيا  عمـ كفف تكجيو القكات العسكرية، إف االستراتيجية تعني العممية التي يػتـ مػف خالليػا  تقيػيـ البػدائؿ كتحديػد البػديؿ 

 .تحديد األىداؼ االستراتيجيةاألمثؿ الذم يجب أف تتبناه المنظمة بعد 

  -كما عرفت االستراتيجية عمى أنيا:

(عمػى أنيا)مػأخكذة عػف المغػة اليكنانيػة كتعنػي حرفيػان فػف الجنػراؿ أك أسػاليب القائػد  2000كما بينيا )الماضي، 

 العسكرم(.

ة لمتعامػؿ مػع ( أنيا)خطة منفردة كشاممة كمتكاممة ترتبط بمميزات تستخدميا المنظم2004كأضاؼ )الخفاجي، 

 تحديات البيئة، فيي ميمة لتأميف بمكغ أىدافيا األساسية مف خالؿ التنفيذ الصحيح ليا(.

 أىمية االستراتيجية:

إف نشػػاط المنظمػػات فػػي أم مجػػاؿ ىػػك اسػػتثمار طكيػػؿ األجػػؿ يتطمػػب قػػدرات داعمػػة لبقػػاء المنظمػػة، فالنظػػاـ  

خاللو استشراؼ المستقبؿ مف خالؿ قدرات تنبؤيو تدعـ المنظمػة االستراتيجي يكفؿ بناء أىداؼ بعيدة المدم، يمكف مف 

لتحقيؽ غايتيا كأىدافيا. إف الخطط االستراتيجية كالتشغيمية ىي التي تجعؿ المنظمػة تسػير بحكمػة كحنكػة كتكتيػؾ تجػاه 

 مستقبميا مف خالؿ تنفيذ مبادرات زكية تكسبيا مجمكعة مف المزايا التنافسية.
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إف تنػامي القػدرات التنافسػية فػي ظػؿ النمػك المشػيكد كالتغييػر الكبيػر فػي بيئػة االعمػاؿ  (2007ذكر )بػاب ا، 

اإلقميميػػة كالدكليػػة كاتسػػاع دائػػرة التػػرابط كالتػػداخؿ كالتػػكازف لممصػػالح االسػػتثمارية كػػاف مػػدعاة لظيػػكر الشػػركات الدكليػػة، 

 .  طاقيا لتصبح متاحة لكؿ مف يطمبيا في العالـكالمالية العالمية، ككنتاج لمعكلمة تدفقت المعمكمات التقنية كاتسع ن

 المستويات اإلسترتيجية:

( ميػػـ لممنظمػػات ايػػان كػػاف شػػكميا ربحيػػة أـ غيػػر 2000إف البنػػاء االسػػتراتيجي كفػػؽ مػػا بينػػو )جكنسػػكف كشػػكلز،  

راتيجية لمعمػػؿ ربحيػػة خدمػػة أـ سػػمعية عامػػة أـ خاصػػة محميػػة أـ دكليػػة، كمػػف أجػػؿ تحقيػػؽ كفاءتيػػا التشػػغيمية تعمػػد االسػػت

مجاؿ عمؿ المنظمة  إختياركفؽ ثالث مستكيات، فعمى مستكم الكمية تيتـ االستراتيجية بمجاؿ عمؿ المنظمة ككؿ فإف 

)نكع االستثمار كالنشاط( أك تعديؿ كتغيير منتج معيف مف القرارات االستراتيجية التي يصعب بعد اتخاذىا كالشػركع فييػا 

منظمة في خسػائر رأسػمالية. أمػا عمػى المسػتكم الفرعػي يػتـ إعػداد اسػتراتيجيات الكحػدات التراجع عنيا فإف ذلؾ يدخؿ ال

نجػػاز أىػػدافيا كبالتػػالي تحقيػػؽ األىػػداؼ الكميػػة لالسػػتراتيجية، إمػػف خالليػػا الكحػػدات الفرعيػػة إلػػى  الفرعيػػة كالتػػي تسػػعي

مػػد إلػػى تفعيػػؿ االسػػتراتيجية مػػف خػػالؿ باإلضػػافة إلػػي المسػػتكم التشػػغيمي فػػإف البنػػاء االسػػتراتيجي عنػػد ىػػذا المسػػتكم يع

  األنشطة الكظيفية لإلدارات كاالقساـ التي ترعي تنفيذ المبادرات االستراتيجية كالتي في األغمب تككف صادرة عنيا.

 الرؤية والرسالة:

يبنػػي الػػنيج االسػػتراتيجي عمػػى أكلكيػػات تحػػدد شػػكؿ مػػا تطمػػح كتأمػػؿ المنظمػػة أف تصػػؿ إليػػو فػػي المسػػتقبؿ مػػف  

ؿ صػػياغة الرؤيػػة االسػػتراتيجية، كمػػف ثػػـ صػػياغة اآلليػػة التػػي سػػتتبناىا المنظمػػة مػػف خػػالؿ رسػػالتيا الكاضػػحة كالتػػي خػػال

 المكارد البشرية في المنظمة.  أفراديجب أف تككف معمكمة كمعركفة لدم كافة 

كػكف رسػالة الشػركة ( تصؼ ما تقكـ بػو الشػركة. عمػى سػبيؿ المثػاؿ، تHill & Jones،2012إف الرسالة كفؽ ما ذكره )

التكجو نحك العمالء بدال مف التكجػو نحػك المنػتج. كمػا بينػكا أف الرؤيػة )تعبػر عػف بعػض الحػاالت المسػتقبمية المرغكبػة، 

 كىي تعبر بكضكح كبعبارات جريئة، عف ما ترغب الشركة في تحقيقو(. 

 :األىداؼ
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جية عامػػة كأىػػداؼ اسػػتراتيجية  تفصػػيمية يمكػػف تفصػػيؿ األىػػداؼ فػػي البرنػػامج االسػػتراتيجي إلػػى أىػػداؼ اسػػتراتي

 حسب كضعيا في خارطة الخطط بالمنظمة.

 :  ستراتيجيةأ/ األىداؼ اال

( يعتمد بمكغ المنظمة لطمكحيا المستقبمي عمى قدرتيا عمى صياغة أىداؼ تخدـ تحقيؽ Ritson, 2019فاد )أ 

يػؽ األىػداؼ االسػتراتيجية مػف خػالؿ مجمكعػة مػف تمؾ الغايات بعيدة المدل كتسمي باألىداؼ االستراتيجية. كيمكف تحق

 يمكف تضميف ىذه المراحؿ تبعا لمخطط التشغيمية.كما األىداؼ التفصيمية التي يمكف تحقيقيا عبر مراحؿ، 

كاسػػتخداـ المػػكارد دارة  "ال تمثػػؿ األىػػداؼ النقطػػة النيائيػػة لعمميػػة التخطػػيط، بػػؿ ىػػي الغايػػات التػػي يػػتـ تكجيػػو أنشػػطة اإل

 بالتالي فيي تكفر إحساسنا بالتكجو كمقياسنا لتحقيؽ النجاح.نحكىا. ك 

 ب/ األىداؼ التفصيمية:

مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ االستراتيجي العاـ قد تككف ىناؾ عدد مف اإلدارات التػي تشػترؾ فػي تحقيػؽ ىػذا اليػدؼ  

ؼ التفصػػيمية مسػػتمرة أك كبالتػػالي تصػػاغ أىػػداؼ جديػػدة نابعػػة مػػف اليػػدؼ اإلسػػتراتيجي نفسػػو كتخدمػػو كقػػد تكػػكف األىػػدا

 تنتيي بنياية كاحدة أك أكثر مف الخطط التشغيمية السنكية.

 :االستراتيجيةدارة  اإل

ف تباينػت طػرؽ صػياغتيا، دارة  ىناؾ العديد مف التعريفات لإل االستراتيجية كالتػي تتفػؽ فػي العديػد مػف النقػاط كا 

تصػميـ كتقيػيـ كتنفيػد القػرارات طكيمػة األجػؿ اليادفػة ( في مفيكميا أنيا )عممية تضـ عمميػات 2004فقد ذكر )عكض، 

( عمػى أنيػا منظكمػة مػف المفػاىيـ 1989. كمػا بينيػا )غالػب ،إلي رفع قيمة المنظمة في كجية نظر السػكؽ المسػتيدؼ(

 الحديثػة التػػي تشػكؿ اليياكػػؿ االسػتراتيجية كتكجيػػو العمػػؿ اإلدارم كتعمػؿ عمػػى تنظػيـ كتكظيػػؼ المػكارد المتاحػػة لممنظمػػة

 كالتي تتفاعؿ مع التغيرات المتكقعة في بيئتيا.  
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 الوعي االستراتيجي:

( الػػػكعي االسػػتراتيجي مػػػف خػػػالؿ القػػدرات المكتسػػػبة حيػػث اكضػػػحا أف الػػػكعي 2005تنػػاكؿ )ثػػػامبثكف كمػػارتف، 

ص سػػتراتيجي كشػػامؿ ، بحيػػث تمخػػإلقػػدرة عمػػى التفكيػػر بشػػكؿ ااالسػػتراتيجي يكسػػب قػػدرات الػػكعي االسػػتراتيجي يكسػػب 

قضػػايا الماضػػي كالحاضػػر كالمسػػتقبؿ كالحفػػاظ عمػػى الػػػكعي بػػالتغيرات البيئيػػة كآثارىػػا، باإلضػػافة إلػػى تصػػميـ كتشػػػغيؿ 

ضػطراب، غييػر كاإلتستمر في نشػاطيا فػي أكقػات التك ث تتناسب ىيكميا كأنظمتيا مع بيئتيا يالمنظمة بصكرة مالئمة بح

قػرارات  ىي سمسػمة مػف المشػاكؿ كبػذلؾ تصػؿ إلػكبػذلؾ تػدخؿ فػككذلؾ تجنػب  انجػراؼ المنظمػة كراء رؤيػة غيػر كاقعيػة 

غيػر مكضػكعية، لػذلؾ فػإف الػػكعي السػتراتيجي ىػك كمػاؿ اإلدراؾ لطبيعػة المسػػار كالبعػد االسػتراتيجية كمككناتػو كأجػػزاءه 

جراءاتػػو، فيمػػا يخػػص دكر المػػكارد البشػػرية فػػي صػػياغة االسػػتراتيجية كالخطػػط االسػػتراتيجية، كدكرىػػـ فػػي تحميػػؿ البيئػػة  كا 

المحيطة كدعـ المعمكمػات عػف الفػرص كالميػددات الخارجيػة كنقػاط القػكة كالضػعؼ الداخميػة، كمػف ثػـ صػياغة مجمكعػة 

حسػيف نقػاط الضػعؼ كبالتػالي زيػادة قػدرة المنظمػة عمػى تمف البدائؿ التي تعػزز نقػاط القػكل، كتعمػد إلػى كضػع منيجيػو 

لمنظمػة مػف خػالؿ مكاردىػا ف شػأنيا زيػادة القػدرة التنافسػية. فتسػتطيع امكاجية متغيرات البيئػة الخارجيػة بتطػكير بػدائؿ مػ

  ف.مشاكؿ مستقبمية ال يمكف حميا اآل ة لحؿأتخاذ قرارات استراتيجية أكثر جر إالبشرية 

دراؾ ككعػػي بػػيف رض الكاأفعاليػػة عمػػى ( أف تنفيػػذ االسػػتراتيجية ب 2012، بيتػػر كجػػكزؼف )بػػيٌ  قػػع تتطمػػب فيػػـ كا 

بالمنظمػة  فػراداالسػتراتيجية الحاليػة لممؤسسػة، كيشػير الػكعي االسػتراتيجي إلػى مػدل امػتالؾ األ لة لمحتك بالمنظم فراداأل

 العميا.دارة  الكعي باألكلكيات االستراتيجية لفريؽ اإل

 الوعي االستراتيجي كميزة تنافسية:       

االسػػػػتراتيجية دارة  ف اإلأرار ك منظمػػػة أكثػػػػر قػػػدرة عمػػػػى االسػػػتمباألىػػػداؼ تجعػػػػؿ الدارة  ممػػػا ال شػػػؾ فيػػػػو أف اإل

كشػػػؼ كتقػػػدير  التحميػػػؿ االسػػػتراتيجي عمػػػىليػػػات ة أكضػػػح مػػػف خػػػالؿ القػػػدرة العاليػػػة آلتسػػػتطيع أف تػػػرل المسػػػتقبؿ بصػػػكر 

المشػػػاكؿ الحاليػػػة كالمسػػػتقبمية فػػػي البيئػػػة الحاليػػػة كرسػػػـ حمػػػكؿ ليػػػا، يبػػػدأ تنفيػػػذىا اليػػػـك قبػػػؿ أف تطفػػػك المشػػػكمة فػػػي كجػػػو 

 المنظمة في المستقبؿ.



 ـ2022 مارس  – ثالث عشرالالعدد            اعية                      ية واالجتماالقتصادمجمة الدراسات 

151 

 

يجعػػؿ المػػكارد البشػػرية أكثػػر  الػػكعي االسػػتراتيجي( أف تعزيػػز 2005ف )ثػػامبثكف كمػػارتف، بنػػاء عمػػى ذلػػؾ فقػػد بػػيٌ 

قدرتيا عمى تحقيػؽ أىػدافيا. كزيػادة إدراؾ المػكارد  لجية كأثرىا عمى أداء المنظمة كمدفيما ألىمية البيئة الداخمية كالخار 

كجػػرأة عمػػى صػػياغة مبػػادرات، تجعػػؿ المنظمػػة قػػادرة عمػػى التفػػكؽ عمػػى  البشػػرية لممشػػاكؿ المسػػتقبمية يجعميػػا أكثػػر قػػدرة

جتماعية كظركؼ المكرديف ...الخ، قتصادية اإلسكاؽ كالتغيرات اإلفتزيد قدرتيا عمى التعامؿ مع األ .المنافسةالمنظمات 

 عكامػػؿتتطمبػػو تػػأثيرات  ر الػػذميػػتصػػير المػػكارد البشػػرية أكثػػر قػػدره عمػػى مجػػاراة التغي الػػكعي االسػػتراتيجيكنتيجػػة لزيػػادة 

 لممكارد البشرية ميزة تنافسية.  مف ىنا يصير الكعي االستراتيجي البيئة الخارجية.

 تحميؿ الوضع الراىف:

طػػار عمػؿ مػنظـ يتكػكف مػف شػػبكة إ باعتبػاره (Grünig&2015,Kühnإف تحميػؿ الكضػع الػراىف كمػا تناكلػو )

منظمػة، فقبػؿ صػياغة االسػتراتيجية يتحػتـ عمػى المنظمػة تحميػؿ  عمؿ بسيطة تمخص نتائج التحميؿ االستراتيجي بطريقػة

الضػعؼ فػى البيئػة الداخميػة الكضع الراىف مف خالؿ تحميؿ متغيرات البيئة الداخمية كالخارجية لمتعرؼ عمى نقػاط القػكة ك 

كبالتػالي عنػد نيايػة تقيػيـ كػؿ خطػة تشػغيمية  عنػد (SWOT)البيئػة الخارجيػة. يػتـ إجػراء تحميػؿ  فػيكالميددات  كالفرص

ئػػػة الداخميػػػة زيػػادة قػػػدرة المنظمػػػة عمػػى مكاجيػػػة متغيػػرات البي فػػػينيايػػة كتقيػػػيـ كػػؿ خطػػػة اسػػتراتيجية، لػػػذلؾ فيػػػك يسػػاعد 

 كخبرة كميارة عاليتيف.  لكالخارجية بصكرة أقك 

 التخطيط االستراتيجي:

دارم يسػتخدـ ل (2014)استيفنس ماليكا، نو بيٌ   تحديػد األكلكيػات، كتركيػز عمى أنو عبػارة عػف نشػاط تنظيمػي كا 

، كتعزيػػػػز العمميػػػػات المختمفػػػػة بالمنظمػػػػة، كالتأكػػػػد مػػػػف أف المػػػػكظفيف كأصػػػػحاب المػػػػكاردالطاقػػػػة كالجيػػػػكد لالسػػػػتفادة مػػػػف 

ىداؼ المقصكدة، ككذا تقييـ كضػبط اتجػاه اؼ مشتركة، كخمؽ تكجو عاـ حكؿ األالمصمحة اآلخريف يعممكف لتحقيؽ أىد

 متغيرة.المنظمة لالستجابةن لمبيئة ال
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 :الخطة االستراتيجية العامة

ىػػي خطػػة اسػػتراتيجية تضػػـ أىػػـ األىػػداؼ االسػػتراتيجية العامػػة كاألىػػداؼ التفصػػيمية التػػي يػػتـ صػػياغتيا لتمكػػيف 

ؿ إلػػى مجمكعػػة مػػف ك المنظمػػة مػػف تحقيػػؽ طمكحيػػا المسػػتقبمي فػػي ضػػكء مجمكعػػة مػػف القػػيـ التػػي تبنتيػػا المنظمػػة لمكصػػ

االسػػتراتيجية العامػػة مػػف خػػالؿ مجمكعػػة مػػف الخطػػط االسػػتراتيجية المتخصصػػة بالمنظمػػة  يػػتـ تفعيػػؿ الخطػػة ،الغايػػات

 )استراتيجية إنتاجية ، استراتيجية لممكارد البشرية ، استراتيجية لمتسكؽ ، استراتيجية لمتمكيؿ،...الخ(

 الخطط التشغيمية:

ؼ كتضػػـ مجمكعػػة مػػف األىػػدا ،يةإلػػى نيايػػة الخطػػة االسػػتراتيج ىػػي خطػػة تصػػاغ بصػػكرة دكريػػة، كتفىعػػؿ سػػنكيان 

ىػداؼ التػي قػد تنتيػي فػى أم فتػرة مػف فتػرات الخطػط التشػغيمية كيػتـ تقيػيـ كػؿ خطػة المسػتمرة، باإلضػافة إلػى بعػض األ

( بأنيػا MOHAMMADIAN, 2017ىػا )اظير  كقػد مسػنة المقبمػة.السنة لبناء خطة تشػغيمية جديػدة لتشغيمية عند نياية 

الخطػػكط األماميػػة أك مػػديرك المسػػتكل األدنػػى كتركػػز جميػػع الخطػػط التشػػغيمية عمػػػى ىػػي الخطػػط التػػي يضػػعيا مػػديرك 

 االجراءات كالعمميات المحددة التي تحدث داخؿ المستكيات الدنيا مف المنظمة. 

 المبادرات االستراتيجية:

غيمية اليكميػػة نشػػطة التشػػ، خػػارج األريع كالبػػرامج التقديريػػة المنتييػػةعمػػى أنيػػا "مجمكعػػات مػػف المشػػاتػػـ تعريفيػػا  

 نيػػا(. أم أ  Laumonier, 2016) ، كالتػي تػػـ تصػميميا لمسػػاعدة المنظمػة عمػػى تحقيػؽ أدائيػػا المسػتيدؼلممؤسسػة

مجمكعة المكارد البشرية بالمنظمػة حسػب تكزيعاتيػا الييكميػة  قبؿ طرحيا مف يتـمجمكعة األفكار الجريئة كالمبتكرة التي 

ة( تتسػـ المبػادرة بالمنطقيػة كامكانيػة تحققيػا فػي المػدم القريػب أك قػد تأخػذ فتػرة لخدمة األىداؼ )أىداؼ الخطػة التشػغيمي

 مف الزمف لمتحقؽ نتائجيا في المدم البعيد.

سػي الػذم يبنػي عمييػػا ساية قػد تمثػؿ المبػادرات المرتكػز األمػف أجػؿ تحقيػؽ أم ىػدؼ مػرتبط بالخطػة االسػتراتيج

ة مػػػف النقػػػاط التػػػي تؤكػػػد قػػػدرة المبػػػادرات عمػػػى تحقيػػػؽ األىػػػداؼ األىػػػداؼ االسػػػتراتيجية. كىنػػػاؾ مجمكعػػػ نجػػػازإميمػػػة 

 -االستراتيجية كتمثؿ في:
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 ة المبادرة كحداثتيا كارتباطيا بأحد عكامؿ بمكغ اليدؼ.أجر  .1

 تعبيرىا عف فكرة أك مجمكعة أفكار لك اخذ بيا يتـ اجراء نشاط بمكجبو تتحقؽ متغيرات مرتبطة ببمكغ اليدؼ. .2

 ا أف تحدث أثر كاضح يساعد فى تحقيؽ األىداؼ المرسكمة.باعتبارىا مبتكرة يمكني .3

 ككنيا منطقية ككاقعية كمدركسة كتعبر بالكضع الحالي لممنظمة إلى مراحؿ في المستقبؿ القريب أك البعيد. .4

حداث تغيير يجػارم التغييػر فػي البيئػة الخارجيػة أك الداخميػة فػي المسػتقبؿ، قػد يكػكف مػف  .5 قدرتيا عمى التحدم كا 

 ؿ تحقيقو في الكقت الحالي.المستحي

مكانية تطكيرىا في المستقبؿ .6  .مرتبطة بإمكانيات المنظمة الحالية كا 

 تميزىا بالمركنة كمجاراة التغيرات البيئية كمجاراتيا لمكاقع. .7

ف كاف في أسفؿ اليـر التنظيمي، فمػف األجػدل أف تشػترؾ  .8 يمكف أف تخرج مف أم مكرد بشرم داخؿ المنظمة كا 

 ظيمية في صياغة المبادرات االستراتيجية.كؿ الفئات التن

 تحقيؽ األىداؼ التشغيمية واالىداؼ االستراتيجية:

ىنػػػاؾ أىػػػداؼ اسػػػتراتيجية تػػػتـ صػػػياغتيا كيمكػػػف أف تتحقػػػؽ بصػػػكرة   (Grünig&2015,Kühn)سػػػتعرض إ 

لػػـ تػػتـ تجزئتيػػا  رض الكاقػػع مػػاأسػػتراتيجية ال يمكػػف تنفيػػذىا عمػػى مرضػػية خػػالؿ عمػػر االسػػتراتيجية، بعػػض األىػػداؼ اال

نجػػػاز قػػػدر مػػػف إيعػػػة البيئػػػة المػػػؤثرة عمييػػػا، يمكػػػف لمجمكعػػػة األىػػػداؼ التفصػػػيمية كالتػػػي تتماشػػػي كمقػػػدرات المنظمػػػة كطب

األىػػداؼ التفصػػيمية مػػف خػػالؿ جعميػػا جػػزئ مػػف الخطػػة التشػػغيمية األكلػػى أك تركيػػا بعػػد أف تػػتـ تييئػػة مقػػدرات المنظمػػة 

إلػى  يقػكدإف تحقيؽ األىداؼ التفصيمية عمؿ تراكمي  بالخطة التشغيمية الثانية. كالبيئة المحيطة ليذه األىداؼ، فتضاؼ

كبالتػالي فػإف الخطػط التشػغيمية مػا ىػي إال محصػمة لمجيػكد التػي تػؤدم إلػى تحقيػؽ األىػداؼ  ،اليػدؼ االسػتراتيجي بمػكغ

 االستراتيجية.

 كفاءة المبادرات في تحقيؽ األىداؼ:
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نتيجػػة لتػػكافر مخػػزكف ك يئػػة التػػي تطػػكرت نتيجػػة لخبػػرة كميػػارة المػػكارد البشػػرية إف مجمكعػػة األفكػػار الذكيػػة كالجر 

المػكارد البشػرية أكثػر  تميارات كخبرات جيد، تزيد مف فرصة تحقؽ انجػاز تمػؾ األفكػار، كبالتػالي يمكػف القػكؿ كممػا كانػ

البيئة اإلداريػة، كفػي نفػس الكقػت  رتباط بالكاقع كتجارم التغيرات فيإليا أكثر يككف ات استراتيجية قدرة عمى طرح مبادر 

ذكػػػػر فقػػػػد  فػػػػي تنفيػػػػذىا كممػػػػا دعػػػػـ ذلػػػػؾ تحقيػػػػؽ انجػػػػاز األىػػػػداؼ التشػػػػغيمية بقػػػػكة. اإلبتكػػػػارتتميػػػػز بالحداثػػػػة كالتجديػػػػد ك 

(Laumonier,2016   )كفاية المبادرات االستراتيجية تعتمد عمى حجـ كطبيعة المكارد المتاحػة لػدعـ تنفيػذ الخطػة  إف

ما زادت المبػادرات المطركحػة لتحقيػؽ ية المبادرات الخاصة بكؿ ىدؼ فكمكفا .مف النقاط ذات األىمية لذا االستراتيجية،

فرصػة تحقػؽ اليػدؼ التشػغيمي كبيػرة. كلػذلؾ فػإف درجػة تحقػؽ اليػدؼ التشػغيمي تػرتبط بالمبػادرات  كانػتكممػا  ،ىدؼ مػا

 كافية لتحقيؽ ذاؾ اليدؼ. كتككفالمطركحة 

ساسػػان عمػػى إكتمػػاؿ مراحميػػا حسػػب فتػػرة الخطػػة، كذلػػؾ مػػف خػػالؿ أيعتمػػد  سػػتراتيجيةإف اكتمػػاؿ تحقػػؽ الخطػػة اال

 ىكلػف المعمػـك أف الخطػة التشػغيمية األمجمكعة الخطط التشغيمية التي تـ إنجازىا خالؿ فتػرات الخطػة االسػتراتيجية، كمػ

كبحصػافة شػديدة، بعػد قيػاس  ىاألكلػ ي يمكػف إنجازىػا خػالؿ السػنةاألىداؼ االسػتراتيجية كالتفصػيمية التػ إختياريتـ فييا 

ؤكلة عػػف قػػدرة الجيػػات المسػػ ىيعتمػػد أكالن عمػػ ىنجػػاح الخطػػة التشػػغيمية األكلػػ لالبيئػػة الداخميػػة كالخارجيػػة، كمػػد تػػأثيرات

عمػػػى كفػػػاءة المػػػكارد يعتمػػػد يػػػة األىػػػداؼ المرحميػػػة لمخطػػػة التشػػػغيمية، كفػػػي المرحمػػػة الثان ختيػػػارإلالتخطػػػيط االسػػػتراتيجي 

المػكارد البشػرية  تؼ التفصيمية لمخطة التشغيمية، كممػا كانػصياغة مبادرات استراتيجية تدعـ تحقيؽ األىدا ىالبشرية عم

ة تقيػػيـ الخطػػط التشػػغيمية ذلػػؾ يعنػػي قػػدرتيا عمػػى تالفػػي نقػػاط الضػػعؼ كدعػػـ نقػػاط القػػكة فػػي الخطػػة التشػػغيمي ىقػػادرة عمػػ

 .ي تدعـ صياغة خطة استراتيجية جديدةتقييـ كؿ الخطط التشغيمية الت ىالثانية، ككذا قدرتيا عم

 الميزة التنافسية:

مفيػـك الميػزة التنافسػية عمػى أنيػا عمميػة تحديػد أسػس أساسػية   (Drummond and Ensor, 2001تنػاكؿ ) 

  كمستدامة يمكف مف خالليا لممنظمة أف تنافس.
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لنجػػػاح فػػػي تحقيػػػؽ ف المنظمػػػة مػػػف  اكػػػم( أف الميػػػزة التنافسػػػية ىػػػي التػػػي ت MALEKA،2014كمػػػا أضػػػاؼ )

( كىػػي: Whalley,2010. كلكػػي يػػتـ تحقيػػؽ المزايػػا التنافسػػية ال بػػد مػػف تفعيػػؿ ثػػالث ضػػكابط حسػػب مػػا بينيػػا )أىػػدافيا

 قيادة المنتج، كالتفكؽ التشغيمي، كخمؽ اإللفة مع العميؿ.

 الدراسة الميدانية:

 عينة الدراسة :

دنقال بكمية االقتصاد كالزراعة كالتربية كالطب حيث عينة مف مكظفي كأعضاء ىيئة التدريس بجامعة  إختيارتـ 

 مفردة لقياس اتجاه الرأم حكؿ المكضكع. 100 إختيارتـ 

 وحدة المعاينة:

 مكظفيف كأعضاء ىيئة تدريس.

 االستمارات الموزعة والمستممة:

 استمارة منيا. 88استمارة تـ استالـ  100تـ تكزيع عدد  

 الطريقة المستخدمة في التحميؿ:

، حيث   SPSS استخداـ برنامج برنامج الحـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعيةعمى عتمد الباحث تحميؿ الدراسة ا 

باتبػاع أسػمكب  اإلسػتبيافتػـ تحميػؿ بيانػات طػاء المعاينػة كدقػة المعيػار، كمػا لتالفػي أخ اإلسػتبيافتـ قياس صدؽ كثبػات 

داـ اختبػار مربػع كػام الػذم يعطػي بعػد األسػس المنيجػي لمتأكػد التكرار كالنسب الستجابات كحدة المعاينة، كما تـ استخ

المعنكيػة  لقة بيف متغيريف، فإذا  كاف مسػتك مف صحة العالقات المرتبطة بفرضيات الدراسة، فاالختبار يتـ لكشؼ العال

قيػػد ريف % فنقػػكؿ أف ىنػػاؾ عالقػػة معنكيػػة بػػيف المتغيػػ95أم بدرجػػة ثقػػة أكثػػر مػػف  0.05مػػف أقػػؿ لمعالقػػة قيػػد الدراسػػة 

ذا زادت قيمػة مسػتك  % فنقػكؿ أنػو ال تكجػد 95أم انخفضػت درجػة الثقػة عػف  0.05المعنكيػة لالختبػار عػف  لالدراسة كا 

 عالقة معنكية بيف المتغيريف.
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 :اإلستبيافاختبار صدؽ وثبات 

حػكر اختبار صدؽ كثبات كؿ م ىحيث نحى الباحث إل اإلستبيافات يعمد اختبار الفا كرمباخ لقياس صدؽ كثب

( بالتحميػػؿ الشػػامؿ لصػػدؽ اإلسػػتبيافكمػػف ثػػـ تػػـ أجػػراء نفػػس االختبػػار عمػػى كػػؿ عناصػػر )أسػػئمة  اإلسػػتبيافمػػف محػػاكر 

 .اإلستبيافكثبات أسئمة 

مػف األسػاليب اإلحصػائية التػي يػتـ اسػتخداميا  (Cronbach’s Alphaإف معامػؿ الثبػات لفػا كرمبػاخ  )  

 )المحاور والعناصر أو المفردات( .عندما نود قياس ثبات تقديرات االستبانات 

المتعمقػػة بالبيانػػات األساسػػية، حيػػث تػػـ اختبػػار صػػدؽ كثبػػات  اإلسػػتبانةتػػـ إجػػراء اختبػػار الصػػدؽ كالثبػػات لمحػػاكر       

اختبػػار صػػدؽ وثبػػات محػػور: المبػػادرات بفقػرة. أمػػا فيمػا يتعمػػؽ  23كالبالغػػة عػػددىا الػػوعي االسػتراتيجية، فقػرات محػػكر 

الفػا كرمػابخ لجميػع عناصػر  فقرة كفي الختاـ تػـ اجػراء اختبػار 11فتـ اجراء اختبار الفا كرمباخ عمى عدد االستراتيجية 

 كضح نتائج تحميؿ الفا كرمباخ لما تـ ذكره.تكؿ التالية اساسية )مجمؿ المحاكر( الجداأل اإلستبانة

 اختبار الفا كرمباخ :(1جدكؿ رقـ )

 خ لقياس ثبات المحكرمعامؿ الفا كرمبا عدد الفقرات المحكر

 0.873 23 المحكر األكؿ )الكعي االستراتيجي(

 0.841 11 المحكر الثاني )المبادرات االستراتيجية(

 0.8621 34 الثبات العاـ لالستبياف

كىػػك مرتفػػع يعطػػي  0.8621ف قيمػػة الفػػا كرمبػػاخ )معامػػؿ الثبػػات( لالسػػتبياف فقػػد كػػاف إحسػػب البيػػاف السػػابؽ فػػ

 %.70باعتبار أف الحد االدنى المعتمد لمثبات ىكثبات عاـ ممتاز 

 تحميؿ البيانات الشخصية:

 توزيع المبحوثيف حسب الجنس:

 -:تـ استفسار المبحكثيف عف الجنس، حيث تـ إعطائيـ  الخيارات حسب الجدكؿ أدناه 
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 الجنس :(1) جدكؿ                     

 النسبة التكرار الجنس
 54.5 48 ذكر
 45.5 40 أنثى

 100.0 88 المجمكع
 ـ2018،دنقال، اإلستبانةبيانات إعداد الباحث، المصدر: 

%، كذلؾ يكضح 45.5% كنسبة اإلناث كانت 54.5مف بيانات الجدكؿ السابؽ فإف نسبة الذككر كانت 

 تقارب نسبة الذككر إلى اإلناث في مجتمع الدراسة بجامعة دنقال.

 تكزيع المبحكثيف حسب العمر:

 المبحكثيف عف العمر، حيث تـ إعطائيـ الفئات العمرية حسب ما بينو الجدكؿ أدناه. تـ استفسار 

 العمر :(2جدكؿ)

 النسبة التكرار الفئة العمرية 
 18.1 16 سنة 30مف أقؿ 
 34.1 30 سنة 40مف أقؿ ك  30مف 
 36.4 32 سنة 50مف أقؿ ك  40مف 
 11.4 10 سنة فأكثر 50مف 

 100.0 88 المجمكع
 ـ2018،دنقال، اإلستبانةبيانات إعداد الباحث،  المصدر:

% كىي قيمة كسطية 47.8عاـ تمثمت في  40بالرجكع لبيانات الجدكؿ أعاله فإف نسبة الفئات العمرية فكؽ  

 % مما يدلؿ عمى تقديرات عالية لمعطاء المستقبمي.52.2تبيف كجكد حجـ مقدر مف الكفاءات الشابة بنسبة 

 لكظيفة:تكزيع المبحكثيف حسب ا

 تـ سؤاؿ المبحكثيف عف الكظيفة، كتـ إعطائيـ الخيارات حسب ما بينو الجدكؿ التالي: 
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 الكظيفة :(3جدكؿ )

 النسبة التكرار الكظيفة 
 61.4 54 عضك ىيئة تدريس

 38.6 34 مكظؼ
 100.0 88 المجمكع

 ـ2018،دنقال، إعداد الباحث، اإلستبيافالمصدر: بيانات 

 %.61.4أعاله فإف نسبة أعضاء ىيئة التدريس الذم تـ استفسارىـ بمغت  مف بيانات الجدكؿ 

 تكزيع المبحكثيف حسب المستكم التعميمي:

 تـ سؤاؿ المبحكثيف عف المستكم التعميمي كجاءت الردكد حسب ما بينو الجدكؿ التالي:

 المستكم التعميمي :(4جدكؿ)

 النسبة التكرار 
 34.1 30 جامعي

 65.9 58 فكؽ جامعي
 100.0 88 المجمكع

 ـ2018،دنقال، اإلستبانةبيانات إعداد الباحث، المصدر: 

عتبار أف % كىي نسبة جيدة عند األخذ في اإل65.5بيانات الجدكؿ أعاله، فإف نسبة فكؽ الجامعي كانت  مف  

 مكظفيف. 38.6عينة الدراسة كاف بيا نسبة 

 تكزيع المبحكثيف حسب الخبرة:

 (.5ف عف الخبرة كتـ إعطائيـ الخيارات المبينة في الجدكؿ رقـ )تـ استفسار المبحكثي 

 الخبرة :(5) جدكؿ

 النسبة التكرار 
 21.6 19 سنكات 5مف أقؿ 
 9.1 8 سنكات 10مف أقؿ سنكات ك  5مف 
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 31.8 28 15مف أقؿ سنكات ك  10مف 
 37.5 33 سنة فأكثر 15مف 

 100.0 88 المجمكع
 ـ2018،دنقال، اإلستبانة بياناتإعداد الباحث، المصدر: 

سنكات كبالتالي  10% مف المبحكثيف ليـ خبرة طكيمة أكثر مف 69.3حسب بيانات الجدكؿ أعاله فإف نسبة 

 ىـ األكثر دراية بالخطط االستراتيجية.

 الدكرات التدريبية في مجاؿ االستراتيجية:

ة التي حضركىا كجاءت ردكدىـ كما بينو تـ سؤاؿ المبحكثيف عف عدد الدكرات التدريبي في مجاؿ االستراتيجي 

 (.6الجدكؿ رقـ )

 الدكرات التدريبية في مجاؿ االستراتيجية :(6جدكؿ )

 النسبة التكرار 
 30.7 27 دكرة كاحد
 10.2 9 دكرتاف

 3.4 3 ثالث دكرات
 28.4 25 أكثر مف ثالث دكرات

 18.2 16 ال ينطبؽ
 9.1 8 مفقكد

 100.0 88 المجمكع
 ـ2018،دنقال، اإلستبانةبيانات عداد الباحث، إالمصدر: 

% مف المبحكثيف تمقكا دكرات تدريبية في مجاؿ االستراتيجية كىي 72.7( فإف نسبة 6مف بيانات الجدكؿ رقـ )

 نسبة جيدة جدا لدعـ الدراسة.

 الفروض:  اختبارثانيًا: 
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 صياغة المبادرات االستراتيجية.: العالقة بيف نشر الوعي االستراتيجي واإلسياـ في ىالفرضية األول

مػػػػف أجػػػػؿ التحقػػػػؽ مػػػػف ىػػػػذه العالقػػػػة تػػػػـ اختبػػػػار العالقػػػػات الجزئيػػػػة بػػػػيف المتغيػػػػر التػػػػابع )صػػػػياغة المبػػػػادرات  

االستراتيجية( كمجمكعة المتغيػرات الجزئيػة لممتغيػر المسػتقؿ )نشػر الػكعي االسػتراتيجي(، عػف طريػؽ اختبػار مربػع كػام 

صػػػياغة المبػػػادرات االسػػػتراتيجية، كجػػػاءت النتػػػائج حسػػػب عمػػػى  ة ذات األثػػػر المباشػػػرالمتغيػػػرات المسػػػتقمعمػػػى  لمتعػػػرؼ

 ىجدكؿ نتائج عالقات الفرضية األكلال

 (: العالقة بيف نشر الكعي االستراتيجي كاإلسياـ في صياغة المبادرات االستراتيجية.7جدكؿ رقـ ) 

 نتيجة العالقة المعنويةمستوي  درجة الحرية قيمة مربع كاي العالقات الحزئية لمفرضية 
 * إليو لموصوؿ تسعى الذي والطموح الجامعة رؤية العالقة بيف اإللماـ بمحتوى

ال توجد عالقة  20 .480 (a)19.654 بالكمية المبادرات بعض صياغة في ساىمت
 معنوية

 * إليو لموصوؿ تسعى الذي والطموح الكمية رؤية العالقة بيف اإللماـ بمحتوى
ال توجد عالقة  20 .133 (a)27.075 بالكمية المبادرات بعض غةصيا في ساىمت

 معنوية

 والطموح فييا تعمؿ التيدارة  اإل أو القسـ رؤية العالقة بيف اإللماـ بمحتوى
ال توجد عالقة  25 .757 (a)19.802 بالكمية المبادرات بعض صياغة في ساىمت * إليو لموصوؿ تسعى الذي

 معنوية

 بعض صياغة في ساىمت * الجامعة رسالة اـ بمحتوىالعالقة بيف اإللم
 25 .000 (a)65.845 بالكمية المبادرات

توجد عالقة 
 معنوية

 بعض صياغة في ساىمت * الكمية رسالة العالقة بيف اإللماـ بمحتوى
 25 .189 (a)31.013 بالكمية المبادرات

ال توجد عالقة 
 معنوية

 ساىمت * فييا تعمؿ التيدارة  اإل أو ـالقس رسالة العالقة بيف اإللماـ بمحتوى
 25 .300 (a)28.166 بالكمية المبادرات بعض صياغة في

ال توجد عالقة 
 معنوية

 في ساىمت * الكمية ورؤية الجامعة رؤية بيف إتساؽ العالقة بيف وجود
 25 .636 (a)21.994 بالكمية المبادرات بعض صياغة

ال توجد عالقة 
 معنوية

 صياغة في ساىمت * القسـ ورؤية الكمية رؤية بيف إتساؽ العالقة بيف وجود
ال توجد عالقة  20 .142 (a)26.771 بالكمية المبادرات بعض

 معنوية
 في ساىمت * الكمية ورسالة الجامعة رسالة بيف إتساؽ العالقة بيف وجود

ال توجد عالقة  25 .914 (a)16.034 بالكمية المبادرات بعض صياغة
 معنوية

 في ساىمت * لمكمية التشغيمية الخطة بيف المشاركة في صياغةالعالقة 
توجد عالقة  25 .041 (a)38.490 بالكمية المبادرات بعض صياغة

 معنوية
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 تعمؿ التيدارة  اإل أو لمقسـ التشغيمية الخطة العالقة بيف المشاركة في صياغة
 20 .000 (a)51.084 بالكمية المبادرات بعض صياغة في ساىمت * فييا

توجد عالقة 
 معنوية

 صياغة في ساىمت * لمكمية  اإلستراتيجية الخطة العالقة بيف وضوح أىداؼ
 25 .489 (a)24.535 بالكمية المبادرات بعض

ال توجد عالقة 
 معنوية

 *  العالقة بيف امكانية تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية خالؿ فترة االستراتيجية
 25 .373 (a)26.662 يةبالكم المبادرات بعض صياغة في ساىمت

ال توجد عالقة 
 معنوية

 *  مفصمة بصورة لمكمية اإلستراتيجية األىداؼ عمى العالقة بيف األطالع
 25 .063 (a)36.614 بالكمية المبادرات بعض صياغة في ساىمت

توجد عالقة 
 معنوية

 أىداؼ تكوف اف يمكف الكمية بخطة إستراتيجية أىداؼ العالقة بيف أف ىنالؾ
ف مرةمست ال توجد عالقة  25 .535 (a)23.729 بالكمية المبادرات بعض صياغة في ساىمت * تحققت وا 

 معنوية

 ساىمت *  االستراتيجية واألىداؼ التشغيمية األىداؼ بيف العالقة بيف التمييز
ال توجد عالقة  25 .286 (a)28.485 بالكمية المبادرات بعض صياغة في

 معنوية
 *  لمكمية الداخمية اإلدارية البيئة متغيرات حوؿ لمعموماتالعالقة بيف كفاية ا

توجد عالقة  25 .025 (a)40.714 بالكمية المبادرات بعض صياغة في ساىمت
 معنوية

 *  لمكمية الخارجية اإلدارية البيئة متغيرات حوؿ العالقة بيف كفاية المعمومات
توجد عالقة  20 .001 (a)44.045 بالكمية المبادرات بعض صياغة في ساىمت

 معنوية

 بعض صياغة في ساىمت * SWAT برنامج عف العالقة بيف وجود معمومات
 25 .000 (a)63.871 بالكمية المبادرات

توجد عالقة 
 معنوية

 *  والضعؼ القوة نقاط لمعرفة الداخمي البيئة تحميؿ العالقة بيف المشاركة في
 20 .001 (a)44.037 بالكمية المبادرات بعض صياغة في ساىمت

توجد عالقة 
 معنوية

 والميددات الفرص لتحديد لمكمية الخارجة البيئة تحميؿ العالقة بيف المشاركة في
 20 .000 (a)62.584 بالكمية المبادرات بعض صياغة في ساىمت * 

توجد عالقة 
 معنوية

 نياية في لمكمية التشغيمية الخطط جوانب بعض تقييـعمى  العالقة بيف القدرة
 25 .000 (a)87.899 بالكمية المبادرات بعض صياغة في ساىمت * جامعي عاـ كؿ

توجد عالقة 
 معنوية

 *  بالكمية االنشطة لبعض تشغيمية أىداؼ صياغةعمى  العالقة بيف القدرة
 25 .000 (a)112.989 بالكمية المبادرات بعض صياغة في ساىمت

توجد عالقة 
 معنوية

 ـ2018،، دنقالاإلستبانة بياناتإعداد الباحث، المصدر: 

ثػر نحػك تبينػت فيػو المتغيػرات ذات األ ىالعالقات الجزئية لمفرضية أتت عم( فإف نتائج 7مف بيانات الجدكؿ رقـ )      

ختبار لكجكد مؤشر لكجكد المساىمة في صياغة مبادرات الخطط االستراتيجية بالكميات بجامعة دنقال. حيث تـ اال ىعم
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لعالقػػة حيػػث يعطػػي التػػابع كمجمكعػػة المتغيػػرات المسػػتقمة كتػػـ أسػػتخداـ إختبػػار مربػػع كػػام لقيػػاس اعالقػػة بػػيف المتغيػػر 

فػذلؾ  0.05مػف أقػؿ  ةالمعنكي لفعندما يككف مستك  ،المعنكية لمستك  ىسس المنيجية التي تعتمد عماالختبار بعض األ

ذا كانػػت قيمػػة مسػػتك كذلػػؾ مؤشػػر لكجػػكد عالقػػة بػػيف المتغيػػريف  0.95يعنػػي كجػػكد درجػػة ثقػػة أكثػػر مػػف   لقيػػد الدراسػػة كا 

كذلػػػؾ يعنػػػي عػػػدـ كجػػػكد عالقػػػة معنكيػػػة بػػػيف  0.05مػػػف أقػػػؿ فػػػذلؾ يعنػػػي كجػػػكد درجػػػة ثقػػػة  0.05المعنكيػػػة أكثػػػر مػػػف 

( فػػإف نتػػائج العالقػػات الجزئيػػة لمفرضػػية )العالقػػة بػػيف نشػػر الػػكعي 7المتغيػػريف قيػػد الدراسػػة. مػػف بيانػػات الجػػدكؿ رقػػـ )

عالقػة جزئيػػة،  23صػياغة المبػادرات االسػتراتيجية( كالتػي تػػـ الكشػؼ عنيػا بعػد اختبػار عػدد  االسػتراتيجي كاإلسػياـ فػي

لتػي يتكجػب صػياغة تكصػيات عمييػا، عالقة غير معنية كالتي تمثيؿ مشكمة في المجتمع قيػد الدراسػة كا 12جاءت فييا 

 ما البقية فأتت معنكية مما يدعـ المجتمع قيد الدراسة.أك 

 لعالقة بيف نشر الوعي االستراتيجي وكفاءة مبادرات الخطة التشغيميةالفرضية الثانية: ا

مػػػف أجػػػؿ التحقػػػؽ مػػػف ىػػػذه العالقػػػة تػػػـ اختبػػػار العالقػػػات الجزئيػػػة بػػػيف المتغيػػػر التػػػابع )كفػػػاءة مبػػػادرات الخطػػػة  

بػػع كػػام طريػػؽ اختبػػار مر  التشػػغيمية( كمجمكعػػة المتغيػػرات الجزئيػػة لممتغيػػر المسػػتقؿ )نشػػر الػػكعي االسػػتراتيجي(، عػػف

كفػػػاءة مبػػػادرات الخطػػػة التشػػػغيمية، كجػػػاءت النتػػػائج حسػػػب  ىت المسػػػتقمة ذات األثػػػر المباشػػػر عمػػػالمتغيػػػرا ىلمتعػػػرؼ عمػػػ

 .الجدكؿ نتائج عالقات الفرضية الثانية

 (: العالقة بيف نشر الكعي االستراتيجي ككفاءة مبادرات الخطة التشغيمية.8جدكؿ رقـ )
 نتيجة العالقة مستوي المعنوية درجة الحرية ربع كايقيمة م العالقات الجزئية لمفرضية

 * إليو لموصوؿ تسعى الذي والطموح الجامعة رؤية بمحتوى ممـ أنت
 توجد عالقة معنوية 20 .000 (a)60.349 عاؿ بمعدؿ تحقيقيا يمكف بالكمية التشغيمية الخطة مبادرات

 مبادرات * يوإل لموصوؿ تسعى الذي والطموح الكمية رؤية بمحتوى ممـ أنت
ال توجد عالقة  20 .052 (a)31.266 عاؿ بمعدؿ تحقيقيا يمكف بالكمية التشغيمية الخطة

 معنوية

 الذي والطموح فييا تعمؿ التيدارة  اإل أو القسـ رؤية بمحتوى ممـ أنت
 تحقيقيا يمكف بالكمية التشغيمية الخطة مبادرات * إليو لموصوؿ تسعى
 عاؿ بمعدؿ

62.782(a) 25 .000 توجد عالقة معنوية 

 يمكف بالكمية التشغيمية الخطة مبادرات * الجامعة رسالة بمحتوى ممـ أنت
 توجد عالقة معنوية 25 .012 (a)43.762 عاؿ بمعدؿ تحقيقيا
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 يمكف بالكمية التشغيمية الخطة مبادرات * الكمية رسالة بمحتوى ممـ أنت
 25 .140 (a)32.644 عاؿ بمعدؿ تحقيقيا

القة ال توجد ع
 معنوية

 الخطة مبادرات * فييا تعمؿ التيدارة  اإل أو القسـ رسالة بمحتوى ممـ أنت
 توجد عالقة معنوية 25 .001 (a)51.834 عاؿ بمعدؿ تحقيقيا يمكف بالكمية التشغيمية

 الخطة مبادرات * الكمية ورؤية الجامعة رؤية بيف إتساؽ ىنالؾ أف ترى
 25 .523 (a)23.945 عاؿ بمعدؿ تحقيقيا يمكف بالكمية التشغيمية

ال توجد عالقة 
 معنوية

 الخطة مبادرات * القسـ ورؤية الكمية رؤية بيف إتساؽ ىنالؾ أف ترى
 20 .140 (a)26.831 عاؿ بمعدؿ تحقيقيا يمكف بالكمية التشغيمية

ال توجد عالقة 
 معنوية

 الخطة مبادرات * الكمية ورسالة الجامعة رسالة بيف إتساؽ ىنالؾ أف ترى
 توجد عالقة معنوية 25 .036 (a)39.144 عاؿ بمعدؿ تحقيقيا يمكف بالكمية التشغيمية

 التشغيمية الخطة مبادرات * لمكمية التشغيمية الخطة صياغة في شاركت
 25 .350 (a)27.110 عاؿ بمعدؿ تحقيقيا يمكف بالكمية

ال توجد عالقة 
 معنوية

 * فييا تعمؿ التيدارة  اإل أو لمقسـ التشغيمية الخطة صياغة في شاركت
ال توجد عالقة  20 .120 (a)27.571 عاؿ بمعدؿ تحقيقيا يمكف بالكمية التشغيمية الخطة مبادرات

 معنوية

 الخطة مبادرات *  االىداؼ واضحة لمكمية  اإلستراتيجية الخطة أف ترى
عالقة ال توجد  25 .232 (a)29.791 عاؿ بمعدؿ تحقيقيا يمكف بالكمية التشغيمية

 معنوية

 فترة خالؿ جميعا تحققيا يمكف لمكمية اإلستراتيجية الخطة أىداؼ اف ترى
 توجد عالقة معنوية 25 .003 (a)49.060 عاؿ بمعدؿ تحقيقيا يمكف بالكمية التشغيمية الخطة مبادرات *  اإلستراتيجية

 الخطة مبادرات *  مفصمة بصورة لمكمية اإلستراتيجية األىداؼ عمى أطمعت
 25 .156 (a)32.080 عاؿ بمعدؿ تحقيقيا يمكف بالكمية التشغيمية

ال توجد عالقة 
 معنوية

 ذاوا   مستمرة أىداؼ تكوف اف يمكف الكمية بخطة إستراتيجية أىداؼ ىنالؾ
 توجد عالقة معنوية 25 .020 (a)41.559 عاؿ بمعدؿ تحقيقيا يمكف بالكمية التشغيمية الخطة مبادرات * تحققت

 الخطة مبادرات *  االستراتيجية واألىداؼ التشغيمية األىداؼ بيف تميز أنت
 توجد عالقة معنوية 25 .004 (a)48.195 عاؿ بمعدؿ تحقيقيا يمكف بالكمية التشغيمية

 *  لمكمية الداخمية اإلدارية البيئة متغيرات حوؿ كافية معمومات لديؾ
 توجد عالقة معنوية 25 .001 (a)52.870 عاؿ بمعدؿ تحقيقيا يمكف بالكمية التشغيمية الخطة مبادرات
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 *  لمكمية الخارجية اإلدارية البيئة متغيرات حوؿ كافية معمومات لديؾ
 20 .308 (a)22.618 عاؿ بمعدؿ تحقيقيا يمكف بالكمية التشغيمية الخطة مبادرات

ال توجد عالقة 
 معنوية

 بالكمية التشغيمية الخطة مبادرات * SWAT برنامج عف معمومات لديؾ
 25 .073 (a)35.922 عاؿ بمعدؿ تحقيقيا يمكف

ال توجد عالقة 
 معنوية

 مبادرات *  والضعؼ القوة نقاط لمعرفة الداخمي البيئة تحميؿ في شاركت
 20 .538 (a)18.745 عاؿ بمعدؿ تحقيقيا يمكف بالكمية التشغيمية الخطة

ال توجد عالقة 
 معنوية

 *  والميددات الفرص لتحديد كميةلم الخارجة البيئة تحميؿ في شاركت
 20 .659 (a)16.906 عاؿ بمعدؿ تحقيقيا يمكف بالكمية التشغيمية الخطة مبادرات

ال توجد عالقة 
 معنوية

 الخطة مبادرات *  بالكمية االنشطة لبعض تشغيمية أىداؼ صياغة تستطيع
 القة معنويةتوجد ع 25 .000 (a)74.947 عاؿ بمعدؿ تحقيقيا يمكف بالكمية التشغيمية

 عاـ كؿ نياية في لمكمية التشغيمية الخطط جوانب بعض تقييـ بمقدورؾ
 توجد عالقة معنوية 25 .000 (a)69.332 عاؿ بمعدؿ تحقيقيا يمكف بالكمية التشغيمية الخطة مبادرات * جامعي

 ـ2018،، دنقالاإلستبانةبيانات إعداد الباحث، المصدر: 

بينػت فيػو المتغيػرات ذات االثػر نحػك ت ىالعالقػات الجزئيػة لمفرضػية أتػت عمػ( فإف نتائج 8مف بيانات الجدكؿ رقـ )     

ختبار لكجكد مؤشر لكجكد المساىمة في صياغة مبادرات الخطط االستراتيجية بالكميات بجامعة دنقال. حيث تـ اال ىعم

لعالقػػة حيػػث يعطػػي مربػػع كػػام لقيػػاس اعالقػػة بػػيف المتغيػػر التػػابع كمجمكعػػة المتغيػػرات المسػػتقمة كتػػـ أسػػتخداـ إختبػػار 

فػذلؾ  0.05مػف أقػؿ  ةالمعنكي لفعندما يككف مستك  ،المعنكية لمستك  ىسس المنيجية التي تعتمد عماالختبار بعض األ

ذا كانػػت قيمػػة مسػػتك  كذلػػؾ مؤشػػر لكجػػكد عالقػػة بػػيف المتغيػػريف قيػػد 0.95يعنػػي كجػػكد درجػػة ثقػػة أكثػػر مػػف   لالدراسػػة كا 

كذلػػػؾ يعنػػػي عػػػدـ كجػػػكد عالقػػػة معنكيػػػة بػػػيف  0.05مػػػف أقػػػؿ فػػػذلؾ يعنػػػي كجػػػكد درجػػػة ثقػػػة  0.05المعنكيػػػة أكثػػػر مػػػف 

( فػػإف نتػػائج العالقػػات الجزئيػػة لمفرضػػية )العالقػػة بػػيف نشػػر الػػكعي 8المتغيػػريف قيػػد الدراسػػة. مػػف بيانػػات الجػػدكؿ رقػػـ )

عالقػة جزئيػة،  "23"د اختبػار عػدد االستراتيجي كاإلسياـ في صياغة المبادرات االستراتيجية( كالتي تػـ الكشػؼ عنيػا بعػ

ؿ مشػكمة فػي المجتمػع قيػد الدراسػة كالتػي يتكجػب صػياغة تكصػيات عمييػا، عالقة غير معنية كالتي تمث 12يا جاءت في

 كاما البقية فأتت معنكية مما يدعـ المجتمع قيد الدراسة.
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 النتائج:

 مكا في صياغة المبادرات االستراتيجية بما يتسؽحسب نتائج العالقات فقد تبيف أف المبحكثيف قيد الدراسة لـ يساى 

 إليو.  ىكرؤية الجامعة كالطمكح الذم تسع

 قساـ مما يشكؿ أحد المعكقات عف ستراتيجية لمجامعة، كالكميات كاألالرؤية اال للماـ بمحتك ىناؾ ضعؼ في اإل

 ية.صياغة المبادرات الخاصة بالخطة االستراتيجية الفرعية كبالتالي الخطط التشغيم

 سياـ في صياغة المبادرات بالكميات.كميات كرؤية األقساـ بما يخدـ اإلال يتـ مراعاة االتساؽ بيف رؤية ال 

 قساـ.عمى صياغة مبادرات بالكميات كاأل المبحكثيف الذيف شارككا في صياغة الخطط التشغيمية ىـ األكثر قدرة 

 مف  عددالخطة االستراتيجية لمكمية كبالتالي ىناؾ  إف المبحكثيف قيد الدراسة لـ تكف ليـ رؤية كاضحة ألىداؼ

 مبادرات استراتيجية.أم المبحكثيف لـ يشارككا في صياغة 

 .لـ يتمكف المبحكثيف مف صياغة مبادرات استراتيجية تدعـ تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية خالؿ فترة االستراتيجيات 

  ضعؼ مف أ مما ي يمكف تحققيا في بداية االستراتيجية،ىداؼ التكاأللـ يميز المبحكثيف بيف األىداؼ المستمرة

 سياميـ في صياغة المبادرات االستراتيجية.إ

 ىداؼ االستراتيجية مساىمة المبحكثيف في صياغة مبادرات بالكميات.تمييز بيف األىداؼ التشغيمية كاأللـ يدعـ ال 

 ات عف المتغيرات البيئة الداخمية كالخارجية مف النقاط الجيدة في المجتمع قيد الدراسة أف المبحكثيف ليـ معمكم

 التي تؤثر عمى صياغة المبادرات االستراتيجية.

  عند صياغة المبادرات  قساـكاألإف المبحكثيف يراعكف نقاط القكة كالضعؼ كالفرص كالميددات بالكميات

 االستراتيجية.

 قدرتيـ عمى صياغة مبادرات جديدة  ذلؾ يدعـفالمبحكثيف قدرة عمى تقييـ الخطط التشغيمية عند نيايتيا،  للد

 لمخطط التشغيمية التالية.
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 غة المبادرات االمبحكثيف الذيف يساىمكف في صياغة األىداؼ التشغيمية بالكميات ىـ األكثر مشاركة في صي

 االستراتيجية.

  كرسالة الكميات رؤية  لإلماـ بمحتك كاف ىناؾ إذا  ،ؽ مبادرات الخطط التشغيمية بمعدؿ عالييحقت يتـيمكف أف

 قساـ.كاأل

  عدـ فيـ كمعرفة االتساؽ القائـ بيف رؤية كرسالة الكمية كرؤية كرسالة األقساـ يضعؼ تحقيؽ المبادرات

 االستراتيجية بالكميات. 

  إف مشاركة المبحكثيف في صياغة الخطط التشغيمية ليست ىي السبب كراء زيادة معدؿ تحقيؽ المبادرات

 االستراتيجية.

 ىداؼ الخطط أكضكح  لقيؽ مبادرات الخطط التشغيمية بمداىات رأم المبحكثيف لـ تتأثر معدالت تححسب اتج

 االستراتيجية بالكميات.

 :التوصيات

 مجاراة  ىرة عمدعـ المكارد البشرية بالجامعة بما يجعميـ قادريف عمى صياغة مبادرات استراتيجية أكثر قد

 الكاقع.

 تراتيجية بيف كافة منسكبي الجامعة مف خالؿ عقد دكرات تدريبية نشر الكعي الخاص بالمبادرات االس

 متخصصة.

  قساـ بما يجعميا في متناكؿ يد منسكبي الجامعة، ؤية كرسالة الجامعة كالكميات كاألكضع لكحات تعريفية بر

 ع.الجمي لالرؤل االستراتيجية معمكمة لد محتكلكعمؿ المسابقات الداعمة لمكعي االستراتيجي، بما يجعؿ 

 لخطط ابما يدعـ صياغة مبادرات الكميات  تدعيـ الجكانب المتعمقة باالتساؽ بيف رؤية الكميات كرؤية

 االستراتيجية لمكمية.
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 شراؾ كافة منسكبي الجامعة عند صياغة المبادرات المتعمقة التركيز عمى التعريؼ باألىداؼ اإل ستراتيجية كا 

 بالخطط التشغيمية.

  كبيف  الفترة األكلى مف االستراتيجيةالمستمرة كاألىداؼ التي يمكف تحقيقيا في ضركرة الفصؿ بيف األىداؼ

األىداؼ التشغيمية كبالتالي زيادة قدرة منسكبي الجامعة عمى دعـ االستراتيجيات بمبادرات ترفع مف تحقيؽ 

 مختمؼ مستكيات األىداؼ االستراتيجية.

 لخارجية، كعمؿ كرش عمؿ في ىذا الخصكص في نياية كؿ تعزيز الجكانب المتعمقة بتحميؿ البيئة الداخمية كا

نجاز المبادرات االستراتيجية، لما لو مف أثر فاعؿ إـ مراجعة الخطط التشغيمية كمعدؿ عاـ جامعي، بما يدع

 في زيادة كفاءة صياغة الخطط التشغيمية.

 لجامعة كزيادة مساىمتيـ في ضركرة خمؽ آلية لنشر األىداؼ االستراتيجية كاالىداؼ التشغيمية بيف منسكبي ا

إعداد الخطط التشغيمية، كدعـ تكسيع قاعدة التفكير بالمبادرات بيف منسكبي الجامعة بما يكفؿ صياغة خطط 

 تشغيمية تدعـ الخطط االستراتيجية بالجامعة كمدل تحققيا.

  د مف معدؿ كسرعة انجاز قيد الزمني ليا بما يزيلنجاز المبادرات االستراتيجية كاإتحديد الجيات المسؤكلة عف

 المبادرات االستراتيجية بالكميات.

 تكثيؼ كرش العمؿ فيما يمي صياغة المبادرات االستراتيجية.  

 جراء دراسات إضافية في مجتمعات مماثمةإ. 
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 أثر انتخطيط االسرتاتيجي عهى أداء انعامهني اإلداريني يف جامعت جنران

 د. سالـ مسفر عبد اهلل آؿ فايع            داد: ػػػػػػػػػػػػػػػػإع                              

 ريافػػػػػػػػػػػػػػػػػمناؿ مانع فيد آؿ شالباحثة/                                                     

Abstract: 

        The study aimed to highlight the impact of strategic planning on the performance of 

administrative workers at Najran University. The descriptive analytical and the statistical 

methods were used in order to test hypotheses. Study findings illustrate the significant 

relationship between strategic planning and the performance of administrative staff. 

Additionally, the presence of an impact of strategic planning on the performance of 

workers. The atudy recommends that the employees should participate in the development 

process of the organization vision and mission, as well as, Atraing programe should be 

available to achieve this mission. 

 

Key words: Strategic planning; workers’ performance; Najran University. 

 مستخمص:

ىدفت الدراسة إلبراز أثر التخطيط االستراتيجي عمى أداء العامميف اإلدارييف. تـ استخداـ المنيج الكصفي     

الدراسة الميدانية لعرض كتحميؿ البيانات كاختبار الفركض، كتمثمت مشكمة الدراسة في  التحميمي كالمنيج االحصائي في

معرفة مستكل التخطيط االستراتيجي في جامعة نجراف كأثره عمى أداء العامميف االدارييف. كأظيرت نتائج الدراسة كجكد 

رييف بجامعة نجراف، ككذلؾ كجكد أثر عالقة ذات داللة إحصائية بيف التخطيط االستراتيجي كأداء العامميف اإلدا

بمشاركة العامميف  اإلىتماـلمتخطيط االستراتيجي عمى أداء العامميف، كفي ضكء النتائج أكصت الدراسة بضركرة 

إشعار العامميف بعممية التطكير كاطالعيـ عمييا لتحقيؽ كالمكظفيف في صياغة الرؤية كالرسالة بالجامعة. كضركرة 

                                                  عمى تكفير البرامج التدريبية التي تحقؽ ذلؾ. األىداؼ، مع الحرص

 التخطيط االستراتيجي، أداء العامميف، جامعة نجراف. الكممات المفتاحية:
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 :انمقذمة

التعميـ  اىتمت العديد مف الجامعات بالدخكؿ في التخطيط االستراتيجي لخمؽ المستقبؿ المناسب لمؤسسات

العالي كلخدمة أىدافيا، حيث إنيا أداة تنمكية لبناء الرؤية المستقبمية لمؤسسات التعميـ العالي، كما أنيا تسجؿ قفزات 

نكعية مف خالؿ التحكؿ العالمي كالتحديات المختمفة التي يكاجييا التعميـ العالي، كنظران لممنافسة المحمية كالعالمية بيف 

 (.2115ىمية التخطيط االستراتيجي كالتجارب الناجحة لو )الشترم، الجامعات، تـ تكثيؽ أ

العميا كالعامميف دارة  تتجمى أىمية التحميؿ االستراتيجي في الجامعات في التركيز عمى المشاركة الكاسعة بيف اإل

ديدات ألنيا المفتاح كالجميكر كالمستفيديف، كيقدـ رؤية مشتركة لتحديث األكلكيات مف خالؿ التعامؿ مع األزمات كالتي

 (.2118لتحقيؽ الرقابة في عممية تنفيذ األىداؼ )بك بكر، 

جامعي، كيحظى التعميـ في المممكة العربية السعكدية بتقدير كبير كتيتـ القيادة بدعـ التعميـ، كخاصة التعميـ ال

يمية لمجامعات مف خالؿ مشاركة بتكسيع القاعدة التعم اإلىتماـىػ( 1421-1415ة لمتنمية )لتشمؿ أىداؼ الخطة الرئيس

( مف بناء أساس إدارم كعممي 33القطاع الخاص في إنشاء الجامعات كالكميات التي أقرىا قرار مجمس الكزراء رقـ )

كاقتصادم كمالي سميـ لتمبية احتياجات التنمية، مكمالن لمدكر الذم تمعبو الجامعات في تنمية المجتمع تقدمو كازدىارىا 

 .(2121الشالش،)

كنظرنا ألىمية ضماف تمبية المتطمبات الالزمة لمعايير األداء األمثؿ في بيئة تعميمية، كتمكيف الطالب مف التفكؽ، 

كتحسيف أداء أعضاء مؤسساتيـ اإلدارية كالتعميمية، كتقكية العالقات مع مجتمعاتيـ، كتحقيؽ ميزتيـ التنافسية كالسعي 

المية كالحاجة إلى مستكيات أداء عالية ككسيمة فعالة لتحقيؽ الجكدة لتحقيؽ األفضؿ لمجامعة كفؽ المؤىالت الع

 (.2119كتحقيؽ قفزات نكعية في نظميا التعميمية كالخدمية )غريب كالسييمي، 

 أواًل: مشكمة الدراسة

تعمؿ معظـ الجامعات السعكدية في بيئة تنافسية لتحقيؽ مخرجات عالية الجكدة، كنتيجة لذلؾ أصبح مستكل 

ا في دعـ التنمية المستدامة لممممكة العربية السعكدية كتطكيرىا لتصبح كاحدة المعرف ة كالمجتمع االقتصادم أكثر نجاحن
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مف الدكؿ الرائدة في العالـ في مجاؿ التنمية، كتمعب المكارد البشرية دكرنا محكرينا في جميع المكارد التي تمتمكيا المممكة 

ـ بالتقدـ كاالزدىار حيث أف نقاط القكة كالضعؼ فييا ستعزز أك تضعؼ المكارد العربية السعكدية رؤيتيا لمستقبؿ يتس

األخرل لتحقيؽ أىدافيا كرؤيتيا، كتراجع كؿ جامعة ممارسات كسياسات المكارد البشرية التي تدعـ ميمتيا كرؤيتيا 

 (.2121الكىيبي،(لتحقيؽ االرتقاء إلى مجتمع عالي الجكدة عمى المستكل العالمي

تاج كؿ مؤسسة إلى تخطيط عممياتيا بشكؿ صحيح، كبناء خططيا عمى دراسة شاممة كمتكاممة لجميع لذلؾ تح

أقساميا، كتطكيرىا بشكؿ مستمر استجابة لمتغيرات المحمية كالعالمية، مما يساعد عمى تحسيف منتجاتيا كتمكينيا مف 

ىمية مؤسسات التعميـ العالي نظرنا ألدكارىا العمؿ في تنافس بيف المؤسسات المماثمة كضماف بقائيا القكم، نظرنا أل

المختمفة في البحث العممي كالتعميـ كخدمة المجتمع، تبرز أىمية التخطيط االستراتيجي ليذه المؤسسات، كيجب عمى 

 (.2121أم مؤسسة تعميـ عالي إيجاد الطرؽ كالخطط كالتخطيط كالتحميؿ االستراتيجي المناسب لمقياـ بذلؾ)المنيع،

(، في نتائجيا أف أداء العامميف في جامعة نجراف مف قدرات العامميف كتقييـ 2017دراسة )الشريؼ،  كأظيرت

أدائيـ جاء بمستكل متكسط، كىذا يدؿ عمى كجكد بعض القصكر في أداء العامميف في الجامعة، باإلضافة الى ما جاء 

اؿ بيف االحتياجات التدريبية كتقكيـ نتائج مف تكصيات في الدراسة كالتي كاف أىميا، ضركرة تحقيؽ التكامؿ الفع

 العممية التدريبية مف جانب كنظاـ الحكافز مف جانب أخر، بما يضمف التحسيف المستمر ألداء المكظفيف اإلدارييف.

  -لمبحث تتمثؿ في اإلجابة عمى التساؤؿ الرئيسي التالي: الرئيسةكبناءن عمى ما تـ التطرؽ إليو، فإف المشكمة 

                                          ؟لتخطيط االستراتيجي عمى أداء العامميف اإلدارييف في جامعة نجرافما أثر ا

 -كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ الرئيس البد مف اإلجابة عف مجمكعة مف األسئمة الفرعية كىي:

 ما مستكل التخطيط االستراتيجي في جامعة نجراف؟  -1

 دارييف في جامعة نجراف؟ما مستكل أداء العامميف اإل -2

 ما أثر تطكير الرؤية كالرسالة كاألىداؼ عمى أداء العامميف اإلدارييف في جامعة نجراف؟  -3

 ما أثر تحميؿ البيئة الداخمية عمى أداء العامميف اإلدارييف في جامعة نجراف؟  -4
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 ما أثر تطكير االستراتيجيات عمى أداء العامميف اإلدارييف في جامعة نجراف؟  -5

 يًا: فرضيات الدراسةثان

 بناءن عمى العالقات التي تضمنيا عنكاف الدراسة، يمكف صياغة فرضيات الدراسة عمى النحك التالي:

( لمتخطيط االستراتيجي عمى أداء العامميف α0.05يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة )الفرضية األولي: 

 اإلدارييف في جامعة نجراف.

( α0.05يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات استجابات المبحكثيف عند مستكل داللة ) الفرضية الثانية:

 حكؿ التخطيط االستراتيجي.

( α0.05يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات استجابات المبحكثيف عند مستكل داللة )الفرضية الثالثة: 

 حكؿ أداء العامميف اإلدارييف.

 ة:ثالثًا: أىمية الدراس

 -تكمف أىمية الدراسة فيما يمي:

 األىمية العممية: -أ

تكمف أىمية الدراسة في ككنيا قامت بدراسة أثر التخطيط االستراتيجي عمى أداء العامميف اإلدارييف في جامعة  -1

 نجراف، حيث لـ يتـ التطرؽ لدراسة ىذا األثر كتحديدان بالتطبيؽ عمى جامعة نجراف.

لحيكية مكضكعيا، ككذلؾ أىميتيا مف خالؿ محاكلة التعرؼ عمى مفاىيـ كؿ مف  لمدراسة أىمية كبيرة نظران  -2

التخطيط االستراتيجي كأداء العامميف اإلدارييف في جامعة نجراف كتبصيرىـ بأىمية استكشاؼ الكضع القائـ ألداء 

 الجامعة كتطكير السياسات المتعمقة بالعامميف بما يساعد عمى تحقيؽ مستكيات أداء أعمى.

 األىمية التطبيقية: -ب

 تستمد الدراسة أىميتو مف ككنيا تجرم عمى قطاع ىاـ كحيكم أال كىك قطاع التعميـ. .1
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العميا في جامعة نجراف، كالعمؿ عمى تنفيذ ىذه دارة  يستفاد مف نتائج كتكصيات ىذه الدراسة لتقديميا لإل .2

 التكصيات لالرتقاء بمستكل أدائيا.

 رابعًا: أىداؼ الدراسة 

 تكضيح األىداؼ التي تسعى الدراسة إلى تحقيقيا في اآلتي:  كيمكف

 التعرؼ عمى مستكل التخطيط االستراتيجي بأبعاده المختمفة . -1

 التعرؼ عمى مستكل أداء العامميف اإلدارييف في جامعة نجراف. -2

 الكشؼ عف أثر التخطيط االستراتيجي في أداء العامميف اإلدارييف بجامعة نجراف. -3

تطكير الرؤية االستراتيجية كالرسالة األىداؼ كتحميؿ البيئة الداخمية، كتطكير االستراتيجيات الكشؼ عف أثر  -4

 تنفيذىا كالرقابة االستراتيجية في أداء العامميف اإلدارييف بجامعة نجراف.

 تحديد العالقة بيف التخطيط االستراتيجي كأداء العامميف اإلدارييف بجامعة نجراف. -5

  خامسًا: حدود الدراسة

 : أثر التخطيط االستراتيجي عمى أداء العامميف اإلدارييف.الحدود الموضوعية -

 : العامميف اإلدارييف.الحدود البشرية -

 : جامعة نجراف.الحدود المكانية -

 ـ. 2122: الحدود الزمانية -
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 سادسًا: نموذج الدراسة

  

 سابعًا: مصطمحات الدراسة 

ة تحدد ىكية المنظمة، كمصفكفة إمكاناتيا، ككيفية تكظيفيا بطرائؽ "ىك عمميات عممية منظمالتخطيط االستراتيجي: 

 (.2119مبدعة كمبتكره إلعادة اكتشاؼ نفسيا كرسـ صكرتيا المستقبمية الممكنة كتطكيرىا بشكؿ مستداـ" )العكيف، 

مة كتتطابؽ مع ما كيعرفو الباحثاف بأنو تفكير منظـ إلنجاز األعماؿ المستقبمية كمراقبتو لمكصكؿ إلى مخرجات ذات قي

 تـ التخطيط لو مسبقان.

كالعامميف، كما أنو ييعبر عف النتائج المنشكدة دارة  "ىك القاسـ المشترؾ لجميع الجيكد التي تبذليا اإلأداء العامميف: 

 (.2117التي تسعى المنظمة إلى تحقيقيا" )عبده، 

فترض أف ينجزىا العاممكف بمستكل عالي كيأتي بمخرجات كيعرفو الباحثاف بأنو جميع المياـ المنكطة بالعامميف كالتي يي 

 ألىداؼ المنظمة.
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ق )جامعة 1427ىي جامعة سعكدية ناشئة تقع في جنكب المممكة العربية السعكدية تأسست عاـ جامعة نجراف: 

                                                                                                     (2118نجراف،

 ثامنًا: منيج الدراسة

كتحقيقان ألىداؼ الدراسة كلإلجابة عمى تساؤالت إشكاليات الدراسة كاختبار الفرضيات استخدـ الباحث المنيج  

االستنباطي لمتعرؼ عمى أبعاد المشكمة المرتبطة بمكضع الدراسة كتحديد محاكرىا ككضع الفركض، كالمنيج االستقرائي 

صحة الفركض، كالمنيج الكصفي التحميمي باستخداـ أسمكب دراسة الحالة لكصؼ كتحميؿ كمعرفة أثر  الختبار مدل

التخطيط االستراتيجي عمى أداء العامميف اإلدارييف في جامعة نجراف، كالمنيج التاريخي باالطالع عمى الدراسات 

كالمراجع العممية كالكتب كاألكراؽ البحثية التي السابقة التي ليا عالقة بمكضكع الدراسة، كأعتمد الباحث عمى المصادر 

 تناكلت المكضكع.

 تاسعًا: مصادر البيانات

: تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العالقة، كالدكريات كالمقاالت كالتقارير، المصادر الثانوية .1

 لعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.مكضكع الدارسة، كالبحث كالمطاكاألبحاث كالرسائؿ الجامعية التي تناكلت 

كأداة رئيسية  اإلستبانة: لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع الدراسة تـ جمع البيانات األكلية مف خالؿ المصادر األولية

 .لمدراسة، تـ تصميميا خصيصان ليذا الغرض

 :انذراصات انضابقة

ر التخطيط االستراتيجي في تطكير أداء القيادات تيدؼ الكرقة البحثية إلى بياف دك : (2021دراسة )اليبداف، 

األكاديمية في الجامعات السعكدية، حيث يعتبر قطاع التعميـ مف أىـ القطاعات في الدكلة كيجب أف يكاجو المتغيرات 

كالتحديات كيكاكب التطكرات بشكؿ فعاؿ مف أجؿ تحقيؽ لتحقيؽ أقصى قدر مف الكفاءة مف حيث األىداؼ المتكقعة، 

ج الجامعات إلى مكاجية التحديات المعاصرة مما ينتج عنو نكع مف القادة الذيف يمكنيـ فيـ التغيير كتنفيذ تحتا

متطمباتو بنجاح كمف ىذا المنظكر، تحتؿ إنجازات تطكير القادة األكاديمييف مكانة بارزة في الدكؿ المتقدمة، كصؼ 
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دة فيميا كاعتمادىا؛ لكي تحقؽ مؤسسات التعميـ العالي تطكير األداء بأنو أحد أىـ العمميات التي يجب عمى القا

ا عمى مفيكـ تطكير أداء القادة األكاديمييف، كأىمية  الريادة العالمية كالتقدـ االجتماعي، تسمط الكرقة الضكء أيضن

كائؽ القيادة التخطيط االستراتيجي، كالعقبات، كأىمية كأساليب كمتطمبات المرحمة لتطكير أداء القادة األكاديمييف، كع

كاألداء التنمكم، باإلضافة إلى خصائص كأدكار القادة االستراتيجييف، كالميارات التي يحتاجيا القائد االستراتيجي، 

كالعكامؿ التي تساعد في تطكير قائد استراتيجي. كتطكرىا، كأبرز مجاالت الخبرة العالمية في تطكير أداء القادة 

 األكاديمييف.

ىدفت الدراسة إلى تحديد كاقع التخطيط االستراتيجي لمتعميـ العالي في األكراؽ العممية المقدمة :(2019دراسة )العويف، 

، استخدمت ىذه الدراسة 2118-2113مف طالب كطالبات الدراسات العميا كالمعتمدة في الجامعات السعكدية بيف 

األكراؽ أعدىا رجاؿ كنساء لنيؿ درجة طريقة تحميؿ المحتكل لجميع ىذه األكراؽ، كخمصت الدراسة إلى أف جميع 

( جيات، كمعظـ األكراؽ تستخدـ 9( جامعات كمتاحة لمرجاؿ كالنساء في )6الماجستير بدكف دكتكراه معتمدة مف )

،  كانت جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ىي العاـ األكثر قبكالن، ككانت اإلستبيافاألساليب الكصفية كأدكات 

كد ىي الجامعة األكثر قبكالن. نتيجة لتطكير التخطيط االستراتيجي لمتعميـ العالي، صكرة شاممة جامعة الممؾ سع

   الدراسة تككيف مصفكفة لبحكث التخطيط االستراتيجي التربكم.                                     لمخرجاتو، كتقترح

إلى تحديد مدل تحقيؽ مدارس األكنركا الفمسطينية   ىدفت الدراسة مف كجية نظر المعمـ:(2018دراسة )عبد المطيؼ، 

لمعايير التميز المؤسسي كعالقتيا بمدل ممارسة التخطيط االستراتيجي، كتككنت الصيغة النيائية لييئة اإلغاثة الدكلية 

ممة في ( معممنا كمع421( فقرة، كبعد التحقؽ مف صدقيا كثباتيا، تـ تطبيقيا عمى عينة قكاميا )51الفمسطينية مف )

(، كتـ إجراء التحميؿ اإلحصائي، كخمصت الدراسة إلى أف التقييـ الشامؿ لمدرجة مف كجية نظر 8369مجتمع الدراسة )

٪(، مما يعني درجة عالية كتقدير معايير التميز يككف في 86المعمـ، كممارسة التخطيط االستراتيجي ليا كزف نسبي )

٪(، كالذم يعتمد بشكؿ كبير عمى متغيرات النكع االجتماعي كيفضؿ 83.4( بكزف نسبي )4.17الحسابي )المتكسط 

 المرأة، كيفضؿ التعميـ، كيفضؿ أف يككف لديو أكثر مف خمس سنكات مف الخبرة العممية.
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الجكدة الشاممة كاستراتيجية لتطكير األداء إدارة  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر  :(2020دراسة )الزىار، 

الباحثة عمى المنيج الكصفي التحميمي، كلتحقيؽ أىداؼ  إعتمدتمديات الكبرل في قطاع غزة، كقد الكظيفي في الب

( عامالن بالبمديات 458كأداة لجمع البيانات كمف ثـ تحميميا، كتككف مجتمع الدارسة مف ) اإلستبانةالدراسة تـ إعداد 

(، SPSSمج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية )( منيـ، كاستخدمت الباحثة برنا219الكبرل، كبمغت عينة الدراسة )

الجكدة الشاممة كتطكير األداء الكظيفي لدل البمديات، إدارة  كتكصمت الدراسة إلى كجكد عالقة طردية إيجابية بيف كاقع 

 كأف محكر تطكير األداء بدرجة مكافقة متكسطة مف قبؿ العامميف في البمديات محؿ الدراسة.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اإلبداع اإلدارم كعالقتو بكفاءة كفاعمية األداء الكظيفي في :(2018دراسة )عطاري، 

الجامعات الحككمية الفمسطينية، كاتخاذ جامعة فمسطيف التقنية خضكرم نمكذجا، كقد اتخذت الدراسة المنيج الكصفي 

انات مف أجؿ تحميميا، ككانت عينة الدراسة مككنة كأداة لجمع البي اإلستبانةالتحميمي، منيجان لتحقيؽ ىدؼ الدراسة، ك 

( مكظفان بطريقة العينة العشكائية، كتكصمت الدارسة إلى نتائج عديدة مف أىميا كجكد أثر كبير لمستكل 154مف )

%(، 77اإلبداع اإلدارم عمى كفاءة كفاعمية األداء لدل العامميف في جامعة فمسطيف التقنية خضكرم، كبكزف نسبي )

 عالقة طردية بيف متغيرات الدارسة. ككجكد

 التعميؽ عمى الدراسات السابقة:

 -مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة تبيف لمباحثاف ما يمي:

أثر التخطيط االستراتيجي عمى  أظيرت الدراسات السابقة اىتماما بال  األىمية بمشكمة الدراسة المتمثمة في 

(، التعرؼ عمى دكر 2121اف أداء العامميف، حيث تناكلت دراسة كؿ )الزىار، أداء العامميف اإلدارييف في جامعة نجر 

الجكدة الشاممة كاستراتيجية لتطكير األداء الكظيفي في البمديات الكبرل في قطاع غزة، كدراسة )عطارم، إدارة  

ي في الجامعات الحككمية (، التي ىدفت إلى التعرؼ عمى اإلبداع اإلدارم كعالقتو بكفاءة كفاعمية األداء الكظيف2118

(، التعرؼ عمى دكر التخطيط االستراتيجي في أداء القيادات بالجامعات 2121الفمسطينية، كما تناكلت دراسة )اليبداف، 

(، التي ىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع التخطيط االستراتيجي في التعميـ العالي 2119السعكدية، كدراسة )العكيف، 
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(، التي ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة تحقؽ معايير التميز المؤسسي 2118لمطيؼ، بالسعكدية، كدراسة )عبد ا

  .خطيط االستراتيجي في ككالة الغكثكعالقتيا بالت

تأتي ىذه الدراسة في نسؽ الدراسات السابقة في مضمكنيا كفي اليدؼ العاـ المرجك مف كؿ متغير عمى حده، 

بحث دقيؽ فإف ىذه الدراسة تعتبر األكلى عمى مستكل الجامعة في كلكف كبحسب ما قاـ بو الباحثاف مف استطالع ك 

الجمع بيف متغيرم الدراسة )التخطيط االستراتيجي كأداء العامميف اإلدارييف( في دراسة كاحدة، كىذا أىـ ما يميزىا عف 

 دراسات السابقة.غيرىا مف الدراسات األخرل، بالتطبيؽ عمى قطاع التعميـ العالي كىك قطاع لـ يتـ تناكلو في ال

 :اإلطار النَّظريّ 

 مفيـو التخطيط االستراتيجي:

(، بأنو "عممية شاممة تعتمد عمى استشراؼ المستقبؿ كأدراؾ المتغيرات 2118ييعرفو )عبد المطيؼ،  

جيات المرتبطة بالبيئة الداخمية كالخارجية لممؤسسة كتحميميا، كتشخيص اإلمكانات المتاحة كالمتكقعة كتصميـ االستراتي

البديمة كتحديد رؤية المؤسسة كرسالتيا كاألىداؼ التي تسعى لتحقيقيا، كتنفيذ الخطة االستراتيجية كمتابعتيا كتقييميا، 

دارة  (، بأنو "جكىر اإل2113مف أجؿ االنتقاؿ مف الكضع الحالي إلى الكضع المنشكد". كما عرفو )جرادات، 

االستراتيجية، كييشير إلى عممية صياغة رسالة المؤسسة دارة  ف عمميات اإلاالستراتيجية بكصفو العممية األكثر أىمية بي

(، بأنو "القدرة عمى التكقع 2111في ضكء رؤيتيا الجكىرية كبناء غاياتيا كأىدافيا المستقبمية". كعرفو )القحطاني، 

 ئة الخارجية".كالتكافؽ بيف القدرات الذاتية لممؤسسة كالفرص المتاحة أك التيديدات الناشئة عف البي

كيعرؼ الباحثاف التخطيط االستراتيجي بأنو التخطيط الذم ييركز عمى مكاطف القكة كالضعؼ التي تكمف في  

المستقبؿ، بدءن مف كضع األىداؼ كحتى كيفية التعامؿ مع النتائج، كىك كسيمة تمنح المؤسسة الكقكؼ عمى الطريؽ 

 ت كاالتجاىات في البيئة الداخمية كالخارجية المحيطة بيا.التي مف خالليا تستطيع المؤسسة تحديد المتغيرا
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 أىمية التخطيط االستراتيجي: 

(، بأف أىمية التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعميـ العالي تنبع مف فاعمية 2121أشار )اليبداف،  

يؽ رسالة المؤسسة كأىدافيا عمؿ المؤسسات التعميمية في الممارسة التربكية، كما حققتو لتحقيؽ أفضؿ النتائج، كتحق

( أىمية التخطيط االستراتيجي في مساعدة المؤسسات التعميمية عمى 2116كرؤيتيا االستراتيجية. كما بيف )الثقفي، 

تحديد رؤاىا كأىدافيا المستقبمية كخططيا كسياساتيا بناءن عمى األفكار األساسية لممؤسسات التعميمية كالمساعدة في 

يدة لتحسيف األداء كالمعرفة بالمجاالت أك التحديات التي تكاجو نظاـ التعميـ كتطكير الحمكؿ تصميـ آليات عمؿ جد

المناسبة، كيعتبر كسيمة فعالة لتحقيؽ الرقابة الداخمية كالخارجية لممؤسسات التعميمية. كأيضان تحديد نقاط القكة كالضعؼ 

المؤسسات التعميمية عمى إدارة  تابعة المستمرة، كمساعدة في المؤسسة التعميمية مف خالؿ عممية القياس كالتقكيـ كالم

المؤسسات التعميمية في حالة اىتماـ إدارة  تنمية الشعكر بالمسؤكلية تجاه المؤسسة كأىدافيا، كما يساعد عمى كضع 

 (.2115دائـ بمصيرىا كمستقبميا )حمد، 

 خصائص التخطيط االستراتيجي:

كذلؾ ككنو يمثؿ التطكر النكعي ألنكاع التخطيط المختمفة عمى تتعدد خصائص التخطيط االستراتيجي  

 ( بأنيا تتمثؿ بالتالي: 2118مستكل كافة المؤسسات، حيث أشار )عبد المطمب، 

 في انو عممية متكاممة متعددة األبعاد لتطكير كتنفيذ خطة استراتيجية كيؤدم إلى إنشاء ميزة تنافسية لممؤسسة. -

اء بيف مستكيات التخطيط الثالثة )العميا كالمتكسطة كالدنيا( بطريقة تسمح باتخاذ القرار يتيح التفاعؿ كالحكار البن -

 كتسيؿ العممية اإلدارية.

يأخذ بعيف االعتبار أف النظاـ التعميمي أف النظاـ التعميمي يتأثر بظركؼ السكؽ االقتصادم كالتنافس القكم  -

 المتزايد.

 ة التقميدية كيتميز بالتفكير المكضكعي كالبصيرة في المستقبؿ.عممية كنشاط متعدد األكجو يتجاكز النظري -

 إجراء تحميؿ شامؿ لكضع المؤسسة كتحديد فرصيا كتحدياتيا الحالية كالمتكقعة كنقاط القكة كالضعؼ فييا. -
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 .كاألداء المتميز اإلبتكارالحاضر كالمستقبؿ،كاليغفؿ االحداث الماضية،كييدؼ إلى االبداع ك يركز عمى  -

 لجامعات لمتخطيط االستراتيجي:حاجة ا

 -(، بأف الجامعات تزداد حاجتيا لمتخطيط االستراتيجي كذلؾ لألسباب التالية:2114أشارت )الحافي،  

 تحافظ الخطة االستراتيجية عمى كياف الجامعة الراسخ. .1

 تنشط عممية التخطيط االستراتيجي مؤسسات التعميـ العالي لمكاجية التحديات المتتالية. .2

 ر عممية التخطيط االستراتيجي أداة ميمة لمجامعة ألنيا تبرز ميزتيا التنافسية كتحافظ عمى دكرىا في المجتمع.تعتب .3

 الطمب المتزايد عمى التعميـ العالي مصحكبنا بنقص التمكيؿ الحككمي. .4

 التغير في الخريطة الديمكغرافية لمطالب  .5

 متطمبات التخطيط االستراتيجي بالجامعات:

يتـ إجراء التخطيط بالجامعات البد مف تكافر بعض المتطمبات الخاصة لذلؾ كالتي كاف مف مف أجؿ أف  

 ( 2115أىميا ما يمي )الشترم، 

 مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا، يجب عمى إدارات الجامعة التعرؼ عمى القدرات في جميع األشكاؿ المادية كالبشرية. -

 خشية أف تصبح مجرد خطط مكتكبة. يجب أف تككف التقديرات كالخطط االستراتيجية كاقعية -

 تكافر مقاييس اإلنجاز المكضكعية كتكافقيا مع األىداؼ المراد تحقيقيا. -

 كاألىداؼ الفرعية لمخطة االستراتيجية. الرئيسةيجب كضع خطة زمنية لتحقيؽ األىداؼ  -

 : معوقات التخطيط االستراتيجي

معات كالتي تؤثر في عممية ممارسة التخطيط ىنالؾ العديد مف المعكقات كالمشكالت التي تكاجو الجا 

 (:2121االستراتيجي فييا أك بأحد مستكياتيا أك مراحميا، حيث تتمثؿ أىـ المعكقات في التالي )اليبداف، 

العميا في الكميات كالجامعات عمى اتخاذ القرارات التشغيمية، متجاىمة عممية متابعة التخطيط دارة  تركز اإل -

 االستراتيجي.
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 يط االستراتيجي الفعاؿ مكمؼ كيستغرؽ كقتا طكيال.التخط -

 كالتطكير بسبب الييمنة البيركقراطية. اإلبتكارضعؼ أنظمة تكفير البيانات كالمعمكمات لممخططيف، تقمؿ عممية  -

 نقص المىارد الكافية لتلبية متطلبات الىظيفة.

 واقع التخطيط االستراتيجي بالجامعات السعودية: 

بمرحمة التعميـ  اإلىتماــ كالتطكير عمى كجو الخصكص نيضة شاممة، كانعكس ىذا يشيد مجاؿ التعمي 

العالي خالؿ السنكات القميمة الماضية في الكاقع الكمي لعدد الجامعات في المممكة العربية السعكدية الذم قفز مف 

لتطكير قد اىتمت بتطكير ( جامعة بيف الجامعات الحككمية كالخاصة، كلكف عمى الرغـ مف أف طرؽ ا36( إلى )21)

استراتيجية التعميـ إال أنيا تعتمد نيج التخطيط االستراتيجي كيستخدـ التخطيط االستراتيجي منيجية لخطتي التنمية 

الثامنة كالتاسعة، بيدؼ تحقيؽ التنمية النكعية كالكمية مف خالؿ مجمكعة شاممة كمنسقة مف االستراتيجيات التربكية 

 (.2115)الشترم، 

:داء الوظيفياأل  

 مفيـو األداء الوظيفي:

(، األداء الكظيفي بأنو "ما يقكـ بو المكظؼ أك المدير مف أعماؿ 2118عرؼ )دركيش كمصطفى،  

( األداء 2116كأنشطة مرتبطة بكظيفة معينة، كيختمؼ مف كظيفة ألخرل أف كجد بينيما عامؿ". كييعرؼ )األسطؿ، 

نجاز ما يككؿ إليو مف مياـ في الكقت المحدد لمقياـ  الكظيفي بأنو" مدل كفاءة الفرد الفنية كالعممية، لمقياـ بالكاجبات كا 

( األداء 2111بيذه الميمة لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة التي يعمؿ بيا في مؤسسات التعميـ العالي". عرؼ )الصرايرة، 

دة، كىك الذم يعكس األىداؼ الكظيفي بأنو "المخرجات كاألىداؼ التي تسعى المنظمة إلى تحقيقيا خالؿ فترة محد

 كالكسائؿ الالزمة لتحقيقيا، كيربط بيف األنشطة كاألىداؼ التي تسعى المنظمة إلى تحقيقيا".

كيعرؼ الباحثاف األداء الكظيفي بأنو قياـ المكظؼ بتنفيذ األعماؿ كالمسئكليات التي تكمفو بيا إدارتو كالنتائج التي 

 حققيا.



 ـ2022 مارس  – ثالث عشرالالعدد            اعية                      ية واالجتماالقتصادمجمة الدراسات 

182 

 

 عناصر األداء الوظيفي:

 (: 2116التفاؽ عمى أف ىناؾ مجمكعة مف عناصر األداء الكظيفي عمى النحك التالي )األسطؿ، تـ ا 

 العمؿ المنجز: أم مقدار العمؿ الذم تـ إنجازه في ظؿ ظركؼ العمؿ العادية، كمدل سرعة الفرد في القياـ بو. -1

كمياراتيـ الفنية كاإلبداعية، اإلحساس بالعمؿ المنكط بيـ، كتطمعاتيـ  فرادجكدة العمؿ: تيدؼ إلى إعطاء األ -2

 كقدرتيـ عمى تنظيـ عمميـ دكف أخطاء.

المعرفة المطمكبة لمكظيفة: كتشمؿ المعرفة العامة كالميارات المينية كالخمفية العممية حكؿ الكظيفة كالمجاالت ذات  -3

 الصمة.

نجاز في عمميـ، كالمسؤكليات كالضغكط الم فرادالمثابرة كالمكثكقية: كتشمؿ مدل جدية األ -4 ينية التي يتحممكنيا، كا 

دراكيـ لممياـ المككمة إلييـ كحاجتيـ إلى التدريب كالتكجيو، كتقييـ النتائج عف عمميـ.  العمؿ في الكقت المحدد، كا 

 (:2118كما أف ىناؾ مجمكعة أخرل مف عناصر األداء الكظيفي تتمثؿ في ثالثة عناصر رئيسية كىي )حجؿ، 

القيـ كاالتجاىات كالدكافع التي يمتمكيا.: المعرفة كالميارات ك الموظؼ  

: المطالب كالتحديات التي تطرحيا كفرص العمؿ المثيرة لالىتماـ التي تكفرىا تمثؿ تحدينا كتتضمف التعميقات الوظائؼ

 كجزء مف ذلؾ.

ييكؿ التنظيمي.كالدارة  : خصائص البيئة التنظيمية بما في ذلؾ بيئة العمؿ كاإلشراؼ ككفرة المكارد كأنظمة اإلالمركز  

العوامؿ المؤثرة عمى األداء الوظيفي:   

إف األدبيات اإلدارية تحدد عددنا مف العكامؿ التي تؤثر عمى األداء الكظيفي، كالتي يتـ التعبير عنيا عمى النحك   

 (:2118التالي )درة كالصباغ، 

مة مناخ العمؿ، كضعؼ اإلشراؼ، كعدـ كتتجمى في حدكث النزاعات الشخصية، كق التنظيمية:دارة  أواًل: عوامؿ اإل

 كضكح مياـ العمؿ، كقمة التدريب كعممية التطكير، كقمة المكارد المادية.
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: كتتجمى في تضارب األكضاع االقتصادية كظركؼ السكؽ، كالسياسات النقابية، ثانيًا: العوامؿ البيئية الخارجية

 كالقيـ كاالتجاىات السائدة في بيئة العمؿ. كاالضطرابات السياسية، كالتشريعات كالقكانيف الحككمية،

: التغيب، مشاكؿ األسرة، اإلحجاـ عف العمؿ، قمة الحافز، ضعؼ الشخصية، نقص ثالثًا: عوامؿ تتعمؽ بالموظفيف

 القدرة العقمية.

ما  ( إلى أف ىناؾ مجمكعة أخرل مف العكامؿ التي تؤثر عمى األداء الكظيفي، كأىميا2115كما أشار )نكر الديف، 

 -يمي:

: لف تتمكف منظمة بدكف استراتيجية كخطة مفصمة مف قياس أداء مكظفييا، كقد يككف عدـ وجود أىداؼ محددة -

 األداء العالي مساكينا ألصحاب األداء المنخفض.

 إلى تحسيف األداء كتحاكؿ المنظمة استخداـ األساليب المناسبة فراد: الدافع ىك الكفاءة التي تدفع األحوافز ضعيفة -

 .لتحفيز أعضائيا عمى تحسيف مستكيات األداء

 : أم إضاعة كقت العمؿ دكف االستثمار بشكؿ إيجابي.التراخي اإلداري -

عمى مختمؼ المستكيات اإلدارية في التخطيط كاتخاذ القرار إلى  فراد: يؤدم عدـ مشاركة األقمة المشاركة في اإلدارة -

 لى ضعؼ اإلحساس بالمسؤكلية كالعمؿ الجماعي بيف المكظفيف.كالعامميف، مما يؤدم إدارة  كجكد فجكة بيف اإل

 : تعتبر قضايا الرضا الكظيفي مف أىـ العكامؿ التي تؤثر عمى مستكل األداء التنظيمي.قضايا الرضا الوظيفي -

 محددات األداء الوظيفي:

الكظيفي كالتي حددتيا كنظران لكجكد عكامؿ تؤثر عمى األداء الكظيفي فإف ذلؾ يؤدم إلى بعض محددات األداء  

 -( عمى النحك التالي:2121)الزىار، 

كما يتكفر لدييـ مف معارؼ  فراد: كىي مف أسس تحديد األداء، كتشمؿ الخصائص الشخصية لألالكفاءات .1

كمعمكمات، ككذلؾ الميارات التي تمكنيـ مف تطبيؽ معرفتيـ في العمؿ، ككذلؾ األدكار الكاضحة كالمياـ التي تـ 

 مييا.تعيينيـ ع
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2 لتمبية احتياجاتيـ كالتعبير عف مشاعرىـ كمعتقداتيـ تجاه األشياء، كتزداد  فراد: ىك القكة التي تدفع األالدافع -

 دكافعيـ في رغبتيـ في تمبية احتياجاتيـ الخاصة.

الفرد، :  تتككف مف عدة جكانب، مثؿ الجكانب المادية المتمثمة في ظركؼ العمؿ كالبيئة المادية حكؿ بيئة العمؿ .3

مثؿ ساعات العمؿ كالتيكية كالمعدات كاألدكات المستخدمة إلتماـ العمؿ، كاألخالقيات بما في ذلؾ العالقة بيف الفردية 

  .كالرؤساء

 لعمميـ كيمثؿ حماسيـ إلتماـ العمؿ. فراد: كىك يعكس حماس األالجيد .4

 .: تنعكس في فاعمية تجاربيـ كجيكدىـالقدرات الفردية والخصائص الشخصية .5

 عف عمميـ كالطريقة التي يؤدكنو بيا. فراد: كىك انطباع األألدوارىـ الوظيفية فرادإدراؾ األ .6

 تحسيف األداء الوظيفي:

يتطمب استخداـ المكارد المتاحة لتحسيف مخرجات أم عممية كتحقيؽ التكامؿ عمى النحك األمثؿ بيف  

العميا في أم مؤسسة لمكازنة الجكدة كاإلنتاجية كالتكمفة دارة  التكنكلكجيا الصحيحة كاستثمارىا الرأسمالي التزامنا مف اإل

كالتكنكلكجيا، ككؿ ذلؾ يؤدم إلى التكقعات ك الحاجة إلى النيج الصحيح في المنظمة، مع األخذ في االعتبار نيج 

ضو مف قبؿ، كتحسيف األداء الكظيفي، حيث تحدث أم عممية تحسيف عمى األداء كمقارنتيا بما تـ عر دارة  متكامؿ إل

كيؤدم استخداـ األساليب الجيدة في النياية إلى تحسيف األداء كزيادة اإلنتاجية، كرفع مستكل كفاءة األداء حتى تتحقؽ 

 (.2116األىداؼ المرجكة لممنظمة )األسطؿ، 

جراءات الدراسة.  الجانب التطبيقي وا 

مجتمع وعينة الدارسة:   

( 186ـ استخداـ أسمكب العينة العشكائية البسيطة، كبمغت العينة )( مكظفان، حيث ت541بم  مجتمع الدراسة )  

 مكظفان كمكظفة ممف يعممكف بالكظائؼ اإلدارية بجامعة نجراف.

كأداة لجمع البيانات األكلية مف مفردات مجتمع الدراسة.  اإلستبيافعمى  تـ االعتمادأداة الدراسة:   
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 العينة االستطالعية:

ىـ بطريقة عشكائية بغرض تقنيف أداة الدراسة إختيار ( استبانة ثـ 31تطالعية مف )تككنت عينة الدراسة االس 

لعدـ كجكد مشاكؿ في  ان إدخاليا في التحميؿ النيائي نظر كالتحقؽ مف صالحيتيا لمتطبيؽ عمى العينة األصمية كقد تـ 

 الصدؽ كالثبات.

 :اإلستبانةخطوات بناء 

تخطيط االستراتيجي عمى أداء العامميف اإلدارييف في جامعة نجراف، تـ إعداد أداة الدراسة لمعرفة " أثر ال 

 -:اإلستبانةكاتبعت الخطكات التالية لبناء 

 اإلستبانةاالطالع عمى األدب اإلدارم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة، كاالستفادة منيا في بناء 

 كصياغة فقراتيا.

 (:اإلستبانةصدؽ وثبات أداة الدراسة )

 (:المحكميف الصدؽ) الظاىري الصدؽ

مف  (6)جمكعة مف المحكميف تألفت مف عددعمى م اإلستبانةلمتأكد مف الصدؽ الظاىرم لألداة تـ عرض  

سة سكاء مف حيث المتخصصيف، حيث أبدل ىؤالء المحكميف مجمكعة مف التكجيات التي ساىمت في إثراء أداة الدرا

جراء التعديالت تمؾ المتعمقة ب جكىر المفاىيـ أك التعديالت الظاىرية لمفقرات، تمت االستجابة ليذه التكجيات كا 

 المطمكبة سكاء مف حيث الحذؼ أك التعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة، لتستقر األداة في صكرتيا النيائية. 

 :Reliability اإلستبانةثبات 

أكثر مف مرة تحت  اإلستبانةلك تـ إعادة تكزيع نفس النتيجة  اإلستبانةأف تعطي ىذه  اإلستبانةيقصد بثبات  

كعدـ تغييرىا بشكؿ  اإلستبانةيعني االستقرار في نتائج  اإلستبانةنفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات 

 عدة مرات خالؿ فترات زمنية معينة. فرادكبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى األ
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 اإلستبانةاس ثبات إحصائيات الموثوقية لقي: (1جدوؿ )

  

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

1.  

التخطيط 
 االستراتيجي

الرؤية والرسالة 
 واألىداؼ

27.957 14.097 0.886 0.975 

2.  
تحميؿ البيئة 

 الداخمية
28.061 13.902 0.839 0.978 

3.  
تطوير 

 االستراتيجيات
28.078 13.599 0.911 0.974 

4.  
تنفيذ 

 االستراتيجيات
28.103 13.552 0.925 0.973 

 0.975 0.889 13.797 28.057 المتابعة والتقييـ  .5

 0.977 0.859 13.522 28.103 أوال: التخطيط االستراتيجي  .6

 0.970 0.990 13.741 28.051 ثانيًا: أداء العامميف 

 0.971 0.975 13.602 28.077 إجمالي المحاور 

 التخطيط االستراتيجي( أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة إلجمالي محاكر 1كاضح مف النتائج في جدكؿ رقـ ) 

(1.971.) 

 متغيرات البيانات الشخصية

 شخصيةعينة الدراسة وفؽ متغيرات البيانات ال فرادالتوزيع التكراري أل: (2جدوؿ )  

 النسبة العدد المتغير

 النوع

 % 4.8 9 ذكر

 % 95.2 177 أنثى

 العمر
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 %46.8 87 سنو 31مف أقؿ 

 %43.0 80 سنو 41مف أقؿ -30

 %9.1 17 سنة 51مف أقؿ -41

 المؤىؿ العممي

 %1.1 2 سنو فأكثر 51

 %11.8 22 ثانكية فأقؿ

 %9.7 18 بكالكريكس

 %78.5 146 دبمكـ بعد البكالكريكس

 الخبرة العممية

 % 70.4 131 سنكات 5مف أقؿ 

 %15.6 29 سنكات 11 –سنكات  5مف 

 %10.2 19 سنة 15مف أقؿ -10

 %3.8 7 سنة فأكثر 15

 :اإلستبانةتحميؿ فقرات  

لعينة كاحدة( لمعرفة متكسطات درجات  Tتـ استخداـ االختبارات المعممية )اختبار اإلستبانةلتحميؿ فقرات  

 ةاالستجاب

 الوسط الحسابي والوزف النسبي محاور التخطيط االستراتيجي وأداء العامميف.: (3جدوؿ )

 أكال: التخطيط االستراتيجي 
الكسط 
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنكية

p- 

value 

درجة 
 التأثير

1 
أكال: التخطيط االستراتيجي 

 ككؿ
 كبيرة 0.00 21.89 79.79 0.62 3.99

 كبيرة 0.00 19.73 79.23 0.66 3.96 ثانيا: أداء العامميف 2

%( 79.79( يتضح أف الكزف النسبي إلجمالي محكر التخطيط االستراتيجي بم  )3مف خالؿ جدكؿ ) 

يط الجامعة بعممية التخطإدارة  ( كيعزك الباحثاف ذلؾ إلى اىتماـ 1.62( كانحراؼ معيارم بم  )3.99كبمتكسط بم  )
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االستراتيجي لما لو مف أىمية بالغة في تحقيؽ األىداؼ المرجكه. كأف الكزف النسبي إلجمالي محكر أداء المكظفيف بم  

الجامعة في إدارة  (، كيعزك الباحثاف ذلؾ إلى اىتماـ 1.66( كانحراؼ معيارم بم  )3.96%( كبمتكسط بم  ) 79.23)

ية التي تتناسب مع الكظيفة مما يساعد عمى رفع كفاءة العمؿ، ككذلؾ تعييف المكظفيف ممف يمتمككف المؤىالت العمم

 الجامعة األفكار اإلبداعية التي مف شأنيا تطكير األداء.إدارة  دعـ 

 ما عالقة التخطيط االستراتيجي في أداء العامميف اإلدارييف في جامعة نجراف؟

 يف اإلدارييف في جامعة نجراف.العالقة بيف التخطيط االستراتيجي في أداء العامم: (4جدوؿ )

 التساؤؿ

معامؿ 
 بيرسوف

 لالرتباط

 القيمة االحتمالية

(Sig). 
 الداللة

ما عالقة التخطيط االستراتيجي في أداء العامميف اإلدارييف 
 في جامعة نجراف

0.877* 0.000 
داؿ 

 إحصائيا

 

 .α≤1.15داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  اإلرتباط* 

( 1.111.( تساكم )Sig(، كأف القيمة االحتمالية )1.877يساكم ) اإلرتباط( أف معامؿ 4يبيف جدكؿ رقـ )  

( كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية قكية طردية بيف التخطيط α ≤ 1.15مف مستكم الداللة )أقؿ كىي 

 االستراتيجي في أداء العامميف اإلدارييف في جامعة نجراف.

 بيف كؿ فقرة مف فقرات محاور التخطيط االستراتيجي والدرجة الكمية لممحاور. باطاإلرتمعامؿ : (5جدوؿ )

 أوال: التخطيط االستراتيجي #
 معامؿ بيرسوف

 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 

 المحور األوؿ: الرؤية والرسالة واألىداؼ

 0.000 **0.644 ُتصاغ الرؤية وفؽ اإلمكانات المتاحة في الجامعة. 1

 0.000 **0.704 ُتصاغ الرؤية بما يتناسب مع توجيات الجامعة. 2
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 0.000 **0.694 ُتحفز الرؤية العامميف عمى االرتقاء بمستوى أدائيـ. 3

 0.000 **0.783 يشترؾ العامميف بالجامعة في صياغة الرؤية. 4

 0.000 **0.802 ترتبط رسالة الجامعة مع الرؤية المستقبمية ليا. 5

 0.000 **0.756 الواقعية وقابمية التطبيؽ عند صياغة رسالة الجامعة.ُتراعى  6

 0.000 **0.802 ُتصاغ الرسالة بصورة واضحة ومحددة. 7

 0.000 **0.781 ُتبرز رسالة الجامعة الموقع التنافسي ليا. 8

 0.000 **0.751 تضع الجامعة أىدافًا مرنة قابمة لمتكيؼ مع المتغيرات الجديدة. 9

 0.000 **0.899 ع الجامعة أىدافًا استراتيجية مجدولة زمنيًا.تض 10

 0.000 **0.847 تتبنى أىداؼ الجامعة التطور الميني لمعامميف. 11

 0.000 **0.790 تشمؿ األىداؼ االستراتيجية لمجامعة كافة المجاالت. 12

 المحور الثاني: تحميؿ البيئة الداخمية

 0.000 **0.814 تيا الداخمية.الجامعة نقاط قو إدارة  ُتحدد  1

 0.000 **0.877 الجامعة الموارد والطاقات التي يمكف االستفادة منيا.إدارة  ُتحدد  2

 0.000 **0.922 الجامعة المخاطر المحتممة التي قد تتعرض ليا.إدارة  تحدد  3

الجامعة القيـ واالتجاىات السائدة في المجتمع عند إدارة  تراعي  4
 التحميؿ.

0.757** 0.000 

 0.000 **0.826 الجامعة العامميف في عممية التحميؿإدارة  ًتشارؾ  5

 المحور الثالث: تطوير االستراتيجيات

 0.000 **0.826 الجامعة عمى تطوير استراتيجياتيا مف وقت ألخر.إدارة  تعمؿ  1

الجامعة بعيف االعتبار المتغيرات البيئية في عممية إدارة  تأخذ  2
 ويرالتط

0.836** 0.000 

 0.000 **0.888 الجامعة احتياجات العامميف عند تطوير استراتيجياتيا.إدارة  ُتراعي  3

العمؿ تنمية ميارات عاممييا بعيف االعتبار عند عممية إدارة  تأخذ  4
 التطوير 

0.870** 0.000 
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ُتشعر الجامعة العامميف بعممية التطوير وتطمعيـ عمييا لتحقيؽ  5
 اؼ. األىد

0.882** 0.000 

 المحور الرابع: تنفيذ االستراتيجيات

 0.000 **0.823 الجامعة الموارد الكافية لتنفيذ االستراتيجيات.إدارة  ُتوفر  1

 0.000 **0.821 ُيشارؾ العامميف في وضع الخطة التنفيذية. 2

العامميف لمتعاوف والعمؿ ضمف الفريؽ لتنفيذ دارة  ُتشجع اإل 3
 يجية.االسترات

0.893** 0.000 

 0.000 **0.836 ُتوزع األدوار والمياـ عمى العامميف حسب قدراتيـ وطبيعة عمميـ. 4

رشادات خاصة بعممية تنفيذ الخطة. إدارة  تضع  5  0.000 **0.828 الجامعة تعميمات وا 

 المحور الخامس: المتابعة والتقييـ

ضوء مؤشرات  الجامعة بشكؿ مستمر لألنشطة فيإدارة  تتابع  1
 األداء.

0.848** 0.000 

 0.000 **0.850 الجامعة بعممية تقييـ دوري لألنشطة والخطط التشغيمية.إدارة  تقـو  2

 0.000 **0.909 الجامعة تقارير دورية حوؿ نتائج ومخرجات العمؿ.إدارة  ُتصدر  3

 0.000 **0.835 يتـ رصد نقاط القوة ومواطف الضعؼ أثناء عممية التقييـ. 4

 0.000 **0.882 بمتابعة تنفيذ الخطط مف خالؿ أدوات التقييـ المناسبة.إدارة  تقـو  5

 .α≤1.15داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  اإلرتباط* 

 لدالة إحصائيان عند مستك  اإلستبانةفي جميع أبعاد  اإلرتباط( أف جميع معامالت 5يبيف جدكؿ رقـ ) 
 صادقو لما كضع لقياسو. اإلستبانةميع أبعاد ( كبذلؾ يعتبر جα≤1.15معنكية )

 بيف كؿ فقرة مف فقرات محاور أداء العامميف والدرجة الكمية لممحاور. اإلرتباطمعامؿ : (6جدوؿ )

 ثانيان: أداء العامميف
 معامؿ بيرسكف

 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 

الحالية،  يمتمؾ المكظؼ المؤىالت العممية التي تتناسب مع كظيفتو  1
 مما يساعد عمى رفع كفاءة العمؿ

0.863** 0.000 
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2 
 0.000 **0.893 يرتب المكظؼ أىدافو كفقان ألىميتيا مما يساعد عمى تجنب ىدر الكقت

يستطيع المكظؼ االندماج في فريؽ عمؿ جماعي، مما يساعد في  3
 تطكير األداء

0.682** 0.000 

قبؿ مصمحتو الشخصية، مما  يضع المكظؼ المصمحة العاممة لمجامعة 4
 يساىـ في تحقيؽ جكدة العمؿ

0.757** 0.000 

يبادر المكظؼ بالسؤاؿ عف المعمكمات التي يجيميا عف العمؿ، مما  5
 يساىـ في تطكير أداؤه

0.923** 0.000 

6 
 0.000 **0.857 يقدـ المكظؼ أفكارنا إبداعية مما يساعد في تطكير العمؿ

ترفييية مف أف إلى آخر مما يؤدم إلى رفع تقكـ الجامعة بأنشطة  7
 الركح المعنكية لممكظفيف

0.773** 0.000 

يعمؿ نظاـ الرقابة اإلدارية بالجامعة عمى تعزيز كفاءة أداء العامميف  8
 بيا

0.803** 0.000 

الجامعة المكظفيف مصادران لمعمكمات صنع كاتخاذ إدارة  تجعؿ  9
 القرارات.

0.671** 0.000 

10 
 0.000 **0.616 الجامعة األفكار التي مف شأنيا العمؿ عمى تطكير األداء.إدارة   تدعـ

دالة إحصائيان عند مستكم معنكية  اإلستبانةفي جميع أبعاد  اإلرتباط( أف جميع معامالت 6يبيف جدكؿ رقـ )

(1.15≥α كبذلؾ يعتبر جميع أبعاد )صادقو لما كضع قياسو. اإلستبانة 

 :النتائج والتوصيات

 أواًل: النتائج 

كبعد عرض كتفسير كمناقشة البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا عف طريؽ تطبيؽ أداة الدراسة خمصت الدراسة إلى   

  -النتائج التالية:

 كجكد عالقة بيف التخطيط االستراتيجي كأداء العامميف في جامعة نجراف. -

 ة نجراف.كجكد أثر لمتخطيط االستراتيجي عمى أداء العامميف في جامع -
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أىمية التخطيط االستراتجي كاثرة عمى األداء كضركرة إعداد ك تطكير اإلدارييف كالعامميف كتنميتيـ لمتخطيط  -

 (2221)الهبدان،االستراتيجي كما جاء في نتائج دراسة

 .(2119،كما جا في نتائج )العكيف االستراتيجياتكتفعيؿ كتطكير دكر  الجامعة المكارد الكافية لتنفيذإدارة  تيكفر  -

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة حكؿ التخطيط االستراتيجي تبعان لمتغير العمر،  -

 كالمؤىؿ العممي، كعدـ كجكد فركؽ تبعان لمتغير الجنس كسنكات الخبرة. 

لعمر، كالمؤىؿ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة حكؿ أداء العامميف تبعان لمتغير ا -

 العممي، كعدـ كجكد فركؽ تبعان لمتغير الجنس كسنكات الخبرة. 

 التوصيات   :ثانياً 

 -في ضكء اإلطار النظرم لمدراسة كالنتائج التي أسفرت عنيا الدراسة تكصي الدراسة بما يمي:

 أف تيتـ جامعة نجراف بإصدار تقارير دكرية حكؿ نتائج كمخرجات العمؿ. -

 ة العامميف في كضع الخطة التنفيذية.بمشارك اإلىتماـ -

 .التخطيط االستراتيجي    بالبحكث العممية الخاصة بتطكير اإلىتماـ -

 .جراء الدراسات عف طرؽ كأساليب التغمب عمى معكقات التخطيط االستراتيجي إ -

ة كالرسالة بمشاركة العامميف كالمكظفيف في صياغة الرؤي اإلىتماـعمى جميع الجامعات كالمؤسسات التعميمية  -

 الخاصة بالجامعة أك المؤسسة التعميمية. 

بإشعار العامميف بعممية التطكير كتطمعيـ عمييا لتحقيؽ  اإلىتماـعمى جميع الجامعات كالمؤسسات التعميمية  -

 األىداؼ، مع الحرص عمى تكفير البرامج التدريبية التي تحقؽ ذلؾ. 

 المصادر والمراجع: 

، جامعة مجمة الحقكؽ كالعمـك اإلنسانيةمككنات كنماذج كأبعاد، -خطيط االستراتيجي(. الت2118بكبكر، ىاشـ ). 1

 (.28زياف عاشكر بالجمفة، المجمد )
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 ، إثراء لمنشر كالتكزيع، عماف.االستراتيجية منظكر تكاممي حديثدارة  اإل(. 2113جرادات، ناصر ). 2

 ، رسالة ماجستير، جامعة دمشؽ، سكريا.لخارجيأثر ضغكط العمؿ عمى أداء المراجع ا(. 2118حجؿ، عامر ). 3

(. التخطيط االستراتيجي كأثره عمى أداء المكارد البشرية لقطاع النفط، أطركحة 2115حمد، مناؿ خمؼ ا ). 4

 ، جامعة الرباط الكطني، السكداف.مركز الدارسات االستراتيجيةدكتكراه، 

إعداد قيادات الصؼ الثاني كدكره في تحسيف األداء  (.2118دركيش، سعد زناد، كمصطفى، مصطفى أحمد ). 5

 ، المنظمة العربية لمتنمية كاإلدارية، جامعة الدكؿ العربية. الكظيفي في المنظمات الحككمية

 المكارد في القرف الحادم في القرف الحادل كالعشريف ، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع .إدارة  .(2118درة ،الصباغ ). 6

درجة تحقيؽ معايير التميز المؤسسي في مدارس ككالة الغكث الدكلية (. 2118عالء كماؿ )عبد المطيؼ، . 7

، رسالة ماجستير، قسـ أصكؿ التربية، كمية بفمسطيف كعالقتيا بدرجة ممارسة التخطيط االستراتيجي

 التربية، جامعة األزىر، غزة، فمسطيف.

 ، كمية التربية، جامعة بنيا.ستراتيجي لمجامعةمنيجية التخطيط اال(. 2118عبد المطمب، أحمد عابد ). 8

ممارسات القيادة االستراتيجية كعالقتيا بتميز األداء المؤسسي، دراسة تطبيقية عمى (. 2117عبده، رنا اسماعيؿ ). 9

 ، كمية االقتصاد كالعمـك االدارية، جامعة األزىر.الكميات الجامعية في محافظات غزة

االبداع االدارم كأثره عمى كفاءة كفاعمية األداء الكظيفي في الجامعات (. 2118عطارم، ميسكف نظمي ). 11

 ، رسالة ماجستير، عمادة الدراسات العميا، جامعة القدس، فمسطيف.الحككمية الفمسطينية

(. آليات تحسيف ترتيب جامعة الممؾ خالد في التصفيات 2119غريب، محمد أحمد، كالسييمي، خضراف ). 11

، أبيا، المجمد مجمة جامعة الممؾ خالد لمعمكـ التربكيةيؽ الميزة التنافسية، دراسة ميدانية، العالمية لتحق

 .174-122(، ص 2(، العدد )31)
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 ، دار األياـ لمنشر كالتكزيع، عماف.الحكافز كأداء العامميف في المؤسسات(. 2115نكر الديف، عمى ). 12

خطيط االستراتيجي في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة الت(. 2114الحافي، أالء حسيف عبد الرحمف ). 13

، رسالة ماجستير، عمادة الدراسات العميا، برنامج ماجستير أصكؿ التربية، كعالقتو بالميزة التنافسية

 جامعة األزىر، غزة، فمسطيف.

العامميف في مؤسسات  دكر النخبة القيادية في رفع كفاءة األداء لدل(. 2116عبد اليادم ) األسطؿ، ابراىيـ. 14

، رسالة ماجستير، برنامج جامعة األقصى، غزة، السياسة لمدراسات العميادارة  التعميـ العالي، أكاديمية اإل

 فمسطيف.

دكر التخطيط االستراتيجي المدرسي في تطكير األداء مف كجية نظر (. 2116الثقفي، مستكر بف محمد ). 15

 ، دراسة ماجستير، كمية التربية، جامعة أـ القرل، السعكدية.مةالقيادات التربكية بمدينة مكة المكر 

(. التخطيط االستراتيجي لمتعميـ العالي في الرسائؿ العممية 2119العكيف، عبد المطيؼ بف عبد الرحمف ). 16

(، الجزء الثاني، 182جامعة االزىر، العدد ) مجمة كمية التربية،بالجامعات السعكدية، دراسة تحميمية، 

 .516-475ة عممية محكمة لمبحكث التربكية كالنفسية كاالجتماعية، ص مجم

، رسالة الجكدة الشاممة كاستراتيجية لتطكير األداء الكظيفي، دراسة ميدانيةإدارة  (. 2121الزىار، أسماء خميؿ ). 17

 ماجستير، كمية االقتصاد كالعمـك االدارية، جامعة األزىر، غزة، فمسطيف.

(. كاقع كمتطمبات التخطيط االستراتيجي بالجامعات السعكدية لتحسيف 2115العزيز بف ناصر )الشترم، عبد . 18

 .281-229، العدد السادس، ص مجمة العمـك التربكيةقدرتيا التنافسية، 

(. االداء الكظيفي لدل المكظفيف االدارييف في جامعة نجراف، المجمة الدكلية 2017الشريؼ، ناجي حسيف ). 19

 (.8(، العدد )6المتخصصة، المجمد )التربكية 
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. كاقع المزايا التنافسية لمجامعات كالكميات األىمية بالممكمة العربية (2121الشالش ، عبدالرحمف بف سميماف ). 21

كسبؿ تحسينيا في ضكء مدخمي الجكدة   SWATالسعكدية ، دراسة تحميمة باستخداـ التحميؿ الرباعي 

(، 36، المجمة العممية لكمية التربية ، جامعة أسيكط ، المجمد ) الشاممة كالتخطيط االستراتيجي

 .(21العدد)

(. األداء الكظيفي لدل أعضاء الييئات التدريسية في الجامعات األردنية الرسمية 2111الصرايرة، خالد أحمد ). 21

 (.2+1(، العدد )27، المجمد )مجمة دمشؽمف كجية نظر رؤساء األقساـ فييا، 

االستراتيجية لتحسيف القدرة التنافسية لمشركات كفقان لمعايير األداء دارة  اإل(. 2111ي، فيصؿ الحنفرم )القحطان. 22

دارة  االستراتيجي ك  االعماؿ، الدامعة الدكلية البريطانية، إدارة  ، كمية الجكدة الشاممة، دراسة ماجستيرا 

 عماف، األردف.

رجة تحقيؽ متطمبات الميزة التنافسية لجامعة األميرة نكرة بنت . د(2121المنيع، الجكىرة بنت عبدالرحمف ). 23

كأىـ المعكقات التي تكاجييا،  2131عبدالرحمف مف كجية نظر قيادات الجامعة في ضكء رؤية المممكة 

 (.83مجمة الفتح ، العدد)

دات االكاديمية بالجامعات (. دكر التخطيط االستراتيجي في تطكير أداء القيا2121اليبداف، تغريد بنت عبد ا ). 24

(، جامعة 12(، العد )37، المجمد )المجمة العمميةالبحكث كالنشر العممي، إدارة  السعكدية، كمية التربية، 

 .أسيكط

. دكر أعضاء ىيئة التدريس في األداء في الجامعات السعكدية ،المجمة العالمية (2121)الكىيبي، عبدا . 25

 (1(،العدد)8)لالقتصاد كاألعماؿ، المجمد
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 اإلمجاع عىذ انىحىيني وأثري يف انقراءاث انقرآويت 

أحمذ شمش انذين أحمذ محمذ عهي د.               ذاد: ـــــــــــــــإع                                               

جامعة دنقال -أصتار مضاعذ                                                                                                    

Abstrac: 

     This study aimed to reach unanimity among grammarians, and its impact on the 

recitation of the Qur’an is one of the origins of the Arabic grammar and comes in the 

third rank of grammatical evidence. And intercourse must have a document to rely on, 

and it does not contradict analogy and hearing, and it was limited to the two place Kufa 

and Basra, in many of its issues . The study dealt with the position of the Quranic 

recitation towards consensus , based on some examples. The study reached results , the 

most important of which are: that the consensus be adocument, that is , an asset on 

which it is based and the first principles on which the consensus of jurists and 

fundamentalists is based are the Hollybook and the Sunnah. Since it is the origin of 

evidence and all evidence in reality refers to it, and also that consensus is an argument 

unless it contradicts analogy and hearing, as third the third rank in the grammatical proof.  

  :مستخمص

أصؿ مف أصكؿ عند النحكييف كاألثر الذم تركو في القراءات القرآنية ىك  اإلجماعتتبع ة إلى ىدفت ىذه الدراس

العربي كيأتي في المرتبة الثالثة مف الشكاىد النحكية ،كاإلجماع البد أف يككف لو مستند يستند عميو ، كال يخالؼ  النحك
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في كثير مف مسائمو، كقد تناكلت في ىذه الدراسة القياس كالسماع ، كقد اقتصر عمى نحاة البمديف الككفة كالبصرة 

أف اإلجماع ال بد أف مكقؼ القراءات القرآنية مف اإلجماع مستندان عمى بعض األمثمة كقد تكصمت إلى نتائج أىميا :

كأٌكؿي األصكؿ التي ينبني عمييا اإلجماع عند الفقياء كاألصكلييف الكتابي  يككف لو مستند، أٍم: أصؿ ينبني عميو

أف اإلجماع يككف حجة ما لـ يخالؼ  ككما إلييما مردىاالسُّنة، فيما أصؿ األدلة، ككٌؿ األدلة األخرل في الحقيقة ك 

 القياس كالسماع إذ يأتي في المرتبة الثالثة في الحجة النحكية.

:معنى اإلجماع ومفيومو  

العـز عمى األمر كاإلحكاـ عميو، مصدر الفعؿ الرباعي أىٍجمىعى، كلو معنياف؛ أحدىما:   :اإلجماع في المغة

، كأجمعتي عميو، إذا عزمت عميو )لساف العرب ابف منظكر ص   :. كمنو قكلو تعالى57تقكؿ: أجمعتي الخركجى

ـٍ  ﴿ شيرىكىاءىكي ـٍ كى كي ـى قىبؿى الفىجًر،71﴾ يكنس:  فىأىٍجًمعيكا أىٍمرى يا  ، كقكؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: ))مىف لىـ ييجًمع الصّْ

ـى لىوي (( )سنف الترمزم ج  ؛ أم: مف لـ يعـز عميو فيىنكيو)93ص  3فىال ًصيا

مادة جمع  )القامكس المحيط ، الفيركز أبادم ، .االتفاؽي، كمنو قكليـ: أىٍجمىعى القكـي عمى كذا؛ أم: اتفقكا عميو :كاآلخر

 (710ص

  .اإلجماع ىك االتفاؽ إذان 

كقبؿ تعريؼ اإلجماع في اصطالح عمماء العربية، ال بيدَّ مف اإلشارة إلى أمر مييٍـّ، كىك أف اإلجماع إما أف 

ما أف يراد بو إجماع العرب، كالغالب أف يككف المراد بو إجماع النحاة عمى حكـ ما كيرل  .ييراد بو إجماع النُّحاة، كا 

 باحث أف كؿ شيء تـ االتفاؽ عميو فيك إجماع .ال

عمى أمر يتعمؽ  –البصرة كالككفة  –كمف ىنا كاف تعريؼ اإلجماع في االصطالح ىك إجماع أىؿ البمديف 

 . 190ص  1بالصناعة النحكية كالصرفية ) الخصائص البف جني ج

https://www.alukah.net/literature_language/0/84191/#_ftn2
https://www.alukah.net/literature_language/0/84191/#_ftn2
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 .كبالمعنى الثاني ال يتصكَّر إال مف اثنيف فأكثركالفٍرؽ بيف المعنييف أف اإلجماع بالمعنى األكؿ يتصكر مف الكاحد،   

) االقتراح في عمـ أصكؿ النحك ، لمسيكطي قاؿ السيكطي: "كالمراد بو إجماع نحاة البمدىيف: البصرة كالككفة         

 (.55ص 

عمى  اكعرفو ابف بابشاذ بأنَّو: "إجماع األمة مف أىؿ كؿ عمـ عمى ما أجمعكا عميو، أك "إجماع العمماء بي  

تيا كانًتشارىا،   (.475ص  2جشرح المقدمة المحسبة: ) .ككثرتياصحَّ

كيىبدك لي أف تعريؼ ابف بابشاذ لإلجماع أكسع مف تعريؼ السيكطي؛ إذ لـ يىجعمو مقصكرنا عمى أىؿ البمدىيف،        

نحاة األمصار ال أثر ليـ بينما قصر السيكطي اإلجماع عمى أىؿ البمديف بحيث ال إجماع إال إجماعيـ، معنى ذلؾ أف 

نما يىقتصر دكرىـ عمى االقتداء بيـ  .في اإلجماع؛ كا 

كيرل الباحث أف اإلجماع الذم يقتصر عمى نحاة البمديف الككفة كالبصرة يككف مفيكمو ضيقان ؛ ألف ىنالؾ         

 مدارس أخرل كاتجاىات نحكية مثؿ المدرسة األندلسية كالبغدادية .

ة، قاؿ فيو:  "الخصائص" ابف جنّْي فيكقد أفرد لو        بابنا عنكانو: القكؿ عمى إجماع أىؿ العربية متى يككف حيجَّ

أال يخالؼ المنصكص، كالمىقيس عمى  ،  "اعمـ أف إجماع أىؿ البمدىيف إنما يككف حيجة إذا أعطاؾ خصمؾ يده

 (190ئص البف جني ج".)الخصاالمنصكص، فأما إف لـ يعًط يده بذلؾ، فال يككف إجماعيـ حجة عميو

أف اإلجماع إذا خالؼ المنصكص أك المىقيس عميو، لـ يكف حيجة؛ بؿ يجب تقديـ النص عميو،  :فقكلو ىذا معناه      

في عدَّة مكاضع، سكاء أكاف في إثبات الحكـ أـ في الرد عمى ميخالفييـ في  كقد استدؿَّ بيذا األصؿ عمماء العربية

 (.61-45-26خالؼ ، لألنبارم ص ء) اإلنصاؼ في مسائؿ الاآلرا
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كيأتي سيبكيو في طميعة مف استعمؿ اإلجماع في أصكلو، سكاء أكاف إجماع العرب أـ إجماع النحكييف قٍبمو، كمف      

ال خالؼ جميع العرب كالنحكييف  (.391ص  .2 لسيبكيو  ج الكتاب) ذلؾ قكلو: "كا 

كلـ يكف ىذا األصؿ كاضح المعالـ في كتابو، كالسبب في  ،كقكلو: "فالعرب تنصب ىذا، كالنحكيكف أجمعكف       

ذلؾ "عدـ كجكد نيحاة كثيريف ميختمفي اآلراء كالمذاىب، كعدـ كجكد مدارس نحكية متعدّْدة، كلـ تكف الخالفات في اآلراء 

رَّت قكاعد قد ظيرت بصكرة كاضحة عمى النحك الذم نراه بعد زمنو؛ حيث تشعَّبت اآلراء كاختمفىت المىذاىب، كاستق

النحك كأصكلو كتبيَّنت أدلة النحاة كحيججيـ، كخاصة في زمف ابف جني كابف األنبارم كابف الحاجب كابف مالؾ كأبي 

 (.433ص الشاىد كأصكؿ النحك في كتاب سيبكيو: "  ) حياف كمىف جاء بعدىـ

إف أمكف الكقكؼ عميو، كفي ذلؾ أما إجماع العرب مف غير النحكييف عمى شيء، فقد عدَّه السيكطي حيجة          

ا حجة، كلكف أنى لنا  جماع العرب أيضن بالكقكؼ عميو، كمف صكره أف يتكمـ العربي                     يقكؿ: "كا 

 . كىذا في رأم الباحث أف كؿ ش  تـ السككت عميو فيك إجماع .بشيء كييبمغيـ كيسكتكف عميو

إثبات اإلجماع السككتي في المغة، كليس فيما ذكر دليؿ عمى ىذا  كقد ساؽ السيكطي ىذا الكالـ؛ ليستدؿ بو عمى

 ) شرح الشافية لميزدم (.  اإلجماع؛ إذ ال يمـز مف سككتيـ جكاز ما ذكر

ٍف فىرىؽى لو عف ًعمَّةو صحيحةو،  أفَّ باب التعميؿ كاالجتياد ابف جنيكيؤكد            في المغة لـ ييٍقفىٍؿ، بؿ " فكؿُّ مى

كطريؽ نيجو، كاف خميؿ نفسو، كأبا عمرك ًفٍكًرًه؛ إال أنَّنىا مع ىذا الذم رأيناه كسكغنا مرتكبو ال نسمح لو باإلقداـ عمى 

ـى نظرىا، كتتالت أكاخري عمى أكا ، كالقكـ الذيف ال نىشُّؾي ميخالفة الجماعة التي قد طاؿ بحثيا، كتقدَّ ئؿ كأعجاز عمى كىالكىؿو

في أفَّ ا سبحانو كتقدست أسماؤه قد ىداىـ ليذا العمـ الكريـ، كأراىـ كجو الحكمة في الترجيب لو كالتعظيـ، كجعمو 

ًؿ، كعكننا عمى فيم ا لمكتاًب المينىزًَّؿ ككالـً نىًبيًّْو الميٍرسى يما، كمعرفة ما أمر بو أك نيى ببركاتيـ كعمى أيدم طاعاتيـ خاًدمن

عنو الثَّقالف منيما إال بعد أف يناىضو إتقاننا، كيثابتو عرفاننا، كال يخمد إلى سانح خاطره، كال إلى نزكة مف نزكات تفكًُّرًه، 

ذىا عمى ىذا المثاؿ؛ كباشر بإنعاـ تصفحو أحناء الحاؿ؛ أمضى الرأم فيما يريو ا منو غير معازو بو، كال  فإذا ىك حى

https://www.alukah.net/literature_language/0/61638
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غاصٍّ مف السمؼ رحميـ ا في شيءو منو، فإنَّو إذا فعؿ ذلؾ سدد رأيو كشيَّع خاطره، ككاف بالصَّكاب مئنة، كمف 

 (. 190ص  1التكفيؽ مظىنَّة) الخصائص البف جني ج

 اإلجماع عند النحوييف :

 النحاة نكعاففي عرؼ اإلجماع: 

ا عمى  بإجماع العرب: كىك أف تيجمع العر  :أكليما          أمر كتنطؽ بو، كعنو يقكؿ السيكطي: "إجماعي العرًب أيضن

ةه، كلكف أنَّي لنا بالكقكؼ عميو، كمف صكره أٍف يتكمـ العربي بشيءو كيبمغيـ فيسكتكف عميو جَّ )االقتراح في عمـ أصكؿ حي

مف اإلجماع، كعمى ذلؾ نجد معظـ شكاىد االختصار تقع في نطاؽ ىذا النكع  (( ، 90-89النحك ، لمسيكطي ص 

فإجماعيـ أف نابت )يا( مناب )أدعك(، كنابت )ىؿ( مناب )استفيـ(، كمنو "إجماع العرب الحجازييف عمى قكليـ: اردد 

 (.90الخصائص البف جني ص ) "الباب، كاصبب الماء، كاسمؿ السيؼ

أننا متى رأيناىـ قد زادكا الحرؼ فقد أرادكا غاية التككيد، كما أنَّا :  " ابف جني كعف ىذا النكع مف اإلجماع يقكؿ      

إذا رأيناىـ قد حذفكا حرفا فقد أرادكا غاية االختصار، كلكال ذلؾ الذم أجمعكا عميو كاعتزمكه لما استجازكا زيادة ما 

" ) سر صناعة ختصار؛ فقد استغنى عف حذفو بقكة اختصارهالغرض فيو اإليجاز كال حذؼ ما كضعو عمى نياية اال

 (270ص 1اإلعراب ، البف جني ج

ا حجة ما لـ يخالؼ السماع، كمف البد -ثانييما        يي أال يإجماع نحاة البمديف: كىـ نحاة البصرة كالككفة كىك أيضن

ا كمنو إجماعيـ عمى أفَّ (  88، لمسيكطي ص االقتراح في عمـ أصكؿ النحك  .(ييخالؼ القياس الذم صنعو النحاة أيضن

 (.269) سر صناعة االعراب  حركؼ المعاني كضعت لالختصار

كيرل الباحث أف اإلجماع يككف حجة ما لـ يخالؼ القياس كالسماع إذ يأتي في المرتبة الثالثة في الحجة        

 النحكية.

https://www.alukah.net/sharia/0/77357
https://www.alukah.net/sharia/0/77357
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، مجمعا عميو أـ مختمفا فيو كاف أفصح أـ فصيحا أفجكه سكاء كالقياس عندىـ مكافقة القراءة لمعربية بكجو مف الك       

اختالفان ال يضر مثمو ألف القراءة سنة متبعة يمذـ قبكليا كالمصير إلييا باإلسناد ال بالرأم ، ثـ يشرط في تمؾ القراءة ، 

الثالثة :  األركافعت أف تكافؽ أحد المصاحؼ العثمانية كلك احتماال ، كأف تككف مع ذلؾ صحيحة اإلسناد ، فإف اجتم

ركف منيا أطمؽ عمييا أنيا  اختؿمكافقة العربية، كرسـ المصحؼ ، كصحة السند فتمؾ ىي القراءة الصحيحة ، كمتى 

 (.42) سر صناعة االعراب ص  ضعيفة أك شاذة

بسبب، حتى ال إف العمـ بمغة العرب كآجب عمى  كؿ متعمؽ مف العمـ بالقرآف كالسنة كالفتيا يقكؿ الصاحبي "        

غناء بأحد منيـ عنو ، كذلؾ القرآف نازؿ بمغة العرب ، كرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ عربي ػػ فمف أراد معرفة مافي 

كتاب ا عٌز كجٌؿ كما في سنة رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ مف كؿ كممة غريبة ، أك نظـ عجيب ، لـ يجد مف 

 العمـ بالمغة بٌدا .

أف الذم يمزمو مف ذلؾ اإلحاطة بكؿ ما قالتو العرب ؛ ألف ذلؾ غير مقدكر عميو كال يككف إال  كلسنا نقكؿ :

) الصاحبي في فقو المغة ، أحمد لنبي ، بؿ الكاجب عمـ أصكؿ المغة كالسنف التي بأكثرىا نزؿ القرآف كجاءت السنة. 

 (50بف فارس ص 

نب الفكر اإلسالمي كالعربي بالجراءة في نقد األقدميف كقد تميز العصر الحديث بإعادة النظر في كثير مف جكا

كمناىجيـ في التفكير كبناء العمكـ ، ككاف لمنحك كالنحاة نصيب كبير في ذلؾ ، كقد تضاعؼ ىذا النصيب في 

) النحك ككتب التفسير ، عبد ا السنكات األخيرة ، كىي حممة عمى النحكييف لمكقفيـ مف القراءات مف المحدثيف .

 (.1132دة صرفي

كيصكر الدكتكر إبراىيـ أنيس العالقة بيف النحاة كالقراءة بأنيا عالقة مرت في ثالثة مراحؿ ، المرحمة األكلى           

مرحمة ميادنة بيف النحاة كالقراء ، كالمرحمة الثانية مرحمة تخطئة بعض النحاة لبعض القراءات ، كالمرحمة الثالثة سيطرة 

 النحاة عمى القراء .
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قاؿ ابراىيـ أنيس : أما مكقؼ النحاة مف القراء فكاف في أكؿ األمر مكقؼ ميادنة ال يعترضكف لمقراءات بخير         

أك بشر ؛ كألف مف أئمة النحك األكؿ مف كانكا أيضان أئمة في القراءة القرآنية كالكسائي ، كربما أيضان أبي عمرك بف 

كتخصص قكـ في دراسة النحك ، كما تكفر آخركف عمى دراسة القراءات ،  العالء ، كلكف حيف استقؿ ىؤالء عف ىؤالء

بيا ... ثـ  االعتراؼرأينا النحاة يعمدكف إلى بعض القراءات فيجرحكنيا كينتقصكف منيا ، كمنيـ مف رفضيا كأبى 

كركايتيا عف بعض  اتسعت الشقة بيف النحاة كالقراء ، كبدأنا نسمح بما يسمى بالقراءات الشاذة التي رغـ صحة سندىا

أئمة القراءات مف القدماء استطاع النحاة بنفكذىـ كسمطانيـ أف يصرفكا الناس عنيا ... كتمكف النحاة في العصكر 

المتأخرة مف السيطرة عمى الدارسيف لمقراءات كرأينا ممف ألفكا في القراءات فيما بعد يشترطكف لصحة القراءة كمكافقتيا 

 (.139كتاب نظرية النحك القرآني ،ص  ) قراءة فيلقكاعد النحاة.

يترجح لديو أف  االحتجاجكقد أىممت بعض القراءات التي أحدثت خالفان بيف النحاة كالقراء ، كالذم يطالع كتب 

ىذه الكتب لـ تكضع لمرد عمى النحاة ، أك غيرىـ مف الطاعنيف عمى القراءات،  إذ يجد أف ىذه الكتب عمى كثرتيا قد 

 ج) كتب االحتجابعضيا قراءات ىامة أكقعت خالفان بيف القراء كالنحاة أك كانت مكضع لبس كشبية.أغفمت أك أغفؿ 

 ( .96حمداف ، صعمى  كالصراع بيف القراء كالنحاة ، أكـر

كاألمثمة كالشكاىد التي تيؤكد عمى كجكد اإلجماع عمى االختصار كمظاىره كشكاىده ككسائمو كثيرةه، كعف ذلؾ ما        

قكؿ ابف السراج في باب )ذكر االبتداء(: " كيؿُّ كممةو ييٍبتىدىأي بيا مف )اسـ كفعؿ كحرؼ( فأكؿ حرؼ تبتدئ بو كىك يمي: ي

ميتحرؾ ثابته في المفًظ، فإف كاف قبمو كالـ لـ ييٍحذىٍؼ، كلـ ييغىيٍَّر، إال أف يككف ألؼ كصؿ فتحذؼ البتة مف المفظ؛ كذلؾ 

إجماعه ًمٍف العىرىبً 
 (.367في النحك ص .) األصكؿ "

أىٍيفى شيرىكىاًئيى الًَّذيفى كيٍنتيـٍ  ﴿  :كيجكز باإلجماع حذؼ المفعكليف اختصارنا؛ أم لدليؿ؛ نحك قكلو عز كجؿ       

 :كمف ذلؾ قكؿ الشاعر ﴾ تىٍزعيميكفى 

ـٍ ًبأىيًَّة سينَّةو تىرىل تىٍحًسبي  ♦♦♦ بأمّْ ًكتىابو أى مىىَّ كى بَّييـٍ عىارنا عى  حي
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ـٍ عارنا عمىٌ أم: تزعم بَّيي  (.69ص  2) أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ج.كنيـ شركائي، كتحسب حي

كفي ىذا الشأف يقكؿ ابف ىشاـ: "جرت عادة النحكييف أف يقكلكا يحذؼ المفعكؿ اختصارنا كاقتصارنا، كيريدكف        

كمكا كاشربكا؛ أم: أكقعكا ىذيف الفعميف، باالختصار الحذؼ لدليؿ، كباالقتصار الحذؼ لغير دليؿ، كيمثمكنو بنحك: 

مغني المبيب عف كتب األعاريب ،  ابف    كقكؿ العرب فيما يتعدل إلى اثنيف: مف يسمع يخؿ؛ أم: تكف منو خيمة

 (  797ىشاـ األنصارم ص 

ائؿ اإلنصاؼ في مس) كأجمعكا عمى أفَّ الضمير في اسـ الفاعؿ إذا جرل عمى مف ىك لو ال يجب إبرازه       

كأجمع الككفيكف كالبصريكف عمى أف األفعاؿ المضارعة معربة، كاختمفكا في عمة (  58 لألنبارم  ص الخالؼ

كأجمعكا عمى جكاز قصر الممدكد في  .إعرابياكقد أجمعكا عمى أف الكاؼ في نحك )ضربتؾ( مف الضمير المتصؿ

 ( 745 لألنبارم  ص اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ) ضركرة الشعر

ـٍ عمى         ا " التي كالذم كالمذيف كالمتيف كالذيف كالالتي كالالئي؛ كما أشبو ذلؾ، فإفَّ إجماع النحكييف كيمًّْي كمنو أيضن

كأجمع البصريكف كالككفيكف عمى أنَّو ال ييستعمؿ  أفَّ )األلؼ كالالـ( في أكائؿ ىذه األسماء لمتعريؼ، كلـ تعر قط منيا

 ( 29ص  2) ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع  ج  كال ييقاس عميو غيره مف ذلؾ إال ما استعممتو العرب،

كقاؿ السيرافي: " أجمع النحكيكف كالمغكيف مف البصرييف كالككفييف عمى أف الكاك لمجمع مف غير ترتيب، فإذا قيؿ:      

كأجمع  (301شاـ ص ) شرح قطر الندل كبؿ الندل  البف ى   جاء زيد كعمرك، فمعناه أنيما اشتركا في المجيء

النحكيكف مف البصرييف كالككفييف عمى أف الفعؿ إذا دخمت عميو ىذه الالـ كاف مجزكما بيا لغائب كاف أك لحاضر 

 .(94. ) الالمات ص كقكلؾ ليذىب زيد كلتركب يا عمرك

ا يجكز النحاة "القيا         ا، كىنا أيضن س عمى ما أجمعكا كلقد رأينا أف أصكؿ النحك تترابط كيقكم بعضيا بعضن

) ىمع اليكامع   ."كيقكؿ السيكطي نقالن عف أبي حياف: " ما ىك مخمؼه إلجماع البصرييف كالككفييف ال ييمتفت إليو عميو



 ـ2022 مارس  – ثالث عشرالالعدد            اعية                      ية واالجتماالقتصادمجمة الدراسات 

214 

 

ص  2) اإلنصاؼ ج " : " فمما أدم قكليـ إلى خالؼ اإلجماع كجب أف يككف فاسدناماألنبا ر كيقكؿ ابف ( 160ص 

553). 

ا لألصكؿ، فإف خالؼ الرأم كناقض ما سبؽ ذكره "ال ييرجع فيو إلى كيجب أالَّ يككف اإل         جماع مخمفنا أك مناقضن

ةن؛ ألفَّ كيؿَّ كىاًحدو منيـ  جَّ إجماع، كال إلى سابؽ سنة كال قديـ ممة، أال ترل أفَّ إجماع النحكييف في ىذا كنحكه ال يككف حي

 (.326ص  2) الخصائص ج لى التبعية كالشرعإنمَّا يىريدُّؾى كيرجع بؾ فيو إلى التأمؿ كالطبع ال إ

: اإلجماع عنذ اننحىيين وأثره في انقراءات  

كأكؿ مف تتبع كجكه القراءات كأٌلقيا كتقصى األنكاع الشاذة فييا كبحث عف أسانيدىا مف صحيح كمصنكع ،         

 ةأبك عبيدلكف أكؿ مف صنؼ فييا ، ككاف راسان في القراءة كالنحك ك 170ىاركف بف مكسى القارئ النحكم متكفي سنة 

ككاف أكؿ مف استقصاىا في كتاب كيقاؿ أنو أحصى منيا خمسان كعشريف  224القاسـ بف سالـ الراكية متكفي سنة 

 (. 40) الخصائص البف جني ص  قراءة مع السبعة المشيكرة.

بما كردت عميو القراءات المنقكدة  النحكم االحتجاجالنحكيكف نقدان لمقراءات ىك في الكاقع نكع مف عدـ  اعتبرهكما 

 .( 1100) النحك ككتب التفسير )لمجيئيا عمى خالؼ الكثير الشائع 

لنا بعد طكؿ البحث كاالستقصاء أف مكقؼ المغكييف مف القراءات مكقؼ  أتضحيقكؿ الدكتكر أحمد مختار: فقد       

ف جني أك غيرىما عنيـ فيـ جميعان كانكا ينتقدكف مكحد ال يختمؼ فيو ككفي عف بصرم كال يشذ فيو ابف خالكيو أك اب

الضيقة ، كىـ جميعان كانكا ال يتكرعكف عف تخطئة القراءة سكاءن أف كانت سبعية أك عشرية  ـبمقاييسيالقراءة كيقيسكنيا 

يعان ال يتحرجكف أك شاذة أك غيرىا كىـ جميعان كانكا ال يقبمكف القراءة إال إذا كجدكا ليا مف كالـ العرب نظيران ، كىـ جم

  ،عف تخطئة القراءة أك تمحينيا إذا عجزكا عف فيميا أك تكجيييا
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كىذا غمك ظاىر مف الدكتكر أحمد مختار عمر ؛ ألنو يخالؼ الكاقع ، فالثابت أف بعض النحاة قد طعنكا في      

ف مف النحاة مف  عان قكيان عف القراءة كابف مالؾ دفا دافعبعض القراءات كىذا المكقؼ ال يصكر مكقؼ النحاة جميعان ، كا 

 (.138ة في كتاب نظرية النحك القرآني ، محمكد حسف عكاد ص ءقرا) كأبي حياف كابف ىشاـ األنصارم

ىناؾ قراءات مشكمة ظاىرىا يدؿ عمى أنيا متعارضة مع األصكؿ مخمفة لممقاييس ، ككقؼ النحاة أماـ ىذه        

كؿ منيـ ليدلي بدلكه بيف الدالء في مضمار ىذه  كاجتيديزيمكا إشكاليا ، القراءات المشكمة ليكضحكا غامضيا ، ك 

 )المتعددة  باآلراءالقراءات كبسبب ىذه القراءات المشكمة أثرل النحك ، كتعددت مسائمو ، كفاضت كتبو حتى امتألت 

 (.116القراءات القرآنية كأثرىا في الدراسات النحكية ، ص 

ات النحكية كمرجعيا إلى ليجات العرب التي نزؿ ببعضيا القرآف الكريـ ، كلكف النحاة لـ كىناؾ قراءات أثرت في الدراس

ينظركا إلييا مف خالؿ ىذه الحقيقة ، كمف ىنا جاء بعضيا عمى خالؼ قياس النحاة مما أدل إلى احتداـ الجدؿ 

 (.157القراءات القرآنية كأثرىا في الدراسات النحكية ، ص ) كالنقاش في محيطيا 

ف خالفت القياس النحكمكيرل الباحث أف الميجات العربية رجع بعضيا إلى اإلجماع في ا        .لقراءات كا 

بعمكـ كالـ العرب ، فال يكجد كتاب مف كتب  احتجكاكالمعركؼ أف النحكييف احتجكا بالقراءات القرآنية كـ         

ما نقؿ مف طعف بعض النحكييف في بعض القراءات ىك  فأإال كاستدؿ بالقراءات القرآنية كأعتقد ، النحك المعتمدة 

قد غمب عمى ظنو أف ىذه القراءة خطأ أك  اجتيدمحمكؿ عمى أف القراءة لـ تثبت لديو بما تقيـ الحجة ، أك ألف الذم 

 كىـ مف أحد الركاة الذم نقؿ عف طريقو ىذه القراءة التي طعف فييا .

ثير مف النحاة ، كقد ارتضكىا ككافقكا عمييا ، كأف بعض القراءات لـ يرتضو كمعركؼ أف القراءات المتكاترة حجة عند ك

) تمحيف النحكييف لمقراء ، بعض النحكييف ، فتأكليا أك عارضيا معارضة صريحة ، أك خفية لسبب مف األسباب. 

 (.15يسيف جاسـ ، ص

ت منقكلة عف ثقة مع أف ذلؾ بعيد ، بؿ ال كالقراءة إف خالفت العربية أك الرسـ فيي مردكدة إجماعان كلك كان        

ف  ف  كافقتيكاد يكجد ، كا   كنقمت العربية كالرسـ  كافقتالعربية كالرسـ كنقمت بطريؽ التكاتر فيي مقبكلة إجماعان ، كا 
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يرىا سكاء عف الثقات بطريؽ اآلحاد ، فقد اختمؼ فييا فذىب الجميكر إلى ردىا كعدـ جكاز القراءة بيا في الصالة كغ

، كذىب مكي بف أبي طالب كابف الجزرم إلى قبكؿ كصحة القراءة بيا بشرط اشتيارىا شتيرت كاستفاضت أـ الا

 (. 9) القراءات الشاذة كتكجيييا مف لغة العرب ، عبد الفتاح القاضي ،  ص  كاستفاضتيا

الشيخ عضيمة :"ىذه الحممة كالذيف تناكلكا مكقؼ النحكييف مف القراءات تصكركا أنيا حممة عمييـ كما يقكؿ        

نحاة البصرة المتقدميف ثـ تابعيـ غيرىـ مف المغكييف كالمفسريف كمصنفي القراءات،  الكاءاىاآلثمة استفتح بابيا ، كحمؿ 

كبمقتضى ىذا الحكـ كؿ ىؤالء آثمكف ال مجتيدكف يخطئكف كيصيبكف ، كالمخط  لو أجر كالمصيب لو أجراف كألنيـ 

ر كفكر ، كميج ساركا عميو في مراحؿ فكرية كزمنية معينة ، كانت تسمح بيذا المكف مف النقد ، جميعان كانكا ذكم نظ

ككاف عمميـ يكمؿ بعضو بعضان ، حتى استقر الفكر النحكم عمى عدـ المساس بالقراءات ، كما استقر عمى األصكؿ 

الكثير الشائع فييا كفي غيرىا مف كالـ بيا كقكة الحكـ النحكم الذم يستند عمى  االحتجاجالتي كضعيا األقدمكف في 

 (.1132النحك ككتب التفسير ، إبراىيـ عبد ا رفيدة ، ص  )العرب.

نصاؼ كنزليا منازليا مف غير غمك كال إسراؼ الدكتكرة  باتزافكخير مف كصؼ العالقة بيف النحاة كالقراء           كا 

ـ بعنكاف النكت الحساف في 2003كرة التي أعدتيا سنة ممؾ محمد حسف إسماعيؿ في رسالة الماجستير غير المنش

شرح غاية اإلحساف ألبي حياف األندلسي دراسة في المنيج كالتحقيؽ قالد الدكتكرة ممؾ:"إف القراءات القرآنية يحتج بيا 

أف القراءة الشاذة في إقامة القكاعد الكمية لمساف العربي سكاء أكانت متكاترة أـ أحادان أـ شاذة ، كما تقدـ عف السيكطي ك 

بو النحاة ، كأف النحاة لـ يياجمكا القراء كال القراءات فميس ثمة  احتجأصح سندان كأقكل نقالن مف كالـ العرب الذم 

أف بعض النحاة كالفراء كالمأذني كالمبرد كالزجاج قد طعنكا في بعض القراءات كىذا  األمرتناقض بينيـ ، ككؿ ما في 

نكارىا كمياجمتياثـ إف العمماء لـ يسكتكا عف ىذه المكاقؼ بؿ سار  –امة ال يمثؿ مكقؼ النحاة بع ، عكا إلى ردىا كا 

 (.139قراءة في كتاب نظرية النحك القرآني ، محمكد حسف عكاد ، ص  )كبياف أف القراءة سنة متبعة 

لؾ يككف ىذا االتفاؽ منيـ إجماع أٌم أىؿ فٌف ىك إجماع أىؿ ىذا الفٌف كٌميـ عمى أمر مف أمكر صناعتيـ، كبذو      

 كميـ حجةن، ال تجكز مخالفتيـ فيو.
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إال أف اإلجماع ال بد أف يككف لو مستند، أٍم: أصؿ ينبني عمييكأٌكؿي األصكؿ التي ينبني عمييا اإلجماع عند الفقياء 

البحر المحيط في أصكؿ ) كاألصكلييف الكتابي كالسُّنة، فيما أصؿ األدلة، ككٌؿ األدلة األخرل في الحقيقة راجعة إلييما.

(.397 الفقو، لمزركشي  

لمقاصد ا )ككذلؾ النحك؛ فيك في ذلؾ كالفقو، فالسماع ىك الركف الركيف لصناعة النحك، كسائر األدلة راجعة إليو     

ا »(. كالسبب في ىذا التشابو في ىذا األمر بيف الفقو كالنحك ىك أف النحك 124ص   الشافية  معقكؿ مف منقكؿ، كمى

(.76نزىة األلباء في طبقات األدباء، لألنبارم، ص) أٌف الفقو معقكؿ مف منقكؿ، كيىٍعمىـ حقيقة ىذا أربابي المعرفة بيما  

كالصكرة التي نريد أف نعرض ليا بعد تقريرنا أف اإلجماع ال بد لو مف مستند ىي كركد القراءة القرآنية الداٌلة            

ي نصّّ في داللتيا عمى ىذا الحكـ أك كالنٌص مف حيث ظيكرىا، لكننا قد نرل داللة صريحة عمى حكـ نحكم، في

ٍعمو مف باب الضرائر أك ما أشبو ذلؾ مف  النحكييف قد اتفقكا عمى عدـ جكاز ىذا الحكـ الذم جاءت بو القراءة، أك جى

ألٌف اإلجماع ال يككف إال عف العبارات التي تدٌؿ عمى عدـ اعتباره، فإننا في ىذه الحاؿ ال نقبؿ ىذا الحكـ منيـ؛ 

ا فييا فال ييتصكَّر أف ينعقد اإلجماع عمى ككف ىذا الحكـ غير جائز؛ إذ  السماع الكارد في المسألة، فإف كاف نصِّ

                                       اإلجماع فرع عف أصمو، كمبنيّّ عميو، فكيؼ يعكد الفرع عمى أصمو باإلبطاؿ؟!

تكمـ األصكليكف في صناعتيـ عمى قريب ممَّا نتكمـ فيو، كىك كالميـ في مسألة كركد النص عمى خالؼ كقد          

 الحكـ الذم انعقد عميو اإلجماع، فقالكا: إف في ىذا مذاىب:

ع إلى النٌص.األول : ييٍرجى  

ع إلى اإلجماع.الثاني : ييٍرجى  

(.408ص    4جيط في أصكؿ الفقو، لمزركشي البحر المح): ال ييتصكَّر انعقاد اإلجماع ابتداءن الثالث  
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فإذا كاف ىذا في النصكص الشرعية التي ييتعامؿ معيا مف أجؿ معانييا، فإٌف ىذا يككف أظير فيما يتعمَّؽ          

باأللفاظ كالتراكيب التي ىي محٌط نظر النحكم؛ ألف إثبات قطعية المعاني أصعب مف إثبات قطعية ىيئة المفظ أك 

لمراد إثباتو، لكثرة االحتماالت الكاردة عمى المعنى، ممَّا ال يىًرد عمى ىيئات األلفاظ كالتراكيب في الغالب.التركيب ا  

ا أك        فإذا ثبىت ىذا فإننا نقكؿ: إذا كردت القراءة القرآنية بحكـ نحكم، ككانت في داللتيا عمى ىذا الحكـ نصِّ

ًكي عمى عدـ  جكاز ىذا الحكـ اآلتي في القراءة، فإننا نستطيع أف نقكؿ: إف ىذا ظاىرةن، فإف إجماع النحاة إف حي

أصكؿ العربية  )اإلجماع لـ ينعقد عمى شرطو؛ لكجكد النٌص المخاًلؼ لو، ىذا عمى التسميـ بأف إجماع النحاة حيجة.

                                                                    (.358، 341بيف متقدمي النحاة كمتأخرييـ، ص

سكاء أكانت القراءة في داللتيا عمى -فإجماع النحاة ال ينعقد، كال يككف حجة مع كجكد القراءة المثًبتة لمحكـ         

ا أـ ظاىرةن؛ ألف الظيكر يفيد غمبة الظٌف، كغمبة الظٌف كافية في إثبات أحكاـ المغة، كاألحكاـ الشرعية  ىذا الحكـ نصِّ

ا بضركرة الشعر. الذم  -الفرعية ٍعمو خاصِّ عمى إثبات  أجكبة في االستدالؿ باألحاديث النبكية)أجمعكا عمى منعو أك جى

(.231القكاعد النحكية، لسراج الديف البمقيني، ككلي الديف ابف خمدكف، ص  

غاـ نحك: قىٍرـي مالؾ. كلـ أرى مف نبَّو عمى ىذا المنزىع إال ما قد يؤخذ مف إيماء ابف الحاجب في أثناء كالمو عمى إد    

أف النحكييف ميطًبقكف عمى أنو ال يىًصحُّ اإلدغاـ، كالميقًرئكف ميطًبقكف عمى أنو يىًصحُّ اإلدغاـ؛ »ك: عىديكُّ كليد. إذ ذكىر 

فىيىٍعسير الجمع بيف ىذيف القكلىيف مع تعاريضيما«]8[، كبعد أف عجز أف يىجمع بيف القكليف قاؿ: »كاألىكلى الردُّ عمى 

ف النحكييف، فال يىكيكف إجماع النحكييف حيجَّة مع مخالىفة القيرَّاء ليـ، ثيَـّ لك قيدّْر أف القيرَّاء ليس فييـ نحكم، فإنيـ ناًقمك 

ة ديٍكنيـليذه ال اإليضاح في شرح )«. مغة، كىيـ مشاًرككف النحكييف في نقؿ المغة، فال يىكيكف إجماع النحكييف حيجَّ

ـ. 2005 -ىػ1425، 1تحقيؽ: د. إبراىيـ محمد عبد ا، دار سعد الديف، دمشؽ، ط 2 ج المفصؿ، البف الحاجب

(.495ص  

از ىذه الصكرة مف اإلدغاـ عمى أمريف: فقد اعتمد ابف الحاجب في رٌد إجماع النحاة عمى عدـ جك     

https://tafsir.net/article/5151/aathru-al-qra-aat-al-qr-aanyt-fy-adm-an-qad-ijma-an-nhwyyn#_ftn21
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: أف مف القيرَّاء نحاة، فإذا أجمع النحاة عمى أمر، ككجدنا القيرَّاء يذىبكف إلى خالفو، فإٌف إجماع النحاة حينئذ ليس األول

 عمى شرطو مف اتفاؽ كٌؿ النحاة؛ ألف القيرَّاءى منيـ نحاةه.

نىقىمة سماع كالنحاة، كاإلجماع ال يىنعًقد ابتداءن مع كجكد السماع  -نحكمعمى فرض أف ليس فييـ -: أف القيرَّاء الثاني

 الصريح عمى خالفو.

فالقيرَّاء عمى فرض عدـ كجكد نحكم فييـ، فإنيـ نىقىمة لمسماع، الركف الركيف كالمصدر الرئيس لصناعة النحك،     

كقراءاتو المتكاترة، كقد اتفؽ أىؿ العربية عمى  كالسماع الذم يىنقيمكنو ىك أفصح أنكاع السماع، كىك القرآف الكريـ

 االحتجاج بالقراءات القرآنية متكاترىا كشاذّْىا كما سبىؽ تقريره.

كقد ثبىت اإلدغاـ بالسماع الصريح كما ذكىر ابف الحاجب، كذلؾ في قراءة أبي عمرك مف إدغاـ الداؿ في الجيـ         

زىاءن{]فصمت ٍمًد جى {]البقرة: 28: في قكلو: }دىاري اٍلخي ا لىؾى دغاـ الميـ في الميـ في قكلو: }ًمفى اٍلًعٍمـً مى اإلقناع في )[120[، كا 

 1ج، )د/ت(. كالنشر في القراءات العشر، البف الجزرم )، دار الصحابة80القراءات السبع، البف الباذش، ص

(.299ص  

كال ييتصكَّر ابتداءن انعقاد اإلجماع مع كجكد السماع الصريح غير المحتًمؿ ًخالفىو، كىك األصحُّ مف المذاىب في ىذه 

(.408صالبحر المحيط، لمزركشي ) المسألة، كما تقدـ بيانو  

ا فإذا ثبت إجماع النحاة ع            ال -مى مسألة كالتي عرىض ليا ابف الحاجب، ككجدنا القيرَّاء يىنقيمكف سماعنا صريحن

مخاًلفنا ًلما أجمع عميو النحاة، فإٌف إجماع النحاة حينئذ ال ييعىدُّ إجماعنا معتبرنا؛ لكجكد ىذا السماع  -يىحتمؿ تأكيالن معتبىرنا

 الصريح خالفىو.

ر أف السماع الصريح في المسألة ال يقاؿ عنو إنو غير ىػ( عم823كقد اعتمد القسطالني )      ى ىذا المىنزىع، كقرَّ

جائز مف أجؿ أٌف النحاة أجمعكا عمى خالفو، كقد اعتمد في تقرير ىذا عمى كالـ ابف الحاجب السابؽ، كقىٍبؿ نقًمو لكالـ 
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عدتيـ غير جائز، بؿ غير مقيس، كما خرىج ال نيسمّْـ أٌف ما خالؼ قا»ابف الحاجب ذكىر قريبنا ممَّا نريد تقريره، فقاؿ: 

ف سيًمع فيك شاذّّ قياسنا، كال يمتنع كقكعو في القرآف ، كا  لطائؼ اإلشارات لفنكف ) .«عف القياس إف لـ ييسمىع فيك لحفه

(.498ص  1جـ.2013ىكني، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ر تحقيؽ كدراسة: عبد الرحيـ الط القراءات، لمقسطالني  

النحاة أصحاب تقعيد كتنظيـ ، كالركايات التي تخرج عمى قكاعدىـ كانت تفاجئيـ ، فال يككف منيـ إال ك          

خراجيا عمى التكىـ كالقراء  مف النحاة في  أدؽأداء كىـ أىؿ تمؽ كعرض ، فيـ مف ىذه الناحية  أصحابتجريحيا كا 

حي ، حيث أف البحث في الميجات يثبت أنو كانت الحؽ في جانب القراء كما يقكؿ الراج أفنقميـ لمغة ، كنحسب 

ىنالؾ ليجات مستعممة تؤيد ىذه القراءات ، كلك كاف النحاة ميتميف بدراسة الميجات العربية القديمة لما ردكا ىذه 

 القراءات كلما جرحكا أصحابيا .

–كالقراءات ، كيركف   النحك كلقد كاف أصحاب القراءات كالميتمكف بيا يدرككف ىذا الفرؽ بيف منيجي             

 صكؿ كالقكاعد التي خضع ليا النحاة كحاكلكا أف يخضعكا ليا العربية .أف منيجيـ اكثؽ كأصح مف ىذه األ -بحؽ

 .(104، ص1999، 2الميجات العربية في القراءات القرآنية ، عبدك الراجحي ، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ط)

ت القرآنية إال بما خالؼ الكثير الشائع أك القياس مف كالـ  العرب كال يفرقكف في ىذا بيف كالنحاة ال يضيقكف مف القراءا

القراءات ، فيـ يقبمكف اإلستشياد بكؿ ما كآفؽ القياس ، كلك نقؿ بطريؽ األحاد ، كيركف في المتكاتر دليالن قطعيان يفكؽ 

النحك ككتب التفسير ، إبراىيـ عبد  )سميف : تكاتر كآحاد غيره يقكؿ أبك البركات األنبارم :"إعمـ أف النقؿ ينقسـ إلى ق

 (.32، ص 1982، 1ا رفيدة ، ط

:"مرجع القراءة الركاية ال الرأم " كمعنى قكلو ىذا عدـ جكاز الطعف في القراءة  األنصارميقكؿ ابف ىشاـ             

عمى تمحيف المبرد قراءة عاصـ  االقتراح رادارح ألف القارئ يرد كما سمع كال يجتيد ، كيقكؿ ابف الطيب الفاسي في ش

 في ركاية حفص :"كىذه جسارة مف المبرد عمى عاداتو ككيؼ تككف القراءة المتكاترة لحنان.

مف حيث انو تكجيو القراءات كتعميميا بإعرابيا كبياف سندىا مف المغة كما قد  – االحتجاجكلك نظرنا لمفيكـ       

المعنى كالتكفيؽ بيف القراءات كالترجيح بينيا كالمكافقة لشركط القراءة الصحيحة ، أك  يترتب عمى ذلؾ مف اختالؼ
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عرابو حرية بأف تدرج ضمف قائمة كتب  أفتبيف  –مخالفتيا  يا قدمت اسيامان ن، ذلؾ أ االحتجاجكتب معاني القرآف كا 

ف لـ تفرد لو أك بعبارة أخرل فإف كتب المعاني تع  االحتجاجد عامالن ميمان في استقالؿ كتب كبيران في ىذا الجانب كا 

حدل مراحؿ نضجو كتطكره ، كقامت عمى إمكانية االستعانة بالنحك فكتب المعاني ىي النكاة األكلى لمتفسير النحكم  كا 

حمداف ، مجمة الجامعة اإلسالمية )سمسمة الدراسات عمى  أكـركالصراع بيف القراء كالنحاة ،  االحتجاجكتب  )لمقرآف

   .(92انية ( المجمد الرابع عشر العدد الثاني ص اإلنس

دار بينيـ  أفبدأت لكجكد النحاة الذيف ما لبث الجدؿ حكؿ القراءات كتخريجيا  االحتجاجكلما كانت مسيرة             

لـ تكف بأنيا"االحتجاج دفع بعض الباحثيف إلى حصر فكرة  األمركبيف القراء منذ مطمع القرف الثاني اليجرم فإف ىذا 

إال لمرد عمى فئة معينة مف النحكييف المتعصبيف لقكاعدىـ كأقيستيـ التي كضعكىا كالتي يركنيا أنيا حؽ كصكاب ال 

 (.93حمداف ، ص عمى  كالصراع بيف القراء كالنحاة ، أكـر االحتجاجكتب ) يتطرؽ إلييا أم خطأ".

ات بالمحف أك الغمط أك الكىـ ، كلك أف المنتقديف قالكا كالتعبير قد خاف بعض النحاة حيف كصفكا بعض القراء         

ىذه القراءة تخالؼ القياس أك خارجة عف القاعدة، أك غير ذلؾ المجكء إلى الطعف كالتمحيف كالغمط كالكىـ كالخطأ ، 

الطعف  لكاف صكابان . كيقكؿ شكقي ضيؼ: كينبغي أف تعرؼ أف الفراء كمف تابعو مف البصرييف لـ يككنكا يقصدكف إلى

مف حيث ىك، إنما كانكا يتثبتكف كيتكقعكف في مكاضع التكقؼ ، حيث يعيييـ أف يجدكا لمقراءة الشاذة عمى عامة القراء 

ما يسندىا مف كالـ العرب كقد تمسككا تمسكان شديدان بصكرة كتابة المصحؼ ، كلـ يدلكا برأم يخالفيا بكجو مف الكجكه 

عة بأنو كامثالو ممف كانكا يردكف بعض القراءات التي ال تعدكا أحرفان معدكدة لـ ... كلعؿ في ىذا ما يشيد شيادة قاط

يكف دفاعيـ في ذلؾ الطعف أك التنقص إنما كاف دفاعيـ الرغبة الشديدة في التحرم كالتثبت كىك رأم متزف مقبكؿ 

 (.138القرآني  ،ص قراءة في كتاب نظرية النحك )يصمح أف يككف فيصالن في العالقة بيف النحاة كالقراء. 

النتائج :الخاتمة و    
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بحمد  قد تكصمت لنياية ىذا البحث عف اإلجماع عند النحكييف كأثره في القراءات القرآنية  كقد كاف لو األثر     

                                                 -الشديد في تقكية القراءات القرآنية  كتكصمت فيو إلى النتائج اآلتية :

 أف ىناؾ فرؽ بيف اإلجماع عامة كاإلجماع عند النحكييف ، كيأتي اإلجماع في المرتبة الثالثة مف منيج النحكييف .

 أف اإلجماع يككف حجة ما لـ يخالؼ القياس كالسماع إذ يأتي في المرتبة الثالثة في الحجة النحكية. 

ييكأٌكؿي األصكؿ التي ينبني عمييا اإلجماع عند الفقياء أف اإلجماع ال بد أف يككف لو مستند، أٍم: أصؿ ينبني عم

 كاألصكلييف الكتابي كالسُّنة، فيما أصؿ األدلة، ككٌؿ األدلة األخرل في الحقيقة راجعة إلييما

سكاء أكانت القراءة في داللتيا عمى -جماع النحاة ال ينعقد، كال يككف حجة مع كجكد القراءة المثًبتة لمحكـ أف إ      

ا أـ ظاىرةن؛ ألف الظيكر يفيد غمبة الظٌف، كغمبة الظٌف كافية في إثبات أحكاـ المغة، كاألحكاـ الشرعية  ىذا الحكـ نصِّ

                                                                                                            .الفرعية

ت النحكية كمرجعيا إلى ليجات العرب التي نزؿ ببعضيا القرآف الكريـ ، كلكف ىناؾ قراءات أثرت في الدراسا    

النحاة لـ ينظركا إلييا مف خالؿ ىذه الحقيقة ، كمف ىنا جاء بعضيا عمى خالؼ قياس النحاة مما أدل إلى احتداـ 

                                                                                       .الجدؿ كالنقاش في محيطيا

كما إعتبره النحكيكف نقدان لمقراءات ىك في الكاقع نكع مف عدـ اإلحتجاج النحكم بما كردت عميو القراءات المنقكدة      

                                                                                  .لمجيئيا عمى خالؼ الكثير الشائع

 مصادر والمراجع : ال

عمى إثبات القكاعد النحكية، لسراج الديف البمقيني، ككلي الديف ابف  أجكبة في االستدالؿ باألحاديث النبكية .1

 ، د، ت، ط.خمدكف
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دراسة في فكر أبي اسحؽ الحضرمي ، أحمد فتحي بشير سمسة أصكؿ العربية بيف متقدمي النحاة كمتأخرييـ،  .2

 الرسائؿ الجامعية .

 ي النحك ، ألبي بكر محمد بف السراج النحكم  ، تحقيؽ عبد الحسيف الفتمي مؤسسة الرسالة لبناف . األصكؿ ف .3

،المحقؽ دركيش الجكيدم ، المكتبة العصرية إعجاز القرآف كالبالغة النبكية ، مصطفى صادؽ الرافعي  .4

 ـ .2003

 عطية ، دار البيركني .، تحقيؽ عبد الحكيـ لسيكطي جالؿ الديف افي عمـ أصكؿ النحك ، االقتراح .5

 (. / ط ، دار الصحابة، )د/ت80اإلقناع في القراءات السبع، البف الباذش، ص .6

اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف الككفييف كالبصرييف ألبي البركات األنبارم  تحقيؽ محمد محي الديف عبد  .7

 دار الفكر . 1الحميد ج

د ا بف يكسؼ بف ىشاـ ، تحقيؽ محي الديف عبد أكضح المسالؾ إلى الفية ابف مالؾ ، جماؿ الديف عب .8

 بيركت لبناف . ،دار الفكريد ، الحم

، 1اإليضاح في شرح المفصؿ، البف الحاجب ، تحقيؽ: د. إبراىيـ محمد عبد ا، دار سعد الديف، دمشؽ، ط .9

 ـ. 2005 -ىػ1425

ر عبد ا العاني، كزارة (، قاـ بتحريره عبد القاد4/465البحر المحيط في أصكؿ الفقو، لمزركشي ) .10

 ـ.1992 -ىػ1413، 2األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية بالككيت، ط

 .تمحيف النحكييف لمقراء ، يس جاسـ المحيصد ، د/ت/ط  .11

 .1913مطبعة اليالؿ  1الخصائص البي الفتح عثماف ابف جني  ج  .12

 سر صناعة اإلعراب البي الفتح عثماف ابف جني تحقيؽ حسف ىنداكم . .13

 .433صكؿ النحك في كتاب سيبكيو: الشاىد كأ .14

 كتاب سيبكيو  ، لمسيرافي ، تحقيؽ رمضاف عبد التكاب  د، ت، ط .شرح  .15
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سمسة الرسائؿ الجامعية تحقيؽ أحمد مكي مخضر اليزيدم ، حسف أحمد الحمدك العثماف شرح الشافية ل .16

 .1996األنصارم الناشر جامعة اـ المقرل 

 .1977، تحقيؽ خالد عبد الكريـ ، المطبعة العصرية الككيت ، طاىر بابشاذ  شرح المقدمة المحسبة .17

 كبؿ الصدل ، ابف ىشاـ األنصارم ، تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد . شرح قطر الندل .18

الصاحبي في فقو المغة العربية كسنف العرب في كالميا ألبي الحسف أحمد بف فارس بف زكريا ، شرح  .19

 .بدك الراجحيكتحميؿ أحمد صقر قدـ ىذه الطبعة ع

 .1971، محمد بف يعقكب الفيركزأبادم ، دار الكتب العممية بيركت لبناف  القامكس المحيط " .20

 ، 1،1981القراءات الشاذة كتكجيييا مف لغة العرب ، عبد الفتاح القاضي ، ط .21

 . 2009عبد العاؿ سالـ مكـر ، الناشر الككيت القراءات القرآنية كأثرىا في الدراسات النحكية ،  .22

قراءة في كتاب نظرية النحك القرآني لمدكتكر احمد مكي األنصارم ، محمكد حسف عكاد ، المجمة  .23

 ،.2011،أ 1االردنية في الدراسات اإلسالمية ، المجمد السابع ، العدد 

حمداف ، مجمة الجامعة اإلسالمية )سمسمة عمى  كالصراع بيف القراء كالنحاة ، اكـر االحتجاجكتب  .24

 .انية ( المجمد الرابع عشر العدد الثاني الدراسات اإلنس

 ، ابف منظكر دار المعارؼ القاىرة . مادة جمع .لساف العرب  .25

(، تحقيؽ كدراسة: عبد الرحيـ الطرىكني، الييئة 1/498لطائؼ اإلشارات لفنكف القراءات، لمقسطالني ) .26

 ـ.2013المصرية العامة لمكتاب، 

 .1999، 2عبدك الراجحي ، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ط الميجات العربية في القراءات القرآنية ، .27

 .1964 1عف كتب األعاريب ، جماؿ الديف بف ىشاـ األنصارم تحقيؽ مازف المبارؾ طمغني المبيب  .28

في شرح الخالصة الكافية ، إبراىيـ بف مكسى الشاطبي ، تحقيؽ ابف عثيميف ، المقاصد الشافية  .29

 . 2007جامعة أـ القرل 



 ـ2022 مارس  – ثالث عشرالالعدد            اعية                      ية واالجتماالقتصادمجمة الدراسات 

215 

 

منصكر  ، دار عمار  محمد أحمد مفمح ، احمد خالد شكرم ، محمد خالدفي عمـ القراءات ، مقدمات  .30

2001. 

 .1943 3، محمد عبد العظيـ الزقاني ، مطبعة عيسى البابي ط مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف .31

 ، 1982، 1النحك ككتب التفسير ، إبراىيـ عبد ا رفيدة ، ط .32

، 3األردف، ط -، لألنبارم، ، إبراىيـ السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاءنزىة األلباء في طبقات األدباء .33

 ـ.1985 -ىػ 1405

في شرح جمع الجكامع ، جالؿ الديف السيكطي ، تحقيؽ أحمد شمس الديف دار الكتب  ىمع اليكامع .34

 .1998 1العممية بيركت لبناف ط
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Estimation of House Hold Saving in Sudan  

)applied Study of the Period 2021-1990 ) 

DR: Salih Ahmed Ali Jaami 

Associate Professor- Karary University - Department of Economics 

 

:مضتخهص  

الدراسة  ىدفت(. 2021-1990في االقتصاد السكداني لمفترة مف ) اإلدخار العائميتقدير دالة  الدراسة تناكلت

مف  أىمية الدراسة ككؿ مف الدخؿ المتاح، اإلستيالؾ، اإلستثمار، كالتضخـ. تنبعاإلدخار  بيفعالقة الالى معرفة 

محاكلة تقدير دالة االدخار العائمي في السكداف، مما يساعد عمى معرفة كتحديد حجـ اإلدخار العائمي في المستقبؿ 

حميمي لمبيانات باستخداـ برنامج الكصفي كالتالتاريخي ك  اتبعت الدراسة المنيجكمدل تاثيره في حجـ اإلدخار القكمي. 

(E.views تكصمت الدراسة .)اإلدخار ككؿ  داللة إحصائية بيف طردية ذات عالقة ىناؾ منيا:النتائج  لمجمكعة مف

الدراسة  تكصمتمف الدخؿ المتاح كاإلستثمار، كعالقة عكسية بيف اإلدخار ككؿ مف اإلستيالؾ كالتضخـ. كما 

  بثقافة كتكعية المجتمع السكداني بضركرة ترشيد االستيالؾ كأىمية اإلدخار. إلىتماـا منيا:مف التكصيات لمجمكعة 

  اإلستيالؾ، االستثمار، التضخـ.، لدخؿ المتاح، ااإلدخار العائمي الكممات المفتاحية:

Abstract:               

        The study dealt with Estimation of House Hold Saving in Sudan of the Period 2021-

1990. The basic aim of the paper to identify the relationship between saving and income 

from income, consumption, investment, and inflation. The importance of the study stems 

from an attempt to estimate the family saving function in Sudan, which helps to know and 

determine the size of family saving in the future and the extent of its impact on the volume 

of national saving. The study followed the historical, descriptive and analytical approach 

to the data using the (E.views) program. The study Results: There is a positive and 

statistically significant relationship between saving and both disposable income and 

investment, and an inverse relationship between saving and both consumption and 
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inflation. The study recommended :attention to the culture and awareness of the Sudanese 

society of the need to rationalize consumption and the importance of saving. 

Keywords: House Hold Saving, Disposable Income, Consumption, investment، inflation. 

1. Introduction 

The saving function is considered one of the most important components of aggregate 

demand that has received great focus in economic analysis and studies in previous periods 

due to the importance of this variable at the national level. These changes affect 

investment, the level of employment, and the overall equilibrium in the economy. The 

development of family savings in Sudan is very important, and the reason for this is that 

this type of saving constitutes an important component of the total domestic savings. 

Therefore, the development of effective economic policies to influence the behavior of 

family savings in Sudan will inevitably affect the behavior of major economic variables. 

1.2 Study problem 

The study problem dealt with estimating the family saving function in Sudan through 

studying and knowing the factors affecting saving for the period (1990-2021 AD). The 

problem of the study consisted of the following questions: 

- What is the degree of impact of the change in the growth rates of family savings on the 

main economic variables such as consumption, disposable income, inflation, investment. 

- What are the most effective factors for increasing family savings? 

1.3 Study Aim  

The study aims to find out the following: 

- Identify the factors affecting family savings. 

- Determine the extent of the development of family savings in the Sudanese economy. 

- Study the theories that explain the savings function in Sudan. 

1.4 Hypotheses of the study:  

- There is a positive, statistically significant relationship between family savings and 

disposable income. 
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- There is a statistically significant inverse relationship between family savings and 

consumption. 

- There is a statistically significant inverse relationship between family savings and 

inflation. 

- There is a positive, statistically significant relationship between family savings and 

investment. 

1.5 Importance of the study: 

The importance of the study stems from an attempt to estimate the family saving function 

in Sudan, which helps to know and determine the volume of savings in the future and the 

extent of its impact on the volume of investment, and other economic variables. 

1.6 Method of the study: 

The study followed the historical, descriptive, and analytical method through the statistical 

analysis program (E.views) to estimate and evaluate the study model and to test the quality 

of the model's parameters. 

1.7 Previous studies: 

1.7.1 Study: Jihad Younis (2016):  

Estimating the saving function in Sudan using lagging variables during the period from 

(1980-2013), where the study followed the deductive approach that uses mathematical and 

statistical methods and the analytical method, and the researcher concluded that the most 

important independent variables affecting the Saving in Sudan is (available income, 

exchange rate, interest rate (finance cost), population), and the most important factors 

affecting the saving function in Sudan are the available income and the most appropriate 

period for slowing down for the saving function in Sudan is one time period, and the 

logarithmic function is The best function for estimating the savings function. The study 

recommended the necessity of encouraging family sector savings through savings 

institutions and encouraging the business sector to save by reducing taxes and granting tax 

exemptions. 
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1.7.2 Study: Reham Nasser (2015): 

 Estimating the saving function in the Palestinian economy for the period (1995-2013), the 

study aimed to estimate the saving function in the Palestinian economy and build a 

standard model that shows the nature and degree of the relationship between saving and 

economic factors (total capital formation, consumption final, per capita disposable income, 

unemployment rate, grants and foreign aid, labor force participation rate, public debt), The 

study concluded that there was a fluctuation in the value of savings in the Palestinian 

territories during the study period due to considerations of political fluctuations, and the 

relationship was a direct relationship between the dependent variable saving and the 

independent variables (final consumption, international grants and aid, per capita 

disposable income, the proportion of labor force participation) and an inverse relationship 

With the independent variables (investment, public debt, unemployment rate), the study 

presented a set of recommendations, including the need to work on rationalizing 

consumption in the Palestinian society, increasing citizens' awareness and working to find 

policies that stimulate and activate savings and investment in development plans. 

1.7.3 Study: Amani Yaqoub (2013):  

The study aimed to know the saving function in Sudan during the period from (1980 - 

2010) by building a savings model in Sudan and verifying that there is no standard 

problem in the model. The hypotheses were that the relationship between consumption and 

disposable income in Sudan is a positive one, and that the relationship between 

consumption and saving in Sudan is an inverse one. The study followed the descriptive 

approach for the theoretical aspect and the analytical approach in drawing conclusions. 

The study reached a set of results, including: Income is the main determinant of saving in 

Sudan. 

2. Literature Review  

The society's view of saving and its awareness of its importance clearly affects the volume 

of consumption and consequently saving. This view is governed by social, psychological 

and economic factors. If the society views saving as an important matter, it will save more 
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and consume less, as in most civilized societies, but if the members of the society pay little 

attention to saving or they are naturally greedy for consumption, then this society increases 

consumption and saving decreases (Ali, 1999, p. 141). 

Saving is defined as any income that is not spent on consumption and that saving 

represents money that is allocated and that saving provides money that replaces capital, 

meaning that saving guarantees capital and without it there can be no growth. (Adly 

Susan، 1987). There is another definition for saving, which is “refusing to spend on 

consumption.” (Al-Barawi Rashid، 1987) Another definition of saving is “income earned 

but not spent on consumption” i.e. income that is not used to spend on consumer goods or 

the part that is kept after consumption. This saved part is kept in several forms, it may be 

in the form of liquid money in homes, which is known as hoarding, and it can be kept in 

the form of savings or investment current accounts in banks (Al-Tabouli، 1993). There is 

another definition of saving is “refusing to spend part of the income for the purposes of 

present consumption and keeping it for the future” (Bayoumi Zakaria، 1987).  

Saving is the part of disposable income after consumption. Accordingly, income is divided 

between consumption and saving, meaning that: Y = C + S 

Y  = a + by + s   S = y – a – by = - a + (1-b) y 

  S = - a + (1-b) y   

This relationship expresses the savings function where: 

A: saving is independent of income, S: saving, Y: disposable income. 

(1-b): It is the marginal propensity to save, which expresses the amount of change in 

saving as a result of the change in income and is denoted by the symbol (Mps) where:  
y

s




 

= Mps 

The average propensity to save, which represents the ratio of savings to average income, 

can be defined by the symbol APS, meaning that: 
Y

S
  

APS  = Mps
y

a
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* The relationship between: Apc and Aps, and between Mps and Mpc 

 Y =  ApsApc1
y

s

y

c

y

y
SC         

MpsMpc1
Y

s

Y

c

Y

y
scy 
















 

3. Factors affecting family savings in the Sudanese economy 

3.1 Inflation: 

During the period from 1990 to 2021, Sudan witnessed high rates of inflation, by which 

we mean a clear and continuous rise in the general number of prices, and it is a dangerous 

phenomenon for the economy if it exceeds a certain level of high and reasonable readings. 

Both through the devaluation of the national currency, and the Sudanese social structure 

helped in deepening the problem of inflation through the spread of illiteracy, lack of 

cultural and economic awareness (Abdal Gadir, 2008, p. 30). 

3.2 Investment:  

It is one of the most important components of aggregate demand after consumption, and 

investment is an addition to productive assets and represents a stream of spending on 

productive assets. (Abu al-Qasim, 1997, p. 18). 

3.3 Consumption:  

The society’s view of consumption and its awareness of its importance clearly affects the 

amount of saving. This view is governed by social, economic and psychological factors, it 

has savings. 

3.4 Disposable Income:  

Disposable income is defined as the vinegar that the family receives from projects, plus 

transfers from the government, minus direct taxes paid to the government. (Mahmed, 

2000, p. 19). 

4. Measuring the family savings function in Sudan 

Specification 4.1 Model 
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cepts of core and network as two main promising 

organization-al paradigms that organizations and researchers should rely on, since they shape the 

behavior of mar-

organizations which focus on adapting to their core values and are able to develop network of 

existence will be the future of the market. Indirectly this gives an insight to the establishment of 

organizational culture based on core values and her conceptual argumentation gives rise to the link-

ing of the organization culture and its elements to  

prevail-ing idea within all recent researches, where cultur-al capabilities and core competencies are 

the main determinants in shaping the process of the growth of organizations and henceforth their 

performance. One of the earliest studies lies in Hofstede’s (1980) seminal work, where he 

d. In fact, it is in organizational culture 

development, as well as their perfor- -es 

instrategies, behaviors and perf - 

Other researchers, such as Penrose (1995) 

indicates that any organisation focuses on its core values to be adapted, are able to develop 

a network of existence, this will be the future of the market. This gives an understanding 

of the establishment of organisational culture based on core values and linking the 

elements of organisation culture with the organisational performance. The organisation as 

a link of social groups has become the prevailing idea within many researches, where 

cultural capabilities and core competencies are the main determinants in shaping the 

process of the growth of organizations and hereafter their performance (Ghazi and 

Uzaffhar 2018). Other researchers, such as Kotter and Heskett, (1992) claim that 

organisational culture has generally been interrelated to management. The two essential 

factors that lead to effective culture management include structural stability and 

integration of a superior standard of organisational culture. (Schein, 1995). Certain 

characteristics of organisation culture have been established in which set of norms, values 

and beliefs helps in perfect association between them.  
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(Hodgetts and Luthans, 2003) At different level of organisation culture different 

background, ethics and racial differences impact upon performance. The similar 

organisation culture with different backgrounds has a common set of values and beliefs to 

be affected by organisational systems. (Robbins and Sanghi, 2007) The attraction of 

organisational norms, values and beliefs have  a high effect on performance (Stewart, 

2010). The norms of employees impact upon performance and management of 

organisational culture as it leads to achievement of profitabil 

Based on the model formulation stage, which means expressing the economic theory in a 

probabilistic mathematical form, the proposed model is as follows: 

 

 Savings (the dependent variable). 

 Constant. 

 Disposable Income (the first independent variable). 

 Consumer spending (the second independent variable). 

 Investment (the third independent variable). 

 Inflation (the fourth independent variable). 

 disposable income factor. 

 Consumer spending coefficient. 

 investment factor. 

 inflation factor. 

 random variable. 

Economic theory predicts a positive relationship between saving and disposable income 

and investment and the sign is positive, and an inverse relationship between saving and 

both consumption and inflation and the sign is negative. 

Table No. (1): unit root test 

Level 5%   Critical 

Value 

ADF Test 

Statistic 

Variable 

2nd. Differenc 3.0294 7.151114 S 

2nd. Differenc 3.0199 5.345338 YD 
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2nd. Differenc 3.0199 5.121665 CO 

1st. Differenc 3.0114 5.189839 I 

Level 3.0038 5.811988 INF 

Prepared by the researcher: From the study data 

It is noted from Table No. (1) that the value of the ADF Test Statistic for the variables of 

the study is greater than the critical value at the level of significance 5%, if we reject the 

null hypothesis and accept the alternative hypothesis that the variables are stable in the 

differences and the level in the above table. 

Table No. (2): Co integration Regression Durbin Waston 

5 Percent Critical 

Value 

Likelihood Ratio Variable 

68.52 165.1627 S 

47.21 81.14979 YD 

29.68 39.14758 CO 

15.41 11.54559 I 

  3.76 2.796175 INF 

Prepared by the researcher: From the study data 

It is noted that the value of the greatest possibility ratio (LR) to save amounted to 

(165.0627), which is greater than 5%. While the value of the greatest possibility ratio (LR) 

for disposable income amounted to (81.14979). As for consumption, the maximum 

potential ratio (LR) reached (39.14758), which is greater than 5%. This means that there 

are three vectors of co-integration and therefore the variables in the long run will behave 

similarly and balanced in the long run, and the model represents a true non-false 

regression. 

Table No. (3): Estimation Equation 

Prob T. 

statistic 

Std. 

Error 

 

Coefficient Variables 

1.1162 1.452478 30.85521 24.81652 S 
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1.1122 3.540154 0.200544 1.719956 YD 

1.1185 1.634929 8.374528 13691.75- CO 

1.1198 0.899279 1.772250 1.593747 I 

1.1396 0.519235 12.65667 657.1782- INF 

144378.4 S. E. of 

regression 

130.2713 F- 

statistic 

0.96 

 

R
-

2
squared 

1.94 Durbin- 

Watson 

stat 

0.00000 Prob (F- 

statistic 

0.96 

 

Adjusted 

R
-2

 

squared 

Prepared by the researcher: From the study data 

According to the proposed model: 

 

4.2 Model evaluation stage: 

4.2.1 Assessment of estimates according to the criterion of economic theory: 

From Table No. (3), the constant ) ( represents the average family saving rate, which is 

determined by factors other than the variables mentioned in the model. It is noted from the 

results of the analysis that the value of the constant ) ( is equal to (24.81652), which is a 

positive value and it matches the operative theory of economics. 

As for ) ( which represents the slope of the saving curve in relation to disposable 

income, or the rate of change in saving as a result of a change in disposable income by one 

unit of measure, the result of the estimate was positive (0.709956), which is identical to 

the statement of economic theory that states that there is a direct relationship between 

saving and disposable income. Meaning that any increase in disposable income leads to an 

increase in the saving rate and vice versa. In standard terms, any increase in disposable 

income equivalent to one unit will lead to an increase in the saving rate by (0.709956). 

As for  which represents the slope of the saving curve in relation to consumption, or 

the rate of change in saving as a result of a change in the rate of consumption by one unit 

of measurement, the estimate result for it was positive (-13691.75), which is identical to 

the operative theory of economics which states that there is an inverse relationship 
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between saving and the rate of consumption. Consumption. Meaning that any increase in 

the rate of consumption leads to a decrease in the rate of saving and vice versa. Standardly, 

any increase in the rate of consumption by the equivalent of one unit will lead to a 

decrease in the saving rate by (-13691.75). 

As for   which represents the slope of the saving curve in relation to investment, or the 

rate of change in saving as a result of a change in the investment rate by one unit of 

measure, the estimate result for it was positive (1.59374), which is identical to the 

operative theory of economics that states that there is a direct relationship between saving 

and investment rate . Meaning that any increase in investment leads to an increase in the 

saving rate and vice versa. Standardly, any increase in investment by the equivalent of one 

unit will lead to an increase in the saving rate by (1.59374). 

As for   which represents the slope of the saving curve in relation to inflation, or the 

rate of change in saving as a result of a change in inflation by one unit of measurement, 

the estimate result for it was negative (-657.178), which is identical to the utterance of the 

economic theory which states that there is an inverse relationship between saving and 

inflation. Meaning that any increase in inflation leads to a decrease in the saving rate and 

vice versa. Standardly, any increase in inflation by the equivalent of one unit will lead to a 

decrease in the saving rate by (-657.178). 

4.2.2 Second: Evaluation of Estimates According to Statistical Standards: 

- Significance of parameters: 

 From the results of the analysis, the probability value of the coefficient of the constant 

Prob (0.0162) is less than the level of significance (0.05), and accordingly the constant 

becomes significant. The probabilistic value of the disposable income coefficient, Prob 

(0.0022), which is a value less than the level of significance, and therefore the available 

income coefficient becomes significant. The probabilistic value of the consumption rate 

coefficient Prob is (0.0185), which is a value less than the significant level, so the 

consumption rate coefficient becomes significant. The probabilistic value of the 

investment coefficient is Prob (0.0098), which is less than the significant level, so the 

investment coefficient becomes significant. The probabilistic value of the inflation factor 



 ـ2022 مارس  – ثالث عشرالالعدد            اعية                      ية واالجتماالقتصادمجمة الدراسات 

227 

 

Prob is (0.0396), which is a value less than the level of significance, and accordingly, the 

inflation factor becomes significant. These significant results indicate a causal relationship 

between the resulting independent variables and the dependent variable. 

- Standard error  

The standard errors of the parameters estimated for the constant were estimated at 

(30.85521), the disposable income was (0.200544), the consumption rate was (8.374528), 

the investment was (1.772250), and the inflation was (12.65667). 

- Quality of model fit 

 It is noticed from the results of the analysis that the coefficient of determination R-

squared was (0.96), which means that the independent variables affect the dependent 

variable by 96%, and the remaining 4% is due to the variables that are not included in the 

model, and this is an indication of the quality of model matching. The Adjusted R-squared 

coefficient of determination is (0.96), which is called the adjusted coefficient of 

determination and is used for the same purpose, but it is more accurate than the coefficient 

of determination. 

- The significance of the model as a whole  

It is noted that the value of the F-statistic amounted to (130.2713) and the probabilistic 

value of the test Prob(F-statistic) amounted to (0.000000), which is a value less than the 

probability value (0.05), so we reject the null hypothesis and accept the alternative 

hypothesis that the regression Significant This indicates that there is a relationship 

between the independent variables, the dependent variable, and the model as a whole. 

4.2.3 Assessment of estimates according to the standard criterion: 

 This criterion relates to examining the detection of measurement problems, as follows: 

- The problem of autocorrelation of residuals: through a statistical value (Durbin-

Watson stat) it is noted that it is equal to (1.94), a value that is close to the standard value 

that ranges between (1.50 - 2) and this means that the model does not suffer from a 

problem of autocorrelation of residuals. 

- The problem of variance difference: From Table No. (4) White's test, it is noted that 

the value of Probability- Obs*R-squared (0.117321) is greater than the value of Prob 
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(0.05), and therefore we accept the null hypothesis and reject the alternative hypothesis 

which says that there is no problem of variance instability. 

Table No. (4): ARCH Test   

0.094660 Probability 2.158817 F-statistic 

0.117321 Probability 12.84428 Obs*R-squared 

Prepared by the researcher: From the study data 

5. Results 

1. There is a positive, statistically significant relationship between saving, disposable 

income, and investment rate. 

2. There is a statistically significant inverse relationship between saving, consumption 

rate and inflation. 

3. The study proved the significance of the function based on the tests and quality of 

model fit, where the coefficient of determination reached 96%, which indicates that 

the model has a high explanatory ability. 

4. The linear function is the best function of the family savings model in Sudan. 

6. Recommendation 

1. Paying attention to the culture and awareness of the Sudanese society about the 

importance of saving. 

2. The need to find effective mechanisms to protect the purchasing power of the 

citizen by the government and its economic agencies. 

3. The need to work on activating a clear strategy to benefit from the increase in 

population size in supporting the production process and achieving economic 

growth to improve the living life of the majority of the population. 

4. The need to build the value of the monetary unit of the Sudanese currency against 

the foreign currency in order to achieve economic stability and stable monetary 

growth and increase the income of individuals. 
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