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رؤية اجلامعة
لعلمي ،وترسيخ مكانتها القيادية يف بناء جمتمع فلسطيين قائم على العلم
الريادة والتميز واإلبداع يف جماالت التعليم
اجلامعي املفتوح ،وخدمة اجملتمع ،والبحث ا ّ
ّ

واملعرفة.

رسالة اجلامعة

لعلمي ،وبناء
إعداد خرجيني مؤهلني لتلبية حاجات اجملتمع ،قادرين على املنافسة يف سوق العمل احمللي واإلقليمي ،واإلسهام الفاعل واملتميز يف جمال البحث ا ّ

لعلمي يف
القدرات التقنية والبشرية ،من خالل تقديم برامج تعليمية وتدريبية على وفق أفضل ممارسات التعليم املفتوح وأساليب التعليم املدمج ،وتعزيز بيئة البحث ا ّ
إطار من التفاعل اجملتمعي والتعاون والشراكة وتبادل اخلربات مع األطراف املعنية كافة ،مع مراعاة أحدث معايري اجلودة والتميز.

القيم اليت تؤمن بها اجلامعة
لتحقيق رؤية اجلامعة ورسالتها وأهدافها ،تعمل اجلامعة على تطبيق وترسيخ اإلميان بالقيم اآلتية:
♦ ♦الريادة والتميز.
لقومي.
♦ ♦االنـتـماء الوط ّ
ين وا ّ

♦ ♦دميقراطية التعليم وتكافؤ الفرص.
♦ ♦احلرية األكادميية والفكرية.
♦ ♦احرتام األنظمة والقوانني.
♦ ♦الشراكة اجملتمعية.
♦ ♦اإلدارة باملشاركة.
♦ ♦اإلميان بدور املرأة الرياديّ .
♦ ♦النزاهة والشفافية.
♦ ♦التنافسية.

اجمللة

جملة علمية حمكمة نصف سنوية تصدر عن عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي .وقد صدر العدد األول منها يف اليوم األول من شهر كانون األول/

عام  2014م .وتنشر اجمللة البحوث والدراسات األصلية املرتبطة بالتخصصات العلمية ألعضاء اهليئة التدريسية والباحثني يف جامعة القدس املفتوحة وغريها من
اجلامعات احمللية والعربية والدولية ،واملراجعات والتقارير العلمية وترمجات البحوث شريطة أن ال تكون الورقة منشورة يف جملد املؤمتر أو أية جملة أخرى.

وقد حصلت على معامل التأثري العربي ،وحتمل الرقم املعياري الدولي للنسخة اإللكرتونية ) ،(E-ISSN: 2410-3349وللنسخة املطبوعة

).(P-ISSN: 2313-7592
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قواعد النشر والتوثيق
أوالً  -متطلبات إعداد البحث:
جيب أن تتضمن مسودة البحث اآلتي:
1 .1صفحة منفصلة عليها :اسم الباحث /الباحثني وعنوانه /هم بعد عنوان البحث مباشرة باللغتني العربية واإلجنليزية ،ويذكر بريده /هم اإللكرتوني.
2 .2ملخصني أحدهما باللغة العربية واآلخر باإلجنليزية يف حدود ( )200 - 150كلمة لكل منهما ،يتضمنان كلمات مفتاحية ال يزيد عددها عن ست كلمات.
ً
متسلسال ،وتكتب أمساؤها وعناوينها وامللحوظات التوضيحية حتتها.
3 .3تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف النص ،وترقم ترقيما
ً
ً
متسلسال وتكتب عناوينها فوقها .أما امللحوظات التوضيحية فتكتب حتت اجلداول.
ترقيما
4 .4تدرج اجلداول يف النص وترقم

ثانياً  -شروط تسليم البحث:
1 .1رسالة موجهة من الباحث إىل رئيس هيئة التحرير تتضمن رغبته يف نشر حبثه يف اجمللة َ
وحيدّد فيها التخصص الدقيق للبحث.
ً
فصال أو جزءاً من كتاب منشور.
2 .2تعهد خطي من الباحث بأن حبثه مل ينشر ،أو مل يقدم للنشر يف دورية أخرى ،وأنه ليس
3 .3سرية ذاتية مقتضبة للباحث تتضمن :امسه الرباعي ،ومكان عمله ،والدرجة العلمية ،ورتبته األكادميية ،وختصصه الدقيق ،إضافة إىل بريده اإللكرتوني
ورقمي هاتفه الثابت والنقال.
ّ

4 .4نسخة كاملة من أداة مجع البيانات (االستبانة أو غريها) ،إذا مل تكن قد وردت يف صلب البحث أو يف مالحقه.
5 .5أن يتجنب الباحث أية إشارة قد تدل على شخصيته يف أي موقع من صفحات البحث ،وذلك لضمان السرية التامة يف عملية التحكيم.
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ثالثاً  -شروط النشر:
تؤكد هيئة التحرير على ضرورة االلتزام بشروط النشر بشكل كامل ،إذ إن البحوث اليت ال تلتزم بشروط النشر سوف لن ينظر فيها ،وتعاد امللحوظات بشأنها

ألصحابها مباشرة حتى يتم التقيد بشروط النشر.

1 .1تقبل األحباث باللغتني العربية واإلجنليزية على أن تكون مكتوبة بلغة سليمة خالية من األخطاء النحوية واللغوية.
2 .2تقدم طلبات نشر األحباث من خالل املوقع اإللكرتوني للمجلة على الرابط اآلتيhttps://journals.qou.edu/index. php/eqtsadia :
بصيغة ( ،)Wordمع مراعاة اآلتي:

♦ ♦األحباث املكتوبة باللغة العربية يستخدم اخلط  Simplified Arabicحبجم ( )16غامق للعنوان الرئيس ،و ( )14غامق للعناوين الفرعية ،و

( )12عادي لباقي النصوص ،و ( )11عادي للجداول واألشكال.

♦ ♦األحباث املكتوبة باللغة اإلجنليزية يستخدم اخلط  Times New Romanحبجم ( )14غامق للعنوان الرئيس ،و ( )13غامق للعناوين الفرعية،

و ( )12عادي لباقي النصوص ،و ( )11عادي للجداول واألشكال.
♦ ♦املسافة بني األسطر :مفردة.
♦ ♦اهلوامش لألحباث باللغتني العربية واإلجنليزية:

 ( )2سم لألعلى و ( )2.5لألسفل ،و ( )1.5سم للجانبني األمين واأليسر.
3 .3أال يزيد عدد كلمات البحث عن ( )7000كلمة ،ومبا ال يزيد عن ( )25صفحة حجم ( ،)A4مبا يف ذلك األشكال والرسوم واجلداول واهلوامش
واملراجعً .
علما بأن املالحق ال تنشر ،إمنا توضع لغايات التحكيم فحسب.

4 .4أن يتسم البحث باجلدة واألصالة واملوضوعية ،وميثل إضافة جديدة إىل املعرفة يف ميدانه.
ً
خطيا ،وبعدم تقديم حبثه للنشر إىل أية جهة أخرى إىل حني االنتهاء من إجراءات التحكيم
5 .5أن ال يكون منشوراً أو قدم للنشر يف جملة أخرى ،وأن يتعهد الباحث
واختاذ القرار املناسب بهذا الشأن ،ويتعهد الباحث الرئيس بأنه أطلع على شروط النشر يف اجمللة والتزم بها.

ً
فصال أو جزءاً من كتاب منشور.
6 .6أن ال يكون البحث
7 .7ال جيوز نشر البحث أو أجزاء منه يف مكان آخر ،بعد إقرار نشره يف اجمللة ،إال بعد احلصول على كتاب خطي من عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يف
اجلامعة.
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8 .8حتتفظ اجمللة حبقها يف أن تطلب من الباحث أن يعيد صياغة حبثه ،أو أي جزء منه مبا يتناسب وسياستها يف النشر ،وللمجلة إجراء أية تعديالت شكلية
تتناسب وطبيعة اجمللة.

9 .9األحباث املكتوبة باللغة العربية ،على الباحث أن يرفق قائمة املصادر واملراجع مرتمجة إىل اللغة االجنليزية ،إضافة إىل قائمة املصادر واملراجع املكتوبة باللغة العربية.
1010جيب أن يرفق مع البحث ملخصان أحدهما باللغة العربية وآخر باللغة اإلجنليزية ،يف حدود ( )200 - 150كلمة لكل منهما ،ويراعى أن يتضمن امللخص
أهداف البحث ومشكلته ومنهجه وأبرز النتائج اليت توصل إليها ،ويثبت الباحث يف نهاية امللخص ست كلمات مفتاحية ( )Key Wordsكحد أقصى
ليتمكن اآلخرون من الوصول إىل البحث من قواعد البيانات.

1111أن يشري الباحث إىل أنه استل حبثه من رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه إذا فعل ذلك ،يف هامش صفحة العنوان.
1212ال تعاد البحوث اليت ترد إىل اجمللة إىل أصحابها سوا ًء قبلت للنشر أم مل تقبل.
1313تعتذر اجمللة عن عدم النظر يف البحوث املخالفة للتعليمات وقواعد النشر.
1414يلتزم الباحث بدفع النفقات املرتتبة على إجراءات التحكيم حال طلبه سحب البحث ورغبته يف عدم املضي يف إجراءات التقويم.
1515يبلغ الباحث بالقرار النهائي هليئة التحرير بقبول حبثه أو رفضه يف غضون ثالثة إىل ستة أشهر من تاريخ استالم البحث.

رابعاً  -التوثيق:

1 .1تدون اإلحاالت املرجعية يف نهاية البحث وفق النمط اآلتي :إذا كان املصدر أو املرجع ً
كتابا فيثبت :اسم املؤلف ،عنوان الكتاب أو البحث ،اسم املرتجم
أو احملقق (مكان النشر ،الناشر ،الطبعة ،سنة النشر)  ،اجلزء أو اجمللد ،رقم الصفحة ،أما إذا كان املرجع جملة ،فيثبت :املؤلف ،عنوان البحث ،اسم

اجمللة ،اجمللد ،عدد اجمللة وتارخيها ،رقم الصفحة .ويف حال تكرار املصدر أو املرجع مرة ثانية يشار إليه كاآلتي :اسم املؤلف ،عنوان الكتاب /البحث،
رقم الصفحة.

2 .2ترتب قائمة املصادر واملراجع يف نهاية البحث وفق الرتتيب األلف بائي (األبتثي) لكنية /لقب املؤلف ،ثم يليها اسم املؤلف ،عنوان الكتاب أو البحث( ،مكان
النشر ،الناشر ،الطبعة ،سنة النشر) ،اجلزء أو اجمللد ،وجيب أن ال حتتوي القائمة على أي مصدر أو مرجع مل يذكر يف منت البحث.
 يف حالة عدم وجود طبعة يضع الباحث (د.ط).

 يف حالة عدم وجود دار النشر يضع الباحث (د.د).
 يف حالة عدم وجود مؤلف يضع الباحث (د.م).

 يف حالة عدم وجود سنة أو تاريخ نشر يضع الباحث (د.ت).

3 .3يف حال استخدام منط ” “APA Styleيف توثيق األحباث العلمية والتطبيقية ،يشار إىل املرجع يف املنت بعد فقرة االقتباس مباشرة وفق الرتتيب اآلتي" :اسم
عائلة املؤلف ،سنة النشر ،رقم الصفحة".
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ً
غامضا من كلمات أو مصطلحات باستخدام طريقة احلواشي يف املنت ،حيث يشار إىل املصطلح املراد توضيحه برقم يف أعلى
4 .4يستطيع الباحث تفسري ما يراه
املصطلح ،ثم يشار هلذه اهلوامش يف قائمة منفصلة قبل قائمة املصادر واملراجع.
مالحظة :ملزيد من املعلومات حول آلية التوثيق بنظام  ،APAميكنك االطالع على املعلومات املتوافرة على الصفحة اإللكرتونية لعمادة الدراسات العليا
والبحث العلمي:

https://journals.qou.edu/ recources/ pdf/apa.pdf

خامساً  -إجراءات التحكيم والنشر:
ترسل البحوث املقدمة للنشر إىل متخصصني لتحكيمها حسب األصول العلمية ،ويلقى البحث القبول النهائي بعد أن جيري الباحث التعديالت اليت

يطلبها احملكمون ،والباحثون مسؤولون عن حمتويات أحباثهم ،فالبحوث املنشورة تعرب عن وجهة نظر معديها وليس عن وجهة نظر اجمللة .كما أن البحوث
املرسلة إىل اجمللة ختضع لفحص أولي تقوم به هيئة التحرير ،لتقرير أهليتها للتحكيم والتزامها بقواعد النشر ،وحيق هليئة التحرير أن تعتذر عن قبول البحث

دون إبداء األسباب.

وتتم إجراءات التحكيم والنشر وفق اآلتي:
1 .1تقوم هيئة التحرير مبراجعة البحوث املرسلة إىل اجمللة للتأكد من استيفائها ملعايري النشر يف اجمللة ،ولتقرير أهليتها للتحكيم.
2 .2ترسل البحوث املستوفية ملعايري النشر إىل اثنني من احملكمني من ذوي االختصاص ،ختتارهم هيئة التحرير بسرية تامة ،من بني أساتذة متخصصني يف اجلامعات
ومراكز البحوث داخل فلسطني وخارجها ،على أال تقل رتبة احملكم عن رتبة صاحب البحث.

3 .3يقدم كل حمكم تقريراً عن مدى صالحية البحث للنشر.
4 .4إذا اختلفت نتيجة احملكمني (أحدهما مقبول واآلخر مرفوض) ،يرسل البحث حملكم ثالث لرتجيح احلكم ،ويعد حكمه نها ً
ئيا.
5 .5يبلغ الباحثون بقرار هيئة التحرير بقبول حبثه أو رفضه يف غضون ثالثة إىل ستة أشهر من تاريخ استالم البحث ،وبعد إجراء التعديالت عليه إن وجدت.
6 .6يزود الباحث بنسخة من العدد الذي نشر فيه حبثه ،ويتم إرسال نسخة من العدد إىل مكتب اجلامعة يف األردن للباحثني من خارج فلسطني ،ويتحمل الباحث
تكلفة النقل من األردن إىل مكان إقامته.
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سادساً  -أخالقيات البحث العلمي:
1 .1االلتزام مبستوى أكادميي ومهين عا ٍل يف مجيع مراحل البحث ،ابتدا ًء من مرحلة تقديم مقرتح البحث ،ومروراً بإجراء البحث ،ومجع البيانات ،وحفظها،
وحتليلها ،ومناقشة النتائج ،وانتها ًء بنشرها بكل أمانة ودون حتريف أو انتقائية أو إغفال للمنهج العلمي الصحيح.

2 .2االلتزام باالعرتاف الكامل جبهود كل الذين شاركوا يف البحث من زمالء وطلبة بإدراجهم ضمن قائمة املؤلفني ،وكذلك االعرتاف مبصادر الدعم املادي واملعنوي
الذي استخدم إلجراءات البحث.

3 .3االلتزام بإسناد أية معلومات مستعملة يف البحث ملصدرها األصلي ،وكذلك االلتزام بعدم النقل احلريف ألية نصوص من مصادر أخرى دون إسنادها للمصدر أو
املرجع الذي أخذت منه.

4 .4االلتزام بعدم إجراء أية أحباث قد تضر باإلنسان أو بالبيئة ،وااللتزام بأخذ موافقة مسبقة من اجلامعة (أو من جلنة أخالقيات البحث إن وجدت) حني إجراء
أية أحباث على اإلنسان أو البيئة ،وااللتزام بأخذ موافقة مسبقة من اجلامعة أو املركز البحثي أو املؤسسة اليت يعمل فيها الباحث أو من جلنة أخالقيات البحث

العلمي إن وجدت.

5 .5االلتزام بأخذ موافقة خطية من كل فرد من األفراد الذين يستخدمون كموضوع للبحث بعد إعالمهم بكل ما يرتتب على اشرتاكهم من عواقب ،وكذلك االلتزام
بعدم نشر نتائج البحث يف مثل هذه احلاالت إال بشكل حتليل إحصائي يضمن سرية املعلومات الفردية اليت مجعت حول هؤالء األفراد.

سابعاً  -حقوق امللكية الفكرية:
1 .1تلتزم اجمللة باحرتام حقوق امللكية الفكرية.
2 .2على الباحثني احرتام حقوق امللكية الفكرية.
3 .3تؤول حقوق طبع البحث ونشره إىل اجمللة عند إخطار صاحب البحث بقبول حبثه للنشر ،وإذا رغب الباحث /الباحثني يف إعادة نشر البحث فإنه يتوجب
احلصول على موافقة خطية من عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يف اجلامعة.

4 .4ال جيوز نشر أو إعادة نشر البحوث إال بعد أخذ موافقة خطية من عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.
5 .5حق املؤلف يف أن ينسب البحث إليه ،وذكر امسه على كل النسخ اليت تنتج للجمهور بأي شكل كانت ،ويف كل نسخة أو طبعة من املصنف.
6 .6حق املؤلف يف طلب أن تنسب مؤلفاته إليه بامسه الشخصي.
ح
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أثر إثراء الوظائف على أداء العاملني – دراسة مسحية ملوظفي دائرة اجلمارك في مدينة العقبة

امللخص:
هدف البحث �إىل ا�ستك�شاف ت�أثري الإثراء الوظيفي ب�أبعاده
(تعدد املهارات ،اال�ستقاللية ،والتغذية الراجعة) على �أداء الإداريني
العاملني يف دائرة اجلمارك الأردنية يف مدينة العقبة .تكون جمتمع
الدرا�سة من جميع العاملني الإداريني بدائرة جمارك مدينة العقبة،
وعددهم الإجمايل  213موظفا .ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي
التحليلي ،حيث وزع ا�ستبيان لعينة ع�شوائية من  138موظفا ،وبلغ
عدد اال�ستبيانات التي �أرجعها املوظفون ( 131مبعدل ا�ستجابة
 .)٪ 94.9ثم حلل الباحث البيانات با�ستخدام برنامج .SPSS
ومن �أهم النتائج التي تو�صل �إليها البحث هي :وجود �أثر ذي
داللة �إح�صائية بني �أبعاد �إثراء الوظائف منفردة وجمتمعة والأداء
الوظيفي للعاملني يف دائرة جمارك مدينة العقبة ،وجاءت درجة
تقييم �إثراء الوظائف يف دائرة اجلمارك يف مدينة العقبة و�أداء
العاملني الإداريني بدرجة مرتفعة بو�سط ح�سابي ( .)3.79ومن
�أهم التو�صيات :مراعاة �أبعاد الإثراء الوظيفي عند ا�ستحداث وظائف
جديدة �أو تغيري الت�سل�سل الهرمي احلايل يف اجلمارك ،و�إجراء بحث
مماثل حول �أثر �إثراء الوظائف على �أداء العاملني بتناول متغريات
�أخرى مل يتطرق �إليها البحث احلايل كهوية املهمة ،و�أهمية املهمة.
الكلمات املفتاحية� :إثراء الوظائف ،تعدد املهارات،
اال�ستقاللية الوظيفية ،التغذية الراجعة الوظيفية� ،أداء العاملني.

Abstract:
The research aims to identify the role of job
enrichment with its dimension: Skill variety, autonomy,
and feedback on the administrative employees working
in the Jordanian customs department in Aqaba City. The
research population comprises all the administrative
employees of Aqaba Customs Department with a total
number of 213 employees. The researcher adopted
the descriptive analytical approach; a questionnaire
was distributed to a random sample of 138 employees,
the number of returned questionnaires was 131 with a
response rate of 94.9%. The data was analyzed using
SPSS.
The most important results were: There was a
statistically significant effect between the dimensions
of job enrichment, both individual and combined, and
job performance of administrative employees in the
customs department in Aqaba City. The evaluation
degree of job enrichment in the customs department
in Aqaba and the performance of administrative
employees came at a high level with a mean of
3.79. The most important recommendations were:
Considering the job enrichment dimensions when
creating new jobs or changing the existing hierarchy
in the customs, conducting similar research on the
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impact of job enrichment on the employee performance
by studying other variables that were not addressed in
the current research, such as the identity of the task
and the importance of the task.
Keywords: Job enrichment, skills variety, job
autonomy, job feedback, employee performance.

املقدمة:
هناك حاجة متزايدة لتحقيق التوافق بني املخرجات
التي توفرها الوظيفة ،وتلك التي يريدها �صاحب العمل �أو يرغب
بتحقيقها� ،إحداها هي خمرجات الإثراء الوظيفي ،حيث يعد هذا
التوافق �رضورة �أ�سا�سية لبلوغ م�ستويات عالية من الإنتاجية
يف العمل ،فقد �ساهمت الزيادة يف امل�ستوى التعليمي والتقدم
التكنولوجي يف تغيري طموحات املوظفني وتطلعاتهم يف الوقت
احلايل ،والتي ت�شمل ال�شعور بالإجناز والتميز وزيادة امل�س�ؤولية
وامل�شاركة يف �صنع القرار ،بالإ�ضافة �إىل توفري فر�ص التطور
والنمو ال�شخ�صي واملهني .ويعتمد جناح �أي منظمة على العن�رص
الب�رشي فيها ،وذلك من خالل معرفة املهارات والقدرات التي
يتمتعون بها ،وتعترب املوارد الب�رشية من �أهم الأ�صول املنظمية،
والتي من خاللها تتحقق الأهداف املن�شودة والأرباح ويتح�سن
م�ستوى الأداء (اجلمل.)2014،
يطبق مفهوم االثراء الوظيفي من خالل زيادة عدد املهام
التي يقوم بها املوظف يف ت�أديته لعمله ،و�إحدى �أهدافه التخل�ص
من الروتني واالبتعاد عن حالة الالمباالة .ويركز على جعل
تنوعا �أكرب يف حمتواها ،وم�ستوى �أعلى من
املهام تت�ضمن
ً
املعارف واملهارات ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،متتع الأفراد بقدر �أكرب من
اال�ستقاللية وامل�س�ؤولية يف خمتلف املجاالت التي ت�ؤدي جميعها
�إىل احل�صول على جتربة �أكرث فائدة وذات معنى (بكري.)2015 ،
فقد �أ�صبح هذا املفهوم الأداة الرئي�سية التي تلعب دورا بالغ الأهمية
يف حت�سني م�ستوى الأداء لدى العاملني ،وي�ساهم ب�شكل كبري يف
حتقيق النمو للم�ؤ�س�سة برمتها ،بحيث ي�صبح املوظف خا�ضعا
لأو�ضاع وظيفية �أكرث جاذبية ،ويتحلى بروح امل�س�ؤولية كون
امل�ؤ�س�سات يف الع�رص احلديث �آخذة بالتحول تدريجيا من اعتبار
ر�أ�س املال كمحفز رئي�سي لإثراء الوظائف �إىل االنتقال �إىل العمل
كقيمة ذات معنى ،بحيث ينجز العاملون مهامهم بروح داخلية
نابعة من حمبتهم ووالئهم للعمل �أكرث من �أي حمفزات خارجية قد
عرف �إثراء
متنح لهم (اخلياط .)2017،ووفقا ل (الليمونُ )2019 ،ي ّ
الوظائف ب�أنه خلق تغيريات يف �أبعاد الوظيفة وظروفها املادية،
واملهام الأ�سا�سية من �أجل زيادة الر�ضا الوظيفي للفرد الذي يتحمل
م�س�ؤولية �أداء مهامه .و�أي�ضا ( ،)Salau & Oyewunmi, 2014عرفاه
ب�أنه «�أداة �أ�سا�سية متلكها الإدارة من �أجل زيادة دافعية الأفراد نحو
�أداء �أف�ضل من خالل الطلب من املوظفني للقيام ب�أعمال �إ�ضافية
لزيادة الإثارة والتحدي .و�أظهرت الدرا�سات �أن رفع �سوية �إثراء
الوظائف و�أبعادها يف العاملني ،يعزز لديهم التحفيز الوظيفي،
ف�إثراء الوظائف ي�شري �إىل �إعادة ت�صميم الوظيفة بطريقة تزيد من
فر�ص العامل لتجربة م�شاعر امل�س�ؤولية والإجناز والنمو واالعرتاف
(.)Davoudi &Mehdi,2013
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و�أ�شار (�أنينكان )2014،ب�أنه يوفر مزيدا من تنوع املهارات
واال�ستقاللية والتغذية الراجعة ،ف�ض ًال عن منح العاملني املزيد
من امل�س�ؤوليات التي تتطلب منهم اتخاذ القرار ،مثل جدولة
الوظائف ،وحتديد طرق العمل واجلودة( ،)Aninkan,2014و�أ�ضاف
(� )Supriya Choudhary, 2016أنه يزيد من حتقيق الذات والتحكم
بها واحرتامها يف العاملني ،وبالتايل يجب �إدارته داخل املنظمة
ب�شكل جيد و�سليم ل�ضمان دور املوظفني يف حت�سني الأداء الفردي
واملنظمي ،وهناك عنا�رص يجب �أن ُتدرج يف الوظيفة حتى تو�صف
ب�أنها وظيفة مرثاة ،ووف ًقا لنظرية اخل�صائ�ص الوظيفية(  (�Neysha
 )bor & Parvin,2013يتمثل ذلك يف اخل�صائ�ص :تعدد املهارات،
هوية املهمة� ،أهمية املهمة ،اال�ستقاللية ،والتغذية الراجعة.
لذلك ال بد من التعريج قليال على �أهمية جمتمع الدرا�سة� ،أال
وهو اجلمارك ،فهي جهة ذات �سلطة وم�س�ؤولة عن جمع الر�سوم
والتحكم يف تدفق ال�سلع ،والنقل ،والأ�شياء ال�شخ�صية ،واخلطرة،
داخل البلد وخارجه ،وتقليديا تعترب م�ؤ�س�سة مالية تفر�ض ر�سوما
جمركية و�رضائب �أخرى على اال�سترياد �أو الت�صدير .ويف العقود
الأخرية ،تو�سعت وجهات النظر حول وظائفها �إىل حد كبري ،وتغطي
الآن ثالث جوانب �أ�سا�سية هي :ال�رضائب والأمن وتي�سري التجارة
( .)Kormych, 2018وتعترب اجلمارك الأردنية م�ؤ�س�سة ذات طابع
اقت�صادي تقوم مبراقبة املبادالت التجارية على احلدود ،وجباية
ال�رضائب على الواردات ،ولها دور مهم يف دعم االقت�صاد الوطني،
من حيث جذب امل�ستثمرين وحماية املنتج املحلي ،والت�صدي
لعمليات التهريب يف املنافذ الربية والبحرية واجلوية ،ويبلغ عدد
املراكز اجلمركية يف الأردن  22مركزا ،لذلك �سيكون لإثراء الوظائف
دور حا�سم يف كفاءة املوارد الب�رشية فيها ،وخلق وزيادة القيمة
امل�ضافة ،والقدرة على املناف�سة ،وتعزيز �أداء العاملني .وعليه
�أجري البحث احلايل بهدف الك�شف عن ت�أثري الإثراء الوظيفي على
�أداء املوظفني يف اجلمارك من �أجل توفري �إر�شادات قيمة ل�صناع
القرار ومديري اجلمارك ،وذلك لتطوير مواردهم الب�رشية ومتكني
موظفيهم ،و�إحداث التغيريات الإيجابية يف هذا اجل�سد الوطني الهام،
ورفع معنويات العاملني ،وبالتايل رفع م�ستوى جودة اخلدمة
اجلمركية .و ُق�سم البحث احلايل على النحو التايل :يعر�ض اجلزء 2
الأ�س�س النظرية للبحث والدرا�سات ال�سابقة ،ي�صف اجلزء  3منهجية
البحث؛ و�أخريا اجلزء  4يعر�ض النتائج واملناق�شة �إ�ضافة �إىل
اال�ستنتاجات والتو�صيات.
 .1.1مشكلة البحث
من الوا�ضح مدى �أهمية �إثراء الوظائف ودورها يف حتقيق
العديد من الأهداف املنظمية ،و�أ�صبح ب�أبعاده (تعدد املهارات ،هوية
املهمة� ،أهمية املهمة ،اال�ستقاللية ،والتغذية الراجعة) من املمار�سات
الإدارية الرئي�سة التي ت�ؤثر �إيجابيا على زيادة م�ستوى �أداء العاملني
يف امل�ؤ�س�سات كما �أكدت العديد من الدرا�سات (اخلياط،)2017،
(بكري .)Nzewi,2017)، (Iravane et al.,2015( ،)2015 ،ومع ذلك،
كان عدد البحوث حول �إثراء الوظائف ب�أبعادها وت�أثريها على �أداء
العاملني يف امل�صنفات املحلية والعربية املن�شورة حمدو ًدا للغاية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ومن خالل عمل الباحث يف اجلمارك الأردنية،
فقد ر�أى �أن اجلمارك الأردنية عامة ،تواجه العديد من امل�شاكل يف
هذا املجال ومنها تعدد املهارات ،اال�ستقاللية الوظيفية ،والتغذية

الراجعة الوظيفية ،وبناء على ذلك� ،أُجريت درا�سة متثلت يف ا�ستبانة
وجهت �إىل املوظفني الإداريني حول �أثر �إثراء الوظائف على �أدائهم،
لذلك ي�سلط الباحث ال�ضوء على مفهوم �إثراء الوظائف ب�أبعاده
(تعدد املهارات ،اال�ستقاللية الوظيفية ،والتغذية الراجعة الوظيفية)
وت�أثريه على �أداء املوظفني الإداريني يف دائرة اجلمارك الأردنية.
ولهذا حددت م�شكلة البحث يف ال�س�ؤال التايل :ما �أثر �إثراء الوظائف
على �أداء العاملني يف دائرة اجلمارك الأردنية مبدينة العقبة؟
 .1.2أسئلة البحث
ال�س�ؤال الرئي�س :ما �أثر �إثراء الوظائف ب�أبعاده جمتمعة (تنوع
املهارات ،اال�ستقاللية الوظيفية ،والتغذية الراجعة الوظيفية) يف
�أداء العاملني يف دائرة جمارك العقبة؟ ويتفرع عنه الأ�سئلة الفرعية
التالية،
◄◄ما �أثر تعدد املهارات على �أداء العاملني يف اجلمارك
الأردنية يف مدينة العقبة؟
◄◄ما �أثر اال�ستقاللية الوظيفية على �أداء العاملني يف
اجلمارك الأردنية يف مدينة العقبة؟
◄◄ما �أثر التغذية الراجعة الوظيفية على �أداء العاملني يف
اجلمارك الأردنية يف مدينة العقبة؟
 .1.3أهداف البحث
يهدف البحث عامة الّتعرف �إىل �أثر �إثراء الوظائف ب�أبعادها
(تعدد املهارات ،اال�ستقاللية الوظيفية ،والتغذية الراجعة الوظيفية)
على �أداء العاملني يف دائرة اجلمارك الأردنية يف مدينة العقبة.
وتتفرع منه الأهداف الفرعية التالية:
● ●الّتعرف �إىل �أثر تعدد املهارات على �أداء العاملني يف دائرة
اجلمارك الأردنية يف مدينة العقبة
● ●الّتعرف �إىل �أثر اال�ستقاللية الوظيفية على �أداء العاملني
يف دائرة اجلمارك الأردنية يف مدينة العقبة.
● ●الّتعرف �إىل �أثر التعذية الراجعة الوظيفية على �أداء
العاملني يف دائرة اجلمارك الأردنية يف مدينة العقبة.
 .1.4أهمية البحث
تكمن �أهمية البحث احلايل فيما يعر�ضه من �إ�ضافات على
عدة م�ستويات واملتمثلة يف:
1 .1قد ي�سهم يف زيادة املعرفة املتعلقة ب�إثراء الوظائف
بناء على النتائج التي �سيتم
و�أبعادها وت�أثريها على �أداء العاملني ً
التو�صل �إليها حول �أهمية �إعادة ت�صميم الوظائف و�إثرائها يف
تطوير وزيادة م�ستوى �أداء موظفيها.
2 .2قد يوفر الإطار املعريف للخ�صائ�ص احلالية لوظائف
اجلمارك ،كما نتائجه وتو�صياته �ست�سهم يف توفري معلومات تتعلق
بتلك الق�ضايا التي �ست�ساعد دائرة اجلمارك على تطوير الوظائف
و�إثرائها من �أجل رفع م�ستوى �أداء موظفيها.
�3 .3ست�ساعد دائرة اجلمارك على تطوير الوظائف و�إثرائها من
�أجل رفع م�ستوى �أداء موظفيها.
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أثر إثراء الوظائف على أداء العاملني – دراسة مسحية ملوظفي دائرة اجلمارك في مدينة العقبة

 .1.5أمنوذج البحث والفرضيات

د .سعود أبو تايه

 .1.7مصطلحات البحث والتعريفات املفاهيمية واإلجرائية
إثراء الوظائف:
عرفه ( )Liao & Hsieh, 2017على �أنه تغيري املحتوى
وعرفها
الوظيفي من �أجل القيام مبهام �صعبة وزيادة الإنتاجيةّ .
الباحث �إجرائيا ب�أنها “عملية منهجية تتبعها �إدارة املوارد الب�رشية
يف امل�ؤ�س�سات جلعل الوظائف �أكرث �إثارة وذات مغزى وحتد ًيا
با�ستخدام املزيج املنا�سب من �أبعاد �إثراء الوظائف كتعدد املهارات
واال�ستقاللية والتغذية الراجعة بهدف حت�سني �أداء العاملني لديها”.

فرضيات البحث
ُقتحت الفر�ضيات
ا�ستناداً �إىل �أ�سئلة البحث والأمنوذج �أعاله ،ا رُ ِ
التالية الختبارها.
الفر�ضية الرئي�سة:
 :H01ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى معنوية
( )α ≤ 0.05لإثراء الوظائف بداللة �أبعادها (تعدد املهارات،
اال�ستقاللية الوظيفية ،التغذية الراجعة الوظيفية) يف �أداء العاملني
يف دائرة اجلمارك الأردنية يف مدينة العقبة.
الفر�ضيات الفرعية:
 :H011 .1ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
 )0.05لتعدد املهارات يف �أداء العاملني يف دائرة اجلمارك
(α
الأردنية يف مدينة العقبة.
 :H012 .2ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05 αلال�ستقاللية الوظيفية يف �أداء العاملني يف دائرة
اجلمارك الأردنية يف مدينة العقبة.
 :H013 .3ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
) للتغذية الراجعة الوظيفية يف �أداء العاملني يف
(0.05
دائرة اجلمارك الأردنية يف مدينة العقبة.
 .1.6حدود البحث
متثلت حدود البحث باملحددات التالية:
احلدود الزمانية :طبق البحث يف الن�صف الثاين من العام
.2020 – 2019
احلدود املكانية� :إقت�رص البحث على العاملني يف دائرة
جمارك العقبة.

تعدد املهارات
هي الدرجة التي تتطلب فيها الوظيفة جمموعة متنوعة
من الأن�شطة املختلفة ،وتنطوي على ا�ستخدام عدد من املهارات
واملواهب املختلفة للموظف (العنزي .)2017،وعرفها الباحث
�إجرائي ًا على �أنها“ :زيادة عدد املهارات التي ي�ستخدمها العاملون
يف دائرة اجلمارك ،والتي من �ش�أنها منحهم �شعورا �أكرب بالقدرة
متكنهم من �أداء �أنواع متعددة من الأعمال واملهام بطرق خمتلفة”.
االستقاللية الوظيفية
عرفها ( )Lawal,2015على �أنها الدرجة الكبرية التي توفر بها
الوظيفة احلرية وال�سلطة التقديرية للعامل يف جدولة العمل وحتديد
الإجراءات التي يجب ا�ستخدامها �أثناء قيامه بالعمل وامل�شاركة يف
�صنع القرار .وعرفها الباحث �إجرائيا على �أنها “الدرجة التي توفر
بها الوظيفة يف اجلمارك الأردنية حرية وا�ستقاللية و�سلطة تقديرية
كبرية للعاملني يف جدولة العمل وحتديد الإجراءات التي �سيتم
ا�ستخدامها لدى قيامهم ب�أداء �أعمالهم”.
التغذية الراجعة الوظيفية
هي الدرجة التي يتوفر بها تنفيذ �أن�شطة العمل ،التي تتطلبها
الوظيفة للفرد ،كالتوجيه واملعلومات الوا�ضحة حول فعالية �أدائه
( .)Aziz & Abimbola,2016وعرفها الباحث �إجرائيا على �أنها:
«الدرجة التي يوفر بها تنفيذ �أن�شطة العمل التي تتطلبها الوظيفة
يف اجلمارك الأردنية للفرد ،كالتوجيه واملعلومات الوا�ضحة حول
فعالية �أدائه �سواء �أكانت �إيجابية �أم �سلبية».
أداء العاملني
وعرفه ( )Feder,2013على �أنه نتيجة العمل بطريقة فعالة �إىل
جانب االلتزام التنظيمي لتحقيق الأهداف املنظمية .وعرفه الباحث
�إجرائيا على �أنه “�سلوكيات ومواقف ودوافع وا�ستعداد العاملني يف
دائرة اجلمارك لتحقيق الأهداف املنظمية ،مبا فيها البيئة املحيطة
ودعم الزمالء و�أ�سلوب الإ�رشاف والظروف املادية للعمل ومتطلباته
وحتدياته والعمالء الذين يتلقون خدماتهم”.

احلدود الب�رشية :جميع العاملني الإداريني يف دائرة جمارك  .2.0األسس النظرية للبحث والدراسات السابقة

العقبة.

احلدود العلمية :متثلت يف التعرف �إىل �أثر الإثراء الوظيفي
(تعدد املهارات ،اال�ستقاللية الوظيفية ،التغذية الراجعة الوظيفية)
على �أداء العاملني يف دائرة جمارك العقبة.
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 :2.1األسس النظرية للبحث
� 1.1.2إثراء الوظائف
يعد �إثراء الوظائف من الأ�ساليب الإدارية احلديثة ،و�أ�سلوبا
من �أ�ساليب التحفيز ،عن طريق زيادة م�شاركة املوظف يف اتخاذ

مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية  -اجمللد ( - )6العدد ( - )16كانون األول 2021م

القرارات التي �سيقوم بتنفيذها ،وفكرة مبنية على �أ�سا�س �أن املوظف
ميال �إىل دعم القرارات التي ي�شارك يف �صنعها ،ويتولد لديه ال�شعور
باحلما�س ب�أهمية �إجناز الأهداف التي خطط لها (الديب،)2007،
وهو �أي�ضا من �أ�ساليب ت�صميم الوظائف يف الع�رص احلايل الهادف
�إىل زيادة تنوع حمتوى الوظيفة ،من حيث املهام ،والأن�شطة
الوظيفية ،لي�ساعد على حتقيق الر�ضا الوظيفي للعاملني ،وزيادة
دافعيتهم للعمل ورفع �سوية �أدائهم.
دورا حيو ًيا يف �أي منظمة؛ لأنه ي�ؤدي �إىل العديد من
ويلعب ً
الفوائد ،ومينح املوظفني الفر�صة لإعادة النظر يف بع�ض قراراتهم
�أو �أ�ساليبهم امل�ستخدمة يف العمل ،لأن م�رشفيها يعتمدون على
تقدمي التغذية الراجعة ومنحهم اال�ستقاللية ،مما �سي�ؤدي بو�ضوح
�إىل تفكريهم يف التغذية الراجعة املمنوحة لهم ،والتفكري يف كيفية
القيام بعملهم بطريقة ف�ضلى .ويعترب الإثراء الوظيفي من املتغريات
الرئي�سة التي ت�ؤثر على جميع م�ستويات ر�ضا �صاحب العمل
والعاملني و�أدائهم  .( )Babaeinejad & Soheila,2013ومما يجدر
ذكره� ،أنه دافع هام لتنمية مهارات العاملني وقدراتهم و�صوال �إىل
الإبداع يف �أعمالهم ،وهو �أي�ضا منهج حيوي لت�صميم الوظائف بنمط
ي�ساعد على التخل�ص من الرتابة وامللل والروتني الذي يعاين منه
العديد من العاملني.
ويتجاوز مفهوم �إثراء الوظائف تو�سيع الوظائف ب�إ�ضافة
املزيد من اال�ستقاللية وامل�س�ؤولية �إىل الوظيفة ،وي�ستند �إىل
نهج خ�صائ�ص الوظيفة ،ويهدف �إىل ( )Armstrong,2010زيادة
االهتمام والتحدي للعمل من خالل تزويد املوظف بعمل يتميز بـ
( )1التكاملية ،مبعنى متكنه من حتديد �سل�سلة املهام والأن�شطة التي
تنتهي مبخرجات ميكن التعرف عليها وحتديدها )2( ،منحه قدر �أكرب
من التنوع وامل�س�ؤولية وامل�شاركة يف �صنع القرار والرقابة املمكنة
يف تنفيذ العمل )3( ،توفري التغذية املرتدة املبا�رشة من خالل العمل
نف�سه حول مدى �أداء املوظف لعمله .ومن خالله (عبا�س،)2011 ،
يكت�سب املوظف �أي�ضا ،اال�ستقالل يف �صنع القرار �ضمن نطاق عمله،
وي�ؤدي �إىل حتقيق ر�ضاه الوظيفي ،وتلبية احتياجاته ،مما يزيد
من كفاءته وفاعليته ،ويحقق امل�ستوى املتميز يف العمل من خالل
�إ�رشاكه يف عملية ت�صميم الأداء وتنفيذه وتقييمه.
ويهدف �إثراء الوظائف �إىل منح املوظفني املزيد من ال�سيطرة
على عملهم والإح�سا�س بامل�س�ؤولية ،وهو �إ�ضافة يف املهام املتعلقة
بالعمل بهدف زيادة مراقبة املوظفني وم�س�ؤولياتهم (Hope et al.
 ،), 2017و�إنه تغيري نوعي يف الوظيفة يزيد من مدى اال�ستقاللية
والتغذية الراجعة و�أهمية الوظيفة ،وتعدد املهارات ،مما ي�سمح
للعاملني بتحكم �أف�ضل وردود الفعل يف بيئة عملهم.
ومع ذلك ،ال يوجد توافق يف الآراء حول تعريف هذا املفهوم
بني العلماء والباحثني ،فقد مت تعريفه ب�شكل خمتلف من قبل
�أ�شخا�ص خمتلفني ويف �أوقات خمتلفة .فعلى �سبيل املثال( (�Lunen
 ،)burg,2011افرت�ض �أنه “ا�سرتاتيجية ت�صميم الوظيفة لتح�سني
حمتوها من خالل ت�ضمينها �إمكانات كي تكون �أكرث حتفي ًزا ،وذكر
(� )Raza & Nawaz, 2011أنه حماولة لتحفيز املوظفني من خالل
منحهم الفر�صة ال�ستخدام قدراتهم يف العمل ،فهو منهج منظم
ي�ؤدي �إىل منح العاملني املزيد من ال�سيطرة على عملهم و�إح�سا�سهم
بامل�س�ؤولية ،وهو �إ�ضافة يف املهام املتعلقة بالعمل بهدف زيادة

مراقبة املوظفني وم�س�ؤوليتهم وحتفيزهم (.)Hope et al. 2017
وعرفه ( )Divya&Sangeetha,2016على �أنه �أي تغيري نوعي
يف الوظيفة يزيد من مدى اال�ستقاللية والتغذية الراجعة و�أهمية
الوظيفة ،وتعدد املهارات ،مما ي�سمح للعاملني بتحكم �أف�ضل
وردود الفعل يف بيئة عملهم .وللوظيفة املرثاة خ�صائ�ص ،و�صفها
( )Supriya,2016باحلرجة كي يتم اعتبارها مرثاة :وهي التجربة
ذات املغزى ،جتربة امل�س�ؤولية عن النتائج ،والتغذية الراجعة �أو
معرفة النتائج ،واخل�صائ�ص الوظيفية اخلم�سة الأ�سا�سية هي :تنوع
املهارات ،وهوية املهمة ،و�أهمية املهمة ،واال�ستقاللية ،والتغذية
الراجعة الوظيفية .من بني �أبعاد �إثراء الوظائف الأ�سا�سية اخلم�سة
الواردة �أعاله� ،سي�سلط البحث احلايل على ثالثة منها فقط وهي :تعدد
املهارات ،اال�ستقاللية الوظيفية ،والتغذية الراجعة الوظيفية.
ومن خطوات تطبيق الإثراء الوظيفي )1( :حتديد جميع
الأفراد العاملني وغري الرا�ضني عن وظائفهم ،وحتديد الوظائف
ذات االثراء املتدين ،والتي ال تتمتع باال�ستقاللية والتنوع ،و�أي�ضا
بناء على البيانات
حتديد حاجات الأفراد املهمة يف الوظيفةً )2( ،
واملعلومات التي ح�صل الباحث عليها من خالل اال�ستبيان املوزع
يف اخلطوة ال�سابقة وحتديد خيارات الإثراء الوظيفي التي تت�ضمن
�إ�ضافة مهام جديدة للوظيفة �أو عمل برامج تدريبية �أو قد ت�شمل
�إعادة ت�صميم للوظائف .)Magaji,2015( ،وهنا ال بد من �إ�رشاك
العاملني يف عملية و�ضع اخليارات )3( ،وهنا يتم ت�صميم برنامج
الإثراء من خالل �إعادة ت�صميم الوظائف ب�شكل كبري والعمل على
تو�صيله للموظفني و�إبالغهم بالتغيريات التي حدثت على الوظائف.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن برنامج الإثراء الوظيفي ال يتوقف عند هذه
اخلطوات ،و�إمنا يحتاج �إىل مراقبة وتقييم من حني لآخر للت�أكد من
مدى فاعلية تطبيقه (.)Lunenburg,2015
ومن متطلبات تطبيق هذا الربنامج )1( :حتديد احتياجات
املنظمة والعاملني ب�شكل م�سبق وبدقة وو�ضوح )2( ،تهيئة البيئة
املنا�سبة يف املنظمة من حيث املوارد الب�رشية والبناء التنظيمي
املنا�سب )3( ،دعم الإدارة العليا لهذا الربنامج ووجود الرغبة اجلادة
يف تطبيقه� )4( ،إعادة ت�صميم الوظائف ب�شكل منطقي وعادل)5( ،
عمل برنامج تقييم منا�سب ووا�ضح للتعرف على مدى الدقة يف
تطبيق الأهداف ( .)Hassan ,2016ومن معوقات تطبيق الإثراء
الوظيفي )1( :الإدارة :حيث يجب �أن يكون هناك �إدارة منا�سبة
لتطبيق هذا الأ�سلوب وواعية باملخاطر ،ويجب �أن يعمل الرئي�س على
حتفيز املوظفني و�إ�رشاكهم يف و�ضع اخلطط والأهداف )2( ،النظام
الإ�رشايف :وهنا يتم حتديد درجة اال�ستقاللية والتغذية الراجعة التي
يتمتع بها املر�ؤو�سني ،وكلما كان الأ�سلوب الإ�رشايف �أكرث ا�ستبداداً
كان من ال�صعب تطبيق الإثراء الوظيفي(ال�رصايرة)3( ،)2011 ،
الهيكل املنظمي ،ويتم من خالله توزيع املهام والواجبات حيث يجب
�أن يكون هناك نظام و�صف وظيفي وا�ضح فيه املهام والواجبات
والأجور واحلوافز و �أن يتمتع باملرونة (الليمون.)2019،
 .2.1.2تعدد املهارات
ويت�ضمن عدد الأنواع املختلفة من املهارات امل�ستخدمة يف
�أداء املهمة ،ويركز على الدرجة التي تتحدى فيها املهمة �صاحب
العمل ،ال�ستخدام �أنواع خمتلفة من املهارات والقدرات واملواهب.
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و ُيعتقد �أنه عندما يتم اعتماد مهارة واحدة فقط يف �أداء املهام ب�شكل
متكرر ،ف�إنها متيل �إىل جلب التعب وال�ضغط وامللل الذي �سي�ؤثر بدوره
على معنويات و�إنتاجية العاملني� .إن تنقل املوظفني من وظيفة �إىل
�أخرى داخل املنظمة ،وال�سماح لهم باعتماد جمموعة متنوعة من
املهام يف عملهم ي�ساعد يف جتنب التكرار والروتني وامللل والتغيب
عن العمل .و�إن ا�ستخدام املهارات املتعددة مبثابة و�سيلة لالحتفاظ
بالعاملني وحتفيزهم من �أجل �أداء �أعلى (اخلياط .)2017،وتعدد
املهارات هو «الدرجة التي تتطلب فيها الوظيفة جمموعة متنوعة
من الأن�شطة املختلفة وتنطوي على ا�ستخدام عدد من املهارات
واملواهب املختلفة للموظف (العنزي ،)2017،حيث يعترب العاملون
الوظائف عالية التنوع من حيث املهارات �أكرث �صعوبة ب�سبب
حاجتها ملجموعة املهارات املحددة املطلوبة (،)Newstorm,2015
إح�سا�سا �أكرب
وتخفف الرتابة الناجتة عن الن�شاط املتكرر ،ومتنحهم �
ً
بالكفاءة وح�سن الأداء.
 .2.1.3االستقاللية الوظيفية
وتعك�س درجة احلرية واحلياد واملو�ضوعية والقدرة الإدارية
التي ميتلكها العامل يف �إجناز املهمة املوكلة �إليه ،وميكن الإ�شارة
هنا �إىل �أن �أداء املوظفني يكون ب�شكل �أف�ضل عندما يكون لديهم
م�ستوى �أعلى من احلرية يف تنفيذ مهامهم ،وكيف �سيتم �أداء الوظيفة
و�إجنازها ،وينظر �إىل اال�ستقاللية الوظيفية على �أنها جزء ال يتجز�أ
من حتفيز العاملني ومنحهم ال�شعور ب�أنهم جزء هام من املنظمة،
ولي�س فقط ك�آلة ال�ستخدامها و�إ�صالحها ( .)Lawal,2015وهي
الدرجة الكبرية التي توفر بها الوظيفة ال�سلطة التقديرية للعامل يف
جدولة العمل وحتديد الإجراءات التي يجب ا�ستخدامها �أثناء قيامه
بالعمل � ،أي�ضا تت�ضمن املو�ضوعية واحلياد ،واملرونة التي يتمتع
بها العاملون �أثناء عملهم ،وهذا ي�ؤثر على درجة �أدائهم لأعمالهم
ومهامهم الوظيفية.
 .2.1.4التغذية الراجعة الوظيفية:
هي الدرجة ( )Aziz & Abimbola,2016التي يتوفر بها تنفيذ
�أن�شطة العمل التي تتطلبها الوظيفة للفرد كالتوجيه واملعلومات
الوا�ضحة حول فعالية �أدائه ،وميكن �أن تكون املالحظات �إيجابية �أو
�سلبية ،لكنها الأف�ضل عندما تكون متوازنة وب�شكل منا�سب ،وميكن
�أن ت�أتي التعليقات مبا�رشة من الوظيفة نف�سها� ،أو ميكن تقدميها
�شفه ًيا من قبل الإدارة �أو املوظفني الآخرين(حناي�شه .)2016،وتعد
ومهما للتطوير الوظيفي الذي ي�ستلزم
التغذية الراجعة جان ًبا فري ًدا
ً
مراجعة منتظمة لأداء العاملني يف امل�ؤ�س�سة ،ولكنه ال يتوقف
عند هذا احلد بل يذهب �إىل �أبعد من ذلك ،التوا�صل مع املوظفني،
وت�ساعد �إىل حد كبري يف معرفة مدى تقدمهم داخل املنظمة يف �أداء
واجباتهم ومهامهم ،وميكن توفري هذه التعليقات على �أ�سا�س يومي
�أو �أ�سبوعي �أو �شهري وب�شكل منتظم ومتكرر ويف الوقت املنا�سب
( .)Aninkan,2014ت�ؤدي هذه املالحظات والتعليقات �إىل رفع الدافع
الداخلي للموظف وحتفيزه على القيام باملزيد ورفع م�ستوى �أدائه
للمنظمة.
 .2.1.5أداء العاملني
لقد �أهتم الفكر الإداري املنظمي مبو�ضوع الأداء الوظيفي
نتيجة ارتباطه بكفاءة املنظمات يف حتقيق �أهدافها والو�صول �إىل
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ما ت�صبو �إليه من ر�ؤى و�أهداف ،وترتبط فاعلية املنظمة بكفاءة
العن�رص الب�رشي لديها ،وقدرته على العمل ،ورغبته فيه باعتباره
العن�رص امل�ؤثر يف ا�ستخدام املوارد املادية املتاحة .فنجاح
امل�ؤ�س�سة يف الو�صول �إىل �أهدافها وغاياتها والنجاح يف حتقيق
مهمتها يتوقف على �أداء العاملني فيها .ومفهوم الأداء من املفاهيم
الوا�سعة التي تنطوي على العديد من امل�صطلحات املتعلقة بالنجاح
والف�شل ،ولهذا اختلط على العديد من الكتاب والباحثني يف جمال
املوارد الب�رشية حول هذا امل�صطلح (�أداء العاملني) ،وم�صطلحات
�أخرى مرادفة ت�ستخدم يف �أدب نظريات الإدارة ،كالإنتاجية
والكفاءة والفاعلية (.)Hassan,2015
وال يوجد �إجماع حول تعريف مفهوم الأداء ،فمنهم من
عرفة من جانب كمي ،يف حني عرفة �آخرون من جوانب تنظيمية
واجتماعية �إ�ضافة �إىل الأبعاد االقت�صادية (املحا�سنة.)2013،
ويعترب الأداء الوظيفي �أحد العوامل الرئي�سة يف حتديد الأداء العام
للم�ؤ�س�سة ،لأنه عندما يكون لدى املوظفني م�ستويات عالية من
الأداء �ستنعك�س هذه امل�ستويات على حتقيق جميع �أهداف هذه
املنظمة و�ضمان جناحها ،ويو�صف الأداء ب�أنه «النتيجة املتحققة
للعمال املهرة يف بع�ض املواقف» (� .)Iskander Moda,2014أي�ضا،
عرفه ( )Babaeinejad Abbas et al.,2013على �أنه “درا�سة وحتليل
املوظفني للعمل ومراقبة �سلوكياتهم �أثناءه من �أجل تقييم مدى
جناحهم وم�ستوى عدم الكفاءة يف �أداء �أعمالهم احلالية وتقييم
قدرتهم على التطور يف امل�ستقبل والتعامل مع م�س�ؤوليات �أكرب �أو
احل�صول على الرتقية .وعرفه (ال�رشيف )2013 ،على “ �أنه �سلوك
�إداري يقوم املوظف من خالله بتنفيذ مهامه لتحقيق الهدف
املخطط له ،ويت�أثر بقدرة املوظف وا�ستعداده والبيئة التنظيمية
حوله مبا يف ذلك دعم زمالئه ،و�أ�سلوب الإ�رشاف ،والظروف املادية
للعمل ومتطلبات وحتديات الوظيفة والعمالء الذين يتلقون خدمته”.
ويحظى مو�ضوع الأداء باملزيد من االهتمام يف كافة
املجتمعات ،يف حماولة منها لل�سعي �إىل حت�سني م�ستوى �أداء
الفرد ورفع معدالته لدرجة �أنه �أ�صبح معيارا نظرا لأثره البالغ يف
تقدم املجتمعات ودوره الإيجابي يف معدالت التنمية االقت�صادية
والإدارية واالجتماعية وما ينتج عنها من �إ�سهامات يف رفع م�ستوى
معي�شة الأفراد والنمو يف م�صادر الدخل القومي للبالد .وعليه احتل
موقعا متقدما يف �أهميته لدى �إدارات املنظمات وم�س�ؤوليها وعلى
كافة امل�ستويات الإدارية يف القطاعني اخلا�ص والعام ومنها
اجلمارك الأردنية ،فهو الأداة التي ميكن من خاللها ت�ستطيع
امل�ؤ�س�سات بلوغ �أهدافها �سواء �أكانت خدمية �أو �إنتاجية ،لهذا ،جاء
هذا البحث حماولة لتعرف �أثر الإثراء الوظيفي على �أداء العاملني يف
دائرة جمارك العقبة.
 .2.2الدراسات السابقة
يت�ضمن اجلزء احلايل من البحث ،الأبحاث والدرا�سات ال�سابقة
التي تتعلق بهذا املو�ضوع ومتغرياته� :إثراء الوظائف و�أبعادها
والأداء الوظيفي من خالل ت�سليط ال�ضوء على هذه الق�ضية وعر�ض
الدرا�سات ال�سابقة لال�ستفادة منها ،والتعرف على �أوجه الت�شابه
واالختالفات التي �ستوفر فر�صة ملزيد من الأبحاث امل�ستقبلية.
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أوال :الدراسات العربية
درا�سة (الليمون� )2019 ،أثر الإثراء الوظيفي يف حتقيق دافعية
الإجناز لدى العاملني يف �رشكة البوتا�س العربية يف الأردن :درا�سة
حالة “ .هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتليل �أثر الإثراء الوظيفي يف
حتقيق دافعية الإجناز لدى العاملني الإداريني يف �رشكة البوتا�س
العربية .ومت تطوير ا�ستبيان جلمع وحتليل البيانات حيث تكونت
عينة الدرا�سة من  146موظف ًا �إدارياً ،ومت ا�ستخدام املنهج الو�صفي
التحليلي .تو�صلت الدرا�سة �إىل عدة نتائج �أهمها �أن ت�صورات
املبحوثني نحو الإثراء الوظيفي ودافعية الإجناز جاءت بدرجة
مرتفعة ،و�أو�صت بالتعزيز والإبقاء على هذه الدرجة املرتفعة
واملزيد من البحث.
درا�سة (احلرباوي“ )2019 ،مدى تطبيق الإثراء الوظيفي
والتو�سع الوظيفي يف بلدية اخلليل “وهدفت �إىل تعرف مدى تطبيق
بلدية اخلليل ملفهوم الإثراء الوظيفي والتو�سع الوظيفي بالإ�ضافة
�إىل تعرف فيما �إذا كان هناك فروق يف تطبيق الإثراء الوظيفي
والتو�سع تعزى �إىل متغريات اجلن�س وامل�ؤهل العلمي واخلربة
والدرجة الوظيفية ،ا�ستخدمت الدرا�سة �أ�سلوب املنهج الو�صفي
التحليلي يف جمع البيانات واملعلومات من خالل ا�ستبيان مت
ت�صميمه لهذه الغاية ،وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع العاملني
يف بلدية اخلليل ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن تطبيق مفهوم الإثراء
الوظيفي يف البلدية جاء بدرجة مرتفعة.
درا�سة (اخلياط « )2017،العالقة بني الإثراء الوظيفي
والدافعية للعمل لدى العاملني يف جامعة البلقاء التطبيقية –درا�سة
م�سحية ملوظفي مركز اجلامعة « ،وهدفت ملعرفة العالقة بني الإثراء
الوظيفي والدافعية لدى موظفي اجلامعة ،و�أي�ضا الك�شف عن وجود
فروقات يف توافر عنا�رص الإثراء الوظيفي وم�ستوى الدافعية تعزى
ملتغريات اجلن�س والدرجة الوظيفية ،وتكونت العينة من 300
موظف ت�شمل  170موظف ًا و 130موظفة .وتو�صلت الدرا�سة �إىل
وجود عالقة طردية �إيجابية بني الإثراء الوظيفي والدافعية ،و�أ�شارت
�إىل �أن الإثراء والدافعية يت�أثران بجن�س املوظف ل�صالح املوظفات.
درا�سة العنزي (" :)2017واقع الإثراء الوظيفي لدى قادات
املدار�س االبتدائية مبدينة تبوك من وجهة نظرهن يف �ضوء بع�ض
املتغريات”.
هدفت الدرا�سة �إىل تعرف واقع �إثراء الوظائف لدى قائدات
املدار�س االبتدائية مبدينة تبوك يف �أبعاد (تعدد املهارات،
حتديد املهمة� ،أهمية املهمة ،اال�ستقاللية ،والتغذية الراجعة) من
وجهة نظهرهن؟ ،اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي يف و�صف واقع
�إثراء الوظائف لقائدات املدار�س االبتدائية يف مدينة تبوك؛ من
حيث الأبعاد(تعدد املهارات ،وحتديد املهمة ،و�أهمية املهمة،
واال�ستقاللية ،والتغذية الراجعة) ،تكون جمتمع الدرا�سة من كافة
قائدات املدار�س االبتدائية مبدينة تبوك يف ال�سعودية واللواتي على
ر�أ�س عملهن ،وعينة مقدارها ( )119قائدة .ا�ستخدمت اال�ستبانة
ك�أداة ،ومت التحقق من �صدقها وثباتها .تو�صلت النتائج �إىل �أن
قائدات املدار�س يتفقن على توافر عنا�رص �إثراء الوظائف ب�شكل
عام ،وعلى جميع �أبعاده الفرعية ،وتف�رس هذه النتائج ب�سعي وزارة
التعليم الدائم لت�أهيل قائدات املدار�س و�إك�سابهن اخلربات مبا

يتنا�سب مع احتياجاتهن وتعزيز �أدائهن.
درا�سة (بكري� )2015،أثر الإثراء الوظيفي على �أداء املوظفني
الإداريني :درا�سة حالة اجلامعة الإ�سالمية ،وهدفت الدرا�سة �إىل
تعرف دور عنا�رص الإثراء الوظيفي (تنوع املهارات ،متييز املهام،
اال�ستقاللية ،التغذية الراجعة ،و�أهمية املهام) يف رفع م�ستوى
الأداء الوظيفي للإداريني العاملني يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة،
تكون جمتمع الدرا�سة من العاملني باجلامعة وعددهم ()452
موظفا ،وعينة بلغت ( )203مت اختيارهم با�ستخدام عينة ع�شوائية
طبقية ،ا�ستخدمت اال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات ،وحللت البيانات
با�ستخدام برنامج  ،SPSSاتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي ،وتو�صلت
�إىل النتائج التالية :وجود عالقة طردية موجبة ذات داللة �إح�صائية
بني �أبعاد الإثراء الوظيفي منفردة وجمتمعة والأداء الوظيفي،
م�ستوى �إثراء الوظائف يف اجلامعة الإ�سالمية جاء بن�سبة مرتفعة
وبوزن ن�سبي (،)% 81وم�ستوى الأداء الوظيفي للعاملني يف
اجلامعة الإ�سالمية جاء بن�سبة مرتفعة وبوزن ن�سبي (.)%80.45
درا�سة (الرا�سبي )2007،تطوير �أداء املعلم الأول يف مدار�س
التعليم الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان يف �ضوء مدخل الإثراء الوظيفي،
وهدفت هذه الدرا�سة �إىل:البحث عن كيفية اال�ستفادة من مدخل �إثراء
الوظائف يف تطوير �أداء املعلم الأول يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي
ب�سلطنة عمان ،والتعرف على �أهمية �إثراء الوظائف يف تطوير وظيفة
املعلم الأول ،تكونت العينة من  603من املعلمني برتبة معلم �أول،
وا�ستخدمت اال�ستبانة كاداة ،و اتبعت املنهج الو�صفي واملقابلة
املفتوحة .تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود تفاوت بدرجة بني املرتفعة
واملتو�سطة يف تقديرات �أفراد الفئة الأوىل من عينة الدرا�سة من
املعلمني الأوائل على املحاور اخلم�سة لأبعاد �إثراء الوظائف يف
واقع �أداء املعلم الأول يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان.
و�أو�صت الدرا�سة ب�إعادة العمل على ت�صميم وظيفة املعلم الأول وفقا
ملدخل �إثراء الوظائف.
ثانيا :الدراسات األجنبية
درا�سة ( ،)Marta& Supartha ,2018وهدفت هذه الدرا�سة
ملعرفة �أثر �إثراء الوظائف ومتكني العاملني على االلتزام املنظمي
للعاملني يف املكتب الإقليمي يف بايل ونو�سا .ومت ا�ستخدام
اال�ستبيان جلمع البيانات واملعلومات جلميع املوظفني الذين
ي�شغلون منا�صب تنفيذية وعددهم  42موظفاً ،وتو�صلت �إىل �أن
الإثراء الوظيفي والتمكني ي�ؤثران ب�شكل كبري ومبا�رش يف عملية
االلتزام املنظمي داخل املنظمة ،و�أو�صت ب�رضورة مراعاة حجم
العمل الذي يقوم به املوظف ،والرتكيز على حجم التعوي�ضات مقابل
هذا العمل.
درا�سة ( ،)Hope et al., 2017وهدفت �إىل معرفة العالقة
بني الإثراء الوظيفي وااللتزام الوظيفي ،و�أجريت على العاملني يف
امل�ؤ�س�سة وعددهم  543موظف ًا وتكون املجتمع من  156موظفا،
وتو�صلت �إىل وجود عالقة �إيجابية كبرية بني ا�ستقاللية العمل
وااللتزام العاطفي بني املوظف ،و�أو�صت بوجوب تركيز امل�ؤ�س�سات
على منح املوظفني م�ستوى �أعلى من اال�ستقاللية.
درا�سة ( )Feder, 2013وهدفت �إىل معرفة �أثر �إثراء
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الوظائف ح�سب الطلب على الأداء الوظيفي للعاملني يف امل�ؤ�س�سات
املالية واملجتمع املحلي ،مت جمع البيانات من عينة من  38موظفًا
يف امل�ؤ�س�سة املالية وبع�ض الأ�شخا�ص من البيئة املحيطة من مواقع
خمتلفة ،و�أظهرت الدرا�سة �أن املوظفني املرثاة وظائفهم ب�شكل كامل
كان لديهم �أداء وظيفي �أف�ضل من �أولئك الذين مت �إثراء وظائفهم
جزئيا ،و�أو�صت ب�إعادة النظر امل�ستمر يف ت�صميم الوظائف داخل
الهيكل املنظمي للم�ؤ�س�سات املالية وربطها بالتقنيات والربامج
احلديثة� ،إ�ضافة �إىل و�ضع الربامج التدريبية املنا�سبة لتطوير
مهارات املوظفني وقدراتهم.
درا�سة ( )Divya et al.,2016وهدفت �إىل ا�ستك�شاف �أثر �إثراء
الوظائف (�أهمية املهمة ،هوية املهمة ،وتنوع املهارات) على �أداء
العاملني يف �رشكات خمتارة يف تكنولوجيا املعلومات ،وا�ستخدمت
املنهج الو�صفي التحليلي ،حيث مت ا�ستبيان عينة ع�شوائية من 151
موظفاً� ،أظهرت الأدلة التجريبية �أن �إثراء الوظائف ي�ؤثر ب�شكل كبري
على حت�سني �أداء العاملني ،ومن بني عوامل �إثراء الوظائف ،كانت
هوية املهمة لها الت�أثري الأكرب على الأداء.
درا�سة ( )Venith Vijay, & Indradevi,2015وهدفت �إىل
الرتكيز على العالقة بني �إثراء الوظائف والأداء الفردي ،وا�ستخدمت
املنهج الو�صفي التحليلي ال�ستك�شاف �أثر عوامل �إثراء الوظائف
(�أهمية املهمة ،هوية املهمة وتعدد املهارات) على الأداء الفردي
يف م�ؤ�س�سة تعليمية ،ا�شتمل املجتمع على ر�ؤ�ساء الربامج ور�ؤ�ساء
الأق�سام يف اجلامعة من خالل ا�ستبيان  56موظفا مت اختيارهم
با�ستخدام تقنيات �أخذ العينات الع�شوائية الطبقية االحتمالية ،مت
ا�ستخدام احلزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSلتحليل
البيانات ،ك�شفت نتائج التحليل التجريبي �أن �إثراء الوظائف ي�ؤثر
ب�شكل كبري على �أداء العاملني ،و�أن هوية املهمة �أكرث العوامل
�إ�سهاما يف حت�سني �أداء العاملني ،و �أو�صت الدرا�سة ب�إجراء املزيد
من البحوث حول العوامل الأخرى لإثراء الوظائف التي حت�سن �أداء
العاملني مثل اال�ستقاللية والتغذية الراجعة.
درا�سة ( )Iravane Masoudi et al.,2015وهدفت �إىل معرفة
العالقة بني الإثراء الوظيفي و�أبعاده (تعدد املهارات ،هوية املهمة،
�أهمية املهمة ،اال�ستقاللية الوظيفية ،التغذية الراجعة الوظيفية،
عوامل اخللفية ،التفاعل) على �أداء املمر�ضات ،مت ا�ستخدام املنهج
الو�صفي التحليلي على عينة تكونت من  160ممر�ضة يف طهران،
حيث جمعت البيانات عن طريق ا�ستبيان تكون من  21فقرة،
بالإ�ضافة �إىل املعلومات الدميوغرافية للممر�ضات ،مت حتليل
البيانات با�ستخدام (� )SPSS.19أ�شارت النتائج �إىل �أن درجة �أداء
جميع املمر�ضات �إىل م�ستوى عالٍ من درجات الأداء� ،أكرث من
ن�صفهن على درجة �أداء من � 81إىل  ،90من بني الأبعاد ال�سبعة من
�إثراء الوظائف كان �أدنى متو�سط مرتبطً ا باال�ستقاللية الوظيفية،
وكان �أعلى متو�سط مرتبطً ا بالتفاعل ،ب�شكل عام ،مل تكن هناك
�أهمية ذات داللة �إح�صائية بني الأداء الوظيفي و�إثراء الوظيفة (P
.)= 0.212
درا�سة (  )Sherif Kunle et al.,2015وهدفت �إىل تعرف
العالقة بني �إثراء الوظائف و�أداء العمل لدى مديري املكتبات
اخلرباء يف والية كادونا يف نيجرييا ،تكونت العينة من 167
مديرا ،مت اختيارهم با�ستخدام العينة الع�شوائية الطبقية ،ومت تطبيق
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ا�ستبانة تقي�س الدافعية للعمل تتكون من  10فقرات� ،أظهرت النتائج
�أن �إثراء الوظائف من �أبرز العوامل التي تزيد دافعية العاملني لأداء
�أعمالهم ب�صورة فاعلة ،كما دلت نتائج الدرا�سة �أي�ضا على وجود
عالقة �إيجابية طردية دالة �إح�صائيا بني عوامل �إثراء الوظائف
وم�ستوى الأداء للعاملني ،و�أو�صت با�ستخدام املزيد من عنا�رص
الإثراء الوظيفي لدى العاملني لتح�سني �أدائهم من قبل املديرين،
واملزيد من البحث.

التعقيب على الدراسات السابقة
تناولت الدرا�سات ال�سابقة الإثراء الوظيفي و�أبعاده ،من
حيث هدف البحث ،فتبني �أن جميعها تناول دور �إثراء الوظائف
يف حت�سني �أداء العاملني التي يتفق معها البحث احلايل .يف حني
تناولت الدرا�سات ال�سابقة �أبعاد �أخرى مل يتناولها البحث احلايل
كدرا�سة( :بكري( ،)2015،الرا�سبي( ،)2007،العنزي،)2017 ،
(ليمون و�آخرون( ،)2019 ،احلرباويDivya et al., ،)2019،
2016)))، Venith & Indradevi,2015)، Iravane et al., 2015))،

.)Sherif Kunle et al., 2015))،(Marta& Supartha ,2018
ومن ناحية املنهج والأداة ،فقد اتبع البحث احلايل املنهج
الو�صفي التحليلي ،واال�ستبانة ك�أداة ليتفق مع معظم الدرا�سات
ال�سابقة يف ذلك ،ومن الناحية املكانية ،فقد �أجري البحث احلايل
يف الأردن ،والذي يختلف يف ذلك عن الدرا�سات ال�سابقة ،فقد تنوعت
الدرا�سات يف �أماكنها ،فمنها درا�سة (بكري )2015 ،التي �أجريت يف
فل�سطني ،ودرا�سة (الرا�سبي )2007 ،التي �أجريت يف �سلطنة عمان،
ودرا�سة (العنزي )2017،التي �أجريت يف ال�سعودية ،ودرا�سة Divya
 ))et al.,2016))، Venith & Indradevi, 2015اللتان �أجريتا يف الهند،
ودرا�سة ( )Venith &Indradevi,2015التي �أجريت يف �إيران،
ودرا�سة ( )Kunle et al., 2015التي �أجريت يف نيجرييا ،ودرا�سة
( )Feder , 2013التي �أجريت يف �أمريكا .وا�ستفاد البحث احلايل من
الدرا�سات ال�سابقة يف� :صياغة م�شكلة البحث و�أهمية احلاجة �إليه
نظريا وميدانيا� ،إثراء الإطار النظري ،حتديد املتغريات ،بناء الأداة،
وتف�سري النتائج التي تو�صل �إليها البحث احلايل.
ويف الوقت الذي تناولت فيه معظم تلك الدرا�سات ال�سابقة
م�ؤ�س�سات تعليمية كمجتمع درا�سي ،كدرا�سة (بكري،)2015 ،
(الرا�سبي( ،)2007 ،العنزيKunle et al.,2015)، Venith( ،)2017،
 ، )& R. Indradevi, 2015ودرا�سة  )Divya et al., 2016يف �صناعة
تكنولوجيا املعلومات ،ودرا�سة ( )Iravane et al., 2015درا�سة حالة
املمر�ضات ،ودرا�سة  )Feder, 2013يف امل�ؤ�س�سات املالية واملجتمع
املحلي.
وا�ستفاد البحث احلايل من الدرا�سات ال�سابقة يف:
 و�ضع الإطار النظري ومعرفة املراجع وامل�صادر
وحمركات البحث الإلكرتونية  /الإنرتنت.
 تب�رص الباحث ب�أ�ساليب البحث العلمي ،اخلطوات،
املنهجية ،الأداة ،و�إجراءات التطبيق يف امليدان.
 كيفية بناء �أداة البحث حول �إثراء الوظائف و�أبعادها
و�أثرها على �أداء العاملني.
 الإملام بالتوجهات امل�ستقبلية حول املتغريات قيد البحث.

مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية  -اجمللد ( - )6العدد ( - )16كانون األول 2021م

 اال�ستفادة من نتائجها وتو�صياتها عند مناق�شة نتائج
وتو�صيات البحث احلايل.
ما مييز البحث احلايل عن الدرا�سات ال�سابقة ما يلي:
 تناوله لأثر �إثراء الوظائف (تعدد املهارات ،اال�ستقاللية
الوظيفية ،والتغذية الراجعة الوظيفية) على �أداء العاملني.
 تناوله للعاملني يف دائرة اجلمارك يف مدينة العقبة،
والتي مل ي�سبق له مثيل كدرا�سة ميدانية على حد علم الباحث.

 .4.0إجراءات الدراسة امليدانية
 .4.1منهجية البحث
مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي لتنا�سبه وطبيعة البحث
وظروفه الهادفة �إىل جمع الأو�صاف الدقيقة العلمية للظاهرة قيد
الدرا�سة يف و�ضعها الراهن با�ستخدام فر�ضيات مبدئية ،ودرا�سة
العالقات التي توجد بني الظواهر املختلفة (من�صور و�آخرون2011،
 .)80 - :65وا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي امل�شتمل على
جانبني �أحدهما نظري والآخر ميداين ،فتم ا�ستعرا�ض البحوث
والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مبفهوم �إثراء الوظائف ،مفهومها،
و�أهميتها ،ومت ا�ستخال�ص الأبعاد الأ�سا�سية ملمار�ستها ،بالإ�ضافة
�إىل مفهوم �أداء العاملني ،و�شكلت تلك املرجعيات الأ�سا�س النظري
للجانب امليداين للبحث الذي ي�صف ميدانا معينا ،ويجمع �أو�صافا
تف�صيلية عنه ،وتنفيذ التطبيقات العلمية لنتائج الدرا�سة امليدانية،
ويف اجلانب امليداين جمعت �آراء عينة البحث من العاملني الإداريني
يف دائرة اجلمارك الأردنية يف مدينة العقبة ،حيث �شكل ذلك الإطار
العلمي للبحث.
 .4.2جمتمع البحث وعينته:
جميع العاملني الإداريني يف دائرة اجلمارك الأردنية ،تكون
املجتمع الأ�صلي للبحث احلايل من جميع املوظفني الإداريني يف
دائرة جمارك مدينة العقبة والبالغ عددهم ( )213عامال ،ولتحقيق
�أهداف البحث ،مت �أخذ عينة ع�شوائية بالرجوع �إىل (& Sekaran
 ،)Bougie,2014وبذلك بلغت عينة البحث ( )138عامال ،مت توزيع
ا�ستبانة الدرا�سة عليهم ،عاد منها ( ،)135ومت �إهمال  4منها لعدم
اكتمالها ،وبذلك �أ�صبحت العينة ( )131عامال �إداريا ومبعدل
ا�ستجابة (.)% 94.9
 .4.3أداة البحث:
ا�ستبانة من �إعداد الباحث ا�ستناداً �إىل الإطار النظري
والدرا�سات ال�سابقة ،بهدف الك�شف عن �أثر �إثراء الوظائف ب�أبعاده
(تعدد املهارات ،اال�ستقاللية الوظيفية ،والتغذية الراجعة الوظيفية)
على العاملني يف دائرة اجلمارك يف مدينة العقبة .مت بناء فقرات
الأداة وفق مقيا�س ليكرت اخلما�سي (�أوافق ب�شدة� ،أوافق ،حمايد ،ال
�أوافق ،وال �أوافق ب�شدة) متثل وجهات نظر العاملني الإداريني يف
دائرة اجلمارك و�أثر �إثراء الوظائف ب�أبعاده الثالثة على �أدائهم.
تكونت �أداة الدرا�سة من جز�أين ،الأول اخل�صائ�ص
الدميوغرافية للم�ستجيبني ،والثاين خ�ص�ص لفقرات اال�ستبانة التي
تكونت ب�صورتها النهائية من  30فقرة توزعت على �أربعة �أبعاد
على النحو التايل :الأول :تعدد املهارات ،ومت قيا�سه ب  10فقرات،

الثاين :اال�ستقاللية الوظيفية ،ومت قيا�سه ب  9فقرات ،الثالث :التغذية
الراجعة الوظيفية ،ومت قيا�سه ب  7فقرات ،والرابع �أداء املوظفني،
ومت قيا�سه ب  4فقرات.
صدق أداة البحث
للتحقق من ال�صدق الظاهري للأداة ب�صورتها الأولية ،مت
عر�ضها على  6حمكمني من الأ�ساتذة واخلرباء يف اجلامعات
الأردنية ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف جمال املوارد الب�رشية و�إدارة
الأعمال ،حيث طلب منهم حتكيم الأداة كما ورد يف خطاب التحكيم
املوجه �إليهم من �إ�ضافة �أو تعديل �أو حذف الفقرة  /الفقرات ،والت�أكد
من مدى توافق كل فقرة من فقراتها مع البعد الذي تنتمي �إليه ،وبعد
�إعادتها من املحكمني ،قام الباحث بدرا�سة مقرتحاتهم وتعديالتهم
وت�صويبها ،حيث �أ�سفر هذا الإجراء على ن�سبة اتفاق بلغت ()% 86
منهم على فقرات الأداة.
ثبات أداة البحث
مت �إيجاد معامل االت�ساق الداخلي  -معامل كرونباخ �ألفا -
لأداة الدرا�سة .ويبني اجلدول (� )1أن معامل كرونباخ  αلال�ستبانة،
قد تراوحت قيمته لأبعاد �إثراء الوظائف ما بني (.816 - .775
) ،و�أبعاد املتغري التابع � -أداء العاملني ( ،) .815حيث لوحظ �أن
جميع قيم معامالت الثبات قد جتاوزت احلد املقبول كمعيار لقبول
الثبات ( ،) .70مما ي�شري �إىل �أن الأداة تتمتع مبعامل ثبات مقبول
�إح�صائيا ،وميكن الوثوق بثبات النتائج التي ميكن �أن ت�سفر عنها
الأداة لدى تطبيقها.
الجدول ()1
معامالت االتساق الداخلي  -كرونباخ  αلالستبانة

الأبعاد

الفقرات

كرونباخ α

تعدد املهارات

10-1

.792

اال�ستقاللية الوظيفية

19-11

.816

التغذية الراجعة الوظيفية

26-20

.775

30-27

.815

املتغري
�إثراء
الوظائف
26-1

�أداء العاملني

.5النتائج واملناقشة
لتحقيق ذلك مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحراف
املعياري والرتبة ودرجة التقييم لكل بعد من �أبعاد الأداة ،وللأداة
ككل ،كما هو مو�ضح يف اجلداول �أدناه.
أوال :تعدد املهارات
الجدول ()2
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات تعدد المهارات

1

ُي�سمح يل با�ستخدام
�أنواع خمتلفة من
املهارات لأداء مهمتي

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

درجة
التقييم

3.94

1.021

5

مرتفعة

2

دائما كل مهمة
�أكمل ً
�أقوم بها

3.95

.960

2

مرتفعة

الرقم
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الرقم
3
4
5
6
7
8

9
10

الفقرة
تعرتف الدائرة بجهودي
وتقدرها
لدي املهارات الالزمة
ّ
لأداء واجباتي املهنية
املتنوعة
ميكنني التعامل مع
التقنيات والربامج
الالزمة لأداء عملي
يتم تنفيذ املهام اخلا�صة
بي يف الوقت املحدد
يعطيني مديري مهام
�إ�ضافية من وقت لآخر
ي�ساهم تنوع املهارات
واملهام يف زيادة
م�ستوى �أداء عملي
تعمل الدائرة على
و�ضع الربامج التدريبية
الالزمة لتطوير مهاراتي
وقدراتي
ُي�سمح يل با�ستخدام
�أنواع خمتلفة من
املهارات لأداء مهمتي
املتو�سط الكلي

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

درجة
التقييم

الرقم

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

درجة
التقييم

3.86

.959

7

مرتفعة

16

تهتم الإدارة مب�شاركة
املوظفني يف �صنع القرار

3.98

.953

1

مرتفعة

3.78

.939

8

مرتفعة

17

3.94

.934

2

مرتفعة

3.76

.985

9

مرتفعة

3.79

.942

6

مرتفعة

3.94

.901

3

مرتفعة

4.00

.920

1

مرتفعة

3.94

.967

4

مرتفعة

3.90

.910

6

مرتفعة

3.70

.838

10

مرتفعة

3.87

مرتفعة

يالحظ من نتائج التحليل يف اجلدول (� )2أن الفقرة (« )7
يعطيني مديري مهام �إ�ضافية من وقت لآخر « قد حازت على املرتبة
الأوىل بدرجة ذات تقييم مرتفع ،حيث ح�صلت على متو�سط ح�سابي
( )4.00وانحراف معياري ( ،)0.920يف حني ح�صلت الفقرة ()10
“ ُي�سمح يل با�ستخدام �أنواع خمتلفة من املهارات لأداء مهمتي»
على املرتبة الأخرية بدرجة ذات تقييم متو�سط ( )3.70بانحراف
معياري (.)0.838
ثانيا :االستقاللية الوظيفية
الجدول ()3

الرقم

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

درجة
التقييم

11

لدي احلرية يف تقرير
�أف�ضل طريقة لأداء مهمتي

3.82

0.924

5

مرتفعة

3.75

0.923

9

مرتفعة

3.92

0.877

3

مرتفعة

3.76

0.912

8

مرتفعة

12
13
14

15

لدي ا�ستقاللية عندما
يتعلق الأمر ب�أداء
وظيفتي على الرغم من
امل�س�ؤوليات واملهام
املختلفة التي ت�ضطلع بها

18
19

ي�ؤدي الت�سل�سل الهرمي
للدائرة املت�سم باملرونة
�إىل جناح العمل
مينحني ا�ستقاليل وحقيقة
�أن الآخرين ال يتدخلون
يف عملي الفر�صة لأداء
عملي بالطريقة ال�صحيحة
ت�ساعدين ا�ستقالليتي
ومرونة وظيفتي يف
زيادة �رسعة �أدائها
املتو�سط الكلي

3.89

0.982

3.85

مرتفعة

ثالثا :التغذية الراجعة الوظيفية
الجدول ()4
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات التغذية الراجعة الوظيفية

الرقم
20

22
23
24
25
26

الفقرة
تزودين معرفة نتائج
وخمرجات عملي مبعرفة
مدى جناحي يف �أداء
هذا العمل
يوفر يل عملي اليومي
الفر�صة لتقييم �أدائي
من خالل عملي� ،أ�ستطيع
�أن �أعرف �إىل �أي مدى
قمت مبهامي
تقدم الدائرة للموظفني
تقارير دورية تظهر
م�ستوى �أدائهم.
تعترب نتائج التغذية
الراجعة �أ�سا�س عمليات
�صنع القرار
يح�صل املوظفون على
التعليقات ب�شكل منتظم
ولي�س كلما دعت احلاجة
ت�شجع عمليات املراقبة
والتقييم على توفري
التغذية الراجعة املطلوبة
الو�سط الكلي

4

3.79

.961

7

مرتفعة

وتظهر نتائج التحليل يف اجلدول (� )3أن الفقرة رقم ()16
“تهتم الإدارة مب�شاركة املوظفني يف �صنع القرار “ قد حازت على
املرتبة الأوىل بدرجة تقييم مرتفعة ومتو�سط ح�سابي (،)3.98
وانحراف معياري ( ،) .9530كما ح�صلت الفقرة (�“ )12أقوم
بعملي دون الرجوع �إىل امل�رشفني املبا�رشين “على املرتبة الأخرية
بدرجة تقييم مرتفعة ومتو�سط ح�سابي ( ،)3.75وانحراف معياري
(.) .9230

21

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االستقاللية الوظيفية

�أقوم بعملي دون الرجوع
�إىل امل�رشفني املبا�رشين
متنحني واجباتي
فر�صة ا�ستخدام معرفتي
ال�شخ�صية �أثناء �أدائها
لدي احلرية يف اختيار
الطريقة التي �أريد من
خاللها �أداء عملي

د .سعود أبو تايه

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

3.98

.953

2

3.93

.970

3

3.82

.988

الرتبة

درجة
التقييم
مرتفعة
مرتفعة

5

مرتفعة

3.91

.898

4

مرتفعة

3.78

.979

6

مرتفعة

4.01

.846

1

مرتفعة

3.70

.926

7

مرتفعة

3.88

مرتفعة

مرتفعة

وبينت نتائج التحليل يف اجلدول (� )4أن الفقرة (“ )25يح�صل
املوظفون على التعليقات ب�شكل منتظم ،ولي�س كلما دعت احلاجة»،
19
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حيث جاءت يف املرتبة الأوىل بدرجة تقييم مرتفعة مبتو�سط ح�سابي
( )4.01وانحراف معياري ( ،) .8460اما الفقرة رقم (“ )26ت�شجع
عمليات املراقبة والتقييم على توفري التغذية الراجعة املطلوبة» يف
املرتبة الأخرية بدرجة تقييم مرتفعة ومبتو�سط ح�سابي ()3.70
وانحراف معياري ( ،) .9260وحازت جميع العبارات لهذا البعد
على درجة تقييم مرتفعة.
رابعا :بعد إثراء الوظائف على أداء العاملني:
الجدول ()5
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات إثراء الوظائف على أداء العاملين

الرقم
27

28

29

30

الفقرة
ي�شعرين �إثراء الوظائف
بامل�س�ؤولية وتقديري
لقيمة عملي ونتائجة
ي�شجعني �إثراء
الوظائف على رفع
م�ستوى دافعيتي
ور�ضاي عن عملي
ت�ؤثر تعدد مهاراتي
و�إ�ستقالليتي والتغذية
الراجعة ب�شكل منتظم
على حت�سني �أدائي
لعملي
ب�شكل عام ،يدفعني
�إثراء الوظائف �إىل
�إجناز �إداء عايل اجلودة
يف عملي
الو�سط الكلي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

درجة
التقييم

3.88

.945

1

مرتفعة

3.76

.993

3

مرتفعة

3.75

1.040

4

مرتفعة

3.79

1.006

2

مرتفعة

3.79

مرتفعة

يت�ضح من النتائج يف اجلدول (� )5أن الفقرة ( “ )27ي�شعرين
�إثراء الوظائف بامل�س�ؤولية وتقديري لقيمة عملي ونتائجه” جاءت
يف املرتبة الأوىل بدرجة تقييم مرتفعة ،وبلغ متو�سطها احل�سابي
( )3.88بانحراف معياري ( .) .945وجاء يف املرتبة الأخرية
العبارة (“ )29ت�ؤثر تعدد مهاراتي وا�ستقالليتي والتغذية الراجعة
ب�شكل منتظم على حت�سني �أدائي لعملي” بدرجة تقييم مرتفعة وبلغ
متو�سطها احل�سابي ( )3.75وبانحراف معياري ( ،)1.040وكانت
معنويات جميع الفقرات مرتفعة.
اختبار الفرضيات
الفر�ضية الرئي�سية
 :H01ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى معنوية (α
 )≤ .05لإثراء الوظائف بداللة �أبعاده (تعدد املهارات ،اال�ستقاللية
الوظيفية ،التغذية الراجعة الوظيفية) يف �أداء العاملني يف دائرة
اجلمارك الأردنية يف مدينة العقبة.
يبني جدول (� )6أثر �أبعاد �إثراء الوظائف (تعدد املهارات،
اال�ستقاللية الوظيفية ،التغذية الراجعة الوظيفية) يف �أداء العاملني
يف دائرة اجلمارك الأردنية يف مدينة العقبة� ،أظهرت النتائج وجود
�أثر دال �إح�صائيا لأبعاد �إثراء الوظائف يف �أداء العاملني ،حيث
يالحظ ان معامل االرتباط  Rبلغ ( )a .693عند م�ستوى (.)α ≤ .05
�أما معامل االنحدار  2Rفقد بلغ ( ،) .4800مما ي�شري اىل ان قيمة

( )% 48من التغري يف �أداء العاملني ناجت عن التغري يف �أبعاد �إثراء
الوظائف ب�أبعادها جمتمعة ،و�أكد هذا االثر قيمة  Fاملح�سوبة حيث
بلغت ( )39.071عند م�ستوى ( .)α ≤ .05وهذا ي�ؤدي �إىل عدم قبول
الفر�ضية العدمية الرئي�سة الأوىل.
�أي�ضا ت�شري نتائج التحليل �أن الأثر الأعلى كان لال�ستقاللية
يف �أداء العاملني حيث] معامل االنحدار ( ،) .441قيمة ت (،)3.783
وم�ستوى الداللة ( ) .000وهي معنوية .يليه التغذية الراجعة
الوظيفية يف �أداء العاملني حيث معامل االنحدار ( ،) .367قيمة
ت)  ،)4.507وم�ستوى الداللة ( ) .000وهي معنوية .واخريا تعدد
املهارات يف �أداء العاملني حيث معامل االنحدار ( ،) .045قيمة ت
 ، .405م�ستوى الداللة ( ) .686وهي غري معنوية� .أي يوجد �أثر
ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى معنوية ( )α = .00لإثراء الوظائف
بداللة �أبعادها (تعدد املهارات ،اال�ستقاللية الوظيفية ،التغذية
الراجعة الوظيفية) يف �أداء العاملني يف دائرة اجلمارك الأردنية
يف مدينة العقبة� .أي �أن موظفي دائرة اجلمارك متفقون على توافر
عنا�رص �إثراء الوظائف ب�شكل عام ،وعلى جميع �أبعاده الفرعية،
وتف�رس هذه النتائج ب�سعي دائرة اجلمارك الدائم لت�أهيل املوظفني
و�إك�سابهم اخلربات مبا يتنا�سب مع احتياجاتهم وتعزيز �أدائهم.
اتفقت هذه النتائج مع درا�سة (بكري ،)2015 ،ودرا�سة (العنزي،
 ،)20155ودرا�سة (الرا�سبي .)2007،ودرا�سة ( �Venith Vijay, & In
 )dradevi,2015ودرا�سة ).)Iravane Masoudi Asl1et al., 2015
الفر�ضية الفرعية الأوىل
 :H011 .1ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى معنوية
( )α≤ .05لتعدد املهارات يف �أداء العاملني يف دائرة اجلمارك
الأردنية
يبني جدول (� )7أثر تعدد املهارات يف �أداء العاملني يف دائرة
اجلمارك الأردنية يف مدينة العقبة ،حيث �أظهرت النتائج وجود �أثر
دال �إح�صائيا لتعدد املهارات يف �أداء العاملني ،حيث يالحظ ان
معامل االرتباط  Rبلغ ( )517. a 0عند م�ستوى ( ،)α ≤ .05ومعامل
االنحدار  2Rبلغ ( ،) .2670مما ي�شري �إىل �أن ما قيمته (26.7
 )%من التغري يف �أداء العاملني ناجت عن التغري يف �أبعاد تعدد
املهارات ،و�أكد هذا الأثرقيمة  Fاملح�سوبة حيث بلغت ()47.020
عند م�ستوى ( .)α ≤ .05مما ي�ؤدي �إىل عدم �صحة قبول الفر�ضية
العدمية الفرعية الأوىل ،لذلك مت رف�ض الفر�ضية ال�صفرية ،وقبول
البديلة �أي :يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى معنوية (≤α
 )0.05لتعدد املهارات يف �أداء العاملني يف دائرة اجلمارك الأردنية
يف مدينة العقبة ،وت�شري نتائج التحليل �أن الأثر كان لتعدد املهارات
يف �أداء العاملني حيث معامل االنحدار ( ،) .545قيمة ت (،)6.857
وم�ستوى الداللة = � .) .000أي �أن �إدارة اجلمارك يف مدينة العقبة
الأردنية متنح موظفيها مهام �إ�ضافية من وقت لآخر ،وت�سمح
لهم با�ستخدام �أنواع خمتلفة من املهارات لأداء مهامهم واتفقت
هذه النتيجة مع درا�سة (الرا�سبي ،)2007،ودرا�سة (Divya , et
.)al.,2016
الفر�ضية الفرعية الثانية
 :H012 .2ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى معنوية
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د .سعود أبو تايه

( )α≤ .05ال�ستقاللية الوظيفية يف �أداء العاملني يف دائرة اجلمارك
الأردنية يف مدينة العقبة.
يبني اجلدول (� )8أثر اال�ستقاللية الوظيفية يف �أداء العاملني
يف دائرة اجلمارك الأردنية يف مدينة العقبة ،حيث �أ�شارت النتائج
وجود �أثر دال �إح�صائيا لال�ستقاللية الوظيفية يف �أداء العاملني،
حيث بلغ معامل االرتباط ( )R .630a 0عند م�ستوى (،)α ≤ 0.05
ومعامل االنحدار ( ،)2R .397مما ي�شري �إىل �أن ما قيمته (39.7
 )%من التغري يف �أداء العاملني ناجت عن التغري يف اال�ستقاللية
الوظيفية ،و�أكد هذا الأثر قيمة  Fاملح�سوبة ،حيث بلغت ()84.832
عند م�ستوى ( .)α ≤ .05لذلك مت رف�ض الفر�ضية العدمية الفرعية
الثانية وقبول البديلة �أي :يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى
معنوية ( )α≤ .05لال�ستقاللية الوظيفية يف �أداء العاملني يف دائرة
اجلمارك الأردنية يف مدينة العقبة ،وت�شري نتائج التحليل �أن الأثر
لال�ستقاللية الوظيفية يف �أداء العاملني معامل االنحدار (،) .6680
قيمة ت ( ،)9.210وم�ستوى الداللة (� .) .000أن �أي دائرة اجلمارك
يف مدينة العقبة «تهتم مب�شاركة املوظفني يف �صنع القرار ،وت�سمح
ملوظفيها القيام ب�أعمالهم ومهامهم دون الرجوع �إىل امل�رشفني،
ومنحهم م�ستوى �أعلى من اال�ستقاللية وننفق هذه النتيجة مع
درا�سة (.)Hope et al., 2017

الفر�ضية الفرعية الثالثة
 :H01ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى معنوية (≤α
 ).05للتغذية الراجعة الوظيفية يف �أداء العاملني يف دائرة اجلمارك
الأردنية يف مدينة العقبة.
يو�ضح اجلدول (� ،)9أثر التغذية الراجعة الوظيفية يف �أداء
العاملني يف دائرة اجلمارك الأردنية يف مدينة العقبة ،حيث ك�شفت
النتائج عن وجود �أثر دال �إح�صائيا للتغذية الراجعة الوظيفية يف
�أداء العاملني ،حيث بلغ معامل االرتباط ( )R .6130عند م�ستوى (α
� .)≤ .05أما معامل االنحدار  2Rفقد بلغ ( ،) .3760مما ي�شري �إىل
�أن ما قيمته ( )% 37.6من التغري يف �أداء العاملني ناجت عن التغري
يف التغذية الراجعة الوظيفية ،و�أكد هذا االثر قيمة  Fاملح�سوبة
( )77.612عند م�ستوى ( .)α≤ .05وعليه مت رف�ض الفر�ضية
ال�صفرية وقبول البديلة �أي يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى
معنوية ( )α≤ .05للتغذية الراجعة الوظيفية يف �أداء العاملني يف
دائرة اجلمارك الأردنية يف مدينة العقبة ،وت�شري نتائج التحليل �أن
الأثر كان للتغذية الراجعة الوظيفية يف �أداء العاملينمعامل االنحدار
( ،)667قيمة ت( ،)8.810وم�ستوى الداللة (� .) .000أي �أن
موظفي دائرة اجلمارك يف مدينة العقبة يح�صلون على التعليقات
ب�شكل منتظم ولي�س كلما دعت احلاجة ،وت�شجعهم عمليات املراقبة
والتقييم على حت�سني �أدائهم ،يتفق ذلك مع ما تو�صلت اليه درا�سة
(.)Iravane Masoudi et al.,2015

الجدول ()6
تحليل االنحدار المتعدد لتأثير إثراء الوظائف في أداء العاملين

.Dep

R

R2

F

اداء
العاملني

0.69a

0.48

39.07

B

S.E

Beta

T

*Sig

.Ind

*Sig

تعدد املهارات

-0.047

0.117

045.-

-0.405

0.686

اال�ستقاللية

0.468

0.124

0.441

3.783

0.000

التغذية الراجعة

0.400

0.089

0.367

4.507

0.000

0.000b

*أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≤ .05
الجدول ()7
تحليل االنحدار المتعدد لتأثير تعدد المهارات في أداء العاملين

.Dep

R

R2

F

*Sig

.Ind

B

S.E

Beta

T

*Sig

اداء العاملني

0.517a

.267

47.020

000b .

تنوع املهارات

.545

.080

.517

6.857

0.000

*أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05
الجدول ()8
تحليل االنحدار المتعدد لتأثير االستقاللية الوظيفية في أداء العاملين

.Dep

R

R2

F

*Sig

.Ind

B

S.E

Beta

T

*Sig

اداء العاملني

0.630a

0.397

84.832

000b.

تنوع املهارات

0.668

0.073

0.630

9.210

0.000

*أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05
الجدول ()9
تحليل االنحدار المتعدد لتأثير التغذية الراجعة الوظيفية في أداء العاملين

.Dep

R

R2

F

*Sig

.Ind

B

S.E

Beta

T

*Sig

اداء العاملني

0.613a

0.376

77.612

0.000b

تنوع املهارات

0.667

0.076

0.613

8.810

0.000

*أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05
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مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية  -اجمللد ( - )6العدد ( - )16كانون األول 2021م

االستنتاجات والتوصيات
هدف البحث �إىل تعرف �أثر �إثراء الوظائف ب�أبعاده (تعدد
املهارات ،اال�ستقاللية الوظيفية ،والتغذية الراجعة الوظيفية) يف
�أداء العاملني يف دائرة اجلمارك الأردنية يف مدينة العقبة ،وا�ستناداً
�إىل النتائج النظرية والتجريبية مت التو�صل �إىل اال�ستنتاجات التالية:
1 .1توجد عالقة �إح�صائية �إيجابية بني الإثراء الوظيفي
و�أداء العاملني الإداريني يف دائرة جمارك العقبة ،ويعتقد الباحث
�أن هذا يعزى �إىل حقيقة مفادها� ،أنه �إذا كان لدى العاملني التنوع
يف املهارات التي ميكن االعتماد عليها عند احلاجة ،وهو ما يعني
تطوير مهاراتهم ،ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إىل �أداء �أف�ضل خا�صة عندما
ي�شعرون ب�أنهم جزء من عملية �صنع القرار وعند ح�صولهم على
التغذية الراجعة الوظيفية ب�شكل منتظم.
2 .2يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية لتعدد املهارات يف �أداء
العاملني يف دائرة اجلمارك الأردنية يف مدينة العقبة ،ويعتقد
الباحث �أن ذلك يعزى �إىل حقيقة �أنه مع مهارات �أف�ضل ومتطورة
للعاملني متكنهم من القدرة على �أداء وظائفهم بطريقة �أف�ضل،
و�سي�سمح لهم بالتعامل مع التغيريات التكنولوجية يف جمالهم ،مما
�سي�ؤدي �إىل م�ستوى عالٍ من الأداء الوظيفي.
3 .3يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية لال�ستقاللية الوظيفية يف
�أداء العاملني يف دائرة اجلمارك الأردنية يف مدينة العقبة ،مما يدل
على �أن العاملني لديهم القدرة على �أداء بع�ض املهام بالطريقة التي
يف�ضلونها؛ ولديهم� ،إىل حد ما ،اال�ستقاللية يف اتخاذ القرارات من
خالل ال�سلطة املمنوحة لهم.
4 .4يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية للتغذية الراجعة يف �أداء
العاملني يف دائرة اجلمارك يف مدينة العقبة ،لأن التغذية الراجعة
�ست�سمح لهم مبعرفة نقاط القوة لديهم وتطويرها ،ويف الوقت نف�سه
معرفة نقاط �ضعفهم والعمل على تعزيزها ،كل هذا ي�ؤدي �إىل موظف
�أف�ضل و�أداء �أف�ضل.
وبناء على نتائج البحث ومناق�شتها واال�ستنتاجات ،يقرتح
الباحث التو�صيات التالية:
�1 .1أخذ �أبعاد الإثراء الوظيفي بعني االعتبار عندما تقرر
دائرة اجلمارك ا�ستحداث وظائف �شاغرة جديدة �أو تغيري الت�سل�سل
الهرمي احلايل.
2 .2يو�صي الباحث �أن يكون لدى اجلمارك عملية م�ستمرة
لإعادة ت�صميم الوظائف واملوقع الوظيفي ،وميكن حدوث ذلك
عن طريق �إن�شاء نظام ُيطلب من العاملني وامل�رشفني واللجان
املتخ�ص�صة تقدمي مدخالت تتعلق بالتغريات يف البيئة والتقنيات
اجلديدة ،وحتديد ما هي املهارات والقدرات والكفاءات اجلديدة
الالزمة للقيام بالوظائف ب�شكل فاعل.
�3 .3رضورة متكني العاملني من خالل منحهم فر�صة �أكرب
يف عملية �صنع القرار ،والقيام بذلك لي�س عن طريق مطالبتهم
أي�ضا من خالل ت�ضمني
بامل�شاركة ومن خالل التفوي�ض فقط ،بل � ً
م�شاركتهم يف عمليات �صنع القرار لو�صفهم ب�شكل فاعل.
�4 .4إيالء املزيد من االهتمام لعمليات التغذية الراجعة
الوظيفية ،والت�أكد من �أنها تتم ب�شكل منتظم من خالل التقارير

وتقييمات الأداء ،و�إعطاء العاملني الإداريني الفر�صة للتقييم الذاتي؛
لأن ذلك �سيتيح لهم الفر�صة ملعرفة وحتديد نوع املهارات التي
يحتاجونها لتطوير �أنف�سهم فيها.
5 .5العمل على توفري برامج تدريبية متخ�ص�صة ومتقدمة،
والتدريب على الوظائف ،وامل�ؤمترات ،وما �إىل ذلك.
�6 .6إجراء بحث مماثل حول �أثر �إثراء الوظائف على �أداء
العاملني على قطاعات �أخرى ومقارنة نتائجها بنتائج البحث
احلايل بتناول متغريات �أخرى مل يتطرق اليها البحث احلايل كهوية
املهمة و�أهميتها.
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امللخص:
تغريت ا�ستجابة الزبائن حلمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية،
و�أ�صبحت من �أهم الأهداف الذي ت�سعى �إليه ال�رشكات من خالل
تطبيق �أي حملة مماثلة ،حيث تعد م�ؤ�رشاً لنجاح احلملة ومعياراً
لكفاءتها� ،إذ �إن اال�ستجابة للحمالت الت�سويقية ب�شكل عام
وحمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية ب�شكل خا�ص -يكمن وراءهاعدد من الأ�سباب والعوامل .ورغم �أن العوامل املتعلقة باحلملة بحد
ذاتها تلعب دوراً ال ميكن �إغفاله �أو التغا�ضي عنه� ،إال �أن الدوافع
االجتماعية اخلا�صة مبتل ّقي هذه احلملة مثري ٌة جداً لالهتمام ودافع ٌة
نحو درا�ستها.
ويهدف هذا البحث ب�شكل رئي�س �إىل معرفة �أثر الدوافع
االجتماعية لال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،ومعرفة
طبيعة العالقة بني هذين املتغريين من خالل �إ�ضافة متغريين اثنني
للدرا�سة ،وهما درجة امل�شاركة كمتغري معدل ،وال�شك لدى الزبون
كمتغري و�سيط.
ومن خالل ا�ستق�صاء �آراء عينة ق�صدية عددها  400من زبائن
�رشكة �سرييتل /تيليكوم يف �أربع مدن رئي�سة ،والذين تعر�ضوا حلملة
ورد وغار التي �أطلقتها �رشكة �سرييتل كحملة ت�سويق مرتبط بق�ضية،
تو�صل الباحثان �إىل العديد من النتائج الهامة� ،أبرزها ب�أن العقلية
اجلماعية ت�ؤثر يف اال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،وب�أن
ال�شك يتو�سط العالقة بني التفرد واال�ستجابة ،وب�أن درجة امل�شاركة
يعدل العالقة بني العقلية اجلماعية واال�ستجابة ويتو�سط باملقابل
العالقة بني التفرد واال�ستجابة.
و�أو�صى الباحثان ال�رشكات الراغبة يف تطبيق الت�سويق
املرتبط بق�ضية ،الرتكيز على الأ�شخا�ص الذين يفكرون بالعقلية
اجلماعية ،والتو�سع بالقيام بحمالت ت�سويق مرتبط بق�ضية خمتلفة
ومتنوعة ،وب�إقامة برامج بهدف ن�رش وتعزيز الوعي ب�رضورة
التعاون والتكافل من خالل امل�ساعدة يف حل الق�ضايا املجتمعية
وا�ستهداف الزبائن �أ�صحاب العقلية املتفردة بها.
الكلمات املفتاحية :الت�سويق املرتبط بق�ضية ،التفرد ،العقلية
اجلماعية ،ال�شك ،اال�ستجابة.

Abstract:
The customers’ responses to cause-related
marketing (CRM)1 campaigns have changed. This
change has become one of the most important goals
that the company seeks by implementing any similar
campaign. It is an indicator of the campaign’s success
and a criterion for its efficiency, as a response
to marketing campaigns in general and CRM in
particular, which underlies several reasons and
 1يرمز إلى مصطلح  Cause Related Marketingعلى أنه
اختصاراً  CRMوذلك متعارف عليه في المجتمع البحثي باللغة األنكليزية ،حيث
يتناول هذا المصطلح العديد من األبحاث ،ومنها األبحاث التي وردت كمراجع في متن
هذا البحث.

factors.
Although the factors related to the campaign
itself play a role that cannot be overlooked, the social
motives of the recipients of this campaign are very
interesting and motivating to study.
This research mainly aims to know the impact of
social motives in response to cause-related marketing
and the nature of the relationship between these two
variables by adding two variables to the study: The
degree of participation as a modified variable and the
customer’s skepticism as intermediate variable.
The researchers reached many important results
by surveying the opinions of a purposive sample of
400 Syriatel Telecom customers in four major cities
exposed to the “Ward and Ghar” campaign launched
by Syriatel as a CRM campaign. The most notable
results were that collectivism influences the response
to cause-related marketing, skepticism mediates the
relationship between individualism and response, and
the degree of participation modifies the relationship
between collectivism and response, and in turn
mediates the relationship between individualism and
response.
The researchers recommended companies
wishing to implement cause-related marketing focus
on people who think with a collective mentality. Also,
to expand marketing campaigns related to different
and varied causes and establish programs to spread
and enhance awareness of the need for cooperation
and individualism by helping solve societal issues and
targeting customers with a unique mentality.
Keywords:
Cause
related
marketing,
individualism, collectivism, skepticism, response.

املقدمة:
ظهر مفهوم الت�سويق املرتبط بق�ضية( (�Cause Related Mar

 )ketingك�أحد املفاهيم �ضمن امل�س�ؤولية االجتماعية لل�رشكات �أو
الت�سويق االجتماعي ،و�أ�صبح �أحد �أكف�أ الأدوات الت�سويقية ح�سب
وجهة نظر الباحثني حيث يعرف ب�أنه :جميع عمليات التخطيط
والتنفيذ للأن�شطة التي تت�صف بتقدمي �إ�سهام من ال�رشكة لق�ضية ما
تهم املجتمع� ،إذ يجد فيها الزبون تباد ًال للقيمة بني ال�رشكة وبينهم،
حيث ي�شبع هذا التبادل رغبات ال�رشكة يف حتقيق الأرباح ،ورغبات
الزبائن �إن كان با�ستهالك املنتج �أو �إ�شباع احلاجات على امل�ستوى
االجتماعي ،ويعترب الزبون عملية �رشائه للمنتج تربع ًا حلل م�شكلة
ما يف املجتمع (.)Landreth, 2002
وحتول الت�سويق من �أداة ت�سويقية تدرج �ضمن املزيج
الرتويجي� ،إىل �أداة ا�سرتاتيجية ،مرتبطة ب�شكل وثيق با�سرتاتيجيات
ال�رشكة (.)Anuar & Mohamad, 2012
وقبل الت�سعينات من القرن املا�ضي ،قامت ال�رشكات
مببادرات اجتماعية ميكن اعتبارها �إجراءات ق�صرية املدى تهدف
�إىل حت�سني �صورة �أو �سمعة ال�رشكات �أمام جمهورها� ،إذ مل يكن
26

أثر الدوافع االجتماعية (العقلية اجلماعية والتفرد) في االستجابة حلملة التسويق املرتبط بقضية
دراسة ميدانية على زبائن شركة سيريتل  /تيليكوم

هناك �أي م�شاركة من �أ�صحاب امل�صلحة ،وفيما بعد -حتديداً بعد
الت�سعينات من القرن ذاته ،-تبنت ال�رشكات ب�شكل متزايد مبادرات
اجتماعية طويلة الأجل تهدف �إىل القيام ب�أعمال خريية ،فانخرط
�أ�صحاب امل�صلحة واملوظفون بن�شاط يف تقدمي امل�ساهمات العينية،
اخلربة امل�ؤ�س�سية ،الدعم التكنولوجي ،تقدمي اخلدمات ،والتربع
باملعدات املن�سقة لدعم الأعمال اخلريية التي تتبناها ال�رشكات
(.)Amawate& Deb, 2019
وب�سبب �أن التربع �ضمن الت�سويق املرتبط بق�ضية مرتبط
بعملية �رشاء ،ميكن �أن ينظر امل�ستهلك لهذا النوع من الأدوات
الت�سويقية على �أنه كذب ويقع حتت بند ال�شك ،حيث �أن ال�شك قد
يعيق جناح حملة الت�سويق املرتبط بق�ضي(ة(�Anuar& Omar& Mo
. )hamad, 2013
وميكن تعريف ال�شك لدى الزبائن بحمالت الت�سويق املرتبط
بق�ضية ب�أنه ذلك امليل لدى الزبائن نحو عدم ت�صديق �أو الت�شكيك يف
دوافع ال�رشكة للقيام بحمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية ،حيث ت�شكل
حالة ال�شك يف ادعاءات ال�رشكات املطبقة لهذه الأداة اال�سرتاتيجية
حالة عامة لدى الزبائن الذين يتعر�ضون ملثل هذه احلمالت� ،إال
�أنها تختلف ب�شكل ن�سبي بني �شخ�ص و�آخر� ،إذ �إن ال�شك لدى الزبون
املرافق حلمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على
ا�ستجابة الزبائن لها (.)Anuar Et al ,2012

أ  .محمد جميل أحمد اجلعفر
أ .د .سليمان سليم علي

األهمية العملية:
1 .1ميثل حماولة جادة لت�سليط ال�ضوء على فعالية حمالت
الت�سويق املرتبط بق�ضية ،والتي تطبقها ال�رشكات ال�سورية(�رشكة
�سرييتل خا�صة).
2 .2يعمل هذا البحث على معرفة دواعي ال�شك لدى الزبون،
وماهية الإجراءات التي من املمكن �أن تخفف من �آثار ال�شكوك
املحيطة باالدعاءات الت�سويقية ،مما ي�ساهم يف جناح احلملة
الت�سويقية.
ُ 3 .3ت َع ُد نتائج هذا البحث من الأهمية مبكان ،يف حماولة
التو�سع يف تطبيق اخلطط اال�سرتاتيجية للت�سويق املرتبط بق�ضية،
يف ال�سوق العربية عام ًة وال�سوق ال�سورية خا�صةً.
4 .4يقدم هذا البحث املعرفة املطلوبة لل�رشكات ومقدمي
اخلدمات ،والذين يرغبون يف تطبيق �أداة الت�سويق املرتبط بق�ضية
اال�سرتاتيجية من خالل تقدمي معلومات كافية عن �آلية ا�ستجابة
الزبون للحملة.
5 .5متثل هذه الدرا�سة دلي ًال من املمكن �أن ت�ستعني فيه
امل�صارف وم�ؤ�س�سات القطاع املايل و�رشكات االت�صاالت يف
�سورية ،يف �سبيل الرتويج ملنتجاتها ولر�سالتها عرب تطبيق الت�سويق
املرتبط بق�ضية.

أهداف البحث:

وبرزت �رشكة �سرييتل /تيليكوم يف �سوريا ك�أحد �أهم
يهدف هذا البحث ب�شكل رئي�س �إىل فهم �آلية اال�ستجابة حلمالت
ال�رشكات املطبقة للت�سويق املرتبط بق�ضية ،وذلك من خالل العديد
الت�سويق املرتبط بق�ضية� ،إ�ضاف ًة �إىل معرفة �أثر الدوافع االجتماعية
من امل�ساهمات اخلريية والفعاليات واحلمالت امل�ستمرة ،حيث
يف ال�شك ودرجة امل�شاركة ،وحماولة اقرتاح منوذج يقلل من ال�شك
انتهجت ال�رشكة نهج ًا م�س�ؤو ًال اجتماعي ًا يف عالقتها مع جمهورها لدى الزبون يف هذه احلمالت ،من خالل �إدخال املتغري املعدل
واملجتمع ،حيث -ومنذ ت�أ�سي�سها -د�أبت ال�رشكة على البحث عن (درجة امل�شاركة) .وبتلخي�ص ما �سبق حدد الباحثان �أهداف البحث
ق�ضايا جمتمعية ملحاولة حلها والت�سويق لنف�سها من خاللها ،كالتايل:
وتكر�س تطبيق ال�رشكة للت�سويق املرتبط بق�ضية �أكرث بعد اندالع
1 .1معرفة طبيعة الدوافع التي ت�ؤثر يف اال�ستجابة حلملة
الأحداث الدامية يف �سوريا منذ عام � ،2011إذ تبنت �سرييتل الت�سويق املرتبط بق�ضية ،ويتو�سط العالقة متغري ال�شك لدى الزبون،
وبكفاءة ق�ضية دعم ذوي �شهداء اجلي�ش العربي ال�سوري ،و�أطلقت ووجود درجة امل�شاركة كمتغري معدل ،ويتفرع عنه الأهداف التالية:
ال�رشكة عدداً من احلمالت واملبادرات يف �سبيل حتقيق هدفها من
 .أقيا�س �أثر التفرد يف اال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط
خالل تقدمي الدعم لهم ،حيث �سريكز الباحثان على مبادرة «ورد
بق�ضية.
وغار» الت“يعود ري” منتجاتها لذوي �شهداء اجلي�ش العربي
.بقيا�س �أثر العقلية اجلماعية يف اال�ستجابة حلملة الت�سويق
ال�سوري.
املرتبط بق�ضية.
أهمية البحث:
.تقيا�س �أثر ال�شك كمتغري و�سيط بني الدوافع االجتماعية
تتجلى �أهمية هذا البحث يف جانبني اجلانب الأول هو  واال�ستجابة للحملة.
الأهمية العلمية والذي يتمثل بـ:
.ثقيا�س �أثر درجة امل�شاركة لدى الزبون كمتغري معدل يف
1 .1يربط هذا البحث ا�ستجابة الزبون حلمالت الت�سويق العالقة بني الدوافع االجتماعية واال�ستجابة للحملة.
املرتبط بق�ضية ،ويبني دور ال�شك -يف االدعاءات الت�سويقية التي حدود البحث:
تت�ضمنها هكذا حمالت -يف العالقة بني اال�ستجابة وحمالت
تنق�سم حدود البحث �إىل ق�سمني احلدود املو�ضوعية واحلدود
الت�سويق املرتبط بق�ضية.
2 .2يعد البحث �إ�ضافة هامة للمكتبة ال�سورية والعربية ،حيث الزمانية:
يزودها مبعلومات هامة من املمكن �أن تكون قدمت لأول مرة يف احلدود املوضوعية:
الأبحاث العربية.
در�س الباحثان متغري الدوافع االجتماعية من خالل متغريين
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فرعيني فقط هما العقلية اجلماعية والتفرد.
احلدود الزمانية:
امتدت الدرا�سة ب�شكل كلي من ني�سان � 2020إىل ت�رشين
الثاين من العام نف�سه ،و�أقيمت الدرا�سة امليدانية يف �شهر �أيار من
العام نف�سه.
مشكلة البحث:
�إن املحدد الرئي�س لنجاح �أي حملة ت�سويقية -على اختالف
نوعها -هو ا�ستجابة اجلمهور امل�ستهدف ،وتتحدد فاعلية هذه
احلملة ونتيجتها ،من خالل عن�رص اال�ستجابة الذي يكون يف حال
كانت احلملة من النوع التقليدي متمث ًال بال�رشاء �أو النية لل�رشاء،
ويف حالة احلمالت االجتماعية �أو حمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية،
تكون اال�ستجابة من خالل امل�شاركة ب�شكل �إيجابي يف احلملة،
ويختلف �أ�سلوب امل�شاركة يف احلملة بح�سب نوعها ،وغالب ًا تكون
من خالل �رشاء املنتج املرتبط بق�ضية.
وكحال �أي حملة ت�سويق مرتبط بق�ضية تتولد حالة من ال�شك
لدى الزبون ( ،)Amawate Et al, 2019ب�أن ال تكون �أهداف احلملة
كما تعلن عنه ال�رشكة� ،أو �أن ال تفي ال�رشكة بادعاءاتها اخلا�صة
بتقدمي املبالغ املتربع لها لدعم الق�ضية حيث ت�شري الدرا�سات
ال�سابقة �إىل �أن ال�شك لدى الزبون يلعب دوراً حا�سم ًا يف الت�أثري
على ا�ستجابة الزبائن للحملة (Vrontis & Leonidou &Thrassou
.), 2018
وتتمثل امل�شكلة البحثية يف الت�سا�ؤل  الرئي�س التايل:
هل ت�ؤثر الدوافع االجتماعية لدى زبون �رشكة �سرييتل يف
اال�ستجابة حلملة (ورد وغار) للت�سويق املرتبط بق�ضية ؟ ويتفرع
عنه الأ�سئلة الفرعية التالية:
1 .1هل هناك �أثر للتفرد لدى الزبون يف ال�شك جتاه حمالت
الت�سويق املرتبط بق�ضية؟
2 .2هل يوجد �أثر للعقلية اجلماعية لدى الزبون يف ال�شك جتاه
حمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية؟
3 .3هل ميكن اعتبار درجة م�شاركة الزبون يف حملة الت�سويق
املرتبط بق�ضية ،متغرياً معد ًال للعالقة بني الدوافع االجتماعية(التفرد
والعقلية اجلماعية) واال�ستجابة للحملة؟
4 .4هل ميكن اعتبار ال�شك متغرياً و�سيط ًا يف العالقة بني
الدوافع االجتماعية واال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية.
فرضيات البحث:
وبناء على الدرا�سة النظرية
انطالق ًا من الدرا�سات ال�سابقة،
ً
للباحث ،وا�ستنباط ًا من م�شكلة و�أهداف البحث يفرت�ض الباحثان
الفر�ضية الرئي�سة التالية:
ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية للدوافع االجتماعية على
اال�ستجابة حلمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية.
ويتفرع عنها الفر�ضيات الفرعية التالية:
 ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية للتفرد يف اال�ستجابة
حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية.

 ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية للعقلية اجلماعية يف
اال�ستجابة.
 ال يتو�سط ال�شك العالقة بني التفرد واال�ستجابة.
 يعدل متغري درجة امل�شاركة العالقة بني العقلية اجلماعية
واال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية
 يتو�سط متغري درجة امل�شاركة العالقة بني التفرد
واال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية.
منهجية البحث:
اعتمد الباحثان منهج ًا و�صفياً ،وا�ستخدما �أ�سلوب ًا حتليلي ًا يف
معاجلتهما للجانب النظري للدرا�سة من خالل العودة �إىل عدد من
الدوريات الأجنبية املحكمة املتخ�ص�صة.
ولقد مت درا�سة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،ومعاجلة الإطار
املفاهيمي اخلا�ص به ،بالإ�ضافة �إىل الدوافع االجتماعية
وماهيتها(املتغريات امل�ستقلة) وانتقل الباحثان �إىل حتديد املتغري
الو�سيط يف هذه الدرا�سة (ال�شك) ،ثم اقرتح الباحثان �إ�ضافة
متغري(درجة م�شاركة الزبون يف احلملة) كمتغري معدل للعالقة بني
الدوافع االجتماعية واال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية،
وذلك من خالل الأدبيات التي تناولت هذه املوا�ضيع .ومت ا�ستق�صاء
�آراء عينة البحث من خالل ا�ستبانة �صممت لهذا الغر�ض ،ومت توزيعها
�إلكرتونياً ،من خالل خدمة ( )Google Surveysعلى زبائن �رشكة
�سرييتل الذين تعر�ضوا حلملة «ورد وغار» والتي �أطلقها �سرييتل
لدعم ذوي �شهداء اجلي�ش العربي ال�سوري ،حيث مت من خاللها قيا�س
عنا�رص الدرا�سة والعالقة بينها ،وذلك من خالل ا�ستبانة اعتمدها
الباحثان واملقدمة من قبل:
التفرد +العقلية اجلماعية +ال�شك +اال�ستجابة
حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية
درجة امل�شاركة

()Amawate Et al, 2019
()Vrontis Et al, 2018

 1 .1جمتمع وعينة البحث:
تكون جمتمع البحث من زبائن �رشكة �سريتيل يف املحافظات
ال�سورية ،ونظرا ل�صعوبة توفر �إطار ملعاينة هذا النوع من املجتمعات
كونه جمتمع مفتوح ،ف�إنه يكفي ا�ستخدام عينة من  384مفردة
لدرا�سة هذا املجتمع وذلك كما �أ�شار ()Sekaran, Bougie, 2016
و( ،)Sarmah, Choudhury, Hazarika, 2013ومبا �أن املق�صود من
البحث معرفة �أثر الدوافع االجتماعية لال�ستجابة حلملة الت�سويق
املرتبط بق�ضية ،فقد مت اختيار عينة ق�صدية من املحافظات الأربعة
التي اقيمت فيها حملة ورد وغار (دم�شق ،حلب ،الالذقية ،طرطو�س)
خالل �شهر �أيار من عام  2020م ،وب�سبب ظروف انت�شار فريو�س
كورونا امل�ستجد ( )COVID-19قام الباحث بتوزيع  411ا�ستبانة
�إلكرتونية عن طريق مناذج غوغل ( )Google Surveysمت ا�سرتداد
 400ا�ستبانة منها مبعدل ا�ستجابة .% 97.3
2 .2الأ�ساليب الإح�صائية:
مت ا�ستخدام الربنامج الإح�صائي ()PASW Statistics 18
وبرنامج ( )SPSS AMOS 24بهدف اختبار الفر�ضيات واختبار
إح�صائية امل�ستخدمة يف حتقيق
منوذج البحث ،ومتثلت الأ�ساليب ال
ّ
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أثر الدوافع االجتماعية (العقلية اجلماعية والتفرد) في االستجابة حلملة التسويق املرتبط بقضية
دراسة ميدانية على زبائن شركة سيريتل  /تيليكوم

�أهداف البحث واختبار الفر�ضيات مبا يلي:
1 .1اختبار �ألفا-كرونباخ لقيا�س درجة ات�ساق فقرات الأداة.
الو�صفية (الو�سط احل�سابي ،واالنحراف
2 .2الإح�صاءات
ّ
املعياري) ملتغريات البحث.
3 .3اختبار االنحدار للم�سار من خالل برنامج (SPSS AMOS
.)24
4 .4اختبار  RMSEAالختبار مدى ثبات منوذج البحث ،وهو
اخت�صار لـ (� ،Root Mean Square Error of (Approximationأي
اجلذر الرتبيعي ملتو�سط مربع خط�أ االقرتاب.
 3ـ �أ�ساليب جمع البيانات:
اعتمد الباحثان على نوعني من م�صادر البيانات:
 1/ 2/ 6ـ امل�صادر الثانوية :يق�صد بها البيانات واملعلومات
الواردة يف الكتب والدوريات العلمية والر�سائل العلمية العربية
والأجنبية املرتبطة مبتغريات البحث.
 2/ 2/ 6ـ امل�صادر الأولية :يق�صد بها البيانات املتعلقة
بالدرا�سة امليدانية ،والتي مت جمعها من خالل ت�صميم �أداة خا�صة،
ومت ا�ستخدام مقيا�س ليكرت اخلما�سي الذي يقي�س درجة املوافقة
حيث مت تعديل املقيا�س وفق الآتي:
درجة املوافقة موافق ب�شدة موافق حمايد غري موافق غري موافق ب�شدة
الدرجات

5

4

3

2

1

الدراسات السابقة:
1 .1درا�سة (:)Thomas& Kureshi,2020
تهدف هذه الدرا�سة �إىل معرفة العالقة بني وعي الزبون
وال�شك جتاه حملة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،ولتحقيق هذا الهدف
قام الباحثان ب�إجراء الدرا�سة من خالل توزيع  538ا�ستبانة،
كانت منها  500ا�ستبانة �صاحلة للتحليل الإح�صائي ،وذلك على
جمموعة من الزبائن من خم�س مدن هندية ،يف والية واحدة يف
اجلزء الغربي من الهند ،وتكونت اال�ستبانة من ثالثة �أ�سئلة �إحداها
ت�شري �إىل الت�سويق املرتبط بق�ضية ،ويف الق�سم الثاين اختربت الأ�سئلة
الوعي دون م�ساعدة تلتها �أ�سئلة تعر�ض ثالث �إعالنات بهدف
فح�ص الوعي امل�ساعد.
ا�ستنتجت هذه الدرا�سة ب�أنه يوجد عالقة طردية بني الوعي
املوجود لدى الزبائن ،وال�شك املتولد جتاه حملة الت�سويق املرتبط
بق�ضية ،بالإ�ضافة �إىل وجود فروق �إح�صائية ذات داللة معنوية
بني الزبائن الأ�صغر عمراً والإناث ،حيث كانوا �أقل مي ًال �إىل امتالك
ال�شكوك جتاه احلمالت.
2 .2درا�سة (:)Amawate Et al , 2019
تهدف هذه الدرا�سة �إىل فهم ومعرفة الدوافع والأ�سباب التي
ت�ؤدي بالزبون �إىل ال�شك يف حملة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،حيث
افرت�ض الباحثان ب�أن الدوافع والأ�سباب ت�ؤثر يف ال�شك باعتباره
متغرياً و�سيطاً ،واعترب الباحثان اجتاهات امل�ستهلكني نحو العالمة
التجارية واجلن�س متغريات معدلة للعالقة بني ال�شك واال�ستجابة
حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية.
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ومن خالل ا�ستبانة ا�ستق�صى فيها الباحثان �آراء عينة مكونة
من  520م�ستق�صى منه ،ا�ستطاع الباحثان ا�ستنتاج �أن االجتاه نحو
العالمة التجارية واجلن�س يعدالن العالقة بني ال�شك واال�ستجابة
حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،وب�أن الدوافع االجتماعية ت�ؤثر
ب�شكل كبري يف ال�شك لدى الزبون ،وب�أن ال�شك لدى الزبون يتو�سط
العالقة بني الدوافع االجتماعية واال�ستجابة للحملة.
3 .3درا�سة (:)Vrontis& Leonidou& Thrassou, 2018
�إن الغر�ض من هذه الورقة هو بناء �إطار مفاهيمي لأثر درجة
م�شاركة الزبائن على اال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية
( ، )CRMبهدف توفري �أ�سا�س علمي متني لتطوير وحتفيز البحث
امل�ستقبلي حول التقاطع الكبري بني هذين املو�ضوعني.
متكن الباحثان من بناء �إطار مفاهيمي نظري يربط بني
الت�سويق املرتبط بق�ضية ،وال�شك لدى الزبون كمتغري و�سيط ،ودرجة
م�شاركة الزبون من خالل �إتاحة اختيار نوع الق�ضية وطريقة التربع
بالإ�ضافة ملالءمتها.
4 .4درا�سة (�أحالم:)2019،
هدفت هذه الدرا�سة �إىل �إ�ضافة معرفية ملو�ضوعات امل�س�ؤولية
االجتماعية والتنمية امل�ستدامة كونها تعالج عن�رص الت�سويق املرتبط
بق�ضية ،وت�أ�صيل املفاهيم الأ�سا�سية للت�سويق املرتبط بق�ضية
وتوعية امل�ؤ�س�سات املعا�رصة والباحثني املهتمني بهذا املو�ضوع،
ويف اجلانب العملي فقد هدفت لتحديد العالقة بني الت�سويق املرتبط
بق�ضية من خالل عوامله (العوامل املتعلقة بالق�ضية واملتعلقة
بالتربع) ،وكل من �صورة امل�ؤ�س�سة كمتغري تابع ،وحالة ال�شك عند
امل�ستهلك كمتغري و�سيط.
ويف �سبيل ذلك قامت الباحثة ب�إجراء الدرا�سة من خالل
ا�ستبانتني الأوىل ا�ستق�صائية لعينة من زبائن م�ؤ�س�سة �أوريدو
باجلزائر العا�صمة ،حيث ا�ستخدمت الباحثة العينة املي�رسة ووزعت
 200ا�ستبيان وكانت منها � 160صاحلة للتحليل الإح�صائي،
وكانت قد وزعت اال�ستبانة الثانية على عينة �أخرى من زبائن
م�ؤ�س�سة �أوريدو يف العا�صمة اجلزائر ،حيث مت اختيار عينة ع�شوائية
قدرها  270فرداً موزعني ب�صفة ع�شوائية على خمتلف نقاط البيع
التابعة للم�ؤ�س�سة ،وحللت منها � 212صاحلة للتحليل الإح�صائي.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك �أثراً �إيجابي ًا للت�سويق املرتبط
بق�ضية على �صورة امل�ؤ�س�سة من وجهة نظر الزبائن ،حيث �إن
تطبيق مفهوم الت�سويق املرتبط بق�ضية يخف�ض من حالة ال�شك عند
امل�ستهلك ،وبالتايل يح�سن من �صورة امل�ؤ�س�سة ،كما �أظهرت الدرا�سة
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات الذكور والإناث
نحو الت�سويق املرتبط بق�ضية.
5 .5درا�سة (:)Patel &Gadhavi& Shukla, 2016
متحورت هذه الدرا�سة حول معرفة كفاءة وفعالية الت�سويق
املرتبط بق�ضية يف �سلوك امل�ستهلك ونية ال�رشاء ،ومعرفة فيما �إذا
كان هناك عالقة بني اال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية
ونية ال�رشاء مروراً بال�شك لدى الزبون ،ودرجة امل�شاركة كمتغريين
معدلني ،وبا�ستخدام املنهج التجريبي مت تطوير ا�ستبانتني وذلك
للمجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة ،حيث قام الباحثان
بتوزيع هاتني اال�ستبانتني على عينة مي�رسة تكونت من 424
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م�ستق�صى منه .
خل�صت هذه الدرا�سة �إىل نتيجة مفادها �أن الت�سويق املرتبط
بق�ضية يح�سن �سلوك الزبائن فيما يخ�ص العالمة التجارية
بالإ�ضافة �إىل حت�سني نية ال�رشاء لديهم ،وا�ستخل�صت الدرا�سة �أي�ض ًا
�إىل �أن �إ�رشاك الزبون يف احلملة ب�شكل �أكرب يح�سن من ا�ستجابته
لها ،ولكن ال�شك ال ي�ؤثر على ا�ستجابة الزبون للحملة.
6 .6درا�سة (:)Saberi& Karsalari ,2014
متحور الغر�ض من هذه الدرا�سة على ا�ستك�شاف نوع العالقة
بني حمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية ،والأبعاد الإدراكية للعالمة
التجارية وال�سمات الثقافية ،ك�سوابق حمتملة لنية �رشاء امل�ستهلك
يف �إيران ،و�سلك الباحث الأ�سلوب التجريبي من خالل امل�سح
الكمي على جمموعة من الطالب يف مراكز �رشاء خمتلفة يف مدينة
�أ�صفهان ،وقام الباحثان بتوزيع اال�ستبيان على  384طالباً ،ومن
خالل منذجة املعادالت الهيكلية قام الباحثان باختبار الفر�ضيات.
ا�ستنتجت الدرا�سة ب�أن نية ال�رشاء اخلا�صة بامل�ستهلك تت�أثر
بحمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية ،ولوحظ �أي�ض ًا ب�أن �إدراك العالمة
التجارية والقيم الثقافية تتو�سط ب�شكل جزئي العالقة بني الت�سويق
املرتبط بق�ضية ونية ال�رشاء.
الفرق بني الدرا�سات ال�سابقة والدرا�سة احلالية:
تختلف الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف العديد من

النقاط �أهمها� ،أن الباحثني يدر�سان الدوافع وراء اال�ستجابة حلملة
بناء على درا�سة (Amawate Et al
الت�سويق املرتبط بق�ضية ،وذلك ً
 ، ), 2019خمتلف ًا عنها يف عدة نقاط ،حيث يدر�س الباحثان فقط
الدوافع التي ت�ؤدي بالزبون لال�ستجابة للحملة بغ�ض النظر عن
الدوافع التي �أدت بال�رشكة للقيام باحلملة ،والنقطة الثانية هي عدم
اعتبار متغري اجلن�س متغرياً معد ًال للعالقة ،والنظر �إليه باعتباره
متغري دميوغرايف فقط يف الدرا�سة ،وتختلف الدرا�سة احلالية �أي�ض ًا
عن درا�سة ( ،)Patel& Gadhavi& Shukla, 2016يف املتغري التابع
حيث اعترب الباحثان يف الدرا�سة احلالية �أن اال�ستجابة هي املتغري
التابع بد ًال عن نية ال�رشاء.
ويرى الباحثان �أن االختالف الرئي�س والأهم من بني
االختالفات ،هو �إدخال الباحثني للمتغري املعدل (درجة امل�شاركة
من خالل االختيار) ،والذي يفرت�ض الباحثان �أنه يعدل العالقة بني
العقلية الفردية ،العقلية اجلماعية لدى الزبون واال�ستجابة حلملة
الت�سويق املرتبط بق�ضية.
وبناء على الدرا�سات ال�سابقة ا�ستطاع الباحث اقرتاح منوذج
ً
�أويل للبحث ،وذلك تو�ضيح ًا للآثار التي من املفرت�ض �أن يطبقها
كل من املتغريين امل�ستقلني اخلا�صني بالدوافع االجتماعية على
متغريات الدرا�سة� ،إ�ضاف ًة �إىل نوعية العالقة بني املتغريات امل�ستقلة
واملتغري التابع مروراً باملتغريين الو�سيطني املقرتحني:

الشكل ( )1منوذج البحث األولي

المصدر :الباحث باالعتماد على األدبيات النظرية للبحث

اإلطار النظري للبحث:
.1

1الت�سويق املرتبط بق�ضية

Cause Related Marketing

CRM

وهو �أداة ت�سويقية حديثة حيث كانت بدايتها انطالق ًا من
امل�س�ؤولية االجتماعية لل�رشكات ،ويعرف ب�أنه عملية �صياغة
وتنفيذ الأن�شطة الت�سويقية التي تتميز بامل�ساهمة اخلا�صة والتي
ترقى �إىل جهد غري ربحي معني ي�ؤدي بدوره �إىل م�شاركة العمالء
يف التبادالت والتي بدورها توفر الإيرادات ( ،)Bae ,2018وميكن
�أن يعرف ب�أنه جميع عمليات التخطيط والتنفيذ للأن�شطة التي
تت�صف بتقدمي �إ�سهام من ال�رشكة لق�ضية ما تهم املجتمع ،حيث يجد

فيها امل�ستهلكون تباد ًال للقيمة بني ال�رشكة وبينهم حيث ي�شبع هذا
التبادل رغبات ال�رشكة يف حتقيق الأرباح ،ورغبات امل�ستهلكني �إن
كان با�ستهالك املنتج �أو �إ�شباع احلاجات على امل�ستوى االجتماعي،
حيث يعترب امل�ستهلك عملية �رشائه للمنتج تربع ًا حلل م�شكلة ما يف
املجتمع (.)Thomas& Kureshi, 2020
و�أ�شار (العطية� )2015 ،إىل تنامي امليل لدى املجتمعات
العربية يف الفرتة الأخرية للت�أثر بربامج امل�س�ؤولية االجتماعية
ب�شكل عام ،وخا�صة تلك التي تطلق من قِبل ال�رشكات الربحية،
وذلك يعود بالطبع �إىل االهتمامات املتزايدة بالبيئة واحلفاظ على
مواردها لدى املجتمع ،حيث �أ�صبح م�صطلح امل�س�ؤولية االجتماعية
من �أهم املفاهيم املتداولة يف عامل املال والأعمال يف املنطقة
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أثر الدوافع االجتماعية (العقلية اجلماعية والتفرد) في االستجابة حلملة التسويق املرتبط بقضية
دراسة ميدانية على زبائن شركة سيريتل  /تيليكوم

العربية ،و�أكد الباحث على وجود �أثر �إيجابي للم�س�ؤولية االجتماعية
اخلا�صة ب�رشكات الهواتف النقالة ،على زبائنها� ،إ�ضافة �إىل �أثرها
الإيجابي على املجتمع والبيئة.
وكحال -ميكن اعتبارها عامة -فيما يخ�ص الأعمال اخلريية
املرتبطة بال�رشكات ،ف�إن الزبون ي�شعر بنوع من الت�ضليل وحماولة
اخلداع من قبل ال�رشكات ،بهدف دفع الزبون نحو التربع بالق�ضية
مع عدم تخ�صي�ص هذه التربعات لهذه الق�ضايا �أو االحتفاظ بجزء
منها لنف�سها ،مما يجعل الزبون ي�شعر بحالة من ال�شك ،ويجعل احلملة
عر�ض ًة للف�شل �أو النجاح اجلزئي ،وبالتايل عدم حتقيق �أهدافها.
2 .2ال�شك لدى الزبون :Customer Skepticism
ويعرف ال�شك لدى الزبون جتاه االدعاءات املرتبطة بق�ضية،
ب�أنه ذلك االجتاه العام لعدم ت�صديق االدعاءات الإعالمية للإعالن،
ووفق ًا لهذا التعريف يتم التعامل مع ال�شك لدى الزبون على �أنه �سمة
�شخ�صية ،وحالة عدم ت�صديق م�ستمرة ،بينما �أكدت بع�ض الدرا�سات
على �أنه حالة م�ؤقتة من ال�شك ،وهي حالة لدى الزبون ناجتة عن
عوامل ظرفية (.)Thomas Et al, 2020
وحالة ال�شك لدى الزبون جتعله يت�ساءل ب�شكل دائم بحقيقة
ادعاءات ال�رشكة ،وذلك يحدث خا�صة يف الدول التي ال يطبق فيها
الت�سويق املرتبط بق�ضية ب�شكل وا�سع ،مما يجعل االجتاه نحوه
�أقل �إيجابية ،ومن املمكن �أن يكون ال�سبب ارتباط عملية التربع
للق�ضية بعملية �رشاء الزبون للمنتج ،و�أكد الباحثان �أنه يف حال
ارتفاع معدل ال�شك لدى الزبائن ،يجعل من املتوقع ب�شكل كبري
رف�ض احلملة ب�شكل نهائي من قبلهم ( ،)Anuar Et al, 2012و�أ�شار
(� )Thomas Et al, 2020إىل زيادة �أعداد امل�ستهلكني املت�شككني يف
الفرتة الأخرية ،والذين ال يثقون يف خطط و�إجراءات رجال الت�سويق.
و�أكدت درا�سة ( )Shazly, 2019ب�أن عامل ال�شك حا�سم يف
جناح حملة الت�سويق املرتبط بق�ضية� ،إال �أن دوره يف العالقة بني
احلملة واال�ستجابة لها ،ميكن �أن ينخف�ض يف حال كانت درجة
م�شاركة الزبون يف احلملة عالية �أي تتطلب منه امل�شاركة جهداً
�أكرب �أي �أن درجة امل�شاركة تعترب متغرياً معد ًال يف العالقة بني ال�شك
كمتغري و�سيط ،وبني اال�ستجابة للحملة.
و�أ�شار ( )Molinillo& Melé& Noronha, 2020ب�أن امل�صداقية
تلعب دوراً كبرياً يف تخفي�ض حدة ال�شك ،مما ينعك�س ب�شكل �إيجابي
على ا�ستجابة الزبون للحملة ،حيث اعترب ب�أن القنوات االت�صالية
التي حتددها ال�رشكة ت�ؤثر يف امل�صداقية� ،إذ �أن قنوات االت�صال
الأقل م�صداقية بالن�سبة للزبائن ،هي مواقع التوا�صل االجتماعي �أو
مواقع الإنرتنت.
و�أكد ( )Patel Et Al, 2016ب�أن انت�شار ا�ستخدام الت�سويق
املرتبط بق�ضية ك�أداة ا�سرتاتيجية على نطاق وا�سع� ،أدى �إىل تزايد
معدالت ال�شك حيث �أ�صبح امل�ستهلكون يرف�ضون االدعاءات التي
تنطلق �ضمن هذه احلمالت ،مما ي�ؤدي �إىل تربعهم ب�شكل �أقل من
خالل الت�أثري على م�شرتياتهم ،وبحثت بع�ض الدرا�سات يف الأ�سباب
الكامنة وراء ال�شك لدى الزبون ،ووجدت ب�أن م�ستوى ال�شك يرتفع
عندما ي�صعب التحقق من ادعاءات احلملة� ،أو عدم املالءمة
بني الق�ضية وال�رشكة� ،أو عندما يكون الت�سويق املرتبط بق�ضية
مفهوم ًا جديداً يف بيئة وثقافة البلد ،وا�ستنتجت �أي�ض ًا ب�أن العقلية
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اجلماعية ت�ؤثر �سلب ًا يف ال�شك لدى الزبون ،بعك�س العقلية الفردية �أو
التفرد(.)Brønn & Vrioni, 2001
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن الباحثني ي�ؤكدان على �أن ال�شك يف
االدعاءات اخلا�صة بحمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية ،ممكن �أن
يكون له تداعيات �أكرب من ف�شل احلملة وت�أثر املبيعات على املدى
الق�صري ،بل من املمكن �أن ي�رض ب�صورة ال�رشكة و�سمعتها ،وذلك
يف حال تولد �شكوك لدى الزبون ب�أن ال�رشكة تطلق ادعاءات كاذبة
بهدف غ�سل �صورتها الذهنية� ،أو حت�صيل �أموال من خالل التالعب
بعواطف اجلمهور ،مما ي�ؤدي بر�أي الباحثني �إىل �أ�رضار ج�سيمة
من املمكن �أن ت�ؤثر يف احل�صة ال�سوقية اخلا�صة بال�رشكة ،وت�رضر
�صورتها على املدى البعيد.
وك�أي حالة �أو اجتاه لدى الزبون نحو �رشكة �أو منتج �أو
ادعاء يخ�صها ،ف�إنه يخ�ضع للعديد من العوامل والدوافع والتي
تعترب الأر�ضية التي يبني عليها الزبون موقفه �أو اجتاهه.
و�أ�شار عدد من الباحثني ،ب�أن هناك نوعني من العوامل
التي ت�ؤثر يف عامل ال�شك يف حملة الت�سويق املرتبط بق�ضية
وهي(:)Amawate Et al, 2019
 .أالتفرد �أو الفردية :Individualism Mindset
حيث يدل هذا امل�صطلح على وجود ثقافة لدى الفرد ت�ضعه يف
موقع �أ�سمى من نظرائه يف املجتمع ،حيث ينظر �إىل نف�سه ب�أنه فريد
ومميز ،ومييل هذا النوع من الأ�شخا�ص �إىل الت�شكيك ب�شكل كبري يف
حمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية ،وعدم رغبته يف م�ساعدة الآخرين.
ويرى الباحثان �أنه من املمكن اعتبار هذه العقلية منط ًا
اجتماعي ًا حيث يعترب �أفراد هذه العقلية م�ستقلني عن اجلماعات،
ومن املمكن �أن تتواجد هذه العقلية ب�شكل �أكرب يف املجتمعات التي
تت�صف بالرفاهية.
.بالعقلية اجلماعية : Collectivism Mindset
ت�شري العقلية اجلماعية �إىل درجة الثقافة اجلماعية التي
ت�ؤدي �إىل التما�سك واالندماج بني الأفراد يف املجتمع ،حيث متيل
هذه اجلماعات لعدم وجود تفرد �أو فردية �أو ثقافات الفردية يف
�صفوفها� ،إذ مييل الأ�شخا�ص الذين يفكرون بعقلية جماعية �إىل
اتباع معايري املجموعة التي ينتمون �إليها ،حيث يعتقد ه�ؤالء
الأ�شخا�ص ب�أنهم ي�شاركون ب�شكل �إيجابي يف م�ساعدة الآخرين.
ويرى الباحثان ب�أن هذه املجموعات غالب ًا ما متيل نحو
اال�ستجابة للحمالت االجتماعية ب�شكل عام ،وذلك انطالق ًا من
�إميانهم بامل�س�ؤولية االجتماعية التي تقع على عاتقهم مل�ساعدة
الآخرين.
 .3درجة م�شاركة الزبون �Degree of Cause’ Participa
:tion for Customers
حيث عرفها كل من (� )Folse, Grau, 2007إىل �أنها �أي مقدار
من الوقت �أو اجلهد والذي من املمكن �أن يبذلهما الزبون ،وذلك من
خالل عملية ال�رشاء �أو دعم احلملة التي تقوم بها ال�رشكة بهدف حل
ق�ضية ما.
وميكن اعتبار درجة م�شاركة الزبون يف حمالت الت�سويق
املرتبط بق�ضية من �أحد �أهم م�سببات جناح هذه احلملة ،حيث
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ميكن القول عن درجة م�شاركة الزبون ب�أنها درجة الأهمية املدركة
املوجودة لدى الزبون ،لق�ضية ما ،والتي ميكن ترجمتها بعدد من
الأفعال نحو ق�ضية �أو حالة معينة (.)Aliperti& Rizzi& Frey, 2018
و�أكد ( )Patel et al, 2016ب�أن درجة م�شاركة �أو انخراط
الزبون يف حملة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،تزيد من املالءمة
ال�شخ�صية مما يزيد املعلومات احلقيقية عن احلملة ،الأمر الذي
يجعل موقف الزبون و�سلوكه جتاه احلملة �إيجابياً ،مما ي�ؤثر ب�شكل
�إيجابي على نية ال�رشاء.
و�أ�شار ( )Vrontis Et al, 2018ب�أن زيادة م�شاركة الزبون
وانخراطه يف احلملة من خالل منحه عن�رص االختيار ،ي�ساهم ب�شكل
�إيجابي يف تخفي�ض م�ستوى ال�شك ،بالإ�ضافة �إىل زيادة ا�ستجابة
الزبون للحملة.
ويرى الباحثان ب�أن درجة امل�شاركة عن�رص حا�سم يف تقبل
الزبون وا�ستجابته حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،كي ال يقع
الزبون يف حالة من ال�شك ت�ؤثر على تقبله للحملة مما ي�ؤثر على نية
ال�رشاء وبالتايل ف�شل احلملة.
نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفروض:
الدرا�سة العملية:
اختبار الثبات وال�صدق:
قام الباحثان بالتحقق من �صدق املقيا�س امل�ستخدم من
خالل معامل ال�صدق ،والذي ي�ساوي اجلذر الرتبيعي ملعامل �ألفا
كرونباخ ،وبالتطبيق على البيانات التي مت احل�صول عليها ،وجد
الباحثان �أن معامل ال�صدق جلميع عبارات اال�ستبانة هو ()%92.6
وهو يزيد عن  % 70مما يدل على �صدق الأداة.
�أما بالن�سبة لثبات املقيا�س فقد حتقق الباحثان من ثبات �أداة
املقيا�س من خالل ا�ستخدام معامل �ألفا كرونباخ ،وتعترب الن�سبة
املقبولة يف الدرا�سات الت�سويقية ( )% 70وحيث يالحظ �أن قيمة
معامل �ألفا كرونباخ ملتغريات البحث جمتمعة هو ()% 85.76
وبناء على ذلك
وتعترب هذه القيمة جيدة جداً لأنها �أكرب من ()% 70
ً
ميكن القول ب�أن املقايي�س امل�ستخدمة يف البحث تت�صف بالثبات
الداخلي ،وهذا يدل على وجود ترابط وات�ساق عالٍ بني عبارات
اال�ستبيان ،واجلدول التايل يبني قيمة معامل �ألفا كروبناخ ومعامل
ال�صدق لكل متغري.
جدول رقم()1

املتغري

)tics

معامل الثبات(الفا كرونباخ)

معامل ال�صدق

التفرد

% 80.3

% 89.6

العقلية اجلماعية

% 93.1

% 96.4

درجة امل�شاركة

% 78.5

% 88.6

ال�شك لدى الزبون

% 81.0

% 90.0

اال�ستجابة

% 95.9

% 97.9

املتو�سط

% 85.76

% 92.6

المصدر من اعداد الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج(  (Statis� SPSS

حتليل الق�سم الأول من اال�ستبيان:
● ●اجلن�س :يبني اجلدول رقم ( )2توزيع عينة الدرا�سة وفق ًا
للجن�س.
جدول ()2
توزيع عينة الدراسة وفق الجنس

اجلن�س

عدد
التكرارات

الوزن
الن�سبي()%

ذكر

255

63.7

انثى

145

36.3

املجموع

400

% 100

المصدر :الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج ()SPSS Statistics

يالحظ من اجلدول ال�سابق ب�أن ن�سبة الذكور �إىل الإناث �أكرب
حيث بلغت (.)% 63.7
حتليل الق�سم الثاين من اال�ستبانة:
اختبار الفرضيات:
1 .1اختبار الفر�ضية الأوىل:
ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية للدوافع االجتماعية يف
اال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية.
ويتفرع عنها الفر�ضيتني الفرعيتني التاليتني:
● ●الفر�ضية الفرعية الأوىل :ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية
للتفرد يف اال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية.
● ●الفر�ضية الفرعية الثانية :ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية
للعقلية اجلماعية يف اال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية.
ومت اختبار الفر�ضيتني الفرعيتني با�ستخدام خمرجات
برنامج ( )AMOS 24حيث كانت النتائج على ال�شكل التايل:
الجدول ()3
معامالت االنحدار للمسار

P

C.R.

S.E.

Estimate

.113

1.587

.047

.075

التفرد

<---

اال�ستجابة

***

11.132

.042

.473

العقلية
اجلماعية

<---

اال�ستجابة

المصدر :الباحثان باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي على برنامج
()SPSS AMOS

اختبار الفر�ضية الفرعية الأوىل:
يتبني من اجلدول رقم( )3ب�أن قيمة  P-valueبالن�سبة ملتغري
التفرد ت�ساوي  .113وهي تدل على عدم وجود �أثر معنوي بني
التفرد واال�ستجابة بانحدار وقدره  .075وهو قيمة �صغرية جداً،
مما يذهب بالباحثني �إىل قبول فر�ضية العدم بالن�سبة لل�شق الأول
من الفر�ضية الأوىل �أي:
ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية للتفرد يف اال�ستجابة حلملة
الت�سويق املرتبط بق�ضية.
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ويدعم هذه النتيجة م�صفوفة الت�أثريات الكلية غري املقدرة،
والتي يدرجها الباحثان يف اجلدول رقم( )4وهي على ال�شكل التايل:
الجدول()4
التأثيرات الكلية غير المقدرة للمتغيرات مجتمعة

درجة امل�شاركة

ال�شك

التفرد

العقلية
اجلماعية

.000

.000

.-310

.151

ال�شك

.000

.000

.146

.381

درجة
امل�شاركة

.406

.397

.011

.688

اال�ستجابة

المصدر :الباحثان باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي على برنامج
()SPSS AMOS

ونالحظ من اجلدول ب�أن الت�أثري الكلي للتفرد يف اال�ستجابة
�ضعيف جداً مما ي�ؤثر على املعنوية بني املتغريين.
وهذه النتيجة منطقية وتوافق خ�صو�صية املجتمع ال�سوري،
حيث �أن الأ�شخا�ص الذين يفكرون بطريقة متفردة مييلون �إىل
الأنانية وعدم التفكري يف م�ساعدة الآخرين مما يجعل ا�ستجابتهم
لهذا النوع من املبادرات �ضعيفاً.
ويرى الباحثان ب�أن برامج التوعية الفعالة والإعالنات
الهادفة ،من املمكن �أن ت�ؤثر يف معدل ا�ستجابة املتفردين نحو هذا
النوع من احلمالت املجتمعية.
اختبار الفر�ضية الفرعية الثانية:
يتبني �أي�ض ًا من اجلدول رقم ( )3ب�أن قيمة  P-valueبالن�سبة
ملتغري العقلية اجلماعية قد ظهرت بالرمز )***( ما يدل على وجود
�أثر معنوي كبري عند درجة الداللة . 001وذلك بانحدار وقدره .473
مما ي�ؤدي بالباحثني لقبول الفر�ضية البديلة بالن�سبة لل�شق الثاين
من الفر�ضية الأوىل.
يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية للعقلية اجلماعية يف اال�ستجابة
حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية.
ويدعم هذه النتيجة �أي�ض ًا جدول الت�أثريات الكلية حيث كان
الأثر الكلي للعقلية اجلماعية ي�ساوي � .688أي �أنه كل تغري مبقدار
 1يف العقلية اجلماعية ي�ؤدي �إىل تغري مبقدار  % 68يف اال�ستجابة
�أي �أن الأثر معنوي وقوي (.)Kline R. B.,2005
وهذه النتيجة منطقية وتتما�شى مع خ�صو�صية املجتمع
ال�سوري� ،إذ �إن الأ�شخا�ص الذين يفكرون بطريقة جماعية مييلون
نحو اال�ستجابة مثل هذه احلمالت ب�شكل كبري.
وتدعم نتيجة اختبار هذه الفر�ضية الدرا�سات ال�سابقة ،وذلك
فيما يخ�ص ال�شق الثاين منها وخا�ص ًة درا�سة (Amawate Et al ,
.)2019
2 .2اختبار املتغري الو�سيط واملعدل:
ميكن حتديد طبيعة العالقة بني املتغريات امل�ستقلة واملتغري
التابع واملتغري الو�سيط واملعدل ،من خالل اختبار الت�أثريات
املبا�رشة وغري املبا�رشة والت�أثريات الكلية ،والتي ميكن اختبارها
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أ  .محمد جميل أحمد اجلعفر
أ .د .سليمان سليم علي

من خالل اختبار حتليل امل�سار  Path Analysisبا�ستخدام برنامج
.AMOS 24
حيث يكون املتغري و�سيط ًا بني متغريين يف حال كان املتغري
امل�ستقل ال ي�ؤثر ت�أثرياً معنوي ًا يف املتغري التابع ،لكنه ي�صبح م�ؤثراً
معنوي ًا عندما ي�ؤثر يف متغري ثالث يتو�سط العالقة بينهما.
ويكون املتغري ُمع ِّد ًال عندما يكون هناك ت�أثري يتجه من
املتغري امل�ستقل �إىل املتغري التابع لكن يختلف حجم الأثر عندما
يتجه من املتغري امل�ستقل �إىل املتغري املُع ِّدل ثم �إىل املتغري التابع.
. 1. 2اختبار املتغري الو�سيط (ال�شك):
ال يتو�سط (ال�شك جتاه حملة الت�سويق املرتبط بق�ضية)العالقة
بني كل من (العقلية اجلماعية ،التفرد) ومتغري اال�ستجابة حلملة
الت�سويق املرتبط بق�ضية.
حيث قام الباحثان باختبار هذه الفر�ضية من خالل االعتماد
على برنامج ( )SPSS AMOS 24ومبا �أن �أثر التفرد يف اال�ستجابة
غري معنوي ،اخترب الباحثان دور ال�شك كمتغري و�سيط بينهما ،حيث
كانت النتائج على ال�شكل التايل:
جدول()5
معامالت االنحدار للمسار

P

.C.R

.S.E

Estimate

***

-4.510

.069

.-310

التفرد

<---

ال�شك

.113

1.587

.047

.075

التفرد

<---

اال�ستجابة

***

11.984

.033

.397

ال�شك

<---

اال�ستجابة

المصدر :الباحثان باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي على برنامج
()SPSS AMOS

وي�ستنتج الباحثان من اجلدول ال�سابق �أن متغري ال�شك قد
تو�سط العالقة بني متغري التفرد واال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط
بق�ضية ،حيث �إن الأثر بني املتغري امل�ستقل واملتغري التابع كان غري
معنوي ،وعندما تدخل متغري ال�شك ي�صبح الأثر معنوياً ،ويالحظ
الباحثان �أن الت�أثري �سالب ومعنوي بني التفرد وال�شك� ،أي �أنه كلما
زاد التفرد مبقدار  1تناق�ص ال�شك مبقدار .% 31
وباالعتماد على نتائج اجلدول رقم ( )5ي�ستطيع الباحثان
القول ب�أنه:
يتو�سط ال�شك العالقة بني التفرد واال�ستجابة حلملة الت�سويق
املرتبط بق�ضية.
حيث �أثبتت النتائج امل�ستخرجة من الربنامج �أي�ض ًا عدم
معنوية الأثر املبا�رش للتفرد يف اال�ستجابة ،حيث �أن قيمة  Pاخلا�صة
بالعالقة بينهما (� ) .113أي �أن الأثر غري معنوي.
ويف�رس الباحثان هاتني النتيجتني ب�أن الأ�شخا�ص الذين
يتميزون بالعقلية اجلماعية ،مييلون �إىل عدم ال�شك يف نوايا
�رشكة �سرييتل يف تطبيق حملة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،فيما
مييل الأ�شخا�ص الذين يت�صفون بالتفرد يف تفكريهم� ،إىل ال�شك
يف حمالت الت�سويق املرتبط بق�ضية ،وهذه النتيجة تتوافق مع
الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة ( )Patel, et al, 2016التي خل�صت

مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية  -اجمللد ( - )6العدد ( - )16كانون األول 2021م

�إىل نتائج مفادها �أن ال�شك يزداد عند زيادة عدد احلمالت من هذا
النوع �أو عندما تكون هذه احلمالت جديدة بالن�سبة للزبائن كما
هو احلال يف �سورية ،وعند ا�ستهداف ه�ؤالء الزبائن بربامج توعية
فعالة ميكن �إنقا�ص ال�شك لديهم وبالتايل رفع ا�ستجابتهم حلمالت
الت�سويق املرتبط بق�ضية.
 . 2. 2اختبار املتغري املعدل:
ال يعدل متغري درجة امل�شاركة �أثر (العقلية اجلماعية ،التفرد)
يف اال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية.
قام الباحثان باختبار هذه الفر�ضية اعتماداً على برنامج
( ،)SPSS AMOS 24وكان �أثر التفرد يف اال�ستجابة غري معنوي،
وهذا يدل على � ّأن درجة امل�شاركة ال يعدل العالقة بينهما و�إمنا
يتو�سطها ،حيث �أ�صبح �أثر التفرد يف اال�ستجابة معنوي ًا عندما
تو�سطت درجة امل�شاركة العالقة بينهما  ،وكانت النتائج على ال�شكل
التايل:
جدول()6
معامالت االنحدار للمسار

P

.C.R

.S.E

Estimate

.018

2.363

.062

.146

التفرد

.113

1.587

.047

.075

التفرد

***

11.029

.037

.406

***

7.035

.054

.381

***

11.132

.042

.473

.012

2.516

.060

.151

درجة
امل�شاركة
العقلية
اجلماعية
العقلية
اجلماعية
العقلية
اجلماعية

وي�ستنتج الباحثان من اجلدول رقم ( )6ب�أن متغري درجة
امل�شاركة يعدل من الأثر بني متغري العقلية اجلماعية ومتغري
اال�ستجابة ،وذلك بناء على قيمة  p-valueحيث �إن الرمز (***) ي�شري
�إىل �أثر معنوي عند م�ستوى داللة معنوية ( ،) .001ومبا �أن القيمة
املقدرة يف الت�أثري بني العقلية اجلماعية واال�ستجابة كانت 47.3
 %وانخف�ضت �إىل  % 40.6عند �إدخال متغري درجة امل�شاركة،
ي�ستطيع الباحثان القول ب�أن متغري درجة امل�شاركة هو متغري معدل
للعالقة بني العقلية اجلماعية واال�ستجابة ،وتكون النتيجة على
ال�شكل التايل بالن�سبة ملتغري درجة امل�شاركة:
يعدل درجة امل�شاركة من �أثر العقلية اجلماعية يف اال�ستجابة
حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية.
يتو�سط متغري درجة امل�شاركة العالقة بني التفرد واال�ستجابة
حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هناك اختبارات تنا�سب النموذج
املقرتح لطبيعة املتغريات املدرو�سة �أهمها اختبار  RMSEAلإعادة
حتديد النموذج ،يو�ضح اجلدول رقم( )7معنوية اختبار RMSEA
ح�سب خمرجات برنامج .Amos
الجدول ()7

< ---درجة امل�شاركة
<---

اال�ستجابة

<---

اال�ستجابة

اختبار  RMESA RESET Testإلعادة ضبط أو تحديد النموذج المقدر

PCLOSE

HI 90

LO 90

RMSEA

Model

.000

.604

.439

.519

Default model

.000

.507

.455

.481

Independence Model

< ---درجة امل�شاركة
<---

اال�ستجابة

<---

ال�شك

المصدر :من اعداد الباحثين بنا ًء على الدراسة الميدانية

نتائج التحليل االح�صائي على برنامج
حيث يعطي م�ؤ�رش اختبار  RMSEAقيمة مرتفعة ل�صالحية
النموذج املقدر ،مما ي�شري �إىل �صالحية النموذج ،ومتثيله ب�شكل جيد
للعالقة بني املتغريات ،مما مكّن الباحثني من اعتماد منوذج نهائي
للبحث على ال�شكل التايل:
Amos-24

الشكل ()2
نموذج البحث النهائي

المصدر :من إعداد الباحثين بنا ًء على الدراسة الميدانية
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 .01النتائج:

أ  .محمد جميل أحمد اجلعفر
أ .د .سليمان سليم علي

املصادر واملراجع:

1 .1هناك �أثر ذو داللة �إح�صائية للعقلية اجلماعية يف
اال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،حيث كانت قيم ة �P-val
 ueبالن�سبة ملتغري العقلية اجلماعية قد ظهرت بالرمز (***) مما يدل
على وجود �أثر معنوي كبري عند درجة الداللة  .001وذلك بانحدار
وقدره  .473والعالقة طردية و�إيجابية.
2 .2ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية للتفرد يف اال�ستجابة
حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية حيث كانت قيمة  P-valueبالن�سبة
ملتغري التفرد ت�ساوي  .113وهي تدل على عدم وجود �أثر معنوي
بني التفرد واال�ستجابة بانحدار وقدره  .075وهو قيمة �صغرية جداً
�أي �أنه ال يوجد عالقة بينهما.
3 .3يتو�سط ال�شك العالقة بني التفرد واال�ستجابة حلملة
الت�سويق املرتبط بق�ضية ،ويالحظ الباحثان �أن الت�أثري �سالب
ومعنوي بني التفرد وال�شك� ،أي �أنه كلما زاد التفرد مبقدار  1تناق�ص
ال�شك مبقدار .% 31
4 .4يعدل متغري درجة امل�شاركة العالقة بني العقلية اجلماعية
واال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية حيث يثبط العالقة
بينهما حيث كانت قيمة ***(  )p-valueوت�شري �إىل �أثر معنوي عند
م�ستوى داللة معنوية ( ،) .001و�أن القيمة املقدرة يف الت�أثري بني
العقلية اجلماعية واال�ستجابة كانت  % 47.3وانخف�ضت �إىل 39.7
 %عند �إدخال متغري درجة امل�شاركة.
5 .5يتو�سط متغري درجة امل�شاركة العالقة بني التفرد
واال�ستجابة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية حيث �أثبتت النتائج
امل�ستخرجة من الربنامج عدم معنوية الأثر املبا�رش للتفرد يف
اال�ستجابة ،حيث �أن قيمة  Pاخلا�صة بالعالقة بينهما(� ) .113أي
�أن الأثر غري معنوي.

.11التوصيات:
1 .1يو�صي الباحثان ال�رشكات الراغبة يف تطبيق الت�سويق
املرتبط بق�ضية ،الرتكيز على الأ�شخا�ص الذين يفكرون بالعقلية
اجلماعية ،والتو�سع بالقيام بحمالت ت�سويق مرتبط بق�ضية خمتلفة
ومتنوعة.
�2 .2إقامة برامج بهدف ن�رش وتعزيز الوعي ب�رضورة التعاون
والتكافل من خالل امل�ساعدة يف حل الق�ضايا املجتمعية وا�ستهداف
�أ�صحاب العقلية املتفردة بها.
3 .3تخفي�ض معدالت ال�شك املرافقة حلملة الت�سويق املرتبط
بق�ضية ،من خالل م�شاركة معلومات �أكرب مع الزبائن عن احلملة،
وتو�ضيح مقدار التربع الذي يتوجب على الزبون دفعه ،بالإ�ضافة
�إىل االهتمام بالتغذية العك�سية(.)Feedback
4 .4التخفيف من �إ�رشاك الزبائن ذوي العقلية اجلماعية يف
الن�شاطات املرافقة حلملة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،واقت�صار عملية
�إ�رشاكهم فقط باختيار الق�ضية التي يرغبون بدعمها.
5 .5الرتكيز على زيادة �إ�رشاك الزبائن ذوي العقلية املتفردة
يف حملة الت�سويق املرتبط بق�ضية ،بهدف زيادة ا�ستجابتهم للحملة،
وذلك من خالل اختيار الق�ضية ،اختيار مقدار التربع.
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أوالً :املصادر واملراجع العربية:
-

�أحالم ،حنا�ش� ،)2019( .أثر الت�سويق املرتبط بالق�ضايا على �صورةامل�ؤ�س�سة )درا�سة حالة م�ؤ�س�سة �أوريدو باجلزائر العا�صمة) ،ر�سالة دكتوراه
غري من�شورة ،كلية العلوم االقت�صادية وعلوم الت�سيري ،جامعة فرحات
عبا�س �سطيف ،اجلزائر.

-

العطية ،خالد� )2016( .أثر التوجهات يف امل�س�ؤولية االجتماعية على ر�ضاالزبائن ل�رشكات الهواتف النقالة يف مدينة الزرقاء ،جملة جامعة القد�س
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The study adopted the descriptive and analytical
approach. It used the questionnaire as a tool to collect
primary data, which included the Blake and Mouton
Managerial Grid-scale consisting of 18 statements, and
another for the organizational brilliance of 9 statements
(al-Shobki & Naser, 2016), which were developed
according to the Palestinian environment. In addition
to the demographic data included in the questionnaire,
it was also subjected to arbitration for validation.
Furthermore, the stability of the questionnaire
was tested. The study population consisted of 600
employees in administrative and supervisory positions
in Gaza Municipality, where a random sample was
selected, including 234 individuals. A total of 196
questionnaires were retrieved with a recovery rate of
84%, while 7 questionnaires were excluded for their
invalidity to analysis.
The study found that the practice of grid
leadership in Gaza Municipality for both superiors
and subordinates was too high and within the top
quarter of the network leadership model, combining
a concern for both work and individuals. However,
the subordinates’ evaluation of themselves in
practicing this leadership behavior was higher than
the evaluation of subordinates to their superiors at
work. It was also found that there was a statistically
significant relationship between the two axes of
network leadership interest in work and concern
for individuals and organizational brilliance. It
was found that interest in work is more related to
achieving organizational brilliance than caring for
individuals. Finally, the study found statistically
significant differences in the average responses of the
respondents due to the job title variable. Still, there
were no statistically significant differences attributed
to the scientific qualification variable, the scientific
qualification.
The study recommended enhancing the leadership
style directed towards individuals. It also emphasized
the role of the municipality’s top management in
promoting leadership styles in the two dimensions
of concern, individuals and work, to enhance
organizational brilliance in its various dimensions.
Keywords: Grid leadership, organizational
brilliance, Gaza Municipality

:امللخص
ت�سعى هذه الدرا�سة للك�شف عن مدى ممار�سة الر�ؤ�ساء
واملر�ؤو�سني ل�سلوك القيادة ال�شبكية من وجهة نظر العاملني يف
 كما تهدف �إىل درا�سة العالقة االرتباطية بني ممار�سة،بلدية غزة
.�سلوك القيادة ال�شبكية للر�ؤ�ساء بتحقيق الت�ألق التنظيمي
 وا�ستخدمت،اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي
Blake  والتي �شملت مقيا�س،اال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات الأولية
 و�آخر، عبارة18  املكون منand Mouton Managerial Grid
)Al-Shobaki & Naser, 2016(  عبارات9 للت�ألق التنظيمي من
 بالإ�ضافة.حيث مت تطويرهما مبا بتنا�سب مع البيئة الفل�سطينية
 وقد خ�ضعت،�إىل البيانات الدميوغرافية التي ت�ضمنتها اال�ستبانة
 ومت اختبار ثبات اال�ستبانة،اال�ستبانة للتحكيم للتحقق من �صدقها
 وتكون جمتمع الدرا�سة من العاملني يف الوظائف الإدارية.ً�أي�ضا
 حيث مت اختيار،) موظف600( والإ�رشافية يف بلدية غزة وعددهم
) ا�ستبانة196(  ومت ا�سرتداد،) مفردة234( عينة ع�شوائية �شملت
) ا�ستبانات لعدم7(  يف حني مت ا�ستبعاد،)% 84( بن�سبة ا�سرتداد
.�صالحياتها للتحليل
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ممار�سة القيادة ال�شبكية يف بلدية
 و�ضمن الربع،غزة لكل من الر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سني كان بدرجة كبرية
الأعلى على منوذج القيادة ال�شبكية جامع ًا بذلك بني االهتمام
 �إال �أن تقييم املر�ؤو�سني،بالعمل واالهتمام بالأفراد على حد �سواء
لأنف�سهم يف ممار�سة هذا ال�سلوك القيادي كان �أكرب من تقييم
 كما تبني �أن هنالك عالقة ذات.املر�ؤو�سني لر�ؤ�سائهم يف العمل
)داللة �إح�صائية بني حموري القيادة ال�شبكية (االهتمام بالعمل
 حيث تبني �أن االهتمام،و(االهتمام بالأفراد) وبني الت�ألق التنظيمي
بالعمل �أكرث ارتباط ًا بتحقيق الت�ألق التنظيمي مقارنة باالهتمام
 و�أخرياً وجدت الدرا�سة �أن هنالك فروقا ذات داللة �إح�صائية.بالأفراد
 ولكن،ملتو�سط ا�ستجابات املبحوثني تعزى ملتغري امل�سمى الوظيفي
.مل يكن هنالك فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي
و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تعزيز النمط القيادي املوجه نحو
 كما ت�ؤكد على دور �إدارة البلدية يف تعزيز الأمناط القيادية.الأفراد
يف بعدي االهتمام (الأفراد والعمل) لتعزيز الت�ألق التنظيمي ب�أبعاده
.املختلفة
 بلدية، الت�ألق التنظيمي، القيادة ال�شبكية:الكلمات املفتاحية
غزة

: مقدمة1.0 Abstract:
تواجه املنظمات – �سيما تلك التي ترتبط خدماتها باجلمهور
 مما ي�ستوجب �أمناط ًا خمتلفة للتغلب على،– ظروف عمل معقدة
 وحيث �إن القيادة هي املحرك اجلوهري لدفع الأفراد نحو.حتدياتها
حتقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة؛ يتوجب على القائد �أن يح�سن اختيار منط
.قيادي هو الأن�سب �إزاء كل حالة
 �أو على الأفراد من �أخرى قد،فالرتكيز على العمل من ناحية
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This study aims to show the extent of superiors’
and subordinates’ practice of grid leadership behavior
from workers’ point of view in the Gaza municipality.
It also aims to study the correlation between the
practice of grid leadership behavior for superiors and
achieving organizational brilliance.

ممارسة القيادة الشبكية وعالقته بالتألق التنظيمي :دراسة تطبيقية على بلدية غزة

د .عالء الدين خليل إبراهيم السيد

مت تدار�سه يف النظريات الإدارية ،ورغم اهتمام النظريات احلديثة
بال�سلوك الإن�ساين �إال �أنها مل تغفل �أي�ض ًا غاية املنظمات وحتقيق
�أهدافها والتي ت�ستلزم ت�أ�سي�س م�سار يحقق �أهدافها من جهة ،ويوجه
الأفراد يف تناغم مر�ضي يعك�س اهتمام ًا بهم ،ويج�رس الفجوة بني
�أهدافهم و�أهداف املنظمة.
لذا ،ت�سعى املنظمات باختالف �أنواعها �إىل حتقيق النجاح
والتميز عند �إجناز �أهدافها .فتلك هي غاية ت�أ�سي�سها التي تعك�س
م�س�ؤولية �أرباب العمل ،والتي متتد ما بني التزامهم الأخالقي
جتاه املنظمة واملحافظة على �أعمالهم .ولعل تلك امل�س�ؤولية متتد
�إىل جميع املوظفني ،ويبقى دور القيادة هو املحرك الرئي�س لدفع
الأفراد ،والت�أثري فيهم لتحقيق تلك الغايات.
وعلى الرغم من �أن حتقيق الأهداف بفاعلية يعك�س جناح
املنظمة �إال �أن هذا امل�ؤ�رش ما مل يقرتن بالكفاءة عند حتقيق الأهداف
ف�إن املنظمات �سوف تت�ساوى يف �إجنازاتها ،ويبقى التميز غري
متحقق .ولعل دور القادة يف دفع املنظمة نحو الت�ألق ين�صب على
قدرتهم يف حفز الأفراد من جهة واالهتمام ب�إجناز املهام من جهة
�أخرى ،وبالطبع ال�سري يف خط متوازن بني هذين الدورين يعك�س
دور القائد احلقيقي الذي ي�سعى للو�صول يف املنظمة �إىل مكانة
مرموقة مت�ألقة بني املنظمات.
لذلك ،ف�إن و�صول املنظمة �إىل مكانة مرموقة يف الإجناز،
واحتاللها مليزة تناف�سية جتعلها الأكرث ت�ألق ًا عاك�س ًة بذلك
جناح م�ضطرد لأ�سلوب القيادة الأف�ضل .ونظراً لأن بلدية غزة
من امل�ؤ�س�سات التي حتت�ضن موظفني يتفاوتون ب�شكل وا�ضح يف
خ�صائ�صهم و�أدوارهم ف�إن �إدراك القيادة لأهمية دور كل منهم يف
حد ذاته م�ساراً ميكن �أن يقود نحو الت�ألق التنظيمي .لذا ،ف�إن هذه
الدرا�سة ت�سعى للك�شف عن النمط القيادي وفق اهتمام القائد الذي
ميكن �أن يحقق مكانة مرموقة لبلدية غزة.

 1.1مشكلة الدراسة:
�شهدت بلدية غزة منواً م�ضطرداً يف �أعمالها �سعي ًا لتقدمي �أف�ضل
اخلدمات للجمهور .ولعل متيز البلدية يف تقدمي خدماتها بات مطلب ًا
وطنياً ،ت�ستجيب فيه �إدارة البلدية بخطوات حثيثة� ،إال �أن النجاح
يف حتقيق ذلك الزال حمفوف ًا بالتحديات .وبلدية غزة هي البلدية
الأكرب على م�ستوى قطاع غزة ،وي�ستفيد من خدماتها عدد كبري من
املواطنني .تواجه البلدية حتديات �صعبة يف ندرة املوارد املالية،
ومتر يف �ضائقة حتول دون تغطيتها للنفقات الت�شغيلية .ولتجاوز
تلك املحنة ،ف�إن جميع مواردها يجب �أن توظف ب�أمثل الطرق ،وهذا
ال �شك يتطلب قادة قادرون على حتقيق ذلك.
�إن املدير الناجح الذي يقوم بتوجيه املنظمة نحو الت�ألق هو
ذلك الذي ي�ستطيع �أن يغطي النفقات ،ويحقق لها �إيرادات(  (�Stras
 .)smann, 1990:82وهذا بال �شك يحتاج �إدارة حكيمة قادرة على
املزاوجة ما بني االهتمام بالأفراد واالهتمام بالإنتاج على حد
�سواء ،وتوظيف ذلك بطريقة ذكية متكن البلدية من الو�صول �إىل
�أف�ضل حالة من التميز و�صو ًال �إىل الت�ألق التنظيمي.
لذلك ،ف�إن هذه الدرا�سة ت�سعى للك�شف عن مدى ا�سهام
التوجهات القيادية وفق ًا لنموذج ال�شبكة الإدارية على حتقيق الت�ألق
التنظيمي ،وميكن تلخي�ص تلك امل�شكلة يف الإجابة عن ال�س�ؤال
التايل:
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◄◄ما مدى  �إ�سهام النمط القيادي ال�سائد وفق منوذج القيادة
ال�شبكية يف بلدية غزة يف حتقيق الت�ألق التنظيمي من وجهة نظر
العاملني جتاه  ر�ؤ�سائهم يف العمل؟

 1.2فرضيات الدراسة:
ت�سعى هذه الدرا�سة لتحقيق �أهدافها من خالل اختبار
الفر�ضيات الآتية:
 ي�سود االهتمام بالعمل مقارنة باالهتمام باملوظفني
وفق نظرية ال�شبكة الإدارية من وجهة نظر املوظفني حيال �أنف�سهم،
وكذلك حيال ر�ؤ�سائهم يف العمل.
 هنالك ارتباط ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (≤α
 ).05بني ممار�سة الأمناط القيادية وفق نظرية ال�شبكة الإدارية كما
يراها املوظفون �أنف�سهم وبني الت�ألق التنظيمي لر�ؤ�سائهم يف العمل.
 هنالك فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
ا�ستجابات املبحوثني جتاه الت�ألق التنظيمي تعزى ملتغريي امل�سمى
الوظيفي وامل�ؤهل العلمي.

 1.3أهداف الدراسة:
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف التالية:
 الك�شف عن ر�أي املبحوثني جتاه الأمناط القيادية التي
ميار�سونها والأمناط التي ميار�سها ر�ؤ�سا�ؤهم يف العمل.
 اختبار االرتباط بني الأمناط القيادية التي ميار�سها
املبحوثني �أنف�سهم من جهة نظرهم والت�ألق التنظيمي لر�ؤ�سائهم يف
العمل.
 التعرف على الداللة الإح�صائية للفروق بني متو�سط
ا�ستجابات املبحوثني حول الأمناط القيادية املمار�سة وفق ًا لنظرية
ال�شبكة الإدارية وفق ًا ملتغريات (امل�ؤهل العلمي وامل�سمى الوظيفي).

 1.4أهمية الدراسة:
بالرغم من تزايد الدرا�سات التي تناولت الأمناط القيادية
�إال �أن الفجوة البحثية الزالت قائمة .ولعل ال�سبب يف ذلك يعود �إىل
تعقد ال�سلوك الإن�ساين �سواء للقادة �أنف�سهم �أو يف كيفية ت�أثريهم
على الأتباع .وتتناول هذه الدرا�سة �أحد املداخل لت�صنيف النمط
القيادي وفق ًا لنظرية ال�شبكة الإدارية �أو ما ُيعرف بالقيادة ال�شبكية،
فيكون االهتمام من�صب ًا على الأفراد �أو على العمل .ولعل هذا اجلانب
يعك�س الأهمية الرئي�سة لهذه الدرا�سة كونها تدر�س منط القيادة
وفق ًا الهتمام القائد الذي بطبيعة احلال يوازن بني ما يراه منا�سب ًا
حيال حتقيق �أهداف املنظمة .ولقد دعت عدة درا�سات منها اجلمال
وال�شامخ (� )2018إىل مزيد من الدرا�سات لتف�سري الأمناط القيادية
وفق منوذج ال�شبكة الإدارية .من ناحية �أخرى ،ف�إن ربط الدرا�سة
بني هذا املدخل يف درا�سة ال�سلوك القيادي ،وبني الت�ألق التنظيمي
ُيعد �إ�ضافة جديدة مل ت�سبق �إليها الدرا�سات ال�سابقة ف�ض ًال على ندرة
الدرا�سات التي تناولت الت�ألق التنظيمي كمتغري ميكن �أن يحظى
بالبحث والدرا�سة واهتمام الباحثني.
ولعل البلديات التي يتفاوت فيها العاملون يف م�ستويات
الت�أهيل ،وطبيعة العمل من حيث درجة ال�صعوبة والتعقيد ومن
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حيث ات�سامه بالإجرائية ،وكذلك من حيث كونه ميداني ًا �أو ذا طابع
مكتبي مركزي ،وبالتايل ف�إن درا�سة الأمناط القيادية وفق ًا مل�ستوى
االهتمام بالعمل �أو بالأفراد ميكن �أن يكون منا�سب ًا يف بيئة ذات
تباين يف اخل�صائ�ص كما تقدم ذكره.

 2.0اإلطار النظري:
 2.1القيادة الشبكية
تعد القيادة ال�شبكية �أحد �أبرز اهتمامات الباحثني يف الع�رص
احلا�رض ،حيث حظيت مبكانة يف درا�سات عدة تربوية ونف�سية
واجتماعية و�إدارية ،باعتبارها و�سيلة مهمة لتنظيم جهود الفريق
وحتقيق غاياته (الكايد ،)4: 2018 ،وقد عرفتها ب�أنها كفايات
قيادية ومتطلبات تكنولوجية و�إدارية وثقافية يتوجب توفرها يف
املنظمة حتى متكن الأفراد من ممار�سة القيادة ال�شبكية بفاعلية.
كما تعرف ب�أنها �أمنوذج قيادي يقوم على حتقيق التعاون يف اتخاذ
قرار يجمع ما بني قوة الأفراد ر�ؤ�ساء ومر�ؤو�سني واحرتام متبادل
بينهم (.)Beales & Fisher, 2010:4
Grid Leadership

 2.2نظرية الشبكة اإلدارية:
تعد �أحد �أبرز النظريات التي �سعت �إىل تف�سري وحتليل �سلوك
القائد اعتماداً على بعدين رئي�سيني هما :درجة اهتمام القائد
بتحقيق �أهداف العمل ويطلق على هذا البعد االهتمام باملهام �أو
الإنتاج (�أبو حامد ،)17 - 16: 2013 ،وهو املحور الأفقي على
التمثيل البياين للنموذج املمثل لهذه النظرية .وي�شمل هذا املحور
�أي�ض ًا االهتمام بالعمل التخطيط اجليد وحل امل�شكالت ،وتوجيه
املوظفني وتو�ضيح �أدوارهم ومهامهم يف العمل ،وتوظيف املوارد
بفاعلية ،وكذلك توجيه النقد البناء للأفراد خالل �سري العمل.
�أما املحور الثاين ،فيعك�س درجة اهتمام القائد بالعاملني
مبا يف ذلك اهتماماتهم وم�شاعرهم ،ويطلق عليه بعد العالقات
الإن�سانية .ويرتكز على االهتمام بالعاملني ق�ضايا ال�صداقة يف
العمل ،وال�رصاحة يف التوا�صل ،والإ�شادة بجهود الأفراد وم�شاورتهم.
وميثل هذا املحور بياني ًا اخلط الر�أ�سي (.)Blake & Mouton, 1964
وتعد نظرية ال�شبكة الإدارية من �أبرز نظريات التطوير
التنظيمي ،وقد ات�سع نطاق انت�شارها ،حيث مت ترجمتها �إىل اثنتي
ع�رشة لغة حية ،وا�ستخدمت يف حت�سني اختيار القادة للوظائف،
كما ا�ستخدمت �أي�ض ًا يف التدريب والتطوير على نطاق وا�سع �أي�ض ًا
(حممد.)2017 ،
وقد �أ�شار (� )Blake and Mouton 1964إىل �أن التزام القائد
بنمط معني من تلك الأمناط اخلم�سة هو عملية ن�سبية� .إذ ميكن للقائد
االجتماعي مث ًال �أن يتحول اىل قائد الفريق عند مواجهة حتديات
تع�صف باملنظمة .وهكذا بالن�سبة للأمناط الأخرى .غري �أنهم �أي�ض ًا
و�صفوا منط ًا ما ب�أنه خمادع ،حيث �إن بع�ض القادة ميكن �أن
يتظاهروا ب�أنهم يف منط ما ،ويف احلقيقة يخفي دوافعه و�سلوكه
ويظهر ذلك يف �أوقات خمتلفة.
وا�ستناداً للنموذج الذي قدماه (Blake and Mouton (1964
ف�إن هذا النموذج ي�صف �إحداثني� ،أحدهما يعك�س االهتمام بالإنتاج
والآخر يظهر االهتمام بالأفراد كما مت الإ�شارة �إليه ،وما بني
الإحداثني هنالك خم�سة �أمناط قيادية مت تو�ضيحها يف مربعات

مع مالحظة تداخل ي�سري يف النمط اخلام�س (القيادة املت�أرجحة �أو
قيادة منت�صف الطريق) (.)5 ، 5
وبالطبع ف�إن ال�شكل البياين الذي ميثل �أمناط �سلوكية هو
�شكل تقريبي تو�ضيحي لت�سهيل وتعميق فهم تلك الأمناط وكيفية
ارتباطها بالإنتاج من ناحية وبالأفراد من �أخرى .وا�ستناداً لتلك
الإحداثيات فقد حدد هذا النموذج خم�سة �أمناط قيادية ،كما يف
ال�شكل (:)1

شكل ()1
األنماط القيادية الخمسة التي يقدمها نموذج الشبكة القيادية وفقاً لــ (& Blake
)Mouton, 1964

 2.3أمناط القيادة الشبكية:
�أ�شار مقابلة (� )2018إىل �أن الأمناط القيادية التي ميكن �أن
تتولد عن النموذج ال�سابق هي يف احلقيقة ( )81منط ًا قيادياً� ،إال
�أنه يتعذر درا�سة هذا النمط من الأمناط القيادية ،لذلك ف�إن ال�شبكة
الإدارية قد تركزت على خم�سة �أمناط قيادية وهي التي �سيتم الرتكيز
عليها يف درا�ستنا كما يلي (عبد العزيز ،و�آخرون:)2: 2017 ،
�أوالً :النمط املت�ساهل ( )1 ، 1وي�سمى منط الإدارة الفقرية،
ويهتم القائد وفق ًا لهذا النمط بالعمل والأفراد على حد �سواء
وبدرجة قليلة� ،إذ يكون اهتمامه يف احلد الأدنى �أو يف �أدنى درجات
االهتمام ( .)Thomas, 2016:2ويف�شل القادة لهذا النمط يف حتقيق
�أي �أهداف �إنتاجية ،كما ال يحققون درجة مقبولة من الر�ضا
الوظيفي بني العاملني ،ويتزايد معدل دوران املوظفني (Islam and
 ،)Jee, 2019:160وبالتايل ف�إن بيئة العمل ي�سودها اال�ضطراب
وال�رصاعات امل�ستمرة.
ثانياً :النمط ال�سلطوي ( )1 ، 9يركز هذا النمط على الكفاءة
يف العمليات ( ،)Thomas, 2016:2ويطلق عليه �أي�ض ًا منط الإدارة
العلمية ،ووفق ًا لهذا النمط ،ين�صب اهتمام القائد يف �أعلى م�ستوياته
على العمل والإنتاج وحتقيق الأهداف ،وك�أن ذلك هو الهدف الوحيد
الذي ي�سعى القائد �إىل حتقيقه ،يف حني يكون اهتمامه بالأفراد يف
�أدنى م�ستوياته ،فال يراعي م�شاعرهم ورغباتهم وتكون العالقات
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ممارسة القيادة الشبكية وعالقته بالتألق التنظيمي :دراسة تطبيقية على بلدية غزة

د .عالء الدين خليل إبراهيم السيد

الإن�سانية لي�ست �ضمن اهتمامات القائد .وي�ؤمن القادة يف هذا
النمط ب�أن �إجناز العمل يتطلب ا�ستخدام ال�سلطة مع املر�ؤو�سني
وفر�ض �أ�ساليب رقابة مبا�رشة على �أعمالهم .وغالب ًا ما يعك�س هذا
النمط ا�ستياء املوظفني وقلقهم ( ،)Thomas, 2016:2ويولد ال�رصاع
اجلماعي �أثناء العمل حيث تت�أثر املنظمة بارتفاع معدل دوران
املوظفني ،وميكن �أن تكون ذروة الأداء ق�صرية الأجل (Islam &Jee,
..)2019:160
ثالثاً :النمط االجتماعي ( )9 ، 1يعك�س هذا النمط �سلوك ًا
قيادي ًا يرتكز على االهتمام بالأفراد ب�شكل كبري جداً ،وي�سمى هذا
النمط �أي�ض ًا بنمط قائد النادي االجتماعي �أو الإدارة االجتماعية،
حيث ين�صب جل اهتمام القائد على الأفراد وذلك على ح�ساب العمل،
�إذ ال مينح العمل وقت ًا كافياً ،وال يهم القائد �إجناز املهام بقدر ما
يهمه تكوين عالقات اجتماعية مع الأفراد .حيث يتمادى القادة يف
مراعاة العالقات الإن�سانية ،وين�رصف تركيزهم على الق�ضاء على
كاف ب�إجناز الأعمال.
اخلالفات و�رصاعات العمل دون اهتمام
ٍ
وبالتايل ف�إن العاملني وفق هذا النمط يكونون �سعداء ،ولكن هذا
االن�سجام اجلماعي ال يعك�س �أو ال ميكن �أن يكون منا�سب ًا �إذا كانت
الأعمال املطلوبة كبرية ،مبعنى �أن الإنتاجية تكون هنا منخف�ضة
(.)Islam &Jee, 2019:159
رابعاً :النمط املت�أرجح ( )5 ، 5وهو منط يتو�سط ال�شبكة
الإدارية ،وي�سمى �أي�ض ًا بنمط منت�صف الطريق ،حيث يعك�س منط
قيادي متوازن يف االهتمام بني الأفراد والعمل على حد �سواء،
ويف هذا النمط ميكن �أن يكون هناك �إما عدم الر�ضا �أو الر�ضا بني
املوظفني ذوي الأداء املتو�سط للعمليات الإدارية (Islam &Jee,
 .)2019:160ويكون هذا االهتمام يف كال املحورين بدرجة متو�سطة
�أي�ضاً .وي�شبه هذا النمط بندول ال�ساعة الذي يبقى يف حركة م�ستمرة
بني طرفني ،فيت�أرجح ما بني النمط االجتماعي والنمط ال�سلطوي،
وذلك وفق ًا للحالة .ولكن وفق ًا لهذا النمط ،ف�إن القائد يحافظ على
�إجناز الأعمال ويراعي ر�ضا العاملني ورفع الروح املعنوية لديهم
( .)Thomas, 2016:2وقد ي�ضغط العاملني من �أجل الإنتاج �أحياناً،
�أو يزداد اهتمامهم بهم �إن واجه ه�ؤالء العاملون متاعب.
خام�ساً :منط �إدارة الفريق ( )9 ، 9ويعرب عن ال�صورة املثالية
الهتمام القائد املطلق بالعمل والأفراد ب�شكل متوازن وب�أق�صى
درجة .ويعك�س هذا النمط �أف�ضل ممار�سات القيادة حيث يكون
املوظفون را�ضني ب�سبب فريق متما�سك والتحفيز من قبل القادة
( .)Islam &Jee, 2019:160وي�شري هذا النمط �أوىل �إجناز �أعمال
كبرية بوا�سطة فريق متعاون وملتزم ،يعمل بحما�س ،من �أجل حتقيق
غايات املنظمة ،وي�ؤمن القادة وفق ًا لهذا النمط ،ب�أن فريق العمل هو
حجر الأ�سا�س لتحقيق الأهداف الطموحة ،و التي بدورها ت�شبع
رغباتهم واحتياجاتهم .يف املقابل ،يهتم ه�ؤالء القادة بالعن�رص
الب�رشي وتلبية احتياجاته ورغباته ،و�إ�شباعهاا بالقدر الذي ميكنهم
من حتقيق الأهداف ،فيطبقون مفاهيم امل�شاركة ،والتفوي�ض ،والعمل
بروح الفريق ،والتعاون اخلالق ،وير�سخون عالقات الإخاء واملحبة
والود بني الر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سني من جهة ،وبني املر�ؤو�سني وبع�ضهم
البع�ض ،وذلك يف ظل �أجواء �صحية ومناخ تنظيمي ي�سود فيه
االحرتام والثقة والفاعلية .ويعك�س هذا النمط امل�صلحة امل�شرتكة ما
بني القادة واملر�ؤو�سني والتي تبنى على عالقات الثقة واالحرتام
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(.)Thomas, 2016:2
على الرغم من �أن معظم الدرا�سات التي تناولت القيادة
ال�شبكية قدمتها بخم�سة �أمناط كما جاء يف منوذج Blake and
� ،Moutonإال �أن بع�ض الباحثني معار�ض مثل نوري ( )2016كان
انتقاده جتاه نظرية ال�شبكة الإدارية باعتبار �أن ت�صميمها يرتكز يف
حتديد خ�صائ�ص ترتكز يف مناطق حمددة على خطوط ال�شبكة ،مما
يجعل هنالك م�ساحات فارغة لأمناط قيادية غري معرفة .وقد �أثار
ت�سمية �أمناط ًا �أربعة منها مث ًال القيادة املثالية و�سطية الإنتاج (5
 ،)9 ،والقيادة املنتجة و�سطية العالقة ( ،)5 ، 9والقيادة و�سطية
العالقة وغري منتجة ( ،)5 ، 1القيادة �ضعيفة العالقة و�سطية
الإنتاج ( ،)1 ، 5وذلك على النحو كما يف ال�شكل (:)2

شكل ()2
األنماط القيادية التسعة التي يقدمها نموذج الشبكة القيادية وفقاً لــ (نوري)2016 ،

وتراوحت درجات كل �إحداثي �إىل ت�سعة م�ستويات ما بني
منخف�ض و عال ،ومت التعبري عن الأمناط اخلم�سة ب�أ�شكال هند�سية
رباعية غري مظللة� ،أما الأمناط الأربعة التي �أ�ضافها (نوري،
 )2016فقد تركت مظللة.
على الرغم مما �سبق ،ف�إننا نرى �أن منوذج ال�شبكة الإدارية يف
حد ذاته هو منوذج ت�صنيفي ي�ساعد يف فهم الأمناط القيادية� ،إال �أننا
مل جند درا�سات قد ف�صلت يف اختبار ت�سعة �أمناط للقيادة ال�شبكية.
 2.4التألق التنظيمي
تواجه املنظمات عدة حتديات مما يدفعها للبحث عن طرق
مبتكرة لتحقيق �أهدافها يف تقدمي اخلدمات ب�أعلى كفاءة ممكنة.
واملنظمات باختالف �أن�شطتها وجماالتها ،ت�سعى لتبوء مكانة
لدى عمالئها �أو جمهورها .كما ت�سعى بع�ض املنظمات �إىل حتقيق
ميزة تناف�سية لتعزز قدراتها التناف�سية .فالقدرة التناف�سية �أحد �أبرز
مالمح الت�ألق التنظيمي ( .)Joshi, 2017:283وامتالك قدرة تناف�سية
بال �شك يقود املنظمة �إىل النجاح يف حتقيق �أهدافها .وحتى يتحقق
ذلك النجاح ،وقد ذكر (� )Ribiere& Sitar, 2003:43أن ت�ألق املنظمة
The Organizational Brilliance
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وجناحها يتطلب قيادة تنظيمية قادرة على تغيري تفكري املوظفني
لريكزوا على �إجنازات جماعية تنظيمية عو�ض ًا عن تلك الفردية .و�أكد
(� )Basit-Memon, Mirani, & Bashir, 2018:85أن حتقيق الت�ألق
التنظيمي هي عملية تتطلب �إدارة قادرة على تعزيز مفاهيم العمل
اجلماعي والر�ؤية امل�شرتكة وتبادل الأهداف بني املنظمة والأفراد.
�إن قمة جناح املنظمة يو�صلها �إىل الت�ألق التنظيمي(  (�Leslie, Cim
.)pian, Meyer, & Freeland, 2015: 265
يعرف الت�ألق التنظيمي ب�أنه درجة متقدمة من التميز الناجت
عن �أدوار العاملني الذين بدورهم وظفوا معارفهم ومهاراتهم
القيادية التي ميتلكونها جتاه �أعمالهم مما يجعل املنظمة �أكرث
متيزاً عن غريها من املنظمات يف تقدمي م�ستوى القيادة ،واخلدمات
املقدمة ،وم�ستوى املعرفة ( .)Nafei, 2018:29وهنا يربز دور املدير
القائد ،الذي ي�ستطيع �أن يدفع املوظفني نحو الت�ألق .فاملدير ذو
الكفاءة ال�شخ�صية العالية� ،أو ذلك املجتهد يف العمل يحقق الت�ألق
التنظيمي عندما يدفع املنظمة �إىل حتقيق نتائج مالية �أعلى من
املتو�سط ( .)Strassmann, 1990:82كما قدمت درا�سة (Verma,
 )Pandit, & Verma, 2015:132مبد�أ لتوجيه الإدارة لكي حتقق
الت�ألق التنظيمي و�أكدت �أن ذلك يتحقق من خالل �إدارة املواهب
بفاعلية .وبالتايل ف�إن �صب املدير الهتمامه على العن�رص الب�رشي
من �ش�أنه �أن يحقق النجاح.
وقد ذكر ( )Spoelstra, 2009: 373ثالثة م�سببات للت�ألق
التنظيمي ،حيث ذكر �أنه يتحقق من خالل ت�ألق القائد ،وت�ألق
املنتج ،وت�ألق املوظف .فالقائد املت�ألق ميتع بنمط ر�ؤيوي ،وميتلك
الكاريزما ،وي�ستطيع �أن ي�ؤثر يف الآخرين ليحققوا الأهداف ،بل
ليحققوا ما وراء الأهداف� .أما ت�ألق املنتج ،فيعك�س ت�ألق املنظمة
باعتبار �أن دورها ال ينح�رص يف تنظيم الأن�شطة والعمليات ،و�إمنا
�أي�ض ًا يف ت�ألق ما تقدمه املنظمة من �سلع �أو خدمات� ،سيما و�أن
امل�ستهلك ال يرى كيف مت انتاج تلك ال�سلعة ،و�إمنا يرى ال�سلعة نف�سها
فقط� .أما املوظف املت�ألق فهو ذلك املوظف املوثوق الأ�صيل ،الذي
يحقق الإنتاجية ،ويبدع ويتفانى يف العمل ،لذلك ف�إن الك�شف عما
يف داخل املوظفني واكت�شافهم �سيجعل تلك القدرات تتحول �إىل ربح
ويتحقق الت�ألق للمنظمة.
وقد ربطت درا�سة ( )Spoelstra 2009بني الت�ألق التنظيمي
وما �أطلقت عليه العمى الأبي�ض ،حيث �أ�شارت �إىل �أن ت�ألق املنظمة
ب�سبب العنا�رص الثالثة :وهي ت�ألق القائد ،وت�ألق املنتج ،وت�ألق
املوظف ،ت�ؤدي �إىل جتاوز حدود الأعمال االعتيادية.
 2.5أبعاد التألق التنظيمي:
ويت�ضمن الت�ألق التنظيمي عدة �أبعاد خل�صها Al-Shobaki
 and Naser 2016:5فيما يلي:
 .أت�ألق القيادة :حيث تعد القيادة �أحد �أبرز مقومات جناح
املنظمة يف حتقيق �أهدافها �سيما يف ظل التغريات التي ي�شهدها
ع�رص املعرفة .حيث يربز دور القائد يف حتديد امل�شاكل و�أوجه
الق�صور يف مكان العمل ،وتعزيز فر�ص املناف�سة ،ومن هنا يحقق
القائد الت�ألق.
.بت�ألق اخلدمة واالبتكار :ي�شري ذلك �إىل تقدمي خدمات
ومنتجات ذات طبيعة مميزة وفريدة ،وال يقت�رص الت�ألق على املخرج

وحده فقط بل ي�شمل �أي�ض ًا تقدميه ب�أ�سعار ا�ستثنائية ،وبالتايل ف�إن
الزبائن ميكن �أن يتح�صلوا على موا�صفات فريدة ب�أ�سعار تناف�سية
�أي�ضاً.
.تت�ألق املعرفة :وت�شري �إىل متيز املنظمة يف ا�ستخدامها
وتوظيفها ملكوناتها املعرفية بطريقة �أمثل .ولعل املعرفة تختلف
عن املواردالأخرى باعتبارها غري ملمو�سة ،وتواجه عملية قيا�سها
�صعوبة� ،إال �أن دخولها يف عمليات خمتلفة يف الوقت ذاته ميكن �أن
ي�ؤثر �إيجاب ًا على املنظمة وعلى اخلدمات التي تقدمها وكذلك على
العاملني فيها.
 2.6العالقة بني القيادة الشبكية والتألق التنظيمي:
تفرق درا�ستنا هذه بني اجتاهني للقيادة ،الأول يركز على
الأفراد� ،أما الثاين فريكز على املهام والإنتاج ،ولعل كالهما ي�ؤدي
�إىل حتقيق �أهداف املنظمة ،وميكن �أن يكون نهج ًا لتحقيق الت�ألق
التنظيمي ،ولكن �أيهما ميكن �أن يكون الأف�ضل لتحقيق الت�ألق
التنظيمي يبقى هذا ال�س�ؤال بحاجة �إىل �إجابة .فمثالً ،القيادة
التحويلية تعك�س اهتمام ًا عالي ًا بتحفيز الأفراد وت�شجيعهم بينما
القيادة التبادلية تعتمد على �إجناز الأعمال يف عالقة قائمة على
الثواب والعقاب (Hamastra, Yperen, Wisse, &Sassenberg,
.)2013
(2007:

من جهة �أخرى� ،أ�شارت درا�سة
� )667 - 665إىل تفاوت الأمناط القيادية يف ت�أثريها على متغريات
متعددة ،وذلك لتفاوت خ�صائ�ص الأفراد كالتعليم مثالً .فالقيادة
التحويلية – على �سبيل املثال  -تهتم بالأفراد ،يف حني تهتم
القيادة التبادلية بالعمل ،وكالهما ي�شبه �إىل حد كبري حموري
االهتمام يف منط القيادة ال�شبكية اللذين تركز �أحدهما على الأفراد
�أما الثاين فركز على االهتمام بالعمل .وقد كان لتباين تلك الأمناط
القيادية تفاوت يف الت�أثري على خمرجات خمتلفة كالأداء ،والتميز
والت�ألق.

Vigoda-Gadot,

ويفرق ( )Terouhid, et al, 2016:916بني التميز والت�ألق ،حيث
ي�شري �إىل �أن التميز يركز على حت�سني العمليات الإدارية يف حني �أن
الت�ألق يركز على املوارد والقدرات التنظيمية التي ترتكز على املورد
الب�رشي نف�سه ،و�إدارة املعرفة وجميعها خ�صائ�ص ي�صعب تقليدها
وحتتاج جهدا كبرياً حتى تتحقق .وهذا يعني �أن الت�ألق التنظيمي
هو الأكرث الت�صاق ًا باملورد الب�رشي ،وهذا ما يعزز رمبا �أو يجعلنا
نفرت�ض �أنه الأكرث ارتباط ًا رمبا بنمط القيادة ال�شبكية يف بعدها
املرتكز على العالقات.
وما يعزز العالقة بني القيادة والت�ألق التنظيمي  -من جهة
�أخرى  -هو �سعي القيادة الناجحة دوم ًا �إىل حتقيق الأهداف
ب�أعلى كفاءة ممكنة .وقد برهنت عدة درا�سات على دور القيادة
يف حتقيق الت�ألق التنظيمي ،فدرا�سة العابدي (� )2017أ�شارت �إىل
وجود ارتباط بني ا�ستقامة القيادة والت�ألق التنظيمي .كما �أن النمط
القيادي يرتبط بالإبداع الإداري والتطوير التنظيمي �أي�ض ًا وهما من
مظاهر الت�ألق التنظيمي.
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ممارسة القيادة الشبكية وعالقته بالتألق التنظيمي :دراسة تطبيقية على بلدية غزة

د .عالء الدين خليل إبراهيم السيد

 3.0الدراسات السابقة:
 3.1الدراسات العربية:
درا�سة �رسيع (� )2019سعت الدرا�سة للك�شف عن درجة
ممار�سة ال�سلوك القيادي ال�شبكي يف جامعة الكويت و�أكادميية �سعد
العبد هلل للعلوم الأمنية ،ودرا�سة �أثر بع�ض املتغريات الدميوغرافية
مثل (اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة) على تلك املمار�سة.
وا�ستهدفت الدرا�سة عينة ع�شوائية طبقية �شملت ( )372موظفا يف
كال امل�ؤ�س�ستني .واتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي امل�سحي حيث
وزعت اال�ستبانة التي غطت �أربعة حماور وهي( :كفايات القائد،
واملتطلبات التكنولوجية ،واملتطلبات الإدارية ،والثقافة التنظيمية).
وك�شفت نتائج الدرا�سة �أن درجة ممار�سة ال�سلوك القيادي ال�شبكي
يف جامعة الكويت و�أكادميية �سعد العبد هلل للعلوم الأمنية من وجهة
نظر العاملني فيها ،كانت بدرجة متو�سطة جلميع املحاور ما عدا
املتطلبات التكنولوجية التي ح�صلت على تقدير مرتفع .كما تبني
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لدرجة تقدير ممار�سة ال�سلوك
القيادي ال�شبكي تبع ًا للمتغريات الدميوغرافية �سابقة الذكر .و�أو�صت
الدرا�سة بتعريف املديرين وامل�رشفني ب�أهمية ال�سلوك القيادي
ال�شبكية.
درا�سة مقابلة ( )2018هدفت للتعرف �إىل درجة توافر متطلبات
القيادة ال�شبكية م�ستهدفة بذلك عينة من ( )308مفردة من �أع�ضاء
هيئة التدري�س بجامعة الطائف .حيث مت تطوير ا�ستبانة وزعت
عليهم ،تناولت جماالت القيادة ال�شبكية ،وهي كفايات القيادة
ال�شبكية ،واملتطلبات التكنولوجية ،واملتطلبات الإدارية والثقافية.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى لأثر
اجلن�س ل�صالح فئة الذكور ،وكذلك �سنوات اخلربة ملن كانت خربتهم
� 10سنوات ف�أكرث .وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن تعزيز تلك املتطلبات
يتطلب تدريب ًا لأع�ضاء الهيئة التدري�سية لإك�سابهم مهارات كافية
لتطبيق هذا الأ�سلوب القيادي.
درا�سة ال�سامرائي ( )2018التي هدفت �إىل حتديد درجة
ممار�سة �إدارة العمليات الإدارية وفق ًا لل�شبكة الإدارية لدى القادة
الإداريني يف جامعة �آل البيت من وجهة نظر العاملني ،و�أثر
املتغريات الدميوغرافية (اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلربة،
وامل�سمى الوظيفي) يف درجة ممار�سة تلك العمليات .وا�ستهدفت
الدرا�سة عينة طبقية ع�شوائية مكونة من ( )295عامالً ،واتبعت
املنهج الو�صفي امل�سحي ،حيث �أعدت ا�ستبانة تت�ضمن خم�سة �أمناط
قيادية .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن درجة ممار�سة القادة الإداريني
لإدارة العمليات الإدارية وفق ًا لل�شبكة الإدارية كان متو�سطاً،
وظهرت الأمناط ح�سب �شيوعها من الأكرث �شيوع ًا (املت�سلط والفعال
واملعتدل والإن�ساين وال�سلبي) .كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف متو�سط ا�ستجابة املبحوثني حول درجة
ممار�سة �إدارة العمليات الإدارية وفق ًا لل�شبكة الإدارية لدى القادة
الإداريني تعزى ملتغريات اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة ،يف
حني وجدت فروق ًا تعزى ملتغري امل�سمى الوظيفي .و�أو�صت الدرا�سة
برفع م�ستوى امل�شاركة للعاملني يف العمليات الإدارية ،كما حثت
الإدارة العليا على االهتمام ومراعاة اجلوانب الإن�سانية يف التعامل
الإداري.
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درا�سة اجلمال وال�شامخ ( )2018بعنوان� :أمناط القیادة ال�سائدة
لدى �أع�ضاء هیئة التدری�س بكلیة علوم الریا�ضة والن�شاط البدنی
وعالقتها باملعدل الرتاكمی للطالب :درا�سة حتلیلیة با�ستخدام
ال�شبكة الإداریة .هدفت �إىل التعرف على القيادات الفعالة من خالل
قدراتهم علي �إلهام وت�شجيع الأتباع ،والقدرة على خلق بيئة عمل
�إيجابية وفهم م�شاعر املوظفني وار�شادهم .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل
�أن منط القيادة ال�سائد هو منط قيادة الفريق وفق ًا ملقيا�س ال�شبكة
الإدارية .كما تبني �أن االهتمام باملهام �أو الأفراد كان يتفاوت
من ق�سم �إىل �آخر داخل الكلية الواحدة .وقد رجح الباحثان �أن منط
القيادة الفعلي هو الأقرب �إىل منت�صف الطريق .وحثت الدرا�سة
على تدريب �أع�ضاء الهيئة التدري�سية لتعريفهم بالأمناط القيادية
املختلفة وكيفية حتقيقها وفق منوذج ال�شبكة الإدارية بالإ�ضافة �إىل
�إجراء املزيد من الدرا�سات حيال هذا النموذج.
درا�سة العبيد ( )2018بعنوان :درجة توافر �أدوات تقومي
لأداء امل�رشفني الرتبويني املعتمدة على نظرية ال�شبكة الإدارية يف
املرحلة املتو�سطة يف دولة الكويت� .سعت للتعرف على مدى توافر
�أدوات تقومي الأداء للم�رشفني الرتبويني اعتماداً على نظرية ال�شبكة
الإدارية يف املرحلة املتو�سطة بالكويت من وجهة نظر امل�رشفني
الرتبويني .و�صمم الباحث ا�ستبانة ا�ستهدفت ( )16م�رشف ًا تربوياً.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �أدوت تقومي �أداء امل�رشفني الرتبويني وفق
نظرية ال�شبكة الإدارية كانت متوفرة يف مدار�س املرحلة املتو�سطة
بالكويت ،كما تو�صلت الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق يف وجهات نظر
املبحوثني تعزى ملتغري �سنوات اخلربة ،و�أو�صت الدرا�سة م�رشيف
الدرا�سات العملية باالطالع على ا�سرتاتيجيات تقومي علمية.
درا�سة حممد ( )2017بعنوان :ال�شبكات الإدارية وعالقتها
بالعدالة التنظيمية لدى العاملني مبراكز ال�شباب مبحافظة املنيا.
هدفت �إىل التعرف على النمط القيادي الأكرث �شيوع ًا لدى العاملني
يف مراكز ال�شباب مبحافظة املنيا وفق منوذج ال�شبكة الإدارية،
كما هدفت الختبار العالقة بني النمط القيادي والعدالة التنظيمية.
وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي حيث ا�ستهدفت جميع املراكز
وعددهم  165مركزاً وا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع البيانات.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن عدم ا�ستخدام منط القيادة ال�سلبية ،وندرة
ا�ستخدام منط القيادة املت�سلطة ،يف حني تبني �أن منط القيادة
املت�أرجحة كان الأكرث ا�ستخداماً .و�أو�صت الدرا�سة بتحري الدقة يف
اختيار القيادات الإدارية داخل املراكز ال�شبابية حتى ينعك�س ذلك
على االرتقاء مب�ستوى الفرد وم�ستوى املركز �أي�ضاً.
درا�سة العابدي ( )2017بعنوان :املرح يف مكان العمل كمتغري
تفاعلي بني ا�ستقامة القيادة والت�ألق التنظيمي :درا�سة تطبيقية يف
جامعة الكوفة .وقد در�ست العالقة املبا�رشة بني ا�ستقامة القيادة
والت�ألق التنظيمي ،وقد تناولت الدرا�سة �أي�ض ًا درا�سة العالقة
غري املبا�رشة من خالل املتغري التفاعلي للمرح يف تلك العالقة.
وا�ستهدفت الدرا�سة عينة من الكادر التدري�سي يف جامعة الكوفة
بلغ ( )325مفردة جرى توزيع اال�ستبانة عليهم متبع ًة بذلك املنهج
الو�صفي التحليلي .وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود ارتباط بني ا�ستقامة
القيادة والت�ألق التنظيمي .و�أو�صت الدرا�سة جامعة الكوفة ب�أن تطور
�سيا�سات تزيد من ا�ستقامة قيادتها ملا لذلك من ت�أثري وا�ضح يف
تعزيز التميز التنظيمي للجامعة.
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درا�سة عمومن ( )2014بعنوان :عالقة الأمناط القيادية
مب�ستوى الإبداع الإداري والتطوير التنظيمي للم�ؤ�س�سات اجلامعية
– درا�سة وفق منوذج ال�شبكة الإدارية لبالك وموتون .وقد هدفت
الختبار العالقة بني النمط القيادي والإبداع الإداري ،وقد ا�ستخدمت
منوذج ال�شبكة الإدارية لذلك .وطبقت الدرا�سة على عينة من ()360
موظف ًا حيث مت توزيع اال�ستبانة عليهم .وتبني من نتائج الدار�سة
�أن النمط ال�سائد هو النمط الفعال .وتبني �أن �أمناط القيادة جمتمعة
ترتبط مع الإبداع الإداري والتطوير التنظيمي.
درا�سة احلراح�شة ( )2012هدفت للتعرف على الأمناط القيادية
لل�ضباط العاملني يف �أكادميية العلوم ال�رشطية بال�شارقة ،ومقارنتها
من خالل تطبيق نظرية ال�شبكة الإدارية .واتبعت الدرا�سة املنهج
الو�صفي التحليلي ،حيث ا�ستهدفت عينة من  164مفردة� ،شملت
جميع ال�ضباط العاملني يف �أكادميية العلوم ال�رشطية بال�شارقة
و�أ�صحاب الوظائف الإ�رشافية يف بلدية ال�شارقة .وتو�صلت الدرا�سة
�إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ت�صورات ال�ضباط
للأمناط القيادية التي ي�ستخدمونها وت�صورات ر�ؤ�سائهم ،ووجود
فروق بني ت�صورات ال�ضباط العاملني يف �أكادميية العلوم ال�رشطية،
وبني ت�صورات العاملني يف بلدية ال�شارقة للأمناط القيادية التي
ي�ستخدمونها.
درا�سة الع�ش ( )2010بعنوان :الأمناط القيادية ملديري
املدار�س الثانوية العامة يف الأردن وفق نظرية ال�شبكة الإدارية
وعالقتها مب�ستوى �ضغوط العمل لدى معلميهم� .سعت للتعرف
على الأمناط القيادية ملديري املدار�س الثانوية العامة يف الأردن
وفق نظرية ال�شبكة الإدارية وعالقتها مب�ستوى �ضغوط العمل لدى
معلميهم .وا�ستهدفت الدرا�سة عينة طبقية ع�شوائية �شملت ()548
معلم ومعلمة .وا�ستخدمت اال�ستبانة للتعرف على كال املتغريين.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن النمط القيادي ال�سائد وفق نظرية ال�شبكة
الإدارية كان منط (قيادة الفريق) الذي يويل اهتمام ًا عالي ًا بالإنتاج،
واهتمام ًا عالي ًا بالعالقات الإن�سانية .بينما كان النمط الأقل تكرار
هو منط قيادة النادي الذي يركز على العالقات الإن�سانية ويهمل
التح�صيل.
درا�سة جربة ( )2006بعنوان :الأمناط القيادية وعالقتها
بالإبداع الإداري با�ستخدام نظرية ال�شبكة الإدارية .وقد هدفت �إىل
الك�شف عن النمط القيادي ال�سائد يف املدار�س االبتدائية مبدينة
جدة ،وحتديد م�ستوى الإبداع الإداري يف تلك املدار�س ،والعالقة
بني النمط القيادي ال�سائد وم�ستوى االبداع الإداري وفق الأمناط
القيادية املعرفة يف نظرية ال�شبكة الإدارية .ولتحقيق ذلك ا�ستهدفت
الدرا�سة عينة من  288مديراً حيث جرى توزيع ا�ستبانة عليهم
�أعدت لهذا الغر�ض .وك�شفت الدرا�سة �أن النمط ال�سائد هو قيادة
الفريق ،يليه القيادة املعتدلة ،ثم القيادة االجتماعية ،ثم القيادة
املت�سلطة ،يعقبها القيادة الأبوية ،ثم القيادة املت�ساهلة ،و�أخرياً
منط القيادة املتقلبة .و�أو�ضحت الدرا�سة �أن هنالك عالقة ارتباطية
موجبة دالة �إح�صائي ًا بني الإبداع وكل من القيادة املعتدلة
والقيادة االجتماعية ،يف حني كانت العالقة �سلبية مع كل من
القيادة املت�ساهلة واملت�سلطة واملتقلبة.
و�أخرياً درا�سة عبيدات ( )2004بعنوان :الأمناط الإدارية وفق
نظرية ال�شبكة الإدارية وعالقتها بفعالية �إدارة الوقت .در�ست العالقة
بني الأمناط الإدارية التي تناولتها نظرية ال�شبكة الإدارية وفاعلية
�إدارة الوقت لدى مديري املدار�س الثانوية يف الأردن .وا�ستهدفت
الدرا�سة عينة من  283مديراً حيث قامت بتوزيع اال�ستبانات عليهم.

وك�شفت الدرا�سة �أن النمط الذي �ساد بني مديري املدار�س كان منط
قيادة الفريق ،كما تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة �إيجابية بني
منط القيادة الإيجابية و�إدارة الوقت بفاعلية.
 3.2الدراسات األجنبية:
درا�سة ( )Islam and Jee 2019بعنوان :مراجعة لل�شبكة
الإدارية للقيادة وت�أثريها على املوظفني واملنظمة .وقد هدفت �إىل
تقدمي مراجعة نظرية و�صفية لل�شبكة الإدارية كما قدمها Blake and
 Moutonوت�أثريها على كل من املوظفني واملنظمة .وقدمت الدرا�سة
مراجعة للبعدين ال�سلوكيني اللذين ي�صفان ال�شبكة وهما االهتمام
بالعمل واالهتمام بالأفراد ،وقدمت �رشح ًا للنماذج اخلم�سة
املتعلقة بالقيادة .كما و�ضحت الدرا�سة مزايا وحمددات ال�شبكة
الإدارية .وقدمت الدرا�سة جدول يو�ضح ت�أثري هذا النموذج على كل
من املوظفني واملنظمة مركزة على الأ�سباب املحتملة لعدم ر�ضا
املوظفني ،ومعدل دوران العمل ،وكذلك الإنتاجية التنظيمية والأداء.
كما و�ضحت الدرا�سة كيف ميكن �أن ترتبط الأمناط القيادة املقدمة
من هذا النموذج مع �إنتاجية املنظمة و�أدائها.
درا�سة ( )Nafei 2018بعنوان :دور ال�سعادة يف مكان العمل
يف حتقيق الت�ألق التنظيمي .وكان هدفها التعرف على دور ال�سعادة
يف مكان العمل يف حتقيق الت�ألق التنظيمي يف درا�سة جلامعة مدينة
ال�سادات .حيث ا�ستهدفت عينة من  400مفردة حيث مت ا�ستهدافهم
باال�ستبيان جلمع البيانات .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هنالك عالقة
�سببية بني ال�سعادة يف مكان العمل والت�ألق التنظيمي حيث وجدت
ال�سعادة يف مكان العمل ذات ت�أثري �إيجابي على جميع �أبعاد
الت�ألق التنظيمي .و�أكدت الدرا�سة على �أهمية دور القيادة الإدارية
باعتبارها حمرك رئي�س يف حتقيق الت�ألق التنظيمي ،والتي ميكن
�أن تقود �إىل تغيري �إيجابي على م�ستوى الأفراد واملنظمة واملجتمع
واحلد من ال�سلوك ال�سلبي الذي ي�ؤثر �سلب ًا على الت�ألق التنظيمي.
درا�سة ( )Thomas 2016بعنوان :التوجه الريادي وال�شبكة
الإدارية :خارطة طريق للرحلة الريادية ،والتي �سعت للإجابة على
عدة ت�سا�ؤالت يف �إطار حتديد االرتباط بني القيادة ال�شبكية والتوجه
الريادي ،والتي تركزت على حتديد الكفاءات التي يجب الرتكيز
عليها ،وكيف ميكن �أن يقرر القائد �أي تلك الكفاءات هي املنا�سبة
لال�ستفادة منها يف املواقف املختلفة .وقدمت الدرا�سة يف ت�أ�صيل
نظري التوجيه الريادي وال�شبكة الإدارية م�سلطة ال�ضوء على كيفية
تطوير بنية التوجيه الريادي ،لينا�سب �إطار امل�ستوى الفردي،
ومت حتديد الكفاءات اخلم�س النا�شئة عنه لتمكني ال�سلوك القيادي
املنا�سب يف رحلة ريادة الأعمال .واعتربت الدرا�سة �أن كل منط من
الأمناط القيادية اخلم�سة التي تناولتها ال�شبكة الإدارية ميكن �أن
يكون منا�سب ًا ملراحل خمتلفة من مراحل تطور م�رشوع الأعمال.
وحاولت الدرا�سة الربط بني الكفاءات ذات ال�صلة والنا�شئة عن بناء
التوجيه الريادي مع �أ�ساليب القيادة املرغوبة على النحو املحدد يف
ال�شبكة  ،من �أجل توفري خارطة طريق للقيادة الريادية .وخل�صت
الدرا�سة �إىل �أن القيادة وفق منوذج القيادة ال�شبكية ميكن �أن ت�شكل
خارطة طريق لتوجيه القرار ب�ش�أن الأ�سلوب الذي يجب ا�ستخدامه
يف �أي موقف� ،سيما و�أن رحلة رياديي الأعمال مليئة باملخاطر
واملناف�سة واحلاجة امل�ستمرة لالبتكار.
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 3.3الفجوة البحثية:
من مراجعة الدرا�سة ال�سابقة ،تبني �أن هنالك ندرة يف
الدرا�سات التي تناولت � َّأي ًا من متغريات الدرا�سة� ،سواء القيادة
ال�شبكية �أو الت�ألق التنظيمي .ومل يجد الباحث على حد علمه �أي من
الدرا�سات ال�سابقة التي ربطت بني املتغريين .كما مل يتم تطبيق �أي
من الدرا�سات الفل�سطينية حتديداً يف القيادة ال�شبكية.
لذلك ،ف�إن هذه الدرا�سة قد ت�ضيف �إىل املعرفة من خالل
اختبار منوذج القيادة ال�شبكية يف البيئة الفل�سطينية وحتديداً قطاع
البلديات ،والتي جتمع ب�شكل ملمو�س بني االهتمام بالعمل حل�سا�سية
دورها و�رسعة تدخلها يف �سد احتياجات املواطنني ،وبني حتفيز
الأفراد للقيام بهذا الدور من خالل االحتفاظ بعالقات جيدة معهم.
كما ميكن �أن ت�شكل خمرجات هذه الدرا�سة رافداً معرفي ًا يف
الك�شف عن مدى ارتباط تلك الأمناط القيادية بالت�ألق التنظيمي
�سعي ًا ملعرفة كيف ميكن حتقيق الت�ألق التنظيمي ا�ستناداً �إىل
الأمناط القيادية.

 4.0منهجية الدراسة:
 4.1منهج الدراسة:
اتبعت هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي .الذي يت�سم ب�أنه
ي�صف الظاهرة املراد درا�ستها ويف�سح املجال من خالل البيانات
التي يجمعها من م�صادرها الأولية والثانوية للمناق�شة والتحليل
والتف�سري.
 4.2جمتمع وعينة الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة يف بلدية غزة من العاملني يف الوظائف
الإدارية والإ�رشافية ،حيث بلغ عددهم ( )600موظف بعد ا�ستبعاد
العاملني يف اخلدمات (بلدية غزة .)2020 ،وا�ستناداً جلداول العينات
( ،)Sekaran. 2003:294بلغت العينة الأن�سب ملجمع الدرا�سة ()234
مفردة .وهي تعادل  % 39من جمتمع الدرا�سة .وعليه مت اختيار
هذه الن�سبة لكل م�سمى وظيفي كما هو حمدد يف العينة املختارة .ثم
جرى توزيع اال�ستبانات على العينة املختارة.
ومت ا�سرتداد ( )196ا�ستبانة بن�سبة ا�سرتداد ( )% 84وقد
مت ا�ستبعاد ( )7ا�ستبانات مل تكن �صاحلة للتحليل .واجلدول التايل
يو�ضح عينة وجمتمع الدرا�سة:
الجدول (:)1

امل�سميات الوظيفية

عدد
املوظفني

العينة
املختارة

اال�ستبانات
امل�سرتدة

رئي�س �شعبة

144

56

55

54

رئي�س ق�سم

78

30

28

28

مدير

15

6

6

6

م�ساعد مدير

55

21

19

17

�أخرى

308

120

88

84

املجمـــوع

600

234

196

189

 4.4صدق وثبات أداة الدراسة:
مت التحقق من �صدق �أداة الدرا�سة من خالل �إر�سالها �إىل 10
حمكمني من املخت�صني يف حقل الدرا�سة وكانت املالحظات املرتدة
�ضئيلة وجرى الأخذ بها� .أما بالن�سبة لثبات اال�ستبانة فتم التحقق
منه من خالل معامل كرونباخ �ألفا ،والذي �أعطى نتائج مرتفعة كما
يف اجلدول �أدناه:
الجدول (:)2
معامل كرونباخ ألفا لمحاور الدراسة

املتغري
ممار�سة القيادة
ال�شبكية – تقييم
املر�ؤو�سني
لر�ؤ�سائهم
ممار�سة القيادة
ال�شبكية – تقييم
املوظفني لأنف�سهم

مجتمع وعينة الدراسة

ال�صاحلة
للتحليل

 4.3أداة الدراسة:
مت جمع البيانات الأولية من خالل اال�ستبانة التي �أعدت لهذا
الغر�ض .وتكونت اال�ستبانة من ثالثة �أق�سام رئي�سة ،الق�سم الأول
وت�ضمن البيانات الدميغرافية.
�أما الق�سم الثاين فا�ستخدمت فيه الدرا�سة مقيا�س (Blake
 ،)and Mouton Managerial Grid 2010حيث ي�ضم هذا املقيا�س
 18عبارة ،مت تخ�صي�ص  9عبارات كل بعد من �أبعاد القيادة
ال�شبكية .ثم مت مراجعة املقيا�س و�إعادة �صياغة عباراته مبا
يتنا�سب مع املجتمع الفل�سطيني .ومت �إعادة ت�صميمه كما جاء يف
درا�سة احلراح�شة ( )2012فكان هنالك ن�سختني ،الأوىل فيها يقيم
املوظف النمط القيادي الذي يراه منطبق ًا على نف�سه (تقييم ذاتي)،
والن�سخة الثانية يقوم بتقييم النمط القيادي الذي يراه �سائداً لدى
رئي�سه املبا�رش.
�أما الق�سم الثالث فكان لقيا�س الت�ألق التنظيمي من خالل
مقاي�س ( )Al Shobaki and Naser 2016والذي تكون من ت�سع
عبارات تقي�س الت�ألق التنظيمي.
مت ا�ستخدام مقيا�س ليكارت اخلما�سي لتحديد مدى ممار�سة
ال�سلوك وفق العبارات الوا�صفة له ،وكانت الأوزان امل�ستخدمة هي:
(دائم ًا =  ، 5غالب ًا = � ، 4أحيان ًا =  ،3نادراً = � ، 2أبداً = .)1

املحور

معامل
عدد
الفقرات كرونباخ �ألفا

االهتمام بالعمل – ر�ؤ�ساء

9

.903

االهتمام بالأفراد – ر�ؤ�ساء

9

.880

اجمايل املقيا�س

18

.937

االهتمام بالعمل – موظفني

9

.785

االهتمام بالأفراد – موظفني

9

.772

اجمايل القيادة ال�شبكية – موظفني

18

.867

الت�ألق التنظيمي

9

.891

اجمايل اال�ستبانة

45

.946

تراوحت قيم معامل كرونباخ �ألفا ما بني  .77و  .90لأبعاد
ممار�سة القيادة ال�شبكية يف حني كانت �أعلى لإجمايل املقيا�س،
وتعد تلك القيم مقبولة وتعك�س ثبات ًا مرتفع ًا لال�ستبانة.
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 4.5حتليل البيانات:
 1.5.4البيانات الو�صفية:
الجدول ()3
البيانات الوصفية لعينة الدراسة

الفئة

املتغري

ذكر

171

% 90.5

�أنثى

18

% 9.5

189

% 100

� 30سنة ف�أقل

25

% 13.2

� 40 - 31سنة

93

% 49.2

� 50 - 41سنة

57

% 30.2

� 51سنة ف�أكرث

14

% 7.4

189

% 100

�أعزب

27

% 14.3

متزوج

162

% 85.7

املجموع

189

% 100

� 3سنوات ف�أقل

5

% 2.6

� 8 - 4سنوات

10

% 5.3

اجلن�س
املجموع

الفئة
العمرية

�سنوات
اخلربة

املتغري
امل�ؤهل
العلمي

دبلوم ف�أقل

44

% 23.3

بكالوريو�س

124

% 65.6

درا�سات عليا

21

% 11.1

189

% 100

رئي�س �شعبة

54

% 28.6

رئي�س ق�سم

28

% 14.8

املجموع

امل�سمى
الوظيفي

مدير

6

% 3.2

م�ساعد مدير

17

% 9.0

�أخرى

84

% 44.4

189

% 100

�شمال غزة

1

% 0.5

غزة

185

% 97.9

الو�سطى

2

% 1.1

� 13 - 9سنة

40

% 21.2

خانيون�س

1

0.5%

� 14سنة ف�أكرث

134

% 70.9

رفح

-

% 0.0

189

% 100

189

% 100

املجموع
احلالة
االجتماعية

التكرار الن�سبة املئوية

الفئة

التكرار الن�سبة املئوية

املجموع

يت�ضح من اجلدول �أعاله� ،أن معظم عينة الدرا�سة هم من فئة
الذكور بن�سبة  % 90.5مقارنة بالإناث ،ولعل طبيعة الأعمال
املناطة بالبلدية والتي تتطلب مهام رمبا تت�سم بامل�شقة من
ناحية ،والتدخل ومواجهة الطوارئ يف �أوقات خمتلفة من ناحية
�أخرى �أوجدت مربراً لتزايد �أعداد فئة الذكور .كما �أن امللفت �أن عينة
الدرا�سة يف جمملها تت�سم ب�أنها فئة �شابة ،حيث بلغت �أعمارهم
� 40سنة ف�أقل  % 62.4من �إجمايل عينة الدرا�سة ،وتعك�س تلك
الن�سبة �صورة عن املجتمع الفل�سطيني الذي يو�صف ب�أنه جمتمع
فتي تتزايد فيه �أعداد الفئات ال�شابة .ومن الوا�ضح �أن بلدية غزة
�شهدت معدالت تعيني منخف�ضة ن�سبي ًا خالل  13عام ًا خلت ،حيث مل
تتعد التعيينات يف تلك الفرتة عن  % 29.1وهذا يت�ضح من م�ؤ�رش
�سنوات اخلربة .كان اهتمام البلدية بامل�ؤهالت العملية وا�ضح،
�سيما �أن  % 77.7من عينة الدرا�سة ح�صلوا على الأقل على درجة
البكالوريو�س ،و % 11.1ح�صلوا على درجات علمية �أعلى ،مما
يعك�س قدرات علمية عالية للموظفني املزاولني للمهام الإدارية� .أما
من حيث امل�سمى الوظيفي ،فت�شري الن�سب املو�ضحة يف اجلدول �أعاله

املجموع

مكان
ال�سكن

املجموع

�إىل هيكل تنظيمي متنا�سق ،حيث تتزايد �أعداد العاملني يف املواقع
التنفيذية مقارنة بالعاملني يف املواقع الإ�رشافية.
كما يت�ضح �أي�ض ًا �أن بلدية غزة قد حر�صت على �أن يكون
طاقمها مت�أهب ًا دوم ًا وقريب ًا �إىل مكان العمل ،فن�سبة قليلة جداً ممن
هم ي�سكنون خارج حمافظة غزة ،وهذا يعك�س �إدارة جيدة يف خف�ض
تكاليف التنقل يف فواتري الرواتب ،وكذلك قرب املوظفني من مكان
عملهم ،ولعل ذلك �رضورة يتطلبها العمل يف البلدية تعك�س ا�ستعداداً
لتلبية النداء ملواجهة الطوارئ ،كما تعك�س قرب املوظفني وفهمهم
للبيئة واملدينة التي ي�سكنون فيها.
 2.5.4اختبار الفر�ضيات:
ت�سعى هذه الدرا�سة للتعرف على النمط القيادي املمار�س
وفق ًا لنظرية ال�شبكة الإدارية من وجهة نظر املوظفني جتاه �أنف�سهم
وجتاه ر�ؤ�سائهم يف العمل .ولتحقيق هذين الهدفني فقد مت حتديد
املتو�سطات احل�سابية واحت�ساب الدرجة الكلية فكانت على النحو
التايل:
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 .أتقييم املوظفني لر�ؤ�سائهم يف العمل:
الجدول (:)4
األنماط القيادية التي يمارسها الرؤساء في العمل من وجهة نظر المرؤوسين

حمور االهتمام بالعمل

حمور االهتمام بالعاملني

الدرجة

رئي�سي املبا�رش يف العمل ....

رئي�سي املبا�رش يف العمل...

� 1أهم �أولوياته حتقيق الأهداف و�إجناز املهام.

4.42

يتابع �سري العمل ل�ضمان اجناز املهام يف وقتها
2
املحدد.

4.14

 3يدير وقته بفعالية كبرية جداً.

3.88

ي�ستمتع بقراءة املقاالت والكتب واملجالت �ضمن
4
تخ�ص�صه املهني ويقوم بتطبيق ما تعلمه يف عمله.

3.65

من طبعه جتزئة وتق�سيم املهام وامل�رشوعات
5
ال�ضخمة �إىل �أجزاء ب�سيطة لت�سهل �إدارتها.
يف�ضل املهام التي تت�صف بالتحدي على غريها
6
من املهام.

الدرجة

ي�شجع العاملني على امل�شاركة يف اتخاذ القرارات،
10
ويحاول تطبيق �آرائهم ومقرتحاتهم.
من �أهم �أولوياته تدريب العاملني على املهام والإجراءات
11
اجلديدة.
 12ي�شجع العاملني على الإبداع يف عملهم.
ي�ستمتع بقراءة املقاالت والكتب واملجالت املتعلقة
 13بالتدريب والقيادة وال�سلوك ،ويعمل على تطبيقها على
العاملني لتطوير �أدائهم.
عند معاجلته للأخطاء ،ال يقلق لتعر�ض عالقاته مع
14
الآخرين للخطر لوجود الثقة املتبادلة معهم.
يهتم بتو�ضيح التفا�صيل واجلزئيات املتعلقة باملهام
15
املعقدة للمر�ؤو�سني.

3.83
3.97

3.77
3.83
3.85
3.80
3.85
3.81

 7يف�ضل تنفيذ عدة مهام معقدة بنف�س الوقت.

3.85

 16ال �شيء �أهم بالن�سبة له من بناء فريق العمل.

3.93

 8ي�ستمتع بتحليل امل�شكالت.

3.83

 17يحرتم حدود الآخرين.

3.97

عندما يواجه مهمة معقدة بحاجة �إىل �إجناز ،يعمل
9
على حتليل كافة تفا�صيلها

3.90

من طبعه ا�ست�شارة العاملني معه بق�صد تطوير �أدائهم
18
و�سلوكهم.

3.87

املجموع

35.47

املجموع

34.68

املجموع × 0.2

7.094

املجموع × 0.2

6.936

ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول �أعاله �إىل �أن اهتمام
املديرين من وجهة نظر مر�ؤو�سيهم يف العمل ويف الأفراد جاء
بن�سب مت�ساوية ،مع تزايد طفيف جتاه االهتمام بالعمل ،وبالتايل
ف�إن موقع النمط القيادي هو ( )6.93 ، 7.09ويعك�س ذلك منواً
لالهتمام بالعمل والأفراد على حد �سواء .كما يعك�س �أي�ض ًا احلد
الأدنى يف الربع الأف�ضل وفق ذلك النموذج ،والذي يرتاوح ما بني
( )7،7وحتى ( )9،9يف التدرج البياين.
�أما فيما يتعلق باالهتمام بالعاملني ،ف�إن �أعلى قيمة عك�ست
احرتام الر�ؤ�ساء يف العمل حلدود الآخرين ،واهتمامهم العايل ببناء
فريق العمل ،وبفارق لي�س كبرياً و�إن كان قد عك�س الدرجة الأقل،
ولكن ال زال مرتفع ًا ان�صب اهتمام املديرين وفق ًا ملر�ؤو�سيهم على
ت�شجيعهم على امل�شاركة يف اتخاذ القرار والأخذ بر�أيهم.
ومن خالل تفح�ص ر�أي املبحوثني جتاه ر�ؤ�سائهم يف العمل،
تبني �أن هنالك نقاط ًا �إيجابية قد برزت �ضمن حماور اهتمام
الر�ؤ�ساء بالعمل ،ولعل من �أبرزها �أن �أولويات الر�ؤ�ساء تن�صب على
حتقيق الأهداف و�إجناز املهام ،بالإ�ضافة على متابعة �سري العمل
ل�ضمان �إجناز تلك املهام يف الوقت املنا�سب� .أما العبارات التي
ح�صلت على �أدنى معدل يف هذا املحور فكانت تلك التي عك�ست
ا�ستمتاع واهتمام املديرين يف قراءة الكتب واملجالت العلمية يف
نطاق اخت�صا�صاتهم وتطبيقها على بيئة العمل .كما تبني �أن �أدنى
تلك العوامل – رغم ارتفاع م�ؤ�رشها -عك�ست ا�ستمتاع املديرين
بحل امل�شكالت و�أو�ضحت �أن من طباع املديرين جتزئة وتق�سيم
املهام الكبرية وامل�رشوعات ال�ضخمة �إىل �أجزاء ب�سيطة لت�سهيل
�إدارتها.
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.بتقييم املوظفني لأنف�سهم:
يت�ضح من اجلدول (� ،)5أن ر�أي املوظفني جتاه الأمناط
القيادية التي ميار�سونها يعد مرتفع ن�سبياً ،وقد جاء يف التمثيل
البياين يف النقطة ( )7.80 ،7.90وهي يف مكانة متو�سطة �ضمن
الربع الأف�ضل وفق ال�شبكة الإدارية والذي ترتاوح نقاطه يف حدها
الأدنى ( )7،7وحدها الأق�صى (.)9،9
وفيما يتعلق مبحور االهتمام بالعمل� ،سجل املبحوثون ر�أي ًا
مرتفع ًا جتاه جميع العنا�رص املخ�ص�صة لذلك ،التي كان �أعالها على
الإطالق �إيالء الأهمية الأكرب جتاه حتقيق الأهداف و�إجناز املهام،
يليها تف�ضيل املوظفني للمهام التي تت�صف بالتحدي ،وكذلك حتليل
الأعمال املعقدة حتى ي�سهل مواجهتها.
وعلى الرغم من �أن جميع العبارات كانت يف م�ستويات
مرتفعة �إال �أن �أدنى تلك القيم كان ا�ستمتاع املوظفني �أنف�سهم بقراءة
الكتب واملقاالت ذات ال�صلة باخت�صا�صاتهم ،وتطبيق ذلك يف
احلياة العملية� .أما فيما يتعلق مبحور االهتمام بالعاملني ،رغم �أن
امل�ؤ�رش العام كان �أقل بفارق ي�سري جداً� ،إال �أن جميع العبارات كانت
يف م�ستويات مرتفعة .حيث كانت �أعلى تلك القيم احرتام املوظفني
حلدود الآخرين ،و�أدناها – رغم ارتفاع قيمتها -عدم قلق املوظفني
جتاه ت�رضر عالقتهم مع الآخرين عند معاجلة الأخطاء ،وذلك ملتانة
الثقة املتبادلة بينهم.

مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية  -اجمللد ( - )6العدد ( - )16كانون األول 2021م

جدول (:)5
األنماط القيادية التي يمارسها الموظفين أنفسهم من وجهة نظرهم

محور االهتمام بالعمل

محور االهتمام بالعاملني

الدرجة

الدرجة

1

�إن من �أهم الأمور بالن�سبة يل حتقيق الأهداف
و�إجناز املهام.

4.52

10

�أ�شجع العاملني على امل�شاركة يف اتخاذ القرارات،
و�أحاول تطبيق �آرائهم ومقرتحاتهم.

4.28

2

اتابع مراقبة �سري العمل ل�ضمان اجناز املهام يف
وقتها املحدد.

4.43

11

تدريب العاملني على املهام والإجراءات اجلديدة من �أهم
�أولوياتي.

4.34

3

�أدير وقتي بفاعلية كبرية جداً.

4.37

12

�أ�شجع العاملني على االبداع يف عملهم.

4.38

4

�أ�ستمتع بقراءة املقاالت والكتب واملجالت �ضمن
تخ�ص�صي املهني و�أقوم بتطبيق ما تعلمته يف
عملي.

4.28

13

ا�ستمتع بقراءة املقاالت والكتب واملجالت املتعلقة
بالتدريب والقيادة وال�سلوك ،و�أعمل على تطبيقها على
العاملني لتطوير �أدائهم.

4.28

5

من طبعي جتزئة وتق�سيم املهام وامل�رشوعات
ال�ضخمة �إىل �أجزاء ب�سيطة لت�سهل �إدارتها.

4.37

14

عند معاجلتي للأخطاء ال �أقلق لتعري�ض عالقتي مع
الآخرين للخطر لوجود الثقة املتبادلة معهم.

4.23

6

اف�ضل املهام التي تت�صف بالتحدي على غريها
من املهام.

4.44

15

�أهتم بتو�ضيح التفا�صيل واجلزئيات املتعلقة باملهام
املعقدة للمر�ؤو�سني.

4.36

7

عندما �أواجه مهمة معقدة بحاجة �إىل �إجناز �أعمل
على حتليل كافة تفا�صيلها.

4.44

16

ال �شيء �أهم بالن�سبة يل من بناء فريق العمل.

4.35

8

�أ�ستمتع بتحليل امل�شكالت.

4.36

17

�أحرتم حدود الآخرين.

4.44

9

�أعتقد �أنه من اال�سهل تنفيذ عدة مهام معقدة يف
نف�س الوقت.

4.31

18

من طبعي ا�ست�شارة العاملني معي بق�صد تطوير �أدائهم
و�سلوكهم.

4.38

املجموع

39.52

املجموع

39.04

املجموع × 0.2

7.904

املجموع × 0.2

7.808

ت�أ�سي�س ًا على ما �سبق ،والختبار الفر�ضية الأوىل التي تقول:
«ي�سود االهتمام بالعمل مقارنة باالهتمام باملوظفني وفق نظرية
ال�شبكة الإدارية من وجهة نظر املوظفني حيال �أنف�سهم ،وكذلك
حيال ر�ؤ�سائهم يف العمل».
تبني �أن االهتمام بالعمل قد حظي مبكانة �أعلى بقليل من
مكانه االهتمام بالأفراد ،حيث كانت القيم للموظفني كما يرون
�أنف�سهم ،وكما يرون ر�ؤ�ساءهم على الرتتيب ( )7.90و()7.09
وهي بفارق درجة تقريب ًا على التمثيل البياين للنموذج .يف حني
تبني �أن حمور االهتمام باملوظفني جاء بقيم �أقل ،حيث كانت القيم
وفق تقييم املوظفني لأنف�سهم ،و وفق تقييم ر�ؤ�سائهم على الرتتيب
( )7.80و ( .)6.90وعليه نقبل الفر�ضية الأوىل.
وقد يعود ال�سبب يف ظهور هذه النتائج �إىل طبيعة عمل البلدية
التي ال ميكنها �إجناح �أدوارها دون االعتماد على الأفراد ب�شكل كبري،
كما يتبني �أن هنالك درجة عالية من الوعي واالهتمام جتاه العمل،
ورمبا يعك�س ذلك �إميان ًا عالي ًا لأهمية �أدوار الأفراد جتاه وظائفهم
من ناحية ،وجتاه مكان عملهم من ناحية �أخرى� .سيما و�أن البلدية
تقوم بدور حيوي يتطلب يف بع�ض الأحيان ت�ضحيات من الأفراد،

كما �أن دورها يكون مالحظاً ،وبالتايل ف�إن تغيب �أو �إهمال املوظف
�أو الوحدة التي ينتمي �إليها �سيظهر ب�شكل وا�ضح ،وبالتايل يكون
املوظف م�ضطراً لأن يقوم بدوره دون تق�صري.
ويت�ضح �أي�ض ًا �أن املوظفني يرون �أنف�سهم يف مكانة �أعلى
على ال�شبكة الإدارية مقارنة مبا يرونه جتاه ر�ؤ�سائهم يف العمل
جتاه اهتمامهم بالعمل ،وكذلك بالعاملني على حد �سواء .وقد يعود
ال�سبب يف ذلك �إىل �أن املوظفني رمبا �أكرث اطالع ًا على الأعمال
التنفيذية ،وهي تلك التي تتطلب رمبا جهداً �أكرب ،وتخدم �رشيحة
�أو�سع يف املجتمع وم�ؤ�س�ساته ،كما �أن جزءاً من مهام الر�ؤ�ساء قد
يبدو غري وا�ضح بالن�سبة لهم ،فهم يدركون فقط الأدوار التي يقوم
بها ر�ؤ�سا�ؤهم وتت�صل ب�أعمالهم ،وبالتايل يبقى جانب من �إدارة
الأولويات (تقدمي ًا وت�أخرياً) يف املهام غري معلوم لديهم ،لذلك رمبا
�أن تقديرهم لدور ر�ؤ�سائهم كان مب�ستوى �أقل ن�سبياً.
وفيما يلي التمثيل البياين ملوقع الأمناط القيادية التي
ميار�سها املوظفون �أنف�سهم من وجهة نظرهم ،وقد مت متثيلها بخط
متقطع على ال�شكل البياين� ،أما كيف يرون ر�ؤ�ساءهم فقد مت متثيلها
بياني ًا بخط مت�صل.
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شكل ()3

التمثيل البياني لألنماط القيادية التي ظهرت وفقاً لنتائج الدراسة

ج .معامل ارتباط �أبعاد القيادة ال�شبكية مع الت�ألق التنظيمي:
�إن درا�سة معامل االرتباط تعطي م�ؤ�رشاً حيوي ًا يف معرفة
العالقة بني الأمناط القيادية كما مت متثيلها بياني ًا وبني الت�ألق
التنظيمي .وقد �أ�شارت النتائج �إىل وجود ارتباط بني هذين
املتغريين ،حيث مت درا�سة تلك املتغريات وفق ًا لر�أي املوظفني جتاه
ر�ؤائهم يف العمل .وقد كانت قيم معامل االرتباط كما يف اجلدول
التايل:
الجدول (:)6
معامل ارتباط أبعاد القيادة الشبكية مع التألق التنظيمي

املتغري
الت�ألق التنظيمي

االهتمام بالعمل االهتمام بالأفراد العمل واالفراد معاً
** .345

** .246

** .288

** معامل االرتباط دال احصائياً عند ()α≤ 0.01

يت�ضح من اجلدول �أعاله� ،أن هنالك عالقة ذات داللة
�إح�صائية بني االهتمام بالعمل والت�ألق التنظيمي من وجهة نظر
املوظفني جتاه ر�ؤ�سائهم يف العمل .وقد بلغ معدل االرتباط بني
حمور االهتمام بالعمل والت�ألق التنظيمي  .345عند م�ستوى داللة
(� .)α≤ .01أما حمور االهتمام بالأفراد فكان بدرجة �أقل ،حيث كان
معامل االرتباط (.) .246
ا�ستناداً �إىل ما �سبق ،والختبار الفر�ضية الثانية القائلة:
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“هنالك ارتباط ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α≤ .05بني
ممار�سة الأمناط القيادية وفق نظرية ال�شبكة الإدارية كما يراها
املوظفون �أنف�سهم وبني الت�ألق التنظيمي لر�ؤ�سائهم يف العمل ”.تبني
�صحة الفر�ضية و�إثباتها ا�ستناداً �إىل قيم معامل االرتباط.
كما يت�ضح �أي�ضاً� ،أن االهتمام بالعمل كان �أعلى ارتباطا
بالت�ألق التنظيمي� ،أي �أن حتقيق الت�ألق التنظيمي رمبا يتطلب
اهتماما بالعمل بدرجة �أكرب من االهتمام بالأفراد ،رغم ذلك كان
هنالك عالقة ارتباط بني الت�ألق التنظيمي واالهتمام بالأفراد
ولكن بدرجة �أقل .ويعزو الباحث ذلك �إىل حر�ص البلديات على
�إجناز مهامها التي ذات ال�سمة املبا�رشة ،والتي يف غالبها ال ميكن
ت�أخريها �أو ت�أجيلها؛ لأن ذلك ينعك�س �سلب ًا على حياة املواطنني
واملن�ش�آت ،و�سيولد ردود �أفعال عك�سية.
د .اختبار التباين الأحادي:
مت �إجراء اختبار التباين الأحادي ملتغريات القيادة ال�شبكية،
وكذلك ملتغري الت�ألق التنظيمي ،وذلك الختبار الفر�ضية الثالثة من
فر�ضيات الدرا�سة والتي تقول« :هنالك فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات ا�ستجابات املبحوثني جتاه الت�ألق التنظيمي تعزى
ملتغريي امل�سمى الوظيفي وامل�ؤهل العلمي».
وتتناول هذه الفر�ضية متغريين دميوغرافيني الأول هو
امل�سمى الوظيفي ،والثاين امل�ؤهل العلمي� .أما فيما يتعلق بامل�ؤهل
العلمي ،وبالرجوع �إىل اجلدول �أدناه ،فقد تبني �أن م�ستوى الداللة
جلميع املتغريات كان �أكرب من  ، .05وعليه ف�إنه ال يوجد فروق ذات
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داللة �إح�صائية بني متو�سط ا�ستجابات املبحوثني حول متغريات
الدرا�سة تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي.
وقد يعود ال�سبب يف ذلك �إىل �أن غالبية عينة الدرا�سة قد
ح�صلوا على م�ؤهالت مرتفعة ن�سبياً ،حيث �إن  % 76.7ح�صلوا على
الأقل على م�ؤهل بكالوريو�س ،يف حني �أن  % 11من �إجمايل عينة
الدرا�سة ح�صلوا يحملون م�ؤهالت بدرجة ماج�ستري �أو �أعلى .يف حني

�أن احلا�صلني على درجة الدبلوم هم بن�سبة  % 23.3وهي منخف�ضة
ن�سبياً ،ورمبا �أن حمله م�ؤهل الدبلوم املتو�سط ال تتطلب وظائفهم
م�ؤهالت عالية كالفنيني مثالً� .أما عن �سبب عدم وجود فروق وفق ًا
للم�ؤهالت فقد يكون ال�سبب يف ذلك �إىل ان�سجام امل�ؤهالت العلمية
مع املواقع الوظيفية مبا ال مي�سح بتباين الر�أي بني كل م�ؤهل مع
ما يالئمه من م�ستوى وظيفي.

الجدول (:)7
نتائج اختبار “التباين األحادي” لمتغيرات الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

املجال

االهتمام بالعمل للر�ؤ�ساء

االهتمام بالأفراد للر�ؤ�ساء

القيادة ال�شبكية للر�ؤ�ساء

الت�ألق التنظيمي

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

.894

2

.447

داخل املجموعات

82.279

186

.442

الإجمايل

83.174

188

بني املجموعات

.219

2

.110

داخل املجموعات

75.465

186

.406

الإجمايل

75.684

188

بني املجموعات

.498

2

.249

داخل املجموعات

70.674

186

.380

الإجمايل

71.172

188

بني املجموعات

.046

2

.023

داخل املجموعات

72.507

186

.390

الإجمايل

72.553

188

�أما فيما يتعلق مبتغري امل�سمى الوظيفي ،فقد تبني �أن م�ستوى
الداللة كان �أقل من  .05وهذا يعني �أن هنالك فروق ًا ذات داللة

قيمة
“”F
1.011

.270

.655

م�ستوى
الداللة
.366

.764

.520

.942

�إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات املبحوثني حول متغريات
الدرا�سة (القيادة ال�شبكية و الت�ألق التنظيمي).

الجدول (:)8
نتائج اختبار “التباين األحادي” للقيادة الشبكية كما يراها المرؤوسين – متغير المسمى الوظيفي

املجال

االهتمام بالعمل للر�ؤ�ساء

االهتمام بالأفراد للر�ؤ�ساء

القيادة ال�شبكية للر�ؤ�ساء

الت�ألق التنظيمي

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة
“”F

م�ستوى
الداللة

بني املجموعات

27.277

4

6.819

22.448

.000

داخل املجموعات

55.896

184

.304

الإجمايل

83.174

188

بني املجموعات

21.651

4

5.413

داخل املجموعات

54.032

184

.294

الإجمايل

75.684

188

بني املجموعات

24.259

4

6.065

داخل املجموعات

46.913

184

.255

الإجمايل

71.172

188

بني املجموعات

19.654

4

4.913

داخل املجموعات

52.900

184

.287

الإجمايل

72.553

188
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18.433

23.787

17.090

.000

.000

.000

ممارسة القيادة الشبكية وعالقته بالتألق التنظيمي :دراسة تطبيقية على بلدية غزة

د .عالء الدين خليل إبراهيم السيد

ت�أ�سي�س ًا على النتائج املو�ضحة يف اجلدولني ( )7و( 6.0 ،)8املراجع:

ف�إننا نقبل جزئي ًا الفر�ضية الثالثة التي ت�شري �إىل وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات املبحوثني حيث تبني
�أن الفروق كانت تعزى ملتغري امل�سمى الوظيفي ،يف حني مل يكن
هنالك فروق تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي .ويرى الباحث �أن ال�سبب
يف وجود فروق تعزى ملتغري امل�سمى الوظيفي هو تفاوت امل�سميات
الوظيفية ما بني وظائف �إ�رشافية و�أخرى تنفيذية ،وتفاوت كل
منهما يف طبيعته وقدرة املوظفني على �إ�صدار حكم جتاه دور
قيادتهم .فر�ؤ�ساء الأق�سام مث ًال و مديرو الدوائر رمبا يكونوا �أكرث
اطالع ًا على �أدوار ر�ؤ�سائهم باعتبار �أنهم م�شاركون يف �صنع القرار
بدرجة �أكرب من �أولئك الذين ميار�سون �أدواراً تنفيذية تخ�ص�صية.

 6.1املراجع العربية:
-

�أبو حامد ،خلود (� )2013أمناط ال�سلوك القيادي لدى معلمي ومعلماتالرتبية الريا�ضية للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف حمافظات �شمال ال�ضفة
الغربية( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،جامعة النجاح :فل�سطني.

-

بلدية غزة ( )2020اح�صائيات غري من�شورة حول �أعداد العاملني يف بلديةغزة ا�ستناداً �إىل �سجالت �ش�ؤون املوظفني ،بلدية غزة :فل�سطني.

-

جربة ،حممد ( )2006الأمناط القيادية وعالقتها بالإبداع الإداريبا�ستخدام نظرية ال�شبكة الإدارية ،جدة.

-

اجلمال ،عمرو و ال�شامخ ،طارق (� )2018أمناط القيادة ال�سائدة لدى�أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية علوم الريا�ضية والن�شاط البدين وعالقتها
باملعدل الرتاكمي للطالب :درا�سة حتليلية با�ستخدام ال�شبكة الإدارية ،جملة
تطبيقات علوم الريا�ضة ،ع (.)208 – 192( ،)98

-

احلراح�شة ،حممد (� )2012أمناط القيادة الإدارية لدى العاملني يف�أكادميية العلوم ال�رشطية وبلدية ال�شارقة :درا�سة م�سحية مقارنة (تطبيق
نظرية ال�شبكة الإدارية) ،جملة العلوم ال�رشطية والقانونية ،مج ( ،)3ع (،)1
(.)52 - 6

-

ال�سامرائي ،عفراء (� )2018إدارة العمليات الإدارية وفقا لل�شبكة الإداريةلدى القادة الإداريني يف جامعة �آل البيت( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة)،
جامعة �آل البيت.

-

�رسيع ،حمد ( )2019درجة ممار�سة ال�سلوك القيادي ال�شبكي يف جامعةالكويت و�أكادميية �سعد العبد اهلل للعلوم الأمنية( ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة) ،جامعة �آل البيت.

-

العابدي ،علي ( )2017املرح يف مكان العمل كمتغري تفاعلي بني ا�ستقامةالقيادة والت�ألق التنظيمي :درا�سة تطبيقية يف جامعة الكوفة ،جملة العلوم
االقت�صادية والإدارية ،مج ( ،)23ع (.)173 - 153( )97

-

عبد العزيز ،حممد؛ معتز ،ح�سن و ح�سن ،ابتهال ( )2017ال�شبكات الإداريةوعالقتها بالعدالة الإجرائية وعدالة التعامالت لدى العاملني مبراكز
ال�شباب مبحافظة املنيا ،جملة علوم الريا�ضة ،مج  ،30ع .)38 – 1( ،6

-

العبيد ،يو�سف ( )2018درجة توافر �أدوات تقومي لأداء امل�رشفني الرتبوينياملعتمدة على نظرية ال�شبكة الإدارية يف املرحلة املتو�سطة يف دولة
الكويت ،جملة اجلامعة الإ�سالمية للعلوم الرتبوية والنف�سية ،مج ( ،)26ع
()455 - 443( ،)6

-

عبيدات� ،سهيل �أحمد ( )2004الأمناط الإدارية وفق نظرية ال�شبكة الإداريةوعالقتها بفعالية �إدارة الوقت ،اربد :عامل الكتب احلديثة.

-

الع�ش ،ناديا ( )2010الأمناط القيادية ملديري املدار�س الثانوية العامةيف الأردن وفق نظرية ال�شبكة الإدارية وعالقتها مب�ستوى �ضغوط العمل
لدى معلميهم( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،جامعة عمان العربية.

-

عمومن ،رم�ضان ( )2014عالقة الأمناط القيادية مب�ستوى االبداعالإداري والتطوير التنظيمي للم�ؤ�س�سات اجلامعية – درا�سة وفق منوذج
ال�شبكة الإدارية لبالك وموتون( ،ر�سالة دكتوراه غر من�شورة) ،جامعة
قا�صدي مرباح ورقلة ،اجلزائر.

-

-الكايد ،مي�سون ( )2018درجة ممار�سة ر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية

 5.0خامتة:
تناولت هذه الدرا�سة اختباراً ملدى ممار�سة املوظفني العاملني
يف بلدية غزة لأمناط القيادة ال�شبكية من وجهة نظرهم ،حيث
مت �إجراء التقييم للموظفني �أنف�سهم من ناحية ،وتقييم املوظفني
لر�ؤ�سائهم يف العمل .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أنه يف كال احلالتني
تبني �أن منط قيادة الفريق هو ال�سائد يف بلدية غزة ،غري �أن تقييم
املوظفني لأنف�سهم كان �أكرب من تقييمهم لر�ؤ�سائهم يف العمل .وتبني
�أن اجتاه االهتمام بالعمل كان �أكرب بقليل من االهتمام بالأفراد يف
كال احلالتني.
من جهة �أخرى ،تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هنالك عالقة ذات
داللة �إح�صائية بني �أمناط القيادة كما يراها املر�ؤو�سون والت�ألق
التنظيمي .وكان ملحور االهتمام بالعمل ارتباط �أكرب من ارتباط
االهتمام بالأفراد يف حتقيق الت�ألق التنظيمي.
ويف �ضوء النتائج ال�سابقة ف�إن هذه الدرا�سة تو�صي الإدارة
العليا يف بلدية غزة ب�رضورة االهتمام بالنمط القيادي املوجه
نحو الأفراد .كما ت�ؤكد على �رضورة توعية املوظفني ب�إجنازات
امل�ستويات الإدارية املختلفة ،حتى يكونوا على دراية �أكرب ب�أدوار
ر�ؤ�سائهم يف بالعمل .وحيث �إن النمط القيادي يف البلدية يرتبط
بالت�ألق التنظيمي ،ف�إن على �إدارة البلدية �أن تعزز الأمناط القيادية
يف كال االجتاهني لتعزيز الت�ألق التنظيمي ب�أبعاده املختلفة.
كما تو�صي الدار�سة الباحثني واملهتمني بالأخذ بعني
االعتبار متغريات بيئة العمل من جهة ،والتباين يف ال�سمات
ال�شخ�صية واملعرفية للأفراد عند اتخاذ القرار .و�أخرياً تو�صي
الدرا�سة متخذي القرار تبني الت�ألق التنظيمي �ضمن ا�سرتاتيجية
وطنية قابلة للتعزيز من خالل �سلوك قيادي ر�صني ،ميكن تنميته
لدى الأفراد يف البلديات الفل�سطينية.
ويف اخلتام ،ف�إن هذه الدرا�سة قد اقت�رصت على بلدية غزة،
والزال هنالك حاجة لإجراء مزيد من الدرا�سات على البلديات
الأخرى الكربى ،وكذلك البلديات ال�صغرى ومقارنة النتائج .كما
الزال هنالك حاجة �إىل مقارنة هذا القطاع بقطاعات خدماتية
�أخرى كالقطاع احلكومي.
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بناء منوذج شبكة عصبونية باستخدام التحليل العاملي وخوارزمية K-Means

الع�صبونية ال�صناعية
فيها ،وملا كانت ال�شبكات
ّ
 Networksمن الطرق احلديثة ،والتي �أثبتت كفاءتها مقارنة بالطرق
الأخرى ،حلل م�شاكل الت�صنيف  Classificationك�أحد �أنواع امل�شاكل
الإدارية ،كان البد من الو�صول �إىل طريقة ملعاجلتها لتعطي قراراً
ب�أ�رسع وقت ممكن ،و�أعلى ن�سبة لد ّقة القرار ال�صحيح� .إن وقت
بناء وتدريب ال�شبكة يعك�س درجة تعقيدها  ،Complexityوبالتايل
كلما زادت درجة تعقيد امل�شكلة الإدارية� ،أدى ذلك �إىل زيادة تعقيد
الع�صبونية املنا�سبة لها ويزداد الوقت الالزم ملعاجلتها ،وال
ال�شبكة
ّ
ميكن تعميم  Generalizationهذه ال�شبكة حتى ت�صبح قادرة على
الت�صنيف بد ّقة عالية .ويعترب ا�ستخدام التحليل متع ّدد املتغريات
 Multi-Variant Analysisمنا�سب ًا جداً لتخفي�ض عدد املتغريات
الالزمة التخاذ القرار ،مع احلفاظ على �أعلى ن�سبة ممكنة من التباين
�أي احلفاظ على �أكرب قدر ممكن من املعلومات ،وبالتايل ميكن دمج
الع�صبونية
هذه التحليالت لت�ساعد يف �إعادة هيكلة بنية ال�شبكة
ّ
الالزمة التخاذ القرار الإداري .ونقدم يف هذا البحث منوذج ًا ل�شبكة
ع�صبونية متعددة الطبقات من �أجل اتخاذ قرار حول متغري ثنائي
ّ
معتمدة على التحليل العاملي ( FA Factor Analysisوخوارزمية
 k-meanssك�أحد خوارزميات التحليل العنقودي (�Cluster Analy
 ،)sis CAومن ثم نالحظ درجة تعقيد منوذج ال�شبكة الع�صبونية
املقرتح ،وبعدها نقارنه مع منوذج �شبكة ع�صبونية متعددة
الطبقات بدون دمج التحليالت ال�سابقة بح�سب الزمن الالزم للبناء
والتدريب ،ون�سبة الت�صنيف ال�صحيح.
Artificial Neural

املل ّخص:
يهدف البحث �إىل اقرتاح منوذج �شبكة ع�صبونية متعددة
الطبقات باالعتماد على التحليل العاملي Factor Analysis
وخوارزمية  ،K-meansوذلك من خالل دجمهما يف معمارية ال�شبكة
الع�صبونية ،يقوم التحليل العاملي بتخفي�ض عدد �أبعاد البيانات
الأولية وو�ضع الناجت يف طبقة املدخالت ،ثم يتم جتميع البيانات
ح�سب خوارزمية  K-meansباالعتماد على العوامل امل�ستخرجة
لنح�صل على عنقودين ميثالن متغري القرار ،من خالل �إ�رشاك كل
املتغريات ذات ال�صلة يف اخلوارزمية ،ومن ثم يتم و�ضع ناجت
اخلوارزمية يف طبقة املخرجات ،بعد ذلك يتم تدريب منوذج ال�شبكة
الع�صبونية املقرتح .وبهدف املقارنة مت اختبار النموذج على
قاعدة بيانات متعددة الأبعاد  Multivariatللمكتبة الإلكرتونية يف
كلية االقت�صاد – جامعة حلب� .أظهر النموذج املقرتح انخفا�ض
يف درجة التعقيد ،من خالل انخفا�ض عدد الأوزان بالإ�ضافة �إىل
دقة ت�صنيف مرتفعة ،وزمن تدريب �أقل من منوذج �شبكة ع�صبونية
متعددة الطبقات  ANNغري معدل.
الكلمات املفتاحية� :شبكات ع�صبونية ،حتليل عاملي،
خوارزمية  ،K-meansدرجة تعقيد.

 Abstract:مشكلة البحث:

This paper aims to propose a multilayer neural
network model based on Factor Analysis and K-means
algorithm by integrating them into the neural network
architecture. Factor analysis reduces the number of
primary data dimensions and puts the output factors into
the input layer. The data is then collected according to
K-means Algorithm depending on extracted factors to
obtain two clusters representing the decision variable
by engaging all relevant variables in the algorithm.
Hereafter, the output is placed in the output layer; then
the proposed neural network model is trained. For
the purpose of comparison, the model was tested on
a database of Multivariat for the electronic library at
the Faculty of Economics at the University of Aleppo.
The proposed model showed a decrease in complexity
degree through a decrease in the number of weights.
In addition, it showed a high classification accuracy
and a lower training time than an unmodified ANN
model.
Keywords: Neural network, factor analysis,
K-means algorithm, complexity degree.

املقدمة:
تتمايز الإدارات بجودة اتخاذ القرار من خالل الو�صول �إىل
القرار ال�صحيح ويف الوقت املنا�سب ،بالإ�ضافة �إىل عدم جتاهل �أي
متغري ميكن �أن يدخل يف اتخاذ القرار ،واالبتعاد عن احلكم الفردي
55

�إن تعقيد امل�شاكل الإدارية املدرجة �ضمن م�شاكل الت�صنيف،
والناجتة عن تنوع البيانات ،حتتاج للكثري من الوقت واجلهد
ملعاجلتها ،ويف كثري من احلاالت يعتمد متخذ القرار على متغري
واحد فقط للحكم على ال�صنف الواجب االنتماء له بد ًال من اال�ستفادة
من كامل املعلومات املتاحة ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل نق�ص يف
املعلومات ،وبالتايل �ضياع فر�صة اتخاذ قرار �سليم ب�شكل �أكرب.
وملا كانت ال�شبكات الع�صبونية ال�صناعية �أحد التقنيات احلديثة يف
حل مثل هذه امل�شاكل باالعتماد على قاعدة بيانات متعددة الأبعاد،
كان البد من تطوير منوذج ال�شبكة الع�صبونية ال�صناعية لتتنا�سب
مع طبيعة امل�شاكل الإدارية املطروحة .وهذا ما يقودنا �إىل �صياغة
م�شكلة البحث وفق ال�س�ؤال التايل:
◄◄هل يعطي بناء منوذج �شبكة ع�صبونية �صناعية
با�ستخدام التحليل العاملي وخوارزمية � k-meansأداء �أف�ضل يف
الت�صنيف؟
والذي يتفرع عنه الأ�سئلة التالية:
 هل ي�ساعد النموذج املق ّدم متخذ القرار يف الو�صول
�إىل القرار ال�سليم باالعتماد على كامل متغريات الدرا�سة مقارنة
بالنموذج التقليدي لل�شبكة الع�صبونية؟
 هل ي�صنف النموذج املق ّدم البيانات ب�شكل �أف�ضل من
النموذج التقليدي لل�شبكة الع�صبونية؟
 هل ي�صنف النموذج املق ّدم البيانات ب�شكل �أ�رسع وبزمن
�أقل النموذج التقليدي لل�شبكة الع�صبونية؟

مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية  -اجمللد ( - )6العدد ( - )16كانون األول 2021م

 هل يحافظ التحليل العاملي على جودة النتائج عند
تطبيق النموذج املدرو�س من خالل تقلي�ص �أبعاد الدرا�سة؟
 هل ت�ساعد خوارزمية  k-meansيف ا�ستبعاد الت�صنيف
بناء على متغري واحد ،والتجميع يف جمموعات باالعتماد على كل
املتغريات املتاحة عند تطبيق النموذج؟

أهداف البحث:

4 .4بناء منوذج �شبكة ع�صبونية بتحديد العوامل كطبقة
مدخالت والعناقيد كطبقة خمرجات.
5 .5مقارنة النموذج الناجت مع منوذج �شبكة ع�صبونية عامة
تكون فيه املتغريات هي طبقة املدخالت ومتغري القرار الفردي هو
طبقة املخرجات.
وال�شكل ( )1يبني منوذج البحث:

يهدف البحث �إىل �إبراز دور طرق معاجلة البيانات ذات
الأبعاد املتعددة يف حت�سني �أداء ال�شبكات الع�صبونية امل�ستخدمة
يف الت�صنيف ،من خالل تخفي�ض عدد الأبعاد با�ستخدام التحليل
العاملي ،وجتميع احلاالت وفق ًا لكل املتغريات با�ستخدام خوارزمية
 ،K-meansومن ثم دمج هذين التحليلني يف هيكلية منوذج ال�شبكة
الع�صبونية املدرو�س ،وبالتايل ف�إن هدف البحث هو حت�سني منوذج
ال�شبكة الع�صبونية امل�ستخدمة يف الت�صنيف من خالل التحليالت
متعددة املتغريات ،للو�صول �إىل قرار �إداري �سليم م�ستخدم ًا جميع
املتغريات ذات ال�صلة.

الشكل ()1
نموذج الدراسة

أهميّة البحث:
تعود �أهمية البحث �إىل دمج التحليل العاملي  FAالذي يخف�ض
من �أبعاد املتغريات ،مع احلفاظ على �أعلى ن�سبة تباين ممكنة،
وخوارزمية  k-meansالتي تقوم بتجميع احلاالت بناء على كل
املتغريات ،يف معمارية ال�شبكة الع�صبونية متعددة الطبقات ANN
وتطبيقها على قاعدة بيانات متعددة الأبعاد ،التخاذ قرار الت�صنيف
باالعتماد على جميع املتغريات ،ومن ثم مقارنة النموذج املدرو�س
مع منوذج �شبكة ع�صبونية دون تعديل لتبيان جدوى هذا النموذج،
وقد مت تقييم النتيجة من خالل ن�سبة الت�صنيف ال�صحيح ودرجة
التعقيد والزمن الالزم لبناء وتدريب كل منوذج منهما.

منهجية البحث:
اعتمد الباحثان على املنهج الو�صفي التحليلي ،ومن ثم بناء
منوذج �شبكة ع�صبونية باالعتماد على التحليل العاملي وخوارزمية
 k-meansوتدريبها للتنب�ؤ بقرار ت�صنيف يف قاعدة بيانات ذات
�أبعاد متعددة ،ومقارنة هذا النموذج مع منوذج �شبكة ع�صبونية
دون تعديل على ذات البيانات املدرو�سة من خالل ن�سبة الت�صنيف
ال�صحيح ،ودرجة التعقيد ،والزمن الالزم لبناء وتدريب كل منوذج
منهما.

منوذج البحث:
�سيقوم الباحثان باخلطوات التالية:
1 .1تخفي�ض عدد �أبعاد امل�شكلة املدرو�سة من خالل �إجراء
التحليل العاملي على كل املتغريات عدا متغري القرار الفردي (وهو
املتغري الوحيد الذي من خالله يقوم متخذ القرار باحلكم على
ال�صنف الواجب االنتماء له) ،لنح�صل على عدد من العوامل.
2 .2تطبيق خوارزمية  k-meansعلى العوامل الناجتة مع
متغري القرار الفردي ،لنح�صل على عنقودي قرار يف كال احلالتني.
3 .3مقارنة �أ�سلوبي تنفيذ خوارزمية  k-meansال�سابقني،
واعتماد الأف�ضل منهما ح�سب معيار جمموع مربعات الأخطاء .SSE

المصدر :من إعداد الباحثين

حدود البحث:
�إن الهدف الأ�سا�سي لتحديد حدود البحث هو حتديد التطبيق
الذي من خالله مت اختبار النموذج املقرتح ،وعليه مت اختبار النموذج
على مكتبة �إلكرتونية تعتمد على فكرة �إ�ضفاء الطابع ال�شخ�صي ،هذه
املكتبة مو�صولة على ال�شبكة املحلية يف كلية االقت�صاد بجامعة
حلب ،ومت �إيقاف العمل فيها ب�شكل م�ؤقت بداية عام  2018وحتى
اليوم ،وبناء عليه جند:
 احلدود الزمانية :مت جتميع البيانات خالل الفرتة الواقعة
من تاريخ  2015 - 08 - 27وحتى تاريخ .2018 - 2 - 1
 احلدود املكانية :املكتبة الإلكرتونية يف كلية االقت�صاد –
جامعة حلب – �سورية.
جمتمع وعينة البحث:
�إن وجود جمتمع وعينة البحث يف هذه الدرا�سة هو لتحديد
احلد الالزم لتدريب واختبار النموذج املدرو�س ،وبالتايل ي�شمل
جمتمع البحث جميع الطالب الذين ا�ستخدموا املكتبة الإلكرتونية
يف كلية االقت�صاد� ،أما بالن�سبة حلجم العينة يجب �أن حتوي على
عدد من املفردات يزيد عن عدد الأوزان الكلي يف ال�شبكة من خم�سة
�إىل ع�رشة مرات ،واقرتح كل من  Baumو  Hausslerعالقة لتحديد
احل ّد الأدنى لعدد املفردات مرتبط ًا بن�سبة الثقة املطلوبة يف العينة
ح�سب ( ،)Mehrotra, et al., 1997, P.86-88هي:
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�إذ � ّإن P :عدد مفردات العينة W ،عدد الأوزان الكلية يف
ال�شبكة α ،ن�سبة الثقة املطلوبة يف العينة ،وال�رشط الكايف ل�ضمان
الأداء املطلوب يعطى بالعالقة:

�إذ � ّإن  nمت ّثل عدد العقد يف ال�شبكة ،وعليه ف�إن احلد الأدنى
حلجم العينة الالزم عند م�ستوى ثقة  % 95هو:

الدراسات السابقة:
يوجد العديد من الدرا�سات التي تناولت تدريب ال�شبكات
الع�صبونية با�ستخدام التقنيات التقليدية والتقنيات املختلفة
الأخرى ،وجميعها ت�سعى للو�صول �إىل بنية �شبكة ع�صبونية ذات قدرة
عالية يف التنب�ؤ ،تباينت الدرا�سات من حيث كيفية تطوير ال�شبكة،
�إال �أن جميعها يتفق ب�ش�أن املنهجية املتبعة ،والتي تكون من خالل
بناء منوذج واختباره .كما �أن النماذج املدرو�سة تعطي نتائج جيدة
بالن�سبة لكل درا�سة .بع�ض الدرا�سات اعتمدت على التجربة واخلط�أ
يف بناء النموذج ،وبع�ضها ا�ستخدم �أ�ساليب ريا�ضية لتح�سني كفاءة
ال�شبكة الع�صبونية .معظم الدرا�سات التي قامت بتطوير منوذج
ال�شبكة الع�صبونية ا�ستخدمت الأ�ساليب الإح�صائية �أو �أ�ساليب الذكاء
ال�صناعي ،وفيما يلي ا�ستعرا�ض لأبرز الدرا�سات ال�سابقة:
درا�سة (دهان واملو�سى  )2020بعنوان« :تخفي�ض درجة تعقيد
ال�شبكة الع�صبونية متعددة الطبقات با�ستخدام م�صفوفة الت�شبعات»:
قدمت هذه الدرا�سة ثالثة مناذج مقرتحة دجمت فيها
خمرجات التحليل العاملي واملتمثل يف م�صفوفة الت�شبعات �ضمن
بنية ال�شبكة الع�صبونية متعددة الطبقات� .إن النماذج املدرو�سة
ع ّدلت يف معمارية ال�شبكة الع�صبونية من خالل طبقة املدخالت
والطبقة املخفية فقط ،كما �أنها عدلت يف االت�صاالت بني عقد هاتني
الطبقتني ،ومل تتطرق �أبداً �إىل عقد طبقة املخرجات ،الأمر الذي مت
مناق�شته من خالل خوارزمية  K-meansيف الدرا�سة احلالية .تعترب
هذه الدرا�سة ذات �أهمية نظراً العتمادها على �أ�سلوب ريا�ضي يف
اعتماد خمرجات التحليل العاملي �ضمن بنية ال�شبكة الع�صبونية.
درا�سة ( )Gupta & Raza 2019بعنوان“ :حت�سني بنية ال�شبكة
الع�صبية العميقة :نهج قائم على  Tabuيف البحث”:
قدمت هذه الدرا�سة �أ�سلوب لتقدير عدد من معلمات ال�شبكة
الع�صبونية تتمثل يف عدد الطبقات املخفية وعدد العقد يف هذه
الطبقات ،بالإ�ضافة �إىل عدد االت�صاالت بني هذه العقد ،قامت
الدرا�سة ببناء العديد من النماذج ب�شكل ع�شوائي جتريبي لتح�صل
على �أف�ضل النماذج ،ومن ثم قامت بتطبيق تقنية  Tabuوخوارزمية
امليل املتناق�ص يف بناء ال�شبكة ،ما مييز الدرا�سة �أنها اعتمدت على
االختبارات الإح�صائية  T-testيف حتديد �أي النماذج �أف�ضل ،تو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن النموذج املقرتح �أعطى نتائج �أ�رسع و�أدق ،كما �أن
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هناك جما ًال لتح�سني بنية ال�شبكة الع�صبونية .يتفق الباحث مع هذه
الدرا�سة يف �رضورة حتديد معمارية ال�شبكة الع�صبونية ،واقت�رصت
فقط على طبقة املدخالت وعقدها فقط ،ومل تتناول حتديد عدد عقد
طبقة املدخالت �أو املخرجات ،و�إمنا اكتفت فقط بعدد عقد الطبقات
املخفية.
درا�سة (Abuzir Yousef & Baraka AbdulRahman
 )M.2018بعنوان“ :توقعات �سوق الأ�سهم املالية با�ستخدام التنقيب
عن البيانات يف فل�سطني”:
قدمت الدرا�سة منوذج يهدف ب�شكل �أ�سا�سي للتنب�ؤ بحركة
الأ�سهم م�ؤلف من خم�س مراحل ،يف املرحلة اخلام�سة مت بناء
النموذج م�ستعين ًا بال�شبكة الع�صبونية ال�صناعية ( )6-5-1املدربة
وفق خوارزمية االنت�شار اخللفي  ،BPوتو�صلت �إىل �أن النتائج التي
قدمتها هذه ال�شبكة لها دقة عالية يف التنب�ؤ مقارنة ببقية الدرا�سات
الأخرى� ،إن اختيار معمارية ال�شبكة (عدد العقد يف الطبقات) مت من
خالل �أ�سلوب التجربة حيث قامت الدرا�سة بتجربة �أعداد خمتلفة من
العقد يف الطبقة املخفية ،كما �أنها در�ست املتغريات التي ت�شكل عقد
طبقة املدخالت ،وتو�صلت �إىل املعمارية املنا�سبة بح�سب جذر مربع
اخلط�أ .يرى الباحث ب�أن الدرا�سة مل تو�ضح �أ�سباب اختيار معلمات
ال�شبكة الع�صبونية (معامل التعليم  Learning Coefficientوالزخم
 Momentumوعدد مرات التدريب) ،رمبا مت االعتماد على الربجمية
التي قامت ببناء منوذج ال�شبكة الع�صبونية ،وبالتايل ف�إن تعميم
النتائج يجب �أن ي�ؤطر بالثوابت التي انطلق منها الباحث يف حتديد
معلمات ال�شبكة الع�صبونية ال�صناعية.
درا�سة ()Abuzir Yousef & Dweib Mohammad 2017
بعنوان “ :حت�سني معلمات ال�شبكات الع�صبية”:
حاولت الدرا�سة تقدمي طريقة ل�ضبط معلمات ال�شبكة
الع�صبونية الأ�سا�سية من خالل تطبيق خوارزمية االنت�شار اخللفي
 BPبهدف جعل متو�سط مربع اخلط�أ � MSEأقل ما ميكن ،وهي
بح�سب الدرا�سة قاعدة التعليم learning rule ،وو�سطاء التعليم لكل
من الطبقة املخفية وطبقة اخلرج (معامل التعلي م �Learning Co
 efficienttوالزخم  Momentumودالة التفعيل �Activation Func
 )tionوعدد العقد يف الطبقات الثالث (الدخل واملخفية واخلرج) .مت
اختبار الدرا�سة على قاعدة بيانات خا�صة ب�أحد امل�شايف ملر�ضى
يعانون من نوبات قلبية ،وتو�صلت �إىل جمموعة من النتائج من
خاللها تتح�سن ال�شبكة الع�صبونية.
يختلف الباحث مع هذه الدرا�سة ب�أنها قامت بتحديد معلمات
ال�شبكة الع�صبونية باالعتماد على التجريب يف قاعدة بيانات واحدة
فقط ،وبالتايل ي�صعب تعميم النتائج التي مت الو�صول لها ،بالإ�ضافة
�إىل غياب االثباتات الريا�ضية يف اختيار مثل هذه املعلمات ،ويرى
الباحث �أن امل�شكلة املثارة يف هذا البحث ت�ستحق البحث والوقوف
عند الأ�ساليب الريا�ضية واالح�صائية املمكن ا�ستخدامها لتحديد
معلمات ال�شبكة بعيداً عن مبد�أ التجربة.
درا�سة ( ).Mosbah Hossam & El-Hawary M.Eبعنوان:
Stochastic Frac�S
“
 tal Searchلتقدير احلالة الديناميكية يف ظل ف�شل االت�صال”:
�سعت هذه الدرا�سة لتح�سني �أداء ال�شبكة الع�صبونية من خالل
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معلمات ال�شبكة الع�صبونية متعددة الطبقات  MLPاملثلى واملتمثلة
بالأوزان والعتبات  thresholdsخالل املرحلة الثالثة من النموذج
املقرتح ،مت ا�ستخدام تقنية  SFSللح�صول على جمموعة من الأوزان
والعتبات الأولية املنا�سبة ،وت�ضمينها يف ال�شبكة الع�صبونية
من خالل نظام هجني  ،MLP-SFSقامت الدرا�سة ب�إجراء ع�رشة
ح�سابات خمتلفة ت�ضمنت تغيري توابع التفعيل لكل من الطبقة
املخفية وطبقة اخلرج ،وتغيري حجم املجتمع ،وعدد اخلاليا الكلي
يف ال�شبكة ،متت مقارنة هذه الطريقة مع عدة طرق �أخرى باالعتماد
على متو�سط مربع اخلط�أ  ، MSEو�أعطت نتائج ت�شري �إىل �أن النظام
الهجني املقرتح �أعطى دقة �أعلى من النماذج الأخرى بني � % 20إىل
 ،% 50واحتاج لوقت تدريب �أقل من � % 30إىل .% 50
يرى الباحث �أن هذه الدرا�سة ذات �أهمية لتناولها معظم
معلمات ال�شبكة الع�صبونية (الأوزان وعدد العقد يف الطبقات وتوابع
التفعيل  )...بالإ�ضافة �إىل �إثبات فعالية النموذج املقرتح من خالل
مقارنته مع �شبكة ع�صبونية تقليدية  MLPومن ثم مقارنته مع
�شبكات ع�صبونية هجينة �أخرى.
درا�سة ( Inthachot Montriو�آخرون )2016 ،بعنوان:
“التهجني الذكي لل�شبكات الع�صبونية اال�صطناعية واخلوارزمية
الوراثية للتنب�ؤ بقيمة م�ؤ�رش الأ�سهم التايالندية”:
ت�ساهم هذه الدرا�سة يف تطبيق اخلوارزمية الوراثية لإيجاد
عدد فعال من املجموعات اجلزئية ملدخالت ال�شبكة الع�صبية
لتح�سني دقة تنب�ؤ ال�شبكة الع�صبية .تقرتح هذه الدرا�سة ا�سترياد
امل�ؤ�رشات الفنية لأحد الأ�سهم وعددها  11م�ؤ�رشا ،كل م�ؤ�رش منها
يتكون من  4فرتات �سابقة ،وذلك من �أجل جمموعات جزئية متنوعة
من املدخالت تتكون من  44متغرياً  ،والتي يتم تخفي�ضها �إىل عدد
ميكن التحكم فيه من العنا�رص الفعالة بوا�سطة اخلوارزمية الوراثية
( )GAومتريرها �إىل  ANNللتنب�ؤ باجتاه م�ؤ�رش ال�سهم .مت تطبيع
جميع متغريات الإدخال ب�شكل متماثل واختيار جمموعات فرعية
منها بوا�سطة اخلوارزمية الوراثية  GAومنها �إىل منوذج ال�شبكة
الع�صبونية  ANNللتنب�ؤ بحركة م�ؤ�رش ال�سهم .خل�صت الدرا�سة �إىل �أن
النموذج املقرتح قد حقق زيادة يف دقة التنب�ؤ بقيمة ال�سهم املدرو�س
مبعدل  % 12خالل �سنوات الدرا�سة مقارنة بالدرا�سات ال�سابقة� .إن
�أعلى ن�سبة لدقة التنب�ؤ بقيمة امل�ؤ�رش املدرو�س قد و�صلت لـ 63.60
 ،%والتي ما تزال �ضعيفة نوع ًا ما ،وي�ؤخذ على الدرا�سة عدم مقارنة
النموذج املقرتح بنماذج �أخرى مطبقة على �أ�سهم خمتلفة ،بالإ�ضافة
�إىل عدم �إمكانية تعميم نتائج الدرا�سة.
درا�سة (ن�صار هال و�آخرون  )2014بعنوان “ :ت�صنيف تعابري
الوجه با�ستخدام �شبكة ع�صبونية وخوارزمية :”PCA
قدمت هذه الدرا�سة نظام خبري يقوم بتطبيق حتليل املكونات
الأ�سا�سية  PCAكمرحلة �سابقة لتحديد املدخالت لنموذج �شبكة
ع�صبونية متعددة الطبقات ،مت تطبيقها لتحديد انتماء وجه �إىل
التعابري النموذجية للأوجه ،خف�ضت الدرا�سة من عدد الأبعاد
املدخلة يف ال�شبكة الع�صبونية ،واختارت الأهم منها بح�سب حتليل
 PCAخالف ًا للدرا�سات املعهودة يف هذا املجال التي تعتمد على
الوجه بالكامل .يرى الباحث ب�أن الدرا�سة وفقت يف تخفي�ض عدد
الأبعاد ،وبالتايل مت تخفي�ض درجة تعقيد منوذج ال�شبكة الع�صبونية
املقرتح.

درا�سة ( Sanja Pfeiferو�آخرون  )2013بعنوان“ :اجلمع بني
الع�صبونية ال�صنعية يف منذجة توجهات
حتليل  PCAوال�شبكات
ّ
الطالب”:
مل تتطرق هذه الدرا�سة �إىل تغيري معمارية ال�شبكة الع�صبونية،
و�إمنا ا�ستخدمت حتليل املركبات ال
أ�سا�سية  PCAكمرحلة �أوىل ما
ّ
قبل املعاجلة ال�ستخراج العوامل املهمة ومن ثم ا�ستخدمت ال�شبكة
الع�صبونية كمرحلة ثانية مت�ضمنة العوامل ال�سابقة يف النمذجة،
ّ
الع�صبونية
برهنت على قدرة حتليل  PCAعلى حت�سني �أداء ال�شبكة
ّ
ال�صنعية امل�ستخدمة يف الت�صنيف .و�أثبتت �أن ا�ستبدال املتغريات
بالعوامل يف طبقة املدخالت �أعطى نتيجة �أف�ضل ،دون تغيري يف
معمارية ال�شبكة الع�صبونية امل�ستخدمة يف الت�صنيف.
درا�سة ( J. Liو�آخرون  )2012بعنوان“ :مقدمة موجزة
خلوارزمية ال�شبكة الع�صبية لالنت�شار اخللفي ( )BPوحت�سينها”:
مت تقدمي درا�سة حتليلية للخ�صائ�ص والنظريات الريا�ضية
امل�ستخدمة يف خوارزمية االنت�شار اخللفي ،ور�أت هذه الدرا�سة ح�سب
(� )Wang, X., Cao, Lأنه يوجد ثالث �أمور لتح�سني �أداء اخلوارزمية
هي حت�سني �رسعة تدريب ال�شبكة الع�صبونية ،وحت�سني دقة التدريب،
وجتنب الوقوع يف قيم �صغرى حملياً ،وارت�أت الدرا�سة لتحقيق ذلك
يجب حت�سني كل من قيمة الزخم  momentumمن خالل خوارزمية
امليل املتناق�ص ،واختيار معدل التعليم املنا�سب ،Learning Rate
وتهيئة قيم �أولية للأوزان الذي يعترب عامل مهم؛ لأن اختيار قيم
�سيئة ع�شوائي ًا ي�ؤدي �إىل زمن �أطول يف التدريب ،واقرتح الباحث
تطبيق اخلوارزمية الوراثية لت�ساعد يف عملية التهيئة .يرى الباحث
�أن الدرا�سة اقت�رصت على معلمات قليلة لتح�سني تدريب ال�شبكة
الع�صبونية ،وجتاهلت بع�ض املعلمات كتحديد بنية ال�شبكة الالزمة
وحتديد توابع التفعيل بني الطبقات � ،...إال �أن الباحث يتفق مع
الدرا�سة من حيث مناق�شة تقدمي خوارزمية االنت�شار اخللفي املطورة
ب�شكل ريا�ضي.
درا�سة ( Shifei Dingو�آخرون  )2011بعنوان“ :درا�سة
خوارزمية ال�شبكة الع�صبونية باالعتماد على التحليل العاملي
والتحليل العنقودي”:
ما مييز هذه الدرا�سة هو اقرتاح خوارزمية ال�شبكة الع�صبونية
ذات االنت�شار اخللفي ( )BPعلى �أ�سا�س حتليل العوامل ( )FAوالتحليل
العنقودي ( ،)CAمن خالل الدمج بني معمارية ال�شبكة  BPومبادئ
كلٍ من  FAو  ،CAتخف�ض اخلوارزمية املقرتحة �أبعاد البيانات
الأولية من خالل التحليل العاملي لتب�سيط بنية ال�شبكة؛ ثم تق�سم
العينات �إىل فئات فرعية خمتلفة من خالل التحليل العنقودي ،ويتم
تدريب ال�شبكة لتح�سني قدرتها على التكيف .ا�ستخدم الباحث التحليل
العاملي  Factor Analysisلتخفي�ض �أبعاد البيانات الأ�سا�سية،
وتب�سيط معمارية ال�شبكة ،وحت�سني �رسعة التدريب ال�شبكة .بينما
كان الهدف من عنقدة العينات من خالل ا�ستخدام خوارزمية العنقدة
الهرمية  Hierarchical cluster analysis HCAهو ا�ستبعاد الن�سبية
والت�شابه بني العينات مو�ضوع الدرا�سة .خل�صت هذه الدرا�سة لبناء
منوذج �شبكة ع�صبية  FA-CA-BPباالعتماد على خوارزمية االنت�شار
اخللفي يف التدريب بعد معاجلة البيانات من خالل التحليل العاملي
والعنقودي ،حيث �إن النموذج املقرتح  FA-CA-BPقد كان له الأثر
يف حت�سني دقة التنب�ؤ ب�شكل كبري ،وتقليل مقدار اخلط�أ ،وخطوات
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التدريب مقارن ًة فيما لو مت تدريب ال�شبكة الع�صبية باالعتماد على
خوارزمية االنت�شار اخللفي � ، BPأو باالعتماد على العوامل الناجتة
عن التحليل العاملي للمدخالت .FA-BP
على الرغم من حت�سن دقة التنب�ؤ وتقليل زمن التدريب
واملعاجلة لل�شبكة با�ستخدام النموذج املقرتح � FA-CA-BPإىل �أن
النموذج املقرتح قد �ساهم يف زيادة تعقيد ال�شبكة ،وهو من �أحد
امل�آخذ على هذه الدرا�سة .وما ي�ؤخذ على هذه الدرا�سة �أي�ض ًا �أن
كفاءته تقت�رص على التعامل مع عينات البيانات الكبرية ذات �أبعاد
عديدة ،وبالتايل حمدودية ا�ستخدامه على عينات البيانات ال�صغرية
ن�سبي ًا ب�أبعاد �أقل.
ومبراجعة الدرا�سات ال�سابقة تبني �أن :جميع الدرا�سات
ال�سابقة مل ت�ستخدم تقنيات ت�ساعد يف ا�ستخدام جميع املتغريات يف
اتخاذ القرار ،و�إمنا اكتفت مبتغري وحيد ميثل عقد طبقة املخرجات،
كما �أن الدرا�سة احلالية تتميز عن الدرا�سات ال�سابقة يف االعتماد
على خوارزمية  k-meansيف حتديد عقد طبقة املخرجات ،والتي
متثل متغري القرار ،حيث يتم جتميع احلاالت باالعتماد على كل
املتغريات ملعرفة القرار املنا�سب ،بينما جميع الدرا�سات ال�سابقة
كان فيها املتغري امل�شكل لعقد طبقة املخرجات هو متغري وحيد.

طبقات خمفية ( ω ،)Mehrotra K., et al., 1997عدد الأوزان والتي
ميكن ح�سابها وفق املعادلة التالية (Dang Tuan Linh, Hoshino
:).Yukinobu, 2019
)ω = (Ni + 1) Nh + (Nh + 1) Nh * Nl + (Nh + 1

حيث  NIو  Nhو  NOهي عدد العقد يف طبقة الإدخال والطبقة
املخفية وطبقة املخرجات على التوايل .كما هو مو�ضح يف ال�شكل
(.)2
يتم تفعيل العقد يف كل طبقة من خالل دالة تفعي ل �Activa
 ،tion Functionويف م�شاكل الت�صنيف� ،إن الدالة  Softmaxهي الدالة
الأكرث �شيوع ًا لتفعيل العقد يف الطبقات .لأن �شعاع الإخراج يحتوي
على مكون مطابق لكل فئة م�ستهدفة ،ويتم تف�سري �إخراج softmax
على �أنه احتمال املدخالت التي تنتمي �إىل الفئة املقابلة.
الشكل ()2
معمارية الشبكة العصبونية

اإلطار النظري للبحث:
معمارية ال�شبكة الع�صبوني ة �Neural Networks Architec
:ture
ال�شبكة الع�صبونية اال�صطناعية هي نوع من �أنواع الذكاء
اال�صطناعي الذي يحاول تقليد الطريقة التي يعالج بها الدماغ
المصدر :من إعداد الباحثين
الب�رشي املعلومات ويخزنها .تعمل عن طريق �إن�شاء ات�صاالت بني
عندئذ تكون الدالة softmax
�إذا كانت
عنا�رص املعاجلة الريا�ضية ،ت�سمى اخلاليا الع�صبونية .يتم ترميز
وفق التايل (:)Leskovec Jure, et al., 2020
املعرفة يف ال�شبكة من خالل قوة االت�صاالت بني اخلاليا الع�صبونية
املختلفة ،ت�سمى الأوزان ،عن طريق �إن�شاء جمموعات� ،أو طبقات ،من
اخلاليا الع�صبونية التي تعمل ب�شكل متوازي (Taylor, Brian J.,
حيث:
 .)2006تتعلم ال�شبكة من خالل عملية حتديد عدد اخلاليا الع�صبونية
بناء على بيانات التدريب.
�أو العقد و�ضبط الأوزان لالت�صاالت ً
تتكون بنية ال�شبكة الع�صبونية من طبقتي املدخالت واملخرجات
خوارزمية تدريب ال�شبكة الع�صبونية متعددة الطبقات:
بالإ�ضافة �إىل طبقة و�سيطة �أو �أكرث ت�سمى الطبقات املخفية� .إن
وظيفة اخلاليا الع�صبونية املخفية هي التدخل بني متغريات طبقة
تعد خوارزمية االنت�شار العك�سي اخلوارزمية الأكرث �شيوعا
املدخالت ومتغريات طبقة املخرجات بطريقة مفيدة لتعليم ال�شبكة لتدريب ال�شبكة ،وهي تعميم خلوارزمية املربعات ال�صغرى التي
( .)P. Arumugam, R. Ezhilarasi, 2017يعتمد �أداء ال�شبكة ب�شكل تعدل �أوزان ال�شبكة لتقليل اخلط�أ بني املخرجات املرغوبة والفعلية
كامل على اختيار املعمارية وخوارزمية التدريب .ميكن تعديل بنية
لل�شبكة .ي�ستخدم االنت�شار العك�سي التعلم املراقب supervised
ال�شبكة متعددة الطبقات با�ستخدام العديد من املعلمات ،مثل عدد  learningالذي يتم فيه تدريب ال�شبكة با�ستخدام البيانات التي
الطبقات املخفية وعدد اخلاليا الع�صبونية يف كل طبقة منها وعدد ُتعرف بها املدخالت واملخرجات املطلوبة .يعد االنت�شار العك�سي
االت�صاالت بني الطبقات (.)Gupta, et al., 2018
طريقة تدريب ب�سيطة ت�ستخدم امليل املتناق�ص لل�شبكة الع�صبونية
ا�ستخداما يف ال�شبكات الع�صبونية هي ل�ضبط �أوزان ال�شبكة الع�صبونية .عندما يتم تعديل هذه الأوزان،
�إن املعمارية الأكرث
ً
ال�شبكات متعدد الطبقات ( ،)MLPاملدربة با�ستخدام خوارزمية يجب �أن تعطي ال�شبكة الع�صبونية دقة �أعلى يف الت�صنيف .وبالتايل
تعلم االنت�شار اخللفي  Back Propagation BP (Shafi Imran et al.,يجب �أن تنخف�ض قيمة اخلط�أ الإجمايل لل�شبكة �أثناء تدريبها( (�Hea
 .)2006يف هذه املعمارية ،يتم تق�سيم العقد �إىل طبقات مرقمة من .)ton Jeff, 2011
� 0إىل  ،Lحيث ي�شري رقم الطبقة �إىل م�سافة العقدة من عقد الإدخال.
درجة تعقيد ال�شبكة الع�صبونية متعددة الطبقات:
الطبقة الأوىل هي طبقة الإدخال املرقمة كطبقة  ،0والطبقة الأخرية
الع�صبونية متعددة
ميكن قيا�س درجة تعقيد ال�شبكة
ّ
هي طبقة الإخراج املرقمة كطبقة  .Lالطبقات املرقمة بني  0و  Lهي
الطبقات من خالل الوقت الالزم لتعليمها وتعميمه ا �General
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 ،izationويختلف هذا الوقت باختالف معمارية ال�شبكة املرتبطة
الع�صبونية من
يتم تدريب ال�شبكات
ّ
بطبيعة امل�شكلة املطروحةّ .
خالل حتديث الأوزان ،ويكون عادة با�ستخدام الطريقة  ( �Per-Ep
 )och P-Eوالتي تقوم بتحديث الأوزان بعد �إدخال كامل الأمناط،
وتكون ال�شبكة قادرة على التعميم عند انتهاء تعليمها ،يف بع�ض
يتم �ضبط عملية التعليم من خالل الوقت� .إن درجة التعقيد
الأحيان ّ
تت�أثر بعدد امل�ضاعفات الالزمة لتن�شيط جميع اخلاليا (العقد) يف
كل طبقة موجودة �ضمن ال�شبكة ،وعدد املرات الالزمة لتكرار هذه
العملية وعدد الأمناط الكلية ،بالإ�ضافة �إىل عدد الأوزان والتي متثل
االت�صاالت بني العقد الناجتة عن معمارية ال�شبكة (Du Ke-Lin,
.).Swamy M. N. S., 2019
�إن �أهم عامل ي�ؤثر يف تعقيد بنية �شبكات  MLPهو عدد
االت�صاالت بني عقد الطبقات املتتالية ،وبالتايل ميكن تقدير درجة
الع�صبونية متعددة الطبقات ب�شكل عام من خالل عدد
تعقيد ال�شبكة
ّ
يتم تقديره من خالل عدد
الأوزان التي تربط بني الطبقات ،والذي ّ
ويتم ح�ساب عدد الأوزان
العقد يف كل طبقة (ّ .).Hagan Martin, et al
الع�صبونية من خالل جمموع الأوزان بني كل
االجمايل يف ال�شبكة
ّ
طبقتني متتاليتني ،وحت�سب الأوزان بني كل طبقتني متتاليتني من
خالل جداء عدد العقد يف الطبقة الأوىل بعدد العقد يف الطبقة التي
تليها ،وذلك يف حال كانت جميع العقد يف الطبقة الأوىل ترتبط
بجميع العقد يف الطبقة التي تليها ،وميكن متثيل ذلك وفق التايل
مع الأخذ بعني االعتبار مدخل الإزاحة الإ�ضايف:

متثل عدد
حيث  ωمتثل عدد الأوزان الكلي يف ال�شبكة،
العقد يف الطبقة و متثل مدخـل �إزاحـــة ا�ضـــايف يف الطبقــة
متثل عدد العقد
متثل عدد الطبقات يف ال�شبكة ،و
يف الطبقة
حتاول بع�ض خوارزميات التدريب �أن تهمل الأوزان بني العقد
غري امل�ؤثرة يف هدف ال�شبكة من خالل تقريب قيمها �إىل ال�صفر عند
كل حماولة تدريب جديدة.
التحليل العاملي للبيانات متعددة الأبعداد �Factor Analy
:sis for Multivariate Data
ي�ستخدم التحليل العاملي لتخفي�ض �أبعاد البيانات من
خالل ا�ستحداث متغريات جديدة وبعالقات خطية  Linearمع
العاملي هو
أ�سا�سي من ال ّتحليل
املتغريات الأ�صليةّ � .إن الغر�ض ال
ّ
ّ
امل�شاهدة بداللة جمموعة
درا�سة العالقات بني عددٍ من املتغيرّ ات
َ
ت�سمى عوامل م�شرتك ة �Com
الفر�ضية غري
من العنا�رص
َ
ّ
امل�شاهدة ّ
mon
Factor
ويتم اعتمادها يف بناء النموذج.
بها،
نهتم
التي
هي
ّ
ّ
مكون من جمموعة من
وبال ّتايل ميكن القول �إن العامل الواحد ّ
امل�شاهدة للظّ اهرة بحيث يكون لك ّل عاملٍ دالّة تربطه
املتغيرّ ات
َ
ببع�ض �أو ك ّل هذه املتغيرّ ات.
املكونات
من �أبرز طرائق �إجراء التحليل العاملي هي طريقة
ّ
خطية غري مرتابطة
أ�سا�سية ،التي ت�ستخدم لت�شكيل جمموعات
ال
ّ
ّ
بقية
ثم تليه ّ
من املتغيرّ ات .يف�سرّ
املكون ال ّأول �أكرب تباين ،ومن ّ
ّ
تدريجي .ويكون منوذج التحليل
املكونات لتف�سرّ ال ّتباين وب�شكل
ّ
ّ

العاملي ح�سب هذه الطريقة وفق (ريت�شارد ،جون�سون ،دين ،و�رشن،
:)1998
X1 - µ1 = ℓ11 F1 + ℓ12 F2 + … + ℓ1m Fm + ε1
X2 - µ2 = ℓ21 F1 + ℓ22 F2 + … + ℓ2m Fm + ε2
⁞
Xp - µp = ℓp1 F1 + ℓp2 F2 + … + ℓpm Fm + εp

حيث مت تقلي�ص عدد الأبعاد من � mإىل  ،pوا�ستحداث متغريات
جديدة  Fi ; i:1, 2, …, pكل منها مربوط بعالقة خطية مع متغريات
ي�سمى املعامل  ℓijمبعامل
الأ�سا�س  ،Xوبذلك يتم تقلي�ص الأبعادّ ،
حتميل  Loadingاملتغيرّ  iعلى العامل  ،jو εقيمة البواقي (اخلط�أ
املق ّدر) الذي يتبع التوزيع الطبيعي ب�أمل ريا�ضي معدوم وتباين
حمدد.
يهدف التحليل العاملي �إىل الو�صول �إىل �أق ّل عددٍ ممكن من
قدر ممكن من ال ّتباين بني
العوامل متكّننا من ال ّتعبري عن �أكرب ٍ
املتغيرّ ات .وحتميل املتغيرّ على العامل هو عبارة عن ارتباطه به،
الت�شبعات
مربعات
ّ
�أي هو مقدار �إ�سهام املتغيرّ يف العامل ،وجمموع ّ
مربعات ارتباطات املتغيرّ على العوامل) مت ّثل مقدار
(جمموع ّ
العاملي .يجب
عاملي ًا يف ال ّتحليل
ال ّتباين الذي �أمكن ا�ستخال�صه
ّ
ّ
متغ
ل
لك
م�شاهدات
5
ل
د
مبع
م�شاهدات
العينة على
ّ
ّ
�أن يحوي حجم ّ
يرّ
تفح�ص م�صفوفة االرتباط العاملية بحيث
كح ّد �أدنى ،وكما يجب ّ
اختباري Bartlett
ويتم اال�ستفادة �أي�ض ًا من
تزيد االرتباطات عن ّ ، .3
َ
عاملية امل�صفوفة ،ويتح ّقق
و ( )Kaiser-Meyer-Olkin KMOلتقدير
ّ
العاملية حم ّققة– عندما تكون قيمة اختبار Bartlett
ذلك –�أي تكون
ّ
كبرية
ومعنوية ،وقيمة م�ؤ�شرّ اختبار � KMOأكرب من ( .6العبا�سي
ّ
عبد احلميد.)2001 ،
حتديد عدد العوامل امل�ستخرجة:
ريا�ضية مقبولة من قبل الباحثني
ال توجد حتى الآن قاعدة
ّ
للتو ّقف على ا�ستخال�ص العوامل ،وبالتايل ف�إن تقدير عدد العوامل
يعترب من امل�شاكل الهامة ،حيث �إنه ميكن ا�ستخال�ص عدد من
العوامل ي�ساوي عدد املتغيرّ ات التي بد�أنا بها ،يوجد عدد من
املعايري  Criterionالتي ميكن ا�ستخدامها لهذا الغر�ض� ،أ�شهرها
هو معيار كايزر املعتمد على حجم ال ّتباين الذي يعبرَّ عنه العامل
ال�صحيح.
(اجلذر الكامن  )Eigenvalueبحيث يجب �أال يق ّل عن الواحد ّ
وميكن اال�سرت�شاد بالقواعد التالية عند حتديد عدد العوامل بحيث
كمية ال ّتباين التي ي�ساهم بها العامل (اجلذر الكامن) يزيد �أو
تكون ّ
الكلية عن 60
ال�صحيح ،و�أال يقل معيار ن�سبة ال ّتباين ّ
ي�ساوي الواحد ّ
( %العبا�سي عبد احلميد.)2001 ،
اعتمد البحث على تدوير املحاور لإعادة حتديد موا�ضع
قدر �أكرب من ال ّثبات واال ّت�ساق ،وا�ستخدم
العوامل للو�صول �إىل ٍ
Orthogonat
Rotation
التدوير املتعامد
اال�ستقاللية
على
للحفاظ
ّ
بني العوامل.
خوارزمية
املتو�سطات :K-Means
ّ
اقترُ حت هذه اخلوارزمية من قبل  MacQueenلو�صف طريقته
التي ت�ضع كل مفردة يف املجموعة التي يكون و�سطها احل�سابي �أقرب
لها ،وتعترب من �أف�ضل خوارزميات العنقدة غري الهرمي ة �Nonhierar
60
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بناء منوذج شبكة عصبونية باستخدام التحليل العاملي وخوارزمية K-Means

 .chical Clusteringوهي فعالة يف حال وجود عدد كبري جداً من
املفردات ب�سبب �أنها ال تتطلب ح�ساب جميع االحتماالت مل�صفوفة
التقارب بني جميع املفردات كما هو احلال يف خوارزميات العنقدة
الهرمية الأخرى .وتعمل هذه اخلوارزمية وفق اخلطوات التالية
(:)Rencher, Alvin C, 2002
يتم اختيار عدد من العنا� رص  Kلتمثل املراكز الأولية �Ini
( tial Centroidsيقوم امل�ستخدم بتحديد قيمة  ،)Kفيما بعد �سيتم
ا�ستبدالها بقيم مراكز العناقيد  ،Centroidsومن ثم يتم �إ�سناد كل
مفردة �إىل العنقود الأقرب (املركز الأقرب) باالعتماد على مقايي�س
التقارب بني املفردة ومراكز العناقيد ،ثم يتم حتديث املراكز
باالعتماد على املفردات امل�سندة �إليها بح�ساب قيمة املتو�سط.
تتكرر عمليتاالإ�سناد والتحديث حلني الو�صول �إىل حالة الثبات �أي
عدم انتقال �أية مفردة من عنقود لآخر� ،أو عدم تغري قيمة املراكز
اجلديدة للعناقيد� .إن حتديد املراكز الأولية ومقيا�س التقارب
امل�ستخدم ي�ؤثران يف تنفيذ اخلوارزمية.
يتم ا�ستخدام جمموع مربعات الأخطاء (SSE Sum Square
 )Errorsلقيا�س جودة العنقدة كهدف ،حيث يتم ح�ساب امل�سافة
الإقليدية لكل مفردة عن مركز العنقود الأقرب والذي ميثل اخلط�أ،
ومن ثم يتم ح�ساب املجموع الكلي ملربعات الأخطاء ،والهدف
هو جعل هذه القيمة �أقل ما ميكن ،فمث ًال يف حال اقرتاح طريقتني
لعنقدة البيانات ف�إن الطريقة الأف�ضل هي الطريقة ذات القيمة الأقل
ملجموع مربعات الأخطاء  ،SSEوالتي ت�أخذ ال�صيغة التالية:

حيث �أن dist :هي امل�سافة الإقليدية التقليدية x ،مفردة
البيانات Ci ،العنقود i، ciمركز العنقود  Ci، cمركز جميع املفردات،
 miعدد املفردات يف العنقود  i، mعدد املفردات الكلي K ،عدد
العناقيد .وب�شكل عام عند ا�ستخدام عدد �أكرب من العناقيد  ،Kتخف�ض
قيمة جمموع مربعات الأخطاء ،ونح�صل على نتيجة �أف�ضل للعنقدة
(.)Tan, Pang-Ning, et al. 2006
اختبار النموذج:
مت اختبار النموذج على م�شكلة �إدارية (مكتبة الكرتونية)
تتمثل يف ت�صنيف العمالء (زوار املكتبة الإلكرتونية من الطالب)
�إىل عمالء (زوار) جيدين وعمالء (زوار) عاديني� ،إن متغري القرار
الفردي الذي نحكم من خالله على جودة العمالء هو القيام بعملية
�رشاء (تنزيل –  )Downloadفقط لأحد منتجات املكتبة (الكتاب
االلكرتوين)؛ �أي هل قام الطالب بتنزيل الكتاب الإلكرتوين من املكتبة
بعد قيامه ب�سل�سلة من التنقالت داخل املوقع .ح�صل الباحثان على
 2400م�ستخدم تفاعلوا مع املكتبة ،بالإ�ضافة �إىل  1482كتاب.
�إن خطوات تطبيق النموذج �ست�شتمل على حتديد املتغريات
الالزمة للدرا�سة انطالق ًا من قاعدة بيانات املكتبة الإلكرتونية
واملبينة يف ملحق البحث (املو�سى واجلا�سم ودهان ،)2015 ،وبعد
ذلك �سيقوم ب�إدخال هذه املتغريات على منوذج التحليل العاملي،
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ويح�صل على جمموعة من العوامل �ست�شكل طبقة املدخالت يف
ال�شبكة الع�صبونية ،وبعد ذلك �سيقوم بتطبيق خوارزمية K-Means
ب�إدخال العوامل بد ًال من املتغريات بالإ�ضافة �إىل متغري القرار
الفردي ،ونتيجة هذه اخلوارزمية هي عنقودان �أ�سا�سيني الأول ميثل
العمالء اجليدين ،والثاين ميثل العمالء العاديني ،هذا املتغري ميثل
عقد طبقة املخرجات ،ومن �أجل التنب�ؤ ب�صنف م�ستخدم جديد هل
هو عميل جيد �أو عادي مت تطبيق �شبكة ع�صبونية متعددة الطبقات
مدموج بها نتائج التحليل العاملي وخوارزمية  ،k-meansومن ثم
قام ببناء منوذج �شبكة ع�صبونية دون تعديله ،واعتمد يف تقييم
النتائج على دقة الت�صنيف والزمن الالزم لبناء وتدريب النموذج.
متغريات الدراسة Variables Selection

فيما يلي متغريات الدرا�سة بعد معاجلتها لتنا�سب غر�ض 
الدرا�سة:
الجدول ()1
متغيرات الدراسة

املتغريات امل�ستمرة
الرمز

الو�صف

X1

العمر

X6

التفاعل مع الإنرتنت

X7

عدد �ساعات الإنرتنت يومي ًا

X8

عدد ح�سابات الربيد الإلكرتوين

X9

عدد الكتب املقروءة �شهري ًا

X14

مرات �إ�ضافة كتاب
عدد ّ

X15

املرات للتعليق على الكتاب
عدد ّ

X16

املرات الإجمالية لتقييم الكتاب
عدد ّ

X17

متو�سط تقييم الكتاب

X20

مرات حتميل الكتاب
عدد ّ
املتغريات الثنائية ( 1تعني نعم 0 ،تعني ال)

X21

فئة العميل (زائر املكتبة االلكرتونية من الطالب) بح�سب
�رشاء منتج (تنزيل كتاب)
هل هو عميل (زائر) جيد �أم عميل (زائر) عادي
املتغريات الفئوية (ا�سمية وترتيبية)

X2

اجلن�س

ذكر� ،أنثى

X3

جمال االهتمام

حما�سبة� ،إدارة وت�سويق ،ريا�ضيات واح�صاء،
نظم وحا�سوب ،اقت�صاد وعلوم مالية ،علمي،
�أدبي� ،أخرى

X4
X5
X10
X11

اللغات التي
يف�ضلها للكتب
ّ
نوع الإنرتنت
امل�ستخدم
اال�ستخدام الأكرث
للإنرتنت

بحث علمي ،توا�صل اجتماعي ،مرا�سالت ،ترفيه،
غري ذلك

الدرجة العلمية

طالب ،خريج ،ماج�ستري ،دكتوراه� ،أخرى

عربي� ،إنكليزي ،ثنائي اللغة ،جميع اللغات
ADSL256، ADSL512، ADSL1M or
more، ADSLUnive، 3G، other
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املتغريات امل�ستمرة
الرمز
X12
X13
X18
X19

مرات ا�ستخدام
عدد ّ
زر البحث
�صايف ر�صيد
التفاعل
امل ّدة االجمالية
التي ق�ضاها العميل
يف املوقع
مرات ا�ستخدام
عدد ّ
املحادثات

الو�صف
�أقل من  100مرة ،بني  100و ،200بني 200
و ،300بني  300و� ،400أكرب من 400
�أقل من  10000نقطة ،بني 10000
و� ،20000أكرب من .20000

ملتغيرّ نوع الإنرتنت امل�ستخدم  X5والبالغة  .811ت�شري �إىل � ّأن
 % 81.1من التباينات يف قيم املتغيرّ تف�سرّ ها العوامل امل�شرتكة،
ومبالحظة قيم اال�شرتاكيات جند ب�أن العوامل امل�شرتكة تف�رس ن�سبة
جيدة من التباينات.
الجدول ()2
االشتراكيات Communalities

�أقل من  10دقائق ،بني  10دقائق و�ساعة
واحدة� ،أكرث من �ساعة واحدة.

املتغري

�أقل من � ،100أكرث من 100
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بيانات الدراسة:
� ّإن كامل البيانات حمفوظة �ضمن بيئة  SQL Serverوموزعة
يف �أكرث من جدول كما هو مو�ضح يف امللحق ،وفيما يلي تبيان �آلية
ح�ساب بع�ض هذه املتغريات:
 ح�ساب قيم متغري التفاعل مع الإنرتنت يكون بجمع
متغريات امتالكه حل�ساب يف مواقع Facebook, Twitter, Google
وامتالكه ملدونة ،ف�إذا امتلك كامل احل�سابات ي�أخذ القيمة  ، 4و�إذا
مل ميتلك �أي ح�ساب ي�أخذ القيمة � ،0إن هذه املتغريات حمفوظة
جميعها يف قاعدة البيانات للمكتبة ا�ستفاد منها الباحثان يف
الو�صول �إىل متغري واحد فقط ميثل تفاعل زائر املكتبة الإلكرتونية
مع الإنرتنت.
 ح�ساب قيم متغري �صايف ر�صيد التفاعل :ويكون بجمع
الر�صيد الذي �أنفقه امل�ستخدم على حتميل الكتب من املوقع،
ح�صله من خالل تفاعله عن طريق التقييم والتعليق
والر�صيد الذي ّ
(ح�سب نظام املكتبة الإلكرتونية لكل عميل ر�صيد من النقط يزداد
من خالل التعليق والتقييم على الكتب الإلكرتونية ،وينق�ص عند
تنزيل الكتاب).
 ح�ساب قيم متغري عدد مرّات ا�ستخدام املحادثات :ويكون
بح�ساب جمموع عدد الر�سائل ال�صادرة والواردة من و�إىل امل�ستخدم.

القيمة
القيمة
القيمة
القيمة
املتغري
الأولية امل�ستخل�صة
الأولية امل�ستخل�صة

X1

1

.8280

X11

1

.8750

X2

1

.8510

X12

1

.6930

X3

1

.7570

X13

1

.8320

X4

1

.6560

X14

1

.7200

X5

1

.8110

X15

1

.7890

X6

1

.7730

X16

1

.7880

X7

1

.7540

X17

1

.5500

X8

1

.7240

X18

1

.8380

X9

1

.4890

X19

1

.6000

X10

1

.5780

X20

1

.8290
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التباين الكلّي املف�س  :Total Variance Explainedنالحظ
مت تق�سيم املتغيرّ ات �إىل �سبعة عوامل �أ�سا�سية،
من اجلدول ( )3ب�أنه ّ
مميزة (تباين للعامل) وي�ساوي
حيث �إن العامل الأول له �أكرب قيمة ّ
الكلية للمتغيرّ ات
 3.773ويف�سرّ ن�سبة  % 18.864من التباينات ّ
املدرو�سة وهكذا ....
الجدول ()3
التباينات الكلية للعوامل

أوالً :استخدام التحليل العاملي لتخفيض أبعاد الدراسة:
مت تطبيق التحليل العاملي على املتغريات من  X1وحتى X20
با�ستخدام برنامج  SPSSوح�صلنا على النتائج التالية:
االرتباط اخلطّي  :Multi-Collinearityمن خالل قيمة حمدد
م�صفوفة االرتباط مت اختبار وجود م�شكلة االرتباط اخلطي ،ومبا �أن
قيمة املحدد  ، 3.241E - 005وهي خمتلفة عن ال�صفر ،لذلك ن�ستنتج
عدم وجود م�شكلة لالرتباط اخلطي بني املتغريات ،وميكن �إجراء
التحليل العاملي عليها ب�شكل كامل دون حذف �أي متغري.
اختبار  :KMO Test and Bartlett›s Testيتم تقييم كفاية
حجم العينة من خالله ،حيث بلغت قيمة �إح�صائية اختبار KMO
 0.663وهي �أكرب من احل ّد الأدنى ،وبالتايل ميكننا �أن نحكم بكفاية
حجم العينة ،وقيمة احتمال الداللة � Sig=0أقل من  .05لذا نرف�ض
فر�ضية العدم وم�صفوفة االرتباط لي�ست م�صفوفة الواحدة.
اال�شرتاك ّيات ّ � :Communalitiesإن القيم امل�ستخل�صة
لال�شرتاكيات ت�شري �إىل ن�سبة التباين يف قيم املتغري املف�سرّ ة من
خالل العوامل امل�شرتكة الناجتة ،فمث ًال جند � ّأن القيمة امل�ستخل�صة

العامل

اجلذر الكامن

ن�سبة التباين
املف�رس

ن�سبة التباين
الرتاكمية

F1

3.846

19.228

19.228

F2

2.259

11.294

30.522

F3

2.058

10.290

40.812

F4

1.853

9.263

50.075

F5

1.749

8.747

58.822

F6

1.722

8.612

67.435

F7

1.249

6.244

73.678
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وحت�سب ن�سبة التباين املف�سرّ للعامل من خالل ق�سمة قيمة
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أ .محمد لؤي عبد الرزاق دهان
أ .د .ياسر عبد اهلل املوسى

بناء منوذج شبكة عصبونية باستخدام التحليل العاملي وخوارزمية K-Means

اجلذر الكامن على �إجمايل عدد املتغريات� ،أي جند �أن ن�سبة التباين
املف�سرّ للعامل الأول:

�إن �إجمايل ن�سبة التباين التي ا�ستطاع �أن يف�سرّ ها النموذج
العاملي كما هو وا�ضح يف اجلدول ( )3هي  % 73.678وبالتايل

ميكن اعتماد العوامل املقرتحة لأنها �أكرب من 60
التمثيل البياين للعوامل  :Scree Plotي�ستخدم هذا ال�شكل
ك�أحد طرق حتديد عدد العوامل امل�ستنتجة وال�صاحلة للدرا�سة ،كل
نقطة فيه متثل قيمة اجلذر الكامن لعامل ،يتم ا�ستبعاد العوامل
املقابلة لالنحدار ال�ضعيف الأفقي ،ويتم قبول العوامل ذات
االنحدار ال�شديد ال�شاقويل ،نالحظ ب�أنه عند العامل ال�سابع بد�أ ال�شكل
بالت�سطح ،وهذا ما �أكده اجلدول (.)3

الشكل ()3
التمثيل البياني للعوامل Scree Plot
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م�صفوفة العوامل بعد التدورير
 :trixاعتمد الباحثان على طريقة  Varimaxلتدوير املحاور ب�شكل
متعامد ،تعر�ض هذه امل�صفوفة حتميالت  Loadingsاملتغريات على
العوامل وتعرب �أرقامها عن درجة ارتباط كل متغري بكل عامل ،مت
جتاهل القيم التي تقل عن .)J,Salkind Neil, 2010( .5

�Rotated Component Ma

الجدول ()3

العوامل
F1

F2

X1

F3

F4

F5

F7

.904

X2
.-809

X9

X4

-555

X10
.884

X12

.713

X13

.858

X15

.864

X16

865.
.545

X18

.-866

X6

.848

X19

X7

.750

X20

X8

.641

.729
.628
.608

المصدر :من إعداد الباحثين باستخدام برنامج .SPSS

63

F6
.657

X17

.742

X5

F3

F4

F5

X14

.896

X3

F1

F2

X11

مصفوفة العوامل بعد التدوير Rotated Component Matrix

F6

العوامل
F7
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العوامل امل�ؤثرة يف النموذج (دهان� :)2015 ،إن العوامل
امل�ستخل�صة متثل بيانات العمالء و�سلوكهم وعددها �سبعة عوامل
مبنية وفق التايل:
1 .1التفاعل مع املوقع :مت حتميل هذا العامل بخم�سة
مرات ا�ستخدام زر
متغريات ( )X12,X13,X15,X16,X19هي عدد ّ
مرات �إ�ضافة تقييم،
البحث و�صايف ر�صيد التفاعل مع املوقع ،وعدد ّ
مرات ا�ستخدام املحادثات ،وف�سرّ
مرات �إ�ضافة تعليق ،وعدد ّ
وعدد ّ
هذا العامل ما ن�سبته ( )% 19.228من التباين الكلي.
2 .2ا�ستخدام الإنرتنت :مت حتميله ب�أربعة متغريات هي
التفاعل مع الإنرتنت ،وعدد �ساعات الإنرتنت يوميا ،وعدد ح�سابات
الربيد الإلكرتوين ،ومتو�سط التقييم ( ، )X6,X7,X8,X17وقد ف�سرّ هذا
العامل ما ن�سبته ( )% 11.294من التباين الكلي للمتغريات.
مت حتميله مبتغريين ( )X1,X11هما
3 .3امل�ستوى العملي :فقد ّ
العمر والدرجة العلمية وقد ف�سرّ هذا العامل ن�سبة قدرها (10.290
 )%من التباين الكلي للمتغريات.
4 .4االهتمام :فقد مت حتميله بثالثة متغريات ()X3,X10,X20
مرات حتميل
هي جمال االهتمام ،وغر�ض ا�ستخدام الإنرتنت ،وعدد ّ
الكتب ،وقد ف�سرّ هذا العامل ن�سبة قدرها ( )% 9.263من التباين
الكلي للمتغريات.

مرات �إ�ضافة كتاب  X14غري مدرج �ضمن �أي
�إن متغري عدد ّ
كاف على �أحدها.
عامل لعدم ت�شبعه ب�شكل ٍ
ثانياً :تطبيق خوارزمية

�إن الهدف من تطبيق اخلوارزمية هو احل�صول على متغري
قرار يدخل يف ح�سابه كل متغريات الدرا�سة ،وبالتايل ميكن
احلكم على �صنف العميل (زائر املكتبة الإلكرتونية من الطالب)
من خالل �سلوكه ،ولي�س من خالل احلكم ال�شخ�صي بناء على
متغري واحد فقط ،مت تطبيق خوارزمية املتو�سطات K-Means
على العوامل امل�ستخل�صة مع متغري القرار بد ًال من كل املتغريات
ح�سب (املو�سى واجلا�سم ودهان  )2015حيث �إن املتغري X21
هو متغري القرار الذي من خالله مت تف�سري نتائج اخلوارزمية،
مربعات الأخطاء الكلي Min
مت تقييم النتائج من خالل جمموع ّ
 ،SSEوبا�ستخدام برنامج  SPSSح�صلنا على النتائج كما يف
اجلدول (:)4
الجدول ()4
نتيجة خوارزمية K-Means

5 .5التنقل يف الإنرتنت :فقد مت حتميله مبتغريين ()X5,X18
هما نوع الإنرتنت امل�ستخدم و�إجمايل املدة التي ق�ضاها يف املوقع،
وقد ف�سرّ هذا العامل ن�سبة قدرها ( )% 8.747من التباين الكلي.
6 .6م�ستوى القراءة :فقد مت حتميله مبتغريين ( )X4,X9هما
اللغات التي يف�ضلها للكتب ،وعدد الكتب التي يقر�أها �شهرياً ،وقد
ف�سرّ هذا العامل ن�سبة قدرها ( )% 8.612من التباين الكلي
للمتغريات.
7 .7اجلن�س :فقد مت حتميله مبتغري واحد فقط ( )X2هو اجلن�س،
وقد ف�سرّ هذا العامل ن�سبة قدرها ( )% 6.244من التباين الكلي.
ومنه ن�ستنتج املعادالت املمثلة للنموذج العاملي:

K-means

على البيانات:

K

SSE

N

)(X21 1

)(X21 2

2

10782.52

7

1716

2684

4

9953.35

11

1749

2651

8

8130.54

6

1892

2508

16

6667.46

6

2948

1452

المصدر :من إعداد الباحثين باستخدام برنامج .SPSS

حيث �أن  Kمتثل عدد العناقيد واختار الباحث عدد عناقيد
خمتلف للوقوف على �أف�ضل متثيل ممكن للخوارزمية ،و SSE
جمموع مربعات الأخطاء الكلي و Nعدد الدورات الالزمة للحل
و( )X21 1عدد احلاالت
املجمعة  1ملتغري القرار و( )X21 2عدد
ّ
املجمعة  2ملتغيرّ القرار ،ونالحظ ب�أنه كلما زاد عدد
احلاالت
ّ
العناقيد انخف�ض جمموع مربعات الأخطاء الكلي ،وبالتايل ف�إن
احلاالت والتي متثل العمالء (زوار املكتبة االلكرتونية من الطالب)
تنتمي �إىل �أ�صنافها ال�صحيحة ب�شكل �أف�ضل كلما ازداد عدد العناقيد.
اختبار حتليل التباين  ANOVAملعنوية متغريات خوارزمية
:K-means
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الجدول ()5
اختبار تحليل التباين ANOVA

المصدر:من إعداد الباحثين باستخدام برنامج .SPSS

ب�إجراء اختبار حتليل التباين الختبار �أي املتغريات ذي
معنوية يف اخلوارزمية وعند معامل ثقة  .% 95تظهر النتائج يف
اجلدول ( )5ب�أن جميع العوامل تقريب ًا معنوية ولكامل عدد العناقيد،
حيث نالحظ ب�أن جميع املتغريات معنوية عند تنفيذ اخلوارزمية
لعدد عناقيد  4وعدد عناقيد  8وعدد عناقيد  ،16والعوامل الثالث
والرابع واخلام�س وال�ساد�س وال�سابع ومتغري القرار معنوية عند
تنفيذ اخلوارزمية لعدد عناقيد .2
مراكز العناقيد املختارة :مت االعتماد على عدد عناقيد
 4ب�سبب معنوية جميع املتغريات ،واجلدول ( )6يو�ضح املراكز
النهائية للعناقيد الناجتة يف اخلوارزمية:
الجدول ()6
المراكز النهائية للعناقيد

رقم العنقود

عدد املفردات

الن�سبة %

املركز النهائي
ملتغري القرار

3

672

28%

1

4

396

16.5%

1
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يو�ضح هذا اجلدول امل�سافات بني
امل�سافات بني العناقيدّ :
مراكز العناقيد النهائية ،وكما هو وا�ضح ف�إن �أقرب عنقود �إىل
العنقود الأول هو املقابل لأقل قيمة واملمثل بالعنقود الثاين،
وباملثل ف�إن �أقرب عنقود للعنقود الرابع هو العنقود الثالث ،لذا
قام الباحثان بدمج العنقودين الأول والثاين بالن�سبة ملتغري القرار
واعتبار القيمة املتو�سطة بينهما متثل املكرز اجلديد ،كما �أنه دمج
العنقودين الثالث والرابع بالن�سبة ملتغري القرار ،واجلدول ()8
يو�ضح امل�سافة بني العناقيد الأربعة الناجتة:

1

2

3

4

F1

-0.630

0.039

0.333

-0.485

F2

1.284

-0.278

0.402

-0.842

الجدول ()8

F3

0.315

0.216

-0.261

-0.766

المسافات بين مراكز العناقيد النهائية

F4

0.153

0.167

0.047

-1.011

F5

-1.082

0.340

0.387

-1.357

F6

0.749

0.481

-1.035

-0.163

F7

-0.803

0.402

-0.349

-0.179

X21

2

2

1

1

العنقود

1

1
2

2

3

4

2.516

2.716

2.935

2.870

2.624

2.516

3

2.716

2.870

4

2.935

2.624

2.709
2.709
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وفيما يلي تو ّزع املفردات على العناقيد مع تبيان املركز
النهائي ملتغري القرار عند حتديد عدد العناقيد ب�أربعة عناقيد :K=4
توزع المفردات على العناقيد

رقم العنقود

عدد املفردات

الن�سبة %

1

228

9.5%

2

2

1104

46%

2

ثالثاً :تطبيق ال�شبكة الع�صبونية على البيانات:
�سيتم تطبيق منوذجي �شبكة ع�صبونية مل�س�ألة الت�صنيف
املدرو�سة ،النموذج الأول هو منوذج �شبكة ع�صبونية افرتا�ضي لي�س
عليه �أي تعديل ،والنموذج الثاين هو النموذج املدرو�سّ � .إن بنية
الع�صبونية هي �شبكة متع ّددة الطبقات (Multilayer Layer
ال�شبكة
ّ
 ،)Perceptron MLPومت حتديد ثوابت ال�شبكة لكل منوذج وفق
اجلدول (:)9

الجدول ()7

املركز النهائي
ملتغري القرار

المصدر :من إعداد الباحثين باستخدام برنامج .SPSS
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الجدول ()9

الجدول ()11

ثوابت الشبكة العصبونيّة

موجز عن البيانات Case Processing Summary

النموذج الأول

حجم البيانات

4200

طريقة تدريب واختبار ال�شبكة

Training Set 90%
Testing Set 10%

طريقة قيا�س املتغريات
Varaibles Scaling

Optimization Algorithm
قيم الأوزان االبتدائية Seeds

0

قيمة معدل التعليم Learning
Rate

η = 0.4

دالة التفعيل Activation
Function

أمثلية
خوارزمية حتقيق ال ّ

Backpropagation

قيمة و�سيط عزم التحريك

α = 0.3

Momentum

معيار التوقف

validationThreshold

العدد  Nالن�سبة  %العدد  Nالن�سبة %

الطريقة املعيارية Standared
الدالة  Softmaxيف عقد طبقة املخرجات
الدالة  Sigmoidيف عقد الطبقة املخفية.
طريقة االنحدار Gradiant Descent
املرتافقة مع خوارزمية االنت�شار اخللفي

وهو عدد املرات التي ميكن �أن يزداد فيها اخلط�أ يف
جمموعة التحقق من ال�صحة قبل انتهاء التدريب:
20

النموذج الثاين

مفردات عينة التدريب

2160

% 90

2142

% 89.3

مفردات عينة االختبار

240

% 10

258

% 10.8
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م�صفوفة الت�شوي�ش  :Confusion Matrixوهي عبارة عن
جدول ي�ستخدم لو�صف �أداء منوذج الت�صنيف على جمموعة من
البيانات املعروفة بالقيم احلقيقية ،وفيما يلي م�صفوفة الت�شوي�ش
اخلا�صة بكل منوذج:
النموذج الأولّ � :إن د ّقة ت�صنيف النموذج لعينة التدريب هي
 ،% 92.77حيث جند �أن عدد احلاالت امل�صنفة ب�شكل �صحيح هو
 2004حالة ،ود ّقة ت�صنيف النموذج لعينة االختبار هي 97.50
 ،%حيث جند �أن عدد احلاالت امل�صنفة ب�شكل �صحيح هو  234حالة
كما هو وا�ضح يف اجلدول (:)12
الجدول ()12

المصدر :من إعداد الباحثين

مصفوفة تشويش النموذج األول

الجدول ()10
عناصر معمارية الشبكة العصبونيّة حسب النموذج

النموذج Model

النموذج الأول

النموذج الثاين

طبقة املدخالت Input

 20عقدة

 7عقدة

طبقة املخرجات Output

 2عقدة

 2عقدة

الفعلي

التدريب

a=2

b=1

a=2

1067

104

b=1

52

937

ن�سبة الت�صنيف ال�صحيح
االختبار

معمارية النماذج  :Models Architectureمت ّثل طبقة
املدخالت يف النموذج الأول عدد متغريات الدرا�سة ،وبالتايل ف�إن
عدد عقد طبقة املدخالت  ،20بينما مت ّثل طبقة املدخالت يف
النموذج الثاين املدرو�س ناجت حتليل املركّ بات الأ�سا�سية PCA
ك�أحد طرق التحليل العاملي  FAعلى البيانات قيد الدرا�سة ،وبالتايل
ف�إن عدد عقد طبقة املدخالت هو  7عقد بح�سب عدد العوامل .ويف
كال النموذجني ف�إن عدد عقد طبقة املخرجات هو عقدتني؛ لأن
متغري القرار يحوي ت�صنيفني فقط (النموذج الأول للمتغري ،X21
والنموذج الثاين من ناجت خوارزمية  .k-meansوقد حدد الباحثان
طبقة خمفية واحدة فقط لكال النموذجني بعد االعتماد على برنامج
 SPSSيف حتديد عدد الطبقات ب�شكل �أوتوماتيكي ،وترك عدد العقد
للربنامج �ضمن الطبقة ،حيث يعتمد النظام على مبد�أ التجريب حلني
الو�صول �إىل عدد عقد يعطي حل جيد .واجلدول ( )10يبني عنا�رص
الع�صبونية باختالف النماذج:
معمارية ال�شبكة
ّ

امل�صنّف

a=2

156

5

b=1

1

78

ن�سبة الت�صنيف ال�صحيح
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النموذج الثاينّ � :إن د ّقة ت�صنيف النموذج لعينة التدريب هي
 ،% 92.48حيث جند �أن عدد احلاالت امل�صنفة ب�شكل �صحيح هو
 1981حالة ،ود ّقة ت�صنيف النموذج لعينة االختبار هي 98.06
 ،%حيث جند �أن عدد احلاالت امل�صنفة ب�شكل �صحيح هو  253حالة
كما هو وا�ضح يف اجلدول (:)13
الجدول ()13
مصفوفة تشويش النموذج الثاني

الفعلي

التدريب

المصدر :من إعداد الباحثين.

ق�سمت البيانات وفق ًا للن�سبة
تق�سيم البيانات على العيناتّ :
املحددة كما هي يف اجلدول (:)11

a=2

b=1

a=2

1097

103

b=1

58

884

ن�سبة الت�صنيف ال�صحيح
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امل�صنّف

االختبار

الفعلي

ميثّل اخلطّ املائل منحنى خط الأ�سا�س
الذي يعني ب�أن  % 10من احلاالت تقابل  % 10من العائد املتوقع
التي ت�أخذ القيمة نعم ،ونالحظ من خمطط النموذج الأول مث ًال �أن
النقطة الأوىل ملنحنى الفئة ( 1ذو اللون الأزرق) تقع يف الإحداثيات
( ،)% 20 ،% 10وهذا يعني التو ّقع ب�أن �أكرث من  % 10من
احلاالت حتوي ما يقارب على  20%من احلاالت التي ت�أخذ فعلي ًا
القيمة  ،1وباملثل ف�إن  % 20من احلاالت حتوي ما يقارب % 48
وهكذا  ...حتى الو�صول �إىل  % 100من احلاالت والعائد ، .ومبا �أن
كامل النقط �أعلى من منحنى خط الأ�سا�س ،فال�شبكة جيدة يف التنب�ؤ
للحاالت التي تكون نتيجتها  ،1وللحاالت التي تكون نتيجتها 2
يف كال النموذجني ،كما نالحظ �أن امل�ساحة التي تقع حتت املنحنى
يف النموذج الأول � .96أقل من امل�ساحة التي تقع حتت املنحنى يف
النموذج الثاين  .99وهذا يعني �أن النموذج الثاين له مقدرة �أعلى
ب�شكل ب�سيط على الت�صنيف.
 �أهم ّية املتغريات امل�ستقةلة �Independent variable im
 :portanceوهو �شكل يعك�س مقيا�س ملقدار تو ّقع منوذج ال�شبكة
املطبعة
أهمية القيم
ّ
لتغيرّ ات القيم وفق ًا للمتغريات امل�ستقلة ،وتكمن � ّ
 Normalizedبح�ساب الن�سبة املئوية لك ّل متغري من خالل ق�سمة
قيمته على �أعلى قيمة موجودة ،وكما هو وا�ضح بالن�سبة للنموذج
الأول ف�إن املتغري  x20عدد مرات حتميل كتاب ذي �أهمية كبرية يليه
املتغري  x12عدد مرات ا�ستخدام زر البحث وهكذا ،...وهذا منطقي لأن
هذين املتغريين يعتربان حا�سمني يف عملية الت�صنيف .وبالن�سبة
أهمية كبرية وهو عامل
للنموذج الثاين ف�إن العامل الرابع ذو � ّ
االهتمام وامل�شبع عليه كل من املتغريات جمال االهتمام ،وغر�ض
مرات حتميل الكتب يليه العامل ال�ساد�س
ا�ستخدام الإنرتنت ،وعدد ّ
م�ستوى القراءة وامل�شبع عليه املتغريات اللغات التي يف�ضلها للكتب،
أهمية
وعدد الكتب التي يقر�أها �شهري ًا وهكذا  ،...وال�شكل ( )5يو�ضح � ّ
هذه املتغريات ح�سب النموذج:
Baseline Curve

a=2

b=1

a=2

129

3

b=1

2

124

ن�سبة الت�صنيف ال�صحيح
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خمطّط العائد التجميعي :Cumulative Gains Chart
يعر�ض هذا املخطّ ط ن�سبة العدد الإجمايل للحاالت التي ك�سبتها
الفئة الواحدة ،من خالل ا�ستهداف ن�سبة العدد الإجمايل للحاالت.
الشكل ()4
ّ
مخطط العائد التجميعي
Cumulative Gains Chart
النموذج األول

الشكل ()5
أهميّة المتغيرات المستقلة Independent variable importance

النموذج األول

النموذج الثاني

النموذج الثاني

المصدر :من إعداد الباحثين باستخدام برنامج .SPSS

رابعاً :مناقشة النتائج:
يعر�ض اجلدول ( )15مقارنة بني نتائج تنفيذ النموذجني،
فنالحظ �أن عدد احلاالت امل�صنفة ب�شكل �صحيح يف النموذج املقرتح
هي الأعلى ،وهذا وا�ضح من خالل ن�سبة الت�صنيف ال�صحيح ،فكانت
الن�سبة الأعلى للنموذج املقرتح مبقدار  .% 98.06تف�رس قيمة
مقيا�س  Kappaن�سبة التوافق بني القيم الفعلية ،والقيم الناجتة عن
النماذج ،فنالحظ �أن النموذج املدرو�س له القيمة الأعلى حيث بلغت

المصدر :من إعداد الباحثين باستخدام برنامج .SPSS
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 .961مقابل  .944للنموذج الأول .كما وجند �أن الزمن الالزم
لبناء النموذج وتدريبه يف النموذج الأول بلغ  11.6ثانية ،وهو
زمن مرتفع مقارنة بالنموذج املقرتح  3.8ثانية.
الجدول ()15

التوصيات ألحباث مستقبلية:

ملخص النماذج المدروسة

النموذج
الأول

النموذج
الثاين

2238

2234

162

166

معامل كابا لعينة االختبار Kappa statistic

0.944

0.961

ن�سبة الت�صنيف ال�صحيح لعينة االختبار

% 97.5

% 98.06

 11.6ثانية

 3.8ثانية

163

42

النموذج Model
عدد احلاالت امل�صنفة ب�شكل �صحيح

Correctly Classified Instances

عدد احلاالت امل�صنفة ب�شكل خاطئ

Incorrectly Classified Instances

Correctly Classified

زمن بناء النموذج وتدريبه

Time taken to build and train model
عدد الأوزان الكلي Complexity

خوارزمية  K-meansللح�صول على متغري قرار بعيد عن القرار
ال�شخ�صي ،وي�أخذ كامل املتغريات يف احل�سبان ،واعتماد العناقيد
يف طبقة املخرجات بد ًال من متغري القرار ال�شخ�صي.

المصدر :من إعداد الباحثين باستخدام برنامج .SPSS

النتائج:
�1 .1إن تطبيق النموذج يف املكتبات الإلكرتونية ي�ساعد على
معرفة زوار املكتبة ب�شكل فعال ب�سبب االعتماد على كامل البيانات
يف الت�صنيف ،مما يعطي �إدارة املكتبات الأف�ضلية يف �إدارة العمالء
املمثلني بزوار املكتبة.
�2 .2إن ا�ستخدام منوذج التحليل العاملي  FAلتخفي�ض عدد
الأبعاد وا�ستبدال املتغريات الأ�صلية بالعوامل الناجتة يف طبقة
الع�صبونية خف�ض من درجة تعقيد ال�شبكة
املدخالت يف ال�شبكة
ّ
الع�صبونية ،و�أعطى نتيجة قريبة من النموذج الأ�صلي يف د ّقة
ّ
الت�صنيف وبزمن بناء وتدريب �أقل.
�3 .3إن خوارزمية  K-meansجعت البيانات باالعتماد على
كل املتغريات ،وبالتايل ف�إن القرار �أ�صبح بناء على كل متغريات
الدرا�سة ولي�س على متغري واحد فقط.

1 .1درا�سة النموذج املقدم يف امل�شاكل الإدارية ذات الطبيعة
الت�صنيفية باختالف املتغريات ،وتطبيقه يف قطاعات الت�أمني
وامل�صارف وغريها ،ومقارنة �أداء النموذج مع النماذج التقليدية
الأخرى.
2 .2درا�سة �إمكانية االعتماد على التحليل العاملي
وحتليل املركبات ال
أ�سا�سية  PCAيف تقدير الأوزان بني جميع
ّ
الع�صبونية متعددة الطبقات ،بد ًال من االعتماد
العقد يف ال�شبكة
ّ
على الع�شوائية يف تقديرها ،مما ي�ساهم يف �رسعة تعليم النموذج
وبالتايل ال�رسعة يف اتخاذ القرار.
FA

املخفية من خالل �أ�سلوب كايزر
3 .3تقدير عدد العقد يف الطبقة
ّ
املعتمد على القيم الذاتية  ،Eigenvaluesك�أحد الطرق امل�ستخدمة يف
ال من االعتماد على مبد�أ التجربة واخلط�أ Try
حتليلي  FAو ،PCAبد ً
 and Errorيف حتديد عدد عقد هذه الطبقة ،مما ي�ساهم يف احل�صول
على ذات النتائج عند تطبيق النموذج يف كل مرة.
الع�صبونية
4 .4درا�سة العالقة بني نتيجة منوذج ال�شبكة
ّ
واختالف الدوال امل�ستخدمة لالنتقال بني الطبقات املختلفة
للنموذج ،ما ي�ساهم يف تخفي�ض درجة تعقيد ال�شبك ،من خالل
االختيار املنا�سب لهذه الدوال لتتنا�سب مع طبيعة كل متغري يف
طبقة الدخل.
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ن�صار هال� ،سلوم كمال� ،أبو �صالح نا�رص ،)2014( .ت�صنيف تعابري الوجهبا�ستخدام �شبكة ع�صبونية وخوارزمية  ،PCAجملة بحوث جامعة البعث،

رؤية تطبيقية للنتائج:
بناء على نتائج الدرا�سة ين�صح الباحثان باعتماد النموذج
املقرتح يف حل امل�شاكل الإدارية املدرجة �ضمن م�شاكل الت�صنيف
والناجتة عن تنوع البيانات ،العتماده على كامل املعلومات املتاحة
بد ًال من متغري قرار واحد فقط .كما ين�صح املكتبات الإلكرتونية
باعتماد النموذج لقدرته على ت�صنيف الزوار بح�سب تفاعلهم مع
املكتبة �إىل زوار جيدين لهم �أثر يف املكتبة وزوار عاديني.
كما ين�صح الباحثان با�ستخدام التحليل العاملي يف حال
ا�ستخدام ال�شبكات الع�صبونية للت�صنيف حلل مثل هذه امل�شاكل
الإدارية باالعتماد على قاعدة بيانات متعددة الأبعاد ،واعتماد
العوامل الناجتة بد ًال من املتغريات يف طبقة املدخالت ملا لها
من ت�أثري يف تخفي�ض درجة تعقيد ال�شبكة ،وبالتايل ال�رسعة يف
الأداء مع احلفاظ على ن�سبة ت�صنيف مرتفعة .كما ُين�صح با�ستخدام
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إعادة هندسة العمليات وأثرها في حتسني األداء اإلداري للهيئات احمللية الفلسطينية:
دراسة ميدانية على الهيئات احمللية في محافظة طولكرم

د .محمود حسن حجازي
د .سالمة "محمد وليد" سالمة

امللخص
هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل درجة تطبيق متطلبات �إعادة
هند�سة العمليات الإدارية (الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية،
وتكنولوجيا املعلومات ،والقيادة ،والتخطيط اال�سرتاتيجي ،ومتكني
العاملني) و�أثرها يف حت�سني الأداء الإداري للهيئات املحلية يف
حمافظة طولكرم ،وكما هدفت �إىل الك�شف عما �إذا كان هناك عالقة
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α≤ .05بني متو�سطات
درجات تقدير �أفراد العينة لأثر تطبيق متطلبات هند�سة العمليات
الإدارية يف حت�سني الأداء الإداري للهيئات املحلية يف حمافظة
طولكرم ،واعتمدت الدرا�سة املنهج الو�صفي االرتباطي ،وقام
الباحثان بتطوير �أداة الدرا�سة التي وزعت على جمتمع الدرا�سي
الذي تكون من جميع العاملني يف الهيئات املحلية يف حمافظة
طولكرم والبالغ عددهم ( ،)900ومت اختيار عينة منهم بالطريقة
الق�صدية غري االحتمالية ،وقد بلغت ن�سبة العينة ( )% 21.5من
املجتمع الأ�صلي ،ومن �أهم ما تو�صلت �إليه الدرا�سة وجود عالقة
ارتباط طردية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05بني
تطبيق متطلبات �إعادة هند�سة العمليات ،وحت�سني الأداء الإداري
للهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم ،كما �أنه ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α≤ .05لأثر �إعادة هند�سة
العمليات يف حت�سني الأداء الإداري يف الهيئات املحلية الفل�سطينية
يف حمافظة طولكرم تبع ًا للمتغريات الدميوغرافية (امل�ؤهل العلمي،
�سنوات اخلربة ،الدرجة الوظيفية ،ت�صنيف الهيئة املحلية) ،و�أهم
ما �أو�صت به العمل على زيادة الوعي مبفهوم �إعادة هند�سة
العمليات ،واحلر�ص على اال�ستفادة منه ،مبا ي�ساعد يف االرتقاء
بالأداء ،وجتويده يف الهيئات املحلية ،وخمتلف امل�ؤ�س�سات العامة
واخلا�صة ،وتعزيز وجود فكر ا�سرتاتيجي وا�ضح لدى جمال�س �إدارات
الهيئات املحلية لتبني مبادئ �إعادة هند�سة العمليات الإدارية
والعمل بقناعة تامة على تطبيقها يف الهيئات املحلية.
الكلمات املفتاحية� :إعادة هند�سة العمليات� ،إعادة الهيكلية،
الهندرة ،الأداء الإداري ،الهيئات املحلية.

Abstract
The study aimed to identify the extent of applying
the requirements of the administrative processes
re-engineering (the organizational structure, the
organizational culture, the information technology,
the leadership, the strategic planning, and the
workers’ empowerment) and its impact upon the
administrative performance for the local communities
in the Tulkarm District. In addition, the study aimed to
≤ determine if there is a statistical relationship at α
’0.05 between the means of levels of the respondents
awareness of the impact of applying the requirements
of the administrative processes re-engineering upon
the administrative performance’s improvement for
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the local communities in Tulkarm. The study used
the relational descriptive approach. The researchers
have developed the study tool and distributed the study
population that consisted of all workers (employees) in
the local communities in the Tulkarm District, counting
900 employees. The sample was chosen according to
the intentional, non-probability method and was 21.5%
of the original society. The most vital findings of the
study were the following: Firstly, there is a positive
relational relationship at a ≤ 0.05 between applying
the requirements of re-engineering the processes and
improving the administrative performance for the
local communities in the Tulkarm District. Secondly,
there are no significant differences at a ≤ 0.05 for
the impact of the processes of re-engineering in
improving the administrative performance for the local
communities in Tulkarm according to the demographic
variables, which include the scientific qualification,
years of experience, the position (the rank), and the
local community’s classification. Finally, among the
most vital findings is trying to increase awareness of
the re-engineering processes and using it to improve
the quality of performance in the local communities
and the various public and private communities, and
enhance the strategic thinking of the councils of the
local communities so as to adopt the re-engineering
system; working in full conviction of the necessity to
apply it in the local communities.
Keywords: Process reengineering, restructuring,
reengineering, the administrative performance, the
local communities.

املقدمة
الإدارة الناجحة الفعالة هي مفتاح جناح �أي منظمة ،و�أ�سا�س
بناء �أي جمتمع وتقدمه وتطوره ،ويرتكز دور الإدارة يف حتقيق
اال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة ،ال �سيما املوارد الب�رشية ،مبا
ي�ضمن حتقيق �أعلى م�ستوى للجودة بالن�سبة حلاجات ومتطلبات
ورغبات املجتمع املختلفة (حرمي� ،2017 ،ص �ص.)16 - 15
ال يعد مفهوم �إعادة الهند�سة حديثا ،ولكنه �أخذ �سمة حديثة
مع التطورات التكنولوجية وت�سارعها ،ودخول التقنيات الإدارية
احلديثة التي �ساهمت ب�شكل كبري يف �إحداث تغريات جوهرية ،ف�ضال
عن تلك التغريات التي حدثت يف م�صادر الطاقة ،واكت�شاف موارد
جديدة �أدت �إىل نقلة �رسيعة يف طريقة تنفيذ الأعمال ،و�أ�صبحت
�إعادة الهند�سة حاجة �رضورية لنجاح وا�ستمرار وبقاء املنظمات
ب�صورة عامة( .احلميدي ،و�آخرون� ،2016 ،ص)13
ومبا �أن الهيئات املحلية تعترب من امل�ؤ�س�سات اخلدماتية يف
املجتمعات �إذ ت�شكل يف كيانها جمموعة من الن�شاطات التي ت�سهم
يف حتديد احتياجات املواطنني وامل�شاكل التي يواجهونها ،وت�سعى
للتغلب عليها وحلها ،وت�ؤدي دوراً يف حتقيق التنمية االقت�صادية
وال�سيا�سية واالجتماعية ،وتقدم العديد من اخلدمات ملجتمعها
وحتظى بدور كبري يف احلياة العامة ،لذا يجب على جمال�س الهيئات
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املحلية ا�ستغالل �أدوات البناء والتطوير الإداري لها ،و�أحد مداخل
التطوير الإداري لهذه الهيئات هو �إعادة هند�سة العمليات الإدارية
الذي يركز على �إعادة الت�صميم ال�رسيع واجلذري للعمليات الإدارية
واال�سرتاتيجية ذات القيمة امل�ضافة ،وكذلك للنظم ،وال�سيا�سات،
والهياكل التنظيمية ،بهدف حت�سني الأداء وزيادة الإنتاجية
وتطويرها كما وكيفا بهدف �إر�ضاء العمالء.
يف ظل االهتمام احلكومي الفل�سطيني املتزايد للتحول �إىل
احلكومة الإلكرتونية ،فقد �أطلقت وزارة احلكم املحلي “الإطار
اال�سرتاتيجي للتحول �إىل بلديات �إلكرتونية (وثيقة مت �إعدادها
بالتعاون مع عدد من ال�رشكاء ذوي العالقة ،وتعد �إطاراً ا�سرتاتيجي ًا
منظم ًا لعملية التحول نحو البلديات الإلكرتونية) ،وذلك من �أجل
حتقيق الطموحات يف بناء بلديات ذكية تواكب التحول �إىل حكومة
�إلكرتونية على امل�ستوى الوطني ،ما يتيح للمواطن �إمكانية احل�صول
على خدمات بلدية عن بعد ب�رصف النظر عن موقع تواجده اجلغرايف،
وي�سهم يف حت�سني الأداء وحت�سني جودة اخلدمات ،وتعزيز �إيرادات
البلديات( .وزارة احلكم املحلي� ،2018 ،ص)4 - 2

مشكلة الدراسة
الهيئات املحلية تعترب من �أهم امل�ؤ�س�سات التي تقدم اخلدمات
للجمهور ،ونظراً لتزايد اخلدمات املقدمة من قبلها واحلاجة
لت�رسيع وت�سهيل تقدمي هذه اخلدمات بجودة ودقة عالية ،وا�ستجابة
للتطورات املت�سارعة يف الثورة التكنولوجية ،ومتا�شي ًا مع توجه
احلكومة الفل�سطينية للتحول �إىل احلكومة الإلكرتونية ،وللتغلب
على املعوقات التي قد تواجه هذه الهيئات يف تقدمي خدماتها،
وحت�سني �أدائها �أ�صبح لزام ًا على �إدارات جمال�سها �أن تكون جادة
يف تطبيق منهج �إعادة هند�سة العمليات الإدارية من باب التي�سري
على اجلمهور وامل�ستفيدين من خدماتها ،فهو لي�س مق�صورا على
ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات الربحية ،بل �أي�ضا على امل�ؤ�س�سات اخلدماتية،
وميكن �إبراز م�شكلة الدرا�سة من خالل طرح الت�سا�ؤل الرئي�سي الآتي:
ما �أثر �إعادة هند�سة العمليات الإدارية (الهندرة) يف حت�سني
الأداء الإداري للهيئات املحلية الفل�سطينية؟ درا�سة ميدانية على
الهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم
وانبثق منها الت�سا�ؤالت الفرعية الآتية:
1 .1ما درجة تطبيق متطلبات �إعادة هند�سة العمليات الإدارية
(الهندرة)( :الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية ،تكنولوجيا
املعلومات ،القيادة والتخطيط اال�سرتاتيجي ،ومتكني العاملني) يف
الهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم؟
2 .2ما درجة الأداء الإداري يف الهيئات املحلية يف حمافظة
طولكرم ؟
3 .3هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية بني درجة
تطبيق متطلبات �إعادة هند�سة العمليات الإدارية ،وحت�سني م�ستوى
الأداء الإداري يف الهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم؟
4 .4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≤ .05بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة لأثر تطبيق
متطلبات هند�سة العمليات الإدارية يف حت�سني الأداء الإداري
للهيئات املحلية الفل�سطينية يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغريات

الدرا�سة (امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلربة ،الدرجة الوظيفية ،ت�صنيف
الهيئة املحلية).

أهمية الدراسة
تنبع �أهمية الدرا�سة العلمية يف ت�أ�صيل املنهجية احلديثة
يف الإدارة ملا لها من �إ�ضافات هامة وحيوية على ال�سيا�سات
اال�سرتاتيجية للهيئات املحلية ،كما �أنها تعمق املعرفة يف مو�ضوع
�إعادة هند�سة العمليات الإدارية ،وحماولة تطبيقها من �أجل م�ساعدة
الهيئات املحلية يف حت�سني الأداء الإداري لها من خالل درا�سة �أثر
�إعادة هند�سة العمليات الإدارية يف حت�سني �أداء العاملني وحتفيزهم
نحو تبني الأ�ساليب احلديثة وخف�ض التكاليف وزيادة الإنتاجية
وتعزيز روح املبادرة لديهم ،والتدريب امل�ستمر لتطوير كفاءاتهم
وقدراتهم ،وحماولة اخلروج بنتائج وتو�صيات قد ت�ستفيد منها
امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ب�شكل عام والهيئات املحلية ب�شكل خا�ص.

أهداف الدراسة
هدفت الدرا�سة �إىل ما ي�أتي:
1 .1التعرف �إىل درجة تطبيق متطلبات �إعادة هند�سة العمليات
الإدارية (الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية ،وتكنولوجيا
املعلومات ،القيادة والتخطيط اال�سرتاتيجي ،ومتكني العاملني) يف
الهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم.
2 .2التعرف �إىل درجة الأداء الإداري يف الهيئات املحلية يف
حمافظة طولكرم.
3 .3الك�شف عما �إذا كان هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية بني
درجة تطبيق متطلبات هند�سة العمليات الإدارية ،وحت�سني الأداء
الإداري للهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم.
4 .4الك�شف عما �إذا كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( ،) α≤ .05بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد
العينة لأثر تطبيق متطلبات هند�سة العمليات الإدارية يف حت�سني
الأداء الإداري للهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغريات
الدرا�سة (امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلربة ،الدرجة الوظيفية ،ت�صنيف
الهيئة املحلية).

فرضيات الدراسة
وبناء على الدرا�سة النظرية
انطالق ًا من الدرا�سات ال�سابقة،
ً
للباحثني ،وا�ستنباط ًا من م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها و�أهدافها يفرت�ض 
الباحثان الفر�ضيات الآتية:
● ●ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α≤ .05ملتو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة بني تطبيق
متطلبات �إعادة هند�سة العمليات الإدارية (الهيكل التنظيمي
والثقافة التنظيمية ،وتكنولوجيا املعلومات ،القيادة والتخطيط
اال�سرتاتيجي ،ومتكني العاملني) وحت�سني الأداء الإداري للهيئات
املحلية يف حمافظة طولكرم.
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عتد م�ستوى الداللة
( )α≤ .05لأثر تطبيق متطلبات هند�سة العمليات الإدارية يف حت�سني
الأداء الإداري للهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغريات
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إعادة هندسة العمليات وأثرها في حتسني األداء اإلداري للهيئات احمللية الفلسطينية:
دراسة ميدانية على الهيئات احمللية في محافظة طولكرم

د .محمود حسن حجازي
د .سالمة "محمد وليد" سالمة

الدرا�سة (امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلربة ،الدرجة الوظيفية ،ت�صنيف
الهيئة املحلية).

حدود الدراسة
تتمثل حدود الدرا�سة يف الآتي:
● ●احلد املو�ضوعي� :إعادة هند�سة العمليات الإدارية (الهندرة)
و�أثرها يف حت�سني الأداء الإداري للهيئات املحلية الفل�سطينية.
● ●احلد املكاين :الهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم.
● ●احلد الب�رشي :العاملون يف الهيئات املحلية يف حمافظة
طولكرم.
● ●احلد الزماين :العام .2021

مصطلحات الدراسة
�إعادة هند�سة العمليات الإدارية :مدخل وظيفي يتطلب
�إعادة ت�صميم جذري للعمليات الإدارية؛ لإحداث تغيريات جوهرية
يف الثقافة ،الهيكل التنظيمي ،وتكنولوجيا املعلومات؛ لتحقيق
حت�سينات يف الأداء ،وت�شمل خدمة الزبون ،اجلودة ،الكلفة ،ال�رسعة.
(فرج اهلل� ،2019 ،ص .)10
وهي� :إعادة التفكري الأ�سا�سية ،و�إعادة الت�صميم اجلذري
للعمليات ،بهدف حتقيق حت�سينات جوهرية فائقة ،ولي�ست هام�شية
تدريجية يف معايري الأداء احلا�سمة ،مثل :التكلفة ،واجلودة،
واخلدمة ،وال�رسعة�( .أبو عيدة� ،2016 ،ص .)5ويعرفها الباحثان
�إجرائيا( :و�سيلة منهجية تقوم على �إحداث تغيري جذري يف
العمليات الإدارية يف الهيئات املحلية من خالل �إعادة ت�صميم
الهيكل التنظيمي ،والثقافة التنظيمية ،وتكنولوجيا املعلومات،
والتخطيط اال�سرتاتيجي ،ومتكني العاملني فيها مبا يحقق اجلودة
للخدمات املقدمة ،وتقليل التكاليف ،وال�رسعة يف �إجناز املعامالت
مبا يعود بالنفع على املواطن ،والهيئة املحلية ،والعاملني فيها
لرفع م�ستوى الأداء.
الأداء :هو ناجت جهد معني قام ببذله فرد �أو جمموعة لإجناز
عمل معني( .عبداملطلب� ،2010،ص )95ويعرفها الباحثان �إجرائيا:
قيام الفرد �أو جمموعة من الأفراد يف الهيئات املحلية بالأن�شطة
واملهام املختلفة التي يتكون منها عملهم لتحقيق �أهداف حمددة.
احلكم املحلي :يعترب نظام ًا يتم مبوجبه ممار�سة احلكم ذاتي ًا
يف منطقة جغرافية حمددة �ضمن الدولة من خالل م�شاركة �سكان
تلك املنطقة يف �إدارة �ش�ؤونهم �ضمن ا�ستقاللية ي�ضمنها د�ستور
الدولة الأ�سا�سي �أو قوانينها�( .إ�سماعيل� ،2005 ،ص )34
اإلطار النظري والدراسات السابقة
مفهوم هند�سة العمليات الإدارية
�أطلقت كلمة ( )reengineeringلتعني وتدل على هند�سة
العمليات الإدارية �أول مرة عام  ،1992على يد كل من (مايكل
هامر وجيم�س �شامبي) ،وترجمت �إىل الهندرة الإدارية يف كتابهما
املعنون بـ “هندرة املنظمات” وهو دمج لكلمتي الهند�سة والإدارة
يف كلمة واحدة ،و�أطلقاها كمفهوم جديد ،ووظفاها كما لو �أنه
مدخل ا�سرتاتيجي جديد يهدف للثورة على املفاهيم ،والنظم
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الإدارية التقليدية ال�سائدة يف امل�ؤ�س�سات؛ لتغيري ثقافتها وت�صميم
مناهج �إدارية جديدة ،ونظم عمل مبتكرة؛ من �ش�أنها �أن حتدث تغيريا
جذريا على عمليات و�أ�ساليب وطرق �إجراءات العمل يف امل�ؤ�س�سات.
وقد ا�ستخدمت العديد من الدرا�سات م�سميات خمتلفة لإعادة
هند�سة العمليات الإدارية (الهندرة ،الهندرة الإدارية) .ومن �أمثلة
هذه امل�سميات� :إعادة الت�صميم اجلذري للعملية� ،إعادة الهند�سة
التنظيمية� ،إعادة هيكلة العمليات ،جتديد وابتكار العملية( .بوقرة،
� ،2020ص)91
يرى مايكل هامر م�ؤ�س�س هذا الأ�سلوب �أن �إعادة هند�سة
العمليات تتمثل ب�إعادة بناء العملية من جديد ،وك�أننا نبنيها �أول
مرة ،ولكن بخربة ت�ساوي عمر العملية ،وتكون عملية البناء تعتمد
على �أ�س�س جديدة تنا�سب العمل يف الزمن احلايل ،وت�سقط كل ما مل
يعد مفيدا يف تنفيذها بكفاءة .كما عرفها (مر�سي� ،2003،ص)69
ب�أنها تعترب «�إعادة الت�صميم ال�رسيع واجلذري للعمليات الإدارية
واال�سرتاتيجية ذات القيمة ،وكذلك النظم وال�سيا�سات والهياكل
التنظيمية ال�سائدة بهدف تدفقات العمل ،وزيادة الإنتاجية ب�صورة
خارقة»( .الكحلوت� ،2017 ،ص)11
يف حني عرفها دي�سلر ب�أنها �إعادة ت�صميم العمليات ،وعادة
ما تكون من خالل دمج خطوات ي�ستخدم فيها فريق عمل �صغري من
مراكز وظيفية متعددة تكنولوجيا املعلومات ،لأداء عمل كان �سابقا
يتم عن طريق �سل�سلة من الدوائر �أو الأق�سام.)Dessler, 2015( .
فيما عرف احلميدي و�آخرون ب�أنها “�إعادة التفكري الأ�سا�سي ،و�إعادة
الت�صميم اجلذري للعمليات الإدارية ،لتحقيق حت�سينات جوهرية يف
معايري قيا�س الأداء احلا�سمة مثل التكلفة واجلودة واخلدمة وال�رسعة
وهو منهج لتحقيق تطوير جذري يف �أداء ال�رشكات”( .احلميدي،
و�آخرون� ،2016 ،ص)22
هذا وي�ستنتج الباحثان مما �سبق �أن الهندرة عملية لها مراحل
ومتطلبات ولنجاحها يجب �أن تتوافر فيها عنا�رص �أ�سا�سية وبخا�صة
التغيري اجلذري للعمليات الأ�سا�سية الإدارية ،ولي�س امل�سميات
الوظيفية ،لتعود بالنفع على املنظمة مبزايا خمتلفة ،كاجلودة،
وتقليل التكلفة ،و�رسعة الإجناز ،ومتكني العاملني ور�ضاهم،
واملتعاملني مع املنظمة على اختالف هيئاتها.
�أهداف �إعادة هند�سة العمليات
ب�صورة عامة ميكن حتديد �أهداف الهندرة مبا يلي كما بينها
(احلميدي ،و�آخرون� ،2016 ،ص:)37
1 .1التخل�ص من الروتني القدمي ،و�أ�سلوب العمل اجلامد،
والتحول �إىل احلرية واملرونة.
2 .2اخلدمة ال�رسيعة واملتميزة واجلودة العالية يف الأداء
وتخفي�ض التكلفة.
3 .3حتويل عمل الأفراد من رقابة و�إ�رشاف ل�صيق� ،إىل عمل
يتمتعون فيه ب�صالحيات وحتمل امل�س�ؤوليات.
�4 .4إحداث التكامل والرتابط بني مكونات العملية الواحدة.
العنا�رص واملحاور  الرئي�سة لإعادة هند�سة العمليات الإدارية
هناك جمموعة من العنا�رص التي تعتمد عليها عملية �إعادة
الهند�سة للعمليات الإدارية متمثلة بالآتي( :فرج اهلل،2019 ،
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لإحداثه.

�1 .1أن يكون التغيري �أ�سا�سي� :إن �إعادة هند�سة العمليات
الإدارية تطرح �أ�سئلة ال ت�شمل فقط الطرق والأ�ساليب الإدارية
امل�ستخدمة ،فهي تقوم على القطيعة مع الأفكار ال�سابقة ،وتبد�أ من
ال�صفر ومن دون �أي افرتا�ضات را�سخة وثوابت م�سبقة ،وتتجاهل ما
هو كائن ،وتركز على ما ينبغي �أن يكون.
�2 .2أن يكون التغيري جذرياً :يجب �أن يكون التغيري املطلوب
يف �إعادة هند�سة العمليات الإدارية جذريا ،وله معنى وقيمة ،ولي�س
تغيريا �سطحيا يتمثل يف حت�سني وتطوير ما هو موجود ،فالهندرة
تعني التجديد واالبتكار ،ولي�س جمرد حت�سني� ،أو تعديل لأ�ساليب
العمل القائمة.
�3 .3أن تكون النتائج جوهرية و�ضخمة :فالهندرة ت�سعى �إىل
حتقيق طفرات هائلة ،وحت�سينات فائقة يف الأداء.
�4 .4أن يكون التغيري يف العمليات� :إذ تركز على العمليات،
ولي�س الأ�شخا�ص والإدارات ،فتبد�أ من ا�ستالم الطلب �إىل �أن يتم
�إجناز اخلدمة املطلوبة.
�5 .5أن يعتمد التغيري على تقنية املعلومات :فهي ت�ستثمر فيها
ب�شكل فعال وتوظيفها للتغيري اجلذري.
6 .6االعتماد على التفكري اال�ستقرائي :الذي يتمثل يف البحث
عن فر�ص التطوير والتغيري قبل بروز امل�شاكل ،ولي�س التفكري
اال�ستنتاجي املتمثل يف االنتظار حتى بروز امل�شكلة ،والعمل على
حتليلها والبحث عن حلول منا�سبة لها.

7 .7تعدد ال�ضغوط اخلارجية والداخلية التي تتعر�ض لها
املنظمات.

مربرات إعادة اهلندسة اإلدارية
يرى (احلميدي ،و�آخرون� ،2016 ،ص �ص� )35-36أن هناك
مربرات جتعل املنظمات تقوم ب�إعادة هند�سة عملياتها التي ت�ساعد
املنظمات على مواجهة التغريات ،وتلبية رغبات الزبون وتطلعاته
وهي على النحو الآتي:
1 .1التغيري والتطور امل�ستمر يف البيئة االقت�صادية العاملية
التي �أ�صبحت قائمة على التجارة احلرة واخل�صخ�صة واملناف�سة
وق�رص دورة حياة املنتجات واخلدمات وتطور متطلبات الزبون
املعا�رص.
2 .2ال�سعي امل�ستمر الكت�ساب امليزة التناف�سية جعل احلاجة
للتغيري �رضورية من �أجل بقاء املنظمة وا�ستمرارها.
3 .3حدوث التقدم احل�ضاري املت�سارع يف العامل تقنيا وفنيا
واجتماعيا �أثر ب�شكل كبري على نوع وحجم ومعدالت �إنتاج وم�ستوى
جودة وكلفة املنتجات املطلوبة يف الأ�سواق العاملية.
4 .4حدوث ثورة يف املعلومات واالت�صاالت التي اجتاحت
العامل.
5 .5حماولة منظمة الأعمال الت�أقلم والتكيف مع املتغريات
يف ال�سوق العاملية لغر�ض بقائها جزءاً من املنظومة االقت�صادية
العاملية.
�6 .6إدراك �أن التغري هو الدافع واملحرك احلقيقي مل�شاريع
التطوير ،و�أنه حقيقة دائمة الوجود ،وم�ستمرة احلدوث و�شاملة
لكل جوانب احلياة العملية ،وي�ساعد على فهم وتطوير �آلية جديدة

املتطلبات األساسية إلعادة هندسة العمليات
1 .1القيادة :تعرف القيادة ب�أنها قدرة الرئي�س بالت�أثري على
العاملني معه ،وك�سب م�ساندتهم والتن�سيق معهم للتعامل مع املهام
املختلفة يف بيئة متغرية وغري م�ستقرة با�ستثمار �أفكارهم الإبداعية،
مع تفوي�ض بع�ض ال�صالحيات لهم ،وم�شاركتهم يف اتخاذ القرارات،
مبا ي�ضمن حتقيق النتائج املرجوة بكفاءة( .النخالة،2015 ،
�ص)128
2 .2ال�سيا�سات الإدارية :تعرف ب�أنها اخلطوط العري�ضة
واملبادئ العامة التي ت�سرت�شد بها الإدارة عند اتخاذها القرارات.
(مقداد� ،2015 ،ص ،)24ومن �أهم فوائدها :امل�ساعدة يف حتديد
الأعمال ،و�إيجاد التنا�سق بني �أجزاء املنظمة املتعددة ،والق�ضاء
على االزدواجية يف اجلهود ،وتعمل على التنا�سق بني الوظائف،
والعمل على الربط بني املنظمة وبني املتغريات اخلارجية امل�ؤثرة
عليها( .القي�سي� ،2015 ،ص)41
3 .3التخطيط اال�سرتاتيجي :وللتخطيط اال�سرتاتيجي �أهمية
يف الهندرة من خالل م�ساعدة املنظمات على الرتكيز ،و�إعطاء
الأولوية يف اال�ستجابة للمتغريات املحيطة من حولها ،والت�أكد من
�أن املوظفني يعملون لتحقيق ذات الأهداف املحددة واملر�سومة
للمنظمة( .ال�شميلي� ،2017 ،ص ،)24وبرنامج الهندرة كغريه من
الأ�ساليب الإ�صالحية “يجب �أن يرتبط ب�أهداف املنظمة ور�ؤيتها
امل�ستقبلية واال�سرتاتيجيات التي تتبعها ،فعدم حتقيق الدمج بني
ر�ؤى و�أهداف املنظمة وت�صميم برنامج الهندرة كان �سببا يف ف�شل
العديد من املنظمات التي حاولت اال�ستفادة من تطبيق برنامج
الهندرة بها لتطويرها�( .إ�سماعيل� ،2016 ،ص)323
4 .4متكني العاملني :يعرف ب�أنه العملية التي يتم من خاللها
منح العاملني ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات ،وت�شجعيهم على امل�شاركة
وروح املبادرة واملباد�أة باتخاذ القرارات املالئمة ،ومنحهم احلرية
والثقة لأداء العمل بطريقة تعزز �شخ�صيتهم و�سلوكهم مع حثهم على
ت�أهيل �أنف�سهم مهنيا ،وتعديل �سلوكهم لأداء العمل( .العبيد،2016 ،
�ص ،)22ولتمكني العاملني �أهمية يف الهندرة لأنها تعترب املوارد
الب�رشية عن�رصاً �أ�سا�سي ًا يف �أي عملية باملنظمة ،وال ميكن جتاهل
دورهم الكبري يف جناح املنظمات �أو تدهورها ،كما �أن الدرا�سات
�أظهرت �أن العن�رص الب�رشي هو �أداة حا�سمة وفعالة يف جناح الهندرة.
5 .5تكنولوجيا املعلومات :تكمن �أهمية تكنولوجيا املعلومات
يف الهندرة ب�أنها ت�ؤدي دورا بارزا وحيويا يف الهندرة ،فالتغريات
والتحوالت الكبرية يف بيئة الأعمال تدفع باملنظمات ل�رضورة
الأخذ بامل�ستجدات التقنية ومواكبة التطورات من حولها للمحافظة
على بقائها وا�ستمرارها( .البكري� ،2017 ،ص)24
6 .6الهيكل التنظيمي :يعرف ب�أنه �إطار جلميع العاملني تظهر
فيه خطوط ال�سلطة وامل�س�ؤولية ونطاق الإ�رشاف من امل�ستويات
العليا �إىل امل�ستويات الدنيا .وكذلك يو�ضح الإدارات املختلفة يف
امل�ستوى الواحد لذلك يعترب الهيكل التنظيمي من �أهم الو�سائل
امل�ستخدمة لتحقيق التنا�سق والرقابة لإجناز العمل ب�أكرب قدر من
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د .محمود حسن حجازي
د .سالمة "محمد وليد" سالمة

الكفاءة؛ �إذ �إنه ومن خالل هذا الهيكل ميكن لكل فرد �أن يعرف من هو
رئي�سه؟ وما هي واجباته؟ وعالقته مع الآخرين( .العتيبي ،و�آخرون،
� ،2013ص،)113
7 .7الإمكانات املالية :يق�صد بها كمتطلب للهندرة توفري
امليزانية املالئمة لتحقيق �أهداف �إعادة الهند�سة ،ت�صميم نظم
فعالة للأجور واملكاف�آت ،توفري بيئة عمل منا�سبة من حيث املوقع
والت�صميم وامل�ساحة والتجهيزات التدريبية ،و�إدخال نظم متقدمة
مثل �شبكة الإنرتنت والإنرتنت واالت�صال عن بعد واالعتماد على
التجهيزات الآلية لرت�شيد الوقت واجلهد والتكلفة( .عبابنة،2010 ،
�ص� ،)7إذ �إنه بدون تخ�صي�ص موارد مالية منا�سبة للربامج
التطويرية فلن تتمكن املنظمة املقبلة على تطبيق الهندرة من
ا�ستكمالها �أو احل�صول على النتائج املرجوة منها .فريى (�سعيد،
� ،2016ص� )35أنه ميكن �أن ترتجم قناعة الإدارة العليا بالهندرة
والتزامها بها كم�رشوع يف �صورة توفري املوارد الالزمة لتنفيذ
الربامج التطويرية.
8 .8الثقافة التنظيمية :تعرف ب�أنها جمموعة خا�صة من القيم
والأعراف والقواعد ال�سلوكية التي يتقا�سمها الأفراد واجلماعات
يف املنظمة ،والتي حتكم الطريقة التي يتفاعلون بها مع بع�ضهم
البع�ض ،والتي يتعاملون بها مع باقي الأفراد ذوي امل�صلحة،
(العبيد� ،2016 ،ص ،)556وي�شكل التغيري الثقايف باملنظمة
املطبقة للهندرة حتدي ًا كبرياً لها ،يت�ضمن �إدخال تغيريات يف القيم
واملمار�سات والبناء الهيكلي( .العتيبي واحلمايل� ،2004 ،ص)13
األداء اإلداري
يعتمد مفهوم الأداء على امل�ستوى الذي يحققه الفرد العامل
عند قيامه بعمله من حيث كمية وجودة العمل املقدم من طرفه ،وهو
ما يبذله كل العاملني بال�رشكة من منظمني ومهند�سني ومديرين.
(البحريي� ،2015 ،ص  .)50كما �أنه درجة حتقيق الفرد العامل
للمهام املوكلة �إليه ،من حيث اجلهد واجلودة والنوعية املحققة
مع العمل على تخفي�ض تكاليف املوارد امل�ستخدمة( .العجمي،
� ،2015ص ،)241ويعرف الأداء الإداري ب�أنه “قدرة املنظمة �أو
ال�رشكة على ا�ستخدام مواردها بكفاءة ،و�إنتاج خمرجات متناغمة
مع �أهدافها ومنا�سبة مل�ستخدميها ،وهو املنظومة املتكاملة لأعمال
املنظمة �أو ال�رشكة يف �ضوء تفاعلها مع عنا�رص بيئتها الداخلية
واخلارجية( .نا�رص� ،2019 ،ص ،)76وتتميز �إدارة الأداء ب�أنها
عملية تقوم على التطوير والتقييم ب�شكل م�ستمر ،وتتعامل مع
�سلوك املوظفني ولي�س مع �شخ�صياتهم؛ بل وحتول الأداء من دورة
العمل الروتينية �إىل �إجناز �أهداف مر�سومة ووا�ضحة تقوم بكتابتها
وتو�ضيحها وحتديدها للعاملني�( .شقوعة� ،2016 ،ص .)9للأداء
الإداري عنا�رص ت�سهم يف دعم تنمية فاعلية الأداء للعاملني ،منها
كفاءة املوظف ومتطلبات العمل وبيئة التنظيم املالئمة( .املالحي،
� ،2016ص ،)37وي�ستخل�ص الباحثان مما �سبق �أن للأداء الإداري
عنا�رصاً يجب توافرها لتحقيق النتائج املرجوة ،مثل كفاءة املوظف
من حيث املهارات واخلربات التي متكن العامل من ت�أديته للمهام
والأدوار وامل�س�ؤوليات املوكلة له بكفاءة وفاعلية �ضمن بيئة العمل
املالئمة واملنا�سبة.
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مبادئ ومتطلبات تطوير األداء اإلداري
وتتلخ�ص  مبادئ الأداء الإداري يف الآتي( :عبد ال�ستار،
وح�سني� ،2019 ،ص:)205
.1

1االعتماد على نتائج �أداء الأفراد يف توجيه وتطوير الأداء.

.2

2م�شاركة جميع الأفراد يف حتمل م�س�ؤولية تغيري وتطوير

الأداء.

�3 .3إدراك الأفراد للفوائد العائدة عليهم وعلى املنظمة من
تطوير الأداء.
.4

4توفري بيئة داعمة مل�ساعدة الأفراد على التعليم والتدريب.

.5

5االعتماد على التجريب ك�أحد �آليات تطوير وتغيري الأداء.

.6

�6أن تكون عملية تطوير الأداء �شاملة وم�ستمرة.

كما �أن عملية تطوير الأداء الإداري التي تهدف �إىل زيادة
قدرة املنظمة على حتقيق �أهدافها ،والتكيف مع مطالب البيئة دائمة
التغيري الأمر الذي يحتاج �إىل جمموعة من املتطلبات من �أهمها:
حتديد مهام م�س�ؤوليات العاملني ،تنمية مهارات العاملني ،حتديد
توقعات �أداء كل وظيفة ،واالهتمام باجلوانب الإيجابية بال�سلوك
(عبد الرحمن� ،2015 ،ص)42
معايري األداء اإلداري
هي امل�ستويات التي يقارن فيها الأداء الإداري ،ويعترب فيها
الأداء جيدا ومر�ضيا ،وحتديد هذه املعايري �أمر �رضوري لنجاح
عملية تقومي الأداء� ،إذ �إنها ت�ساعد يف تعريف العاملني ما هو
مطلوب منهم بخ�صو�ص حتقيق �أهداف املنظمة ،وتوجه املديرين
�إىل الأمور التي ينبغي �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار لتطوير الأداء ،كما وال
بد �أن ت�صاغ هذه املعايري مب�شاركة العاملني ،مما ي�ساعد على رفع
درجة �أدائهم و�إخال�صهم للمنظمة ،وي�شرتط يف املعيار ومهما كانت
نوعيته �أن يكون دقيقا يف التعبري عن الأداء املراد قيا�سه ومن �أهم
خ�صائ�ص معايري الأداء :ال�صدق ،الثبات ،القبول� ،سهولة اال�ستخدام،
التوافق اال�سرتاتيجي ،اخل�صو�صية�(.أبو �أكرم� ،2013 ،ص.)22
حتسني األداء اإلداري
هو ا�ستخدام جميع املوارد املتاحة لتح�سني املخرجات
و�إنتاجية العمليات وحتقيق التكامل بني التكنولوجيا ال�صحيحة
بالطريقة املثلى� ،إن هدف حت�سني الأداء ال يتحقق �إال من خالل
الدرا�سة ال�شاملة لعنا�رصه وم�ستوياته ،وحتليل العوامل التنظيمية
امل�ؤثرة فيه ،والبحث عن الأ�ساليب الفعالة لتح�سني وتطوير تلك
العوامل التنظيمية املتبعة يف املنظمة التي ت�ؤثر على �أداء العاملني
فيه بدءا بالقيادات العليا وانتهاء بامل�ستويات التنظيمية يف كل
جماالت الن�شاط .ولتح�سني الأداء الإداري ال بد من اتباع اخلطوات
الآتية :حتليل الأداء الإداري ،البحث عن جذور امل�سببات ،اختيار
و�سيلة التدخل �أو املعاجلة ،التطبيق ،مراقبة وتقييم الأداء الإداري.
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الدراسات السابقة
الدراسات العربية
درا�سة (العامر )2020،بعنوان (�أثر �إعادة هند�سة العمليات
الإدارية على �أداء املوارد الب�رشية يف �رشكة كهرباء حمافظة �إربد).
تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف على �أثر �إعادة هند�سة
العمليات الإدارية على �أداء املوارد الب�رشية يف �رشكة كهرباء
حمافظة �إربد ،واعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي.
قام الباحث بتطوير ا�ستبانة حتتوي على (� )25س�ؤاالً ،ووزعت على
( )175موظف ًا يف �رشكة كهرباء حمافظة �إربد ،لتحقيق هدف هذه
الدرا�سة .وتو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج عدة كان �أبرزها :وجود �أثر
ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05لإعادة هند�سة
العمليات الإدارية ب�أبعادها (االت�صال ،اال�سرتاتيجية ،اال�ستعداد
للتغيري) على �أداء املوارد الب�رشية ب�أبعاده (جودة اخلدمات ،حت�سني
قدرات العاملني) يف �رشكة كهرباء حمافظة �إربد .ويو�صي الباحث
�رشكة كهرباء حمافظة �إربد باالهتمام اجليد بالتغيري داخل ًيا ،من
خالل توفري نظام حوافز ومكاف�آت للعاملني املجتهدين والقادرين
أفكار �إبداعية جديدة.
على تقدمي � ٍ
درا�سة (فرج اهلل )2019،بعنوان (�إعادة هند�سة العمليات
الإدارية وفعاليتها يف حت�سني اجلودة).
هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل �أثر فعالية �إعادة هند�سة
العمليات الإدارية يف حت�سني اجلودة للخدمات املقدمة من قبل
مكتبات جامعة  8ماي  1945يف قاملة يف اجلزائر ،ولتحقيق هدف
الدرا�سة اعتمد الباحث املنهج الو�صفي التحليلي من خالل تطوير
ا�ستبانة وتوزيعها على عينة من العاملني يف هذه املكتبات والبالغ
عددهم ( ،)61وتو�صلت الدرا�سة �إىل العديد من النتائج كان �أهمها
�أن هناك �أثر فعالية �إعادة هند�سة العمليات الإدارية يف حت�سني
اجلودة للخدمات املقدمة من قبل مكتبات جامعة  8ماي 1945
يف قاملة يف اجلزائر.
درا�سة (�شاطري )2018 ،بعنوان (�إعادة هند�سة العمليات
كمدخل للتغري يف تنمية امليزة التناف�سية درا�سة حالة �رشكة (ABC
 )Pepsiبالرويبة اجلزائر)
هدفت الدرا�سة �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أن �إعادة هند�سة
العمليات له الأثر يف حتقيق امليزة التناف�سية ،ومن هذه املزايا
�رسعة ت�سليم املنتج ،والإبداع ،واالبتكار ،وقد مت تطبيق هذه الدرا�سة
على �رشكة ) )ABC Pepsiبا�ستخدام اال�ستبيان واملقابلة وحتليل
نتائجهما ،فقد �أثبتت �أن م عظم الفر�ضيات مقبولة ،وختمت بجملة
من اال�ستنتاجات� ،أهمها �أن معظم الإطارات ال تعي معنى �إعادة
هند�سة العمليات ،وجملة من االقرتاحات على ر�أ�سها �رضورة تنظيم
دورات تكوينية حول املفاهيم الإدارية اجلديدة ،وعلى ر�أ�سها �إعادة
هند�سة العمليات.
الدراسات احمللية
درا�سة (الكحلوت»:)2017 ،عالقة �إعادة هند�سة العمليات
بتحقيق امليزة التناف�سية يف اجلامعات الفل�سطينية يف غزة «
هدفت الدرا�سة التعرف �إىل مفهوم وواقع �إعادة هند�سة

العمليات واملهام والأن�شطة املرتبطة بها ،ودرا�سة العالقة ما بني
�إعادة الهند�سة يف اجلامعات الفل�سطينية يف غزة ،وحتقيق امليزة
التناف�سية لها ،ولتحقيق هذه الأهداف اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي
التحليلي معتمدة على اال�ستبانة جلمع البيانات ،فقد تكون جمتمع
الدرا�سة من  287من الأكادمييني الإداريني يف اجلامعات ،وتكونت
عينة الدرا�سة من  164مفردة ،مت ا�سرتداد  123منها بن�سبة،%75
وقد ا�ستخدم الباحث احلزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية SPSS
لتحليل البيانات .وقد تو�صل الباحث ملجموعة من النتائج �أهمها �أن
القيادة العليا للجامعات تدعم تطبيق �إعادة هند�سة العمليات بن�سبة
مرتفعة ت�صل �إىل  ،% 72.6و�أن هناك عالقة �إيجابية بني �إعادة
الهند�سة وامليزة التناف�سية يف اجلامعات.
درا�سة (الأخر�س ،)2017،بعنوان�“ :إعادة هند�سة العمليات
الإدارية ،ودورها يف حت�سني جودة اخلدمات يف بلديات حمافظة
غزة”.
هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل �إعادة هند�سة العمليات
الإدارية ودورها يف حت�سني جودة اخلدمات يف بلديات حمافظة
وبناء على طبيعة الدرا�سة والأهداف التي ت�سعى لتحقيقها،
غزة،
ً
فقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،وا�ستخدمت
اال�ستبانة ك�أداة رئي�سة جلمع البيانات ،وقد اعتمد الباحث على
العينة الع�شوائية الطبقية� ،إذ كان جمتمع الدرا�سة مكون ًا من
موظفي بلديات حمافظتي خانيون�س ورفح والبالغ عددهم ()868
موظفاً ،وبلغت العينة ( )266موظف ًا من تلك البلديات ،ومت ت�صميم
ا�ستبانة وزعت على عينة املوظفني ،وا�ستبانة �أخرى وزعت على
عينة ع�شوائية بلغت ( )296مفردة من املراجعني امل�ستفيدين من
خدمات تلك البلديات .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ا�ستخدام وتطبيق
�إعادة هند�سة العمليات يف بلديات حمافظتي خانيون�س ورفح كانت
متو�سطة فقد بلغت الن�سبة (� .)% 64.84إن جودة اخلدمات يف
بلديات حمافظتي رفح وخانيون�س ب�أبعادها اخلم�سة كانت مرتفعة
بوزن ن�سبي بلغ (.)% 73.02
درا�سة (�أبوعيدة )2016،بعنوان (واقع هند�سة العمليات
الإدارية وعالقتها بجودة اخلدمات ال�صحية مبجمع ال�شفاء الطبي).
هدفت الدرا�سة التعرف �إىل واقع هند�سة العمليات الإدارية
وعالقتها بجودة اخلدمات ال�صحية مبجمع ال�شفاء الطبي ،واعتمدت
الدار�سة املنهج الو�صفي التحليلي من خالل تطوير ا�ستبانة وتوزيعها
على عينة الدرا�سة البالغ عددها ( )184من مقدمي الرعاية ال�صحية
يف جممع ال�شفاء الطبي يف غزة ،وحتليلها با�ستخدام املعاجلات
الإح�صائية املنا�سبة .وخل�صت الدار�سة �إىل جمموعه من النتائج،
ومن �أهمها واقع هند�سة العمليات الإدارية يف جممع ال�شفاء الطبي
جاء بوزن ن�سبي ( ،)% 69.43وم�ستوى جودة اخلدمات ال�صحية
يف جممع ال�شفاء الطبي جاء بوزن ن�سبي ( ،)% 65.9وكذلك وجود
عالقة ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط التقديرات حول واقع هند�سة
العمليات الإدارية ،وبني متو�سط التقديرات حول م�ستوى جودة
اخلدمات ال�صحية يف جممع ال�شفاء الطبي.
درا�سة (البحريي ،)2015،بعنوان“ :دور �إعادة هند�سة العمليات
الإدارية يف حت�سني الأداء الإداري يف وزارة ال�صحة الفل�سطينية”.
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على دور �إعادة هند�سة
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إعادة هندسة العمليات وأثرها في حتسني األداء اإلداري للهيئات احمللية الفلسطينية:
دراسة ميدانية على الهيئات احمللية في محافظة طولكرم

د .محمود حسن حجازي
د .سالمة "محمد وليد" سالمة

العمليات الإدارية يف حت�سني الأداء الإداري يف وزارة ال�صحة
الفل�سطينية يف قطاع غزة ،ومعرفة مدى توفر املتطلبات الأ�سا�سية
الالزمة لتطبيق �إعادة هند�سة العمليات الإدارية يف الوزارة ،و�أثرها
على حت�سني الأداء الإداري ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم
الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()167
موظفا” من ر�ؤ�ساء الأق�سام و مديري الدوائر الإداريني يف الوزارة،
وا�ستخدمت الدرا�سة اال�ستبانة ك�أداة رئي�سة جلمع البيانات .وكانت
�أهم النتائج التي تو�صلت �إليهاالدرا�سة :تتوفر املتطلبات الأ�سا�سية
الالزمة لتطبيق �إعادة هند�سة العمليات الإدارية يف وزارة ال�صحة
الفل�سطينية يف قطاع غزة بن�سبة ( .)% 59.50توجد عالقة طردية
ذات داللة �إح�صائية بني �إعادة هند�سة العمليات الإدارية وحت�سني
الأداء الإداري .و�أهم ما �أو�صت به الدرا�سة :تر�سيخ تطبيق مبادئ
�إعادة هند�سة العمليات الإدارية يف وزارة ال�صحة الفل�سطينية بقطاع
غزة� .رضورة تبني الإدارة العليا ت�شكيل فريق �إداري مميز .وتعزيز
وجود فكر ا�سرتاتيجي وا�ضح لدى الإدارة العليا لتبني مبادئ �إعادة
هند�سة العمليات الإدارية.
.درا�سة (�أبو  عو�ض ،)2015،بعنوان“ :واقع تطبيق هند�سة
�إدارة املوارد الب�رشية وعالقتها بتطوير الأداء الوظيفي يف ديوان
املوظفني العام بقطاع غزة”.
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على واقع تطبيق هندرة
�إدارة املوارد الب�رشية وعالقتها بتطوير الأداء الوظيفي يف ديوان
املوظفني العام ،وتقدمي عدد من النتائج والتو�صيات التي ت�ساهم
يف تطبيق �أف�ضل لهندرة �إدارة املوارد الب�رشية يف ديوان املوظفني
العام ،والوقوف على م�ستوى الأداء الوظيفي لدى العاملني فيه،
واعتمدت الباحثة يف درا�ستها املنهج الو�صفي التحليلي  ،حيث
طبقت هذه الدرا�سة على جمتمع الدرا�سة البالغ ( )90موظفا
وموظفة �أي مت ا�ستخدام احل�رص ال�شامل ،فقد مت توزيع ()90
ا�ستبانة على جمتمع الدرا�سة؛ ولأغرا�ض الدرا�سة مت تطوير ا�ستبانة
باال�ستعانة بالدرا�سات ال�سابقة ،وذلك لقيا�س متغريات الدرا�سة،
وا�ستعانت بربنامج  spssللتحليل الإح�صائي .وكانت �أهم النتائج
التي تو�صلت �إليها الدار�سة� :إن �أبعاد الهندرة يف ديوان املوظفني
العام بن�سبة ( )% 58.65وهي  -نوعا ما -تعترب مقبولة� .إن
م�ستوى الأداء الوظيفي لدى العاملني يف ديوان املوظفني العام
( .)% 64.93وجود عالقة طردية بني مدى توافر الهندرة يف ديوان
املوظفني العام ،وبني م�ستوى الأداء .و�أهم ما تو�صلت �إليه الدرا�سة
من تو�صيات� :رضورة اقتناع الإدارة العليا بالديوان بالتغيري
وبعملية الهندرة .اال�ستفادة من التطور التكنولوجي يف �أنظمة
املعلومات واحلا�سوب واالت�صاالت احلديثة .ربط نظام التقييم
بعملية التدريب لتحديد احتياجات العاملني للدورات بدقة.
الدراسات األجنبية
درا�سة (2018

and Ahmad,

 )Nadeemبعنوان:

(Impact

of Business Process Re-engineering on the Performance of

)Banks in Pakistan
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على �أثر �إعادة هند�سة
العمليات على �أداء البنوك يف باك�ستان ،ولتحقيق هدف الدرا�سة
اعتمدت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي من خالل تطوير ا�ستبانة
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وتوزيعها على عينة الدرا�سة من العاملني يف البنوك يف باك�ستان،
والبالغ عددهم ( )115موظفاً .وتو�صلت الدرا�سة �إىل العديد من
النتائج �أبرزها �أن هناك �أثراً لإعادة هند�سة العمليات على �أداء
البنوك يف باك�ستان ،و�أن هذا الأثر مبني على ت�أثري جماالت �إعادة
هند�سة العمليات على �أداء العاملني يف هذه البنوك.
درا�سة ( )Fragoso, 2015بعنوانBusiness process( :
reengineering in government Agencies: Lessons an Experi-

.)ence in Mexico
هدفت الدرا�سة التعرف �إىل �أثر �إعادة هند�سة العمليات الإدارية
يف الوكاالت احلكومية ك�أداة للإ�صالح احلكومي ،ولتحقيق هدف
الدرا�سة والإجابة على �أ�سئلتها قام الباحث با�ستخدام املنهج
الو�صفي التحليلي ملالءمته لأغرا�ض الدرا�سة .وتو�صلت الدرا�سة
ملجموعة من النتائج �أهمها �أن هناك �أثراً كبرياً لإعادة هند�سة
العمليات الإدارية على الإ�صالح احلكومي يف امل�ؤ�س�سات حمل
الدرا�سة ،و�أو�صت الدرا�سة بالعديد من التو�صيات �أهمها �رضورة
ا�ستخدام القطاع العام مل�صطلح �إعادة هند�سة العمليات الإدارية.
درا�سة ( )Amrita and Sheriff,2015بعنوان «Exploration
of critical organizational climate factors impacting BPR Im-

.»plementation: A Survey of Indian Companies
“ا�ستك�شاف �أهم عوامل املناخ التنظيمي امل�ؤثرة على تطبيق
�إعادة هند�سة العمليات ”.ا�ستبيان عن ال�رشكات الهندية.
هدفت هذه الدرا�سة ال�ستك�شاف عوامل املناخ املنا�سب
لتطبيق �إعادة هند�سة العمليات يف ال�رشكات الهندية ،وما هو
املناخ املنا�سب لتبني التغيري يف هذه ال�رشكات ؟ وقد ا�ستخدمت
هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،فقد مت درا�سة الظروف
املحيطة بعد جتارب ل�رشكات هندية تبنت عملية التغيري ،وخا�ضت
عملية �إعادة هند�سة العمليات ،وخالل ذلك مت ا�ستخدام ا�ستبانة،
مت ت�صميمها من قبل الباحثني ،واحتوت على بنود تربط بني
عملية تبني التغيري و�إعادة الهند�سة  ،ومت توزيعها ع�شوائيا على
ال�رشكات الهندية بن�سب متفاوتة ترتبط بحجم املنظمة حلجم ال�سوق
ال�صناعي .ومن �أهم النتائج التي تو�صلت لها الدرا�سة �أن غالبية
املنظمات التي طبقت �إعادة الهند�سة كانت من املنظمات متو�سطة
احلجم يف ال�سوق الهندي ،بينما ال�صغرية والكبرية مل جترب هذا
املنهج ،و�أظهرت النتائج �أن العوامل املناخية املحيطة بنجاح �إعادة
الهند�سة تلخ�صت يف خم�س نقاط هي :الثقافة التنظيمية ،التعليم
والتدريب ،التمكني ،نظام تعوي�ضات عادل ،العمل بروح الفريق.
درا�سة ( )Sharma and Kant, 2015بعنوان «HR Issues

and Challenges in Implementing Business Process Reengi-

.»neering in Government Organizations in India
املعيقات والتحديات التي تواجه تطبيق �إعادة هند�سة
العمليات يف امل�ؤ�س�سات احلكومية الهندية.
هدفت الدرا�سة �إىل حتليل وفهم العوامل املرتبطة باملوارد
الب�رشية يف عملية تطبيق �إعادة الهند�سة خ�صو�صا يف املنظمات
احلكومية يف الهند ،وذلك لتحديد مقرتحات للعوامل املرتبطة
باملوارد الب�رشية من �أجل امل�ساعدة يف تطبيق مبادرات �إعادة
الهند�سة ،وقد ا�ستخدمت هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي،
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واعتمدت على الأ�سلوب النوعي ولي�س الكمي� ،إذ مت االعتماد على
امل�صادر الثانوية فقط ،والرتكيز يف املقابالت ال�شخ�صية التي متت
مع بع�ض كبار امل�س�ؤولني يف احلكومة ،للوقوف على املع�ضالت
التي واجهت املوارد الب�رشية يف تطبيق �إعادة الهند�سة� ،إ�ضافة
لال�ستعانة باملواقع الر�سمية والتقارير ال�سنوية ال�صادرة عن عدة
دوائر حكومية.
�أهم النتائج التي تو�صلت لها الدرا�سة �أن معظم مبادرات
�إعادة الهند�سة كانت يف بدايتها مبادرات تطبيق تكنولوجيا جديدة
مما يعزز فكرة �أن التكنولوجيا ت�ؤدي دورا رئي�س ًا يف منهج �إعادة
الهند�سة.
درا�سة ( )Siddiq and Javed,2014(:بعنوان «�Reengineer
ing of recruitment and selection process in Descon engi-

.»neering Ltd: a case study
“�إعادة هند�سة عملية االختيار والتعيني يف �رشكة دي�سكون
الهند�سية :درا�سة حالة».
هدفت الدرا�سة لفح�ص واختبار املجهود املبذول من املنظمات
اخلا�صة لإعادة الهند�سة ومعرفة املع�ضالت التي تواجههم يف
التطبيق ،ملاذا يحتاجون �إعادة الهند�سة ،ويف �سبيل حتقيق هذه
الأهداف مت اختيار منظمة من القطاع ال�صناعي واخلدمات يف
الباك�ستان ،ليتم درا�ستها وحتليل نتائج الدرا�سة للو�صول للهدف
الأ�سا�سي للدرا�سة ،وقد ا�ستخدمت هذه الدرا�سة �أ�سلوب درا�سة احلالة،
ومت اختيار منظمة  Descon engineering Ltdوهي من القطاع
ال�صناعي اخلا�ص يف الباك�ستان .ومن �أهم النتائج التي تو�صلت
لها الدرا�سة �أن النموذج املقرتح تطبيقه بعد �إعادة الهند�سة يوفر
تكلفة الوقت واملال� .إذ �إن اال�ستخدام الفاعل لإعادة الهند�سة ي�ساعد
املنظمة على حتقيق �أهدافها.

التعقيب على الدراسات السابقة
بعد اطالع الباحثني على الدرا�سات ال�سابقة تبني قلة
الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع �إعادة هند�سة العمليات الإدارية
(الهندرة) و�أثرها يف حت�سني الأداء الإداري املطبقة على الهيئات
املحلية ،وبذلك تعترب هذه الدرا�سة الأوىل من نوعها يف حمافظة
طولكرم على حد علم الباحثني ،وقد وجدوا �أي�ضا �أن هناك العديد
من الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع �إعادة هند�سة العمليات من
خالل درا�سة فعاليتها وعالقتها بجودة اخلدمة (فرج اهلل2019 ،؛
الأخر�س2017،؛ �أبو عيدة � )2016أو درا�ستها كميزة تناف�سية
(�شاطري2018،؛ الكحلوت ،)2017،ومنها من در�س دورها يف
حت�سني الأداء (Nadeem and Ahmad,2018؛ البحريي2015 ،؛ �أبو
عو�ض )2015،فت�شابهت هذه الدرا�سة معهم ب�أثر �إعادة هند�سة
العمليات الإدارية (الهندرة) يف حت�سني الأداء الإداري ،فقد وجدت
نتائج الدرا�سة �أن هناك �أثراً لتطبيق مفهوم �إعادة هند�سة العمليات
يف حت�سني الأداء وجودة اخلدمة ،وقد ا�ستخدمت الدرا�سات ال�سابقة
ملجتمع الدرا�سة قطاعات خمتلفة �إذ اتفقت مع درا�سة (الأخر�س،
 )2017من حيث تناولها لقطاع البلديات �إال �أن هذه الدرا�سة
تناولت الهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم ،واختلفت مع باقي
الدرا�سات يف جمتمع الدرا�سة وبيئتها وحجم العينة ،وكذلك اختلفت
مع الدرا�سات ال�سابقة مبنهج الدرا�سة امل�ستخدم �إذ مت ا�ستخدام
املنهج الو�صفي االرتباطي يف هذه الدرا�سة يف حني اعتمد املنهج

الو�صفي التحليلي يف الدرا�سات ال�سابقة ،وت�شابهت هذه الدرا�سة
مع الدرا�سات ال�سابقة باعتماد اال�ستبانة ك�أداة للبحث ،وعليه ف�إن
هذه الدرا�سة قد طبقت على جمتمع مل تتطرق له الدرا�سات ال�سابقة
املذكورة ،وهو الهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم ملا متثله
من �أهمية بالغة يف ات�صالها وتوا�صلها ب�شكل مبا�رش مع جمهور
املواطنني من خالل تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية وال�رضورية لهم
لرتتقي بخدمات ذات جودة عالية من خالل حت�سني �أداء العاملني
يف هذه الهيئات.
منهج الدراسة
انطال ًقا من طبيعة البحث واملعلومات املراد احل�صول عليها
من �أجل التعرف �إىل �أثر �إعادة هند�سة العمليات على حت�سني الأداء
الإداري للهيئات املحلية الفل�سطينية يف حمافظة طولكرم  ،فقد
ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي االرتباطي ،فهو املنهج املنا�سب
لهذه الدرا�سة ،وذلك لأن املنهج الو�صفي االرتباطي يدر�س «العالقة
بني املتغريات ،وي�صف درجة العالقة بني املتغريات و�صف ًا كمياً،
وذلك با�ستخدام مقايي�س كمية ،ومن �أغرا�ض املنهج االرتباطي
و�صف العالقات بني املتغريات� ،أو ا�ستخدام هذه العالقات يف
عمل تنب�ؤات تتعلق بهذه املتغريات (ملحم )2002 ،لهذا فقد ر�أى
الباحثان �أن املنهج االرتباطي هو الأن�سب لهذه الدرا�سة ،ويحقق
�أهدافها بال�شكل الذي ي�ضمن الدقة واملو�ضوعية.
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع العاملني يف الهيئات املحلية
يف حمافظة طولكرم ،والبالغ عددهم ( )900عامل وعاملة من
العاملني يف الهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم ،وذلك وفق
م�صادر(مديرية احلكم املحلي يف حمافظة طولكرم.)2021 ،
عينة الدراسة
تكونت عينة الدرا�سة الفعلية من ( )194عام ًال وعاملة من
العاملني يف الهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم ،وقد مت اختيار
�أفراد العينة بالطريقة الق�صدية غري االحتمالية ،وقد بلغت ن�سبة
العينة من املجتمع ( )% 21.5تقريب ًا من املجتمع الأ�صلي ،وتع ّد
هذه الن�سبة منا�سبة وفق ًا لقواعد البحث العلمي � ،إذ ورد يف (عودة،
مكاوي� )1992 ،أنه عندما يكون جمتمع البحث عدة مئات ،يجب
�أن ال تقل حجم العينة عن ( ،)20%كما وورد يف فرانكيل ووالني
(  )Wallen, 2003: 201& Fraenkelب�أن احلد الأدنى الذي ميكن
القبول به يف الدرا�سات الو�صفية هو ( )100فرد من جمتمع الدرا�سة
واجلدول ( )1يبني خ�صائ�ص عينة الدرا�سة والتكرارات والن�سب
املئوية ح�سب متغرياتها.
الجدول (:)1
توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة (ن=)50

املتغريات امل�ستقلة

امل�ؤهل العلمي

78

م�ستويات املتغري

التكرار

الن�سبة
املئوية ()%

دبلوم ف�أقل

72

37.1

بكالوريو�س

99

51.0

ماج�ستري ف�أعلى

23

11.9

املجموع

194

100%
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م�ستويات املتغري

التكرار

الن�سبة
املئوية ()%

�أقل من � 5سنوات

40

20.6

� 9 – 5سنوات

78

40.2

� 10سنوات ف�أكرث

76

39.2

املجموع

194

100%

موظف

129

66.5

جدول ()2

عدد
الفقرات

املحاور

�إعادة
هند�سة
العمليات

بناء الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية

8

تكنولوجيا املعلومات

7

القيادة والتخطيط اال�سرتاتيجي

8

متكني العاملني

6

رئي�س ق�سم

53

27.3

الأداء الإداري

9

مدير ف�أعلى

12

6.2

املجموع

38

املجموع

194

100%

�أ

32

16.5

ب

68

35.1

ج

94

48.5

املجموع

194

100%

أداة الدراسة
بعد اطالع الباحثني على عدد من الدرا�سات ال�سابقة ،والأدوات
امل�ستخدمة فيها ،قام الباحثان بتطوير ا�ستبانة خا�صة من �أجل
التعرف �إىل �أثر �إعادة هند�سة العمليات على حت�سني الأداء الإداري
للهيئات املحلية الفل�سطينية يف حمافظة طولكرم ،وقد تكونت
اال�ستبانة يف �صورتها النهائية من جز�أين :الأول ت�ضمن بيانات
�أولية عن املفحو�صني متثلت بامل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلربة،
الدرجة الوظيفية ،ت�صنيف الهيئة املحلية� .أما الثاين فقد تكون من
الفقرات التي تقي�س �أثر �إعادة هند�سة العمليات على حت�سني الأداء
الإداري للهيئات املحلية الفل�سطينية يف حمافظة طولكرم ،فقد
بلغ عدد هذه الفقرات ( )38فقرة ،موزعـة علـى حمورين رئي�سني،
هما  :املحور الأول درجة �إعادة هند�سة العمليات ،ويت�ضمن ثالثة
جماالت ،واملحور الثاين الأداء الإداري واجلدول ( )2يو�ضح ذلك:

وقد مت �صياغة بنود الأداة وطريقة الت�صحيح بح�سب مقيا�س
ليكرت ( )Likert Scaleكما مت ت�صميم املقيا�س على �أ�سا�س مقيا�س
ليكرت خما�سي الأبعاد ،وقد بنيت الفقرات باالجتاه الإيجابي
و�أعطيت الأوزان كما هو �آتي :موافق ب�شدة :خم�س درجات ،موافق:
�أربع درجات ،حمايد :ثالثة درجات ،غري موافق :درجتان غري
موافق ب�شدة :درجة واحدة.
صدق أداة الدراسة
قد حتقق الباحثان من �صدق �أداة الدرا�سة با�ستخدام �صدق
البناء على عينة التطبيق الأوىل اال�ستطالعية املكونة من ()30
من العاملني يف الهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم ،ومن خارج
عينة الدرا�سة امل�ستهدفة� ،إذ مت ا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون
( )Pearson Correlationبني كل فقرة من الفقرات مع البعد الواردة
فيه ،لإظهار مدى ات�ساق الفقرات يف قيا�س البعد الذي تنتمي �إليه
 ،مبعنى �أن كل فقرة تهدف �إىل قيا�س املفهوم نف�سه الذي تقي�سه
الفقرات الأخرى يف البعد نف�سه ،وبحيث تعك�س معامالت االرتباط
�صدق التكوين للبعد  ،واجلدول ( )3يو�ضح �صدق فقرات حمور �إعادة
هند�سة العمليات الإدارية واجلدول ( )4يو�ضح �صدق فقرات الأداء
الإداري:

جدول ()3
الكلية للبعد الواردة فيه

الرقم

االرتباط
مع البعد

الفقرة

االرتباط مع
الدرجة الكلية

م�ستوى
الداللة

جمال بناء الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية
1

الهندرة ت�سمح ب�رسعة االت�صاالت الإدارية بني كافة امل�ستويات الإدارية املختلفة.

0**629.

0**381.

*0.00

2

تدعم الهندرة توزيع ال�صالحيات واملهام ب�رسعة.

0**662.

0**406.

*0.00

3

تت�ضمن الهندرة �أ�س�س ًا وا�ضحة للحوافز والرتقيات لت�شجيع الإبداع والتميز للعاملني يف الهيئة.

0**694.

0**510.

*0.00

4

الهندرة تعمل توافق بني طبيعة الوظائف والهيكل التنظيمي ال�سائد يف الهيئة.

0**649.

0**456.

*0.00

5

يتوفر لدى الهيئة قيم ومعتقدات تدعم التغيري نحو تطوير العمل.

0**722.

0**547.

*0.00

6

توائم الهندرة بني قيم الإدارة يف الهيئة وقيم املوظفني فيها.

0**691.

0**442.

*0.00

7

توفر الهندرة لدى العاملني املهارات والقدرات الالزمة للتكيف مع �أي تغريات وتطورات جديدة يف العمل.

0**724.

0**562.

*0.00

8

ت�سعى الهيئة �إىل بناء قيم ت�شجع العاملني على الإبداع واالبتكار يف العمل.

0**731.

0**602.

*0.00
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الرقم

االرتباط
مع البعد

الفقرة

االرتباط مع
الدرجة الكلية

م�ستوى
الداللة

جمال تكنولوجيا املعلومات
9

الهندرة توفر �شبكة انرتنت ت�صل جميع الأجهزة يف الهيئة ب�رسعة منا�سبة.

0**506.

0**337.

*0.00

10

تعمل الهندرة من خالل تكنولوجيا املعلومات املتوفرة على �إجناز العمليات الإدارية ب�رسعة ودقة.

0**579.

0**427.

*0.00

11

تعمل الهندرة على ا�ستخدام برجميات حديثة لإدارة كافة العمليات الإدارية ت�ساعد على حلول لكثري من امل�شكالت.

0**577.

0**437.

*0.00

12

متتاز املعلومات والبيانات يف الهيئة بوفرتها و�سهولة تناولها مما ي�ؤدي ل�رسعة �أداء الأعمال ودقتها.

0**748.

0**548.

*0.00

13

ت�ساعد تكنولوجيا املعلومات يف خف�ض الوقت الالزم لأداء العمل.

0**593.

0**517.

*0.00

14

يوجد وحدات ودوائر فنية تدعم وت�ساند الوحدات والدوائر الأخرى.

0**657.

0**393.

*0.00

15

الهندرة توفر �شبكة انرتنت ت�صل جميع الأجهزة يف الهيئة ب�رسعة منا�سبة.

0**648.

0**637.

*0.00

جمال القيادة والتخطيط اال�سرتاتيجي
16

تدعم الإدارة العمليات اجلديدة التي تتخل�ص من الروتني والأفكار املتقادمة.

0**673.

0**509.

*0.00

17

تتبنى الإدارة خطة دائمة لتح�سني عملياتها وخدماتها.

0**696.

0**525.

*0.00

18

الهندرة تعمل على ا�ستقطاب املوارد الب�رشية ذات الكفاءة واملهارة والقدرات العالية.

0**669.

0**578.

*0.00

19

يوجد فهم وا�ضح لدى الإدارة العليا للعوامل امل�ؤثرة على جناح �أو ف�شل الهندرة.

0**728.

0**623.

*0.00

20

ت�سهم عملية الهندرة يف تخفي�ض التكاليف وتر�شيدها.

0**701.

0**624.

*0.00

21

يتوفر خطة ا�سرتاتيجية وا�ضحة ومكتوبة ت�سهل عملية تطبيق الهندرة.

0**589.

0**564.

*0.00

22

يوجد خطة طوارئ ملواجهة االمور غري االعتيادية اثناء العمل.

0**668.

0**592.

*0.00

23

توائم الهيئة الر�سالة والأهداف مع متطلبات الهندرة.

0**719.

0**633.

*0.00

جمال متكني العاملني
24

تعمل �إدارة الهيئة على حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني ب�شكل دوري.

0**689.

0**570.

*0.00

25

الهندرة تر�سخ لدى �إدارة الهيئة بناء فرق العمل لتمكني العاملني لديها.

0**759.

0**572.

*0.00

26

تعمل الهندرة على تطبيق المركزية العمل وتفوي�ض لل�سلطات يف �أداء املهام يف البلدية.

0**751.

0**642.

*0.00

27

تعمل �إدارة الهيئة على تعزيز م�شاركة املوظفني باتخاذ القرارات من خالل الهندرة.

0**753.

0**628.

*0.00

28

ت�سهم عملية �إعادة هند�سة العمليات الأدارية يف تنمية مهارات العاملني و�أدائهم.

0**714.

0**517.

*0.00

29

ت�سهم عملية �إعادة هند�سة العمليات الأدارية يف تخفي�ض التكاليف.

0**725.

0**543.

*0.00

** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()0.01
* دال عند مستوى الداللة ()0.05

ت�شري نتائج اجلدول (� )3أن قيم معامالت االرتباط لفقرات
كل بعد من �أبعاد �إعادة هند�سة العمليات كان مرتفعا ومنا�سبا� ،إذ
�أ�شارت النتائج �إىل �أن قيم معامالت االرتباط لفقرات �إعادة هند�سة
العمليات مع الدرجة الكلية للبعد تراوحت ما بني (،) .506 - .759
وقيم معامالت االرتباط لفقرات �إعادة هند�سة العمليات مع الدرجة
الكلية للمحور تراوحت ما بني ( ) .337 - .642وبداللة �إح�صائية
( ) .01و(، ) .05مما ي�شري �إىل منا�سبة هذه الفقرات لقيا�س درجة

�إعادة هند�سة العمليات ،ويف �ضوء نتائج االت�ساق الداخلي لفقرات
�أبعاد �إعادة هند�سة العمليات ،مل يتم حذف �أي فقرة من تلك الفقرات،
حيث �أن جميع الفقرات على جميع �أبعاد �إعادة هند�سة العمليات
تتمتع بدرجات �صدق عاملي منا�سبة عند م�ستوى الداللة (� ،) .05إذ
ذكر (عودة� )1998 ،أن معامالت ارتباط الفقرات يجب �أن ال تقل عن
معيار ( ،) .20وهذا يدل على �صدق فقرات هذه املحاور ،وقدرتها
على قيا�س ما هدفت لقيا�سه.
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جدول ()4
قيم معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات األداء اإلداري والدرجة الكلية لألداء اإلداري.

االرتباط مع
الدرجة الكلية

م�ستوى
الداللة

1

يتم تطوير الأداء الوظيفي ب�شكل م�ستمر.

** .448

* .00

2

تعمل الإدارة على قيا�س جودة الأداء الوظيفي يف جميع الأق�سام.

** .519

* .00

3

يوجد �أوقات معيارية وحمددة لإجناز املهام والوظائف دون ت�أخري.

** .663

* .00

4

تهتم الإدارة ببلوغ الأهداف من خالل حتقيق �أداء متميز.

** .600

* .00

5

يوجد متابعة وتوجيه يف كافة مراحل �إجناز العمل.

** .717

* .00

6

لدى املوظفني معرفة كافية مبعايري �أدائهم الوظيفي.

** .665

* .00

7

يلتزم املوظف بالقوانني والتعليمات اخلا�صة ب�إجناز العمل.

** .662

* .00

8

لدى املوظف معلومات كافية حول مهمات العمل وطبيعته.

** .602

* .00

9

حتفز الإدارة املوظفني للقيام بالأعمال ب�أداء متميز.

** .683

* .00

الرقم

الفقرة

** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى الداللة () .01

* دال عند مستوى الداللة () .05

ت�شري نتائج اجلدول (� )4أن قيم معامالت االرتباط لفقرات
الأداء الإداري كان مرتفعا ومنا�سبا ،فقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن قيم
معامالت االرتباط لفقرات الأداء الإداري مع الدرجة الكلية للأداء
الإداري تراوحت ما بني ( ،) .448 - .717وبداللة �إح�صائية (.01
) و(، ) .05مما ي�شري �إىل منا�سبة هذه الفقرات لقيا�س درجة الأداء
الإداري  ،ويف �ضوء نتائج االت�ساق الداخلي لفقرات الأداء الإداري
 ،مل يتم حذف �أي فقرة من تلك الفقرات� ،إذ �إن جميع فقرات الأداء
الإداري تتمتع بدرجات �صدق عاملي منا�سبة عند م�ستوى الداللة
( ،) .05فقد ذكر (عودة� )1998 ،أن معامالت ارتباط الفقرات يجب
�أن ال تقل عن معيار ( ،) .20وهذا يدل على �صدق فقرات هذه املحاور
وقدرتها على قيا�س ما هدفت لقيا�سه.
ثبات األداة
حتقق الباحثان من ثبات ا�ستبانة الدرا�سة با�ستخدام طريقة
االت�ساق الداخلي على عينة التطبيق الأول اال�ستطالعية املكونة من
( )30من العاملني يف الهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم ومن
خارج عينة الدرا�سة امل�ستهدفة ،وهذا النوع من الثبات ي�شري �إىل
قوة االت�ساق بني الفقرات يف �أداة الدرا�سة ،وذلك با�ستخدام معادلة
كرونباخ �ألفا ( ،)Cronbach Alphaويعتمد هذا الأ�سلوب على مدى
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توافر االت�ساق يف ا�ستجابة الأفراد من فقرة �إىل �أخرى لكل بعد
ونتائج اجلدول ( )4تو�ضح ذلك:
جدول ()5
نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على أبعاد االداة

املحور

قيمة كروبناخ الفا

�إعادة هند�سة العمليات

0.910

الأداء الإداري

0.795

يت�ضح من النتائج املو�ضحة يف جدول (� )5أن قيمة معامل
كرونباخ �ألفا كانت مقبولة على جميع حماور �أداة القيا�س وقد
بلغت على التوايل ( ،)0.910 ،0.795وهذا يدل على �أن املقيا�س
يتمتع بدرجة عالية من الثبات ،فقد �أ�شار (Sekaran & Bougie,
 ) 2010:184ب�أن قيمة معامل �ألفا كرونباخ تعد مقبولة من الناحية
التطبيقية �إذا كانت �أكرب من (.)0.60
أمنوذج وتصميم الدراسة
�أمنوذج الدرا�سة :مت �إعداد �أمنوذج خا�ص بالدرا�سة احلالية
بحيث يو�ضح العالقة بني متغريات الدرا�سة كما يف ال�شكل (:)1

مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية  -اجمللد ( - )6العدد ( - )16كانون األول 2021م

شكل ( )1أنموذج الدراسة
المصدر :من إعداد الباحثين

نتائج الدراسة
حتقيقا لأهداف الدرا�سة ،ومن �أجل احل�صول على �إجابات
لت�سا�ؤالتها ،وللتعرف على �إعادة هند�سة العمليات و�أثرها على الأداء
الإداري ،فقد قام الباحثان ب�إجراء هذه الدرا�سة� ،إذ مت ا�ستطالع
العاملني يف الهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم.
الإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول:

◄◄ ما درجة تطبيق متطلبات �إعادة هند�سة العمليات
الإدارية(الهندرة) يف الهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم؟
من �أجل الإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول ،مت ا�ستخدام اختبار
(ت) للعينة الواحدة واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
والن�سب املئوية التقديرية ال�ستجابات املبحوثني على �أبعاد �إعادة
هند�سة العمليات ونتائج اجلدول ( )6تبني ذلك:

جدول ()6
ترتيب األبعاد والدرجة الكلية لدرجة إعادة هندسة العمليات في الهيئات المحلية في محافظة طولكرم.

1

بناء الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية

4.0644

.542890

81.29

27.309

*.00

1

2

تكنولوجيا املعلومات

4.0515

.452540

81.03

32.365

*.00

2

3

القيادة والتخطيط اال�سرتاتيجي

3.8402

.583050

76.80

20.072

*.00

3

4

متكني العاملني

3.8101

.684270

76.20

16.490

*.00

4

3.9416

.445390

78.83

29.445

*.00

الرقم

الأبعاد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة املئوية
التقديرية

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

الرتتيب

الدرجة الكلية لدرجة �إعادة هند�سة العمليات

يت�ضح من خالل اجلدول ( )6ما ي�أتي:
�إن الدرجة الكلية لدرجة �إعادة هند�سة العمليات يف الهيئات
املحلية يف حمافظة طولكرم كانت مرتفعة ح�سب ر�أي املبحوثني

ومبتو�سط ح�سابي كلي ( )3.94وانحراف معياري ( ) .445وم�ستوى
داللة ( ،) .00وبن�سبة مئوية تقديرية بلغت (.)% 78.83
�إن ترتيب الأبعاد تبعا لدرجة �إعادة هند�سة العمليات يف
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إعادة هندسة العمليات وأثرها في حتسني األداء اإلداري للهيئات احمللية الفلسطينية:
دراسة ميدانية على الهيئات احمللية في محافظة طولكرم

د .محمود حسن حجازي
د .سالمة "محمد وليد" سالمة

الهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم جاء على النحو الأتي،
املرتبة الأوىل :بناء الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية ،املرتبة
الثانية :تكنولوجيا املعلومات ،املرتبة الثالثة :القيادة والتخطيط
اال�سرتاتيجي ،املرتبة الرابعة :متكني العاملني
الإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين:
◄◄ما درجة وم�ستوى الأداء الإداري يف الهيئات املحلية يف

حمافظة طولكرم؟
من �أجل الإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين مت ا�ستخدام
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية
ال�ستجابات املبحوثني على جميع فقرات هذا املحور ونتائج
اجلداول ( )7تبني ذلك:

جدول ()7
نتائج اختبار (ت) والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية لدرجة األداء اإلداري في الهيئات المحلية في محافظة طولكرم.

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة املئوية
التقديرية

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

الرتتيب

1

يتم تطوير الأداء الوظيفي ب�شكل م�ستمر.

4.1237

.694280

82.47

22.543

*.00

1

2

تعمل الإدارة على قيا�س جودة الأداء الوظيفي يف جميع الأق�سام.

3.9485

.880070

78.97

15.011

*.00

4

3

يوجد �أوقات معيارية وحمددة لإجناز املهام دون ت�أخري.

4.0361

.722500

80.72

19.974

*.00

3

4

تهتم الإدارة ببلوغ الأهداف من خالل حتقيق �أداء متميز.

3.9278

.716170

78.56

18.045

*.00

5

5

يوجد متابعة وتوجيه يف كافة مراحل �إجناز العمل.

3.7577

.953890

75.15

11.064

*.00

8

6

لدى املوظفني معرفة كافية مبعايري �أدائهم الوظيفي.

3.8041

.877340

76.08

12.766

*.00

6

7

يلتزم املوظف بالقوانني والتعليمات اخلا�صة ب�إجناز العمل.

3.7629

.968660

75.26

10.970

*.00

7

8

لدى املوظف معلومات كافية حول مهمات العمل وطبيعته.

3.5825

.925130

71.65

8.770

*.00

9

9

حتفز الإدارة املوظفني للقيام بالأعمال ب�أداء متميز.

4.0722

.716170

81.44

20.852

*.00

2

3.8906

.514420

77.81

24.114

*.00

الرقم

الفقرة

الدرجة الكلية لدرجة الأداء الإداري
*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()a ≤ .05

يت�ضح من خالل اجلدول (� )7أن درجة الأداء الإداري يف
الهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم كانت مرتفعة ح�سب ر�أي
املبحوثني ،ومبتو�سط ح�سابي كلي ( )3.89وانحراف معياري
( ،) .514وم�ستوى داللة ( ) .00وبن�سبة مئوية تقديرية مرتفعة
بلغت (.)% 77.81
النتائج املتعلقة بالفرضيات
النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأوىل
ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α≤ .05ملتو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة بني تطبيق
متطلبات �إعادة هند�سة العمليات الإدارية (الهيكل التنظيمي ،الثقافة
التنظيمية ،تكنولوجيا املعلومات ،القيادة والتخطيط اال�سرتاتيجي،
ومتكني العاملني) وحت�سني الأداء الإداري للهيئات املحلية يف
حمافظة طولكرم.
الختبار الفر�ضية ،ا�ستخدم الباحثان معامالت االرتباط
بني �إعادة هند�سة العمليات و�أبعادها وبني الأداء الإداري ومت
ا�ستخدام حتليل االنحدار اخلطي الب�سيط (Simple Regression
 )Analysisللتنب�ؤ بالأداء الإداري من خالل �إعادة هند�سة العمليات
ومت ا�ستخدام حتليل االنحدار املتعدد التدريجي(  (�Stepwise Mul
 )tiple Regressionملعرفة الت�أثري الأكرب من �أبعاد �إعادة هند�سة
العمليات على الأداء الإداري واجلداول ( )11،10،9،8تو�ضح ذلك:
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جدول ()8
معامالت االرتباط بين إعادة هندسة العمليات وبين األداء اإلداري.

املتغريات

املتغري التابع الأداء الإداري
معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

بناء الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية

.**654

.00

تكنولوجيا املعلومات

.**702

.00

القيادة والتخطيط اال�سرتاتيجي

.**754

.00

متكني العاملني

.**670

.00

الدرجة الكلية لإعادة هند�سة العمليات

.**882

.00

العمليات ككل وبني الأداء الإداري بلغ ( ) .882وبداللة
�إح�صائية ( ،).00مما يدل على وجود عالقة طردية بني �إعادة
هند�سة العمليات وبني الأداء الإداري.
وبهدف الت�أكد من جتان�س التباين للمتغريات امل�ستقلة مت
تطبيق اختبار ( )Tol-eranceواختبار التباين الت�ضخمي ()VIF
واجلدول ( )9يبني ذلك:
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يو�ضح اجلدول رقم (� )9أن قيمة املعامل الت�ضخمي ()VIF
جلميع املتغريات �أقل من ( )10وقيم تولرن�س ( )Toleranceكانت
�أكرث من ( ،) .05وهذا يدل على جتان�س التباين يف جماالت �إعادة
هند�سة العمليات (بناء الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية،
تكنولوجيا املعلومات ،القيادة والتخطيط اال�سرتاتيجي ،متكني
العاملني) ،مما يعني �إمكانية تطبيق حتليل االنحدار.
للتنب�ؤ بالأداء الإداري من خالل �إعادة هند�سة العمليات مت
ا�ستخدام حتليل االنحدار اخلطي الب�سيط (Simple Regression
 )Analysisواجلدول ( )10يبني ذلك:

جدول ()9
نتائج اختبار ( )Tol-eranceواختبار التباين التضخمي (.)VIF

املتغري امل�ستقل

Tolerance

VIF

بناء الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية

.6330

1.580

تكنولوجيا املعلومات

.5900

1.694

القيادة والتخطيط اال�سرتاتيجي

.4790

2.087

متكني العاملني

.5800

1.723

جدول ()10
ملخص نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط ( )Simple Regression Analysisبين إعادة هندسة العمليات وبين األداء اإلداري.

ملخ�ص النموذج

املتغريات

جدول حتليل التباين

Model Summary

معامالت االنحدار

ANOVA

املتغري التابع
الأداء الإداري

()R
معامل
االرتباط

()R2
معامل
التحديد

)Adjusted (R2

معامل التحديد
املعدل

F
املح�سوبة

املتغري امل�ستقل
�إعادة هند�سة
العمليات

0.882

0.778

0.776

674.272

يو�ضح اجلدول رقم (� )10أثر �إعادة هند�سة العمليات على
الأداء الإداري يف الهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم� ،إذ �أظهرت
نتائج التحليل الإح�صائي وجود ت�أثري ذي داللة �إح�صائية عند
م�ستوى معنوية (� )05. ≥ αإذ بلغت قيمة معامل االرتباط ()882. = R
وهذا ي�ؤكد وجود ارتباط طردي بني �إعادة هند�سة العمليات ،وبني
الأداء الإداري يف الهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم� ،أما معامل
التحديد ( )R2فقد بلغت قيمته (� ) .778أي �أن درجة �إعادة هند�سة
العمليات قد ف�رس ما مقداره ( )% 77من التباين احلا�صل يف الأداء
الإداري� ،أما الن�سبة الباقية والبالغة ( )% 23ف�إنها تعزى ملتغريات
�أخرى مل تدخل يف منوذج االنحدار ،و�أن �إعادة هند�سة العمليات
ي�سبب ارتفاع ًا يف الأداء الإداري يف الهيئات املحلية يف حمافظة
طولكرم ،ويف ال�سياق ذاته� ،أظهرت نتائج التحليل �أن معامل التحديد
املعدل ( )(Adjusted (R2قد بلغ ( ) .776وهو ما يعك�س امل�ستوى
ال�صايف لأثر �إعادة هند�سة العمليات على الأداء الإداري يف الهيئات
املحلية يف حمافظة طولكرم.
كما بلغت قيمة درجة الت�أثري ( ،)β= .763وهذا يعني �أن الزيادة
مبقدار وحدة واحدة يف �إعادة هند�سة العمليات ي�ؤدي �إىل ارتفاع يف
درجة الأداء الإداري يف الهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم بقيمة
( ،)%76وي�ؤكد معنوية هذا الت�أثري قيمة ( )Fاملح�سوبة والتي بلغت
( )671.272وهي دالة عند م�ستوى (،)05. ≥αكما بلغت قيمة ()t
املح�سوبة (.)25.909
وملعرفة الأثر الأكرب لأبعاد �إعادة هند�سة العمليات على الأداء
الإداري ،مت ا�ستخدم حتليل االنحدار املتعدد التدريجي (Stepwise
 ،)Multiple Regressionوقد ظهرت النتائج كما يلي:

Coefficients

م�ستوى
الداللة
*.Sig

درجات احلرية
االنحدار

1

البواقي

192

املجموع

193

0.00

β
معامل
الت�أثري
0.763

T
املح�سوبة

25.909

م�ستوى
الداللة
*.Sig

0.00

جدول ()11
يبين ملخص نموذج االنحدار وتحليل التباين الختبار صالحية النموذج

قيمة  βقيمة T

م�ستوى
الداللة
*.Sig

الأول القيادة والتخطيط اال�سرتاتيجي

15.897 .7540

.00

القيادة والتخطيط اال�سرتاتيجي

11.167 .5300

.00

تكنولوجيا املعلومات

.4180

8.799

.00

القيادة والتخطيط اال�سرتاتيجي

.4410

9.296

.00

.3390

7.235

.00

بناء الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية .2480

5.311

.00

القيادة والتخطيط اال�سرتاتيجي

.2890

5.866

.00

تكنولوجيا املعلومات

.2590

5.827

.00

بناء الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية .2880

6.730

.00

.2870

6.406

.00

النموذج

الثاين

املتغري امل�ستقل

الثالث تكنولوجيا املعلومات

الرابع

متكني العاملني

من خالل ا�ستعرا�ض النتائج املو�ضحة يف اجلدول ()11
يت�ضح �أن قيم درجة الت�أثري( )βيف النموذجني كانت ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ،).05 ≥ αويالحظ �أنه يف النموذج
الأول ي�شري �إىل �أن متغري القيادة والتخطيط اال�سرتاتيجي يعد �أف�ضل
متغري ي�ؤثر على الأداء الإداري� ،إذ بلغت قيمة درجة الأثر يف النموذج
الأول (القيادة والتخطيط اال�سرتاتيجي) ( ،).7540 = βوهذا يعني
�أن الزيادة مبقدار وحدة واحدة يف القيادة والتخطيط اال�سرتاتيجي
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ي�ؤدي �إىل زيادة يف الأداء الإداري بقيمة (.)% 75.4
ويف النموذج الثاين عندما مت �إ�ضافة بعد (تكنولوجيا
املعلومات) ،فقد بلغت قيمة الأثر لبعد (القيادة والتخطيط
اال�سرتاتيجي) ( ،).5300 = βولبعد (تكنولوجيا املعلومات)
(.).4180=β
وي�ؤكد هذا الت�أثري قيمة ( )tاملح�سوبة ،وهي دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى داللة ( ،).05 ≥ αوهذا ي�ؤكد معنوية معامالت االنحدار،
ما ي�شري �إىل �أن �أثر تلك النماذج هو �أثر ذو داللة �إح�صائية.
النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى الداللة().05≥α
يف �أثر تطبيق متطلبات �إعادة هند�سة العمليات على حت�سني الأداء
الإداري للهيئات املحلية الفل�سطينية يف حمافظة طولكرم تبع ًا
للمتغريات الدميوغرافية (امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلربة ،الدرجة
الوظيفية ،ت�صنيف الهيئة املحلية).
والختبار هذه الفر�ضية فقد ا�ستخدم الباحثان �أ�سلوب حتليل
التباين املتعدد  Analysis of Varianleويبني اجلدول رقم ()12
نتائج حتليل التباين لأثر �إعادة هند�سة العمليات على حت�سني الأداء
الإداري للهيئات املحلية الفل�سطينية يف حمافظة طولكرم تبع ًا
للمتغريات الدميوغرافية (امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلربة ،الدرجة
الوظيفية ،ت�صنيف الهيئة املحلية).
جدول ( )12يبني نتائج حتليل التباين لأثر �إعادة هند�سة
العمليات على حت�سني الأداء الإداري للهيئات املحلية الفل�سطينية
يف حمافظة طولكرم تبع ًا للمتغريات الدميوغرافية (امل�ؤهل العلمي،
�سنوات اخلربة ،الدرجة الوظيفية ،ت�صنيف الهيئة املحلية).
درجات متو�سط جمموع
جمموع
مربعات
مربعات
احلرية
االنحرافات DF SS
االنحرافاتMS

قيمة
(ف)

م�ستوى
الداللة

امل�ؤهل العلمي

.5370

2

.2680

1.273

.280

�سنوات اخلربة

.4160

2

.2080

9880.

.370

الدرجة الوظيفية

.9690

2

.4850

2.300

.100

ت�صنيف الهيئة
املحلية

.5030

2

.2520

1.194

.300

اخلط�أ (البواقي)

38.976

185

.2110

الكلي

3016.980

194

م�صدر التباين

يت�ضح من اجلدول (� )12أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب
من العينة على املتغريات (امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلربة ،الدرجة
الوظيفية ،ت�صنيف الهيئة املحلية) قد بلغت على التوايل (،0.28
 )0.30 ،0.10 ،0.37وهذه القيم �أكرب من قيمة م�ستوى الداللة
املحدد للدرا�سة (� ).05 ≤ aأي �أننا نقبل الفر�ضية ال�صفرية على هذه
املتغريات ،ويعني ذلك عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية على
م�ستوى الداللة ( ).05 ≤ aيف �أثر �إعادة هند�سة العمليات على حت�سني
الأداء الإداري للهيئات املحلية الفل�سطينية يف حمافظة طولكرم
تبع ًا للمتغريات الدميوغرافية (امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلربة،
الدرجة الوظيفية ،ت�صنيف الهيئة املحلية).
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مناقشة النتائج
تو�صلت الدرا�سة �إىل العديد من النتائج وهي كما ي�أتي:
�1 .1أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن الدرجة الكلية لإعادة هند�سة
العمليات يف الهيئات املحلية يف حمافظة طولكرم كانت مرتفعة
ح�سب ر�أي املبحوثني ،وهذا يدل على �أن املجال�س املحلية املنتخبة
ت�سعى بكل جهد لتطبيق �أ�ساليب �إدارية حديثة ترتقي مب�ستوى �أداء
وجودة اخلدمات التي تقدمها تلك الهيئات وهذه النتيجة �أكدتها
درا�سة(الأخر�س ،)2017،وهذا �أي�ض ًا ما �أكدته �إجابات املبحوثني
حول هذه املجاالت؛ �إذ ح�صل بعد بناء الهيكل التنظيمي والثقافة
التنظيمية على املرتبة الأوىل ثم تكنولوجيا املعلومات على املرتبة
الثانية فالقيادة والتخطيط اال�سرتاتيجي على املرتبة الثالثة و�أخريا
متكني العاملني باملرتبة الرابعة.
�2 .2إن درجة الأداء الإداري يف الهيئات املحلية يف حمافظة
طولكرم كانت مرتفعة ح�سب ر�أي املبحوثني ومبتو�سط ح�سابي
كلي ( )3.89وانحراف معياري ( ،)0.514وم�ستوى داللة () .00
وبن�سبة مئوية تقديرية مرتفعة بلغت ( )% 77.81ويعزو الباحثان
تلك النتيجة �إىل �أن جمال�س الإدارة والعاملني يهتمون بتطوير الأداء
ب�شكل متوا�صل من خالل التمكني والتدريب الدائم ،ولقد تبني ذلك
من خالل �إجابات املبحوثني� ،إذ ح�صلت فقرة (يتم تطوير الأداء
الوظيفي ب�شكل م�ستمر) على الرتتيب الأول.
3 .3بينت نتائج اختبار الفر�ضيات وجود عالقة ارتباط
طردية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤.05بني تطبيق
متطلبات �إعادة هند�سة العمليات ( بناء الهيكل التنظيمي والثقافة
التنظيمية ،تكنولوجيا املعلومات ،القيادة والتخطيط اال�سرتاتيجي،
ومتكني العاملني ) وبني الأداء الإداري للهيئات املحلية يف حمافظة
طولكرم؛ �إذ يعزو الباحثان تلك النتيجة �إىل �أن الهياكل التنظيمية
املرنة ترفع من الأداء الإداري والتوا�صل بني امل�ستويات الإدارية
املختلفة مما ي�ؤثر �إيجاب ًا على الأداء ،وكذلك ف�إن الثقافة التنظيمية
من �ش�أنها �أن تعزز القيم التي ت�شجع على الإبداع واالبتكار يف العمل،
وت�سعى لتعزيز القيم واملعتقدات التي تدعم التغيري نحو تطوير الأداء،
وهذه النتيجة تتفق مع نتائج درا�سات (فرج اهلل 2019 ،و �أبوعيدة،
 20166والبحريي 2015،و�أبو عو�ض 2015،و �Nadeem and Ah
 mad, 2018و  .) Amrita and Sheriff,2015وفيما يتعلق مبتطلب
تكنولوجيا املعلومات ف�إن توفر الو�سائل والأدوات التكنولوجية
احلديثة من �ش�أنه �أن يرفع من كفاءة العمل و�رسعة �إجنازه ودقته،
بالإ�ضافة �إىل �أن ا�ستخدام الربجميات احلديثة لإدارة العمليات
ت�ساعد يف �إيجاد حلول لكثري من امل�شكالت ،وهذه النتيجة تتفق
مع نتائج درا�سات (�أبو عو�ض 2015،و .)Sharma and Kant, 2015
كما �أن متطلب القيادة والتخطيط اال�سرتاتيجي له عالقة ارتباط
طردية مع الأداء الإداري؛ فتوفر الإرادة واجلدية والتزام القيادة،
وكذلك التخطيط اال�سرتاتيجي بعيد املدى من �ش�أنه توفري متطلبات
الهندرة وتر�سيخ تطبيق مبادئها لت�ساعد يف حتقيق �أهداف الهيئات
املحلية ب�أقل جهد ووقت وتوفري التكلفة واملال ،وهذه النتيجة تتفق
مع نتائج درا�سات (الكحلوت 2017 ،والبحرييSiddiq and ،و 2015
 .)Javed, 2014وبخ�صو�ص متطلب متكني العاملني وحت�سني الأداء
الإداري فيعزو الباحثان تلك العالقة الطردية �إىل �أن متكني العاملني
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يزيد من روح املباد�أة والثقة لدى العاملني مما ي�ؤثر �إيجاب ًا على
�أدائهم ،وحتديد االحتياجات التدريبية ب�شكل دوري ي�ؤدي �إىل توفري
اخلطط الالزمة لتدريب العاملني من �أجل التمكني للقيام ب�أعمالهم
ب�شكل منا�سب ،وهذه النتيجة تتفق مع نتائج درا�سة (Amrita and
.)Sheriff,2015
4 .4بينت نتائج حتليل االنحدار املتعدد التدريجي ب�أن الأثر
الأكرب لأبعاد �إعادة هند�سة العمليات على الأداء الإداري كانت
لبعد القيادة والتخطيط اال�سرتاتيجي ،فقد بلغت قيمة درجة الأثر
( ،).7540=βوهذا يعني �أن الزيادة مبقدار وحدة واحدة يف القيادة
والتخطيط اال�سرتاتيجي ي�ؤدي �إىل زيادة يف الأداء الإداري بقيمة
( ،)% 75.4ويعزو الباحثان تلك النتيجة �إىل �أن توفر قيادة لديها
�إميان وقناعة بالعمل الدائم والد�ؤوب على حت�سني الأداء من خالل
ا�ستخدام �أ�ساليب �إدارية حديثة ومنها �إعادة هند�سة العمليات
ومواءمتها مع خططها اال�سرتاتيجية ؛فمن امل�ؤكد �أنه �سيكون لها
الدور والأثر الأكرب يف توجيه وا�ستثمار الطاقات املادية والب�رشية
بال�شكل الأمثل مما ينعك�س �إيجابا على الأداء الإداري يف الهيئات
املحلية ،وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة كل من(الكحلوت 2017 ،و
البحريي.)2015 ،
5 .5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى الداللة
( ) .05 ≤ aلأثر �إعادة هند�سة العمليات يف حت�سني الأداء الإداري يف
الهيئات املحلية الفل�سطينية يف حمافظة طولكرم تبع ًا للمتغريات
الدميوغرافية (امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلربة ،الدرجة الوظيفية،
ت�صنيف الهيئة املحلية) وهذا يعني �أن جميع �أفراد العينة على
اختالف املتغريات الدميغرافية املبحوثة يرون �أن هناك �أثراً لإعادة
هند�سة العمليات يف حت�سني الأداء الإداري يف الهيئات املحلية
الفل�سطينية يف حمافظة طولكرم ،ويعزو الباحثان تلك النتيجة �إىل
�أن الهندرة هي عملية ت�سعى �إىل التح�سني والتطوير امل�ستمر من
خالل �إجراء تغيريات جذرية وجوهرية يف عمليات ونظم و�إجراءات
وهياكل املنظمات على اختالف طبيعة عملها ،مما ينعك�س �إيجاب ًا
على حت�سني جودة الأداء ،وبخا�صة الهيئات املحلية التي تت�صل
وتتوا�صل مع جمهور املواطنني .

التوصيات
بعد �أن تو�صل الباحثان �إىل النتائج التي �سبق ذكرها ،يو�صي
الباحثان مبا يلي:
1 .1العمل على زيادة الوعي مبفهوم �إعادة هند�سة العمليات،
واحلر�ص على اال�ستفادة منه مبا ي�ساعد يف االرتقاء بالأداء
وجتويده يف الهيئات املحلية وخمتلف امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة.
2 .2تعزيز وجود فكر ا�سرتاتيجي وا�ضح لدى جمال�س �إدارات
الهيئات املحلية لتبني مبادئ �إعادة هند�سة العمليات الإدارية
والعمل بقناعة تامة على تطبيقها يف الهيئات املحلية.
�3 .3رضورة تبني �إدارة جمال�س الهيئات املحلية ت�شكيل فريق
�إداري مميز يتخ�ص�ص يف �إدارة عملية تطبيق �إعادة هند�سة العمليات
فيها ،وتدريبه عرب خرباء متخ�ص�صني لإجناح مهامه.
4 .4تدريب املوظفني لتويل مواقع قيادية متكنهم من �إدارة
�أعمالهم بكفاءة وفاعلية لإطالق الطاقات الكامنة لديهم لال�ستفادة

منها يف حت�سني جودة �أداء الأعمال اليومية من خالل تعزيز تفوي�ض
ال�صالحيات للموظفني.

املراجع
املراجع العربية
-

�أبو �أكرم� ،أمين ( ،)2013عالقة نظم املعلومات الإدارية بتح�سني الأداءالإداري درا�سة ميدانية بالتطبيق على املنظمات غري احلكومية يف قطاع
غزة ،جامعة الزعيم الأزهري ،غزة.

-

�أبو عو�ض ،رانيا ( ،)2015ر�سالة ماج�ستري بعنوان :واقع تطبيق هندرة�إدارة املوارد الب�رشية وعالقتها بتطوير الأداء الوظيفي يف ديوان املوظفني
العام بقطاع غزة� ،أكادميية الإدارة وال�سيا�سة ،غزة.

-

�أبو عيدة ،فرا�س تي�سري ،)2016( ،واقع هند�سة العمليات الإدارية وعالقتهابجودة اخلدمات ال�صحية مبجمع ال�شفاء الطبي ،ر�سالة ماج�ستري من�شورة،
جامعة الأق�صى ،غزة ،فل�سطني.

-

الأخر�س ،عبد احلليم (� ،)2017إعادة هند�سة العمليات الإدارية ودورها يفحت�سني جودة اخلدمات يف بلديات حمافظة غزة ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة
الأق�صى ،غزة.

-

�إ�سماعيل ،عبد الكرمي ( ،)2005دور الهيئات املحلية الفل�سطينية يف تعزيزامل�شاركة و�إحداث التنمية ال�سيا�سية ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابل�س ،فل�سطني.

-

�إ�سماعيل ،ممدوح ( ،)2016بحث علمي بعنوان :ت�أ�صيل للمفهوم معالتطبيق على جامعة امللك في�صل يف اململكة العربية ال�سعودية ،املجلة
العربية للإدارة ،ع ،1مج ،36ال�سعودية.

-

البحريي ،عبد اهلل ( ،)2015ر�سالة ماج�ستري بعنوان :دور �إعادة هند�سةالعمليات الإدارية يف حت�سني الأداء الإداري يف وزارة ال�صحة الفل�سطينية،
اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.

-

البكري ،الباقر ( ،)2017ر�سالة دكتوراه بعنوان :ا�ستنباط منوذج لت�أثريالهندرة على �رشكات الت�شييد يف والية اخلرطوم ،جامعة �أم درمان
الإ�سالمية ،ال�سودان.

-

بوقرة ،عواطف ،بوقرة ،حليمة (� ،)2020إعادة هند�سة العمليات الإداريةيف الإدارة املدر�سية ،ط ،1دار الأيام للن�رش والتوزيع ،عمان.

-

حرمي ،ح�سني ( ،)2017مبادئ الإدارة احلديثة ،ط ,5دار احلامد للن�رشوالتوزيع ،عمان.

-

احلميدي ،مفلح و�سالمة� ،صبحي وكايف ،م�صطفى (� ،)2016إعادة هند�سةالعمليات (الهندرة) ،ط ،1دار احلامد للن�رش والتوزيع ،عمان.

-

�سعيد ،حممد ( ،)2016الهندرة هند�سة العمليات الإدارية ،ط ،1دار مناملحيط �إىل اخلليج ،عمان.

-

�شاطري ،وهيبة (� ،)2018إعادة هند�سة العمليات كمدخل للتغري يفتنمية امليزة التناف�سية درا�سة حالة �رشكة ( )ABC Pepsiبالرويبة
اجلزائر ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة البويرة ،اجلزائر.

-

�شقوعة ،ف�ؤاد (� ،)2016إدارة الأداء والتميز امل�ؤ�س�سي ،ط ،1دار �أزمنةللن�رش والتوزيع ،عمان.

-

ال�شميلي ،عائ�شة ( ،)2017الإدارة الإ�سرتاتيجية احلديثة :التخطيطاال�سرتاتيجي والبناء التنظيمي والقيادة الإبداعية والرقابة واحلكومة،
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ط ،1دار الفجر للن�رش والتوزيع ،القاهرة.
-

العامر ،يو�سف عبداهلل (� ،)2020أثر �إعادة هند�سة العمليات الإدارية على�أداء املوارد الب�رشية يف �رشكة كهرباء حمافظة �إربد ،جملة جامعة القد�س
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امللخص
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن درجة معرفة اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية وا�ستخدامها لدى عمالء البنوك العاملة يف
فل�سطني ،والتعرف على حمدداتها لدى العمالء العازفني عنها،
ودور عدد من املتغريات فيها ,واعتمدت الدرا�سة املنهج الو�صفي
التحليلي ،وا�ستخدمت ا�ستبانة �إلكرتونية جلمع البيانات ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )159فرداً بطريقة الكرة الثلجية من عمالء
البنوك يف فل�سطني.
وقد تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الدرجة الكلية ملعرفة
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية وا�ستخدامها لدى عمالء البنوك
العاملة يف فل�سطني منخف�ضة ،ووجود عالقة طردية ذات داللة
�إح�صائية بني درجة معرفة تلك اخلدمات وا�ستخدامها.
كما بينت النتائج �أن هناك �أثراً ذا داللة �إح�صائية ملحددي
(الأمان واخل�صو�صية) و(م�ستوى الثقة) على ا�ستخدام اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية لدى العمالء العازفني عنها يف فل�سطني،
بينما ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية ملحدد (املهارة التقنية
واملعرفة التكنولوجية) و(ت�صميم اخلدمة و�صعوبة اال�ستخدام)
و(توافر املعلومات) على ا�ستخدام تلك اخلدمات ،و�أن هناك فروق ًا
ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري العمر على م�ستوى حمددي
(املهارة التقنية واملعرفة التكنولوجية) و(توافر املعلومات)
ل�صالح الفئة العمرية الأكرب عمراً ،وهناك فروق ذات داللة �إح�صائية
تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي على م�ستوى حمددي (املهارة التقنية
واملعرفة التكنولوجية) و(ت�صميم اخلدمة و�صعوبة اال�ستخدام)
ل�صالح الفئة الأقل من حيث امل�ؤهل العلمي ،وهناك فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى ملتغري م�ستوى الدخل على م�ستوى حمددي (الأمان
واخل�صو�صية) و(م�ستوى الثقة) ل�صالح الفئة الأقل دخالً.
الكلمات املفتاحية :اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية،
ا�ستخدام ،حمددات.

Abstract
This study aimed to detect the extent of knowledge
and use of electronic banking services used by bank
customers operating in Palestine. Furthermore, it
aimed to identify the determinants among clients who
were reluctant to use electronic banking services
and the role of several variables. The study adopted
the descriptive-analytical approach and used an
electronic questionnaire for data collection. The
snowball sample consisted of 159 bank customers in
Palestine.
The study results concluded that the total degree
of knowledge and use of electronic banking services
among Palestinian bank customers is low, and there
was a direct statistically significant correlation
between the degree of knowledge and use of those

services. Moreover, the results showed that there was
a statistically significant effect of the determinants of
security and privacy and level of confidence on the
use of electronic banking services among reluctant
customers. Nevertheless, there was no statistically
significant effect of the determinants technical skill and
technological knowledge, service design, and difficulty
of use and availability of information on the use of
these services. Furthermore, there were statistically
significant differences between the customers due
to the age variable in reference to technical skill
and technological knowledge and availability of
information in favor of the older age group. There
were also statistically significant differences attributed
to the educational qualification variable in regards
to technical skill and technological knowledge and
service design and difficulty of use in favor of the lower
educational qualification group. Moreover, there
were statistically significant differences attributed to
the income level variable in reference to security and
privacy and confidence level in favor of the lowest
income group.
Keywords: Electronic banking services, using,
determinants.

املقدمة
تعد اخلدمات امل�رصفية التي تقدمها البنوك �رشيان احلياة
للأعمال املالية والتجارية احلديثة؛ فقد لعبت البنوك دوراً مهم ًا
للغاية يف التنمية االقت�صادية جلميع دول العامل ،من خالل تلبيتها
الحتياجات جميع قطاعات املجتمع ،وبالتايل� ،إ�رساع النمو
االقت�صادي للبلد.
ويف ال�سنوات الأخرية ،ومع الإقبال املتزايد لأفراد املجتمع
على البنوك لال�ستفادة من خدماتها امل�رصفية ،باتت تلك البنوك
تواجه م�شكلة متفاقمة يوم ًا بعد يوم ،تتمثل بازدحام عمالئها يف
فتوجه النا�س �إىل البنوك وانتظارهم يف قائمة
مبانيها و�أروقتها،
ُّ
طويلة ل�سحب النقود� ،أو طلب ك�شف ح�ساب� ،أو حتويل الأموال� ،أو ما
�إىل ذلك� ،أ�صبح يربك �أعمال البنوك ،وي�سبب الإزعاج وم�ضيعة الوقت
للعمالء ،فكان ال بد من اتخاذ البنوك لعدد من اخلطوات والإجراءات
لتقليل تلك ال�صعوبات ،من خالل اعتماد تقنيات جديدة لتقدمي
اخلدمات امل�رصفية (.)Nagaraj & Jegatheeswari, 2016
وحتتل التكنولوجيا �أهمية كبرية فيما يتعلّق بت�سهيل حياة
النا�س بالعموم ،وتطوير خمتلف جماالتها؛ حيث �ساهمت بفعالية
يف جعل العامل الكبري يبدو ك�أنه قرية �صغرية ،وحت ّقق ذلك بف�ضل
ما ق ّدمته التكنولوجيا للنا�س من و�سائل وطرق لتعزيز وت�سهيل
فتنوعت هذه الو�سائل لتمتد من الهاتف
التوا�صل فيما بينهم،
ّ
الثابت والهاتف املحمول ،لت�صل �إىل �شبكة الإنرتنت وما يرتبط بها
من قدرة توا�صل النا�س مع بع�ضهم البع�ض ،مما �أدى �إىل �سل�سلة من
التطورات يف خمتلف املجاالت ،من بينها جمال القطاع امل�رصيف.
فقد �شهد القطاع امل�رصيف يف ال�سنوات الأخرية تطورات
عديدة من حيث اخلدمات امل�رصفية املقدمة ،والتي تختلف عن
90

محددات استخدام اخلدمات املصرفية اإللكترونية لدى العمالء العازفني عنها في البنوك العاملة في فلسطني

اخلدمات التقليدية املعتادة؛ حيث ت�سعى البنوك �إىل خلق وابتكار
وتقدمي خدمات م�رصفية جديدة ،حماولة بذلك ك�سب ر�ضا الزبائن
وثقتهم ،وزيادة معامالتهم ،وك�سب زبائن جدد ،وتزامنت التطورات
التي �شهدها القطاع امل�رصيف مع التطورات التكنولوجية ويف
مقدمتها التقنيات والأنظمة احلديثة ،و�أ�صبحت البنوك تويل �أهمية
ب�إدخالها يف عملها من خالل تقدميها خلدمات م�رصفية �إلكرتونية،
و�أولت البنوك �أهمية لتح�سني جودة تلك اخلدمات باعتبارها ال�سالح
التناف�سي يف الع�رص احلايل (حملو�س و�آخرون)116 ،2021 ،؛
فاالبتكارات التكنولوجية هي �إحدى الطرائق الفعالة لزيادة
م�ستوى جودة اخلدمات يف القطاعني املايل وامل�رصيف لتلبية
احتياجات العمالء (.)Ling et al., 2016
وبذلك ظهر عدد من امل�صطلحات يف هذا املجال �أبرزها
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية ،وهي خدمات تقدمها معظم
البنوك لتتيح للعمالء التعامل مع خمتلف �أنواع الأعمال امل�رصفية،
كال�سحب والإيداع ،والتحقق من �أر�صدة ح�ساباتهم ،وحتويل الأموال
بني احل�سابات ،ودفع الفواتري �إلكرتونياً ،وتقدمي الطلبات املختلفة
كاحل�صول على قرو�ض �أو دفاتر ال�شيكات ،واحل�صول على معلومات
حول احل�سابات والودائع �أو الأ�سهم التجارية �أو �صناديق اال�ستثمار،
كل ذلك با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وخا�صة
�شبكة الإنرتنت ،وبا�ستخدام الأجهزة الإلكرتونية كالكمبيوتر
والهاتف املحمول �أو غريها من الأنظمة والأجهزة احلديثة(  (�Ham
.)moud, et al., 2018; Khan, 2017
فاخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية يتم ت�شكيلها من خالل
مزيج بني تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ووظائف البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية ( ،)Ahanger, 2011ويعتمد تطويرها يف كل
بلد على ميزات خدمات �شبكة الإنرتنت فيها و�رسعة الو�صول �إليها،
�إ�ضافة �إىل ميزات اخلدمات امل�رصفية اجلديدة املقدمة عرب الإنرتنت
التي تلبي احتياجات العمالء ،وكذلك درجة �إقبال العمالء على هذه
اخلدمة وانت�شار ا�ستخدامها (.)Nupur, 2010

مشكلة الدراسة
بالرغم من املزايا التي توفرها اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية للعمالء� ،إال �أن عدداً من الدرا�سات ال�سابقة �أظهرت �أن
ن�سبة الإقبال على اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية بني عمالء البنوك
ال زالت قليلة؛ فهم يف�ضلون �إجراء معامالتهم بالطرق التقليدية؛ لأن
ات�صالهم املبا�رش مع موظفي البنوك ي�سمح لهم ب�إجراء ا�ستف�ساراتهم
وح�صولهم على معلومات �أكرث تف�صي ًال ( ،)Ling et al., 2016فقد
انت�رشت اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية انت�شاراً وا�سع ًا يف معظم
الدول العربية� ،إال �أن الإقبال على ا�ستخدامها ما زال يف حدوده
الدنيا؛ حيث ال تزال ن�سبة قليلة من العمالء ت�ستخدمها ،مقابل ن�سبة
كبرية منهم تعتمد على اخلدمات التقليدية منها ،وبالتايل� ،أ�صبح
جديراً باالهتمام درا�سة �سلوك العمالء و�آرائهم فيما يخ�ص االجتاه
نحو تبني هذه اخلدمات ،ومعرفة �أهم العوامل امل�ؤثرة على ثقتهم
فيها ،و�سبل توجيه قراراتهم التي حتدد طبيعة �سلوكهم امل�ستقبلي
(بن �صالح.)2021 ،
ويف فل�سطني ،الحظ الباحثون ،من خالل درا�سة ا�ستطالعية،
تفاوت ًا يف درجة الإقبال على ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
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أ .عهد مجدي حناوي
أ .لني نافذ عنيني
أ .نسيبه محمود طعمه
د .مجدي "محمد رشيد" حناوي

الإلكرتونية بني عمالء البنوك ،فبع�ضهم يعتمدها ب�شكل رئي�س،
وبع�ضهم ي�ستخدمها ب�شكل جزئي ،وبع�ضهم عازف عن ا�ستخدامها
لأ�سباب وعوامل خمتلفة ،والبع�ض الآخر ال يعرف عنها.
وبناء على ما �سبق ،حتددت م�شكلة هذه الدرا�سة بال�س�ؤال عن
ً
درجة ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى عمالء البنوك
العاملة يف فل�سطني والك�شف عن حمددات ا�ستخدامها لدى العمالء
العازفني عنها.

أسئلة الدراسة
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما درجة معرفة اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية لدى عمالء البنوك العاملة يف فل�سطني ودرجة
ا�ستخدامهم لها والعالقة بينهما؟
◄◄ال�س�ؤال الثاين :ما حمددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية لدى العمالء العازفني عنها يف البنوك العاملة يف
فل�سطني؟
◄◄ال�س�ؤال الثالث :هل تختلف حمددات ا�ستخدام اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية لدى العمالء العازفني عنها يف البنوك
العاملة يف فل�سطني باختالف املتغريات :العمر ،وامل�ؤهل العلمي،
وم�ستوى الدخل ال�شهري؟

فرضيات الدراسة
انبثق من ال�س�ؤال الثاين الفر�ضية الرئي�سة الأوىل ،والتي �سعت
الدرا�سة لفح�صها ،وهي :ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α≤ .05ملحددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية
(الأمان واخل�صو�صية ،م�ستوى الثقة ،املهارة التقنية واملعرفة
التكنولوجية ،ت�صميم اخلدمة و�صعوبة اال�ستخدام ،توافر املعلومات)
على ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى العمالء العازفني
عنها يف البنوك العاملة يف فل�سطني.
كما انبثق من ال�س�ؤال الثالث ثالث فر�ضيات �سعت الدرا�سة
�إىل فح�صها ،وهي:
 الفر�ضية الأوىل :ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤ .05بني حمددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية لدى العمالء العازفني عنها يف البنوك العاملة يف
فل�سطني تعزى ملتغري العمر.
 الفر�ضية الثانية :ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤ .05بني حمددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية لدى العمالء العازفني عنها يف البنوك العاملة يف
فل�سطني تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي.
 الفر�ضية الثالثة :ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤ .05بني حمددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية لدى العمالء العازفني عنها يف البنوك العاملة يف
فل�سطني تعزى ملتغري م�ستوى الدخل ال�شهري.

أهمية الدراسة
تربز �أهمية الدرا�سة من خالل تركيزها على مو�ضوع
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية الذي يع ّد من �أحدث املجاالت
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التي تهتم بتطويرها البنوك بالعموم ،والبنوك العاملة يف فل�سطني
باخل�صو�ص ،وت�سعى النت�شار ا�ستخدامها لدى عمالئها؛ ملا لها من
ميزات وفوائد تعود عليها وعلى عمالئها يف الوقت ذاته ،لذا ،يتوقع
من خالل النتائج التي �ستتو�صل �إليها الدرا�سة �أن تك�شف عن درجة
ا�ستخدام عمالء البنوك العاملة يف فل�سطني للخدمات امل�رصفية
الإلكرتونية ،وتبني حمددات ا�ستخدامها لدى العازفني عنها ،ودور
عدد من املتغريات فيها؛ لتفيد �أ�صحاب القرار يف البنوك العاملة
يف فل�سطني التخاذ الإجراءات الالزمة ملعاجلة تلك املحددات،
و�صو ًال �إىل حتقيق اال�ستفادة الأف�ضل من قبل عمالء البنوك من تلك
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية.

أهداف الدراسة
1 .1التعرف على درجة معرفة اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية
وا�ستخدامها لدى عمالء البنوك العاملة يف فل�سطني .
2 .2التعرف على حمددات ا�ستخدامها لدى العمالء العازفني
عنها يف البنوك العاملة يف فل�سطني.
3 .3الك�شف عن دور متغريات العمر ,امل�ؤهل العلمي وم�ستوى
الدخل ال�شهري يف تلك املحددات.

حدود الدراسة:
احلدود الب�رشية :عينة من عمالء البنوك العاملة يف فل�سطني.
احلدود املكانية :فل�سطني.
احلدود الزمانية :مطلع العام 2021م.
احلدود املو�ضوعية :حمددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية (املعرفة التكنولوجية واملهارة التقنية ،وت�صميم
اخلدمة و�صعوبة اال�ستخدام ،والأمان واخل�صو�صية ،وم�ستوى الثقة،
وتوافر املعلومات).

تعريف املصطلحات
اخلدمات امل�رصفية :تعرف على �أنها �أي ن�شاط �أو منفعة
ي�ستطيع امل�رصف تقدميها لطرف �آخر ،ويجب �أن تكون بال�رضورة
ملمو�سة ،وال ت�ؤدي �إىل ملكية �أي �شيء مثل �إيداع النقود (الع�ضايلة
و�آخرون.)2016 ،
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية :هي خدمة تقدمها العديد من
امل�صارف التي ت�سمح بالتعامل مع جميع �أنواع الأعمال امل�رصفية
با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (،)Khan, 2017
وقد حددها الباحثون يف هذه الدرا�سة بالبطاقات الإلكرتونية،
والإنرتنت البنكي ،والر�سائل الق�صرية ،والبنك الناطق.
العمالء العازفون عن ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية :يعرفهم الباحثون �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة ب�أنهم عمالء
البنوك الذين ال ي�ستخدمون اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية� ،أو
ي�ستخدمونها بدرجة منخف�ضة جداً.
حمددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية :يعرفها
الباحثون �إجرائي ًا ب�أنها العوامل التي ت�سبب عزوف عدد من
عمالء البنوك عن ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية ب�سبب
�صعوبات يف ا�ستخدامها �أو تخوف منها ،وقد حددها الباحثون

يف هذه الدرا�سة بخم�سة جماالت هي :املعرفة التكنولوجية
واملهارة التقنية ،وت�صميم اخلدمة و�صعوبة اال�ستخدام ،والأمان
واخل�صو�صية ،وم�ستوى الثقة ،وتوافر املعلومات.
اإلطار النظري
تلعب اخلدمات دوراً مهم ًا يف املنظمات ب�شكل خا�ص
واقت�صاد الدول ب�شكل عام ،لذا ،يقع على عاتق مقدمي اخلدمات
و�إداراتها م�س�ؤولية كبرية وال�سيما يف امل�صارف كونها ت�شكل حمور
الن�شاط االقت�صادي يف �أية دولة �أو جمتمع (عبد العال.)2019,
وت�سعى البنوك يف كافة الدول با�ستمرار �إىل تطوير خدماتها
امل�رصفية ،وذلك باال�ستفادة من الثورة التكنولوجية والنظم
املتطورة؛ للخروج من بيئتها التقليدية ،وتقدمي خدمات م�رصفية
�إلكرتونية لعمالئها بغية رفع م�ستوى اخلدمات امل�رصفية املقدمة
لهم ،واالرتقاء بها من جهة ،واحل�صول على ر�ضاء العمالء وتو�سيع
دائرة املتعاملني مع البنك ،وزيادة قدرته التناف�سية من جهة �أخرى
(عارف ورو�ستم.)2017 ،
فقد تطورت اخلدمات امل�رصفية مع تطور تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ،لتعالج التحديات وامل�شكالت التي تواجهها
امل�صارف ،وبخا�صة مع تزايد �إقبال العمالء على خدماتها،
ف�أ�صبحت تلك امل�صارف تقدم خدماتها امل�رصفية �إلكرتوني ًا
�إىل جانب خدماتها التقليدية ،وظهر مفهوم اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية الذي �أولته البنوك اهتمام ًا كبرياً ،و�سعت لتطويره بغية
حت�سني خدماتها امل�رصفية؛ ملا له من فوائد ومزايا تعود على
البنوك وعمالئها �سوياً.
واخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية هي خدمة تقدمها العديد
من امل�صارف التي ت�سمح بالتعامل مع جميع �أنواع الأعمال
امل�رصفية با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (Khan,
 .)2017وتعددت تعريفات اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية ،وتباينت
تبع ًا للتكنولوجيا امل�ستخدمة فيها ،فعرفها الع�ضايلة و�آخرون
( )2016ب�أنها �إمتام العميل ملعامالته مع امل�رصف من خالل
�شبكة االنرتنت� ,إذ ي�ستطيع من خالل هذه ال�شبكة �أن يدير ح�ساباته
�أو ي�صدر �أوامره للم�رصف كما لو كان يتعامل معهم ب�صورته
التقليدية وجه ًا لوجه.
وعرفها (بريكة وبورا�س� ،2014 ،ص� )110أنها اخلدمات
التي يقدمها العديد من البنوك ،والقطاعات االقت�صادية ،وامل�ؤ�س�سات
االئتمانية ،التي ت�سمح ب�إجراء املعامالت امل�رصفية عرب الإنرتنت،
با�ستخدام �أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صية والهاتف املحمول� ،أو
احلا�سوب ال�شخ�صي املحمول باليد.
ويعرفها الباحثون ب�أنها جمموعة من اخلدمات التي طورتها
امل�صارف من خالل توظيف �أحدث م�ستجدات التكنولوجيا من �أجهزة
رقمية و�شبكة الإنرتنت؛ لت�سهل على عمالئها �إجناز معامالتهم
و�أعمالهم امل�رصفية و�إدارة ح�ساباتهم ب�أقل جهد ووقت وتكلفة.
مزايا اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية وفوائدها
بالرغم من �أن امل�صارف التقليدية مازالت الأكرث ا�ستخداما
لتنفيذ اخلدمات امل�رصفية املختلفة �إال �أن اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية والعمل امل�رصيف عرب االنرتنت يعد من �أحدث املوا�ضيع
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محددات استخدام اخلدمات املصرفية اإللكترونية لدى العمالء العازفني عنها في البنوك العاملة في فلسطني

امل�رصفية التي تلقى اهتمام ًا كبرياً من قبل القطاع امل�رصيف؛ نظراً
للتطور التكنولوجي ،والنظم الإلكرتونية ،وو�سائل االت�صال عرب
العامل ،فيعترب االهتمام بظاهرة ال�صريفة الإلكرتونية يف الأدبيات
الإدارية ب�شكل عام ،والأدبيات الإدارية امل�رصفية ب�شكل خا�ص
حديث العهد (عبد الرحمن.)2018 ،
وقد بينت درا�سة �صيام و �أبي النادي ( )2014ما للخدمات
امل�رصفية الإلكرتونية من ت�أثري على الأداء املايل للبنوك التجارية
من حيث توفري الوقت وتقليل الأعمال الروتينية ،وبالتايل تخفي�ض
كلفة العاملني ،كما بينت دور اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية يف
ات�ساع رقعة العمل امل�رصيف و�رسعة انت�شاره دون احلاجة ملزيد من
الفروع واملكاتب واملباين التي تزيد من الكلفة� ،إ�ضافة �إىل �رسعة
�إجناز اخلدمة امل�رصفية التي تلبي حاجة العمالء.
وت�سعى البنوك �إىل حماولة ك�سب والء عمالئها من خالل
حت�سني اخلدمات امل�رصفية املقدمة لهم ،وقد �أثبتت نتائج درا�سة
باحلاج ( )2020وجود عالقة �إيجابية بني فاعلية اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية ،وتعزيز والء العمالء لدى امل�صارف التجارية.
فاخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية متتاز مبزايا كثرية وفوائد
عديدة ،دفعت امل�صارف �إىل االهتمام بها ،وحت�سني خدماتها
امل�رصفية من خالل االعتماد على م�ستحدثاتها؛ من �أجل االرتقاء
ب�أدائها وم�ستوى خدماتها ورفع كفاءتها وفعاليتها ،بالإ�ضافة �إىل
تلبية احتياجات العمالء ،فهي تخدم امل�رصف والعمالء يف الوقت
نف�سه ،حيث ت�ساهم اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية بالآتي (مو�سى
وعلماوي2019 ،؛ البيان االقت�صادي2017 ،؛ م�سعودي:)2016 ،
 تخفي�ض التكاليف الكبرية التي يتحملها امل�رصف لإجراء
عملياته املختلفة.
 التقليل من حاجة امل�رصف �إىل اال�ستثمار املكلف يف
�إقامة الفروع امل�رصفية ،فال حاجة للم�رصف لتخ�صي�ص �أماكن �أو
موظفني لأداء اخلدمات للعمالء.
 التخل�ص من �أهم امل�شاكل التي تواجه امل�صارف وهي
االزدحام و �صفوف االنتظار.
 تقدمي العديد من اخلدمات امل�رصفية بدون ر�سوم ،يف
حني �أن امل�صارف التقليدية التي تقدم هذه اخلدمات تتقا�ضى
ر�سوم ًا مقابلها.
 حتقيق ميزة تناف�سية للم�رصف ،وزيادة ح�ص�صه ال�سوقية،
وزيادة �أرباحه ،ورفع كفاءته وحت�سني م�ستوى خدماته املقدمة،
وبالتايل حت�سني �سمعته.
 توفري الوقت واجلهد للعميل و�أي�ض ًا ملوظفي امل�رصف،
حيث تعمل على تلبية احتياجات العمالء ب�رسعة �أكرب ،ف�ض ًال عن
توافر اخلدمة من �أي مكان على مدار (� )24ساعة مبا فيها �أيام
العطالت الر�سمية.
 �إحكام الرقابة على العمليات امل�رصفية ،و�إر�سال
وا�ستقبال امل�ستندات ب�رسعة فائقة.
�أنواع اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية و�أ�شكالها
تتعدد اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية التي تقدمها البنوك
العاملة يف فل�سطني وتتنوع �أ�ساليبها و�أ�شكالها ،وما زالت يف تطور
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أ .عهد مجدي حناوي
أ .لني نافذ عنيني
أ .نسيبه محمود طعمه
د .مجدي "محمد رشيد" حناوي

م�ستمر ،وقد بينت �سلطة النقد الفل�سطينية (� )2021أبرزها بالآتي:
�أوالً :البطاقات الإلكرتونية (بطاقات االئتمان) :فقد انت�رش يف
الآونة الأخرية ا�ستخدام البطاقات البال�ستيكية كبديل عن حمل
النقود ،ملا لها من مزايا �أمنية للتعامل� ،إ�ضافة �إىل �سهولة ا�ستخدامها
وقبولها دولي ًا من كافة امل�ؤ�س�سات التجارية واخلدماتية ،وت�ستخدم
هذه البطاقات يف �سداد قيمة امل�شرتيات واخلدمات املقدمة من
امل�ؤ�س�سات حلاملي هذه البطاقات ،ومن �أكرث البطاقات الإلكرتونية
�شيوعاً ما يلي:
1 .1البطاقة الدائنة  :Credit Cardتعترب البطاقة الدائنة
قر�ض ي�ستطيع العميل �سحبه نقداً �أو ا�ستغالله ل�رشاء م�ستلزماته ثم
الت�سديد الحقاً ،ومن �أ�شهر �أنواعها .Master Card، Visa Card
2 .2البطاقة م�سبقة الدفع  :Prepaid Cardبطاقة ت�صدرها
امل�صارف لعمالئها تقوم على �أ�سا�س �شحن البطاقة مببلغ معني من
قبل العميل وا�ستهالك الر�صيد على فرتات �أو دفعة واحدة بد ًال من
حمل النقد.
3 .3بطاقة ال�رصاف الآيل  :ATMبطاقة ت�صدرها امل�صارف
وت�سمح مبوجبها حلامليها بال�سحب على ح�ساباتهم لدى امل�رصف
مبا�رشة �أو ت�سديد م�شرتياتهم من خاللها ،ومتكنهم من الولوج �إىل
�أجهزة ال�رصاف الآيل التابعة للم�رصف �أو امل�صارف الأخرى.
ثانياً :الإنرتنت البنكي :حيث يتم منح العميل رقم م�ستخدم
ورقم �رسي ليتمكن من الولوج �إىل ال�صفحة الإلكرتونية اخلا�صة
بامل�رصف؛ لي�ستطيع �إجراء العديد من املعامالت.
ثالثاً :خدمات الر�سائل امل�رصفية الق�صرية ( :)SMSحيث
تعمل على توفري جمموعة من املعلومات لعمالء امل�صارف تر�سل
من قبل امل�رصف �إىل اجلهاز اخللوي للعميل مبا�رشة.
رابعاً :البنك الناطق :حيث يوفر جمموعة من اخلدمات
الإلكرتونية بهدف توفري الراحة وال�رسعة يف �إدارة احل�ساب.
حمددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية
بالرغم من الفوائد واملزايا املهمة واملتعددة التي تتمتع بها
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية� ،إال �أنها تواجه مقاومة لدى عدد
من عمالء البنوك ب�سبب �صعوبات يف ا�ستخدامها �أو تخوف من
خماطرها ،مما ي�شكل حمددات قد جتعلهم يعزفون عن ا�ستخدامها.
فتقدمي اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية ي�صاحبها عدد من
العيوب وامل�شكالت واملخاطر والتحديات ،وقد بني احلداد و�آخرون
(� )2014أبرز تلك املخاطر :خماطر الت�شغيل التي تن�ش�أ نتيجة
عدم و�ضع الت�أمني الكايف للنظام �أو عدم مالءمة ت�صميم النظم
�أو �إجناز �أعمال ال�صيانة �أو �إ�ساءة ا�ستخدام العمالء .كذلك خماطر
ال�سمعة التي تن�ش�أ يف حالة توافر ر�أي عام �سلبي جتاه البنك؛ لعدم
مقدرة البنك على �إدارة نظمه بكفاءة �أو حدوث اخرتاق يف �أنظمته
الإلكرتونية ،وعدم توفري خدمات م�رصفية �إلكرتونية وفق معايري
الأمان والدقة واال�ستمرارية واال�ستجابة حلاجات العمالء ،فيمتد
هذا الت�أثري ال�سلبي �إىل الت�أثري على بنوك �أخرى .و�أي�ض ًا املخاطر
القانونية التي تقع يف حالة انتهاك القوانني ،خا�صة التي حتمي
البنك من خطر غ�سيل الأموال� ،أو تقع نتيجة عدم املعرفة القانونية
لبع�ض االتفاقات املربمة با�ستخدام الو�سائط الإلكرتونية ،وهي
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تتعلق غالب ًا بالتوقيع الإلكرتوين �أو عدم �صحة بع�ض البنود �أو عدم
قابليتها للتنفيذ.
وي�ضيف م�سعودي (� )2016أبرز حتديات ا�ستخدام اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية :التحديات التنظيمية؛ حيث يتوجب على
البنك اال�ستجابة مبرونة كافية لرغبات العمالء ،والتجديد واالبتكار
مبا يتالءم والأذواق الفنية للأفراد .وحتديات اال�ستخدام والتعقيد
خا�صة على م�ستوى العمالء ،ك�صعوبة اال�ستخدام ،وقلة االقتناع
والثقة يف ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية ،وعدم توافر
املهارات الالزمة ال�ستخدامها ،وعدم توافر الأجهزة الالزمة
ال�ستخدامها.
كذلك بني الع�ضايلة و�آخرون (� )2016أن هناك عدداً من
العوامل لها ت�أثري ملحوظ على ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية :فبع�ض العمالء لي�س لديهم املعرفة التكنلوجية الكافية
واملهارات الالزمة ال�ستخدام التكنولوجيا احلديثة ،بالإ�ضافة �إىل
تدين م�ستوى ثقتهم باخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية ،ويف بع�ض
الأحيان يعزف بع�ض العمالء عن ا�ستخدامها ب�سبب ت�صميم اخلدمة
غري املنا�سب �أو املريح بالن�سبة لهم� ،أو يجدون �صعوبة يف ا�ستخدام
هذه اخلدمات والتعامل معها ،وقد ال تتوافر لديهم املعلومات
الكافية عن هذه اخلدمات ،وال الن�رشات التعريفية بها ،وبكيفية
ا�ستخدامها ،وما ي�ستجد فيها ،وبالتايل تنخف�ض الفائدة املدركة
لديهم من تلك اخلدمات.
ويرى الباحثون �أن م�شكلة انقطاع اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية يف حال انقطاع خدمة االت�صال يف �شبكة الإنرتنت،
�أو تعطل الأجهزة امل�ستخدمة للح�صول على تلك اخلدمات ،هي من
امل�شكالت التي تواجه ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية .كما
يعتقد الباحثون �أن العامل النف�سي له ت�أثري مهم يف العزوف عن
ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية؛ فالنف�س الب�رشية عادة
تقاوم التغيري عما اعتادت عليه ،خا�صة �أن بع�ض العمالء ي�شعرون
بالراحة والأمان واخل�صو�صية �أكرث عند التحدث وجه ًا لوجه مع
موظفي البنك عند �إجراء معامالتهم امل�رصفية� ،أو مواجهة �أية
م�شكلة فيها.
ويف �ضوء مراجعة الباحثني للأدب النظري والدرا�سات
ال�سابقة ،ومنها :درا�سة عبد العال ( )2019والع�ضايلة و�آخرين
( )2016وم�سعودي ( )2016واحلداد و�آخرين ( )2014و(Al-
 )Smadi, 2012و(� ،)Khrewesh, 2011صنف الباحثون �أهم
املحددات التي جتعل عمالء البنوك يف فل�سطني يعزفون عن ا�ستخدام
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية بالآتي:
�أوالً :املعرفة التكنولوجية واملهارة التقنية :هناك فروق
كبرية بني عمالء امل�صارف يف م�ستوى املهارات املتوافرة لديهم،
ومدى قدراتهم يف تعلمهم للمهارات اجلديدة ،و�رسعتهم ورغبتهم
يف ذلك ،وتوافر املوارد والو�سائل الالزمة لتعلمهم ،وبالتايل هناك
تفاوت يف م�ستوياتهم املعرفية واملهاراتية ال�ستخدام التقنيات
احلديثة والتعامل مع الأجهزة واملواقع الإلكرتونية ب�شكل عام،
وهذا التفاوت قد يرتبط بالفروق يف م�ستوى تعلمهم والعمر لديهم
�إىل حد بعيد ،مما ي�ؤثر يف ا�ستخدامهم �أو عدمه للخدمات امل�رصفية
الإلكرتونية.

ثانياً :ت�صميم اخلدمة و �صعوبة اال�ستخدام :ت�صميم اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية املتمثلة يف نوع املعلومات التي يقدمها
املوقع واللغة التي يعرب بها عن حمتويات املوقع واخلطوط
والرموز والأ�شكال امل�ستخدمة فيه ,ومدى �صعوبة ا�ستخدامها ،قد
يكونان حمددين مهمني يف ا�ستخدام العمالء للخدمات امل�رصفية
الإلكرتونية �أو عزوفهم عن ا�ستخدامها.
ثالثاً :الأمان واخل�صو�صية :حيث يعترب ال�شعور بالأمان
واخل�صو�صية عند التعامل مع امل�رصف عامل وحمدد مهم ي�ؤثر على
ا�ستخدام العمالء للخدمات امل�رصفية الإلكرتونية �أو عزوفهم عن
ا�ستخدامها والتعامل معها ،حيث ي�شري حمدد الأمان واخل�صو�صية
�إىل احتمال فقدان ال�سيطرة على املعلومات ال�شخ�صية التي قد يتم
ا�ستخدامها دون علم �أو �إذن ،وبالتايل ،قلة الثقة وال�شعور بالأمان
واخل�صو�صية جتاه اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية.
رابعاً :م�ستوى الثقة :تبنى الثقة على الت�صورات التي ميتلكها
ال�شخ�ص حول �سمات وت�رصفات و�سلوكيات الآخرين ،وم�ستوى الثقة
يف امل�صارف هي حمدد مهم ي�ؤثر على ا�ستخدام العمالء للخدمات
امل�رصفية الإلكرتونية �أو عزوفهم عنها ،وهي ال ترتبط بالق�ضايا
الأمنية فح�سب ،بل ترتبط �أي�ض ًا ب�صورة البنوك و�سمعتها وموظفيها
وجميع خدماتها ،ومن املهم جداً للبنوك �أن تبني ا�سم ًا جتارياً ،و�أن
تكون متفوقة يف خدماتها وعالجاتها وتقنياتها والقوى العاملة
لديها؛ لتبني اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية ،و� اّإل لن يقبل العمالء
حلو ًال جديدة من بنوكهم  ،و�إذا كان العميل ال يتمتع بدرجة مرتفعة
من التحكم يف معامالته امل�رصفية الإلكرتونية ،فلن يتم العثور على
ثقة مرتفعة فيها.
خام�ساً :توافر املعلومات :نتيجة انت�شار التكنولوجيا
املت�سارع وامللحوظ ،ف�إن ذلك يتطلب من امل�رصف توفري معلومات
كافية عن تلك اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية وتعريف العمالء
بها ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي �إر�شادات وتعليمات وا�ضحة عن كيفية
ا�ستخدامها ،والتي ال بد �أن يقدمها امل�رصف ب�شكل دائم وم�ستمر �سواء
عن طريق املوقع الإلكرتوين �أو الهاتف املحمول �أو عن طريق �إر�سال
الن�رشات التعريفية عرب الربيد الإلكرتوين للعمالء لتعريفهم بهذه
اخلدمات وكيفية التعامل معها ،حيث يعترب عدم توافر املعلومات
الكافية والالزمة للعمالء من قبل امل�رصف الذي يتعاملون معه
من العوامل املهمة التي قد ت�ؤدي �إىل عزوف العمالء عن ا�ستخدام
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية.

الدراسات السابقة
�سعت درا�سة خروي�ش (� )Khrewesh, 2011إىل التعرف على
العوامل امل�ؤثرة يف تبني اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية بالإ�ضافة
�إىل التعرف على �أثر دور املعتقدات وامل�شاركة وال�سلوك والقواعد
والتعليمات واملخاطرة والأمان يف تبني اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية يف فل�سطني بالإ�ضافة �إىل التعرف على مدى ت�أثري
ترابط املتغريات يف تبني منوذج اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية
يف فل�سطني .واعتمدت الدرا�سة املنهج اال�ستك�شايف الو�صفي يف
درا�سته ،واعتمد الباحث �أ�سلوب املقابالت يف جمع البيانات الأولية
من موظفي ق�سم احلا�سوب يف البنوك ،ومن ثم قام بت�صميم ا�ستبانة
وزعت على ( )1010من عمالء البنوك العاملة يف ال�ضفة الغربية،
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محددات استخدام اخلدمات املصرفية اإللكترونية لدى العمالء العازفني عنها في البنوك العاملة في فلسطني

والذين ي�ستخدمون واحدة على الأقل من اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية ،وتو�صلت النتائج �إىل �أن الفائدة امللحوظة ،و�سهولة
اال�ستخدام ،والتكنولوجيا (ا�ستخدام الكمبيوتر والإنرتنت) هي
�أهم العوامل امل�ؤثرة يف تبني اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية
يف فل�سطني ،يف حني ت�ؤثر املعايري الذاتية ودور البنك واملراقبة
ال�سلوكية واملخاطر املت�صورة على تبني اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية يف فل�سطني بدرجة �أقل.
وهدفت درا�سة �أحمد وبان�سال ()Ahmad and Bansal, 2013
�إىل تقييم ت�أثري الوعي على موقف العمالء من اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية يف دلهي ,والبحث يف ت�أثري عوامل� :سهولة اال�ستخدام,
والفائدة ,والأمن واخل�صو�صية واملخاطر املتوقعة على درجة
الوعي لدى العمالء ،واعتمدت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي
واالرتباطي ،وا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع املعلومات ،وقد مت توزيعها
على عينة ع�شوائية تكونت من ( )250فرداً ،وتو�صلت نتائج الدرا�سة
�إىل �أن االختالف يف موقف العمالء من ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية تعتمد على كافة العوامل �سابقة الذكر.
وهدفت درا�سة الع�ضايلة و�آخرين (� )2016إىل التعرف على
العوامل امل�ؤثرة على ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية عرب
الإنرتنت من وجهة نظر العمالء يف �إقليم اجلنوب يف الأردن ،وقد
ت�ضمنت عوامل الدرا�سة (م�ستوى املهارة التقنية ،والفائدة املدركة،
والثقة ،وتوافر املعلومات ،وت�صميم اخلدمة) ،واعتمدت الدرا�سة
املنهج الو�صفي التحليلي ،وا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع املعلومات
من عينة ع�شوائية من عمالء امل�صارف العاملة يف �إقليم اجلنوب
يف الأردن بلغ عددها ( )339فرداً ،وبينت نتائج الدرا�سة �أن العوامل
(م�ستوى املهارة التقنية ،الفائدة املدركة ،توافر املعلومات) كان
لها �أثر كبري ذو داللة �إح�صائية على ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية عرب االنرتنت ،يف حني تبني عدم وجود �أثر دال
�إح�صائيا لكل من الثقة وت�صميم اخلدمة على ا�ستخدام اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية عرب االنرتنت ،كما تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن
م�ستوى ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية عرب الإنرتنت يف
�إقليم اجلنوب ال يزال منخف�ضاً.
وبحثت درا�سة لينج و�آخرين ( )Ling et al., 2016يف الك�شف
عن العوامل امل�ؤثرة على ر�ضا العمالء جتاه اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية يف ماليزيا ،واعتمدت الدرا�سة املنهج االرتباطي،
وا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع املعلومات والتي �شملت خم�سة معايري
هي :جودة اخلدمات ،وت�صميم املوقع الإلكرتوين للخدمات امل�رصفية
وحمتواه ،و�رسية املعلومات وخ�صو�صيتها ،و�سهولة اال�ستخدام
وال�رسعة ،وقد مت توزيعها على عينة ع�شوائية تكونت من ()200
موظف يف مدينة ميلكا ( )Melkaيف ماليزيا ( ،)Malysiaوتو�صلت
نتائج الدرا�سة �إىل �أن �أهم ثالثة عوامل ترتبط بر�ضا العمالء جتاه
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية هي :ت�صميم املوقع الإلكرتوين
للخدمات امل�رصفية وحمتواه و�سهولة اال�ستخدام وال�رسعة ،بينما
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل عدم ارتباط عاملي جودة اخلدمات
و�رسية املعلومات وخ�صو�صيتها بر�ضا العمالء جتاه اخلدمات
امل�رصفية عرب الإنرتنت.
وهدفت درا�سة جيزو و �سنتياهو (Gezu and Sintayehu,
� )2017إىل تقييم تبني اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية بني البنوك
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التجارية يف �إثيوبيا من وجهة نظر العمالء ,واعتمدت الدرا�سة
املنهج الو�صفي واالرتباطي ،و�أجريت الدرا�سة على ( )11بنك ًا
جتاري ًا يف �إثيوبيا ،وا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع املعلومات ،وقد مت
توزيعها على عينة ع�شوائية تكونت من ( )450فرداً ,وبينت النتائج
�أن التكلفة والثقة واخل�صو�صية والأمان من العوامل املهمة يف تبني
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية بني البنوك التجارية يف �إثيوبيا.
كما �سعت درا�سة �أبي بكر وباو (Aboobucker and Bao,
� )2018إىل معرفة العوامل التي تعيق قبول اخلدمات امل�رصفية
عرب الإنرتنت (الأمان واخل�صو�صية ،والثقة ،واملخاطر املت�صورة،
و�سهولة ا�ستخدام املوقع) ,واعتمدت الدرا�سة املنهج الو�صفي
التحليلي ،وا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع املعلومات من عينة بلغت
( )186فرداً من العمالء الذين ي�ستخدمون اخلدمات امل�رصفية
عرب الإنرتنت يف �سريالنكا ,وك�شفت النتائج �أن عامل الثقة و�سهولة
ا�ستخدام املوقع يعيقان قبول اخلدمات امل�رصفية عرب الإنرتنت
بداللة �إح�صائية ،بينما الأمان واخل�صو�صية واملخاطر املت�صورة
لي�س لها �أثر يعيق ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية عرب الإنرتنت بداللة
�إح�صائية.
وهدفت درا�سة حمود و�آخرين (� )Hammoud, et al., 2018إىل
البحث يف العالقة بني �أبعاد جودة اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية
ور�ضا العمالء ,لتحديد البعد الذي ميكن �أن يكون له الت�أثري الأكرب
على ر�ضا العمالء ،واعتمدت الدرا�سة املنهج الو�صفي ،وا�ستخدمت
اال�ستبانة جلمع املعلومات ،وقد مت توزيعها على عينة ع�شوائية
تكونت من ( )258من عمالء البنوك يف القطاع امل�رصيف يف لبنان،
وتو�صلت النتائج �إىل �أن املوثوقية والكفاءة وال�سهولة يف اال�ستخدام
واال�ستجابة واالت�صال و�رسية املعلومات وخ�صو�صيتها لها الت�أثري
الكبري على ر�ضا العمالء ,وبينت �أن �أقوى بعد وله الت�أثري الأكرب على
ر�ضا العمالء هو املوثوقية
وهدفت درا�سة عبد العال (� )2019إىل التعرف على �أهم
العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام اخلدمات الإلكرتونية البنكية
(اخل�صو�صية والأمان ,و�سهولة اال�ستخدام ,والرتويج ،والثقة،
وتدريب املعتمدين) لدى عمالء البنك العربي ،ومدى ا�ستخدامهم
لها ،واعتمدت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،وا�ستخدمت
الدرا�سة اال�ستبانة جلمع املعلومات ،وتكونت عينة الدرا�سة ع�شوائي ًا
من ( )368فرداً من معتمدي البنك العربي يف فرع �أريحا ،وقد
�أظهرت النتائج �أن هناك ت�أثرياً قوي ًا للعوامل امل�ؤثرة يف الطلب
على اخلدمات الإلكرتونية التي يقدمها البنك العربي ملعتمديه
من حيث اخل�صو�صية والأمان� ،سهولة اال�ستخدام ،الرتويج ،الثقة،
وتدريب املعتمدين ،كما �أظهرت النتائج تنوع اخلدمات الإلكرتونية
التي ي�ستخدمها معتمدو البنك العربي �ســــــــواء النقدية منها وغري
النقدية ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني العوامل امل�ؤثرة يف الطلب على اخلدمات الإلكرتونية وبني مدى
ا�سـتخدامها تعزى ملتغري اجلن�س وكـانـت ل�صالح الذكور ,يف حني
�أظهرت النتـائج عـدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري
العمر ،وطبيعة املعتمد ،ومكان �سكنه ،وم�ستواه التعليمي .يف حني
�أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
مدى ا�ستخدام املعتمدين للخدمات الإلكرتونية التي يقدمها البنك
العربي تعزى ملتغري اجلن�س ،ومتغري العمر ،وطبيعـة املعتمد ،ومكان
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�سكنه ،وم�ستواه التعليمي.
وقد ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف تعزيز
الإطار النظري للدرا�سة وم�صطلحاتها ومفرداتها الأدبية ,واختيار
املنهجية املالئمة والإح�صائيات الالزمة ،وكذلك يف دعم فقرات �أداة
الدرا�سة (اال�ستبانة) وبنائها ,واختيار متغريات الدرا�سة امل�ستقلة
(حمددات ا�ستخدام العمالء للخدمات امل�رصفية الإلكرتونية)،
والتابعة (اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية) ،واملتغريات املعدلة
املتمثلة باملتغريات الدميوغرافية .بينما متيزت الدرا�سة احلالية
عن �سابقاتها ب�شموليتها للجوانب البحثية التي تناولتها واملتعلقة
مبو�ضوعها من حيث البحث يف درجة معرفة عمالء البنوك العاملة
يف فل�سطني للخدمات امل�رصفية الإلكرتونية ودرجة ا�ستخدامها
والعالقة بينهما ،والك�شف عن �أثر حمددات ا�ستخدام اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية على ا�ستخدامها لدى العمالء العازفني عنها،
و�إيجاد معادلة االنحدار حل�ساب درجة ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية املتوقعة ،كذلك الك�شف عن العالقة بني حمددات
ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية ودرجة ا�ستخدامها لدى
العمالء العازفني عنها ،و�إظهار دور �أبرز املتغريات املعدلة املتمثلة
باملتغريات الدميوغرافية (العمر ،وم�ستوى التعليم ،وم�ستوى الدخل)
يف حمددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى العازفني
عنها� ،إ�ضافة �إىل ما �سبق فقد متيزت الدرا�سة احلالية بقيمة مرتفعة
جداً ملعامل التف�سري التي بلغت ()0.89؛ �أي �أن املتغريات امل�ستقلة
(حمددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية) يف الدرا�سة
احلالية ف�رست ما ن�سبته ( )89%من التباين يف درجة ا�ستخدام
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى العمالء العازفني.

منهج الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة
مت اعتماد املنهج الو�صفي التحليلي؛ ملالءمته لأغرا�ض هذه
الدرا�سة ،وهو املنهج الذي يهتم بو�صف الظاهرة كما هي يف الواقع؛
�أي و�صف وحتليل درجة معرفة اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية
وا�ستخدامها لدى عمالء البنوك العاملة يف فل�سطني والك�شف عن
حمدداتها لدى العمالء العازفني عنها ،ودور عدد من املتغريات فيها.
جمتمع الدراسة وعينتها
تكون جمتمع الدرا�سة من عمالء البنوك العاملة يف فل�سطني،
وقد حاول الباحثون �أخذ موافقة عدد من �إداراتها الختيار عينات
ع�شوائية منها لتطبيق �أداة الدرا�سة عليها� ،إال �أنه تعذر ذلك؛ ب�سبب
ظروف جائحة كورونا من جهة ،وحتفظ تلك الإدارات من جهة
�أخرى ،فلج�أ الباحثون �إىل التطبيق الإلكرتوين لأداة الدرا�سة عن بعد
با�ستخدام العينة املتاحة بطريقة الكرة الثلجية املتدحرجة ،وذلك من
خالل �شبكة التوا�صل االجتماعي (في�سبوك) ال�شائع ا�ستخدامها لدى
غالبية �أفراد املجتمع الفل�سطيني ،فقد قام الباحثون باختيار عدد
من الأ�صدقاء امل�ضافني لديهم على ح�ساباتهم يف �شبكة التوا�صل
االجتماعي (في�سبوك) ،واملتواجدين يف مناطق جغرافية متنوعة يف
فل�سطني ،ولديهم ح�سابات بنكية ،ومرا�سلتهم عرب خدمة املحادثة
يف �شبكة التوا�صل االجتماعي (في�سبوك) ،وتو�ضيح هدف الدرا�سة
لهم ،وتزويدهم برابط �أداة الدرا�سة ( ا�ستبانة �إلكرتونية) ،والطلب

منهم بتعبئتها ،وكذلك الطلب منهم ب�إعادة توجيه املرا�سلة �إىل
عدد من �أ�صدقائهم امل�ضافني �إىل ح�ساباتهم يف (في�سبوك) بالآلية
ذاتها ،وهكذا تكونت عينة الدرا�سة من ( )159عمي ًال من خمتلف
البنوك العاملة يف فل�سطني ،وبعد جمع البيانات وترميزها وال�رشوع
بناء على الدرجة الكلية
يف حتليلها �إح�صائياً ،مت فرز �أفراد العينة ً
ال�ستخدامهم للخدمات امل�رصفية الإلكرتونية؛ من �أجل حتديد �أفراد
عينة الدرا�سة الذين ال ي�ستخدمون اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية،
�أو ي�ستخدمونها بدرجة “منخف�ضة جداً” ومبتو�سط ح�سابي �أقل من
( )1.75من الدرجة ()4.0؛ ليتم حتديدهم ك�أفراد للعينة الفرعية
يف الدرا�سة ،والتي متثل العازفني عن ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية ،وقد بلغ عدد �أفرادها ( )60فرداً.
أداة الدراسة
بعد االطالع على الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة
مبو�ضوع الدرا�سة ،قام الباحثون ببناء ا�ستبانة لقيا�س درجة
ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى عمالء البنوك العاملة
يف فل�سطني وحمدداتها ،وقد ا�شتملت على مقدمة وق�سمني:
الق�سم الأول :احتوى على املعلومات ال�شخ�صية العامة �أو
املتغريات الدميوغرافية لعينة الدرا�سة ،وهي:
 العمر ,وله ثالثة م�ستويات� :أقل من (� )30سنة ،ومن ()30
– �أقل من (� )45سنة ،و(� )45سنة ف�أكرث.
 امل�ؤهل العلمي ,وله ثالثة م�ستويات :دبلوم �أو �أقل،
وبكالوريو�س ،ودرا�سات عليا.
 م�ستوى الدخل ال�شهري ,وله م�ستويان� :أقل من ()2500
�شيكل ،و (� )2500شيكل ف�أكرث.
الق�سم الثاين :وقد احتوى على جمالني ،املجال الأول هو
درجة املعرفة باخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية ،واملجال الثاين
هو درجة ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية ،حيث ا�شتمل كل
جمال منهما على اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية الأربع (البطاقات
الإلكرتونية ،والإنرتنت البنكي ،والر�سائل الق�صرية ،والبنك الناطق).
وقد مت بناء هذا الق�سم على مقيا�س (ليكرت) باعتماد �سلم
رباعي الرتب للإجابة عن كل فقرة من فقراتها ،والرتب هي :كبرية
وعني لها الوزن الرقمي ( ،)4ومتو�سطة وعني لها الوزن الرقمي
( ،)3وقليلة وعني لها الوزن الرقمي ( ،)2ومعدومة وعني لها الوزن
وبناء على توزيع عدد الفئات
الرقمي ( .)1وبهدف تف�سري النتائج،
ً
( )3على الوزن الرقمي الأعلى ( )4حل�ساب طول الفرتة (=3\4
 ،)0.75مت اعتماد اجلدول ( )1الآتي للحكم على درجات التقديرات:
الجدول (:)1
توزيع المتوسطات إلى فئات ،وتقريب قيم متوسطات االستجابة إلى الوزن الرقمي
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محددات استخدام اخلدمات املصرفية اإللكترونية لدى العمالء العازفني عنها في البنوك العاملة في فلسطني

تقديرات معرفة/
ا�ستخدام اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية

الوزن
الرقمي

قيم املتو�سطات املقربة لها

معدومة

1

� – 1أقل من 1.75

موافق ب�شدة

5

5 - 4.2

موافق

4

� – 3.4أقل من 4.2

مرتفعة

حمايد

3

� – 2.6أقل من 3.4

متو�سطة

معار�ض

2

� – 1.8أقل من 2.6

منخف�ضة

معار�ض ب�شدة

1

� – 1أقل من 1.8

منخف�ضة
جداً

ارتباط الفقرات مبحاورها وبالدرجة الكلية لها قد تراوحت بني
)** (.665و)** ( .885ومب�ستوى داللة ( ،) .000وت�ؤكد هذه النتائج �أن
معامالت االرتباط بني فقرات اال�ستبانة وحماورها والدرجة الكلية
لها جاءت بدرجة مرتفعة بداللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (≤ a
 ،).01و�أن �أداة الدرا�سة لها �صدق ات�ساق داخلي مرتفع يفي ب�أغرا�ض
الدرا�سة.

الدرجة
منخف�ضة
جداً
مرتفعة
جداً

ثبات األداة
من اجل ا�ستخراج معامل الثبات للأداة ،مت ا�ستخدام معادلة
(كرونباخ �ألفا) من �أجل حتديد االت�ساق الداخلي لفقرات اال�ستبانة
وحماورها اخلم�سة بعد تطبيقها ،واجلدول ( )2الآتي يبني نتائجها.
الجدول (:)2

الق�سم الثالث :وقد احتوى على ( )32فقرة متثل حمددات
ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى عمالء البنوك ،موزعة
يف خم�سة حماور هي( :املعرفة التكنولوجية واملهارة التقنية،
وت�صميم اخلدمة و�صعوبة اال�ستخدام ،والأمان واخل�صو�صية،
وم�ستوى الثقة ،وتوافر املعلومات) ،حيث ا�شتمل املحور الأول
(املعرفة التكنولوجية واملهارة التقنية) على ( )5فقرات ،واملحور
الثاين (ت�صميم اخلدمة و�صعوبة اال�ستخدام) على ( )8فقرات،
واملحور الثالث (الأمان واخل�صو�صية) على ( )7فقرات  ،واملحور
الرابع (م�ستوى الثقة) على ( )8فقرات ،فيما بلغ عدد فقرات املحور
اخلام�س (توافر املعلومات) على ( )4فقرات ،ومن ثم قام الباحثون
بت�صميم اال�ستبانة �إلكرتوني ًا با�ستخدام تطبيقات جوجل التعليمية
(.)Google Documents/Forms
وقد مت بناء هذا الق�سم على مقيا�س (ليكرت) باعتماد �سلم
خما�سي الرتب للإجابة عن كل فقرة من فقراتها ،والرتب هي:
موافق ب�شدة وعني لها الوزن الرقمي ( ،)5وموافق وعني لها الوزن
الرقمي ( ،)4وحمايد وعني لها الوزن الرقمي ( ،)3ومعار�ض وعني
لها الوزن الرقمي ( ،)2ومعار�ض ب�شدة وعني لها الوزن الرقمي (.)1
وبناء على توزيع عدد الفئات ( )4على الوزن
وبهدف تف�سري النتائج،
ً
الرقمي الأعلى ( )5حل�ساب طول الفرتة ( ،)0.8 =5\4مت اعتماد
اجلدول ( )1ال�سابق للحكم على درجات التقديرات:
صدق األداة
بعد �إطالع الدكتور م�رشف الدرا�سة على �أداة الدرا�سة
(اال�ستبانة الإلكرتونية) قام الباحثون ب�إجراءات التعديالت الأولية
وفق ًا لر�أيه ،ثم عر�ضها على �أربعة حمكمني من الأكادمييني �أ�صحاب
اخلربة يف العلوم الإدارية بالعموم و�أنظمة املعلومات الإدارية
باخل�صو�ص ،بهدف االطمئنان من �صالحيتها لقيا�س ما و�ضعت
من �أجله ،وقد قام الباحثون بالأخذ مبالحظاتهم حولها ،و�إجراء
عدد من التعديالت يف �ضوء تلك املالحظات.
كما مت التحقق من �صدق االت�ساق الداخلي بني فقرات
اال�ستبانة وحماورها والدرجة الكلية لها بعد تطبيقها ،وذلك من
خالل ح�ساب معامل االرتباط بينها با�ستخدام م�صفوفة بري�سون
( ،)Pearson Correlation Matrixوقد بينت النتائج �أن معامالت
97

نتائج معادلة كرونباخ ألفا لحساب معامالت الثبات ألداة الدراسة ومحاورها

املحور (املحددات)

معامل الثبات

املعرفة التكنولوجية واملهارة التقنية

0.90

ت�صميم اخلدمة و�صعوبة اال�ستخدام

0.93

الأمان واخل�صو�صية

0.94

م�ستوى الثقة

0.90

توافر املعلومات

0.92

اال�ستبانة ككل

0.96

يبني اجلدول (� )2أن معامالت ثبات �أداة الدرا�سة وحماورها
اخلم�سة تتمتع بقيم مرتفعة جداً ،وتدل على ثبات مرتفع يفي
ب�أغرا�ض الدرا�سة.
متغريات الدراسة
املتغري امل�ستقل :حمددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية (املعرفة التكنولوجية واملهارة التقنية ،وت�صميم
اخلدمة و�صعوبة اال�ستخدام ،والأمان واخل�صو�صية ،وم�ستوى الثقة،
وتوافر املعلومات).
املتغري التابع :ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية
(البطاقات الإلكرتونية ،والإنرتنت البنكي ،والر�سائل الق�صرية،
والبنك الناطق).
املتغري املعدل :املتغريات الدميوغرافية (العمر ,وامل�ؤهل
العلمي ,وم�ستوى الدخل ال�شهري).
إجراءات الدراسة
لقد مت �إجراء هذه الدرا�سة وفق اخلطوات الآتية:
 مراجعة الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة
مبو�ضوع الدرا�سة احلالية.
 تطوير �أداة الدرا�سة (ا�ستبانة) ب�صورتها النهائية
واالطمئنان من �صدقها وثباتها.
 ت�صميم اال�ستبانة �إلكرتوني ًا با�ستخدام تطبيقات جوجل
التعليمية ()Google Documents/Forms

مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية  -اجمللد ( - )6العدد ( - )16كانون األول 2021م

 ،)T Testواختبار حتليل التباين الأحادي (،)One way Anova
واختبار ( )LSDللمقارنات البعدية ،واحت�ساب معامل االلتواء
( ،)Skewnessواختبار االنحدار املتعدد (.)Multiple Regression

 تطبيق �أداة الدرا�سة (اال�ستبانة الإلكرتونية) على عينة
متاحة بطريقة الكرة الثلجية املتدحرجة من خالل �شبكات التوا�صل
االجتماعي (في�سبوك).
 جمع الردود وترميز البيانات و�إدخالها �إىل احلا�سوب
ومعاجلتها �إح�صائيا با�ستخدام الرزمة الإح�صائية للعلوم
االجتماعية  ،SPSSو�صو ًال لنتائج الدرا�سة ومناق�شتها ،واخلروج
بالتو�صيات يف �ضوئها.

نتائج الدراسة ومناقشتها
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ،والذي ن�صه :ما درجة
معرفة اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى عمالء البنوك العاملة
يف فل�سطني ودرجة ا�ستخدامهم لها والعالقة بينهما؟

املعاجلات اإلحصائية
مت ا�ستخدام الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ()SPSS
حل�ساب املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،والن�سب
املئوية ،ومعامل االرتباط با�ستخدام م�صفوفة بري�سون (Pearson
 ،)Correlation Matrixxومعادلة “كرونباخ �ألفا” (�Cronbach›s Al
 ،)phaواختبار (ت) للعينات امل�ستقلة (Independent-Samples

من �أجل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخراج التكرارات
واملتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية ال�ستجابة عينة الدرا�سة عن
الق�سم الثاين من �أداة الدرا�سة (اال�ستبانة) واملتعلق بدرجة املعرفة
واال�ستخدام للخدمات الإلكرتونية امل�رصفية لدى عمالء البنوك
العاملة يف فل�سطني ،واجلدول ( )3الآتي يبني نتائجها:

الجدول (:)3
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لدرجة معرفة الخدمات المصرفة اإللكترونية ودرجة استخدامها لدى عمالء البنوك العاملة في فلسطين

معرفة اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى عمالء البنوك العاملة يف فل�سطني
اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية

قليلة ()2

معدومة ()1

مرتفعة ()4

متو�سطة ()3

الن�سبة
املئوية

العدد

الن�سبة
املئوية

العدد

العدد

87

54.7

بطاقات االئتمان

13

8.2

47

29.6

42.8

8

الإنرتنت البنكي

26

16.4

57

35.8

68

32

20.1

الر�سائل الن�صية

10

6.3

40

25.2

77

48.4

3

1.9

البنك الناطق

75

47.2

56

35.2

25

15.7

الدرجة الكلية لال�ستخدام

العدد
الكلي

املتو�سط

الن�سبة
املئوية

الدرجة

2.62

65.4

متو�سطة

59.1

منخف�ضة
متو�سطة

الن�سبة
املئوية

الن�سبة
املئوية

العدد

159

12

7.5

2.36

5.0

159

70.6

159

2.82

منخف�ضة جداً

159

1.72

43.1

منخف�ضة

2.38

59.5

الدرجة الكلية ملعرفة اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى عمالء البنوك العاملة يف فل�سطني
ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى عمالء البنوك العاملة يف فل�سطني
بطاقات االئتمان

24

15.1

36

22.6

88

55.4

11

6.9

159

2.54

63.5

متو�سطة

الإنرتنت البنكي

49

30.8

60

37.7

48

30.2

2

1.3

159

2.02

50.5

منخف�ضة

الر�سائل الن�صية

34

21.4

65

40.9

50

31.4

10

6.3

159

2.23

55.6

منخف�ضة

البنك الناطق

105

66.0

34

21.4

19

11.9

1

0.6

159

1.47

36.8

منخف�ضة جداً

2.06

51.5

منخف�ضة

الدرجة الكلية ال�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى عمالء البنوك العاملة يف فل�سطني

يالحظ من خالل اجلدول (� )3أن الدرجة الكلية ملعرفة
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية وا�ستخدامها لدى عمالء البنوك
العاملة يف فل�سطني هي “منخف�ضة” ،وبن�سبة مئوية ()59.5
لدرجة املعرفة ،و( )51.5لدرجة اال�ستخدام .وتت�شابه هذه النتيجة
مع ما بينته درا�سة الع�ضايلة و�آخرين ( ،)2016ودرا�سة (Ling et
 ،)al., 2016وكذلك درا�سة (بن �صالح.)2021 ،كما يتبني من خالل
النتائج يف اجلدول (� )3أن الدرجة الكلية ملعرفة اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية والدرجة الكلية ال�ستخدامها لدى عمالء البنوك العاملة
يف فل�سطني يف عينة الدرا�سة متقاربة �إىل حد بعيد مع �أف�ضلية قليلة
للمعرفة ،حيث جاءتا بدرجة “منخف�ضة” وبن�سبة مئوية (59.5

 )%للدرجة الكلية للمعرفة ،و ( )% 53.5للدرجة الكلية لال�ستخدام.
ويعزو الباحثون هذه النتيجة املنخف�ضة �إىل �سببني :الأول �أن
هناك بع�ض اخلدمات خا�صة (البنك الناطق) و(الإنرتنت البنكي)
غري متداول لدى معظم عمالء البنوك العاملة يف فل�سطني ،وال�سبب
الثاين هو وجود ن�سبة من عمالء البنوك العاملة يف فل�سطني عازفون
عن ا�ستخدام تلك اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية بالعموم لأ�سباب
وحمددات �سيتم تناولها الحق ًا يف هذه الدرا�سة.
ويالحظ �أن درجة معرفة اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية
تراوحت بني “املنخف�ضة جداً” و”املتو�سطة” ،وجاءت �أعالها
خلدمة (الر�سائل الن�صية) بدرجة “متو�سطة” وبن�سبة مئوية (70.6
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محددات استخدام اخلدمات املصرفية اإللكترونية لدى العمالء العازفني عنها في البنوك العاملة في فلسطني

 ،)%ويعزو الباحثون هذه النتيجة �أن تقنية الر�سائل الن�صية هي
�شائعة املعرفة واال�ستخدام لي�س فقط كخدمة �إلكرتونية م�رصفية،
مما جعل معرفة عمالء البنوك العاملة يف فل�سطني لهذه اخلدمة
امل�رصفية بدرجة متقدمة ن�سبي ًا لباقي اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية .بينما جاءت �أدنى اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية
من حيث املعرفة خلدمة (البنك الناطق) بدرجة “منخف�ضة جداً”
وبن�سبة مئوية ( ،)% 43.1ويعزو الباحثون هذه النتيجة �إىل حداثة
هذه التقنية اخلا�صة بهذه اخلدمة بالن�سبة ملعظم �أفراد املجتمع
الفل�سطيني بالعموم.
كما يالحظ �أن درجة ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية
تراوحت بني “املنخف�ضة جداً” و”املتو�سطة” �أي�ضاً ،وجاءت �أعالها
خلدمة (بطاقات االئتمان) بدرجة “متو�سطة” وبن�سبة مئوية
( ،)% 63.5ويعزو الباحثون هذه النتيجة �إىل امليزات التي توفرها
هذه اخلدمة للعمالء ،خا�صة ال�رسعة والراحة وال�سهولة لتوفري الوقت
واجلهد ،مما جعل معظم عمالء البنوك العاملة يف فل�سطني يتداولون
هذه اخلدمة امل�رصفية بدرجة متقدمة ن�سبي ًا لباقي اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية .بينما جاءت �أدنى اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية من حيث اال�ستخدام خلدمة (البنك الناطق) بدرجة
“منخف�ضة جداً” وبن�سبة مئوية ( ،)% 36.8ويعزو الباحثون هذه
النتيجة �إىل التدين الكبري يف معرفة هذه اخلدمة بالن�سبة لغالبية
عمالء البنوك العاملة يف فل�سطني كما بينها اجلدول نف�سه.
ومن �أجل اختبار العالقة بني الدرجة الكلية ملعرفة اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية لدى عمالء البنوك العاملة يف فل�سطني
والدرجة الكلية ال�ستخدامهم لها مت ا�ستخدام م�صفوفة بري�سون
( )Pearson Correlation Matrixلداللة العالقة بني املتغريات،
والنتائج يف اجلدول ( )4الآتي يبني نتيجتها:
الجدول ()4

ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية
لدى عمالء البنوك العاملة يف فل�سطني

الجدول (:)5
توزيع عينة الدراسة الفرعية (عمالء البنوك العاملة في فلسطين العازفون عن استخدام
الخدمات المصرفية اإللكترونية) حسب متغيرات الدراسة

املتغري

العمر

امل�ؤهل
العلمي
م�ستوى
الدخل
ال�شهري

الت�صنيف

التكرار

الن�سبة
املئوية %

�أقل من � 30سنة

37

61.7

من � –30أقل من � 45سنة

13

21.7

� 45سنة ف�أكرث

10

16.6

دبلوم �أو �أقل

8

13.3

بكالوريو�س

43

71.7

درا�سات عليا

9

15.0

�أقل من � 2500شيكل

36

60.0

� 2500شيكل ف�أكرث

24

40.0

60

% 100

املجموع

مصفوفة بيرسون ( )Pearson Correlation Matrixلداللة العالقة بين معرفة
الخدمات المصرفية اإللكترونية لدى عمالء البنوك العاملة في فلسطين واستخدامهم لها

املجال

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ،والذي ن�صه :ما حمددات
ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى العمالء العازفني
عنها يف البنوك العاملة يف فل�سطني؟
قبل ال�رشوع يف الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،قام الباحثون
بناء على الدرجة الكلية
بت�صنيف عينة الدرا�سة ،وفرز �أفرادها ً
ال�ستخدامهم للخدمات الإلكرتونية امل�رصفية؛ بحيث مت حتديد �أفراد
عينة الدرا�سة الذين ي�ستخدمون اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية
بدرجة «منخف�ضة جداً» ومبتو�سط ح�سابي �أقل من ( )1.75ب�أنهم
العينة الفرعية للدرا�سة التي متثل العازفني عن ا�ستخدام اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية ،وقد بلغ عدد �أفرادها ( )60فرداً ،واجلدول
( )5الآتي يبني خ�صائ�صها ح�سب متغرياتها:

معرفة اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية
لدى عمالء البنوك العاملة يف فل�سطني
معامل االرتباط

**.577

م�ستوى الداللة

.000

وبعد حتديد العينة الفرعية للدرا�سة واملتعلقة بعمالء البنوك
العاملة يف فل�سطني العازفني عن ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية ،وللإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين ،مت فح�ص الفر�ضية
الرئي�سة الأوىل للدرا�سة التي انبثقت عنه ،وكانت النتائج كالآتي:
النتائج املتعلقة بالفر�ضية الرئي�سة الأوىل ،والتي ن�صها:
ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≤ .05
ملحددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية (املهارة التقنية
واملعرفة التكنولوجية ,ت�صميم اخلدمة و�صعوبة اال�ستخدام ,الأمان
واخل�صو�صية ،م�ستوى الثقة ,توافر املعلومات) على ا�ستخدام
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى العمالء العازفني عنها يف
البنوك العاملة يف فل�سطني.

** دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α≤0.01

يت�ضح من اجلدول ( )4وجود عالقة طردية (موجبة) وذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≤ .01؛ مبعنى �أنه كلما
زادت معرفة اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى عمالء البنوك
العاملة يف فل�سطني زاد ا�ستخدامهم لها ،والعك�س �صحيح .وقد
�أظهرت نتائج درا�سة �صيام و�أبي النادي (� )2014أن �إتقان اخلدمة
وقبل البدء يف فح�ص هذه الفر�ضية با�ستخدام حتليل االنحدار
امل�رصفية الإلكرتونية وزيادة الوعي بالعمل امل�رصيف الإلكرتوين
املتعدد وفر�ضيات الدرا�سة الأخرى ،مت الت�أكد من اتباع البيانات
يزيد من �إقبال العمالء على تلك اخلدمات ،لذا يرى الباحثون �أنه
اخلا�صة بالعمالء العازفني عن ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
من ال�رضوري تكثيف جهود البنوك العاملة يف فل�سطني لتوعية
الإلكرتونية للتوزيع الطبيعي باحت�ساب معامل االلتواء(  (�Skew
عمالئها حول تلك اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية وزيادة معرفتهم
 )nessومراعاة �أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي �إذا كانت قيمة
بها ومبزاياها وطرق ا�ستخدامها من خالل ن�رشات التوعية الورقية
معامل االلتواء تقل عن ( )1كما يبني اجلدول ( )6الآتي:
والإلكرتونية� ،سعي ًا لزيادة ا�ستخدام العمالء لها.
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الجدول (:)6

املحددات (املتغري
امل�ستقل)

B

اخلط أ�
املعياري

Beta

قيمة  tم�ستوى
املح�سوبة الداللة

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

الدرجة

االنحراف
املعياري

معامل
االلتواء

الأمان واخل�صو�صية

.331-

.046

.676-

7.244-

.000

م�ستوى الثقة

.122-

.043

.273-

2.856-

.006

2.99

59.8

متو�سطة

.89

.233

توافر املعلومات

.024

.015

.085

1.527

.133

3.23

64.6

متو�سطة

.87

.187

الأمان واخل�صو�صية

3.73

74.6

مرتفعة

.54

.630

م�ستوى الثقة

3.78

75.6

مرتفعة

.60

.326

توافر املعلومات

3.23

64.6

متو�سطة

.96

.179

الدرجة الكلية
للمحددات

3.39

67.8

متو�سطة

.52

-.218

نتائج اختبار معامل االلتواء لبيانات محاور الدراسة (المحددات) والمتوسطات الحسابية
والنسب المئوي واالنحرافات المعيارية لها

املحددات
املهارة التقنية
واملعرفة التكنولوجية
ت�صميم اخلدمة
و�صعوبة اال�ستخدام

يت�ضح من خالل النتائج يف اجلدول (� )6أن معامل االلتواء
جلميع املحاور (املحددات) وكذلك الدرجة الكلية لها هي �أقل من
وبناء عليه
( ،)1وهذا ي�ؤكد �أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي،
ً
ن�ستطيع اختبار الفر�ضية الرئي�سة الأوىل با�ستخدام حتليل االنحدار
املتعدد ،واجلداول ( )7و( )8و( )9الآتية تبني نتائجه:
الجدول (:)7
نتائج تحليل االنحدار المتعدد لحساب معامل تفسير نموذج الدراسة ومعامل االرتباط بين
المتغير التابع والمتغيرات المستقلة في الدراسة

معامل االرتباط  
R

معامل التف�سري
(مربع معامل
االرتباط)  R2

مربع معامل
االرتباط املعدل

اخلط�أ املعياري

.94

.89

.88

.093

تبني النتائج يف اجلدول ( )7ال�سابق �أن معامل االرتباط بني
املتغري التابع (درجة ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية)
واملتغريات امل�ستقلة (حمددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية اخلم�سة) مرتفع جداً وبقيمة بلغت ( ،)0.94كذلك تبني
النتائج �أن قيمة معامل التف�سري �أي�ض ًا مرتفعة جداً بلغت ()0.89؛
�أي �أن املتغريات امل�ستقلة (حمددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية) تف�رس ما ن�سبته ( )% 89من التباين يف درجة
ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى العمالء العازفني
عنها يف البنوك العاملة يف فل�سطني.
الجدول (:)8
نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر محددات استخدام الخدمات المصرفية اإللكترونية على
استخدامها لدى العمالء العازفين عنها في البنوك العاملة في فلسطين

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α≤ .05

يت�ضح من خالل البيانات الواردة يف اجلدول ( )8ال�سابق �أنه
يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05ملحدد
(الأمان واخل�صو�صية) وكذلك حمدد (م�ستوى الثقة) على ا�ستخدام
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى العمالء العازفني عنها يف
البنوك العاملة يف فل�سطني؛ حيث م�ستوى الداللة املح�سوب لكليهما
�أ�صغر من (.) .05
ومن خالل بيانات اجلدول ( )8ميكننا كتابة معادلة االنحدار
حل�ساب درجة ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية املتوقعة
وهي كالآتي:
Y = B0 + B1*X1 + B2*X2 + B3*X3 + B4*X4 + B5*X5

حيث:
 : Yاملتغري التابع (درجة ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية)
 : B0ثابت االنحدار
 :X1,X2,X3,X4,X5املتغريات امل�ستقلة (حمددات ا�ستخدام
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية اخلم�سة)
وبتعوي�ض القيم من اجلدول يف املعادلة نح�صل على معادلة
االنحدار الآتية:
 Y = 3.237 - 0.021*X1 - 0.006*X2 - 0.331*X30.122*X4 + 0.024*X5

درجة ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية (املتوقعة) =
( * .021 – 3.237حمدد املهارة التقنية واملعرفة التكنولوجية)
– ( * .006حمدد ت�صميم اخلدمة و�صعوبة اال�ستخدام) – (.331
* حمدد الأمان واخل�صو�صية) – ( * .122حمدد م�ستوى الثقة) +
( * .024حمدد توافر املعلومات)
كذلك وللك�شف عن العالقة بني حمددات ا�ستخدام اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية ودرجة ا�ستخدامها لدى العمالء العازفني
عنها يف البنوك العاملة يف فل�سطني �إن كانت ذات داللة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى الداللة( ( )a ≤ .01مت ا�ستخدام م�صفوفة بري�سون (�Pear
 ،)son Correlation Matrixواجلدول ( )9الآتي يبني نتيجتها:
الجدول (:)9

قيمة  tم�ستوى
املح�سوبة الداللة

مصفوفة بيرسون ( )Pearson Correlation Matrixلداللة العالقة بين محددات
استخدام الخدمات المصرفية اإللكترونية ودرجة استخدامها لدى العمالء العازفين عنها

.000

درجة ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية

املحددات (املتغري
امل�ستقل)

B

اخلط�أ
املعياري

Beta

ثابت االنحدار

3.237

.100

-

32.526

.021-

.018

.072-

1.207-

.233

.006-

.020

.020-

.307-

.760

املهارة التقنية
واملعرفة التكنولوجية
ت�صميم اخلدمة
و�صعوبة اال�ستخدام

حمددات ا�ستخدام اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية
املهارة التقنية واملعرفة
التكنولوجية
ت�صميم اخلدمة و�صعوبة
اال�ستخدام

100

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

-.145

.268

-.167

.203

محددات استخدام اخلدمات املصرفية اإللكترونية لدى العمالء العازفني عنها في البنوك العاملة في فلسطني

درجة ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية

حمددات ا�ستخدام اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

الأمان واخل�صو�صية

**-.927

**.000

م�ستوى الثقة

**-.873

**.000

توافر املعلومات

.124

.345

** دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()a ≤ .01

يت�ضح من النتائج يف اجلدول ( )9ال�سـابق عدم وجود
عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )a ≤ .01بني
حمددات“ :املهارة التقنية واملعرفة التكنولوجية” ،و”ت�صميم
اخلدمة و�صعوبة اال�ستخدام” ،و”توافر املعلومات” ،مع درجة
ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى العمالء العازفني عن
ا�ستخدامها يف البنوك العاملة يف فل�سطني؛ حيث م�ستوى الداللة
املح�سوبة لها على التوايل (� )0.345 ،0.203 ،0.268أكرب من
م�ستوى الداللة (.) .01
بينما ت�ؤكد النتائج يف اجلدول (� )9أن هناك عالقة �سالبة
(عك�سية) قوية جداً ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (a
 )≤ .01بني حمددي“ :الأمان واال�ستخدام” ،و”م�ستوى الثقة”،
مع درجة ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى العمالء
العازفني عن ا�ستخدامها يف البنوك العاملة يف فل�سطني؛ حيث
م�ستوى الداللة املح�سوبة لها (� ) .00أ�صغر من م�ستوى الداللة (.01
).
وتتوافق هذه النتائج التي بينها اجلدول ( )8واجلدول ( )9مع
النتائج املبينة يف اجلدول ( )6الأ�سبق ،والذي بني �أن �أعلى حمددات
ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية وجاء بدرجة “مرتفعة”
هما �أي�ض ًا حمدد (الأمان واخل�صو�صية) ،وحمدد (م�ستوى الثقة).
ويعزو الباحثون هذه النتيجة �إىل تخوفات العمالء العازفني
عن ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية منها ،ومعتقداتهم
التي يف معظمها خاطئة� ،إ�ضافة �إىل بع�ض امل�شكالت التي ميكن �أن
تعرت�ضهم عند ا�ستخدام تلك اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية ،ومن
تلك التخوفات واملعتقدات املتعلقة مبحدد (الأمان واخل�صو�صية):
اعتقادهم ب�أنه ال يوجد قوانني رادعة لعمليات االحتيال يف
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية ،و�أن النظام امل�رصيف الإلكرتوين
ال يعمل ب�شكل جيد طوال الوقت �أو يكون بطيئاً ،و�أن �إ�صالح
�أخطاء املدفوعات التي قد حتدث يف تطبيقات اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية يحتاج �إىل الكثري من الوقت ،و َت َز ْعزع ثقتهم مبعاجلتها
متاحا
ب�شكل �آمن ودقيق ,و�أن النظام امل�رصيف الإلكرتوين ال يكون
ً
طوال الوقت ،و�أن تكلفة اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية �أكرث من
اخلدمات التقليدية.
�أما بالن�سبة لتخوفاتهم ومعتقداتهم املتعلقة مبحدد (م�ستوى
الثقة) :خوفهم من �إجراء عمليات مالية خاطئة ،وقلقهم من �ضياع
البطاقة �أو كلمة املرور اخلا�صة بها ،وخوفهم من تعر�ض احل�سابات
البنكية لعمليات االحتيال وال�رسقة ،واعتقادهم ب�أن نظام اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية غري �آمن ميكن اخرتاقه من قبل قرا�صنة
التكنولوجيا ،واعتقادهم ب�أن اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية ال
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تتمتع بخ�صو�صية مرتفعة ملعلومات العميل وميكن ل�شخ�ص �آخر
الت�سلل لها واالطالع عليها ،وتدين ثقتهم بدقة العمليات املالية
وم�صداقية اخلدمات التي توفرها� ،إ�ضافة �إىل تخوفهم من التغيري
عن ما اعتادوا عليه من املعامالت التقليدية البنكية وجه ًا لوجه.
وتت�شابه هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة عبد العال ()2019
من حيث وجود �أثر ملحددي (الأمان واخل�صو�صية) و(م�ستوى الثقة)
على ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية ،بينما تختلف عنها
من حيث حمدد (�سهولة اال�ستخدام) والتي بينت الدرا�سة احلالية
عدم وجود �أثر له ذي داللة �إح�صائية ،فيما بينت درا�سة عبد العال
( )2019وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية له على ا�ستخدام اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية.
كما تت�شابه نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة الع�ضايلة
و�آخرين ( )2016من حيث حمدد (ت�صميم اخلدمة) الذي �أظهرت
الدرا�سة احلالية وكذلك درا�سة الع�ضايلة و�آخرين ( )2016عدم
وجود �أثر له ذي داللة �إح�صائية على ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية .فيما تختلف نتائج الدرا�سة احلالية عن درا�سة
الع�ضايلة و�آخرين ( )2016من حيث حمددات (م�ستوى الثقة)
و(م�ستوى املهارة التقنية) و(الفائدة املدركة) و(توافر املعلومات)،
فقد �أظهرت الدرا�سة احلالية وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية ملحدد
(م�ستوى الثقة) على ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية ،بينما
�أظهرت درا�سة الع�ضايلة و�آخرين (� )2016أنه ال �أثر لهذا املحدد
على اال�ستخدام ،كذلك �أظهرت نتائج الدرا�سة احلالية عدم وجود �أثر
ذي داللة �إح�صائية ملحددات (م�ستوى املهارة التقنية) و(الفائدة
املدركة) و(توافر املعلومات) على ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية ،بينما �أظهرت درا�سة الع�ضايلة و�آخرين ( )2016وجود
�أثر لهذه املحددات على اال�ستخدام.
كذلك تختلف نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة
خروي�ش ( )Khrewesh, 2011من حيث حمددي (�سهولة اال�ستخدام)
و(التكنولوجيا “املهارة التقنية واملعرفة التكنولوجية) التي �أظهرت
الدرا�سة احلالية عدم وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية لها على ا�ستخدام
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية ،بينما �أظهرت درا�سة خروي�ش
(� )Khrewesh, 2011أن هذه هي �أهم العوامل امل�ؤثرة يف تبني
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية يف فل�سطني .و�إذا ربطنا بني حمددي
(الأمان واخل�صو�صية) و(م�ستوى الثقة) يف الدرا�سة احلالية ،وعامل
(املخاطر املت�صورة) يف درا�سة خروي�ش ()Khrewesh, 2011
ف�إن النتائج املتعلقة بهذين املحددين تختلف �أي�ض ًا بني الدرا�سة
احلالية ودرا�سة خروي�ش ( ،)Khrewesh, 2011فقد �أظهرت الدرا�سة
احلالية وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية لهذين املحددين على ا�ستخدام
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية ،بينما �أظهرت نتائج درا�سة خروي�ش
( )Khrewesh, 2011عوامل املخاطر املت�صورة لها درجة �أقل من
باقي العوامل على تبني اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية.
كما تت�شابه نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة حمود
و�آخرين ( )Hammoud et al., 2018ودرا�سة جيزو و�سنتياهو (Gezu
 )and Sintayehu, 2017من حيث حمددات (املوثوقية “م�ستوى
الثقة”) و(�رسية املعلومات وخ�صو�صيتها “الأمان واخل�صو�صية”)؛
حيث تو�صلت نتائج درا�سة حمود و�آخرين (Hammoud et al.,
� )2018إىل �أن املوثوقية و�رسية املعلومات وخ�صو�صيتها لها الت�أثري
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لينج و�آخرين ( )Ling, et al., 2016التي تو�صلت نتائجها �إىل عدم
ارتباط عامل �رسية املعلومات وخ�صو�صيتها بر�ضا العمالء جتاه
اخلدمات امل�رصفية عرب الإنرتنت ،بينما �أظهرت نتائج الدرا�سة
احلالية وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية لها على ا�ستخدام اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية.

الكبري على ر�ضا العمالء ،والتي �أظهرت نتائج الدرا�سة احلالية �أن
لهذين املحددين �أثراً ذا داللة �إح�صائية على ا�ستخدام اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية لدى عمالء البنوك يف القطاع امل�رصيف
يف لبنان  ،وكذلك تو�صلت نتائج درا�سة جيزو و�سنتياهو (Gezu
� )and Sintayehu, 2017إىل �أن الثقة واخل�صو�صية والأمان من
العوامل املهمة يف تبني اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية بني البنوك
التجارية يف �إثيوبيا .بينما تختلف نتائج الدرا�سة احلالية عن نتائج
درا�سة حمود و�آخرين ( )Hammoud et al., 2018من حيث حمددي
(الكفاءة “املهارة التقنية واملعرفة التكنولوجية”) و(ال�سهولة يف
اال�ستخدام) والتي �أظهرت نتائج درا�سة حمود و�آخرين (Hammoud
� )et al., 2018أن لها الت�أثري الكبري على ر�ضا العمالء ,بينما �أظهرت
نتائج الدرا�سة احلالية عدم وجود �أثر لهما ذي داللة �إح�صائية على
ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية.

وتت�شابه نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة �أحمد
وبان�سال ( )Ahmad and Bansal, 2013من حيث حمددي (الأمان
واخل�صو�صية) و(م�ستوى الثقة) ،بينما تختلف عنها من حمدد
(ت�صميم اخلدمة و�صعوبة اال�ستخدام)؛ حيث تو�صلت نتائج درا�سة
�أحمد و بان�سال (� )Ahmad and Bansal, 2013إىل �أن االختالف
يف موقف العمالء يف دلهي من ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية تعتمد على كافة العوامل من �سهولة اال�ستخدام والفائدة
من اخلدمات امل�رصفية عرب الإنرتنت ,والأمن واخل�صو�صية,
واملخاطر املتوقعة.

كما تختلف نتائج الدرا�سة احلالية عن نتائج درا�سة لينج
و�آخرين ( )Ling et al., 2016التي تو�صلت نتائجها �إىل �أن �أهم
عوامل ترتبط بر�ضا العمالء يف ماليزيا جتاه اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية هي :ت�صميم املوقع الإلكرتوين للخدمات امل�رصفية
و�سهولة اال�ستخدام ،بينما �أظهرت نتائج الدرا�سة احلالية عدم
وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية لها على ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية .كذلك وتختلف نتائج الدرا�سة احلالية عن نتائج درا�سة

وقد قام الباحثون ب�إن�شاء اجلدول ( )10الآتي؛ من �أجل
تلخي�ص عنا�رص الت�شابه واالختالف بني نتائج الدرا�سة احلالية
ونتائج الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مبحددات ا�ستخدام اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية من حيث الت�أثري �أو عدمه بداللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة (:)α≤ .05

الجدول (:)10
عناصر التشابه واالختالف بين نتائج الدراسة الحالية ونتائج الدراسات السابقة المتعلقة بمحددات استخدام الخدمات المصرفية اإللكترونية من حيث التأثير أو عدمه.

حمددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية
الدرا�سات ال�سابقة

املهارة التقنية
واملعرفة التكنولوجية

ت�صميم اخلدمة
و�صعوبة اال�ستخدام

توافر
م�ستوى
الأمان
واخل�صو�صية الثقة املعلومات

درا�سة خروي�ش ()Khrewesh, 2011

x

x

x

x

-

درا�سة �أحمد و بان�سال ()Ahmad and Bansal, 2013

-

x

√

√

-

درا�سة الع�ضايلة و�آخرين ()2016

x

√

-

x

x

درا�سة لينج و�آخرين ()Ling et al., 2016

-

x

x

-

-

درا�سة جيزو و �سنتياهو ()Gezu and Sintayehu, 2017

-

-

√

√

-

درا�سة حمود و�آخرين ()Hammoud et al., 2018

x

x

√

√

-

درا�سة ابو بكر وباو ()Aboobucker and Bao, 2018

-

x

x

√

-

درا�سة عبد العال ()2019

-

x

√

√

-

الرموز )ü( :يعني التشابه )û( ،يعني االختالف :)-( ،يعني عدم وجود المحدد ضمن الدراسة السابقة

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث ،والذي ن�صه :هل تختلف
حمددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى العمالء
العازفني عنها يف البنوك العاملة يف فل�سطني باختالف متغريي:
العمر ،وامل�ؤهل العلمي ،وم�ستوى الدخل ال�شهري؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت فح�ص الفر�ضيات الثالث التي
انبثقت عنه وكانت النتائج كالآتي:

النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأوىل ،والتي ن�صها :ال يوجد
فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05بني حمددات
ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى العمالء العازفني
عنها يف البنوك العاملة يف فل�سطني تعزى ملتغري العمر.
من �أجل فح�ص هذه الفر�ضية ،مت ا�ستخدم اختبار حتليل
التباين الأحادي ،واجلدول ( )11الآتي يبني نتائجها:
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أ .عهد مجدي حناوي
أ .لني نافذ عنيني
أ .نسيبه محمود طعمه
د .مجدي "محمد رشيد" حناوي

محددات استخدام اخلدمات املصرفية اإللكترونية لدى العمالء العازفني عنها في البنوك العاملة في فلسطني

الجدول (:)11
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في محددات استخدام الخدمات المصرفية اإللكترونية لدى العمالء العازفين عنها في البنوك العاملة في فلسطين تبعاً لمتغير العمر

املجال

حمدد املهارة التقنية واملعرفة التكنولوجية

حمدد ت�صميم اخلدمة و�صعوبة اال�ستخدام

حمدد الأمان واخل�صو�صية

حمدد م�ستوى الثقة

حمدد توافر املعلومات

حمددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

12.543

2

6.271

داخل املجموعات

34.415

57

املجموع

46.957

59

بني املجموعات

3.052

2

داخل املجموعات

41.682

57

املجموع

44.733

59

بني املجموعات

1.046

2

داخل املجموعات

16.427

57

املجموع

17.473

59

بني املجموعات

0.185

2

داخل املجموعات

20.717

57

املجموع

20.902

59

بني املجموعات

6.063

2

داخل املجموعات

47.900

57

املجموع

53.963

59

بني املجموعات

1.360

2

داخل املجموعات

14.712

57

املجموع

16.072

59

.604

قيمة(ف)

10.387

م�ستوى
الداللة

*.000

1.526
.731

2.087

.133

.523
.288

1.815

.172

.092
.363

.254

.776

3.031
.840

3.607

* .033

.680
2.634

.080

.258

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α≤ .05

يت�ضح من خالل البيانات الواردة يف اجلدول ( )11ال�سابق
�أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≤ .05
يف حمددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى العمالء
العازفني عنها يف البنوك العاملة يف فل�سطني تعزى ملتغري العمر
على م�ستوى حمدد (املهارة التقنية واملعرفة التكنولوجية) وحمدد
(توافر املعلومات)؛ حيث قيمة م�ستوى الداللة املح�سوبة �أ�صغر من
( ) .05لكليهما.

وللك�شف عن الفروق يف حمدد “املهارة التقنية واملعرفة
التكنولوجية” وحمدد “توافر املعلومات” لدى العمالء العازفني
عنها يف البنوك العاملة يف فل�سطني تبع ًا ملتغري العمر مت ا�ستخدام
اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية ،والنتائج يف اجلدول ( )12تبني
نتائجها:

الجدول (:)12
اختبار المقارنات البعدية ( )LSDللكشف عن الفروق في محدد “المهارة التقنية والمعرفة التكنولوجية” ومحدد “توافر المعلومات” لدى العمالء العازفين عنها تبعاً لمتغير العمر

املحدد
املهارة التقنية واملعرفة التكنولوجية

توافر املعلومات

�سنوات اخلربة

�أقل من � 30سنة

� – 30أقل من � 45سنة

� 45سنة ف�أكرث

�أقل من � 30سنة

-

.431-

*1.248-

� – 30أقل من � 45سنة

-

-

*-.817

�أقل من � 30سنة

-

*.776-

.382-

� – 30أقل من � 45سنة

-

-

.394

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α≤ .05
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تبني النتائج يف اجلدول (� )12أن الفروق يف حمدد “املهارة
التقنية واملعرفة التكنولوجية” تبع ًا ملتغري العمر هي ل�صالح الفئة
العمرية الأكرب عمراً (� 45سنة ف�أكرث) باملقارنة مع الفئة العمرية
الأ�صغر عمراً (�أقل من � 30سنة)� ،أي �أن حمدد “املهارة التقنية
واملعرفة التكنولوجية” له دور عك�سي �أكرث على ا�ستخدام اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية للفئة العمرية الأكرب باملقارنة مع الفئة
العمرية الأ�صغر.
ويف�رس الباحثون هذه النتيجة �إىل �أن اجليل الأ�صغر �سن ًا هم
مواكبون للتكنولوجيا وتطوراتها وا�ستخداماتها �أكرث من اجليل
الأكرب �سن ًا الذي يعد تفاعله مع التكنولوجيا احلديثة ومواكبته
لتطوراتها وا�ستخدامه لها �أقل ب�صورة وا�ضحة.
وتبني النتائج يف اجلدول (� )12أن الفروق يف حمدد “توافر
املعلومات” تبع ًا ملتغري العمر هي ل�صالح الفئة العمرية (– 30
�أقل من � 45سنة) باملقارنة مع الفئة العمرية الأقل عمراً (�أقل من
� 30سنة)� ،أي �أن حمدد “توافر املعلومات” له دور عك�سي �أكرث على
ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية للفئة العمرية الأكرب (30
– �أقل من � 45سنة) باملقارنة مع الفئة العمرية الأ�صغر (�أقل من

� 30سنة).
ويعزو الباحثون هذه النتيجة �إىل �أن الفئة العمرية الأكرب عمراً
حتتاج �إىل تو�ضيحات ومعلومات �إ�ضافية ملعرفة ا�ستخدام اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية ،بينما الفئة العمرية الأ�صغر عمراً هي فئة
مواكبة ال�ستخدامات التكنولوجيا بالعموم ،وبالتايل ف�إن حاجتهم
لتوافر تلك املعلومات �أقل.
وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة عبد العال ()2019
التي �أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ملحددات
ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية تبع ًا ملتغري العمر.
النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثانية ،والتي ن�صها :ال يوجد
فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05بني حمددات
ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى العمالء العازفني
عنها يف البنوك العاملة يف فل�سطني تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي.
من �أجل فح�ص هذه الفر�ضية ،مت ا�ستخدم اختبار حتليل
التباين الأحادي ،واجلدول ( )13الآتي يبني نتائجها:

الجدول (:)13
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في محددات استخدام الخدمات المصرفية اإللكترونية لدى العمالء العازفين عنها في البنوك العاملة في فلسطين تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

املجال
حمدد املهارة التقنية واملعرفة
التكنولوجية

حمدد ت�صميم اخلدمة و�صعوبة
اال�ستخدام

حمدد الأمان واخل�صو�صية

حمدد م�ستوى الثقة

حمدد توافر املعلومات

حمددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية

م�صدر التباين
بني املجموعات

جمموع درجة متو�سط
املربعات احلرية املربعات
4.791

2

داخل املجموعات 42.166

57

املجموع

46.957

59

بني املجموعات

6.010

2

داخل املجموعات 38.723

57

املجموع

44.733

59

بني املجموعات

.159

2

داخل املجموعات 17.314

57

املجموع

17.473

59

بني املجموعات

.207

2

داخل املجموعات 20.695

57

املجموع

20.902

59

بني املجموعات

.924

2

داخل املجموعات 53.039

57

املجموع

53.963

59

بني املجموعات

.840

2

داخل املجموعات 15.233

57

16.072

59

املجموع
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قيمة(ف)

م�ستوى
الداللة

2.395
.740

3.238

*.047

3.005
0.679

4.423

*.016

0.080
0.304

.262

.770

.104
.363

.285

.753

.462
.931

.496

.611

.420
.267

1.571

.217

أ .عهد مجدي حناوي
أ .لني نافذ عنيني
أ .نسيبه محمود طعمه
د .مجدي "محمد رشيد" حناوي

محددات استخدام اخلدمات املصرفية اإللكترونية لدى العمالء العازفني عنها في البنوك العاملة في فلسطني

يت�ضح من خالل البيانات الواردة يف اجلدول ( )13ال�سابق
�أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≤ .05
يف حمددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى العمالء
العازفني عنها يف البنوك العاملة يف فل�سطني تعزى ملتغري امل�ؤهل
العلمي على م�ستوى حمدد (املهارة التقنية واملعرفة التكنولوجية)
وحمدد (ت�صميم اخلدمة و�صعوبة اال�ستخدام)؛ حيث قيمة م�ستوى
الداللة املح�سوبة �أ�صغر من ( ) .05لكليهما.
وللك�شف عن الفروق يف حمدد “املهارة التقنية واملعرفة
التكنولوجية” وحمدد “ت�صميم اخلدمة و�صعوبة اال�ستخدام” لدى
العمالء العازفني عنها يف البنوك العاملة يف فل�سطني تبع ًا ملتغري
امل�ؤهل العلمي مت ا�ستخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية،
واجلدول ( )14يبني نتائجها:
الجدول (:)14
اختبار المقارنات البعدية ( )LSDللكشف عن الفروق في محدد “المهارة التقنية والمعرفة
التكنولوجية” ومحدد “تصميم الخدمة وصعوبة االستخدام” لدى العمالء العازفين عنها في
البنوك العاملة في فلسطين تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

املحدد
املهارة التقنية
واملعرفة التكنولوجية
ت�صميم اخلدمة
و�صعوبة اال�ستخدام

بكالوريو�س

درا�سات
عليا

دبلوم
امل�ؤهل العلمي
�أو �أقل
دبلوم �أو �أقل

-

*.789

*1.944

بكالوريو�س

-

-

.156

دبلوم �أو �أقل

-

*.898

*1.031

بكالوريو�س

-

-

.134
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تبني النتائج يف اجلدول (� )14أن الفروق يف حمددي “املهارة
التقنية واملعرفة التكنولوجية” و”ت�صميم اخلدمة و�صعوبة

اال�ستخدام” تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي هي ل�صالح الفئة الأقل
مب�ستواها من حيث امل�ؤهل العلمي مقارنة بالفئة الأعلى؛ مبعنى
�أنه كلما قل م�ستوى امل�ؤهل العلمي للعمالء العازفني عن ا�ستخدام
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية زادت درجة هذين املحددين بداللة
�إح�صائية� ،أي �أن حمددي “املهارة التقنية واملعرفة التكنولوجية”
و”ت�صميم اخلدمة و�صعوبة اال�ستخدام” لهما دور عك�سي �أكرث على
ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية للفئة ذات امل�ستوى الأقل
من حيث امل�ؤهل العلمي باملقارنة مع الفئة ذات امل�ستوى الأعلى.
ويف�رس الباحثون هذه النتيجة �إىل �أن الأفراد الذين يح�صلون
على م�ستوى تعليم جامعي �أعلى تكون لديهم فر�صة �أكرب و�أف�ضل
للتعرف على التكنولوجيا ومواكبة تطوراتها وا�ستخداماتها
�سواء من خالل خربتهم التي اكت�سبوها
والتعامل معها وب�سهولة،
ٌ
من مقرراتهم الدرا�سية ذات العالقة� ،أو من خالل خربتهم العملية مع
التكنولوجيا يف حياتهم اجلامعية وما يرتتب عليها من ا�ستخدامات
ف�صلية ويومية.
وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة عبد العال ()2019
التي �أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ملحددات ا�ستخدام
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي.
النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثالثة ،والتي ن�صها :ال يوجد
فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05بني حمددات
ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى العمالء العازفني
عنها يف البنوك العاملة يف فل�سطني تعزى ملتغري م�ستوى الدخل
ال�شهري.
من �أجل فح�ص هذه الفر�ضية ،مت ا�ستخدم اختبار (ت) للعينات
امل�ستقلة ،واجلدول ( )15الآتي يبني نتائجها:

الجدول (:)15
نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لداللة الفروق بين محددات استخدام الخدمات المصرفية اإللكترونية لدى العمالء العازفين عنها في البنوك العاملة في فلسطين تبعاً لمتغير مستوى الدخل
الشهري

املجال

م�ستوى الدخل ال�شهري

العدد

حمدد املهارة
التقنية واملعرفة
التكنولوجية
حمدد ت�صميم
اخلدمة و�صعوبة
اال�ستخدام
حمدد الأمان
واخل�صو�صية
حمدد م�ستوى الثقة
حمدد توافر
املعلومات
حمددات ا�ستخدام
اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

�أقل من � 2500شيكل

36

2.88

.76

� 2500شيكل ف�أكرث

24

3.17

1.05

�أقل من � 2500شيكل

36

3.17

.83

� 2500شيكل ف�أكرث

24

3.33

.94

�أقل من � 2500شيكل

36

3.91

.58

� 2500شيكل ف�أكرث

24

3.46

.35

�أقل من � 2500شيكل

36

3.96

.62

� 2500شيكل ف�أكرث

24

3.52

.44

�أقل من � 2500شيكل

36

3.04

.73

� 2500شيكل ف�أكرث

24

3.50

1.18

�أقل من � 2500شيكل

36

3.39

.49

� 2500شيكل ف�أكرث

24

3.39

.57
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قيمة(ت)

م�ستوى
الداللة*

-1.234

.222

.-723

.472

3.448

*.001

3.036

*.004

-1.856

.069

-1.019

.985
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يت�ضح من خالل البيانات الواردة يف اجلدول ( )15ال�سابق
�أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≤ .05
يف حمددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى العمالء
العازفني عنها يف البنوك العاملة يف فل�سطني تعزى ملتغري م�ستوى
الدخل ال�شهري على م�ستوى حمدد (الأمان واخل�صو�صية) وحمدد
(م�ستوى الثقة)؛ حيث قيمة م�ستوى الداللة املح�سوبة �أ�صغر من
( ) .05لكليهما.
وبالرجوع �إىل املتو�سطات احل�سابية لهذين املحددين يف
نف�س اجلدول ( )15يتبني �أن الفروق يف هذين املحددين هي ل�صالح
الفئة الأقل مب�ستواها من حيث الدخل ال�شهري؛ ففئة م�ستوى الدخل
الأقل لديها من العمالء العازفني عن ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية لديها درجة �أكرب يف هذين املحددين بداللة �إح�صائية،
�أي �أن حمدد (الأمان واخل�صو�صية) وحمدد (م�ستوى الثقة) لهما دور
عك�سي �أكرب على ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية للفئة ذات
م�ستوى الدخل الأقل.
ويعزو الباحثون هذه النتيجة �إىل �أن العمالء من فئة م�ستوى
الدخل الأعلى يكون لديهم حاجة للمعامالت امل�رصفية �أكرث
بحكم م�ستوى دخلهم الأعلى ،وبالتايل يكون لديهم اهتمام �أعلى
بالتعرف على اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية التي يقدمها البنك
من �أجل ا�ستخدامها لت�سهيل �إجراء معامالتهم امل�رصفية وت�رسيعها،
وهذا اال�ستخدام الدوري يزيد خربتهم بتلك اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية ،ويولد لديهم ثقة �أعلى و�شعوراً بالأمان واخل�صو�صية
�أف�ضل ،مما يجعل حمددي (الأمان واخل�صو�صية) و(م�ستوى الثقة)
لهما دور عك�سي �أقل على ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية
مقارنة مع العمالء من فئة م�ستوى الدخل الأقل.

ملخص النتائج
 الدرجة الكلية ملعرفة اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية
لدى عمالء البنوك العاملة يف فل�سطني هي «منخف�ضة» ،وجاءت
�أعلى اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية من حيث املعرفة خلدمة
(الر�سائل الن�صية) وبدرجة «متو�سطة» ،بينما �أدناها خلدمة (البنك
الناطق) وبدرجة «منخف�ضة جداً».
 الدرجة الكلية ال�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية
لدى عمالء البنوك العاملة يف فل�سطني هي «منخف�ضة» وجاءت
�أعلى اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية من حيث اال�ستخدام خلدمة
(بطاقات االئتمان) بدرجة «متو�سطة» بينما جاءت �أدناها خلدمة
(البنك الناطق) وبدرجة «منخف�ضة جداً».
 وجود عالقة طردية (موجبة) وذات داللة �إح�صائية بني
درجة املعرفة ودرجة اال�ستخدام للخدمات الإلكرتونية امل�رصفية
لدى عمالء البنوك العاملة يف فل�سطني.
 معامل االرتباط بني درجة ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية (املتغري التابع) وحمددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية اخلم�سة (املتغريات امل�ستقلة) مرتفع جداً ،كذلك قيمة
معامل التف�سري �أي�ض ًا مرتفعة جداً.
 وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية ملحدد (الأمان
واخل�صو�صية) وكذلك حمدد (م�ستوى الثقة) على ا�ستخدام اخلدمات

امل�رصفية الإلكرتونية لدى العمالء العازفني عنها يف البنوك
العاملة يف فل�سطني ،بينما عدم وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية ملحدد
(املهارة التقنية واملعرفة التكنولوجية) وحمدد (ت�صميم اخلدمة
و�صعوبة اال�ستخدام) وحمدد (توافر املعلومات) عليها.
 هناك عالقة �سالبة (عك�سية) قوية جداً ذات داللة �إح�صائية
ملحددين من حمددات ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية مع
درجة ا�ستخدامها لدى العمالء العازفني عن ا�ستخدامها يف البنوك
العاملة يف فل�سطني ،وهما :حمدد «الأمان واخل�صو�صية» ،وحمدد
«م�ستوى الثقة».
 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف حمددات ا�ستخدام
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى العمالء العازفني عنها يف
البنوك العاملة يف فل�سطني تعزى ملتغري العمر على م�ستوى حمدد
(املهارة التقنية واملعرفة التكنولوجية) وحمدد (توافر املعلومات)،
ول�صالح الفئة العمرية الأكرب عمراً.
 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف حمددات ا�ستخدام
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى العمالء العازفني عنها يف
البنوك العاملة يف فل�سطني تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي على م�ستوى
حمدد (املهارة التقنية واملعرفة التكنولوجية) وحمدد (ت�صميم
اخلدمة و�صعوبة اال�ستخدام) ،ل�صالح الفئة الأقل مب�ستواها من حيث
امل�ؤهل العلمي.
 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف حمددات ا�ستخدام
اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية لدى العمالء العازفني عنها يف
البنوك العاملة يف فل�سطني تعزى ملتغري م�ستوى الدخل ال�شهري
على م�ستوى حمدد (الأمان واخل�صو�صية) وحمدد (م�ستوى الثقة)،
ول�صالح الفئة الأقل مب�ستواها من حيث الدخل ال�شهري.

التوصيات
 تكثيف جهود البنوك العاملة يف فل�سطني لتوعية عمالئها
حول اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية مبختلف �أنواعها بالعموم،
وخدمتي (البنك الناطق) و(الإنرتنت البنكي) باخل�صو�ص ،وزيادة
معرفتهم بها ومبزاياها وطرق ا�ستخدامها من خالل ن�رشات التوعية
الورقية والإلكرتونية.
 �رضورة تركيز البنوك العاملة يف فل�سطني على جمايل
(الأمن واخل�صو�صية) و(م�ستوى الثقة) من خالل الن�رشات التعريفية
والتوعوية ،و�أن تو�ضح لعمالئها �أن اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية
�آمنة وال تنطوي على خماطر مرتفعة ومتنحهم �ضمانات ب�ش�أن
�أموالهم ،مما ي�سهم يف بناء �سمعة مبتكرة للخدمات امل�رصفية
الإلكرتونية ب�أنواعها املختلفة يف �أذهان العمالء و�شعورهم بالثقة
والأمان ،وبالتايل جذبهم و ت�شجيعهم على تبني تلك اخلدمات
الإلكرتونية وزيادة التعامل بها.
 ت�شجيع البنوك العاملة يف فل�سطني لعمالئها بالعموم
ودعمهم وحتفيزهم ال�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية
ب�أنواعها املختلفة من خالل الت�سهيالت املتعلقة بها ،مع االهتمام
الإ�ضايف بالعمالء من الفئة العمرية الكبرية وذات امل�ؤهل العلمي
الأقل و�أ�صحاب م�ستوى الدخل الأقل.
 �رضورة ا�ستثمار البنوك العاملة يف فل�سطني ب�شكل �أكرب
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يف البنية التحتية الأحدث لتقنية املعلومات واالت�صاالت واحلر�ص
على توفري جميع الت�سهيالت الالزمة للعمالء مثل �إن�شاء مراكز خدمة
العمالء لتقدمي الدعم الفني لهم على مدار ال�ساعة ومن �أي مكان.
 �رضورة قيام �سلطة النقد الفل�سطينية ب�سن وتطبيق �أنظمة
وقوانني وت�رشيعات نافذة تتعلق بتطبيق وا�ستخدام اخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية لكل من البنوك والعمالء يف فل�سطني.
 �إجراء درا�سات م�ستقبلية تتناول حمددات وعوامل
دميغرافية �أخرى مل تتطرق لها الدرا�سة احلالية.

قائمة املراجع:
املراجع العربية:
-

باحلاج ،م�صطفى .)2020( .فاعلية اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونيةودورها يف تعزيز والء العمالء (درا�سة تطبيقية على عمالء امل�صارف
التجارية العاملة بالزاوية) .جملة القرطا�س للعلوم االن�سانية والتطبيقية-
ليبيا ،العدد الثامن.362-384 :

-

بريكة ،ال�سعيد وبورا�س� ،أحمد� .)2014( .أعمال ال�صريفة الإلكرتونية –الأدوات واملخاطر .القاهرة :دار الكتاب احلديث.

-

بن �صالح ،ماجدة .)2021( .العوامل امل�ؤثرة على ثقة العمالء يف اخلدماتامل�رصفية الإلكرتونية -درا�سة حالة البنوك اجلزائرية .ر�سالة دكتوراه غري
من�شورة ،جامعة  8ماي  1945قاملة ،كلية العلوم االقت�صادية والتجارية
وعلوم الت�سيري ،اجلزائر.

-

البيان االقت�صادي ( .)2017مزايا ال�صريفة الإلكرتونية .ا�سرتجع منامل�صدر بتاريخ :20/2/2021
https://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2017-10-30-1.3082920

-

�سلطة النقد الفل�سطينية ( .)2021اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية .ا�سرتجعمن امل�صدر بتاريخ :21/2/2021
http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=343&ArticleID
=197&ArtMID=957&language=ar-EG

-

�صيام� ،أحمد و�أبو النادي ،حممود .)2014( .ت�أثري كفاءة اخلدماتامل�رصفية الإلكرتونية على الأداء املايل للبنوك التجارية الأردنية .جملة
جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الإدارية واالقت�صادية،
.319-336 :)1(1

-

عبد الرحمن ,قروي .)2018( .العوامل امل�ؤثرة يف تبني ال�صريفةالإلكرتونية يف اجلزائر من وجهة نظر الزبائن – مدينة قاملة .جملة جامعة
القد�س املفتوحة للبحوث الإن�سانية واالجتماعية.283 269- :)43(2 ،
متوفر على الرابط:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2157

-

احلداد ،و�سيم و�شقريي ،مو�سى ونور ،حممود والزرقان� ،صالح.)2012( .اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية .عمان :دار امل�سرية للن�رش والتوزيع
والطباعة.

-

عارف� ،إبراهيم ورو�ستم ،كاوه .)2017( .واقع �إدارة اخلدمات امل�رصفيةالإلكرتونية والتحديات التي تواجهها يف �إقليم كورد�ستان العراق .جملة
جامعة التنمية الب�رشيةDOI: 10.21928/ .178 - 159 :)4(3 ،

107

أ .عهد مجدي حناوي
أ .لني نافذ عنيني
أ .نسيبه محمود طعمه
د .مجدي "محمد رشيد" حناوي

juhd.20171210.07

-

عبد العال� ,أمين .)2019( .العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام اخلدماتالإلكرتونية يف البنك العربي «حالة درا�سية  -فرع �أريحا» ,ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة القد�س ،فل�سطني .متوفر على الرابط:
https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/5374

-

الع�ضايلة ،رائد واملبي�ضني ،ه�شام وال�سمريات ،حممد .)2016( .العواملامل�ؤثرة على ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية عرب الإنرتنت من
وجهة نظر العمالء :درا�سة ميدانية على �إقليم اجلنوب يف الأردن .املجلة
الأردنية لإدارة الأعمال.545 - 531 :)3(12 ،

-

حملو�س ،زكية وبقاط ،حنان ويزيد ،دوه .)2021( .م�ساهمة اخلدماتامل�رصفية الإلكرتونية يف حت�سني جودة اخلدمة امل�رصفية :درا�سة حالة
ال�صندوق الوطني للتوفري واالحتياط -بنك وكالة الوادي .جملة التنمية
االقت�صادية.126 - 115 :)1(6 ،

-

م�سعودي ،عبد الهادي .)2016( .الأعمال امل�رصفية الإلكرتونية .عمان:دار اليازوين العلمية للن�رش والتوزيع.

-

مو�سى ،اعمر وعلماوي� ،أحمد .)2019( .نحو بناء ميزة تناف�سية من خاللتطوير اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية -درا�سة ا�ستطالعية ملجموعة من
البنوك العمومية اجلزائرية .جملة الدرا�سات املالية واملحا�سبية والإدارية،
.263 - 238 :)4(6

ترمجة املراجع العربية:
Belhaj, Mustafa. (2020). The effectiveness of electronic
banking services and their role in enhancing customer
loyalty (an empirical study on customers of commercial
banks operating in Zawiya). Al-Qirtas Journal of Human and
Applied Sciences - Libya, No. 8, 362-384.
Barika, Al-Saeed & Bouras, Ahmed. (2014). Electronic
banking business - tools and risks. Cairo: Dar Alkitab
Alhadeeth.
Bensalah, Magida. (2021). Factors affecting customer
confidence in electronic banking services - a case study
of Algerian banks. Unpublished Doctoral Dissertation,
University of May 8, 1945, Guelma, Faculty of Economics,
Commercial and Management Sciences, Algeria.
Al-Bayan Al-Eqtisadi (2017). Advantages of electronic
banking. Retrieved from: https://www.albayan.ae/economy/
capital-markets/2017-10-30-1.3082920
Palestine Monetary Authority (2021). Electronic banking
services. Retrieved from: http://www.pma.ps/Default.aspx?t
abid=343&ArticleID=197&ArtMID=957&language=ar-EG
Siam, Ahmed & Abu Al-Nadi, Mahmoud. (2014). The effect of
the efficiency of electronic banking services on the financial
performance of Jordanian commercial banks. Al-Quds Open
University Journal for Research and Administrative and
Economic Studies, 1 (1): 319-336.
Abdelrahman, Qarawi. (2018). Factors affecting the adoption
of electronic banking in Algeria from the point of view of
customers - Guelma city. Al-Quds Open University Journal
of Human and Social Research, 2(43): 269-283. Available at:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2157
Al-Haddad, Waseem; Shugairi, Musa; Nour, Mahmoud & AlZarqan, Saleh. (2012). Electronic banking services. Amman:
Dar Al Masirah for Publishing, Distribution and Printing.
Aref, Ibrahim & Rostom, Kaweh. (2017). The reality of
managing electronic banking services and the challenges
they face in the Kurdistan Region of Iraq. Journal of Human
Development University, 3(4): 159-178. DOI: 10.21928/
juhd.20171210.07

--

---

----

--

---

م2021  كانون األول- )16(  العدد- )6(  اجمللد- مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية

--

--

--

---

--

--

--

--

--

--

--

-----

108

Abdelall, Ayman. (2019). Factors affecting the use of
electronic services in the Arab Bank “case study - Jericho
branch”. Unpublished Master Dissertation, Al-Quds
University, Palestine. Available at: https://dspace.alquds.
edu/handle/20.500.12213/5374
Al-Adaileh, Raed; Al-Mubaidin, Hisham & Al-Samirat,
Muhammad. (2016). Factors affecting the use of electronic
banking services via the Internet from the point of view of
customers: a field study on the southern region in Jordan. The
Jordanian Journal of Business Administration, 12(3): 531545.
Mahlous, Zakia; Baqat, Hanan & Yazid, Doh. (2021). The
contribution of electronic banking services to improving the
quality of banking service: a case study of the National Fund
for Savings and Reserves - Valley Agency Bank. Journal of
Economic Development, 6(1): 115-126.
Masoudi, Abdelhadi. (2016). Electronic banking. Amman:
Dar Al-Yazouni For Publishing and Distribution.
Mousa, Omar & Almawi, Ahmed. (2019). Towards building a
competitive advantage through the development of electronic
banking services - an exploratory study for a group of
Algerian public banks. Journal of Financial, Accounting and
Administrative Studies, 6(4): 238-263.

:املراجع األجنبية
Aboobucker, I., & Bao,Y. (2018). What obstruct customer
acceptance of internet banking? Security and privacy, risk,
trust and website usability and the role of moderators. The
Journal of High Technology Management Research, 29(1):
109-123. doi.org/10.1016/j.hitech.2018.04.010
Ahanger, R. G. (2011). An Investigation into the Determinants
of Customers’ Preferences and Satisfaction of Internet
Banking (Empirical Study of Iranian Banking Industry).
Journal of Applies Sciences, 11(3): 426-437.
Ahmad, I. & Bansal, N. (2013). A Study on Impact of
E-Banking Awareness on Customer›s Attitudes Towards
its use. International Journal of Marketing & Financial
Management, 1(1): 1-23.
Al-Smadi, M. (2012). Factors Affecting Adoption of
Electronic Banking: An Analysis of the Perspectives of Banks’
Customers. International Journal of Business and Social
Science, 3(17): 294-309.
Gezu, G. & Sintayehu, T. (2017). Determinants of E-Banking
Services Adoption among Commercial Banks in Ethiopia:
Analysis of Banks’ Customers Perspectives. International
Journal of Scientific & Engineering Research, 8(6), on line
journal, retrieved from: www.ijser.org.
Hammoud, J.; Bizri, R. & El Baba, I. (2018). The Impact of
E-Banking Quality on Customer Satisfaction Evidence From
the Lebanese Banking Sector. Available at: https://journals.
sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244018790633 .
Ling, G.; Fern, Y.;Boon, L. & Huat, T. (2016). Understanding
Customer Satisfaction of Internet Banking: A Case Study In
Malacca. Procedia Economics and Finance, 37 (2016): 80–
85.
Khan, H. (2017). E-Banking: Benefits and Issues. American
Research Journal of Business and Management, 3(1): 1-7.
Khrewesh, A. (2011). E-banking Adoption Model in Palestine.
Unpublished Master
Dissertation, An-Najah National
University, Palestine.
Nagaraj, R. & Jegatheeswari, P. (2016). A Study on the
Customer Awareness of E- Banking Services in Madurai
City. IJSDR, 1(8): 219-234.
Nupur, J. M. (2010). E-Banking and Customers’ Satisfaction
in Bangladesh: An Analysis. International Review of Business
Research Paper, 6(4): 145-156.

Journal of Al-Quds Open University for Administrative & Economic Research
Vol. (6) - No. (16) - Desember 2021

مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية
م2021  كانون األول- )16(  العدد- )6( اجمللد

ّ الرشي ِد يف ُم
ؤشرات التّنمية املُستدام ِة
َّ أث ِر تطبي ِق قواع ِد احلك ِم
َّ ات
ً حمافظ ِة رام اهلل والبرية أمنوذجا:الضف ِة الغربيَّة
ِ َّيف بلدي
The Impact of Implementing Good Governance Rules
on Sustainable Development Indicators at Municipalities of the West Bank: Ramallah and
al-Bireh Municipalities as a Model

Tamara (Mohammad Zuhdi) Zietoun
haddad
Researcher / AL-Bireh Municipality/ Palestine

متارا (حممد زهدي) زيتون حداد
 فلسطين/ بلدية البيرة/باحثة

tamarahaddad32@yahoo.com

Shaher Mohammad Obaid

شاهر حممد عبيد

Associate Prof./ AL-Quds Open University/ Palestine

 فلسطين/ جامعة القدس المفتوحة/أستاذ مشارك

sobaid@qou.edu

Received: 15/ 6/ 2021, Accepted: 13/ 9/ 2021.
DOI: 10.33977/1760-006-016-007

.م2021 /9 /13 : تاريخ القبول،م2021 /6 /15 :تاريخ االستالم

E-ISSN: 2410-3349

https: //journals.qou.edu/index.php/eqtsadia

P-ISSN: 2313-7592

109

مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية  -اجمللد ( - )6العدد ( - )16كانون األول 2021م

امللخص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة �أثر تطبيق قواعد احلكم الر�شيد
يف م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة يف بلديات ال�ضفة الغربية :بلديات
حمافظة رام اهلل والبرية �أمنوذجاً ،ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي
التحليلي بتطبيق ا�ستبانة على عينة بلغ حجمها ( )294من �أع�ضاء
البلديات وموظفيها ،بعد جمع البيانات وحتليلها �أظهرت النتائج
وجود �أثر لنموذج �أبعاد احلكم الر�شيد يف بلديات حمافظة رام اهلل
والبرية يف م�ستوى التنمية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية.
و�أو�صى الباحثان �رضورة تطبيق قواعد احلكم الر�شيد يف بلديات
ال�ضفة الغربية لتحقيق التنمية امل�ستدامة بكافة �أ�شكالها.
الكلمات املفتاحية :احلكم الر�شيد ،م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة،
البلديات.

Abstract:
This study aimed to know the effect of applying
the rules of good governance on the indicators
of sustainable development in the West Bank
municipalities, especially the Ramallah and alBireh governorate, as a model. The study results
showed an impact of the model of dimensions of good
governance in the municipalities of Ramallah and alBireh governorate on the level of economic, social,
and environmental development. The researcher
recommended the necessity of applying the rules of
good governance in the municipalities of the West
Bank to achieve sustainable development in all its
forms.
Keywords: Good governance, sustainable
development indicators, municipalities.

املقدمة
�أ�صبح نظام احلكم الر�شيد من متطلبات الإدارة لدى م�ؤ�س�سات
الدولة كافة� ،إذ ُيعد �إحدى �آليات ا�ستكمال عمليات الإ�صالح الإداري،
و ُيعترب احلكم الر�شيد �صمام الأمان لريادة االقت�صاد ومكانته ب�شكل
عام؛ ولتحقيق تناف�سية وكفاءته على امل�ستوى املحلي ويف تدعيم
قدرته يف حتقيق الربامج التنموية امل�ستدامة ،حيث �إن تطبيق احلكم
الر�شيد بطريقة �سليمة يعني هدر �أقل ملوارد الدولة التنموية بجميع
ال�صعد،
�أنواعها وا�ستغاللها ب�أف�ضل ال�صور و�إجناز �أف�ضل على جميع ُ
وحتقيق كفاءة وفاعلية �أعلى ،ومعدالت منو �أعلى ،ومعدالت ا�ستثمار
�أكرب ،ومعدالت ف�ساد �أقل(.العزاوي و�آخرون)2016 ،
ونظراً ملا متثله البلديات من �أهمية خلدمة املجتمع
الفل�سطيني ،والتي ُتعد العني ال�ساهرة للمواطنني يف تقدمي
اخلدمات ،والركيزة الأ�سا�سية ملمار�سة العملية اخلدمية واملجتمعية
وال�سيا�سية على ال�صعيد املحلي للمجتمعات ،ومن هنا يقع على

عاتق البلديات �أعباء تطال كافة جمال احلياة املجتمعية ،لذلك
اهتمام البلديات بفكرة تطبيق قواعد احلكم الر�شيد �أمر �رضوري
�إذ يعمل على تن�سيق الأدوار وتكاملها ،ما بني احلكومة املركزية
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص ،من خالل ما يوفره من
مميزات تتمثل يف �سيادة القانون وال�شفافية وامل�ساءلة وامل�شاركة
يف حتمل امل�س�ؤوليات ور�سم ال�سيا�سات ،وميثل مدخ ًال لتقييم الأداء
�سواء على م�ستوى الدولة �أو على م�ستوى م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
�أو م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص(باطويح)2014 ،
تواجه البلديات يف ال�ضفة الغربية حتديات جمة يف معظم
�أهداف التنمية امل�ستدامة املتعلقة بالنواحي االقت�صادية وال�سيا�سية
والبيئية ،حيث �إن التنمية امل�ستدامة تعك�س مدى قدرة البلديات على
�إدارة التنمية املحلية ب�أدوات �إ�صالحية عديدة ،كقيمة جمتمعية
تمُ كن املواطن من امل�شاركة الفعالة واحلقيقية يف �إدارة ال�ش�ؤون
العامة املحلية ملجتمعه ل�ضمان تقدمي اخلدمات( ،مناور.)2020 ،
الأمر الذي بحاجة �إىل تطبيق مبادئ احلكم الر�شيد؛ لتحقيق تنمية
م�ستدامة داخل �أطر البلديات؛ ورفع قدراتها يف �إدارة املوارد العامة
�سواء املادية �أو الب�رشية؛ والتي ميكنها من القيام بال�صالحيات
املناطة بها على الوجه الأكمل ،و�أن تكون ملتزمة بكافة القوانني
والأنظمة والتعليمات التي حتكمها ،وال�صادرة عن اجلهات ذات
االخت�صا�ص ،لتتخطى عمل هيئات احلكم املحلي التقليدي يف نطاق
اخلدمات �إىل جمال �أو�سع نحو العمل التنموي امل�ستدام.

مشكلة الدراسة
ال ميكن  -ب�أي حال من الأحوال  -حتقيق تنمية حملية
متوازنة و�شاملة وم�ستدامة وفق ًا للمفهوم الوا�سع للتنمية من دون
تطبيق البلديات لعنا�رص ومتطلبات رئي�سية ،مثل� :سيادة القانون،
وامل�ساءلة ،والإف�صاح وال�شفافية ،وامل�شاركة ،والكفاءة والفعالية،
والتجاوب والتوافق والتي تمُ ثل �أبعاداً للحكم الر�شيد( ديوان الفتوى
والت�رشيع ،)2018 ،حيث �إن اهتمام البلديات بتطبيق قواعد احلكم
الر�شيد ذات �أهمية لتحقيق م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة ،فامل�شاركة
يف حتمل امل�س�ؤوليات ور�سم ال�سيا�سات على �سبيل املثال تمُ ثل
مدخ ًال لتقييم الأداء كما ي�ؤدي تطبيق مثل هذه العنا�رص �إىل حتقيق
العدل وامل�ساواة و�إ�رشاك املجتمع املحلي بالنواحي االجتماعية
ع�رصي ،وعليه
�شعبي
كمطلب
وال�سيا�سية واالقت�صادية واملجتمعية
ٍ
ٍّ
ٍّ
اجتهت هذه الدرا�سة نحو التعرف �إىل الأثر املُحتمل الذي ميكن �أن
ُيحدثه تطبيق قواعد احلكم الر�شيد يف البلديات يف م�ؤ�رشات التنمية
امل�ستدامة ب�أبعادها االقت�صادية والبيئية واالجتماعية� ،إذ ميكن
�صياغة م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
◄◄ما �أثر تطبيق قواعد احلكم الر�شيد يف م�ؤ�رشات التنمية
امل�ستدامة يف بلديات ال�ضفة الغربية :حمافظة رام اهلل والبرية
�أُمنوذجاً؟

أهمية الدراسة
الأهمية النظرية :تكمن الأهمية النظرية للدرا�سة فيما
ت�ستعر�ضه من �أدبيات حول مفهومني حديثني مهمني وهما احلكم
الر�شيد والتنمية امل�ستدامة يف جمال الإدارة العامة والإدارة املحلية
على وجه اخل�صو�ص ،وتناول العالقة بينهما حيث هناك الكثري من
110

أثر تطبيق قواع ِد احلكم ال َّرشي ِد في م ّ
ُؤشرات ال ّتنمية امل ُ
محافظة رام اهلل والبيرة أمنوذجاً
ات َّ
فة الغرب َّية-
ِ
الض ِ
ستدامة في بلديَّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ال�شواهد التي بينت قوة و�أثر تطبيق قواعد احلكم الر�شيد يف حت�سني
وتطوير عمل الكثري من البلديات� ،إذ ت�ستمد الدرا�سة �أهميتها من
�إغناء الأدب الإداري اخلا�ص ب�إدارة الهيئات املحلية ،وبخا�صة ما
يتعلق مببادئ تطبيق احلوكمة ،وكذلك امل�ساعدة يف �سد النق�ص يف
الأدبيات التي تتناول دور الهيئات املحلية يف التنمية امل�ستدامة،
وبالتايل حتقيق احتياجات ومتطلبات الأفراد.
الأهمية العملية :تكمن الأهمية العملية يف �أنها تتناول
تطبيق قواعد احلكم الر�شيد يف الهيئات املحلية وربطها بالتنمية
امل�ستدامة ،وهذا ي�سلط ال�ضوء على �أهمية تطبيق احلكم الر�شيد يف
الهيئات املحلية ،ويو�ضح دورها يف حتقيق التنمية امل�ستدامة،
وبخا�صة يف الواقع الفل�سطيني الذي لعبت فيه الهيئات املحلية
�أدواراً عديدة يف خدمة املجتمع.

أهداف الدراسة
1 .1التعرف �إىل درجة تطبيق قواعد احلكم الر�شيد يف بلديات
ال�ضفة الغربية :حمافظة رام اهلل والبرية �أُمنوذجاً.
2 .2التعرف �إىل درجة وجود م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة يف
مناطق بلديات ال�ضفة الغربية :حمافظة رام اهلل والبرية �أُمنوذجاً.
3 .3التعرف �إىل العالقة بني درجة تطبيق قواعد احلكم الر�شيد
(�سيادة القانون ،امل�ساءلة ،الإف�صاح وال�شفافية ،امل�شاركة ،والكفاءة
والفعالية ،التجاوب ،التوافق) ،وم�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة يف
�أبعادها االقت�صادية والبيئية واالجتماعية يف بلديات ال�ضفة
الغربية :حمافظة رام اهلل والبرية �أُمنوذجاً.
4 .4التعرف �إىل �أثر درجة تطبيق قواعد احلكم الر�شيد (�سيادة
القانون ،امل�ساءلة ،الإف�صاح وال�شفافية ،امل�شاركة ،والكفاءة
والفعالية ،التجاوب ،التوافق) يف م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة يف
ُبعدها االقت�صادي يف بلديات ال�ضفة الغربية :حمافظة رام اهلل
والبرية �أُمنوذجاً.
5 .5التعرف �إىل �أثر درجة تطبيق قواعد احلكم الر�شيد (�سيادة
القانون ،امل�ساءلة ،الإف�صاح وال�شفافية ،امل�شاركة ،والكفاءة
والفعالية ،التجاوب ،التوافق) يف م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة يف
ُبعدها البيئي يف بلديات ال�ضفة الغربية :حمافظة رام اهلل والبرية
�أُمنوذجاً.
6 .6التعرف �إىل �أثر درجة تطبيق قواعد احلكم الر�شيد (�سيادة
القانون ،امل�ساءلة ،الإف�صاح وال�شفافية ،امل�شاركة ،والكفاءة
والفعالية ،التجاوب ،التوافق) يف م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة يف
ُبعدها االجتماعي يف بلديات ال�ضفة الغربية :حمافظة رام اهلل
والبرية �أُمنوذجاً.

تساؤالت الدراسة
◄◄ما درجة تطبيق قواعد احلكم الر�شيد يف بلديات ال�ضفة
الغربية :حمافظة رام اهلل والبرية �أُمنوذجاً؟
◄◄ما واقع م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة يف بلديات ال�ضفة
الغربية :حمافظة رام اهلل والبرية �أُمنوذجاً؟
◄◄هل هناك عالقة بني درجة تطبيق قواعد احلكم الر�شيد
وم�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة يف بلديات ال�ضفة الغربية :حمافظة
111

أ .متارا "محمد زهدي" زيتون حداد
د .شاهر محمد عبيد

رام اهلل والبرية �أُمنوذجاً؟
◄◄هل هناك �أثر لدرجة تطبيق قواعد احلكم الر�شيد (�سيادة
القانون ،امل�ساءلة ،الإف�صاح وال�شفافية ،امل�شاركة ،والكفاءة
والفعالية ،التجاوب ،التوافق) يف م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة
(االقت�صادية ،البيئية ،االجتماعية) يف بلديات ال�ضفة الغربية:
حمافظة رام اهلل والبرية �أُمنوذجاً؟

فرضيات الدراسة
الفر�ضية الرئي�سة الأوىل :ال توجد عالقة دالة �إح�صائياًعند
م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α≤ .05بني درجة تطبيق قواعد احلكم
الر�شيد (�سيادة القانون ،امل�ساءلة ،الإف�صاح وال�شفافية ،امل�شاركة،
والكفاءة والفعالية ،التجاوب ،التوافق) وم�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة
(االقت�صادية ،البيئية ،االجتماعية) يف بلديات ال�ضفة الغربية:
حمافظة رام اهلل والبرية �أُمنوذجاً.
الفر�ضية الرئي�سة الثانية :ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة الإح�صائية( )α≤ .05لدرجة تطبيق قواعد احلكم
الر�شيد (�سيادة القانون ،امل�ساءلة ،الإف�صاح وال�شفافية ،امل�شاركة،
والكفاءة والفعالية ،التجاوب ،التوافق) يف م�ؤ�رشات التنمية
امل�ستدامة (االقت�صادية ،البيئية ،االجتماعية) يف بلديات ال�ضفة
الغربية :حمافظة رام اهلل والبرية �أُمنوذجاً .ويتفرع عنها الفر�ضيات
الفرعية الآتية:
1 .1ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية( )α≤ .05لدرجة تطبيق قواعد احلكم الر�شيد (�سيادة
القانون ،امل�ساءلة ،الإف�صاح وال�شفافية ،امل�شاركة ،والكفاءة
والفعالية ،التجاوب ،التوافق) يف م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة
(االقت�صادية) يف بلديات ال�ضفة الغربية :حمافظة رام اهلل والبرية
�أُمنوذج ًا
2 .2ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )α≤ .05لدرجة تطبيق قواعد احلكم الر�شيد (�سيادة
القانون ،امل�ساءلة ،الإف�صاح وال�شفافية ،امل�شاركة ،والكفاءة
والفعالية ،التجاوب ،التوافق) يف م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة
(البيئية) يف بلديات ال�ضفة الغربية :حمافظة رام اهلل والبرية
�أُمنوذجاً.
3 .3ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )α≤ .05لدرجة تطبيق قواعد احلكم الر�شيد (�سيادة
القانون ،امل�ساءلة ،الإف�صاح وال�شفافية ،امل�شاركة ،والكفاءة
والفعالية ،التجاوب ،التوافق) يف م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة
(االجتماعية) يف بلديات ال�ضفة الغربية :حمافظة رام اهلل والبرية
�أُمنوذجاً.

حدود الدراسة
احلدود املو�ضوعية :متثلت يف �أثر تطبيق قواعد احلكم الر�شيد
يف م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة يف بلديات ال�ضفة الغربية :حمافظة
رام اهلل والبرية �أُمنوذجاً.
احلدود الب�رشية :تتمثل على عينة من �أع�ضاء وموظفي بلديات
حمافظة رام اهلل والبرية والبالغ عددها (.)294
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احلدود املكانية :تتمثل يف الأماكن التي ت�شغلها بلديات
حمافظة رام اهلل والبرية.
احلدود الزمنية :تتمثل بالفرتة الزمنية لتطبيق الدرا�سة
2020

مصطلحات الدراسة
احلكم الر�شيد :نظام مبوجبه يتم �إخ�ضاع ن�شاط امل�ؤ�س�سات
�إىل جمموعة من القوانني والنظم والقرارات ،والتي تهدف �إىل حتقيق
اجلودة والتميز يف الأداء ،عن طريق اختيار الأ�ساليب املنا�سبة
والفعالة لتحقيق خطط و�أهداف امل�ؤ�س�سة ،و�ضبط العالقات بني
الأطراف الأ�سا�سية التي ت�ؤثر يف الأداء ،وكذلك اتخاذ القرارات
داخل هذه املنظمات ،وهو ممار�سة ال�سلطة االقت�صادية وال�سيا�سية
والإدارية لإدارة �ش�ؤون الدولة على كافة امل�ستويات من خالل �آليات
وعمليات وم�ؤ�س�سات متكن الأفراد واجلماعات من حتقيق م�صاحلها
(ال�سكارنة)2016 ،
التنمية امل�ستدامة :عملية تبديل النمط ال�سائد للن�شاط
التنموي يف ا�ستغالل املوارد وا�ستخدام التقنية النظيفة وب�شكل
متنا�سق ،يحدث التوازن بني االنفجار الدميوغرايف من جهة ،وتلبية
حاجات الأجيال الب�رشية احلالية وامل�ستقبلية من جهة �أخرى( .
باطويح)2014 ،
البلديات :هي الوحدة التي تدير كافة الأمور واخلدمات
املت�صلة باملواطنني ،وتعمل على حت�سني ظروفهم املعي�شية،
وتنمية املجتمع املحلي يف منطقة جغرافية و�إدارية معينة وفق ًا
لل�صالحيات واملهام التي ن�ص عليها قانون الهيئات املحلية
الفل�سطينية ل�سنة (1997وزارة احلكم املحلي.)1997 ،

اإلطار النظري والدراسات السابقة
مفهوم احلكم الر�شيد :احلكم الر�شيد هو البحث عن كيفية
�ضمان �أو حتفيز الإدارة الكف�ؤة يف امل�ؤ�س�سات امل�ساهمة لتح�سني
الأداء املايل ،و ُتعرف م�ؤ�س�سة التمويل الدولية احلكم الر�شيد ب�أنه
النظام الذي يتم من خالله �إدارة امل�ؤ�س�سات ،والتحكم يف �أعمالها،
وعرفته منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ب�أنه النظام الذي يوجه
وي�ضبط �أعمال امل�ؤ�س�سة ،حيث ي�صف ويوزع احلقوق والواجبات
بني خمتلف الأطراف يف امل�ؤ�س�سات مثل الإدارة ،وجمل�س الإدارة،
وامل�ساهمني وذوي العالقة وي�ضع ال�ضوابط والإجراءات الالزمة
التخاذ القرارات اخلا�صة ب�ش�ؤون امل�ؤ�س�سة ،كما ي�ضع احلكم الر�شيد
الأهداف الالزمة لتحقيقها و�أ�س�س املتابعة لتقييم ومراقبة الأداء.
(العزاوي و�آخرون)2016 ،
ُيعرف «احلكم الر�شيد» ب�أنه نظام احلكم القائم على خدمة
م�صالح الأمة ،والذي يعترب ال�سلطة والقيادة وظيفة يف اخلدمة
العامة ،ويتخذ منها من�صة لإثبات الكفاءة والقدرة على حتقيق
متطلبات ال�شعوب وحاجاتها ،و�سيا�ستها بالعدل وامل�ساواة ،و�أن
يت�صف بالقدرة على دمج املجتمع املتعدد يف ال�سلطة واحلكم
وامل�شاركة ،و�أن يتمتع با�ستمرار ب�رشعية �شعبية �أ�سا�سها االنتخاب
ال�شعبي النزيه والعام (طه)2008،
احلكم الر�شيد «نظام �شامل يت�ضمن مقايي�س لأداء الإدارة
اجليدة ،وم�ؤ�رشات حول وجود �أ�ساليب رقابية متنع �أي طرف من

الأطراف ذات العالقة يف املن�ش�أة داخلي ًا وخارجي ًا من الت�أثري ب�صفة
�سلبية على �أن�شطة املن�ش�أة ،وبالتايل �ضمان اال�ستخدام الأمثل
للموارد املتاحة مبا يخدم م�صالح جميع الأطراف بطريقة عادلة
حتقق الدور الإيجابي للمن�ش�أة ل�صالح مالكها وللمجتمع ككل.
(�سايح)2015 ،
قواعد احلكم الرشيد
وت�شمل قواعد احلكم الر�شيد يف هذه الدرا�سة الآتي:
امل�شاركة :فتعني حق املر�أة والرجل بالت�صويت و�إبداء الر�أي
مبا�رشة �أو عرب املجال�س التمثيلية املنتخبة دميقراطي ًا بالربامج
وال�سيا�سات والقرارات ،وتعني �أي�ض ًا تهيئة ال�سبل والآليات املنا�سبة
للمواطنني املحليني ك�أفراد وجماعات من �أجل امل�ساهمة يف
عمليات �صنع القرارات �إما بطرق مبا�رشة من خالل جمال�س حملية
منتخبة تعرب عن م�صاحلهم ،وعن طريق ت�سهيل التحديد املحلي
للق�ضايا وامل�شكالت( .العزاوي و�آخرون)2016 ،
�سيادة القانون :يعني مرجعية القانون و�سيادته على اجلميع
من دون ا�ستثناء انطالق ًا من حقوق الإن�سان ،وهو الإطار الذي
ينظم العالقات بني املواطنني من جهة وبينهم وبني الدولة من
جهة �أخرى ،كما �أنه ينظم العالقات بني م�ؤ�س�سات الدولة ويحرتم
ف�صل ال�سلطات وا�ستقاللية الق�ضاء وت�ؤمن القواعد احلقوقية العدالة
وامل�ساواة بني املواطنني ،وهذا يتطلب و�ضوح القوانني و�شفافيتها
وان�سجامها يف التطبيق( .فرج وقا�شي)2015 ،
الإف�صاح وال�شفافية :تعني �إتاحة تدفق املعلومات و�سهولة
احل�صول عليها لكافة الأطراف يف املجتمع املحلي ،ومن �ش�أن ذلك
توفري الفر�صة للحكم على مدى فعالية الأجهزة املحلية ،وكذلك
تعزيز قدرة املواطن املحلي على امل�شاركة ،كما �أن م�ساءلة الأجهزة
املحلية مرهون بقدر املعلومات املتاحة حول القوانني والإجراءات
ونتائج الأعمال( .باطويح)2014 ،
ح�سن اال�ستجابة �أو التجاوب :فتعني قدرة امل�ؤ�س�سات والآليات
على خدمة اجلميع وتلبية متطلباتهم من دون ا�ستثناء ،مبعنى �أن
ت�سعى الأجهزة املحلية �إىل خدمة كافة الأطراف املعنية واال�ستجابة
ملطالبها وخا�صة الفقراء واملهم�شني وترتبط اال�ستجابة بدرجة
امل�ساءلة التي ت�ستند بدورها على درجة ال�شفافية وتوافر الثقة بني
الأجهزة املحلية واملواطن املحلي( .ابراهيم)2015 ،
التوافق :يرمز �إىل القدرة على التو�سط والتحكيم بني امل�صالح
املت�ضاربة من �أجل الو�صول �إىل �إجماع وا�سع حول م�صلحة اجلميع،
و�إن �أمكن حول امل�صلحة العامة وال�سيا�سات العامة ،والتوافق يعني
العمل على التوفيق بني امل�صالح املختلفة للتو�صل �إىل توافق وا�سع
ب�شكل �أف�ضل مل�صلحة جماعية( .الر�شود)2020 ،
الكفاءة والفعالية :تهدف �إىل توافر القدرة على تنفيذ امل�شاريع
بنتائج ت�ستجيب حلاجات ولتطلعات املواطنني وعلى �أ�سا�س �إدارة
عقالنية ورا�شدة للموارد ،ويعرب ذلك البعد الفني لأ�سلوب احلكم
املحلي ،ويعني قدرة الأجهزة املحلية على حتويل املوارد املحلية
�إىل برامج وخطط وم�شاريع ُتلبي احتياجات املواطنني املحليني،
وتعرب عن �أولوياتهم مع حتقيق نتائج �أف�ضل ،وتعظيم اال�ستفادة
من املوارد املتاحة ،ويرتبط بذلك وجود ر�ؤية لدى القيادات
املحلية ،مبعنى ر�ؤية بعيدة املدى تركز على حتليل الظروف البيئية
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واال�ستفادة من الفر�ص واال�ستعداد ملواجهة التحديات ،وتقوم معظم
احلجج والرباهني على �أن الالمركزية من �ش�أنها حت�سني كفاءة
تخ�صي�ص املوارد على �أ�سا�س �أن الأجهزة املحلية لديها معلومات
�أف�ضل عن ال�سكان املحليني (.ال�رسهد)2019 ،
امل�ساءلة :تت�ضمن وجود نظام متكامل من املحا�سبة
وامل�ساءلة ال�سيا�سية والإدارية للم�س�ؤولني يف وظائفهم العامة
ومل�ؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص ،والقدرة على حما�سبة
امل�س�ؤولني عن �إدارتهم للموارد العامة ،وخ�صو�ص ًا تطبيق مبد�أ ف�صل
اخلا�ص عن العام ،وحماية امل�صلحة العامة من تع�سف وا�ستغالل
ال�سيا�سيني( .الن�سور)2019 ،
مفهوم التنمية املستدامة
التنمية امل�ستدامة هي التنمية التي تفي باحتياجات احلا�رض
دون التقليل من قدرة �أجيال امل�ستقبل على الوفاء باحتياجاتها»،
والتنمية امل�ستدامة تهدف �إىل التوافق والتكامل من خالل ثالثة
�أنظمة هي :نظام حيوي للموارد ،ونظام اقت�صادي ،ونظام اجتماعي،
والتنمية امل�ستدامة عملية جمتمعية يجب �أن ت�ساهم فيها كل الفئات
والقطاعات واجلماعات ب�شكل متنا�سق ،وال يجوز اعتمادها على
فئة قليلة ومورد واحد ،ومن املفيد الرتكيز على العنا�رص الأ�سا�سية
كم�ؤ�رشات للتنمية امل�ستدامة من خالل اعتبار التنمية عملية
ولي�ست حالة ،وبالتايل ف�إنها م�ستمرة ومت�صاعدة تعبرياً عن جتدد
احتياجات املجتمع وتزايدها ،والتنمية عملية جمتمعية ي�ساهم
فيها كل القطاعات ،وعملية واعية مبعنى �أنها لي�ست ع�شوائية،
وكما �أن التنمية عملية موجهة مبوجب �إرادة تنموية تعي الغايات
املجتمعية ،ومتتلك القدرة على حتقيق اال�ستخدام الكفوء ملوارد
املجتمع ،و�إيجاد حتوالت هيكلية يف الإطار امل�ؤ�س�سي وبناء قاعدة
و�إيجاد طاقة �إنتاجية ذاتية ،وحتقيق تزايد منتظم وت�صاعد الأداء
املجتمعي وزيادة يف متو�سط دخل املجتمع ،وتزايد يف قدرات
املجتمع االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية والتقنية( .تركماين،
)2009
وجاء تعريف اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي
�آ�سيا (اال�سكوا) الأ�شمل ملفهوم التنمية امل�ستدامة� ،إذ عرفتها
ب�أنها« :عبارة عن تعزيز التنمية االقت�صادية مع احلفاظ على
املوارد الطبيعية ،و�ضمان موا�صلة التنمية االجتماعية والبيئية،
وال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،وامل�ؤ�س�سية على �أ�سا�س امل�ساواة»( .التمي
وذنون)2013 ،
ويف �إطار املفهوم العام للتنمية امل�ستدامة يندرج مفهوم
التنمية املحلية امل�ستدامة؛ �أي �أن التنمية املحلية امل�ستدامة يجب
�أن ُتلبي احتياجات املجتمع يف الوقت احلايل مع املحافظة على
البيئة واملوارد الطبيعية للأجيال الالحقة( .روحية وميينة)2015 ،
ولقد حظيت التنمية املحلية امل�ستدامة باهتمام متزايد
يف العقود الأخرية وعلى كافة امل�ستويات الأكادميية والعملية
لأ�سباب عديدة ومرتابطة لتحقيق التوازن التنموي واملجتمعي
ب�أبعادها االقت�صادية واالجتماعية والإدارية والبيئية ،و�أ�صبح
االهتمام بالتنمية املحلية امل�ستدامة لأ�سباب فكرية و�سيا�سية
وثقافية مرتابطة ،تتمثل بزيادة الوعي العام للنا�س يف املجتمعات
املعا�رصة ،وهناك �أ�سباب اقت�صادية متثلت باال�ستفادة من املوارد
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املحلية ب�أمثل الأ�ساليب ولتعزيز امل�شاركة املجتمعية ،وتفعيل دور
املواطنني ،وتعزيز اال�ستقرار والوحدة والقوة واالن�سجام.
مما �سبق يرى الباحثان �أن التنمية امل�ستدامة على وجه
حكم را�ش ٍد فهي تعني زيادة
التحديد ال ميكن حتقيقها بدون
ٍ
جماالت االختيار الأف�ضل بالن�سبة للنا�س فيما يتعلق بظروف
حياتهم ،واحلكم الر�شيد هو �أف�ضل خيار �أمام احلكومات والهيئات
املحلية والقطاع اخلا�ص ،فهو ي�ضمن ا�ستمرار التنمية امل�ستدامة يف
ظل ال�رشعية واال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي والفاعلية والأمانة
والعالقات املتوازنة بني النا�س وبيئتهم االجتماعية.
أبعاد التنمية املستدامة
التنمية االقت�صادية:
ُيق�صد بالتنمية االقت�صادية ب�شكل عام �إىل الإجراءات
امل�ستدامة واملن�سقة التي يتخذها �صناع ال�سيا�سة واجلماعات
امل�شرتكة ،والتي ت�سهم يف تعزيز م�ستوى املعي�شة وال�صحة
االقت�صادية ملنطقة معينة� ،أي�ضا ت�شري التنمية االقت�صادية �إىل
التغريات الكمية والنوعية التي ي�شهدها االقت�صاد ،وميكن �أن ت�شمل
الإجراءات وجماالت عديدة ،من بينها ر�أ�س املال الب�رشي والبنية
التحتية الأ�سا�سية والتناف�س الإقليمي واال�ستدامة البيئية وال�شمولية
االجتماعية وال�صحة والأمن والقراءة والكتابة ،ف�ض ًال عن غريها من
املجاالت الأخرى( .جهلول)2013 ،
التنمية االجتماعية:
يق�صد بالتنمية االجتماعية على �أنها تنمية عالقات الإن�سان
املتبادلة ،وحت�سني م�ستوى التعليم والثقافة والوعي وال�سيا�سة
وال�صحة لديه و�إتاحة فر�ص احلرية وامل�شاركة له ،وتهتم التنمية
االجتماعية من حيث االخت�صا�ص بقطاعني هما :احلكومة ومنظمات
املجتمع املدين (نرميان والدين.)2015 ،
التنمية البيئية:
ارتبطت نظرية التنمية امل�ستدامة بالبيئة ارتباط ًا تاريخي ًا
وجوهري ًا يف الوقت ذاته ،حيث طُ رحت التنمية امل�ستدامة باعتبارها
ح ًال لتجاوز املخاطر البيئية ،و�أن احلق يف التنمية يجب �أن
ي�أخذ باالعتبار البيئة وحاجات الأجيال احلالية واملقبلة ،و�صل
االهتمام العاملي بالق�ضية البيئية ذروته مع تبني مفهوم التنمية
امل�ستدامة ،وبرز االهتمام يف ت�أكيد منهجية التنمية الإن�سانية من
خالل الت�أكيد على عدم �إحلاق ال�رضر بالأجيال القادمة �سواء ب�سبب
ا�ستنزاف املوارد الطبيعية وتلويث البيئة� ،أم ب�سبب الديون العامة
التي تتحمل �أعباءها الأجيال الالحقة� ،أم ب�سبب عدم االكرتاث
بتنمية املوارد الب�رشية ،ما يخلق ظروف ًا �صعبة يف امل�ستقبل نتيجة
خيارات احلا�رض ،فحماية البيئة جزء ال يتجز�أ من عملية التنمية،
وال ميكن التعامل معها ب�صورة منف�صلة ،لتحقيق الرفاهية والق�ضاء
على الفقر مع الأخذ بعني االعتبار التعامل مع موارد الأر�ض ب�شكل
ال ي�ؤدي �إىل ا�ستنزافها وتدهورها ب�شكل كبري(.جهلول)2013 ،

الدراسات السابقة
�أوال :الدرا�سات العربية
�أجرى حرب و�آخرون ( )2020درا�سة جاءت بعنوان» العالقة
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بني احلوكمة الر�شيدة والتنمية امل�ستدامة يف بلديات قطاع غزة»
حيث هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على العالقة بني احلوكمة الر�شيدة
والتنمية امل�ستدامة يف بلديات قطاع غزة ،وا�ستخدم الباحثون
املنهج الو�صفي التحليلي ،وبلغ جمتمع الدرا�سة ( )3475من
العاملني يف بلديات قطاع غزة ،وا�ستخدم الباحثون اال�ستبانة
للتو�صل �إىل النتائج ،وبلغت عينة الدرا�سة ( )345موظف وموظفة،
وكانت نتائج الدرا�سة �أن هناك وجود عالقة طردية بني مبادئ
احلوكمة( امل�ساءلة وال�شفافية ،الالمركزية ،الأنظمة الداخلية ،الر�ؤية
اال�سرتاتيجية) يف بلديات قطاع غزة والتنمية امل�ستدامة ،وكان �أبرز
التو�صيات تعزيز مبادئ احلوكمة و�رضورة قيام البلديات بو�ضع
�آليات عملية ولوائح داخلية لتعزيز مبادئ احلكم الر�شيد.
�أجرى العجويل ( )2020درا�سة بعنوان «�أثر احلكم الر�شيد
على التنمية االقت�صادية امل�ستدامة» حيث هدفت �إىل الت�أكيد على
تطبيق قواعد احلكم لتعزيز التنمية االقت�صادية يف امل�ؤ�س�سات
وبالتحديد يف الدول النامية ،ا�ستخدم الباحث االنحدار املتعدد
للو�صول �إىل النتائج ،حيث كان هناك �أثر �إيجابي بني مبادئ
احلكم الر�شيد وبني التنمية امل�ستدامة وبني تطوير امل�ؤ�س�سات من
حيث الهيكلية والبنيوية ،وكان هناك �أثر معنوي بني �أبعاد �سلطة
القانون والت�رشيع على التنمية ،بينما مل يكن هناك �أثر معنوي بني
اال�ستقرار ال�سيا�سي وامل�شاركة على التنمية نتيجة الو�ضع القائم يف
الدول العربية لوجود �ضعف الوعي الت�شاركي وامل�ساءلة لدى الدول
النامية ،وكانت تو�صيات الدرا�سة تطبيق قواعد احلوكمة ب�شكل
فعال يف امل�ؤ�س�سات.
ويف درا�سة قام بها كل من عبيد و�آخرون ( )2020والتي
جاءت بعنوان «قواعد احلوكمة و�أثرها يف مكافحة ظاهرة الف�ساد يف
م�ؤ�س�سات القطاع العام يف ال�ضفة الغربية» حيث هدفت �إىل معرفة
مدى تطبيق قواعد احلوكمة و�أثر ذلك يف امل�ؤ�س�سات التي تطبقها
كنتيجة ملحاربة كافة �أ�شكال الف�ساد والرتهل الإداري واملايل،
وبلغت عينة الدرا�سة من ( )382موظف ًا وموظفة ،حيث �أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن هناك تطبيق ًا لقواعد احلوكمة يف م�ؤ�س�سات القطاع العام
بدرجة متو�سطة ،وكانت �أهم التو�صيات قيام امل�ؤ�س�سات بتطبيق
قواعد احلوكمة يف م�ؤ�س�سات القطاع العام من �أجل تخفيف حاالت
الرتهل املايل والإداري وتطوير الهيكل امل�ؤ�س�سي نحو تطبيق
القانون وتعزيز ال�شفافية وامل�ساءلة ملحاربة الف�ساد.
وقام الألو�سي ( )2019بدرا�سة «الدور املعدل للحكم الر�شيد
يف العالقة بني �إدارة التنمية املحلية والتنمية امل�ستدامة»،
هدفت الدرا�سة ملعرفة دور احلكم ال�صالح املعدل يف عمل التنمية
املحلية وامل�ستدامة ،وا�ستخدم الباحث منهج ًا و�صفي ًا وحتليلياً،
وا�ستعان باال�ستبانة جلمع البيانات وكانت عينة درا�سته ()472
يف اليمن ،ا�ستخدم التحليل الإح�صائي الختبار الفر�ضيات ،وو�صل
الباحث لنتائج �أهمها تطبيق قواعد احلكم الر�شيد لتحقيق تنمية
امل�ستدامة ،حيث ظهر من خالل النتائج �أن هناك �أثراً �إيجابي ًا
بني التنمية املحلية والتنمية امل�ستدامة من خالل �إدارتهما ب�شكل
فعال ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل تو�صيات من بينها االهتمام بالأبحاث
العلمية ذات العالقة ،ون�رش قواعد احلوكمة بني �أطياف املجتمع
لتحقيق بيئة موائمة للتنمية امل�ستدامة.
ويف درا�سة �إبراهيم ( )2018املعنونة» واقع تطبيق النيابة

العامة يف فل�سطني ملعايري احلكم الر�شيد « حيث ركزت على تطبيق
مبادئ احلكم الر�شيد يف النيابة العامة من وجهة نظر موظفيها
و�أع�ضائها ،وبلغت عينة الدرا�سة ( )180مفردة ،وتو�صل الباحث
�إىل نتائج الدرا�سة من خالل ا�ستخدامه للمنهج الو�صفي التحليلي
واال�ستبانة للو�صول �إىل نتائج كان من �أهمها �أن درجة تطبيق
القواعد متو�سطة يف الواقع النيابي ،وو�صلت الدرا�سة �إىل تو�صيات
مفادها تطبيق القواعد ب�شكل ممنهج ومدرو�س للو�صول �إىل الأهداف
املن�شودة للواقع النيابي الفل�سطيني.
�أما درا�سة �أبو ح�سني ( )2017املعنونة «معايري احلكم الر�شيد
ودورها يف تنمية املوارد الب�رشية بوزارة الداخلية الفل�سطينية ،حيث
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل معايري احلكم الر�شيد ودورها يف
تنمية املوارد الب�رشية بالوزارة الداخلية الفل�سطينية ،حيث ا�ستخدم
الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،وا�ستخدم الباحث اال�ستبانة،
وبلغ عينة الدرا�سة ( )254موظف ًا وموظفة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
�أبرز النتائج ب�أن تطبيق معايري احلكم الر�شيد (ال�شفافية ،امل�ساءلة،
امل�شاركة� ،سيادة القانون ،اال�ستجابة ،التوافق ،فاعلية والكفاءة،
امل�ساواة والعدالة ،والر�ؤية اال�سرتاتيجية» بن�سبة (،)% 61.23
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أبرز التو�صيات ب�رضورة تعزيز الإدارة العليا
يف الوزارة ملعايري احلكم الر�شيد والعمل على ن�رش ثقافة تطبيقها
داخل الوزارة من خالل برامج تثقيفية ت�سهم يف بناء منظومة تدعو
تطبيق املعايري.
�أما درا�سة البنا ( )2017والتي جاءت بعنوان «واقع تطبيق
معايري احلكم الر�شيد و�أثرها يف االلتزام التنظيمي لدى العاملني يف
امل�ست�شفيات غري احلكومية» حيث ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي
من خالل �إعداد ا�ستبانة بلغت ( )233موظفا ،وتو�صلت �إىل نتائج
كان من �أهمها وجود داللة �إح�صائية بني مبادئ احلكم وم�ستوى
االلتزام التنظيمي ،وفيما يتعلق بالفروق فال يوجد فروق ذو داللة
�إح�صائية ُعزيت ملتغريات دميغرافية حول تر�سيخ قواعد احلكم
الر�شيد ،وتو�صلت الدرا�سة لتو�صيات �أبرزها دعم الإدارة للموظفني
من خالل تدريبهم وتعزيز قدراتهم وتعزيز انتمائهم لدى امل�ؤ�س�سات.
ثانيا :الدراسات األجنبية
درا�سة ()Mira and Hammadaache ,2017حيث هدفت
�إىل التعرف على طبيعة العالقة بني مقومات احلكم الر�شيد والنمو
االقت�صادي يف (منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا و�أمريكا
الالتينية و�آ�سيا) ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي،
واعتمدت الدرا�سة على امل�صادر الثانوية جلمع البيانات ،وتقارير
امل�ؤ�س�سات الدولية بالإ�ضافة �إىل التقارير الر�سمية ال�صادرة عن
امل�ؤ�س�سات املتنوعة ،والدرا�سات املن�شورة حول �إطاري احلوكمة
والتنمية امل�ستدامة ،وقد خل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج،
متثلت يف وجود عالقة كبرية بني احلكم الر�شيد والنمو االقت�صادي،
�إال �أن حجم هذه العالقة يختلف وفقا للبلدان امل�ستهدفة� ،إذ تتالقى
مناطق �آ�سيا و�أمريكا الالتينية يف �أن �أهم �أبعاد احلوكمة امل�ؤثرة يف
النمو االقت�صادي يتمثل مببد�أ ال�صوت وامل�ساءلة ،و�أو�صت الدرا�سة
ب�رضورة تعزيز قواعد امل�ساءلة وال�شفافية يف �إطار عمل الدول
وامل�شاركة الدميقراطية للأفراد ،لإحداث النمو االقت�صادي وفقا
للتوجهات احلقيقية التي يراها النخب من �أفراد تلك املجتمعات.
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وجاءت درا�سة
 ),2016لتهدف �إىل اختبار الروابط بني املفهوم الغام�ض للحكم
الر�شيد ،والأبعاد املتغايرة للتنمية امل�ستدامة ،كما هدفت الدرا�سة �إىل
حتليل �آثار احلوكمة اجليدة على م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة ،وعلى
وجه التحديد التنمية االجتماعية واالقت�صادية ،على م�ستوى فئات
خمتلفة من البلدان ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي،
واعتمدت الدرا�سة على التقارير ال�صادرة عن الأمم املتحدة التي
حتتوي على امل�ؤ�رشات املتنوعة للدول املختلفة ،واعتمدت على
تقنية االنحدار املتعدد لتحديد ت�أثري احلوكمة على التنمية امل�ستدامة،
و�أُجريت الدرا�سة على (مئتني وخم�سة ع�رش) دولة متنوعة من دول
العامل امل�صنفة وفق ًا للأمم املتحدة ،وتو�صلت لنتائج �أهمها وجود
�أثر معنوي بني احلكم الر�شيد والتنمية امل�ستدامة ،و�أو�صت بتحقيق
احلكم الر�شيد يف الدول م�ستهدفة �أ�ساليب حديثة حتقق التنمية
ال�شاملة.
هدفت درا�سة (� )Nguyen,2016إىل �إظهار طبيعة العالقة بني
احلكم الر�شيد والتنمية امل�ستدامة يف الدول مع الأخذ بعني االعتبار
دول جنوب �رشق �آ�سيا كحالة درا�سية ،وا�ستخدمت املنهج الو�صفي
التحليلي ،واعتمدت على التقارير الر�سمية ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سات
املختلفة ،وخل�صت �إىل جمموعة من النتائج ،متثلت ب�أن الأنظمة
اال�ستبدادية يف دول جنوب �رشق �آ�سيا قد �ساهمت يف �إر�ساء عملية
النمو االقت�صادي لهذه الدول ،وذلك على عك�س الغربية التي اعتمدت
على مبد�أ امل�شاركة الدميقراطية ك�أ�سا�س للتنمية.
�أما درا�سة ( )Onyekachi, 2013فهدفت �إىل حتديد العالقة
بني ا�سرتاتيجيات احلكم الر�شيد ،والتنمية امل�ستدامة يف الدول
الإفريقية ،با�ستخدام دولة نيجرييا كدرا�سة حالة معربة عن تلك
الدول ،وهدفت �إىل �إبراز مفاهيم احلكم الر�شيد املرتبطة باحلداثة
متثلت بال�شفافية والنزاهة و�سيادة القانون ،وا�ستخدمت املنهج
الو�صفي التحليلي ،واعتمدت على امل�صادر الثانوية يف مقارنة
الدرا�سات والكتابات التي �أُجريت حول احلوكمة والتنمية امل�ستدامة
وم�ؤ�رشاتها يف نيجرييا ،وخل�صت �إىل نتائج �أهمها متثلت يف �ضعف
م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة واحلكم الر�شيد يف الدول الإفريقية ب�شكل
عام ،ووجود م�ستوى متو�سط لإقرار �آليات احلكم الر�شيد والتنمية
امل�ستدامة يف نيجرييا على وجه اخل�صو�ص ،و�أ�شارت النتائج �أن
حماور التنمية امل�ستدامة التي ركزت عليها يف نيجرييا وهي :النظم
الإيكولوجية ،والتنمية االقت�صادية واالجتماعية ،وحماية امل�صادر
البيئية ،وهذا الأمر بحاجة لتعزيز �أبعاد احلكم الر�شيد ،و�أو�صت
الدرا�سة ب�رضورة مكافحة الف�ساد وتعزيز ال�شفافية و�سيادة القانون
يف دول �إفريقيا ،و�أو�صت ب�رضورة قيام احلكومات بالإ�صالحات
االقت�صادية وال�سيا�سية من �أجل تعزيز احلياة العامة داخل هذه
الدول.
�أما درا�سة ( )Kardos,2012هدفت �إىل حتديد ت�أثري احلوكمة
على ا�سرتاتيجيات التنمية امل�ستدامة يف دول االحتاد الأوروبي،
وا�ستخدمت املنهج الو�صفي التحليلي ،واعتمدت على امل�صادر
الثانوية من خالل �أ�سلوب امل�سح املكتبي ،ومتثل جمتمع الدرا�سة
( )27دولة� ،أما العينة فكانت ت�سع دول ،وخل�صت الدرا�سة �إىل نتائج
�أهمها هناك وجود �آليات ا�سرتاتيجية تعمل ب�شكل جيد يف ما يتعلق
باحلكم الر�شيد داخل االحتاد الأوروبي ،ومتتلك خمطط ًا ا�سرتاتيجي ًا
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لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،وتو�صلت الدرا�سة لتو�صيات عمل
م�ؤمترات متخ�ص�صة حول ت�أثري احلكم الر�شيد على ا�سرتاتيجيات
التنمية امل�ستدامة.
التعقيب على الدراسات السابقة
الدرا�سة احلالية تت�شابه مع معظم الدرا�سات ال�سابقة يف
�أنها ا�ستخدمت املنهج الو�صفي التحليلي ،وا�ستخدمت اال�ستبانة
جلمع البيانات ،و�أغلب الدرا�سات ال�سابقة ركزت على مو�ضوع
تطبيق مبادئ احلكم الر�شيد �ضمن معايري حمددة مثل :ال�شفافية،
وامل�ساءلة االجتماعية ،ودور امل�شاركة املجتمعية والرقابة ،ليتفق
مع الدرا�سة احلالية التي ت�ضمنت معايري احلكم الر�شيد من �ضمنها
ال�شفافية وامل�شاركة املجتمعية ،كما �سعت الدرا�سة احلالية �إىل تقدمي
تو�صية لتطبيق مبادئ احلكم الر�شيد يف البلديات ،وهذا يت�شابه مع
بع�ض الدرا�سات ال�سابقة ،حيث اتفقت الدرا�سة احلالية مع درا�سة
العجلوين ( )2020يف �أهمية تطبيق احلكم الر�شيد بهدف الت�صويب
املايل والإداري وملا له �أثر �إيجابي على التنمية ال�شاملة ،واتفقت
الدرا�سة احلالية مع درا�سة( الألو�سي )2019 ،بوجود �أُ�س�س لتطبيق
احلكم الر�شيد ،واختلفت عن درا�سة العجلوين ( )2020يف �أهمية
تطبيق احلكم الر�شيد على م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة ب�شموليتها
يف البلديات ،لكن درا�سة العجلوين ( )2020اهتمت فقط بال ُبعد
االقت�صادي يف الدول العربية ،واختلفت الدرا�سة احلالية عن درا�سة
(عبيد و�آخرون )2020،ب�أن طبقها على بلديات ال�ضفة الغربية:
حمافظة رام اهلل والبرية �أُمنوذجاً ،بينما درا�سة (عبيد و�آخرون)
طُ ِّبقت على م�ؤ�س�سات القطاع العام يف ال�سلطة الفل�سطينية ،واختلفت
الدرا�سة احلالية مع درا�سة (البنا )2017،ب�أن الدرا�سة طبقت قواعد
احلكم الر�شيد و�أثره على العاملني� ،أما الفجوة العلمية بني الدرا�سات
ال�سابقة والدرا�سة احلالية ب�أن �أغلب الدرا�سات ال�سابقة ركزت على
تطبيق مبادئ احلكم الر�شيد يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية
دون التطرق لبلديات ال�ضفة الغربية و�أثر ذلك على التنمية امل�ستدامة،
وربطت الدرا�سات ال�سابقة بني مبادئ احلكم الر�شيد بالأداء الإداري
�أو الإ�صالح والتنمية االقت�صادية ،وال توجد يف الدرا�سات ال�سابقة
ربط مبادئ احلكم الر�شيد يف التنمية امل�ستدامة ب�شكل �شامل يف
بلديات ال�ضفة الغربية ،ونظراً لوجود الفجوة العلمية على �ضوء ما
�سبق عر�ضه ،تظهر احلاجة املا�سة �إىل �إجراء املزيد من الأبحاث
التي تتناول مو�ضوع �أثر تطبيق مبادئ احلكم الر�شيد يف البلديات
يف م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة :حمافظة رام اهلل والبرية �أُمنوذجاً،
مثل هذه الدرا�سة ،ما يجعل منها �إ�ضافة نوعية يف هذا امل�ضمار،
وتتميز هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة ب�أنها ُتعد الأوىل حملي ًا
وعربي ًا و�إقليمياً ،والتي تناولت مو�ضوع يف غاية الأهمية حول �أثر
تطبيق مبادئ احلكم الر�شيد يف بلديات حمافظة رام اهلل والبرية يف
م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة ،و�ستكون هذه الدرا�سة �إ�ضافة بحثية
ونوعية للبلديات يف ال�ضفة الغربية ،ودورها يف تطبيق مبادئ
احلكم الر�شيد لتحقيق م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
وظف الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي لتحقيق �أهداف
الدرا�سة ،حيث �صنفا البيانات التي جمعت من �أفراد العينة ،ومن
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ثم حتليلها با�ستخدام الطرق والأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة،
ومناق�شتها وربطها بالإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة.
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع موظفي و�أع�ضاء بلديات
حمافظة رام اهلل والبرية ،والبالغ عددهم حوايل ( ،)1238وذلك
خالل العام (�( .)2021إح�صاءات وزارة احلكم املحلي)2021،
عينة الدراسة
تكونت عينة الدرا�سة من ( )294موظف ًا وموظفة من موظفي
و�أع�ضاء بلديات حمافظة رام اهلل والبرية� ،أي مبا ن�سبته ()% 23.7
مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة حيث مت ترقيم املوظفني
من ( )1اىل ( )1238ومت الإدخال �إىل احلا�سب الآيل و�سحب عينة
ع�شوائية ب�سيطة منهم ،وقام الباحثان بتو�صيل اال�ستبانة لكل
الأفراد الذين وقع عليهم االختيار الع�شوائي ،ومت ح�ساب العينة من
خالل االعتماد على الأ�س�س الإح�صائية يف اختيار العينات ،ح�سب
معادلة �ستيفني ثامب�سون.
وفيما يلي جدول يو�ضح توزيع �أفراد العينة بح�سب املتغريات:
ت�صنيف البلدية ،وعدد �سنوات اخلربة ،وامل�سمى الوظيفي.
الجدول ()1
توزيع أفراد العينة بحسب متغير تصنيف البلدية ،وعدد سنوات الخبرة ،والمسمى الوظيفي

املتغري
ت�صنيف
البلدية

عدد �سنوات
اخلربة

امل�سمى
الوظيفي

حمافظة رام اهلل والبرية ،وذلك من خالل مراجعة الإطار النظري
والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة ال�سيما درا�سة (الألو�سي،)2019،
حيث تكون املقيا�س يف �صورته الأولية من ( )52فقرة ،موزعة على
(� )7أبعاد.
صدق املقياس:
قام الباحثان بعر�ض املقيا�س على جمموعة من اخلرباء
(حمكمني) يف جمال االدارة من حملة الدكتوراه والبالغ عددهم
( )10وذلك لال�سرت�شاد ب�آرائهم ،وقد طلب من املحكمني �إبداء الر�أي
حول مدى مالءمة املحاور الأ�سا�سية للمقيا�س ،ومدى و�ضوح
عبارات املقيا�س ،ومالءمتها لقيا�س ما و�ضعت لأجله ،مع كتابة
مالحظاتهم وتعديالتهم املقرتحة ،حيث مت تعديل وحذف و�إ�ضافة
بع�ض الفقرات ،وبناء عليه �أ�صبح املقيا�س يف �صورته النهائية
يتكون من  48فقرة موزعة على � 7أبعاد.
ثبات املقياس:
حل�ساب ثبات مقيا�س احلكم الر�شيد قام الباحثان با�ستخدام
معادلة �ألفا-كرونباخ ،وفيما يلي نتائج ذلك.
طريقة �ألفا كرونباخ
تعتمد معادلة �ألفا-كرونباخ على تباينات �أ�سئلة االختبار،
وت�شرتط �أن تقي�س بنود االختبار �سمة واحدة فقط ،ولذلك قام
الباحثان بح�ساب معامل الثبات لكل بعد على انفراد وللأبعاد
جمتمعة ،واجلدول التايل يو�ضح ذلك.

م�ستويات املتغري

العدد

الن�سبة
املئوية

بلدية (�أ)

89

% 30.3

جدول ()2

بلدية (ب)

84

% 28.6

معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا-كرونباخ

بلدية (ج)

121

% 41.2

الأبعاد

عدد البنود قيمة معامل �ألفا

�أقل من � 5سنوات

127

% 43.2

الإف�صاح وال�شفافية

7

.926

من  5اىل �أقل من � 10سنوات

82

% 27.9

امل�ساءلة

6

.960

�أكرث من � 10سنوات

85

% 28.9

�سيادة القانون

7

.971

موظف

109

% 37.1

اال�ستجابة

7

.955

رئي�س �شعبة

27

% 9.2

امل�شاركة

7

.949

رئي�س ق�سم

47

% 16.0

الكفاءة والفاعلية

7

.939

مدير دائرة

30

% 10.2

التوافق

7

.966

ع�ضو جمل�س

81

% 27.6

احلكم الر�شيد (الدرجة الكلية)

48

.990

أداة الدراسة:
بهدف جمع البيانات الالزمة لهذه الدرا�سة ،وظف الباحثان
(مقيا�سني) و�أداة واحدة وهي اال�ستبانة ،واملقيا�سان هما :مقيا�س
احلكم الر�شيد ،ومقيا�س التنمية امل�ستدامة ،وذلك بعد الرجوع �إىل
الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال.
�أوال :مقيا�س احلكم الر�شيد:
قام الباحثان ب�إعداد مقيا�س احلكم الر�شيد بهدف قيا�س
درجة تطبيق قواعد احلكم الر�شيد لدى موظفي و�أع�ضاء بلديات

يت�ضح من اجلدول (� )2أن قيم معامالت �ألفا لأبعاد مقيا�س
احلكم الر�شيد املتمثلة ببعد االف�صاح وال�شفافية ،وبعد امل�ساءلة،
وبعد �سيادة القانون ،وبعد اال�ستجابة ،وبعد امل�شاركة ،وبعد الكفاءة
والفاعلية ،وبعد التوافق كانت على التوايل (.971 ، .960 ، .926
 ،) .966 ، .939، .949 ، .955 ،كما بلغ معامل �ألفا للمقيا�س
( ،) .990وجميع هذه القيم �أكرب من ( ) .70مما ي�شري �إىل قبولها
واالطمئنان لها بح�سب ما �أورده ترافاكول (.)Travakol, 2011
ثانيا :مقيا�س التنمية امل�ستدامة:
قام الباحثان ب�إعداد مقيا�س التنمية امل�ستدامة بهدف قيا�س
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أثر تطبيق قواع ِد احلكم ال َّرشي ِد في م ّ
ُؤشرات ال ّتنمية امل ُ
محافظة رام اهلل والبيرة أمنوذجاً
ات َّ
فة الغرب َّية-
ِ
الض ِ
ستدامة في بلديَّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

درجة م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة لدى موظفي و�أع�ضاء بلديات
حمافظة رام اهلل والبرية ،وذلك من خالل مراجعة الإطار النظري
والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة ال�سيما درا�سة (الألو�سي،)2019،
حيث تكون املقيا�س يف �صورته الأولية من ( )30فقرة ،موزعة على
(� )3أبعاد.
�صدق املقيا�س:
قام الباحثان بعر�ض املقيا�س على جمموعة من اخلرباء
(املحكمني) يف جمال الإدارة من حملة الدكتوراه والبالغ عددهم
( ،)10وذلك لال�سرت�شاد ب�آرائهم ،وقد طلب من املحكمني �إبداء
الر�أي حول مدى مالءمة املحاور الأ�سا�سية للمقيا�س ،ومدى و�ضوح
عبارات املقيا�س ،ومالءمتها لقيا�س ما و�ضعت لأجله ،مع كتابة
مالحظاتهم وتعديالتهم املقرتحة� .أبدى املحكمون مالحظاتهم
وتعديالتهم املقرتحة ،و�أخذت جميع َا يف االعتبار ،وبناء عليه مت
حذف و�إ�ضافة بع�ض الفقرات ،وتكون املقيا�س يف �صورته النهائية
من ( )24فقرة موزعة على (� )3أبعاد.
ثبات املقيا�س:
حل�ساب ثبات املقيا�س قام الباحثان با�ستخدام معامل �ألفا-
كرونباخ ،وفيما يلي نتائج ذلك.
طريقة �ألفا كرونباخ
تعتمد معادلة �ألفا-كرونباخ على تباينات �أ�سئلة االختبار،
وت�شرتط �أن تقي�س بنود االختبار �سمة واحدة فقط ،لذلك قام
الباحثان بح�ساب معامل الثبات لكل بعد من �أبعاد مقيا�س التنمية
امل�ستدامة ب�شكل منفرد وللأبعاد جمتمعة ،واجلدول التايل يو�ضح
ذلك.

بعد من �أبعاده وللدرجة الكلية للمقيا�س ،ولت�سهيل عر�ض النتائج
اعتمد التوزيع الآتي:
الدرجة

مدى الدرجة

كبرية جداً

5-4.21

كبرية

4.20-3.41

متو�سطة

3.40-2.61

قليلة

2.60-1.81

قليلة جداً

1.80-1

�أوال) النتائج املتعلقة ب�أ�سئلة الدرا�سة
نتائج ال�س�ؤال الأول وهو :ما درجة تطبيق قواعد احلكم الر�شيد
يف بلديات ال�ضفة الغربية :حمافظة رام اهلل والبرية �أُمنوذجاً؟
جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد مقياس الحكم
الرشيد وللدرجة الكلية للمقياس

الرقم

املجال

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي
%

الدرجة

1

االف�صاح وال�شفافية

3.28

1.129

%65.6

متو�سطة

2

امل�ساءلة

3.32

1.176

%66.4

متو�سطة

3

�سيادة القانون

3.40

1.221

%68

مرتفعة

4

اال�ستجابة

3.29

1.090

%65.8

متو�سطة

جدول ()3

5

امل�شاركة

3.29

1.064

%65.8

متو�سطة

معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا-كرونباخ

6

الكفاءة والفاعلية

3.23

1.017

%64.6

متو�سطة

7

التوافق

3.29

1.077

%65.8

متو�سطة

3.30

1.030

66%

متو�سطة

البعد

عدد البنود قيمة معامل �ألفا

التنمية االجتماعية

8

.968

التنمية البيئية

8

.966

التنمية االقت�صادية

8

.944

التنمية امل�ستدامة

24

.982

احلكم الر�شيد

يت�ضح من اجلدول (� )3أن قيم معامالت �ألفا لأبعاد مقيا�س
التنمية امل�ستدامة املتمثلة ببعد التنمية االجتماعية ،وبعد التنمية
البيئية ،وبعد التنمية االقت�صادية ،وقد كانت على التوايل (، .968
 ،) .944 ، .966كما بلغ معامل �ألفا للمقيا�س ككل ( ،) .982وجميع
هذه القيم �أكرب من ( ) .70مما ي�شري �إىل قبولها واالطمئنان لها
بح�سب ما �أورده ترافاكول (.)Travakol, 2011
نتائج الدراسة ومناقشتها
الق�سم الأول :النتائج املتعلقة ب�أ�سئلة الدرا�سة
بهدف التعرف �إىل درجة تطبيق قواعد احلكم الر�شيد
يف بلديات ال�ضفة الغربية :حمافظة رام اهلل �أُمنوذجا ،ح�سبت
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي لكل
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يت�ضح من اجلدول (� )4أن �أعلى تطبيق لقواعد احلكم الر�شيد
يف بلديات ال�ضفة الغربية من وجهة نظر موظفيها كان يف بعد
�سيادة القانون مبتو�سط ح�سابي قدره ( ،)3.40وبوزن ن�سبي
( ،)%68وبدرجة تقدير مرتفعة ،تاله بعد امل�ساءلة مبتو�سط
ح�سابي قدره ( ،)3.32وبوزن ن�سبي ( ،)%66.4وبدرجة تقدير
متو�سطة ،تاله بعد امل�شاركة مبتو�سط ح�سابي قدره ( ،)3.29وبوزن
ن�سبي (،)%65.8وبدرجة تقدير متو�سطة ،تاله بعد اال�ستجابة
مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.29وبوزن ن�سبي ( ،)%65.8وبدرجة تقدير
متو�سطة ،تاله بعد التوافق مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.29وبوزن ن�سبي
( ،)%65.8وبدرجة تقدير متو�سطة ،ثم بعد الإف�صاح وال�شفافية
مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.28وبوزن ن�سبي (،)%65.6وبدرجة تقدير
متو�سطة ،تاله بعد الكفاءة والفاعلية مبتو�سط ح�سابي (،)3.23
وبوزن ن�سبي ( ،)%64.6وبدرجة تقدير متو�سطة.
�أما فيما يتعلق بدرجة تطبيق قواعد احلكم الر�شيد ككل
(الدرجة الكلية) ،فقد كانت بدرجة متو�سطة ،مبتو�سط ح�سابي
( ،)3.30وانحراف معياري ( ،)1.030وبوزن ن�سبي (.)% 66
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ويعزو الباحثان النتيجة �إىل �أنه ما زالت ثقافة تطبيق قواعد
احلكم الر�شيد بني رئي�س و�أع�ضاء املجل�س و�أي�ض ًا املوظفني بحاجة
لتعزيزها وبال�شكل الذي ُي�ساهم يف تعزيز قدرتهم على اتخاذ
القرار بطريقة �صحيحة ،والذي من �ش�أنه �أن ينعك�س على اجلمهور
من خالل نوعية اخلدمات املقدمة ،وكما �أنه ما زال و�ضع �آليات
عملية ولوائح متعلقة بتطبيق قواعد احلكم الر�شيد غري مت�أ�صلة يف
ذهن الأع�ضاء واملوظفني بال�شكل الالزم لتطبيقها مبنظور �شمويل،
وبالتحديد �أن اجلانب التدريبي حول تطبيق قواعد احلكم الر�شيد
مل ي�صل مرحلة الن�ضج ل�ضمان جناح تطبيق قواعد احلكم الر�شيد
بدرجة مرتفعة وهذا ،الأمر الذي بحاجة �إىل م�شاركة اجلمهور،
والتي ما زالت بحاجة �إىل تعزيزها ب�شكل يمُ كنهم من ر�سم �سيا�سات
البلديات وخططها.
اتفقت هذه الدرا�سة مع درا�سة (عبيد و�آخرون،)2020 ،
والتي جاءت تطبيق قواعد احلوكمة بدرجة متو�سطة ،ولكن اختلفت
الدرا�سة احلالية مع درا�سة (عبيد واخرون )2020 ،يف تطبيقهاعلى
م�ؤ�س�سات القطاع العام ،بينما الدرا�سة احلالية طُ ِّبقت على البلديات.
نتائج ال�س�ؤال الثاين وهو:ما م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة يف
مناطق بلديات ال�ضفة الغربية :حمافظة رام اهلل والبرية �أُمنوذجاً؟

للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين ،ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،والوزن الن�سبي ،لكل بعد من
�أبعاده وللدرجة الكلية للمقيا�س.
جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد مقياس التنمية
المستدامة وللدرجة الكلية للمقياس

الرقم

البعد

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي %

الدرجة

1

التنمية االجتماعية

3.31

1.144

%66.2

متو�سطة

2

التنمية البيئية

3.22

1.098

%64.4

متو�سطة

3

التنمية االقت�صادية

3.17

1.029

%63.4

متو�سطة

3.23

1.040

%64.6

متو�سطة

التنمية امل�ستدامة

يت�ضح من اجلدول (� )5أن �أعلى م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة
يف بلديات ال�ضفة الغربية من وجهة نظر موظفيها كان يف بعد
التنمية االجتماعية مبتو�سط ح�سابي قدره ( ،)3.31وبوزن ن�سبي
( ،)%66.2وبدرجة تقدير متو�سطة ،تاله بعد التنمية البيئية
مبتو�سط ح�سابي قدره ( ،)3.22وبوزن ن�سبي ( ،)%64.4وبدرجة
تقدير متو�سطة ،تاله بعد التنمية االقت�صادية مبتو�سط ح�سابي قدره
( ،)3.17وبوزن ن�سبي (.)%63.4
�أما فيما يتعلق مب�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة ككل (الدرجة
الكلية) ،فقد كانت بدرجة متو�سطة ،مبتو�سط ح�سابي (،)3.23
وانحراف معياري ( ،)1.040وبوزن ن�سبي (.)%64.6
ويعزو الباحثان النتيجة �إىل �أن التنمية امل�ستدامة تعني

منط ًا من التنمية ال تفرط يف ا�ستثمار م�صادر الرثوات الطبيعي
التي ترتكز عليها هذه التنمية ،و�أي تنمية تعمل على جتديد املوارد
والرثوات و�إعادة الت�صنيع ،لكن يف الواقع الفل�سطيني هناك �إ�شكالية
�أن املوارد ي�سيطر عليها االحتالل يف بع�ض الأماكن التي ت�شغلها
البلديات الأمر الذي يعرقل التنمية ب�شكل م�ستدام ،كما �أن التنمية
جوهري يف القوانني احلالية التي
امل�ستدامة تت�ضمن اعتماد عن� ٍرص
ٍّ
بحاجة لتغيري يف تنظيم م�شاريع اال�ستثمارات ،ناهيك �أن هناك
نق�ص ًا يف الإجراءات لت�أمني �سبل احل�صول على مياه ال�رشب ب�شكل
الئق للمواطنني ،وما زال هناك البطالة ،وعدم توفر فر�ص العمل
التي قد ال توفرها البلديات لعدم توفر امليزانية املنا�سبة ،وحتى
�أن عملية جلب الأموال من قبل البلديات من املانحني ال ت�ستطيع
القيام بذلك ب�سبب �أن املال ال ي�أتي �إال بقرار من وزير احلكم املحلي
�أو م�صادقة احلكومة الأمر الذي يعرقل التنمية يف البلديات ،وما
زال هناك نق�ص ًا يف جذب الطاقات لتعزيز التنمية االجتماعية �ضمن
امل�شاركة املجتمعية لدى البلديات ،وما زالت الثقافة ال�سائدة بعدم
االهتمام من قبل املواطن يف تعزيز التنمية البيئية لدى املدينة من
خالل ا�ستغالل �أر�ضه مبا هو مفيد ،والعمل على ا�ست�صالح الأر�ض
ملن ميلك الأر�ض ،وكما متويل التنمية هي ق�ضية جمتمعية بحاجة
�إىل ت�شجيع من قبل البلديات جلذب �أموال املواطنني املغرتبني
لإحداث تنمية اقت�صادية حقيقة.
درا�سة(  (�7Mira and Hammad

اتفقت الدرا�سة احلالية مع
 )aache ,201مع التو�صية ب�أن �إحداث النمو االقت�صادي ي�أتي وفقا
للتوجهات احلقيقية التي يراها النخب من �أفراد تلك املجتمعات،
وهذا ما يتفق مع الدرا�سة احلالية ،واتفقت هذه الدرا�سة مع
درا�سة( )Onyekachi, 2013ب�أن نتيجة م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة
جاءت بدرجة متو�سطة ،كما الدرا�سة احلالية ،و�أي�ض ًا اتفقت بذات
النتيجة ،واختلفت الدرا�سة احلالية مع درا�سة ( )Nguyen,2016ب�أن
م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة كانت بدرجة مرتفعة ،بينما الدرا�سة
احلالية جاءت النتيجة فيما يتعلق مب�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة
ككل (الدرجة الكلية) فقد كانت بدرجة متو�سطة ،مبتو�سط ح�سابي
( ،)3.23وانحراف معياري ( ،)1.040وبوزن ن�سبي (.)%64.6
ثانيا :نتائج فح�ص فر�ضيات الدرا�سة

الفر�ضية الأوىل“ :ال توجد عالقة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة الإح�صائية ( )α≤ .05بني درجة تطبيق قواعد احلكم
الر�شيد (�سيادة القانون ،امل�ساءلة ،الإف�صاح وال�شفافية ،امل�شاركة،
والكفاءة والفعالية ،التجاوب ،التوافق) وم�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة
(االقت�صادية ،البيئية ،االجتماعية) يف بلديات ال�ضفة الغربية :رام
اهلل والبرية �أُمنوذجاً”.
لفح�ص هذه الفر�ضية من فر�ضيات الدرا�سة ،فقد ُ�أجري
اختبار االرتباط بري�سون ( )Pearsonلفح�ص وجود عالقة
ارتباطيةبني درجة تطبيق قواعد احلكم الر�شيد (�سيادة القانون،
امل�ساءلة ،الإف�صاح وال�شفافية ،امل�شاركة ،والكفاءة والفعالية،
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أ .متارا "محمد زهدي" زيتون حداد
د .شاهر محمد عبيد

أثر تطبيق قواع ِد احلكم ال َّرشي ِد في م ّ
ُؤشرات ال ّتنمية امل ُ
محافظة رام اهلل والبيرة أمنوذجاً
ات َّ
فة الغرب َّية-
ِ
الض ِ
ستدامة في بلديَّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

التجاوب ،التوافق) وم�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة (االقت�صادية،
البيئية ،االجتماعية) ،وفيما يلي تو�ضيح ذلك.
جدول ()6
نتائج اختبار االرتباط بيرسون بين الحكم الرشيد (سيادة القانون ،المساءلة ،اإلفصاح
والشفافية ،المشاركة ،والكفاءة والفعالية ،التجاوب ،التوافق) ومؤشرات التنمية المستدامة
(االقتصادية ،البيئية ،االجتماعية)

احلكم الر�شيد
التنمية
امل�ستدامة    
قيمة بري�سون
الإف�صاح
م�ستوى
وال�شفافية
الداللة
امل�ساءلة قيمة بري�سون
م�ستوى الداللة
قيمة بري�سون
�سيادة
م�ستوى
القانون
الداللة
قيمة بري�سون
اال�ستجابة
م�ستوى
الداللة
قيمة بري�سون
امل�شاركة
م�ستوى
الداللة
قيمة بري�سون
الكفاءة
م�ستوى
والفاعلية
الداللة
قيمة بري�سون
التوافق
م�ستوى
الداللة
قيمة بري�سون
احلكم الر�شيد
م�ستوى
الداللة

التنمية
االجتماعية

التنمية
البيئية

التنمية
التنمية
االقت�صادية امل�ستدامة

** .795

**.759

**.737

**.801

.000

.000

.000

.000

**.844

**.817

**.779

**.854

.000

.000

.000

.000

**.840

**.821

**.770

**.851

.000

.000

.000

.000

**.852

**.846

**.819

**.880

.000

.000

.000

.000

**.843

**.829

**.787

**.860

.000

.000

.000

.000

**.843

**.847

**.824

**.879

.000

.000

.000

.000

**.859

**.846

**.821

**.883

.000

.000

.000

.000

**.904

**.886

**.851

**.924

.000

.000

.000

.000

يت�ضح من اجلدول ( )6وجود عالقة خطية بني الدرجة الكلية
ملقيا�س احلكم الر�شيد ،والدرجة الكلية ملقيا�س التنمية امل�ستدامة،
حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما ( ،) .924ومب�ستوى داللة
قدرها ( ،) .000وهذه القيمة �أ�صغر من ( ،) .05وبالنظر �إىل قيمة
معامل االرتباط بني املقيا�سني يت�ضح ب�أنها موجبة وقوية ،مبعنى
�أنه كلما زادت درجة تطبيق قواعد احلكم الر�شيد يف البلديات زادت
م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة من وجهة نظر موظفي و�أع�ضاء بلديات
حمافظة رام اهلل والبرية.
كما ي�شري اجلدول (� )6إىل وجود عالقة بني الدرجة الكلية
ملقيا�س احلكم الر�شيد ،وكل بعد من �أبعاد التنمية امل�ستدامة
املتمثلة ببعد التنمية االجتماعية ،وبعد التنمية البيئية ،وبعد
التنمية االقت�صادية ،حيث بلغت قيم معامل االرتباط بينها على
التوايل ( ،) .851 ، .886 ، .904ومب�ستوى داللة قدرها (،) .000
وهذه القيمة �أ�صغر من (،) .05كما يبني وجود عالقة بني الدرجة
الكلية ملقيا�س التنمية امل�ستدامة ،وكل بعد من �أبعاد احلكم الر�شيد
املتمثلة ببعد الإف�صاح وال�شفافية ،وبعد امل�ساءلة ،وبعد �سيادة
القانون ،وبعد اال�ستجابة ،وبعد امل�شاركة ،وبعد الكفاءة والفاعلية،
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وبعد التوافق ،حيث بلغت قيم معامل االرتباط بينها على التوايل
( ،)883. ، 879. ، 860. ، 880. ، 851. ، 854. ، 801.ومب�ستوى
داللة قدرها ( ،) .000وهذه القيمة �أ�صغر من (،) .05ويت�ضح �أي�ض ًا
�أن هذه العالقة موجبة وقوية ،لأن قيم معامل االرتباط تراوحت ما
بني ( ،) .924 ، .737مبعنى �أنه كلما زادت درجة تطبيق قواعد
احلكم الر�شيد زادت م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة من وجهة نظر
موظفي و�أع�ضاء بلديات حمافظة رام اهلل والبرية.
وقد يعود ذلك �إىل �أن قواعد احلكم الر�شيد هو جمموعة من
القوانني والنظم والقرارات والإجراءات التي هدفها حتقيق اجلودة
يف الأداء الذي ينعك�س على التنمية ،لأن قواعد احلكم الر�شيد يتجاوز
فكرة احلكم ذي احلدود ال�ضيقة للحكومة �إىل جماالت �أو�سع ل�ش�ؤون
االقت�صاد واملجتمع ،واحلكم يف جوهره �إدارة �ش�ؤون البلديات �ضمن
خ�صائ�ص معينة تتمثل بامل�شاركة وال�شفافية وامل�ساواة و�سيادة
القانون واال�ستجابة وامل�ساءلة والكفاءة والفاعلية ،وتطبيق تلك
القواعد يف البلديات ميكنها �أن تقوم بعبء اخلدمات االجتماعية
واالقت�صادية والبيئية من خالل تطبيق قواعد احلكم الر�شيد
لتخفي�ض خماطر الف�ساد املايل والإداري التي تواجهه البلديات،
ليزيد الو�ضوح يف العمل ،وزيادة ثقة املواطنني ،وتعزيز رفاه
املجتمع من خالل تلبية احتياجات املجتمع املدين ،وحتقيق فر�ص
تنموية اقت�صادية واجتماعية وبيئية.
اتفقت هذه النتيجة يف الدرا�سة احلالية مع درا�سة ( الألو�سي،
 )2019بالنتيجة ذاتها ،وهي �أن تبني قواعد احلكم الر�شيد الذي
ي�ؤدي �إىل حتقيق التنمية امل�ستدامة ،و�أو�ضحت وجود �أثر معنوي
موجب بني قواعد احلكم الر�شيد والتنمية امل�ستدامة ،واتفقت نتائج
الدرا�سة احلالية مع ( )Nguyen,2016بوجود العالقة املوجبة بني
احلكم الر�شيد وم�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة.
وبعد �إثبات وجود العالقة بني املتغريات امل�ستقلة والتابعة مت
فح�ص مدى مالءمة البيانات الفرتا�ضات حتليل االنحدار املتعدد؛
وذلك من خالل اختبار معامل ت�ضخم التباين (Variance Inflation
 ،)»Factor «VIFواختبار التباين امل�سموح به ( ،)Toleranceللت�أكد
من عدم وجود ارتباط عال بني املتغريات امل�ستقلة( (�Multicollinear
 ،)ityوفيما يلي تو�ضيح لذلك:
جدول ()7
العالقة الخطية بين المتغيرات المستقلة (أبعاد الحكم الرشيد)

املتغريات

Collinearity Statistics
العالقة اخلطية بني املتغريات
-Toleranceاالحتمال

VIF

الإف�صاح وال�شفافية

.237

4.215

امل�ساءلة

.109

9.149

�سيادة القانون

.139

7.214

اال�ستجابة

.116

8.627

امل�شاركة

.134

7.447

الكفاءة والفاعلية

.171

5.858

التوافق

.127

7.859
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يت�ضح من اجلدول (� )7أن جميع قيم اختبار معامل الت�ضخم
( )VIFللمتغريات امل�ستقلة ،تقل عن ( ،)10و�أن قيم اختبار التباين
امل�سموح به (� )Toleranceأعلى من ( ) .05مما يدل على عدم وجود
ارتباط عال بني املتغريات امل�ستقلة ( ،)Multicollinearityو�إمكانية
�إجراء اختبار حتليل االنحدار املتعدد.
الفر�ضية الثانية« :ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة الإح�صائية( )α≤ .05لدرجة تطبيق قواعد احلكم

الر�شيد (�سيادة القانون ،امل�ساءلة ،الإف�صاح وال�شفافية ،امل�شاركة،
والكفاءة والفعالية ،التجاوب ،التوافق) يف م�ؤ�رشات التنمية
امل�ستدامة (االقت�صادية) يف بلديات ال�ضفة الغربية :حمافظة رام اهلل
والبرية �أُمنوذجاً».
لفح�ص هذه الفر�ضية من فر�ضيات الدرا�سة فقد �أجري اختبار
حتليل االنحدار املتعدد ( )Multiple Regression Analysisواجلدول
التايل يو�ضح نتائج هذا االختبار:

جدول ()8
نتائج تحليل االنحدار المتعدد ( )Multiple Regression Analysisألثر أبعاد الحكم الرشيد في مستوى التنمية االقتصادية من وجهة نظر وأعضاء بلديات محافظة رام اهلل والبيرة

املتغريات

β Coefficients
 Standardized Unstandardizedقيمة T
املعامالت غري النمطية املعامالت النمطية املح�سوبة
()Beta
()B

م�ستوى
داللة T

()Constant

.270

------

2.532

.012

الإف�صاح وال�شفافية

.150

.164

2.683

.008

امل�ساءلة

.-012

.-014

.-157

.876

�سيادة القانون

.055

.065

.810

.419

اال�ستجابة

.217

.229

2.621

.009

امل�شاركة

.-058

.-060

.-734

.464

الكفاءة والفاعلية

.336

.332

4.609

.000

التوافق

.200

.209

2.506

.013

قيمة R

.864

قيمة R-square

.746

Adjusted R-square

.740

قيمة Fاملح�سوبة

120.126

م�ستوى داللة اختبار F

.000

يت�ضح من اجلدول ( )8وجود �أثر لنموذج �أبعاد احلكم الر�شيد
يف بلديات حمافظة رام اهلل والبرية يف م�ستوى التنمية االقت�صادية،
�إذ بلغت قيمة (ف) املح�سوبة لالختبار ككل ( ،)120.126وهي
دالة عند م�ستوى الداللة ( ،)000.وبلغ معامل التحديد ( )746.مما
ي�شري �إىل �أن منوذج �أبعاد احلكم الر�شيد يف�رس ما ن�سبته ()% 74.6
من م�ستوى التغري يف التنمية االقت�صادية من وجهة نظر موظفي
بلديات و�أع�ضاء حمافظة رام اهلل والبرية ،وتعزى هذه النتيجة �إىل
�أن تطبيق قواعد احلكم الر�شيد هي �صمام �أمان لريادة االقت�صاد
ب�شكل عام ،وحتقيق تنمية اقت�صادية م�ستدامة ،حيث �إن تطبيق
قواعد احلكم الر�شيد يعني هدر �أقل ملوارد البلديات التنموية
بجميع �أنواعها ،وحت�سني م�ستوى كفاءة �أداء البلدية لينعك�س
ب�شكل مبا�رش على امل�شاريع والربامج التنموية بوجود معدالت منو
�أعلى ،ومعدالت ا�ستثمار �أكرب ،ومعدالت ف�ساد �أقل ،وت�سهم قواعد
احلكم الر�شيد يف خلق فر�ص عمل للمواطنني ،ويلعب تطبيق قواعد
احلكم الر�شيد عمليات �إ�صالح النواحي الإدارية واملالية مما ين�شط
اال�ستثمار الوطني ،ويجذب اال�ستثمارات الدولية والإقليمية ،ويدعم
عجلة التنمية االقت�صادية ،وتعمل قواعد احلكم الر�شيد على �ضمان

قدر مالئم من جتنب الوقوع يف م�شاكل حما�سبية ومالية ،الأمر
الذي يدعم ا�ستقرار الن�شاط االقت�صادي للبلديات ،والذي يعمل على
حت�سني متو�سط الدخل الفردي ،ومتو�سط الدخل الأ�رسي الأمر الذي
يحقق مزيداً من اال�ستقرار يف الن�شاط االقت�صادي.
اتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع درا�سة ( العجويل)2020 ،
بوجود عالقة موجبة بني �أثر قواعد احلكم الر�شيد على التنمية
االقت�صادية امل�ستدامة ،واتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع درا�سة
( )Mira and Hammadaache ,2017ب�أن هناك عالقة كبرية
بني احلكم الر�شيد والنمو االقت�صادي ،لكن اختلفت نتائج الدرا�سة
احلالية مع نتائج درا�سة ( )Mira and Hammadaache ,2017بان
العالقة بني احلكم الر�شيد بالتنمية االقت�صادية متثل جزءاً من �أبعاد
احلكم الر�شيد املمثلة بامل�ساءلة وال�شفافية وامل�شاركة والرقابة
واملحا�سبة ،وهذا ما اختلفت به الدرا�سة احلالية التي كانت ممثلة
بجميع �أبعاد احلكم الر�شيد ال�سبعة ،وعالقتها القوية مع م�ؤ�رشات
التنمية االقت�صادية امل�ستدامة.
�أما على م�ستوى كل بعد من الأبعاد الفرعية للنموذج ،يبني
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ات َّ
فة الغرب َّية-
ِ
الض ِ
ستدامة في بلديَّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

اجلدول وجود �أثر دال �إح�صائياًعند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05لكل من
بعد الإف�صاح وال�شفافية ،وبعد اال�ستجابة ،وبعد الكفاءة والفاعلية،
وبعد التوافق من �أبعاد احلكم الر�شيد ،اذ بلغ م�ستوى الداللة لها
على التوايل ( ،) .013 ، .000 ، .009 ، .008وهذه القيم �أ�صغر من
( ،)0.05مما ي�شري �إىل وجود �أثر لهذه الأبعاد يف م�ستوى التنمية
االقت�صادية من وجهة نظر موظفي و�أع�ضاء بلديات حمافظتي رام
اهلل والبرية ،يف حني تبني عدم وجود �أثر دال �إح�صائياًعند م�ستوى
الداللة ( )α≤ .05لكل من بعد امل�ساءلة ،وبعد �سيادة القانون ،وبعد
امل�شاركة ،يف م�ستوى التنمية االقت�صادية من وجهة نظر موظفي
و�أع�ضاء بلديات حمافظة رام اهلل والبرية ،حيث بلغت قيم م�ستوى
الداللة لهذه الأبعاد على التوايل ( ،) .464 ، .419 ، .876ويعزو
الباحثان �أن مبد�أ �سيادة القانون يتعلق بالنواحي الإجرائية

الطبيعية يف ت�سيري املتطلبات الإدارية ،ولكن لي�س بال�شكل املبا�رش
لتحقيق الأثر االقت�صادي.
الفر�ضية الثالثة« :ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α≤ .05لدرجة تطبيق قواعد احلكم
الر�شيد (�سيادة القانون ،امل�ساءلة ،الإف�صاح وال�شفافية ،امل�شاركة،
والكفاءة والفعالية ،التجاوب ،التوافق) يف م�ؤ�رشات التنمية
امل�ستدامة (البيئية) يف بلديات ال�ضفة الغربية :حمافظة رام اهلل
والبرية �أُمنوذجاً”.
لفح�ص هذه الفر�ضية من فر�ضيات الدرا�سة فقد �أجري اختبار
حتليل االنحدار املتعدد ( ،)Multiple Regression Analysisواجلدول
التايل يو�ضح نتائج هذا االختبار:

جدول ()9
نتائج تحليل االنحدار المتعدد ( )Multiple Regression Analysisألثر أبعاد الحكم الرشيد في مستوى التنمية البيئية من وجهة نظر موظفي وأعضاء بلديات محافظة رام اهلل والبيرة

β Coefficients
املتغريات

Unstandardized
املعامالت غري النمطية
()B

Standardized
املعامالت النمطية
()Beta

قيمة T
املح�سوبة

م�ستوى
داللة T

()Constant

.035

---------

.347

.729

الإف�صاح وال�شفافية

.113

.116

2.122

.035

امل�ساءلة

.-010

.-011

.-136

.892

�سيادة القانون

.164

.183

2.558

.011

اال�ستجابة

.162

.161

2.063

.040

امل�شاركة

.043

.042

.579

.563

الكفاءة والفاعلية

.329

.305

4.739

.000

التوافق

.168

.165

2.214

.028

قيمة R

.893

قيمة R-square

.798

Adjusted R-square

.793

قيمة Fاملح�سوبة

161.255

م�ستوى داللة اختبار F

.000

يت�ضح من اجلدول ( )9وجود �أثر لنموذج �أبعاد احلكم الر�شيد
يف بلديات حمافظتي رام اهلل والبرية يف م�ستوى التنمية البيئية� ،إذ
بلغت قيمة (ف) املح�سوبة لالختبار ككل ( ،)161.255وهي دالة
عند م�ستوى الداللة ( ،) .000وبلغ معامل التحديد ( ) .798مما ي�شري
�إىل �أن منوذج �أبعاد احلكم الر�شيد يف�رس ما ن�سبته ( )% 79.8من
م�ستوى التغري يف التنمية البيئية من وجهة نظر موظفي و�أع�ضاء
بلديات حمافظة رام اهلل والبرية ،ويعزى ال�سبب �إىل �أن تطبيق قواعد
احلكم الر�شيد ي�ؤدي �إىل احلفاظ على املوارد الطبيعية وحمايتها من
ال�ضياع ،فتطبيق قواعد احلكم الر�شيد يعمل على حتقيق التوازن
والتنوع �ضمن املواءمة الر�شيدة للموارد والبيئة ،وتطبيق قواعد
احلكم الر�شيد تعمل على تطبيق ا�سرتاتيجية الإنتاج النظيف من
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خالل احلفاظ على املواد اخلام والطاقة و�إلغاء ا�ستخدام املواد
ال�سامة و�إدماج االعتبارات ال�صحية والبيئية يف عمليات الإنتاج،
وحتقيق الكفاءة من خالل احلد الأدنى من النفايات ،ومنع التلوث،
وخف�ض كمية املخلفات ،وحتويل املواد ال�ضارة �إىل النافعة ،والعمل
على زيادة امل�ساحات اخل�رضاء ،و�إدخال �أنظمة جديدة حديثة ت�سعى
لتوفري الطاقة ،وا�ستغالل الطاقة النظيفة ،وهذا ال يحدث �إال بتطبيق
قواعد احلكم الر�شيد.
اختلفت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة (Onyekachi
 )2013هدفت الدرا�سة �إىل حتديد العالقة بني ا�سرتاتيجيات احلكم
الر�شيد ،والتنمية امل�ستدامة يف الدول الإفريقية ،بينما الدرا�سة
احلالية هدفت �إىل بحث الأثر بني تطبيق قواعد احلكم الر�شيد
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وم�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة يف بلديات ال�ضفة الغربية.
�أما على م�ستوى كل بعد من الأبعاد الفرعية للنموذج ،يبني
اجلدول وجود �أثر دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05لكل
من بعد الإف�صاح وال�شفافية ،وبعد �سيادة القانون ،وبعد اال�ستجابة،
وبعد الكفاءة والفاعلية ،وبعد التوافق من �أبعاد احلكم الر�شيد� ،إذ
بلغ م�ستوى الداللة لها على التوايل (، .000 ، .040 ، .011 ، .035
 ،) .028وهذه القيم �أ�صغر من ( ،) .05مما ي�شري �إىل وجود �أثر لهذه
الأبعاد يف م�ستوى التنمية البيئية من وجهة نظر موظفي و�أع�ضاء
بلديات حمافظة رام اهلل والبرية ،يف حني تبني عدم وجود �أثر دال
�إح�صائياًعند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05لكل من بعدي امل�ساءلة
وامل�شاركة يف م�ستوى التنمية البيئية من وجهة نظر موظفي
بلديات و�أع�ضاء حمافظة رام اهلل والبرية ،حيث بلغت قيم م�ستوى
الداللة لهذين البعدين على التوايل ( ،) .563 ، .892ويعزو الباحثان

�إىل �أن بعدي امل�ساءلة وامل�شاركة ال يرتبطان ب�شكل مبا�رش يف الأثر
البيئي نظراً لأن البيئة لها عالقة باملورد الطبيعي و�آلية ا�ستثمارها
ب�شكل فعال.
الفر�ضية الرابعة« :ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α≤ .05لدرجة تطبيق قواعد احلكم
الر�شيد (�سيادة القانون ،امل�ساءلة ،الإف�صاح وال�شفافية ،امل�شاركة،
والكفاءة والفعالية ،التجاوب ،التوافق) يف م�ؤ�رشات التنمية
امل�ستدامة (االجتماعية) يف بلديات ال�ضفة الغربية :حمافظة رام اهلل
والبرية �أُمنوذجاً”.
لفح�ص هذه الفر�ضية من فر�ضيات الدرا�سة ،فقد �أجري
اختبار حتليل االنحدار املتعدد (،)Multiple Regression Analysis
واجلدول التايل يو�ضح نتائج هذا االختبار:

جدول ()10
نتائج تحليل االنحدار المتعدد ( )Multiple Regression Analysisألثر أبعاد الحكم الرشيد في مستوى التنمية االجتماعية من وجهة نظر موظفي وأعضاء بلديات محافظة رام اهلل
والبيرة

β Coefficients
املتغريات

Unstandardized
املعامالت غري النمطية
()B

Standardized
املعامالت النمطية
()Beta

قيمة T
املح�سوبة

م�ستوى
داللة T

()Constant

.-050

--------------

.-502

.616

الإف�صاح وال�شفافية

.200

.197

3.858

.000

امل�ساءلة

.055

.057

.755

.451

�سيادة القانون

.173

.184

2.760

.006

اال�ستجابة

.054

.051

.698

.486

امل�شاركة

.043

.040

.584

.560

الكفاءة والفاعلية

.226

.201

3.335

.001

التوافق

.269

.253

3.635

.000

قيمة R

.907

قيمة R-square

.823

Adjusted R-square

.819

قيمة Fاملح�سوبة

190.121

م�ستوى داللة اختبار F

.000

يت�ضح من اجلدول ( )10وجود �أثر لنموذج �أبعاد احلكم الر�شيد
يف بلديات حمافظتي رام اهلل والبرية يف التنمية االجتماعية� ،إذ
بلغت قيمة (ف) املح�سوبة لالختبار ككل ( ،)190.121وهي دالة
عند م�ستوى الداللة ( ،) .000وبلغ معامل التحديد ( ) .823مما
ي�شري �إىل �أن منوذج �أبعاد احلكم الر�شيد يف�رس ما ن�سبته (82.3
 )%من م�ستوى التغري يف التنمية االجتماعية من وجهة نظر
موظفي و�أع�ضاء بلديات حمافظة رام اهلل والبرية ،ويعزو الباحثان
النتيجة �إىل �أن تطبيق قواعد احلكم الر�شيد ي�ساهم يف تنمية عالقات
الإن�سان املتبادلة ،وحت�سني م�ستوى التعليم والثقافة والوعي

وال�صحة كون تطبيق قواعد احلكم الر�شيد مرادف متام ًا ملفاهيم
التنمية وم�صطلحات الرعاية االجتماعية التي تلبي احتياجات
الفرد واجلماعة  ،كما �أن تطبيق قواعد احلكم الر�شيد ي�ساهم على
توفري اخلدمات االجتماعية ،واخلدمات ال�صحية ،ورفع ن�سبة التعليم
يف املجتمع ،ورفع معدل امل�شاركة املجتمعية نتيجة ثقة اجلمهور
واملواطنني بالبلديات ملعرفتهم ب�أن قواعد احلكم الر�شيد مطبقة
فعلياً ،وهناك عدالة اجتماعية نتيجة تطبيق القواعد التي حتدث
توازن ًا جغرافي ًا يف توزيع اخلدمات ،الأمر الذي يح�سن �صورة النظام
املحلي ،وتزايد قبوله يف املجتمع من خالل توفري االحتياجات
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أثر تطبيق قواع ِد احلكم ال َّرشي ِد في م ّ
ُؤشرات ال ّتنمية امل ُ
محافظة رام اهلل والبيرة أمنوذجاً
ات َّ
فة الغرب َّية-
ِ
الض ِ
ستدامة في بلديَّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

الالزمة للمواطنني ،وحت�سني م�ستوى معي�شتهم ،وتعزيز التما�سك
االجتماعي من خالل تطبيق قواعد احلكم الر�شيد ومن خالل حتقيق
العدالة والنزاهة وال�شفافية ،وهذا ما يحقق التنمية امل�ستدامة
االجتماعية.
اختلفت نتائج الدرا�سة احلالية مع درا�سة (Stojanovic and
 )Ateljevic and Stevic ,2016ب�أنها هدفت �إىل اختبار الروابط
بني املفهوم الغام�ض باحلكم الر�شيد ،والأبعاد املتغايرة للتنمية
امل�ستدامة االجتماعية يف الدول املتنوعة من دول العامل وامل�صنفة
وفق ًا للأمم املتحدة ،بينما الدرا�سة احلالية كانت مطبقة على بلديات
ال�ضفة الغربية كمحافظة رام اهلل والبرية �أمنوذجا.
�أما على م�ستوى كل بعد من الأبعاد الفرعية للنموذج ،يبني
اجلدول ( )10وجود �أثر دال �إح�صائياًعند م�ستوى الداللة ()α≤ .05
لكل من بعد الإف�صاح وال�شفافية ،وبعد �سيادة القانون ،وبعد الكفاءة
والفاعلية ،وبعد التوافق من �أبعاد احلكم الر�شيد� ،إذ بلغ م�ستوى
الداللة لها على التوايل ( ،) .000 ، .001 ، .006 ، .000وهذه القيم
�أ�صغر من ( ،) .05مما ي�رش �إىل وجود �أثر لهذه الأبعاد يف التنمية
االجتماعية من وجهة نظر موظفي و�أع�ضاء بلديات حمافظة رام اهلل
والبرية ،يف حني تبني عدم وجود �أثر دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة ( )α≤ .05لكل من بعد امل�ساءلة ،وبعد اال�ستجابة ،وبعد
امل�شاركة يف م�ستوى التنمية االجتماعية من وجهة نظر موظفي
و�أع�ضاء بلديات حمافظة رام اهلل والبرية ،حيث بلغت قيم م�ستوى
الداللة لهذه الأبعاد على التوايل (.) .560 ، .486 ، .451

أهم النتائج
�1 .1أظهرت النتائج �إىل �أن درجة تطبيق قواعد احلكم الر�شيد
ككل (الدرجة الكلية) كانت بدرجة متو�سطة ،وفيما يتعلق مب�ؤ�رشات
التنمية امل�ستدامة ككل (الدرجة الكلية) كانت بدرجة متو�سطة.
2 .2تبني �أن هناك عالقة خطية بني الدرجة الكلية ملقيا�س
احلكم الر�شيد ،والدرجة الكلية ملقيا�س التنمية امل�ستدامة ،حيث
ات�ضح ب�أنها موجبة وقوية ،مبعنى �أنه كلما زادت درجة تطبيق
قواعد احلكم الر�شيد يف البلديات زادت م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة
من وجهة نظر موظفي و �أع�ضاء بلديات حمافظة رام اهلل والبرية.
3 .3تبني �أن هناك وجود �أثر لنموذج �أبعاد احلكم الر�شيد يف
بلديات حمافظة رام اهلل والبرية يف م�ستوى التنمية االقت�صادية،
�أما على م�ستوى كل بعد من الأبعاد الفرعية للنموذج فهناك
وجود �أثر دال �إح�صائياًعند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05لكل من بعد
الإف�صاح وال�شفافية ،وبعد اال�ستجابة ،وبعد الكفاءة والفاعلية،
وبعد التوافق من �أبعاد احلكم الر�شيد ،مما ي�شري �إىل وجود �أثر لهذه
الأبعاد يف م�ستوى التنمية االقت�صادية من وجهة نظر موظفي
بلديات حمافظتي رام اهلل والبرية ،يف حني تبني عدم وجود �أثر دال
�إح�صائياًعند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05لكل من بعد امل�ساءلة ،وبعد
�سيادة القانون ،وبعد امل�شاركة ،يف م�ستوى التنمية االقت�صادية من
وجهة نظر موظفي بلديات حمافظتي رام اهلل والبرية.
4 .4تبني �أن هناك وجود �أثر لنموذج �أبعاد احلكم الر�شيد يف
بلديات حمافظة رام اهلل والبرية يف م�ستوى التنمية البيئية� ،أما
على م�ستوى كل بعد من الأبعاد الفرعية للنموذج هناك وجود �أثر
دال �إح�صائياًعند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05لكل من بعد الإف�صاح
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وال�شفافية ،وبعد �سيادة القانون ،وبعد اال�ستجابة ،وبعد الكفاءة
والفاعلية ،وبعد التوافق من �أبعاد احلكم الر�شيد ،مما ي�رش �إىل وجود
�أثر لهذه الأبعاد يف م�ستوى التنمية البيئية من وجهة نظر موظفي
بلديات حمافظة رام اهلل والبرية ،يف حني تبني عدم وجود �أثر دال
�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05لكل من بعدي امل�ساءلة
وامل�شاركة يف م�ستوى التنمية البيئية من وجهة نظر موظفي
بلديات حمافظة رام اهلل والبرية.
5 .5تبني �أن هناك وجود �أثر لنموذج �أبعاد احلكم الر�شيد يف
بلديات حمافظتي رام اهلل والبرية يف التنمية االجتماعية� ،أما على
م�ستوى كل بعد من الأبعادالفرعية للنموذج كان هناك وجود �أثر
دال �إح�صائياًعند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05لكل من بعد الإف�صاح
وال�شفافية ،وبعد �سيادة القانون ،وبعد الكفاءة والفاعلية ،وبعد
التوافق من �أبعاد احلكم الر�شيد ،مما ي�رش �إىل وجود �أثر لهذه الأبعاد
يف التنمية االجتماعية من وجهة نظر موظفي بلديات حمافظة رام
اهلل والبرية ،يف حني تبني عدم وجود �أثر دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة ( )α≤ .05لكل من بعد امل�ساءلة ،وبعد اال�ستجابة ،وبعد
امل�شاركة يف م�ستوى التنمية االجتماعية من وجهة نظر موظفي
بلديات حمافظتي رام اهلل والبرية.

التوصيات
1 .1بذل املزيد من اجلهد الإداري واملايل والب�رشي من قبل
البلديات للم�ستجدات املتعلقة بتطبيق قواعد احلكم الر�شيد.
2 .2ن�رش ثقافة احلكم الر�شيد بني �أع�ضاء املجل�س البلدي
واملوظفني من خالل عقد دورات وور�شات عمل لتوعيتهم بقواعد
احلكم الر�شيد مما ُي�سهم يف تعزيز فعالية الأداء لدى البلديات ،والذي
يعك�س ب�شكل مبا�رش على التنمية امل�ستدامة.
�3 .3إ�رشاك �أفراد املجتمع املحلي يف قرارات البلديات
و�أن�شطتها وفعالياتها من خالل عقد لقاءات جمتمعية دورية يف
قاعات املجل�س املحلي ،حيث ميثل �إ�رشاك املواطنني �رشط ًا �أ�سا�سيا
يهدف �إىل تقا�سم ر�ؤية م�شرتكة وبناء الثقة ،وي�شجع على بناء
�شبكات اجتماعية ن�شطة على م�ستوى البلديات ،وهذا املبد�أ �ضامن
لتطبيق �أحد �أهم مبادئ احلكم الر�شيد ،و�صياغة ا�سرتاتيجية من
القاعدة �إىل الأعلى ت�ضمن اال�ستجابة لالحتياجات املحلية.
�4 .4أن تعمل وزارة احلكم املحلي على تنظيم ور�ش عمل،
ودورات لأع�ضاء املجال�س البلدية خا�صة اجلدد منهم؛ لتوعيتهم
بقانون البلديات الفل�سطينية.
5 .5على البلديات العمل على ت�شكيل جلان م�ساندة يف الأحياء
ودعوتها حل�ضور اجتماعات البلديات والأخذ ب�آرائهم عند اتخاذ �أي
قرار �أو تنفيذ امل�شاريع.
6 .6ينبغي على البلديات تطوير العالقة مع الهيئات واللجان
الرقابية املحلية واخلارجية ،وتنظيم االجتماعات الدورية لل�سكان،
واحلر�ص على تقدمي تقارير دورية عن �أن�شطتها وميزانيتها،
واال�ستماع للمقرتحات ،وتطوير �أ�ساليب الك�شف عن الأخطاء
ومعاجلتها.
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7 .7يتعني على البلديات النظر �إىل املوارد الذاتية املحلية
كموارد غري م�ستغلة بال�شكل الأمثل خا�صة فيما يخ�ص املوارد
الب�رشية ،من خالل �صياغة ال�سيا�سات التي من �ش�أنها تعبئة هذه
املوارد الب�رشية واملادية لزيادة القدرة املحلية للبلديات ،وزيادة
القدرة التنموية من خالل امل�شاريع ،وا�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال
املحليني واملغرتبني.
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-
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واقع تطبيق احلكامة الرشيدة في اجلامعات املغربية
دراسة حتليلية من وجهة نظر العاملني

أ.د .احلسني أحمد الرامي
أ.ميرفت ربحي احلسيني /رويدي

امللخص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل واقع تطبيق احلكامة
الر�شيدة يف اجلامعات املغربية من وجهة نظر العاملني ،حيث
ا�ستخدم الباحثان املنهجني الو�صفي والتحليلي واال�ستبانة ك�أداة
جلمع البيانات ،والذي �شمل الأبعاد اخلم�سة املُتبناة من البنك
الدويل لقيا�س حكامة اجلامعات وهي :ال�سياق العام والر�سالة
والأهداف ،وتوجهات الإدارة ،واال�ستقاللية ،وامل�ساءلة ،وامل�شاركة،
حيث مت توزيعها على جمتمع الدرا�سة �إلكرتونيا ،ليح�صل الباحثان
على عينة متاحة قوامها  392ا�ستجابة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن م�ستوى تطبيق احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات املغربية ب�شكل
عام جاء بدرجة مرتفعة ،ومبتو�سط ح�سابي مقداره ( )3.65وفق
مقيا�س (ليكرت) اخلما�سي ،و�أن الأبعاد املعتمدة ت�ساهم بقوة يف
ت�شبعاتها املعيارية
ت�شكيل مفهوم احلكامة الر�شيدة ،حيث فاقت ُّ
( )% 70وفق نتائج التحليل العاملي التوكيدي .كما �أظهرت
النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني تقديرات �أفراد عينة
الدرا�سة حول م�ستوى تطبيق �أبعاد احلكامة الر�شيدة ح�سب متغري
اجلن�س ل�صالح الإناث ،فيما مل يكن هناك فروق يف الآراء ح�سب
متغريات العمر وامل�ؤهل العلمي واخلربة وطبيعة العمل .ويف �ضوء
النتائج� ،أو�صت الدرا�سة ب�رضورة �إدراج نظام حكامة معلن ووا�ضح
�ضمن ا�سرتاتيجيات اجلامعة ،وجت�سيد مبادئها من خالل تو�سيع
نطاق م�شاركة �أ�صحاب امل�صالح ،بحيث تتعدى الأمور الأكادميية
والإدارية الروتينية �إىل م�شاركة حقيقية يف الق�ضايا اال�سرتاتيجية
للجامعات.
الكلمات املفتاحية :احلكامة الر�شيدة ،اجلامعات املغربية،
العاملني.

Abstract
This study aimed to identify the application of
good governance in the Moroccan universities from
the employee’s point of view. The researchers adopted
the descriptive and analytical methods. For the data
collection, a questionaaire was designed including the
five dimensions adopted by the World Bank to measure
the governance of universities: context, mission, goals,
management orientation, autonomy, accountability,
and participation. The questionnaire was distributed
to an available sample of 392 employees in the
Moroccan universities. The results showed that the
level of good governance in the Moroccan universities
was high, with an average of 3.65, and the five
dimensions of governance contribute strongly to the
formation of the concept of good governance, with a
standard ramifications exceeding 70%. The results
also showed that there were statically significant
differences in the study sample’s estimates of the the
level of good governance attributed to gender variable
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in favor of females, while there were no differences
attributed to age, academic qualification, years of
experience, and work. According to the results, the
study recommends including a system of governance
within the University’s strategies, and expanding the
scope of stakeholders’ participation.
Keywords: Good governance, Moroccan
universities, employees.

املقدمة
اكت�سب مو�ضوع احلكامة الر�شيدة Good Governance
�أهمية متزايدة يف ال�سنوات القليلة املا�ضية وكرثت املبادرات
الداعية للإ�صالح و�إحالل احلكم الر�شيد ،وو�ضعت معايري وقواعد
تنظم العالقة بني امل�ؤ�س�سات يف القطاعات املختلفة من جهة
وامل�ستثمرين و�أ�صحاب امل�صالح من جهة �أخرى ،بحيث تدار
امل�ؤ�س�سات ب�صورة عالية من النزاهة وال�شفافية بطريقة خالية من
الف�ساد ويف ظل �سيادة القانون.

ونظرا للأثر الإيجابي الذي انعك�س على ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
ً
التي تب ّنت احلكامة ،فقد انتقل هذا املفهوم �إىل اجلامعات ل ُيعبرّ عن
احلقيقية التي تمَ ُ ر بها �إدارات بع�ض اجلامعات ،واحللول
الأزمة
ّ
التدري�سية
املقرتحة لها� ،إذ ُن ّ�صب بع�ضها فوق الطلبة والهيئتني
ّ
مهمتها اتخاذ القرارات املتعلّقة ب�ش�ؤونهم ،دون �أن
والإدارية ،لتكون ّ
يكون لأي منهم احلق يف مناق�شة تلك القرارات �أو االعرتا�ض عليها،
�سواء �أكان
العامة ً
مما �أدى �إىل عزوف الطلبة عن امل�شاركة يف احلياة ّ
تطور اجلامعة بو�صفها
ذلك داخل اجلامعة �أم خارجها .مما �أ ّثر على ّ
توجهات
امل�ؤ�س�سة ال
ّ
أكادميية التي يفرت�ض فيها �أن ُتعيد �صياغة ّ
املجتمع ب�أ�شكاله كا ّفة (نا�رص الدين� ،2012 ،ص.)92
وتعترب حكامة اجلامعات عن�رصاً رئي�س ًا يف الرتكيز على
اجتاهات �إ�صالح التعليم اجلامعي يف �أرجاء العامل جميعها  ،ففي
�إطار ال�سيا�سة الهادفة �إىل تفعيل مفهوم احلكامة اجلامعية القائمة
على �أ�سا�س مبادئ اال�ستقاللية والدميقراطية وال�شفافية واحلوار
وامل�س�ؤولية ،ي�أتي الإ�صالح اجلامعي لتحديد وحتديث البنيات
والهياكل الكفيلة بتفعيل مفهوم اال�ستقاللية وتو�سيع اخت�صا�صات
للتعرف �إىل واقع
الأجهزة وتقويتها .ومن هنا ت�أتي هذه الدرا�سة
ّ
تطبيق احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات املغربية من وجهة نظر
العاملني ،ذلك �أن وجهة النظر هذه مل تدر�س بعد يف هذه اجلامعات.

أهمية الدراسة
يف:

تكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها العلمية والعملية (التطبيقية)

 1 .1كونها تبحث يف مفهوم �إداري حديث ن�سب ًيا هو احلكامة
الر�شيدة ،لذلك ف�إخ�ضاعها للدرا�سة امليدانية يعطيها �أهمية وا�ضحة،
خا�صة يف ظل الظروف والتغريات التي ت�شهدها املنظمات ب�شكل
عام واجلامعات ب�شكل خا�ص ،والتي ت�ستوجب تبني مثل هذا
املفهوم ملواجهة التغيرّ ات العاملية.
� 2 .2أنها تعد من الدرا�سات القليلة والنادرة التي تتناول
تطبيقات احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات املغربية ،وقد تكون الأوىل
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من نوعها ،يف حدود علم الباحثني ،التي تتناول املو�ضوع بدرا�سة
ميدانية من وجهة نظر العاملني.
ُ 3 .3ي�ؤمل �أن تفيد نتائج هذه الدرا�سة �إدارات اجلامعات
املغربية من خالل تعرفهم على احلكامة الر�شيدة كمفهوم و�أ�سلوب
�إداري معا�رص ،و�أن تكون نتائج هذه الدرا�سة مبثابة البو�صلة التي
توجههم �إىل تطبيق معايري احلكامة الر�شيدة يف جامعاتهم.

إشكالية الدراسة
ت�شري التقارير القطاعية للتعليم العايل يف املغرب �إىل �أن
اجلامعات املغربية تعاين من �إ�شكاليات يف الإدارة اجلامعية؛
وتهمي�ش لدور جمال�س اجلامعات يف اتخاذ القرارات امل�صريية؛
و�سيادة املركزية الإدارية املفرطة؛ والنزعة التحكّمية للقيادات
اجلامعية يف معظم اجلامعات .ناهيك عن تدخل الأحزاب واملنظمات
ال�سيا�سية ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش يف اتخاذ القرارات والتدخل
يف �ش�ؤون اجلامعات ،ي�ضاف �إىل ذلك ما تواجهه تلك اجلامعات من
حتديات اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية وثقافية وغريها.
ونتيجة لهذه الإ�شكاليات توجهت احلكومات املتعاقبة يف
املغرب ،ومن واقع اهتمامها بقطاع التعليم العايل ،مبحاوالت
لإ�صالح منظومة التعليم العايل؛ من خالل �إجراء تعديالت على
ت�رشيعاتها و�أنظمتها وخططها ،بحيث ت�أخذ باالعتبار دعم هذا
القطاع ومواجهة �إ�شكالياته� .إال �أن حتليل الواقع ي�شري �إىل �أن التعليم
العايل املغربي ما زال يعاين من اختالالت عدة بنيوية وتنظيمية؛
�سواء على
وبخا�صة (�شكالنية) اال�ستقاللية املمنوحة للجامعات
ٌ
امل�ستوى الإداري �أو العلمي �أو (البيداغوجي)؛ ف�شعار ا�ستقاللية
اجلامعة يخلو من م�ضامينه احلقيقية؛ حيث يتم تعيني ر�ؤ�ساء
اجلامعات وامل�ؤ�س�سات و�أغلبية �أع�ضاء جمال�سها بدل االنتخاب ،كما
�أن �صالحيات هذه املجال�س ا�ست�شارية حم�ضة حتى فيما يخ�ص
الوظيفة العلمية و(البيداغوجية) (التقرير القطاعي للتعليم العايل،
 .)2018وقد �أدى ذلك �إىل ال�سري ب�رسعة بطيئة نحو حتقيق احلكامة
الر�شيدة يف اجلامعات ،مع ات�ساع الفجوة مقارنة بالدول املتقدمة
يف هذا املجال ،على الرغم من الوعي ب�أهمية تطبيق احلكامة
الر�شيدة.
يف ذات ال�سياق ،ونظراً ملا تواجهه اجلامعات املغربية يف
الوقت احلايل من زيادة يف الطلب االجتماعي على خدماتها وتنوع
امل�ستفيدين منها ،مع حمدودية مواردها يف الوقت نف�سه ،والذي
يتطلب �إعادة النظر يف �سيا�ساتها و�أنظمتها بحث ًا عن �آليات ترفع
من م�ستواها مبا ير�ضي م�صالح خمتلف الأطراف امل�ستفيدة منها،
مما ي�ستدعي بال�رضورة االهتمام بتطبيق احلكامة الر�شيدة فيها.
وبالنظر �أي�ض ًا �إىل �أهمية �آراء العاملني (الأكادمييني
والإداريني) يف هذا املجال باعتبارهم �أ�صحاب م�صالح يف احلياة
اجلامعية ،ت�أتي هذه الدرا�سة؛ كتكملة ملا �سبقها من درا�سات يف
هذا املو�ضوع ،وا�ستجابة ملا مت و�ضعه ك�آفاق م�ستقبلية لبع�ض
الدرا�سات ال�سابقة ،التي تعترب �أر�ضية لدرا�ستنا احلالية ،حيث مل
ي�سبق �أن مت درا�سة واقع تطبيق احلكامة الر�شيدة من وجهة نظر
العاملني ،وهو ما يبني الفجوة البحثية لإ�شكالية الدرا�سة التي من
خاللها ي�سعى الباحثان �إىل درا�سة واقع تطبيق احلكامة الر�شيدة
يف اجلامعات املغربية من وجهة نظر العاملني ل�سد هذه الفجوة،

والإجابة عن الإ�شكالية الرئي�سة امل�صاغة وفق الت�سا�ؤل الرئي�س
الآتي:
◄◄ما واقع تطبيق احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات املغربية
من وجهة نظر العاملني؟

أسئلة الدراسة
لتعزيز درا�سة �إ�شكالية الدرا�سة ،انبثق عن �س�ؤالها الرئي�س
الت�سا�ؤالت البحثية الآتية:
◄◄ما مفهوم احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات ،واجلوانب
والأبعاد املرتبطة بها؟
◄◄ما درجة تطبيق �أبعاد احلكامة الر�شيدة (ال�سياق العام
والر�سالة والأهداف ،وتوجهات الإدارة ،واال�ستقاللية ،وامل�ساءلة،
وامل�شاركة) يف اجلامعات املغربية من وجهة نظر العاملني؟
◄◄هل هناك فروق يف ا�ستجابات املبحوثني تعزى للمتغريات
الدميغرافية (اجلن�س ،العمر ،امل�ؤهل العلمي ،اخلربة ،طبيعة العمل)
حول واقع تطبيق احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات املغربية؟

فرضية الدراسة:
ينبثق عن الت�سا�ؤل الثالث للدرا�سة الفر�ضية ال�صفرية التالية:
«ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة تطبيق
�أبعاد احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات املغربية تعزى للمتغريات
الدميغرافية (اجلن�س ،العمر ،امل�ؤهل العلمي ،اخلربة  ،طبيعة العمل)».

أهداف الدراسة
هدفت هذه الدرا�سة ب�شكل رئي�س �إىل التعرف �إىل واقع تطبيق
احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات املغربية من وجهة نظر العاملني.
وذلك من خالل:
1 .1تقدمي مقاربة معرفية حول احلكامة الر�شيدة يف
اجلامعات ،واجلوانب والأبعاد املرتبطة بها.
2 .2حتديد درجة تطبيق �أبعاد احلكامة الر�شيدة (ال�سياق العام
والر�سالة والأهداف ،وتوجهات الإدارة ،واال�ستقاللية ،وامل�ساءلة،
وامل�شاركة) يف اجلامعات املغربية كما يراها العاملون.
3 .3الك�شف عن دور املتغريات الدميغرافية (اجلن�س ،العمر،
امل�ؤهل العلمي ،اخلربة ،طبيعة العمل) يف تقديرات �أفراد عينة
الدرا�سة لواقع تطبيق احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات املغربية.

حدود الدراسة
يتحدد �إطار الدرا�سة يف احلدود الآتية:
 احلدود املو�ضوعية (العلمية) :اقت�رصت هذه الدرا�سة
على احلكامة الر�شيدة يف جمال التعليم اجلامعي من خالل الأبعاد
اخلم�سة التي و�ضعتها (�أدريانا جاراميلو) وزمال�ؤها  2012وهي:
ال�سياق العام والر�سالة والأهداف ،وتوجه الإدارة ،واال�ستقاللية،
وامل�ساءلة ،وامل�شاركة.
 احلدود الزمانية :قمنا ب�إجراء درا�ستنا امليدانية خالل
العام اجلامعي (.)2021/ 2020
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واقع تطبيق احلكامة الرشيدة في اجلامعات املغربية
دراسة حتليلية من وجهة نظر العاملني

أ.د .احلسني أحمد الرامي
أ.ميرفت ربحي احلسيني /رويدي

 احلدود املكانية :قمنا ب�إ�سقاط درا�ستنا العملية
(التطبيقية) على اجلامعات املغربية العامة جميعها ،دون اجلامعات
اخلا�صة التي تختلف نوعا ما يف الأهداف ،وكذلك يف �آليات اختيار
القادة اجلامعيني.
 احلدود الب�رشية :مت تطبيق الدرا�سة على العاملني من
الأكادمييني والإداريني يف اجلامعات املغربية الذين ميار�سون
عملهم (يداومون) يف جامعاتهم �أثناء �إجناز الدرا�سة امليدانية.
اإلطار النظري للحكامة الرشيدة يف اجلامعات
1 .1مفهوم احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات
احلكامة من املفاهيم احلديثة التي حظيت باهتمامات
كبرية يف ال�سنوات الأخرية ،و�أ�صبح تطبيقها اجتاها دولي ًا يف
ظل ما ي�شهده العامل من حتوالت اقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية
وتكنولوجية وثقافية منذ نهاية الثمانينيات وبداية الت�سعينيات
من القرن املا�ضي .وقد يرجع ذلك �إىل تداخله يف العديد من الأمور
التنظيمية والإقت�صادية واملالية واالجتماعية.
وعلى الرغم من انت�شار ا�ستخدام م�صطلح احلكامة يف ال�سنوات
االخرية يف جماالت عدة كاالقت�صاد ،وال�سيا�سة ،والبيئة ،واالتفاق
على املبادىء املكونة لها؛ �إال �أنه ال يوجد �إتفاق بني الباحثني
واخلرباء حوله� ،إذ مل يتبلور تعريف حمدد وجامع لها ،حيث تعددت
التعریفات مل�صطلح احلكامة.
فقد ح�شد برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ( )UNDPعدداً
من اخلرباء الدوليني ملناق�شة م�ضامني احلكامة على مدار فرتات
متتالية ،حيث خل�صوا �إىل �أن احلكامة هي حالة تعك�س تقدم
الإدارة وتطورها من �إدارة تقليدية �إىل �إدارة تتجاوب مع متطلبات
املواطنني وت�ستخدم الآليات والعمليات املنا�سبة لتحقيق الأهداف
املرجوة من امل�شاريع ب�شفافية وم�س�ؤولية �أمام املواطنني (UNDP,
.)1997, p3
يف حني ترى املقاربة الفقهية �أنه من ال�صعب �ضبط م�صطلح
احلكامة وتعريفه لإرتباطه مبجاالت متنوعة ،ولتعدد �صيغ تداوله.
وقد حاول العديد من الباحثني تعريفها ،مثل تعریف عبد الوهاب
علي و�شحاتة ال�سید �شحاتة الذي جاء ل ُیظهر �أهم مبادئ احلكامة
والأهداف التي ت�صبو �إىل حتقیقها� ،إذ یعرفان حكامة امل�ؤ�س�سات
ب�أنها« :جمموعة الآلیات والإجراءات والقواننی والنظم والقرارات
التي ت�ضمن كلاّ ً من االن�ضباط وال�شفافیة والعدالة» (علي و�شحاتة،
� ،2007ص.)18
يف حني يرى �أبو الن�رص �أن احلكامة هي“الإدارة الر�شيدة
القائمة على النزاهة ،وال�شفافية ،وامل�ساءلة ،واملحا�سبة ،ومكافحة
الف�ساد ،وحتقيق العدالة دون متييز ،وتطبيق القانون على اجلميع
مع توفري رقابة فاعلة ،داخلية وخارجية ،وميكن تطبيقها يف �أي
منطقةٍ حكوميةٍ �أو �أهليةٍ  ،وعلى �أي م�ستوى دويل �أو �إقليمي �أو حملي.
فهي النظام الذي من خالله يتم توجيه �أعمال املنظمة ومراقبتها
من �أعلى م�ستوى من �أجل حتقيق �أهدافها والوفاء باملعايري الالزمة
للم�س�ؤولية والنزاهة وال�شفافية” (�أبو الن�رص� ،2015 ،ص.)45
يف ذات ال�سياق ،اختلفت التعريفات التي تناولت مفهوم
احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات ،نظراً الختالف التوجهات
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الفكرية التي ا�ستندت �إليها هذه التعريفات .فحكامة اجلامعات
من املو�ضوعات التي ا�ستقت مبادئها و�أ�س�سها من فرع حكامة
امل�ؤ�س�سات اخلدمية العامة ،والتي بنيت يف الأ�صل من حكامة
امل�ؤ�س�سات.
فقد اقت�رصت بع�ض التعريفات على جانب واحد �أو بع�ض
جوانب عملية التطوير اجلامعي ،فمثال عرفت احلكامة من حيث
دورها يف التوجيه والرقابة ب�أنها “الطريقة التي يتم من خاللها
توجيه و�إدارة ومراقبة �أن�شطة التعليم اجلامعي” (زامل،2007 ،
�ص.)6
فيما تعترب منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية ()OECD
�رضوريا
فعال للحكم يف الو�سط اجلامعي �رشط ًا
وجود نظام ّ
ًّ
ل�ضمان الر�شادة والكفاءة يف ا�ستغالل املوارد العمومية املخ�ص�صة
للتعليم العايل ،وزيادة القدرة على اال�ستباق وحل م�شكالت التعليم
والتدريب والبحث والإبداع يف اجلامعات .و�ضمن وجهة نظر هذه
املنظمة ت�ضمن حكامة اجلامعات الو�صول �إىل اجلودة وبتكاليف
معقولة ،واال�ستفادة لي�س فقط من تعليم الطلبة وتكوينهم؛ و�إمنا
من حتقيق النمو االقت�صادي وتنمية املجتمع .ولذلك عرفت هذه
املنظمة احلكامة اجلامعية الر�شيدة ب�أنها “مفهوم معقد ي�شمل
الإطار الت�رشيعي ،وخ�صائ�ص اجلامعات وارتباطها مع النظام
ككل ،وطريقة تخ�صي�ص املوارد املالية وا�ستخدامها يف اجلامعات،
وت�شمل �أي�ض ًا بع�ض الهياكل والعالقات الأقل ر�سمية التي قد متلي
�سلوكيات �أو ت�ؤثر فيها”(. )OECD, 1997, p61
كما يعرف البنك الدويل( )World Bankاحلكامة الر�شيدة يف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل ب�أنها “ال�سلوكيات التي تعرب عن كيفية
ممار�سة ال�سلطة وحتقيق الرقابة الذاتية للجامعات ،بحيث تركز
على بيئة هيكل ووظيفة م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي ككل ،والإطار
التنظيمي والت�رشيعي للرقابة عليها ،و�أدوار وم�س�ؤوليات الإدارة
اجلامعية وعالقتها باملجتمع ،ومدى حماولتها لتحقيق اجلودة
والتميز يف الأداء اجلامعي” (.)Fielden, 2008, p2
ويتقارب هذا التعريف مع ما ذكرته (مريي هينك Mery
 ) Henkeمن �أن احلكامة الر�شيدة للجامعات ما هي �إال “نظام يتم
من خالله حما�سبة الإدارة ،وذلك لتمكني قدرة اجلامعة وحت�سينها؛
لكي تقابل �أهدافها اال�سرتاتيجية وتوقعات امل�ستفيدين واملجتمع،
وهي تتقبل جتديد القيم داخل اجلامعات ونظامها يف اتخاد القرار ”
(.)Henke, 2007, p87
ويقول بيومي حممد �ضحاوي و ر�ضا �إبراهيم املليجي � ّأن
احلكامة يف اجلامعات هي “النظام الذي يتم من خالله توجيه
�أعمال امل�ؤ�س�سة ومراقبتها على �أعلى م�ستوى من �أجل حتقيق
�أهدافها والوفاء مبعايري املحا�سبة وال�شفافية ،ي�ضاف �إىل ذلك
ر�سم هيكل وا�ضح لعمل هذا النظام ،يف �إطار ا�ستخدام نظام �أخالقي
يح ّقق لها اجلودة والتميز” (�ضحاوي واملليجي� ،2011 ،ص.)54
وبتحليل التعريفات الواردة حول حكامة اجلامعات نرى عدم
وجود اتفاق عام لتعريف احلكامة الر�شيدة �إذ تختلف التعريفات
باختالف املجال الذي ُت َتناول يف �سياقه ،وبالتايل ميكن ا�ستخال�ص 
املعاين الآتية ملفهوم حكامة اجلامعات:
 احلكامة الر�شيدة متثل جمموعة من الأنظمة اخلا�صة
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بالرقابة على �أداء اجلامعة.
 احلكامة الر�شيدة متثل �أ�سلوب من �أ�ساليب الإدارة والقيادة
الدميقراطية.
 ترتكز احلكامة الر�شيدة يف جمموعة من املبادئ والقيم
املتمثلة يف النزاهة وال�شفافية ،وامل�ساءلة ،والرقابة ،ومكافحة
الف�ساد ،وحتقيق العدالة دون متييز ،وغريها.
 جمموعة من القواعد يتم مبوجبها �إدارة اجلامعة والرقابة
عليها ،وفق هيكل معني يت�ضمن توزيع احلقوق والواجبات فيما
بني �إدارة اجلامعة وجمال�س حكامة اجلامعة مبا ي�ضمن جودة
خمرجاتها.
أ�سي�سا على ما �سبق نخل�ص �إىل �أن حكامة اجلامعة يف
وت� ً
هذه الدرا�سة تعرف على �أنها :تطبيق ملعايري احلكامة و�أبعادها
يف م�صفوفة النظم واملعايري التي حتكم �أداء اجلامعات مبا يح ّقق
�سالمة توجهاتها ،وجودة قراراتها ،ونزاهة �سلوكيات �أفرادها من
خالل جمموعة من القوانني والأنظمة التي تكفل تطبيق مبادئ
اال�ستقاللية ،واحلرية الأكادميية ،وامل�شاركة يف �صناعة القرار،
وال�شفافية وامل�ساءلة الإدارية والأكادميية من الأطراف جميعها.
�2 .2أهمية احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات
للحكامة �أهمية كبرية تنبع من اعتبارات مرتبطة بوجود
دعامات كفيلة بتنمية وتطوير الأداء اجلامعي يف �أن�شطة اجلامعة
وممار�ستها .كما تعترب احلكامة من العمليات ال�رضورية لتح�سني
�أداء اجلامعة والت�أكيد على �سالمة الإجراءات الإدارية فيها،
واملحافظة على م�صالح الأطراف جميعها بها.
جي ًدا لل�صحة
أ�سا�سا ّ
وتع ّد احلكامة يف امل�ؤ�س�سة اجلامعية � ً
واال�ستقامة الأخالقية ،وتظهر �أهميتها يف م�ساعدة اجلامعات يف
حتقيق �أهدافها ب�أف�ضل ال�سبل املمكنة وتعزيز القدرة التناف�سية،
وجتنب الف�ساد الإداري واملايل ،و�ضمان موارد اجلامعة واال�ستثمار
الأمثل بها (الك�رس.)2018 ،
وح�سب نتائج عدد من الدرا�سات ،ف�إن �أهمية تطبيق احلكامة
الر�شيدة يف امل�ؤ�س�سة اجلامعية تتباين ح�سب وجهات نظر �أ�صحاب
امل�صلحة وفقا ملا يلي (حم�سن:)2008 ،
 �أهمية احلكامة من منظور الإدارة :تتحدد يف تعزيز القدرة
التناف�سية للجامعات ،وحتقيق اجلودة ،والر�صانة العلمية ،وجتنب
الف�ساد الإداري واملايل ،وتعزيز الثقة بني الأطراف املعنية ،وتعزيز
القدرة على التطوير.
 �أهمية احلكامة من وجهة نظر املجتمع :تتلخ�ص نظرة
املجتمع �إىل احلكامة ب�أنها �أداة رقابة و�إ�رشاف ذاتي ي�ؤدي �إىل
�سالمة التطبيق القانوين للت�رشيعات القانونية وال�ضوابط احلاكمة؛
وبالتايل ح�سن الإدارة و�ضمان حقوق �أ�صحاب امل�صلحة ،و�أن
ذلك يح ّقق ر�ضا املجتمع عن امل�ؤ�س�سة اجلامعية .كما �أن للحكامة
م�ساهمة مهمة يف النمو االقت�صادي حيث ت�ساهم يف فعالية
احلكومة وال�سيطرة على الف�ساد (�سمارة� ،2018 ،ص )12
 �أهمية احلكامة من وجهة نظر العاملني :ت�أتي �أهميتها
من كون احلكامة الر�شيدة تت�ضمن �ضمان حقوق وم�صالح العاملني
دون متييز ،حيث ينظر العاملون �إىل الإدارة ب�أنها املعنية باحلقوق

وامل�صالح الذاتية لهم ،وبالتايل ف�إنه من املُ�سلَّم �أن ت�أخذ الإدارة
هذه احلقوق وامل�صالح الذاتية بعني االعتبار.
3 .3معوقات تطبيق احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات:
هناك العديد من املعوقات الرئي�سة التي تعوق �رسيان
مبادىء احلكامة يف امل�ؤ�س�سة اجلامعية ،وهي تنت�رش ب�صفة خا�صة
يف الدول النامية ،وميكن ت�صنيف هذه املعوقات حتت واحد �أو �أكرث
من العوامل التالية:
 املناخ الثقايف ال�سائد يف املجتمع واجلامعة :تتجلى
مظاهر هذا املناخ يف غياب �أ�سلوب احلوار وال�شورى ،وكذا غياب
ال�شفافية وامل�ساءلة ،كنتيجة ملا اكت�سبه الفرد من بيئته املجتمعية
وو�صول �إىل البيئة اجلامعية؛ مولد ًة ثقافة العزوف وعدم الثقة يف
اً
�إمكانية التغيري.
 املناخ ال�سيا�سي العام :ي�ؤثر املناخ ال�سيا�سي للدولة على
احلياة اجلامعية داخل اجلامعة ،وعلى توجهات وقدرات �أع�ضاء
الأ�رسة اجلامعية ،من حيث غياب الدميقراطية يف خمتلف املجاالت،
ومن بينها دميقراطية الإحتادات الطالبية ،ما يزرع الإحباط وال�شك
يف القدرة على �إحداث التغيري(احلاج وعي�سى� ،2017 ،ص .)52
 طريقة �إدارة اجلامعة :يربز �إ�شكال �إدارة اجلامعة على وجه
ابتداء من رئي�س
اخل�صو�ص يف طريقة اختيار القيادات اجلامعية؛
ً
اجلامعة� ،إىل النواب والعمداء� ،إىل ر�ؤ�ساء االق�سام؛ �إذ يتم تعيينهم
من ال�سلطات التنفيذية �أو الإدارية بدل �أن تتم عملية انتخابهم
لتويل منا�صبهم .هذا ي�ؤدي �إىل انخفا�ض درجة الإ�ستقاللية ه�ؤالء
الأ�شخا�ص يف مواجهة ال�سلطة التنفيذية ،وا�ستقاللية كل منهم يف
مواجهة رئي�سه الأعلى ،مما ي�ؤدي �إىل �إعاقة تطبيق حكامة اجلامعة
ب�شكل مبا�رش من خالل و�ضع معايري لتقييم القيادات اجلامعية
وقيا�س �أدائها (عزت.)2010 ،
 تقييم الطلبة للأداء الأكادميي لأع�ضاء هيئة التدري�س:
يعترب تقييم الطلبة لع�ضو هيئة التدري�س معياراً لقيا�س �أدائه
وا�ستمراره يف العمل الأكادميي ،وما يرتبط بذلك من ترقيات ومنح
 ...الخ .غري �أنه ال يتم تقبل هذه الفكرة عموما يف معظم الأو�ساط
اجلامعية؛ وبالتايل يعيب التطبيق العملي لهذه الفكرة.
 ت�سيي�س �إ�صالحات التعليم العايل :يربز ذلك من خالل
تهمي�ش �أع�ضاء الأ�رسة اجلامعية يف عملية �صنع القرار ،وكذا
الإ�صالحات التي تخ�ص �ش�ؤونهم وت�ؤثر فيها بالدرجة الأوىل.
وهذا ما ي�ؤثر� ،أي�ضاً ،على �إمكانية �إدارة اجلامعة وت�سيريها وفق ما
تقت�ضيه تطبيقات احلكامة الر�شيدة فيها.
4 .4مناذج احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات
للحكامة الر�شيدة يف اجلامعات مناذج عديدة تتفاوت ح�سب
م�ضمونها الوطني ،وطبيعة نظام التعليم اجلامعي ،وطبيعة التمويل
املوجه له ،ونوع امل�ؤ�س�سات اجلامعية ،وتراثها التاريخي؛ وغريها
من العوامل الثقافية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية .ويعترب
منوذج (بورتون كالرك ( )1983) Clark Burtonمن �أوائل مناذج
ااحلكامة يف اجلامعات ،حيث يعك�س �إطاراً قائم ًا على التواتر
�أو التوازن ما بني �سلطة الدولة ،و�سلطة ال�سوق ،و�سلطة النخبة
الأكادميية وقدرتها على فر�ض احلرية الأكادميية .و�أ�ضاف عام
( )1997عن�رصاً �آخراً �إىل مثلثه ال�سابق ،وو�صفه بالتوجيه الذاتي
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واقع تطبيق احلكامة الرشيدة في اجلامعات املغربية
دراسة حتليلية من وجهة نظر العاملني

أ.د .احلسني أحمد الرامي
أ.ميرفت ربحي احلسيني /رويدي

الهرمي للقيادات اجلامعية يف �إطار �إ�صالحات الإدارة العامة
احلديثة.
و�أعاد (ما�سني وكلوت ()2006) Maassen and Cloete
ترتيب منوذج (كالرك) من منطلق مغاير ل�سلطات الدولة ،وال�سوق،
والنخبة الأكادميية؛ �إىل منوذج ي�شري �إىل :ال�سيا�سات احلكومية اجتاه
التعليم العايل ،وت�أثريات املجتمع ،والعوملة يف نظام احلكامة .حيث
يركز هذا النموذج على �شبكة العالقات والت�أثريات املتبادلة بني
العنا�رص الثالثة؛ والتي تعك�س التعقيد املتزايد لنظام التعليم العايل
وم�ؤ�س�ساته.
ويف عام ( )2007مت تطوير منوذج جديد حلكامة التعليم
العايل من (بوير و�أندير�س و�شيمان ك �Boer Enders and Schi
 ،)mankت�ضمن خم�سة مناذج لنظام احلكامة هي:
 احلكامة وفق تنظيم الدولة :وي�شري �إىل �سلطة الدولة
وحقها يف و�ضع اللوائح والقوانني احلاكمة لعمل م�ؤ�س�سات التعليم
العايل.
 احلكامة وفق توجه �أ�صحاب امل�صالح :وي�شري �إىل عمليات
التوجيه والرقابة امل�ستمرة بني �أع�ضاء املجال�س العليا ،و�أ�صحاب
امل�صالح ك�أطراف اجتماعية فاعلة يف التعليم العايل.
 احلكامة الإدارية الذاتية :وي�شري �إىل �أدوار وم�س�ؤوليات
القيادة الإدارية من تطوير النظام الإداري الداخلي مل�ؤ�س�سات
التعليم العايل ،و�صياغة الأهداف الداخلية ،وفاعلية القرارات
املتخذة  ....الخ.
 احلكامة الأكادميية الذاتية :وي�شري �إىل عمليات الرقابة
ذاتيا وفق مهامهم.
الذاتية ،و�إدارة �أداء �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ًّ
 احلكامة وفق املناف�سة :ويرتبط باملناف�سة يف الأ�سواق
وت�أثريها على حكامة اجلامعات.
كما قام (ليون تراكمان  )Leon Trakmanيف عام ()2008
بتحديد خم�سة مناذج حلكامة اجلامعات يقل فيها التوجه احلكومي
عن ما هو موجود يف اجلامعات الأوروبية ،حيث اعتربت �أكرث دقة
من النماذج التي �سبقتها حلكامة م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وهذه
النماذج اخلم�سة هي:
 احلكامة الأكادميية :ويركز على �أن �إدارة م�ؤ�س�سات التعليم
العايل تتم من طرف �أع�ضاء الهيئة التدري�سية من منطلق �أن �أع�ضاء
هيئة التدري�س عادة ما ميثلون الطرف الأكرث جاهزية لفهم الأهداف
الأكادميية وكيفية حتقيقها .حيث �أ�شار �إىل طرق عدة لتحقيق ذلك
منها :منح �سلطات اتخاذ القرار ملجل�س �أكادميي �أو جمل�س �أمناء؛
ووجود متثيل فعال لأع�ضاء هيئة التدري�س يف املجال�س احلاكمة؛
وتعيني �أحد الأكادمييني البارزين كرئي�س �أو م�س�ؤول يف اجلامعة
(برقعان والقر�شي.)2012 ،
الفعال يف �إطار
 حكامة امل�ؤ�س�سة :ويركز على التعاون ّ
النقد املوجه للجامعات احلكومية التي تتميز �إدارتها بفعالية �أقل؛
ويفرت�ض �أع�ضاء هذا النموذج �أن تتم حكامة اجلامعات من طرف
حمرتفني ذوي تدريب وخربة يف �سيا�سة التعاون والتخطيط ،قادرين
على توجيه الإدارة بفعالية .ومع �أن هذا النموذج يحقق فعالية �أكرب
يف جمال تخفي�ض تكاليف الإدارة اجلامعية� ،إال �أنه قد ي�ؤثر �سلب ًا
131

التميز الأكادميي ويطرح ت�سا�ؤالت حول و�ضعية هيئة التدري�س
على ُّ
يف �إطاره.
 حكامة الأمناء  :وي�شري �إىل منط احلكامة من خالل عالقة
الثقة بني �أ�صحاب امل�صلحة املبا�رشة من اجلامعة ،وبني جمل�س
الأمناء الذي يعمل وفق مبد�أ الثقة والتمثيل النيابي عن امل�ستفيدين.
وتمُ نح يف �إطار هذا النموذج �سلطات وم�س�ؤوليات وا�سعة ملجل�س
الأمناء ،خا�صة فيما يتعلق بحل ق�ضايا النزاع ،ويعمل هذا املجل�س
مبمار�سات احلكامة الر�شيدة.
 حكامة �أ�صحاب امل�صالح :ويت�ضمن هذا النموذج معنى
احلكامة امل�شرتكة؛ فهو ال يقت�رص على الهيئة التدري�سية فقط ،بل
يتعداها �إىل م�شاركة �أ�صحاب امل�صالح يف عملية اتخاذ القرار
وخارجيا� .إال �أن هذا النموذج قد يواجه �إ�شكاليات تتمحور
داخليا
ًّ
ًّ
حول كيفية حتديد �أ�صحاب امل�صالح الذين �سيتم متثيلهم يف هياكل
احلكامة ،وطريقة متثيلهم ،وحدود �سلطاتهم التي ترتبط بالأطراف
التي يجب �أن ت�شرتك يف حكامة اجلامعة ،من �أجل �ضمان متوازن
يف منح اجلميع احلق يف الت�صويت وامل�شاركة يف الإهتمامات
جميعها ،ومع ذلك ي�سمح هذا النموذج بخلق �آليات لتحقيق م�ساهمة
فعالة يف احلكامة اجلامعية.
ّ
 النموذج املختلط :وميثل مزيج ًا من مناذج احلكامة
الأربعة املذكورة �سابقاً ،وال يوجد منط وا�ضح له ،غري �أنه يجمع
بني نقاط القوة ملختلف النماذج ليتنا�سب مع احتياجات م�ؤ�س�سات
التعليم العايل.
ب�شكل عام وعلى الرغم من وجود خ�صائ�ص م�شرتكة للحكامة
بني خمتلف الدول واجلامعات� ،إال �أن التجارب �أثبتت �أنه ال يوجد
منوذجا منفر ًدا �أو مبد�أ “مقا�س
نهج موحد حلكامة اجلامعات يعتمد
َ
واحد ينا�سب اجلميع” ،وبالتايل ف�إن �أي منوذج تتبناه اجلامعة يجب
�أن يتوافق مع الأنظمة ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية والت�رشيعية
للدولة التي تعمل بها ،بحيث ي�أتي نتيجة لقرار يتم اتخاذه بعناية
وبعد تفكري عميق .وقد اقرتح تراكمان (�“ )Trakmanأن احلكامة
اجليدة تعتمد ب�شكل كبري على التوقيت واالجتهاد ،فهي حتتاج �إىل
جمال�س حمافظني (�إدارة) تعرف متى توقف منوذج احلكامة عن
العمل ،وكيف ميكن �إ�صالحه وتعديله” (.)Trakman, 2008, p80
� 5 .5أبعاد احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات:
قام الربنامج الإقليمي للتعليم العايل يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا التابع للبنك الدويل بتطوير بطاقة لفح�ص
قيم هذه البطاقة مدى اتباع اجلامعات يف
حكامة اجلامعات .و ُت ّ
منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ملمار�سات احلكامة التي
تتفق مع �أهدافها امل�ؤ�س�سية ،واالجتاهات الدولية .وهذه البطاقة
عبارة عن �أداة تتيح للجامعات يف املنطقة قيا�س م�ستواها مقارنة
باجلامعات الأخرى يف خمتلف �أنحاء العامل ،وكذلك ا�ستعرا�ض ما
حترزه من تقدم نحو بلوغ �أهدافها املعلنة .وهي تت�ضمن خم�سة
معايري �أو �أبعاد حلكامة اجلامعات ،والتي قام الباحثان بتبنيها يف
هذه الدرا�سة ،وهي (جاراميلو و�آخرون:)2012 ،
�أوال .ال�سياق العام ،الر�سالة ،والأهدافContext, Mission,( :
and Goals

�أحد العنا�رص الرئي�سة يف تقييم نظم حكامة اجلامعات هو
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الإطار العام ملنظومة التعليم العايل والتفاعل بني امل�ؤ�س�سة والدولة.
ويتمثل جانب من احلكامة يف ت�أمني املوارد الالزمة لتنفيذ �أهداف
اجلامعة ور�سالتها ،وكذلك مراقبة �أداء مديري امل�ؤ�س�سات على
�أعلى امل�ستويات واخ�ضاعهم للم�ساءلة .كما يراعي هذا البعد ثالث
جمموعات من امل�ؤ�رشات:
 حتديد ر�سالة اجلامعة ،والإجراءات املتبعة لإر�سائها،
و�أ�صحاب امل�صلحة املعنيني بذلك.
 حتديد الأهداف وتنفيذها ،و�آليات املتابعة امل�ستخدمة
لتقييمها.
 الإطار القانوين وال�سياق الوطني اللذان تعمل اجلامعة يف
ظلهما.
ثانيا .التوجه الإداري)Management Orientation( :
ت�شكل القيادة اجلامعية القوية والتخطيط اال�سرتاتيجي الكف�ؤ
عن�رصين �أ�سا�سيني للو�صول �إىل م�ستويات عالية من الأداء .وتعني
الإدارة القرارات اليومية للجامعات ،فيما يعني التوجه �أن رئي�س
اجلامعة وامل�س�ؤولني الآخرين يف امل�ستويات الإدارية املختلفة هم
الذين يقومون بعملية اختيار فريق القيادة الإدارية وحتديد الأدوار
وامل�س�ؤوليات املناطة بهم.
وقد �صممت م�ؤ�رشات بطاقة فح�ص حكامة اجلامعات املتعلقة
ببعد توجه الإدارة لتحديد مدى اتباع اجلامعة للإدارة امل�ستندة
�إىل النتائج التي تت�سق مع ممار�سات الإدارة احلديثة .وت�شمل هذه
امل�ؤ�رشات ما يلي :قبول الطالب وت�سجيلهم واعتماد درجاتهم
العلمية؛ تعيني مكاف�آت وترقية �أع�ضاء هيئة التدري�س ،واملوظفني؛
�إن�شاء و�صيانة املن�ش�آت؛ كيفية اختيار رئي�س اجلامعة و�أع�ضاء
هيئاتها الإدارية ،وحتديد مهامهم وم�س�ؤولياتهم ،وت�سل�سلهم
الإداري .كما ت�شتمل على هياكل الإدارة والأق�سام والوحدات،
ومهامها وم�س�ؤولياتها وحدود م�ساءلتها و�آليات تقييم �أدائها.
ثالثا .اال�ستقالليةAutonomy :
هي حرية اجلامعة يف اتخاذ قرارات وتنفيذها على
امل�ستويات جميعها  ،وحرية الأ�ساتذة والطلبة يف تتبع املعرفة دون
قيود �أو �صعوبات .ويتناول هذا البعد حتليل جوانب اال�ستقاللية
املالية ،والأكادميية ،مع الإقرار بالفوارق العملية املهمة بينهما.
فاال�ستقاللية املالية هي قدرة اجلامعة على حتديد الر�سوم الدرا�سية،
وتنفيذ برامج التمويل احلكومي ،وترحيل التمويل احلكومي الفائ�ض،
واقرتا�ض الأموال وا�ستثمارها ب�شكل �أمثل ،وامتالك الأرا�ضي
واملباين .وتراعي اال�ستقاللية الأكادميية ال�شخ�صية امل�ستقلة
للجامعات ،ومدى قدرتها على ت�صميم املناهج الدرا�سية ،وبناء
الربامج العلمية� ،أو �إلغائها ،وحتديد الهياكل الأكادميية ،وتقرير
عدد الطالب الكلي (الطاقة اال�ستيعابية) ،وحتديد معايري القبول لكل
فرع من فروع املعرفة ،وتقييم الربامج ،وتقييم نواجت التعلم ،وطرق
التدري�س (النوري.)2016 ،
رابعا .امل�ساءلة)Accountability(:
تعني عملية املراجعة والتقييم التي من خاللها يكون
العاملون يف اجلامعة م�س�ؤولني ب�شكل مبا�رش عن الأعمال التي
يقومون بها ،وحما�سبتهم ب�شكل قانوين يف حال عدم مطابقة

النتائج املتحققة للأداء مع املعايري املو�ضوعة؛ �إذ تتطلب امل�ساءلة
و�ضوح امل�س�ؤوليات وال�صالحيات املمنوحة .ويتم تكري�س امل�ساءلة
داخليا من جمل�س اجلامعة
يف اجلامعة من خالل ا�ستجواب املديرين
ًّ
خارجيا من جهة رقابية ر�سمية.
�أو جمل�س الأمناء� ،أو
ًّ
وبامل�ضمون نف�سه ،تعني امل�ساءلة متكني ذوي العالقة من
الأفراد داخل اجلامعة وخارجها من مراقبة العمل دون �أن ي�ؤدي
ذلك �إىل تعطيل العمل �أو الإ�ساءة �إىل الآخرين .ف�ضلاً عن تطبيق
الأنظمة والتعليمات بكل �شفافية على العاملني يف اجلامعة وعلى
طلبتها .و ُتعد املُ�ساءلة الوجه الآخر للقيادة ،ودونها تكون القيادة
دكتاتورية ،وهي التزام ُيلزم الآخرين باملحا�سبة �أو الإجابة عن
امل�س�ؤولية التي ت�سند �إليهم.
خام�سا .امل�شاركة)Participation( :
متثل امل�شاركة الروح من اجل�سد بالن�سبة للحكامة اجلامعية
الر�شيدة ،وتبد�أ من عمل القيادات الإدارية اجلامعية �سويةً .ويحلل
بعد امل�شاركة مدى مراعاة �أ�صحاب امل�صلحة املبا�رشة وم�صاحلهم،
وكذلك الدور الذي يلعبونه يف عملية اتخاذ القرار ،بحيث يتيح
جمل�س احلكامة لأ�صحاب امل�صالح (الهيئتني الأكادميية والإدارية،
والطلبة ،ومنظمات املجتمع ،وم�ؤ�س�سات الدولة) امل�شاركة يف ر�سم
ال�سيا�سات وو�ضع قواعد العمل واتخاذ القرارات يف خمتلف جماالت
اجلامعية .وال بد للحكامة اجليدة �أن حتتوي على كل م�ضامني
احلياة
ّ
امل�شاركة مل�ساندة قيادة اجلامعة وجمال�س احلكامة فيها ك�أمنوذج
يف تطبيق �سيا�سات اجلامعة.
تطبيق احلكامة الرشيدة يف اجلامعات من واقع الدراسات السابقة
تناولت العديد من الدرا�سات العربية واقع تطبيق احلكامة
الر�شيدة يف اجلامعات؛ وقام الباحثان بعر�ض جزء من الدرا�سات
ال�سابقة ذات ال�صلة الوثيقة مبو�ضوع الدرا�سة احلالية مرتبة ح�سب
�أ�سبقيتها الزمنية من الأقدم للأحدث.
حيث هدفت درا�سة حممد �آل عبا�س (� )2009إىل التعرف
على ممار�سات احلكامة يف اجلامعات ال�سعودية يف �ضوء �أمناط
ومناذج احلكامة بربيطانيا والواليات املتحدة الأمريكية .وتو�صلت
�إىل �ضعف م�ستوى تطبيق احلكامة يف اجلامعات ال�سعودية مقارنة
بجامعات عاملية .وبخا�صة عن�رص م�شاركة اجلامعات مع �أ�صحاب
امل�صالح يف عمليات اتخاذ القرار وم�س�ألة الإدارة.
وهدفت درا�سة را�ضي ال�شناق (� )2009إىل التعرف �إىل مفهوم
احلكامة لدى القيادات الأكادميية ودرجة ممار�ستهم ملعايريها يف
اجلامعات الأردنية اخلا�صة من وجهة نظر �أع�ضاء جمال�س اجلامعة،
و�أع�ضاء هيئة التدري�س والإداريني .و�أظهرت الدرا�سة جمموعة من
النتائج� ،أهمها� :أن م�ستوى فهم الإدارة الأكادميية ملفهوم احلكامة
وممار�ستهم ملجاالتها يف اجلامعات الأردنية اخلا�صة كان بدرجة
عالية.
كما هدفت درا�سة هناء �رشف (� )2015إىل التعرف �إىل واقع
تطبيق نظم احلكامة يف اجلامعات الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية
ومعوقات تطبيقها من وجهة نظر عمداء الكليات ور�ؤ�ساء االق�سام.
و�أظهرت النتائج �أن واقع تطبيق نظم احلكامة يف اجلامعات
الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية جاءت بدرجة كبرية ،يف حني جاء
حمور املعوقات بدرجة متو�سطة.
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واقع تطبيق احلكامة الرشيدة في اجلامعات املغربية
دراسة حتليلية من وجهة نظر العاملني

أ.د .احلسني أحمد الرامي
أ.ميرفت ربحي احلسيني /رويدي

وتو�صلت درا�سة جميلة قمرب (� )2016إىل افتقار اجلامعات
احلكومية الليبية لأبعاد احلكامة الأكادميية ،فالقوانني واللوائح
املنظِّ مة لعمل تلك اجلامعات ال تعزز ا�ستقالليتها يف اتخاذ القرارات
الإدارية واملالية والعلمية املهمة ،وتعاين تلك اجلامعات من �ضعف
يف االت�صال وال�شفافية ،وعدم وجود �آليات تعزز امل�شاركة مع كافة
الأطراف ذات العالقة ،وانخفا�ض م�ستوى امل�ساءلة.
وتناولت درا�سة مروان الدهدار وكرمي بن كحلة و ماجد الفرا
( )2017واقع تطبيق مبادئ حكامة اجلامعات يف قطاع غزة من
وجهة نظر امل�ستويات الإدارية العليا؛ وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك
�ضعفًا يف الدور الذي تلعبه وزارة التعليم العايل يف دعم اجلامعات،
مع عدم وجود معايري �أو دليل للحكامة اجلامعية .كما �أن اجلامعات
التي �شملتها الدرا�سة تطبق مبادئ احلكامة بدرجة متو�سطة� ،إ�ضافة
�إىل وجود نزاعات حزبية وازدواجية يف اتخاذ القرارات ،ووجود
�ضعف يف م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة.
وهدفت درا�سة احل�سني الرامي (� )2018إىل معرفة مدى
�إمكانية ت�شبع الأجهزة الرقابية امل�س�ؤولة عن مراقبة جودة التعليم
العايل مببادىء احلكامة اجليدة يف ممار�سة مهامها الرقابية يف
قطاع التعليم اجلامعي املغربي .بني البحث بانه وعلى الرغم
من �أن قانون ( )01.00قد نظم جمال�س اجلامعات املغربية،
و�أعطاها اخت�صا�صات �إدارية و�أكادميية وثقافية وعلمية وا�سعة،
�إال �أن املمار�سة العملية قد ك�شفت عن اخت�صا�صات جوهرية مل يتم
تفوي�ضها للجامعات .وبالتايل تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن منظومة
التعليم العايل املغربي مل ت�صل �إىل درجة بناء حكامة جيدة ت�ؤدي �إىل
تكري�س الثقة وتعميق اال�ستقاللية وتو�سيع التفوي�ض وال�صالحيات،
مما ي�ستوجب مراجعة وحتديث �صالحيات واخت�صا�صات جمال�س
اجلامعات .و�أكدت الدرا�سة على �رضورة تقوية �صالحيات الأجهزة
الرقابية الإدارية ،و التدقيق الداخلي و�إتاحة املجال �إىل التدقيقات
اخلارجية ل�ضمان احلياد واملو�ضوعية ،مع تر�سيخ قيم احلكامة
اجليدة يف م�ستويات الرقابة والتقييم كلها والرتكيز على �ضمان
�شفافية عمليات توظيف الكفاءات و�شغل منا�صب امل�س�ؤولية.
و�أظهرت درا�سة فادي غوامنة (� )2018أن واقع تطبيق
احلكامة يف اجلامعات الأردنية احلكومية من وجهة نظر �أع�ضاء
هيئة التدري�س جاء بدرجة تقدير متو�سطة ،وبرزت يف هذا املجال
حتديات متعلقة بوجود هياكل �إدارية مت�شعبة وهرمية ،ووجود
ف�ساد �إداري ب�شتى �صوره� ،إ�ضافة �إىل غياب الرقابة وامل�ساءلة.
وناق�شت درا�سة نائل ربايعة ( )2019دور و�أهمية تطبيق
احلكامة يف اجلامعات احلكومية ال�سعودية ،وخل�صت �إىل �أن حكامة
اجلامعات هي عملية متكاملة تخلق التوازن لكافة ن�شاطات و�أعمال
اجلامعة ،وكذلك متكّن اجلامعات من �إدارة نف�سها و�ضمان �إ�ستقاللها
ومنوها مع تعزيز الأهداف االقت�صادية واالجتماعية الرئي�سية .و�أن
الطموح يف تطبيق احلكامة يف اجلامعات احلكومية ال�سعودية
يتطلب �إيجاد �إ�سرتاتيجية وا�ضحة ،وحمددة قائمة على تطبيق
منظومة �إدارية متكاملة ودعمها تعزز فيها مبد�أ امل�شاركة يف �صنع
وتنفيذ القرار لأطراف املنظومة التعليمية ،وتطوير �سيا�سات و�أنظمة
تعليمية حديثة� ،أ�سا�سها ال�شفافية ،وتلم�س احلاجات املجتمعية،
وتوزيعها بعدالة وم�ساواة وبكل نزاهة وم�س�ؤولية.
يف ال�سياق ذاته ،تناولت العديد من الدرا�سات الأجنبية تطبيق
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احلكامة الر�شيدة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل ب�شكل عام واجلامعات
ب�شكل خا�ص ،حيث جاءت نتائجها متباينة وف ًقا لنظام التعليم
العايل �أو اجلامعات التي �أجريت عليها تلك الدرا�سات .فقد قامت
(ليودفيكا) لي�ستي ( )Leisyte 2007بدرا�سة واقع حكامة اجلامعات
يف هولندا واجنلرتا ،والتعرف �إىل �أثر احلكامة يف رفع فاعلية �أن�شطة
وعمل اجلامعات وم�ؤ�س�سات البحث العلمي ،وتفاعل اجلامعات مع
مراكز البحوث العلمية .وتو�صلت الدرا�سة اىل �أن دور احلكامة يف
كلتا الدولتني قد �أ�صبح �أكرث فاعلية؛ و�أن الأكادمييني ي�شاركون يف
عمليات و�ضع ال�سيا�سات وتنفيذها داخل املجتمع الأكادميي وعلى
م�ستوى الدولة؛ و�أن اجلامعات املطبقة للحكامة تعزز دور �أ�صحاب
امل�صالح يف �صنع وتطبيق الأنظمة.
فيما ركزت درا�سة (هينرييد وميرتيل (Hénard & )2008
 ،)Mitterleعلى املبادئ التوجيهية ،والقوانني ،والأنظمة ملمار�سة
احلكامة الر�شيدة ،وكيفية التمييز بني مبادئ احلكامة ،ومعايري
اجلودة .و�أظهرت الدرا�سة جمموعة من النتائج� ،أهمها� :أن احلكامة
�أ�صبحت �أداة �ضغط كربى لتح�سني جودة التعليم ،وو�سيلة �أ�سا�سية
للرفع من اقت�صاديات ال ّتعليم العايل؛ و�أن امل�ؤ�س�سات التعليمية
ت�سعى لتحقيق التوازن بني مبادئ احلكامة ،ومعايري اجلودة.
واختربت درا�سة عبد الواحد و�آخرين (Abdulwahid )2013
 .et.alت�صور الأكادمييني من حملة امل�ؤهالت الأكادميية العليا
عن ر�أ�س املال الفكري وممار�سة احلكامة يف اثنتني من اجلامعات
املاليزية العامة واخلا�صة .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن احلكامة ت�شكل
عام ًال مهم ًا ي�ؤثر يف جذب الأكادمييني امل�ؤهلني والإحتفاظ بهم.
و�أن كِ لتا اجلامعتني ن ّفذت ممار�سات حكامة جيدة ومبادىء
توجيهية وا�ضحة للأكادميني حول م�س�ؤولياتهم و�رضورة التعاون
بني الزمالء؛ حيث كانت �أهم ممار�سات احلكامة يف اجلامعتني
تتعلق بالإف�صاح وال�شفافية والعدالة يف ال�سيا�سات والنزاهة والثقة.
وا�ستك�شفت درا�سة (موللي ( )Mulili )2014ممار�سات حكامة
امل�ؤ�س�سات التي اعتمدتها اجلامعات العامة يف كينيا ك�أحد البلدان
النامية ،حيث �أثبتت النتائج �أن حكامة اجلامعات العامة الكينية
مقيدة بالعديد من التحديات �أهمها :كرثة �أعداد الطالب ،وعدم
ا�ستيعاب املرافق لهم ،والدعم احلكومي غري كاف ،وعدم كفاية
املوظفني اجلدد ،ومقاومة التغيري ،والثقافة الداعمة للإفالت من
العقاب؛ مما �أ ّثر على نوعية التعليم املقدم ب�شكل �سلبي.
وا�ستعر�ضت درا�سة (�شفيق احلداد و �أمين يا�سني ()2018
 )Al-Haddad and Yasinاملبادرات امل�ؤ�س�سية لإ�صالح احلكامة
يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف العامل العربي ،من خالل عر�ض
التغيريات واملبادئ والنماذج وكذلك جماالت احلكم .كما ناق�شت
مراحل تطبيق احلكامة يف امل�ؤ�س�سات الأكادميية مع بع�ض الت�أثري
على دور الطالب يف اجلامعات القائمة على احلكامة .و�أكد الباحثان
�أنه من ال�رضوري تطوير احلكامة يف اجلامعات العربية ل�ضمان
ال�شفافية وامل�ساءلة وامل�شاركة امل�ؤ�س�سية للأطراف جميعها.
ولتحقيق ذلك مت الت�أكيد على �رضورة اتخاذ قرارات �أكادميية تتبع
املعايري العلمية يف جمال�س اجلامعة .و�رضورة اعتماد وزارات
التعليم العايل والبحث العلمي العربية ل�سيا�سات الإ�صالح يف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف العامل العربي القائمة على احلكامة،
بحيث متكّن اجلامعات من تنفيذ �إ�صالحات نظامها الإداري ب�شكل
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عام.
من خالل ا�ستعرا�ض نتائج الدرا�سات ال�سابقة ميكن
ا�ستخال�ص �أن حكامة اجلامعات هي عملية متكاملة تخلق التوازن
لكافة ن�شاطات و�أعمال اجلامعة ،وكذلك متكّن اجلامعات من �إدارة
نف�سها و�ضمان �إ�ستقاللها ومنوها .ولذلك خل�صت الدرا�سات التي
�أجريت يف الدول العربية �إىل �رضورة بناء منظومة معايري و�إجراءات
علمية ومو�ضوعية وقابلة للقيا�س لتطبيق احلكامة اجلامعية ،و�إلزام
الإدارات واملجال�س من خالل �إيجاد �إدارة خا�صة على الهيكل
التنظيمي تعنى مبتابعة تطبيق احلكامة الر�شيدة؛ �آخذين بعني
االعتبار �أنها جامعات تعمل يف بيئة عربية لها ثقافات متيزها عن
البيئات الغربية �صاحبة فكرة احلكامة.
وتتميز
وتعترب هذه الدرا�سة امتداداً للدرا�سات التي �سبقتها،
ّ
عن �سابقاتها يف �أنها الأوىل التي تتناول املو�ضوع يف اجلامعات
املغربية من وجهة نظر العاملني ،على حد علم الباحثني .كما �أنها
تتميّز عن معظم الدرا�سات التي �سبقتها يف �أنها طبقت الدرا�سة
امليدانية على اجلامعات املغربية ،با�ستخدام اال�ستبانة (�أداة
الدرا�سة) ،الذي مت بنا�ؤه بالرتكيز على �أهم الأبعاد املتبناة من
البنك الدويل لقيا�س حكامة اجلامعات ا�ستنا ًدا �إىل درا�سة (�أدريانا
جاراميلو وزمالئها  ) 2012يف اال�ستبانة املوجهة للجامعات؛ يف
حني �أن معظم الدرا�سات �أخذت مبادىء ومعايري �أخرى للحكامة
الر�شيدة.
اهليئات احلاكمة للتعليم العالي يف املغرب
يتكون نظام التعليم العايل يف املغرب من ثالثة قطاعات
هي :التعليم العايل العام الذي ي�ضم م�ؤ�س�سات جامعية عمومية،
وم�ؤ�س�سات جامعية ذات ت�سيري خا�ص ،وتخ�ضع لو�صاية وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين الأطر .وميكن ت�صنيفها �إىل:
م�ؤ�س�سات ذات اال�ستقطاب املفتوح ،وم�ؤ�س�سات ذات اال�ستقطاب
املحدود .والتعليم العايل يف �إطار ال�رشاكة والذي ميثل م�ؤ�س�سات ال
ت�ستهدف الربح ،مت �إحداثها يف �إطار دينامية تدويل التعليم العايل
املغربي ،وتخ�ضع هذه اجلامعات وامل�ؤ�س�سات لل�سلطة (البيداغوجية)
لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين الأطر .والتعليم العايل
اخلا�ص الذي يتكون من جامعات وم�ؤ�س�سات �أحدثت بـمبادرات
خا�صة غري �أنها تخ�ضع لل�سلطة (البيداغوجية) لوزارة التعليم العايل
والبحث العلمي وتكوين الأطر.
يعاين التعليم العايل املغربي من اختالالت بنيوية وتنظيمية
عدة ،فهو يعاين من تقادم للبنيات والهياكل التنظيمية التي �أ�صبحت
تعي�ش حالة من الت�شتت والفو�ضى ،و�أ�صبحت �أ�شكال ممار�ستها
أي�ضا من تكري�س �أ�سلوب
خالية من كل تخطيط وتن�سيق؛ وتعاين � ً
املركزية يف التعامل مع ال�ش�أن اجلامعي؛ وغياب التعامل الر�شيد
مع املوارد املختلفة ب�رشية كانت �أم مادية؛ باال�ضافة اىل التمايز
بني تعليم نخبوي وتعليم جماهريي؛ فالأول حظي باهتمام علمي
ومايل لتخريج ثُلة من املحظوظني ،تكون فر�صها يف �شغل منا�سب
وا�ضحا يف التجهيز وبنيات
�أح�سن و�أف�ضل ،والثاين يعاين عج ًزا
ً
اال�ستعمال والت�أطري (البيداغوجي) والإداري ،ويرمي �سنويا ب�آالف
الطلبة �إىل ر�صيف البطالة القاتلة (التقرير القطاعي للتعليم العايل،
)2018

كما تعاين اجلامعات املغربية من غياب اال�ستقالل
الكامل يف الت�سيري� ،أو مبعنى �آخر �شكالنية اال�ستقاللية املمنوحة
�سواء على امل�ستوى الإداري �أو العلمي �أو (البيداغوجي)،
للجامعة
ٌ
أ�سا�سا �إىل تركيبة جمال�س اجلامعات وامل�ؤ�س�سات
وذلك بالنظر � ً
واالخت�صا�صات املخولة لها .ف�شعار ا�ستقاللية اجلامعة يخلو من
م�ضامينه احلقيقية؛ حيث يتم تعيني ر�ؤ�ساء اجلامعات وامل�ؤ�س�سات
و�أغلبية �أع�ضاء جمال�س اجلامعات وامل�ؤ�س�سات بدل االنتخاب ،كما
�أن �صالحيات هذه املجال�س ا�ست�شارية حم�ضة حتى فيما يخ�ص
الوظيفة العلمية و(البيداغوجية ).كما �أن القرارات ال زالت تتخذ
على م�ستوى الإدارة املركزية يف الرباط ،و�أي اجتهاد �أو هفوة �أو
خط�أ مرفقي �أو �شخ�صي من م�س�ؤول يف �إدارات اجلامعات قد يكلفه
من�صبه.
ويف �سياق �إ�صالح التعليم العايل املغربي ومواجهة حتدياته،
فقد جاء امليثاق الوطني للرتبية والتكوين مبجموعة من التو�صيات
تهدف �إىل �ضمان ال مركزية وال متركز للهياكل اجلامعية ،وحكامة
جيدة لنظام التعليم العايل .وتخ�ص تلك التو�صيات االرتقاء
باجلامعة �إىل م�ستوى م�ؤ�س�سة مندجمة املكونات ذات ا�ستقالل
مايل فعلي و�شخ�صية علمية وتربوية متميزة؛ وتنظيم ،اجلذوع
امل�شرتكة ،واجل�سور ،وم�شاريع البحث متعددة التخ�ص�ص التي متكن
من جلب موارد �إ�ضافية .و�إ�ستعمال تلك املوارد على الوجه الأف�ضل،
وتوزيعها بطريقة ح�سنة على امل�ؤ�س�سات التابعة للجامعة جميعها،
�أو املرتبطة بها� ،أو الفاعلة معها يف �إطار ال�رشاكة؛ وا�ستفادة
اجلامعة من ميزانية تر�صدها لها الدولة ،حتدد وفق معايري وا�ضحة
وعلنية من �أجل تدبري مواردها الب�رشية (امليثاق الوطني.)1999 ،
وجاء القانون رقم ( )01.00ال�صادر يف ( 19ماي )2000
م�ستلهما توجهاته من امليثاق
واملتعلق بتنظيم التعليم العايل،
ً
وحماول �إعادة حتديد �أهداف التعليم العايل بتكوين
الوطني،
اً
الكفاءات وتطويرها وتنمية املعلومات ون�رشها يف ميادين املعرفة؛
والإ�سهام يف التطورات العلمية والتقنية واملهنية واالقت�صادية
والثقافية لل ّأمة ،مع الأخذ يف االعتبار االحتياجات اخلا�صة للتنمية
االقت�صادية واالجتماعية؛ والتمكن من العلوم والتقنيات واملهارات
وتنميتها بوا�سطة البحث واالبتكار؛ والرفع من قيمة الرتاث الثقايف
املغربي والعمل على �إ�شعاع ِق َيمه العريقة (املادة  1من القانون رقم
 01.00لعام .)2000
خول القانون رقم
�أما فيما يتعلق بحكامة اجلامعات فقد َّ
( )01.00اجلامعات ال�صالحيات ال�رضورية لتعزيزها ،ومكّنها من
�إدارة م�شاريعها وبراجمها واتخاذ مبادرات مبتكرة .وعزز القانون
خ�ضوع اجلامعة ملبد�أ امل�ساءلة واملحا�سبة من خالل التقييم الذاتي،
وو�سع امل�شاركة امل�ؤ�س�ساتية عرب
والتقييم اخلارجي ،واالعتمادّ .
مقومة على الفاعلني (الطلبة ،اال�ساتذة ،الإداريون)،
�إقرار �إدارة َّ
وعلى ال�رشكاء اخلارجيني.
يف ذات ال�سياق�َ ،س َعت الر�ؤية اال�سرتاتيجية لال�صالح (2015
 � )2030إىل تر�سيخ احلكامة يف منظومة الرتبية والتكوين بغيةؤولية باملحا�سبة ،حيث
حتقيق النجاعة
والفعالية وربط امل�س� ّ
ّ
خ�ص�صت �أحد حماور �إىل ا�ستهداف حكامة ناجعة ملنظومة الرتبية
ّ
والتكوين؛ ذلك �أن احلكامة ظلت من بني الإ�شكاليات العر�ضانية
التي تواجهها اجلامعة منذ عقود� ،سواءا يف بعدها املتعلق بنجاعة
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واقع تطبيق احلكامة الرشيدة في اجلامعات املغربية
دراسة حتليلية من وجهة نظر العاملني

أ.د .احلسني أحمد الرامي
أ.ميرفت ربحي احلسيني /رويدي

التدبري� ،أو يف �أبعادها الأخرى ذات ال�صلة بامل�شاركة ،وال�شفافية،
وربط امل�س�ؤولية بالتقييم واملحا�سبة (الر�ؤية اال�سرتاتيجية
لال�صالح .)2030 - 2015
يف �سياق مت�صل ،تتوىل احلكامة يف التعليم العايل املغربي
هيئات للتن�سيق عدة ،منها من تعمل على امل�ستوى املركزي (الدولة)؛
ومنها من تعمل على امل�ستوى املحلي (اجلامعة).
1 .1م�ؤ�س�سات احلكامة على امل�ستوى املركزي (الدولة)
 .أالوكالة الوطنية لتقييم و�ضمان جودة التعليم العايل
والبحث العلمي التي تعمل على تقييـم م�ؤ�س�سـات التعليـم العالـي
العامـة واخلا�صـة ،وم�ؤ�س�سات البحث العلمي؛ ومراجعـة وتقييـم
برامـج التدريـب لتجديـد الرتخيـ�ص واعتمادهـا؛ وتقييـم �أن�شـطة
مراكـز الدكتـوراه و�إعداد ح�صيلة تكوينات و�أعمال البحث املنجزة
بها؛ وتقييـم البحـث العلمـي وفعاليـة هياكلـه؛ وتقييم برامج
التعاون اجلامعي وم�شاريعها يف ميدان التكوين والبحث العلمي.
.باملجل�س الأعلى للرتبیة والتكوین والبحث العلمي الذي
ی�سام يف تقییم ال�سیا�سات والربامج العمومیة يف جمال الرتبیة
والتكوین؛ وتقدیر تطور املردودیة الداخلیة واخلارجیة ملنظومة
الرتبیة والتكوین والبحث العلمي وتكوین الأطر ،وحت�سنی جودة
اخلدمات املقدمة للطلبة.
.تجمل�س تن�سيق التعليم العايل الذي تناط به مهـام �إبداء
الر�أي يف النظام الداخلي لكل م�ؤ�س�سة قبل امل�صادقة عليه من لدن
ال�سلطة احلكومية الو�صية �أو التابعة لها امل�ؤ�س�سة؛ وتعيني �أع�ضاء
اللجنة الدائمة لتدبري �ش�ؤون الأ�ساتذة؛ وغريها من املهام.
.ثاللجنة الوطنية لتن�سيق التعليم العايل التي تتوىل �إبداء
الر�أي ب�ش�أن �إحداث اجلامعات �أو �أي م�ؤ�س�سة �أخرى للتعليم العايل
العام �أو اخلا�ص ،وغريها من املهام.
مؤسسات احلكامة على مستوى اجلامعة
تعزي ًزا حلكامة اجلامعات ،ويف �ضوء الإ�صالح اجلامعي
مت �إن�شاء جمموعة من الأجهزة الإدارية لتدبری امل�ؤ�س�سات
املغربيّ ،
اجلامعیة تعتمد على مبد�أ التدبری الت�شاركي ومبد�أ ا�ستقاللیة
اجلامعة ،والتي تتمثل يف:
 .أجمل�س اجلامعة الذي يت�ألف من رئي�س اجلامعة؛ رئي�س
اجلهة املعنية؛ رئي�س املجل�س العلمي للجهة؛ رئي�س املجموعة
احل�رضية املعنية للجهة �أو رئي�س املجل�س الإقليمي مقر اجلامعة؛
مدير �أو مديري الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين املعنية؛
�سبعة ممثلني عن القطاعات االقت�صادية واالجتماعية من بينهم
ر�ؤ�ساء الغرف املهنية وممثل واحد عن التعليم العايل اخلا�ص؛
ثالثة ممثلني منتخبني من لدن ومن بني الأ�ساتذة الباحثني عن كل
م�ؤ�س�سة جامعية مع مراعاة متثيلية خمتلف فئات هيئات الأ�ساتذة؛
ثالثة ممثلني منتخبني من بني امل�ستخدمني الإداريني والتقنيني
باجلامعة؛ ثالثة ممثلني منتخبني من طلبة اجلامعة؛ ر�ؤ�ساء
امل�ؤ�س�سات اجلامعية باجلامعة املعنية؛ رئي�س م�ؤ�س�سة للتعليم
العايل العمومي غري تابعة للجامعة يعني من جمل�س التن�سيق
(املادة  9من القانون رقم  01.00لعام )2000
ويعترب هذا املجل�س �أعلى هیئة التخاذ القرار داخلها ،حيث
135

يتمتع بال�سلطات وال�صالحيات بجميعها الالزمة لإدارة اجلامعة
ویخت�ص بامل�سائل املتعلقة مبهام اجلامعة وح�سن �سریها ،ویقوم
بدور رئی�س على امل�ستوى (البیداغوجي) والإداري واملايل.
 .أجمل�س التدبري الذي ينبثق ويعني من بني �أع�ضاء جمل�س
اجلامعة على �أ�سا�س ت�ساوي الأع�ضاء بني املعينني واملنتخبني،
وحتدد طريقة تعيني �أع�ضائه بن�ص تنظيمي .ويقوم هذا املجل�س
بالتدبري الإداري واملايل للجامعة ،ويعمل على متابعة وتنفيذ
قرارات جمل�س اجلامعة ،وتقدمي اقرتاحات ب�ش�أن التدابري الرامية
�إىل حت�سني الت�سيري باجلامعة ومرافقها ،و�إعداد م�رشوع ميزانية
اجلامعة ،وتقدمي اقرتاحات لرت�شيد نفقات اجلامعة ،وتقدمي
اقرتاحات ت�ستهدف الرفع من املوارد املالية للجامعة؛ و�إبداء الر�أي
يف طلبات التمويل املقدمة من امل�ؤ�س�سات اجلامعية؛ واقرتاح �أنظمة
التعوي�ضات التكميلية التي متنحها اجلامعة من مواردها اخلا�صة؛
وتوزيع االعتمادات املخ�ص�صة للربامج (البيداغوجية) والبحث
العلمي ،وغريها من املهام املالية والإدارية التي يقوم بها هذا
املجل�س( .املادة  9من القانون رقم  01.00لعام 2000؛ ومر�سوم
رقم )2002 ،2.01.2327

التحليل اإلحصائي (الطريقة واإلجراءات)
منهج الدراسة
اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي نظراً لطبيعة املو�ضوع
التي تقت�ضي التحليل والتف�سري من �أجل االقرتاب اكرث من الواقع
العملي عن طريق و�صف كل احلقائق املتعلقة باملو�ضوع ..ثم
�أُ ْتبع باملنهج التحليلي من خالل تفكيك الإ�شكالية اىل جزيئات،
ثم التقومي والنقد لكل جزء ب�صفة م�ستقلة ،ويف النهاية الرتكيب
واال�ستنتاج العلمي؛ حيث مت اجراء حتليل معمق للبيانات من �أجل
الو�صول اىل نتائج دقيقة وتقدمي ا�ستنتاجات وتو�صيات مفيدة.
وقد اعتمدت الدرا�سة على امل�صادر الثانوية ملعاجلة الإطار
النظري من خالل الكتب واملراجع العربية والأجنبية ذات العالقة
والدوريات واملقاالت والتقارير والأبحاث والدرا�سات ال�سابقة التي
تناولت مو�ضوع الدرا�سة والبحث يف مواقع االنرتنت املختلفة.
وعلى امل�صادر الأولية من خالل االعتماد على اال�ستبانة املطور
ك�أداة رئي�سة للدرا�سة؛ ملعاجلة اجلانب التحليلي ملو�ضوع الدرا�سة .
يف ذات ال�سياق ،مت اختيار العاملني الأكادمييني والإداريني
يف اجلامعات املغربية العامة ،كوحدة للمعاينة يف هذه الدرا�سة؛
بو�صفهم لديهم املعرفة يف مو�ضوع احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات،
والقابلية للتعامل مع �أداة الدرا�سة ب�شكل مو�ضوعي واال�ستجابة
لفقراتها بدقة تف�ضي �إىل نتائج واقعية يف الت�شخي�ص والتحليل
والتف�سري و�صياغة التو�صيات.
األساليب اإلحصائية ملعاجلة البيانات
لتحقيق الأهداف وت�أكيد فر�ضية الدرا�سة �أو نفيها باعتماد
اال�ستبانة ك�أداة �أ�سا�سية يف ذلك ،مت حتليل البيانات با�ستخدام
جمموعة من �أ�ساليب التحليل الإح�صائي املنا�سبة لتحقيق �أهداف
الدرا�سة والإجابة على ت�سا�ؤالتها واختبار فر�ضياتها ،والتي تندرج
�ضمن الإح�صاء الو�صفي والإح�صاء اال�ستداليل والتحليل العاملي

مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية  -اجمللد ( - )6العدد ( - )16كانون األول 2021م

التوكيدي .وهذه الأ�ساليب تتيحها الربامج الإح�صائية املعتمدة يف
هذه الدرا�سة واملتمثلة باحلزمة الإح�صائية يف العلوم االجتماعية
( ،)SPSSوالربنامج الإح�صائي ( ،)AMOSوهي:
 التكرارات والن�سب املئوية لو�صف وحتليل خ�صائ�ص �أفراد
عينة الدرا�سة.
 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
�أفراد العينة لتحديد الأهمية الن�سبية ملتغريات الدرا�سة.

 :Kن�سبة املجتمع وهي (.)0. 5
 :σ²درجة الدقة املرغوبة (.)0.05 = σ
 :Χ²مربع كاي عند درجة حرية واحدة وم�ستوى الثقة
املرغوب ،وهي =  3.841عند م�ستوى ثقة .0.95
وبتطبيق املعادلة ال�سابقة على جمتمع الدرا�سة ف�إن حجم
العينة املطلوب هو ( )378فر ًدا ،على النحو التايل:
)n = 3.841*23754*0.5 (1-0.5

 اختبار (�ستيودنت) ملتو�سط عينتني لتحديد اجتاه وداللة
الفروق يف �إجابات املبحوثني.
 حتليل التباين الأحادي ( )One way ANOVAالختبار
فر�ضيات الدرا�سة اخلا�صة بالفروق بني متو�سطات ثالث عينات
�أو �أكرث.
 معامل (�ألفا كرونباخ)
ثبات �أداة الدرا�سة.

(Alpha

 ،)Cronbach›sلقيا�س

 اختبار (كوملوجروف � -سمرينوف ( )One Sample K-S
الختبار التوزيع الطبيعي للبيانات.
 معامل (ارتباط بري�سون ( )Pearson Correlationللت�أكد
من �صدق البناء التكويني لأداة الدرا�سة.
 مقيا�س (كيزر– ماير� -أولكن
 ،(KMOلقيا�س كفاية حجم عينة الدرا�سة.

Kaiser-Meyer-Olkin

 التحليل العاملي التوكيدي وذلك لقيا�س �صالحية النموذج
املعد لقيا�س املتغريات والعالقات بينها.

}){0.05² (23754-1) + 3.841 * 0.5 (1- 0.5
= 22809.7785 = 378.003
60.3428

ونظرا لكرب حجم جمتمع الدرا�سة من جهة ،والت�شتت اجلغرايف
لعينة الدرا�سة من جهة �أخرى ،وما يتطلبه ذلك من �صعوبة يف حتديد
العينة بالطريقة الع�شوائية ،مت ا�ستخدام معاينة احل�ص�ص ،التي
ال تتطلب �إطار معاينة ،حيث تعتمد فقط على كل وحدة �إح�صائية
تتوافر فيها متغريات املراقبة (الدميغرافية) خالل فرتة الدرا�سة.
ونتيجة لعدم قدرة الباحثني على الو�صول �إىل معظم املبحوثني
ب�سبب حالة االغالق الناجتة عن جائحة كورونا ،مت توزيع اال�ستبانة
�إلكرتون ًيا على جمتمع الدرا�سة وفق العينة املطلوبة ،ومتت املتابعة
احلثيثة �إىل �أن اكتمل العدد املطلوب ح�سب العينة االح�صائية ،حيث
مت احل�صول على عينة متاحة (متي�سرِّ ة) قوامها ( )392ا�ستجابة.
واجلدول ( )1يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة تب ًعا ملتغريات املراقبة
(املتغريات الدميوغرافية) املعتمدة يف الدرا�سة ،حيث �ست�ستخدم
هذه املتغريات الح ًقا يف حتديد الفروقات يف �آراء املبحوثني:
جدول ()1

جمتمع الدراسة

توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغيرات المراقبة (الديموغرافية)

تكون جمتمع الدرا�سة من العاملني الأكادمييني والإداريني
جميعهم يف اجلامعات املغربية العامة ،وا�ستثني العاملون التقنيون
والفنيون وعاملو اخلدمات ل ُبعدهم عن املفاهيم اخلا�صة بالدرا�سة.
وح�سب الإح�صائيات التي تو�صل لها الباحثان من كل من
وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث
العلمي يف اململكة املغربية للعام اجلامعي (،)2020/ 2019
بلغ عدد العاملني يف اجلامعات املغربية العامة ( )23754موظفا
وموظفة ،موزعني على ( )14964ع�ضو كادر �أكادميي (طاقم
الأ�ساتذة الدائمني) ،و ( )8790ع�ضو كادر �إداري دائم.

املتغري

اجلن�س

وقد قام الباحثان بح�ساب حجم العينة املنا�سب �إح�صائ ًيا
وف ًقا ملدخل رابطة الرتبية الأمريكية با�ستخدام املعادلة التالية:

العمر

)χ2* N*K (1- K
________________________ = n
}){σ² (N-1) + χ² * K (1- K

حيث �أن:
 : nحجم العينة.
 :Nحجم املجتمع .وهو ()23754
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الت�صنيف

اجلامعات املغربية
التكرار

%

ذكر

297

75.8

�أنثى

95

24.2

املجموع

392

% 100

�أقل من � 30سنة

84

21.4

من � – 30أقل من � 40سنة

117

29.8

من � – 40أقل من � 50سنة

93

23.7

من � – 50أقل من � 60سنة

73

18.6

� 60سنة ف�أكرث

25

6.4

املجموع

392

% 100

واقع تطبيق احلكامة الرشيدة في اجلامعات املغربية
دراسة حتليلية من وجهة نظر العاملني

املتغري

امل�ؤهل
العلمي

اخلربة

طبيعة
العمل

الت�صنيف

أ.د .احلسني أحمد الرامي
أ.ميرفت ربحي احلسيني /رويدي

اجلامعات املغربية

بكالوريو�س/لي�سان�س

91

23.2

ماج�ستري(ما�سرت)

102

26.0

دكتوراة

199

50.8

املجموع

392

100%

�أقل من � 5سنوات

101

25.8

من � – 5أقل من � 10سنوات

146

37.2

� 10سنوات ف�أكرث

145

37.0

املجموع

392

% 100

�أكادميي

248

63.3

�إداري

144

36.7

املجموع

392

% 100

المصدر :من إعداد الباحثان بناء على مخرجات برنامج Spss

يت�ضح من اجلدول (� )1أن ن�سبة الذكور يف عينة الدرا�سة قد
جاءت �أعلى من ن�سبة الإناث بحوايل ثالثة �أ�ضعاف ،حيث بلغت
ن�سبة الذكور ( .)% 75.8و�أن الن�سبة الأكرب من العاملني تقع يف
الفئة التي تزيد عن (� )30سنة وتقل عن (� )40سنة .عموما تعطي
نتائج متغري العمر �أن العاملني يف اجلامعات املغربية هم من فئة
ال�شباب الذين تقل اعمارهم عن (� )50سنة.
بخ�صو�ص متغري امل�ؤهل العلمي فان غالبية �أفراد الدرا�سة
يف اجلامعات املغربية يحملون درجة الدكتوراه حيث بلغت ن�سبتهم
( .)% 50.8وهي ن�سبة منطقية �إذا ما قورنت بن�سبة الأكادمييني يف
عينة الدرا�سة التي جتاوزت (� .)% 60إذ �إن العمل الأكادميي يحتاج
�إىل حملة الدرجة الثالثة (الدكتوراة)؛ وفق ما ي�شرتطه القانون.
وب�شكل عام ،ف�إن الن�سب الواردة لعينة الدرا�سة يف اجلامعات
املغربية تتوافق مع الإح�صاءات الر�سمية الواردة يف تقرير وزارة
االقت�صاد واملالية املغربية حول املوارد الب�رشية الوارد يف م�رشوع
قانون املالية ل�سنة ( .)2020وكذلك تتوافق مع الإح�صاءات
الر�سمية الواردة يف تقرير وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني
والتعليم العايل والبحث العلمي يف اململكة املغربية لل�سنة اجلامعية
(.)2020/ 2019
ون�ستنتج من الن�سب ال�سابقة �أن اجلامعات املغربية ت�سعى
دائما �إىل توظيف العاملني (الإداريني والأكادمييني) من اجليل
ال�شاب من حملة امل�ؤهالت املنا�سبة يف التخ�ص�صات املختلفة؛ مع
�رضورة االهتمام ب�شكل �أكرب بالنوع االجتماعي يف التوظيف.
أداة مجع بيانات الدراسة
قام الباحثان بت�صميم �أداة الدرا�سة لقيا�س واقع تطبيق
احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات املغربية ،وهي عبارة عن ا�ستبانة
من النوع املغلق .حيث اعتمد الباحثان يف �إعداده على �أبعاد بطاقة
قيا�س حكامة اجلامعات الواردة يف تقرير الفريق املكلف من البنك
الدويل بقيادة (اندريانا جاراميلو) عام ( )2012واملكونة من
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خم�سة �أبعاد هي :ال�سياق العام والر�سالة والأهداف ،وتوجهات
الإدارة ،واال�ستقاللية ،وامل�ساءلة ،وامل�شاركة؛ وتكونت تلك البطاقة
من () 45فقرة (�أ�سئلة مفتوحة) للأبعاد اخلم�سة ،حيث قام الباحثان
ب�إعادة �صياغة هذه الفقرات على �شكل �أ�سئلة ذات �إجابات مغلقة.
�إ�ضافة لدرا�سة (جاراميلو وزمالئها) مت اال�ستئنا�س
بالت�سا�ؤالت الواردة يف تقرير اخلربة ا ُ
مل َعد من الهيئة الوطنية لتقييم
منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي بعنوان حكامة منظومة
الرتبية والتكوين باملغرب :تقييم تطبيق تو�صيات امليثاق الوطني
للرتبية والتكوين (( )2013 - 2000مار�س  .)2015بالإ�ضافة
�إىل اال�ستبيانات الواردة يف درا�سات �سابقة تناولت احلكامة
الر�شيدة يف اجلامعات.
وقام الباحثان بعر�ض اال�ستبانة على جمموعة من املحكمني،
ويف �ضوء �آرائهم ومقرتحاتهم مت تعديله با�ستبعاد بع�ض الفقرات
ودمج بع�ضها يف فقرة واحدة الكتمال املعنى .وقد ت�ضمن اال�ستبانة
يف �صيغته النهائية ق�سمني ،كما يلي:
الق�سم الأول :ت�ضمن معلومات عامة عن �أفراد عينة الدرا�سة،
�أو ما ي�صطلح عليه بخ�صائ�ص العينة �أو متغريات املراقبة �أو
املتغريات (الدميغرافية) .متثلت متغريات املراقبة املنا�سبة للوحدات
الإح�صائية املدرو�سة من اخل�صائ�ص ال�شخ�صية والوظيفية لأفراد
عينة الدرا�سة ،حيث ا�شتمل هذا الق�سم خم�س فقرات هي( :اجلن�س،
والعمر ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة ،وطبيعة العمل).
الق�سم الثاين :وت�ضمن الأ�سئلة �أو امل�ؤ�رشات املتعلقة ب�أبعاد
احلكامة الر�شيدة املعتمدة يف الدرا�سة ،حيث �ضم هذا الق�سم ()25
فقرة موزعة على خم�سة �أبعاد تقي�س يف جمملها مدى تطبيق معايري
احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات املغربية.
اختبار صدق أداة الدراسة وثباتها
�شملت عملية اختبار اال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة على مرحلتني؛
مت يف املرحلة الأوىل فح�ص �صدقه من حيث تغطيته لكافة العنا�رص
التي يجب �أن تدخل يف التحليل الإح�صائي ،ثم مت يف املرحلة الثانية
فح�ص ثبات اال�ستبانة ل�ضمان ا�ستقرار النتائج التي �سيتم التو�صل
�إليها.
�أوالً� :صدق الأداة
يعتمد �صدق اال�ستبانة على حتكيمه من طرف املخت�صني يف
مو�ضوع البحث ،ويف جمال ت�صميم اال�ستبانات؛ وذلك للتاكد من
مدى تطابق الفقرات واملحاور مع مو�ضوع الدرا�سة ،ومدى قيا�سها
ملا �صممت لقيا�سه؛ وهو ما يعرف بال�صدق الظاهري للأداة .حيث
ُعر�ضت اال�ستبانة يف �صورتها الأولية على جمموعة من املحكمني
املتخ�ص�صني يف جماالت القانون العام ،واحلكامة ،والإدارة،
واالقت�صاد ،ومناهج البحث العلمي ،وذلك بغر�ض اال�ستفادة من
مالحظاتهم فيما يخ�ص �شكل اال�ستبانة وحمتواه ،والت�أكد من
منا�سبته ملا �أعد من �أجله ،و�سالمة �صياغة الفقرات
وتنا�سقها وترابطها ،وانتماء كل منها لل ُبعد الذي و�ضعت فيه.
وقد فاقت ن�سبة االتفاق بني املحكمني على عبارات اال�ستبانة (80
 )%وهو ما ي�شري �إىل �أن اال�ستبانة يتمتع ب�صدق مقبول.
وللتعرف على مدى باالت�ساق الداخلي لفقرات اال�ستبانة مع
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املجاالت الذي تنتمي �إليها (ال�صدق البنائي) ،قام الباحثان بح�ساب
معامل ارتباط (بري�سون) ( )Pearson Correlationبني كل فقرة من
الفقرات مع ال ُبعد الواردة فيه .حيث كانت قيم معامالت االرتباط
جميعها �إيجابية وبداللة �إح�صائية ( .) .01مما ي�شري �إىل �أن الفقرات
على الأبعاد تتمتع بدرجات �صدق عاملي منا�سبة جتعلها قادرة
على قيا�س ما هدفت لقيا�سه( .نتائج معامالت االرتباط متوفرة
ح�سب الطلب)
ثانياً :ثبات الأداة
يق�صد بثبات اال�ستبانة مدى ا�ستقراره يف احل�صول على
النتيجة نف�سها فيما لو متت �إعادة ا�ستخدامه �أكرث من مرة حتت
الظروف وال�رشوط نف�سها� ،أو بعبارة �أخرى �أن يعطي قراءات
متقاربة عند كل مرة ي�ستخدم فيها وعدم تغيريه ب�شكل كبري فيما لو
متت �إعادة توزيعه على �أفراد العينة مرات عدة خالل فرتات زمنية
معينة .وقد حتقق الباحثان من ثبات اال�ستبانة با�ستخدام معامل
(كرونباخ �ألفا) ( .)Cronbach Alphaوعلى الرغم من عدم وجود
قواعد قيا�سية بخ�صو�ص القيم املنا�سبة ملعامل (كرونباخ �ألفا)،
�إال �أنه ومن الناحية التطبيقية ،ووف ًقا لـ (Sekaran and Bougie
ُ )2010: 84يعد ( )Alpha ≥ .60مقبوال يف البحوث املتعلقة بالعلوم
الإن�سانية ،ونتائج اجلدول ( )2تو�ضح ذلك:
جدول ()2
نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على محاور األداة وعلى الدرجة الكلية

عدد
الفقرات

قيمة معامل �ألفا كروبناخ

ال�سياق العام ،الر�سالة والأهداف

5

.935

توجهات الإدارة

5

.912

اال�ستقاللية

5

.827

امل�ساءلة

5

.927

امل�شاركة

5

.917

الدرجة الكلية للثبات (احلكامة الر�شيدة)

25

.970

املحور

للت�أكد من �أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ،مت ا�ستخدام
اختبار (كوملوجروف – �سمرينوف ( . K-Sوح�سب هذا االختبار،
تتبع البيانات التوزيع الطبيعي �إذا كان م�ستوى املعنوية (الداللة
الإح�صائية) لكل حماور الدرا�سة �أكرب من (.) .05) (sig.> .05
واجلدول ( )3يو�ضح ذلك:
جدول ()3
اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات

ال�سياق العام،
الر�سالة والأهداف
توجهات الإدارة

قيمة
االختبار Z

م�ستوى
املعنوية .Sig

النتيجة

.8240

.5050

يتبع التوزيع الطبيعي

1.043

.2270

يتبع التوزيع الطبيعي

اال�ستقاللية

.8720

.4330

يتبع التوزيع الطبيعي

امل�ساءلة

.6890

.7300

يتبع التوزيع الطبيعي

امل�شاركة

.7770

.5820

يتبع التوزيع الطبيعي

الدرجة الكلية

.8380

.4830

يتبع التوزيع الطبيعي

الأبعاد

المصدر :من إعداد الباحثان بناء على مخرجات برنامج Spss

ويالحظ من نتائج اجلدول رقم (� )3أن قيمة م�ستوى املعنوية،
لكل من حماور الدرا�سة و�أبعادها ،وف ًقا لال�ستبانة ،كانت �أكرب من
( ،) .05) (sig. > .05وهذا يدلّ على �أن البيانات تتبع التوزيع
الطبيعي ،وميكن ا�ستخدام االختبارات املعلمية لتحليل خمتلف
حماور اال�ستبانة.
ثانياً :اختبار كفاية حجم العينة
ي�ستخدم هذا االختبار للت�أكد من كفاية حجم عينة الدرا�سة
لإجراء التحليل العاملي التوكيدي ،وقد مت التحقق من كفاية حجم
العينة با�ستخدام مقيا�س ( ،)Kaiser-Meyer-Olkin KMOواختبار
(بارتليت  ،)Bartletts Test of Spheircityكما هو مو�ضح يف اجلدول
(: )4
جدول ()4
اختبار كفاية حجم العينة

المصدر :من إعداد الباحثان بناء على مخرجات برنامج Spss

يت�ضح من النتائج املو�ضحة يف جدول (� )2أن قيمة معامل
الثبات (كرونباخ �ألفا) كانت مرتفعة؛ وتراوحت بني ( .827و .935
) ،بينما بلغت قيمة معامل (كرونباخ �ألفا) للثبات الكلي (.) .97
وهذا يدل على �أن املقيا�س يتمتع بدرجة عالية من الثبات �سواء على
امل�ستوى الكلي �أو على م�ستوى �أبعاد احلكامة الر�شيدة ،وهذا يدل
على �إمكانية اعتماد النتائج التي ح�صلنا عليها من التطبيق امليداين
لال�ستبانة.
إعداد بيانات الدراسة للتحليل اإلحصائي
تت�ضمن هذه املرحلة �إخ�ضاع البيانات الختبارات ك�رشوط
�أ�سا�سية ت�سمح با�ستخدام �أ�ساليب التحليل الإح�صائي التي مت
اعتمادها يف الدرا�سة .وتعترب هذه ال�رشوط �أ�سا�سية ال�ستخدام
الإختبارات املعلمية ( ،)Parametric testsوكذلك للتحليل العاملي
التوكيدي .وتتمثل هذه االختبارات يف:
�أوالً :اختبار التوزيع الطبيعي

البيانات االح�صائية

القيم

مقيا�س  KMOلكفاية حجم العينة

.952

اختبار بارتليت

Bartletts Test

كاChi-Square 2

9721.37

درجات احلرية.df

300

م�ستوى الداللة .Sig

.000

المصدر :من إعداد الباحثين بناء على مخرجات برنامج Spss

ويالحظ من اجلدول (� )4أن قيمة مقيا�س ( )KMOبلغت
( ) .979وهي قيمة قريبة من الواحد ال�صحيح ،و�أكرب من القيمة
املقبولة لكفاية حجم العينة وهي (( ) .5تيغزة  .)30 ،2012كما
�أن اختبار (بارتليت  )Bartletts Testدال �إح�صائ ًيا ،حيث �إن م�ستوى
الداللة �أقل من ().05 ≤ Sig( )% 5؛ وهذا يعني �أن حجم العينة كاف،
من الناحية الإح�صائية ،لإجراء التحليل العاملي التوكيدي.
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واقع تطبيق احلكامة الرشيدة في اجلامعات املغربية
دراسة حتليلية من وجهة نظر العاملني

أ.د .احلسني أحمد الرامي
أ.ميرفت ربحي احلسيني /رويدي

عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها
يت�ضمن هذا اجلزء من الدرا�سة الإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة
املتعلق باحلكامة الر�شيدة يف اجلامعات املغربية ،والتحليل
التوكيدي لنموذج القيا�س املتعلق باحلكامة الر�شيدة ،واختبار
فر�ضيتها.
وقبل البدء يف التحليل ،ال بد من حتديد درجة ا�ستجابة �أفراد
عينة الدرا�سة على فقرات �أداة الدرا�سة وجماالتها ،ولذلك مت حتديد
طول الفئات يف مقيا�س (ليكرت) اخلما�سي من خالل ح�ساب املدى
بني درجات املقيا�س (  )4 = 1 - 5ومن ثم تق�سيمه على �أكرب قيمة
يف املقيا�س للح�صول على طول الفئة �أي ( ) .8 = 5 / 4وذلك بعد
�إ�ضافة هذه القيمة �إىل �أقل قيمة يف املقيا�س (بداية املقيا�س وهي
واحد �صحيح) وذلك لتحديد احلد الأعلى لهذه الفئة ،وهكذا مت
ت�صنيف املمار�سة �ضمن فئات:
● ●درجة مرتفعة جدا ً� :إذا كان املتو�سط احل�سابي �ضمن الفئة
( .)5 - 4.21
● ●درجة مرتفعة� :إذا كان املتو�سط احل�سابي �ضمن الفئة
(.)4.2 – 3.41
● ●درجة متو�سطة� :إذا كان املتو�سط احل�سابي �ضمن الفئة (
.)3.4 - 2.61
● ●درجة منخف�ضة� :إذا كان املتو�سط احل�سابي �ضمن الفئة
(.)2.6 – 1.81
● ●درجة منخف�ضة جدا ً� :إذا كان املتو�سط احل�سابي �ضمن
الفئة ()1.8 – 1
عرض وحتليل النتائج املتعلقة بسؤال احلكامة الرشيدة يف اجلامعات
يت�ضمن املحور اخلا�ص باحلكامة الر�شيدة �س�ؤا ًال ين�ص على
«ما مدى تطبيق �أبعاد احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات املغربية؟»
حيث يعك�س هذا ال�س�ؤال الأبعاد اخلم�سة للحكامة الر�شيدة
واملتمثلة يف :ال�سياق العام والر�سالة والأهداف ،وتوجهات الإدارة،
واال�ستقاللية ،وامل�ساءلة ،وامل�شاركة.
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لتقديرات افراد عينة الدرا�سة� ،إ�ضافة �إىل
ترتيب الفقرات وفق �أهميتها الن�سبية ،واجلداول ( )10 - 5تبني ذلك:
1 .1عر�ض  وحتليل النتائج املتعلقة بال ُبعد الأول :ال�سياق
العام والر�سالة والأهداف

1
2
3

5

الدرجة الكلية ل ُبعد ال�سياق العام ،الر�سالة
والأهداف

الرقم

الفقرة
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4.04

.990

مرتفع

3.52

.880

مرتفع

3.93

.870

مرتفع

عرض وحتليل النتائج املتعلقة بال ُبعد الثاني :توجهات اإلدارة
التحليل الإح�صائي لفقرات ال ُبعد الأول للحكامة الر�شيدة
واملتمثل بتوجهات الإدارة مبني يف اجلدول رقم (:)6
جدول ()6
اتجاه آراء المبحوثين حول درجة تطبيق بُعد توجهات اإلدارة في الجامعات المغربية

الرقم
6

جدول ()5

املتو�سط
احل�سابي

4.11

1.01

مرتفع

يت�ضح من خالل نتائج اجلدول (� )5أن تقييم املبحوثني
لدرجة تطبيق ُبعد «ال�سياق العام والر�سالة والأهداف» كان مرتف ًعا
ب�شكل عام ،حيث تراوحت املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا ال ُبعد
بني(  3.52و  ،)4.11على مقيا�س (ليكرت) اخلما�سي .فيما بلغ
املتو�سط احل�سابي العام ( )3.93وانحراف معياري عام بلغ (.87
) .مما يدل على �أن اجلامعات املغربية تطبق �أبعاد احلكامة الر�شيدة
تب ًعا ل ُبعد ال�سياق العام والر�سالة والأهداف بدرجة مرتفعة؛ خا�صة
فيما يتعلق بو�ضوح وحتديد �أهداف اجلامعة وحتديد وو�ضوح
ر�ؤيتها ور�سالتها والتي تعمل اجلامعات على ن�رشها بكافة الو�سائل
املتاحة ،وهذا كله يعك�س بالطبع نقطة جوهرية يف مفهوم احلكامة
وهي و�ضوح الر�ؤية والر�سالة والأهداف وحتديدها .وميكن تف�سري
اجتاه هذا ال ُبعد الذي كان مرتف ًعا ،ب�أن �آراء املبحوثني تبقى ن�سبية
وترتبط بواقع اجلامعات والتي تت�شابه يف معظمها يف ر�سالتها
و�أهدافها املنبثقة �أ�ص ًال من الأهداف العامة للجهات الر�سمية
امل�س�ؤولة عن التعليم العايل.

8

االنحراف
املعياري

4.07

1.01

مرتفع

المصدر :من إعداد الباحثين بناء على مخرجات برنامج ()Spss

التحليل الإح�صائي لفقرات ال ُبعد الأول للحكامة الر�شيدة
واملتمثل بال�سياق العام والر�سالة والأهداف مبني يف اجلدول رقم
(:)5

الأهمية
الن�سبية

�أهداف اجلامعة حمددة ووا�ضحة.
حتر�ص اجلامعة على ن�رش ر�ؤيتها
ور�سالتها و�أهدافها بالو�سائل
املختلفة (مطبوعة و�إلكرتونية).
تعك�س ر�ؤية اجلامعة ور�سالتها
و�أهدافها احتياجات الفاعلني
(جميع �أ�صحاب امل�صالح) يف
اجلامعة.

4

7

اتجاه آراء المبحوثين حول درجة تطبيق بُعد السياق العام والرسالة واألهداف في الجامعات
المغربية

تعترب الأنظمة والقوانني يف
اجلامعة وا�ضحة جلميع العاملني.
ر�ؤية ور�سالة اجلامعة حمددة
ووا�ضحة .

3.92

.980

مرتفع

الفقرة
تتوافر �أ�س�س ومعايري وا�ضحة
لتعيني رئي�س اجلامعة.
تتوافر �آلية و�أ�س�س وا�ضحة لت�شكيل
جمال�س اجلامعات (جمل�س �إدارة /
تدبري اجلامعة)... ،
ت�ستند �سيا�سات التوظيف يف
املنا�صب القيادية والإدارية يف
اجلامعة �إىل معايري حمددة ومعلنة.

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الأهمية
الن�سبية

3.63

.990

مرتفع

3.79

.900

مرتفع

3.68

.970

مرتفع

9

تتوفر يف اجلامعة �آليات ومعايري
وا�ضحة لتقييم �أداء العاملني.

3.56

1.01

مرتفع

10

يوجد لدى اجلامعة هياكل تنظيمية
مواكبة لتوجهاتها اال�سرتاتيجية.

3.70

.870

مرتفع

مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية  -اجمللد ( - )6العدد ( - )16كانون األول 2021م

الرقم

الفقرة

الدرجة الكلية ل ُبعد توجهات الإدارة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الأهمية
الن�سبية

3.67

.820

مرتفع

المصدر :من إعداد الباحثين بناء على مخرجات برنامج ()Spss

يت�ضح من خالل نتائج اجلدول (� )6أن تقييم املبحوثني
لدرجة تطبيق ُبعد «توجهات الإدارة» كان مرتف ًعا ب�شكل عام ،حيث
تراوحت املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا ال ُبعد بني ( 3.56و
 ،)3.79على مقيا�س (ليكرت) اخلما�سي .فيما بلغ املتو�سط احل�سابي
العام ( )3.67وانحراف معياري عام بلغ ( .) .825مما يدل على
�أن اجلامعات املغربية تطبق �أبعاد احلكامة الر�شيدة تب ًعا ل ُبعد
توجهات الإدارة بدرجة مرتفعة؛ وذلك ناجت عن تقييم املبحوثني
املرتفع لتوافر �آليات ومعايري وا�ضحة لت�شكيل جمال�س اجلامعات،
وتوافر هياكل تنظيمية مواكبة للتوجهات اال�سرتاتيجية ،وكذلك
و�ضوح �سيا�سات ومعايري التوظيف يف املنا�صب القيادية والإدارية.
وهذه النتيجة تعك�س ما ي�صطلح عليه «بالعمل امل�ؤ�س�ساتي»،
وهو نقطة جوهرية يف مفهوم احلكامة .ذلك �أن العمل امل�ؤ�س�ساتي
يعطي ر�سمية لإجراءات العمل ويعك�س هوية اجلامعة و�أهدافها
ومبادئها ويكر�سها على املدى البعيد .فهي غري مرتبطة ب�شخ�ص
امل�س�ؤول؛ مبعنى �أن عمل و�أهداف امل�س�ؤولني تكون يف اجتاه الإطار
العام والأهداف العامة للجامعة.
عرض وحتليل النتائج املتعلقة بال ُبعد الثالث :االستقاللية
التحليل الإح�صائي لفقرات ال ُبعد الأول للحكامة الر�شيدة
واملتمثل باال�ستقاللية مبني يف اجلدول رقم (:)7
جدول ()7

 ،)4.06على مقيا�س (ليكرت) اخلما�سي .فيما بلغ املتو�سط احل�سابي
العام ( )3.74وانحراف معياري عام بلغ ( ،)0.70مما يدل على
�أن اجلامعات املغربية تطبق �أبعاد احلكامة الر�شيدة تب ًعا ل ُبعد
اال�ستقاللية بدرجة مرتفعة .خا�صة فيما يتعلق بحرية ن�رش اجلهود
العلمية دون قيود ،وحرية حتديد حمتوى التعلم ومعايري التدري�س.
فمع �أن هناك نظاما تعليما مركزيا يف املغرب ،وهذا وا�ضح من
كون م�ستوى اال�ستقاللية يف ر�سم ال�سيا�سات والتوجهات امل�ستقبلية
و�إدارة املوارد املالية والب�رشية قريب من املتو�سط ب�سبب اعتماد
ال�سيا�سات احلكومية يف كافة اجلامعات العامة ،والتمويل الكلي من
طرف احلكومة الذي يجعلها م�سيطرة على توظيف الكادر الأكادميي
والإداري وتعيينه� ،إال انه يبدو ان هناك توجها لتبني الالمركزية
فيما يتعلق بالقرارات وامل�سائل املرتبطة باجلانب الأكادميي
(البيداغوجي) .ومن هنا نرى �أن تكري�س مبد�أ الالمركزية من خالل
تفوي�ض ال�سلطة �رضوري لتج�سيد احلكامة الر�شيدة مع �رضورة
احتفاظ احلكومة بحق الرقابة على ا�ستخدام ال�سلطة املفو�ضة �أو
�سحبها �إذا ا�ستدعى االمر.
عرض وحتليل النتائج املتعلقة بال ُبعد الرابع :املساءلة
التحليل الإح�صائي لفقرات ال ُبعد الأول للحكامة الر�شيدة
واملتمثل بامل�ساءلة مبني يف اجلدول رقم (:)8
جدول ()8
اتجاه آراء المبحوثين حول درجة تطبيق بُعد المساءلة في الجامعات المغربية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الأهمية
الن�سبية

3.60

1.01

مرتفع

3.57

1.01

مرتفع

3.39

1.03

متو�سط

19

توفر اجلامعة جهة خا�صة ال�ستقبال
الإقرتاحات وال�شكاوي وتتعامل معها

3.45

1.03

مرتفع

20

متتلك اجلامعة ميثاق ًا وا�ضح ًا ومعلن ًا
لل�سلوك الوظيفي والأخالقي

الرقم
16
17

اتجاه آراء المبحوثين حول درجة تطبيق بُعد االستقاللية في الجامعات المغربية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الأهمية
الن�سبية

3.50

.970

مرتفع

3.64

.860

مرتفع

13

تتمتع اجلامعة بالإ�ستقاللية يف
�إدارة مواردها املالية

3.57

.900

مرتفع

14

متتلك اجلامعة حرية ن�رش جهودها
العلمية دون قيود

4.06

.860

مرتفع

15

متتلك اجلامعة احلرية يف حتديد
حمتوى التعليم ومعايري التدري�س

3.92

.990

مرتفع

3.74

.700

مرتفع

الرقم
11
12

الفقرة
تتمتع اجلامعة بالإ�ستقاللية
يف ر�سم �سيا�ساتها وتوجهاتها
امل�ستقبلية
تتمتع اجلامعة بالإ�ستقاللية يف
�إدارة مواردها الب�رشية

الدرجة الكلية ل ُبعد اال�ستقاللية

المصدر :من إعداد الباحثان بناء على مخرجات برنامج Spss

يت�ضح من خالل نتائج اجلدول (� )7أن تقييم املبحوثني
لدرجة تطبيق ُبعد «اال�ستقاللية» كان مرتف ًعا ب�شكل عام ،حيث
تراوحت املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا ال ُبعد بني ( 3.5و

18

الفقرة
يتوفر يف اجلامعة نظام تدقيق
داخلي يوفر تقارير دورية.
تعتمد اجلامعة �أ�س�س ومعايري
وا�ضحة للم�ساءلة ب�ش�أن �أداء كادرها
الأكادميي والإداري.
تقوم اجلامعة باالف�صاح عن
ميزانيتها وطرق �إنفاقها

الدرجة الكلية ل ُبعد امل�ساءلة

3.64

940.

مرتفع

3.53

880.

مرتفع

المصدر :من إعداد الباحثين بناء على مخرجات برنامج ()Spss

يت�ضح من خالل نتائج اجلدول (� )8أن تقييم املبحوثني
لدرجة تطبيق ُبعد «امل�ساءلة» كان مرتف ًعا ب�شكل عام ،حيث تراوحت
املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا ال ُبعد بني ( 3.45و  ،)3.64على
مقيا�س (ليكرت) اخلما�سي با�ستثناء الفقرة اخلا�صة باف�صاح
اجلامعة عن ميزانيتها وطرق �إنفاقها التي جاءت متو�سطة .فيما بلغ
املتو�سط احل�سابي العام ( )3.53وانحراف معياري عام بلغ (،) .88
مما يدل على �أن اجلامعات املغربية تطبق �أبعاد احلكامة الر�شيدة
تب ًعا ل ُبعد امل�ساءلة بدرجة مرتفعة .خا�صة فيما يتعلق بتوفر نظام
تدقيق داخلي يوفر تقارير دورية؛ واعتماد اجلامعة لأ�س�س ومعايري
وا�ضحة مل�ساءلة كادرها الأكادميي والإداري؛ وامتالك اجلامعة
وا�ضحا ومعل ًنا لل�سلوك الوظيفي والأخالقي؛ وتوفري اجلامعة
ميثا ًقا
ً
140

واقع تطبيق احلكامة الرشيدة في اجلامعات املغربية
دراسة حتليلية من وجهة نظر العاملني

أ.د .احلسني أحمد الرامي
أ.ميرفت ربحي احلسيني /رويدي

جلهة خا�صة ال�ستقبال االقرتاحات وال�شكاوي والتعامل معها؛
و�إف�صاح اجلامعة عن ميزانيتها وطرق �إنفاقها.
ويف ر�أينا ف�إن هذا التقييم لآراء املبحوثني حول امل�سائل
املذكورة يعني االلتزام بالواجبات وامل�س�ؤوليات و�أداء املهام،
حيث �أن تطبيق هذا االمر جنم عنه م�ساءلة مبوجب ال�سلطة املعطاة
وامل�س�ؤوليات املوكلة .وهذا �سواء من ناحية وجود قنوات و�آليات
م�ساءلة� ،أو وجود �آليات رقابة وتقييم دوري للأداء� ،أو توفر نظام
لل�شكاوي� ،أو ميثاق لل�سلوك االخالقي والوظيفي.
واجلدير بالذكر �أن امل�ساءلة تعترب �أ�سا�س ًا يف العالقة بني
الر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سني ،ومهمة ل�ضمان العدالة والنزاهة ،وبالتايل
ف�إن توفري �أنظمة وا�ضحة وملمو�سة للم�ساءلة �سواء على امل�ستوى
الإداري �أو املايل �أو الأكادميي (البيداغوجي) ي�ضمن العدالة
والنزاهة ،ويزيد من فعالية امل�ؤ�س�سات اجلامعية.
عرض وحتليل النتائج املتعلقة بال ُبعد اخلامس :املشاركة
التحليل الإح�صائي لفقرات ال ُبعد الأول للحكامة الر�شيدة
واملتمثل بامل�شاركة مبني يف اجلدول رقم (:)9
جدول ()9
اتجاه آراء المبحوثين حول درجة تطبيق بُعد المشاركة في الجامعات المغربية

الرقم
21

22

23

24

25

الفقرة
يوجد نظام حمدد للمجال�س
املختلفة يتوافق مع �سيا�سات
وتوجهات اجلامعة
تقوم اجلامعة مب�شاركة كافة
الوحدات الإدارية فيها عند و�ضع
الأهداف
تتبنى اجلامعة مبد�أ امل�شاركة
لإدارة جميع الأن�شطة الأكادميية
والإدارية
تعمل �إدارة اجلامعة على �إ�رشاك
الطلبة وممثلني عن املجتمع
املحلي يف تقييم مدى حتقق
�أهدافها
ت�رشك اجلامعة طلبتها (احلاليني
�أو اخلريجني) وممثلني عن
املجتمع املحلي يف بع�ض
جمال�سها الأكادميية والإدارية

الدرجة الكلية ل ُبعد امل�شاركة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الأهمية
الن�سبية

3.71

.810

مرتفع

3.17

1.02

متو�سط

3.25

1.01

متو�سط

3.37

1.00

متو�سط

3.40

.990

متو�سط

3.39

.840

متو�سط

المصدر :من إعداد الباحثين بناء على مخرجات برنامج( )Spss

يت�ضح من خالل نتائج اجلدول (� )9أن تقييم املبحوثني لدرجة
تطبيق ُبعد «امل�شاركة» كان متو�سطً ا ب�شكل عام ،حيث كانت معظم
املتو�سطات احل�سابية لفقرات هذا ال ُبعد دون م�ستوى ( )3.4على
مقيا�س (ليكرت) اخلما�سي ،با�ستثناء الفقرة االوىل لهذا البعد والتي
ن�صها «يوجد نظام حمدد للمجال�س املختلفة يتوافق مع �سيا�سات
وتوجهات اجلامعة» حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لها ( )3.71ب�أهمية
ن�سبية مرتفعة .فيما بلغ املتو�سط احل�سابي العام ( )3.39وانحراف
معياري عام بلغ ( ،) .84مما يدل على �أن اجلامعات املغربية تطبق
�أبعاد احلكامة الر�شيدة تب ًعا ل ُبعد امل�شاركة بدرجة متو�سطة .خا�صة
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فيما يتعلق مب�شاركة كافة الوحدات الإدارية يف و�ضع الأهداف؛
وبتبنى اجلامعة مبد�أ امل�شاركة لإدارة جميع الأن�شطة الأكادميية
والإدارية؛ والعمل على �إ�رشاك الطلبة وممثلني عن املجتمع املحلي
يف تقييم مدى حتقق �أهداف اجلامعة؛ و�إ�رشاكهم �أي�ض ًا يف بع�ض
املجال�س الأكادميية والإدارية .ويبدو �أن االدارات العليا للجامعات
حتجم عن �إ�رشاك الطلبة وممثلي املجتمع املحلي يف �صناعة القرار،
باعتبارها املمثل الر�سمي يف الدفاع عن حقوق الطلبة واملجتمع،
وبالتايل ميكن �أن ت�شكل جمموعات �ضاغطه على الإدارة.
يف ر�أينا ،ف�إن امل�شاركة �أ�سا�سية يف تكري�س مفهوم احلكامة
الر�شيدة ،فهي متكن من التو�صل �إىل قرارات �أكرث فعالية من خالل
العمل يف �إطار التعاون وال�رشاكة ،وتبادل الر�أي مع الآخرين ،والأخذ
باقرتاحاتهم وتو�صياتهم؛ فهي �أداة لتفعيل وتكري�س الدميقراطية
ون�رش ثقافة احلوار والت�شاور ،وتعزيز روح االنتماء للم�ؤ�س�سة
اجلامعية؛ لذلك ال بد من املزيد من االهتمام بهذا اجلانب.
عرض وحتليل النتائج املتعلقة بأبعاد احلكامة الرشيدة:
التحليل الإح�صائي لفقرات الأبعاد اخلم�سة للحكامة الر�شيدة
واملتمثلة بال�سياق العام والر�سالة والأهداف ،وتوجهات الإدارة،
واال�ستقاللية ،وامل�ساءلة ،وامل�شاركة مبني يف اجلدول رقم (:)10
جدول ()10
اتجاه آراء المبحوثين حول درجة تطبيق أبعاد الحكامة الرشيدة في الجامعات المغربية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الأهمية
الن�سبية

ال�سياق والر�سالة والأهداف

3.93

.870

مرتفع

توجهات الإدارة

3.67

.820

مرتفع

اال�ستقاللية

3.74

.700

مرتفع

امل�ساءلة

3.53

.880

مرتفع

امل�شاركة

3.39

.840

متو�سط

الدرجة الكلية لدرجة تطبيق �أبعاد
احلكامة الر�شيدة

3.65

.730

مرتفع

البعد

المصدر :من إعداد الباحثين بناء على مخرجات برنامج( )Spss

يت�ضح من خالل اجلدول (� )10أن تقييم املبحوثني لواقع
تطبيق �أبعاد احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات املغربية كان مرتف ًعا،
حيث بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي الكلي ال�ستجابات املبحوثني
على الفقرات جميعها للأبعاد جميعها ( )3.65بانحراف معياري
( .) .73هذا ي�شري �إىل درجة مرتفعة لتطبيق �أبعاد احلكامة الر�شيدة
جمتمعة يف اجلامعات املغربية .وميكن تف�سري جتاه هذه الدرجة
الذي كان مرتف ًعا ،ب�أن �آراء الأ�ساتذة والعاملني الإداريني تبقى
ن�سبية ،ترتبط بواقع الكليات وامل�ؤ�س�سات اجلامعية الذي يختلف من
جامعة لأخرى؛ هذا الواقع رمبا حتدده العالقات ال�شخ�صية ،ومناخ
وظروف العمل ،واملحيط الذي تعمل فيه اجلامعة ب�صفة عامة.
وحتى اجلوانب النف�سية للمبحوثني التي تت�أثر بالعالقات �سواء فيما

مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية  -اجمللد ( - )6العدد ( - )16كانون األول 2021م

بني العاملني �أو ما بني العاملني وامل�س�ؤولني.
تو�صلت �إليه
وت ّتفق نتيجة هذه الدرا�سة يف هذا اجلانب مع ما ّ
درا�سات كل من :را�ضي ال�شناق ()2009؛ وهناء �رشف ()2015؛
التي بينت م�ستوى ممار�سة ملجاالت احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات
بدرجة مرتفعة .كما اتفقت مع نتيجة درا�سة عبد الواحد و�آخرين
( )Abdulwahid et. al. 2013التي �أظهرت ممار�سات جيدة للحكامة
الر�شيدة يف اجلامعات املاليزية.
�إال �أنها تختلف مع نتائج درا�سات كل من :مروان الدهدار
وكرمي بن كحلة وماجد الفرا ()2017؛ وفادي غوامنة (،)2018
التي تو�صلت �إىل درجة تطبيق متو�سطة للحكامة الر�شيدة .كما
�أن نتائج هذه الدرا�سة تختلف عن نتائج درا�سة حممد �آل عبا�س
( ،)2009التي بينت �أن تطبيق احلكامة الر�شيدة �إيجابي وموجود
ولكن بدرجة �ضعيفة مل ترق للم�ستوى املطلوب ،وكذلك درا�سة
احل�سني والرامي ( )2018التي بينت �أن منظومة التعليم العايل يف
املغرب مل ت�صل �إىل درجة بناء حكامة جيدة.
وقد يكون اختالف نتائج هذه الدرا�سة عن الدرا�سات
(الكمية) التي تعتمد
ال�سابقة ناجت عن طبيعة الدرا�سة اال�ستق�صائية
ّ
اال�ستبانة� ،أو الختالف الفرتة الزمنية التي متت فيها الدرا�سة ،والتي
ت�ؤثر يف �آراء املبحوثني.
كما �أن هذه النتائج التي حت�صلنا عليها يف اجلامعات املغربية
مغايرة ملا ورد يف تقديرات التقارير القطاعية ب�أن هناك �ضعفا يف
تطبيق احلكامة اجلامعية .وقد يكون ال�سبب يف هذه النتائج اىل
�أن التقارير القطاعية اعتمدت على حتليل البيانات النوعية ،بينما
اعتمدت هذه الدرا�سة على البيانات الكمية التي ُجمعت من خالل �أداة
الدرا�سة (اال�ستبانة) التي ترتبط ب�شكل مبا�رش مبمار�سات الإدارات
العليا والقيادات يف اجلامعات كما يدركها العاملون ،مما ي�ؤثر على
ا�ستجابات الأ�ساتذة والعاملني ،ورغبة كل منهم يف �إظهار جامعته
ب�صورة �أف�ضل .ولكن ما يجعلنا متفقني مع النتائج الإح�صائية لهذه
الدرا�سة ،هو ا�ستخدام �أكرث من �أ�سلوب لفح�ص م�صداقية البيانات،
وكذلك لتحليلها.
ويت�ضح �أي�ض ًا من خالل اجلدول (� )10أن ترتيب الأبعاد تب ًعا
للأهمية الن�سبية يف اجلامعات املغربية جاء على النحو الآتي:
ال�سياق العام والر�سالة والأهداف ،واال�ستقاللية ،وتوجهات الإدارة،
وامل�ساءلة ،وامل�شاركة .ويعزو الباحثان وقوع ُبعد ال�سياق العام
والر�سالة والأهداف باملرتبة الأوىل� ،إىل كون هذا ال ُبعد ينعك�س
ب�شكل مبا�رش من خالل ا�سرتاتيجية القيادة التي تعرب من خاللها
عن ر�ؤية اجلامعة ور�سالتها ،وتقوم مبناق�شتها يف جمل�س اجلامعة،
وتن�رشها على موقع اجلامعة االلكرتوين ،باال�ضافة �إىل و�ضوح
الأهداف التي تطمح الإدارة �إىل حتقيقها .بينما يعك�س ت�أخر ُبعد
امل�شاركة �إىل املرتبة الأخرية ،تدين م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة يف
عملية �صنع القرار املتعلقة ب�أمور اجلامعة ،وخا�صة م�شاركتهم يف
اللجان املختلفة ،وعدم توفري �إجراءات قانونية وا�ضحة وحمددة
التخاذ القرار ومتثيل امل�ستويات الإدارية جميعها يف ذلك .ومن هنا
ال بد �أن ي�ؤخذ هذا ال ُبعد باالعتبار وتنفيذه على الوجه الذي ير�ضي
الفاعلني يف اجلامعة.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة يف هذا اجلانب ( ُبعد امل�شاركة يف

املرتبة االخرية) مع نتيجة درا�سة كل من :حممد �آل عبا�س ()2009
يف اجلامعات ال�سعودية ،وجميلة القمرب ( )2016يف اجلامعات
الليبية ،ومروان الدهدار وكرمي بن كحلة وماجد الفرا ( )2017يف
اجلامعات الفل�سطينية يف قطاع غزة.
من �أجل املزيد من الإي�ضاح والتف�سري للنتائج ال�سابقة ،وحيث
�إن ا�ستطالع �آراء املبحوثني مت وف ًقا للأبعاد املعتمدة من قبل البنك
الدويل يف بطاقة القيا�س التي ا�ستخدمتها (جاراميلو وزمال�ؤها
( ،)2012كما ذكرنا �سابقا ،فقد اعترب الباحثان هذا اال�ستطالع
مبثابة تقييم ذاتي للجامعات املغربية وفق الأبعاد اخلم�سة
للحكامة اجلامعية؛ وبالتايل قاما مبقارنة هذه النتائج مع النتائج
التي وردت يف تقرير جاراميلو وزمالئها .ويعر�ض اجلدول ()11
وال�شكل ( )1ملخ�صا لدرجات التقييم الذاتي للجامعات املغربية كما
ح�صل عليها الباحثان من نتائج ا�ستطالع �آراء العاملني الأكادمييني
والإداريني يف هذه اجلامعات (تقديرات  ،)2020ودرجات التقييم
الذاتي للجامعات املغربية التي وردت يف تقرير الفريق املكلف
بقيا�س احلكامة يف ( )41جامعة عربية عام ( )2012بقيادة
(�أدريانا جاراميلو) (تقديرات  .)2012وكذلك نتائج بطاقة قيا�س
احلكامة اجلامعية املعتمدة من البنك الدويل للجامعات املغربية
لنف�س الفريق (تقديرات بطاقة القيا�س  ،)2012ومتو�سط بطاقة
قيا�س احلكامة اجلامعية الذي �أعده الفريق ال�سابق نف�سه لـ()100
جامعة عربية عام (( )2013املتو�سط الأقليمي .)2012
جدول ()11
نتائج التقييم الذاتي والتقييم ببطاقة قياس الحكامة الجامعية

تقديرات
بطاقة القيا�س
2012

املتو�سط
االقليمي
2013

ال�سياق والر�سالة
والأهداف

3.93

4.7

3.9

3.7

التوجه الإداري

3.66

2.8

3.5

2.95

اال�ستقاللية

3.74

3.4

2.8

3.05

امل�ساءلة

3.53

4.2

3.2

2.8

امل�شاركة

3.39

4.1

1.7

1.9

احلكامة
(املتو�سط)

3.65

3.84

3.02

2.58

ال ُبعد

التقييم الذاتي
تقديرات عام تقديرات عام
2012
2020

المصدر :من إعداد الباحثين اعتماداً على االستبانة ،وتقريري البنك الدولي(
 2012و )2013

ويالحظ من اجلدول (� )11أن هناك تباينا وا�ضحا بني التقييم
الذاتي يف العام ( )2012وبطاقة القيا�س للجامعات املغربية .كما
يالحظ �أن التباين بني التقييم الذاتي قد انخف�ض ب�شكل ملمو�س وف ًقا
لتقديرات التقييم الذاتي للعام ( )2020خا�صة يف ُبعدي «ال�سياق
العام والر�سالة والأهداف» و «توجهات الإدارة» .ويبدو من هذه
النتيجة �أن اجلامعات املغربية قد �أدركت املالحظات الواردة يف
تقرير الفريق املكلف يف العام( )2012؛ وبالتايل قامت مبراجعة
نقاط �ضعفها لعالجها ونقاط قوتها لتعزيزها ،مما انعك�س على
نتيجة تقييمها من العاملني فيها ب�شكل �أقرب للواقع ،وخا�صة يف
تقييمهم ل�سياقها العام وتوجهات �إدارتها� .إال �أن التباين يف م�ستوى
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واقع تطبيق احلكامة الرشيدة في اجلامعات املغربية
دراسة حتليلية من وجهة نظر العاملني

أ.د .احلسني أحمد الرامي
أ.ميرفت ربحي احلسيني /رويدي

م�شاركة الفاعلني (�أ�صحاب امل�صلحة) يف عملية �صنع القرار ما زال
قائما ،مع �أن الفارق بني التقييم الذاتي وبطاقة القيا�س قد انخف�ض
ً
من ( )2.4نقطة �إىل ( )1.7نقطة� ،إال �أن هذه االنخفا�ض ال يعد
ملمو�سا .كما �أن هناك تقاربا يف نتائج التقييم الذاتي لعام ()2020
ً
مع املتو�سط الإقليمي ل ُبعد ال�سياق العام والر�سالة والأهداف� ،إال �أن
التباين ما زال موجوداً لبقية الأبعاد.

والتي رمزنا لها بامل�صطلح ( ،)Governanceباالعتماد على
خم�سة �أبعاد واملتمثلة يف :ال�سياق والر�سالة والأهداف (،)Mission
والتوجه الإداري ( ،)Managementواال�ستقاللية (،)Autonomy
وامل�ساءلة ( ،)Accountabilityوامل�شاركة ( .)Participationوقد مت
قيا�س هذه الأبعاد من خالل خم�سة م�ؤ�رشات مقا�سة لكل ُبعد من
هذه الأبعاد اخلم�سة التي تعترب يف هذه احلالة متغريات كامنة.
ثم اعتربت هذه الأبعاد اخلم�سة كم�ؤ�رشات مقا�سة لقيا�س املتغري
الكامن املتمثل باحلكامة الر�شيدة .وقد مت �إجراء التحليل العاملي
التوكيدي لت�أكيد البنية العاملية للحكامة الر�شيدة ،حيث مت الت�أكد
من �صالحية النموذج مبقارنة م�ؤ�رشات املطابقة مع امل�ؤ�رشات
املعتمدة �إح�صائ ًيا .ومنوذج القيا�س لأبعاد احلكامة الر�شيدة مبني
يف ال�شكل (.)1

التحليل التوكيدي لنموذج القياس املتعلق باحلكامة الرشيدة
قمنا ببناء منوذج القيا�س للحكامة الر�شيدة يف اجلامعات

شكل ()1

حت�سنا ملحوظا
عموماً ،نتائج اجلدول ( )11ت�شري �إىل �أن هناك ّ
يف تقييم العاملني يف اجلامعات املغربية لتوجهات �إدارتها ،فقد
زال االعتقاد ال�سائد باتباع اجلامعات للأ�سلوب التقليدي يف الإدارة،
التح�سن يف تقييم العاملني مب�ستوى التوجهات الإدارية،
من خالل
ّ
حيث زادت قيم التقييم الذاتي عن بطاقة القيا�س.

التحليل التوكيدي لنموذج القياس المتعلق بالحكامة الرشيدة

المصدر :مخرجات برنامج AMOS

الت�شبعات املعيارية (القيم
ومن خالل ال�شكل ( )1يت�ضح �أن
ّ
فوق الأ�سهم) لأبعاد منوذج القيا�س اخلا�ص باحلكامة الر�شيدة
ذات قيم مرتفعة كانت �أعلى من ( ،) .70مما يدل على التقارب بني
امل�ؤ�رشات املقا�سة (فقرات اال�ستبيان ،ثم الأبعاد) واملتغري الكامن
(احلكامة الر�شيدة)� .أي وجود ارتباط بني فقرات اال�ستبانة والأبعاد
اخلم�سة من جهة ،وبني الأبعاد اخلم�سة ومتغري احلكامة الر�شيدة
التابعة له من جهة �أخرى؛ مبعنى �أن امل�ؤ�رشات املقا�سة ت�ساهم يف
ت�شكيل �أبعاد احلكامة الر�شيدة ،والأبعاد املعتمدة ت�ساهم بقوة يف
ت�شكيل مفهوم احلكامة الر�شيدة .ويف نف�س الوقت يعك�س التقارب
الت�شبعات �أهمية الأبعاد اخلم�سة يف متثيل املتغري الكامن ،حيث
بني
ُّ
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ت�شري النتائج يف ال�شكل (� )1إىل �أهمية الأبعاد اخلم�سة يف ت�شكيل
ت�شبعاتها ( .)% 70عموم ًا
مفهوم احلكامة الر�شيدة حيث فاقت ُّ
ت�ؤكد هذه النتائج ال�صدق البنائي ملقيا�س احلكامة الر�شيدة يف
اجلامعات املبحوثة.
ت�شبع ُبعد امل�شاركة كان �أكرب
كما يالحظ من ال�شكل (� )1أن ّ
من ت�شبعات �أبعاد احلكامة الر�شيدة الأخرى وهذا يجعلنا ن�ؤكد �أن
امل�شاركة تعترب «حمور» احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات املغربية
من وجهة نظر العاملني.

مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية  -اجمللد ( - )6العدد ( - )16كانون األول 2021م

ولدى فح�ص م�ؤ�رشات املطابقة لنموذج القيا�س كانت قيمة
(كاي) تربيع املعياري ( )CMINعالية ،ولذلك قمنا باعتماد تعديل
�ضمن م�ؤ�رشات التعديل املقرتحة يف الربنامج الإح�صائي ()AMOS
بهدف حت�سني قيمة هذا امل�ؤ�رش وباقي امل�ؤ�رشات ،وت�ضمن هذا
التعديل الربط بني �أخطاء القيا�س يف عدد من امل�ؤ�رشات املقا�سة
(فقرات اال�ستبانة) وكذلك بني خط�أ القيا�س ل ُبعد اال�ستقاللية وخط�أ
القيا�س ل ُبعد امل�ساءلة .وبناء على هذا التعديل �أ�صبحت م�ؤ�رشات
املطابقة ،املبينة يف �أ�سفل ال�شكل ( )1جيدة ومقبولة مقارنة
مب�ؤ�رشات املطابقة املعتمدة �إح�صائ ًيا .حيث وقعت قيمة (كاي)
تربيع املعياري ( )CMINيف املجال ( ،)5 - 1فيما كانت قيم
م�ؤ�رشات املطابقة املقارن ( ، )CEIواملتزايد ( ،)IFIوجودة املطابقة
( ، )GFIوتوكر لوي�س ( )TLIم�ساوية �أو قريبة من الواحد ال�صحيح،
فيما وقع جذر متو�سط مربعات اخلط�أ التقريبي ( )RMSEAيف
املجال (( ) .08 - 0تيغزة� ،2012 ،ص.)245
ومعنى املطابقة اجليدة واملقبولة امل�شار �إليها ،هو وجود
تطابق بني النموذج النظري لأبعاد احلكامة الر�شيدة وبيانات عينة
الدرا�سة� ،أي وجود تقارب كبري بني النموذج النظري والنموذج
الواقعي ،مما يعك�س وجود عالقات ذات داللة �إح�صائية (معنوية)
بني امل�ؤ�رشات املقا�سة ،واملتغريات الكامنة املتمثلة ب�أبعاد
احلكامة الر�شيدة ،وبني �أبعاد احلكامة الر�شيدة واملتغري الكامن
املتمثل باحلكامة الر�شيدة.
اختبار فرضية الدراسة
تت�ضمن فر�ضية الدرا�سة اختبار اختالف �آراء �أفراد عينة
الدرا�سة حول درجة تطبيق �أبعاد احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات
املغربية ،وتن�ص هذه الفر�ضية على« :ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية يف درجة تطبيق �أبعاد احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات
املغربية تعزى للمتغريات (الدميغرافية) (اجلن�س ،العمر ،امل�ؤهل
العلمي ،اخلربة  ،طبيعة العمل ،اجلامعة)».
والختبار هذه الفر�ضية فقد ا�ستخدم الباحثان �أ�سلوب حتليل
التباين الأحادي ( ،)One Way ANOVAكما هو مبني يف اجلدول
(: )12
جدول ()12
نتائج تحليل التباين لدرجة تطبيق أبعاد الحكامة الرشيدة في الجامعات المغربية تعزى
للمتغيرات (الديمغرافية) (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،الخبرة  ،طبيعة العمل ،الجامعة).

م�صدر التباين

جمموع
مربعات
االنحرافات
SS

درجات
احلرية
DF

متو�سط جمموع
مربعات
االنحرافات
MS

قيمة
(ف)

م�ستوى
الداللة
.Sig

اجلن�س

2.159

1

2.159

4.139

0420.

العمر

4.023

4

1.01

1.03

0.104

امل�ؤهل العلمي

1.328

2

0.664

1.269

0.282

اخلربة

2.245

2

1.123

2.15

0.117

طبيعة العمل

1.237

1

1.237

2.367

0.124.
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ويت�ضح من اجلدول (� )12أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب
من العينة على املتغريات (العمر ،امل�ؤهل العلمي ،اخلربة ،طبيعة
العمل) قد بلغت على التوايل ( )0.12 ،0.12 ،0.28 ،0.10وهذه

القيم �أكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة () .05 ≤ α؛ �أي
�أننا نقبل الفر�ضية ال�صفرية على هذه املتغريات .ويعني ذلك عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة تطبيق �أبعاد احلكامة
الر�شيدة يف اجلامعات املغربية تعزى للمتغريات الدميغرافية
(العمر ،امل�ؤهل العلمي ،اخلربة ،طبيعة العمل).
وميكن �أن يعزى عدم وجود فروق لهذه املتغريات� ،إىل ت�شابه
ظروف العمل يف اجلامعات املبحوثة بني امل�ستويات املختلفة
للعاملني (�أكادمييني و�إداريني) .كما قد تعزى هذه النتيجة �إىل �أن
العاملني (�أكادمييني و�إداريني) يالحظون قرب الهيئات الإدارية
منهم ،وي�شعرون باهتمامها بهم ،وحتفيزهم ،ومتكينهم ،والأخذ
باالعتبار احتياجاتهم ال�شخ�صية ،بغ�ض النظر عن طبيعة عملهم
وم�ؤهالتهم ،وا�ستمرار ذلك خالل �سنوات عملهم .لذلك كانت �آرا�ؤهم
متقاربة حول ممار�سة �أبعاد احلكامة الر�شيدة ب�شكل عام.
�أما بالن�سبة ملتغري اجلن�س ،فقد بلغت قيمة م�ستوى الداللة
املح�سوب من العينة على هذا املتغري ( ) .042وهذه القيمة �أقل من
قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة (� ،) .05 ≤ αأي �أننا نرف�ض
الفر�ضية ال�صفرية على هذا املتغري .ويعني ذلك وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف درجة تطبيق �أبعاد احلكامة الر�شيدة
يف اجلامعات املغربية تعزى للمتغري (الدميغرايف) (اجلن�س).
ويبني اجلدول رقم ( )13م�صدر هذه الفروق والك�شف عن دالالتها
الإح�صائية:
جدول ()13
نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق أبعاد الحكامة
الرشيدة في الجامعات المغربية تبعًا لمتغير الجنس.

اجلن�س
الدرجة
الكلية

انثى ن=190

املتو�سط

االنحراف

املتو�سط

االنحراف

(ت)
املح�سوبة

م�ستوى
الداللة
املح�سوب

3.8848

.75250

4.0076

.619860

-2.035

*.042

ذكر (ن=)582
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يظهر من اجلدول (� )13أن م�صدر هذه الفروق هو فئة الإناث،
حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لإجابات املبحوثني من فئة الإناث
فيما يخ�ص درجة تطبيق احلكامة الر�شيدة ( ،)4.01وهو �أكرب من
املتو�سط احل�سابي للمبحوثني من فئة الذكور الذي بلغ (،)3.89
وتتفق هذه النتيجة مع معظم الدرا�سات التي قامت بفح�ص الفروق،
حيث �أظهرت فروق ًا تعزى ملتغري اجلن�س .وعليه ن�ستنتج �أن الإناث
يف اجلامعات املغربية �أكرث �إدراكً ا (من الذكور) بتطبيق احلكامة
الر�شيدة من �إدارات اجلامعات

خامتة
ت�ضمنت هذه الدرا�سة التحليلية واقع تطبيق احلكامة الر�شيدة
متت معاجلتها يف خالل ا�ستق�صاء �آراء عينة من
يف اجلامعات ،و ّ
العاملني الأكادمييني والإداريني يف اجلامعات املغربية .حيث
�أظهرت النتائج �أن تقييم العاملني لأبعاد :ال�سياق العام والر�سالة
والأهداف يف اجلامعات املغربية  ،وتوجهات الإدارة ،واال�ستقاللية،
وامل�ساءلة كان مرتف ًعا .فيما كان تقييمهم متو�سطً ا مل�ستوى تطبيق
امل�شاركة .وب�شكل عام كان م�ستوى تطبيق احلكامة الر�شيدة يف
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واقع تطبيق احلكامة الرشيدة في اجلامعات املغربية
دراسة حتليلية من وجهة نظر العاملني

أ.د .احلسني أحمد الرامي
أ.ميرفت ربحي احلسيني /رويدي

اجلامعات املغربية مرتف ًعا.
ومن خالل هذه النتائج ،ميكن تقدمي تو�صيات ومقرتحات
بهدف تعزيز تطبيق احلكامة الر�شيدة يف اجلامعات املغربية،
تتمثل يف:
 حتديث االنظمة والقوانني اجلامعية لتتنا�سب مع االمناط
واملمار�سات الإدارية احلديثة ،وبخا�صة تطبيقات احلكامة الر�شيدة.
 تفوي�ض مرونة �أكرب وم�شاركة �أو�سع لكل الأطراف املعنية
يف اتخاذ القرار ،مما ي�ساهم يف الرفع من م�ستوى اال�ستقاللية
الأكادميية والإدارية واملالية؛ فمنح اال�ستقاللية وخا�صة املالية
للجامعات ي�سمح لها بتنويع م�صادر متويلها وي�ساهم يف تعزيز
حكامتها .ويف هذا املجال من املهم جت�سيد مفهوم “الوقف” يف
التمويل ،وتطوير ال�رشاكات لت�أمني متويل �إ�ضايف للجامعات.
 �رضورة �إدراج نظام حكامة معلن ووا�ضح �ضمن
ا�سرتاتيجيات اجلامعة ،وجت�سيد مبادئها ،والعمل على تكري�س مبد�أ
�سيما يف جانبها املايل ،وفتح املجال
امل�شاركة وامل�ساءلة ،ال ّ
للفاعلني يف املنظومة اجلامعية للم�شاركة يف عمليات �صنع القرار،
بحيث تتعدى امل�شاركة يف الأمور الأكادميية والإدارية الروتينية
�إىل م�شاركة حقيقية يف الق�ضايا اال�سرتاتيجية للجامعات ،يف
خمتلف مراحل �صنع القرار ،والق�ضايا التي مت�س الأطراف الفاعلة
داخلية كانت �أم خارجية.
 �إعادة النظر يف طرق اختيار ر�ؤ�ساء اجلامعات والعمداء
ومديري امل�ؤ�س�سات اجلامعية وتعيينهم بناء على معايري الكفاءة
والتناف�سية و�رشوط تثمني منا�صب امل�س�ؤولية ،بحيث يتم و�ضع
�إطار جديد النتقاء رئي�س اجلامعة ب�شكل متزامن مع تعيني عمداء
الكليات ومديري امل�ؤ�س�سات اجلامعية ب�شكل ي�سمح بالتباري
على م�شاريع للجامعة تكون من�سجمة ومتكاملة بني امل�ؤ�س�سات.
ويف هذا ال�صدد نقرتح اعتماد االنتخاب كو�سيلة لتعيني القيادات
داخل اجلامعات ،يف ظل وجود �سيا�سات منظمة لهذه العملية تت�سم
بال�شفافية والنزاهة.
 �إعادة النظر يف الهياكل التنظيمية للجامعات املغربية،
وتطوير هياكل املجال�س القائمة ،وا�ستحداث جمال�س جديدة
كاملجل�س الأكادميي مثلاً  ،وف�صل مهام كل جمل�س .وكذلك �إن�شاء
جمال�س وجلان خمت�صة يف تطبيق وتقييم نظام احلكامة ،تعمل على
تطوير الأداء الأكادميي والإداري واملايل على كافة امل�ستويات،
مع �رضورة مراعاة التوجهات العاملية يف حكامة اجلامعات،
واال�ستفادة من التجارب الرائدة يف هذا املجال.
يف هذا ال�سياق ،نقرتح �إن�شاء جمل�س ت�رشيعي يف اجلامعات
احلكومية حتت ا�سم جمل�س �أمناء اجلامعة ،يتم ت�شكيله من القيادات
الأكادميية واال�ساتذة والطلبة وممثلني عن املجتمع من �أ�صحاب
الفكر والر�أي و�أرباب �سوق العمل ،ويتم اختيارهم عن طريق
االنتخاب ،بحيث يكون رئي�س اجلامعة ع�ضواً يف هذا املجل�س ولي�س
رئي�س ًا له .وهذا املجل�س ميثل �أعلى �سلطة ت�رشيعية للجامعة ،على
�أن يعطى �صالحيات وا�سعة لكل �ش�ؤون اجلامعة؛ وال يعني هذا
الت�صور الغاء جمل�س اجلامعة (ال�سلطة التنفيذية) �أو التعار�ض مع
�صالحياته ،بل يتطلب الأمر �إعادة النظر يف هيكلة عدد �أع�ضاء
جمل�س اجلامعة وتركيبه  ،من �أجل تفعيل عمل املجال�س كل يف
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جمال اخت�صا�صه.
 تنفيذ دورات تدريبية للم�ستويات جلميعها (الإدارة العليا،
الأ�ساتذة ،العاملني ،الطالب) فيما يتعلق مببادىء ومعاير احلكامة
الر�شيدة وكيفية تطبيقها.

املصادر واملراجع
قائمة املصادر واملراجع العربية
-

�آل عبا�س ،حممد« .)2009( .حوكمة اجلامعات دار�سة حتليلية» .ورقةمقدمة �إىل :م�ؤمتر حوكمة ال�رشكات :املمار�سات احلالية والآفاق
امل�ستقبلية (� 31أكتوبر 1 -نوفمرب)  ،ال�سعودية� ،أبها :جامعة امللك خالد.

-

برقعان� ،أحمد ،وعبد اهلل القر�شي“ .)2012( .حوكمة اجلامعات ودورهايف مواجهة التحديات” .ورقة مقدمة �إىل :امل�ؤمتر العلمي الدويل :عوملة
الإدارة يف ع�رص املعرفة 12 - 10 (. ،نوفمرب)  ،لبنان :جامعة اجلنان.

-

تيغزة� ،أحممد بوزيان  .)2012( .التحليل العاملي اال�ستك�شايف والتوكيدي:مفاهيمها ومنهجياتها بتوظيف حزمة  SPSSوليزرل  .LISRELالطبعة
الأوىل .عمان :دار امل�سرية للن�رش والتوزيع.

-

جاراميلو� ،أدريانا ،و�آخرون“ .)2012( .اجلامعات حتت املجهر :مقارنةمعيارية حلوكمة اجلامعات” .البنك الدويل ومركز مر�سيليا للتكامل
املتو�سطي.

-

احلاج ،عرابة ،وليلي بن عي�سى« .)2017( .حوكمة اجلامعات بنياملتطلبات واملعوقات» ،جملة درا�سات ،العدد االقت�صادي .،30

-

الدهدار ،مروان ،وكرمي بن كحلة ،وماجد الفرا“ .)2017(.واقع حوكمةاجلامعات الفل�سطينية” .جملة اجلامعة اال�سالمية للدرا�سات االقت�صادية
والإدارية ،ع ، 1،مج ،25اجلامعة اال�سالمية بغزة.

-

الرامي ،احل�سني« .)2018 (.احلكامة اجلامعية و�إ�شكالية الرقابة والتقييميف قطاع التعليم اجلامعي املغربي» ،مقال من�شور يف م�ؤلف جماعي
تكرميا للدكتور احل�سني بلو�ش �أ�ستاذ التعليم العايل بكلية العلوم القانونية
واالقت�صادية واالجتماعية .جامعة ابن زهر� .أكادير .املغرب .تن�سيق
الدكتور كمال بلحركة.

-

ربابعة ،نائل مو�سى« .)2019(.احلوكمة وتطبيقاتها يف اجلامعاتاحلكومية :اململكة العربية ال�سعودية منوذج ت�صوري للحوكمة» ،املجلة
االلكرتونية ال�شاملة متعددة املعرفة لن�رش االبحاث العلمية والرتبوية ،ع
. ،15

-

زامل� ،أحمد حممد« .)2007(.حوكمة اجلامعات :ر�ؤية حول تنويع م�صادرمتويل اجلامعات احلكومية» .ورقة مقدمة �إىل :م�ؤمتر منتدى اال�صالح
العربي ياال�شرتاك مع م�ؤ�س�سة فورد� ،إدارة اجلامعات ك�أداة لرفع كفاءة
منظومة التعليم العايل يف م�رص 28 - 26 ( ،مار�س) .،اال�سكندرية� :أوراق
مرجعية ،مكتبة اال�سكندرية.

-

�سمارة ،و�سام عدنان (� ،)2018أثر احلوكمة على النمو االقت�صادي يففل�سطني ،جملة جامعة القد�س املفتوحة للبحوث الإدارية واالقت�صادية،
جملد  ,3عدد ، ،9رام اهلل :جامعة القد�س املفتوحة.

-

�رشف ،هناء« .)2015 (.واقع تطبيق نظم احلوكمة يف اجلامعاتالفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية ومعوقات تطبيقها من وجهة نظر عمداء
الكليات ور�ؤ�ساء االق�سام» .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .جامعة النجاح.

مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية  -اجمللد ( - )6العدد ( - )16كانون األول 2021م

-

ال�شناق ،را�ضي« .)2009(.مفهوم احلاكمية ودرجة ممار�ستها يفاجلامعات الأردنية اخلا�صة»� .أطروحة دكتوراه غري من�شورة .اجلامعة
الأردنية.

-

�ضحاوي ،بيومي حممد ،ور�ضا �إبراهيم املليجي“ .)2011( .درا�سة مقارنةلنظم احلوكمة امل�ؤ�س�سية للجامعات يف كل من جنوب �إفريقيا وزميابوي
و�إمكانية الإفادة منها يف م�رص” .ورقة عمل مقدمة �إىل :امل�ؤمتر العلمي
التا�سع ع�رش للجمعية امل�رصية للرتبية املقارنة والإدارة التعليمية9( ،
يوليو) ،القاهرة :جامعة عني �شم�س.

-

عزت� ،أحمد« .)2010(.مفهوم حوكمة اجلامعات والغر�ض منها و�سبلتطبيقها» ،ورقة من�شورة على موقع ق�ضايا .وحدة الدعم والتعاون� ،أبحاث
ودرا�سات قانونيةhttps://qadaya.net/?p=5117 .

-

علي ،عبد الوهاب ن�رص ،و�شحاتة ال�سيد �شحاتة .)2007( .مراجعةاحل�سابات وحوكمة ال�رشكات يف بيئة الأعمال العربية والدولية املعا�رصة.
اال�سكندرية :الدار اجلامعية.

-

غوامنة ،فادي ف�ؤاد حممد« .)2018( .واقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعاتالأردنية احلكومية والتحديات التي تواجهها» ،جملة جامعة القد�س
املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية ،ع  ،26مج  .7 ،9رام
اهلل :جامعة القد�س املفتوحة.

-

قمرب ،جميلة �سعيد« .)2016( .واقع تطبيق احلاكمية اجلامعية يف التعليماجلامعي احلكومي الليبي (درا�سة نقدية) ».جملة درا�سات العلوم الإدارية ،
ع  ،2مج  ، ،43عمان :اجلامعة الأردنية.

-

الك�رس� ،رشيفة عو�ض« .)2018( .دور تطبيق معايري اجلودة ال�شاملة يفحتقيق احلوكمة الإدارية يف اجلامعات (درا�سة تطبيقية على اجلامعات
اخلا�صة بالريا�ض) «جملة كلية الرتبية الأ�سا�سية للعلوم الرتبوية
والإن�سانية ،ع  ، 31العراق :جامعة بابل.

-

حم�سن ،م حممد حاكم �« ،)2008( .ضوابط واليات احلوكمة يف امل�ؤ�س�ساتاجلامعية» ،ورقة عمل مقدمة �إىل امل�ؤمتر العربي الثاين :اجلامعات العربية
حتديات وطموح 24 - 21( ،دي�سمرب) ،مراك�ش :املنظمة العربية للتنمية
الإدارية .

-

نا�رص الدين ،يعقوب عادل�« .)2012( .إطار نظري مقرتح حلوكمةاجلامعات وم�ؤ�رشات تطبيقها يف �ضوء متطلبات اجلودة ال�شاملة» .جملة
تطوير الأداء اجلامعي ،ع ،2مج  ،1م�رص :جامعة املن�صورة .

-

�أبو الن�رص ،مدحت حممد .)2015( .احلوكمة الر�شيدة :فن �إدارة امل�ؤ�س�ساتعالية اجلودة .القاهرة :املجموعة العربية للتدريب والن�رش.

-

النوري ،عبد ال�سالم علي ح�سني“ .)2016( .قيا�س �أبعاد حوكمةاجلامعات لتعزيز الريادة :حالة درا�سية جلامعة الأنبار وفق بطاقة
حوكمة اجلامعات املعدة من البنك الدويل” ،جملة جامعة الأنبار للعلوم
االقت�صادية والإدارية ،ع ،16مج ،8،0العراق :جامعة الأنبار.

-

يو�سف ،حممد ح�سن .)2007( .حمددات احلوكمة ومعايريها مع �إ�شارةخا�صة لنمط تطبيقها يف م�رص ،القاهرة :من�شورات بنك اال�ستثمار القومي.

الت�رشيعات والتقارير
-

-القانون (رقم  )01.00املتعلق بتنظيم التعليم العايل املن�شور يف اجلريدة

الر�سمية ،عدد  4798بتاريخ  25ماي.2000
-

املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،الر�ؤية اال�سرتاتيجيةلال�صالح 2030 - 2015

-

اللجنة اخلا�صة بالرتبية والتكوين ،امليثاق الوطني للرتبية والتكوين،1999

-

مر�سوم رقم  2.01.2327ال�صادر يف  4يونيو  2002يتحديد كيفياتتعيني �أع�ضاء جمل�س تدبري اجلامعة ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ
 27يونيو � ،2002ص1918

-
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قائمة املصادر واملراجع العربية مرتمجة
Al Abbas, M. (2009). University Governance: An Analytical
Study. Paper submitted to: Conference on Corporate
Governance: Current Practices and Future Prospects (31
October - 1 November), Saudi Arabia, Abha: King Khalid
University.
Burqaan, A. & Al-Qurashi, A. (2012). University Governance
and its Role in Facing Challenges. Paper presented to
International Scientific Conference: Globalization of
Management in the Age of Knowledge, (10-12 November),
Lebanon: Jinan University.
Tighaza, M.B. (2012). Exploratory and Confirmatory Factor
Analysis: Concepts and Methodologies using SPSS and
LISREL Packages. Amman: Dar Al Masirah for Publishing
and Distribution. First edition.
Jaramillo, A. et al,. (2012). Universities in Focus: A
Benchmarking Comparison of University Governance.
The World Bank and Marseille Center for Mediterranean
Integration.
Al-Hajj, A. & Bin Issa, L. (2017). University Governance
between Requirements and Obstacles. Dirasat Journal,
Economic. Issue 30.
Al-Dehadar, M. Bin Kahla,K. Al-Farra,M. (2017). The
Reality of Palestinian Universities Governance. The Islamic
University of Gaza : Journal of the Islamic University of
Economic and Administrative Studies. Vol. 25,p.1
Lahoucine, E. (2018).University Governance and the
Problematic of Monitoring and Evaluation in the Moroccan
University Education Sector: an article published in a
collective publication in honor of Dr. Al-Hussein Baloch,
Professor of Higher Education at the Faculty of Legal,
Economic and Social Sciences. Agadir. Morocco: Ibn Zohr
University. Coordination by Dr. Kamal Belharka.
Rabaa’a, N. M. (2019). Governance and its Applications
in Public Universities. The Kingdom of Saudi Arabia is
a Conceptual Model of Governance: The Comprehensive
multi-Knowledge Electronic Journal for the Dissemination of
Scientific and Educational Research.p. 15.
Zamel, A. M. (2007). University Governance: A Vision
on Diversifying Public Universities' Funding Sources. A
paper submitted to: The Arab Reform Forum Conference
in partnership with the Ford Foundation, University
Administration as a Tool to Raise the Efficiency of the Higher
Education System in Egypt, (March 26-28). Alexandria:
Reference Papers, Bibliotheca Alexandrina.
Samara, W. A. (2018), The Effect of Governance on Economic
Growth in Palestine. Ramallah. Al-Quds Open University:
Al-Quds Open University Journal for Administrative and
Economic Research. Vol. 3. No. 9.
Sharaf, H. (2015). The Reality of the Application of
Governance Systems in Palestinian Universities in the West
Bank and the Obstacles to its Application from the Point of

146






















واقع تطبيق احلكامة الرشيدة في اجلامعات املغربية
دراسة حتليلية من وجهة نظر العاملني

 احلسني أحمد الرامي.د.أ
 رويدي/ميرفت ربحي احلسيني.أ

--

--

-----

-------

Governance in the Arab World, Palgrave Macmillan, Cham
Boer, Harry, Jürgen Enders, and Uwe Schimank. (2007). “On
the Way towards New Public Management? The Governance
of University Systems in England, the Netherlands, Austria,
and Germany”. New Forms of Governance in Research
Organizations.
Clark, Burton. (1998). “Creating entrepreneurial universities:
organizational pathways of transformation. Issues in Higher
Education”. United Kingdom: Emeraled Group Publishing
Limited
Fielden, John. (2008). “Glopal trends in University
Governance”. Educational working paper series, No. 9,
Washington D.C.: World Bank Group, p. 2.
Hénard, Fabrice, and Alexander Mitterle. (2008).
“Governance and quality in higher education”, Paper Series
9, USA: The World Bank.
Henke, Mery. (2007). Can academic autonomy survive in
the knowledge society?, Aperspective from Britian Higher
Education.
Leisyte, Liudvika. (2007). “University governance and
academic research: case studies of research units in Dutch
and English universities”. Dissertation Enschede: CHEPS,
University of Twente,
Maassen, Peter and Nico Cloete. (2006). “Global Reform
Trends in Higher Education”. In book: Transformation in
Higher Education.
Mulili, Benjamin. (2014). “Corporate governance in Kenya’s
puplic Universities”. Jornal of applied research in higher
education, 6(2).
OECD. (1997). Principles of Corporate Governance, OECD
Publishing, Paris,
Sekaran, Uma, and Roger Bougie. (2010). Research methods
of business: A skill building approach (5th ed.), New York,
NY: John Wiley & Sons Inc..
Trakman, Leon. (2008). “Modelling University Governance”.
Higher Education Quarterly. , Volume 62, Nos. 1/2
UNDP. (1997). “Governance for Sustainable Human
Development”, UNDP Pplicy Document. New York.






















--

--

147

View of the Deans of Faculties and Heads of Departments.
Unpublished thesis. An-Najah University.
Al-Shanaq, R. (2009). The Concept of Governance and the
Degree of its Practice in Private Jordanian Universities.
Unpublished doctoral thesis. University of Jordan.
Dahawy, B. M. & Al-Meligy, R.I. (2011). A Comparative
Study of the Institutional Governance Systems of Universities
in South Africa and Zimbabwe and the Possibility of
Benefiting from them in Egypt- a working paper. Cairo. Ain
Shams University: The Nineteenth Scientific Conference
of the Egyptian Society for Comparative Education and
Educational Administration.
Ezzat, A. (2010). The Concept of University Governance,
its Purpose and Ways of Implementing it, a paper published
on the Cases website. Support and Cooperation Unit:
Legal research and studies. Retirved from https://qadaya.
net/?p=5117
Ali, A. N., & Shehata E. S. (2007). Auditing and Corporate
Governance in the Contemporary Arab and International
Business Environment. Alexandria: University House.
Gwanmeh, F. F. M. (2018). The Reality of Governance
Application in Jordanian Public Universities and the
Challenges They Face. Ramallah. Al-Quds Open University:
Al-Quds Open University Journal for Educational and
Psychological Research and Studies. Vol. 26, Vol. 9.
Qambar, J. S. (2016). The Reality of the Application
of University Governance in the Libyan Governmental
University Education (A Critical Study). Amman. University
of Jordan: Journal of Administrative Sciences Studies.Vol. 2,
Vol. 43.
Al-Kasr, S. A. (2018). The Role of Applying Comprehensive
Quality Standards in Achieving Administrative Governance
in Universities (an empirical study on private universities in
Riyadh). Iraq. Babylon University: Journal of the College of
Basic Education for Educational and Human Sciences. p. 31.
Mohsen, M. M. H. (2008). Controls and Mechanisms of
Governance in University Institutions, a Working Paper
Submitted to the Second Arab Conference entitled Challenges
and Ambition in the Arab Universities (December 2124). Marrakesh.: The Arab Administrative Development
Organization.
Nasir El-Din, Y. A. (2012). A Proposed Theoretical
Framework for University Governance and Indicators of its
Application in Light of the Requirements of Total Quality.
Egypt: Journal of University Performance Development.Vol.
2, Vol. 1.
Abu Al-Nasr, M. M. (2015). Good Governance: The Art
of Managing High Quality Institutions. Cairo. Mansoura
University: The Arab Group for Training and Publishing,.
Al-Nouri, A. A. H. (2016). Measuring the Dimensions of
University Governance to Promote Leadership: A case study
for the University of Anbar according to the University
Governance Card prepared by the World Bank. Iraq. Anbar
University: Anbar University Journal of Economic and
Administrative Sciences. Vol. 16, Vol. 8.
Youssef, M. H. (2007). Determinants of Governance and
its Standards with Special Reference to the Pattern of its
Application in Egypt. Cairo: Publications of the National
Investment Bank.

قائمة املصادر واملراجع االجنليزية
Abdul Wahid, Akma, Nor Asyiqin, Wannorani Abdul Latif,
and Malcolm Smith. (2013). "Corporate Governance and
Intellectual Capital: Evidence from Public and Private
Universities". Canadian Center of Science and Education,
Higher Education Studies, Vol.(3), No.(1) .
Al-Haddad, Shafig, and Ayman Yasin. (2018). “Governance
Reform in Higher Education Institutions in the Arab World:
An Institutional Initiative”. In: Azzi G. (eds) Higher Education

Exploring Analysis of the Global Innovation Index Considering Manufacturing
Industry in Jordan (2011-2020)

Dr. Amin Osama Shammout
Dr. Rania Adnan al-Satel
Dr. Bashar AbdelRahim al-Zu’bi

، جامعة امل�سيلة،)1(  العدد،)3( املجلد،التطبيقي
.اجلزائر
 �صفاء، بيا�ضي، ليلى، فراح، عبد احلميد، روالمي) واقع االبتكار احلكومي يف الدول العربية2018(
. الإمارات واملغرب، جتربة اجلزائر،و�سبل تطويره
 معهد.)7(  العدد،جملة اقت�صاديات املال ولأعمال
 املركز،العلوم االقت�صادية والتجارية وعلوم التي�سيري
. اجلزائر، ميلة،اجلامعي عبد احلفيظ بوال�صوف
 رغدة، الفاعوري،  �أمني، �شموط، ب�شار، الزعبي ا�ستخدام دالة (كوب – دوغال�س) يف قيا�س،)2019(
�أثر ال�صادرات وال�رضائب غري املبا�رشة على فر�ص
العمل امل�ستحدثة لقطاع ال�صناعات التحويلية يف
، املعهد العربي للتدريب والبحوث الإح�صائية،الأردن
.)9(  العدد، جملة العلوم الإح�صائية

-- Jacques
Lan, 2006 - Mathematics for
Economics and Business, fifth
edition,
Prentice-Hall.
-- Jankowska, B. Matysek-Jedrych, A. MroczekDabrowska, K. (2017), Efficiency of National
Innovation Systems – Poland and Bulgaria
in the Context of Global Innovation Index.
Comparative economic research, Vol. 20, No.
3. Lodz university, Poland.
-- Janoskova, K. Kral, P. (2019), An in-depth
analysis of summary innovation index in the
V4 countries, Journal of competitiveness, Vol.
11 (2), P: 68-83. Zilina University, Slovak
Republic.
-- Jedco, 2020, Jordan Enterprise Development
Corporation, SME’s Observatory department.

املراجع املرتمجة

-- Lu, J., & Beamish, P. 2001. International and
performance of SMEs, Strategic Management
Journal, 22(6l7).

-- Jawhara, A., Rahal, S., & Ben Obeid, F.
(2019). Analysis of Innovation Indicators as a
Pillar for Adopting a Knowledge Economy in
Algeria. Journal of Development and Applied
Economics, Vol. (3), No. (1), University of
M’sila, Algeria.

-- Nevezhin,Viktor P. Anastasia V. Zhiglyaeva.
Valery V . Smirnov and Natalya K.
Muravitskaya (2019), Econometric Models
for Forecasting Innovative Development of
the Country, Journal of reviews on global
economics, Vol. 8, P: 797-775.

-- Roulami, A., Farrah, L., & Bayadi, S. (2018).
The Reality of Government Innovation in The
Arab Countries and Ways to Develop It (The
Experience of Algeria, UAE, And Morocco).
Journal of Financial and Business Economics,
No. (7). Institute of Economic, Commercial
and Facilitation Sciences, University Center
Abdelhafid Boualsoof, Mila, Algeria.

-- Simonov, A. Tarasova, I. Vinogradova,
N. Stepnov, A. and Fomenko, O. (2020),
Correlational Study between the indicators of
innovation activity and agricultural production
in Russian regions. Conferences 176, 05017.
-- Tellis, G. J., Eisingerich, A. B., Chandy, R.
K., & Prabhu, J. C. (2008). Competing for the
future: Patterns in the global location of R&D
centers b the world`s largest firms. ISBM
report. University Park, Institute for the study
of Business Markets.

-- Al- Zu’bi B.A, Shammout A.O & Alfaouri
R. (2019). “Using Cobb-Douglas function
to Measure the Impact of Exports and
Indirect Taxes on the Jobs Creation of the
Manufacturing Industrial Sector in Jordan.
Journal of Statistical Science, AITRS, Vol. No
(9).

-- Yasuda, T. (2005) Firm growth, size, age and
behavior in Japanese manufacturing. Small
Business Economics, 24(1).

املراجع العربية

 فريد، بن عبيد، �سالف، رحال، �أقطفي، جوهرة حتليل م�ؤ�رشات االبتكار كركيزة لتبني،)2019(
 جملة التنمية واالقت�صاد،اقت�صاد املعرفة يف اجلزائر

24

Journal of Al-Quds Open University for Administrative & Economic Research - Vol. (6) - No.(16) Desember 2021

correlation between the Innovation outputs Index
and Its sub – 2 components.

-Tech) in Jordan is relatively low compared to
similar Arab countries in the region.

One of the significant results indicates a
high and positive correlation between the Jordan
Innovation index and Manufacturing Industrial
production index in Jordan during 2011-2020.
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Table (6):
Regression Results

Equation
No.

Industry

Cobb – Douglas Model

Input
Sub
-.32
(-.95)

Output
Sub
.56
**(7.7)

R2

F

.92

24

1

Whole Manufacturing Industry

2

Manufacture of food products

.41
(.56)

1.05
**(6.7)

.92

40

3

Manufacture of paper and paper products

.72
(.8)

.43
*(2.3)

.66

6.8

4

Manufacture of basic metals

.42
(.56)

.92
.88 34.6
**(6.07)

5

Manufacture of basic precious and other
non-ferrous metals

.04
(.042)

1.047
**(4.7)

.84 18.3

6

Manufacture of computer, electronic and
optical products

2.8
(1.704)

1.92
**(5.4)

.91 36.8

7

Manufacture of electrical equipment

-.13
(-.57)

2.04
.76 11.4
**(4.04)

8

Manufacture of batteries and accumulators

-4.2
(-1.2)

4.03
**(5.4)

1.01
(.48)

1.37
.73
**(3.04)

1.38
(1.44)

.94
.88 25.9
**(4.56)

-.39
(-.51)

.88
**(5.4)

Manufacture of electric wires and cables

9

10

Manufacture of other fabricated metal
products n.e.c.

11

Manufacture of coke and refined petroleum
products

.84 18.9
9.4

.86 21.7

* Significant at the .05
** Significant at the .01

Conclusions & Recommendations

and Business Sophistication which both are
Innovation sub- input Index in Jordan during the
period 2011-2020.

Results showed the weakness of Jordan
Innovation due to the following indicators:

A sharp decrease of the Innovation output
Index as a trend during the period 2011- 2020
in Jordan, which contains two components
Knowledge and Technology and Creativity.

Jordan (GII) ranks are 9, 9, 8, which is
behind many Arab countries in 2018, 2019, 2020,
respectively, and the Innovation Efficacy Index
shows that Jordan ranks 9 among Arab countries
as well.

Results indicate a high and positive
correlation between Innovation Inputs Index and
its sub – 4 components. However, results indicate
a negative correlation for the Infrastructure
component. Moreover, in the same period (20112020), results also indicate a high and positive

A decrease of Jordan’s Global Innovation
Index general trend and Innovation Efficiency
Index during 2011-2020.
A decrease in Human Capital and Research
22
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Industry
Manufacture of other fabricated metal
products n.e.c.
Manufacture of coke and refined
petroleum products
*Correlation is Significant at the 0.05
**Correlation is Significant at the
0.01

R

P value

.94**

.000

.88**

.001

(independent variable) had i at a significant effect
on Manufacture of paper and paper products (R² =
0.66; P< 0.05), while the Sub-input (independent
variable) is not statistically significant.
Equation No. 5 explained that Sub-output
(independent variable) had i at a significant effect
on Manufacture of basic precious and other nonferrous metals (R² = 0.84; P< 0.01), while the Subinput (independent variable) is not statistically
significant.

Regression Analysis: Estimation
of the Impact of sub-inputs and
outputs Innovation Index on
Manufacturing Industries.

Equation No. 6 explained that Sub-output
(independent variable) had i at a significant
effect on Manufacture of computer, electronic
and optical products (R² = 0.91; P< 0.01), while
the Sub-input (independent variable) is not
statistically significant.

This part of the study aims to estimate the
effects of the sub-inputs and outputs Innovation
Index (Independent variables) on Manufacturing
Industries as a whole sector (Dependent Variable).
Furthermore, some (Main) manufacturing
industries are selected separately using the
“Cobb–Douglas” model as follows:

Equation No. 7 explained that Sub-output
(independent variable) had i at a significant effect
on Manufacture of electrical equipment (R² =
0.76; P< 0.01), while the Sub-input (independent
variable) is not statistically significant.

Q =f (i, O)

Equation No. 8 explained that Sub-output
(independent variable) had i at a significant effect
on Manufacture of batteries and accumulators (R²
= 0.84; P< 0.01), while the Sub-input (independent
variable) is not statistically significant.

Ln (Q) =(βo) +(β1) Log(i)+ (β2) Log(o)
Where:
Q: Industrial Manufacturing Production
Index (2010=100)

Equation No. 9 explained that Sub-output
(independent variable) had i at a significant effect
on Manufacture of electric wires and cables (R² =
0.73; P< 0.01), while the Sub-input (independent
variable) is not a statistically significant.

i: Innovation Input Sub -Index
O: Innovation Output Sub -Index
The basic results about the regression model
are summarized in Table 6, which equation
indicates the following:

Equation No. 10 explained that Sub-output
(independent variable) had i at a significant
effect on Manufacture of other fabricated metal
products n.e.c (R² = 0.88; P< 0.01), while the Subinput (independent variable) is not statistically
significant.

Equation No. 1 explained that the Sub-output
(independent variable) had i at a significant effect
on the whole Manufacturing Industry (R² = 0.97;
P< 0.01), while the Sub-input (independent
variable) is not statistically significant.

Equation No. 11 explained that Sub-output
(independent variable) had i at a significant effect
on Manufacture of coke and refined petroleum
products (R² = 0.86; P< 0.01), while the Subinput (independent variable) is not statistically
significant.

Equation No. 2 explained that Sub-output
(independent variable) had i at a significant effect
on Manufacture of food products (R² = 0.92; P<
0.01), while the Sub-input (independent variable)
is not statistically significant.
Equation No. 3 explained that Sub-output
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Figure (12)
Jordan Innovation Outputs Sub-Index (2011-2020)

the correlation between the whole Manufacturing
Industry and its Industrial Production Index was
positive and strong (r= 0.902; P< 0.001). In addition,
the correlation of Manufacturing Industry sector
component, Activities, indicates that Manufacture
of computer, electronic and optical products had
the strongest level of correlation which reach
about r= 0.97; P< 0.001, followed by Manufacture
of food products which had a strong correlation of
r= 0.949; P< 0.001. Moreover, results also show
that two other industrial activity Manufacture of
basic metals and Manufacture of other fabricated
metal products n.e.c., have achieved the same
correlation value (r= 0.94; P< 0.001).

Pearson Correlation Analysis
(Innovation Output Index & SubComponents)
This part detects the relationship between the
Innovation output Index and its two components
during the period 2011-2020 to highlight the
strong positive or negative correlation. Table 4
indicates that “Creative” Outputs component is
the strongest correlation (r= 0.965; P< 0.001)
while Knowledge and Technology Output showed
less level of correlation (r= 0.798; sig.0.006).
Table (4):
The Correlation between Innovation Output Index & Sub
with Two Sub-Components.

Table (5):

r

P value

Knowledge & Technology Output

.798**

.006

Creative Outputs

.965**

.00

The Correlation between Innovation Index & Industrial
Production Index

Industry

**Correlation is significant at the 0.01

Pearson Correlation Between
General Innovation Index
& Industrial Manufacturing
Production Index

R

P value

Whole Manufacturing Industry

.902**

.000

Manufacture of food products

.949**

.000

Manufacture of paper and paper
products

.84**

.002

Manufacture of basic metals

.94**

.000

.89**

.001

.97**

.000

.831**

.003

.843**

.002

0.88**

0.001

Manufacture of basic precious &
other non-ferrous meta
Manufacture of computer, electronic
and optical Pro.

This part detects the relationship between
the General Innovation Index (GII) and the
Manufacturing Industry sector in Jordan during
the period 2011-2020 to highlight the strong
positive correlation.

Manufacture of electrical equipment
Manufacture of batteries and
accumulators
Manufacture of electric wires and
cables

According to Table 5, the results show that
20
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Business Sophistication

decreased in 2011-2020. It peaked at 37.8 in 2014,
while it was at the bottom at 16.9 in 2019.

Figure 11 showed that the general trend of
the Business Sophistication inputs sub-index had

Figure (11)
Business Sophistication

Pearson Correlation Analysis
(Innovation Inputs Index & Sub
-component)

R

P value

-0.899**

0.000

Market Sophistication

0.681*

0.030

Business Sophistication

0.826**

0.003

Infrastructure

This part of the research is to detect the
relationship between the Innovation (input Index)
on the one hand and its five components during the
period 2011-2020 on the other hand to highlight
the strong positive or negative correlation. Table
3 indicates that the Business Sophistication
component is the strongest correlation (r=0.826;
sig.0.003), followed by Institution (r=0.741;
sig.0.014), then Market Sophistication (r=0.681;
sig.0.03), while infrastructure showed a negative
correlation (r= -0.899; P< 0.001).

*Correlation is Significant at the 0.05
**Correlation is Significant at the 0.01

Jordan Innovation Outputs SubIndex (2011-2020)

Table (3):
The Correlation between Innovation Input Index with Five
Sub-Components.

R

P value

Institution

0.741*

0.014

Human Capital & Research

0.632*

0.05

19

The components of the innovation outputs
sub-index are Knowledge and Technology and
Creative. In spite of the Creative index being
higher than the Knowledge and Technology during
the period 2011-2020, the general trend index
for both decreased during the same period. The
gap became narrow during the period mentioned
above, from 26.8 points in 2011 to 1.9 points in
2020, as it is shown in Figure 12.
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Figure (8)
Human Capital & Research

Infrastructure

increased during the period 2013-2018 until it
reached its peak of about 40.4 in 2018, followed
by a decrease reaching 32.8 in 2020.

Figure 9 showed the general trend of the
infrastructure as an inputs sub index, which

Figure (9)

Market Sophistication

Infrastructure

volatility shape during the period 2011-2020.
The peak reached about 50.1 in 2020, while it hit
bottom at about 32 in 2016.

Figure 10 shows the innovation input subindex, Market Sophistication, which took a

Figure (10) Market Sophistication

18
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Figure (6)
Jordan Innovation Efficiency Ratio (2011-2020)

Jordan Innovation Inputs Sub- Institution
Index - Main Components (2011Figure 7 shows the innovation input subindex
(institution), which took a volatility shape
2020)
during the period 2011-2020. The peak reached
about 65.8 in 2011, while in 2018 it plummeted to
the bottom and reached about 60.6.

Five innovation input sub-index are presented
as follows:

Figure (7): Institution

Human Capital & Research

decreased during 2011-2020. It reached its peak
in 2012 to up to 42, while it came at the bottom at
25.4 in 2016.

As observed in figure 8, the general trend of
the human capital and research inputs sub-index
17
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Figure (4)
Jordan Innovation Index (2011-2020)

Jordan Innovation
(inputs, outputs)

Sub-Index

decrease in the trend of the innovation sub-outputs
over the period 2011-2020. The gap between the
two sub-indicators became increasingly wide
during the above period, from 5.8 points in 2011
to 22.4 in 2020.

Figure 5 shows a slight decrease of the trend
in the innovation sub-inputs while it shows a sharp

Figure (5)
Jordan Innovation Sub-Index (inputs, outputs)

Jordan Innovation Efficiency Ratio

trend of the innovation efficiency ratio of Jordan
over the period 2012-2020. This ratio reached
about 0.87 in 2012 and then decreased slowly
until it became 0.42 in 2020.

The efficiency ratio is calculated by dividing
the innovation output sub-index by the innovation
inputs sub-index. Figure 6 shows a decrease in the
16
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2018-2019; also, Tunisia jumped from level 5 in
2019 to the first level in 2020. In contrast, Jordan

ranked number 3, 3 in 2018, 2019 respectively
and then dropped to level 8 in 2020.

Table (2):
Jordan Innovation Efficiency Ratio Index Ranking among Arab Countries

2018

2019

2020

Kuwait

Kuwait

Tunisia

Egypt

Egypt

Morocco

Jordan

Jordan

Egypt

Tunisia

Morocco

Lebanon

Morocco

Tunisia

Qatar

Qatar

Lebanon

Kuwait

Bahrain

Qatar

United Arab
Emirates

Oman
Lebanon

United Arab
Emirates
Bahrain

Jordan
Saudi Arabia

Figure (3)
Jordan Efficiency Ratio Among Arab Countries (2018-2020)

Jordan Global Innovation Index
(2011-2020)

over the period 2011-2020; the index reached
about 38.4 in 2011 and then slowly decreased
until it became 27.8 in 2020.

Figure 4 shows a decrease in the general trend
of Jordan’s Global Innovation Index indicator
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the innovation input goes, it will not necessarily
result in a higher innovation output attained by a
country, as for the cases of Poland and Bulgaria.
Poland is a country where the innovation efforts
(inputs) are satisfactory. In contrast, these efforts’
results (outputs) are still not satisfactory to attain
ranking among countries with a high innovation
in outputs. On the other hand, it is reversed in the
situation of Bulgaria. The country is still behind
in development ranking within the countries in
which innovation is on the inputs side. On the
other hand, the country had achieved a satisfactory
level of technology and knowledge, which are
both on the outputs side.

one during the years 2018-2020; the same table
shows that Tunisia jumped from level 5 in the year
2018-2019 to the second level in the year 2020,
while Jordan is a level behind as it showed 9, 9, 8
in years 2018, 2019, 2020 respectively.
Table (1):
Jordan Global Innovation Index Ranking among Arab
Countries

Review of Jordan Global Innovation Index
Ranking Among Arab Countries
Table 1 and figure 2 indicate the rank of
Jordan Global Innovation Index among the Arab
countries during the years 2018-2020, as follows:
The United Arab Emirates ranked number

2018

2019

2020

United Arab
Emirates

United Arab
Emirates

United Arab
Emirates

Qatar

Kuwait

Tunisia

Kuwait

Qatar

Saudia Arabia

Saudi Arabia

Saudia Arabia

Qater

Tunisia

Tunisia

Morocco

Oman

Morocco

Kuwait

Bahrain

Bahrain

Bahrain

Morocco

Oman

Jordan

Jordan

Jordan

Oman

Figure (2):
Jordan Innovation Index Ranking Among Selected Arab Countries (2018-2020)

Review of Jordan Innovation
Efficiency Ratio Index Ranking
among Arab Countries

Jordan Innovation efficiency ratio index among
the Arab countries during the period 2018-2020,
which shows as follows:

Table 2 and figure 3 indicate the rank of

Kuwait ranked number one during the period
14
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Indicators as a Cornerstone for Knowledge
Economy Adoption in Algeria” prepared by
Jawhara et al. (2019), aimed to estimate a
relationship between global innovation (GII) and
sub-indicators during the period (2011 - 2016)
in order to clarify which of these sub-indicators
contribute to improving the level of innovation in
Algeria (GII). The results showed that most of the
innovation sub-indicators (inputs or outputs) have
no significant impact on the country (Algeria)
innovation index (GII) except for the indicator
of the regulatory environment and environmental
sustainability. The study also focused on the human
factor that can be paramount in raising the level of
innovation by encouraging and supporting culture
of innovation in the country. Raising the level of
investment in information and communication
technology and providing a strong infrastructure
in this field were the main recommendations of
this study.

The published study performed by Roulami
et al. (2018) titled “The reality of government
innovation in the Arab countries and ways to
develop it, the experience of Algeria, the UAE &
Morocco” highlights the reality of innovation in
the governments of three Arab countries: Algeria,
Morocco, and United Arab Emirates. It relied on
comparing the Global Innovation Index with the
Global Development Indicators of Science and
Technology and tried to explore the importance
of innovation in presenting public service and
economic development. The study made some
suggestions that may help these governments
invest in government innovation. This is to
develop their performance, such as strategies
aimed to promote and develop new technologies
and information systems that focus on the principle
of social transformation involving large sectors of
citizens to benefit from the Internet services and
knowledge exchange.

A published article titled “Using “CobbDouglas” Function to Measure the Impact of
Exports and Indirect Taxes on the Jobs Creation
of the Manufacturing Industrial Sector in Jordan”
prepared by Al-Zu’be et al. (2019) aims to measure
the impact of exports and indirect taxes on induced
job opportunities in Jordan manufacturing sector.
The main results indicated that the increased 10%
of manufacturing exports would increase induced
job opportunities by 12.4%. In comparison, it’s
reverse in the situation for the indirect taxes, when
it increased by 10% will tend to decrease induced
job opportunities by 12.9 % in the sector. The study
also reviewed the indicator of high-technology
exports (% of manufactured exports) issued by
the world bank – Open Data. It was clearly shown
that the quality of industrial products/ high–tech in
Jordan is relatively low compared to similar Arab
countries in the region, ranked less than Saudi
Arabia, Lebanon, and Morocco. Therefore, it’s an
obstacle in order to improve the competitiveness
of Jordan export commodities, which calls for
a review of the industrial approach in terms of
raising the level of quality by establishing or
inducing programs motivating low taxes for
manufacturers to encourage them to increase
exports of high technology products.

Moreover, Franco and Oliveira (2017)
performed a study titled “Inputs and Outputs
of innovation: Analysis of the BRICS Theme 6
-Innovation technology and competitiveness.”
This paper aims to understand the development
of innovation of the BRICS (Brazil, Russia,
India, China, and South Africa) during the period
2008- 2013, from the annual reports of the Global
Innovation Index. Data were collected in order
to analyze Innovation which was measured by
inputs and outputs as sub-indexes. A regression
analysis between inputs and outputs for each
country is done. The results show that all R² is
lower than 35%, showing that the output cannot
be well satisfactorily explained by the inputs
analyzed. Moreover, the results pointed out the
necessary needs for cooperation between BRICS
countries in order to stimulate the development of
the innovation process work.
A published article, “Efficiency of National
Innovation Systems – Poland and Bulgaria in the
Context of Global Innovation Index” prepared by
Jankowska et al. (2017), aims to interpret how
national innovation system for different countries
can transform innovation input into innovation
output according to the Global Innovation Index
(GII). The research assumes that despite how high
13
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Figure (1):
Framework of the Global Innovation Index (GII) 2011.

Background

plans in the country.

It is well-known that innovation is a
prerequisite for competitiveness and economic
growth, and there are several possible ways to
measure and evaluate the innovation performance
of a country (Janoskova K. & Kral P., 2019). Even
though there are many published research on
global innovation, extensively on input and output
sub-index relationships (Araújo & Costa, 2013),
less interest was paid to improving innovation on
productivity within the national economy sectors.

Another published article, “Econometric
Models for Forecasting Innovative Development
of the Country performed by Nevezhin et al.
(2019), developed models to predict the level of
innovation of developing countries and identify
the most significant factors that are influencing
innovative development. An econometric analysis
was prepared such as multiple regression models
(linear, polynomial, hyperbolic and logarithmic)
based on a sample of 30 countries due to Global
Innovation Index report 2018. The study chose
the Global Innovation Index as an explained
factor, while all the seven factors (inputs subIndex & outputs sub- Index) were explanatory
factors comprising institutions, human capital
and research, infrastructure, domestic market
development, business development, science and
technology, and results in the field of intangible
and development creative activity. Therefore, all
of explanatory factors were examined, the most
important were “field of creative activity” and the
field of “science and technology” which are both
considered as an output-sub index.

A published article on innovation indicators,
“Correlational Study between the indicators of
innovation activity and agricultural production
in Russian regions” prepared by Simonov et
al. (2020), focused on the correlation analysis
between the innovation activity and the volume
of agricultural production in Russia. Results
were extracted from both methods, correlation
and regression analysis, between the condition of
the innovation activity and agriculture volume of
the Russian regions where federations are r=51,
significant on the level of significance >99%. Thus,
utilizing the outcome can define main issues that
matter food security policies & evaluate regional

A published article, “Analysis of Innovation
12
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source of the Industrial Production Index (time
series). At the same time, the global annual reports
are the source of the General and Sub-Innovation
Index during the period 2011-2020. The explorer
analysis was performed by using descriptive and
quantitative methods such as correlation and
multiple regression using the Cobb–Douglas
model as the following:

Aravind, 2012, Hamel, 2007, Franco et al., 2017).
Moreover, it is vital to enhance entrepreneurship
to transform the economy into the next economic
development stage, which is “Innovation Driven.”
It is a larger mission to be tackled by the public
sector’s institutions alone. Therefore, the private
sector side by side civil society organizations are
expected to contribute to improvement (GEM
Jordan National Report, 2020).

Q =f ( i ,O )

Many articles also documented focusing
on the positive impact of innovation, exports on
SME’s rate growth and exploring the positive
effects of innovation on sales growth (Lu &
Beamish, 2001; Becchtti & Trovato, 2002;
Yasuda, 2005, Colovko & Valentini, 2011).

Ln (Q) =(βo) +(β1) Log(i)+ (β2) Log(o)
Where:
Q: Industrial Manufacturing Production
Index (2010=100)
i: Innovation Input Sub -Index

According to the results and the indicators
of this study, it is essential for policymakers and
academic researchers in different related fields
to be aware of the strengths and weaknesses of
innovation components. It is also imperative for
them to know the processing level of achievement
during the last 10 years in Jordan compared to
other countries, especially in the Arab region.

O: Innovation Output Sub -Index
B1, B2 are the elasticity
The power B1, B2 are interoperated as
elasticity, which can be considered features of the
Cobb–Douglas model (Jacques, 2006).A Brief
Conceptual Framework of the Global Innovation
Index (GII)

The Aim of this Study
1.

To review the Jordan Global Innovation
Index ranking among Arab countries during
the period 2018-2020.

2.

To determine the strengths and weaknesses
level of correlations between the innovation
sub-input components and the innovation
input index separately.

3.

To determine the strengths and weaknesses
level of correlations between the innovation
sub-output components and the innovation
outputs index separately.

4.

Explore the relationships between the
Innovation Index and the Industrial Production
Index for selected main manufacturing.

5.

Estimate the impact of sub- inputs and outputs
index separately on manufacturing industries
using the Industrial Production Index.

According to the Global Innovation Report
(2011; see Figure 1) prepared to explain the
Global Innovation Index (GII), the conceptual
framework consists of an Input Sub Index and
Output Sub-Index. Each of the separate subindexes is built around pillars. Five inputs on
one side hand pillars capture the elements of
components that enable innovative activities
as follows: (1) Institutions, (2) Human capital
and research, (3) Infrastructure, (4) Market
sophistication, and (5) Business sophistication.
On the other hand, the two elements’ components
pillar capture innovation outputs: (1) Scientific
outputs (2) Creative outputs. Moreover, each
pillar consists of sub-pillars, and each sub-pillar
is composed of individual indicators. “Sub-pillar
scores are calculated as the weighted average of
individual indicators; pillar scores are calculated
as the simple average of the sub-pillar scores”
(Innovation Index report, 2016). The pillar on the
top is the Innovation Efficiency Index which is the
ratio of innovation outputs to innovation inputs.

Data and Methods
The Department of Statistics (DoS) is the
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حيو ًيا من �أجل تعزيز الإنتاجية يف ال�صناعات التحويلية
.يف الأردن
 ال�صناعات، م�ؤ�رش االبتكار:الكلمات املفتاحية
. الأردن، الإبداع، املعرفة والتكنولوجيا،التحويلية

Abstract
The main aim of this study is to review
the Jordan Global Innovation Index ranking
compared to the developed Arab countries during
the period 2011-2020. This review will help
determine the strength and weakness level of
correlations between the Innovation Index and
its sub-components. It will also help explore the
relationships between Innovation and Industrial
Production Indexes for selected manufacturing
industries using descriptive analysis and
quantitative methods such as correlation and
multiple regression. The main results indicate a
high and positive correlation between the Jordan
Innovation Index and Industrial Production
Index for manufacturing in Jordan during 20112020. Therefore, private and public sectors are
recommended to promote innovation output
components: knowledge, technology, and
creativity, which can play a vital role in enhancing
productivity in the manufacturing industries
sector in Jordan.

Introduction
The manufacturing industries share at least
82% of the whole industrial sector value in Jordan
and contribute about 17.6% of the GDP, according
to the recent publication of the Department of
Statistics (2020). The manufacturing industries
suffered from low growth, around 1.2% in 2019,
while it became minus 3.2% in the third quarter of
2020, synchronically with Covid-19 (DoS, 2021).
Therefore, this paper explores the impacts of
innovation on the productivity of manufacturing
industries in Jordan (97% of SMEs; Jedco, 2020).
The Global Innovation Index is an annual
classification comprising 131 world countries
based on the capabilities and capacities that
stimulate innovation in such countries. This report
is issued by Cornell University, INSEAD Institute,
and WIPO. Innovation can be considered one of
the main important linked topics to the economic
and social conditions in the context at the local
and global levels due to the economic challenges
such as creating new jobs, productivities, business
opportunities, and improving SMEs ecosystem.
Therefore, policies that support an innovation
environment can secure new feasibility techniques
that address the above challenges.

Keywords: Innovation index, manufacturing
industries, knowledge and technology, creativity,
Jordan.

:امللخص

الهدف الرئي�سي من هذه الدرا�سة هو مراجعة يف
 مقارنة ببع�ض،ترتيب م�ؤ�رش االبتكار العاملي للأردن
-2011 الدول العربية املتقدمة خالل الفرتة الزمنية
 وكذلك حتديد م�ستوى القوة وال�ضعف لالرتباطات.2020
 وحماولة ا�ستك�شاف،بني م�ؤ�رش االبتكار ومكوناته الفرعية
العالقات بني م�ؤ�رش االبتكار وم�ؤ�رش الإنتاج ال�صناعي
لبع�ض ال�صناعات التحويلية با�ستخدام التحليل الو�صفي
 النتائج.والأ�ساليب الكمية مثل االرتباط واالنحدار املتعدد
الرئي�سية ت�شري �إىل وجود عالقة ارتباط قوية و�إيجابية
بني م�ؤ�رش االبتكار الأردين وم�ؤ�رش الإنتاج ال�صناعي
لل�صناعات التحويلية يف الأردن خالل الفرتة الزمنية
 ومن �أبرز تو�صيات الدرا�سة امل�شاركة.2020-2011
يف القطاعني اخلا�ص والعام يف احلث �أو التحفيز من
 (املعرفة:�أجل تعزيز مكونات خمرجات االبتكار وهما
دورا
ً والتكنولوجيا) و (الإبداعية)؛ التي ميكن �أن تلعب

Studies have documented that the innovation
factors are considered an engine of economic
growth and welfare and are vital for economic
progress of competitiveness for both developed
and developing economies. Moreover, it is
documented that investments in innovations
are crucial factors for firms and nations to
compete and secure a competitive advantage
in the context of an increasingly globalized and
uncertain economy with environmental issues.
Thus, business establishments or companies
are invited not only to innovate products
and production processes but also improve
organizational structure, administrative processes,
and managerial practices as well (Tellis et al.,
2008, Birkinshaw et al., 2008, Damanpour &
10
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