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دور مدقق الحسابات في تحديد تكلفة ومنفعة تدقيق نظم المعلومات المحاسبية 
 االلكترونية 

 األردنيةدراسة تطبيقية في البنوك التجارية 
  8/10/2013 تاريخ القبول:     20/5/2013 تاريخ االستالم:

 

 )*(  عطا اهلل الحسبان د.
 )**( سليمان حسين البشتاويد. 

 

 ملخص
 

ة مدقق الحسابات  الخارجي  في الوقت الحالي لتاخذ بعدا حيويا في جاءت أهمي
مجال عمله ، أال وهو تحديد تكلفة ومنفعة تدقيق نظم المعلومات المحاسبية 
اإللكترونية ، بحيث يصبح دوره، باإلضافة لمراجعة سياسات الشركة، للتأكد من 

ياسات أمن المعلومات في شموليتها ودعم مفاهيم الرقابة وأمن المعلومات، مراجعة س
 نظام الحاسوب ومدى عالقتها بسياسات الشركة .

                                                 

  جامعة إربد األهلية. كلية العلوم اإلدارية والمالية//المحاسبة المشارك/قسم المحاسبةأستاذ *()

 مالية/ جامعة إربد األهلية.أستاذ المحاسبة المشارك/رئيس قسم المحاسبة/كلية العلوم اإلدارية وال(**)
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( بنكًا، وقد قام الباحثان  19البنوك العاملة في األردن بواقع ) وشملت الدراسة     
منها وُقِبَل  186استبانة تم استرداد  250باختيار عينة بشكل عشوائي وزعت عليهما 

استبانة. وتوصلت الدراسة إلى أن مدقق  162منها لغايات التحليل اإلحصائي 
الحسابات يقوم على قياس تكاليف استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات في مراجعة 
الحسابات، كما يقوم على قياس استخدام تلك األدوات وتحديد العوائد من استخدام 
ا أدوات تكنولوجيا المعلومات في تدقيق نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة . هذ

باإلضافة إلى مراقبة تكاليف المزود النظمة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مصادر 
الصيانة وتكاليفها عند استخدام ادوات تكنولوجيا المعلومات من أجل تحديد كفاءة 
التكلفة من حيث تحديد عملية صيانة وتطوير النظام المحاسبي  من داخل البنك أو 

 من خارج البنك . 
قيمة على تحديد مدقق تكنولوجيا المعلومات وصت به الدراسة ان يقوم وأهم ما أ     

البيانات أو المعلومات نفسها باالعتماد على التحديد المسبق لمستوى حساسية 
تكاليف ومنافع الزيادة المتتالية لمستوى ضرورة تقييم المعلومات للشركة فضال عن 

تأكيد على سياسات أمن المعلومات ل. هذا باإلضافة إلى ااألمن لتكنولوجيا المعلومات
ومدى الثقة بالمعلومات وتحديد التكاليف والمنافع المتعلقة بالعمل والناتجة على 

 األغلب عن تكنولوجيا المعلومات .

 

 
 

الكلمات المفتاحية :  التدقيق ، نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية ، تدقيق 
 نظم المعلومات المحاسبية  اإللكترونية
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Abstract: 

 

The Role of the Auditor in Determining the Cost and Benefit 

of Information Systems Auditing Accounting, 
A Case Study in Commercial Jordanian Banks 

 

Came The importance of the external auditor came at the moment to 

take a vital dimension in his work, namely to determine the cost and 

benefit of the audit accounting information systems electronic , as well so 

that it is his role to review company policies to ensure comprehensiveness 

and support the concepts of control and information security and to review 

. Review information security policies in the computer system and the 

extent of their relationship to company policies. 

The study included banks operating in Jordan by (19) and the 

researchers randomly selected the sample and  250 questionnairs were 

distributed;but 186 of them were recoveredand for the purposes of 

statistical analysis 126 of them only were idenlified accepted    

The Conclusions of the study, are that the auditor is dutiful to measure 

the costs of using   information technology tools in the audit and is dutiful 

to measure based on measuring the costs of using information technology 

tools in the audit and is based on measuring the use of these tools and 

determines the revenue from the use of tools of information technology in 

auditing computerized accounting information systems. In addition to 

control costs for the provider of information technology systems and to 

identify sources and costs of maintenance when using the tools of 

information technology, in order to determine cost efficiency in terms of 

identifying the maintenance and development of the accounting system 

from inside or outside the bank . 

Finally, the study recommended by the auditor of information 

technology to determine the value of the data or information itself based 

on prior determination of the level of sensitivity of the information of the 

company as well as the need to assess the costs and benefits increase for 

successive level of security of information technology. The study emphasis 

on information security policies and the reliability of the information and 
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determine the costs and benefits of work and most likely resulting from 

information technology. 

 

 
Key words: Auditing, Accounting Information Systems Electronic,  

  Audit Accounting Information Systems Electronic. 

 مقدمة 
إن العديد من الوظائف التقليدية المحاسبية قد دمجت وشملت في نظم تتطلب       

ن  نظم المعلومات المحاسبية  خليطًا جديدًا من المعرفة التكنولوجية والمحاسبية. وا 
هذا النوع من الدمج للمعرفة ومجموعات المهارات لمواجهة هذه  لتزويد ةمصمم

تحتاج المنظمات و  .لم تكنولوجيا المعلومات والتعامل معهالعا التحديات والفرص الجديدة
والعاملون في  المعاصرة أن يكون العاملون فيها، ومن ضمنهم المديرون التنفيذيون

الحواسيب  مجال المحاسبة والتمويل، لديهم المهارة الكافية والوافية في مجاالت عمل
يحملون مثل  منوتوظف  وتحاول المنظمات أن تستخدم.ونظم المعلومات المحوسبة
وقد أعلنت العديد من المتعلقة بنظم او تكنولوجيا المعلومات،   هذه المؤهالت والمهارات

في مجال المحاسبة عن حاجتها إلى  الجمعيات والمنظمات المهنية العالمية المتخصصة
ات من المعرفة، والمهارات، والقدر  اً وتكنولوجيا المعلومات لتكون جزء مفاهيم الحوسبة

ن مثل هذه الجمعيات والمنظمات تعلن أّن مهنة المهنيين  للمهن المحاسبية. وا 
تطبيق برامجيات  المتخصصين في المجال المحاسبي تستلزم أن يكونوا قادرين على

محددة، وأن  التطوير والتحسين المنتجة، مثل صفحات الجداول وبرامجيات محاسبية
نظم . كما أن جيا المعلومات وجعلها متكاملةيكونوا قادرين على تفسير وتطبيق تكنولو 

 ربط  مجموعة مهارات في تخصصين ومجالين للخبراتتالمعلومات المحاسبية 

 .المتنامية والمتغيرة بشكل سريع، هما المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات
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 مشكلة الدراسة: 

 تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية :
حسابات الخارجي في التعامل مع نظم المعلومات ما هو دور مدقق ال .1

 المحاسبية االلكترونية؟

كيف يمكن تحديد التكلفة والمنفعة من تدقيق نظم المعلومات المحاسبية  .2
 االلكترونية من قبل مدقق الحسابات؟

 
 

 
 فرضيات الدراسة :

 بناًء على مشكلة الدراسة سيتم وضع الفرضيات األربع التالية:
دقق الحسابات الخارجي في التعامل مع نظم المعلومات ال يوجد دور م .1

 المحاسبية اإللكترونية ؟

ال يمكن تحديد التكلفة والمنفعة من تدقيق نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية  .2
 من قبل مدقق الحسابات ؟

 أهمية الدراسة :
تطوير في ضوء التطور التكنولوجي للحاسبات اإللكترونية، واستخدامها في        

المعلومات المحاسبية في الشركات، ظهرت أنواع مختلفة من نظم المعلومات  نظم
اإللكترونية، التي كان لها تأثير بالغ األهمية على هذه الشركات، ومن هنا  المحاسبية
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المراجع ضرورة دراسة وفهم أنواع نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية،  كان على
يمية على الشركة، وعلى درجة وضوح البيانات والمعلومات الناحية التنظ وأثرها من
المعلومات المحاسبي اإللكتروني للشركة، ووجود تحريفات ذات أهمية  داخل نظام

تزيد قدرة المراجع على تحقيق أهداف عملية المراجعة في ضوء هذه  نسبية ومن َثم
 .المتغيرات

 أهداف الدراسة :
 ف التالية :تحاول هذه الدراسة تحقيق األهدا 

التعرف على دور مدقق الحسابات الخارجي في تدقيق نظم المعلومات المحاسبية  .1
 اإللكترونية ومدى اعتماده على تقرير مدقق الحسابات الخارجي .

تحديد عملية االستثمار في استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات من خالل تحديد  .2
ذلك في تدقيق نظم المعلومات  منافع وتكاليف تكنولوجيا المعلومات واستخدام

 المحاسبية .
 الجانب النظري:

من المعروف أن النظام يعبر عن مجموعة من العناصر الملموسة وغير        
الملموسة ) مثل مجموعة المبادئ واإلجراءات ( ، التي تعمل بشكل متوازن في ظل 

حديد السلوك شبكة من االتصاالت التي تساعد على انسياب المعلومات  ، لضمان ت
الذي يجب أن يسلكه النظام  كي يحقق الهدف أو مجموعة  األهداف المنشودة منه 

( و )الدهراوي ،  25، ص  1988(. بينما اعتبره )أيوب،  29، ص  1997)حجر ،
( ، أنه عملية تشغيل وتحليل للبيانات يتم معالجتها وتشكيلها لتزويد 1، ص 1987

مساعدتهم في تنفيذ األعمال  ، واتخاذ القرارات داخل المديرين بالمعلومات الالزمة ل
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المنظمة، بحيث تكون هذه المعلومات مالئمة من حيث النوعية والتوقيت والتكلفة 
وتعبر عن أحداث ووقائع اقتصادية مما يؤكد أنها تعمل على زيادة قدرة مستخدميها 

 على اتخاذ القرارات المناسبة.

مات المحاسبية ، فان النظام المحاسبي يعمل على وفيما يتعلق بنظام المعلو      
إنتاج معلومات مالية وكمية، ألنه ال يمثل مصدرا وحيدا لألرقام، بل يهتم بالتعبير 
غير الكمي عن األحداث االقتصادية التي تتعلق بمنظمات األعمال التي تخدم 

 (  18، ص 1993مستخدميها .) الخطيب ،
يرة لكونها تقاس بشكل أساسي بوحدة النقد التي تتميز وللمعلومات المحاسبية أهمية كب

بأفضلية على غيرها من وحدات القياس الكمي لما تتصف به من درجة عالية من 
ساعده وابط ومعايير للرقابة الداخلية، تالدقة ، كما يحتوي النظام المحاسبي على ض

ية ، و تتمتع المعلومات في التفاعل مع كافة النظم األخرى اإلدارية واإلنتاجية والتسويق
المحاسبية بمستوى من المنطق لما تمتاز به من درجة من النظامية والترتيب، وتتمثل 
هذه الميزة بنظامية السجالت والنماذج المحاسبية التي تؤدي إلى احتواء مخرجات 
النظام المحاسبي ) المعلومات المحاسبية ( غالبا بالدورية المتزامنة مع الحاجة إليها. 

( وللمعلومات المحاسبية خصائص متعددة 36، ص  1991)الحسون و القيسي ، 
،  1994منها، المالءمة، الثقة، القابلية للمقارنة، القابلية للفهم، المرونة. )ريحان ، 

( كما أن لها محددات ترتبط باألحداث والمعامالت المالية واالقتصادية فقط ، 49ص 
ات ومبادئ تجعل معها القيم الظاهرة غير متطابقة باإلضافة إلى أنها تبنى على فرضي
خاصة من غيرها من المعلومات تربطها معها بلغة  ةمع الواقع.فضال عن أن لها ميز 

خاصة للتفاهم بما تحتويه من مصطلحات وما تقوم عليه من فروض ومبادئ، وهذا 
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الحسون من شانه أن يحد من قابلية فهمها من قبل غير المختصين في المحاسبة . )
 (  37، ص  1991والقيسي ، 

كما يمكن أن تدفع الشركات أكثر مما تتوقع ألجهزة الحاسوب القديمة،  ألنها     
تحاول االحتفاظ بها ألطول فترة ممكنة.وتنظر المنظمات إلى دوائر تكنولوجيا 
المعلومات بهدف تخفيض التكاليف، إال أن هذه الدوائر بحاجة إلى امتالك أدوات 

ولوجيا الحديثة بحيث تستطيع تحقيق ذلك الهدف، مما يعني حاجتها إلى تكاليف التكن
إضافية لكثرة المتغيرات التي سوف تحصل عليها من تكنولوجيا المعلومات. ومن هنا 
يأتي دور المدقق الداخلي بالشركة بوجوب تقييم مخاطر التكنولوجيا المتعلقة بامتالك 

متها للبرامج المحاسبية للشركة وتقييم العائد من أجهزة الحاسوب القديمة ومدى مالء
 ( .   McCollum, 2003التكاليف اإلضافية للشركة . )

ومن المعروف أن أهم مظاهر تكنولوجيا المعلومات ظهور المخاطر، مما        
يعني ضرورة تقييمها وتقييم التكاليف المتعلقة بها، وهذه المعلومات على اختالف 

عها بالنسبة للشركة تحتاج إلى أمن وحماية، ما يعني وجود تكاليف مستوياتها وأنوا
إضافية، لذلك يجب أن يعتمد تكامل المعلومات على قيمة تلك المعلومات للشركة 
وبعد ذلك تحديد تكلفة تلك المعلومات، ومن هنا تنشأ بعض القضايا من فعالية التكلفة 

 (   IIA, 2001ثل :  )في بيئة تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات م
 قيمة المعلومات التي تمتلكها المنظمة وحدها بمعزل عن بقية المنظمات.  .1
قيمة البيانات أو المعلومات نفسها باالعتماد على التحديد المسبق لمستوى  .2

 حساسية المعلومات للشركة.
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احتمالية هذه  وقيمة التهديدات المتعلقة بالمعلومات سواٌء من حيث خطورة أ .3
 ديدات.الته

 قيمة تكلفة الرقابة التي سوف تخفض تكاليفها أو تلغيها. .4

تكاليف ومنافع الزيادة المتتالية لمستوى األمن لتكنولوجيا  .5
 المعلومات.

وعلى إدارات منظمات األعمال االهتمام بمراقبة التكاليف المتعلقة بتكنولوجيا       
ة االلكترونية في الشركة المعلومات وذلك عن طريق تحديد المزود المناسب لألنظم

وتكاليف صيانتها أو تطويرها حسب ما يستجد في بيئة تكنولوجيا المعلومات، والبد 
من تحليل التكلفة والعائد بالتعاون ما بين اإلدارة ونظام الرقابة الداخلية في الشركة، 

كاليف إضافة إلى العمليات الحسابية التقديرية مع التركيز على فعالية وكفاءة تلك الت
 (  . Ozier 1999 ,للشركة والمنافع المتوقعة منها )

ومن المهام األساسية لمدققي تكنولوجيا المعلومات الفحص بحذر حسب مظاهر       
البيئة المحيطة بالشركة. وهذا بدوره يسبب مشاكل متعددة تؤثر على حماية األصول،  

المشاكل ليس من السهل وعلى تكامل البيانات، وكفاءة وفعالية األنظمة، وهذه 
تحديدها، مما يعني الحاجة إلى مختصين وبكفاءات وأدوات مساعدة وهذه األمور 
تحتاج إلى تكلفة. لذا يتوجب اإلجابة عن بعض األسئلة من قبل المدققين في الشركة 

 ,ن أم الخارجيُّون ممن لهم عالقة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات مثل :  )و سواًء الداخليّ 

2003 Jagdish  ) 
 ما مدى مالءمة األنظمة اإللكترونية لتحقيق الرقابة المالية؟ .  .1
 ما مدى خطورة األنظمة اإللكترونية في الشركة ؟ .2
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 هل هذه التكنولوجيا معقدة ؟ .3

هل تلك األنظمة ذات تكلفة عالية بالنسبة للشركة وهل لدى الشركة  .4
 القدرة على دفعها؟ و كيف ستتم عملية الدفع ؟

تقييم مستوى فاعلية نظام الرقابة الداخلية يشكل إحدى المهام لمدقق  إن      
الحسابات الخارجي، ومن هنا وجدت مهمة إضافية لمدقق الحسابات تتطلب وجود 
الخبرة والمعرفة في مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات حتى يكون قادرا على أداء 

مهمة: الحصول على قائمة المهمة بالمستوى المطلوب، وأبرز إجراءات هذه ال
باألجهزة والمعدات الموجودة ومواصفاتها، وشكل شبكات االتصال المرتبطة بها، 
وطلب قائمة بالمعلومات الشخصية والعلمية والوظيفية عن العاملين في نظام 

وطة بكل منهم، ودراسة الهيكل التنظيمي نالحاسوب والصالحيات و المسؤوليات الم
نامج الصيانة المبرمجة والتصحيح المفاجئ ألجهزة ومعدات للمشروع، ومالحظة بر 

 (.2002أجهزة الحاسوب)عزيز والشرع ، 
ولعل من أهم النقاط التي تركز عليها منظمات االعمال توفر معلومات ذات       

قيمة عالية وعلى درجة عالية من الموثوقية تكون مقرونة أو مضمونة من عدة 
المعلومات . لذلك فان وجود مدقق حسابات خارجي  مصادر، وهذا جوهر تكنولوجيا

ن يسهل مراجعة المعلومات، ويزيد ثقة المتعاملين مع الشركة ال سيما المالكين؛ أل
المعلومات والتغيرات التي تطرأ عليها تكون مراقبة من جهة خارجية. وعندما تكون 

ت المخزنة عليه المعلومات عليها اختبارات باستخدام أدوات الحاسوب فإن المعلوما
تكون مدركة ومفهومة، لذلك فإن دور مدقق الحسابات، فيما يتعلق بالمعلومات على 
الحاسوب، يكون عن طريق تحديد نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية، وتدقيق 
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الرواتب العالية وغير المعقولة، وخصوصا فيما يتعلق بدوائر نظم المعلومات ودوائر 
 (  ., 2000Dalalت بالشركة )تكنولوجيا المعلوما

ويجب على مدقق الحسابات الخارجي أن يراجع سياسات الشركة للتأكد من       
شموليتها، وبالتالي يدعم بدوره مفاهيم الرقابة وأمن المعلومات. وهذا يعطي مدقق 
الحسابات مراجعة سياسات أمن المعلومات في نظام الحاسوب ومدى عالقتها 

كل عام. لذلك فعلى نظام الرقابة الداخلية مسئولية تحديد المعايير بسياسات الشركة بش
وتنفيذها، حيث يكون دور مدقق الحسابات الخارجي في بيئة تكنولوجيا المعلومات 

عن: تحديد مدى كفاية المعايير، وتحديد مدى مالءمة تلك المعايير للشركة.  ؤوالمس
اسات وفق الدور الذي تلعبه في وبشكل عام فان مدققي الحسابات ينظرون إلى السي

بيئة تكنولوجيا المعلومات، من حيث مستوى األمن والسرية المطلوبة وتحديد الوصول 
للمعلومات لمن له الحق في ذلك، إضافة إلى مدى تأثير التكنولوجيا على استقرار 

من  (  وحتى يتحقق ذلك ال بد , 1998Oliphant ).                       وثقافة الشركة
المدقق للتدريب المنهي والوظيفي الذي يؤهلة لتدقيق الحسابات المرتبطة  امتالك

 بتكنولوجيا المعلومات. 
أما أهم الصفات الواجب توافرها في مدقق الحسابات من أجل التكيف مع       

 (: 2002ظروف تكنولوجيا المعلومات فهي)دهمش، 
 خرين.القدرة على النقاش واإلقناع والتعامل مع اآل .1
 الذكاء العالي والعواطف المستقرة الناضجة. .2
 الكياسة والتهذيب والوعي االجتماعي. .3

 القدرة على االتصال والتعامل مع اآلخرين. .4
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 القدرة على التعلم و الكتمان والسرية. .5

 مجتمع وعينة الدراسة :
شمل مجتمع الدراسة عينة من البنوك العاملة في األردن والتي تضم وحدات أقسام 

التي يبينها الجدول  –نولوجيا المعلومات فيها وحدات إدارية ومحاسبية ومالية تك
بنكًا من مستوى المديرين والموظفين من وحدات أمن  19وشملت  –الملحق بالدراسة 

المعلومات أو األعمال المحاسبية بشكل عام بحيث تم إيجاد أعداد الموظفين بواسطة 
 675االت التلفونية معهم وقد بلغ عددهم حوالي المواقع اإللكترونية للبنوك واالتص

استبانة تمثل  250موظفًا . وقد قام الباحثان باختيار عينة بشكل عشوائي وقام بتوزيع 
 ،%75استبانة منها وبنسبة استرداد  186من مجتمع الدراسة تم استرداد  %37نسبة 

استبانة ) بمعنى  162وتم قبول استبانات منها لغايات التحليل اإلحصائي وبلغ عددها 
من مجتمع الدراسة ( وهي نسبة جيدة نوعا ما  %24أن نسبة ما تم تحليله إحصائيا 

 في العرف االحصائي .
 عرض البيانات وتحليلها:

من خالل االطالع على األدبيات التي تناولت موضوع تحديد تكلفة ومنفعة التدقيق 
ثان استبانة لقياس أبعاد محددات في بيئة نظم المعلومات المحاسبية فقد طور الباح

التدقيق في بيئة نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة، وتتكون من جزأين ، الجزء 
األول تناول المعلومات الشخصية مثل المؤهل العلمي والخبرة العملية ومجال العمل 
وذلك للتعرف على المالمح العامة ألفراد عينة الدراسة، ومن خالل مناقشة تلك 

صائص تبين أن أفراد عينة الدراسة مؤهلون علميا وعمليا مما يعني وجود صدق الخ
فقرة أعطيت كل  24وثبات في فهم فقرات االستبانة ، أما الجزء الثاني فيتكون من 



 2015الثالث، ،العددالثامن عشرإربد للبحوث والدراسات،المجلد   لحسبان د.البشتاوي                   اد. ... دور مدقق الحسابات

247 

 

فقرة خمسة أوزان حسب مقياس ليكرت وتم تقسيم هذه الفقرات إلى أربعة أجزاء هي 
لتعبير عنه بسؤال ضمن مشكلة الدراسة من متغيرات الدراسة بحيث إّن كل متغير تم ا

أجل تحقيق أغراض الدراسة، وجرى التأكد من الصدق المنطقي لهذه االستبانة عن 
طريق عرضها على بعض المحكمين، وتم تعديلها بناء على أراء المحكمين وبما يخدم 

اخ رأي وتطلعات الباحث ويتفق مع متغيرات الدراسة ، كما تم استخراج معامل كرونب
الفا لمعرفة درجة االتساق الداخلي إلجابات أفراد عينة الدراسة،  وقد بلغت قيمته 

مكانية االعتماد على نتائج ، وهذا يعني إ%60وهي أعلى من النسبة المعيارية  81%
وتوصيات الدراسة ، بمعنى أنه لو شاركت عينة أخرى في اإلجابة عن فقرات 

 .%81االستبانة فإن احتمال الحصول على نفس النتائج سيكون بنسبة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خصائص عينة الدراسة 
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 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب خصائص عينة الدراسة1جدول رقم )
 النسبة  التكرار البيان  سبح التصنيف 

 دبلوم المؤهل العلمي اوال
 بكالوريوس

 دراسات عليا

43 
86 
33 

26% 
53% 
21% 

 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة ثانيا
 سنوات 10أقل من  -5من 
 سنة 15أقل من  -10من 
 سنة 20أقل من  – 15من 
 سنة فأكثر 20

23 
17 
31 
41 
50 

14% 
10% 
19% 
25% 
32% 

 مجال عمل تقني العملمجال  ثالثا
 مجال عمل محاسبي
 مجال عمل تدقيق
 مجال عمل مالي

34 
51 
36 
41 

21% 
31% 
22% 
26% 

 موظف المستوى الوظيفي رابعا
 رئيس قسم

 مدير

89 
27 
46 

55% 
17% 
28% 

( أّن أفراد عينة الدراسة تمثل من حيث المؤهل العلمي 1يالحظ من الجدول رقم )
وهذا يعني أن أكثر من  %53رجة البكالوريوس وبنسبة غالبية نسبتهم ممن يحملون د

نصف أفراد عينة الدراسة لهم مؤهل علمي بكالوريوس، وهذا مؤشر إيجابي لنتائج  
وهذا يدل على  %21وتوصيات الدراسة، كما يالحظ أّن الدراسات العليا كانت بنسبة 

الدراسة . كما أن فقرات االستبانة كانت مفهومة بدرجة جيدة من قبل أفراد عينة 
يالحظ من الجدول من حيث متغير سنوات الخبرة أن أكبر نسبة موجودة لمن خبرتهم 

فهذا قد يفسر بأن البنوك تعطي حوافز جيدة مما يعني أن  ،سنة 20أكثر من 
الموظف يستمر في العمل مما يعني استقراره وبالتالي حصوله على رواتب وحوافز 

ة ميزة إيجابية في إجابات عينة الدراسة من حيث أعلى، وهذه الميزة تعطي الدراس
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المهارات الوظيفية واستثمار التجارب السابقة منهم في إيجاد مدة االختالف في تطبيق 
أدوات التكنولوجيا الحديثة في تدقيق الحسابات، األمر الذي ينعكس إيجابا في معرفة 

العلم بتفاوت النسب األخرى  التحول للنظام المحاسبي في البنوك التجارية األردنية  مع
كما يالحظ من حيث متغير مجال العمل  ،لشرائح فترة الخدمة مع تقارب ذلك التفاوت 

أن أعلى نسبة هي لمجال العمل المحاسبي ويليه العمل المالي، وهذا يدل على أن 
ستبانة موجهة بشكل رئيسي للمختصين في األمور المالية والمحاسبية، كما الفقرات ا
ومن الطبيعي أن يكون العمل المالي بهذه  ،جتمع الدراسة هو القطاع المصرفيأن م

النسبة .وفيما يتعلق بمستوى الوظيفة فإن نسبة الموظفين هي أعلى نسبة وتمثل ما 
أكثر االستبانات التي استبعدت كانت من  وهي نسبة  كبيرة  حيث إنّ  %55بته نس

ر والرئيس كبيرة مقارنة مع أعداد فئة الموظفين؛  لهذا السبب فان نسب المدي
الموظفين، وقد يكون هذا مؤشرًا ايجابيًا ألن المديرين يكون لهم مؤهالت علمية 

 وخبرات كبيرة مما ينعكس إيجابا على صدق نتائج وتوصيات الدراسة .
 
 
 
 
 
 
 

 مناقشة النتائج اإلحصائية 
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عائددد فددي تدددقيق نظددم ( أراء عينددة الدراسددة بفقددرات متتيددر التكلفددة وال2جدددول رقددم )
 المعلومات

 
 الترتيب الوسط الحسابي الفقرة رقم

إن امتالك أدوات تكنولوجيا المعلومات تساعد في تخفيض تكاليف  -1
 التدقيق لنظم المعلومات المحاسبية

3.47 3 

يقوم مدقق الحسابات بتقييم أجهزة الحاسوب القديمة إليجاد مدة إمكانية  2
 ومات المحوسبة استخدامها في نظم المعل

2.43 5 

يقوم مدقق الحسابات على تقييم تكاليف مخاطر استخدام أدوات  3
 تكنولوجيا المعلومات في نظم المعلومات المحاسبية  

4.72 1 

قيمة البيانات أو المعلومات نفسها يقوم مدقق الحسابات على تحديد  4
 لشركةباالعتماد على التحديد المسبق لمستوى حساسية المعلومات ل

3.08 4 

تكاليف ومنافع الزيادة المتتالية لمستوى يقوم مدقق الحسابات على تقييم  5
 األمن لتكنولوجيا المعلومات

2.2 6 

تحديد المزود بمراقبة التكاليف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات يتم  6
 المناسب لألنظمة اإللكترونية في الشركة وتكاليف صيانتها أو تطويرها

4.05 2 

 3.32 متوسط الفرضية

 
تحتل المرتبة األولى في قبول أفراد عينة  3( أن الفقرة رقم 2يالحظ من الجدول رقم )

، وهذا بسبب كثرة تكرار الموافق والموافق بشدة، وهذه الفقرة 4.72الدراسة وبمتوسط 
تنص على أن مدقق الحسابات يقوم على تقييم كفاءة عمل أجهزة الحاسوب القديمة 

راء أجهزة حاسوب جديدة وهذا يعني ضمنيا وجود مقارنة في زيادة كفاءة التكلفة قبل ش
مما يساعد في زيادة الجدوى االقتصادية في استخدام أجهزة الحاسوب وبالتالي 

تحتل المرتبة الثانية في درجة القبول  6تخفيض التكاليف . كما يالحظ أن الفقرة رقم 
مراقبة التكاليف المتعلقة الفقرة تنص على حسب رأي أفراد عينة الدراسة، وهذه 
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تحديد المزود المناسب لألنظمة اإللكترونية في الشركة وتكاليف ببتكنولوجيا المعلومات 
. وهذا يساعد على تخفيض تكاليف مخاطر استخدام أدوات صيانتها أو تطويرها

ى مراقبة تكنولوجيا المعلومات في نظم المعلومات المحاسبية، وهذا مؤشر إيجابي عل
مكانية التعامل مع تلك المخاطر في حالة حدوثها والتخفيف من تكاليف  المخاطر وا 

وهذه الفقرة  ،حدوثها .كما يالحظ أن الفقرة الخامسة تحتل آخر مرتبة في درجة القبول
تكاليف ومنافع الزيادة المتتالية لمستوى متمثلة في قيام مدقق الحسابات على تقييم 

حيث إّن معلومات البنوك حساسة وتحتاج الى نظام رقابة  المعلومات األمن لتكنولوجيا
، 3.32داخلي قوي وهذا ينعكس على التكاليف. كما يالحظ أن متوسط الفرضية هو 

) متوسط أوزان خيارات كل فقرة ( وهذا يدل على أن 3وهو أعلى من الوسط الفرضي 
ة لفقرات هذا المتغير، وهذا مؤشر أفراد عينة الدراسة تميل إلى قبول أفراد عينة الدراس

على ان مدققي الحسابات يقومون على تقييم كفاءة التكلفة عند استخدام المدققين 
 ألدوات تكنولوجيا المعلومات في نظم المعلومات المحاسبية .

 
 
 
 
 
 

 (: آراء عينة الدراسة في متتير  مدقق الحسابات الخارجي5جدول رقم )
الوسط  الفقرة رقم

 الحسابي

 الترتيب

 4 3.08فيما يتعلق بالمعلومات على  مدقق الحساباتيقوم   -1
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الحاسوب، ويكون عن طريق تحديد نقاط الضعف في نظام 
 الرقابة الداخلية، وتدقيق الرواتب العالية وغير المعقولة

سياسات الشركة  ةراجعبممدقق الحسابات الخارجي يقوم  2
دوره مفاهيم الرقابة وأمن للتأكد من شموليتها، وبالتالي يدعم ب

 المعلومات

4.19 1 

يظهر مدقق حسابات تكنولوجيا المعلومات للموظفين أن له  3
 معرفة محددة في مجال معين

2.46 5 

يعبر مدقق حسابات تكنولوجيا المعلومات عن والئه للشركة  4
 ويتبنى أخالقيات المهنة.

3.38 3 

ع والتحفيز والتكيف مدقق الحسابات  لديه القدرة على اإلقنا 5
 تكنولوجيا المعلومات في بيئةحسب األوضاع المستجدة 

3.73 2 

 3.67 متوسط الفرضية 

 
( أّن أفراد عينة الدراسة تميل إلى قبول الفقرة الثانية التي 5يالحظ من الجدول رقم )

مدقق وتنص الفقرة على قيام  4.19تحتل المرتبة األولى حسب الموافقة وبمتوسط 
سياسات الشركة للتأكد من شموليتها، وبالتالي يدعم بدوره  ةراجعبمبات الخارجي الحسا

وهذا يعني إمكانية وضع مراقبة ذاتية في ظل  مفاهيم الرقابة وأمن المعلومات،
األنظمة المحاسبية المحوسبة ،كما يالحظ أّن الفقرة الخامسة لديها درجة موافقة في 

مدقق الحسابات  لديه نص هذه الفقرة على أن ، وت3.73المرتبة الثانية وبمتوسط 
 تكنولوجيا، في بيئةالقدرة على اإلقناع والتحفيز والتكيف حسب األوضاع المستجدة 

وهذا يعني أن مدقق الحسابات لديه القدرة على توجيه المحاسبين في بيئة العمل 
وجيا اإللكتروني للنظام المحاسبي، ولديه قدرة على التكيف مع متطلبات تكنول

المعلومات ، كما يالحظ أن الفقرة الثالثة لها أدنى درجة قبول حسب رأي أفراد عينة 
 يظهر مدقق حسابات تكنولوجيا المعلوماتالدراسة، وهذه الفقرة تنص على أن 
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وهذا يعني أن مدقق الحسابات ليس  للموظفين أن له معرفة محددة في مجال معين،
يجاد لديه القدرة الكافية على محاورة ا لمحاسبين العاملين في بيئة العمل اإللكتروني وا 

مكانية إيجاد الحلول من خالل لجنة التدقيق مثال أو  نقاط الضعف والوقوف عندها وا 
أي لجنة أخرى بحيث يكون هناك تغذية عكسية من قبل المحاسبين ومدققي الحسابات 

، وهذا 3لفرضي ، وهو أكبر من الوسط ا3.67. كما يالحظ أن متوسط الفرضية هو 
 يدل على أن أفراد عينة الدراسة تميل إلى قبول فقرات هذا المتغير .

 
 اختبار الفرضيات : 

الفرضية األولى : " ال يوجد دور لمدقق الحسابات الخارجي في التعامل مع نظم 
 المعلومات المحاسبية المحوسبة "

رجي في ظل نظم (: اإلحصاء الوصفي لمتتير مدقق الحسابات الخا12جدول رقم )
 المعلومات المحاسبية المحوسبة

 الوسط الحسابي  االنحراف المعياري الفرضية 

 3.88 0.38 التكلفة والعائد

نالحظ من خالل التحليل الوصفي لمتغير مدقق الحسابات الخارجي في بيئة نظم 
ألن  المعلومات المحاسبية المحوسبة أن اتجاهات عينة الدراسة إيجابية نحو الفقرات؛

( وبناًء على القرار اإلحصائي 3متوسطاتها الحسابية أكبر من متوسط أداة القياس )
وجود دور لمدقق الحسابات الخارجي العدمية ونقبل الفرضية البديلة ب نرفض الفرضية

 في تدقيق نظم المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية .
 نتائج تحليل اختبار االنحدار البسيط :

(: اختبار االنحدار البسيط لمتتير مدقق الحسابات الخارجي في تدقيق 13جدول )
 نظم المعلومات المحاسبية 
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 النتيجة Sig R^2 Rالداللة  المحسوبة T الفرضية 

التكلفة 
 والعائد

رفض الفرضية  0.63 0.396 0.00 15.81
 العدمية 

 
محسوبة ال T أن قيمة  لقد تم استخدام االنحدار البسيط الختبار الفرضية أعاله فتبّين

وبناًء  %5وذلك؛ ألن قيمة الداللة أقل من أو تساوي  ذات داللة إحصائية 6.73= 
على القرار اإلحصائي نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة لوجود تاثير 
عند متغير مدقق الحسابات الخارجي في تدقيق نظم المعلومات المحاسبية في البنوك 

 التجارية.
 

الفرضية الثانية: " ال يمكن تحديد التكلفة والمنفعة من تدقيق نظم المعلومات 
 المحاسبية اإللكترونية من قبل مدقق  الحسابات ".

 (: اإلحصاء الوصفي لمتتير التكلفة والمنفعة6جدول رقم )
 الوسط الحسابي  االنحراف المعياري الفرضية 

 3.32 0.46 التكلفة والعائد

التحليل الوصفي لمتغير التكلفة والعائد أن اتجاهات عينة الدراسة  نالحظ من خالل
( 3إيجابية نحو الفقرات؛ ألن متوسطاتها الحسابية أكبر من متوسط أداة القياس )

وبناًء على القرار اإلحصائي نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة بوجود 
 تأثير لمتغير التكلفة .
 النحدار البسيط :نتائج تحليل اختبار ا
 (: اختبار االنحدار البسيط لمتتير التكلفة والعائد7جدول )

 النتيجة Sig R^2 Rالداللة  المحسوبة T الفرضية 

رفض الفرضية  0.47 0.22  0.00 12.48التكلفة 
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 العدمية  والعائد

بة المحسو  T لقد تم استخدام االنحدار البسيط الختبار الفرضية أعاله وتبين أن قيمة 
الجدولية؛  وذلك الن قيمة   Tذات داللة إحصائية، وهي أكبر من قيمة  12.48= 

وبناًء على القرار اإلحصائي نرفض الفرضية العدمية  %5الداللة أقل من أو تساوي 
ونقبل الفرضية البديلة لوجود تاثير عند متغير التكلفة والعائد عند استخدام أدوات 

 نظم المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية . تكنولوجيا المعلومات في تدقيق
 

 نتائج الدراسة :
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

أن مدقق الحسابات يقوم على قياس تكاليف استخدام أدوات تكنولوجيا  -1
المعلومات في مراجعة الحسابات، كما يقوم على قياس استخدام تلك 

دوات تكنولوجيا المعلومات في تدقيق األدوات وتحديد العوائد من استخدام أ
 نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة .

يقوم مدقق الحسابات على مراقبة تكاليف المزود ألنظمة تكنولوجيا  -2
المعلومات وتحديد مصادر الصيانة وتكاليفها عند استخدام أدوات تكنولوجيا 

يانة المعلومات من أجل تحديد كفاءة التكلفة من حيث تحديد عملية ص
 وتطوير النظام المحاسبي  من داخل البنك أو من خارج البنك. 

وجود رقابة من قبل المدقيين على شبكات نقل البيانات المحاسبية بين  -3
األشخاص المصرح لهم بذلك وذلك بهدف التقليل من مخاطر التدقيق قدر 
اإلمكان، وهذا يعني أن هناك رقابة على أمن المعلومات المحاسبية من 
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خول غير المصرح به أو عدم السماح بالتغيير غير القانوني لبيانات الد
 ومعلومات النظام المحاسبي في البنوك .

وجود اليات للتعيين في البنوك التجارية وفق أسس معينة من خالل تعيين  -4
أصحاب الكفاءة والخبرة في مجال تدقيق نظم المعلومات المحاسبية 

خاطر التدقيق وزيادة الرقابة من قبل المحوسبة، وهذا يؤدي إلى تقليل م
 العاملين في بيئة العمل اإلكتروني.

يقوم مدقق الحسابات على مراقبة التغيرات على النظام المحاسبي من وقت    -5
الخر بما في ذلك بنود    القوائم المالية ومراقبة التغيرات على المصروفات 

يجاد معدالت الزيادة أو النقصان لتلك البنود   .وا 
سياسات الشركة للتأكد من  ةراجعبممدقق الحسابات الخارجي يقوم  -5

 .شموليتها، وبالتالي يدعم بدوره مفاهيم الرقابة وأمن المعلومات
 
 
 
 
 
 

 التوصيات : 
 توصل البحث إلى النتائج التالية :

ضرورة ان يقوم  مدقق الحسابات بتقييم أجهزة الحاسوب القديمة إليجاد مدى  -1
 مها في نظم المعلومات المحوسبة.إمكانية استخدا
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قيمة البيانات أو المعلومات نفسها أن يقوم مدقق الحسابات على تحديد  -2
 .باالعتماد على التحديد المسبق لمستوى حساسية المعلومات للشركة

تكاليف ومنافع الزيادة المتتالية ضرورة قيام مدقق الحسابات على تقييم  -3
 .تلمستوى األمن لتكنولوجيا المعلوما

عمل تقرير أولي ألهمية استخدام تكنولوجيا اهتمام مدقق الحسابات ب -4
المعلومات في تحديد وبيان أرصدة الحسابات المادية أو مجموعة العمليات 

 والمحافظة عليها.

خذ بعين االعتبار مخاطر التدقيق األبمدقق تكنولوجيا المعلومات قيام  -5
 .مستطاعبمختلف أنواعها ومحاولة التخفيف منها قدر ال

مدقق تكنولوجيا المعلومات بتأكيد سياسات أمن المعلومات ومدى الثقة قيام  -6
بالمعلومات وتحديد التكاليف والمنافع المتعلقة بالعمل والناتجة على األغلب 

 عن تكنولوجيا المعلومات .

مدقق تكنولوجيا المعلومات بوسائل الربط لوثائق أوراق قيام تضمين تقرير  -7
الرسومات وتجميع المعلومات حول التغيرات الطارئة على عمل المدققين و 

أعمال الشركة والناتجة عن تكنولوجيا المعلومات لما لها من أثر مباشر على 
 .استمرارية البنك والمحافظة على أصوله
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أثر ضغوط العمل في األداء الوظيفي لدى العاملين في الجامعات الخاصة األردنية 
 في إقليم شمال األردن

 9/4/2013 تاريخ القبول:     20/7/2012 تاريخ االستالم:
 

 )*( توفيق المارديني  د.
 

 ملخص
 

ملين عملل عللى ااداا اللوييلي للعلالهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر ضغوط ا
فلللي العامعلللات الألادلللة ااردنيلللة فلللي إ.لللليم جلللمال ااردن. ت لللون معتمللل  الدراسلللة ملللن 

(. وعينلة الدراسلة مللن 1113عميل  العلاملين اا للاديميين و ايداريلين و البلالم عللددهم )
( تللم األتيللارهم بطريقللة عجلللوا،ية بسلليطةأ و لتهقيللق أهلللداف هللذه الدراسللةأ طلللور 268)

فقرة موزعة على ثالثة معلاالت )الضلغوط التنييميلة ( 30الباهث استبانة ت ونت من )
و الجألدللللللية و الماديللللللة(. وتللللللم اسللللللتألدام إألتبللللللار  ت  والمقارنللللللات البعديللللللة بطريقللللللة 

Scheffe  وبينت النتا،ج أنه ال توعد عال.ة ذات داللة إهدا،ية للضغوط التنييمية و
ة فلي إ.لليم جلمال المادية على ااداا اللوييلي للعلاملين فلي العامعلات الألادلة ااردنيل

                                                 

  / عامعة إربد ااهلية..سم إدارة ااعمال/ لية العلوم ايدارية والمالية *()
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ااردن.   ملللا تبلللين علللدم وعلللود فلللروق ذات دالللللة إهدلللا،ية : للعلللن  أ نلللو  النجلللاطأ 
الهالللللة االعتماعيللللة أ بينمللللا أيعللللرت الدراسللللة عال.للللة ذات داللللللة إهدللللا،ية للضللللغوط 
الجألدلللية عللللى ااداا اللللوييلي للعلللاملين فلللي العامعلللات الألادلللة ااردنيلللة فلللي إ.لللليم 

ذات دالللة إهدلا،ية لمتغيلرات سلنوات الألبلرة لل،تلي  )أ.لل جمال ااردن.ووعلود عال.لة 
 و الضغوط   ل.       سنة( في الضغوط المادية 30سنوات( و )أ.ل من  5من 
 

 ال لمات الدالة: ضغوط العملأ ااداا الوييلي
 

Abstract: 

 

Impact of job stress on job performance of employees in the private 

Jordanian universities in the north region of Jordan 

 

The study aims to explore the impact of job stress on job performance of 

employees in the private Jordanian universities in the north region of 

Jordan. A sample of 268 is selected from 1113 employees   (population) to 

collect primary data. The results show that, no statistical differences at the 

level (α =0.05) for the organizational and physical stress on job performance 

of employees in the private Jordanian universities in the north region of 

Jordan, and no statistical differences at the level (α =0.05) of sex, type of 

activity, and social status. It has been found that there is statistical 

differences at the level (α=0.05) for the interval (less than 30 years) in both 

of physical stress and stress as a whole, and there is statistical differences at 

the level (α=0.05) for the personnel stress on job performance of employees 

in the private Jordanian universities.in the north region of Jordan. 

  

Keywords: job stress, job performance. 
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 أوالَ : اإلطار العام للدراسة
 المقدمة:

 
يهيلللى موضللللو  ضللللغوط العمللللل باهتمللللام متزايللللد مللللن ال تللللا  والبللللاهثين مللللن مألتلللللف 

النلسللية وايعتماعيللة وايداريللة والعندسللية والطبيللة و يرهللا مللن  المعللاالت والتألددللات
العلوم أ و.د انع   ذلك على تباين آرا،عم ووععات نيرهم في تلسير ما يعنيله ملعلوم 
ضغوط العمل ل ل واهد منعم فضالَ  علن أن ضلغوط العملل أدلبهت سلمة أو يلاهرة 

والقللوا العاملللة أدللبهت  هللذا العدللر وذلللك ان الت نولوعيللا أدللبهت أ ثللر تعقيللداَ  أ
تتولى أعماالَ  تتطل  براعة فا،قة والطبيعة التنافسية المتزايدة بين المنيمات في معال 
العمللل والمجللا ل الدللهية المترتبللة علللى الضللغط العدللبي الللذا أدللب  أ ثللر العوامللل 
تلليثيراَ  فللي القللرن الهللادا والعجللرين. وال جللك أن الجللعور بالضللغوط هللو الللثمن البللاهي 

ندفعلله مقابللل التمتلل  بالت نولوعيللا الهديثللة سللواا فللي معللال العمللل أو فللي الهيللاة  الللذا
فقلد  ؛بدلة عامة. ولعل ذللك يعلود إللى طبيعلة الللرد الوا.ل  تهلت وطلية ضلغوط العملل

ينير إليعا من زاوية العوامل التي أدت إلى وعودها أو من زاويلة النتلا،ج الناجل،ة عنعلا 
وجألدياتعم وفي مدا .لابليتعم للضلغوط أ وللذا فل ن فاافراد يتلاوتون في ألدا،دعم 

الضغوط تلددا إللى األلتالف فلي االسلتعابة ملن .بلل اافلراد إيعابلاَ  أم سللباَ  وعميععلا 
تدثر سلباَ  على التنييم نيراَ  لتباين اللروق اللردية فيما بينعم والتي تلدثر عللى إدراك 

 (.2009) هريمأ  تا،ععا اللرد لمدادر الضغوط وبالتالي على مستوا الضغوط ون
يتبين لنا مما سبق أن موضو  ضغوط العمل ملن الموضلوعات التلي تسلتهق االهتملام 
بعا بالنير إلى النتا،ج واآلثلار الضلارة التلي تلهلق بالمنيملة والللرد والمعتمل  عللى هلد 
سلللواا نتيعلللة ضلللغوط العملللل وعالععلللا . فالمنيملللات التلللي يعملللل فيعلللا أفلللراد يتمتعلللون 
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العقللل السللليم فللي العسللم السللليم ( ال تتهمللل نتيعللة لللذلك أا مدللاريف  بدللهة عيللدة )
عالعية  بيرة وال تألسر نتيعة تغي  العاملين فيعا بسب  المرض وألالفه وبالتالي ف ن 

 انع للا بالعلاملين للديعا ودللهتعم وذللك ان اينتاعيلة  لالهتمللامالمنيملة لعلا مدللهة 
ر مللن الدراسللات واابهللاث أجللارت إلللى أن لدللهة العللاملين العسللمانية والنلسللية. فللال ثي

هنلللاك عال.لللة .ويلللة بلللين ضلللغوط العملللل وأملللراض القلللل  وأداا الللللرد وملللا يترتللل  عللللى 
 المنيمة من ت اليف والتزامات مالية  بيرة وتدني مستوا ااداا واينتاعية.

المنيمللات واافللراد تتلللاوت فللي درعللة تعرضللعا للضللغوط علللى  ن  ومللن العللدير بالللذ ر إ
اا هيللللث أن  للللل وييلللللة أو معنللللة لعللللا متطلباتعللللا وهللللذه المتطلبللللات تلللللرض هللللدأ سللللو 

مسللتويات مللن الضللغوط تألتلللف مللدا االسللتعابة إليعللا مللن فللرد إلللى آألللر تبعللاَ  لللللروق 
اللرديللللة فيمللللا بيللللنعم أ و مللللا تألتلللللف العوامللللل المسللللببة للضللللغوط فللللي بي،للللة العمللللل فللللي 

ا وملن معنلة إللى أأللرا أ ال المنيمة الواهدة ف نعا تألتلف هلدتعا ملن وييللة إللى أأللر 
بل من جألص إلى آألرأ والعامعات ااردنية الألادلة فلي إ.لليم الجلمال ليسلت بمعلزل 
عن هذه الضغوط أ فالضغط الزا،د عن .درة اللرد على التهمل يددا إلى نتلا،ج سللبية 
عديلدة لللللرد والعامعللة وتتللا.م هللذه اآلثللار وااضلرار ملل  اسللتمرار تزايلد الضللغوط  ومللن 

اات هذه الدراسة لتبهث العال.ة بلين ضلغوط العملل وأثرهلا عللى ااداا اللوييلي هنا ع
) هريمأمدللللدر ااردنيللللة الألادللللة فللللي إ.للللليم الجللللمال         للعللللاملين فللللي العامعللللات

 سابق(.
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 مشكلة الدراسة: 
 

إن العمللل فللي المنيمللات ايداريللة يمثللل مدللدرا ت للضللغوط والتللوترات التللي يتعللرض لعللا 
مألتللف المعلاالت ايداريلة والتنييميلة والماديلة التلي تلدثر عللى مسلتوا  العاملون عللى

أدا،عللم سلللبا ت ممللا يتطللل  مللن هللذه المنيمللات إدراك أهميللة التعامللل ملل  هللذه الضللغوط 
آلثارهلللا السللللبية عللللى أدا،علللاأ وبملللا أن ضلللغوط العملللل أملللر طبيعلللي فلللي بي،لللات العملللل 

ملل وملدثرات أ فل ن بي،لة العامعلات المألتللة و البا ت ملا ت لون مهدللة تلاعلل علدة عوا
ااردنية الألادة تلرز نوعا ت ألادلا ت بعلا ملن الضلغوط ال تتجلابه مسلبباتعا ومدلادرها 
مللل  بي،لللات أعملللال أأللللرا دون إن لللار بعلللض السلللمات المجلللتر ة. وبلللذلك ت ملللن مجللل لة 
الدراسة  في التعرف على أنوا  الضلغوطات التلي يتعلرض لعلا العلاملون وتيثيرهلا عللى 

مأ وتهديد تيثير المتغيرات الديمو رافيلة للعلاملين عللى ضلغوطات العملل المألتلللة أدا،ع
 وأثر ذلك على تهقيق ااهداف المنجودة للعامعات في إ.ليم الجمال.

 أهمية الدراسة:
 

تنب  أهمية هذه الدراسة ملن أهميلة ضلغوط العملل وملا هييلت بله ملن اهتملام البلاهثين 
تترك أثرها على المعتم أ المنيمة والللرد مملا يلددا إللى  نيراَ  للنتا،ج السلبية التي .د

تدني مسلتوا ااداا للدا الللرد وبالتلالي انألللاض اينتاعيلة للمنيملة بجل ل علام واللذا 
يعلد مطلبللاَ  عوهريللاَ  اا منيمللة ممللا يللنع   بالتي يللد علللى مسللتوا ربهيتعللا أ إضللافة 

هللداث  لمللا تسللببه مللن سلليادة منللاي تنييمللي  يللر دللهي )عللدم الثقللةأ القلللق والألللوف واث
درا ا َ  ن فلي العامعلات اهمية الدور الذا يلعبه العاملو  مزيد من اللا.د اال.تدادا(أ واث

ااردنيللة الألادللة فللي إ.للليم الجللمال عللاات هللذه الدراسللة للتعللرف علللى الضللغوط  فللي 
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ن فللي العامعللات ااردنيللة ألدللية والماديللة التللي تواعلله العللامليالمعللاالت التنييميللة والج
نتلاعيتعم و.لدرتعم عللى الألا دة في إ.ليم الجمال في مهافية إربد وأثرها على أدا،عم واث

 اتألاذ القرارات الدهيهة. 
 

 أهداف الدراسة :
 

هللللدفت الدراسللللة إلللللى التعللللرف علللللى مللللدا  تلللليثير ضللللغوط العمللللل بمعاالتلللله المألتللللللة 
علللق والمتمثلللة فللي  للل مللن المعللال التنييملليأ المعللال الجألدلليأ والمعللال المللادا المت
دنيلة بالبي،ة المهيطة بم ان العمل في ااداا الوييلي لدا العلاملين فلي العامعلات اار 

. والتعللللرف علللللى أثللللر المتغيللللرات الديمو رافيللللة ) العللللن أ الألادللللة  فللللي إ.للللليم الجللللمال
العمرأ الهالة االعتماعيةأ المدهل العلميأ نو  النجاط وعدد سنوات الألبرة(  على  ل 

 الته التنييمية و الجألدية و المادية.من ضغوط العمل في معا
 

 محددات الدراسة:
 

ا.تدللرت هلللذه الدراسلللة عللللى أداا العلللاملين فلللي العامعلللات ااردنيلللة الألادلللة فلللي إ.لللليم 
الجمال  )عامعة إربد ااهليلة أ عامعلة علرأل ااهليلة أ عامعلة علدارا وعامعلة ععللون 

 .2011/2012الوطنية( وذلك ألالل العام الدراسي 
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 الدراسة: فرضيات
 

توعد عال.ة ذات داللة إهدا،ية بلين الضلغوط التنييميلة وااداا  اللفرضية األولى : ا
 الوييلي للعاملين في العامعات ااردنية الألادة في إ.ليم الجمال    .

ال توعلللد عال.لللة ذات دالللللة إهدلللا،ية بلللين الضلللغوط الجألدلللية   الفرضيييية الثانيييية  :
 عامعات ااردنية الألادة في إ.ليم الجمال.وااداا الوييلي للعاملين في ال

ال توعلد عال.لة ذات دالللة إهدلا،ية بلين الضلغوط الماديلة وااداا   الفرضية الثالثية :
 الوييلي للعاملين في العامعات ااردنية الألادة في إ.ليم الجمال.

  (ة ال توعد عال.ة ذات داللة إهدا،ية بين المتغيرات الديمو رافي  الفرضية الرابعة :

العللن  العمللرأ الهالللة االعتماعيللةأ المدهللل العلملليأ نللو  النجللاط وعللدد سللنوات الألبللرة(  
 على ضغوط العمل للعاملين في العامعات ااردنية الألادة في إ.ليم الجمال.

 
 التعريفات اإلجرائية:

 

هالة من عدم التوازن بين متطلبات البي،ة الداأللية للتنييم و .لدرة الللرد ضغوط العمل :
 على االستعابة لعذه المتطلبات. 

.يللام اللللرد بالمعلام و الواعبللات المطلوبلة التللي يت للون منعلا عمللله وفقللات األداء اليوظيفي: 
للقلللوانين و التعليملللات و ايعلللرااات و المعلللايير المهلللددة مسلللبقات لللل داا لغلللرض تهقيلللق 

 ااهداف المنجودة التي تسعى المنيمة لتهقيقعا.
                                        يون أعضاا هي،ة التدري  وايدارية.هم اا اديمالعاملون: 
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 نموذج الدراسة
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 ثانياَ : اإلطار النظري والدراسات السابقة
 اإلطار النظري:

 المقدمة 
اَ  للضلللغوط (. أن العملللل فلللي المنيملللات ايداريلللة يمثلللل مدلللدر 2000أجلللار القريلللوتي )

والتلللوترات التلللي يتعلللر ض لعلللا العلللاملون عللللى مألتللللف المعلللاالت ايداريلللة  علللدم تقلللديم 
بعلللم بطلللرق إنسلللانية ورعلللايتعم  ثلللروة بجلللرية واالهتملللام  االهتملللامالمسلللاعدة لعلللم أ علللدم 

برفللاهيتعم ودللهتعم النلسللية واالعتماعيللة و يرهللا مللن اامللور ممللا يللدثر علللى مسللتوا 
  من هذه التنييمات ايدراك بين .لدرة اافلراد عللى التعاملل مل  أدا،عم سلباَ  مما يتطل

هذه الضغوط التي يسببعا العمل ليست بال هلدودأ  ملا أن علدم اللته م بعلا يلددا إللى 

ضغوط 

 تنظيمية

ضغوط 

 شخصية

غوط ض

 مادية

األداء 

 الوظيفي
ضغوط 

 مادية

 الوظيفي     األداء     

 

 األداء الوظيفي
 ضغوط العمل

 

الضغوط 

 التنظيمية

الضغوط 

 الشخصية

الضغوط 

 المادية

 
 ضغوط العمل

 

الضغوط 

 التنظيمية

الضغوط 

 الشخصية

الضغوط 

 المادية

 

 المتغيرات الديموغرافية

 

الجنس، العمر، الحالة 

جتماعية، المؤهل اال

العلمي،نوع النشاط الوظيفي 

               وعدد سنوات 

 الخبرة.
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أألطللاا فادهللة و.للد يللددا فللي بعللض بي،للات العمللل إلللى زيللادة معللدالت و.للو  ااهللداث 
 (.2008)بار ينسونأ 

ل ومدللادرها وآثارهللا ونتا،ععللا علللى النهللو يسللتعرض هللذا ايطللار ملعللوم ضللغوط العملل
 اآلتي :

 
 مفهوم ضغوط العمل:

 
تباينت اآلراا ووععات النير بين ال تا  والباهثين بجين ما تعنيه ضلغوط العملل ل لل 
منعم ويعلود ذللك إللى األلتالف تألددلاتعم والمعلاالت العديلدة التلي ينتملون إليعلا  ملا 

اين فلي تلسلير ملعلوم ضلغوط العملل وطريقلة ذ رنا سابقاَ  . و.د انع   ذللك عللى التبل
(. إلى تبلاين فلي 2000دراستعم لعا أ مما أوعد عددات من الملاهيم. فقد أجار العميان )

تهديللللللد ملعلللللللوم ضلللللللغوط العملللللللل نتيعلللللللة ارتباطللللللله بمرادفلللللللات عديلللللللدةأ منعلللللللا القللللللللق أ 
وط ايععادأايهبللاط أالدلللرا  والالمبلللاالة أ و للذلك تنلللو  ااسلللبا  المدديللة إللللى الضلللغ

(. بينعلللا تعربلللة ذاتيلللة تهلللدث Szilagy,  1991وتلللداأللعا. وعر فعلللا  سلللزا العلللي )
 نلسياَ  أو عضوياَ  لدا اللرد نتيعة لمعموعة من العوامل البي،ية الألارعية أو  َ األتالال

يلانسيلتأل         )  المنيمة التي يعمل بعا اللرد ذاته. و.د عر ف ال اتبان ماتيسون واث
Matteson, Ivncevich, 1987 ضلللغط العملللل ببسلللاطة عللللى أنللله   اسلللتعابة .)

مت يللللة  أ تعلللدلعا وتتوسلللطعا ألدلللا،ص الجلللألص و / أو عملياتللله النلسلللية التلللي هلللي        
) االستعابة( نتيعة عمل أو يرف أو هدث ألارعي أ يض  متطلبات ألادة بدنية أو 

 نلسية على الجألص.



 2015أالثالث أالعددالثامن عجرإربد للبهوث والدراساتأالمعلد    ي                              المارديند. ...ثر ضغوط العمل أ

50 

 

يواعلله فيعللا اللللرد فردللات أو  (. أن الضللغوط هالللة دينامي يللة2006 مللا أجللار عطيللة ) 
متطلبات مرتبطة بما ير   فيه ول ن النتا،ج المرتبطة بعا تدرك على أنعا  ير مد لدة 

(. تعريلللاَ  لضللغوط العمللل بينعللا عبللارة عللن  للل 2005ومبعمللة.  مللا .للد م الألضلليرا )
تللليثير ملللادا أو معنلللوا ييأللللذ أجللل االت ملللدثرة عللللى متأللللذ القلللرار ويللللوق توازنللله النلسلللي 

اطلي ويددا إلى إهداث توتر عدبي أو .لق نلسي يععله  يلر .لادر عللى اتأللاذ والع
القللرار والقيللام بالسلللوك الرجلليد تعللاه الموا.للف ايداريللة والتنليذيللة. فللي هللين أجللار هللان  

( . را،للد الملعللوم الهللديث للضللغوط أن اسللتعابة اللللرد للضللغط Hans Selyeسلللي ) 
اعلله اللللرد ضللغطاَ  بلعللل مثيللر ألللارعيأ تمللر بللثالث مراهللل وهللي: اينللذار أ هيللث يو 

سلللتمر الضلللغط جلللير هلللذه المرهللللة إللللى أنللله إذا ملللا اوالمرهللللة الثانيلللة المقاوملللة هيلللث ت
يسللللتدعي العسللللم العضللللو أو النيللللام المناسلللل  لمواععللللة الضللللغط أ والمرهلللللة ااأليللللرة 

الضغوط وعلدم تم لن الللرد ملن الت يلف والتغلل   استمراروهذا يعني أنه م   االستنزاف
يعلللا يسللللتنزف الللللرد طا.اتلللله و.دراتللله فللللي الت يلللف والتغللللل  عللللى الضللللغوطأ )هللللريمأ عل

(. ومللن البللاهثين وال تللا  مللن عللر ف ضللغوط العمللل علللى أسللا  اسللتعابة اللللرد 2009
للمثيللر بينملللا يللرا آأللللرون أن ضللغوط العملللل هللي تعبيلللر عللن هاللللة عللدم التلللوازن بلللين 

 (.2005) ندر اهلل أ     لمتطلباتمتطلبات البي،ة و.درة اللرد على االستعابة لعذه ا
يتضللل  مملللا تقلللدم أنللله ال يوعلللد تعريلللف واهلللد متللللق عليللله لملعلللوم ضلللغوط العملللل وأن   

الضلغوط التلي يواعععلا اينسللان فلي هياتله هلي مهدلللة تلاعلل لمعموعلة ملن العوامللل 
والمدثرات منعا ما يتعلق بعمله  ويروف العمل في المدسسة التي يعمل فيعا ومنعا ما 

ق  بهياة اللرد االجألدية وتعقيدات الهياة العدرية. أا أنعا تمثلل هالله ملن علدم يتعل
التلللللوازن بلللللين متطلبلللللات البي،لللللة الداألليلللللة للتنيللللليم و.لللللدرة الللللللرد عللللللى االسلللللتعابة لعلللللذه 

 المتطلبات. 
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 مصادر ومسببات ضغوط العمل:
 

 لقد تباينت وععات النير هلول مدلادر ومسلببات الضلغوط أ فعنلاك ضلغوط تنييميلة
وتنتج علن  أترتبط بالمتطلبات الوييلية ذاتعاأ تعارض العمل م  ر بة اللرد أو معارته

(. أو عللدم معرفللة اللللرد مللا هللو متو.لل  منلله أو Meddelmist ,1988دللرا  الللدور ) 
(. أو  ثللرة ااعبلللاا والواعبلللات 2002ااهللداف التلللي يعلل  عليللله تهقيقعللا ) العميلللان أ 

بعلللا فلللي فتلللرة زمنيلللة مهلللددة ) الجلللقيرات وآأللللرون أ  والمعلللام المطللللو  ملللن الللللرد القيلللام
(. أو عللدم تناسلل  إم انللات اللللرد العلميللة والمعنيللة للقيللام بعللذه الواعبللات .  مللا 2003

 (.Chanden,1996تتمثل بقيام اللرد في معام متعددة تلوق .دراته )
يتبلللين لنلللا أن هناللللك عواملللل وملللدثرات عديلللدة ومتنوعلللة  دلللرا  اللللدور أو  موضللله أو 

يادة ع ا العمل أو تعارض ااهداف وألالفه تسلعم فلي زيلادة جلعور الللرد بالضلغوط ز 
. فمنعللا مللا هللو ناجلليا عللن العمللل الللذا يمارسلله أو عللن عماعللة العمللل فللي المنيمللة 
التللي ينتمللي إليعللاأ ومنعللا مللا يللرتبط بالمنيمللة وسياسللاتعا وهي لعللا التنييمللي ويللروف 

ألاذ القراراتأ ومنعا ملا يتعللق بثقافلة المنيملة العمل فيعا وعمليات االتدال والقيادة وات
والمنلاي العللام السللا،د فيعللا وهللذا بايضللافة إلللى الضللغوط الألارعيللة التللي تجلل ل مدللادر 

 (. 2009ضغوط ل فراد في المنيمة ) مددر سابق أ 
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 مصادر ضغوط العمل:
 

م إعلراا نيراَ  لتباين وععات النير بين ال تا  والباهثين هول مدادر الضغوط فقد تل
مس  م تبي لعذه الضغوط في ااد  النيلرا والدراسلات السلابقة وتلم اعتملاد تدلنيلعا 

 تتمثل في : ثالثة مجاالتفي 
تتعللق ببي،لة العملل الماديلة وتجلمل العواملل الماديلة التلي تهليط  ضغوط مادية: -1

بالبي،للة التللي يعمللل فيعللا العللاملون مثللل تدللميم الم تلل أ الضوضللاا أ الهللرارة 
يم اآلالت والمعلدات أ  سوا التعوية أ التلوث أ الرطوبة أ ترتيل  وتنيلوالبرودة

نارة  ير مناسبة )مددر سابقأ أ وتواعد معد  (. 2009ات وآالت .ديمة واث

ترتبط بالسمات الجألدية لللرد وميوله واتعاهاته مثل عدم  ضغوط شخصية : -2
لتقلللدم بلللاللرد أ علللدم الرضلللا علللن العملللل أ علللدم تلللوافر فلللرص ا االهتملللامإيعلللار 

والتر.يللللة و.لللللة الدافعيللللة........ألخ. وهللللي تلللللك الضللللغوط التللللي تتعلللللق بهياتلللله 
الجألدللية  ألللارا نطللاق العمللل مثللل الللزواا أ الطللالق أ ايدللابة بللالمرض أ 

 (.2004هاالت الوفاة والتل ك ااسرا ..... ألخ . )المهتس أ 

تلي تتنو  مدادر هذه الضغوط التي تددر عن المنيمة ال ضغوط تنظيمية : -3
يعملللل فيعلللا الللللرد وتتلللرك آثارهلللا السللللبية عليللله ملللن أللللالل العمليلللة ايداريلللة .) 

(.  مثلللل علللدم إعطلللاا الدلللالهيات ال افيلللة للقيلللام بالمسلللدليات 2006عطيللة أ 
والواعبات الملقاة على عاتق اافراد للقيام بعا أ .يلام الللرد بعلدة أدوار أو معلام 

نمللاط .ياديللة سلللبية أ التغيللرات وواعبللات فللي و.للت واهللد أ  يللا  المسللدولية أ أ
المتسارعة في سياسات المنيمة أ تلنقالت مت لررة بلين الملديرين والعلاملين فلي 
موا.للل  مألتلللللة أ الويلللا،ف وااعملللال الروتينيلللة أو الممللللة وعلللدم تلللوفير اللللدعم 
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 Salami,et)   والمدازرة لللرد و يا  الموضوعية فلي عمليلة التقلويم...ألخ .

al, 2010 .) 

  
لنلللا  مملللا تقلللدم أن هلللذه الضلللغوط تلللدثر عللللى ااداا اللللوييلي للعلللاملين بجللل ل  يتضللل 

سلبيأ ف لما تواعدت هذه الضغوط بنسبة .ليلة  لملا  لان تيثيرهلا عللى ااداا اللوييلي 
و يدلاه    ضعيلاأ و لملا تواعلدت بنسلبة  بيلرة فل ن تيثيرهلا عللى ااداا ي لون  بيلرا َ 

 لو ية سلبية.ذلك نتا،ج  ير مر و  فيعا و أنماط س
 

 مسببات الضغوط:
 

 (. 2009دنلت مسببات الضغوط التنييمية على النهو اآلتي: )هريمأ 
 

الضللللغوط الناجلللل،ة عللللن عمللللل اللللللرد: دللللرا  الللللدورأ  مللللوض الللللدورأ فقللللدان  .1
 السيطرةأ المسدوليةأ يروف العمل.

الضلللغوط الناجللل،ة علللن عماعلللة العملللل: عال.لللات ضلللعيلة مللل  عميللل  اللللزمالا  .2
لردسللااأ عللدم تللوفير الللدعم و المللدازرة لللللردأ التنللاز  و الدللرا  والمردوسللين وا

بلين أفللراد العماعللةأ عللدم إيعللار اهتمللام بللاللردأ إ لللال ااداا العيللد و التر يللز 
 على السلبيات. 

     الضللللغوط التللللي تسللللببعا المنيمللللة :عللللدم المسللللاواة بللللين العللللاملين فللللي الرواتلللل  .3
مهللدودة فللي التر.يللة و التقللدمأ الهللوافزأ واعبللات وييليللة  يللر وا.عيللةأ فللرص و 

أهلللللداف  امضلللللةأ علللللدم المجلللللار ة فلللللي اتأللللللاذ القلللللراراتأ علللللدم الألدودلللللية 
 للمويلينأ الضوضااأ الهرارة و البرودة الجديدة و إنارة  ير مناسبة.
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الضغوط الناج،ة علن عواملل و ملدثرات تتعللق بهيلاة الللرد الألادلة: الطلالقأ  .4
 الوفاة و المرض. 

 
 ة عن العمل الذي يؤديه الفرد: أواًل: الضغوط الناشئ

 
إن العملللل اللللذا يدديللله الللللرد ويروفللله فلللي أا منيملللة يم لللن أن ي لللون أهلللد مدلللادر 
الضغوط الوييلية على اللرد وهذا يتو.ف على إدرا ه لعذه الضغوط وتعاملله مععلا أا 
أنعا نجيت من السمات الجألدية لللرد ذاته. و.لد دلنلت الدراسلات واابهلاث فلي هلذا 

 أنماط الجألدية إلى نمطين:المعال 
  ( )ا( نملللط الجألدللليةType A وهلللي الجألدلللية التلللي تتميلللز بالر بلللة فلللي )

العمل الددو  والمنافسة أ ويجعر باسلتمرار بسلباق مل  اللزمن وهلذا اللنمط ملن 
 الجألدية أ ثر عرضه لضغوط العمل من الجألدية ) ( .

  ( ) ( نملللط الجألدللليةType B وهلللي الجألدلللية التلللي تتميلللز بالدلللب ) ر
والعلللللدوا وتلللللوازن الملللللزاا وهلللللذه أ.لللللل عرضلللللة للضلللللغوط . عبسلللللون وزملللللالده ) 

Gibson, et al 1994.) 
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 من أهم الضغوط الناج،ة عن العمل الذا يدديه اللرد: 
 

يقدللللد بزيللللادة علللل ا العمللللل الزا،للللد .Work loadزيييييادء عيييي ء العمييييل :  .1
مللل نهللو رد والمسللتمر الللذا يللددا إلللى ايرهللاق البللدني والنلسللي ممللا يقللود العا

فعل نلسلي ال يهللزه عللى العملل والودلول إللى مسلتوا ااداا اامثلل. وتجلير 
إهلللدا الدراسلللات التلللي أعريلللت فلللي الواليلللات المتهلللدة اامري يلللة إللللى أن زيلللادة 
أعبلللاا العملللل وتعلللارض متطلبلللات العملللل مللل  المتطلبلللات الجألدلللية ملللن أهلللم 

 (.2007أسبا  ضغوط العمل عند المراععين. )هعل أ 
.ويقدد به Job or role ambiguityالدور الذي يؤديه الفرد.   غموض .2

 .يام اللرد بعدة أدوار تتطل  منه تو.عات متنا.ضة.
التغييللر مللن أا نللو  .Organizational changeالتنظيمييي.  التغيييير  .3

وبألادة عندما ي ون عوهريلاَ أ مثلل التغييلر فلي سياسلات المنيملة أاالنلدماا 
 ( .Salami , et al 2010عم المنيمة. )م  منيمات أألرا أ توسي  ه

هللي االلتللزام الللذا يقلل  علللى .Responsibilityالمسييؤولية عيين انخييرين :  .4
عللاتق الللللرد للقيللام بواعباتللله وي لللون مسلل،والاَ  علللن عميلل  ايعلللرااات والقلللرارات 

(. أن هنلاك نلوعين 2002التي يتأللذها هلو وملن يرأسلعمأ وتلرا ) ااهملدا أ 
مللللات : إهللللداهما عللللن اافللللراد أ أمللللا ااألللللرا فعللللن مللللن المسللللدولية فللللي المني

ااجلياا. و.لد أوضلهت الدراسلة أن ألدلا،ص اللدور والتلي ملن بلين عواملعللا ) 
 المسدولية( تهتل المرتبة ااولى بين مدادر ضغوط العمل.
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 ثانيًا: الضغوط الناشئة عن جماعة العمل :
طبيعلي أن ت لون العماعلة إذا  ان العمل يسب  ضغوطاَ  لللرد الذا يقلوم بله أ فملن ال

أ ضلمن دا،لرة او .سلم أو جلعبة   Group workالتلي ينتسل  إليعلا ) عماعلة العملل( 
 مددرات للضغط على أفرادها . 

 من أهم هذه الضغوط:
(.أا علدم القلدرة عللى ت لوين عال.لات 2008) بار نسلون أ  التنافر بيين الشخصييات 

بسلللب  الدلللرا  والتنلللاز  بلللين أفلللراد عيلللدة بلللين الللللرد ومردوسللليه أو ردسلللا،ه أو زمال،للله 
 العماعة على السلطة.

 ( على النهو اآلتي:Luthansالضغوط التي تسببعا المنيمة. فقد دنلعا ) ثالثاً:
 عوامل ترتبط :

تللرتبط هللذه السياسللات بتقيلليم أداا العللاملين بدللورة بسياسييات المنظميية :  -1
رواتل  أ إعلرااات  يلر  ير عادلة أ عدم المسلاواة بلين اافلراد فلي الهلوافز وال

 واضهة ..... وألالفه.
علللدم تلللوافر فلللرص التقلللدم والتر.يلللة المر زيلللةأ وعلللدم نظيميييي : تبالهيكيييل ال-2

 المجار ة في اتألاذ القرارات ...... ألخ.
وتتضمن الضوضااأ الهرارة أالبرودة أ إنارة  ير مناسبة  بظروف العمل :-3

 للرد.أ تلوث العواا  مألاطر العمل على أمن وسالمة ا
: وتجلللللمل اتدلللللاالت ضلللللعيلة أ أهلللللدافات  امضلللللة أ نيلللللم ر.ابلللللة العملييييييات–4

 (.2009ومعلومات  ير مناسبة )هريم أ 

 



 2015أالثالث أالعددالثامن عجرإربد للبهوث والدراساتأالمعلد    ي                              المارديند. ...ثر ضغوط العمل أ

57 

 

باألتدار إن ضغوط العمل على مستوا اللرد أو العماعة أو المنيمة ترف  من درعلة 
إهسللا  العللاملين بعللذه الضللغوط وبالتللالي الو.للو  تهللت ضللغطعا ويععللل مللن الدللع  

نتاعيتعم أ ويددا إللى نتلا،ج وآثلار عليعم الرضا ع ن عملعم مما ينع   على أدا،عم واث
اآلثلللار المترتبلللة عللللى  Coxضلللارة بلللاللرد والمنيملللة عللللى السلللواا. و.لللد دلللنف ال اتللل  

 الضغوط في ألم  معموعات:
 

وتتضلللمن ميلللل اافلللراد للهلللوادث أايدملللان عللللى  Behavioralسيييلوكية  -1
 سلوك العدواني.الألمور أالمألدرات والتدألين أالعدبية وال

مثل القلق أ المللأ اال ت،ا  أ ايرهاق أ ايهباط  Subjectivityذاتية  -2
 أ فقدان المزاا وااعدا  والوهدة.

عدم المقدرة على اتأللاذ القلرارات السلليمة أ  Cognitiveإدراكية / ذهنية  -3
 ضعف التر يز وهساسية زا،دة تعاه النقد .

بات القللل  وضللغط اللللدم أ زيللادة فللي ضللر  Physiologicalفسيييولوجية  -4
 علاف في اللم العرق وارتلا  وانأللاض في هرارة العسم.

ومنعلللا الغيلللا أ اللللدوران اللللوييلي أ انألللللاض  Organizational تنظيميييية -5
اينتاعيلللللة أ العزللللللة علللللن اللللللزمالاأ علللللدم الرضلللللا اللللللوييليأ وانألللللللاض التلللللزام 

 (Gibson,1994المويف ووال،ه.) 
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 مفهوم األداء الوظيفي:
ملعوم ااداا الوييلي من الملاهيم ااساسية في نيرية السلوك ايدارا بج ل عام يعد 

والتنيللللليم ايدارا بجللللل ل أللللللاص لملللللا يمثلللللله ملللللن أهميلللللة للودلللللول ل هلللللداف المرعلللللوة 
(  إللى 1999(. ويجير الزهراني في دراسته )2007للمنيمات ب لاية وفعالية )هعل أ 

ات وييلتلله و.ياملله بالمعلام المسللندة إليلله مللن أن ااداا عبلارة عللن التللزام المويلف بواعبلل
ألللالل أدا،لله لمعللام وييلتلله وتهمللله ل عبللاا والمسللدوليات الوييليللة وااللتللزام بللااألالق 
واآلدا  الهميللدة داألللل المنيمللة التللي يعمللل فيعللا وااللتللزام بمواعيللد العمللل الرسللمي فللي 

 الهضور واالندراف.
ي على أنه المألرعات أو ااهداف التي (. ااداا الوييل2002ويعر ف عبد المهسن ) 

يسللعى النيلللام لتهقيقعلللاأ أا أنللله ملعلللوم يلللربط بللين أوعللله النجلللاط وبلللين ااهلللداف التلللي 
 تسعى هذه اانجطة إلى تهقيقعا داألل المنيمة .

( إلللللى تعريللللف مقتللللري للللل داا الللللوييلي بينلللله   2007أمللللا هعللللل فيجللللير فللللي دراسللللته )
ف فللي المنيمللة والنتللا،ج اللعليللة التللي يهققعللا فللي اانجللطة والمعللام التللي يزاولعللا المويلل

معلللال عملللله بنعلللاي لتهقيلللق أهلللداف المنيملللة ب لايلللة وفاعليلللة وفقلللاَ  للملللوارد المتاهلللة 
 واانيمة ايدارية والقواعد وايعرااات والطرق المهددة للعمل .

 ( فقد علر ف ااداا اللوييلي عللى أنله   ااثلر الدلافي لععلود الللرد2004أما سلطان )
تملللام  دراك اللللدور أو المعلللام أ واللللذا يجلللير إللللى درعلللة تهقيلللق واث التلللي تبلللدأ بالقلللدرات واث

 المعام المو لة والم ونة لوييلة اللرد .
عللللى ضلللوا ملللا سلللبق تبلللين لنلللا أن هنلللاك تعريللللات متعلللددة لملعلللوم ااداا بسلللب  تبلللاين 
يللة معللاالت وتألددللات البللاهثين وال تللا  هيللث إن عللا عميععللا تللدور هللول ف للرة مر ز 
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تتعللللق باانجلللطة والواعبلللات التلللي يعللل  عللللى العلللاملين االلتلللزام بعلللا ملللن أعلللل تهقيلللق 
 أهداف المنيمة ب لاية وفاعلية.

تعريلللف ااداا بينللله   .يلللام الللللرد بالمعلللام والواعبلللات المطلوبلللة التلللي  باألتدلللارويم لللن 
سلللبقاَ  يت لللون منعلللا عملللله وفقلللاَ  للقلللوانين والتعليملللات وايعلللرااات والمعلللايير المهلللددة م

 ل داا لغرض تهقيق ااهداف المنجودة التي تسعى المنيمة لتهقيقعا .
 العالقة بين ضغوط العمل واألداء:

للللم يتللللق ال تلللا  و البلللاهثون عللللى جللل ل العال.لللة بلللين ضلللغوط العملللل و اادااأ هيلللث 
الضللغط المتزايللد .للد ي للون للله أثللر ع سللي ممللا  أا أنعالقيية سييالبة: يعتبرهللا الللبعض 
دني مسلللتوا اادااأ وملللن تيثيراتللله السللللبية جلللعور الللللرد بايععلللاد أ علللدم يلللددا إللللى تللل

الرضلللا علللن العملللل أ االنتقلللال ملللن المنيملللة التلللي يعملللل بعلللا إللللى أأللللرا أ التملللارض أ 
الغيللللا  الغيللللر مبللللرر عللللن العملللللأ إهللللداث ااذا والتألريلللل  والموعلللله نهللللو اآلألللللرين 

أي " ضيييغط إيجيييابي  عالقييية موجبيييةوالممتل لللات. فلللي هلللين يعتبرهلللا اللللبعض اآلأللللر 
(. إذ يجلل ل الضللغط لللللرد تهللدياَ  للله يهلللزه للعمللل ويسللتثير 2008بار نسللونأ (محفييز"

نجاطه وهماسه للعمل على مواععة التهداأ مما يساعد على ارتلا  وتهسلين مسلتوا 
ااداا أ فالضلللغط ي لللون بمثابلللة مثيلللر دلللهي يجلللع  الللللرد عللللى االسلللتعابة للتهلللديات 

وزيادة مستوا ااداا. بينملا يلرا فريلق ثاللث يلرا أن العال.لة ويعور السلوك ايبداعي 
: أا أنله إذا تعلرض الللرد إللى مسلتوا  المنحنيى بين ضغوط العمل وااداا تيألذ ج ل

ضللغط جللديد وزاد علللى .درتلله للتهمللل ف نلله سيهجللد طا.اتلله وععللده لمواععللة متطلبللات 
يتلله وأدا،لله. أمللا إذا العمللل والت يللف ملل  هللذه الضللغوط اامللر الللذا سللينع   علللى إنتاع

تعلللرض الللللرد إللللى مسلللتوا ضلللغط ملللنأللض ملللن ضلللغوط العملللل فللل ن الللللرد يميلللل إللللى 
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المهافيللللة علللللى مسللللتوا أدا،لللله وال يبللللدا أا ر بللللة فللللي تهسللللينه أو تطللللويرهأ )هللللريمأ 
2009.) 

فللي الوا.ل  فل ن المقلدار المناسل  للنلو  الدلهي  للضلغط ملن ااملور المعملة للودلول 
الضلللغوط ليسلللت بالضلللرورة عميععلللا ضلللارة وسللللبية بلللل إن بعلللض لللل داا اامثلللل إذ إن  

ال تا  والباهثين يهثون على تعرض اللرد لقدر مناس  ملن الضلغوط ييعلاد نلو  ملن 
التهدا له بهيث يستثير هما  اللرد ودافعيته ونجاطه لمواععته أ فالضغط سالي ذو 

مللا يهلللزه علللى هللدين إذ إن  أفضلللعا تعللريض اللللرد إلللى مسللتوا معتللدل مللن الضللغوط م
 العمل  ويزيد من إنتاعيته)بار نسونأ مددر سابق(. 

 
 الدراسات السابقة:

 Role Stress, the type A Behavior " بعنلوان   Fisher( 2001دراسلة )

Pattern, and External Auditor Job Satisfaction and 

Performance”   الجألدلية هدفت هذه الدراسة إلى التعر ف عللى ملدا تليثير نملط
عللللى العال.لللة بللللين ضلللغوط العملللل و للللل ملللن الرضلللاا الللللوييلي وااداا عنلللد المراعلللل  
الألارعي. و.د أيعرت نتا،ج الدراسة أن هناك تيثيراَ  إيعابيلاَ  بلين ضلغوط العملل و لل 

مثل  وال توعد) أ( من الرضا الوييلي وااداا عند المراععين أدها  نمط الجألدية 
 ) (. أدها  نمط الجألدية هذه العال.ة عند المراععين

بعنوان ضغوط العمل مصادرها واستراتجيات إدارتها لدى (. 2001هنية) دراسة
. هدفت الدراسة إلى اإلداريات والفنيات السعوديات العامالت في الجامعات السعودية

التعر ف على مستويات ضغوط العمل و يلية إدارتعا لدا المويلات العامالت في 
ية. وتودلت الدراسة إلى أن مستوا الضغوط ايدارية  ان ثالث عامعات سعود
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منأللضا من وععة نير أفراد عينة الدراسةأ وأن مدادر الضغوط في بي،ة العمل من 
اا ثر إلى اا.ل هي: مهدودية فرص التر.ي الوييليأ ع ا العملأ وعدم المجار ة 

 في اتألاذ القرارات أ بي،ة العمل المادية ودرا  و موض الدور.
ضغوط العمل وعالقتها بالتوجه البيروقراطي، وعدم ( بعنوان 2002دراسة عودة )

. هدفت هذه الدراسة لمعرفة ضغوط العمل وعال.تعا بالتوعه الرضا الوظيفي
البيرو.راطي لدا اللرد وعدم الرضا الوييليأ وبعض الألدا،ص الجألدية. وأهم ما 

 تودلت إليه هذه الدراسة: 
اللرد للعمل في يل منيمة بيرو.راطيةأ وعدم رضاه الوييليأ وعود عال.ة بين توعه 

لم توعد عال.ة بين توعه اللرد للعمل في منيمة بيرو.راطية وبين ضغوط العملأ 
وعود فروق عوهرية بين متوسط عدم الرضا الوييلي والم انة الوييليةأ وعدت فروق 

 مر ز الوييلي. عوهرية بين متوسطات ضغوط العمل وبين العمل وبين العمر وال
في هين  انت اللروق بالنسبة لمعالي العي ل التنييمي والتطور المعني لدال  هملة 
درعة الب الوريو .  ذلك وعود فروق ذات داللة إهدا،ية في معاالت مدادر 

 ايععاد الوييلي  لعا تعزا لسنوات الألبرةأ لدال  ذا الألبرة القديرة.
" تأثير العوامل المهنية والشخصية على نوان ( دراسة بع2003 ما أعرا اللوزا ) 

 . هدفت إلى تهديد العوامل الضغط الوظيفي في المستشفيات الحكومية في األردن
 التي تسب  

الضغوط الوييلية ومعرفة درعة تيثير  ل من هذه العوامل على هذه الضغوط 
إدراك العاملين الوييليةأ  ما هدفت إلى معرفة تيثير العوامل الديمو رافية على مدا 

لعذه العوامل. و ان من نتا،ج هذه الدراسة وعود عال.ة ذات داللة إهدا،ية بين 
العوامل المعنية اآلتية ) طبيعة العمل أ العال.ة بين العاملين في بي،ة العمل أ بي،ة 
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العمل المادية  وطبيعة المعاملة التي يتلقاها المراععون( وبين الضغوط الوييلية.  ما 
الدراسة إلى وعود فرو.ات ذات داللة إهدا،ية في مدا إدراك العاملين تودلت 

للعوامل المعنية المسببة للضغط وفقاَ  للعوامل الجألدية )الوض  االعتماعي أ مدة 
الألدمةأ العمر أ الدألل الجعرا والتدنيف الوييلي(.  ما تودلت الدراسة إلى عدم 

العاملين فيما يتعلق بالعوامل وعود فرو.ات ذات داللة إهدا،ية من وععة نير 
 المعنية المسببة للضغط وفقاَ  لمتغير العن .

 . الضغوط المهنية بين المدراء الماليزيين( بعنوان  2003)  Choy, et alدراسة 
وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدادر الضغوط التي يجعر بعا المديرون الماليزيون  

لت الدراسة إلى أن الع ا الوييلي أ يروف في الجر ات المتعددة العنسيات. وتود
العمل والعال.ات االعتماعية داألل العمل هي المسب  اا بر للضغوط من وععة 
نير المديرين .  ما تودلت الدراسة إلى تيثير بعض العوامل الديمو رافية على 

 مستوا الضغط الوييلي لديعم.
 ,Patterns of stress"  ( بدراسة بعنوان2003) Smith & Elloy ما .ام 

work – family conflict ,role conflict role ambiguity and 

overload among dual career and single career couples.   هدفت
إلى تهليل مستوا الضغط والدرا  ما بين العا،لة والوييلة.ومن نتا،ج الدراسة أن 

العا،لة والوييلة و ذلك مستوا  المويلين ذوا الويا،ف المزدوعة لديعم درا  ما بين
 ضغط وييلي أعلى من أدها  الويا،ف المنلردة.

يادأ ) "أثر خصائص العمل على اإلجهاد الوظيفي  (. بعنوان2004دراسة جا ر واث
. هدفت هذه الدراسة إلى دراسة ميدانية في المستشفيات األردنية الخاصة" -للعاملين

لعمل وايععاد الوييلي للعاملين في التعر ف على طبيعة العال.ة بين ألدا،ص ا
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المستجليات الألادة في عمان. و.د تودلت الدراسة إلى أن ااعمال بالمستجليات 
مدممة بطريقة عيدة وأنعا تتضمن عمي  ألدا،ص العمل من تنو  المعاراتأ وأهمية 
العمل والتهقق من هوية العمل أ  ما أجارت النتا،ج بين العاملين يجعرون بدرعة 

 لة من ايععاد الوييلي.مقبو 
"التأثير الوسيط لنمط السلوك أ على العالقة بين (. بعنوان 2005دراسة راجد أ)

. هدفت ضغوط الدور والرضا الوظيفي واألداء لمدققي الحسابات في دولة الكويت"
هذه الدراسة إلى تهديد العال.ة بين عوامل ضغوط الدور ومتغيرين هما: الرضا 

من ثم تيثير نمط السلوك أعلى هذه العال.ة.وتودلت الدراسة إلى الوييلي وااداا و 
من درا  الدورو موض الدور يرتبطان سلباَ  بااداا والرضا الوييلي  أن  الت 

للمد.ق. ما وعد أن اافراد أدها  نمط السلوك أ يميلون للتميزفي ااداا بايضافة 
  .إلى  ونعم أ ثررضا عن وييلتعم من أدها  نمط السلوك 

"العالقة بين الضغوط الوظيفية والشعور باإلجهاد (. بعنوان 2006دراسة علي أ)
. هدفت هذه الدراسة إلى تهديد العال.ة بين  ل ودور الدعم الوظيفي في هذه العالقة"

من الضغوط الوييلية متمثلة في)  موض الدور ودرا  الدور( وجعور العاملين 
ي في هذه العال.ة. وتودلت الدراسة إلى أن بايععاد الوييلي ودور الدعم الوييل

زيادة الضغوط ترتبط بالجعور بايععاد الوييلي أ  ذلك ترتبط زيادة الدعم الوييلي 
الذا يتلقاه العاملون بانأللاض درعة الضغوط الوييلية ودرعة جعورهم بايععاد 

 الوييلي.
.هدفت  الخارجي"" أثر ضغوط العمل على أداء المراجع ( بعنوان 2007دراسة هعل )

هذه الدراسة إلى التعر ف على تيثير ضغوط العمل على أداا المراع  الألارعي.و.د 
تودلت الدراسة إلى وعود عال.ة بين ضغوط العمل وبين أداا المراع  الألارعي 
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بالنسبة لمعيم مهاور الدراسة فيما عدا الضغوط المتعلقة بالمتطلبات الوييلية 
إلى أن المتطلبات الوييلية والمعنية تزيد من إم انيات والمعنيةأ ولعل ذلك يرع  

ومعارات المراع  الألارعي اامر الذا ينع   بج ل إيعابي على أدا،ه وهذا يعني 
 وعود عال.ة بين ضغوط العمل وأداا المراع  الألارعي.

"عالقة أبعاد المناخ التنظيمي بضغوط العمل في ( . بعنوان 2009دراسة عدمانأ)
 . تناولت هذه الدراسة األتبار العال.ة بين الألدا،ص لجامعيةالمؤسسات ا

الديمو رافية والمتغيرات الوييلية من ععة وضغوط العمل من ععة أألرا بالمدرسة 
العليا للتعارة في العزا،ر. وتودلت الدراسة إلى وعود عال.ة سلبية بين بعض 

لى وعود عال.ة بين المتغي رات الوييلية المتغيرات الجألدية وضغوط العمل واث
 وضغوط العمل عند أساتذة المدرسة.

 
" أثر ضغوط العمل في األداء (. دراسة بعنوان 2010 ما أعرا ألليلات والمطارنةأ )

. هدفت الوظيفي لدى مديري المدارس األساسية الحكومية في إقليم جنو  األردن"
ا مديرا هذه الدراسة إلى التعر ف على أثر ضغوط العمل في ااداا الوييلي لد

المدار  ااساسية اله ومية في إ.ليم عنو  ااردنأ و.د تودلت الدراسة إلى أن 
مستوا الضغوط في ااداا لدا المدراا  ان متوسطاَ . وهناك فروق ذات داللة 
إهدا،ية لمستوا ضغوط العمل تعزا لمتغير العن  والمستوا التعليمي والألبرة 

 أالعمر والهالة ايعتماعية.
. "أثر ضغوط العمل على أداء المدراء"(. بعنوان 2010أ )Salami, et alدراسة 

أ دت هذه الدراسة أثر ضغط العمل على المدراا النيعيريين. وأيعرت نتا،ج الدراسة 
أن ضغط العمل يهدث آثاراَ  جألدية مثل الألوفأ الغض  والقلق بين المدراا أ 
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تألاذ القرار. وتيسيساَ  تددا إلى ضعف في التر يز الذهني وضعف في معارات إ
على ذلك أودت الدراسة بين تقوم المدسسات النيعيرية بتألليض ايععاد النلسي 
أع ا العمل و موض الدور من ألالل تبني أسالي  إعادة تدميم الوييلة وزيادة 

 النجاطات المتعلقة  بتألليض الضغوط.
ط العمل لدى "العالقة بين نظام الحوافز وضغو (. بعنوان 2011دراسة علوانأ )

. هدفت هذه الدراسة إلى تهديد العال.ة بين نيام المدرسين في مدارس سيرت"
الهوافز وضغوط العمل لدا المدرسين في مدار  سيرت في ليبيا .و.د تودلت 
الدراسة إلى وعود عال.ة ع سية بين نيام الهوافز وم وناته وضغوط العملأ  ما 

 ين الألدا،ص الديمو رافية وضغوط العمل.أجارت النتا،ج إلى وعود عال.ة ع سية ب
"أثر ضغط العمل واألداء الوظيفي (. بعنوان 2011)  Fouzia, et al ما أعرت 

. هدفت هذه الدراسة إلى ا تجاف أثر ضغوط العمل وااداا على االلتزام الوظيفي"
لة الوييلي تعاه االلتزام الوييليأ وتودلت الدراسة إلى وعود عال.ة إيعابية ذات دال

بين ضغوط العمل وااللتزام اللعالأ  ما تودلت الدراسة إلى وعود عال.ة سلبية تعزا 
لاللتزام الطبيعيأ وعال.ة ذات داللة إيعابية عالية م  استمرارية االلتزام . في هين 
أيعر ااداا الوييلي وعود عال.ة إيعابية ذات داللة عالية م  االلتزام اللعال وبنل  

 ضغوط العمل وااداا الوييلي على التزام العاملين.الو.ت لوهي أثر 
ستعراض الدراسات السابقة أن هذه الدراسة تتجابه م  الدراسات ايتبين من ألالل 

السابقة بربطعا ضغوط العمل بااداا الوييلي إال أنعا تألتلف عنعا في عرضعا 
اديةأ جألدية و مو معاالت تنييميةأ  ةلضغوط العمل من ألالل تدنيلعا إلى ثالث

  ما أنعا تألتلف عنعا في بي،ة التطبيق و هي إ.ليم جمال ااردن.
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جراءاتها  ثالثاَ : منهجية الدراسة وا 
في ضوا طبيعة مج لة الدراسة أ أهميتعا أ أهدافعا ومهدداتعاأ استألدم الباهث 
أسلو  المنعج الودلي التهليلي وذلك لمالامته لطبيعة الدراسة القا،مةأ هيث تم 

إلى ااد  النيرا والدراسات السابقة ذات العال.ة بموضو  الدراسة. أما  الرعو 
العان  الميداني فقد اعتمد على عم  البيانات ااولية من ألالل استبانة دممت من 

 .بل الباهث.
 مجتمع الدراسة: 

ت ون معتم  الدراسة من أعضاا العي،ة التدريسية وايدارية  في العامعات ااردنية 
ي إ.ليم الجمال ) عامعة عرأل ااهليةأ عامعة إربد ااهليةأ عامعة ععلون الألادة ف

( باستثناا مويلي الألدمات 1113الوطنية وعامعة عدارا( والذا يبلم إعمالي عدده )
 ( توزي  أفراد معتم  الدراسة.1) هيث يبين العدول ر.م  العامعي. والمراسلين واامن
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 (1ول رقم )عد
 ع الدراسةتوزيع أفراد مجتم

 

 

 

 
 
 

 لدراسةعينة ا
(  مويلا من العي،ة التدريسية وايدارية في  268ت ونت عينة الدراسة من)  

العامعات ااردنية الألادة في إ.ليم الجمال ) عامعة إربد ااهليةأ عامعة ععلون 
الوطنيةأ عامعة عرأل ااهلية وعامعة عدارا(. تم األتيارهم بج ل عجوا،ي بسيط من 

 (.2دعا في العدول ر.م )معتم  الدراسة والتي تبينت ألدا،
 

 أداء الدراسة:

لتهقيق أهداف الدراسةأ .ام الباهث بتطوير أداة بهث ر،يسية وهي استبانة بعدف 
وايداريين هول أثر ضغوط العمل على ااداا  ناستطال  وععات نير اا اديميي

الوييلي في العامعات ااردنية الألادة في إ.ليم الجمال. و.د استلاد الباهث من 
( فقرة 30ااد  النيرا والدراسات السابقة في تطوير أداة الدراسةأ و.د اجتملت على )

 % النسبة المدية عدد العي،ة التدريسية وايدارية العامعة             

 22 245 عامعة إربد ااهلية      

  17.9   199 عامعة ععلون الوطنية      

  40.3 448 عامعة عرأل ااهلية      

 19.8 221 عامعة عدارا      

  100 1113 المعمو  ال لي     
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لقيا  أثر ضغوط العمل في العامعات ااردنية الألادة في إ.ليم الجمالأ  موزعة 
( أ والضغوط 12-1على ثالثة معاالت هي: الضغوط التنييمية وتتضمن اللقرات )

(. و.د تم استألدام 1-6ضغوط المادية )( وال 1-12الجألدية وتتضمن اللقرات )
مقيا  لي رت الألماسي لتقدير درعة أثر ضغوط العمل على ااداا الوييلي للعاملين 
في العامعات ااردنية الألادة في إ.ليم الجمال. بدرعاته وهي:  ) بيرة عداأ  بيرةأ 

( على 5,4,3,2,1متوسطةأ .ليلةأ .ليلة عداَ ( وُتمث ل ر.مياَ  بالدرعات            ) 
 .الترتي 

 
 

 وهذا و.د تم اعتماد المقيا  التالي ا راض تهليل النتا،ج:
a)  ليل عدا (   1.49 - 1من.( 
b)  ليل(  2.49 – 1.5من.( 
c) متوسط(  3.49 – 2.5 من( 
d)  بير(  4.49 - 3.5من ( 
e)  بير عداَ (    5 - 4.5من ( 

 
 صدق األداء وثباتها:

 
( أ .لللام الباهلللث بعلللرض ااداة عللللى ةة )االسلللتبانبعلللد االنتعلللاا ملللن إعلللرااات بنلللاا اادا

معموعللة مللن المه مللين المتألددللين مللن أعضللاا العي،للة التدريسللية فللي عامعللة إربللد 
ااهليله لتهديللد دللدق مهتللوا أداة الدراسللةأ ثللم تللم دلليا تعا بدللورتعا النعا،يللةأ بهيللث 
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 أدللبهت أ ثللر وضللوهاتأ وبنللاااَ  علللى مالهيللات المه  مللين تللم تعللديل دلليا ة بعللض
( 30اللقلرات مللن هيللث البنللاا واللغللةأ هيلث أدللب  معمللو  اللقللرات بدللورتعا النعا،يللة )

 فقرةأ هيث ج  لت أراا المه  مين داللة ددق ياهرا اداة الدراسة.
 

 ثبات األداء:
 
فقللد اسللتألدم الباهللث مقيللا  )  رونبللاي اللللا( لقيللا  معامللل االتسللاق الللداألليأ هيللث  

للتي د من ثبات وهي نسبة مناسبة ا راض الدراسة.  ( 0.84بلغت النسبة للمقيا  )  
عللللى عينلللة اسلللتطالعية ملللن أللللارا عينلللة الدراسلللة  تلللم هسلللا  االتسلللاق اللللداأللي أاةداا

أ والعللللدول أدنللللاه يبللللين هللللذه المعللللامالتأ  هسلللل  معادلللللة  رونبللللاي أللللللا (30عللللددها )
 واعتبرت هذه النس  مناسبة لغايات هذه الدراسة.

 (2جدول )
 الفا  اق الداخلي كرونباخمعامل االتس

 االتساق الداأللي المعاالت
 0.75 الضغوط التنييمية

 0.74 الضغوط الجألدية

 0.80 الضغوط المادية

 0.84 الضغوط   ل
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 متغيرات الدراسة:
 اجتملت هذه الدراسة على المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة التالية:

ةأ الضغوط الجألديةأ الضغوط المادية الضغوط التنييمي المتغيرات المستقلة:
 للعملأ والمتغيرات الديمو رافية

)العن أ العمرأ الهالة االعتماعيةأ المدهل العلميأ نو                         
 النجاط الوييلي وعدد سنوات الألبرة(.

أ ضغوط العمل: الضغوط التنييميةأ الضغوط ااداا الوييليالمتغير التابع: 
 لضغوط المادية للعمل.الجألديةأ ا

 إجراءات الدراسة:
بعد التي د من ددق وثبات ااداة .ام الباهث بتوزي  االستبانة على عينة الدراسة  

( مويف ويمثل هذا العدد معمو  العينة.  ما طل  الباهث من  300الم ونة من )
(  xإجارة ) أفراد العينة .رااة  ل فقرة من فقرات االستبانة .رااة عميقة وبتمعنأ ووض 

تهت المستوا المناس  لللقرة التي تنطبق عليعا درعة الموافقة. ثم .ام الباهث بعم  
( وبعد ذلك 89.3أا بنسبة ) استبانه(  268االستبانة المسترععةأ ف ان العا،د منعا )

 .ايهدا،يةالهاسو  للمعالعات  استألدامتم تلريم ايستبانة و 
 (3جدول )   المعالجة اإلحصائية:

 مرتبة تنازليًا حس  المتوسطات الحسابية للمجاالتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 المعال الر.م الرتبة
المتوسط 
 الهسابي

االنهراف 
 المعيارا

 480. 3.04 الضغوط التنييمية 1 1

 883. 2.91 الضغوط المادية 3 2

 471. 2.89 الضغوط الجألدية 2 3
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 المعال الر.م الرتبة
المتوسط 
 الهسابي

االنهراف 
 المعيارا

 430. 2.95 الضغوط   ل  

 

للرضية ااولى : ال توعد عال.ة ذات داللة إهدا،ية بين الضغوط التنييمية وااداا ا
 ./مهافية إربدالوييلي للعاملين في العامعات ااردنية الألادة في إ.ليم الجمال

للتهقق من دهة هذه اللرضية تم استألراا المتوسطات الهسابية واالنهرافات 
مية وااداا الوييلي للعاملين في العامعات ااردنية الألادة للضغوط التنييالمعيارية 

 والعدول أدناه يوض  ذلك. أ/مهافية إربدفي إ.ليم الجمال
 (4عدول )
للضغوط التنييمية وااداا الوييلي المتوسطات الهسابية واالنهرافات المعيارية 

زليات هس  مرتبة تنا للعاملين في العامعات ااردنية الألادة في إ.ليم الجمالأ
 المتوسطات الهسابية

 اللقرات الر.م الرتبة
المتوسط 
 الهسابي

االنهراف 
 المعيارا

 1.172 4.04 أجعر بالقلق لعدم توافر نيام عادل للهوافز والروات .   10 1

 ثرة ااعمال والواعبات المطلو  مني إنعازها في و.ت  3 2
 مهدد

3.41 1.000 

ي توزي  المعام.أجعر بالضيق لعدم العدالة ف 8 3  
3.35 1.268 

 أجعر أن تقويمي ال يتناس  م  أداا عملي. 9 4
3.19 1.299 

منيمة.تعيق عملي التغيرات المتسارعة في سياسات ال 7 5  
3.09 1.140 

 1.104 3.07 تتدف إعرااات العمل بالعمود. 2 6
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 اللقرات الر.م الرتبة
المتوسط 
 الهسابي

االنهراف 
 المعيارا

أجعلالتألاذ القرار.  أجعر بوعود دالهيات  افية لي 1 7  
2.99 .975 

أجعر بعدم االستقرار للتنقالت المت ررة بين المديرين  12 8
 والعاملين.

2.99 1.218 

 أتلقى تعليمات متنا.ضة من ععات متعددة. 6 9
2.71 1.191 

 1.152 2.68 عدم مطابقة الودف الوييلي للوا.  اللعلي في العامعة 5 10

 1.293 2.60 تدعم إدارة العامعة البرامج التدريبية. 11 11

تعزز العامعة الم انة المعنية والمستقبل الوييلي  4 12
 للمويف

2.33 1.090 

 480. 3.04 الضغوط التنييمية  

 

أ هيلث (4.04 -2.33المتوسلطات الهسلابية .لد تراوهلت ملابين )ن أ( 4يبين العدول )
فر نيلام علادل للهلوافز اأجعر بالقلق لعدم تو   والتي تنص على( 10ر.م ) ةعاات اللقر 

بينمللا عللاات اللقللرة ر.للم أ (4.04فللي المرتبللة ااولللى وبمتوسللط هسللابي بلللم )   والرواتلل
بالمرتبلللة تعلللزز العامعلللة الم انلللة المعنيلللة والمسلللتقبل اللللوييلي للمويلللف   وندلللعا ( 4)

وبلللم المتوسللط الهسللابي للضللغوط التنييميللة  .(2.33ااأليللرة وبمتوسللط هسللابي بلللم )
 (.3.04  ل )

 

بي لللقلللرات التلللي تجللل ل اللرضلللية ااوللللى مللل  العالملللة  ملللا تلللم مقارنلللة المتوسلللط الهسلللا
 ملللا هللللو مبلللين فللللي باسلللتألدام األتبللللار  ت   -معيللللار .بلللول اللرضللللية -( 3المعياريلللة )
 (.5العدول ر.م )
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 (5)عدول 
المتوسطات الهسابية واالنهرافات المعيارية واألتبار ت  لللقرات التي تج ل اللرضية 

 ( 3ااولى مقارنة بالمعيار)

 

 ددالع
المتوسط 
 الهسابي

االنهراف 
 المعيارا

 .يمة ت
درعات 
 الهرية

الداللة 
 ايهدا،ية

 1930. 267 1.304 480. 3.04 268 التنييمية الضغوط

 

( بللللين α=0.05يتبللللين مللللن العللللدول أعللللاله عللللدم وعللللود فللللروق ذات داللللللة اهدللللا،ية )
بداللللللة و  1.304( هيللللث بلغللللت .يمللللة  ت  3المتوسللللط الهسللللابي والعالمللللة المعياريللللة )

توعلللد عال.لللة ذات دالللللة إهدلللا،ية بلللين الضلللغوط  الوعليللله أ 0.193اهدلللا،ية بلغلللت 
التنييميللللللة وااداا الللللللوييلي للعللللللاملين فللللللي العامعللللللات ااردنيللللللة الألادللللللة فللللللي إ.للللللليم 

 ./مهافية إربدالجمال
اللرضية الثانية:  ال توعد عال.ة ذات داللة إهدا،ية بين الضغوط الجألدية وااداا 

 ./مهافية إربداملين في العامعات ااردنية الألادة في إ.ليم الجمالالوييلي للع
للتهقق من دهة هذه اللرضية تم استألراا المتوسطات الهسابية واالنهرافات 

للضغوط الجألدية في العامعات ااردنية الألادة في إ.ليم المعيارية 
 .والعدول أدناه يوض  ذلك .أ/مهافية إربدالجمال
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 (6جدول )
للضغوط الشخصية في الجامعات سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتو 

 مرتبة تنازليًا حس  المتوسطات الحسابية األردنية الخاصة في إقليم الشمال
 اللقرات الر.م الرتبة

المتوسط 
 الهسابي

االنهراف 
 المعيارا

 1.260 3.37 أجعر أن العمل الذا أمارسة ال ير.ى لمستوا طموهي 8 1

 1.376 3.25 يددا انأللاض الدافعية لدا إلى زيادة ر بتي في ترك العمل 3 2

دية.تتعارض متطلبات العمل الذا أ.وم به و.ناعاتي الجأل 9 3  
3.24 1.249 

 1.229 3.18 أجعر بين عملي المرهق يتي  لي فردات .ليلة في النمو والتقدم. 10 4

 1.595 3.10 اعتماعي..ألخأجعر بالقلق لعدم وعود ضمانات وييلية) ضمان  5 5

 1.164 3.09 يزودني عملي الذا أ.وم به بلرص تهقيق ذاتي وتقدمي 11 6

 1.238 2.90 أجعر بايععاد ل ثرة ااعباا التي تزيد من ع ا عملي 2 7

 1.238 2.87 توعد عال.ات إعتماعية فيما بين الردساا والمردوسين والزمالا 6 8

ن بدورة عادلة.يتم تقييم أداا المويلي 7 9  
2.76 1.055 

 1.142 2.54 أجعر بعدم التوفيق بين عملي الوييلي وهياتي الجألدية 12 10

 1.161 2.26 توفر العامعة الدعم والمدازرة  لي في و.ت اازمات 4 11

.أجعر بالألوف من عمي  ايعرااات والقرارات التي أتألذها 1 12  
2.14 1.109 

 471. 2.89 الضغوط الجألدية  

 

أ هيلث (3.37 -2.14المتوسلطات الهسلابية .لد تراوهلت ملابين )ان ( 6يبين العدول )
للعا:التللي ( 8ر.للم ) ةعللاات اللقللر  ال ير.للى لمسللتوا  أمارسللهأجللعر أن العمللل الللذا   ند 
بينمللا عللاات اللقللرة ر.للم أ (3.37فللي المرتبللة ااولللى وبمتوسللط هسللابي بلللم )  طمللوهي

المرتبللة فللي والقللرارات التللي أتألللذها   عللراااتايأجللعر بللالألوف مللن عميلل   وندللعا ( 1)
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وبلللم المتوسللط الهسللابي للضللغوط الجألدللية  .(2.14ااأليللرة وبمتوسللط هسللابي بلللم )
 (.2.89  ل )

 ملللا تلللم مقارنلللة المتوسلللط الهسلللابي لللقلللرات التلللي تجللل ل اللرضلللية ااوللللى مللل  العالملللة 

هللللو مبلللين فللللي   ملللاباسلللتألدام األتبللللار  ت   -معيللللار .بلللول اللرضللللية -( 3المعياريلللة )

 (.7العدول ر.م )

 (7عدول )
المتوسطات الهسابية واالنهرافات المعيارية واألتبار  ت  لللقرات التي تج ل اللرضية 

 (3مقارنة بالمعيار ) الثانية

 

 العدد
المتوسط 
 الهسابي

االنهراف 
 المعيارا

 .يمة ت
درعات 
 الهرية

الداللة 
 ايهدا،ية

 0000. 267 3.805- 471. 2.89 268 الجألدية الضغوط

 

( بين المتوسط α=0.05يتبين من العدول أعاله وعود فروق ذات داللة اهدا،ية )
وبداللة اهدا،ية  3.805-( هيث بلغت .يمة  ت  3الهسابي والعالمة المعيارية )

توعد عال.ة ذات داللة إهدا،ية بين الضغوط  وااداا الوييلي وعليه أ 0.000بلغت 
وهذا يعني ./مهافية إربداردنية الألادة في إ.ليم الجمالللعاملين في العامعات ا
 رفض اللرضية العدمية.
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اللرضية الثالثة :  ال توعد عال.ة ذات داللة إهدا،ية بين الضغوط المادية وااداا 
 ./مهافية إربدالوييلي للعاملين في العامعات ااردنية الألادة في إ.ليم الجمال

استألراا المتوسطات الهسابية واالنهرافات للتهقق من دهة هذه اللرضية تم 
/مهافية الجمال إ.ليم في العامعات ااردنية الألادة في المادية لضغوطلالمعيارية 

 والعدول أدناه يوض  ذلك. أ.إربد
 (8عدول )                                

اردنية للضغوط المادية في العامعات االمتوسطات الهسابية واالنهرافات المعيارية 
 مرتبة تنازليات هس  المتوسطات الهسابية الألادة في إ.ليم الجمال

 اللقرات الر.م الرتبة
المتوسط 
 الهسابي

االنهراف 
 المعيارا

 أعاني من .دم ااععزة واآلالت وعدم دالهيتعا للعمل. 4 1
3.53 1.302 

 1.261 3.09 أجعر بعدم مناسبة تدميم م تبي وأثاثه لطبيعة عملي. 3 2

زدهام وعدم الألدودية في م ان عملي على أدا،ي يدثر اال 1 3
 في العمل

3.01 1.199 

 1.279 2.97 دثر سوا التعوية في م ان عملي على إنعاز معاميي 2 4

 1.183 2.66 معاميافر إنارة مناسبة  للقيام بعدم تو  5 5

عدم توفير وسا،ل النقل لنقلي إلى م ان عملي في الو.ت  6 6
 المهدد

2.18 1.239 

 883. 2.91 الضغوط المادية  

 

أ هيلث (3.53 -2.18المتوسلطات الهسلابية .لد تراوهلت ملابين )ن أ( 8يبين العدول )
أعللاني مللن .لدم ااععللزة واآلالت وعللدم دللالهيتعا   ندللع اوالتلي ( 4ر.للم ) ةعلاات اللقللر 

( 6)ر.لم بينملا علاات اللقلرة أ (3.53في المرتبة ااولى وبمتوسلط هسلابي بللم )  للعمل
المرتبلة فلي عدم توفير وسا،ل النقل لنقلي إلى م ان عملي في الو.ت المهلدد   وندعا 
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وبلم المتوسط الهسلابي للضلغوط الماديلة   لل  .(2.18ااأليرة وبمتوسط هسابي بلم )
(2.91.) 

 ملللا تلللم مقارنلللة المتوسلللط الهسلللابي لللقلللرات التلللي تجللل ل اللرضلللية ااوللللى مللل  العالملللة 
 ملللا هللللو مبلللين فللللي باسلللتألدام األتبللللار  ت   -معيللللار .بلللول اللرضللللية -( 3المعياريلللة )
 (.9العدول ر.م )

 

 (9عدول )
المتوسطات الهسابية واالنهرافات المعيارية واألتبار  ت  لللقرات التي تج ل اللرضية 

 (3مقارنة بالمعيار ) الثالثة

 

 العدد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

ة الدالل

 اإلحصائية

 096. 267 1.673- 883. 2.91 268 المادية الضغوط

 

( بللللين α=0.05هدللللا،ية )إيتبللللين مللللن العللللدول أعللللاله عللللدم وعللللود فللللروق ذات داللللللة 
وبدالللللة  1.673-( هيلللث بلغلللت .يملللة  ت  3المتوسلللط الهسلللابي والعالملللة المعياريلللة )

بلللين الضلللغوط  ال توعلللد عال.لللة ذات دالللللة إهدلللا،يةأ وعليللله 0.096بلغلللت  إهدلللا،ية
الماديلللللللة وااداا اللللللللوييلي للعلللللللاملين فلللللللي العامعلللللللات ااردنيلللللللة الألادلللللللة فلللللللي إ.لللللللليم 

اللرضلللية الرابعلللة: ال توعلللد وهلللذا يعنلللي .بلللول اللرضلللية العدميلللةأ ./مهافية إربدالجلللمال
العللللن  العمللللرأ الهالللللة  (عال.للللة ذات داللللللة إهدللللا،ية بللللين المتغيللللرات الديمو رافيللللة

 نو  النجاط وعدد سنوات الألبرة(  على ضغوط العمل. عتماعيةأ المدهل العلميأاال
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 (10عدول)
 متغيرات الدراسةهس   الت رارات والنس  الم،وية

 النسبة التكرار الفئات 

 66.4 178 ذ ر العن 

 33.6 90 نثىأ  

 48.5 130 أ اديمي نو  النجاط

 51.5 138 داراإ  

 35.1 94 سنوات 5.ل من أ عدد سنوات 

 30.2 81 سنوات 10-5 من الألبرة 

 34.7 93 سنوات 10 ثر من أ  

 15.7 42 30.ل من أ العمر

 39.2 105 40-30من   

 27.2 73 50-41من   

 17.9 48 فما فوق 51من   

 26.1 70 عز أ الهالة االعتماعية

 73.9 198 متزوا  

 17.9 48 .ليدبلوم ف المدهل العلمي

 30.2 81 ب الوريو   

 10.1 27 ماعستير  

 41.8 112 د توراه  

 100.0 268 المعمو   

 

  استألراا المتوسطات الهسابية واالنهرافات المعياريةتم  لإلعابة عن هذا السدال
عتماعيةأ والمدهل العلميأ لضغوط العمل هس  متغيرات العن أ والعمرأ والهالة اال

بين المتوسطات ولبيان اللروق ايهدا،ية ونو  النجاط وعدد سنوات الألبرة أ 
ل ل من العن  والهالة االعتماعيةأ ونو  النجاطأ  الهسابية تم استألدام األتبار  ت 
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وض  تول أدناه اوالعدوتهليل التباين ااهادا للعمر والمدهل العلمي وسنوات الألبرةأ 
 ذلك.

 أوال: الجنس
 (11جدول )

 ضغوطلعن  على ااثر المتوسطات الهسابية واالنهرافات المعيارية واألتبار  ت  
 العمل

 العدد العن  
المتوسط 
 الهسابي

االنهراف 
 المعيارا

 .يمة
  ت 

درعات 
 الهرية

الداللة 
 ايهدا،ية

 الضغوط التنييمية

  

 374. 266 891.- 488. 3.02 178 ذ ر

    463. 3.08 90 نثىأ

 الضغوط الجألدية

  

 324. 266 989.- 499. 2.87 178 ذ ر

    410. 2.93 90 نثىأ

 الضغوط المادية

  

 522. 266 642. 893. 2.93 178 ذ ر

    865. 2.86 90 نثىأ

 الضغوط   ل

  

 571. 266 567.- 444. 2.94 178 ذ ر

    400. 2.97 90 نثىأ

 

تعزا  (α  =0.05وعود فروق ذات داللة إهدا،ية )عدم  (11يتبين من العدول )
 .لوفي الضغوط    المعاالتفي عمي   العن اثر 
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 ثانيا: نوع النشاط
 (12جدول )

نوع النشاط على ألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 
 ضغوط العمل

نو   
 النجاط

 العدد
المتوسط 
 الهسابي

االنهراف 
 المعيارا

 .يمة
  ت 

درعات 
 الهرية

الداللة 
ايهدا،ي

 ة
 الضغوط التنييمية

  

 214. 266 1.246- 478. 3.00 130  اديميأ

    481. 3.07 138 داراإ

 الضغوط الجألدية

  

 186. 266 1.327- 481. 2.85 130  اديميأ

    459. 2.93 138 داراإ

 الضغوط المادية

  

 443. 266 769. 969. 2.95 130  اديميأ

    794. 2.87 138 داراإ

 الضغوط   ل

  

 413. 266 821.- 424. 2.93 130  اديميأ

    435. 2.97 138 ادار إ

 

تعزا  (α  =0.05وعود فروق ذات داللة إهدا،ية )عدم  (12يتبين من العدول )
 .وفي الضغوط   ل المعاالتاثر نو  النجاط في عمي  

 

 

 

 

 

 

 



 2015أالثالث أالعددالثامن عجرإربد للبهوث والدراساتأالمعلد    ي                              المارديند. ...ثر ضغوط العمل أ

81 

 

 ثالثا: سنوات الخبرء
 (13جدول )

سنوات  لضغوط العمل حس  متغير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 الخبرء

 االنهراف المعيارا المتوسط الهسابي العدد ،اتالل 
 408. 2.93 94 سنوات 5.ل من أ الضغوط التنييمية

 518. 3.13 81 سنوات 10-5من   

 495. 3.07 93 سنوات 10 ثر من أ  

 480. 3.04 268 المعمو   

 462. 2.80 94 سنوات 5.ل من أ الضغوط الجألدية

 501. 3.00 81 سنوات 10-5من   

 436. 2.89 93 سنوات 10 ثر من أ  

 471. 2.89 268 المعمو   

 978. 3.16 94 سنوات 5.ل من أ الضغوط المادية

 804. 2.80 81 سنوات 10-5من   

 792. 2.75 93 سنوات 10 ثر من أ  

 883. 2.91 268 المعمو   

 417. 2.92 94 سنوات 5.ل من أ الضغوط   ل

 451. 3.01 81 سنوات 10-5من   

 422. 2.93 93 سنوات 10 ثر من أ  

 430. 2.95 268 المعمو   

 

 ( تباينلللات ياهريلللات فلللي المتوسلللطات الهسلللابية واالنهرافلللات المعياريلللة13يبلللين العلللدول )
-5سنواتأ من  5لضغوط العمل بسب  األتالف ف،ات متغير سنوات الألبرة )ا.ل من 
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ايهدلا،ية بلين المتوسلطات ولبيلان دالللة الللروق أ سلنوات( 10سنواتأ ا ثر من  10
 (.14الهسابية تم استألدام تهليل التباين ااهادا هس  العدول )

 (14جدول )
 ضغوط العملعلى  سنوات الخبرءتحليل التباين األحادي ألثر 

 المصدر 
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 012. 4.471 1.004 2 2.008 بين المجموعات الضغوط التنظيمية

   225. 265 59.509 داخل المجوعات

    267 61.518 الكلي

 016. 4.171 903. 2 1.807 بين المجموعات الضغوط الشخصية

   217. 265 57.399 داخل المجوعات

    267 59.206 الكلي

 002. 6.360 4.762 2 9.524 بين المجموعات الضغوط المادية

   749. 265 198.435 جوعاتداخل الم

    267 207.960 الكلي

 321. 1.140 210. 2 420. بين المجموعات الضغوط ككل

   184. 265 48.853 داخل المجوعات

    267 49.273 الكلي

وعلللللود فلللللروق ذات دالللللللة إهدلللللا،ية عنلللللد مسلللللتوا الدالللللللة  (14يتبلللللين ملللللن العلللللدول )
(α=0.05)  وعلدم وعلود فلروق فلي الضلغوط  المعلاالت في عمي  لسنوات الألبرةتعزا

  لللأ ولبيللان اللللروق الزوعيللة الدالللة إهدللا،يا بللين المتوسللطات الهسللابية تللم اسللتألدام 
 (.15المقارنات البعدية بطريقة جليه  ما هو مبين في العدول )
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 (15جدول )
 ألثر سنوات الخبرء شفيةالمقارنات البعدية بطريقة 

  
 واتسن 5ا.ل من  المتوسط الهسابي

 10-5من 
 سنوات

 10ا ثر من 
 سنوات

الضغوط 
 التنييمية

    2.93 سنوات 5.ل من أ

   *21. 3.13 سنوات 10-5من 

  07. 14. 3.07 سنوات 10 ثر من أ

الضغوط 
 الجألدية

    2.80 سنوات 5.ل من أ

   *20. 3.00 سنوات 10-5من 

  11. 10. 2.89 سنوات 10 ثر من أ

الضغوط 
 المادية

    3.16 سنوات 5من  .لأ

   *37. 2.80 سنوات 10-5من 

  05. *42. 2.75 سنوات 10 ثر من أ

 ( دالة عند مستوا الداللةα  =0.05.) 
 ( اآلتي:15يتبين من العدول )

  وعود فروق ذات داللة إهدا،ية(α  =0.05بين )  5ف،تي الألبرة أ.ل من 
 10-5لألبرة  سنواتأ وعاات اللروق لدال  ف،ة ا 10-5سنوات ومن 

 سنوات أ في الضغوط التنييمية والضغوط الجألدية.
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  وعود فروق ذات داللة إهدا،ية(α  =0.05بين )  5ف،ة الألبرة أ.ل من 
 أسنوات 10سنوات وأ ثر من  10-5سنوات من ععة و ل من ف،تي الألبرة 

 سنوات في الضغوط المادية. 5لألبرة أ.ل من اوعاات اللروق لدال  ف،ة 

 مررابعا: الع
 (16عدول )
 العمر لضغوط العمل هس  متغير المتوسطات الهسابية واالنهرافات المعيارية

 االنهراف المعيارا المتوسط الهسابي العدد الل،ات 

 352. 3.06 42 30.ل من أ الضغوط التنييمية

 532. 3.06 105 40-30من   

 507. 3.05 73 50-41من   

 412. 2.94 48 فما فوق 51من   

 480. 3.04 268 لمعمو ا  

 519. 2.94 42 30.ل من أ الضغوط الجألدية

 425. 2.93 105 40-30من   

 526. 2.82 73 50-41من   

 432. 2.86 48 فما فوق 51من   

 471. 2.89 268 المعمو   

 950. 3.12 42 30.ل من أ الضغوط المادية

 790. 3.07 105 40-30من   

 924. 2.87 73 50-41من   

 794. 2.44 48 فما فوق 51من   

 883. 2.91 268 المعمو   

 419. 3.02 42 30.ل من أ الضغوط   ل

 389. 3.01 105 40-30من   

 494. 2.92 73 50-41من   

 388. 2.81 48 فما فوق 51من   

 430. 2.95 268 المعمو   
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 نهرافلللات المعياريلللة( تباينلللات ياهريلللات فلللي المتوسلللطات الهسلللابية واال16يبلللين العلللدول )
أ مللن 40-30أ مللن 30ا.للل مللن لضللغوط العمللل بسللب  األللتالف ف،للات متغيللر العمللر )

ولبيلللللان داللللللة الللللللروق ايهدلللللا،ية بلللللين المتوسلللللطات أ (فملللللا فلللللوق 51مللللن أ 41-50
 (17الهسابية تم استألدام تهليل التباين ااهادا هس  العدول )

 (17جدول )
 ضغوط العمل على العمرتحليل التباين األحادي ألثر 

معمو   المددر 
متوسط  درعات الهرية المربعات

الداللة  .يمة ف المربعات
 ايهدا،ية

 522. 752. 174. 3 521. بين المعموعات الضغوط التنييمية

   231. 264 60.997 داألل المعوعات

    267 61.518 ال لي

 340. 1.124 249. 3 747. بين المعموعات الضغوط الجألدية

   221. 264 58.459 ل المعوعاتداأل

    267 59.206 ال لي

 000. 6.776 4.956 3 14.869 بين المعموعات الضغوط المادية

   731. 264 193.091 داألل المعوعات

    267 207.960 ال لي

 032. 2.976 537. 3 1.612 بين المعموعات الضغوط   ل

   181. 264 47.662 داألل المعوعات

    267 49.273 ال لي

 



 2015أالثالث أالعددالثامن عجرإربد للبهوث والدراساتأالمعلد    ي                              المارديند. ...ثر ضغوط العمل أ

86 

 

وعلللللود فلللللروق ذات دالللللللة إهدلللللا،ية عنلللللد مسلللللتوا الدالللللللة  (17يتبلللللين ملللللن العلللللدول )
(α=0.05)  فلللي الضلللغوط الماديلللة وفلللي الضلللغوط   للللأ بينملللا للللم تيعلللر  للعملللرتعلللزا

فلللروق داللللة إهدلللا،يا فلللي الضلللغوط التنييميلللة والضلللغوط الجألدللليةأ ولبيلللان الللللروق 
ت الهسللللابية تللللم اسللللتألدام المقارنللللات البعديللللة الزوعيللللة الدالللللة إهدللللا،يا بللللين المتوسللللطا

 (.18 ما هو مبين في العدول ) أبطريقة جليه
 

 (18جدول )
 ألثر العمر شفيةالمقارنات البعدية بطريقة 

المتوسط   
 الهسابي

 50-41من  40-30من  30ا.ل من 
فما  51من 

 فوق

 الضغوط المادية

  

  

  

     3.12 30.ل من أ

    05. 3.07 40-30من 

   19. 25. 2.87 50-41من 

  43. 62.* 67.* 2.44 فما فوق 51من 

 الضغوط   ل

  

  

  

     3.02 30.ل من أ

    01. 3.01 40-30من 

   09. 10. 2.92 50-41من 

  11. 20.* 21.* 2.81 فما فوق 51من 

 ( دالة عند مستوا الداللةα  =0.05.) 
ف،ة العمر  ( بينα  =0.05)داللة إهدا،ية ( وعود فروق ذات 18يتبين من العدول )

من ععة  (40-30)ومن  30فما فوق من ععة و ل من ف،تي العمر ا.ل من  51من 
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في الضغوط  (40-30)ومن  30أألراأ وعاات اللروق لدال  ف،تي العمر أ.ل من 
 المادية وفي الضغوط   ل.

 

 خامسا: الحالة االجتماعية

 (19عدول )
الهالة االعتماعية على اثر النهرافات المعيارية واألتبار  ت  المتوسطات الهسابية وا

 ضغوط العمل
 

الهالة 
 االعتماعية

 العدد
المتوسط 
 الهسابي

االنهراف 
 المعيارا

 .يمة
  ت 

درعات 
 الهرية

الداللة 
 ايهدا،ية

 752. 266 316.- 468. 3.02 70 أعز  الضغوط التنييمية

    485. 3.04 198 متزوا

 391. 266 859. 426. 2.93 70 أعز  ألديةالضغوط الج

    486. 2.88 198 متزوا

 012. 266 2.543 808. 3.14 70 أعز  الضغوط المادية

    896. 2.83 198 متزوا

 205. 266 1.271 375. 3.01 70 أعز  الضغوط   ل

    446. 2.93 198 متزوا

،ية عنللد مسللتوا الداللللة وعللود فللروق ذات داللللة إهدللاعللدم  (19يتبللين مللن العللدول )
(α=0.05)  وفي الضلغوط   لل باسلتثناا  المعاالتفي عمي   للهالة االعتماعيةتعزا

 أعز .الضغوط الماديةأ وعاات اللروق لدال  
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 سادسا: المؤهل العلمي
 (20عدول )
المدهل  لضغوط العمل هس  متغير المتوسطات الهسابية واالنهرافات المعيارية
 العلمي

 
 العدد تالل،ا

المتوسط 
 الهسابي

االنهراف 
 المعيارا

 540. 3.06 48 .ليدبلوم ف الضغوط التنييمية

 458. 3.12 81 ب الوريو   

 454. 2.90 27 ماعستير  

 470. 3.01 112 د توراه  

 480. 3.04 268 المعمو   

 455. 3.03 48 لي.دبلوم ف الضغوط الجألدية

 441. 2.88 81 ب الوريو   

 584. 2.91 27 ستيرماع  

 463. 2.84 112 د توراه  

 471. 2.89 268 المعمو   

 653. 3.05 48 .ليدبلوم ف الضغوط المادية

 832. 2.78 81 ب الوريو   

 983. 3.16 27 ماعستير  

 965. 2.88 112 د توراه  

 883. 2.91 268 المعمو   

 429. 3.04 48 .ليدبلوم ف الضغوط   ل

 419. 2.95 81 ب الوريو   

 443. 2.95 27 ماعستير  

 434. 2.91 112 د توراه  

 430. 2.95 268 المعمو   
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 ( تباينلللات ياهريلللات فلللي المتوسلللطات الهسلللابية واالنهرافلللات المعياريلللة20يبلللين العلللدول )
لضغوط العملل بسلب  األلتالف ف،لات متغيلر المدهلل العلملي )دبللوم في.للأ ب لالوريو أ 

ولبيلللان دالللللة الللللروق ايهدلللا،ية بلللين المتوسلللطات الهسلللابية تلللم أ (ماعسلللتيرأ د تلللوراه
 (.21استألدام تهليل التباين ااهادا هس  العدول )

 

 (21عدول )
 ضغوط العملعلى  المدهل العلميتهليل التباين ااهادا اثر 

مجموع  المصدر 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

بين  التنظيمية الضغوط
 المجموعات

1.137 3 .379 1.657 .177 

داخل 
   229. 264 60.381 المجوعات

    267 61.518 الكلي

الضغوط 
 الشخصية

بين 
 130. 1.902 418. 3 1.253 المجموعات

داخل 
   220. 264 57.953 المجوعات

    267 59.206 الكلي

بين  الضغوط المادية
 159. 1.739 1.344 3 4.031 المجموعات
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داخل 
   772. 264 203.929 المجوعات

    267 207.960 الكلي

بين  الضغوط ككل
 378. 1.033 191. 3 572. المجموعات

داخل 
   184. 264 48.702 المجوعات

    267 49.273 الكلي

 

وعللود فللروق ذات داللللة إهدللا،ية عنللد مسللتوا الداللللة عللدم  (21يتبللين مللن العللدول )
(α=0.05)  وفي الضغوط   ل. المعاالتفي عمي   لمدهل العلميلتعزا 

 

 تحليل النتائج:

 

توعد عال.ة ذات داللة إهدا،ية بلين الضلغوط التنييميلة وااداا  اللفرضية األولى : ا
تبلين  الوييلي للعاملين في العامعات ااردنية الألادة في إ.لليم الجلمال/مهافية إربلد.

وسلللطات الهسلللابية و االنهرافلللات المعياريلللة و األتبلللار ( و باسلللتألدام المت5ملللن علللدول )
( عللدم وعللود فللروق ذات 3 ت  لللقللرات التللي تجلل ل اللرضللية ااولللى مقارنللة بالمعيللار )

( هيلللث 3( بلللين المتوسلللط الهسلللابي و العالملللة المعياريلللة )0.05α=داللللله إهدلللا،ية )
ال.لة ذات و عليله ال توعلد ع 0.193و بدالللة إهدلا،ية بلغلت 1.304بلغت .يمة  ت  

داللة إهدا،ية بين الضغوط التنييمية و ااداا الوييلي للعاملين بالعامعات ااردنيلة 
 الألادة في إ.ليم الجمال/مهافية إربد.
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ال توعلللد عال.لللة ذات دالللللة إهدلللا،ية بلللين الضلللغوط الجألدلللية   الفرضيييية الثانيييية  :
م الجلللمال/مهافية وااداا الللوييلي للعللاملين فللي العامعللات ااردنيللة الألادللة فللي إ.لللي

 إربد.
       ( و باستألدام المتوسطات الهسابية واالنهرافات المعيارية 7تبين من عدول )

وعود فروق ذات  (3األتبار  ت  لللقرات التي تج ل اللرضية الثانية مقارنة بالمعيار )و 
( هيث بلغت 3بين المتوسط الهسابي والعالمة المعيارية ) (0.05α=) إهدا،يةداللة 
توعد عال.ة ذات داللة وعليه أ 0.000بلغت  إهدا،يةوبداللة  3.805-ة  ت  .يم

 ااردنية إهدا،ية بين الضغوط الجألدية وااداا الوييلي للعاملين في العامعات
 /مهافية إربد.الألادة في إ.ليم الجمال

ال توعلد عال.لة ذات دالللة إهدلا،ية بلين الضلغوط الماديلة وااداا   الفرضية الثالثية :
تبلين  لوييلي للعاملين في العامعات ااردنية الألادة في إ.لليم الجلمال/مهافية إربلد.ا

األتبلار و       و باستألدام المتوسطات الهسابية و االنهرافات المعيارية( 9) من عدول
عللدم وعللود فللروق ذات   (3 ت  لللقللرات التللي تجلل ل اللرضللية الثالثللة مقارنللة بالمعيللار )

( هيللللث 3بللللين المتوسلللط الهسلللابي والعالمللللة المعياريلللة )  (0.05α=) إهدلللا،يةدالللللة 
ال توعد عال.لة ذات أ وعليه 0.096بلغت  إهدا،يةوبداللة  1.673-بلغت .يمة  ت  

داللة إهدا،ية بين الضغوط الماديلة وااداا اللوييلي للعلاملين فلي العامعلات ااردنيلة 
 /مهافية إربد.الألادة في إ.ليم الجمال
ولللللى و الثالثللللة عللللدم وعللللود فللللروق ذات داللللللة إهدللللا،ية بللللين يتبللللين مللللن اللرضللللية اا

الضغوط التنييمية و الضلغوط الماديلة و بلين ااداا اللوييليأ و يعلود سلب  ذللك فلي 
رأا الباهث أن العاملين في العامعات ااردنية الألادة في إ.ليم الجلمال/إربد يلدر ون 

ملل  هللذه الضللغوط  أنعللم يعملللون فللي .طللا  تعليمللي ألللاص ممللا يترتلل  عللليعم الت يللف
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هلايلللات  للللى الم تسلللبات التلللي يهدللللون عليعلللا ملللن علللراا عملعلللمأ  ملللا ال يسلللتطيعون 
التيثير في سياسات و إعرااات و ثقافة العامعة التي يعملون فيعلا. فلي هلين تبلين فلي 
اللرضللية الثانيللة وعللود عال.للة ذات داللللة إهدللا،ية بللين الضللغوط الجألدللية و ااداا 

لللك فللي رأا الباهللثأ لجللعور العللاملين بعللدم وعللود ضللمانات الللوييليأ و يعللود سللب  ذ
وييليللللةأ و انأللللللاض الدافعيللللة لللللديعم لتعللللارض متطلبللللات العمللللل الللللذا يقومللللون بلللله و 

و تقدمعم و ال ير.ى     .ناعاتعم الجألدية و أن عملعم ال يوفر اللرص لتهقيق ذاتعم
 لمستوا طموهاتعم. 
  ة إهدلا،ية بلين المتغيلرات الديمو رافيلة ال توعد عال.ة ذات دالل  الفرضية الرابعة :

)العن أ العمرأ الهالة االعتماعيةأ المدهل العلميأ نو  النجاط وعلدد سلنوات الألبلرة(  
 على ضغوط العمل.

المعيارية  االنهرافاتلإلعابة عن هذا السدال تم استألراا المتوسطات الهسابية و 
أ المدهل العلميأ العتماعيةالضغوط العمل هس  متغيرات العن أ العمرأ الهالة 

نو  النجاطأ و عدد سنوات الألبرة. و لبيان اللروق ايهدا،ية بين المتوسطات 
و   ألتبار  ت  ل ل من العن أ الهالة االعتماعيةأ ونو  النجاطاستألدام االهسابية تم 

 تهليل التباين ااهادا للعمر و المدهل العلمي و سنوات الألبرة.
 أواًل الجنس:

( عدم وعود فروق ذات داللة إهدا،ية عند مستوا الداللة 11العدول ) تبين من
(α=0.05 ( تعزا اثر العن  في عمي  المعاالت )الضغوط التنييميةأ الضغوط

الجألدية و الضغوط المادية( و في الضغوط   لأ إال أنه تبين ياهريات أن المتوسط 
وهذا يجير إلى أن ايناث ( 2.94( و )2.97الهسابي للضغوط   ل لدا ايناث بلم )

 التزاماتعنسب  طبيعة مسدولياتعم المزدوعة بين العمل و بأ ثر عرضة للضغوط 
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(. و 2004تعاه أسرهن. و تتلق هذه النتيعة م  ما عاات به دراسة )المهتس أ 
 (.2010األتللت نتا،ج هذه الدراسة م  ما عاات به دراسة )ألليلاتأ المطارنةأ 

 

 أكاديمي، إداري(:) ثانيًا نوع النشاط

( تعزا اثر نو  α( عدم وعود فروق ذات داللة إهدا،ية )12تبين من العدول )
النجاط في عمي  المعاالت )الضغوط التنييميةأ الضغوط الجألدية و الضغوط 

( أن المتوسط 8المادية( و في الضغوط   ل. ل ن تبين ياهريات من العدول )
أعلى من المتوسط الهسابي لنو  النجاط  (2.97الهسابي لنو  النجاط )إدارا( )

و    أ(. و يرا الباهث أن سب  ذلك يعود إلى أن ايدارا0.04)اا اديمي( بلارق )
يتعرض للضغوط بنسبة أ بر من اا اديمي نتيعة ساعات الدوام  أهس  ألبرة الباهث

 الطويلة و الواعبات ال ثيرة و التعامل المباجر م  الردساا.
 
 

 الخبرء: ثالثًا سنوات

 

( 13تبين من العدول ) سنوات(. 10(أ)أ ثر من 10-5سنوات(أ ) 5أ.ل من )
باستألدام تهليل التباين اثر سنوات الألبرة على سنوات العملأ وعود فروق ذات داللة 

( تعزا لسنوات الألبرة في عمي  المعاالت α=0.05إهدا،ية عند مستوا الداللة )
ة و الضغوط المادية(. وعدم وعود فروق في )الضغوط التنييميةأ الضغوط الجألدي

الضغوط   ل. و لبيان اللروق الزوعية الدالة إهدا،يات بين المتوسطات الهسابية تم 
(. و 15(  ما هو مبين في العدول )Scheffeالمقارنات البعدية بطريقة ) استألدام

 5من  ) ( وعود فروق ذات داللة إهدا،ية بين ف،تي الألبرة أ.ل13تبين من العدول )
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( في الضغوط 10-5( و عاات اللروق لدال  ف،ة الألبرة )10-5سنوات( و )
التنييمية و الضغوط الجألدية. و يعزا ذلك إلى جعور مويلي هذه الل،ة بالقلق 

فر نيام عادل للهوافز والروات  و  ثرة المعام المطلوبة منعم إنعازها في و.ت العدم تو 
ل الذا يمارسه ال ير.ى لمستوا طموهه مهددأ  ما أن جعور المويف أن العم

( وعود فروق ذات داللة إهدا،ية بين ف،ة أ.ل 15 ما يتبين من العدول ) الجألدي.
( و )أ ثر من عجر 10-5سنوات( من ععة و  ل من ف،تي الألبرة من ) 5من )

سنوات( في الضغوط  5سنوات(أ و عاات هذه اللروق لدال  الألبرة )أ.ل من 
)أ.ل من ألم  سنوات( في اامور  الألبرةف،ة  اهتماملك لزيادة المادية. و يعزا ذ

 المادية و المياهر و الج ليات أ ثر من الل،ات ااألرا.

 رابعًا العمر:

ولبيان داللة اللروق ايهدا،ية بين  فما فوق(. 51أ 50-41أ 40-30أ 30)أ.ل من 
   (. 17) المتوسطات الهسابية تم استألدام تهليل التباين ااهادا هس  عدول

( وعود فروق ذات داللة إهداية عند مستوا الداللة 17تبين من عدول )و 
(α=0.05 تعزا للعمر في الضغوط المادية و في الضغوط   لأ بينما لم تيعر )

فروق دالة إهدا،يات في الضغوط التنييمية و الجألديةأ و لبيان اللروق الزوعية 
دية بطريقة عالمقارنات الب استألدامم الدالة إهدا،يات بين المتوسطات الهسابية ت

(Scheffe( ما هو مبين في عدول  )وعود فروق ذات 18(. تبين من العدول )18 )
فما فوق( من  51ف،ة العمر ) ن( بيα=0.05داللة إهدا،ية عند مستوا الداللة )
( من ععة أألرا. و عاات 40-30( و )30ععة و  ل من ف،تي العمر )أ.ل من 

( في الضغوط المادية و 40-30( و )30تي العمر )أ.ل من اللروق لدال  ف،
أعمالعم  ادااالضغوط   لأ و يعزا ذلك إلى ر بتعم في ا.تناا ااععزة الهديثة 
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أعمالعم بمعارة من أعل إثبات  أداابسب  .لة الألبرة التي يمتل ونعا تم نعم من 
ة تتلق م  دراسة تعم و .درتعم على إنعاز ما هو مطلو  منعم. و هذه النتيعي لا

 (.2010)ألليلاتأ المطارنةأ 
 

 خامسًا الحالة االجتماعية:

 

 ت  اثر الهالة  األتبارالمعيارية و  االنهرافاتباستألدام المتوسطات الهسابية و 
( عدم فروق ذات داللة 19االعتماعية على ضغوط العمل. تبين من العدول )

لة االعتماعية في عمي  المعاالت ( تعزا للهاα=0.05إهدا،ية عند مستوا الداللة )
)الضغوط التنييميةأ الضغوط الجألدية و الضغوط المادية(. و في الضغوط   ل 
باستثناا الضغوط المادية. و عاات اللروق لدال  ااعز . و يعزا ذلك إلى أن 

سنواتأ مما يععله يتمسك بعمله و يتهمل  5ااعز   البات ما ت ون ألبرته أ.ل من 
الألبرة. و هذه النتيعة تتلق و نتا،ج  ا تسا فرص العمل و ر بته في  الضغوط لقلة

 (.2004دراسة)المهتس أ 
 

 سادسًا المؤهل العلمي:
 

المعيارية لضغوط العمل هس  متغير  االنهرافاتباستألدام المتوسطات الهسابية و 
     توسطات الهسابيةم( تباينات ياهريات في ال20المدهل العلميأ تبين من العدول )

ت متغير المدهل العلمي اف، األتالفالمعيارية لضغوط العمل بسب   االنهرافاتو 
عستيرأ د توراه(. و لبيان داللة اللروق ايهدا،ية بين ا)دبلوم في.لأ ب الوري أ م
(. تبين من 21تهليل التباين هس  العدول ) استألدامالمتوسطات الهسابية تم 
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( تعزا α=0.05ية عند مستوا الداللة )العدول عدم وعود فروق ذات داللة إهدا،
       للمدهل العلمي في عمي  المعاالت )الضغوط التنييميةأ الضغوط الجألدية

الضغوط المادية( و في الضغوط   ل. و يعزا ذلك إلى أن العاملين من مألتلف و 
أنعم يعملون في عامعات يتعرضون لضغوط عمل جديدة ألادة و  المدهالت العلمية

هم بالقلق لعدم وعود ضمانات وييليةأ و التغيرات المتسارعة في لجعور و  ألادة
االستقرار الوييلي.بينما و  سياسة العامعات ااردنية الألادة و .لة جعورهم باامان

أن هملة الد توراه أ.ل تيثرات من  يرهم بالنسبة للضغوط  لياهريات يتض  من العدو 
فر فرص عمل لعم اا ذلك إلى تو   ل من ف،ات المدهالت العلمية ااألرا و .د يعز 

 أ ثر من  يرهم.
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 التوصيات:
 

 في ضوا النتا،ج التي تودلت إليعا الدراسة يودي الباهث بما يلي:
 

ضرورة اهتمام إدارات العامعات ااردنية الألادة في إ.ليم الجمال بأللق  -1
مناي تنييمي دهي ي لل توفير أنيمة عادلة من هيث ااعور أو الروات  

ات أو الم افآتأ مما يبعث االرتياي في نلو  العاملين و يأللف من أو التر.ي
 مستوا ضغوط العمل لديعم و بالتالي رف  مستوا أدا،عم.

توفير اامن و االستقرار الوييلي للعاملين من ألالل تقديم الضمانات التي  -2
تهميعم من إعرااات إدارية تعسلية أ اامر الذا يددا إلى االستقرار النلسي 

رف  الروي المعنوية لدا العاملينأ و بالتالي تهسين أدا،عم و وييلي و الو 
 إنتاعيتعم.

إيالا إدارات العامعات ااردنية الألادة في إ.ليم الجمال أ برامج التدري   -3
ااهمية الالزمة لتدري  و تطوير العاملين.مما يجعرهم بين ايدارة تهرص 

لى ما هو عديد أو ضروراأ عليعم و تتمسك بعم و ذلك من ألالل التدري  ع
اامر الذا يرف  من معنوياتعم و يزيد ثقتعم بينلسعم و وال،عم  للعامعة التي 
يعملون فيعاأ مما يددا إلى استقرارهم فيعا و يزيد من دافعيتعم نهو العمل و 

 يأللض من مستوا ضغوط العمل لديعم.

      اا آرا،عم إجعار العاملين بيهميتعم و ذلك من ألالل إتاهة اللردة ب بد -4
و مقترهاتعم و مساهماتعم في تهقيق ااهداف المطلوبةأ اامر الذا يددا 
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إلى تهسين أدا،عم و يأللض مستوا ضغوط العمل لديعمأ ويرف  من مستوا 
 التلاعل واالنسعام م  بي،ة العمل.

      تعديل و تطوير العي ل التنييمي بما يألدم ااهداف التنييمية للعامعة -5
العاملين و ذلك من ألالل تنييم العمل و تهديد ااعمال و المعام       أهداف و 

والمسدليات المطلو  من العاملين القيام بعا و االلتزام بعا. بهيث يدب   ل 
فرد عضوات في عماعة تتدف باالنسعام و تتميز بدرعة عالية من التلاعل 
         بما يم ن من توفير عال.ات اعتماعية إيعابية بين الردساا 

 المردوسين.و 

دعم العاملين و مساعدتعم عند الهاعةأ مما يأللق الثقة بينلسعم و االستقرار  -6
النلسي لعم و بالتالي يزيد من مساهماتعم و هردعم على مدلهة العامعات 

 التي يعملون فيعا.
إعراا المزيد من الدراسات المقارنة المتعلقة بتيثير ضغوط العمل في ااداا  -7

 لعاملين في العامعات الرسمية و الألادة ااردنية.الوييلي ل
إعراا دراسات على  ل من العي،ة اا اديمية والعي،ة ايدارية في العامعات  -8

 ل على هده لتي د الباهث من وعود فرو.ات في أثر ضغوطات العمل على 
  ل ف،ة واألتالف تيثير ذلك.



 2015أالثالث أالعددالثامن عجرإربد للبهوث والدراساتأالمعلد    ي                              المارديند. ...ثر ضغوط العمل أ

99 

 

 لمراجع العربيةا
 
o ضغوط العمل لدى األطباء، المصادر  .2002د الرهيمأ ااهمدا أهنان عب

 بحث ميداني في المستشفيات الحكومية والخاصة بمدينة الرياض،-واألعراض
 مر ز البهوث والدراسات ايدارية أ الرياض أ ) مععد ايدارة العامة (.

o  (أ الدار العامعية 2أ طبعة ) حوكمة الشركات. 2005الألضيرا أأهمد مهسن أ
 أ عمعورية مدر العربية.القاهرة

o  السلوك التنظيمي: دراسة للسلوك اإلنساني . 2000القريوتيأ مهمد .اسمأ
أ  3أ دار الجروق للنجر والتوزي  أ ط الفردي والجماعي في المنظمات المختلفة

 ااردن عمان.

o أ  1.طالسلوك التنظيمي في منظمات األعمال. 2002العميانأ مهمود سليمانأ
 عمان ااردن. دار وا،ل للنجرأ

o  خصائص الوظيفة وأثرها في أداء العاملين. 1999الزهراني أ هسين عمعانأ  :
دراسة مسهية على عينة من ضباط الدفا  المدني بالممل ة العربية السعوديةأ 

 أ اديمية نايف العربية للعلوم اامنية أ الرياض. 

o  ادر الضغوط مص. 2003الجقيرات أ مهمد والدرابي أ ماهر والضمورأ مهمدأ
النفسية لدى العاملين في شركة مناجم الفوسفات األردنية واألعراض المرتبطة 

 بها وعالقتها ببعض العوامل الديموغرافية وتأثير ذلك على االنتماء للشركة،
 .92معلة ايدارا أ مسقط أ مععد ايدارة العامةأ العدد 
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o  مهنية والشخصية على أثر العوامل ال. 2003اللوزاأ موسى والهنيطيأ نادياأ
 دراسة ميدانية تحليلية، -الضغط الوظيفي في المستشفيات الحكومية في األردن

 .2أ العدد 30دراسات معلة علمية مه مةأ عمان أ العامعة ااردنيةأ المعلد 
o  تأثير العوامل الديموغرافية والمسببات الداخلية . 2004المهتس أ لينة هسام أ

فسي في العمل لدى إداريي الجامعات في محافظة والخارجية على الضغط الن
 –فلسطينأ رسالة ماعستير  ير منجورةأ عامعة بولت نيك فلسطين  –الخليل 
 الألليل.

o  السلوك التنظيمي، مفاهيم وأسس سلوك الفرد  .2004المغربيأ  امل مهمدأ
 عمان ااردن. 3. دار الل ر للنجر والتوزي  أ ط والجماعة في التنظيم 

o أ ترعمة ععلر أبو القاسم أ  السلوك التنظيمي واألداء. 1991يأ أندروأ سيزالع
 الممل ة العربية السعودية.–أهمدأ مععد ايدارة العامة 

o  التوظيف الفعال لعلم  .2008بار ينسون أمارك أ ترعمة د. ألالد العمرا أ
دار اللاروق لالستثمارات الثقافيةأ القاهرة  1.ط النفس في إدارء األعمال 
 عمعورية مدر العربية.

 
o  ضغوط العمل وعالقتها بالتوجه  .2002عودة أ إيمان واليافي أ رندةأ

دراسة ميدانيةأ معلة عامعة دمجق للعلوم  -البيروقراطي وعدم الرضاء الوظيفي
 أ العدد ااول. 18ايا.تدادية والقانونيةأ دمجق أ عامعة دمجقأ المعلد 
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o  رسالة على أداء المراجع الخارجي  ضغوط العمل . أثر2007هعل أ عامرأ .
 ماعستير عامعة دمجق.

o السلوك التنظيمي: سلوك األفراد والجماعات في منظمات . 2009هريمأ هسينأ
 أ دار الهامد للنجر والتوزي  أ عمان ااردن. 3أ الطبعة األعمال

o  أثر ضغوط العمل  .2010ألليلاتأ عبد اللتاي دال  و المطارنةأ جيرين مهمدأ
داء الوظيفي لدى مديري المدارس األساسية الحكومية في إقليم جنو  في األ
 (.2+ 1العدد )  – 26أ معلة عامعة دمجق أ المعلد األردن

o  التأثير الوسيط لنمط السلوك ا على العالقة بين ضغوط . 2005راجدأ جبي أ
. المعلة الدور والرضى الوظيفي واألداء لمدققي الحسابات في دولة الكويت

 بية للعلوم ايدارية.العر 

o  دار العامعة العديدةأ  السلوك التنظيمي.. 2004سلطان أ مهمد سعيدأ
 ايس ندرية عمعورية مدر العربية.

o  أثر خصائص العمل على اإلجهاد . 2004جا رأ عار اهلل و إياد أ فاضلأ
دراسة ميدانية في المستجليات ااردنية الألادة. المعلة  –الوظيفي للعاملين 

 نية للعلوم التطبيقية.اارد
 

o  أ دار  المدير الحائر بين الضغوط وجودء األداء. 2006عطيةأ مدطلىأ
 العادا للطباعة والنجرأ القاهرة أ عمعورية مدر العربية.
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o دار المعرفة السلوك اإلنساني في المنظمات،. 1983عاجورأأهمد دقرأ
 العامعية ايس ندرية أ عمعورية مدر العربية.

o  عالقة أبعاد المناخ التنظيمي بضغوط العمل في  .2009قأ عدمان أ مريز
 معلة علوم إنسانية السنة السادسة. -المؤسسات الجامعية

o  العالقة بين نظام الحوافز وضغوط العمل لدى . 2011علوانأ .اسم نايفأ
أ  124دراسة ميدانية أ معلة ايدارا أ العدد المدرسين في مدارس سيرت. 

 مسقط سلطنة عمان.

o (. العال.ة بين الضغوط الوييلية و الجعور بايععادأ و دور 2006أهسين.)علي
 (.3)13الدعم الوييلي في هذه العال.ة: دراسة ميدانية. المنيمة العربية لإلدارةأ 

o (2002عبد المهسنأ توفيق مهمدأ .)أ تقييم األداء: مداخل جديدء لعالم جديد
 دار الل ر العربي و دار النعضة العربية

o ضغوط العمل: مستوياتها ومصادرها واستراتيجيات . 2001مهمود أ  هنيةأ
. إدارتها لدى اإلداريات والفنيات السعوديات العامالت في الجامعات السعودية

 رسالة د توراه  ير منجورة أ عامعة أم القراأ م ة الم رمة.

o  ي.دار  النجر أ دارالتقدم العالممباديء إدارء الوقت.. 2005ندراهللأ هنا أ 
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السورية "دراسة  لدى إدارة المؤسسات المالية قياس القيمة المدركة لموقع الويب

 ميدانية"

 19/3/2013 تاريخ القبول:           18/11/2012 تاريخ االستالم:
 

 )*( فواز صالوم حموري د.
 )**(أ. محمد مصطفى العبداهلل

 
 
 الملخص

 
المدركة لموقع الويب  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم القيمة 

المؤسسات المالية السورية. حيث تم استخدام إدارة وقياس هذه القيمة لدى 
مستوى و لقياس هذه القيمة تضمنت كفاءة إدارة موقع الويب،  أبعاد ةثالث

 استبانةجودة موقع الويب وكفاءة استثمار موقع الويب. وقد تم تطوير 

                                                 

  .كلية االقتصاد/جامعة دمشق/ /قسم إدارة األعمالأستاذ مساعد *()

  طالب دكتوراه إدارة األعمال/ كلية االقتصاد/جامعة دمشق.. )**(
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ة كعينة لهذه الدراسة، وتم ( مؤسسة مالية في سوري22وتوزيعها على )
 استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية الختبار فرضيات الدراسة. 

بين )كفاءة إدارة  إحصائيةوتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة 
موقع الويب، مستوى جودة موقع الويب وكفاءة استثمار موقع الويب( 

سسات المالية السورية. وتم المؤ إدارة والقيمة المدركة لموقع الويب لدى 
تقديم مجموعة من التوصيات عن الجوانب التي يتوجب التركيز عليها 

 لتعظيم االستفادة من مواقع الويب.
 

سورية -المؤسسات المالية  –موقع الويب  –القيمة المدركة  الكلمات المفتاحية:       

Abstract 

       This study aims to identify the concept of perceived value of the 

Website and measure this value at Syrian financial institutions 

management. Three dimensions were used to measure this value 

including efficiency of Website Management, website quality level 

and efficiency of Website Investment. Hence, a questionnaire has 

been developed to be distributed between 22 Syrian financial 

institutions as sample to this study. The study used different 

statistical techniques to test the hypotheses. 

      The study shows that there is a significant statistical relationship 

between (efficiency of website management, website quality and 

efficiency of Website Investment) and perceived value of the 

website at Syrian financial institutions management. 

      The study provides a number of recommendations about Aspects that   

need to be addressed for optimization of websites. 
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     Key words:  perceived value – Website – Financial Institutions, Syria 

 
 المقدمة:  -

يمثل موقع الويب جوهر الحضور اإللكتروني للمؤسسات المالية على شبكة الويب،  
مقدمًا كل خصائص هذه المؤسسات في إطار الفهم االستراتيجي لكل عوامل النجاح 

، وممثاًل كذلك نقطة (358، 2009 )نجم، الحرجة في األعمال اإللكترونية للمؤسسة
ئن، ووسيلة إعالنية بالغة التأثير على العائدات المالية اتصال شديدة األهمية مع الزبا
 والسمعة التجارية للمؤسسة. 

نترنت من قبل األفراد وتنوع حاجاتهم تزايد الواسع في استخدام شبكة اإلمع الو 
والمنافسة المتزايدة للمؤسسات المالية في إطار بيئة التجارة اإللكترونية، أخذ موقع 

ضرورة ال بد منها، وأحد العناصر األساسية ُيمّثُل كة الويب المؤسسة المالية على شب
وباتت هذه المؤسسات معنية بشكل كبير بدراسة وتحليل  .لنجاحها في الوقت الحاضر

والدور المحتمل الذي يمكن أن تلعبه في التأثير على  األبعاد المرتبطة بموقع الويب
 إدارة العالقة مع أصحاب المصالح المرتبطين بها.

في إطار البيئة االفتراضية أدركت هذه المؤسسات وعبر العقود الماضية أن العمل و   
يتطلب منها التركيز على بعض الجوانب المرتبطة بإدارة واستثمار مواقعها على شبكة 

بجودة هذه المواقع بهدف مواكبة متطلبات واحتياجات زبائنها  لالرتقاءالويب، والسعي 
 هم. وتطوير وتنمية العالقة مع

على خصائص القيمة المدركة للزبائن  ويرجع ذلك إلى التأثير الذي أحدثته هذه الشبكة
، والتي تنبع أساسًا من القيمة المدركة لموقع الويب من قبل المؤسسة إنشائهاوطريقة 
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وتعتمد على قدراتها الجوهرية الستغالل قدرات موقع الويب من أجل خلق القيمة التي 
للزبائن، بعد أن  يالميزة التنافسية عن طريق تسليم القيمة العلتمكنها من تحقيق ا

 ,Fernández & Bonillo)جديدة  إستراتيجيةأصبحت هذه القيمة تمثل ضرورة 

يجابًا إيجابية عنها، وتنعكس إمن الممكن أن تسهم في تكوين صورة ذهنية (  2009
 على أدائها الحالي والمستقبلي.

 
 الدراسة:مشكلة 

سسات في الصناعة المالية من المؤسسات الرائدة في استخدام تكنولوجيا المؤ  تعد 
ومع النمو المتزايد لتطبيقات  المعلومات باعتبارها من الصناعات كثيفة المعلومات،

لتحقيق التميز  إستراتيجيةالتجارة اإللكترونية في هذه الصناعة يبرز موقع الويب كأداة 
بشكل أساسي على القيمة المدركة لموقع الويب من  ، ويعتمد ذلكاالفتراضيةفي البيئة 

لفاعلية موقع  ،قبل هذه المؤسسات والتي تنبع أساسًا من مدى االهتمام الذي تبديه
. وتحاول هذه الدراسة (Fisher & Arnold, 2003) الويب في خلق هذه القيمة

ة من خالل تحليل مفهوم القيمة المدركة لموقع الويب لدى المؤسسات المالية السوري
التي يمكن من خاللها قياس تلك القيمة لديها. ويمكن تحديد مشكلة  بعادتناول األ

 الدراسة بشكل أوضح من خالل األسئلة التالية:
 

 ؟المؤسسات المالية السوريةإدارة ما مستوى كفاءة إدارة موقع الويب لدى  .1

 ما مستوى جودة موقع الويب لدى المؤسسات المالية السورية ؟ .2

 المؤسسات المالية السورية؟إدارة مستوى كفاءة استثمار موقع الويب لدى ما  .3

 المؤسسات المالية السورية؟ إدارة ما مستوى القيمة المدركة لموقع الويب لدى  .4
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هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين )كفاءة إدارة موقع الويب، وجودة  .5
 المدركة لموقع الويب لدى موقع الويب وكفاءة استثمار موقع الويب( وبين القيمة

 ؟المؤسسات المالية عينة الدراسة  إدارة

 أهمية الدراسة:  -
 تنبع أهمية الدراسة من كونها:  
تتناول موضوعًا حديثًا في أدبيات علم التسويق وهو القيمة المدركة لموقع الويب  -1

 الذي أفرد له الباحثون في الدول المتقدمة الكثير من الدراسة واالهتمام.

 المؤسسات المالية.إدارة ضح مفهوم القيمة المدركة لموقع الويب لدى تو  -2

من جانب  ندرة الدراسات التي تناولت موضوع قياس القيمة المدركة لموقع الويب -3
المؤسسات المالية، حيث ركزت أغلب الدراسات في هذا المجال على قياس إدارة 

 القيمة المدركة من جانب الزبائن. 

لى مستوى القطاع المالي السوري تتناول موضوع القيمة تعتبر أول دراسة ع -4
 المؤسسات المالية العاملة في هذا القطاع.  إدارة المدركة لموقع الويب لدى

 أهداف الدراسة: -
المؤسسات المالية  إدارة القيمة المدركة لموقع الويب لدىالتعرف على مفهوم  -1

 السورية.
 .المؤسسات المالية السوريةإدارة ى لد القيمة المدركة لموقع الويب أبعاد قياس -2
لمؤسسات المالية السورية عن الجوانب التي يتوجب دارة اتقديم تصور مستقبلي إل  -3

التركيز عليها لتعظيم االستفادة من مواقعها على شبكة الويب بناًء على النتائج التي 
 ستتوصل إليها الدراسة.

 فرضيات الدراسة:
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موقع الويب  إدارةكفاءة قة ذات داللة إحصائية بين ال توجد عال :ول الفرضية ال    
 .عينة الدراسةالمؤسسات المالية إدارة وبين القيمة المدركة لموقع الويب لدى 

موقع الويب وبين  جودةال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  الفرضية الثانية: 
 .لدراسةعينة االمؤسسات المالية إدارة القيمة المدركة لموقع الويب لدى 

استثمار موقع الويب كفاءة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  الفرضية الثالثة:
 .عينة الدراسةالمؤسسات المالية إدارة وبين القيمة المدركة لموقع الويب لدى 

 
 
  التعريفات اإلجرائية: -

قدرة المؤسسة على إدارة موقع رئيسي يقيس مدى  بعد: دارة موقع الويبإكفاءة  -
األهدف التي طور من أجلها والتي ترتبط بوظائف الموقع المتمثلة  ويب لتحقيقال

 بالتخطيط، والتصميم، والتنفيذ، والتشغيل والمساندة والتطوير المستمر.

لموقع الويب في النجاح  رئيسي يعبر عن المدى المحتمل بعد: موقع الويب جودة -
 أو الفشل في إطار التواجد على شبكة الويب.   

استغالل قدرة المؤسسة على رئيسي يقيس مدى  بعد: استثمار موقع الويبءة كفا -
   الفرص وتعظيم الفائدة المقدمة من خالل موقع الويب.

: هي المنفعة أو األهمية النسبية لموقع الويب لدى القيمة المدركة لموقع الويب -
المؤسسة  من األسباب المتعددة التي دعتالمؤسسة والتي تنبع بشكل أساسي إدارة 

 إلنشاء الموقع، ومدى إدراكها لتأثيره على أدائها.
 نموذج الدراسة: -
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كفاءة  :وهي ،مستقلةالمتغيرات أبعاد رئيسية تمثل ال ةتكون نموذج الدراسة من ثالث 
وكفاءة استثمار موقع الويب. أما المتغير  ،وجودة موقع الويب ،إدارة موقع الويب

 (. 1قع الويب كما يبين الشكل رقم )التابع فهو القيمة المدركة لمو 

 
 

 كفاءة إدارة موقع الويب
 جودة موقع الويب                                 القيمة المدركة لموقع الويب

 كفاءة استثمار موقع الويب
 
 
 
 اإلطار النظري للدراسة: -

 مفهوم موقع الويب: -
يد من المؤسسات إلعادة تقييم إن النمو الثابت والتطور لشبكة الويب قد حرض العد   

 ,Beatty, et al) ها بمعلومات األعمال الهامةفيوتصميم الطريقة التي تشارك 

، ويبرز موقع الويب للمؤسسة كأحد أهم الوسائل لتحقيق ذلك. حيث ينظر (2001
إلى موقع الويب من وجهة النظر التسويقية بأنه امتداد أو شكل مختلف من اإلعالن 

أنه على ليدي مشابه للتلفاز أو اإلعالنات المطبوعة، وهناك دليل قوي المؤسسي التق
 corporateيمكن لموقع الويب أن يؤدي العديد من وظائف اإلعالن المؤسسي 

advertising وفي هذا المعنى يمكن تعريف موقع الويب بأنه  "إعالن عبر شبكة .
ه بنوع المنتج المقدم ويمكن أن تتأثر طبيعت ،(López & Ruiz, 2011) اإلنترنت"

 المتغيرات المستقلة المتغير التابع
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أن موقع Qian . ويرى (Beatty, et al, op.cit) من المؤسسة وبحجم المؤسسة
 & Qian) ناقل لثقافة المؤسسة وقيمها ورؤيتها لزبائنها نزلةيعد بمالويب 

Jinghua, 2008). التزامًا دائمًا، وال بد من مراقبته بعناية في ضوء  ويمثل كذلك
 .(Goi, 2012) باره عنصر نجاح أساسي في المؤسسةالتطورات الجديدة، باعت
األداة األكثر أهمية في عملية االتصال  López & Ruizويعد موقع الويب وفقًا لـ 

 López) أداة جوهرية لنجاح األعمال اإللكترونية منزلةعبر شبكة االنترنت، وهو ب

& Ruiz, op.cit) ًوالمرتقبين بين المؤسسة و الزبائن الحاليين  . ويعمل بوابة
التي تشكل إدراكاتهم حول المؤسسة  المهمة وأصحاب المصالح إليجاد المعلومات

. (Chakraborty, et al, 2005) بشكل مجمل، باإلضافة إلى عروض المؤسسة
ويتضح مما سبق األهمية التي يحوزها موقع الويب في الوقت الحاضر من حيث 

 مال المعاصرة. في منظمة األع اً أساسي اً أصبح يمثل جزء نهإ
 
 
  :القيمة المدركة لموقع الويب  -

غير محدد نظرًا للدالالت  اً نسبي اً يمكن النظر إلى مفهوم القيمة باعتباره مفهوم
تعريف للقيمة  Websterورد في قاموس المختلفة التي يحملها هذا المفهوم، وقد 

. ومع "ما يءلش بأنها "االستحقاق النسبي أو المنفعة النسبية أو األهمية النسبية
التطور التكنولوجي الذي تشهده مؤسسات األعمال بشكل عام واالنتشار الواسع 
للتجارة اإللكترونية بشكل خاص، برزت وسائل جديدة مكنت المؤسسات من القيام 
بإنشاء قيمة جديدة لها في سوق األعمال، ومن بين هذه الوسائل موقع المؤسسة 

هذا الصدد ومنها مفهوم القيمة في يم متعددة على شبكة الويب. وقد ظهرت مفاه
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المدركة لموقع الويب. إال أن غالبية الدراسات التي تناولت هذا المفهوم ركزت على 
من حيث الرضا  القيمة المدركة لموقع الويب من طرف الزبون بشكل خاص

، وذلك باعتباره (Benslimane & Yang, 2007) الموقع له والمنفعة التي يقدمها
ورغم محدودية الدراسات التي  د أهم أطراف المصلحة ذوي الصلة بالمؤسسة.أح

حاولت أن تتناول بعض أبعاد القيمة المدركة لموقع الويب من جانب المؤسسات 
 & Qian)و (Beatty et al, op.cit)و ، (Goi, 2012) نفسها ومنها دراسة

Jinghua, 2008) ،هذه القيمة  ورأت أنّ ، إال أنها عكست رؤية جيدة لهذا المفهوم
تنبع أساسًا من األسباب المتعددة التي دعت المؤسسات إلنشاء مواقع الويب 

 ,Qian & Jinghua) الخاصة بها ومدى إدراكها لتأثير هذه المواقع على أدائها

Ibid).  وهنا ال بد من اإلشارة إلى القيمة التي تنشئها المؤسسات من تواجدها على
ؤسسات تعتقد أن مواقع الويب تصمم لتحقيق أهداف تجارية شبكة الويب، فبعض الم

مجرد الحضور على شبكة الويب يعد كافيًا  معينة بينما يعتقد البعض اآلخر منها أنّ 
 استثمرت. كذلك نجد أن العديد من المؤسسات قد (Iddris, 2012) بالنسبة لها

قيمة حقيقية  وتوسعت في الخدمات المقدمة عبر مواقع الويب ولكن بدون إضافة
(. ويمكن أن يكون ذلك عائدًا إلى عدم قيام 79)نجم، مرجع سابق، ص  ألعمالها

هذه المؤسسات باستخدام وظائف موقع الويب لالستفادة من المزايا الفريدة لشبكة 
نترنت لتمكين األعمال اإللكترونية لديها من خلق القيمة. حيث تنبع هذه المزايا اإل

من خالل الكثير من  إنشائهاعلى خصائص القيمة وطريقة من تأثير هذه الشبكة 
 & Qian) نماذج األعمال الجديدة المرتكزة على المعلومات والخدمة المرتبطة بها

Jinghua, op.cit). 
 :إدارة موقع الويب 
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يعد الحضور اإللكتروني على شبكة الويب تعبيرًا عن التوجه االستراتيجي للمؤسسة   
وال بد من أن يستند النجاح على شبكة  .سبقياتها وميزتها التنافسيةوامتدادًا فاعاًل أل

الويب وفقًا لذلك، إلى قدرات جوهرية حقيقية في المؤسسة تمكنها من استغالل 
. (364-363، مرجع سابق، ص ص نجم) قدرات موقع الويب لتحسين تلك الميزة

وفاعلة لموقع الويب،  ةيّ ويستلزم هذا من المؤسسة ذات الحضور اإللكتروني إدارة كف
ستراتيجية واضحة لموقع الويب تعكس األهداف التي ترغب اتعتمد على وجود 

المؤسسة في تحقيقها من خالل التواجد على شبكة الويب، بحيث تعد هذه 
موجه أساسي للمؤسسة في سعيها لتحقيق هذه األهداف. وهناك  نزلةاالستراتيجية بم

 ,Liao et al) اتيجية موقع الويب الناجحة للمؤسساتإقرار باألهمية المتزايدة الستر 

يعد اختيار تكنولوجيا المعلومات واالستراتيجيات Chiou et al  . فوفقًا لـ(2006
 Chiou) ب مزدهر للمؤسسةيعوامل نجاح أساسية لتطوير موقع و  نزلةالمالئمة بم

et al, 2011) ونية ذلك فإن استراتيجية األعمال اإللكتر على العكس من ، و
الضعيفة يمكن أن تؤدي إلى أخطاء تكتيكية خطيرة مسببة فشل العديد من 
المؤسسات في السوق االفتراضية، والتي يتطلب النجاح فيها من قبل المؤسسات 

 ,Hernández) موقع الويب بالشكل المالئملوالمعلومات المزودة  ةالتكنولوجي إدارة

2009) . 
 )برنامج ئف رئيسية تتمثل بالمراحل التاليةموقع الويب خمس وظا إدارةوتشمل   

 .(4الحكومية، ص اإللكترونية التعامالت
وتشمل تحديد الرؤية واألهداف واألولويات والمتطلبات الفنية،  :التخطيط مرحلة -

عداد المحتوى، واألمور القانونية وغيرها من  الميزانية، وتوزيع المهام، وتخطيط وا 
 .المهام األخرى
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الموقع، وتحديد اللغة ومتطلبات الوصول،  : وتشمل بناء هيكلالتصميم مرحلة -
 وطريقة العرض وغيرها من المهام ذات الصلة. للموقع العام الشكل وتصميم

والترويج وغيرها  اإلعالن الموقع، واالستضافة، وطريقة التنفيذ: وتشمل فحص مرحلة -
 .ذات الصلة من المهام

 المحتوى للموقع، ومراجعة اليومية نةوالمساندة: وتشمل الصيا التشغيل مرحلة -

 .ذات الصلة وغيرها من المهام األداء وتحديثه، واختبار

يطور موقع الويب اعتمادًا على األهداف واألغراض المستمر:  التطوير مرحلة -
حقق  إذا كانالمنظمية، ووفقًا لذلك، يتم مراجعته وتقييمه بشكل منتظم لتحديد 

. وتدعى هذه العملية ( Chiou et al, op.cit) األسباب التي طور من أجلها
 ,Llopis) أي تحسين كفاءة موقع الويب we site optimisationالمستمرة بـ 

أن من الممكن أن تتم عملية تقييم موقع الويب من قبل كل  Floros. ويرى (2010
ومن  .(Floros, 2008) من المستخدمين لهذا الموقع والمزودين له أو من كليهما

كل  الن ؛روري امتالك معيار شامل في تقييم نجاح أو فاعلية موقع الويبالض
ب يكون مصممًا لسبب محدد. وقد اقترح الباحثون األكاديميون مجموعة من يموقع و 

المداخل المختلفة لتقييم مواقع الويب، ومن أكثر تلك المداخل شيوعًا تحليل 
سح، والتجربة، ودراسة الحالة ، والمBenchmarkingالمحتوى، والمقارنة بالمتميز 

إطار عمل تقييم  Chiou et al اقترح. و automatic evaluationوالتقييم اآللي 
استراتيجي لموقع الويب، بحيث يتم بناء هذا اإلطار اعتمادًا على أغراض وأهداف 

التي تضمن أن وجود  اإلستراتيجيةب، ويأخذ هذا اإلطار بعين االعتبار يكل موقع و 
 Chiou) م مع األغراض واألهداف المحددة للموقع بشكل مسبقءيب يتالموقع الو 

et al, op.cit). 
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 :جودة موقع الويب 

األهمية الجوهرية لمنظمات األعمال، وفي بيئة األعمال  اتعد الجودة المجال ذ  
أحد المفاهيم الحديثة التي ارتبط باعتباره فتراضية يبرز مفهوم جودة موقع الويب اال
أخذت تدرك الشركات تطورها بشكل أساسي بتطور التجارة اإللكترونية، و ها و ؤ نشو 

المحددات الرئيسية للنجاح أو الفشل ال  األكثر نجاحًا وخبرة في هذه البيئة أنّ 
تقتصر على مجرد التواجد على شبكة الويب، ولكنها تعتمد على تقديم موقع الويب 

 أحدعد هذه الجودة حيث ت .(Rababah & Masoud, 2010) بجودة مرتفعة
العالقة مع  عوامل النجاح الحرجة في استثمار األعمال اإللكترونية لتدعيم إدارة

رفت الجودة المدركة لموقع الويب بأنها وع .(Stone & Foss, 2002) ائنالزب
"تقييم كفاءة وفاعلية موقع الويب في تسهيل عملية التسوق والشراء وتسليم 

ويمكن لموقع الويب أن يصل إلى . (Hamadi, 2010) المنتجات والخدمات"
يحقق الهدف الذي صمم  ألنأعلى مستويات الجودة ويحقق رضا الزبائن إذا سعى 

. حيث يمكن النظر (Kincl & Štrach, 2011) من أجله، أو الهدف من زيارته
إلى هذه الجودة من جوانب متعددة، وعادًة ما يتم تحديدها بناًء على مجموعة من 

ل وفقًا آلراء المستخدمين المرتبطة بكل من مهمة الموقع، وأداء الموقع العوام
وقد توصل كل من . (Rababah & Masoud, op.cit) وتطور الموقع

Abuelrub و Hassan  ،دراسة وتحليل العديد من نماذج قياس بعد أن قاما ب
ن جودة موقع الويب يتضم من خالله قياس نموذج يمكنإلى  ،جودة موقع الويب

محتوى موقع الويب، وتصميم موقع الويب، وتنظيم  أبعاد رئيسية تتضمن ةأربع
 .  (Hasan & Abuelrub, 2011) موقع الويب وسهولة استخدام موقع الويب
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   :كفاءة استثمار موقع الويب 
شير العديد من اإلحصائيات إلى أن أغلب االستثمارات على شبكة اإلنترنت ي   

ويرجع  (López & Ruiz, op.cit) الخاصة بالمؤسسات توجه إلى مواقع الويب
 Hwang et) ذلك إلى كون هذه المواقع تقدم مصفوفة من المنافع المحتملة لها

al, 2003). التي تمتلكها المؤسسات المالية  حيث ترتبط هذه المنافع باألهداف
ى مستو  عاكسة في تأسيس وجود لها على شبكة الويب. والتي تتنوع فيما بينها

إدراكها لقيمة موقع الويب من حيث استغالل الفرص وتعظيم الفائدة المقدمة من 
 ,Liu & Arnett) خالله، وتحديد عوامل نجاحه في مضمون التجارة اإللكترونية

وهو ما يمكن أن نطلق عليه كفاءة استثمار موقع الويب. ويمكن أن  (2000
موعات رئيسية تشمل تستخدم مواقع الويب للوصول إلى الفرص في ثالث مج

 تسويق المعلومات، وتسليم المنتجات والخدمات وتحسين العالقة مع الزبون
(Jasimuddin, 2001) غير أن العديد من المؤسسات تركز في قياسها ألداء .

موقع الويب في هذا المجال على أدائها المالي من حيث المبيعات والربح 
 Qian) والعائد على األصول الجارية اإلجمالي، والربح الصافي لنفقات التشغيل

& Jinghua, op.cit). اً منظمي اً النظر إلى العوائد باعتبارها متغير  حيث يتم 
لتبني موقع الويب من حيث ارتباطها برغبة ومقدرة المؤسسة لتبني  ماً هم اداخلي

موقع الويب أن يؤثر بشكل ل ويمكن .(Liao et al, op.cit) التكنولوجيا الجديدة
 :(Asher et al, 2006) بي على أرباح المؤسسة لعدة من األسباب منهايجاإ

يمكن لموقع الويب أن يزيد من شفافية المؤسسة: من خالل القدرة إلى النفاذ   -1
بسهولة إلى المعلومات المتعلقة بها. فيمكن استخدام موقع الويب كوسيلة لنقل 

 الة وأهداف المؤسسةالمعلومات المرتبطة باستراتيجية المؤسسة مثل بيان رس
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(Bartkus et al, 2002) وتسليم المعلومات باألسلوب المالئم وضمن التوقيت ،
وسيؤدي ذلك إلى زيادة كمية ونوعية المعلومات . المالئم ألصحاب المصالح

 ،(Beatty et al, op.cit) فرة عن المؤسسة لدى جمهور المستثمريناالمتو 

حتوى الذي تقدم به البيانات بالتأكيد على وتسمح هذه الوسيلة للمؤسسة بضبط الم
اإليجابية للمعلومات المقدمة والتزويد بالتفسير المالئم للمعلومات السلبية المحتملة 

(Ettredge et al, 2001) 

حيث يمكن لموقع الويب أن يملك تأثيرًا ايجابيًا على الجهود التسويقية للشركة   -2
خدماتها ومنتجاتها، وقناة لللترويج مؤسسة استخدام موقع الويب منصة لليمكن 

 مباشرالوتنفيذ وظائف البيع المباشر وغير  ،(Liao et al, op.cit)لبث أخبارها 

(Hwang et al, op.cit )وينظر إليه كأداة لالتصاالت التسويقية المتكاملة 
(Fisher & Arnold, op.cit). منصة يمكن من خاللها إدارة العالقة  وباعتباره

تمكين ويمكن استخدامه ل (.Winsor et al, 2004ئن والتفاعل معهم )مع الزبا
واالستجابة السريعة للفرص  ،(Liao et al, op.cit) المؤسسة من التوسع السوقي

يسمح بتوليد مصادر جديدة من المبيعات  مما (Beatty, et al, op.cit) السوقية
المؤسسة بميزة  ويمكن أن يزود(، Heinze & Hu, 2006) وفرص أعمال جديدة

نزلة ، ويحسن من تنافسيتها والذي يعد بم(Fisher & Arnold, op.cit) تنافسية
 الحضور على شبكة الويب بالنسبة للمؤسسات الهادفة للربح المتالك هدف نهائي

(Heinze & Hu, op.cit).  ةأداتستطيع المؤسسة استخدام موقع الويب وكذلك 
مما يسهم في إدراكهم لمسؤوليتها االجتماعية  لبناء العالقات مع جمهورها العام

 وزيادة وعيهم وفهمهم لمنتجاتها وخدماتها (،Hong & Rim, 2010) وثقتهم بها
(Park & Reber, 2008 و ،) المساهمة في بناء الصورة الذهنية للمؤسسة



 2015،لثالثا ،العددالثامن عشرإربد للبحوث والدراسات،المجلد                         ..د.حموي د.العبدهللا قياس القيمة المدركة

118 

 

قناع المستهلكين . (López & Ruiz, op.cit) ولعالمتها التجارية والترويج لها وا 
 إلى العديد من الوظائف األخرى التي تدعم الجهود التسويقية للمؤسسة.إضافة 

 الدراسات السابقة: -
إلى تعرف كيفية قيام الشركات  هدفت هذه الدراسة :(Huizingh, 2000) دراسة -

الفعلي لشبكة الويب وكيفية بناء مواقعها على هذه الشبكة، من خالل  باالستخدام
لويب لهذه الشركات بناًء على حجمها والصناعة إجراء دراسة مقارنة بين مواقع ا

مؤسسة في هولندا. وتوصلت  651التي تنتمي إليها، وقد أجريت هذه الدراسة على 
لكل من حجم الشركة والصناعة التي تنتمي إليها على  اً الدراسة إلى أن هناك تأثير 

 بناء واستخدام مواقعها على شبكة الويب.
إلى معرفة أسباب قيام  هدفت هذه الدراسة :(Beatty et al, 2001) دراسة -

 286الشركات بتأسيس وجود لها على شبكة الويب، حيث تم اجراء مسح على 
أن  عن في الواليات المتحدة. وكشفت النتائج ،من متوسطة إلى كبيرة الحجم، شركة

في قرار تبني تكنولوجيا الويب بين هذه الشركات يعتمد على  مهمة اهناك فروق
أن المتبنين األوائل أكدوا بشكل إلى يام الشركة باتخاذ قرار التبني، وأشارت توقيت ق

كبير على المنافع المدركة وتوافق تكنولوجيا الويب مع التكنولوجيا الموجودة ومع 
 المعايير المنظمية لديهم.

إلى بناء نموذج لتقييم  هدفت هذه الدراسة :(Fisher & Arnold, 2003) دراسة -
ستراتيجيًا وبما يخدم رؤية اإلدارة العليا في المنظمة، من خالل تحديد موقع الويب ا

مجموعة من األنشطة المنفذة من خالل الموقع للوقوف على القيمة المثلى 
optimal value  .التي يضيفها موقع الويب للمنظمة 
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إلى استكشاف وعرض  هدفت هذه الدراسة: (Hwang et al, 2003) دراسة -
وعرض المهام المتعددة التي يمكن القيام بها  ،ب كإعالن مؤسسيمفهوم موقع الوي

مؤسسة  150من خالل موقع الويب. وذلك من خالل القيام بتحليل مواقع الويب لـ 
في الواليات المتحدة تنتمي لقطاعات مختلفة. وتوصلت الدراسة إلى أن مواقع الويب 

واستراتيجيات بناء الصورة مثل التزويد بالمعلومات  ،يمكن أن تجمع وظائف متعددة
الذهنية للشركات وعالماتها التجارية ووظائف البيع المباشر والغير مباشر، ويمكنها 
أن تخاطب جماهير مستمعين متعددة تحت مظلة موقع وب واحد. وتوصلت 
الدراسة إلى أن الشركات ذات العوائد المرتفعة تملك وظائف أكثر وتخاطب جماهير 

ل مواقع الويب الخاصة بها من تلك الشركات ذات العوائد مستمعين أكثر من خال
 المنخفضة.

إلى البحث في عوامل التشابه  هدفت هذه الدراسة: (Liao et al, 2006) دراسة -
واالختالف في تبني واستيعاب تكنولوجيا الويب واستيعاب التجارة اإللكترونية بين 

ا كان كل من العائد ونماذج الشركات في الواليات المتحدة وتايوان، والتحري إذ
لعب دورًا هامًا في تبني وتطبيق تكنولوجيا الويب. حيث تم تحليل بيانات ي الصناعة

شركة في كال البلدين. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك  1000مواقع الويب ألفضل 
في تبني واستيعاب هذه التكنولوجيا لدى الشركات في كال البلدين. فتكنولوجيا  اً تباين
ويب أصبحت مندمجة بشكل كامل تقريبًا مع جميع الصناعات في الواليات ال

المتحدة، وتعد الشركات األمريكية رائدة في استخدام تكنولوجيا الويب إلدارة أعمالها، 
نية ال تزال في مرحلة مبكرة لتبني تكنولوجيا اوبالمقابل فإن بعض الشركات التايو 

ت التقليدية والشركات في فئة العائد وبشكل خاص الشركات في الصناعا ،الويب
 المنخفض.
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قدمت هذه الدراسة نتائج مسح استقصائي  (:Hu, 2006 & Heinze) دراسة -
للفترة  Standard & Poor’sشركة أمريكية من شركات  500لمواقع وب 

(، ووجدت الدراسة أن هناك تحواًل ملحوظًا لهذه الشركات خالل هذه 1997-2003)
على شبكة الويب. ويدل على ذلك الزيادة في مستويات  الفترة في حضورها

ب هذه الشركات، وهناك اتجاه يالمعلومات، والتفاعلية والخدمة المقدمة على مواقع و 
 مستمر نحو أعداد وأنواع متزايدة من الميزات المقدمة.

وتضع هذه الشركات أهمية كبيرة الستراتيجية التوجه بالزبون على مواقعها في  
لخلق انطباعات ايجابية حولها وزيادة والء الزبائن واستمالتهم لقبول جهودها 

 لكترونية الخاصة بها وتسهيل استراتيجيات تنفيذها.  تكنولوجيا التجارة اإل
إلى تقديم تحليل  هدفت هذه الدراسة: (Qian & Jinghua, 2008) دراسة

شركة  72راسة على للعالقة بين وظائف موقع الويب وآداء الشركة، وأجريت هذه الد
من شركات التجزئة والجملة في الصين. وبينت النتائج أن الكفاءة في وظائف موقع 
الويب لها تأثير قوي على استخدام موقع الويب وعلى رضا الزبون والذي يؤثر 

 في تحسين آداء الشركة.  مهمبشكل 
قرار إلى دراسة محددات  هدفت هذه الدراسة :(Murillo et al, 2008) دراسة

من أجل زبائنها.  transactional websiteالمصارف لتبني موقع الويب التبادلي 
وتم إجراء هذه الدراسة على عينة من البنوك التجارية في الواليات المتحدة في الفترة 

في ، وأظهرت النتائج أنه على الرغم من أن الخصائص المحددة 2006-2003من 
ت تبني المصارف لتبني هذا النوع من مواقع المصرف تعد محددات هامة في قرارا

 فإن المنافسة تلعب دورًا بارزًا أيضًا في هذه القرارات.  ،الويب
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هدفت هذه الدراسة إلى وضع إطار  :(Hasan & Abuelrub 2011) دراسة
عمل نموذجي عام من أجل تقييم جودة مواقع الويب، من خالل مراجعة أساليب 

اثة التي تم استخدامها في خدمات األعمال اإللكترونية ومعايير التقييم األكثر حد
المختلفة، ويمتاز هذا اإلطار بالشمولية في كونه يحتوي على كافة العناصر 
الرئيسية للتقييم، وبالوضوح والموضوعية من خالل إمكانية استخدام قيم رقمية لقياس 

تطبيقه على جميع المؤشرات الخاصة بعملية التقييم، وبالمرونة من خالل إمكانية 
مواقع الويب بغض النظر عن نوع الخدمة المقدمة من خاللها. وقد تضمن هذا 

أبعاد رئيسية شملت جودة المحتوى، وجودة التصميم، وجودة التنظيم  ةاإلطار أربع
عند تصميم  ،فيمإذا تم األخذ بها ،وجودة سهولة االستخدام. وتساهم هذه األبعاد

سين الخدمة اإللكترونية المقدمة من خالل هذه المواقع، وتطوير مواقع الويب في تح
 ومن ثم تحسين الصورة الذهنية للمنظمة على شبكة االنترنت. 

مستوى  يهدفت هذه الدراسة إلى اقتراح هيكل إبداعي ذ :(Rocha, 2012) دراسة
مرتفع لتقييم جودة موقع الويب على المستوى العالمي من خالل مراجعة األدبيات 

تناولت أبعاد جودة موقع الويب واعتمادًا على خبرة الباحث. ويعتمد الهيكل التي 
أبعاد رئيسية  ةوالخصائص الفرعية والسمات لثالث الرئيسية  المقترح على الخصائص

لجودة موقع الويب تشمل جودة محتوى موقع الويب، وجودة الخدمة المقدمة من 
، والتي ستدعم تطوير منهجيات خالل موقع الويب والجودة الفنية لموقع الويب

التحسين والتقييم والمقارنة الشاملة لجودة موقع الويب في حال تم استخدامها، وذلك 
 وفقًا للقطاعات التي تنتمي إليها األ نشطة ووفقًا لمنظور المقيم.

إلى قياس أثر تطوير موقع الويب على  هدفت هذه الدراسة :(Goi 2012) دراسة
ث تم قياس أثر مجموعة من المؤشرات المرتبطة بموقع الويب األداء المنظمي، حي
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 ،اإلدارة والتخطيط والتجهيز، والتطوير، والتصميم، والصيانة، واألمنفي والمتمثلة 
والثقة على مجموعة من المتغيرات الفرعية الخاصة باألداء المنظمي  ،والخصوصية
فسة. وأجريت هذه الدراسة العامل الداخلي وعامل السوق وعامل المنافي والمتمثلة 

في ماليزيا على مجموعة من الشركات التي تتبع لقطاعات صناعية مختلفة حيث تم 
 اً هناك ارتباط استبانة على عينة من هذه الشركات. وأظهرت النتائج أنّ  372توزيع 

ويملك تطوير موقع الويب كذلك  بين تطوير موقع الويب وأداء المنظمة. اً يجابيإ
 على أداء المنظمة.ًا مهمتأثيرًا 

 ن الدراسات السابقة: مما يميز هذه الدراسة 
يالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة أن معظمها كـان قـد ركـز علـى البحـث 
فـــي أســـباب قيـــام الشـــركات بتبنـــي تكنولوجيـــا الويـــب وتأســـيس وجـــود لهـــا علـــى شـــبكة 

المهـام التـي يمكـن القيـام الويب، كذلك البحث في كيفية بناء واستخدام مواقـع الويـب و 
بهـــا مـــن خـــالل هـــذه المواقـــع وكيفيـــة تأثيرهـــا علـــى أداء هـــذه الشـــركات، إضـــافة إلـــى 
البحث في كيفية تقييم جودة مواقع الويب والقيمة التي يمكن أن يضيفها موقع الويب 

مــن الدراســات ســواء علــى المســتوى  للمنظمــة. وحســب علــم الباحــث فــإن هنــاك قلــيالً 
لــي التــي تناولــت مفهــوم قيــاس القيمــة المدركــة لموقــع الويــب مــن قبــل الــدولي أو المح

معظــم الدراســات التــي تناولــت هــذا المفهــوم ركــزت علــى  إنمنظمــات األعمــال حيــث 
قياس القيمة المدركة لموقـع الويـب مـن طـرف الزبـون بشـكل خـاص مـن حيـث الرضـا 

اًل لجهود الباحثين ولسد والمنفعة التي يقدمها الموقع له. لذا تأتي هذه الدراسة استكما
وســتحاول قيــاس القيمــة المدركــة لموقــع الويــب مــن خـــالل  ،الــنقص فــي هــذا المجــال
ذات الصلة بالقيمة المدركة. وهي بذلك تعد من الدراسات  بعادتناول مجموعة من األ

 ن سابقاتها من الدراسات. مالنادرة في هذا المجال وهذا ما يميزها 
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 منهجية الدراسة 

 ينة الدراسةمجتمع وع

يتكون مجتمع الدراسة من جميع المؤسسات المالية العاملة في سورية والبلغ    
فرة على كل من موقع )مصرف سورية امؤسسة وفقًا للبيانات المتو ( 67عددها )

وهيئة األوراق المالية السورية(  ،المركزي، وهيئة اإلشراف على التأمين في سورية
( مؤسسة تمثل 22عينة عشوائية طبقية عددها )، حيث تم أخذ على شبكة الويب

بعد أن  ،( مؤسسة53( من مجتمع الدراسة األصلي والبالغ عدده )%53حوالي )
تم استثناء المؤسسات التي ال تمتلك موقعًا على شبكة الويب. وقد روعي في 

المالية العاملة في سورية وهي:  المؤسساتتحديد هذه العينة تمثيل كافة أنواع 
رف، وشركات التأمين، وشركات الصرافة، وشركات الوساطة المالية المصا

قائمة بأسماء  (1، ويبين الملحق رقم )المؤسسات المالية المصرفية االجتماعيةو 
استبانة بمعدل ثالث  (66حيث تم توزيع )، المؤسسات المالية عينة الدراسة

استبانات لكل مؤسسة على المسؤولين في دائرتي التسويق وتكنولوجيا المعلومات 
ن وحدة التحليل في هذه الدراسة. وتم قبول جميع االستبانات الموزعة مثالتن لتيوال
( مجتمع الدراسة والعينة المختارة 1كونها صالحة للتحليل. ويبين الجدول رقم )ل

 هذه المؤسسات وفقًا لطبيعة العمل. من حيث أنواع 

 خصائص عينة الدراسة: -
 مالها بين سيتراوح رأ( من عينة الدراسة % 931,( أن )1يتبين من الجدول رقم )   
مليون ل.س، وأن  500مالها س( يتجاوز رأ% 68مليون ل.س و) (500 -100)
 ( من هذه المؤسسات% 554,)

 

http://www.banquecentrale.gov.sy/ban-sup/Syrian-banks/DFI.pdf
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 ( يحدد مجتمع وعينة الدراسة1الجدول رقم )    

    Source:  http://www.banquecentrale.gov.sy/main-ar.htm, http://scfms.sy/interCompanies 

      http://www.sisc.sy/NewsView.php?NewsID=25 

 
 

( 5) منها لديه أكثر من (45.4%)وأن  فروع، (5-1)يتراوح عدد فروعها ما بين 
 لىمن هذه المؤسسات يزيد عدد األفراد العاملين لديها ع( 72.7%) أن ، كمافروع

 21)و (20 - 1)منها يتراوح عدد األفراد العاملين لديها بين  (%613,) وأن(، 50)
إدارة موقع الويب إلى أقسام بمن هذه المؤسسات تعهد  (40.9 %)أن كما . (50 -
إدارة موقع الويب إلى قسم بتعهد  منها( 27.2 %) تعددة ضمن المؤسسة، وأنم

من هذه المؤسسات بإدارة موقع الويب ( 13.6 %) تكنولوجيا المعلومات، بينما تعهد
من المؤسسات عينة الدراسة تعهد بإدارة موقع ( 9 %) إلى قسم التسويق وهناك

 موظف مخصص لذلك.الويب إلى اإلدارة العليا في المؤسسة أو إلى 
 (22)ن =   ( الخصائص التعريفية لعينة الدراسة2جدول رقم )

 المصارف نوع المؤسسة

شركات 
 التأمين

كات شر 
 الصرافة

شركات الوساطة 
 المالية

المؤسسات المالية 
 المصرفية االجتماعية

 المجموع
النسبة 
 المئوية

 % 100 67 2 13 17 13 22 العدد اإلجمالي
عدد من لديها 

 بيموقع و 
19 13 11 9 1 53 % 79 

 32.8 % 22 0 2 5 5 10 عينة المختارةال

 النسبة المئوية % التكرار الفئات المتغيرات

 رأس المال
 % 0 0 (  مليون ل.س100أقل من )

  31.9 % 7 ( مليون ل.س500 -100 من )
 68.1 % 15 ( مليون ل.س500أكثر من )

 54.5 % 12   5 - 1 عدد الفروع

http://www.banquecentrale.gov.sy/ban-sup/Syrian-banks/DFI.pdf
http://www.banquecentrale.gov.sy/ban-sup/Syrian-banks/DFI.pdf
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  طرائق جمع البيانات: -

 اعتمدت هذه الدراسة على األسلوبين التاليين في جمع المعلومات:    
ه الرجــوع إلــى المجــالت العلميــة والكتــب والــدوريات فيــوهــو مــا تــم  الجانــب النظــري:  -1

 لتغطية الجانب النظري من البحث. 

بالشكل الذي يعكس متغيرات وفرضيات  هني: حيث تم تطوير استبانالجانب الميدا  -2
الباحــث فــي إعـــداد الدراســة، لجمــع المعلومــات مـــن مصــادرها األوليــة. وقــد اعتمـــد 

علـــى مراجعــة األدبيـــات ذات الصــلة بمتغيـــرات الدراســة، وكـــذلك  ةعبــارات االســتبان
ردة فــي هــذه الدراســة االعتمــاد علــى المؤشــرات التــي تناولتهــا الدراســات الســابقة الــوا

 /الدراســة أداة م ومقــاييس هــذه الدراســة. وقــد اشــتملتءواالســتفادة منهــا بمــا يــتال

  :جزأين هما على االستبانة

رأس المال،  :وهي ،المؤسسات المالية عن التعريفية المعلومات يشمل األول: الجزء -
قع الويب في والجهة المسؤولة عن إدارة مو  ،وعدد الفروع، وعدد األفراد العاملين

 (.4-1وتناولتها العبارات ) ،المؤسسة

 45.4 % 10 5أكثر من 

 فراد العاملينعدد األ
1 – 20 3 % 13.6 

21 – 50 3 % 13.6 
 72.7 % 16 50أكثر من 

إدارة الجهة المسؤولة عن 
 موقع الويب في المؤسسة 

 40.9 % 9 في أقسام متعددة

 13.6 % 3 قسم التسويق
 27.2 % 6 قسم تكنولوجيا المعلومات
 9 % 2 اإلدارة العليا في المؤسسة

 9 % 2 موظف مخصص
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القيمة  أبعادفي المتمثلة  المستقلة بالمتغيرات المتعلقة العبارات يشمل والثاني: الجزء -
المدركة لموقع الويب والتي تشمل كفاءة إدارة موقع الويب، ومستوى جودة موقع 

ابة لكل عبارة إلى كما تم تقسيم سلم اإلجالويب وكفاءة استثمار موقع الويب. 
وتم عرض خمس درجات وتم منحها أوزانًا نسبية وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي. 

أداة الدراسة على عدد من المحكمين ذوي االختصاص بهدف التأكد من صدقها، 
 هوأجريت التعديالت المناسبة وفقًا لذلك، فضاًل عن ذلك خضعت عبارات االستبان

للتأكد من أن المقاييس  Cronbach alpha ليالختبار معامل االتساق الداخ
 الدراسة نموذج فقرات قد تبين أنو  ،المعتمدة في الدراسة تتمتع باالتساق الداخلي

اإلحصائي حيث بلغت  التحليل ألغراض ومقبولة جيدة للثبات قيمة تمتلك جميعها
 (.3)وكما يبين الجدول رقم ( 0.94)قيمة معامل الثبات لجميع الفقرات 

 وفقًا لمتغيرات الدراسة ونتائج اختبار معامل االتساق الداخلي ةاالستبان( يمثل توزيع عبارات 3رقم ) جدول -
 

 العبارة        
المعلومات التعريفية 

 بالمؤسسات
عالمتغير التاب المتغيرات المستقلة  

كفاءة إدارة 
 موقع الويب

جودة موقع 
 الويب

كفاءة استثمار 
 موقع الويب

 كةالقيمة المدر 
 لموقع الويب

 (x40-x47) (x30-x39) (x18-x29) (x5-x17) (x1-x4) رقم العبارة

 8 10 12 13 4 عدد العبارات 

 0.81 0.80 0.852 0.89 لكل متغير Cronbach alphaقيمة معامل 

 عباراتلجميع  Cronbach alphaقيمة معامل 
 ةاالستبان

0.94 
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 أساليب التحليل اإلحصائي: -

في: تم استخدام اإلحصـاء الوصـفي كالنسـب المئويـة والمتوسـطات اإلحصاء الوص -1
 الحسابية واالنحرافات المعيارية. 

اإلحصــــاء التحليلــــي: حيــــث تــــم فيــــه اســــتخدام تحليــــل االنحــــدار، وتحليــــل التبــــاين،  -2
( F(  الختبار الفرضيات وتحديد العالقة بين المتغيرات. وتكون قيمة )Fواختبار )

( أقل مـن المسـتوى المقبـول sig.2-tailedة إذا كانت )ذات داللة إحصائية معنوي
(0.05                     .) 

 التحليل اإلحصائي واإلجابة عن األسئلة واختبار الفرضيات: -
 اإلجابة عن أسئلة الدراسة:

المؤسسات المالية إدارة ما مستوى كفاءة إدارة موقع الويب لدى  السؤال األول:
 السورية ؟

أن عبارة "يوجد نسخ احتياطي للبيانات التي يتم تحميلها ( 4ول رقم )يتضح من الجد  
وانحراف  (3.984)قد حصلت على أعلى متوسط حسابي  على موقع الويب"

في حين كان أدنى متوسط حسابي للعبارة "تقوم المؤسسة بتقييم   ،(1.318)معياري 
منتجاتها وخدماتها ستقصاء دوري آلراء الزبائن عن اموقع الويب من خالل القيام ب

. وقد تفاوتت باقي (1.109)وانحراف معياري ( 2.409)المقدمة من خالله" 
هذا وقد بلغ المتوسط  .(2.545)و (3.803)العبارات ما بين متوسط حسابي 

( وبانحراف معياري 3.460الحسابي لعبارات كفاءة إدارة موقع الويب بشكل عام )
المؤسسات المالية  إدارة موقع الويب لدىوهذا يعني أن مستوى كفاءة . (0.766)

 (.3كان متوسطًا وهو أعلى من المتوسط المحايد )
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 ( توزيع إجابات عينة الدراسة المتعلقة بكفاءة إدارة موقع الويب4جدول رقم )      

 
  لرقما

 
 العبارات

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 

1  
 1.038 3.424 ل بين استراتيجية موقع الويب واستراتيجية المؤسسة.تسعى إدارة المؤسسة لخلق نوع من التكام

 1.129 3.348 .تسعى المؤسسة للتوافق مع المعايير العالمية لتصميم موقع الويب 2
 

3 
مع حالة السوق المالية السورية من حيث التطور تسعى المؤسسة لجعل موقع الويب متناسبًا 

 والمنافسة.
3.803 1.026 

مكانياتهم.مؤسسة لجعل موقع الويب متناسبًا مع تسعى ال 4  1.108 3.696 حاجات الزبائن وا 

 

5 
أخرى محلية وأجنبية في نفس  مؤسسات إجراء دراسة مقارنة لمواقعتقوم المؤسسة على الدوام ب
 تطوير موقع الويب.النشاط لالستفادة منها في 

3.651 1.156 

 

6 
ب الكتشاف أي ثغرات أو تهديدات من حيث النوع يتم إجراء اختبار دوري ألمن موقع الوي

 والمصدر.
3.787 1.221 

 1.318 3.984 يوجد نسخ احتياطي للبيانات التي يتم تحميلها على موقع الويب. 7

 

8 
تولي المؤسسة اقتراحات العاملين لديها والمتعلقة بتطوير وتنظيم محتويات موقع الويب االهتمام 

 المناسب.
3.803 1.041 

 

9 
منتجاتها راء الزبائن عن آلدوري  باستقصاءتقوم المؤسسة بتقييم موقع الويب من خالل القيام 

 خدماتها المقدمة من خالله. و 
2.409 1.109 

 1.258 3.651 .الويب بجانب التحسين واالبتكار المتواصل داخل موقعناسبًا م اهتماماً تولي المؤسسة  10

 

 1.138 3.318 بهدف تطويره بشكل مستمر.الويب  موقع لتحليل محتوىتظمة تقوم المؤسسة بإجراء دراسات من 11

 1.314 3.560 يتم تخصيص موازنة سنوية محددة لموقع الويب من قبل اإلدارة العليا. 12

 0.947 2.545 يتم إعداد تقرير عن موقع الويب لرفعه لإلدارة العليا. 13

 0.766 3.460 المتوسط العام 

 
ذلك إلى حداثة تواجد هذه المؤسسات على شبكة الويب، ويدل  ويمكن أن يعزى

على ذلك أن غالبية مواقع الويب لهذه المؤسسات من النوع المختص بتقديم 
 دتيح المعلومات، وهناك عدد محدود من المواقع التبادلية والتفاعلية. وبالتالي
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تحتاج إلى فترة تقادها للعديد من جوانب الكفاءة في إدارة مواقع الويب والتي خا
 زمنية جيدة الكتساب الخبرة المطلوبة في هذا المجال. 

 ما مستوى جودة موقع الويب لدى المؤسسات المالية السورية ؟السؤال الثاني: 
أن عبارة "تسعى المؤسسة على الدوام لجعل نظام  (5يتضح من الجدول رقم )   

لى المعلومات التصفح يتيح سهولة التحرك داخل موقع الويب للحصول ع
 وانحراف معياري (4.393)المطلوبة" قد حصلت على أعلى متوسط حسابي 

، في حين كان أدنى متوسط حسابي للعبارة "تقوم المؤسسة بعرض (0.958)
معياري النحراف الاكان و  ،(2.803)أسعار منتجاتها وخدماتها على موقع الويب" 

 (4.363) ط حسابي. وقد تفاوتت باقي العبارات ما بين متوس(0.958)
   .(3.303)و

 توزيع إجابات عينة الدراسة المتعلقة بجودة موقع الويب :(5جدول رقم )
 
  الرقم

 
 العبارات

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 

1 
تسعى المؤسسة على الدوام لجعل نظام التصفح يتيح سهولة التحرك داخل موقع 

 الويب للحصول على المعلومات المطلوبة.
4.363 0.715 

 1.189 3.696 تقوم المؤسسة بتفقد الروابط داخل موقع الويب وتفعيلها بشكل مستمر. 2
 1.303 3.484 تقوم المؤسسة بتفقد إدراج موقع الويب ضمن محركات البحث بشكل دوري. 3
 1.287 3.606 ُتظهر بوضوح سياسة الخصوصية على موقع الويب. ألنتسعى المؤسسة  4

 1.230 3.469 ؤسسة أهمية كبيرة لجانب الحركة داخل موقع الويب.تولي الم 5

تولي المؤسسة جانب األلوان المستخدمة في موقع الويب أهمية خاصة باعتبارها  6
  عامل جذب للزوار.

3.818 1.3463 

 0.983 3.954 يمكن الحصول على المعلومات المرغوبة من موقع الويب بأقل عدد من النقرات.   7

 1.175 3.863 وم المؤسسة بتحديث البيانات المنشورة على موقع الويب دوريًا.تق 8

 1.202 3.303 تقوم المؤسسة بشكل مستمر بتكييف محتوى موقع الويب وفقًا لحاجات الزبائن. 9

 

 1.516 3.909تولي المؤسسة أهمية كبيرة للمعلومات الشخصية لزبائنها على موقع الويب، بحيث ال  10
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 من قبل المستخدمين الغير مخولين بذلك. راءتهاقيمكن استعمالها أو 

 1.394 2.803 .الويب تقوم المؤسسة بعرض أسعار منتجاتها وخدماتها على موقع 11

 0.958 4.393 تعرض المؤسسة منتجاتها وخدماتها على موقع الويب بشكل مفصل وواضح. 12

 0.745 3.722 المتوسط العام 

 

( 3.722بشكل عام ) جودة موقع الويبسط الحسابي لعبارات المتو  هذا وقد بلغ
موقع الويب لدى  جودةوهذا يعني أن مستوى (. 0.745وبانحراف معياري )

. ويمكن أن (3)المؤسسات المالية كان متوسطًا وهو أعلى من المتوسط المحايد 
ة لتقديم يعزى ذلك إلى النقص في األفراد المؤهلين من حيث المهارات والخبرة الالزم

هذه المواقع بمستوى مرتفع من الجودة من حيث المحتوى والتنظيم والتصميم وسهولة 
 االستخدام.   

المؤسسات المالية إدارة ما مستوى كفاءة استثمار موقع الويب لدى السؤال الثالث:   
 السورية ؟

ى عبارة "تسعى المؤسسة من خالل موقع الويب إل( أن 6يتضح من الجدول رقم )   
بيان رسالة ومهمة المؤسسة، وتقديم المعلومات واألخبار للجمهور" قد حصلت على 

، في حين كان أدنى (0.661)وانحراف معياري  (4.515)أعلى متوسط حسابي 
تمييزية لخدماتها المقدمة عبر موقع  اً متوسط حسابي  للعبارة "تقدم المؤسسة أسعار 

(. وقد 0.860( وانحراف معياري )1.757الويب لتشجيع الزبائن على استخدامه" )
 (.3.984( و)2.393) تفاوتت باقي العبارات ما بين متوسط حسابي

 توزيع إجابات عينة الدراسة المتعلقة بكفاءة استثمار موقع الويب:  (6)جدول رقم 
 
  الرقم

 
 العبارات

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري
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ى بيان رسالة ومهمة المؤسسة، وتقديم المعلومات تسعى المؤسسة من خالل موقع الويب إل  1
 واألخبار للجمهور.

4.515 0.661 

 1.237 2.772 تسعى المؤسسة من خالل موقع الويب إلى تخفيض التكاليف اإلدارية والتشغيلية. 2

دارة العالقة معهم. 3  1.079 2.393 تعتمد المؤسسة على موقع الويب في إدارة معرفتها للزبائن وا 

4 
 1.108 3.696 التوسع السوقي واالستجابة السريعة للفرص السوقية. زيادة عتمد المؤسسة على موقع الويب فيت

 1.056 2.848 أدوات الذكاء التنافسي. ىحدإتستخدم المؤسسة موقع الويب ك 5

 1.009 2.893 أداة في بناء العالقات العامة مع جمهورها. الويب تستخدم المؤسسة موقع 6

د المؤسسة على موقع الويب كوسيلة لبث اإلعالنات اإللكترونية وعرض البروشورات تعتم 7
 والكتالوجات اإللكترونية.   

3.5 1.205 

 1.158 3.363 همة للمنتجات والخدمات.م قناة توزيعكالويب تعتمد المؤسسة على موقع  8

 
9 

اآلراء وسماع الشكاوى ستخدم المصرف البريد اإللكتروني في موقع الويب كوسيلة لتبادل ي
 والحصول على المقترحات .

3.984 1.318 

 0.860 1.757 تمييزية لخدماتها المقدمة عبر موقع الويب لتشجيع الزبائن على استخدامه. اً تقدم المؤسسة أسعار  10

 0.521 3 المتوسط العام 

 

 (3)عام  المتوسط الحسابي لعبارات كفاءة استثمار موقع الويب بشكل هذا وقد بلغ  
وهذا يعني أن مستوى كفاءة استثمار موقع الويب . (0.521)وبانحراف معياري 

(. ويمكن 3لدى المؤسسات المالية كان متوسطًا وهو أعلى من المتوسط المحايد )
أن يرتبط ذلك كما أسلفنا إلى حداثة تواجد هذه المؤسسات على شبكة الويب 

قع الويب بالشكل األمثل الذي يحقق قيمة ها للخبرة الالزمة في استثمار مو ر وافتقا
 مضافة لها في بيئة التجارة اإللكترونية. 

المؤسسات المالية إدارة ما مستوى القيمة المدركة لموقع الويب لدى   السؤال الرابع:  
 السورية ؟

 كإحدى" يمكن االستفادة من موقع الويب  :أن عبارة( 7يتضح من الجدول رقم )  
 (4.318) ية لدى المؤسسة" قد حصلت على أعلى متوسط حسابياألدوات الترويج
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حين كان أدنى متوسط حسابي للعبارة " يتم النظر ، في (1.063) وانحراف معياري
 (3.090) في تحقيق الميزة التنافسية." اً أساسي إلى موقع الويب باعتباره عامالً 

توسط حسابي باقي العبارات ما بين م . وقد تفاوتت(631.)وانحراف معياري 
المتوسط الحسابي لعبارات القيمة المدركة  هذا وقد بلغ (.3.318( و)4.075)

وهذا يعني أن . (0.562)وبانحراف معياري  (3.609)لموقع الويب بشكل عام 
وهو أعلى  ،المؤسسات المالية كان متوسطاً إدارة القيمة المدركة لموقع الويب لدى 

تدرك  المؤسسات المالية الإدارة على أن (. ويدل ذلك 3من المتوسط المحايد )
أبعاد القيمة الحقيقية المتالكها موقع ويب، حيث تتفاوت هذه القيمة بين هذه 
المؤسسات ويرجع ذلك للعديد من األسباب منها ما هو مرتبط بالمؤسسة ذاتها، 

 ومنها ما هو مرتبط بالبيئة التي تعمل في إطارها.   
 الويبعينة الدراسة المتعلقة بالقيمة المدركة لموقع  توزيع إجابات :(7)جدول رقم 

 

  الرقم
 

 العبارات
 المتوسط

 الحسابي

االنحرا

 ف

 المعياري

 مؤسسةالوسائل األساسية لبناء الصورة الذهنية لل ىحدإ يعد موقع الويب  1

 في السوق.
3.560 1.151 

 0.979 3.318 يمثل موقع الويب أحد األصول غير الملموسة لدى المؤسسة. 2

في تحقيق الميزة  اأساسي يتم النظر إلى موقع الويب باعتباره عاملا  3

 التنافسية.
3.090 1.063 

 0.636 4.318 األدوات الترويجية لدى المؤسسة. ىيمكن االستفادة من موقع الويب كأحد 4

 0.809 4.075 لتقديم المنتجات والخدمات من خلله. يعد موقع الويب أداة هامة 5

 1.069 3.454 يمثل موقع الويب أداة لمنافسة المؤسسات األخرى العاملة في السوق. 6

7 

 
يمكن االعتماد على موقع الويب في تسهيل التواصل مع الجمهور من 

 حيث المكان والزمان.
3.696 0.743 

 1.410 3.363 يمثل موقع الويب أداة كمالية تقتضيها بيئة األعمال المعاصرة. 8

 0.562 3.609 لعامالمتوسط ا 

 اختبار فرضيات الدراسة:-
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 :ول الفرضية ال   
موقع الويب وبين القيمة  إدارةكفاءة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين   

 عينة الدراسةالمؤسسات المالية إدارة المدركة لموقع الويب لدى 
 األولى للفرضية البسيط نحداراإل اختبار نتائج: ( 8جدول رقم )

 (α≤ 0.05)مستوى الداللة  *   

تغيــــر يجابيــــة متوســــطة بــــين المإوجــــود عالقــــة  (8)يتضــــح مــــن الجــــدول رقــــم    
والمتغيــــر التــــابع القيمــــة المدركــــة لموقــــع  ،كفــــاءة إدارة موقــــع الويــــب ،المســــتقل
، كمـــا بلـــغ معامــــل (R=0.567)حيـــث بلغـــت قيمـــة معامـــل االرتبـــاط  ،الويـــب
فسـر مـا مقـداره ت كفـاءة إدارة موقـع الويـبمما يعني أن  R)2(0.321=التحديد 

لموقـع الويـب، وبلغـت  القيمـة المدركـة ،من التباين في المتغير التـابع (32% )
. وبناء (α≤ 0.05)وهي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  (F=30.27)قيمة ال

داللـة إحصـائية ذات رفض الفرضية التي تنص على عـدم وجـود عالقـة عليه تُ 
إذ ثبـت وجـود هـذه  ؛والقيمـة المدركـة لموقـع الويـب كفاءة إدارة موقع الويببين 

 العالقة. 

 الفرضية الثانية:
المدركة موقع الويب وبين القيمة جودةعالقة ذات داللة إحصائية بين  توجد ال  

 .عينة الدراسةالمؤسسات المالية إدارة لموقع الويب لدى 

      B معامل  غير المستقلالمت
معامل 
 االرتباط

معامل 
 2Rالتحديد 

 
 (Fقيمة )
  

 (Fمستوى داللة )
*

 

نتيجة 
اختبار 
 الفرضية

 رفض 0.000 30.27 0.321 0.567 0.415 كفاءة إدارة موقع الويب
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وجود عالقة ايجابية متوسطة بين المتغير  (9)يتضح من الجدول رقم    
 ،القيمة المدركة لموقع الويب ،التابع والمتغير الويب جودة موقع ،المستقل

R) 2، كما بلغ معامل التحديد (R=0.419)حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

من  (%17.5 )فسر ما مقداره ت جودة موقع الويبمما يعني أن  (0.175=
قيمة ال القيمة المدركة لموقع الويب، وبلغت ،التباين في المتغير التابع

(F=13.59)  وهي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة(α≤ 0.05). ء عليه وبنا
داللة إحصائية بين ذات ترفض الفرضية التي تنص على عدم وجود عالقة 

 .إذ ثبت وجود هذه العالقة ؛والقيمة المدركة لموقع الويب جودة موقع الويب
 الثانية للفرضية البسيط االنحدار اختبار تحليل نتائج :(9جدول رقم )               

 (α≤ 0.05)مستوى الداللة  *

   
 الفرضية الثالثة:  
استثمار موقع الويب وبين كفاءة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين   

           .عينة الدراسةالمؤسسات المالية إدارة وقع الويب لدى القيمة المدركة لم
 ،وجود عالقة ايجابية متوسطة بين المتغير المستقل (10)يتضح من الجدول رقم   

حيث بلغت  ،القيمة المدركة لموقع الويب ،والمتغير التابع ،كفاءة استثمار موقع الويب
مما  R) 2(0.345=امل التحديد ، كما بلغ مع(R=0.588)االرتباط  ل قيمة معام
من التباين في  (%34.5 )فسر ما مقداره ت الويب  كفاءة استثمار موقعيعني أن 

 B معامل  المتغير المستقل
معامل 

 باطاالرت
معامل 
 2Rالتحديد 

 
قيمة 

(F) 
 

 (Fمستوى داللة )
*

 

نتيجة 
اختبار 
 الفرضية

 رفض 0.000 13.59 0.175 0.419 0.315 جودة موقع الويب
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وهي دالة  (F=33.74)قيمة الالقيمة المدركة لموقع الويب، وبلغت  ،المتغير التابع
. وبناء عليه ترفض الفرضية التي تنص على (α≤ 0.05)إحصائيًا عند مستوى داللة 

والقيمة المدركة  كفاءة استثمار موقع الويبداللة إحصائية بين ذات د عالقة عدم وجو 
 .إذ ثبت وجود هذه العالقة ؛لموقع الويب

 
 
 
 

 الثالثة للفرضية البسيط االنحدار تحليل اختبار نتائج :(10جدول رقم )                           

 (α≤ 0.05)مستوى الداللة  *         
 

 النتائج:
ادارة موقع الويب وبين القيمة كفاءة هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين 

حيث كان لكل من  المؤسسات المالية السورية. إدارة ويب لدىالمدركة لموقع ال
 التخطيط، ومرحلة مرحلةفي  المراحل المرتبطة بإدارة موقع الويب والمتمثلة

 التطوير والمساندة ومرحلة التشغيل التنفيذ، ومرحلة والتطوير، ومرحلة التصميم

المتوسط الحسابي القيمة المدركة لموقع الويب، وبلغ  عالقة معنوية مع المستمر
واحتلت الجوانب المرتبطة بهذا  .(3.46اإلجمالي لمجموع آراء عينة الدراسة )

 المتغير المستقل
 معامل 

B      

معامل 

 االرتباط

 R 

امل مع

 2Rالتحديد 

 

قيمة 

(F) 

  

مستوى داللة 

(F) * 

نتيجة 

اختبار 

الفرض

 ية

 كفاءة استثمار موقع الويب
0.63

3 
 رفض 0.000 33.74 0.345 0.588
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األخرى في هذه الدراسة من حيث العالقة  بعادالمرتبة الثانية من بين األ بعدال
 بالقيمة المدركة لموقع الويب.

كة موقع الويب وبين القيمة المدر  جودةهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين 
المتوسط الحسابي وبلغ  المؤسسات المالية السورية.إدارة لموقع الويب لدى 

واحتلت الجوانب المرتبطة بهذا  .(3.72اإلجمالي لمجموع آراء عينة الدراسة )
األخرى في هذه الدراسة من  بعادد بمجموعها المرتبة األولى من بين األبعال

 حيث العالقة بالقيمة المدركة لموقع الويب.

استثمار موقع الويب وبين القيمة كفاءة اك عالقة ذات داللة إحصائية بين هن
المتوسط وبلغ  المؤسسات المالية السورية،إدارة المدركة لموقع الويب لدى 

واحتلت الجوانب المرتبطة  .(3الحسابي اإلجمالي لمجموع آراء عينة الدراسة )
األخرى في هذه الدراسة  ادبعبمجموعها المرتبة الثالثة من بين األ بعدبهذا ال
 بالقيمة المدركة لموقع الويب.  حيث العالقةمن 
 

 التوصيات:
وضع استراتيجية مستقلة لموقع  السورية المؤسسات الماليةإدارة يجب على  -1

الويب ومكاملتها مع االستراتيجية العامة للمؤسسة، مع الحفاظ في نفس 
يعة العمل في البيئة الوقت على خصوصية هذه االستراتيجية من حيث طب

 االفتراضية.

ضرورة تكوين وحدة مستقلة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة المالية تكون  -2
مسؤولة عن موقع الويب من الناحية اإلدارية والفنية، وترتبط باإلدارة العليا 

 للمؤسسة بشكل مباشر مما سيعزز من تأهيل أفراد مختصين بهذا المجال.
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راد المسؤولين عن إدارة مواقع الويب من أجل ضرورة تطوير مهارات األف -3
يجابًا في تقديم مواقع الويب إمواكبة التطورات في هذا المجال، مما سينعكس 

 بجودة مرتفعة.

المؤسسات المالية أن تعمل على تحديد المجاالت التي يمكن إدارة يجب على  -4
لمؤسسة. تأديتها من خالل موقع الويب بالشكل األمثل وبما يتناسب وأعمال ا

في استثمار موقع الويب ويحسن بالتالي من  كفاءتهامما سيؤدي إلى تحسين 
 آدائها.

لمؤسسات المالية من القيام بإجراء مراجعة وتقييم دوري لموقع إلدارة اال بد  -5
الويب للوقوف على مدى تحقيق الموقع لألهداف التي ُأطلق من أجلها، وذلك 

باستراتيجية الموقع واستراتيجية المؤسسة باالعتماد على مؤشرات تقييم ترتبط 
 وبيئة العمل.

يجب األخذ بعين االعتبار الجانب المرتبط بمستوى جودة موقع الويب،  -6
المؤسسات المالية للحفاظ على مستوى إدارة والسعي المتواصل من جانب 

 معين من هذه الجودة.

مواقع الويب مثل العمل على االلتزام بالمستويات والمقاييس الدولية في إدارة  -7
 ، تلك المقاييسweb access Initiativeمقياس مبادرة الوصول إلى الويب 

اختبار مدى قابلية استعمال مع ، w3cالصادرة عن طريق المنظمة العالمية 
 الموقع واختبار األلوان في الموقع وغيرها من المقاييس.

 ي الدولة بتزويدعن طريق الجهات الرقابية ف المؤسسات الماليةإدارة إلزام  -8

هذه  مواقع الويب الخاصة بها بالحد األدنى من الخصائص عند تطوير
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دارتها، والتقيد باإلرشادات والمتطلبات التي تضعها هذه الجهات  الموااقع وا 
 وضمان التوافق معها.

يتوجب على الجهات الرقابية أن تعمل على ضمان امتثال المؤسسات المالية  -9
ساتية أو اإلدارة الرشيدة من ناحية االلتزام بمسؤوليتها لمعايير الحوكمة المؤس

االجتماعية من خالل مواقع الويب، مما سيسهم في زيادة اهتمام هذه 
 لدى إداراتها. المؤسسات بهذه المواقع وزيادة قيمتها المدركة
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 المؤسسات عينة الدراسة (1) ق رقمالملح

 

 الويبيبين المؤسسات عينة الدراسة من حيث اسم المؤسسة وعنوان موقع ( 11جدول رقم )
 عنوان موقع الويب المؤسسة الرقم

 www.bankalsharq.com بنك الشرق 1

 www.ibtf.com.sy المصرف الدولي للتجارة والتمويل 2

 www.siib.sy بنك سورية الدولي اإلسلمي 3

 www.reb.com المصرف العقاري 4

 www.Chambank.com بنك الشام  5

 syria.com-www.arabbank سورية -لعربي البنك ا 6

 .combankofjordansyriawww. سورية -  بنك األردن 7

 sywww.industrialbank.gov. المصرف الصناعي 8

 www.agrobank.org المصرف الزراعي التعاوني 9

 www.banqueaudi.com سورية -بنك عودة  10

 www.sofs.com.sy شركة سوريا والمهجر للخدمات المالية 11

 www.bsff.com للستثمارمو شركة بي 12

 www.uic.com.sy الشركة المتحدة للتأمين 13

http://www.merriam-webster.com/dictionary/value
http://www.banquecentrale.gov.sy/main-ar.htm
http://scfms.sy/interCompanies
http://www.sisc.sy/NewsView.php?NewsID=25
http://www.bankalsharq.com/
http://www.ibtf.com.sy/
www.siib.sy
http://www.reb.com/
http://www.chambank.com/
http://www.arabbank-syria.com/
www.bankofjordansyria.com
http://www.industrialbank.gov.sy/
http://www.agrobank.org/
www.banqueaudi.com
www.sofs.com.sy
www.bsff.com
http://www.uic.com.sy/
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 www.natinsurance.com الشركة الوطنية للتأمين 14
 www.skicins.com ة السورية الكويتية للتأمينالشرك 15
 aqeelahtakaful.com-www.al شركة العقيلة للتأمين التكافلي 16

 www.siic.sy الشركة اإلسلمية السورية للتأمين 17
 www.insuracesyria.com شركة المشرق العربي للتأمين 18
 ex.com-www.alalamiah شركة المجموعة العالمية للصرافة 19

 www.hanifeh.com شركة حنيفة للصرافة 20

 www.aladhamexchange.com شركة األدهم للصرافة 21

 www.aldiab.com شركة دياب للصرافة 22
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 األردنحالة  –لكتروني في نجاح شركات السياحة والسفر دور الترويج ال 
 5/8/2013 تاريخ القبول:     23/4/2013 تاريخ االستالم:

 

 )*( مثنى العموش د.
 

 
 الملخص

اتجه البحث إلى التعرف على مدى االهتمام بعناصر المزيج الترويجي اإللكتروني   
ر األردنية , والختيار فرضية البحث الرئيسية التي المطبق في شركات السياحة والسف

مفادها ال يؤثر الترويج االلكتروني على نجاح هذه الشركات ممثاًل بمستوى المبيعات 
, وأتضح أن تهداف عينة من مديري هذه الشركاتواألرباح والحصة السوقية , وتم اس
, وتم اختيار متدن  بشكل عام كانت بمستوى عام  درجة االهتمام بالمزيج الترويجي

عناصر المزيج الترويجي كان لها تأثير على  إنالفرضية وثبت عدم صحتها حيث 
نجاح هذه الشركات، وقد تم تقديم التوصيات الالزمة وأهمها استخدام التنكنولوجيا 
الحديثة والبرمجيات ذات العالقة وتطوير المواقع اإللكترونية لتصبح واجهة جذب 

 .سياحي
 

                                                 

  جامعة إربد األهلية.والمالية/ كلية العلوم اإلدارية/ اإلدارة السياحيةقسم  /أستاذ مساعد*()
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The Role of E-promotion in the Success of Travel and Tourism 

Companies – Case of Jordan 

Abstract 

The study goes towards identifying the extent of interest of the electronic 

promotional mix applied in travel and tourism companies in Jordan, and to 

choose the main research hypothesis which indicates that the electronically 

promotion does not affect the success of these companies represented by the 

level of sales, profits and market share. A sample of managers of these 

companies was targeted by the study which revealed that the level of 

interest in the promotional mix was inferior. The hypothesis was chosen and 

by testing it revealed that it was inaccurate because the elements of 

promotional mix had an effect on the success of these companies. Necessary 

recommendations have been provided; such as using modern technology 

and software relating to tourism and developing the companies' websites to 

become interfaces that have a touristic attraction. 

 المقدمة:

يعتبر القطاع السياحي األردني من أهم القطاعات االقتصادية الداعمة لالقتصاد 
الوطني , حيث أصبحت السياحة من أكبر القطاعات من حيث الحجم واألهمية , 

( مليون دينار أردني 2455.8قيمته ) طاع السياحة في األردن  دخاًل  حيث حقق ق
ع الحيوي في تحريك ودعم االقتصاد األردني , حيث يساعد هذا القطا 2012في عام 

, األردنيمن الناتج المحلي اإلجمالي   %14وتبلغ مساهمة هذا القطاع بما مقداره 
لالستثمارات األجنبية باإلضافة إلى خلق الوظائف وفرص  اً ويعتبر هذا القطاع جاذب
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دخال العمالت الصعبة للمساهمة في دعم ميزان المدفوعات األرد ني, لذلك العمل وا 
تقوم جميع الدول في العالم ببذل جهود تسويقية  كبيرة لتسهيل العملية السياحية 
وتطويرها وللحفاظ على هذا المستوى من الدخل بل ولزيادته ولضمان تقديم خدمات 

هذا القطاع الحيوي دود االقتصادي المناسب للنهوض بسياحية متطورة لتحقيق المر 
 لى الخارطة السياحية العالمية.الذي يساعد في وضع األردن ع

عتمد بشكل رئيسي وفي المقام يح منظمات األعمال في هذه األيام إن نجا
ن استخدام التكنولوجيا في هذ  األنشطة أصبح هاألول على أنشطتها الترويجية، وا 

نترنت قد ساهم بشكل كبير وفعال في التقدم والحفاظ لذلك نجد أن اإل؛ حاجة ملحة
ن منظمات األعمال والبيئة التي يتم العمل فيها، وكانت السياحة على العالقة بي

األردنية وشركات السفر والسياحة ليست ببعيدة عن استخدام هذه التكنولوجيا في 
 ن.تعزيز السياحة في األرد

 .منهجية البحث والدراسات السابقة

 مشكلة البحث:

ياحة والسفر األردنية إن المتتبع لألنشطة والفعاليات الترويجية لدى مكاتب الس
يجد أن حجم استخدام الجانب التكنولوجي في هذه األنشطة ما زال في حدود 
متواضعة على الرغم مما توفره من قدرة على الوصول إلى كثير من األسواق 

مكانية التفاعل الكبير ّن الجانب بين هذه الشركات وزبائنها، حيث إ السياحية , وا 
بين األطراف المتعددة لذا فإن البحث الحالي سوف يناقش التكنولوجي يقّصر المسافة 
 األمر من خالل سؤالين:
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األول: ما درجة استخدام الترويج اإللكتروني لدى شركات السياحة والسفر 
 األردنية ؟

الثاني: هل هناك تأثير لدرجة استخدام الترويج اإللكتروني على شركات 
 السياحة والسفر؟

 أهمية البحث:

عليه الدراسة حيث يساهم  أجريتالقطاع الذي الدراسة من أهمية  تنبع أهمية
التنمية االقتصادية لمختلف البلدان، وحيث يؤدي قطاع السياحة في القطاع السياحي 

جلة االقتصاد الوطني وزيادة رصيد المملكة من العمالت عدورًا أساسيًا في تحريك 
لقطاعات الجاذبة لالستثمارات أهم ا من، كما يمتاز قطاع السياحة بأنه األجنبية
  نّ إإلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث  باإلضافة، واألجنبيةالمحلية 

على القطاع السياحي في زيادة ناتجها القومي  أساسياً بعض الدول يعتمد اعتمادًا 
 .اإلجمالي

 أهداف البحث 

سياحة والسفر الوقوف على درجة استخدام الترويج  اإللكتروني  لدى شركات ال .1
 .األردنية

 , التوسع (.األرباحهل يؤثر الترويج اإللكتروني على ) المبيعات,  .2

 تقديم توصيات لتعزيز أداء وسوية شركات السياحة والسفر األردنية. .3
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 فرضيات البحث:

H1  الفرضية الرئيسة : ال يؤثر استخدام الترويج اإللكتروني إيجابًا على نجاح .
 األردنية. شركات السياحة والسفر

 ويتفرع عن الفرضية الرئيسة الفرضيات التالية:

H1a .ال يؤثر استخدام اإلعالن اإللكتروني على نجاح شركات السياحة والسفر : 

H1b . ال يؤثر استخدام العالقات العامة اإللكترونية على نجاح السياحة والسفر : 

H1cحة والسفر.. ال يؤثر استخدام البيع اإللكتروني على شركات السيا 

H1d لكتروني على نجاح شركات السياحة يؤثر استخدام تنشيط المبيعات اإل . ال
 والسفر.

H1e.ال يؤثر استخدام الدعاية اإللكترونية على نجاح شركات السياحة والسفر . 
 

 مجتمع وعينة البحث:

ردنية مجتمع البحث والبالغ عددها تمثل شركات ووكاالت السياحة والسفر األ
من هذه الشركات وتم  15تمثل  116شركة، تم سحب عينة عشوائية مقدارها  (772)

تمثل   ة( استبان96هذه الشركات، وتم استرداد ) ير يالبحث على مد ةتوزيع استبان
وبعد التدقيق تبين وجود بعض االستبانات من االستبانات الموزعة،   %83بحدود 

 ( استبانة.90على ) جري التحليلأغير المكتملة و 
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 وسائل جمع البيانات:

 اتجاهين للحصول على البيانات والمعلومات: في لقد ذهب الباحث 
 الخاصة  أدبيات الدراسة فر للباحث من احصر ما تو في ول: تمثل االتجاه األ

الدراسات السابقة ذات العالقة أم بمتغيرات البحث سواء كان ذلك بالكتب والمراجع 
ا االتجاه الثاني والخاص بالبيانات الميدانية فقد تم من أجل بلورة الجانب النظري، أم

لهذا الغرض اعتمادًا على الدراسات السابقة  تصميمهاستمارة )استبانه( تم ااستخدام 
 وذلك بعد أن تم تكييف األداة لتالئم القطاع السياحي األردني.

 نموذج البحث :

 المتغير التابع المتغير السابق

 النجاح المزيج الترويجي

 المبيعات اإلعالنات االلكترونية

 األرباح الدعاية االلكترونية

 التوسع العالقات العامة االلكترونية

  تنشيط المبيعات االلكترونية

  البيع االلكتروني

 الدراسات السابقة 

( تهدف إلى مراجعة مواصفات Smith ،2005) أجرتهاأوضحت دراسة  .1
أمام قدرة وآلية  أهميتهيتراجع وتقل ا اإلعالن هذفي شكله التقليدي كيف بدأ  اإلعالن
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لكتروني، والذي يعتبره كثير من الناس صرعة بية تسويق المنتج عبر التناقل اإلوجاذ
أو موضة عابرة، ولكنه تم استخدامه من قبل العديد من المسوقين لترويج منتجاتهم 

 وتعزيز عالقاتها التجارية مع شركاتهم.

 

عناصر ( إلى التعرف على Loda, et. Al: 2007جرتها )أدراسة  هدفتو  .2
المزيج الترويجي في التسويق السياحي بشكل عام وأهمية اإلعالن والدعاية السياحية 
بشكل خاص , مركزًة على الدور الذي يلعبه هذان العنصران في السوق السياحي 

سياحية وأثر ذلك في التأثير على سلوك السياح  وتوجيههم نحو األسواق والبرامج ال
المستهدفة من خالل تأثيرها على مدى قبول السياح للرسالة الترويجية ومدى 
استجابتهم لها اعتمادًا على خلق الثقة بالرسالة الترويجية وزيادة قوتها التأثيرية , 

السياحية  اإلعالناتوبينت الدراسة أن تأثير الدعالية السياحية كان أكبر من تأثير 
لك نتيجة للمصداقية التي ميزت الدعاية السياحية عن على السلوك السياحي وذ

اإلعالنات, وفي الوقت ذاته لم تغفل الدراسة أهمية اإلعالنات فقد أوصت بضرورة 
تالزم الدعاية و اإلعالنات , حيث توصلت الدراسة إلى اقتراح نموذج ترويجي ينظم 

 بين هذين العنصرين. العالقة

 
 

( JD, Leckenby, HL Michigan ،2004وأوضحت دراسة أجرتها ) .3
عن  اإلعالنبطريقة تقليدية، والحاجة إلى اللجوء إلى  اإلعالنالتحديات التي يواجهها 

جديدة على شبكة  إعالنيةنترنت إلكمال دورها خاصة مع انتشار أشكال طريق اإل
 نترنت والتي يمكن قياسها من خالل تأثيرها وفعاليتها.اإل
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 اإلعالنات تأثير( Walters, AL: 2007) أجرتهاوأوضحت دراسة  .4
في  اإلعالنالمطبوعة على توجهات االستهالكية للمسافرين والقرارات الشرائية وأهمية 

زيادة الجهود الترويجية الموجهة لضمان نجاح االستراتيجيات التسويقية، واعتمدت 
 بينت باالعتماد على تحليلو قياس بما يتفق مع الصورة المعروضة،  علىالدراسة 

في خلق القرار الشرائي باالتجاه  ، أثر هذا التحليلالتباين المتعدد لهذين العنصرين
ن اقتران كما أالصورة المعبرة لها تأثير اكبر من المحتوى المكتوب، أّن المطلوب، و 

 .اإلعالناتالصورة والكتابة يزيد من فعالية 

 
 

ياحية (  إلى األسواق السMacKay and Smith: 2006دراسة ) وتطرقت .5
وتطورها وأثر تصميمها وفعاليتها ونموها ودورها في تحقيق  اإلعالناتوواقع 

السياح في  إقبالالنجاحات الترويجية ضمن البرامج للمنظمات السياحية لزيادة 
عن المواقع  لإلعالناتالدراسة على قيم االستجابة  وأكدتاالتجاهات المطلوبة، 

 على  اإلعالناتجود فروقات في تركيز وصلت إلى و تالسياحية المستهدفة. حيث 
الخارجي والتكامل كوحدة بين جميع مكونات  واإلطارالكفاءة في التصميم الداخلي 

 والوقت المناسب لتقديمه. اإلعالن

 

كيفية ل( 2011دراسة أجراها )الرحيمي،  عرضتالسياحة:  إعالناتفعاليات  .6
 اإلعالنيةخالل الحمالت مان من الل الواقع السياحي المتاح في سلطنة ع  غاست

استهدفت  القادرة على خلق وزيادة الطلب السياحي، حيث كانت الدراسة ميدانية
في تنشيط حركات  وأثرهاالسياحية  لإلعالناتتسليط الضوء على الفعالية الحقيقية 

 السياحة المحلية.
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في  وأهميتها( دور الصناعة الفندقية 2010)البرزنجي،  أجراهادراسة  تناولتو  .7
لحصول على ا من خالل االقتصاد الوطني للدول وارتباطها بثقافة ورفاهية البلد
طلب  إشباعن على مفهوم و العمالت الصعبة واستمرارها، حيث يؤكد االقتصادي

في التخطيط االقتصادي وقد أكدت الدراسة على أهمية هذه العوامل المستهلكين، 
المؤثرة على انسيابية السلع  ومساعدتها في اتخاذ القرارات بخصوص العوامل

 والخدمات إلى المستهلكين مستقبالً 

 

( دور استخدام تكنولوجيا األعمال  2011أوضحت دراسة أجرتها )العكيلي  .8
اإللكترونية ) اإلنترنت ( في العالقات بين المنطمات السياحية والفندقية وما يحتوية 

, وقد أكدت الدراسة على  من بيانات ومعلومات تساهم في عملية الترويج السياحي
دور المزيج الترويجي السياحي كأداة فاعلة وبنائه في رسم صورة سياحية جيدة من 
خالل ) اإلعالن والبيع الشخصي والعالقات العامة وتنشيط المبيعات ( التي تتم عن 
طريق اإلنترنت, وأكدت الدراسة كشف مدى استخدام المواقع اإللكترونية أو شبكة 

 وقاعدة البيانات والمعلومات في الفنادق في العراق وماهية السياسة الترويجيةاإلنترنت 
 لعناصر الترويج السياحي .

 

 الطار النظري:

 :اللكتروني الترويج
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هو مجموعة األنشطة المصممة للتأثير على جهود المستهلكين بهدف دفعهم 
 (.412، 2008إلى شراء سلع المنشأة أو خدماتها، )المؤذن، 

المتاحة لمقدم الخدمة والموجهة نحو  أإلقناعي: كل صور االتصال وهو
)أي أنه يقدم الرسالة إلى الجمهور بغرض  اإلقناعالسوق والتي تمثل دورها في 

أنه عملية على ( 276، 2003)المساعد،  إليه( وينظر به االهتمام بالمنتوج والترحيب
ح( الحاليين والمرتقبين، كما اياتصال مباشر أو غير مباشر موجهة للمستفيدين )الس

وتعريفهم  باآلخرينقد تكون موجهة إلى جماعات أخرى، والترويج هو: االتصال 
 إليه(. وينظر 149، 2008بأنواع السلع والخدمات التي بحوزة البائع )منصور، 

 إلىغير مباشر موجهة  أو( على انه عملية اتصال مباشر 2009،39)السعيدي،
مناخ مالئم  إليجاد أخرىجماعات  إلىالمرتقب، أو يكون موجهًا  أوالمستهلك الحالي 

 لتنمية وتعزيز مركز الفندق.

الترويج يمثل كل عمليات االتصال التي تقوم  نّ إاعتمادًا على ما سبق يمكن القول 
للسياح من اجل تعريفهم بالمنتج السياحي  والموجهةبها الجهة ذات العالقة بالسياحة 

قناعهموحثهم   ى التعامل مع هذا المنتج.عل وا 

 

 :االلكتروني العالن

إن اإلعالن اإللكتروني ي شكل وسيلة منخفضة التكاليف , ويتميز بالمرونة 
إلمكانية تغيير اإلعالن تبعًا لتطور المنتجات , كما يساعد اإلعالن اإللكتروني 

يعتبر الشركات في الحصول على إحصائيات حول اإلعالن ورضى المستهلك , و 
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مصدرًا رئيسيًا للمعلومات التي تؤثر على قرار شراء الخدمة السياحية أو  إلعالنا
نترنت ذات قدرة عالية وتعتبر شبكة اإل ،تغيير وجهات النظر تجاه المكان المقصود

على الوصول إلى الماليين من العمالء في وقت واحد وبتكلفة منخفضة وبسرعة 
بأنه جهود غير شخصية  اإلعالنى (، ويشار إل505، ص:Slesh ،2001عالية، )

ومدفوعة، تعمل على التأثير في قناعات المستهلكين وتوجيههم لشراء البرنامج 
(، وهو تعبير عن خطة يستخدمها المسوق 100، ص:2012السياحي )الملكاوي، 

مضمون فكرة أو رسالة إلى المستهدف لتحقيق هدف يسعى إلى بلوغه،  إليصال
قيمة ل اآلخرينادة مبيعاته من منتج معين أو لزيادة إدراك وينصب في الغالب نحو زي

 (.197، ص:2009وأهمية الشركة التي يمثلها السوق )البكري، 

 :اللكترونية  العالقات العامة

العالقات العامة هي عبارة عن مجهودات وخطط يقوم بها المشروع للتأثير 
السوق المستهدف  على رأي أو اتجاه أو جماعة ما نحو المشروع، وقد يكون

أي فئة جماهيرية مثل المستهلكين، العاملين، المجهزين،  ،لمجهودات العالقات العامة
، المؤسسات المالية، المجتمع اإلعالمالحكومية، وسائل  األجهزةأصحاب المشروع، 

(، وتعتبر من أهم الوسائل تواصاًل 209، ص:2002بمعناه الواسع، )الصميدعي، 
ة والتي تهدف إلى بناء صورة العديد من المنظمات من خالل مع الناس في المنظم

العالقات العامة، بما في  ألغراضنترنت تخصيص جزء من مواقعها على شبكة اإل
ذلك المعلومات الموجودة على موقع الشركة والي تشمل معلومات عن أنشطتها 

 (.510، ص:Blech ،2001والتقارير السنوية لها، )
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تشجيع الجهود الترويجية، حيث تسعى  فيدور كبير  العالقات العامة لها
 Clow andصورتها وصورة منتجاتها من خالل شبكة االنترنت، ) إلبرازالشركات 

Donold ،2004:413، ص.) 

غير مدفوع األجر ومصدره غير معروف، بل ويؤثر  اإلعالنومع ذلك فإن 
أداة  نزلةبم اإلعالنيعتبر على الكلمة المنقولة في المجتمع والرأي العام بشكل عام، و 

مهمة لتغيير المواقف، وتطوير وسائل االتصال، والذي يجعل المنظمة قادرة على 
يصالهاالكشف عن منتجاتها  ، Delghtonلقطاعات كبيرة من المستهلكين ) وا 

 (.151، ص:1995

 :االلكتروني البيع 

المسوقة  إن وجود شبكة اإلنترنت قد ساعد على تقصير المسافة بين المؤسسة
والعمالء , وقد جعل االتصال اكثر حيوية وفعالية بين األطراف مع استخدام التقنيات 

 الحديثة في برامج الوسائط المتعددة والصوت والصورة الحية .

التطور الكبير الذي حصل في عالم االتصاالت حقق قفزة كبيرة من تقنيات  إن
إلى أساليب االنترنت الحديثة والتي التقليدية  األساليبوأساليب البيع الشخصي من 

ساعدت منظمات األعمال على البدء في بيع منتجاتها من خالل وسائل االتصال 
مدربين قادرين  أشخاصنترنت من دون مشاكل، أو تكاليف من خالل على شبكة اإل

 (.517، ص:Atora Catora ،2002وتنفيذ الصفقات بشكل جيد ) إبرامعلى 
 :االلكترونية  تالمبيعا وسائل تنشيط 
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 األطرافيعتمد التسويق المباشر على النمو في االتصاالت بين مختلف 
وما يسمى التخصيص الشامل، ويتم  األفرادويعتمد أيضا على االستجابة لخصوصية 

 أيضاً لكتروني، فإنه واسعة، مثل البريد اإل أساليبتمثيل التسويق المباشر من خالل 
(، 521، ص:Kotler ،2003قوية مع العمالء )يساعد في بناء قاعدة بيانات 

على بناء عالقات شخصية بين المسوقين والفئات المستهدفة أيضًا ويعمل التسويق 
(Jobber ،2003:185، ص.) 

هو القيام بمختلف األنشطة التي تهدف إلى تنشيط وتوزيع وبيع السلع و 
من  ألساسياوالخدمات لمشروع ما، وهو نوع من البيع غير الشخصي، فالهدف 

ترويج المبيعات هو زيادة حصة المبيعات في المدى القصير وفي حدود معينة وفي 
 (.279، ص:2012منطقة جغرافية محددة، )العالق والعبدلي، 

هناك أشياء مختلفة تحتوي على مجموعة متنوعة من أدوات التحفيز والتي 
لية الشراء في تحقيق عم اإلسراعصممت بتأثير سري وقصير األجل ذلك بهدف 

 (.551، ص:Koler ،1997للمنتجات )

قيمية لخلق االستمالة  إضافةيتضمن  األجلترويج المبيعات هو تقديم قصير 
عملت العديد من و (، 171، ص:2013السلوكية المباشرة )الرحيمي وأبو دلبوح، 

لهم،  والمكافآتالشركات على جذب المستهلكين من خالل تقديم بعض الحوافز 
من الزيارات على مواقعها على شبكة  اً كبير  اً لك الشركات التي تحتل عددوخصوصًا ت

 Roostterااللكترونية ) تالكوبوناإلى طرح وتقديم العديد من  باإلضافةنترنت، اإل

and Percy ،2005:57، ص.) 
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أدت الثورة الرقمية التي حصلت في العالم إلى حدوث تطور في مجال 
رسال واستالم المعلومات، االتصاالت وهذا التطور أثر عل يعتبر و ى طريقة الترويج وا 

نترنت قناة ترويجية جديدة بخصائص فريدة عن بقية قنوات االتصال والتي تتميز اإل
من خالل المعرفة بهذه  األسواق إلىبتكلفتها المنخفضة وسرعتها العالية ثم االنتقال 
إلى أن الكثير من كبرى  باإلضافةاألسواق ومعرفة الكتالوجات المتعلقة بها، وهذا 

 شركات السياحة وشركات السفر في العالم استفادت من هذه التكنولوجيا.

 :اللكترونية  الدعاية السياحية

هي النشر المجاني ألمور تتعلق بأنشطة منظمة ما أو سياستها ونقل معلومات إلى 
 (.18،ص:2008الجمهور ثم العودة بردود الفعل التي صاحبت ذلك )أبو غزالة،

 واألفكاروهي أداة اتصال مجانية وغير شخصية لعرض السلع والخدمات 
الفندقية للجماهير المستهدفة بواسطة طرف ثالث أو جهة غير ذات المصلحة 

 أو(. كما أنها اتصال غير شخصي حول الفندق 259، 2000المباشرة )مقابلة،
)أبو رمان والديوه  أخبارعلى شكل  اإلعالممنتجاته، والذي يتم نقله من خالل وسائل 

 (.2000،112جي، 

وهي النشر المجاني ألمور تتعلق بأنشطة مؤسسة ما، أو سياستها والدعاية 
عن مؤسسة ما إلى جماهير محددة سلفًا ثم العودة  المقنعةتستهدف حمل المعلومات 

إن  شبكة اإلنترنت  (236، 2001بردود الفعل التي صاحبت ذلك )العالق والطائي، 
لة مهمة ومصدر للنشر في العالم من خالل بنوك المعولمات ومجموعة األخبار وسي

 التي ت قدم معلومات مستمرة 



 2015،الثالث ،العددالثامن عشرإربد للبحوث والدراسات،المجلد                         د. العموش... دور الترويج االلكتروني

157 

 

 تحليل النتائج 
 المزيج الترويجي  -

( أن عنصرين فقط من عناصر 1يتضح من خالل ما ورد في جدول رقم )
ات المزيج الترويجي كانت متوسطاتها الحسابية ضمن فئة المتوسط ، وهي اإلعالن

 3.67،  3.067بوسط حسابي بلغ اإللكترونية وتنشيط المبيعات اإللكترونية التجارية 
على التوالي في حين جاءت ثالثة متوسطات حسابية من عناصر المزيج الترويجي 

،  3.88بوسط حسابي لكترونية اإل  سياحيةضمن الفئة المتدنية وهي الدعاية ال
بوسط حسابي  لكتروني اإل، والبيع  3.16ابي بوسط حسااللكترونية وتنشيط المبيعات 

3.43 . 
 3.49أما الوسط الحسابي العام لجميع عناصر المزيج الترويجي فقد بلغ 

 .  0.45وبالكاد وصل إلى بداية فئة المتوسط وبانحراف معياري بلغ 
 
 
 
 

 
 (1جدول رقم )

 لكترونيال  يارية لعناصر المزيج الترويجيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المع
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عناصر المزيج الترويجي

 لكترونيةاإل اإلعالنات
 لكترونيةالسياحية اإلالدعاية 

 لكترونيةاإل العالقات العامة
 لكترونيةاإل تنشيط المبيعات

3.67 
3.38 
3.67 
3.16 
3.43 

0.59 
0.66 
0.68 
0.66 
0.53 
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 لكترونياإل البيع
 0.45 3.49 العام الوسط الحسابي

 

 .  عناصر النجاح
( نشير إلى أن المبيعات قد حققت وسطًا 2البيانات المدرجة في جدول رقم ) 

وهو يقع ضمن فئة المتوسط ، في حين نجد أن األرباح والتوسع  3.61حسابيًا بلغ 
 2.74،  3.34بقيت متوسطاتها الحسابية ضمن الفئة المتدنية بوسط حسابي بلغ 

وهو يقع ضمن الفئة المتدنية  ،3.23لي . وقد بلغ الوسط الحسابي العام على التوا
 . 66وبانحراف معياري 

 (2جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعناصر النجاح

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي عوامل النجاح
 المبيعات
 األرباح
 التوسع

3.61 
3.34 
2.74 

0.55 
0.69 
0.74 

 0.66 3.23 الوسط الحسابي العام
 
 
 
 

 :البحث  اتاختبار فرضي
 الفرضية الفرعية األولى  .1

 لكتروني على نجاح شركات السياحة والسفراإلعالن اإلال يؤثر استخدام 
  Fالمحسوبة اكبر من قيمة   F( أن قيمة 4يتضح من خالل الجدول رقم )
فض الفرضية العدمية ونقبل ، فإننا نر  0.05الجدولية وبمستوى معنوية أقل من 
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الفرضية البديلة ، كما أشارت النتائج إلى أن التباين في اإلعالنات يفسر ما نسبته 
لإلعالنات  اً معنوي اً ثر أن هناك إاتساقا مع ما سبق فو  ،التباين في النجاحمن  0.59
 .على النجاحلكترونية اإل

(4جدول رقم )  
عالنات على النجاحنتائج اختبار االنحدار البسيط لتأثير ال  

العامل 
 المستقل

r R2  اختبارF  اختبارt القرار اإلحصائي 

F Sig T Sig 

 رفض الفرضية 0.000 25.89 0.000 670.27 0.59 0.77 اإلعالنات
 العدمية

451و  1بدرجة حرية تساوي 3.86( =  ≤0.05الجدولية عند مستوى )  Fقيمة   

 
 الفرضية الفرعية الثانية  .2

 لكترونية على نجاح شركات السياحة والسفر ثر استخدام الدعاية اإلال يؤ 
( المحسوبة أكبر F( إلى أن قيمة )5تشير البيانات المدرجة في جدول رقم )

اعتمادًا على ذلك نرفض  0.05الجدولية وبمستوى معنوية أقل من  Fمن قيمة 
عاية السياحية يفسر ما الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة . وان التباين في الد

للدعاية  اً معنوي اً ثر أاعتمادًا فان هناك و .  من التباين في النجاح 0.060نسبته 
  على النجاح . لكترونيةاإل السياحية
 

 (5جدول رقم )
 على النجاحلكترونية ال نتائج اختبار االنحدار البسيط لتأثير الدعاية السياحية 
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العامل 
 المستقل

R R2   اختبار F  تبار اخ t  القرار
 اإلحصائي

F Sig T Sig 

0.245- اإلعالنات  0.060 28.89 0.000 -5.37 رفض  0.000 
 الفرضية
 العدمية

451و  1بدرجة حرية تساوي 3.86( =  ≤0.05الجدولية عند مستوى )  Fقيمة   

 

 الفرضية الفرعية الثالثة 

 ت السياحة والسفر لكترونية على شركايؤثر استخدام العالقات العامة اإلال 
  Fالمحسوبة أكبر من قيمة   F( أن قيمة 6تظهر البيانات في جدول رقم )

وبناء على ذلك نرفض الفرضية العدمية ونقبل  0.05الجدولية وبمستوى معنوية 
من  0.621الفرضية البديلة ، كما أن التباين في العالقات العامة يفسر ما نسبته 

على لكترونية اإلللعالقات العامة  اهناك أثر معنوي ، لذا فانالتباين في النجاح 
 النجاح . 

(6جدول رقم )  
على النجاحااللكترونية  نتائج اختبار االنحدار لتأثير العالقات العامة   

العامل 
 المستقل

r R2   اختبار F   اختبار t  القرار
 اإلحصائي

F Sig T Sig 

رفض  0.000 27.18 0.000 738.92 0.621 0.788 اإلعالنات
الفرضية 
 العدمية

451و  1بدرجة حرية تساوي 3.86( =  ≤0.05الجدولية عند مستوى )  Fقيمة   
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  الرابعةالفرضية الفرعية 

ال يؤثر استخدام تنشيط المبيعات االلكترونية على نجاح شركات السياحة 
 .والسفر

  Fمة المحسوبة أكبر من قي F( إلى أن قيمة 7يتضح من خالل الجدول رقم )
، واتساقًا مع ذلك نرفض الفرضية العدمية ونقبل  0.05الجدولية وبمستوى معنوية 

من  0.539الفرضية البديلة ، كما أن التباين في تنشيط المبيعات يفسر ما نسبته 
على  ةلكترونياإل لتنشيط المبيعات  اً معنوي اً وبذلك فان هناك أثر  .التباين في النجاح 

 النجاح . 
 

(7)جدول رقم   
على النجاحلكترونية ال  نتائج االنحدار البسيط لتأثير تنشيط المبيعات   

 
العامل 
 المستقل

r R2  اختبارF  اختبارt  القرار
 اإلحصائي

F Sig T Sig 

رفض  0.000 22.97 0.000 527.97 0.539 0.734 اإلعالنات
الفرضية 
 العدمية

451و  1درجة حرية تساوي ب3.86( =  ≤0.05الجدولية عند مستوى )  Fقيمة   

 الفرضية الفرعية الخامسة 

 ال يؤثر استخدام البيع االلكتروني على نجاح شركات السياحة والسفر.
المحسوبة أكبر من قيمة   F( إلى أن قيمة 8تشير البيانات المدرجة في جدول رقم )

F   ونقبل ، وبذلك فإننا نرفض الفرضية العدمية  0.05الجدولية وبمستوى معنوية
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من  0.681ن التباين في البيع الشخصي يفسر ما نسبته كما أالفرضية البديلة ، 
 اللكترونيللبيع  امعنوي اً واعتمادًا على ما سبق فان هناك أثر التباين في النجاح . 

 على النجاح
 

(8جدول رقم )  

على النجاح اللكترونينتائج االنحدار البسيط لتأثير البيع   
 

العامل 
 المستقل

r R2  اختبارF  اختبارt  القرار
 اإلحصائي

F Sig T Sig 

رفض  0.000 31.02 0.000 962.52 0.681 0.825 اإلعالنات
الفرضية 
 العدمية

451و  1بدرجة حرية تساوي 3.86( =  ≤0.05الجدولية عند مستوى )  Fقيمة   

 
 

 الفرضية الرئيسية األولى .  .3

إيجابيًا على نجاح شركات السياحة  ال يؤثر استخدام الترويج اإللكتروني
 والسفر األردنية

  Fالمحسوبة أكبر من قيمة   F( أن قيمة 9يتضح من خالل الجدول رقم )
فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية لذلك  0.05الجدولية وبمستوى معنوية 

ة )عناصر البديلة ، كما تشير النتائج إلى أن التباين في مجموع المتغيرات المستقل
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وبذلك فان من التباين في النجاح .  0.633تفسر ما نسبته  9لكتروني الترويج اإل
 لكتروني على النجاح .للترويج ال  اً معنوي اً هناك أثر 

 
 (9جدول رقم )

 نتائج االنحدار البسيط لتأثير مجموع المتغيرات المستقلة على النجاح
العامل 
 المستقل

r R2  اختبارF  اختبارt ر القرا
 اإلحصائي

F Sig T Sig 

رفض  0.000 27.88 0.000 777.37 0.633 0.796 اإلعالنات
الفرضية 
 العدمية

451و  1بدرجة حرية تساوي 3.86( =  ≤0.05الجدولية عند مستوى )  Fقيمة   

  

 االستنتاجات والتوصيات 
  االستنتاجات

 والباحثين .هناك اهتمام متزايد بالترويج اإللكتروني من قبل الكتاب  .1

 إن االهتمام بالترويج اإللكتروني يسهم في تعزيز الميزة التنافسية للمنظمات. .2

 يحتل الترويج اإللكتروني مساحة مهمة في األنشطة والفعاليات التسويقية. .3

على الرغم من أهمية الدعاية اإللكترونية إال أن شركات السياحة والسفر األردنية  .4
 الكافي . لم تعِط هذا الجانب االهتمام

تنشيط المبيعات اإللكترونية لدى شركات السياحة والسفر األردنية يحظى بأهمية  .5
 قليلة.
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 البيع اإللكتروني لدى هذه الشركات كان في حدود متدنية. .6

العالقات العامة واإلعالنات اإللكترونية لم ترتِق إلى مستويات متقدمة من  .7
 االهتمام لدى شركات السياحة والسفر األردنية.

أما عوامل النجاح فكانت الثنين منهما وهما األرباح والتوسع، وبقيت في حدود  .8
 متدنية , أما المؤشر الثالث ممثاًل بالمبيعات فقد بقي في حدود متواضعة.

 
 

 التوصيات 
 العمل على تقديم عروض سياحية مغرية تستقطب السياح  -

ت المالئم للفئات تقديم المعلومات بالكم المناسب والنوعية الجيدة والتوقي -
 المستفيدة . 

 يجابية للشركات السياحية من خالل : العمل على تعزيز الصورة اإل -

  رعاية المؤتمرات والندوات والمحاضرات ذات العالقة بالسياحة 

  رعاية األنشطة والفعاليات الرياضية 

  المساهمة في صيانة المواقع األثرية 

 تلفة التواصل المستمر مع وسائل اإلعالم المخ 

 انتقاء وسائل اإلعالم ذات التأثير على السياح في األسواق المستهدفة  -

 تنويع اإلعالنات الخاصة بشركات السياحة والسفر لتصل إلى أوسع نطاق  -

 التواجد في المعارض والمؤتمرات الدولية الخاصة بالسياحة  -
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استخدام التكنولوجيا الحديثة سواء باألجهزة المستخدمة في المكاتب  -
 عمليات التواصل مع الجهات ذات العالقة . أم البرمجيات و 

لكترونية لشركات السياحة والسفر بحيث تكون واجهة إنشاء وتطوير المواقع اإل -
 جاذبة للسياح . 

 المراجع العربية:

 2012، التسويق الفندقي، عمان، مؤسسة الوراق. ةعمر جوابر , الملكاوي  .1

ة والترويج، عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع. ثامر ، االتصاالت التسويقي, البكري  .2
2009 

بشير ، أساسيات التسويق الشامل والمتكامل، دار المناهج و العالق و محمد , الصميدعي  .3
 2002األردن.  -للنشر والتوزيع، عمان

قحطان ، استراتيجيات التسويق، عمان، دار زهران للنشر , العبدلي و بشير , العالق  .4
 2012والتوزيع. 

سعد غالب، استراتيجيات التسويق، عمان، , ياسين و قحطان  , العبدليو بشير  , العالق .5
 1999دار زهران للنشر والتوزيع. 

، التسويق مفاهيم معاصرة، عمان، دار  إبراهيمشفيق , حداد و نظام موسى , سويدان  .6
 2003الحامد للنشر والتوزيع. 

األردن، دار جرير  -دئ التسويق، عمانمحمود  ، مبا , أبو دلبوح وسالم  , الرحيمي .7
 2013للنشر والتوزيع. 

دار الراية للنشر  -عصام حسن  ، التسويق والترويج السياحي والفندقي، عمان, الصعيدي  .8
 2009والتوزيع. 

 2000مقابلة، خالد ، الترويج الفندقي الحديث، دار وائل للطباعة والنشر.  .9
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، التسويق السياحي والفندقي، دار الحامد للنشر الديوهجي أبي سعيد  وأسعد , أبو رمان  .10
 2000والتوزيع. 

 , عمان.حميد ، تسويق الخدمات، ، دار زهران للنشر والتوزيع., الطائي و بشير  , العالق .11
2001 

 2008، عمان دار زهران للنشر. 1ط صفاء ، ترويج الخدمات السياحية , أبو غزالة  .12

ياحة المحلية في سلطنة ع مان , مجلة اإلداري , عدد الرحيمي , سالم , فعالية إعالنات الس .13
125  ,2011. 

البرزنجي , أمال "أثر المزيج الترويجي في الطلب على الخدمات الفندقية" مجلة اإلدارة  .14
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 الذي ينطبق على رأيكم. اإلجابةأمام رمز )×( يرجى وضع إشارة 

 أوالً: عناصر المزيج الترويجي االلكتروني.

 العبــارات الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      اإلعالنات اإللكترونية أوالً:  

      لالنتباه ةفتإلكترونية جذابة وال إعالناتتصدر الشركة  1

2 
إلكترونية ذات حجم مناسب  إعالناتتستخدم الشركة 

 ومعلومات كافية
     

3 
بوسائل إلكترونية متعددة  إعالناتتستخدم الشركة 

 انتشار واسع وذات
     

4 
لكتروني لفترة زمنية اإل اإلعالنيتم االستمرار بوضع 

 مناسبة
     

5 
االلكترونية  إعالناتهاتحرص الشركة على أن تكون 

 ذات مصداقية عالية
     

      اإللكترونيةثانياً: الدعاية السياحية  

6 
على  اإلقباليجابياً في إتساهم وسائل النشر اإللكتروني 

 لمنتجعات السياحيةا
     

http://www.ciadvertising.org/studies/reports/measnrement/ad-format-printpdf
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7 
نحرص على تزويد الجهات ذات العالقة بوسائل النشر 

 اإللكترونية بالمعلومات الدقيقة 
     

8 
إثراء في لكتروني المختلفة تسهم وسائل النشر اإل

 معلومات الناس عن الشركة
     

9 

يتناقل الناس المعلومات التي تصدرها وسائل النشر 

ي قرارات شراء الخدمات لكتروني وتسهم فاإل

 السياحية

     

      اإللكترونية ثالثا: العالقات العامة 

10 
يجابياً في المناسبات إتلعب الشركات السياحية دوراً 

 االجتماعية باستخدامها وسائل اإللكترونية
     

موافق  العبــارات الرقم

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

11 
كة على استخدام وسائل الكترونية في تحرص الشر

 دعم وتعزيز الندوات والمحاضرات

     

12 
العالقات العامة  موظفييتم التواصل إلكترونيا بين 

 وجهود المستفيدين

     

13 
العالقات العامة معلومات بوسائل  موظفويقدم 

 الكترونية بشكل دقيق ومناسب

     

      ةاإللكتروني رابعاً: تنشيط المبيعات 

14 
لكترونية في تقديم العروض يتم استخدام الوسائل اإل

 السياحية بشكل جذاب

     

      يستجيب المستفيدين من العروض السياحية اإللكترونية 15

16 
لكترونية نهائية في تقديم العروض إيتم استخدام وسائل 

 السياحية

     

      اإللكترونيخامساً: البيع  

      وبي المبيعات الوسائل االلكترونيةيستخدم مند 17

     لكترونية من قبل مندوبي المبيعات استخدام الوسائل اإل 18
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 تقديم معلومات ذات فائدةفي سهم ي

19 
لكترونية المستخدمة من قبل مندوبي تسهم الرسائل اإل

 تقديم معلومات بشكل يناسب الجمهورفي المبيعات 

     

20 
لكترونياً من قبل مندوبي إقدمة تعزيز المعلومات الم

 المبيعات الثقة بين الشركة والمستفيدين

     

 

 

 ثانيًا: مؤشرات النجاح خالل السنوات الثالث الماضية.

 كانت مبيعات شركتكم: .1

 )   ( مستقرة    )   ( متناقصة    )   ( متناقصة كثيراً   )   ( متزايدة    ا)   ( متزايدة كثير 

 

 :أرباحكمكانت  .2

 )   ( مستقرة    )   ( متناقصة    )   ( متناقصة كثيراً   )   ( متزايدة    اً ( متزايدة كثير   ) 

 

 :األسواقالتوسع في  .3

 )   ( مستقر   )   ( متناقص    )   ( متناقص كثيراً   )   ( متزايد    اً )   ( متزايد كثير 



 

 

 

 
 

 األنظمة الحديثة لتقويم األداء الشامل للمؤسسات بين النظرية والتطبيق
 –دراسة حالة المؤسسات العمومية لالسمنت في الجزائر  –

  25/11/2013 تاريخ القبول:     30/4/2013 تاريخ االستالم:
 

 )*( مراد كواشي د.
 

 

 
تقويم األداء  أنظمةتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع موضوع  الملخص:
اعتمدت الدراسة على أسلوب المسح وقد  سمنت العمومية الجزائرية.في مؤسسات اإل

الشامل لمجتمع الدراسة الذي يتألف من جميع مؤسسات اإلسمنت العمومية الموجودة 
مؤسسة، أما ما يتعلق بُمفردات العينة فهي تتمثل  12في الجزائر والُمقدر عددها بـ: 

يا لمؤسسات اإلسمنت سالفة الذكر، حيث تعمدنا توجيه االستبيان في اإلطارات العل
من كل مؤسسة، وهم: مدير المالية والمحاسبة، المدير التجاري، مدير  ينر يألربعة مد
اعتمادا على المعطيات السابقة فقد ُقدر حجم العينة بـ: . البشرية، مدير التزويدالموارد 

استمارة.  40ها بلغ نبيان التي تمت اإلجابة عت االست، غير أن عدد استماراا  مدير  48
                                                 

  .كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير/جامعة أم البواقي/الجزائر*()
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النتائج أهمها اعتماد مؤسسات  وقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى العديد من
سمنت العمومية الجزائرية على أنظمة تقليدية لتقويم أدائها، باإلضافة إلى عدم اإل

 الشامل اطالع أغلب مسيري هذه المؤسسات على األنظمة الحديثة لتقويم األداء
 

 

Abstract 

 

The aim of this study detected about the reality of the subject of 

performance evaluation systems in public institutions are una ware of the 

cement in Algeria. The study relied on a method of scanning the overall 

study population, which consists of all institutions of cement sheet in 

Algeria and the projected 12 Foundation, where intentionally directing the 

questionnaire to four directors from each institution, they are: Director of 

Finance and Accounting, Commercial Director, Human Resources Manager, 

Director of Supply. Depending on the previous data the sample si3e has 

been estimated with: 48 Director, but the number of questionnaires that 

were answered were 40 form. We have reached through this study to many 

of the most important results of which the adoption of the public institutions 

of the cement In Algeria on traditional systems to evaluate their 

performance, in addition to not that most of the managers of these 

institutions are une ware of modern systems to evaluate the overall 

performance of the institutions 

 

 

 مقدمـة
من  خاصة تحقيقه إلى المؤسسة تسعى الذي األساسي الهدف طويلة لفترة الربح عتبرا

 عن ُتعبر المؤسسة أن ُمنطلق الجزئية، وهذا من االقتصادية النظرية ُمفكري طرف
 الكلية التكاليف منها مطروح الكلية إيراداتها أي تحققها، التي األرباح خالل أدائها من

 أرباحا   ُتحقق التي المؤسسة أن هو سائدا   كان الذي فالتصور ثم تحملتها. ومن التي
 خالل من ّومقالمؤسسة يُ  أداء كان النظرة لهذه فقاو أداء جيد، و  لديها التي هي أكبر
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. غير أنه مع أنظمة تقويم األداء التقليديةالُمستمدة من  والمحاسبية المالية نتائجها
من أوجه النقد، وقد تركزت  ه األنظمة لكثيرتعرضت هذبداية تسعينات القرن الماضي 

هذه االنتقادات في أن هذه األنظمة لم ُتواكب التطورات االقتصادية واإلدارية 
والتكنولوجية التي شهدتها بيئة األعمال الحديثة، فقد ترتب على التطورات االقتصادية 

م األداء قاصرة والفنية الُمتسارعة في بيئة األعمال الحديثة أن أصبحت أنظمة تقوي
على توفير احتياجات وُمتطلبات ُمستخدمي المعلومات بما ُيمّكنهم من االعتماد عليها 
بشكل صحيح. وفي هذا الصدد ُيشير بعض الباحثين إلى أن خط االبتكار والتجديد 
في أنظمة تقويم األداء قد بدأ في التوقف منذ فترة طويلة نسبيا، ومن ثم فقد أصبحت 

ستراتيجيتها. وقد أدى هذا االءمة بالنسبة لعمليات المؤسسة و أقل مُ هذه األنظمة 
تقديم معلومات  التوقف في تطور أنظمة تقويم األداء إلى عدة مشكالت من أهمها:

غير وافية لصناع القرار، عدم االهتمام بمتطلبات مؤسسات اليوم واستراتيجياتها، عدم 
عن وضعية المؤسسة، ضعف االهتمام القدرة على توفير الصورة الواضحة والصادقة 

 ببيئة العمل، التركيز على المنظور قصير المدى... 
 أواًل: مشكلة الدراسة

في الفترة  ظهر أنظمة تقويم األداء التقليدية، في الملحوظ الُقصور ظل في
حتى تتمكن أنظمة جديدة تواكب هذا التغيير  لتطوير المحاوالت من العديد األخيرة

. وقد تم التوصل إلى صادقة ألدائهاعرفة موقعها الحقيقي وترسم صورة المؤسسة من م
 .وفقا ألبعاد مالية وغير مالية مجتمعةاقتراح أنظمة حديثة لتقويم أداء المؤسسات 

اإلجابة على  نضروري الوقوف من خالل الدراسة عوعليه فإننا نرى بأنه من ال
سمنت التي تعتمدها مؤسسات اإل اتالتساؤالت التالية:  ما هي أهم أشكال المقارن

 العمومية في عملية تقويم أدائها؟
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 ما هو واقع أنظمة تقويم األداء في مؤسسات اإلسمنت العمومية؟ 
 سمنت العمومية على األنظمة الحديثة مسيري مؤسسات اإل ما هي درجة اطالع

 لتقويم األداء الشامل؟
 ثانيا: أهمية الدراسة

خصوصا منذ  دة لموضوع أنظمة تقويم أداء المؤسسةإن األهمية الكبيرة والمتزاي
ُتشكل أساسا ألهمية هذه الدراسة، ذلك أن تقويم  خيرة من القرن الماضيالعشرية األ

الحديثة باعتباره أحد األساليب الفنية التي  األداء ُيعتبر مظهرا من مظاهر اإلدارة
همية وقيمة المعلومة في . هذا وبالنظر إلى أتقيس كفاءة، ربحية، فعالية...المؤسسات

النمط الحالي لالقتصاد )اقتصاد المعرفة(، فإن أنظمة تقويم األداء ُتعد مصادر جيدة 
كما أن هذه  ،للمعلومات سواء ما تعلق بالمحيط الداخلي أو الخارجي للمؤسسة

األنظمة ال تسمح فقط بمعرفة المشكالت قبل وقوعها، بل تسمح أيضا بتشخيصها 
 ت تالفيها الحقا.وتحديد إمكانيا

 ثالثا: أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الوصول إلى مجموعة من األهداف التي من 

موضوع األنظمة العالمية لتقويم األداء الشامل للمؤسسات،  نشأنها أن ترفع الُلبس ع
 والتي من أهمها ما يلي:

 ات؛التعريف باألنظمة الحديثة لتقويم األداء الشامل للمؤسس 
  الوقوف على واقع موضوع تقويم االداء الشامل في مؤسسات اإلسمنت العمومية

في الجزائر، نظرا ألهمية هذه المؤسسات الكبيرة على المستويات االقتصادية 
 واالجتماعية والُمجتمعية ولألثر البيئي الُمترتب على نشاطها اإلنتاجي؛

 المفاهيم من االستفادة لىع المؤسسات تساعد قد التي االقتراحات بعض تقديم 
 واألنظمة الحديثة في مجال تقويم األداء الشامل.

 رابعا: فرضيات الدراسة
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اإلجابة على  نيقوم البحث على ثالث فرضيات أساسية ُتساعد بالتأكيد ع
 اإلشكالية المعروضة:

سمنت العمومية للوقوف على مستوى تعتمد مؤسسات اإل الفرضيـة األولـى:
 لوب المقارنات التاريخية؛أدائها على أس

تعتمد مؤسسات اإلسمنت العمومية على أنظمة تقليدية لتقويم  الفرضيـة الثانية:
 أدائها؛

إن أغلب مسيري مؤسسات االسمنت العمومية ليسوا على  الفرضية الثالثة:
 اطالع على األنظمة الحديثة لتقويم األداء الشامل للمؤسسات.

 منهجيـة الدراسـة
 ـع الدراسة أواًل: مجتم

اعتمدت الدراسة على أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة الذي يتألف من 
 12جميع مؤسسات اإلسمنت العمومية الموجودة في الجزائر والُمقدر عددها بـ: 

مؤسسة، وفي ما يلي عرض لهذه المؤسسات: مؤسسة اإلسمنت الما لبيض )تبسة(، 
، مؤسسة اإلسمنت عين توتة )باتنة(، مؤسسة اإلسمنت الحامة بوزيان )قسنطينة(

مؤسسة اإلسمنت حجار السود )سكيكدة(، مؤسسة اإلسمنت عين الكبيرة )سطيف(، 
مؤسسة اإلسمنت صور الغزالن )البويرة(، مؤسسة اإلسمنت مفتاح )البليدة(، مؤسسة 
اإلسمنت الرايس حميدو )الجزائر(، مؤسسة اإلسمنت الشلف، مؤسسة اإلسمنت زهانة 

 (، مؤسسة اإلسمنت بني صاف )عين تموشنت(، مؤسسة اإلسمنت سعيدة.)معسكر
 ثانيا: عينة الدراسة

على اعتبار أننا اعتمدنا على أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة، فإن عينة 
 الدراسة هي نفسها مجتمع الدراسة.



 2015الثالث، ،العددالثامن عشردراسات،المجلد إربد للبحوث والد. كواشي                        األنظمة الحديثة لتقويم ...

208 

 

 ثالثا: ُمفـردات العينـة
ات العليا لمؤسسات أما ما يتعلق بُمفردات العينة فهي تتمثل في اإلطار 
من كل مؤسسة،  يريناإلسمنت سالفة الذكر، حيث تعمدنا توجيه االستبيان ألربعة مد

وهم: مدير المالية والمحاسبة، المدير التجاري، مدير الموارد البشرية، مدير التموين. 
دون غيرهم ألنه من المفروض أنهم يمتلكون من  يرينويرجع سبب اختيارنا لهؤالء المد

ومات ما ُيمّكنهم من اإلجابة عن هذا االستبيان، وعليه فإنهم األقدر على تفهم المعل
اعتمادا على المعطيات السابقة  .يرينطبيعة أسئلة االستبيان دون غيرهم من بقية المد

، غير أن عدد استمارات االستبيان التي تمت ا  مدير  48فقد ُقدر حجم العينة بـ: 
  استمارة. 40اإلجابة عليها بلغ 

 رابعا: أداة الـدراسـة
 هذه مثل في عادة استخدامها يتم التي األداة اعتمدنا فقد الدراسة ألهداف تحقيقا

 استبيان في تتمثل األداة هذه إن األولية، حيث المعلومات أجل جمع من البحوث
االستبيان  قائمة اشتملت وقد ألسئلة الدراسة. شافية أجوبة على الحصول هدفه شامل
 بنص االستبيان لهذا قدمنا أن بعضا، وذلك بعد بعضها ُيكمل األسئلة من عدد على

  أعدته. التي الجهة وُيبين الدراسة من بالهدف ُيعّرف قصير
 خامسا: اختبـار االستبيـان

بعدما أنهينا التصميم األولي لالستبيان، وبهدف التأكد من مالءمته لجمع 
وذلك بغرض التأكد من  VALIDITYق البيانات المطلوبة تم إخضاعه الختبار الصد

 أن أداة القياس تقيس بدقة ووضوح المفهوم المحدد وليس أي مفهوم آخر. حيث تم
 المنهجية في المختصين األساتذة من الُمحكمين من على مجموعة عرض االستبيان

عامة، وأيضا بعض الُممارسين، وتم تزويدهم  التسيير بصفة وفي علوم العلمية،
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 وضوح مدى حول الرأي إبداء الجميع من دراسة لالستنارة بها. وقد طلبنابإشكالية ال
 وُمناسبتها ألغراض الدراسة. األسئلة عبارات

فقد تم إجراء اختبار الثبات  2وللتحقق من ثبات القياس للسؤال رقم 
RELIABILITY  والذي يهدف إلى قياس درجة االتساق الداخلي لمحتوى األفكار

والثبات من الناحية اإلحصائية يعني الحصول على نفس النتائج  المطروحة للدراسة،
عتمد في قياس ات متتالية. وفي هذا اإلطار فقد إذا ما تم قياس نفس الشيء لعدة مرا

، حيث بلغت قيمة معامل CRONBACH ALPHAالثبات على اختبار ألفا كرونبخ 
الحد األدنى المقبول في  ، وهي نسبة غاية في االمتياز تفوق بكثير0.89خ األفا كرونب

. وعليه فإن نتائج هذا االختبار ُتشير إلى 0.60مثل هذه الدراسات والذي يساوي 
ارتفاع درجة االتساق الداخلي بين األفكار التي يتضمنها هذا السؤال، وهذا ما يدل 

 على تمتعها بدرجة ثبات عالية.
 سادسا: معيار تحكيم إجابة المستجيبين

ة موافقة اإلطارات التي شملها االستبيان على األفكار التي من أجل قياس درج 
المتدرج. حيث   LIKERT، فقد تم استخدام مقياس ليكرت2تضمنها السؤال رقم 

، 5إلى  1ُأعطيت أوزانا تقيس تلك الدرجات، وقد ُحددت هذه األوزان بخمس نقاط من 
ر المطروحة للدراسة، تحديد درجة الموافقة على األفكا ناالستبياوُطلب ممن شملهم 

نقطة،  2نقطة، غير موافق:  1وقد كان ُسلم القياس كما يلي: غير موافق تماما: 
 نقاط. 5نقاط، موافق تماما:  4نقاط، موافق:  3على الحياد: 

فحسب هذا السلم كان ترجيح اإلجابات الُمقدمة بخصوص كل فكرة تضمنها 
 االستبيان.

 اإلطـار النظـري
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 أنظمة تقويم األداء التقليدية أواًل: القصور في
على الرغم من تطور طرق اإلنتاج واستخدام التكنولوجيا الحديثة، إاّل أن أنظمة 

. ويتمثل التحدي الذي ينبغي تخّلفت عن هذا التطور بشكل كبير تقويم األداء قد
مواجهته في هذا المجال في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، األمر 

دمة حاليا على مواكبة أدى إلى التشكيك في إمكانية أنظمة تقويم األداء المستخالذي 
أن مشكلة هذه  (COOPER, 2000) المستجدات البيئية الحديثة. وفي هذا اإلطار يرى

األنظمة تتمثل في أنها مازالت تعمل حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي بنفس 
: "أنظمة تقويم األداء نّ إ، حيث يقول 1920األفكار التي كانت سائدة منذ عام 

الُمتعارف عليها تستمد مبادئها ومفاهيمها من مبادئ اإلدارة العلمية التي صاغها 
فريدريك تيلور. وُيضيف الباحث أن هذه المبادئ قد ظهرت في ظل ظروف مختلفة 

(، فقد كانت المؤسسات تواجه منافسة محدودة، 2000عما هي عليه اآلن )في سنة 
فضال عن قيام المؤسسة بإنتاج عدد محدود من المنتجات". وقد خلص الباحث إلى 
أن التغيير في بيئة األعمال المعاصرة قد خلق الحاجة إلى ضرورة تطوير أنظمة 

 . ؤسساتحديثة لتقويم أداء الم
ها أن أنظمة تقويم األداء فادما تقدم، نخلص إلى نتيجة هامة م وعلى ضوء
تتالءم مع متطلبات بيئة األعمال المعاصرة مما ينعكس على جودة  المتعارف عليها ال

إلى البحث عن أساليب ومداخل المعلومات التي ُتوفرها. وعليه فإن هناك حاجة ُملحة 
 مة لتطوير هذه األنظمة.ئُمال

 األنظمة الحديثة لتقويم األداء الشامل للمؤسساتثانيا: أهم 
مة قدم المؤسسات نفسها، فمنذ أن شرع إن عملية تقويم األداء هي عملية قدي

ن لم يكن  اإلنسان في ُممارسة النشاط االقتصادي كان إجراء تقويم األداء ُمرادفا له وا 
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. فقد كان القياس التقليدي قائم ا على أساس مؤشرات حاليامعروفا بالُمسميات المتداولة 
ورغم أن  قق من النشاط،مالية بحتة ُتركز على النتيجة النهائية وبالذات الربح الُمتح

هذا المقياس هو عنصر أساسي وحيوي في عملية تقويم األداء إاّل أنه نتيجة لتطور 
الحياة بجوانبها المختلفة والتطور التكنولوجي الكبير الذي سهل من عمليات اإلنتاج 
الواسع فإن عنصر القياس المالي لوحده أصبح غير كاف إلعطاء صورة واضحة عن 

ة الفعلي، وعليه كان البد من إضافة مؤشرات أخرى ترتبط بالجوانب موقف المؤسس
. لذلك ..غير المالية لألداء مثل الجودة والمرونة واإلبداع والمسؤولية االجتماعية

سنحاول في هذا اإلطار التطرق إلى أهم األنظمة التي ابتدعها الفكر اإلداري العالمي 
 على: خاص بشكل حيث سنركزفي ميدان تقويم األداء الشامل للمؤسسة، 

  نظام التقارير الثالثية؛ 
  نظام مبادرة اإلبالغ العالمية؛ 

  األمريكية؛ اإلدارية المحاسبة معايير لجنة نظام 

  .نظـام بطـاقـة األداء الُمتوازن 

   TRIPLE BOTTOM LINE REPORTINGنظـام التقـاريـر الثالثيـة  -أ

لومات البيئية واالقتصادية تتعامل المؤسسات مع كميات كبيرة من المع
واالجتماعية، وُتواجه تحديات لتكييفها في عدد محدود من المؤشرات الحاكمة حتى 
تستطيع تقويم أدائها واتخاذ قرارات التطوير. وفي هذا اإلطار فقد ظهر حديثا نظام 
د التقارير الثالثية كنموذج فائق ُيساعد المؤسسات على تقويم أدائها وفقا لثالثة أبعا

هامة اقتصادية واجتماعية وبيئية، وكل بعد من هذه األبعاد ُيمثل تحديا هائال بالفعل 
 JOHNإلدارة المؤسسة. وقد ُطور مفهوم التقارير الثالثية من طرف الباحث 

ELKINGTON ذي يحمل لكتابه ال 1997إصداره سنة  وذلك من خالل
أنه على  ، والذي من خالله أوضح: "CANNIBALS WITH FORKS"عنوان
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المؤسسات أن تأخذ بعين االعتبار نتائجها البيئية واالجتماعية بنفس درجة اهتمامها 
الباحثان  . وفي هذا اإلطار يرى(GENDRE-AEGERTER, 2008) بنتائجها المالية

(ROBERT-DEMONTROND & JOYEAU, 2008)  أنه لن تكون للمؤسسة شرعية
 ثالثة الُمشكلة لنظام التقارير الثالثية.إاّل إذا أخذت بعين االعتبار األبعاد ال

ولقد تزايد في الوقت الراهن استخدام المؤسسات للتقارير الثالثية عن نتائج 
أعمالها نتيجة التنافس من أجل جذب العمالء ورؤوس األموال، وينبع هذا األمر من 

إدارة  مر الذي يدفعألفكرة أن المؤسسات ال ُتعد مجرد كيانات اقتصادية فقط، وهو ا
هذه المؤسسات إلى التفكير في المشروع االقتصادي ليس فقط من المنظور التجاري 
ولكن أيضا من المنظورين االجتماعي والبيئي. وعليه فإن الفكرة األساسية التي تكمن 
وراء ظهور مفهوم التقارير الثالثية عن نتائج األعمال عند تقويم أداء المؤسسات 

لي لم يعد هو الُمحدد الوحيد لوضع المؤسسة في السوق أو تتمثل في أن األداء الما
لمستوى نجاحها عموما، بل يتعين عليها االستجابة للمطالب الخاصة بتوفير المزيد 

 من المعلومات عن اآلثار االجتماعية والبيئية ألنشطتها.
 (ORSE, 2003) لألبعاد الثالثة لهذا النظام ُموجز وفي ما يلي عرض  

وهي ُتغطي األمور المرتبطة بالتعامالت  داء االقتصادي:مـؤشـرات األ
االقتصادية للمؤسسة وُتركز على كيفية تغير الوضع االقتصادي لألطراف أصحاب 
المصلحة نتيجة ألنشطة المؤسسة. وعليه فإنه من الناحية االقتصادية تضمن التقارير 

ت المالية في الوقت الثالثية عن نتائج أعمال المؤسسة توافر الشفافية والمعلوما
 المناسب لكل من المستثمرين والعاملين والعمالء والشركاء التجاريين والموردين.

تهتم بتأثير المؤسسة على الُنظم االجتماعية  مـؤشـرات األداء االجتمـاعـي:
داخل الموقع الذي تعمل فيه، وعليه فإن التركيز من خالل هذا المنظور يكون على 
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تمعات التي تعمل فيها المؤسسات. حيث ُيوفر نظام التقارير الصالح العام للمج
الثالثية معلومات عن المعايير والُممارسات األخالقية والتنمية المهنية، وكذا بيانات 

 خاصة بتعيين العاملين والتبرعات الخيرية.  
تهتم بتأثير المؤسسة على الُنظم الطبيعية الحية وغير  مـؤشـرات األداء البيئـي:

حية ُمتضمنة النظم البيئية الحيوية واألرض والهواء والماء، وُتساعد تلك المؤشرات ال
 في تحديد التأثيرات البيئية األكثر أهمية وكذا إظهار األهداف البيئية للمؤسسات.

ومع ذلك فإن فكرة التقارير الثالثية ال تعني قيام المؤسسة بتقسيم المسؤولية 
آخر اجتماعي وثالث بيئي، والنظر ألي منهم بمعزل القانونية إلى عنصر اقتصادي و 

عن اآلخر، بل على العكس يجب النظر إلى كافة العناصر كوحدة واحدة، حيث إن 
أي عنصر منهم ُيسهم بنفس القدر في تحقيق الهدف النهائي للمؤسسة. وفي هذا 

في  ترتبطأن النتائج الثالث الُمشكلة لهذا النظام  JOHN ELKINGTONاإلطار يرى 
وعليه ُيضيف هذا الباحث أن  ،كما أنها تتعارض في بعض األجزاء ،ما بينها

المؤسسات التي تستطيع أن تُقدم لفئات أصحاب المصالح صورة واضحة عن 
مستقبلها وعن قدرتها على تحقيق مستويات أداء جيدة في هذه المجاالت الثالثة 

 .(HARSCOET, 2007) يةلنهاهي التي ُيمكنها التفوق في ا مقارنة بمنافسيها
، فقد ونتيجة ألهمية نظام التقارير الثالثية وكذا الُشهرة الكبيرة التي أضحى يتمتع بها

 2000ريل سنة بمفوضية األوروبية بداية من شهر أتم اعتماده رسميا من طرف ال
، وهي القيمة التي ال تأخذ فقط بعين االعتبار كأداة لقياس القيمة العليا للمؤسسات

داء االقتصادي للمؤسسة، ولكن أيضا مدى ُمساهمتها في حماية البيئة وتنمية األ
من  وهذا ما دفع كال   .(LÉPINEUX, 2003) المحلي الذي تنتمي إليه المجتمع
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(DOHOU & BERLAND, 2009)  إلى اعتبار أن نظام التقارير الثالثية أصبح ُيمثل
 ء الشامل للمؤسسة.المقاربة األنجلوسكسونية الرئيسية لتقويم األدا

     GLOBAL REPORTING INITIATIVEنظـام مبـادرة اإلبـالغ العالمية -ب

 ونشر في تطوير مهمتها تتمثل مستقلة مؤسسة ُتعد مبادرة اإلبالغ العالمية
رفع تقارير شاملة عن أداء  وذلك بغرض عالميا بها المبادئ التوجيهية المعمول

 ة متناغمة من المؤشرات لكي ُتستخدم طوعياوتقترح هذه المؤسسة مجموع المؤسسات،
 عن األبعاد التقارير لرفع الحكومية الحكومية وغير المؤسسات والمنظمات من قبل

وخدماتها. ولقد بدأت هذه  ومنتجاتها والبيئية واالجتماعية ألنشطتها االقتصادية
 شراكة تم إجراؤها بين منظمة ائتالف خالل من  1997عام في المؤسسة عملها

 COALITION FOR ENVIRONMENTALLYالبيئة تجاه المسؤولة تاالقتصاديا

RESPONSIBLE ECONOMIES  وهي منظمة غير حكومية أمريكية تهتم بحماية ،
هذه  ولقد أصبحت المتحدة للبيئة من جهة أخرى. األمم البيئة من جهة وبرنامج

ة مقرا لها وذلك حيث اتخذت من أمستردام الهولندي 2002 عام في المؤسسة مستقلة
-RASOLOFO) المتحدة األمريكية في الواليات بوسطن في مقرها بعد أن كان

DISTLER, 2009) . 
هي أكثر اأُلطر العالمية  وتجدر اإلشارة إلى أن الُمبادرة العالمية لإلبالغ 

األداء بالنسبة لمعايير حقوق اإلنسان، والعمل، والبيئة،  لإلبالغ استخداما  لتقويم
 إلى معايير مواطنة الشركات.  حة الفساد، باإلضافةومكاف

 ُمتعددون، مصلحة أصحاب فيها يشترك عملية هي العالمية اإلبالغ وُمبادرة
 ُممارسة واالجتماعي والبيئي االقتصادي اإلبالغ من تجعل أن في وتتلخص رسالتها

للمقارنة والقابلية  والمصداقية والوضوح مواصفات الصرامة تستجيب ألعلى روتينية
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 على العالمية اإلبالغ مبادرة وتعمل شأنه في ذلك شأن التقارير المالية المعروفة.
 وتتبع عالميا ، للتنفيذ تكون قابلة االستدامة عن توجيهية لإلبالغ مبادئ ونشر صياغة

والبيئية  االقتصادية األبعاد عن اإلبالغ في التوجيهية طوعا   المبادئ هذه المؤسسات
 .وخدماتها ومنتجاتها ألنشطتها واالجتماعية

 تحديد طريق عن المؤسسات مساعدة إلى العالمية اإلبالغ مبادرة وتهدف
 المصلحة، كما أنها تهدف أصحاب مع وزيادة التواصل تحسينها ينبغي الت التيجالما

 مع أرباب الحوار تيسير طريق عن والنقابات الحكومية غير مساعدة المنظمات إلى
 خالل من مساعدة كل من المستثمرين باإلضافة إلى متماسكة، علوماتم وتقديم العمل
 توفير خالل من وأيضا الحكومات المالي، اإلبالغ ُموحد ُيشبه منهج بوضع التعهد
 .ُتعد مصدرا لمختلف أنواع المعلومات مرنة أداة

بيئية  ومؤشرات اقتصادية مؤشرات :أنواع ثالثة إلى المقترحة المؤشرات وتنقسم
اجتماعية. حيث تقيس المؤشرات االقتصادية تأثير المؤسسة على الوضعية  ىوأخر 

االقتصادية ألصحاب المصالح وكذا تأثيراتها على األنظمة االقتصادية على المستوى 
المحلي والوطني والعالمي، ومن أمثلة هذا النوع من المؤشرات نذكر: األرباح 

في حين تقيس  نتاجية العمل،...الصافية، الهامش اإلجمالي، نسب المديونية، إ
المؤشرات البيئية تأثير المؤسسة على األنظمة الطبيعية، ومن أمثلة هذا النوع من 

، انبعاثات الغازات التي والماء المؤشرات نذكر: إجمالي استهالك المؤسسة من الطاقة
أما  ،(IRIBARNE, 2006)ُتسببها المؤسسة، الحجم الكلي لنفايات المؤسسة...

، ومن أمثلة هذا ثير المؤسسة على مواردها البشريةشرات االجتماعية فتقيس تأالمؤ 
ادث العمل، حجم ميزانية النوع من المؤشرات نذكر: معدل دوران العمل، معدل حو 

 ...التكوين
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مؤشرات  منها 50 موع،لمجا في مؤشرا   97على  GRI وعموما يشتمل نظام 
 لمعظم بالنسبة مهمةشرات األساسية المؤ  إضافية، وُتعتبر مؤشرات 47و أساسية

 المصالح.  أصحاب وكذا فئات المؤسسات
 تتعلق لدى العديد من المؤسسات تساؤالت وتنوعها المؤشرات عدد ولقد أثار
 ُمعظم أن ذلك نتيجة وكانت التوجيهية، والمبادئ يتفق بما التقارير بتكلفة إصدار

 ُمتصلة أنها يشعرون التي المؤشرات استخدام يختارون المبادرة التقارير بموجب معدي
 لخطر قد تتعرض بأنها مؤسسات تحتج هناك أن كما اتصال بمؤسساتهم. أوثق

المؤشرات، غير أن ُرواد هذه  بعض عبر حساسة عن معلومات الكشف إمكانية
 التحسين، طور في تزال ال التوجيهية المبادئ بأن هذه االنتقادات على يردون المبادرة

ورغم هذه   المصالح. أصحاب من تجاربهم ومن تعليقات صدد التعلموهم اآلن ب
-GIAMPORCARO)االنتقادات فإن هناك العديد من الباحثين على غرار 

SAUNIERE, 2006) و(RASOLOFO-DISTLER, 2009) من يرى أن نظام GRI 
  ُيعد من أكثر األنظمة تقدما في مجال تقويم األداء الشامل للمؤسسات.

 األمـريكيـة اإلداريـة المحاسبـة معـاييـر لجنـة نظـام -ج
وضعت لجنة معايير المحاسبة اإلدارية األمريكية نظام ا يتصف بالتكامل 

، وذلك باالعتماد على مجموعة ُمتكاملة من األبعاد والشمولية لتقويم أداء المؤسسات
للمؤسسة.  التي تم تحديدها بعناية ودقة من أجل تغطية جميع جوانب األداء الشامل

كما أوضحت هذه اللجنة أنه على كل مؤسسة أن تختار مؤشرات األداء التي تُناسب 
 ستراتيجية.االطبيعة عملها وظروفها واحتياجاتها 

يتكون هذا النظام من ستة أبعاد رئيسية، تتمثل في: ُبعد المؤشرات المالية، ُبعد 
عد مؤشرات أداء الموارد مؤشرات السوق والمستهلك، ُبعد المؤشرات التنافسية، بُ 
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البيئية. حيث يشتمل كل بعد  الداخلية، ُبعد المؤشرات التشغيل ُبعد مؤشرات ،البشرية
 :على مجموعة من مؤشرات تقويم األداء وذلك على النحو التالي

 الماليـة المجموعـة األولـى: ُبعـد المـؤشـرات
الموجهة لتقويم األداء  توالمؤشرا المقاييس من العديد وفقا لهذا البعد فإن هناك

 يلي عينة من وفيما والمالكين، كل من المساهمين نظر وجهة من المالي للمؤسسة
هذه المؤشرات: ربحية المبيعات، معدل العائد على رأس المال، معدل العائد على 

  ...حقوق الملكية، ربحية العمالء، القيمة االقتصادية المضافة
 ؤشـرات السـوق والـمستهلكالمجموعـة الثانيـة: ُبعـد مـ

لقد أصبح رضا العميل من أهم اهتمامات المؤسسة، ولكون هذا الرضا يستند 
إلى توفير مجموعة كبيرة من الخصائص في المنتج مثل الجودة، السعر، سرعة 
اإلمداد، تعدد االستخدامات وغيرها، لذلك ُيفترض أن تعمل المؤسسة بجهد كبير 

بداع أفضل في هذا الجان عليها أن ُتحدد مؤشرات األداء التي  لهاأجل ذلك ب. ومن وا 
تقيس مدى رضا العمالء الحاليين والمرتقبين، وكذا مؤشرات ترك العمالء السابقين 
التعامل مع المؤسسة. كما ُيمكن استخدام مؤشرات أخرى بناء على تقسيم السوق إلى 

ء لتحديد الربحية على أساس مجموعات العمال مقطاعات سواء على أساس جغرافي أ
 لجنة سواء لكل قطاع أو لكل عميل أو لكل منطقة جغرافية على حدة، ولقد اقترحت

 لتقويم هذا البعد أهمها: نصيب المؤشرات بعضمعايير المحاسبة اإلدارية األمريكية 
 العمالء، مدى فقدهم، رضا تم أو الذين الجدد العمالء السوق، عدد من المؤسسة

 ...العمالء على الرد النقل، سرعة جودة المنتج، مدى جودة
 المجموعـة الثالثـة: ُبعـد المـؤشـرات التنافسيـة
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يجب على المؤسسة أن تعرف أحوال منافسيها وتدرسها وتتوافر لديها معلومات 
وافية عن نقاط الضعف ونقاط القوة التي يتمتعون بها، وكذا عن العمليات الداخلية 

جراءات سير العمل لديهم  واستثماراتهم وأساليب تمويلهم ونوع العمالة التي وا 
ذا تجاهلت المؤسسة هذه المعلومات فإنها لن تشعر بمنافسيها إاّل بعد  يستخدمونها. وا 
أن يتفوقوا عليها، وفيما يلي بعض المؤشرات الُمقترحة من طرف اللجنة لتقويم هذا 

مدى سرعة تقديم  البعد: حصة السوق لكل منافس، مدى جودة منتجات المنافسين،
السلعة أو الخدمة لدى المنافسين، المؤشرات المالية لدى المنافسين، رضا العمالء عن 

 ...المنافسين
 المجموعـة الرابعـة: ُبعـد مـؤشـرات أداء المـوارد البشـريـة

إن رضا العاملين ال يقل أهمية عن رضا العمالء وذلك باعتبارهم من أهم موارد 
أن يشعر العاملون بالرضا لكي تستمر المؤسسة وُتحقق أهدافها  المؤسسة، لذا يجب

ستراتيجية، وذلك ألن أداء العاملين هو الُمحدد الرئيسي ألداء المؤسسة على اال
األمريكية بعض  اإلدارية المحاسبة معايير مختلف المستويات. وقد اقترحت لجنة

التدريب لكل فرد، معدل  المؤشرات لتقويم أداء الموارد البشرية منها: عدد ساعات
 ..دوران العاملين، مستويات رضا العاملين، مدى والء العاملين.

 الداخليـة التشغيـل ُبعـد مؤشـرات المجموعـة الخامسـة: 
إن كفاءة ودقة إجراءات العمل الداخلية ُتسهم بدرجة كبيرة في تحويل المدخالت 

 تكلفة وبأقل الجودة من جةدر  بأعلى إلى مخرجات بأفضل الطرق واألساليب، وذلك
عالية، كما أنها ُتعد نقطة الوصل األساسية مع  مضافة وبقيمة وفي الوقت المطلوب

 إجراءات المؤسسة ُتحدد أن الموردين من جهة والزبائن من جهة أخرى. وهنا يجب
 اقترحت وقد للمؤسسة، ستراتيجيةاالاألهداف  تحقيق في الكبيرة ذات األهمية العمل
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 المنتج، عدد لتطوير الالزم أهمها: الوقت المؤشرات لتقويم هذا البعد عضب اللجنة
  ...الجودة عدم التشغيل، مؤشرات فترة الجديدة، متوسط  المنتجات

 

 البيئيـة المجموعـة السادسـة: ُبعـد المـؤشـرات
من االستخدام  تجاه البيئة لمسؤولياتها إعارة أهمية كبيرة المؤسسة على يجب
المؤسسة  عمليات في والسالمة والرشيد للموارد النادرة إلى درجة األمانالعقالني 

المؤشرات التالية لتقويم  اللجنة والعمل على التقليل من التلوث البيئي، وقد اقترحت
 الُملوثات البيئية المواد، حجم إجمالي إلى تدويرها تم التي المواد نسبة البعد البيئي:

المؤسسة،  بسبب حدثت التي والحوادث اإلصابات االتالمؤسسة، عدد ح ُتسببها التي
حجم الميزانية التي خصصتها المؤسسة لألبحاث والدراسات الهادفة إلى تقليل  التلوث 

  ...في أنشطتها
 THE BALANCED SCORECARD نظـام بطـاقـة األداء الُمتوازن -د

فيد في الو.م.أ من طرف كل من دا BSCُطورت بطاقة األداء الُمتوازن 
، وذلك في أعقاب النقد الالذع Robert kaplanوروبرت كابلن   David Nortonنورتن

التي  على المؤشرات المالية تمادهاالذي ُوجه إلى أدوات التقويم التقليدية بسبب اع
همالها للمستقبل تتميز بطابعها التاريخي  & KAPLAN) وتوجهها نحو الماضي وا 

NORTON, 1996). 
األداء الُمتوازن في بداية التسعينيات من القرن الماضي عندما  نشأ مفهوم بطاقة

كابلن ونورتن بإجراء دراسة بعنوان "قياس األداء في مؤسسة المستقبل"   قام كل من
،  (JAULENT & QUARES, 2006) مؤسسة من مجاالت مختلفة 12بمشاركة 

اء التقليدية الُمعتمدة وكان الدافع األساسي لهذه الدراسة هو تبيان أن طرق تقويم األد
على البيانات التاريخية لم تعد تفي بالغرض المطلوب التخاذ قرارات فاعلة. وقد 
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استغرقت الدراسة عاما كامال وكانت النتيجة وضع حجر األساس لمفهوم بطاقة األداء 
نشر هذان الباحثان نتائج بحثهما في مجلة  1992وفي جانفي  الُمتوازن،

HARVARD BUSINESS REVIEW (GEHRKE & HORVÁTH, 2002)  وذلك
 THE BALANCED SCORECARD THAT DRIVEمن خالل مقال حمل عنوان "

PERFORMANCE حيث اعتبرا أن الحاجة إلى زيادة المعرفة الالزمة لُمعالجة ،"
ُمشكلة عجز األدوات المالية عن توفير المعلومات الالزمة إلدارة المؤسسات الحديثة 

. والذي (,SPECKBACHER et al  2003) إلى التقدم بهذه الفكرة اهي التي دعتهم
حثهما أكثر على العمل في هذا االتجاه هو أنشطة التجديد واالبتكار والتدريب التي 
أصبحت السمة البارزة لمؤسسات هذا العصر، لهذا فقد أصبح من غير المعقول أن 

ب تقويم األداء التقليدية، ومن يتم الحكم على جودة أداء هذه األنشطة باستخدام أسالي
ازنة تعكس حقيقة اإلنجاز الفعلي هنا برزت الحاجة إلى إيجاد أنظمة تقويم شاملة وُمتو 

كابلن ونورتن بنشر ثالثة مقاالت أوضحا قام كل من  1996وفي سنة  المؤسسة.في 
ا أن ألن تنفيذها لم يتم بالشكل الصحيح، كم ؛فيها أنه غالبا ما تفشل االستراتيجيات

مة يتم تنفيذها بشكل ئستراتيجيات الموضوعة بطريقة ُمالفقط من اال %10أقل من 
 BALANCED SCORECARD. وُقدمت نتائج هذه األبحاث في كتاب "صحيح

THE حول العالم في ذلك  ابتياعا  ر الكتب ثوالذي كان من أك ،1996" الذي ُنشر سنة
في علم اإلدارة  سن كتابعلى جائزة أح 1997، كما أنه حصل في سنة العام

 ASSOCIATION THE AMERICAN ACCOUNTINGوالذي تمنحه  واألعمال

(NØRREKLIT, 2003). 
وليس في  –هذا ومع بداية األلفية الثالثة أصبحت مختلف المؤسسات في العالم 

تتسارع لتطبيق هذه البطاقة نتيجة للسمعة الممتازة  –الدول األنجلوسكسونية فحسب 
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يعتبرها أكثر أنظمة تقويم  (,McPHAIL et al  2008)وهذا ما جعل  تها،التي اكتسب
من أغنى  %60حيث ُتشير اإلحصائيات أن ، األداء شعبية وانتشارا حول العالم

الباحثة  في حين ذكرت .BSCمؤسسة في الواليات المتحدة األمريكية تستخدم  1000
(2004  BOURGUIGNON et al,)  72 و، %83 ،%98 في إحدى دراساتها أن% 

بهذه  ا  كبير  ا  يطالية على التوالي ُتولي اهتمامواإل ،نجليزيةاإل ،من المؤسسات األلمانية
من  %20كما أشارت نفس الباحثة أيضا إلى أن  ،2002وهذا حتى سنة  الطريقة

 أما في السويد فقد ذكر كل من .BSCالمؤسسات في هذه الدول تسعى إلى تطبيق
(AX & BJØRNENAK, 2005)  2000من المؤسسات السويدية في سنة  %27أن 

، بينما إذا أخذنا بعين االعتبار تلك المؤسسات التي أبدت رغبتها في BSCتستعمل 
في حين أنه ،  .%61في المستقبل القريب فإن هذه النسبة سترتفع إلى  BSCاستخدام 

م بدليل أن نسبة بطاقة األداء الُمتوازن نفس الدرجة من االهتما في فرنسا لم تلق  
  2002) الباحثة وهذا ما فسرته ،3%استخدامها في المؤسسات الفرنسية لم تتجاوز 

BOURGUIGNON et al,)  بتأثر غالبية المؤسسات الفرنسية بنظام لوحة القيادة الذي
، لذلك فقد كان من الصعب على هذه المؤسسات طبقته لمدة تجاوزت الخمسين سنة

ام لصالح بطاقة األداء الُمتوازن. كما أن هناك العديد من هذا النظ نأن تتنازل ع
مشتركة كثيرة ما بين لوحة القيادة وبطاقة  ا  الباحثين الفرنسيين من يرى أن هناك نقاط

األداء الُمتوازن، إلى درجة أنهم اعتبروا أن بطاقة األداء الُمتوازن ما هي إاّل نموذج 
عض اآلخر أن بطاقة األداء الُمتوازن لم تقدم ُمطور عن لوحة القيادة. في حين يرى الب

 أي إضافة للوحة القيادة، كما أنها ال تتالءم مع طرق التسيير الفرنسية. 
هو أكبر من كونه نظام تقويم تقليدي لألداء، إذ   BSCمن هنا يتضح أن نظام

 ,HAOUET) من الُممكن استخدامه كنظام إدارة استراتيجي على المدى الطويل
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ُيعالج عجز هذه  وذلك ألنه ُيعالج النقص في أنظمة اإلدارة التقليدية، أي أنه، (2008
ستراتيجية المؤسسة بعيدة المدى مع أنشطتها قريبة المدى. وفي ااألنظمة عن ربط 
ليست فقط  BSC: "لقد أثبتت التجارب أن (,BUGHIN et al  2007)هذا اإلطار يقول 

من شأنه أن يسمح بتوضيح  ستراتيجيةلإلدارة اال لتقويم األداء بل هي أيضا نظام   أداة
يصال  ستراتيجية المؤسسة، وذلك من خالل ترجمتها إلى مجموعة من األهداف اوا 

والمؤشرات التي تم تجميعها في إطار أربعة منظورات ُتشكل القاعدة األساسية لنظام 
 تطوير استراتيجي".

 يم األداء الشامل للمؤسساتثالثا: االنتقادات الموجهة لألنظمة الحديثة لتقو 
على الرغم من حداثة األنظمة التقويمية السابقة وكذا محاولتها تدارك النقائص 

خاصة ما تعلق بضرورة االعتماد على  ،التي كانت ُتعاني منها أنظمة التقويم التقليدية
مجموعة متكاملة من مؤشرات األداء بدال  من التركيز الحصري على المؤشرات المالية 

 إاّل أنها لم تنُج من عديد االنتقادات.  ،فقط
األنظمة الثالثة األولى التي تم تناولها من خالل هذه الدراسة، وهي  نّ إحيث و 

نظام التقارير الثالثية، نظام مبادرة اإلبالغ العالمية، ونظام المحاسبة اإلدارية 
داث توازنات بين األمريكية، تم انتقادها بسبب عدم إعطائها أهمية كبيرة من أجل إح

وخاصة الُموازنة بين أهداف المؤسسة الطويلة األجل  ،مختلف مؤشرات تقويم األداء
 ،وكذا الُموازنة ما بين المؤشرات المالية والمؤشرات غير المالية ،وأهدافها القصيرة

إضافة إلى الموازنة مابين المؤشرات التي تعكس جوانب المؤسسة الداخلية والمؤشرات 
بر عن جوانبها الخارجية. إضافة إلى هذا النقد فإن هناك من يرى أن هذه التي ُتع

، األمر الذي قد ينجم عنه مشاكل كبيرة عند األنظمة الثالثة تفتقد إلى المرونة الكافية
تطبيقها على مختلف المؤسسات. كما أن هناك من يرى أن هذه األنظمة الثالثة 
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اتيجية لألداء، فإنها لم تقترح آليات واضحة ستر فضال  عن قلة اهتمامها بالجوانب اال
ستراتيجية المؤسسة بعيدة المدى وأنشطتها قصيرة األجل. غير االربط ما بين من أجل 

أن أهم نقد ُوجه إلى هذه األنظمة جاء نتيجة لُمحاولتها تقويم األداء الشامل للمؤسسة 
تصادي واالجتماعي بناء على افتراض أن هذا األخير يتألف من مجموع األداء االق

وعليه فهي تفترض أنه من خالل الجمع بين هذه األداءات الثالثة ُيمكن  ،والبيئي
على أداء المؤسسة الشامل. غير أن هذه الفكرة القت نقد ا الذع ا  النهايةالحصول في 

من طرف أغلب الباحثين والمختصين وذلك ألنها أهملت العالقات والتأثيرات المتبادلة 
تحدث بين كل من األبعاد االقتصادية واألبعاد االجتماعية واألبعاد البيئية التي قد 

 . لألداء الشامل
 

 الجانـب العمـلي
شير إليها سابقا تم الحصول على النتائج بعد تطبيق إجراءات الدراسة كما أُ 

 التالية:
 أواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول

سمنت العمومية في دها مؤسسات اإللمقارنات التي تعتمما هي أهم أشكال ا
 عملية تقويم أدائها؟

نتائج التحليل اإلحصائي ألجوبة مفردات العينة عن  1يتضمن الجدول رقم 
 السؤال المتعلق بالمقارنات الممكنة للوقوف على مستوى أداء المؤسسة.

: المقارنات الممكنة للوقوف على مستوى أداء المؤسسات محل 1جدول رقم 
 الدراسة

 األجوبة                                   
 العبارات

 ال نعم
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار
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 % 92.5 37 %7.5 3 مقارنة أدائها مع معايير قياسية دولية
 % 87.5 35 % 12.5 5 مقارنة أدائها مع معايير قياسية وطنية
 %0 0 % 100 40 سنوات سابقة مقارنة أدائها لسنة معينة مع أدائها في

 % 55 22 % 45 18 مقارنة أدائها مع مؤسسات مماثلة لها لنفس الفترة الزمنية
 ُيالحظ من خالل بيانات الجدول السابق ما يلي

فقط من المستجوبين بأنهم ُيقارنون مستويات أداء  %7.5لقد أفاد  -

أنهم يلجؤون عهم ذكروا لنا خالل مقابالتنا م مؤسساتهم مع معايير قياسية دولية، ومن
أحيانا إلى تقارير مؤسسات اإلسمنت الرائدة عالميا وخاصة مؤسسة الفارج والتي 
يتم نشرها عبر شبكة اإلنترنت من أجل إجراء مقارنات بين مستويات أداء هذه 
المؤسسات وأداء مؤسساتهم، غير أن هذه العملية غالبا ما تتم في إطار مبادرات 

 ذه اإلطارات وليس  بشكل مستمر ومنظم.شخصية من طرف ه
من المستجوبين بأنهم ُيقارنون مستويات أداء مؤسساتهم  %12.5كما أفاد  -

وطنية، في حين نفى بقية المستجوبين قيامهم بمثل هذه العملية  مع معايير قياسية
 .أصال ُمعللين ذلك بعدم وجود معايير قياسية وطنية

سمنت العمومية ألدائها في سنة معينة مع أما ما يتعلق بمقارنة مؤسسات اإل -
أدائها في سنوات سابقة، فإن كل المستجوبين الذين ُوجه لهم االستبيان أكدوا لنا أنهم 

 يجرون بشكل دوري وُمنظم هذه المقارنة.
أما ما يخص مقارنة مؤسسات اإلسمنت العمومية ألدائها مع مؤسسات  -

إلطارات أقّرت بإجرائها بشكل دوري من هذه ا %45مماثلة لها لنفس الفترة، فإن 

سمنت إة مؤسسات اإلسمنت التابعة لمجمع وُمنظم لمقارنات بين أداء مؤسساتها وبقي
 الجزائر خاصة تلك القريبة منها ُجغرافيا.

وبناء على ما سبق ُيمكن القول إّن كل مؤسسات اإلسمنت العمومية في الجزائر 
لتاريخية للوقوف على مستوى أدائها، وذلك تلجأ بشكل دوري وُمنظم إلى المقارنات ا

من خالل مقارنة أدائها لسنة معينة مع أدائها لسنوات سابقة. في حين أن المقارنات 
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األخرى سواء مع معايير قياسية دولية أو وطنية أو مع مؤسسات أخرى ُمماثلة فإنها 
ن أُ    .جريت فإنها ال تتم في إطار رسميقليلة الحدوث، وحتى وا 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ثانيا:
 ما هو واقع أنظمة تقويم األداء في مؤسسات اإلسمنت العمومية؟

نتائج التحليل اإلحصائي ألجوبة مفردات العينة عن مدى  2يحوي الجدول رقم 
سمنت أنظمة تقويم األداء في مؤسسات اإلالموافقة على األفكار المعبرة عن واقع 

 العمومية.
في  مدى الموافقة على األفكار الُمعبرة عن واقع أنظمة تقويم األداء: 2جدول رقم 

 سمنت العموميةمؤسسات اإل
 االنحراف
 المعياري

  

 الوسط 
 الحسابي

  

غير موافق  غير موافق على الحياد موافق موافق تماما
 تماما

 درجة الموافقة         
 

 تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % األفكار

0,92 2,9 2,5 1 25 10 37,5 15 30 12 5 2 

على  مؤسستكم رتتوف
نظام واضح ومحدد 

 لتقويم األداء

0,76 2,32     7,5 3 27,5 11 55 22 10 4 

الذي قام  زود الجهازيُ 
بعملية التقويم الجهات 

المؤسسة المختلفة في 
بكل المعلومات عن 

 مستوى األداء

0,93 2,55     17,5 7 32,5 13 37,5 15 12,5 5 

الحوافز في  يرتبط نظام
مؤسستكم بشكل أساسي 

 بنظام تقويم األداء
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0,75 2,87     22,5 9 42,5 17 35 14     

تقويم األداء  شكل نظاميُ 
في مؤسستكم أداة 
مساعدة في اتخاذ 

 القرارات

0,82 2,32     10 4 25 10 52,5 21 12,5 5 

تقويم األداء  غطي نظاميُ 
 تكمجميع أنشطة مؤسس

 المعدل   8   42   33   16,5   0,5 2,59 0,84

 :اعتمادا على بيانات الجدول السابق ُيمكن إبراز المالحظات التالية
لقد جاءت كل قيم الوسط الحسابي إلجابات مفردات العينة حول األفكار  -

(، وهي تقع ضمن 3المعبرة عن نظام تقويم األداء أقل من قيمة المتوسط ) ةالخمس

وهو يقع ضمن  ،2.59ل غير موافق وعلى الحياد. غير أن معدلها عموما كان المجا

 .0.84(، وبانحراف معياري بلغ معدله 2.6–1.8المجال غير موافق )
من المستجوبين غير موافقين  %50ومن خالل النسب المالية يتبين لنا أن  -

، أما %33بلغت  عن األفكار الُمعبرة عن نظام تقويم األداء، في حين أن نسبة التردد

 .%17نسبة القبول فقد بلغت 
لقد جاءت هذه النتائج ُمعبرة ومنطقية، فحسب آراء جل المستجوبين الذين 
التقينا بهم فإن مجموعة األدوات التقليدية الُمستخدمة في مؤسسات اإلسمنت العمومية 

ُيمكن أصال أن والمتمثلة في: التقارير الدورية، لوحة القيادة، مقاييس اإلنتاجية... ال 
كيف ُيمكن لمؤسسات ذات طابع استراتيجي و  ،ُنطلق عليها تسمية نظام لتقويم األداء

كمؤسسات اإلسمنت العمومية أن ُتواجه منافسة مؤسسة الفارج الرائدة عالميا في 
مجال صناعة اإلسمنت والتي تستخدم أحدث األدوات واألساليب اإلدارية، في حين أن 

 !حتى ألنظمة المحاسبة التحليلية ؟ رفتقإلسمنت العمومية يالعديد من مؤسسات ا
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لذلك فإن أغلب المستجوبين غير ُمقتنعين بأنظمة تقويم األداء الُمستخدمة في 
عشرات السنين، مؤسساتهم، وذلك ألنها تعتمد على أساليب روتينية مطبقة منذ 

ة أخرى نعتقد أن ومن جه ألي جديد في مجال اإلدارة الحديثة. روبالتالي فهي تفتق
هذه فر إرادة التغيير لدى اإلطارات العليا لاتجاوز هذا الواقع الُمر يبقى مرهون ا بمدى تو 

مدى اطالع هذه اإلطارات على ما يحدث على  عن، والتي قد تنبثق مؤسساتال
المستوى العالمي من إبداعات في أنظمة تقويم األداء الشامل تهدف في ُمجملها إلى 

ن األداء االجتماعي والُمجتمعي والبيئي في عملية التقويم، وهذا ما سوف مراعاة كل م
 من خالل النقطة الموالية.ناوله نت

 ثالثا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
سمنت العمومية على األنظمة ا هي درجة اطالع مسيري مؤسسات اإلم

 الحديثة لتقويم األداء الشامل؟
تحليل اإلحصائي ألجوبة ُمفردات العينة عن نتائج ال 3يتضمن الجدول رقم 

 األنظمة الحديثة لتقويم األداء الشامل. لىالسؤال المتعلق بمدى االطالع ع
: مدى اطالع الُمستجوبين على األنظمة الحديثة لتقويم األداء 3جدول رقم 

 الشامل 
                                      

 األجوبة
 األنظمة

 ال نعم
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

3 %2.5 1 نظام بطاقة األداء الُمتوازن
9 

97.5%    

نظام لجنة معايير المحاسبة اإلدارية 
 األمريكية

1 0% 3
9 

97.5% 
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4 %0 0 نظام التقارير الثالثية
0 

100% 

4 %0 0 نظام مبادرة اإلبالغ العالمية
0 

100% 

 :ق ُنالحظ ما يليمن خالل بيانات الجدول السابو 
من المستجوبين لم يسبق لهم وأن اطلعوا على واحد من  %97.5هناك  -

األنظمة التالية: نظام بطاقة األداء الُمتوازن، نظام لجنة معايير المحاسبة اإلدارية 
  ؛األمريكية
أما في ما يخص نظام التقارير الثالثية ونظام مبادرة اإلبالغ العالمية، فإنه  -

 االستبيان أن اطلعوا عليهما. ناًرا الذين أجابوا عطار من األربعين إطلم يسبق ألي إ
ُتعد النتائج السابقة جد ُمخيفة، فهي ُتشير إلى الُضعف الكبير الطالع 
المستجوبين على ما يحدث من تطور علمي على مستوى العالم في مجال اإلدارة 

ي ترصد لها سنويا هذه والتسيير، كما أنها تدل أيضا على فشل سياسة التكوين الت
المؤسسات ميزانيات ضخمة، وهذا ما تأكد لنا من خالل عديد المقابالت التي أجريناها 

 مع هذه اإلطارات.
 النتائج والتوصيـات

 أواًل: النتائج
من خالل الدراسة النظرية والميدانية لهذا الموضوع، تم التوصل إلى جملة من 

 النتائج أهمها ما يلي:
ات اإلسمنت العمومية تستخدم أدوات وأساليب تقليدية في أغلب مؤسس نّ أ -1

تقويم أدائها، وهذا في ظل غياب أبسط األنظمة المعلوماتية والمحاسبية على غرار 
 المحاسبة التحليلية.

تبين لنا أيضا من خالل تحليل نتائج االستبيان أن أنظمة تقويم األداء  -2
إلى عنصر الشمولية،  رزائر تفتقإلسمنت العمومية في الجالُمعتمدة في مؤسسات ا
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وهذا بسبب تركيزها على األداء االقتصادي، وإهمالها لكل من األداء االجتماعي، 
األداء الُمجتمعي، واألداء البيئي. وذلك يرجع إلى حصر هذه المؤسسات لجهودها و

من أجل تحقيق مسؤولياتها االقتصادية، في حين نجدها قد أهملت بقية مسؤولياتها 
 رى. األخ

لقد اتضح لنا من خالل تحليل نتائج االستبيان أن الغالبية العظمى من  -3
المستجوبين ليسوا على اطالع على ما يحدث من تطور في مجال اإلدارة والتسيير 

 بشكل عام، وفي األنظمة العالمية لتقويم األداء الشامل بشكل خاص. 
 فئات   مختلف   إن األداء الشامل هو الذي يأخذ بعين االعتبار مطالب   -4
ن، الزبائن، المجتمع، البيئة... حيث إنه يبحث عن يالمصالح: العمال، المورد أصحاب  

إرضائهم بطريقة أكثر توازًنا وعدالة، وذلك من دون إهمال نمو المؤسسة وتطورها 
خدمة للُمالك والمساهمين. وعليه فإن األداء الشامل للمؤسسة هو ُمحصلة أدائها 

 الُمجتمعي، والبيئي.وماعي، االجتواالقتصادي، 
المؤشرات المالية أصبحت عاجزة لوحدها عن تقديم صورة صادقة  أنّ  -5

وشاملة عن أداء المؤسسة، لكن هذا ال يعني جواز التخلي عنها بل يجب االحتفاظ بها 
وتدعيمها بمؤشرات أخرى غير مالية. ومنه ُيمكن القول إّن المؤشرات غير المالية 

 رات المالية وليست بديلة عنها.ُتعد ُمكملة للمؤش
من خالل استعراضنا ألهم األنظمة الُمطبقة حاليا على المستوى العالمي  -6

في مجال التقويم الشامل ألداء المؤسسات تبين لنا أنها حاولت تجاوز النظرة التقليدية 
 مع التعامل في وبدأت المالية، على المؤشرات في التقويم التي كانت ُتركز

 ،بالمؤسسة العالقة ذوى األطراف كافة ُتحقق مصالح ير المالية التيغ المؤشرات
حيث إنها اقترحت فلسفات حديثة تسعى إلى اإللمام بجميع أبعاد وجوانب أداء 

 الُمجتمعية.أم البيئية، أم االجتماعية، أم المؤسسة سواء كانت االقتصادية، 

 التي اء الشاملاألد الُمتوازن من أهم أنظمة تقويم األداء ُتعد بطاقة -7
 األبعاد الُمتعددة النماذج أفضل من وقد أصبحت في بداية التسعينيات، بتكرتا

 ُمتوازن أداء تقويم ُتعتبر نظام وهي العالمي. على المستوى انتشاًرا وأوسعها
 ُتحقق ومؤشرات عملية تشغيلية أهداف إلى لترجمة االستراتيجيات وأداة وُمتكامل

  .المؤسسة وُمهمة  َ   ُرؤية
 ثانيًا: التـوصيـات
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من خالل ما تم عرضه بالتحليل والنقاش في هذه الدراسة، وعلى ضوء النتائج 
 الُمتوصل إليها ُيمكن الخروج بالتوصيات التالية:

االجتماعية،  أهدافها عن ُمفصلة تقارير وضع ينبغي على المؤسسات -1

 مشكلة تفادي ضرورةمع  .األهداف هذه تحقيق مدى تقويم ثم البيئية، والُمجتمعية،و
 مما في تحديدها المطلوب الجهد بذل عدم أو األهداف، في تحديد الواقعية عدم

 .موضوعي تقويم عن أي بعيدة ُهالمية أهداًفا يجعلها
االقتداء بالمؤسسات الرائدة عالميا في مجال التنمية الُمستدامة والسير  -2

نمية الُمستدامة ضمن انشغاالت على ُخطاها، سواء فيما يتعلق بكيفية إدماج أبعاد الت
في مجال إعداد تقارير التنمية الُمستدامة الُمستخدمة في اإلفصاح  مة المؤسسات، أإدار

 عن األداء البيئي واالجتماعي والُمجتمعي.
نظرا للعالقة الوثيقة بين فعالية عملية التقويم ومدى دقة وصحة البيانات  -3

لمعلومات وأجهزة االتصال في المؤسسات والمعلومات المسجلة، فإن تطوير أنظمة ا
ُيعد أمرا ضروريا من أجل الحصول على ُمستلزمات العملية التقويمية من معلومات 

 وبيانات بالكمية والجودة المطلوبتين، وفي الوقت المناسب. 
إن نجاح عملية تقويم األداء تتطلب وجود نظام لتقويم األداء يتميز  -4

االت المختلفة لتقويم األداء. باإلضافة إلى ضرورة بالشمولية، أي أنه يشمل المج
 الوضوح والبساطة.وتمتعه بالسرعة، 

، سواء كانت فر نظام حوافز فّعالاإن نجاح عملية تقويم األداء تتطلب تو -5
معنوية، بحيث ُيحقق هذا النظام ربطا متينا بين األهداف  مهذه الحوافز مادية أ

ة. ألن غياب مثل هذا النظام ُيضعف من قوة الُمنجزة فعال وبين األهداف الُمخطط
وجدية القرارات المتخذة بشأن تصحيح مسار األداء واالرتقاء به إلى المستوى 

 المطلوب. 
إن عملية تقويم األداء تتطلب وجود جهاز ُمناسب وُمؤهل ُيكلف بمهمة  -6

ا في ُمتابعة وُمراقبة التنفيذ الفعلي لنشاط المؤسسة، وتسجيل النتائج الستخدامه
كما يجب أن يتمتع الكادر البشري الُمكون لهذا الجهاز بالكفاءة  ،األغراض اإلدارية

وباإللمام العميق بعملية التقويم، هذا باإلضافة إلى الخبرة الكافية والمعرفة التطبيقية 
 بسيرورة نشاط المؤسسة.
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ؤتمرات والندوات مضرورة نشر مفاهيم تقويم األداء الحديثة من خالل ال -7
علمية وتنفيذ الدورات التدريبية، مع حث الجامعات على تدريس األنظمة الحديثة ال

 لتقويم األداء الشامل في تخصصات االقتصاد والتسيير... 
 الحديثة ضرورة دعم وُمساندة اإلدارة العليا للمؤسسات الستخدام األنظمة -8

تطورة خاصة نظام الدول المُ  في استخدامها بدأ قد أنظمة وهي لتقويم األداء الشامل،
 بطاقة األداء الُمتوازن، وذلك لالستفادة من مزاياها المتعددة.
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 ملخص

 

اليب التدريبيااي اليدياااي كفااة   ااا   جااا ه هاالد الدراسااي لتقياايم دااار اساات دام ا ساا
الباارا ا التدريبيااي لاا   فيااي ا ردي الجا ليااي لفتلفاايم ال ياادو  والسااياي    وللاا  لفووااو  
كفة ده يي ا ساليب التدريبيي اليدياي ل  الل فيي التدريبيي  و لرلي  اد  تببياك  فياي 

ي  ساااااه ي هااااالد ا ردي الجا ليااااي لفتلفاااايم ال يااااادو  والسااااياي  لااااالد ا سااااااليب   وبيااااا
هاا  ال لااايير التاا  تتبلاااا  فيااي  ا ساااليب لاا  يجاااء و  ااا   البريااا ا التاادريب    و ااا

ا ردي الجا ليي كيد ا تيار دسااليب التادريب اليدياا    و لرلاي ال لووااه التا  تياول 
دوي تببيااااك هاااالد ا ساااااليب لاااا   فيااااي ا ردي الجا ليااااي لفتلفاااايم ال ياااادو  والسااااياي    

                                                 

 وسم إدار  ا ك ال/جا لي تشريي /د شك *()
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دراس   ي بفبي ال وج السابع لفب الوريوس   وال اوج الاالاث كشار لبفباي وت ويه كييي ال
م   يياث تام توعياع 2011( بالباا  وبالباي لسايي 126الدبفوم  ي ال في  والبالغ كددهم) 

 ( استباياه صالي  لفتيفيل.109استرد  ياا ) الدراسيلالد   اصياستباي  

لااااي  ليويااااي باااايي ووااااد توصاااافه الدراسااااي إلااااة وجااااود كالوااااي ارتباااااب لاه دال
اسااات دام ا سااااليب التدريبياااي اليديااااي و  اااا   البرياااا ا التااادريب    وواااد ه بلااا  

 التوصياه  ياا:
عياااد  ال  صصاااه ال اليااي ال رصااود  لفل فيااي التدريبيااي بييااث يااتم تاالليل  الااي  -

 الصلوباه وال لوواه الت  تيد  ي تببيك ا ساليب التدريبيي اليدياي.

ساليب التدريبيي اليدياي الت  تتال م  ع ببيلي التدريب  الل ل كفة ا تيار ا  -
ا رديياااي كفاااة االلتيااااك باااالا الياااود  اااي البااارا ا الدراسااايي  اااي   وتشاااجيع ال تاااا

 االل  وياام ال فيااي بل ال ي اااله دكالياي لف فيااي   وك ال يااوالع تشاجيليي كااي 
 بريك ك ل ت  يضاه   ويسو اه كفة الرسوم الدراسيي.

ببريا ا اإلدار  السياييي  اي  االل ك ال يشاراه  كااللتيا تشجيع البفبي كفة -
  وك ال يساو اه ل اي يفتيااك ي  و ياضاراه تبايي  عاياا هالا الياود  اي الدراسا

 بالا البريا ا.

اليظاار لاا  بريقااي ا تيااار ا ساااليب التدريبيااي اليدياااي ال ببقااي لاا   فيااي  إكاااد  -
اسات دام  الاي ا سااليب ا ردي الجا ليي  لفتلفيم ال يدو  والسياي  بييث ياتم 

 اليدياي  وي ك فيي التدريب ك فيي  ت ا في.

الل اال كفااة اسااتقباب ال اادربيي ا   ااا    ولو  ال باار    والقاادر  كفااة تببيااك  -
  الي ا ساليب التدريبيي السياييي اليدياي 
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The Impact of Using Modern Training Methods on Training Program Efficiency 

(A Field Study on Jordan Applied University College of Hospitality & Tourism 

Education 

 

ABSTRACT 

This study aimed to discuss the impact of using modern training methods on the 

efficiency of training programs at the Jordan Applied University College of 

Hospitality and Tourism Education (JAUCHTE).  This is, to investigate the 

significance of the modern training methods in the training process, know the 

extent of applying these methods by (JAUCHTE), point out the contribution of 

these methods in the success and efficiency of the training program, and the criteria 

adopted by (JAUCHTE) to select the modern training methods, the obstacles 

hindering the application of these methods by (JAUCHTE). 

 

The society of the study consisted of the seventh group of bachelor degree 

graduates and the thirteenth group of diploma graduates consisting of 126 male and 

female students.  A questionnaire was developed for this purpose and distributed, 

where 109 valid questionnaires were received. 

The study concluded that there is a relationship of statistical indication between the 

modern training methods and the efficiency of the training program.  This study 

submitted a set of recommendations: 
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- Increasing the training funds in order to overcome the difficulties and 

hindrances that limit the application of modern training methods. 

- Selecting  modern training methods that suit the type of training that 

encourages the Jordanian women l to join this type of educational 

programs through promotional campaigns and adopt incentives of fees 

discounts. 

 

- Engcouraging students to join tourism management program through 

publications and seminars to point out the privileges of this subject and 

provide fees discounts. 

- Reconsidering the method of selecting the modern training methods at 

(JAUCHTE) and considering using all of the modern methods, since 

training is an integrated process. 

- Attracting efficient instructors with experience and capacity to apply all of 

the modern training methods in tourism. 

- Key Wards: training programs traingng methods, training, towrism 

training. 
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 المقدمة 

إي  ستقبل التي يي الساياييي وتبورهاا لا  ا ردي  رهاوي بشا ل رليسا  ب  اا   وللالياي 
والتلفم تلد ال  اا اه البشاريي ال تسافيي بال لرلاي   التلفيم السياي  وال يدو  ، لبالتلفيم 

وهلا ال يتاتتة  تقبفيي.وال ااراه ال اييي ال فبيي ل تبفباه السوك السياي  الياليي وال س
سااتراتيجيي واضاايي لتي يااي ال ااوارد البشااريي لاا  ال جااال السااياي  اإال  ااي  ااالل وجااود 

وتدريب الشباب الراغبيي لا  الل ال لا  هالا ال جاال    وال يدو   بييث يتم لياا تتهيل 
ب اااا ياااىد  إلاااة اليااااو  باااالا القبااااد ال اااام  اااي القباكااااه االوتصااااديي، الااال   اااي 

وي وي لا  دور  فياوظ لا  اليياا  االوتصااديي لا    يقود االوتصاد ا ردي   ال تووع دي
 ال ريفي ال قبفي.

ويلد التلفيم السياي  يقبي البدايي لفل ال الياضاا لا   جاال صاياكي السايايي 
، وللل  تياول الجا لاه   وال لاهد السياييي تبوير برا جاا بااد  جالب دكاداد  اي 

رديياي  اي دبارع روالاد االوتصااد الاوبي ، وهياا يبارع دور البفبي ،   ا تلاد السايايي ا 
التلفااايم الساااياي  لااا  إكاااداد و فاااك القاااو  البشاااريي ال درباااي ، وال ىهفاااي   والقاااادر  كفاااة 

 ال يالسي ل  ا سواك السياييي اإلوفي يي، واللال يي.

وهياااا ال باااد دي ت اااوي البااارا ا ا  ادي ياااي ال بروياااي لااا  ال لاهاااد والجا لااااه 
 اااع بااارا ا تدريبياااي تببيقياااي تياااه ظااارو  يقيقياااي  اصاااي إلا  اااا كف ياااا دي   تالع اااي

التدريب السياي  هو ال  تاء لفوصول ل اياي ياجياي لا  صاياكي السايايي   وللا   اي 
 اااالل االرتقاااا  ب ساااتو  التلفااايم والتااادريب الساااياي ، ورلاااع   اااا   التااادريب   وتباااوير 

لل اال السااياي  وترلاادد بااالقو  البشااريي الباارا ا   وا ساااليب التدريبيااي التاا  تاادكم سااوك ا
 ال اليي   وال ىهفي تتهيال  كاليا ، ولل  لتيسيي اإليتاجيي ل  هلا القباد.
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إي غياااب الباارا ا التدريبيااي ال ياساابي اليتياجاااه سااوك الل اال ، وكاادم ا تيااار 
ا ساليب التدريبيي الصيييي   يىد  إلة يدوث لجو  ييتا كياا تدي   ستو  ال د ي 

اييي ، وبالتاااال  كاااادم القااادر  كفااااة  يالساااي ا ساااواك ا  اااار  ، ويصاااب  التاااادريب الساااي
السااياي  د ااار جاادو  وللاليااي كيااد ا ي ااوي  بييااا  كفااة دساااس التتااابع   واالساات راريي ، 
التاااا  تلت ااااد كفااااة إكااااداد الباااارا ا التدريبيااااي التببيقيااااي التاااا  تااااالعم التلفاااايم ا  ااااادي   

 .السياي 

 أهمية البحث وأهدافه: 

 يست د البيث ده يت   ي كد  اكتباراه ي  ي تف يصاا ب ا يف :

دي تياااود وتباااوير ا سااااليب التدريبياااي لااا   فياااي ا ردي الجا لياااي لفتلفااايم ال يااادو   -1
والسياي  يساكد ل  تيسيي  ساتو  ددا  ال تادرب وبالتاال  ال سااه ي لا  تيسايي 

 ددا  ال ىسساه السياييي ا ردييي.

يب التدريبياااي لااا   فياااي ا ردي الجا لياااي لفتلفااايم ال يااادو  دي تباااوير  وتياااود ا ساااال -2
والسياي  يساكد ال تدربيي كفة تبوير  ااراتام و لارلام   واتجاهااتام. وبالتاال  
ال ساااااه ي لاااا   وا بااااي الشاااار اه السااااياييي لفتبااااوراه وال ت يااااراه التاااا  يشااااادها 

 كصريا الياضر.

ر  كفااااة  ىسساااااه التلفاااايم تلتباااار هاااالد الدراسااااي  ااااي الدراساااااه القفيفااااي التاااا  تجاااا -3
السااياي  وساااو  تياااول هااالد الدراساااي التلاار  كفاااة  اااد  اتباااد تفااا  ال ىسسااااه 

 لفبرك اللف يي ل  تيديد ا ساليب التدريبيي.
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وتت ال دهادا  البياث لا   ياولاي تيدياد ا سااليب التدريبياي  وبيااي دارهاا لا  
ال ياادو  والسااياي . وي  ااي  للاليااي الباارا ا التدريبيااي لاا   فيااي ا ردي الجا ليااي لفتلفاايم

 التوصل إلة لل   ي  الل تيقيك ا هدا  ال ركيي التاليي: 

التلر  كفة  د  تببيك ا ساليب التدريبيي اليدياي ل  السياي  لا   فياي ا ردي  -1
 الجا ليي لفتدريب ال يدو  والسياي .

 ا التلاار  كفاااة ال لااايير التااا  يااتم  اااي  اللاااا ا تياااار دساااليب التااادريب لاا  بااارا -2
 التدريب السياي  ل   فيي ا ردي الجا ليي لفتلفيم ال يدو  والسياي .

التلاار  كفااة  ااد   ساااه ي ا ساااليب التدريبيااي اليدياااي لاا  يجاااء باارا ا التاادريب  -3
 السياي  ل   فيي ا ردي الجا ليي لفتلفيم ال يدو  والسياي .

اليدياي ل   فياي  التلر  كفة ال لوواه الت  تيد  ي است دام ا ساليب التدريبيي -4
 ا ردي الجا ليي لفتلفيم ال يدو  والسياي .

 مشكلة البحث: 

إي ال ستقبل الال  ييتظار التي ياي الساياييي وتبورهاا لا  ا ردي  رهاوي بشا ل 
رليساا  ب ااد    ااا   وللاليااي التلفاايم والتاادريب السااياي  وال ياادو    الاال  يلااد ال ااوادر 

ال اييااااي التاااا  تفباااا   تبفباااااه السااااوك السااااياي  البشااااريي ال ااااعود  بال لرلااااي   وال اااااار  
 الياليي وال ستقبفيي.

وتلد  فيي ا ردي الجا ليي التببيقيي لفتلفيم ال يدو  والسياي   ي دهم ال را ع 
التدريبيي ل  ا ردي  ي  الل  ا تقد    ي برا ا تدريبيي ل   جال السيايي باإلضالي 

 إلة التلفيم ا  ادي   ل  هلا ال جال.
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ده يي الدور التدريب  الل  تقوم ب  ال فيي  ي جاود تدريبيي لاا دار للاال  و ع
لاا  ال  رجاااه التدريبيااي سااوا  لاا   جااال إكااداد ال بااب التدريبيااي   دم تصاا يم الباارا ا 
التدريبيي ال ياسبي لاليتياجاه الساياييي تبقاة وضايي االكت ااد كفاة ا سااليب التقفيدياي 

إلاة دراساي وبياث. وكفيا  لاكي  شا في البياث ساتتر ع  اليظريي ل  التدريب د ار ييتااج
أثرررر األسررراليب التدريبيرررة الحديثرررة علرررى كفررراءة بررررامج بشااا ل دساسااا  كفاااة دراساااي:  

  .التدريب السياحي في كلية األردن الجامعية التطبيقية للتعليم الفندقي والسياحي

 ولل   ي  الل اإلجابي كي التساىاله التاليي: 

تدريبيي ل    اا   البارا ا التدريبياي لا   فياي ا ردي الجا لياي هل تىار ا ساليب ال -1
 لفتلفيم ال يدو  والسياي ؟

 ا هو تقييم ال تدربيي ل اكفياي البرياا ا التادريب  لا   فياي ا ردي الجا لياي لفتلفايم  -2
 ال يدو  والسياي ؟

تلفايم  ا هو تقييم ال تدربيي  ساليب التادريب التا  تتبلااا  فياي ا ردي الجا لياي لف -3
 ال يدو  والسياي ؟

 اااا هااا  ده ياااي ا سااااليب التدريبياااي اليديااااي  اااي وجااااي يظااار ال تااادربيي لااا   فياااي  -4
 ا ردي الجا ليي لفتلفيم ال يدو  والسياي ؟

 اه  ال لوواه الت  تيد  ي تببياك ا سااليب التدريبياي اليديااي لا   فياي ا ردي  -5
 الجا ليي لفتدريب ال يدو  والسياي ؟

 

 ث:فرضيات البح
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  ي  يبفك  ش في الدراسي لكي هلد الدراسي جا ه إلاباه ال رضياه التاليي: 
: ال توجااد كالوااي لاه داللااي إيصاااليي باايي ده يااي ا ساااليب  الفرضررية األولررى

اليدياااي و  ااا   البريااا ا التاادريب  لاا   فيااي ا ردي الجا ليااي لفتاادريب ال ياادو   التدريبيااي
 والسياي 

د كالوااي لاه داللااي إيصاااليي باايي تببيااك ا ساااليب ال توجاا :الثانيررةالفرضررية 
التدريبيااي اليدياااي و  ااا   البريااا ا التاادريب  لاا   فيااي ا ردي الجا ليااي لفتلفاايم ال ياادو  

 والسياي .
ال توجاااد كالواااي لاه داللاااي إيصااااليي بااايي  لاااايير تيدياااد  الفرضرررية الثالثرررة:

لا   فياي ا ردي الجا لياي لفتلفايم ا سااليب التدريبياي اليديااي و  اا   البرياا ا التادريب  
 ال يدو  والسياي .

ال توجااد كالوااي لاه داللااي إيصاااليي باايي دساااليب التاادريب  الفرضررية الرابعررة:
 اليدياي و  ا   البريا ا التدريب  ل   فيي ا ردي الجا ليي لفتلفيم ال يدو  والسياي .

وواه اسات دام ال يوجد كالوي لاه داللي إيصاليي بيي  ل الفرضية الخامسة:
ا سااليب التدريبياي اليديااي و  اا   البرياا ا التادريب  لا   فياي ا ردي الجا لياي لفتلفايم 

 ال يدو  والسياي .

 

 منهجية البحث: 

  ي دجل تيقيك دهدا  البيث لقد تم تقسي   إلة وس يي دساسييي ه ا: 
 القسم النظري: -1
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 هااام ال تاااب وال راجاااع  وليااا  تااام االكت ااااد كفاااة ا سااافوب الوصااا   والتيفيفااا 
 اللربيي وا جيبيي وال قااله وال يشوراه الرس يي ال تلفقي ب وضود البيث.

 القسم الميداني:  -2

ولي  تم االكت اد كفة دسفوب ال س  اإليصال  ال يداي  لفبفبي الدارسيي لا  
ساتبايي  فيي ا ردي الجا ليي لفتلفيم ال يدو  والسياي   يل الدراسي   وللا  باسات دام ا

 تتض ي  ج وكي  ي ا سلفي ال تلفقي ب وضود البيث.
 مجتمع وعينة البحث: 

يت اااااوي  جت اااااع البياااااث  اااااي باااااالب  فياااااي ا ردي الجا لياااااي لفتلفااااايم ال يااااادو  
م 2011والسياي    د ا كييي الدراسي لا   ريجو ال وج الياد  كشر  ي ال في  لسيي 

. 

 أسلوب جمع البيانات: 

اسااااتبايي  اصااااي لج ااااع البياياااااه بلااااد االسترشاااااد بالدراساااااه  وااااام البايااااث بتصاااا يم -د
 السابقي ل  هلا ال جال و ي اإلبار اليظر  لالد الدراسي. وتتتل  االستبايي   ا يف : 

وييتو  كفة  لفو اه كا ي تتلفك بال صالص الدي  رالياي  لاراد كيياي الجزء األول: 
 صص.الدراسي  ال: الجيس، الل ر، السيي الدراسي، والت 

وييتااااو  كفااااة لقااااراه تتلفااااك ب وضااااود الدراسااااي ت شاااا   ااااد  تااااتاير الجررررزء الثرررراني: 
 ا ساليب التدريبيي اليدياي كفة   ا   البريا ا التدريبيي.
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االستبايي: يياث واام الباياث بتوعياع اسات اراه الدراساي كفاة باالب كيياي الدراساي  -ب
ساات ار  باااا، وشاارء ال قااراه كااي بريااك ال قابفااي، ووااام بشاارء البريقااي التاا  تااتم تلبلااي اال

 ال اصي باا.

ال قابفي: ييث وام الباياث ب قابفاي بلا  دكضاا  الايلاي التدريبياي   وال ادربيي لا   -ج
  فيي ا ردي الجا ليي لفتلفيم ال يدو  والسياي .

 معالجة البيانات: 

تم تيفيل البياياه ال ج لاي  اي االساتباياه إيصااليا  بلاد ت ري ااا كفاة ي االج 
تيتااااو  كفااااة اإلجاباااااه ضاااا ي ر ااااوع واضاااايي يااااتم إد الاااااا كفااااة الياسااااوب   اصااااي

 تضااااا يا  اسااااات دام دسااااافوب اإليصاااااا  الوصااااا   للااااار  اليتاااااالا   وللااااا  باسااااات دام 
 ال توسباه اليسابيي   واليسب ال لويي   وغيرها لإلجابي كي تساىاله الدراسي.

 الدراسات السابقة: 

 (1)2010الدراسة األولى: دراسة الملهي 

ا ه هااالد الدراساااي ل لرلاااي واواااع ا سااااليب التدريبياااي اليديااااي ال سااات د ي لااا  بااارا ا وجااا
التااادريب ا  يااا  بالرياااا  و اااد   سااااه تاا لااا  يجااااء تفااا  البااارا ا . وبف اااه كيياااي 

 التدريبيي(  دربا وود ات ك ج يع دلراد كييي الدراسي كفة ده يي ا ساليب 339الدراسي )
 ا  ي .ل  يجاء برا ا التدريب  اليدياي

 
 (2م)2010الثانية: دراسة سليمان  الدراسة
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وود جا ه هلد الدراساي لفتلار  كفاة واواع تقيايم البارا ا التدريبياي لا  الايلااه ال يفياي 
( 247ال بااار  لااا  ال يالظااااه الجيوبياااي لااا  لفسااابيي . وت اااوي  جت اااع الدراساااي  اااي )

وصاورا لا  ك فياي التقيايم إداريا   ي التيقاوا ببارا ا تدريبياي . وبيياه الدراساي دي هياا  
لاا  الباارا ا التدريبيااي   ودي الباارا ا التدريبيااي ال تاااتم باساات دام دساااليب تدريبيااي يدياااي 

 ييتاجاا ال تدرب.

 .(i)م2007الدراسة الثالثة: دراسة صالح العطيوي

وود واام الباياث بتيااول دسااليب التادريب ودارهاا كفاة لاكفياي البرياا ا التادريب  
  ي لفتلفيم والتدريب ال اي  ل  ال  ف ي اللربيي السلوديي.ل  ال ىسسي اللا

و اي  ي يتاالا الدراساي دي ا سااليب التدريبياي ال تبلاي  الياي لتفبياي ايتياجااه 
التاادريب  ااع ضاارور  تيساايي بيلااي التاادريب بتااولير واكاااه تاادريب  اصااي  ااعود  ب الااي 

 وسالل التدريب.
 .(ii)م0720الدراسة الرابعه: دراسة منيرة الشرمان 

وود جا ه هلد الدراسي باد  التلر  كفة للاليي الورش التدريبيي ل  تباوير 
ا دا  ال اياا   كضااا  هيلاااي التاادريس لاا  جا لاااي  ىتااي وت ويااه  كيياااي الدراسااي  اااي 

 ( كضو هيلي تدريس  ي   تف   فياه الجا لي.66)

ها وواااد  ااااي  اااي يتاااالا هااالد الدراساااي دي ت بااايب الاااورش التدريبياااي التااا  تلقاااد
الجا لاي  ااي ضالي ا  ودي للالياي الاورش التدريبياي ت تفا  باا تال  الت صاص باليسابي 

 لف شار .

 .(iii)م2006: دراسة نور الدين هرمز الخامسةالدراسة 
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وواااااد واااااام الباياااااث بدراساااااي ده ياااااي الت بااااايب الساااااياي  باكتباااااارد ضااااارور   اااااي 
ي الدوليااي واكتبااار ضااروراه التي يااي ال سااتدا ي  ااي دجاال ال يالسااي لاا  ا سااواك الساايايي

 دي التي يي السياييي ليسه  قتصرد كفة  وعار  السيايي لقب.

وواااد  ااااي  اااي يتاااالا هااالد الدراساااي ضااارور  اسااات دام السااايايي   يااار  ييقاااك 
التي يي االوتصاديي واالهت ام بالت بيب السياي  لتيقياك الت ا ال لا  التي ياي بايي  الاي 

 القباكاه.
 : السادسةالدراسة 

 .(iv)م2002هلل الشهري دراسة عبد ا

ووااد وااام البايااث بتياااول تقياايم دور ا ساااليب التدريبيااي ال ساات د ي لاا  الباارا ا 
التدريبيااي لاا   لاااد اإلدار  اللا ااي لاا  ال  ف ااي اللربيااي الساالوديي وللاا  باااد  التلاار  

 كفة  د   ساه تاا ل  تيقيك ا هدا  ال  ببي لفيشاب التدريب .

دي هياااا  ضااال ا  لااا  اقالاااي ال تااادربيي لااابل  دسااااليب و ااااي  اااي يتاااالا هااالد الدراساااي 
التادريب بيياث يلتبرويااا غيار  جدياي وكدي اي ال الاد  ودي بلا  ال ت ياراه الش صايي 

 .(لف تدربيي ه  دهم  يدداه دسفوب التدريب
 بعنوان: (v)(Teresa Brannick, etd, 2002: )دراسة سابعةالدراسة ال

"Service Management Practice – Performance Model: a focus on 

Training Practice". 

جا ه هلد الدراساي ل لرلاي داار   ارسااه التادريب كفاة  ساتو  تقاديم ال د اي 
وتوصاافه الدراسااي إلااة دي  ،( شاار ي  د يااي لاا  ايرلياادا143ووااد وااام الباااياوي بدراسااي )
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در  تقااديم باارا ا تاادريب   ا ااي و  ببااي بشاا ل ساافيم يساااهم بشاا ل  بياار لاا  تيساايي واا
 وبالتال  تيقيك رضا العبالي. اللا فيي كفة تقديم  د اه لاه  ستو   اار  كال  

 

 اختالف الدراسة عن الدراسات السابقة: 

تياولااااه الدراساااااه السااااابقي ده يااااي اساااات دام ا ساااااليب التدريبيااااي لاااا  الباااارا ا 
 بش ل كام  وال اصي اللا يوا يشبي التدريبيي ل  ال ىسساه 

دراسااي ت تفاا  كااي الدراساااه السااابقيت  ياااا درسااه واولااا  لاا  ياايي دي هاالد ال
جدياادا    وبيلااي جديااد    ويففااه الل فيااي التدريبيااي لاا  إيااد   ىسساااه التلفاايم ال ياادو  
والسياي  الت  ت رج دلواجا  اي اللاا فيي إلاة  ىسسااه يلت اد يجايااا وتقاد اا بشا ل 

الال   اي شاتي  دي ياىد  إلاة   بير كفة  اار  اللا فيي لياا ل  تقديم ال د اي   ا  ار
شااباد رغباتاا    ااا ساايدلل  إلااة ت اارار التلا اال  ااع هاالد ال ىسساااه،  إرضااا  الل ياال واع

اد هاالد ال ىسسااي ليساااليب التدريبيااي اليدياااي ودااار هاالد ا ساااليب لاا  يجاااء تب ااو ااد  ا
 وللاليي البريا ا التدريب .

 

 

 
 النتائج والمناقشة: 

 أواًل: مفهوم التدريب.
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دريب بتياااا  الجاااااود ال يظ ااااي وال  صصااااي لتبااااوير  لااااار  و بااااراه يلاااار  التاااا
 .(vi)واتجاهاه ال تدربيي، ولل  بجلفام د ار لاكفيي ل  ددا   اا ام

  ااا يلاار  التاادريب بتياا  يشاااب   بااب ياااد  لتي يااي وتبااوير واادراه ) لااار  
يقياك و ااراه(   ودل ار   وويم   واتجاهاه وسفو ياه ا لراد اللاا فيي لت  يايام  اي ت

لواتاااام  اااي  اااالل تيقياااك  اااعيا دهااادالام الش صااايي ودهااادا  ال يظ اااي باااتكفة   اااا   
 .(vii)   يي

  اااااا كااااار  التااااادريب بتيااااا  ك فياااااي تعوياااااد ا لاااااراد   والج اكااااااه بال لفو ااااااه   
وال براه   وال ااراه وبرك ا دا  والسفو  بييث ي وي هىال  ا لاراد   دو الج اكااه 

 .(viii)ب لاليي و  ا  وادريي كفة القيام بوظال ام 

و ااي  ااالل ال  اااهيم السااابقي لفتاادريب يتضااا دي التاادريب هااو كبااار  كااي ك فيااي 
  ببي   و يظ ي   و ست ر  تاد  إلة تي ياي  اااراه ووادراه ال ارد وعيااد   لفو اتا  

   وتيسيي سفو     واتجاهات  بييث يت  ي  ي القيام بوظي ت  ب لاليي و  ا  .
 حي.ثانيًا: التدريب السيا

يلاار  التاادريب السااياي  بتياا  تفاا  االسااتراتيجيي الياجيااي  ااي دجاال البقااا  لاا  
ظل كالم  ت ير  ي  االل تقاديم دسااليب تدريبياي ل واجااي صالوبي الت يا  واالساتجابي 
بشاا ل  ياسااب لفت يااراه السااريلي   وسااد ال جااو  لااد  اللااا فيي لاا  وباااد الساايايي لاا  

 .(ix)بريقي التلا ل  ع السال 

لتدريب السياي  يلر   بتي  تبوير ودراه اللا فيي ليساه وا ل  بلث   ا دي ا
د اال ال تلاي إلاة ي وساام  الييا  ل  البرا ا السياييي وتيقياك إشاباد رغبااه الساياء واع

 .(x) ي  الل ال اار  ل  كر  ال لفو ي وال بر  وال لرلي
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يد اللا فيي  ي  الل التلري يي السابقيي يتبيي ليا دي التدريب السياي  هو تعو 
باااال بر  وال ااااار  وال لرلاااي ل ااا  يت  ياااوا  اااي إشاااباد وتيقياااك رغبااااه الساااال  وتعويااادهم 

 بال لرلي الت  ت  يام  ي  ساير  ال ت يراه السريلي الت  تيدث ل  كالم السيايي.

و ااي باارا ا التاادريب السااياي  التاا  تقااد اا الجا لاااه وال لاهااد السااياييي لاا  
يتااااااج البلاااااام   واالساااااتقبال ال يااااادو   واإلرشااااااد ا ردي  اااااد اه البلاااااام والشااااا راب   واع

دار  ال يادك وال د اه السياييي.   السياي    واع
 ثالثًا: مفهوم األساليب التدريبية.

يلاار  ا ساافوب التاادريب  بتياا  بريقااي تساات دم لاا  ظاار   اللاام إليجاااد  وواا  
ه   دو اتجاهاه بيي تدريب  يتم لي  إ ساب   دو تي يي   دو تبادل  لفو اه   دو  اارا
 .(xi)ال درب وال تدربيي وصوال  إلة تيقيك دهدا  البريا ا التدريب 

  ااا يلاار  بتياا   اال  ااا يساااكد كفااة ايتقااال ال لرلااي   وال لفو اااه  وال ااااراه 
ال  تف ي  ي ال درب إلة ال تدرب ويلاعع  اي وادر  ال تادرب كفاة إ سااب تفا  ال لرلاي 

 .(xii)وال ااراه

ي الساابقيي ي  اي القاول باتي ا سافوب التادريب  هاو البريقاي  ي  الل التلاري ي
الت  ي  ي  ي  اللاا تبسيب ال اد  التدريبيي وكرضاا كفة ال تدربيي   بيياث ت  ايام 

  ي ا تساب ال لار  وال ااراه الت  تيتو  كفياا تف  ال اد .
 رابعًا: تصنيف األساليب التدريبية.

 ااي ا ساااليب التدريبيااي ي  ااي تصاايي اا  تشاا ل الل فيااي التدريبيااي كفااة  ج وكااي
 ل   ج وكاهت 
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 ع اإلشار  إلة دي ا سفوب الوايد ي  ي تصيي   ل  د ار  ي  ج وكي ولي ا يف  هلا 
 :(xiii)التصيي 

  ج وكي ا ساليب ال رديي:  -1

ولياا تتم ك فيي التدريب بش ل إلراد  إلة رجل لرجلت لا ول هو ال درب والااي  
 هو ال تدرب.

 ي ا ساليب الج اكيي:  ج وك -2

 د   درب وايد و ج وكي  تدربيي. تولياا تتم ك فيي التدريب بش ل ج اك  

  ج وكي ا ساليب التدريسيي:  -3

 وه  الت  تتم ل  واكاه تدريسيي وي فب كفياا البابع اليظر . 

  ج وكي ا ساليب التببيقيي: -4

 وه  الت  تاتم بالجايب الل ف  ل  ك فيي التدريب. 

 ي ا ساليب ال بريي: ج وك  -5

 وه  الت  تلت د كفة است دام ي الج و واو    اافي لفواوع ل  ك فيي التدريب. 

  ج وكي دساليب تبوير وتيسيي ا دا . -6

 وه  الت  تر ع كفة رلع  ستو  ال اار  وال لرلي لد  ال تدرب. 

  ج وكي ا ساليب السفو يي. -7

 ، دو تلديل السفو اه الياليي.وه  الت  تاد  إلة إ ساب دي اب سفو يي جديد  
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وبشاا ل د ااار إيضااايا  ي  ااي د ااا ا ساااليب التدريبيااي لاا  اااالث للاااه واساالي 
 :(xiv)تش ل برك التصيي  السابقي وهلد ال لاه ه 

دسااااليب اللااار : وهياااا يفلاااب ال تااادرب دور ال تفقااا  ا ساسااا  لف لفو ااااه، وتشااا ل  -
 بصريي(.)ال ياضر ، التلفم كي بلد، التقيياه الس ليي وال

دساااليب ال شااار ي: وتشاا ل ا ساااليب التاا  تتبفااب  شااار ي للالااي  ااي وباال ال تاادرب  -
وتشاا ل )التاادريب كفااة الل اال، الت اياال، للااب ا دوار، دراسااي اليالااي، دشااربي ال يااديو، 

 والتدريب ال لت د كفة اإليتريه(. 

وال بااراه دساااليب ال ج وكاااه: وهاا  تفاا  ا ساااليب التاا  تقااوم كفااة تبااادل ا ل ااار  -
والتجااارب، وبالتااال  تساااكد كفااة تبااوير اللالواااه الش صاايي،   ااا يساااهم لاا   لرلااي 

 يقاب ضل  ووو  ال تدربيي وتش ل ال ياضر ، تدريب ال رك، تلفم ال لل.

 

 

 

 خامسًا: دور األساليب التدريبية في العملية التدريبية: 

يي، كي بريقاا يتم إيصال تلد ا ساليب التدريبيي ر يا  ها ا  ل  الل فيي التدريب
ال اااااراه   وال لاااار  الجدياااد  لف تااادربيي، وللااا  بااااد  تيقياااك ال اياااي  اااي التااادريب ، 
وا ااتال  درجااي   ارسااي وتببيااك ا ساااليب التدريبيااي ال يقفاال  ااي ده يتاااا لاا  تيقيااك 
ا هاادا  التدريبيااي. ولاالل  لااكي ا ساااليب التدريبيااي تيقااك لفباارا ا التدريبيااي تسااجياله 

 :(xv)  تساكد ل  تيقيك ا هدا  التدريبيي ال رجو  و ي دبرعهاكديد
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 جفب ايتباد ال شار يي وعياد  اهت ا ام ب وضود التدريب. -1

تساااااال إدرا  ال لااااااي   اااااي  اااااالل تجسااااايد ا ل اااااار بوساااااالل و سااااااكداه تااااادريب  -2
  يسوسي،   ا يساكد كفة ت ويي صور   رليي ل  ا لهاي.

 يايا .تجلل التدريب د ار دارا  ودول يس -3

 تساكد ل   واجاي ال روواه ال رديي بيي ال تدربيي. -4

تل ااال كفاااة تيساااير التااادريب كفاااة  وضاااوكاه  ليياااي واااد يصااالب بااادوياا تااادريباا  -5
 ب  ا   وللاليي.
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 الدراسة الميدانية:
 ثبات األداة: 

وال تبار ددا  الدراسي واع  اييي االكت اد كفياا ل  ا تبار ال رضياه   ولتيقياك دهادا  
(  Cronbach Alphaي لقد تم است دام  قياس االتسااك الادا ف   رويباال دل اا )الدراس

و ايااه اليتااالا   ااا هااو ، لقياااس  صااداويي إجاباااه كييااي الدراسااي كفااة دساالفي االسااتبايي
 (:1 بيي بالجدول روم ) 

 (1جدول رقم )

 اختبار ثبات أداة الدراسة

قيمة معامل  الفرضية البند
 ألفا

 0.754 1 دريبيةأهمية األساليب الت

 0.716 2 األساليب الحديثة المطبقة

 0.733 3 معايير تحديد األساليب التدريبية

 0.810 4 مساهمة األساليب التدريبية

 0.877 5 معوقات استخدام األساليب التدريبية

 ** المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي

  -0.716تراويه بيي ) ( ا تبار اباه ددا  الدراسي  والت  1يظار الجدول روم ) 
( وهو  لا ل اباه  قبول إيصاليا،    ا يى د إ  اييي االكت اد كفة االستبايي 0.877

 ل  ا تبار ال رضياه. 
 تحليل البيانات المتعلقة بالخصائص الديموغرافية للمستجيبين: 

العوامل الديموغرافية التي استخدمت هي: الجنس , والتخصص , والبرنامج  

 والتي تظهر في الجدول  األكاديمي 
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 (  ،التكرارات، والنسب المئوية لكل فئة:  2رقم ) 

 (2الجدول رقم )

 وصف العوامل الديموغرافية

 ** المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي

( دي يسبي الل ور ال فتيقيي ب فيي ا ردي لفتلفيم 2ياليظ  ي الجدول روم)
   بيي ا جا ه يسبي اإلياث   %83.5ال يدو  والسياي  جا ه  رت لي وبيسبي

تا  ا ردييي لاللتياك ب ال هلد     ا يشير إلة دي رغبي ال  %16.5 تدييي وبواوع
البرا ا الدراسيي وفيف  جدا   وود ي وي لل  ياتجا كي القيود االجت اكيي الت   ا 

إلة كدم توالر هلد  ضاليل  القباد السياي  بلد الت رج   إتعال ترل  الل ل 
البرا ا ا  ادي يي  ل   ل الجا لاه ا ردييي   ا  ر الل  يضبر ال تا  إلة 

  وجا  ت صص اإلدار  ال يدويي ل    بالجا ليلاللتياك  اللاص ير إلة الس 
  وود ي وي  %90.8الدرجي ا ولة  ي ييث رغبي البفبي بدراست  بيسبي بف ه 

لل  ياتجا كي ببيلي الل ل بلد الت رج بييث ت وي  يصور  دا ل ال يادك 
اإلدار  واع  اييي اليصول كفة لرصي ك ل ت وي ا بر   بيي ا جا  ت صص 

 وي هلا الت صص ل  ولل   %9.2 تدييي   وبيسب  بف ه  يالسياييي ل   رتب

 اليسبي ال لويي % الت رار البياي  لفو اه كا ي

 الجيس
 83.5 91 ل ر

 16.5 18 دياة

 الت صص
 90.8 99 إدار  ليدويي

 9.2 10 إدار  سياييي

دي  البريا ا ا  ا  
 73.4 80 ب الوريوس

 26.6 29 دبفوم



 2015،الاالث ،اللددكشرالاا ي إربد لفبيوث والدراساه،ال جفد        د. السرياي             ...دار ا ساليب التدريبيي اليدياي

22 

 

يتبفب الل ل ال يداي  بلد الت رج، ا  ر الل  رب ا ال يروك لف ايريي وييتاج 
  ا هو اليال ل   ايي الدليل السياي     ، إلة ال ياب   وال بيه  ارج ال يعل

لر لرصي الل ل ت وي وفيف   قاري  بت صص ادي إ  اييي تو  لل  دض  إلة
اإلدار  ال يدويي   وجا  بريا ا الب الوريوس بالدرجي ا ولة  ي ييث رغبي البفبي 

  ولل   ي الليي يفتيقوي  ببريا ا  %73.4ل  االلتياك ب   وبيسبي بف ه 
صي الب الوريوس هم  ي للي الشباب الليي دياوا  ريفي الاايويي اللا ي  ام  ي لر 

اليصول كفة ك ل ا بر  قاري  ببريا ا الدبفوم   وجا  بريا ا الدبفوم بيسبي وفيفي 
  ولل  ل وي  ي يفتيقوي بالا البريا ا كاد    ي يل فوي دصال %26.6بف ه 

ويفتيقوي بالا البريا ا لعياد   لرلتام   وتيسيي  ر عهم الوظي   ل  ال ىسساه 
 ساتام الت  يل فوي باا. بلوايي  ي  ىس دوالت  يل فوي باا  

 ا تبار ال رضياه:

 ا ساليب ده ييبيي  إيصاليي يلاه دالل يال توجد كالوال رضيي ا ولة :  
لفتدريب  الجا لييردي و  ا   البريا ا التدريب  ل   فيي ا  ياليديا يالتدريبي

 .               ال يدو  والسياي 
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 (3جدول رقم ) 

 التدريبيةمجال أهمية األساليب 

 الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة ت

 0.92277 3.9817 ال ياضر  1
3 

 0.90774 4.0092 ت ايل ا دوار 2
2 

 0.91464 3.844 ال  ارساه اإلداريي 3
5 

 0.70107 3.9083 دراسي اليالي 4
4 

 1.01685 4.055 التدريب الل ف  5
1 

 0.90914 3.7706 التلفيم ال بر ا 6
6 

 1.05143 3.6881 العياراه ال يداييي 7
8 

 0.76571 3.633 اليوادث اليرجي 8
9 

 0.99215 3.7523 ال يا ا  9
7 

 0.88576 3.5688 الي ولج السفو   10
10 

  69002. 3.9128 المجموع العام

 حصائياإلالمصدر: نتائج التحليل ** 

والل  يقابل  ستو  ال والقي   ( 3.9128بفغ الوسب اليساب  لتقديراه دلراد اللييي )
وود بفغ االييرا    ( 3ال رت ع   ا دي  د بر  ي الوسب اليساب  ال رض   دا  القياس )

وهلا يدل كفة تياسك وتقارب   ( 0.69002ال ليار  لإلجاباه كي لل  ال جال )
ل ال رتبي   وياليظ دي التدريب الل ف  ايت تف  التساىاله اإلجاباه و والقتام كفة صيي

 الجا لييا ولة  ي ييث ا ه يي ولقا إلجاباه اللييي   ا يدل كفة اهت ام  فيي ا ردي 
لفتلفيم ال يدو  والسياي  بالا الجايب   ويظرا  ي هلا اليود  ي الدراسي يلت د بالدرجي 
ا ولة كفة التببيك الل ف    وجا ه لقر  ت ايل ا دوار بال رتبي الااييي  ي ييث 

ييي جا ه لقر  الي ولج  ه يي ولل  لوضع ال تدرب ل  صور  الواوع اليقيق  ل ا 
ال رتبي ا  ير  يسب إجاباه اللييي   وير  البايث اي لل  رب ا ي وي ياتجا السفو   ل  
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درا   ل  ي ال دربيي   وال تدربيي لالا اليود  ي ا ساليب ا  ر الل   كي كدم لام واع
ب  ي وبل  سىول  التدريب  ستقبال ل   ت وي الل فيي التدريبيي يستدك   راكا  هلا الجاي

 تياسقي و ت ا في   ويتض   ي لل  وجود كالوي جوهريي بيي ده يي ا ساليب التدريبيي 
ل ايه اليتالا   ا هو  بيي ل  الجدول  T- test . د ا ا تبار و  ا   البريا ا التدريب 

 (:4روم )
 

 ( 4جدول رقم ) 
One-Sample Test 

 المجال

Test Value = 3 

t Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

 أهمية األساليب التدريبية

    Lower Upper 

13.812 108 .000 .91284 .7818 1.0439 

 حصائيالمصدر: نتائج التحليل اإل **

(  ااااي  ااااالل  يتااااالا 4الجاااادول رواااام) (، ييااااث يظااااار Tتاااام اساااات دام ا تبااااار ) 
 التيفيل اإليصال  دي وي ي

 α=0.00   13.812)  ساتو  الداللاي(   ووي ايT =  وها  وي اي لاه داللااي ،
   ا يلي  وبول ال رضيي. 0.05إيصاليي كيد  ستو  داللي 
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ال توجد كالوي لاه داللي إيصاليي بيي تببيك ا ساليب التدريبيي  ال رضيي الااييي:
 . ليدياي و  ا   البريا ا التدريب  ل   فيي ا ردي الجا ليي لفتلفيم ال يدو  والسياي ا

 (5جدول رقم )

 األساليب التدريبية الحديثة المطبقة :اإلحصاء الوصفي

 الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة ت

 0.829195 4.082569 ال ياضر  1
2 

 0.93784 3.990826 ت ايل ا دوار 2
3 

 1.065793 3.889908 ال  ارساه اإلداريي 3
5 

 0.941276 3.825688 دراسي اليالي 4
9 

 0.837452 4.275229 التدريب الل ف  5
1 

 0.768917 3.963303 التلفيم ال بر ا 6
4 

 1.040547 3.862385 العياراه ال يداييي 7
6 

 1.028972 3.844037 اليوادث اليرجي 8
8 

 1.05256 3.853211 ال يا ا  9
7 

 1.106847 3.752294 الي ولج السفو   10
10 

  66565. 4.0367 المجموع العام

 اإلحصائي** المصدر: نتائج التحليل 

والل  يقابل  ستو   والقي   ( 4.0367بفغ الوسب اليساب  لتقديراه دلراد اللييي )
وود بفغ االييرا    ( 3س )  ا دي  د بر  ي الوسب اليساب  ال رض   دا  القيا ،  رت ع

وهلا يدل كفة تياسك وتقارب   (  0.66565ال ليار  لإلجاباه كي لل  ال جال )
وياليظ دي التدريب الل ف  جا  ل   ، اإلجاباه و والقتام كفة صيي تف  التساىاله

 ال رتبي ا ولة بيي ا ساليب التدريبيي ال ببقي ل   فيي ا ردي الجا ليي لفتلفيم ال يدو 
والسياي    ا يلي  اهت ام ال فيي بالجايب الل ف  لفتدريب ويظرا الرتباب الجايب اليظر  
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  وجا  دسفوب ال ياضر  ل  ال رتبي الااييي  ي ييث  بالل ف  ل  هلا اليود  ي الدراسي
ا  ر الل  يى د وجود جايب يظر   بير لالا اليود  ي الدراسي   بيي ا جا   ،التببيك

 دوار ل  ال رتبي الاالاي  ي ييث التببيك يظرا ل ا لالا ا سفوب  ي دسفوب ت ايل ا
 ي ييث وضع ال تدرب ل  صور  الواوع اليقيقيي ل ا درس  وتدرب كفي    ل   يده ي

، ا  ر الل  ييي ير  دي الي ولج السفو   ود جا  ل  ال رتبي ا  ير   ي ييث التببيك
بل القال يي كفة التدريب ل  ال فيي  ستقبال  ل هلا ا  ر ل  اليسباي  ي ويستدك  د

ل ايه اليتالا  T- test ولل  يتة ت وي ك فيي التدريب ك في   ت ا في   د ا ا تبار 
 (: 6  ا هو  بيي بالجدول روم ) 
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( 6جدول رقم )   

One-Sample Test 

 المجال
  

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

ة األساليب التدريبي
 المطبقة

        Lower Upper 

16.260 108 .000 1.03670 .9103 1.1631 

 حصائيالمصدر: نتائج التحليل اإل **

( و اااي  اااالل يتاااالا 6(، يياااث يظاااار الجااادول روااام ) Tتااام اسااات دام ا تباااار ) 
 التيفيل اإليصال   دي وي ي

 α=0.00 16.26الداللااااي(   ووي ااااي  تو )  ساااا T = وهاااا  وي ااااي لاه داللااااي ،
   ا يلي  وبول ال رضيي. 0.05إيصاليي كيد  ستو  داللي 

 

ال توجد كالوي لاه داللي إيصاليي بيي  لايير تيديد ا ساليب  ال رضيي الاالاي: 
م ال يدو  التدريبيي اليدياي و  ا   البريا ا التدريب  ل   فيي ا ردي الجا ليي لفتلفي

 والسياي .
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 (7جدول رقم ) 

 معايير تحديد األساليب التدريبية :اإلحصاء الوصفي

 الوسط الفقرة ت
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الترتيب

 1.068977 3.926606 هد  البريا ا التدريب  1
3 

 0.898237 3.53211   ا   ال دربيي وودرتام 2
10 

 1.099609 3.577982 ت صص ال تدربيي 3
9 

 0.824469 3.926606 البريا ا ا  ادي   لف تدربيي 4
4 

 0.918345 4.091743  اد  البريا ا التدريب  اللف يي 5
1 

 1.199728 3.880734 لتر  البريا ا التدريب  الع ييي 6
5 

 0.976795 3.642202   اي وبيلي التدريب 7
8 

 0.921761 3.678899 ال ااراه ال تووع ا تساباا 8
7 

 1.105542 4.000 ت الي  البريا ا التدريب  9
2 

 0.997193 3.688073 يود ا جاع  وا دواه ال ست د ي ل  التدريب 10
6 

  78575. 3.6101 المجموع العام

 حصائي** المصدر: نتائج التحليل اإل

والل  يقابل  ستو  ال والقي   ( 3.6101بفغ الوسب اليساب  لتقديراه دلراد اللييي )
وود بفغ االييرا    ( 3ال رت ع   ا دي  د بر  ي الوسب اليساب  ال رض   دا  القياس )

وهلا يدل كفة تياسك وتقارب   ( 0.78575ال ليار  لإلجاباه كي لل  ال جال )
، وياليظ دي   اد  البريا ا التدريب  ود  اإلجاباه و والقتام كفة صيي تف  التساىاله

بيي ال لايير الت  تيدد دسفوب التدريب ل  ال فيي   بيي ا  جا ه ل  ال رتبي ا ولة  ي
جا   ليار ت ف ي البريا ا التدريب  ل  ال رتبي الااييي  ي بيي ال لايير ولقا إلجاباه اللييي 
  وهلا ا  ر يتبفب إكاد  اليظر لي   ي وبل هيلي التدريب ل  ال فيي بييث ال تاتم 
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لفبفبي ل  ييي جا ه   ا   ال دربيي  يتالا إيجابيبالت ف ي إلا  اي البريا ا سييقك ي
وودرتام ل  ال رتبي ا  ير   ي بيي ال لايير الت  تيدد دسفوب التدريب ل  ال فيي  وهيا 

ل ايه  T- test د ا ا تبار  تسلة الستقباب د  ت ال دربيي ودودرهم. ديكفة ال فيي 
 (:8اليتالا   ا هو  بيي بالجدول روم )

 

(8جدول روم )   

One-Sample Test 

 المجال
  

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

يب معايير تحديد األسال
 التدريبية

        Lower Upper 

8.106 108 .000 .61009 .4609 .7593 

 حصائيالمصدر: نتائج التحليل اإل** 

 

(   و اااي  اااالل يتاااالا 8(، يياااث يظاااار الجااادول روااام) Tدام ا تباااار ) تااام اسااات 
وها   =T  8.106) ساتو  الداللاي(   ووي اي   α=0.00دي وي اي  ،التيفيال اإليصاال 

   ا يلي  وبول ال رضيي. 0.05وي ي لاه داللي إيصاليي كيد  ستو  داللي 
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دساليب التدريب اليدياي ال توجد كالوي لاه داللي إيصاليي بيي  ال رضيي الرابلي: 
 و  ا   البريا ا التدريب  ل   فيي ا ردي الجا ليي لفتلفيم ال يدو  والسياي .

 (  9جدول رقم ) 

 مساهمة األساليب التدريبية في كفاءة البرنامج التدريبي :اإلحصاء الوصفي

 الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة ت

 0.761033 4.06422 البت ار لف تدربييتسام ل  تي يي  اار  ا 1
4 

 0.648713 4.119266 تسام ل  ت اكل ال تدربيي  ع ال درب 2
3 

درا  ال تدربيي لف اد  اللف يي 3  0.580139 4.155963 تسام ل  لام واع
2 

 0.57573 4.238532 تسام ل  وصول ال لفو ي بش ل سريع 4
1 

 0.764263 3.908257 تسام ل  تولير جاد ال تدربيي 5
8 

 0.876603 3.990826 تسام ل  تي يي الل ل بالتلاوي بيي ال تدربيي 6
7 

تسام ل  ايتقال دور ال درب  ي  فقي إلة  7
 0.719138 4.036697  شار 

5 

 0.822095 4.009174 تسام ل  تلعيع اقي ال تدرب بي س . 8
6 

 0.874566 3.706422 سام ل  تي يي الل ل الج اك  بيي ال تدربييت 9
10 

 0.824675 3.880734 تسام ل  تولير جاد ال دربيي 10
9 

  65994. 3.8945 المجموع العام

 اإلحصائي** المصدر: نتائج التحليل 

والل  يقابل  ستو  ال والقي   ( 3.8945بفغ الوسب اليساب  لتقديراه دلراد اللييي )   
وود بفغ االييرا    ( 3القياس ) ال رت ع   ا دي  د بر  ي الوسب اليساب  ال رض   دا 

وهلا يدل كفة تياسك وتقارب   (  0.65994ال ليار  لإلجاباه كي لل  ال جال )
وياليظ دي ال قر  الرابلي وال تلفقي ،  اإلجاباه و والقتام كفة صيي تف  التساىاله

بوصول ال لفو ي بش ل سريع  ي ييث  ساه ي ا ساليب التدريبيي ل    ا   البريا ا 
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التدريب  ود جا ه ل  ال رتبي ا ولة يسب إجاباه إلراد اللييي     ا يلي  دي ا سفوب 
التدريب  يفلب دروا رليسيا ل  ترسيخ ووصول ال لفو ي لف تدرب   وجا ه ال قر  الاالاي 
درا  ال تدربيي لف اد  التدريبيي ل  ال رتبي الااييي   ا يدل كفة  وال تلفقي  بعياد  لام واع

درا   ل ا تفقاد ل  الجايب اليظر   ي  ا سفوب ساه ي  التدريب  ل  لام ال تدرب   واع
 الل  تببيق  ل  البريا ا التدريب    بيي ا ياليظ دي ال قر  التاسلي وال تلفقي  بتي يي 
الل ل الج اك  بيي ال تدربيي ود جا ه ل  ال رتبي ا  ير   ي ييث إساام ا ساليب 

يا ا التدريب    وود ي وي لل  ياتجا كي  ياولي  ل  تدرب إتقاي التدريبيي ل    ا   البر 
الل ل بي س  وبش ل لرد   ي دجل اليصول كفة كال ي دلضل   ا يستدك  إكاد  

 اليظر ل  بريقي التدريب والتر يع كفة التدريب بيظام ال ج وكاه.  
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 (:10ليتالا   ا هو  بيي بالجدول روم)ل ايه ا T- test د ا ا تبار 

( 10جدول رقم )   

One-Sample Test 

 المجال

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

مساهمة األساليب 
 التدريبية

        Lower Upper 

14.151 
10

8 
.000 .89450 .7692 1.0198 

 حصائيليل اإل** المصدر: نتائج التح

(   و ي  الل يتالا 10(، ييث يظار الجدول روم ) Tم است دام ا تبار ) ت
وه  = T  14.151) ستو  الداللي(   ووي ي   α=0.00التيفيل اإليصال  دي وي ي 

   ا يلي  وبول ال رضيي. 0.05وي ي لاه داللي إيصاليي كيد  ستو  داللي 

يي بيي  لوواه است دام ال يوجد كالوي لاه داللي إيصال ال رضيي ال ا سي: 
ا ساليب التدريبيي اليدياي و  ا   البريا ا التدريب  ل   فيي ا ردي الجا ليي لفتلفيم 

 ال يدو  والسياي .
( 11جدول رقم )   

 مجال معوقات استخدام األساليب التدريبية :اإلحصاء الوصفي

 الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة ت

 0.696699 4.412844 ال اليي اللاليي لتف  ا ساليبالت الي   1
1 

لر ا جاع  وال لداه لتي يل تف  اكدم تو  2
 0.751485 3.990826 ا ساليب

5 

 0.978706 3.880734 كدم   ا    ص    البرا ا التدريبيي 3
9 
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 0.940102 3.880734 ضل  ال دربيي 4
8 

 1.101539 3.642202 ضل   ستو  ال تدربيي 5
10 

 0.947662 3.990826 كدم   ايي ال د  الع ييي لفتدريب 6
4 

 0.991897 3.917431 الاقالي السياييي السالد  7
7 

كدم وياكي اإلدار  اللفيا بتساليب التدريب  8
 0.982518 3.917431 اليدياي

6 

 ي دساليب التدريب اليدياي لببيلي كدم  ال  9
 0.625514 4.082569 التدريب السياي 

3 

سياسي التدريب ال تبلي )التدريب ل    اي  10
 0.769138 4.100917 وايد(

2 

  83793. 3.8165 المجموع العام

 حصائي** المصدر: نتائج التحليل اإل

والل  يقابل  ستو  ال والقي   ( 3.8165بفغ الوسب اليساب  لتقديراه دلراد اللييي ) 
وود بفغ االييرا    ( 3ض   دا  القياس )د بر  ي الوسب اليساب  ال ر   ال رت ع   ا دي 

( وهلا يدل كفة تياسك وتقارب 0.83793ال ليار  لإلجاباه كي لل  ال جال )
، وياليظ دي ال قر  ا ولة وال تلفقي  اإلجاباه و والقتام كفة صيي تف  التساىاله

بيي  لوواه بالت الي  ال اليي اللاليي ليساليب التدريبيي ود ايتفه ال رتبي ا ولة  ي 
است دام ا ساليب التدريبيي ل   فيي ا ردي الجا ليي لفتلفيم ال يدو  والسياي    وير  
البايث دي السبب ود ي وي ياتجا كي  ار   تبفباه الل فيي التدريبيي  ي  ساكداه 
تدريبيي   ودجاع    و لداه   وغيرها وه    ف ي  اديا    ا يستدك  عياد  ال  صصاه 

ل رصود   لفل فيي التدريبيي بييث تت  ي  ي تببيك  الي ديواد ا ساليب التدريبيي ال اليي ا
اليدياي ال تايي  وجا ه ال قر  اللاشر  وال تلفقي بسياسي التدريب ال تبلي ) التدريب ل  

اليظر ل  سياسي  إكاد   اي وايد ( ل  ال رتبي الااييي  ي ييث ال لوواه     ا يلي  
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  التدريب والتيويع ل  السياساه التدريبيي   وجا ه ال قر  التاسلي ال فيي ال تبلي ل
وال تلفقي بلدم  ال  ي دساليب التدريب اليدياي لببيلي التدريب السياي  ل  ال رتبي الاالاي 

ا  ر الل  يوجب كفة إدار  ال فيي ا تيار  ، ي ييث  لوواه است دام ا ساليب التدريبيي
 -T ببيلي التدريب السياي  الل  ييتاج  البفبي  د ا ا تبار دساليب تدريبيي تتياسب و 

test ( 12ل ايه اليتالا   ا هو  بيي بالجدول روم:) 
( 12جدول رقم )   

One-Sample Test 

 المجال
 

Test Value = 3 

t Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differen

ce 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

 المعوقات

        Lower Upper 

10.173 108 .000 .81651 .6574 .9756 

 حصائيالمصدر: نتائج التحليل اإل** 

( و ااي  ااالل يتااالا 12(، ييااث يظااار الجاادول رواام ) Tتاام اساات دام ا تبااار ) 
 التيفيل االيصال    دي وي ي

 α=0.00   10.173) سااتو الداللااي(   ووي ااي T =     وهاا  وي ااي لاه داللااي
   ا يلي  وبول ال رضيي. 0.05 ستو  داللي  إيصاليي كيد
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 االستنتاجات والتوصيات:
 االستنتاجات:

  ي  الل تيفيل الدراسي تم التوصل إلة اليتالا التاليي:

دي للي الشباب الل ور هم ا  ار التياوا ب فيي ا ردي الجا لي  لفتلفيم ال يدو   -1
 دا وبيسبي  تدييي.والسياي   قاري  بلدد اإلياث الل  جا  وفيال ج

دي ت صص اإلدار  ال يدويي هو ا  ار رغبي لد  البفبي  ي  ال الجيسيي ل   -2
يااايي جاااا  ت صاااص اإلدار  الساااياييي بيسااابي  تديياااي  اااي يياااث رغباااي البفباااي 

 لاللتياك ب  ودراست .

دي بريااا ا الب اااالوريوس هاااو ا  اااار التياواااا  ااي وبااال البفباااي  قارياااي ببرياااا ا   -3
 كددا وفيال  ي البفبي.  الدبفوم الل  يضم

دي كيياااي الدراساااي  والقاااوي كفاااة ده ياااي ا سااااليب التدريبياااي لااا   فياااي ا ردي   -4
الجا ليي لفتلفايم ال يادو  والساياي  وايتال التادريب الل فا  الدرجاي ا ولاة  اي 
يياااث ا ه ياااي يساااب ردياااام لااا  يااايي جاااا ه ا سااااليب ا  ااار   ت اوتاااي  اااي 

 ييث ا ه يي .

دلراد اللييي  والقوي كفة تببيك ا ساليب التدريبياي اليديااي  بييه الدراسي دي  -5
لاا   فيااي ا ردي الجا ليااي لفتلفاايم ال ياادو  والسااياي    ااا بييااه ديااام  والقااوي 
بدرج  كاليي كفاة دربلا   اي هالد ا سااليب، وها  بالترتياب: التادريب الل فا ، 

لدراساااي دياااام وال ياضااار  وت ايااال ا دوار، والتلفااايم ال بااار ا، لااا  يااايي بيياااه ا
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 والقااوي بدرجاااي  تديياااي كفاااة بقياااي ا سااااليب وجاااا  دسااافوب الي اااولج السااافو   
 واليوادث اليرجي ل  ال رتبي ا  ير   ي ييث التببيك يسب رديام.

بييه الدراسي دي دلراد اللييي  والقوي بدرجي كالياي كفاة  ليااريي  اي  لاايير   -6
التاااادريب  اللف يااااي وت ااااالي  تيديااااد البريااااا ا التاااادريب ، وه ااااا:  اااااد  البريااااا ا 

البرياااااا ا التااااادريب  بيي اااااا بيياااااه الدراساااااي دي بقياااااي ال لاااااايير جاااااا ه بااااادرجاه 
 توسبي  ل  ييي جا   ليار   ا   ال دربيي وودراتام ل  ال رتبي ا  ير   ي 

 بيي ال لايير. 

بييااه الدراسااي دي دلااراد اللييااي  والقااوي بدرجاا  كاليااي كفااة  ساااه ي ا ساااليب   -7
اليدياي ل    ا   البريا ا التدريب  لا   فياي ا ردي الجا لياي لفتلفايم  التدريبيي

ال يااادو  والساااياي  وبيياااه ديضاااا  دي دلاااراد الليياااي  والقاااوي بدرجاااي كالياااي كفاااة 
إساااا اه لااالد ا ساااليب لاا    ااا   البريااا ا التاادريب  لاا   فيااي ا ردي  يدربلاا

درا  ال اد   وه  دياا تسام ل  وصول ال لفو   بش ل سريع وتسام ل  لام واع
اللف ياااي وتساااام لااا  الت اكااال بااايي ال ااادرب وال تااادربيي وتعياااد  اااي تي ياااي  ااااار  

وال لقتام كفاة بقياي اإلسااا اه بدرجاي داالبت ار لف تدربيي ل  ييي جاا ه  اوا
وجااا  إساااام هاالد ا ساااليب لاا  تي يااي الل اال الج اااك  باايي ال تاادربيي وتااولير 

  ي ييث ال والقي بيي دلراد الليييجاد ال دربيي ل  ال رتبي ا  ير  

بييه الدراساي دي دلاراد الليياي  والقاوي كفاة وجاود  لووااه تياد  اي اسات دام   -8
ا سااااااااليب التدريبياااااااي اليديااااااااي لااااااا   فياااااااي ا ردي الجا لياااااااي لفتلفااااااايم ال يااااااادو  
والسياي ،   ا بييه دي دلراد اللييي  والقوي بدرجي كاليي كفة االاي  اي هالد 

)        لت اااالي  ال اليااااي اللالياااي وسياساااي التااادريب ال تبلاااايال لووااااه، وهااا  ا
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التاااادريب لاااا    اااااي وايااااد( وكاااادم  ال  ااااي دساااااليب التاااادريب اليدياااااي لببيلااااي 
 التدريب السياي ، بيي ا جا ه  والقتام كفة بقيي ال لوواه بدرجي دول.
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 التوصيات:

 تيي:بيا   كفة يتالا الدراسي ال يداييي تم التوصل إلة التوصياه اآل 

تشجيع ال تا  ا ردييي كفة االلتياك بالا اليود  ي البرا ا الدراسيي  اي  االل   -1
ويااام ال فيااي بل اال ي اااله دكاليااي  لف فيااي وك اال يااوالع تشااجيليي كااي بريااك 

 ك ل ت  يضاه ويسو اه ل  الرسوم الدراسيي.

ببريا ا اإلدار  السياييي  اي  االل ك ال يشاراه  كتشجيع البفبي كفة االلتيا -2
 ياضراه تبيي  عايا هلا اليود  ي الدراسي وك ل يسو اه ل ي يفتيك باالا و 

 البريا ا.

إكاد  اليظار لا  بريقاي ا تياار ا سااليب التدريبياي اليديااي ال ببقاي لا   فياي   -3
ا ردي الجا ليي  لفتلفيم ال يدو  والسياي  بييث ياتم اسات دام  الاي ا سااليب 

 ت ا في.اليدياي ل وي ك فيي التدريب ك فيي  

الل ل كفة اساتقباب ال ادربيي ا   اا  ولو  ال بار  والقادر  كفاة تببياك  الاي  -4
 ا ساليب التدريبيي اليدياي.

عياااد  ال  صصاااه ال اليااي ال رصااود  لفل فيااي التدريبيااي بييااث يااتم تاالليل  الااي  -5
 الصلوباه وال لوواه الت  تيد  ي تببيك ا ساليب التدريبيي اليدياي.

ر ا ساليب التدريبيي اليدياي الت  تتال م  اع ببيلاي التادريب الل ل كفة ا تيا -6
 السياي .

عياااد  االهت ااام بتي يااي الل اال الج اااك  باايي ال تاادربيي ا  اار الاال  يسااام لاا   -7
 تولير جادهم وجاد ال دربيي.



 2015،الاالث ،اللددكشرالاا ي إربد لفبيوث والدراساه،ال جفد        د. السرياي             ...دار ا ساليب التدريبيي اليدياي

39 

 

تااالليل  الاااي الصااالوباه التااا  تواجااا  ال تااادربيي وتاااولير الااادكم ال اااال  الاااالعم لتببياااك 
 اي د ار   ا  دساليب تدريبيي يدي
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قراءة  تحليلية  في نظرية القيود ومدخل المحاسبة عن اإلنجاز ودوره في ترشيد 
 قرارات اإلدارة الحديثة في المنشأت الصناعية

  تاريخ القبول:     30/4/2013تاريخ االستالم:
 

 )*( حسن زكي د.أ.
 

 

 ملخص
 

كمدخل ، زسعى البحث إلى التعريف بنظرية القيود ومدخل المحاسبة عن اإلنجا  
لترشيد القرارات وتعظيم الربحية وبيان مدى منطقية ومالءمة األسس واالفتراضات 
التي ارتكز إليها في ظل بيئة التصنيع الحديثة التي تشهد تطورًا ملحوظًا في نظم 
اإلنتاج والمعلومات ، قاد إلى تحول االهتمام من تخفيض التكلفة كمدخل للتحسين 

كمدخل لتعظيم األداء, في إطار البرامج الموضوعة المستمر إلى تعظيم اإلنجاز 
دارة القيود أو االختناقات التي تقف عائقًا أمام التدفق  إلدارة الزمن من جهة ، وا 

 الطبيعي المستمر لإلنتاج وجدولته , من جهة أخرى. 
                                                 

  .)األردن( جامعة إربد األهليةأستاذ المحاسبة في جامعتي دمشق)سوريا( و *()
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انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها : أن نظرية القيود ومدخل المحاسبة عن 
يسهم في تعظيم الربحية والعائد من خالل منظومة التخلص من األنشطة غير اإلنجاز 

المضيفة للقيمة ,وتدعيم أزمنة التشغيل كأزمنة إنجاز منتجة، ويسهم كذلك في تسهيل 
إجراءات الرقابة على استخدام الموارد المتاحة وبناء استراتيجيات التسعير القادرة على 

ات تخطيط وجدولة وتصميم المنتجات استجابة مواجهة ظروف المنافسة وضبط عملي
 ألغراض اإلدارة الحديثة في المنشآت الصناعية .

 
 نظرية القيود، المحاسبة عن اإلنجاز الكلمات المفتاحية:

 
Analytical reading in the Theory of Constraints and the 

Entrance to the Accounting for Throughput and its Role in 

the Rationalize of Modern Management Decisions Industrial 

plnts 

The research sought to define the theory of constraints and 

the entance to the accounting for throughput; as an entrance 

to rationlize decisions and maximize profitability and 

indicate the extent appropriate logical assumptions and 

foundations on which was based in a modern manufacturing 

environment ; which is experiencing significant growth in 

production systems and informat 
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 مقدمة : 
 Newقادت التطورات والمستجدات التي شهدتها بيئة التصنيع الحديثة 

manufacturing Environment    وما رتبته من استحداث نظم إنتاج وأساليب
إدارية ومحاسبية متطورة إلى مزيد من االهتمام باستغالل الموارد اإلنتاجية المتاحة 

ارات وتعظيم الربحية وتحقيق مزايا تنافسية استغالاًل أمثل, كمدخل ضروري لترشيد القر 
للمنشآت الصناعية تضمن بقاءها واستمرارها ونموها في عالم األعمال . ولما كان 
عامل الزمن يمثل واحدًا من الموارد اإلنتاجية المتاحة والمهمة والمتحكمة في تعظيم 

استخدامه في تنفيذ  اإليرادات الكلية للمنشأة في الوقت الراهن ، فإن االهتمام بكفاءة
دارة عملياتها اإلنتاجية وجدولتها ,قاد إلى تبني مدخل  أنشطة المنشأة وبرامجها وا 
حديث إلدارة الموارد المتحكمة ، يعنى بجدولة اإلنتاج والرقابة على تدفق الموارد خالل 

 ، تأسيسًا على أن تحسين األداء التشغيلي للعمليات اإلنتاجية، 1العمليات اإلنتاجية
.وقد أطلق على هذا 2يتوقف على عدم وجود قيود تعوق التدفق المستمر لإلنتاج

( ، والتي باتت تمثل Theory Of Constraints (TOCالمدخل نظرية القيود ))
واحدة من الفلسفات اإلدارية الحديثة وأكثرها فاعلية في تحسين األداء إلى جانب إدارة 

ونظام اإلنتاج في (Total Quality Management (TQM))الجودة الشاملة 
، تلك التي تهدف إلى التحسين المستمر في   (Just In Time (JIT))الوقت المحدد

أداء النظام, وتعظيم مخرجاته وتحقيق أهدافه من خالل إحداث بعض التغييرات فيه 

                                                 
 .36ص  2002الدارية، دار المسيرة للنشر، عمان،مؤيد محمد الفضل وعبد الناصر ابراهيم نور، المحاسبة ا 1
 .355،ص 2010محمد العشماوي، محاسبة التكاليف )المنظورين التقليدي والحديث(، دار اليازوري للنشر، عمان  2
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لجهة تفعيل قيوده الداخلية، وقياس أثر تلك التغييرات لجهة ضمان االستغالل األمثل 
 . 4ومعالجة االختناقات أو الموارد المقيدة 3واردللم

, Throughputقادت نظرية القيود بفلسفتها تلك, إلى ظهور مدخل محاسبة اإلنجاز 
ليعنى أساسًا   في إدارة القيود أو االختناقات كعامل متحكم في تعظيم الربحية الكلية 

دورة حياة المنتج وأزمنة للمنشأة ,من خالل تخفيض أزمنة تسلم طلبات العمالء وأزمنة 
 تسليم اإلنتاج. 

تأسيسًا على ذلك وفي ضوء هدف البحث وأهميته, يسعى الباحث تاليًا إلى التعريف 
بماهية نظرية القيود ومدخل المحاسبة عن اإلنجاز, وبيان دوره في ترشيد القرارات 

 وتعظيم الربحية في المنشآت الصناعية. 
 مشكلة البحث :

وقت يمثل واحدًا من الموارد اإلنتاجية المتاحة الهامة، والمتحكمة في لما كان عنصر ال
تعظيم اإليرادات الكلية للمنشأة فإن االهتمام بكفاءة استخدامه في تنفيذ وظائف 
وأنشطة وبرامج وعمليات المنشأة , بات يشكل ضرورة ملحة في بيئة التصنيع الحديثة 

تاج والمعلومات لجهة تعظيم االنجاز, ,التي تشهد تطورًاً  ملحوظا  في نظم االن
كمدخل لتعظيم األداء الكلي في إطار البرامج الموضوعة إلدارة القيود أو االختناقات 

 التي تقف حائاًل دون سبيل التدفق الطبيعي المستمر لالنتاج وجدولته .
 من هنا جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن تساؤالت المشكلة اآلتية: 

قيود، وما هي فلسفتها ,ثم ما هو مدخل المحاسبة عن اإلنجاز وما ما هي نظرية ال -
هو موقعه بين األساليب اإلدارية والمحاسبية الحديثة ,بعدما تحول االهتمام من 

                                                 
( نشوان طالل الطرية، " الدور المحاسبي في بيان تأثير القيود"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االدارة  3

 12، ص2006جامعة الموصل، واالقتصاد 
4 Ronald W. Hilton,1999,” Managerial Accounting” ,Fourth  edittion, Irwin McGraw Hill  

New York . P.244 
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تخفيض التكلفة كمدخل للتحسين المستمر إلى تعظيم اإلنجاز كمدخل لتعظيم األداء 
 توفيقًا مع متطلبات اإلدارة الحديثة .

مدخل المحاسبة عن اإلنجاز في ترشيد قرارات التشغيل  –نظرية القيود  ما هو دور -
 والتسعير، وتعظيم الربحية، بالمقارنة مع مداخل التكلفة التقليدية والحديثة.

 
 أهمية البحث وأهدافه: 

تكمن أهمية البحث في تناوله بالدراسة والتحليل أحد األساليب أو المداخل المحاسبية 
تحظ  باالهتمام الكافي من قبل الباحثين بهدف تعّرف الجديد الذي الحديثة التي لم 

يضيفه مدخل المحاسبة عن اإلنجاز, ومدى منطقية األسس التي ارتكز إليها من 
منظور محاسبي, وبيان حدود االستفادة منه كمدخل لترشيد القرارات وتعظيم الربحية 

 وتلبية متطلبات اإلدارة الحديثة. 
 

 ة :الدراسات السابق
يلحظ المتتبع للدراسات والبحوث المحاسبية المتخصصة بالعربية قلة تلك التي تناولت 
مباشرة نظرية القيود أو مدخل المحاسبة عن اإلنجاز بالتحليل العلمي المعمق، أما 
األجنبية فغلب عليها طابع القدم ولم تدخل )رغم قدمها( نطاق االهتمام أو البحث أو 

 م العربي .حتى التطبيق في العال
 وفيما يلي عرض ألهم الدراسات : 

(،  تحت عنوان "تحليل هامش Robinson, M.A.,ed 1990دراسة ) -
 Kaplanأشارت الدراسة إلى أن المساهمة لم يعد مفيدًا إلدارة استراتيجيات التكلفة". 

 أثار جداًل حول أن هامش المساهمة قد فقد معظم أو كل مالءمته للمحاسبة اإلدارية ،
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مع أنه يبقى مفيدًا لعدد محدود من األغراض .وطبقًا لوجهة نظره فإن هامش 
 المساهمة يتجاهل مالءمة التكاليف الثابتة وضرورة فصلها عن المتغيرة .

ورأى روبنسون أن أداء أي نظام يكون محددًا بمجموعة من القيود ,تمثل نقاط اختناق 
رى في القيود محط تركيز لجهود اإلدارة وتعد نظرية القيود فلسفة إلدارة األنظمة ,وت

 بداًل من تخفيض التكاليف . 
 Cost Accounting a“تحت عنوان ( Horngren et.al.2003دراسة ) -

managerial emphasis” . أشارت الدراسة  إلى أن نظرية القيود يمكن أن تحدد
 بثالثة مقاييس هي :

 المواد المباشرة.    ( تكاليف–مساهمة المخرجات = قيمة المبيعات ) -

االستثمارات ) المخزون ( وتساوي قيمة تكاليف المخزون ) من المواد المباشرة  -
ومخزون اإلنتاج تحت التشغيل واإلنتاج التام ( وتكاليف البحوث والتطوير وتكاليف 

 المعدات والمباني. 

 تكاليف التشغيل األخرى, التي تحدث لتحقيق مساهمة المخرجات. -

تحت عنوان "مدخل المحاسبة اإلدارية  ( Morse et.al.2003) دراسة -
 االستراتيجية". 

أشارت الدراسة إلى أن على االدارة )لغرض تطبيق نظرية القيود(  تشخيص نقاط 
االختناق ووضع جدول زمني لإلنتاج, لتعظيم كفاءة استخدام الموارد النادرة وتجنب 

كلفة االستثمار وتحسين الجودة. وعلى الذي يؤدي إلى تخفيض ت 01تراكم المخزون,
اإلدارة أن تعمل على إزالة االختناقات من خالل زيادة قدرة الموارد اإلنتاجية النادرة 

عادة تصميم المنتجات بأقل استخدام للموارد النادرة.  ,وا 
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" تكامل مدخل المحاسبة على أساس االنشطة تحت عنوان (Kee, 1995دراسة ) -
أشارت الدراسة إلى أن كاًل من نظرية القيود  اذ قرارات اإلنتاج ".ونظرية القيود التخ

ونظام التكاليف المبني على األنشطة يمثل خطة بديلة لبناء نموذج الهيكل اإلنتاجي 
ألية مؤسسة. كالهما صمم لمساندة االدارة في فهم عمليات اإلنتاج داخل المؤسسة, 

موارد. ورغم تشابه أهدافهما فإن سبل وتوفير المعلومات الالزمة لقرارات تخصيص ال
تحقيق هذه األهداف مختلفة. إن نظام التكلفة المبني على األنشطة, يمثل توسعًا في 
نظم التكاليف التقليدية. وقد أقرت الشركات التي طبقت هذا النظام بانها حققت تطورًا 

ط اإلنتاج. أما في القدرة على تطوير العمليات اإلنتاجية وتحسينها وتعظيم ربحية خطو 
دارة الزمن.  نظرية القيود فقد أعدت الختيار المزيج اإلنتاجي األمثل وا 

 
 
 
" تكامل مدخل المحاسبةعلى أساس تحت عنوان (Huang, 1999دراسة ) -

 النشاط ونظرية القيود ".
 هي :  TOCو  ABCناقشت الدراسة ثالثة أوجه من التكامل بين 

للقرارات على المدى  ABCلقصير,  ودعم للقرارات على المدى ا TOCدعم  -
 الطويل. 

 . mixed-integer programmingبرمجة نموذج تكامل المزيج  -

 إدارة دورة الزمن من خالل اإلجابة على خمسة أسئلة هي:  -

 ( هل يسهم خفض دورة الزمن في تعظيم المخرجات؟ 1
 ؟ ( ما هي األنشطة التي تستهلك معظم الموارد داخل كل مرحلة2
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 ( ما هي األنشطة التي يمكن استبعادها او تغييرها دون التأثير في المخرجات؟3
 ( ما هي تكاليف تغيير أو إقالل األنشطة التي تؤثر في دورة الزمن؟4
 ( ما هي وفورات التكلفة, جراء تخفيض دورة الزمن لنشاط محدد؟  5

هم في توفير ,يمكن من اإلجابة عن تلك األسئلة, ويس TOCو  ABCإن تكامل 
 قاعدة بيانات تدعم اتخاذ القرارات وتحسينها.

"دراسة مقارنة لنظرية القيود وأسلوب تحت عنوان  (: 2001دراسة الكاشف) 
 التحليل الحدي التخاذ قرارات المزج األمثل للمنتجات ".

هدفت الدراسة إلى بيان مدى فاعلية قرارات المزج اإلنتاجي في ظل كل من نظرية 
أسلوب التحليل الحدي ، واآلثار المترتبة على التناسب غير التام لعناصر القيود و 

 التكاليف المتغيرة على فاعلية قرارات المزج األمثل للمنتجات. 
توصلت الدراسة إلى أن قرارات المزج اإلنتاجي أكثر فاعلية في ظل المدخل الحدي 

أكبر من المتحقق في ظل  منها في نظرية القيود نظرًا لما يترتب عليها من صافي ربح
 نظرية القيود. 

إن ما يميز دراسة الباحث من سابقاتها أنها تمكنت  من تحديد الجديد الذي يضيفه 
مدخل المحاسبة عن اإلنجاز في أطار ترشيد قرارات التشغيل والتسعير, وتعظيم 

مدى  الربحية بالمقارنة مع المداخل االدارية والمحاسبية الحديثة األخرى. ومناقشة
منطقية, ومالئمة األسس واالفتراضات التي ارتكز إليها تلبيًة لمتطلبات اإلدارة في بيئة 

 التصنيع الحديثة .
 

 أواًل :نظرية القيود ، ماهيتها ، فلسفتها ، خطوات تطبيقها : 
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تمثل نظرية القيود, في بيئة التصنيع الحديثة إحدى األدوات الرئيسة إلدارة التكلفة 
امج التحسين والتطوير المستمر في المنشآت الصناعية, من خالل تأكيد الداعمة لبر 

 ضرورة االستخدام االمثل للموارد المتاحة 
تقوم نظرية القيود على افتراض رئيسي يقضي بضرورة إحداث توازن بين تدفق  -

اإلنتاج وبين الطلب على الموارد من خالل إدارة نقاط االختناق )القيود( 
Bottlenecks المرحلة األضعف بين المراحل اإلنتاجية, والعمل على إزالتها  في

ضمانًا لزيادة سرعة تدفق المنتجات وتعظيم عائد المخرجات )عائد اإلنجاز 
Throughput)  كمدخل موضوعي لتخفيض المخزون من اإلنتاج غير التام, وزيادة)

 المبيعات وتعظيم الربحية .

( ضرورة تشخيص نقاط االختناق إياها ووضع وتتطلب إدارة نقاط االختناق )القيود
 5جدول زمني لالنتاج لتعظيم كفاءة استخدام الموارد النادرة وتجنب تراكم المخزون

وتفادي, أو القضاء على األزمنة الزائدة التي تعود إلى أسباب غير عادية  )األزمنة 
ت العمالء ، الضائعة ألسباب غير مسموح بها مثل: األزمنة الضائعة عند تسلم طلبا

األزمنة الضائعة عند تعطل التيار الكهربائي ، االزمنة الضائعة عند تعطل اآلالت ، 
 األزمنة الضائعة جراء عدم توفر المواد األولية ...إلخ (. 

تتمثل فلسفة نظرية القيود في ايجاد حل لمشكلة تحديد المزيج اإلنتاجي األمثل, في  -
بية ) قيود ( تحد من فاعلية النظام وتعمل على ظل وجود موارد تتسم بالندرة النس

 تدنية الربحية واالداء . 

تقضي فلسفة نظرية القيود بالنظر الى المنشأة الصناعية على أنها سلسلة متتابعة  -
ومترابطة من العمليات ويجب على كل حلقة في السلسلة إياها, أن تؤدي دورها بكفاءة 

                                                 
5) Wayne  Mrse , James R. daris & AL. Hartgrares 2003, “ Management Accounting 

Strategic Approach” , 3, ad, Thomson –South – Western , P.141 
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علية أو كفاءة سلسلة العمليات بتحديد الحلقة يحددها قيد الحلقة ذاتها. وتحدد فا
االضعف في سلسلة العمليات )قيد العملية اإلنتاجية األضعف( وعدم تحميلها بطاقة 

  6إنتاجية أكبر, والعمل على تقويتها.

 
 تضم القيود التي تعترض حركة التدفق المستمر لإلنتاج في المنشاة :  -

(، وتتمثل بالقيود اإلنتاجية المادية وغير Internal Constraintsا( قيودًا داخلية )
المادية )الزمن الضائع خالل دورة التصنيع،عدم توافر العمالة المؤهلة، تدني جودة 
التشغيل( والقيود السياسية )ثقافة إدارة المنشأة، اختالل الهيكل الوظيفي، والتنظيمي 

 في المنشأة ، تضارب طرق أداء العمل(. 
 لسوق ) تضارب معايير جودة المنتجات، اختالل األسعار( .وقيود المنافسة وا

(, وتتمثل بعدم وفرة المواد الخام، وعدم (External Constraintsب( قيودًا خارجية 
 توازن إنتاج المنشأة والطلب على منتجاتها( .

 7تقضي نظرية القيود وعمليات التحسين المستمر بتنفيذ اآلتي  -

ويجب تحديد مدى تأثيره في  -نظام اإلنتاج وعّده اختناقًا  ا( تحديد القيد الرئيس في
 عائد االنجاز. 

ب( البحث في كيفية استغالل قيود نظام اإلنتاج لضمان االستغالل األمثل لزمن كل 
حلقة في سلسلة العمليات اإلنتاجية, كمدخل لتعظيم الربحية وتدعيم الحلقات التي ال 

 تعترضها أية قيود. 

                                                 
 .212، ص 2000أحمد حسين علي حسين ، المحاسبة االدارية المتقدمة، الدار الجامعية للنشر، االسكندرية، مصر (  6

 
 .363 -362العشماوي، مرجع سابق ص  7
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إعادة توازن نظام اإلنتاج عن طريق إعادة جدولة خطوط اإلنتاج ج( العمل على 
ومراحله في ضوء أضعف مرحلة لجهة رفع كفاءة نقاط االختناق وتعظيم عائد 

 اإلنجاز الكلي للمنشأة وتحسين الجودة واالستجابة السريعة لطلبات العمالء. 

 تطلبات تنفيذه. ثانيًا : مدخل المحاسبة عن اإلنجاز، ماهيته، متغيرات قياسه، م
دارة االختناقات،  - يعد مدخل المحاسبة عن اإلنجاز مدخاًل تطويريًا لنظرية القيود وا 

ونموذجًا متقدمًا في إدارة التكلفة وتوفير المعلومات الالزمة لتخطيط وتنفيذ برامج 
 التطوير والتحسين المستمر.

ومقياسًا أيضًا  Effectivenessيعّرف اإلنجاز باألداء، ويعد مقياسُا للفعالية 
ومدخاًل ألداء األعمال واألنشطة والعمليات الداخلية بسرعة  Productivityلإلنتاجية 

دارة الوقت بكفاءة تعكس  Throughput Timeفي إطار سلسلة القيمة المتكاملة  , وا 
 سرعة االستجابة لمتطلبات الجودة وتلبية طلبات العمالء وتعظيم الربحية.

إلنجاز, إذا ما تمت زيادة كمية البضاعة المبيعة، أو تخفيض هذا ويتم تعظيم ا
مستويات المخزون من اإلنتاج التام أو غير التام، أو تخفيض زمن التشغيل واالنتظار 
والتسليم. وفي ضوء ذلك, يمكن تعريف اإلنجاز بأنه المساهمة التي يتم الحصول 

و هو اإلضافة التي تم تحويلها عليها من بيع المنتجات في إطار تدفق المواد الخام، أ
 تكلفة المواد الخام ( . –إلى المنتج النهائي بداللة الخامات) اإلنجاز = المبيعات 

هذا وينظر الى الموارد المستنفذة, في سبيل تحويل وحدة المادة الخام إلى منتج نهائي 
تعظيم  ودراسة مدى ندرتها كنقطة اختناق في العملية اإلنتاجية تعمل على الحد من

 اإلنتاج النهائي, بافتراض أن تعظيم اإلنجاز مرهون بتدنية هذه القيود أو االختناقات .
دالة في متغيرات عدد الوحدات  Throughput Marginيعتبر هامش اإلنجاز  -

المبيعة وسعر البيع وسعر شراء المواد الخام ومعدل استخدامها, وينتج عما تحدثه 
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المواد األولية المباشرة في دورة تحويلها إلى منتجات تامة سلسلة القيمة التي تضيفها 
مبيعة، أي أن المبيعات هي مصدر تحقيق هامش اإلنجاز, وليست كميات اإلنتاج 

 والمخزون. هذا ويمكن صياغة مؤشرات هامش االنجاز كاآلتي : 

 إجمالي تكلفة االنتاج.  –نسبة هامش اإلنجاز العامة = هامش اإلنجاز الكلي  -1

 إجمالي هامش االنجاز. ÷ نسبة هامش اإلنجاز للمنتج = هامش اإلنجاز للمنتج  -2

إجمالي هامش انجاز ÷ نسبة هامش اإلنجاز للساعة = هامش اإلنجاز للساعة  -3
 المنتج. 

لما كانت المحاسبة عن اإلنجاز تعنى بمعالجة القيود أو االختناقات والعمل على  -
 ى ثالثة افتراضات رئيسية :تدنيتها فإنها ترتكز لذلك عل

دارة االختناقات تؤدي إلى تعظيم هامش المساهمة وبالتالي  -1 أن معالجة القيود وا 
 تعظيم ربحية المنشأة. 

أن تكلفة المواد المباشرة هي العنصر المتغير الوحيد الذي يتأثر بتركيبة اإلنتاج  -2
 ويؤثر في قرارات تشكيلة المنتجات. 

اليف األخرى ) خالف عنصر تكلفة المواد المباشرة( على تصنف عناصر التك -3
 أنها ثابتة بفعل استخدام اآللية في بيئة التصنيع الحديثة. 

لماكان مدخل المحاسبة عن اإلنجاز يعتمد في فلسفته على الربط بين إيرادات  -
حصر مبيعات اإلنتاج التام وتكلفة المواد المباشرة، فإن نموذج هذا المدخل يستند إلى 

العمليات التشغيلية التي يتم من خاللها تحويل الخامات إلى منتج تام متاح للبيع. 
ولرفع كفاءة هذا النموذج فإن مدخل المحاسبة عن اإلنجاز يجب أن تحكمه مجموعة 

 : 8من المقومات والمتطلبات أهمها

                                                 
 راجع في هذا الصدد  8
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إعادة النظر في هيكل عناصر التكاليف ,  في ضوء متغيرات بيئة التصنيع  - 1

تكلفة المواد المباشرة، وتضم  األولىلحديثة، وتبويبها في مجموعتين، تضم ا
 Operatingباقي عناصر التكاليف األخرى كنفقات تشغيل  الثانية

Expenses  ،أو تكلفة تحويل، تميل عناصرها إلى الثبات في األجل القصير ،
ل بنود وبهذا المعنى قد يتشابه مدخل المحاسبة عن اإلنجاز مع فلسفة تحمي

، حيث -عدا تكلفة العمل المباشر –التكاليف المتغيرة طبقًا للمدخل التقليدي 
 & Throughputيتشابه ،في هذه الحال ،عائد اإلنجاز وعائد المساهمة 

Contribution Margin رغم تباين فلسفة كل منهما نظرًا  الختالف بيئة ،
ك، يمكن تحديد نصيب الصناعة التي يعمل كل منهما فيها. وانطالقًا من ذل

المنتج من نفقات التشغيل على أساس وقت اإلنجاز مرجحًا بعدد الوحدات 
 المبيعة وسعر بيعها كاآلتي : 

 الوقت المستنفذ في التشغيل. × إجمالي قيمة وقت اإلنجاز = قيمة المبيعات  -
 قيمة وقت انجاز المنتج                                               

--------------------=نصيب المنتج من قيمة وقت اإلنجاز  -     
------------- ×100 

 إجمالي قيمة وقت انجاز المنتجات                                          
                                                                                                                            

للمنشأة"، المجلة  ساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية في تدعيم القدرة التنافسيةمحمد محمد منصور: " دور األ -

الثالث  ان، العدد، جامعة حلوان  دارة األعمالدراسات التجارية، كلية التجارة وإالعلمية للبحوث وال

 .25ص  2002والرابع، 

محمد بهاء الدين بديع القاضي: "أثر البيئة الصناعية الحديثة وبيئة المنافسة على تصميم نظم المعلومات  -

تخاذ القرارات االستراتيجية" مجلة البحوث التجارية المعاصرة". كلية التجارة فية ودورها في خدمة ايالتكال

 .1997، 2، العدد 11بسوهاج، جامعة جنوب الوادي، المجلد 
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نصيب × نصيب المنتج من إجمالي نفقات التشغيل = إجمالي نفقات التشغيل  -
    المنتج من قيمة وقت اإلنجاز. 

ديد معوقات )قيود أو نقاط اختناق( تدفق العمليات اإلنتاجية، الداخلية تح – 2
 والخارجية، ودراستها لجهة اختصار زمنها وتعظيم عائد اإلنجاز. 

)وقت تحويل   9االهتمام بإدارة الوقت كاستراتيجية بعامة، وبإدارة وقت اإلنجاز – 3
م هذا االخير وقت التشغيل المادة الخام إلى منتج نهائي مّعد للبيع ( بخاصة، ويض

Producting ) وقت يضيف للقيمةValue Added Time  وأوقات الفحص )
Inspection  والمرورMoving   واالنتظارWaiting   والتخزينStorage  (

(.  وتأسيسًا على ما سبق   Non Value Added Timeاوقات غير مضيفة للقيمة 
 يمكن التعبير عن وقت اإلنجاز باآلتي : 

 = وقت التشغيل + الوقت غير المضيف للقيمة . اإلنجازوقت  -
 = وقت التشغيل + الوقت الضائع ألسباب عادية . اإلنجازوقت  -

  وعليه يجب إذًا قياس تكلفة اإلنجاز في إطار وقت التشغيل وحسب.
 
 

مدخل المحاسبة عن االنجاز ودوره في ترشيد القرارات  –ثالثًا : نظرية القيود 
 م الربحية: وتعظي

، 10تعّرف عملية اتخاذ القرار بأنها الفعاليات المتتابعة للوصول إلى تحقيق الهدف
 وتتمثل مراحل هذه العملية باآلتي : 

                                                 
9 al , “ Cost Accounting : A Managerial Emphasis”, Ninth edition  ., Charles  Horngren. & et

, Prentice – Hall International 2000. P. 8. 
10 r Modern Finance Serious 1974 P. 124uAntony Hopwood , Accounting and behavio 



 2014،األول ،العددالثامن عشرإربد للبحوث والدراسات،المجلد د.حسن زكي                 ...قراءة تحليلية في نظرية 

186 

 

 تحديد المشكلة موضوع القرار.  -1
تحديد األبدال والبحث في كيفية تنفيذها في ضوء توافر المعلومات حول تكلفة كل  -2

 بديل وعائده.
 معايير الموضوعية للمفاضلة بين األبدال. تحديد ال -3
 تقييم األبدال واختيار أفضلها )اتخاذ القرار( في ضوء معايير التفضيل المحددة.  -4
نموذجًا للوصول إلى اختيار البديل   Tuden11و   Thompsonهذا وقد اقترح  

ؤ باألحداث المناسب واتخاذ القرار النهائي ينطلق من عملية عدم التأكد ) تقدير التنب
المتوقعة لإلجراءات البديلة حتى ولو في إطار احتمالي( التي تصاحب اتخاذ القرار 

المعايير التي تستخدم أساسًا لتفسير اختيار متخذي  12دائمًا . وقد حدد عبد العال
 القرارات من بين اإلجراءات البديلة في ظل حالة عدم التأكد باآلتي : 

اختيار اإلجراء الذي يحقق أقصى عائد ممكن .  وهذا المعيار األقصى، ويقصد به  -
 األسلوب يتميز بالتفاؤل ويتعارض لهذا ،  مع مبدأ الحيطة والحذر في المحاسبة.

المعيار المعتدل، ويقوم على مبدأ الحيطة والحذر وعلى افتراض أن التشاؤم يسيطر  -
بديلة. لذلك فإنهم على تفكير متخذي القرارات عند اختيارهم من بين اإلجراءات ال

 يسعون إلى تعظيم أقل عائد متوقع لإلجراءات البديلة.

المعيار األدنى، ويعني أن متخذي القرارات سوف يختارون اإلجراء الذي يحقق أقل  -
ضياع ممكن )الفرق بين أكبر عائد ممكن في ظل أي من األحداث المتوقعة وعائد 

 اإلجراءات البديلة(.

 الت لكل من األحداث المتوقعة.معيار تساوي االحتما -

                                                 
11 ) Thompson , J. D. and Tuden,  Strategy , Structures and Process of Organization  

Decision , university of  Pittsburgh press 1959. 
 .75، ص 1980والسلوكي في المحاسبة االدارية بيروت ( أحمد رجب عبد العال " المدخل الكمي  12



 2014،األول ،العددالثامن عشرإربد للبحوث والدراسات،المجلد د.حسن زكي                 ...قراءة تحليلية في نظرية 

187 

 

ذا كانت مقاييس الحكم على صحة القرارات تختلف باختالف منهج تحليل  هذا وا 
 مجموعتين من المقاييس كاآلتي :  Goldratt & Cox 13التكاليف فقد قّدم 

  وتشمل :مجموعة المقاييس التشغيلية ,    -
  .المواد ويقاس بالمبيعات مطروحًا منها  Throughputاإلنجاز  -1
أي مخزون مادي   Goldrattويشمل من وجهة نظر  Inventoryالمخزون  -2

 بغرض البيع 
 Goldrattوتشمل من وجهة نظر  Operating Expenseنفقات التشغيل  -3

  .تكاليف العمالة المباشرة وغير المباشرة والموارد والتعاقدات الخارجية والفوائد المدينة
 : وتشملة ,  مجموعة المقاييس العام -
 ( نفقات التشغيل. -،ويساوي اإلنجاز ) Net Profitصافي الربح  -1
÷ ، ويساوي صافي الربح Return On Investmentالعائد على االستثمار  -2

 المخزون. 
 . Cash Flowالتدفق النقدي  -3

ويترتب على الترابط بين مجموعتي المقاييس إمكانية تقييم أثر المقاييس التشغيلية 
عدم زيادة المخزون أو نفقات  على المقاييس العامة بمعنى أن زيادة االنجاز مع

اإلدارة , بأن تعمل أواًل على  Goldrattالتشغيل سيحسن المقاييس العامة.وينصح 
 زيادة اإلنجاز ثم خفض المخزون والسعي أخيرًا لتخفيض نفقات التشغيل.

  تأسيسًا على ما سبق ستتم مناقشة اآلتي :   
مدخل المحاسبة عن اإلنجاز والمداخل اإلدارية والمحاسبية  –( نظرية القيود أ

 المقبولة قبواًل عامًا. 
                                                 

13 Goldratt , E.M & Cox, J. :” The Race “ North River Press , New York 1984, P. 31. 
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مدخل المحاسبة عن  –توزعت آراء األكاديميين والمهنيين، بصدد نظرية القيود 
 اإلنجاز، في ثالثة اتجاهات: 

oduction Optimized Pr( OPT، يرى أن تكنولوجيا اإلنتاج األمثل )14 األول  -

Time  table  تمثل منافسًا ألساليب تخطيط االحتياجات من المواد أو الموارد والوقت
 المناسب. 

 
 
 
، يرى أن برنامج تكنولوجيا اإلنتاج األمثل ليس جزءًا من نظرية القيود 15 والثاني -

 لعدم اشتماله على القواعد اإلجرائية لعمليات الجدولة. 
 Material( MRPتخطيط االحتياجات من المواد ) ، يؤيد استخدام16والثالث  -

Requirement Planning ( وتكنولوجيا اإلنتاج األمثلOPT لتخطيط مشكالت )
 كمدخل لتعظيم اإلنجاز.  JITاالختناقات واستخدام 

                                                 
 انظر  14

- Plenert, G,& Best, . T. D . : MRP , JIT and OPT “ What,s best. ?” Production and 

Inventory 

 Management , Second Quarter, 1986 PP. 22-29. 

- Aggarwal, S. C. : “ MRP, JIT, OPT, FMS?” Harvard Business Review, Sep. – 

OCT. 1985, PP 8-16. 

                                     
15 ) Rahman , S. : Theory Of Constraints. “ Review Of  Philosophy and its application “ 

International Journal Of Operation & Production Management, vol.18, No. 4, 1998, PP. 

339-343 
16 Swann, D. : “ Using MRP for optimized Schedules (emulating OPT)”, Production and 

Inventory Management, Second Quarter, 1986, PP. 30-37. 
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 Activityونظام التكلفة على أساس األنشطة  TOC* هذا وفي إطار المقارنة بين 

based costing (ABC ودراسة ) إمكانية تكاملهما، أشارkee17  إلى امكانية
، تشكل التكلفة والموارد فيه  ABCو  TOCصياغة نموذج برمجة للتكامل بين 

متغيرات مستقلة، واألنشطة التي ال تمثل قيوداً  متغيراتٍ تابعة ,  بهدف إعادة 
دارة االختناقا ية ) اإلنتاجية وتنظيمها ،باستخدام تحليل الحساس تتخصيص الموارد وا 

تقدير الزيادة المتوقعة في اإلنتاج والربح من خالل حل مشكلة النشاط الذي يمثل 
دارة أنشطة دورة زمن  قيدًا(، وترشيد قرارات المزيج اإلنتاجي األمثل وتعظيم الربحية وا 

 mixed – integerاإلنتاج بكفاءة، تحت عنوان نموذج برمجة تكامل المزيج ) 

programming .) 
وأسلوب البرمجة  TOC،أن استخدام نظرية القيود Luebbe & Finch 18هذا ويؤكد 
يمكن من تحديد القيود وتحديد المزيج  liner programming (LP)الخطية 

اإلنتاجي األمثل وبيان أثر التغيير في زمن العملية على الهدف النهائي لجهة 
 التحسين المستمر في األداء .

حدة المنافسة في عالم يشهد ثورة متسارعة   * هذا وفي الوقت الذي تتزايد فيه
ومستديمة في نظم االتصاالت والمعلومات، فإن نظم التكاليف ما زالت تتسم ببطء أو 
محدودية االستجابة للمتغيرات الحاصلة في بيئة التصنيع الحديثة، ويمكن لذلك )في 

 إطار تقييم مدخل المحاسبة عن اإلنجاز( طرح التساؤل التالي : 

                                                 
17 Theory of constraints to enhance Production  Robertt Kee, “ Integration Of ABC with the

related decision-making. Journal of accounting horizons, VoL 9, issue 4,. 1999, P. 30 
18 A  :  Luebbe, R. & Finch, B,” Theory Of Constraints and Linear Programming

Comparison” International Journal of  Productional  Research,Vol. 30 No 6, 1992,PP.1471-

1478.    
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شكل مدخل المحاسبة عن اإلنجاز بدياًل عن مدخل التحميل الشامل للتكاليف هل ي
 ؟؟،

أم أنه تطبيٌق جزئي لمدخل التحميل بالعناصر المستغلة، أو تطبيق معدٌل للقيمة 
 المضافة كمقياس لتقييم األداء .؟؟. 

 
 

 في اإلجابة عن التساؤل يؤكد الباحث المناقشة حسب اآلتي : 
 محاسبة عن اإلنجاز يرى قياس وتحديد صافي الربح بالمعادلتين : إذا كان مدخل ال -
 (المواد -اإلنجاز = المبيعات ) -
 ,  ( نفقات التشغيل -صافي الربح = اإلنجاز )  -

فإن مدخل التحميل الشامل للتكاليف يقضي بتحميل وحدات االنتاج بعناصر التكاليف 
ثابتة كافة،وتحميل الوحدات المبيعة الصناعية المباشرة وغيرالمباشرة،المتغيرة وال

بعناصر التكاليف التسويقية المتغيرة والثابتة كافة، وهو ما ينعكس تأثيره على المخزون 
من اإلنتاج التام وغير التام، ويؤدي إلى نقل جزء من التكاليف الثابتة من الفترة 

بدأ استقالل الدورات الحالية إلى الفترة التالية، وهذا يخالف مبدأ سنوية المحاسبة , وم
وسعر  تالمالية ، أخذُا  في االعتبار اختالف الربح الناتج عن ثبات كمية المبيعا

 البيع مع اختالف تكلفة المخزون في أول الفترة عن آخرها. 
من هنا يمكن القول إّن مدخل المحاسبة عن اإلنجاز ال يتفق ومرتكزات مدخل 

 التحميل الشامل للتكاليف.
ل التحميل بعناصر التكاليف المستغلة ,  بتحميل الوحدات المنتجة يقضي مدخ - 

بعناصر التكاليف المباشرة وغير المباشرة الصناعية المتغيرة ، وبجزء من التكاليف 
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الصناعية غير المباشرة الثابتة بقدر االستغالل أو االستفادة الفعلية للنشاط من الطاقة 
لمبيعة بعناصر التكاليف التسويقية المتغيرة اإلنتاجية المتاحة، وتحميل الوحدات ا

وبجزء من الثابتة بقدر االستغالل أواالستفادة الفعلية للنشاط من الطاقة البيعية 
المتاحة. ورغم عدم مالءمة هذا المدخل إلغراض تخطيط سياسات التسعير في االجل 

اقة المستغلة القصير، بسبب تحميل المنتج بجزء من التكاليف الثابتة المتعلقة بالط
)وهي بطبيعتها تكاليف غير مالئمة، غير تفاضلية، وتكاليف غارقة( ، وتضمين 
المخزون بجزء من التكاليف الثابتة )وهذا يتعارض مع مبدأ مقابلة اإليرادات بالنفقات(, 
فإن مدخل المحاسبة عن اإلنجاز ال يعّد تطبيقًا جزئيًا لمدخل التحميل بالعناصر 

اره المواد في معادلة اإلنجاز مواد مباشرة وليست موادَّ متغيرة أو المستغلة ، العتب
 تكلفة وحدات منتجة .

إن فكرة القيمة المضافة ,  أسست أصاًل على أن اإلنتاج هو مولد الدخل، وأن  -
القيمة إياها تمثل عائداً  لعوامل اإلنتاج التي ساهمت في تحقيقها ويجب االعتراف بها 

تاج التام،  وغير التام واإلنتاج التام والمبيع. أما مدخل المحاسبة في المخزون من اإلن
عن اإلنجاز فال يعترف بالمخزون بل بالمبيعات مّولدًا لإلنجاز، وأن طرح المواد 
المباشرة من المبيعات ال يتفق وجوهر القيمة المضافة كمقياس لتقييم أداء الوحدة 

 االقتصادية.
 
 اسبة عن اإلنجاز ودوره في ترشيد قرارات التشغيل.مدخل المح -نظرية القيود  -ب

لعل من أهم قرارات التشغيل قرارات تخطيط الربحية وتحديد المزج اإلنتاجي أو 
 التشكيلة البيعية من المنتجات بمراعاة رغبات العمالء. 
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ولما كان اإلنجاز واحداً  من المقاييس التشغيلية المنبثقة عن نظرية القيود التي 
لى ترابط العمليات اإلنتاجية وأن أداء النظام ككل يتحدد في ضوء أضعف تتأسس ع

عملياته فإن المزج االنتاجي يتحدد وفقاً  للمنتجات التي تحقق أعلى إنجاز بأقل قدر 
من الموارد المقيدة , األمر الذي يدعو إلى مالحظة القيود على الطاقة اإلنتاجية في 

 قيداً  على حجم اإلنجاز الكلي في المنشأة. مراكز اإلنتاج، التي تفرض بدورها 
ذا كانت نظرية القيود قد اعتبرت تكلفة المواد المباشرة العنصر الوحيد الواجب  وا 
خصمه من المبيعات لمقياس اإلنجاز واعتبرت كافة عناصر التكاليف األخرى )نفقات 

يعتبر فقط جزء  التشغيل( تكاليف فترة )ثابتة( فإن مدخل التحميل بالتكاليف المستغلة
التكاليف الثابتة المتعلق بالطاقة المستغلة، وهذا الجزء ال يتغير بتغير حجم النشاط 
طالما كان في حدود الطاقة المتاحة. هذا مع العلم بأن وفورات اإلنتاج الكبير، وتغير 
الفن االنتاجي يؤديان إلى انخفاض معدل تكاليف استخدام الطاقة عن معدل التغير 

النشاط، وتؤكد التجربة أن التعلم والخبرة يحققان وفراً  تراكمياً  في هذه في حجم 
ذا ما أخذ كل  التكاليف يجعلها تأخذ شكالً  غير خطي في عالقتها بحجم النشاط. وا 
هذا في الحسبان فإنه يتم الوصول إلى قرارات مزج إنتاجي مبنية على السلوك الواقعي 

فاعلية. من هنا، فإن االعتماد على المقاييس لعناصر التكاليف ترتب نتائج أكثر 
التشغيلية المنبثقة عن نظرية القيود يؤثر سلبًا على قرارات المزج اإلنتاجي، في حين 
أن االعتماد على مدخل التحميل بالتكاليف المستغلة في اتخاذ قرارات المزج اإلنتاجي 

ليه فإن حجم اإلنتاج من وع 19يرتب نتائج أكثر فاعلية، كونه ال يتجاهل قيود النشاط 
                                                 

 راجع  19

ة والتخطيط، دار الفكر العربي، القاهرة، قابرالمحاسبة اإلدارية في مجاالت ال :عبد المنعم، عوض هللا -

 .216-209، ص 1987

، دار الهدى للمطبوعات، ين، زينات محمد محرم: التكاليف في المجاالت اإلداريةنعمر السيد حس -

 .483-477،ص 1990سكندرية، اإل
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كل منتج وما يستنفده من وقت في مراحل االنتاج كافة يمكن من تحديد العامل 
 المتحكم في إدارة االختناقات والمتمثل في أضعف طاقة إنتاجية  بين هذه المراحل. 
 ويمكن لذلك تحديد إنجاز كل وحدة زمنية، في إطار زمن تشغيل المرحلة كاآلتي:

قيمة                                                                
 اإلنجاز

------------------اإلنجاز لكل وحدة زمنية =                   
-------- 

زمن تشغيل                                                           
 المرحلة

 
 
 
 
 دوره في ترشيد قرارات التسعيرمدخل المحاسبة عن اإلنجاز و  -نظرية القيود  -ج

تلعب التكاليف دوراً واضحًا في اتخاذ قرارات التسعير، وتزداد أهميتها كلما ازدادت 
أهمية العوامل المؤثرة في السوق، ذلك أن األسعار تمثل واحدة من وسائل المفاضلة 
م عند االختيار بين السلع والخدمات إلى جانب كونها وسيلة فعالة للرقابة وتقيي

األداء،وتلعب دوراً مهمًا في عملية توزيع الدخل وتحقيق التوازن بين الكميات المطلوبة 
 والكميات المعروضة من المنتجات على المستويات كافة.

االقتصادي   نهذا وتختلف قرارات التسعير طبقاً  لتعدد مناهج التسعير في الفكري
 والمحاسبي واآلتي عرض موجز لفلسفة كل فكر:
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الفكر االقتصادي بتحديد سعر التوازن في السوق عند نقطة تالقي المنفعة  يعنى -
الحدية)كمية توازن الطلب( مع النفقة الحدية )كمية توازن العرض(.  ونظرًا لصعوبة 
قياس كل منهما , وفصل الجزء  المتغير)الحدي( من التكاليف غير المباشرة عن 

 بعيدًا عن الواقع العملي. الجزء الثابت ,  فإن تطبيق هذا السعر يغدو
يعنى مدخل التحميل الشامل للتكاليف بالتسعير على أساس التكاليف الكلية، توفيقًا  -

 .Matching conceptمع المبدأ المحاسبي القاضي بمقابلة اإليرادات بالمصروفات 

.  ويؤخذ على هذا المبدأ، عدم جدواه ألغراض التسعير، وبخاصة في األمد القصير، 
الحد األدنى لسعر البيع هو ما يكفي لتغطية واسترداد متوسط التكلفة الكلية لوحدة  ألن

المنتج أو الخدمة، فضاًل عن أن معظم بنود التكاليف غير المباشرة تعتبر بنودًا ثابتة، 
يصعب تحديد األساس الموضوعي لتوزيعها، األمر الذي يجعل من نصيب الوحدة 

تالي التكلفة الكلية للوحدة يتذبذبات في اتجاه عكسي المنتجة من هذه التكاليف وبال
للتغير في حجم اإلنتاج ،  وهذا من شأنه جعل سعر بيع الوحدة المنتجة عرضة 
للتغير بين فترة وأخرى. هذا باإلضافة إلى تجاهل المبدأ لمرونة الطلب، األمر الذي 

ء تغييرات على يجعل من نظام التسعير هنا غير واقعي ويدفع بالمنشآت إلى إجرا
 السعر تبعًا  لظروف السوق.

يعنى مدخل التحميل بالعناصر المتغيرة بتحديد وحدة التكاليف على أساس أحجام  -
النشاط اإلنتاجي والبيعي وحدود الطاقة اإلنتاجية والبيعية، وتحليل التكلفة المستنفدة 

يعات بالتكاليف وتصنيفها إلى عناصر ثابتة وأخرى متغيرة ، ومقابلة إيرادات المب
المتغيرة لتحديد عائد)هامش(المساهمة أو الربح الحدي، وبخصم األعباء العامة في 

 التكاليف غير المباشرة الثابتة يتم الوصول إلى صافي الربح.
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ورغم أهمية المدخل في المساعدة على وضع الخطط والسياسات اإلنتاجية والتسويقية 
التكاليف باستخدام محاسبة المسؤولية، إال أنه  في األجل القصير وتسهيل الرقابة على

ال يصلح لتخطيط سياسات التسعير في األجل الطويل ,  إلهماله عنصر الطاقة 
يجابي في تنفيذ أنشطة  اإلنتاجية والبيعية المستغلة التي لها أثر مباشر وا 

ف المنشأة،فضاًلعن صعوبة فصل البنود المتغيرة للتكاليف عن الثابتة في التكالي
 المختلطة.

يعنى مدخل التحميل بالعناصر المستغلة ,  بتحميل الوحدات المنتجة بعناصر  -
التكاليف التي استفادت منها فعاًل)العناصر المباشرة والعناصر غير المباشرة المتغيرة 
وجزء من العناصر غير المباشرة الثابتة بقدر االستغالل أو االستفادة الفعلية للنشاط 

 متاحة(.من الطاقة ال

 ويحدد سعر البيع تبعًا لذلك كاآلتي :

تكلفة المبيعات المتغيرة + حصة الوحدة المبيعة من التكاليف التسويقية الثابتة 
 المستغلة+ نسبة الربح المقررة.

ورغم أهمية هذا المدخل في المساعدة على ترشيد قرارات تخطيط اإلنتاج والرقابة  -
النشاط بكفاءة ، إال أنه ال يساعد على تخطيط عليه وترشيد قرارات تسعير وحدات 

سياسات التسعير في األجل القصير، وبخاصة في حالة قبول عروض جديدة 
الستغالل الطاقة العاطلة )غير المستغلة(، حيث ال يعبر السعر هنا عن الحقيقة نظرًا 
 الستناده إلى تكلفة المنتج الذي تم تحميله بجزء من التكاليف الثابتة لطاقة

 مستغلة،وهي تكاليف غير مالئمة،غير تفاضلية وتمثل تكلفة غارقة.

يرتكز مدخل المحاسبة عن اإلنجاز في عالقته بقرارت التسعير)خالفًا لما سبق  -
عرضه بهذا الخصوص( على إدارة زمن اإلنجاز وكذلك االختناقات في قياس قيمة 
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ية للمنتجات تمهيدًا لتحديد اإلنجاز النسبي لكل منتج على حدة لتحديد األهمية النسب
نصيب وحدة المنتج من تكلفة المواد المباشرة ونفقات التشغيل مع إضافة صافي ربح 
تقبله اإلدارة) في ضوء المتغيرات االدارية والتسويقية والتقنية( وصواًل إلى أسعار البيع 

 وفق الصيغة التالية :   
شرة + نصيب المنتج من نفقات سعر البيع = نصيب المنتج من تكلفة المواد المبا

 التشغيل + هامش الربح المستهدف.
إن مدخل المحاسبة عن اإلنجاز في تحديده لسعر البيع بالصيغة السابقة يقترب  من 
مدخل التحميل بالعناصر المتغيرة وفلسفة هامش المساهمة  مع فارق يتعلق بتكلفة 

ستراتيجيات التسعير التي عنصر العمل المباشر. والمدخل يساعد بذلك على بناء ا
تكفل ترشيد عمليات تخطيط وجدولة المنتجات وتصميممها، وتقييم األداء التشغيلي 

 بمؤشر هامش اإلنجاز.
 النتائج والتوصيات:

 النتائج:-
بنيت نظرية القيود على مفهوم أساس ,  هو احتواء أي نظام على قيد واحد على  -

)كنظام ( على تحقيق هدفها. وتكمن الصعوبة االقل يحد من قدرة الوحدة االقتصادية 
هنا في تحديد العنصر الذي يمثل قيداً فعلياً  على النظام، وبخاصة إذا كان القيد 
سياسة إدارية أو قيداً خارجياً ، نظرًا لما يواجه الوحدة االقتصادية من أحداث غير 

حتمل إلى المدى الطويل متوقعة قد تمثل قيوداً . ومن ثم فإن تزايد القيود وتأثيرها الم
يدفع اإلدارة إلى التفكير والبحث عن حلول مبتكرة للتغلب على القيود بما ال يعَوق 

جراء تقييم مستمر لألداء بهدف تحسينه.  األداء، وا 
 تأسست نظرية القيود على افتراضات أساسية: -
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 لقصير(.( أن تكلفة العمالة المباشرة ليست تكلفة متغيرة)على األقل في األجل ا1
( النظر إلى النشاط كسلسلة إمداد، بدءًا من طلب المواد وانتهاًء بتسليم المنتج 2

للعميل، وتتوقف قوة السلسلة على قوة أضعف حلقاتها. وأن تحسين مخرجاتها يؤدي 
إلى اعادة ضبط الطاقة والحد من تعاظم التكاليف غير المباشرة في المخزون الناشيء 

الحال في نظم المحاسبة القائمة التي تركز اهتمامها في كل عن تطوير األداء بعكس 
 حلقة على حدة ،  بهدف تحقيق الدقة في تحميل التكاليف غير المباشرة.

( جدولة تدفق اإلنتاج عبر سلسلة اإلمداد تأسيسًا على إمكانية تحديد القيود ووجود 3
رد الالزمة لعملية استقرار واستمرارية في المزج والطلب بمختلف العمليات والموا

 اإلنتاج.
ويرى الباحث أن تحديد القيود مهمة ليست سهلة , وبخاصة إذا كان االختناق ينبثق 
عن أحداث غير متوقعة . كما أن االستقرار واالستمرارية في المزج والطلب قد ال 
تتحقق إذا وجدت تغييرات جوهرية في برنامج اإلنتاج، لذا البد من اعتماد منهجية 

 لحل االختناقات الُمَعوّقة. محددة
مدخل المحاسبة على اإلنجاز في تعظيم ربحية المنشأة والعائد  -تسهم نظرية القيود -

على استثماراتها من خالل منظومة التخلص من االنشطة غير المضيفة 
للقيمة،والتخلص كذلك من أزمنة العمل الضائع ألسباب غير عادية وتدعيم أداء 

 قيمة وأزمنة التشغيل كأزمنة إنجاز منتجة.األنشطة المضيفة لل
تسهم نظرية القيود في تسهيل إجراءات الرقابة على اقتناء  الموارد المتاحة  -

واستخدامها بما يساعد في خفض حقيقي لعناصر التكاليف في رحلة استنفاذها 
 بأنشطة المنشأة.
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رارات اإلدارية مدخل المحاسبة عن اإلنجاز في ترشيد الق -تسهم نظرية القيود  -
وبناء استراتيجيات التسعير القادرة على مواجهة ظروف المنافسة وضبط عمليات 
تخطيط وجدولة وتصميم المنتجات مستقبالً ، فضالً عن خدمة قرارات الدخول في 

 تعاقدات جديدة أو التوقف عن االستمرار في أنشطة محددة.
،  في تدعيم المقاييس المالية مدخل المحاسبة عن اإلنجاز  -تسهم نظرية القيود -

 كمؤشرات لتقييم األداء التشغيلي بمقاييس غير تقليدية ،  كمؤشر هامش اإلنجاز.
 التوصيات: 

ضرورة اعتماد منهجية محددة لحل االختناقات المعوقة النسيابية األداء تهدف إلى  -
مخزون من خالل تحقيق التوازن الزمني بين السرعة التي تعمل بها الموارد المقيدة وال

رقابة النقاط الحرجة وتفادي األعطال العشوائية للموارد غير المقيدة بما يحقق أقصى 
استفادة من اإلمكانيات والطاقات المتاحة ويمكن من تعظيم اإلنجاز. وما تطوير فكرة 
دارة التفكير والمعرفة إال أدوات  المخزون الوقتي وبرامج تكنولوجيا اإلنتاج األمثل وا 

 ة لتحسين اإلنجاز.فعال
ضرورة إيجاد قاعدة بيانات لحساب أزمنة اإلنجاز والتشغيل، واستخدام أساليب  -

البرمجة الخطية لتحديد المزج اإلنتاجي األمثل واعتماد الحاسب اآللي في إدارة 
 العمليات وتدفق اإلنتاج وجدولته وتخطيطه وتصميمه.

ن اإلنجاز مع مدخل التكلفة على مدخل المحاسبة ع -ضرورة تكامل نظرية القيود -
أساس النشاط لجهة دعم القرارات على المديين  القصير والطويل، وبرمجة تكامل 

دارة دورة الزمن.   المزج، وا 
مدخل المحاسبة عن اإلنجاز مع مدخل التكلفة  –ضرورة تكامل نظرية القيود  -

 امنة وسلسلة القيمة.المستهدفة وأدواته المساعدة، كهندسة القيمة، والهندسة المتز 
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ضرورة تنمية الدراسات البحثية والعملية لتتناول المداخل اإلدارية والمحاسبية  -
الحديثة بهدف إعادة هندسة نظم التكاليف وتطويرها استجابة لألغراض اإلدارية في 

 بيئة التصنيع الحديثة.
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 إربد للبحوث والدراسات
 

 متخصصة مجلة علمية محّكمة
 تصدر عن عمادة البحث العلمي في جامعة إربد األهلية 

 

، وتنشر المجلة أو أكثرًا يضم عددين مجلدًا واحدًا سنوي   إربد للبحوث والدراساتُتْصدُر مجلة 
والعلوم التربوية، والعلوم االقتصادية واإلدارية،  ،البحوث العلمية األصيلة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 . كما تنشر المراجعات العلمية والتحقيقات والتعليقات والمقاالت العلمية المختصرةوعلوم الشريعة والقانون
 .في تلك المجاالت

 ي المجلةقواعد النشر ف
 

يجب أن تتوافر في البحث المقدم للنشر شروط البحث العلمي من حيث الجدة واإلحاطة   -1
ًً بإحدى اللغتين العربية واإلنجليزية. ويجب أال يزيد عدد  واالستقصاء والتوثيق، وأن يكون مكتوبًا

 ، بما في ذلك األشكال والرسومات والمراجع والجداولثالثين صفحةصفحات البحث عن 
 والمالحق. 

يشترط في البحث أال  يكون قد نشر أو قد م للنشر في أية مجلة أخرى، وعلى الباحث أن يتعهد   -2
 ًا عند تقديمه البحث.بذلك خطي  

أو نشر ملخص  إربد للبحوث والدراساتال يجوز للباحث إعادة نشر بحثه المنشور مسبقًا في مجلة   -3
عنه في أي وسيلة نشر أخرى إال  بعد مرور ستة أشهر على نشره، وبموافقة خطية من رئيس 

 التحرير، على أن يشار إلى هذه الموافقة عند إعادة النشر.
تحتفظ المجلة بحقها في أن تحذف  أو تختزل  أو تعيد صياغة بعض الجمل لتتالءم مع أسلوبها   -4

 في النشر.
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ترد الباحث بحثه بعد إرساله إلى التحكيم فهو ملزم بدفع جميع النفقات التي أنفقت على إذا اس  -5
 تحكيم البحث.

د مؤلف البحث المنشور بنسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه، باإلضافة إلى  خمس   -6 يزو 
 عشرة مستلة مجانية من بحثه.

باستعمال برنامج وورد مايكروسوفت   A4 يطبع البحث بالحاسوب على وجه واحد من ورق بحجم  -7
للكتابة العربية، وتكون  14للكتابة اإلنجليزية و  12وحرف تايمز نيو رومان، بحيث يكون البنط 

سم.  ويجب أن يقدم الباحث   2.5المسافات مزدوجة بين األسطر، وتكون الهوامش بعرض  
 و        قرص مدمج(.ثالث نسخ ورقية ونسخة إلكترونية واحدة )على قرص ممغنط أ

ترقم الجداول واألشكال على التوالي حسب ورودها في البحث، وتزود بعناوين، وتطبع على أوراق  - 8
وفي صفحات منفصلة، وترسم أو تطبع بالحبر األسود، وتوضع في  (tracing paper)شفافة 

 نهاية البحث.
 عند وروده  في النص ألول مرة. يمكن استخدام المختصرات  شريطة أن يكتب المصطلح كامالً   - 9

يجب على الباحث أن ال يكتب اسمه على البحث بل يكتب على ورقة منفصلة اسمه الكامل   - 10
.  وذلك ليبقى االسم ووظيفته الحالية ورتبته العلمية واسم المؤسسة التي يعمل فيها وعنوانه مفصالً 

 من أجل التحكيم. مجهوالً 
ن للبحث: أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة اإلنجليزية، على على الباحث أن يكتب ملخصي -11

كلمة.  وتلي الملخص كلمات دالة ال تزيد عن سبع   150أال يزيد عدد كلمات الملخص عن 
 تعر ف بنواحي البحث الرئيسة. 
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يجب على الباحث اتباع المنهج العلمي المستخدم في حقل البحث المعرفي واستعمال أحد  -12
(أو MLAاليب التالية في االستشهاد في المتن والتوثيق في قائمة المراجع: أسلوب إم إل أي)األس

(في العلوم APA(في العلوم اإلنسانية، أو أسلوب أي بي أي)Chicagoأسلوب شيكاجو )
( AIP( في العلوم الطبيعية، أو أسلوب  أي آي بي )CSEاالجتماعية، أو أسلوب سي إس إي )

 قية.  وهي  كلها متوافرة على اإلنترنت.في العلوم التطبي
يجب كتابة عناوين الكتب والمجالت بالحرف المائل إن كانت أجنبية. أما إذا كانت عربية فيوضع  - 13

 تحتها خط.
إذا استخدم الباحث مصادر ومراجع أجنبية وعربية فعليه أن يعد  قائمتين في ثبت المراجع، مبتدئا  -14

 بية.بالمصادر والمراجع العر 
 ترسل البحوث وجميع المراسالت المتعلقة بالمجلة إلى:  -15
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