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بسم الله الرحمن الرحيم

كلـمة الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
القراء الكرام
يسر مركز تطوير االدارة ان يصدر العدد السادس عشر والذى تأخر قليالً لظروف طارئة
 كما يسعدنا ان نهنئكم وانفسنا بإصدار هذا العدد واالعداد القادمة إلكترونياً ويكوناإلصدار ربع سنوى وذلك على حسب رغبة القراء والكتاب آملين ان يجد الجميع ضالته
فى هذا العدد وأن تعم الفائدة الجميع .
واهلل الموفق
المح ـ ـ ـ ــرر
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ش ـ ــروط النشـ ـ ـ ــر
إن هيئة تحرير مجلة املدير إذ ترحب بالباحثني واملهتمني مبختلف مجاالت االدارة  .تدعوهم للمشاركة
بالكتابة للمجلة ىف مختلف موضوعات وقضايا االدارة وحرصاً من هيئة التحرير عىل الجودة املطلوبة فيام يكتب
من حيث املوضوعية العلمية يرسها ان تقصل الرشوط املطلوبة للنرش والتى تتمثل ىف :
 .1ان يتناول املوضوع احد القضايا الحيوية ىف مجال االدارة وان ال يكون قد سبق نرشه ما عدا مستخلصات
وعرض الكتب واالوراق والدراسات والبحوث العلمية .
 .2يكتب املوضوع بأحد اللغتني العربية او االنجليزية عىل ان تكون اللغة سليمة  -ويفضل تلخيص املوضوع
باللغة العربية ىف حالة الكتابة باللغة االنجليزية .
 .3توخى مطلوبات الكتابة العلمية من اثبات املصادر وتوثيق االقتباسات .
 .4يفضل ان اليزيد عدد صفحات املقال عن خمسة عرش صفحة مطبوعة عىل ورق  A4بخط  14تسلم منها
نسختان  Hardونسخة  Softعىل قرص دمج . CD
 .5يتم تحكيم املوضوع بواسطة محكمني من ذوى الخربة واالختصاص ىف املجال املعني .
.6لهيئة التحرير ان تدخل ما تراه من تعديالت عىل اى مقال طاملا كان ذلك مناسباً لرشوط النرش وغري مخل
للموضوع .
 .7هيئة التحرير ليست ملزمة برد ما يرد إليها من موضوعات وغري ملزمة بإبداء اسباب عدم النرش .
 .8املوضوعات التى ترد وتنرش باملجلة ليست بالرضورة انها تعرب عن رأى النارش .
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ورقة علمية بعنوان:
( تفاعل قواعد البيانات واألفراد مع الدعم القيادي وأثره في االداء االداري )
دراسة حالة  :البنوك التجارية العاملة بالسودان

إعداد
سلمى عمر الخليفة طه محمد
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( تفاعل قواعد البيانات واألفراد مع الدعم القيادي وأثره في االداء االداري )
دراسة حالة  :البنوك التجارية العاملة بالسودان
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل تفاعل قواعد البيانات واألفراد مع الدعم القيادي وأثره يف االداء االداري
يف البنوك التجارية العاملة بالسودان .تم إتباع املنهج الوصفي التحلييل يف هذه الدراسة ،وتم جمع بيانات الدراسة
امليدانية بواسطة االستبانة والتي صممت بناءاً عىل مقاييس من دراسات سابقة .ولتحليل بيانات الدراسة استخدمت
عدة أساليب إحصائية مثل الوسط الحسايب ،االنحراف املعياري ،التكرار ،معامل الفا كرونباخ ،أسلوب التحليل العاميل،
معامل أرتباط بريسون ،واإلنحدار البسيط واإلنحدار املتعدد .ومتثل مجتمع الدراسة من إدارات البنوك التجارية
العاملة بالسودان .توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها  :أشارت نتائج الدراسة بأن هنالك عالقة إيجابية بني (
تفاعل قواعد البيانات والدعم القيادي ) تؤثر هذه العالقة عىل األداء اإلداري يف البنوك التجارية العاملة بالسودان,
وقد توصلت الدراسة إىل إسهامات نظرية وعلمية أهمها :أوضحت نتائج الدراسة أن مفهوم ( تفاعل قواعد البيانات
والدعم القيادي) قد حقق اهدافه )امليزة التنافسية  ,الفاعلية  ,الكفاءة( يف البنوك التجارية العاملة بالسودان .
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Abstract :This study aimed to identify the interaction database and
individuals with the support leader and its impact on administrative
performance in the commercial banks operating in Sudan. Was
followed descriptive analytical approach in this study, the study data
was collected by questionnaire and field which is designed based
on the standards of previous studies. The study analyzed data
used several statistical methods such as mean, standard deviation,
repetition, the Cronbach alpha coefficient, factor analysis method, the
Pearson correlation coefficient, and simple regression and Multiple
Regression. .The population of the study from the departments of
commercial banks operating in Sudan. The study results for a number
of the most important results of the study indicated that there is a
positive relationship between (the interaction between the database
and support leader) affect this relationship to the administrative
performance in the commercial banks operating in Sudan. The
scientific contributions was the most important: the results of the
study showed that the concept of (the interaction of the database
and support leader) has achieved its goals ( competitive advantage,
efficiency, Efficiency ) in the commercial banks operating in Sudan.
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الكلمات المفتاحية
قواعد البيانات ،األف راد ،الدعم القيادي ،امليزة التنافسية ،كفاءة االداء ،فعالية االداء.

المقدمة :

نظم املعلومات اإلدارية هي تجمع ما بني تقنية املعلومات وعلوم الحاسبات واإلدارة هدفها بناء أنظمة
املعلومات بشكل
حاسوبية تكنولوجية تعمل عىل مساعدة املؤسسات املختلفة للقيام بأعاملها .كام تعترب أنظم ُة
ِ
جانب وب َ
ني األنشطة التي يقومون بها من جانب أخ ر ,سواء كانت هذه النظم
عام أنظمة وسيطة بني املوظفني من
ِ
(((
أنظمة يف مستوى اإلدارة الدنيا أو الوسطى أو العليا.
تشتمل نظم املعلومات اإلدارية عىل املكونات اآلتية :األجهزة ,الربمجيات ,قواعد البيانات ,اإلج راءات,
األف راد  ,وسائل االتصال .سرتكز هذه الدراسة عىل قواعد البيانات واألف راد.

مشكلة الدراسة :

* بالرغم من تطور نظم املعلومات يف كافة نواحي الحياة وإستخدام نظم املعلومات يف كافة األعامل اإلدارية والفنية،
الزال أثر إستخدام هذه النظم عىل األداء غري محدد بشكل واضح.
* هنالك دراسات تناولت مفهوم نظم املعلومات وهي Lei-Yu Wu,Chun-Ju Wang :2009), (Glandont( :
( ,) , 2001)، ( Mary . A .Malina & Frank H. Selto , 2001جهاد بدر قراقيش( ,)2004:املؤمتر العلمي
الثالث( ,)2004:املعرش والخصبة( ,)2006:املحاسنة( ,)2005:فريوز مصلح الضمور( ,)2003:محمد فرحان نايف
املجايل( ,)2007 :العيىس.)2000:
* هنالك دراسات تناولت مفهوم مكونات نظم املعلومات االدارية وهي ( :خديجة الزهراين( ,)2016:سلمى
الخليفة.)2014:
* هنالك دراسات تناولت مفهوم التفاعل وهي ( :فخر الدين محمد ( ,.)2014:سلمى الخليفة ,)2014:لويس
موريسون (( ,)Morieson 2010عبد الباسط هاشم( ,)2005:الفرم 2008 :م)( ,النجار 2009:م)( ,محسب2008:م),
(ماكميالن وهوانج ( ,) )McMillan and Hwang, 2002حنان جنيد 2003:م)( ,الحقيل 2011:م).
* وأخرياً دراسات تناولت العالقة بني نظم املعلومات اإلدارية واألداء اإلداري وهي ( :محمد األمني,)2006:
(الذنيبات( ,)2003:السعودي.)2006:
* الدراسات السابقة دأبت عىل مناقشة املتغريات املستقلة (مكونات نظم املعلومات االدارية وخصائص القيادة
العليا) كال عىل حدى وبصورة عامة وربطها باملتغريات التابعة (األداء اإلداري).
* دأبت الدراسات السابقة عىل مناقشة املتغريات املستقلة (قواعد البيانات واألفراد والدعم القيادي) كال عىل حدى
وربطها باملتغريات التابعة (األداء اإلداري).
* كام أغفلت الدراسات السابقة التفاعل املحتمل بني املتغريات املستقلة (قواعد البيانات واألفراد والدعم القيادي).

(((.4002.smetsyS noitamrofnI ot noitcudortnI. groeG dna, dolceM dnomyaR, reniaR, rettoP, nabruT
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أسئلة الدراسة:

للتعرف عىل تفاعل قواعد البيانات واألف راد مع الدعم القيادي وأثره يف االداء اإلداري ،ألبد من اإلجابة
عىل السؤال الرئييس التايل :
هل توجد عالقة بني (تفاعل قواعد البيانات واألف راد مع الدعم القيادي) واألداء اإلداري ؟
ويتفرع من السؤال الرئييس األسئلة التالية :
•هل يوجد تفاعل بني قواعد البيانات والدعم القيادي ؟
•هل يوجد تفاعل بني األف راد والدعم القيادي ؟
•هل توجد عالقة بني (تفاعل قواعد البيانات واألف راد مع الدعم القيادي) واالداء االداري ؟

اهداف الدراسة:
تحاول هذه الدراسة إىل معرفة (تفاعل قواعد البيانات واألف راد مع الدعم القيادي) وأثره يف األداء اإلداري,
وذلك من خالل تحقيق األهداف التالية :
•التعرف عىل التفاعل بني قواعد البيانات واألف راد مع الدعم القيادي.
•التعرف عىل (تفاعل قواعد البيانات واألف راد مع الدعم القيادي) وأثره يف األداء اإلداري.
•التعرف عىل مايعيق التفاعل االيجايب بني املتغ ريات املستقلة والتابعة.
•الوصول اىل مقرتحات تدعم التفاعل بني هذه املتغ ريات.

اهمية الدراسة:

توج ه هذه الدراسة أنظار القيادة اإلدارية يف البنوك املبحوثة إىل أهمية تفاعل قواعد البيانات واألف راد مع
ميكن أَن َّ
الدعم القيادي بهدف تعزيزها كونها تساعد عىل تحسني مستوى األداء اإلداري.
املساعدة يف اإلث راء النظري وتقديم كل ماهو جديد يف مجال نظم املعلومات اإلدارية حيث أنه يعد من أهم
املواضيع يف مجال إدارة األعامل ،وتقدميها للباحثني واملهنيني والدارسني يف هذا املجال.
األهمية العلمية لهذه الدراسة أنها تتطرق إىل أَحد املفاهيم التنظيمية من خالل بيان مدى تفاعل قواعد البيانات
واألف راد مع الدعم القيادي وأثره يف األداء اإلداري.
تقديم مقرتحات حلول ملشكالت التفاعل بني املتغ ريات ومن ثم تطوير االداء االداري.

مجال الدراسة:

سوف يتم تنفيذ هذه الدراسة يف قطاع البنوك التجارية العاملة بالسودان وذلك لألسباب التالية-:
يعترب قطاع البنوك من القطاعات التي تستخدم أساليب نظم املعلومات يف أغلب أنشطتها اليومية وذلك ميكن
من الحصول عىل البيانات واملعلومات التي تخدم موضوع الدراسة.
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نسبة لتوزع فروع ورئاسة البنوك عىل واليات السودان املختلفة مام يجعل هنالك حوجة إلستخدام أساليب
نظم املعلومات لتوفري البيانات واملعلومات التي تخص النشاطات املختلفة سواء كان يف فرع أو رئاسة بنك
محدد.

نموذج الدراسة:

الشكل رقم (  ) 1يوضح منوذج الدراسة
المتغير التابع

المتغير المستقل
مكونات نظم المعلومات االدارية
قواعد البيانات

االفراد


االداء االداري
الميزة التنافسية

كفاءة األداء

فاعلية األداء


الدعم القيادي
املصدر :إعداد الباحث
يستند منوذج الدراسة املوضح يف الشكل (  ) 1عىل نظرية تحليل املوارد والتي تنص عىل أن اإلختالف يف أداء
املؤسسة يرجع إيل القدرات التي متتلكها املؤسسة واىل طريقة استخدامها لتلك القدرات (((.وعىل الرغم من أن
الدراسات السابقة اختربت العالقة بني قواعد البيانات واألف راد واألداء اإلداري ,والدعم القيادي واألداء اإلداري بصورة
عامة اال أنه يف هذه الدراسة تم إضافة التفاعل بني املتغ ريات املستقلة ( قواعد البيانات واألف راد والدعم القيادي )
وايجاد العالقة بينها وبني املتغ ريات التابعة ( امليزة التنافسية ,كفاءة األداء ,فاعلية األداء ).

((( .72.p,tic.po,7002,W treboR.nosaN,IDAC.ottedeneB,leahciM gnos .
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فرضيات الدراسة :
توجد فرضيات رئيسة ملتغ ريات الدراسة حسب النموذج املقرتح وهى:
 .1وجود تفاعل بين قواعد البيانات واألفراد مع الدعم القيادي.
تتفرع من هذه الفرضية الفرضيات التالية وهى:
توجد عالقة بني قواعد البيانات والدعم القيادي.
توجد عالقة بني األف راد والدعم القيادي.

 .2وجود تفاعل بين قواعد البيانات واألفراد مع الدعم القيادي يؤثر على األداء
اإلداري-:
تتفرع من هذه الفرضية الفرضيات التالية وهى:

•توجد عالقة بني قواعد البيانات والدعم القيادي وامليزة التنافسية.
•توجد عالقة بني األف راد والدعم القيادي وامليزة التنافسية.
•توجد عالقة بني قواعد البيانات والدعم القيادي وكفاءة األداء.
•توجد عالقة بني األف راد والدعم القيادي وكفاءة األداء.
•توجد عالقة بني قواعد البيانات والدعم القيادي وفاعلية األداء.
•توجد عالقة بني األف راد والدعم القيادي وفاعلية األداء.

التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة :
نظم المعلومات اإلدارية:

عرف ( ((()Irvin : 1973نظم املعلومات اإلدارية بأنها هى النظم التي تجهز معلومات دقيقة ويف
الوقت املحدد والتي متكن اإلدارة يف كافة املستويات يف صنع الق رارات من أجل تحقيق أهداف املنشأة .أن إمتالك
(((
املؤسسات لنظم املعلومات اإلدارية يزيد من القدرة التنافسية للمؤسسة يف بيئة العمل.

مكونات نظم المعلومات اإلدارية :

قواعد البيانات  -: data baseقاعدة البيانات هي املخزن أو الوعاء الذي يحتوي عىل البيانات التي تصف كل
العمليات واألحداث الجارية يف املنظمة وكل التفاصيل املهمة الخاصة بنشاطها عىل شكل ملفات .
األف راد  -: personnelهم املورد البرشي واملكون الذي يسيطر ويشغل املكونات األخرى فكل منظمة تستخدم
نظم معلومات تحتاج إىل عاملني لتشغيل وإدارة هذه النظم من ذوي الخلفية النظرية.

((( )ASU (3791 - gnissecorP ataD noitcudortnI nA metsyS ssenisuB deziretupmoC “ dnomyaR :ranK roF. nivrI .
(((  http://www.marefa.org/index.php/ .تاريخ الدخول 2102 / 4 / 52 :م .
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الدعم القيادي -:
يعرف ( )Kottke & Sharafinski:1988الدعم القيادي بأنه اعتقادات العاملني حول مدى اعتناء املدراء
(((
بقيمهم ومعتقداتهم ومساهامتهم .يعترب الدعم القيادي أحدى الخصائص التي البد أن تتوفر يف القيادة العليا.

األداء اإلداري-:
ينظر ) “ (P. DRUKERدراكر ” إىل األداء عىل أنه  :قدرة املؤسسة عىل اإلستمرارية والبقاء
محققة التوازن بني رضا املساهمني والعامل (((.أما األداء اإلداري فيعرف بأنه عبارة عن ما يقوم به موظف أو
مدير من أعامل وأنشطة مرتبطة بوظيفة معينة ،ويختلف من وظيفة ألخرى وإن وجد بينهام عامل مشرتك.
الميزة التنافسية  -:تعرف بأنها متثل قدرة املنظمة عىل خلق قيمة مضافة مقارنة باملنظامت األخرى والتي تحصل عليها من
خالل عنارصها املتمثلة بالكلفة ،والتميز واإلبداع والقدرات الجوهرية ،والسمعة وبالتايل ميكنها أداء عملها بشكل يريض زبائنها
الحاليني واملحتملني من خالل إستخدام نظام معلومات يتمتع بخصائص متفوقة ومبني وفق أسس ومتطلبات نجاح عالية.
كفاءة األداء  -:عرفت (املديرية العامة للتعليم الكاميل الكندي  )1990 :الكفاءة بأنها هي القدرة عىل
القيام باألدوار واملهام املتعلقة بوظيفة عمل ،وباملعنى الضيق يف مجال إعداد الربنامج تشتمل كفاءة ما
عىل مجموعة من الترصفات اإلجتامعية ،العاطفية ،املهارات املعرفية ،املهارات النفسية ،والحسية الحركية
التي متكن من مامرسة وظيفة ،نشاط ،أومهمة بدرجة من اإلتقان تناسب أدىن متطلبات سوق العمل .
فاعلية األداء  -:تعرف دائرة املعارف األمريكية (  ) Wikipedia, the free encyclopediaالفاعلية بأنها املدى
الذي عنده تستطيع املنظمة تحقيق نتائج مقصودة.
البنوك التجارية :ـ ـ ـ يعرف البنك التجاري بأنه املؤسسة التي تتعامل يف الدين أو االئتامن فمرصف الودائع يحصل
عىل ديون الغري ويعطي مقابلها وعوداً بالدفع تحت الطلب أو بعد أجل قصري .وهذا االئتامن الذي يقدمه املرصف
يدخل ضمن أصوله ألنه ميثل حقا له قبل الغري .كام ويقصد بها  :البنوك التي تقوم بقبول الودائع تحت الطلب
أو آلجال محدودة وتزاول عمليات التمويل الداخيل والخارجي وخدمته مبا يحقق خطة التنمية ,ودعم االقتصاد القومي ,
وتبارش عملياتها تنمية االدخار واالستثامر املايل يف الداخل والخارج مبا يف ذلك املساهمة يف إنشاء مرشوعات وما يستلزمه
(((
من عمليات مرصفية وتجارية ومالية وفقا لألوضاع التي يقررها املرصف املركزي.

(((  http://en.wikipedia.org/wiki/Innovation .تاريخ الدخول2013 / 3 / 30 :م.
((( .محمد سعيد عبد الفتاح ومحمد فريد الصحن “،اإلدارة العامة :املبادئ والتطبيق” ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية. 3002 ،ص 692
(((  http://al2f.blogspot.com/2016/04/commercial-banks.html .تاريخ الدخول 7102 . 1 . 03 :م

17

أدبيات الدراسة
البيانات -: Data

تعرف البيانات بأنها :مجموعة من الحقائق الخام التي تم الحصول عليها بخصوص موضوع معني أو حدث
معني ,وغالباً ماتكون عىل شكل أرقام ,أشكال ,نسب ومعدالت أو تقارير تأريخية (((.وقد عرف (( غراب وحجازى 1999 :
))((( البيانات بأنها  :املوارد والحقائق الخام األولية  Raw Factsحيث تعترب قليلة الفائدة بشكلها األول هذا مامل يتم
معالجتها .ويف تعريف آخر هي( : ((1األرقام أو الكلامت أو األسامء أو الرموز التي ميكن أن تخزن .لكنها تبدو قليلة الفائدة
لإلدارة بشكلها األول.

المعلومات -: Information

عرف ) ((1( (Alter : 1999املعلومات بأنها (بيانات لها شكل ومحتوى مناسب مالئم ملستخدميها) .ويرى
بركس( ((1أن املعلومات تعدل أو تغري من البناء املعريف بأي طريقة من الطرق .ويقصد باملعلومات أيضاً (( البيانات التي
تم معالجتها بحيث أصبحت ذات داللة مبينة وذات معنى )).

المعرفة -: Knowledge

يعرف (دفلني  ((1()2001 :املعرفة بأنها هي خليط من تجارب محددة وقيم ومعلومات سياقية ،وبصرية
نافذة تزود بأساس يقوم ويجسد تجارب ومعلومات جديدة .أما (كارل ((1()Karl : 2001فقد إعتربها التبرص والفهم
(((1
التي تنعكس عىل القدرة العملية التي تعترب املصدر األسايس للعمل برباعة .ويرى (اكرمان )Ackerman : 2000
بأنها تتضمن عوامل برشية وغري برشية وغري حية مثل الحقائق واملعتقدات والرؤى ووجهات النظر واملفاهيم واألحكام
والتوقعات واملناهج واملهارات وال رباعة.

((( .4.P, 5991. dtl sicnarF & rolyaT: ecitcarpP dna ssccorP smetsyS noitamrofnI tnemeganaM ccru ssoR, yolCcM. R hticK .
((( كامل السيد غراب ونادية محمد حجازي – نظم املعلومات اإلدارية (( مدخل أداري )) – مكتبة ومطبعة اإلشعاع – العتبة – 9991م – ص . 13
( . ((1دكتور محمد عيل شهيب – نظم املعلومات ألغراض اإلدارة يف املنشأت الصناعية والخدمية – القاهرة – الطبعة الثانية – 4891م – ص . 72
(.9991 , ASU , rehsilbuP lanoitacudE yelseW – nosiddA , noitidE driTh , evitcepsreP tnemeganaM smetsyS noitamrofnI) , 9991 , (nevetS , retlA . ((1
( . ((1محمد فتحي عبدالهادي – مقدمة يف علم املعلومات – دار غريب للنرش –  – 2002ص. 21
( .((1كيث دفلني  -اإلنسان واملعرفة يف عرص املعلومات  :تحويل املعلومات إىل معرفة  -ترجمة شادن أليايف  -مكتبة العبيكان – الرياض –  1002ص .53
(relheoK tterreB:ocsicnarF naS ,stessA desab egdelwonk gnirusaem dna gniganam: htlaew noitazinagro wen eTh). 1002 .(S,lraK . ((1
(302-971),2(51,noitcaretnI retupmoC namuH, ytilibisaef lacinhcet dna laicos neewteb pag eTh :egnellahc lautcelletni eTh) . 0002. (M, namrekcA . ((1
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تعريف النظام -:
يقصد بالنظام كل مركب يتكون من األجزاء أو العنارص أو النظم الفرعية تتفاعل فيام بينها لتحقيق
هدف معني ((1(.أن النظام هو كل مركب من العنارص أو املكونات املرتبطة بطريقة مبارشةـ أو غري مبارشةـ
بشبكة من العالقات السببية بحيث يرتبط كل مكون بعدد من املكونات األخرى بطريقة ثابتة ولفرتة محدودة
من الزمن( . ((1ويضيف (راميوند مكليود  ,جورج شيل  ((1()2006 :يكون النظام  Systemمجموعة العنارص التي
تتكامل مع غرض مشرتك لتحقيق أحد األهداف .وتعرف (البكري  ((1( )2003 :النظام عىل إنه (مجموعة من
العنارص التي تعمل مع اً لتحقيق هدف محدد) .ويعرفه (القريوين  ((2()2002 :عىل إنه (مجموعة من األشياء
امل رتابطة بالعالقات ولها خصائصها).

تعريف نظم المعلومات اإلدارية -:

عرفها(غ راب  ((2( )2003 :بأنها مجموعة من املكونات التي تشمل إج راءات وأف راد وأجهزة وقواعد بيانات وبرمجيات

(.3 . p , 7791 . , cnI . , buP porhtniW , egderbmaC ‘’ , lortnoC roF snoitadnuoF smetsyS noitamrofnI gnitnuoccA ‘’ gnihsuc.E yrraB . ((1
( . ((1أ .د .مصطفى محمد متويل وآخرون  ،نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية  ،الطبعة السادسة ( الرياض  :دار الخريجي للنرش والتوزيع 9141 ،هـ )  ،ص 21
( . ((1راميوند مكليود  ,جورج شيل – نظم املعلومات اإلدارية – تعريب سرسور عىل إبراهيم رسور – دار املريخ – الرياض –  – 6002ص. 77
( .((1د .سونيا محمد البكري – نظم املعلومات اإلدارية ( املفاهيم األساسية ) – دكتوراة الفلسفة يف إدارة األعامل من جامعة أستون باململكة املتحدة – كلية التجارة – جامعة اإلسكندرية – اإلسكندرية – الدار الجامعية – 3002م – ص . 38
( . . ((2قاسم القريوين – مبأدي اإلدارة ( النظريات والوظائف ) – عامن – 2002م .
( . ((2كامل السيد غراب – العوامل التي تؤثر يف إختالف مدراء اإلدارة العليا يف إستخ
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وإتصاالت تهدف إىل إنتاج معلومات محددة .وعرفها (حامد  ((2( )2005 :بأنها مجموعة من اإلجزاء التي تتفاعل
مع بعضها البعض بغرض معالجة البيانات وتحويلها إىل معلومات ميكن أن تستخدم ألغ راض ٌص نع الق رار.

مكونات نظم المعلومات االداريه -:

تشتمل نظم املعلومات اإلدارية عىل املكونات اآلتية :األجهزة ,الربمجيات ,قواعد البيانات ,اإلج راءات ,األف راد,
وسائل االتصال .نعرف منها املكونات التي ستستخدم يف هذه الدراسة وهي:

قواعد البيانات -: data base

هي املخزن أو الوعاء الذي يحتوي عىل البيانات التي تصف كل العمليات واألحداث الجارية يف املنظمة بكل التفاصيل
املهمة الخاصة بنشاطها عىل شكل ملفات.

األفراد -: personnel

هم املورد البرشي واملكون الذي يسيطر ويشغل املكونات األخرى فكل منظمة تستخدم نظم معلومات تحتاج إىل
عاملني لتشغيل وإدارة هذه النظم من ذوي الخلفية املعلوماتية.

االداء االداري -:

األداء هو العمل الذي يؤديه الفرد ومدى تفهمه لدوره واختصاصاته وفهــمه للتوقعات املطلوبة منه ،ومدى إتباعه
لطريقة أو ألسلوب عمل الذي ترشد له اإلدارة عن طريق املرشف املبارش ((2(.يعرف ارمسرتونغ وبارون األداء اإلداري بأنه
( العملية التي تسهم يف اإلدارة الفعالة لألفراد والفرق من أجل تحقيق مستويات عالية من األداء التنظيمي ).

المفاهيم المرتبطة باألداء -:
الميزة التنافسية - :

يعرف)  ( Lynch : 2000امليزة التنافسية بأنها قدرة املنظمة عىل خلق يشء متفرد ومختلف عن قيمة املنافسني .ويعرفها
( قطب  ) 2002 :بأنها املوقع الفريد طويل األمد الذي تطوره املنظمة من خالل أداء أنشطتها بشكل مميز وفعال
وإستغالل نقاط قوتها الداخلية بإتجاه تقديم منافع قيمة لزبائنها ال يستطيع املنافسون تقدميها.

كفاءة األداء -:

تشري الكفاءة إىل العالقة بني املوارد والنتائج وتقاس بإحتساب نسبة املخرجات إىل املدخالت املستقلة لتحقيق أهداف
املنظمة وترتبط الكفاءة مبسألة مـا هو مقدار املدخالت الالزم لتحقيق مستوى معني مـــن املخرجات أو هدف معني.
وتعني الكفاءة تحقيق أعىل منفعة مقابل التكاليف وتكــون املنظمـة كفـؤة حينام تحـصل عىل أعىل ما ميكـن من
الهدف الذي تسـعى لتحقيقه ( أعىل ربح ،أعىل جودة ) .وميكن حساب الكفاءة باملعادلة األتية  :الكفاءة = قيمة
املخرجات /قيمة املدخالت
دام نظم مساندة القرارات ( دراسة تطبيقية ) – املجلة العربية للعلوم اإلدارية – األردن – 3002م.
( . ((2محمد حامد – نظم املعلومات اإلدارية – رسالة ماجستري – الخرطوم .5002 -
( http://www.hrdiscussion.com/hr49447.html . ((2تاريخ الدخول3102 .6 .81 :
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فاعلية األداء -:

الفاعلية هي قدرة املنظمة عىل تأمني املوارد املتاحة و إستخدامهــا بكفاءة لتحقيق أهداف املنظمة .ويرى ( املنيف:
 ) 1983أن الفاعلية تعني  :الوصول إىل األهداف والنتائج املتوقعة .كام ميكن تعريفها إجرائياً بأنها  :مدى تحقق
األهداف .وميكن حساب الفاعلية باملعادلة التالية  :الفاعلية = املخرجات الفعلية  /املخرجات املخططة
وهنالك من يرى أن الفاعلية ميكن أن تقاس باألثر الذي تحدثه النتيجة وليس قياس األثر بالنتيجة فقط.
الدعم القيادي-:
اشار الباحثون يف علم اإلدارة بأن العالقة التبادلية بني رب العمل والعامل ال تعتمد فقط عىل الجوانب إالشخصية
مثل النقود والخدمة واملعلومات وإمنا ايضا عىل املوارد االجتامعية الشعورية مثل االحرتام والتقدير والتوافق والدعم
) . ((2((Eisenberger et al , 2001:43إذ يعرف ( (Kottke & Sharafinski:1988)((2الدعم القيادي بأنه اعتقادات
العاملني حول مدى اعتناء املدراء بقيمهم ومعتقداتهم ومساهامتهم.

الجانب العملي
مجتمع العينة-:

يتمثل مجتمع العينة يف مسئويل اإلدارة يف البنوك التجارية بالسودان والذين هم يف وظيفة ( مدير عام – رئيس قسم
– مدير قواعد البيانات – مربمج – مشغل حاسوب – مدخل بيانات ) يف كل بنك من البنوك التجارية بالسودان وتختلف
هذه املسميات من بنك ألخر حسب هيكل البنك.

حجم العينة-:

تم توزيع  240استبانة عىل مجموعة من موظفي البنوك التجارية بالسودان والبالغ عددها  26بنك حسب تصنيف
البنوك السودانية الصادر من البنك املركزي (أنظر ملحق رقم .)1

نوع العينة-:

تعتمد الدراسة أسلوب العينة العمدية (القصدية) يف توزيع إستبانة الدراسة عىل مجتمعها.

إسلوب الدراسة-:

إعتمدت الدراسة عىل املنهج االحصايئ الوصفي من أجل تحقيق أهداف الدراسة ألنه األكرث مالمئة لطبيعة هذه الدراسة.

أداة الدراسة-:

إعتمدت الدراسة يف جمع بياناتها عىل أداة اإلستبانة .

مقاييس متغيرات الدراسة-:

.34 p , 1002, erutaretiL eht fo weiveR A: troppuS lanoitazinagrO deviecreP , la te regrebnesiE((2(.
(.8891 , troppuS lanoitazinagrO dna yrosivrepuS deviecreP gnirusaeM , iksnifarahS & ekttoK . ((2
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لتحديد البنود التي سوف تستخدم لقياس متغريات الدراسة يف اإلستبانة املصممة قامت الدراسة باإلعتامد عىل عدد من
املقاييس والتي تم إستخدامها مسبقاً من قبل باحثني نرشوا بحوثهم واوراقهم العلمية يف دوريات علمية محكمه .إضافة
لذلك لقد تم إستخدام مقياس ليكرت الخاميس لقياس درجة اإلستجابة لكل بند يف اإلستبانة ،حيث تم إعطاء وزن لكل
درجة إتفاق عىل النحو التايل-:
جدول رقم ( )1يوضح درجات مقياس ليكرت الخاميس
ال أوافق بشدة
ال أوافق
محايد
أوافق
أوافق بشدة
االستجابة
الدرجة

1

3

2

4

5

صدق وثبات أداة الدراسة -:
لقد تم عرض االستبانة عىل محكمني من أساتذة اإلدارة املختصني ،وأعضاء هيئة التدريس يف جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا ،للتحقق من مدى مالمئة فقرات اإلستبانة ،ولقد تم األخذ مبلحوظاتهم ،وإعادة صياغة بعض الفقرات،
وإجراء التعديالت املطلوبة ،عىل نحو دقيق يحقق التوازن بني مضامني اإلستبانة يف فقراتها ،وفضالً عن ذلك ،فقد
جرى التأكد من ثبات املقاييس يف العينة اإلستطالعية بطريقة اإلختبار وإعادة اإلختبار ( )test-retestلدرجات
الصدق والثبات ( )reliabilityوذلك بتوزيعها عىل عينة استطالعية مكونة من ( )20مبحوثاً من خارج عينة الدراسة
ثم توزيع عينة إستطالعية اخرى ،وبفارق أسبوعني بني تجربتي التطبيق (طريقة االختبار وإعادة االختبار) ،حيث
جرى إستخراج معامل الثبات لألداة بصيغتها النهائية الكلية ،ولكل بُعد من أبعاد الدراسة ،وكانت النتائج كاآليت:
جدول رقم (  ) 2يوضح معامل الثبات ( ألفا كرونباخ ) إلختبار وإعادة اإلختبار ()test-retest
البعد
رقم
معامل الثبات
2-1

مكونات نظم املعلومات اإلدارية

1
2
1-1
1
3-1
1
2
3

قواعد البيانات
األفراد
خصائص القيادة العليا
الدعم القيادي
األداء اإلداري
امليزة التنافسية
الكفاءة
الفاعلية
املصدر :إعداد الباحث من نتائج اإلستبانة
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Test

Retest

0.88
0.83

0.90
0.82

0.90

0.93

0.84
0.65
0.73

0.82
0.66
0.75

نسبة اإلسـتـجـابـة ألداة الدراسة:

بعد إجراء عملية اإلختبار وإعادة اإلختبار املبديئ لقياس إعتامدية أداة الدراسة بإستخدام معامل ألفا كرنوباخ ( أنظر
الفصل الثالث ص ) 2تم توزيع عدد ( )240إستبانة ,تتبني نسبة اإلستجابة ألداة الدراسة من خالل الجدول التايل:
الجدول (  ) 3يوضح معدل إستجابة أفراد العينة ألداة الدراسة
الـنسـبـة %
ال ـعـدد
الـبـيــان
اإلستبانات املوزعة

240

100

اإلستبانات التي مل تسرتد

16

6.7

اإلستبانات املسرتدة والغري صالحة للتحليل

2

0.8

222

92.5

اإلستبانات املسرتدة والصالحة للتحليل

املصدر :إعداد الباحث من نتائج اإلستبانة
يتضح من الجدول اعاله أن عدد اإلستبانات الصالحة للتحليل  222إستبانة بنسبة  %92.5من مجموع  240إستبانة.
الوصف اإلحصايئ لعينة الدراسة وفق السامت والخصائص الدميوغرافية:
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تـوزيـع أفـراد عـيـنـة الــدراســة حـســب ال ـنــوع:

جدول رقم (  ) 4يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع
التـكرار
126

النســبة%
56.8

أنثي

96

43.2

املــجــمـــوع

222

100

ذكر

الـنــوع

املصدر :إعداد الباحث من نتائج اإلستبانة
يتضح من الجدول أعاله أن الذكور يشكلون نسبة ( )%56.8من العينة .بينام تشكل اإلناث نسبة ( )%43.2من العينة
ونالحظ من هذه النسب أن معظم أفراد العينة من العنرص الرجايل.

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر
اقل من 30
40 – 30
50 – 41
60 – 51
اكرث من 60
املــجــمـــوع

جدول رقم (  ) 5يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر
الـتـكرار
الـفـئة ال ـع ـمـرية
66
74
65
16
1
222

الـنســبة%
29.7
33.3
29.3
7.2
0.5
100

املصدر :إعداد الباحث من نتائج اإلستبانة
يالحظ من الجدول أن الذين أعامرهم تقع يف الفئة العمرية ( )40 - 30هم األكرثية بنسبة ( )%33.3بينام تشكل فئة
(أقل من  )30نسبة ( )%29.7من العينة ,وتشكل فئة ( )50 - 41نسبة ( )%29.3أما الذين تقع أعامرهم ما بني()60 - 51
ميثلون نسبة ( )%7.2أما أقل فئة عمرية (أكرث من  )60مثلت نسبة ( .)%0.5املالحظ من النسب أعاله أن ( )%63من
الذين يشغلون مواقع تنفيذية حسب اإلستبانة هم من الشباب وهذه النسبة ت ُشري ايل أن البنوك التجارية بالسودان
لديها كوادر شابة ذات خربات معتربة ,وهذا ينعكس ايجابيا عىل مستقبل البنوك التجارية بالسودان.
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توزيع افراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:
جدول رقم (  ) 6يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي
النسبة%
3.6
8.1
57.2
12.6
13.5
5.0
100

التكرار
ال ـفـئة العمرية
8
ثانوي
18
دبلوم
127
بكالريوس
28
دبلوم عايل
30
ماجستري
11
دكتوراه
222
الـمـــجـــمــوع
املصدر :إعداد الباحث من نتائج اإلستبانة
يالحظ من الجدول أن الذين يحملون درجة البكالريوس ميثلون أكرب نسبة ( )%57.2يليهم حملة درجة املاجستري
بنسبة( )%13.5وهي نسبة معتربة .بينام يشكل الذين يحملون درجة الدبلوم العايل بنسبة ( )%12.6والذين يحملون
درجة الدبلوم بنسبة ( )%8.1ودرجة الدكتوراة بنسبة( )%5بينام يشكل حملة الثانوي نسبة(.)%3.6
يالحظ أن إجاميل حاميل الدرجات العليا نسبتهم ( )%31.1وهي نسبة أقل من نسبة الذين يحملون درجة البكالريوس
والدرجات األخري وهي حسب رأي الباحث نسبة تدل اىل أنه اليوجد إقبال جيد عىل نيل الدرجات العلمية العليا .لذا
توىص الدراسة البنوك التجارية يف السوداين بإتاحة الفرص إىل موظفيها بتطوير أنفسهم ونيل الدرجات العلمية العليا
ليك يزدهر سوداننا الحبيب ويتطور.
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املسمى الوظيفي:
جدول رقم (  ) 7يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املسمى الوظيفي
النسبة%
5.0
27.0
15.8
15.3
13.5
23.4
100

التكرار
المسمى الوظيفي
11
مدير عام
60
رئيس قسم
35
مدير قواعد بيانات
34
مربمج
30
مشغل حاسوب
52
مدخل بيانات
222
الـمـجـمـوع
املصدر :إعداد الباحث من نتائج اإلستبانة
يتضح من الجدول اعاله أن غالبية أفراد العينة يندرجون تحت مسمى (رئيس قسم) حيث بلغت نسبتهم ( )%27وهم
الفئة التي ركز الباحث عىل رضورة توجيه االستبانة لهم باعتبارهم أكرث األفراد دراية مبفهوم تفاعل قواعد البيانات مع
الدعم القيادي .ثم يليهم (مدخيل قواعد البيانات) بنسبة بلغت ( )%23.4يليهم (مديراء قواعد البيانات ,مربمجني,
ومشغيل حاسوب) بنسب ( ) %13.5 , 15.3 , 15.8عيل التوايل .بينام بلغت نسبة (مدير عام) ىف العينة ( )%5وهذا
مايعزز فهمهم ألسئلة االستبانة واإلجابة عنها.
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توزيع أفراد عينة الدراسة حسب س ـنــوات ال ـخـبرة:

جدول رقم (  ) 8يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخربة
النسبة%
25.2
30.6
24.8
13.5
5.9
100

التكرار
سنوات الخبرة
56
 5فما دون
68
10 – 6
55
15 – 11
30
20 – 16
13
 21فاكثر
222
الـمـجـمـوع
املصدر :إعداد الباحث من نتائج اإلستبانة
يالحظ من الجدول أن الذين لديهم خربة ( 10-6سنوات) يشكلون نسبة ( )%30.6من العينة وهى أكرب رشيحة من املوظفني
حسب نتائج اإلستبانة ويف هذا داللة عىل أن موظفي البنوك التجارية يف السودان هم من الشباب الذين يعتمد عليهم
مستقبل السودان  .ثم تأيت نسبة الذين هم دون ( 5سنوات) يف املرتبة الثانية بنسبة ( .)%25.2بينام تأيت نسبة الذين تقع
سنوات خربتهم بني(15 -11سنة) يف املرتبة الثالثة بنسبة ( .)%24.8ونسبة ( )%13.5للذين لديهم خربة مابني (20 -16سنة).
بينام تأيت نسبة الذين هم أكرث من ( 21سنة) يف املرتبة االخرية بنسبة ( )%5.9وهذه النسبة معقولة إذا أخذ يف اإلعتبار بأن
أفراد العينة الذين تقع أعامرهم أكرث من ( 61سنة) كانوا هم األقلية.

التحليل العاملي لبنود إستبانة الدارسة:

تأيت الحوجة إلجراء عملية التحليل العاميل إلستبانة الدراسة  ،إلختبار اإلختالفات بني العبارت التي تقيس كل متغري من
متغريات الدراسة ،حيث تقوم عملية التحليل العاميل بتوزيع عبارات اإلستبانة عىل متغريات معيارية يتم فرضها وتوزع عليها
العبارات التي تقيس كل متغري عىل حسب إنحرافها عن الوسط الحسايب.

التحليل العاملي لعبارات المتغيرات المستقلة:

تتكون املتغريات املستقلة يف الدراسة من تفاعل مكونات نظم املعلومات اإلدارية ( قواعد البيانات ,األفراد ) والدعم القيادي.
تم إدخال عبارات قياسها مجتمعة إلجراء عملية التحليل العاميل حيث تم إعطاء إسم متغري لكل عبارة من العبارات التي
تقيس هذه املتغريات وبلغ العدد الكيل للبنود التي تقيس املتغريات املستقلة ( )12بند يف اإلستبانة .فكانت البنود التي
تقيس قواعد البيانات( )4بند وتم إعطاءها اسامء املتغريات من  Da1ايل  ،Da4وبلغ عدد البنود التي تقيس االفراد ( )4بنود
وتم إعطاءها أسامء املتغريات من  H1ايل  H4اما الدعم القيادي فعددها ( )4بنود وتم اعطاءها اسامء املتغريات  SU1ايل
 .SU4تم تنفيذ عملية التحليل العاميل للمرة األوىل  first runعىل بيانات الدراسة امليدانية بإستخدام برنامج. SPSS 16.0
بينت مصفوفة الدوران أن عملية التحليل العاميل اإلبتدائية قد قسمت املتغريات املستقلة اىل  6متغريات( 6مناذج) بدالً من(
 )3كام هو معرف يف منوذج الدراسة اإلبتدايئ) قبل إجراء عملية التحليل العاميل (.
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جدول رقم (  ) 9يوضح مصفوفة الدوران الناتجة من عملية التحليل العاميل للمتغريات املستقلة
SU3
SU1
SU2
SU4
H3
DA4
DA1
DA3
DA2
الجزور الكامنة
نسبة التباين املفرس%

العامل 1
.844
.817
.773
.762
.599

رمز المتغير

العامل 2

.888
.875
.866
.854

املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية
من الجدول اعاله يتبني أن املصفوفة جاءت يف منوذجني وقيم االشرتاكيات األولية تزيد عن ( ،)0,50و التشبعات أكرب من
( ، )0,50قيمة ( )KMOتزيد عن( ، )0,60وقيمة الجزور الكامنة ( )Eigen Valuesأكرب من الواحد  .والنامذج كااليت-:
 -1النموذج خصائص القيادة العليا ()Lelder Sh
جدول رقم (  ) 10بنود اإلستبانة واملتغريات املقابلة لها يف التحليل العاميل ملتغري خصائص القيادة العليا
الحالة
رمز المتغير
مضمون العبارة
مل يحذف
SU3
يقيم ويدعم املدير مساهاميت العملية
مل يحذف
SU1
يأخذ املدير يف إعتباره قيمي ومعتقدايت وأهدايف
حذف
H1
العاملون متنوعي التخصص
حذف
H2
يتلقي العاملون التدريب بشكل دوري لتطوير قدراتهم
مل يحذف
H3
يتكيف العاملون مع متطلبات العمل
حذف
H4
يقدم العاملون الخدمات اإلرشادية للمستفيدين
املصدر :إعداد الباحث من مصفوفة الدوران للتحليل العاميل لبيانات الدراسة امليدانية
تم دمج كل من الدعم القيادي واألفراد ( سؤال واحد ) H3يف منوذج واحد حيث أشتمل النموذج االول الجدول اعاله
عيل العبارات( )su3,su1,in4,su2,su4,h3و قد متت تسمية هذا النموذج بخصائص القيادة العليا كام ورد يف االدبيات
السابقة.
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 -2النموذج الثاني قواعد البيانات (: )DA
جدول رقم (  ) 11بنود االستبانة واملتغريات املقابلة لها يف التحليل العاميل ملتغري قواعد البيانات
الحالة
رمز المتغير
مضمون العبارة
مل يحذف
DA4
توفر حامية جيدة للبيانات
مل يحذف
DA1
لها قدرة عالية للقيام بأنشطتها
مل يحذف
DA3
تعمل عىل تفادي تكرار البيانات املخزنة
مل يحذف
DA2
توفر املعلومات الكافية لحل املشاكل
املصدر :إعداد الباحث من مصفوفة الدوران للتحليل العاميل لبيانات الدراسة امليدانية
اما النموذج الثاين جدول اعاله إشتمل عىل ( )4عبارات من قواعد البيانات( )DAوهي( )DA4,DA1,DA3,DA2وأيضاً
حمل نفس أسمه السابق قواعد البيانات كام جاء يف منوذج الدراسة .يتبني من الجدول ( )9-4أن عملية التحليل العاميل
مل تحذف أي من البنود الخاصة بقواعد البيانات.
التحليل العاملي للمتغيرات التابعة-:
تتكون املتغريات التابعة يف الدراسة من امليزة التنافسية وكفاءة االداء وفاعلية االداء ،وتم إدخال عبارات قياسها مجتمعة
إلجراء عملية التحليل العاميل حيث تم إعطاء إسم متغري لكل عبارة من العبارات التي تقيس هذه املتغريات وبلغ
العدد الكيل للبنود التي تقيس املتغريات التابعة ( )13بند يف اإلستبانة  .فكانت البنود التي تقيس امليزة التنافسية ()5
بنود وتم اعطاءها أسامء املتغريات  CO1اىل . CO5وكانت البنود التي تقيس كفاءة االداء يف املؤسسة فعددها ()3
بندود وتم إعطاءها أسامء املتغريات  EF1ايل  EF3وكانت البنود التي تقيس فاعلية االداء( )5بنود وتم إعطاءها اسامء
املتغريات من  EP1ايل .EP4
جدول رقم (  ) 12مصفوفة الدوران الناتجة من عملية التحليل العاميل للمتغري التابع ( األداء اإلداري )
النموذج 2
النموذج 1
رمز المتغير
.890
.876
EP5
.867
.942
EP3
.867
.896
CO3
.857
.784
CO1
.856
.849
EP4
.853
.826
CO5
.851
.815
CO4
.847
.814
EP1
.846
.835
EP2
.819
.789
CO2
.764
.807
EF3
.736
.744
EF2
1.312
1.814
الجزور الكامنة
1.514
1.112
نسبة التباين املفرس%
النسب االحصائية
.8505
مجموع نسب التباين املفرس()%
.695
)Kaiser –Meyer-Olkin (KMO
104.795
Bartlett,s Test of Spherecity
املصدر :إعداد الباحث من مصفوفة الدوران للتحليل العاميل لبيانات الدراسة امليدانية
من الجدول أعاله يتبني ان املصفوفة جاءت يف ( )2منوذج وقيم االشرتاكيات األولية تزيد عن ( ،)0,50والتشبعات أكرب
من ( ،)0,50قيمة ( )KMOتزيد عن( ، )0,60وقيمة الجزور الكامنة ( )Eigen Valuesأكرب من الواحد.
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تم تنفيذ عملية التحليل العاميل للمرة األوىل  first runعىل بيانات الدراسة امليدانية بإستخدام برنامجSPSS 16.0
وتم الحصول عىل مصفوفة الدورات .بينت املصفوفة أن عملية التحليل العاميل اإلبتدائية قد دمجت املتغريات التابعة
يف منوذجني .يف اإلختبار إستوفت املصفوفة جميع الرشوط السابقة الذكر وجاءات املصفوفة يف  3مناذج وهي كااليت-:
اشتمل النموذج يف الجدول اعاله عيل العبارات( )EP3,EP4,EP1,EP2,CO1,CO2,CO3,CO4,CO5,EF2,EF3و قد
متت تسمية هذا النموذج باألداء اإلداري كام ورد يف االدبيات السابقة ومنوذج الدراسة.
اوالً  :التحليل العاملي لبنود المتغير التابع (الميزة التنافسية).
جدول رقم (  )13اسامء املتغريات املستخدمة يف التحليل العاميل مع بنود االستبانة للمتغري (امليزة التنافسية)
الحالة
رمز المتغير
مضمون العبارة
مل يحذف
EP1
تقديم املعلومات املناسبة
مل يحذف
EP2
زيادة الوفورات يف الحجم
مل يحذف
EP3
تحسني إنتاجية العنرص البرشي
مل يحذف
EP4
تقييم املركز التنافيس للمؤسسة
مل يحذف
EP5
تحسني جودة الخدمة املقدمة للزبائن
املصدر :إعداد الباحث من مصفوفة الدوران للتحليل العاميل لبيانات الدراسة امليدانية
يتبني من الجدول اعاله أن عملية التحليل العاميل مل تحذف اي بند من البنود الخاصة بقياس امليزة التنافسية يف املؤسسة.
ثانياً  :التحليل العاميل لبنود املتغري التابع (كفاءة االداء).
جدول رقم (  ) 14اسامء املتغريات املستخدمة يف التحليل العاميل مع بنود االستبانة للمتغري (كفاءة االداء)
الحالة
رمز المتغير
مضمون العبارة
مل يحذف
EF1
ت ُنجز العمليات املرصفية بصورة معتدلة ,هناك تحسينات يف وقت
إنجاز الخدمة وتكلفتها
مل يحذف
EF2
ت ُنجز العمليات املرصفية بصورة أفضل ,أقل تكلفة ,أقل فاقد
مل يحذف
EF3
العمليات املرصفية تتم بدون عيوب ,تكلفة منخفضة للخدمة
املقدمة ,ووقت إنجاز الخدمة أقل
املصدر :إعداد الباحث من مصفوفة الدوران للتحليل العاميل لبيانات الدراسة امليدانية
يتبني من الجدول أعاله أن عملية التحليل العاميل مل تحذف اي بند من البنود الخاصة بقياس كفاءة االداء يف املؤسسة.
ثالثاً  :التحليل العاميل لبنود املتغري التابع (فاعلية االداء).
جدول رقم (  ) 15اسامء املتغريات املستخدمة يف التحليل العاميل مع بنود االستبانة للمتغري (فاعلية األداء)
الحالة
رمز المتغير
مضمون العبارة
مل يحذف
CO1
اإلملام مبستحدثات نظم املعلومات اإلدارية
مل يحذف
CO2
تحديد معايري تقييم األداء
مل يحذف
CO3
تطلع املوظفني عىل سياسات تقييم األداء
مل يحذف
CO4
تشكل لجان إلعداد تقارير تقييم األداء
مل يحذف
CO5
رصد تقارير تقييم األداء
املصدر :إعداد الباحث من مصفوفة الدوران للتحليل العاميل لبيانات الدراسة امليدانية
يتبني من الجدول اعاله أن عملية التحليل العاميل مل تحذف أي بند من البنود الخاصة بقياس فعالية األداء يف املؤسسة.
قياس درجة إعتامدية إستبانة الدراسة بعد إجراء التحليل العاميل:
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الجدول (  ) 16يوضح درجة اإلعتامدية إلستبانة الدراسة بإستخدام معامل ألفا كرونباخ بعد التحليل العاميل
كرونباخ معامل ألفا
عدد العبارات
الرقم المتغيرات
المتغيرات المستقلة
0.953
11
خصائص القيادة العليا
1
0.951
4
قواعد البيانات
2
المتغيرات التابعة
0.940
5
الميزة التنافسية
1
0.751
3
كفاءة االداء
2
0.940
5
فاعلية االداء
3
28
جملة عدد العبارات
املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية
يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت إعتامدية أداة الدراسة تعد مرتفعة ،مام يشري اىل إمكانية ثبات النتائج
التي ميكن الحصول عليها من اإلستبانة عند تطبيقها.
المعدل بعد اجراء التحليل العاملي:
نموذج الدراسة ُ
الشكل رقم (  ) 2يوضح منوذج الدراسة امل ُعدل بعد اجراء التحليل العاميل
المتغير التابع
المتغير المستقل
قواعد البيانات
االداء االداري
الميزة التنافسية

كفاءة األداء

فاعلية األداء

خصائص القيادة العليا
املصدر  :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية
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يالحظ أن األفراد يف املتغريات املستقلة حذفت من النموذج ألن تأثريها سلبي يف الدراسة .وتم أيضا اعادة تسمية
الدعم القيادي بتسمية أوسع وأشمل (خصائص القيادة العليا) استنبط هذا االسم بعد االطالع عىل الدراسات السابقة.

فرضيات الدراسة بعد التحليل العاملي:

بناءا ً عيل منوذج الدراسة املعدل فقد تم حذف املتغري املستقل (األفراد) من فرضيات الدراسة ,وعليه تم تعديل فرضيات
الدراسة اىل األيت:
 .1وجود تفاعل بني قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا.
 .2وجود ( تفاعل بني قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا ) يؤثر عىل األداء اإلداري-:

تتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية :
•توجد عالقة ايجابية بني ( تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا ) وامليزة التنافسية.
•توجد عالقة ايجابية بني ( تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا ) والكفاءة.
•توجد عالقة ايجابية بني ( تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا ) والفاعلية.

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة:

الجدول (  )17يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملتغريات الدراسة
االنحراف المعياري
الوسط الحسابي
المتغيرات
الرقم
المتغيرات المستقل
0.89
2.07
خصائص القيادة العليا
1
1.00
1.92
قواعد البيانات
2
المتغيرات التابعة
0.87
1.96
الميزة التنافسية
1
0.82
2.02
الكفاءة
2
0.90
1.89
الفاعلية
3
املصدر  :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية
الجدول اعاله يوضح الوسط الحسايب واإلنحراف املعياري ملتغريات الدراسة .يالحظ من الجدول أن الوسط الحسايب
للمتغريات أقل بكثري من الوسط الفريض ( )3حسب املقياس املستخدم يف هذه الدراسة.
يالحظ ايضاً من الجدول اعاله أن البنوك التجارية يف السودان تعطي أهمية أكرب لخصائص القيادة العليا (وسط حسايب
=  )2.07وكفاءة األداء (وسط حسايب =  )2.02وامليزة التنافسية (وسط حسايب =  )1.96وقواعد البيانات (وسط حسايب
= )1.92وتليها فاعلية االداء(وسط حسايب = .)1.89
 9.4االرتباطات بني متغريات الدراسة:
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إستخدام معامل إرتباط بريسون لقياس درجة اإلرتباط بني متغريات الدراسة والتأكد من مدى إستغالل املتغريات عن
بعضها.
الجدول(  : ) 18معامل إرتباط بريسون بني متغريات الدراسة
الفاعلية
ئص قواعد البيانات الميزة التنافسية الكفاءة
خصا
المتغير
القيادة العليا
خصائص القيادة العليا

1

قواعد البيانات

**0.546

1

الميزة التنافسية

**0.769

**0.492

1

الكفاءة

**0.738

**0.443

**0.682

1

الفاعلية

**0.768

**0.499

**0.847

**0.711

1

املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية
ملحوظة ** :مستوى املعنوية  * ، 0.01:مستوى املعنوية0.05:
يتبني من الجدول اعاله أن قواعد البيانات ترتبط إرتباطاً إيجابياً قوياً مع خصائص القيادة العليا إرتباط (r=**0.546
)  ،ويدل ذلك عيل ان املتغريات املستقلة للدراسة مرتبطة فيام بينها واليوجد بينها تداخل .وأن خصائص القيادة العليا
(متغري مستقل) ترتبط إرتباطاً إيجابياً قوياً مع كل من (املتغريات التابعة) :امليزة التنافسية( ، )r= **0.769فاعلية
االداء( ، )r= **0.768وكفاءة االداء( .)r=**0.738وأن قواعد البيانات (متغري مستقل) يرتبط إرتباطاً إيجابياً قوياً مع
كل من (املتغريات التابعة) :امليزة التنافسية( ، )r= **0.492فاعلية االداء( ، )r= **0.499وكفاءة االداء(.)r= **0.443
واخريا ً ترتبط امليزة التنافسية إرتباطاً إيجابياً قوياً مع كل من :الكفاءة ( ، )r= **0.682والفاعلية ( .)r= **0.847وأيضاً
ترتبط الكفاءة إرتباطاً إيجابياً قوياً مع الفاعلية ( .)r= **0.711ويدل ذلك عيل ان املتغريات التابعة للدراسة مرتبطة
فيام بينها واليوجد بينها تداخل.
أختبار فروض البحث:

اختبار الفرضية الرئيسية االولي:

تنص هذه الفرضية عىل انه توجد عالقة بني ( تفاعل مكونات نظم املعلومات اإلدارية وخصائص القيادة العليا ) :
الختبار العالقة بني تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا .وتفاعل الربمجيات وخصائص القيادة العليا .فقد
تم استخدام االنحدار املتعدد الختبار قوة وضعف العالقة إضافة لسلبيتها وايجابيتها .تم الحصول عيل كل من قيمة
بيتا( ,)0معامل التحديد( ،)Rمعامل التحديد( ،)R2معامل التحديد املعدل( ،)Adjusted R Squareوالتغري يف معامل
التحديد( ،)Change R Squareوقيمة( )Fاملحسوبة.
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جدول رقم ( )19يبني تحليل اإلنحدار للعالقة بني تفاعل املتغريات املستقلة.
خصائص القيادة العليا
المتغير المستقل
تفاعل قواعد البيانات

معامل بيتا

مستوي معنوية

0.276

0.000

النسب الحصائية
0.700a
معامل التحديد ()R
0.490
معامل التحديد ()R2
0.485
معامل التحديد المحدد (Adjusted )R2
0.490
التغير في معامل التحديد () Δ R2
105.198
قيمة ) (Fالمحسوبة
املصدر:إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية
ملحوظة  :قيمة مستوى املعنوية عند قيمة  fاملحسوبة هي  ، 0.000مستوي املعنوية0.05
الجدول السابق يوضح ان تفاعل قواعد البيانات له عالقة قوية وخصائص القيادة العليا (  β=0.276و  )sig=0.000كام
توجد عالقة ايجابية ,كام ان التغري الذي يحدث للمتغريات املستقلة تفرسه التفاعل الذي يحدث بني املتغريات املستقلة
بنسبة  %15.8وبقية النسبة تكون نتيجة لعوامل أخري منها الخطأ العشوايئ.

ملخص نتائج اثبات الفرضية الرئيسية االولي:

تنص هذة الفرضية عيل انة توجد عالقة ايجابية بني تفاعل مكونات نظم املعلومات اإلدارية وخصائص القيادة العليا.
جدول رقم (  ) 20يوضح ملخص نتائج اثبات الفرضية الرئيسية االويل
التعليق
نص الفرضية :توجد عالقة ايجابية بين-:
رقم
الفرضية
دعُمت بالكامل
تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا
1.1
املصدر:إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية

اختبار الفرضية الرئيسية الثانية:

تنص هذه الفرضية عيل انه توجد عالقة بني ( تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا ) واألداء اإلداري:
الختبار العالقة بني ( تفاعل بني قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا ) واالدء االداري( امليزة التنافسية والكفاءة
والفاعلية ) .فقد تم استخدام االنحدار املتعدد الختبار قوة وضعف العالقة إضافة لسلبيتها وايجابيتها .تم الحصول عيل
كل من قيمة بيتا( ,)0معامل التحديد( ، )Rمعامل التحديد( ،)R2معامل التحديد املعدل( ،)Adjusted R Squareوالتغري
يف معامل التحديد( ،)Change R Squareوقيمة( )Fاملحسوبة.
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جدول رقم (  ) 21يبني تحليل االنحدار للعالقة بني املتغريات املستقلة وامليزة التنافسية
الميزة التنافسية
المتغير المستقل
تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا

معامل بيتا

مستوي معنوية

0.310

0.001

النسب الحصائية
0.724a
معامل التحديد ()R
0.524
معامل التحديد ()R2
0.519
معامل التحديد المحدد (Adjusted )R2
0.524
التغير في معامل التحديد () Δ R2
120.465
قيمة ) (Fالمحسوبة
املصدر:إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية
ملحوظة  :قيمة مستوى املعنوية عند قيمة  fاملحسوبة هي  ، 0.000مستوي املعنوية0.05
الجدول اعاله يوضح ان تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا له عالقة قوية مع امليزة التنافسية ( β=0.310و
 ,)sig=0.001كام ان التغري الذي يحدث للميزة التنافسية تفرسة تفاعل املتغريات املستقلة بنسبة  %15.8وبقية النسبة
تكون نتيجة لعوامل اخري منها الخطأ العشوايئ.
جدول رقم (  ) 22يبني تحليل االنحدار للعالقة بني املتغريات املستقلة والكفاءة
الكفاءة
المتغير المستقل
معامل بيتا

مستوي معنوية

-0.030-

0.711

تفاعل قواعد البيانات مع خصائص القيادة العليا
النسب الحصائية
0.778a
معامل التحديد ()R
0.605
معامل التحديد ()R2
0.601
معامل التحديد المحدد (Adjusted )R2
0.605
التغير في معامل التحديد () Δ R2
167.412
قيمة ) (Fالمحسوبة
املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية
ملحوظة  :قيمة مستوى املعنوية عند قيمة  fاملحسوبة هي  ، 0.000مستوي املعنوية0.05
الجدول السابق يوضح ان العالقة بني تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا مع الكفاءة عالقة سلبية (β=-
0.030-و  )sig=0.711وبالتايل مل تدعم أي تم رفضها.
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جدول رقم (  ) 23يبني تحليل االنحدار للعالقة بني املتغريات املستقلة والفاعلية
الفاعلية
المتغير المستقل
تفاعل قواعد البيانات مع خصائص القيادة العليا

معامل بيتا

مستوي معنوية

0.313

0.000

النسب الحصائية
0.731a
معامل التحديد ()R
0.534
معامل التحديد ()R2
0.529
معامل التحديد المحدد (Adjusted )R2
0.534
التغير في معامل التحديد () Δ R2
125.338
قيمة ) (Fالمحسوبة
املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية
ملحوظة  :قيمة مستوى املعنوية عند قيمة  fاملحسوبة هي  ، 0.000مستوي املعنوية0.05
الجدول اعاله يوضح ان تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا له عالقة طردية قوية مع الفاعلية ( β=0.313و
 ,)sig=0.000كام ان التغري الذي يحدث للفاعلية تفرسه تفاعل املتغريات املستقلة بنسبة  %15.8وبقية النسبة تكون
نتيجة لعوامل اخري منها الخطأ العشوايئ.

ملخص نتائج اثبات الفرضية الرئيسية االولي:

تنص هذه الفرضية عيل انه توجد عالقة ايجابية بني عنارص ( تفاعل مكونات نظم املعلومات اإلدارية وخصائص القيادة
العليا) واألداء اإلداري.
جدول رقم (  ) 24يوضح ملخص نتائج اثبات الفرضية الرئيسية الثانية
التعليق
رقم الفرضية نص الفرضية :توجد عالقة ايجابية بني-:
( تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا ) وامليزة التنافسية د ُعمت بالكامل
1.1
التعليق
رقم الفرضية نص الفرضية :توجد عالقة ايجابية بني-:
مل تدعم
( تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا ) والكفاءة
1.1
التعليق
رقم الفرضية نص الفرضية :توجد عالقة ايجابية بني-:
د ُعمت بالكامل
( تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا ) والفاعلية
1.1

املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية
يالحظ أن الفرضية التي تنص عىل أن ( توجد عالقة ايجابية بني تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا وامليزة
التنافسية ) دعمت بالكامل  ,أما الفرضية التي تنص عىل أن ( توجد عالقة ايجابية بني تفاعل قواعد البيانات وخصائص
القيادة العليا ) والكفاءة مل تدعم  ,وأخريا الفرضية التي تنص عىل أن ( توجد عالقة ايجابية بني تفاعل قواعد البيانات
وخصائص القيادة العليا ) والفاعلية فقد دعمت بالكامل.
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مناقشة النتائج -:

 .1التفاعل بني قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا.
متثل هذه الفرضية فرضية الدراسة الرئيسية االويل والتي تنص عىل أنه يوجد تفاعل بني قواعد البيانات واألفراد مع
خصائص القيادة العليا .تهدف هذه الفرضية لإلجابة عىل سؤال الدراسة الرئييس هل يوجد تفاعل بني قواعد البيانات
واألفراد مع خصائص القيادة العليا ؟
أشارت نتائج الدراسة بأن هنالك تفاعل بني قواعد البيانات واألفراد مع خصائص القيادة العليا يف البنوك التجارية
بالسودان .تتفق هذه الدراسة مع دراسة ( مندور عبد السالم فتح الله ) 2006 :يف انه يوجد يف الدراستني تفاعل بني
املتغريات املستقلة .أي أن التفاعل يف الدراسة األخرية كان بني ( قراءة الرسوم التوضيحية واألسلوب املعريف ) وتوصلت
دراسة مندور إىل نتائج كان أهمها :يوجد تفاعل دال إحصائيا عند مستوى ( )0.05بني املعالجات واألساليب املعرفية يف
تحصيل تالميذ الصف الخامس من املرحلة االبتدائية يف املفاهيم العلمية .أما يف الدراسة الحالية فقد كان التفاعل بني
(قواعد البيانات واألفراد مع خصائص القيادة العليا ) وهذا يعني إن الدراستان قد أثبتا وجود التفاعل بني املتغريات
املستقلة بالرغم من إختالف التخصص يف كل دراسة.
وتتفق هذه الدراسة مع دراسة ( عبد الرحمن دحروج ) 2009 :يف انهام تبحثان يف مجال نظم املعلومات اإلدارية,
ولكنهام يختلفان يف إن دراسة عبدالحمن دحروج قد توصلت إيل أنه  :التوجد قاعدة بيانات مشرتكة لجميع أقسام
الرشكة املبحوثة ,وبالتايل ال توجد نظم معلومات إدارية متكاملة وإمنا هناك أنظمة ملعالجة البيانات يف أقسام مختلفة.
أما هذه الدراسة فقد أثبتت وجود تفاعل بني قواعد البيانات واألفراد مع خصائص القيادة العليا.

تتفرع من هذه الفرضية الفرضيات التالية :
التفاعل بين قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا.

متثل هذه الفرضية فرضية الدراسة الفرعية األوىل بعد التحليل ,وتنص عىل أنه يوجد تفاعل بني قواعد البيانات وخصائص
القيادة العليا ,وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود تفاعل قوي بني قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا.
 .2العالقة بني ( تفاعل بني قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا) يؤثر عىل األداء اإلداري-:
متثل هذه الفرضية فرضية الدراسة الرئيسية الثانية والتي تنص عىل أنه توجد عالقة بني ( تفاعل بني قواعد البيانات
واألفراد مع خصائص القيادة العليا ) يؤثر عىل األداء اإلداري .تهدف هذه الفرضية لإلجابة عىل سؤال الدراسة الرئييس
هل توجد عالقة بني ( تفاعل قواعد البيانات واألفراد مع خصائص القيادة العليا) واألداء اإلداري ؟
أشارت نتائج الدراسة بأن هنالك عالقة بني ( تفاعل بني قواعد البيانات واألفراد مع خصائص القيادة العليا) وأن ذلك
التفاعل يؤثر عىل األداء اإلداري يف البنوك التجارية بالسودان.
تتفق هذه الدراسة مع دراسة ( :الذنيبات )2003:يف أنه توجد عالقة ايجابية بني نظم املعلومات اإلدارية وأداء العاملني.
كل من حداثة األجهزة  ،والربمجيات املستخدمة  ،وخصائص املعلومات التي توفرها نظم املعلومات
وأنه توجد عالقة بني ٍّ
و أداء العاملني.
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وتتفق أيضاً هذه الدراسة مع دراسة ( جهاد بدر قراقيش )2004:يف أن إستخدام تكنولوجيا املعلومات يؤدى إىل رفع
كفاءة نظم الرقابة الداخلية وأضفاء مصداقية عالية عىل مخرجات النظام املحاسبي.
تتوافق هذه النتيجة مع دراسة (عائشة )2004:والتي بينت فيها وجود عالقة بني القيادة اإلدارية وتحقيق األهداف.
أما اإلختالف بني دراسة عائشة والدراسة الحالية يف أن الدراسة الحالية ربطت بني تفاعل قواعد البيانات واألفراد مع
خصائص القيادة العليا وأوجدت عالقة بني هذا التفاعل واألداء اإلداري.

تتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية :

 .1العالقة بني ( تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا ) وامليزة التنافسية.
متثل هذه الفرضية فرضية الدراسة الفرعية األويل بعد التحليل ,وتنص عىل أنه توجد عالقة بني ( تفاعل قواعد البيانات
وخصائص القيادة العليا ) وامليزة التنافسية ,وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة قوية( إيجابية ومعنوية ) بني ( تفاعل
قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا ) وامليزة التنافسية.
تتفق هذه الدراسة مع دراسة (زهري الصباغ) التي عنوانها ( تأثري تكنولوجيا املعلومات عىل تحقيق ميزة تنافسية يف
القطاع البنيك ) هذا اإلتفاق كان يف أن نظم املعلومات تساهم يف تحقيق األهداف بحيث ينعكس ذلك عىل قدرة الرشكة
يف تحقيق مسارها التنافيس وبالتايل عىل عوائدها يف األجل الطويل.
 .2العالقة بني ( تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا ) والكفاءة.
متثل هذه الفرضية فرضية الدراسة الفرعية الثانية بعد التحليل ,وتنص عىل أنه توجد عالقة بني ( تفاعل قواعد البيانات
وخصائص القيادة العليا ) والكفاءة ,وأشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود عالقة بني ( تفاعل قواعد البيانات وخصائص
القيادة العليا ) والكفاءة ,أي عالقة ( سلبية غري معنوية ) وبالتايل فقد تم رفض هذه الفرضية.
وعند إستخدام الكفاءة كمقياس لألداء يف منظامت األعامل فإن هذه النتيجة تختلف مع دراسة) ) Kurmet:2010والتي
أوضحت وجود عالقة إيجابية بني قدرات القيادة العليا يف املنظمة واألداء الذي يقاس مبؤرشات منها العائد من املبيعات.
تختلف هذه الدراسة مع دراسة ( ) Stevens, Cahil and Overs Man:1994يف ان الدراسة األخرية توصلت اىل أن
نظم املعلومات املحوسبة أثرت إيجابياً يف عملية الكفاءة التنظيمية ،بينام أثرت نظم املعلومات اإلدارية املحوسبة
سلباً يف :رضا العاملني ،املشاركة يف اتخاذ القرارات اإلدارية.
ميكن تفسري هذا اإلختالف بني الدراسات السابقة وهذه الدراسة اىل أن مفهوم الكفاءة يتعلق بإستخدام املوارد يف
تحقيق األهداف ومبا أن الوسط الحسايب ملتغري( الكفاءة ) يف بيانات الدراسة امليدانية والتي تم جمعها من عينة
من البنوك التجارية بالسودانية كان أقل من الوسط الحسايب اإلفرتايض ميكن تفسري هذا اإلختالف بأن تفاعل قواعد
البيانات وخصائص القيادة العليا يف البنوك التجارية التي متثل عينة الدراسة مل تكن باملستوى العايل يف اإلستخدام
األمثل للموارد املتعلقة بالكفاءة .
 .3العالقة بني ( تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا ) والفاعلية.
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متثل هذه الفرضية فرضية الدراسة الفرعية الخامسة بعد التحليل ,وتنص عىل أنه توجد عالقة بني ( تفاعل قواعد
البيانات وخصائص القيادة العليا ) والفاعلية ,وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة قوية ( إيجابية ومعنوية ) بني
( تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا ) والفاعلية.
تتفق هذه الدراسة مع دراسة( ندى جبوري )2004:والتي توصلت اىل ان شبكات االتصال يف العمل ميكن ان تؤدي
اىل تغيري جذري يف األداء املنظمي اضافة اىل ذلك هنالك تأثري كبري لكل من األجهزة والربمجيات ودقة قواعد البيانات
عىل األداء املنظمي .إال إن الدراسة الحالية تختلف عن دراسة ندى جبوري يف أن قواعد البيانات تتفاعل مع خصائص
القيادة العليا هذا التفاعل يحسن ويجود األداء اإلداري.

إسهامات الدراسة
االسهامات النظرية للدراسة:

توصلت الدراسة اىل عدد من املساهامت النظرية حيث أوضحت:
1.1وجود تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا.
2.2وجود عالقة إيجابية بني ( تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا ) واالداء االداري.
3.3املساعدة يف اإلثراء النظري و تقديم كل ماهو جديد يف مجال نظم املعلومات اإلدارية حيث أنه يعد من
أهم املواضيع يف مجال إدارة األعامل ،وتقدميها للباحثني واملهنيني والدارسني يف هذا املجال.

االسهامات العملية للدراسة:

من بيانات الدراسة امليدانية التي تم جمعها من البنوك التجارية يف السودان فقد توصلت الدراسة ايل عدد من
اإلسهامات العملية  ,حيث أوضحت نتائج الدراسة أن مفهوم ( تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا ) قد
حققت اهدافها )امليزة التنافسية  ,الفاعلية  ,الكفاءة ( يف البنوك التجارية بالسودان .
إضافة لذلك فقد بينت الدراسة أن البنوك التجارية يجب ان تركز عىل نظم املعلومات اإلدارية بصورة عامة وعىل
مكونات نظم املعلومات اإلدارية وخصائص القيادة العليا بصورة خاصة ليك تتمكن هذه البنوك من اإلستفادة
القصوي من نظام املعلومات اإلداري وبصورة فعالة.
تو َّجه هذه الدراسة أنظار القيادة اإلدارية يف البنوك إىل أهمية مكونات نظم املعلومات اإلدارية بهدف تعزيزها كونها
تساعد يف تحسني مستوى األداء اإلداري.
أخريا ً من األهمية العلمية لهذه الدراسة أنها تتطرق إىل أَحد املفاهيم التنظيمية من خالل بيان مدى أثر ( تفاعل
قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا ) عىل األداء اإلداري يف البنوك التجارية بالسودان.

الدراسات المستقبلية:

 .1مبا ان الدراسة اقترصت عيل البنوك التجارية بالسودان فيمكن لدراسات مستقبيلة ان تطبق الدراسة يف قطاعات
اخري كالقطاع العام (مؤسسات خدمية) ومقارنة نتائجها بنتائج هذه الدراسة.
 .2الدراسة الحالية اختربت اثر ( تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة العليا ) كمتغري مستقل وفقاً لنموذج
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الدراسة فيمكن لدراسات مستقبلية ان تخترب تفاعل متغري مستقل أخر مثل( تفاعل وظائف نظم املعلومات اإلدارية
وخصائص القيادة العليا ) أو ( تفاعل الربمجيات وخصائص القيادة العليا ) ,أو ( تفاعل الربمجيات واألفراد وخصائص
القيادة العليا ) أو ( تفاعل خصائص نظم املعلومات اإلدارية وأمناط القيادة العليا ).
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الخاتمة:

تناولت هذه الدراسة أثر تفاعل مكونات نظم املعلومات اإلدارية وخصائص القيادة العليا عىل األداء اإلداري
يف البنوك التجارية .حيث تم قياس كل من مكونات نظم املعلومات اإلدارية ( قواعد البيانات ,األفراد ) والدعم القيادي
 ,واألداء اإلداري ( امليزة التنافسية  ,الكفاءة  ,الفاعلية ) .أما بعد التحليل العاميل أصبحت متغريات هذه الدراسة :قواعد
البيانات وخصائص القيادة العليا واألداء اإلداري ( امليزة التنافسية  ,الكفاءة  ,الفاعلية ).
اشارت الدراسة ايل إن البنوك التجارية بالسودان تحسن من ادائها االداري عن طريق تفاعل قواعد البيانات وخصائص
القيادة العليا.
كام اشارت الدراسة عيل رضورة مراعاة العنارص التي تسهم يف نجاح تفاعل قواعد البيانات وخصائص القيادة
العليا يف تحسني االداء االداري والتي تتالئم مع طبيعة البنوك التجارية.
ولقد تم صياغة اسهامات الدراسة عىل ضوء نتائج الدراسة التي تم مناقشتها من بيانات الدراسة.

40

المراجع -:
أوالً  :المراجع باللغة العربية :

1.1محمد سعيد عبد الفتاح ومحمد فريد الصحن “،اإلدارة العامة :املبادئ والتطبيق” ،الدار الجامعية،
اإلسكندرية. 2003،
2.2كامل السيد غراب ونادية محمد حجازي – نظم املعلومات اإلدارية (( مدخل أداري )) – مكتبة ومطبعة اإلشعاع
– العتبة – 1999م.
3.3دكتور محمد عيل شهيب – نظم املعلومات ألغراض اإلدارة يف املنشآت الصناعية والخدمية – القاهرة –
الطبعة الثانية – 1984م.
4.4محمد فتحي عبدالهادي – مقدمة يف علم املعلومات – دار غريب للنرش – .2002
5.5كيث دفلني  -اإلنسان واملعرفة يف عرص املعلومات  :تحويل املعلومات إىل معرفة  -ترجمة شادن أليايف -
مكتبة العبيكان – الرياض –  2001ص .35
6.6مصطفى محمد متويل وآخرون  ،نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية  ،الطبعة السادسة دار الخريجي
للنرش والتوزيع ,الرياض 1419 ،هـ .
7.7راميوند مكليود  ,جورج شيل – نظم املعلومات اإلدارية – تعريب سرسور عىل إبراهيم رسور – دار املريخ –
الرياض –  – 2006ص. 77
8.8د .سونيا محمد البكري – نظم املعلومات اإلدارية ( املفاهيم األساسية ) – دكتوراة الفلسفة يف إدارة األعامل
من جامعة أستون باململكة املتحدة – كلية التجارة – جامعة اإلسكندرية – اإلسكندرية – الدار الجامعية –
2003م.
9.9قاسم القريوين – مبأدي اإلدارة ( النظريات والوظائف ) – عامن – 2002م .
1010كامل السيد غراب – العوامل التي تؤثر يف إختالف مدراء اإلدارة العليا يف إستخدام نظم مساندة القرارات (
دراسة تطبيقية ) – املجلة العربية للعلوم اإلدارية – األردن – 2003م.
1111محمد حامد – نظم املعلومات اإلدارية – رسالة ماجستري – الخرطوم .2005 -
1212فخر الدين محمد شمس الدين  -إعادة هندسة العمليات اإلدارية(الهندرة) ودورها يف تحسني األداء اإلداري
(دراسة يف الجهاز املرصيف بالسودان ) – بحث دكتوراه جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 2014 -م.

41

:  المراجع باللغة االنجليزية:ًثانيا

1. Turban, Potter, Rainer, Raymond Meclod, and Georg. Introduction to Information
Systems.2004.
2. song Michael,Benedetto.CADI,Nason.Robert W,2007,op.cit,p.27.
3. Irvin. For Knar :Raymond “ Computerized Business System An Introduction Data
Processing – USA, 1973.
4. Kcith R. McCloy, Ross urcc Management Information Systems Proccss and Ppractice:
Taylor & Francis ltd. 1995.
5. Alter , Steven , Information Systems Management Perspective , Third Edition , Addison –
Wesley Educational Publisher , USA , 1999.
6. Karl,S . The new organization wealth: managing and measuring knowledge based Assets
,San Francisco:Berrett Koehler. 2001
7. Ackerman, M. The intellectual challenge :The gap between social and technical feasibility,
Human Computer Interaction, 2000,15(2),179-203.
8. Barry E.cushing ‘’ Accounting Information Systems Foundations For Control ‘’ ,
Cambredge , Winthrop Pub . , Inc . , 1977 , p . 3
9. Eisenberger et al , Perceived Organizational Support: A Review of the Literature, 2001 , p
43.
10. Kottke & Sharafinski , Measuring Perceived Supervisory and Organizational Support,
1988

:  المواقع على االنترنت:ًثالثا

1. www.sekahaded.ahlamoontada.com/ م2017 / 1 / 25 : تاريخ الدخول
22. http://www.marefa.org/index.php/ م2012 . 4 . 25 : تاريخ الدخول
33. http://en.wikipedia.org/wiki/Innovation م2013 . 3 . 30 :تاريخ الدخول
4. http://al2f.blogspot.com/ م2017 . 1 . 30 : تاريخ الدخول
5. http://www.hrdiscussion.com/hr49447.html2013 .6 .18 :تاريخ الدخول

42

المالحق

43

ِ
ِ
قال تعالى ( :فَمن يـ ْعمل ِمن َّ ِ ِ
س ْعيِ ِه (
َْ ََْ َ
الصال َحات َو ُه َو ُم ْؤم ٌن فَال ُك ْف َرا َن ل َ
سورة األنبياء ( :اآلية ) 94

تقييم األداء المؤسسي

أعداد د  .محمد مصطفى حمدان كرنكة
خبير إدارة المنشآت المتخصصة

44

المقدمة:

تقييم األداء املؤسيس يشكل حلقة الوصل التي تربط بني أدىن مستوى لألداء وهو الفرد وأعاله وهى الدولة ،وتظهر
أهمية مستويات تقييم األداء املؤسيس من خالل فهم عالقة الرتابط بينها من منظور االعتامدية بني مستويات تقييم
األداء .فاألداء املؤسيس يعتمد بصورة أساسية عىل مستوى أداء األفراد املكونني للمنشأة ،إذ ال يعقل أن تنجح املنشأة
يف تحقيق أهدافها دون أن يتوافر لها أفراد أكفاء قادرين عىل إنجاز وظائفهم بدرجة عالية من الجودة.

أوال» :مفهوم تقييم األداء:
نجد أن املفهوم اللغوي لألداء هو « لفظ مشتق من الفعل أدى ويعنى أدى الشئ  :قام به  ،والدين قضاه والصالة
يقام بها بوقتها والشهادة أدىل بها ،واىل الشئ أوصله إىل وتأدية األمر أخذ أدائه واستعد له ،تأدية األمر قىض وإىل فالن
توصل».

المعنى االصطالحي لألداء:

تتعدد املفاهيم بتعدد اآلراء التي تناولت هذا املفهوم ،ينظر البعض لألداء عىل أنه (مجموعة من االستجابات التي يقوم
بها الفرد يف موقف معني وهذا األداء هو ما نالحظه مالحظة مبارشة .أنه املقدرة عىل القيام بعمل يشء بكفاءة وفاعلية
ومبستوي معني).
إذن األداء هو ما يتخذه العامل من مهام املهارات والكفايات بشكل قابل للقياس ،فمن املمكن قياس أداء العامل
عن طريق قياس أداء أو سلوك العامل ذو األداء الفعال ،وأن األداء يك يكون فعاالً يجب أن يكون ذا كفاءة عالية
ويعرف أيضا بأنه ( اإلنجاز الفعيل أو الحقيقي املعروف للقدرات الفكرية ،وتعلم يستدل عليه من مالحظة أداء الفرد).
إلعطاء صورة عن مفهوم تقييم األداء البد من التعرف عىل مكونات هذا املفهوم والتي يبدو أن املكون املحوري فيها
هو( األداء اإلداري) الذي ميكن تعريفه بأنه «املنظومة املتكاملة لنتائج أعامل املنظمة يف ضوء تفاعلها مع عنارص بيئتها
الداخلية والخارجية» ،وهو يشتمل عىل ثالثة أبعاد هي:
1.1أداء األفراد يف إطار وحداتهم التنظيمية املتخصصة.
2.2أداء الوحدات التنظيمية يف إطار السياسات العامة للمؤسسة.
3.3أداء املؤسسة يف إطار البيئة االقتصادية واالجتامعية والثقافية
وميكن تحديد مفهوم تقييم األداء اإلداري بأنه «مدى تحقيق املنظمة لألهداف املحددة لها» أو هو عملية تحليل وقياس
األعامل املنجزة خالل فرتة زمنية معينة.
وبشكل أكرث شموالً ميكن تعريف مفهوم تقييم األداء املؤسيس بأنه:
«عملية تهدف إىل قياس ما تم إنجازه من قبل منظمة ما خالل فرتة زمنية محددة ،مقارنة مبا تم التخطيط له
كامً ونوعاً وباستخدام مجموعة من املعايري واملؤرشات مع تحديد أوجه القصور واالنحراف إن وجدت وسبل عالجها يف
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الحارض واملستقبل

ثانيا» :تعريف تقييم األداء:

وجدت تعاريف عدة لتقييم األداء نذكر منها  :تعريف معهد اإلدارة الربيطاين لها بأنها « عملية تقييم للفرد
القائم بالعمل فيام يتعلق بأدائه ومقدرته وغري ذلك من الصفات الالزمة لتأدية العمل « .وقد ذهب البعض إىل عدها «
عملية إدارية دورية هدفها قياس نقاط القوة والضعف يف الجهود التي يبذلها الفرد والسلوكيات التي ميارسها يف موقف
معني ويف تحقيق هدف معني خططت له املنظمة مسبقاً «.
ولقد ذهب البعض إىل أن عملية تقييم أداء العاملني تعد بأنها « عملية إدارية دورية هدفها قياس نقاط القوة والضعف
يف الجهود التي يبذلها الفرد والسلوكيات التي ميارسها يف موقف معني ويف تحقيق هدف معني خططت له املنظمة مسبقا»
وأعتربها آخرون بأنها « نظام رسمي لقياس وتقييم التأثري وخصائص الفرد األدائية والسلوكية ومحاولة
التعرف عىل احتاملية تكرار نفس األداء والسلوك يف املستقبل إلفادة الفرد واملنظمة واملجتمع
 .ويذهب آخرون إىل الوصف التفصييل للعملية بتعريفها « محاولة لتحليل أداء الفرد بكل ما يتعلق به من صفات
نفسية أو بدنية أو مهارات فنيه أو فكرية أو سلوكية ،وذلك بهدف تحديد نقاط القوة والضعف ومحاولة تعزيز األوىل
ومواجهة الثانية  ،وذلك كضامن أسايس لتحقيق فاعلية املنظمة اآلن ويف املستقبل.
وميكن القول أن عملية تقويم األداء تعنى مقاييس ميكن من خاللها معرفة مدى تحقيق املؤسسة لألهداف التى أقيم
من أجلها تلك األهداف املخططة ومعرفة وتحديد مقدار االنحرافات عن ما يتم تحقيقه فعالً مع تحديد أسباب تلك
االنحرافات وأسباب معالجتها.
ويذهب البعض إىل القول بأن عملية تقويم األداء ما هي اال دراسات وبحوث تستهدف الوقوف عىل العالقات التى
تربط بني املوارد وبني كفاءة استخدامها من قبل املؤسسة ،وكيفية تطوير هذه العالقات خالل فرتة زمنية معينة .إن
تقويم األداء بهذا املفهوم ما هو إال دراسة ملدى استغالل املوارد االقتصادية للمؤسسة وتطوير فاعليتها اإلنتاجية
وتنفيذها للخطط املرسومة ،مبعنى آخر أنه يقدم تشخيصاً للمشاكل التي تواجهها املؤسسة بحكم كفاءتها بقياس
.
أعاملها
ويعرف تقويم األداء بأنه( شكل من أشكال الوقاية ويركز عىل تحليل النتائج التي تم التوصل إليها من خالل
املجهود املبذول عىل مختلف املستويات بهدف الوقوف عىل تحقيق أهداف وحدات األعامل يف استخدام املوارد املتاحة
أفضل استخدام وإرشاد اإلدارة يف إعداد الخطط املستقبلية.

ثالثاً :الهدف من التقييم:

تشري العديد من املصادر كالوكالة اليابانية للتعاون ( ،)JICAومنظمة األمم املتحدة ( )UNيف أن للتقييم
هدفني رئيسيني هام:
1.1توفري ما يلزم من معلومات التخاذ قرارات صحيحة بشأن العمليات أو السياسات أو االسرتاتيجيات املرتبطة
باملشاريع الجارية أو املقبلة.
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2.2تقديم أدلة إىل الجهات املعنية (للامنحني والرشكاء واملستخدمني) ،تثبت فاعلية أداء املرشوع
ومطابقته للنتائج املخطط لها ،وللمتطلبات القانونية واملالية ،ومدى استخدام املديرين لنتائج املراقبة والتقويم
ويهدف التقييم بشكل عام إىل تحديد مالءمة أي مرشوع ومدى كفاءته وفاعليته وأثره واستدامته،
ويُتوقع أن يؤدي تحسني عملية صنع القرار إىل نتائج أفضل وإىل استخدام املوارد بكفاءة أكرب

رابعاً :أهمية تقييم األداء:

تستهدف العملية إىل ثالث غايات وهي عىل مستوى كل من املنظمة ،املدير والفرد العامل التنفيذي.

.1أهميتها على مستوى المنظمة:
.أإيجـــاد منـــاخ مالئم من الثقـــة والتعامل األخالقـــي الذي يبعد احتـــال تعدد شـــكاوي العاملني تجاه
ا ملنظمة .
.ب رفع مستوى أداء العاملني واستثامر قدراتهم مبا يساعدهم عىل التقدم والتطور.
.جتقييـــم برامج وسياســـات إدارة املـــوارد البرشية كـــون نتائج العمليـــة ميكن أن تســـتخدم كمؤرشات
للحكم عـــى دقة هذه السياســـات.
.دمساعدة املنظمة عىل وضع معدالت أداء معيارية دقيقة.

.2أهميتها على مستوى المديرين:

.أدفع املديرين واملرشفني إىل تنمية مهاراتهم وإمكانياتهم الفكرية وتعزيز قدراتهم اإلبداعية للوصول إىل
تقويم سليم وموضوعي ألداء تابعيهم.
.بدفع املديرين إىل تطوير العالقات الجيدة مع املرؤوسني والتقرب إليهم للتعرف عىل املشاكل والصعوبات.

.جتجعل العامل أكرث شعور باملسؤولية وذلك لزيادة شعوره بالعدالة وبان جميع جهوده املبذولة تؤخذ
بالحسبان من قبل املنظمة.
.ددفع العامل للعمل باجتهاد وجدية وإخالص ليرتقب فوزه باحرتام وتقدير رؤسائه معنوياً ومادياً.

.3أهميتها على مستوى العاملين:
 .أتجعل العامل أكرث شعور باملسؤولية وذلك لزيادة شعوره بالعدالة وبان جميع جهوده املبذولة تؤخذ
بالحسبان من قبل املنظمة.
 .بدفع العامل للعمل باجتهاد وجدية وإخالص ليرتقب فوزه باحرتام وتقدير رؤسائه معنوياً ومادياً.
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استنادا إلى المرحلة التي يُجرى فيها،
خامسا» :توقيت التقييم :هناك ثالث توقيتات للتقييم
ً
وهي:

1.1التقويم القبيل  Ex-ante Evaluationأو  :Pre- Evaluatingيتم قبل تنفيذ املرشوع ،حيث تدرس
رضورة تنفيذ املرشوع وتوضيح تفاصيله والنتائج املتوقعة منه ،ومدى مالءمة املرشوع وقيمته ،ووضع
مؤرشات تقويم لقياس تأثري املرشوع يف التقوميات الالحقة .ويساعد املنظمة عىل التخطيط القبيل
«التخطيط بالسيناريوهات» الذي يعني وصف ما هو متوقع ومحتمل وتحليله ،ووضع سيناريوهات
(مشاهد محتملة) والتوصل إىل صيغة للتعامل مع كل من هذه السيناريوهات ،وذلك بتشخيص دقيق
وواسع لألفكار املحتملة واملتوقعة بطريقة مفيدة وقابلة للتطبيق ،حيث يساعد عىل ربط القرار غري
املؤكد الذي نتخذه اليوم ،مبا ميكن أن يحدث من أحداث كأثر لهذا القرار يف املستقبل (ماذا لو؟) ،حيث
تساعد هذه االحتامالت واضعي الخطط اإلسرتاتيجية واملؤثرين يف املنظمة عىل مواجهة التوقعات
املستقبلية واالستعداد لها (.)McGee, David Wilso, Strategy analysis & practice: 2005
2.2تقويم منتصف املدة  Mid-term Evaluationأو التقويم املتزامن  During Evaluatingويُجرى
يف منتصف مدة تنفيذ املرشوع ،حيث يهدف هذا التقويم إىل فحص اإلنجازات ،وتنفيذ املرشوع
بالرتكيز عىل الكفاءة واملالءمة مستن ًدا إىل النتائج ،باالضافة إىل مراجعة خطة العمل وتعديلها وفقا
للنتائج ،حيث تساعد نتائج التقويم الجهات املعنية عىل اتخاذ القرار ومراقبة األداء (.)Just In Time
3.3التقويم البعدي  Ex-post Evaluationأو :Evaluating After performingيُجري بعد فرتة زمنية من انتهاء تنفيذ
املرشوع ،ويركز عىل الكفاءة والتأثري واالستمرارية ،استنا ًدا إىل نتائج التقويم .ويهدف هذا التقويم إىل استخالص
الدروس املستفادة والتوصيات للجهات املعنية بتخطيط املشاريع املستقبلية وتنفيذها بشكل أكرث كفاءة وفاعلية.
ال تعوض هذه التقومييات إحداها عن األخرى فقد تضطر بعض املرشوعات الستخدام التقوميات الثالثة كل حسب وقته.
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الشكل رقم ( )2-1يبني توقيتات هذه األنواع ضمن دورة حياة املرشوع (:)JICA: 2004
التخطيط

ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ ﺍﻟﺭﺍﺟﻌﺔ

ﺍلتقويم القبلي

ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ

التقويم البعدي

قرر/تعلم/فكررف ﱢكر
قر
 /تعلﱠم/فﱢﱢك

قررالمراقبة
 /تعلﱠ/م
قرر/تعلم/قوم ﱢ
التنفيذ

التنفيذ

ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ ﺍﻟﺭﺍﺟﻌﺔ

تعلم //ﱢفكر
لقوم
عدل  //قرر //تعلﱠم
قرر ع ﱢد ّ

تقويم منتصف
تقويم
منتصف
المدة
المدة

المراقبة

املصدر :عايدة سيد حطاب ،اإلدارة والتخطيط االسرتاتيجي ،دار الفكر ،القاهرة ، 1995 ،ص .112

سادسا» :قياس الكفاءة اإلنتاجية للعمل

تعترب الكفاءة اإلنتاجية يف كثري من الدول ،األساس الحيوي للتقدم و التنمية االقتصادية ،فهي املصدر يف اإلنتاج و
رفع مستواه وجودته ،و تقديم الخدمات العامة و الخاصة بأحسن الطرق و أنسبها يف الوقت و التكلفة .متثل الكفاءة
اإلنتاجية تأليفا أمثال بني العنارص املستخدمة يف اإلنتاج ،فيمثل حينئذ قياسها مدى نجـاح العاملني أو فشلهم يف إدارة
نشاط معني و كثريا ما يلجأ إليها الباحثون نظرا للعديد من املحاسن.
 .1مفهوم الكفاءة اإلنتاجية :تعرف بأنها» العالقة بني كمية املوارد املستخدمة يف العملية اإلنتاجية و بني الناتج
من تلك العملية ،و بذلك ترتفع الكفاءة اإلنتاجية كلام ارتفعت نسبة الناتج إىل املستخدم من املوارد».
وهي « األداء السليم للعنارص املنتجة يف أي منشأة ،و هو الذي يتم يف الوقت املالئم و بالتكلفة املناسبة»
 .وبهذا ،فإن أي عملية إنتاجية يدخل فيها عنارص أساسية هي العمل ،املواد ،و رأس املال و الخربة التنظيمية واإلدارية،
و يتبلور مفهوم الكفاءة اإلنتاجية يف إمكان الحصول عىل أقىص إنتاج باستخدام كميات محددة من تلك العنارص ،فهي
املحرك الدينامييك للعملية اإلنتاجية ،و مصدر الطاقة التي تسيطر عىل األداء ملختلف العنارص.
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 .2أهمية قياسها :تتجىل أهمية قياس الكفاءة اإلنتاجية يف أنها:
أ  -متثل أحد أهم األدوات الرقابية يف مجال الرقابة عىل اإلنتاج ،للتمكن من الوقوف عىل مراكز الضعف والبحث عن
أسبابها وعالجها.
ب -مقياس ملكافأة العاملني ،و معيار الختيار املرشحني منهم للرتقية ،و الكشف عن قدراتهم و مواهبهم.
ت -استخدام نتائج القياس يف أغراض التخطيط و املتابعة و التقييم.
ث -إن ارتفاع الكفاءة اإلنتاجية يؤدي إىل زيادة الدخل الوطني و ارتفاع أرباح الرشكات ،و بالتايل دخل األفراد ،مام
ينعكس عىل زيادة املدخرات لهؤالء ،التي متثل مصدرا لالستثامرات الجديدة التي متكن و بتطور أساليب العمل من
إحداث زيادة جديدة يف مستوى الكفاءة اإلنتاجية و هكذا.
ح -تعترب الكفاءة اإلنتاجية عنرصا أساسيا من عنارص النمو و التقدم االقتصادي و هدفا مهام لإلدارة الحديثة التي تجند
طاقات العمل و أساليبه لتحقيق هذا املبتغى.
يف الحديث عن أهمية قياس الكفاءة اإلنتاجية ،تجدر اإلشارة إىل حقيقة ،تتمثل أن اإلدارة يف سعيها لزيادة الكفاءة
كثريا ما تغفل عن اعتبارات الجودة يف سبيل زيادة الكمية ،فالعامل قد ينتج عرشين وحدة من سلعة معينة يف الساعة
الواحدة فـي بداية عمله ،و لكنه بعد فرتة قد يرفع من اإلنتاج إىل اثنني و عرشين وحدة باستخدام نفس املوارد يف نفس
املدة ،مام يدل عىل ارتفاع كفاءته اإلنتاجية ،هذا من جهة و من جهة أخرى قد يتبلور هذا االرتفاع يف الكفاءة يف شكل
زيادة مستوى الجودة لنفس العدد من الوحدات السابق إنتاجها ،إال أن هذا النوع من االرتفاع يف اإلنتاجية أصعب يف
القياس و التحديد من النوع األول.

.3وسائل قياس الكفاءة اإلنتاجية للعمل:

ال شك أن عملية قياس األداء عملية إدارية أساسية ال تقل قدرا عن باقي عمليات اإلدارة األخرى ،لذلك وجب وضعها
كخط عريض ملؤسسة تريد أن تحقق نجاحات مختلفة يف جوانب معينة.
أ.الجوانب التي يتعرض لها القياس :توصف عملية قياس األداء بأنها ناجحة إذا أعطت نتائج موثوقة إلنتاجية العمل ،و
لذلك لزم عىل جميع اإلداريني دراسة الكيفية الصحيحة للقيام مبختلف القياسات ،إذ أن أي نوع من القياس الصحيح
يستلزم البحث فيه من جوانب ثالثة هي:
( .)iاألهداف املطلوبة و مدى تحقيقها :تقترص بعض املؤسسات اإلنتاجية ضمن إسرتاتيجيتها عىل أهداف عامة ،كأن
تسعى إىل تحسني اإلنتاج ،إال أن هذه األهداف ،حتى و إن كانت جيدة و رضورية عىل مختلف املستويات إال أنها غري
عملية عىل املستوى التنفيذي ،أما األهداف املرحلية الواقعية التي إذا تم أنجازها يكون قد اقرتب من
الهدف العام ،فيجب أن تتحدد بصورة أدق ،و لذلك فإن قياس األداء كعمل أول ،يبحث يف األهداف املرحلية التنفيذية
و يقيس مدى تحقيقها يف أرض الواقـع.
( .)iiالربنامج التنفيذي :املستوى الثاين هو الربنامج التنفيذي للخطة املوضوعة ككل ،و يدخل يف ذلك األهداف ،و كذا
الوسائل املستعملة لتحقيقها و أيضا املحددات التي تحيط بالعمل و باملنهجية الحركية للتنفيذ ويتم القياس عرب مشاركة
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العاملني أثناء تنفيذ املخطط من خالل املراقبة امليدانية للعمل عن قرب لتحقيق الهدف.
( .)iiiالعوامل الخارجية :تعرب عن ثالث مستوى من مستويات القياس و يقصد بها ،مدى قبول أو رفض اإلنتاج املعروض
أو الخدمة املؤداة ،و املعوقات الخارجية ،باإلضافة إىل طريقة تعامل العاملني مع املجتمع الخارجي.
إنها من أهم العوامل التي تؤثر عىل عملية القياس لذلك وجب أخذها بعني االعتبار ليتمكن القامئون من التصدي لها،
ألن إهامل أي عامل منها يعترب إهامال شديدا للعملية القياسية ،و بالتايل لقياسات النجاح.

.4الوسائل الرئيسية للقياس األدائي:

إنه من الرضوري أن توضع مستويات أداء قياسية لكل عمل ،مهام كرب هذا العمل أو صغر ،مع رضورة وضع جداول زمنية
لكل عملية إنتاجية بتوضيح خطواتها ،و توقيت الحركات الخاصة بكل جزء من تلك األعامل ،و ذلك باعتبار أن هذه
املستويات و الجداول الزمنية هي ما ميكن تحقيقه فعال يف الظروف العادية للعمل.ميكن أن منيز ثالثة وسائل رئيسية
للقياس األدايئ تتفرع عنها وسائل أخرى مبارشة ،تقيس األداء الفعيل للعامل أو ملجموعة من العامل أثناء تأديتهم للعمل
تحت الظروف الواقعية لإلنتاج ،و من ثم ،و من خالل النتائج املتحصل عليها ميكن وضع حكـم صحيح للكفاءة اإلنتاجية
للقوى العاملة ،فهذه الوسائل تهدف إىل إبراز فاعليتها يف القياس و مدى تطورها ،و كذا مقارنة نتائجها بالنتائج القياسية
من فرتة ألخرى ،و أيضا مدى تأثر هذه النتائج بالتحسينات والتعديالت التي تدخل عىل العمل و طريقة األداء ،و فيام
ييل عرض لهذه الوسائل:

أ – القياس الحسابي:

هو الوسيلة الشهرية للقياس ،و يعتمد فيه عىل األرقام الحسابية يف تقدير نسبة الجودة واإلنتاجية و مدى تقدم األداء أو
تراجعه ،و ميتاز هذا املقياس بوضوح معايريه و سهولة الحصول عليه ،و ميكن إظهار مختلف الوسائل املبارشة يف القياس كام ييل
:
( .)iنسبة األداء الفعيل إىل القياس :هي النسبة املئوية التي متثل مدى نجاح العامل يف تحقيق املستويات القياسية
املوضوعة ،كأن يقال بأن العامل املعني ،يتمكن من تحقيق  % 95من املستويات القياسية املوضوعة ،و للوصول إىل هذه
النسبة يتطلب إعداد بطاقات خاصة تحوي جداول تتضمن جميع البيانات املتعلقة بالعامل أو األداة التي يستخدمها
يف العمل ،و كذا جميع األرقام القياسية املتعلقة بالعمل نفسه و النتائج الفعلية املحققة أوال بأول،
باإلضافة إىل تسجيل النسبة املئوية ملدى مطابقة كل مستوى فعيل للمستوى املقابل له و تكتب بالشكل التايل:
نسبة األداء الفعيل إىل القيايس = (رقم األداء الفعيل ÷ رقم األداء القيايس) × %100
( .)iiأرقام االنحرافات املعيارية :هي عبارة عن معادلة رياضية متثل متوسط االنحرافات بني املستويات القياسية واألخرى
الفعلية لألداء البرشي ،ولتحديد أي رقم من هذه األرقام يلزم إعداد جدول يتضمن النتائج وبيانات وافية عن األداء
الفعيل لكل عملية و لكل عامل ،و يتم تطبيق هذه الوسيلة بالخطوات التالية:
تدون البيانات املتعلقة باألداء الفعيل ،وتسجل يف البطاقات الخاصة باألداء.
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تحسب االنحرافات بني أرقام األداء الفعيل واملستويات القياسية املسجلة يف البطاقات ويحدد إذا ما كانت االنحرافات
سالبة أو موجبة.

سابعا» :مشاكل وصعوبات قياس تقييم األداء المؤسسي
رغم أهمية قياس األداء يف األجهزة الحكومية إال أن هناك الكثري من املشكالت التي تعوق هذا القياس وهي تتمثل
فيام ييل:
القضية األوىل :البيئة االجتامعية والثقافية :ترتكز البيئة االجتامعية والثقافية يف أربعة محاور لها انعكاساتها عىل
مامرسات اإلدارة الحكومية:

 -1العادات والتقاليد:
وتشري هذه إىل العادات والتقاليد والقيم والعادات السائدة يف املجتمع ودرجة تأثريها بالثقافة الخارجية .لقد
بدأت بداية مرحلة التحول يف بعض القيم واملعتقدات يف الدول العربية بعد أن نالت استقاللها وبرزت كمؤسسات
ذات دور سيايس واقتصادي واجتامعي حيث ازدادت طموحات الجامهري لوفاء األجهزة الحكومية بفتح أبواب الرفاهية
أمامها .وليك تنفذ مشاريع التنمية االقتصادية واالجتامعية فقد تضخم الجهاز الوظيفي ومرصوفات الباب األول وتعقيد
اإلجراءات إضافة إىل التسيب الوظيفي.

 -2الشخصية الوظيفية وأشكال االتصال السائدة:

هي أمناط السلوك والتفكري السائدة لدى معظم أفراد املجتمع وهي تتأثر بالدوافع واملحفزات التي تحرك أفراد املجتمع
ومجموعة املتغريات الثقافية التي تحكم سلوك األفراد يف التعامل مع املواقف وأشكال االتصال السائدة فيام بينهم  .فالشخصية
العربية تأيت مكاسبها املادية من الوظيفة يف مقدمة دوافع العمل مع ضعف الدوافع الخاصة باالستقاللية وتأكيد الذات
.أما تأثري مجموعة العوامل الثقافية أو البيئية وتأثريها عىل طريقة تفكري األفراد وتعاملهم مع املواقف واألشكال السائدة
واالتصال فيام بينهم يالحظ يف سلوكيات قيادات األجهزة الحكومية وهي:
 .أغلبة الطابع الشخيص عىل منط االتصاالت.
 .بالرغبة يف التفرد والتميز والرتكيز عىل املركزية الشديدة.
 .جحداث التغريات الجذرية يف الهياكل األساسية لألجهزة الحكومية العتبارات الوالء الشخيص والسيايس
والعالقات االجتامعية.
 .دضعف إدراك قيمة العمل وأهميته مام يسبب التسيب والالمباالة.
 .هالبريوقراطية اإلدارية التي تهتم بالحلول الجزئية دون عالج املسببات مع الرتكيز عىل السلطة.
 .وعدم وجود سياسات واضحة للتدريب.
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 -3هياكل ونظم التعليم والتدريب السائدة:

عىل الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات العربية يف تطوير التعليم والتدريب إال أن هناك بعض املشاكل نذكر
منها ما ييل:
.أإعطاء أولوية للتعليم العام والجامعي عىل حساب التعليم الفني.
.بتخريج كوادر برشية أكادميية ينقصها التدريب والخربة العملية.
.جعدم الربط بني سياسات التعليم والتدريب والتوظيف.
 – 4تركيبة القوى العاملة واالنتامء االجتامعي:
إن اإلنفاق عىل البنية األساسية والخدمات االجتامعية يف دول الخليج مثالً تتطلب وجود قوى عاملة إضافية مل يكن
مبقدور السكان املحليني توفريها أدي إىل اختالل تركيبة القوى العاملة بهذه الدول عىل النحو التايل:
1.1انرصاف العاملة الوطنية إىل الوظائف اإلرشافية واملكتبية دون الفنية.
 2.طموحات فئة الدرجات العلمية العليا لشغل املناصب القيادية .
 3.اختالف سلوكيات العاملة الوافدة مع سلوكيات املجتمعات التي يعملون فيها أدى إىل عدم تجانس
األمناط اإلدارية.
 4.تنوع املستويات الحضارية والثقافة للعاملة الوافدة أدى إىل تغيريات هيكلية يف النسق االجتامعي
والثقايف.
5.5التضخم الوظيفي نتيجة إيجاد دخل ثابت لكل مواطن.

القضية الثانية :أوضاع ونظم تقنيات المعلومات:
نظم تحليلية تهيئ إمكانيات واسعة للتوقع والتحليل والتخطيط
يأيت االهتامم بنظم املعلومات باعتبارها ً
واالستجابة املرنة والفعالة للتغريات املحيطة ببيئة العمل مع توفري قواعد بيانات متجددة تدعم اتخاذ
القرار.
تتمثل املظاهر العامة التي تعكس أوضاع نظم وتقنيات املعلومات يف األجهزة الحكومية فيام ييل:
1.1عدم الرتكيز عىل االستخدام األمثل للحاسبات اإللية يف مجاالت التخطيط والرقابة والتحليل اإلحصايئ واتخاذ
القرار.
2.2عدم تحديث الربامج املستخدمة الستيعاب املزيد من املعلومات واألعامل واألرقام الكودية.
3.3استخدام الحاسبات يف األعامل الهامشية مثل الطباعة وكشوفات املرتبات وتخزين الوثائق واملستندات
القدمية
4.4نقص الثقافة املعلوماتية لدى املسئولني باألجهزة الحكومية.
5.5انتشار ظاهرة إدخال تقنيات املعلومات كجزر معلومات مستقلة دون الربط بني األنشطة والوحدات داخل
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الجهة الواحدة.
6.6عدم التخطيط املسبق لدراسة االحتياجات الفعلية واملستقبلية للجهات املختلفة قبل رشاء أجهزة الحاسبات
اآللية

متطلبات تطوير نظم وتقنيات المعلومات:
يتطلب تطوير نظم تقنيات المعلومات ما يلي:
1.1تطوير الثقافة املعلوماتية لشاغيل الوظائف القيادية واإلرشافية وتزويدهم بنوعني من الثقافة يف التعامل مع
نظم وتقنيات املعلومات كام ييل:
.

أثقافة الحاسبات التي تشمل فهم مصطلحات الحاسب مع القدرة عىل تشغيل واستخدام الحاسبات.

.

بثقافة املعلومات التي تركز عىل كيفية استخدام املعلومات يف معالجة املشاكل اإلدارية وتبادلها مع اآلخرين.

2.2تطوير النظم املتبعة يف توفري تقنيات املعلومات من حيث اختيار األجهزة والربامج وعمليات التدريب والصيانة
وتعديل وتطوير األجهزة املستخدمة .كام يراعى أوالً إعداد دراسة متوازنة تتضمن العنارص األساسية الخاصة
بعدد ونوعية األجهزة املطلوبة ومواكبة توفري هذه التقنيات أدوات القياس الالزمة لتحسني املردود الناتج عن
استخدامها.
3.3تكوين رؤية تكنولوجية عىل مستوى الجهة الحكومية ،وذلك بإعادة صياغة املفاهيم التقليدية للعاملني حول
نظم وأساليب العمل لتكوين رؤية تكنولوجية جديدة تعني بربط تقنيات املعلومات بأهداف واحتياجات
املستويات اإلدارية املختلفة إضافة إىل ربط استخدامها بتغيري أسلوب تفكري املوظفني وتدريبهم عىل تبادل
املعلومات.

ثامنا» :معايير قياس كفاءة األداء في المؤسسات اإلنتاجية:

تتعدد مؤرشات كفاءة األداء وتختلف أهميتها النسبية ،و ذلك حسب نوع النظام االقتصادي و االجتامعي والسيايس
السائد يف ذلك البلد ،و متاشيا مع األغراض واألهداف التي يسعى أصحاب املؤسسات إىل تحقيقها ،يجب أن تكون
املؤرشات املختارة مالمئة لطبيعة و أهداف الوحدة اإلنتاجية موضع التقييم.فمعايري قياس كفاءة األداء متعددة ،ميكن
تلخيصها فيام ييل:
1.1معيار الطاقة اإلنتاجية:
تهدف جميع املؤسسات االقتصادية إىل استغالل الطاقة اإلنتاجية املتاحة بأعىل كفاءة ممكنة.
 .أمفهوم الطاقة اإلنتاجية و أنواعها :ميكن تعريفها « بأنها إمكانية إنتاج حجم معني من السلع ،البضائع
مبختلف أنواعها و حتى الخدمات ،يف مكان معني أو ضمن وحدة زمنية معينة «
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 .أما إذا تعلق األمر بالطاقة اإلنتاجية الصناعية ،فيمكن التعبري عنها « بأنها طاقة العنارص املادية عىل أداء
عملية صناعية ،مثل تحويل املواد األولية ،الرتكيب واالستغالل «
إن أهمية معيار الطاقة اإلنتاجية تأيت من كونه يرتبط ارتباطا وثيقا بحجم اإلنتاج من جهة ،وبالتكاليف
واألرباح واملبيعات من جهة أخرى ،حيث أنه كلام ارتفعت القدرة عىل اإلنتاج ،انخفضت حصة الوحدة
الواحدة من التكاليف الثابتة من خالل توزيع إجاميل هذه التكاليف عىل وحدات أكرب عندما تستغل الطاقة
بشكل أمثل ،ومن ثم تنتج مرونة يف األسعار مع زيادة يف الوحدات املنتجة وتلبى بذلك احتياجات املجتمع.
يصعب إعطاء تعريف محدود ودقيق للطاقة اإلنتاجية بسبب وجود عدة أنواع منها ،و لغرض استيعاب
معيار الطاقة اإلنتاجية يجب معرفة هذه األنواع
الطاقة اإلنتاجية النظرية :تعرب عن القدرة العادية للوسائل يف اإلنتاج ،أي أنه عندما تكون رشوط االستغالل
حسنة و خالية من أي خلل تصل نسبة املخرجات إىل  ،%100إال أن هذا يصعب تحقيقه عمليا ألنه غاية
مستهدفة و غري ممكن الوصول إليها نظرا لعدة اعتبارات و أسباب:
(((iوجود الوقت الضائع نتيجة اإلصالح و الصيانة.
	) (iiالتوقفات الناجمة عن عدم كفاءة األيدي العاملة ،أو األعطال يف اآلالت و املعدات.
((i(iiاألساليب التنظيمية التي قد تعرقل سري اإلنتاج و تحول دون االستغالل األمثل للطاقات.
 .بالطاقة اإلنتاجية الفعلية ( العملية ) :تتمثل يف كمية اإلنتاج الحقيقية ،أي التي تم الحصول عليها فعال عند
نهاية كل فرتة زمنية محددة ،و يعرب عنها بالعالقة التالية :الطاقة العملية = الطاقة النظرية – املسموحات
أما مستواها فيرتاوح ما بني  70إىل % 80من الطاقة النظرية ،و تنخفض إىل أقل من ذلك يف البلدان النامية.
 .جالطاقة اإلنتاجية القصوى :تتمثل يف القدرة اإلنتاجية لآللة أو الجهاز الواحد يف العدد األقىص من الدورات الذي
يقابله كمية من املخرجات تدعى الحجم النظري لإلنتاج و ذلك حسب الخصائص املميزة للعتاد املستعمل ،إذ بعد
هذا الحد من التشغيل ميكن أن تتعرض تلك اآللة إىل العطب ،و بالتايل التوقف ،و ترتفع القدرة اإلنتاجية تبعا
لتطور و فعالية الوسيلة املستعملة يف اإلنتاج.
 .دالطاقة املتاحة :هي الطاقة القصوى مطروحا منها االختناقات داخل األقسام أو املراكز اإلنتاجية باالعتامد عىل
القدرة اإلنتاجية ألضعف مرحلة أو عملية إنتاجية.
 .هالطاقة التصميمية :هي الطاقة اإلنتاجية للتجهيزات و املعدات ،و ميكن الوصول إليها و تحقيقها.
 .والطاقة املخططة :متثل كمية اإلنتاج املستهدف الحصول عليها خالل فرتة الخطة و يتم ذلك استنادا إىل الطاقة
التصميمية و األخرى املتاحة يف املؤسسة ،أما املؤرشات املستخدمة لقياس الكفاءة يف األداء باستعامل معيار الطاقة
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اإلنتاجية فهي مدى االنتفاع من الطاقة التصحيحية عمليا  ،ويعرب عنه بالعالقة:
اإلنتاج الفعيل ÷ الطاقة اإلنتاجية الفعلية
املدى الذي سيتم االنتفاع به من اإلمكانيات املتاحة يف املؤسسة الصناعية خالل فرتة زمنية معينة ،يعرب عنه بالعالقة:
اإلنتاج املخطط ÷ الطاقة اإلنتاجية التصميمية
أما املدى الذي يتم به تنفيذ أهداف الخطة فيعرب عنه بالعالقة التالية:
اإلنتاج الفعيل ÷ الطاقة اإلنتاجية املخططة
و يعترب هذا املؤرش هاما يف قياس كفاءة األداء الصناعي.

.2معيار اإلنتاجية:

تعترب اإلنتاجية مؤرشا هاما للمرشوعات يف كيفية استخدام مواردها للوصول إىل أفضل النتائج ،و بذلك يصبح
من املفيد قياسها للتعرف عىل أعراض تدهورها أو تطورها و معالجة الخلل إن وجد.فهي عالقة بني مدخالت و مخرجات
العملية اإلنتاجية ،إذ تعرب عن عالقة اإلنتاج مبفردات العملية اإلنتاجية ،فتحمل تقييام أكرث دقة يف تقييم املؤسسة و
كفاءة العامل و طريقة استخدام اآللة أو املواد األولية ...إلخ.
إال أنه ،و بالنظر إىل صعوبة قياس جميع املدخالت للتعبري عن اإلنتاجية الكلية ،مييل القامئون بأعامل الرقابة إلىقياسها
كمؤرش ملعرفة كفاءة أحد عنارص العملية اإلنتاجية من أجل تحديد مساهمة كل مدخل يف قيمة النواتج ،وهو ما يعرب عنه
باإلنتاجية الجزئية ،و يعترب العمل يف ذلك أهم عنرص متحرك و قابل للتحسني باستمرار من أجل زيادة اإلنتاجية ،خاصة و
أنه يسهم يف تحقيق الكفاءة يف استخدام املدخالت األخرى ،ويعتمد هذا األسلوب الطرق التالية يف قياس إنتاجية العمل
:الطريقة الطبيعية :وتعترب من أسهل وأدق الطرق املستعملة يف حساب وتخطيط اإلنتاجية ،وهي تعبري عن تأثري قوة
العمل و مدى تطورها ،ويعرب عنها بالعالقة:

عدد الوحدات المنتجة من سلعة معينة ÷ الزمن الفعلي الالزم لإلنتاج.

.أطريقة األسعار الثابتة :تعتمد هذه الطريقة عىل تثبيت أسعار املنتجات خالل الفرتة الزمنية املراد قياس تطور
اإلنتاجية خاللها ،و يعرب عنها باملعادلة:
اإلنتاجية = مجموع اإلنتاج من كل نوع × السعر الثابت ÷ عدد العاملني ( أو ساعات العمل )

.3معيار القيمة المضافة:

تعرف عىل أنها» الفرق بني اإليراد اإلجاميل املتحصل عليه من بيع سلعة أو خدمة معينة
و بني إجاميل ما دفع إىل املوردين الخارجيني نظري مواد أو خدمات أخرى تطلبتها عملية اإلنتاج «
فهي املكافأة اإلجاملية لجميع الجهود املبذولة يف إنتاج سلعة أو خدمة معينة.
فلو أن القيمة املضافة هي الوسيلة لقياس اإلنتاجية فإنه ميكن أن تزيد يف قيمتها بطريقتني:
أبرشاء املواد و الخدمات املختلفة من املوردين بأقل التكاليف و أحسن الرشوط املمكنة.
.
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 .بباستخدام املوارد الداخلية بأعىل درجة من الكفاءة.
كام أنها تعترب األساس املعتمد يف حساب إنتاجية العمل ،ففي حاالت كثرية ،نجد أن سوق العمل تسعى إىل توفري األيدي
اإلقتصادية،
العاملة ذات املستويات املرتفعة من املهارة و التخصص ،و كذا الكفاءة لتحقيق أهداف األنشطة
باإلضافة إىل استعامل التكنولوجيا املتطورة بهدف التقليل من تكاليف العاملة ،فالقيمة املضافة تستعمل كمقياس
للتعبري عن األهمية النسبية لكل فرد مساهم يف العملية اإلنتاجية ،و يعرب عنها بالعالقة التالية:

القيمة المضافة لكل عامل = القيمة المضافة ÷ عدد العاملين

ويعترب هذا املعيار من أهم املعايري للحكم عىل مدى نجاح املؤسسة الصناعية ،حيث تقاس به درجة أهمية هذه
األخرية يف االقتصاد الوطنـي ،و معرفة مقدار مساهمته يف الناتج الوطني اإلجاميل.

.4معيار الربحية أو معدل العائد على االستثمار:

يعتمد النظام املحاسبي يف قياس الربح عىل فكرة مؤداها أن الربح عبارة عن الفرق بني اإليراد الكيل
والتكاليف الكلية خالل الفرتة املحاسبية ،إال أن املفهوم األدق للربح أو ما يسمى بالربح االقتصادي،
هو الفرق بني القيمة النقدية للمرشوع يف أول و نهاية املدة أما الربحية فهي مقياس يحاول تقييم أداء املرشوع من
خالل تحميل صايف الدخل إىل أنشطة املرشوع ممثلة يف جملة االستثامرات أو األصول ،وميكن أن يطلق عىل الناتج معدل
العائد عىل االستثامر .وتحسني الربحية قد يعني رضورة قيام املؤسسة بتحسني استثامراتها بقدر يساعد عىل تعظيم رقم
الربح ،و ميكن أن يتم ذلك من خالل الحصول عىل آالت و معدات جديدة ،أو استخدام مواد بديلة.

تاسعاً :عناصر نظام تقييم أداء العاملين:
باعتبار عملية تقييم األداء نظام فهو يرتكب من عنارص تعرب عنه وتفرسه وتتمثل هذه العنارص يف الخطوات املامرسة
التطبيقية السليمة لهذه العملية وهي تتمثل يف:
1.1تحديد الغرض :وهو الهدف الذي تسعى له اإلدارة من وراء العملية وجمعها لهذه املعلومات والبيانات ،حيث
ميكن أن توظفها لعدة أغراض منها ما ييل:
.أتقديم معلومات للعاملني أنفسهم عىل جودة وكفاءة أداءهم ألعاملهم وذلك للمعرفة ،ولتحسني األداء نحو
األفضل.
.بتحديد مستوى األجر والكفاءات والعالوات التي ميكن أن يحصل عليها الفرد وذلك مقابل األداء.
.جتحديد الوظيفة الحالية املناسبة ،والوظيفة املستقبلية التي ميكن أن ينقل لها العامل ،أو اإلستغناء عن العامل
وهذا يف حالة ما مل يكن عىل املستوى املطلوب يف الوظيفة الحالية.
.دالتعرف عىل األعامل واملهام التي من املمكن أن تسند إىل املوظف وهذا يف حالة الحاجة إىل هذه املهام.
.هتحديد أوجه القصور يف أداء الفرد ،واحتياجه إىل التطوير والتنمية وذلك من خالل جهود التدريب.
.وإجبار املديرين أن يربطوا سلوك مرؤوسيهم بنواتج العمل وقيمته النهائية.
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فالرتكيز عىل نوع من هذه األغراض هو الذي يعطي الشكل العام لنظام تقييم األداء.
يعترب تقييم األداء وسيلة هامة يف نظام إدارة األداء ،هدفها قياس أداء الفرد العامل ومقارنته باألداء املستهدف والحكم
بالتايل عىل مدى الكفاءة.
2.

2األسس العامة في تقييم كفاءة األداء:

يعتمد يف تقييم األداء مجموعة من األسس العامة ترتتب حسب تسلسلها وأهميتها من حيث التطبيق كام ييل:
 .أتحديد أهداف املرشوع :إن الغرض من إقامة أي مرشوع هو تحقيق هدف رئييس وجملة من األهداف
الثانوية ،يفرتض أن تكون واضحة ومحددة لكافة املسئولني والعاملني باملؤسسة وعليه ،فإن االعتامد عىل
املؤرشات العلمية والعملية يف دقة تحديد تلك األهداف أمر رضوري ومهم.
 .بتحديد الخطط التفصيلية إلنجاز الفعاليات التي متارسها املؤسسة:
يتطلب استمرار العملية اإلنتاجية وضع خطط تفصيلية لكل أنشطة و وظائف املؤسسة ،مع تحديد املوارد املادية و
البرشية التي تستخدم لتنفيذها ،مبا يحقق األهداف بأقل تكلفة ممكنة ،إذ أن األمر يقتيض أن تحدد هذه الخطط
يف ضوء ما ييل:
(((iتحديد األهداف بشكل واضح مبا يغطي جميع أوجه النشاط االقتصادي املرتبط بعمل املؤسسة.
	) (iiرضورة التنسيق بني أهداف ،مهام ووظائف الوحدة االقتصادية املختلفة.
((i(iiتصاغ األهداف من طرف األفراد املساهمني يف تحقيقها ضمن حدود مسئولياتهم.
((i(iأن تكون األهداف قابلة للتكيف مع تغري الظروف ،ومع تحسب حدوث أي مستجدات داخلية أو خارجية.

.

دتحديد مراكز المسئولية:

يلتزم املرؤوس بتنفيذ ما عهد إليه من واجبات يف حدود مسئولياته وما تخول له السلطات يف اتخاذ القرارات،
ويعترب هذا األمر ركنا هاما من أركان تقييم األداء يف أي وحدة إنتاجية ،فتكون املسئولية محددة يف اتخاذ
الوسائل الكفيلة بتنفيذ النشاط املعني مبراعاة املوارد اإلنتاجية املوضوعة تحت ترصفها.

.زتحديد معايير األداء:

تعترب من الخطوات األساسية يف عملية التقييم ،إال أن هذه املعايري تختلف من وحدة إنتاجية ألخرى حسب
طبيعة العملية اإلنتاجية ،وكذا األهداف املرسومة لها من فرتة زمنية ألخرى.

هـ .وجود جهاز مناسب للقيام بتقييم األداء:

يستلزم تقييم األداء وجود جهاز للرقابة يختص مبتابعة ومراقبة التنفيذ الفعيل لنشاط الوحدة اإلنتاجية ،ويقوم
بتسجيل النتائج املحصل عليها بعد التنفيذ.

عاشرا» :نماذج تقييم األداء المؤسسي:

هناك عدة مناذج لتقييم األداء املؤسيس ،وتتباين تلك النامذج بتوجهاتها وتركيزها ودرجة تعقيدها ومدى
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مالءمتها ألنواع املنظامت الربحية منها والخدمية .إال أننا يف هذا السياق سرنكز بصورة أساسية عىل النامذج
األكرث مالمئة للوحدات املحلية .مناذج يسهل تطبيقها واستخالص أنظمة قياس تقويم أداء تلك املحليات.

 .1النموذج التقليدي :Traditional Approach

يركز هذا النموذج عىل األجزاء الرئيسة التي تتكون منها املؤسسة أو أي منظمة أخرى .فاملنشأة مثالً تحصل عىل املوارد
واملواد الخام من البيئة ويتم تحويل هذه املواد الخام من خالل عمليات وأنشطة داخل املنشأة إىل خدمة أو سلعة تقدم
إىل املواطنني .وميكن توضيح هذه املكونات للنموذج التقليدي من خالل الشكل التايل:
الشكل رقم ( )2-5يوضح النموذج التقليدي لقياس األداء املؤسيس البيئة الخارجية
املصدر :محمود القايض مريود ،أثر تبني إسرتاتيجية الجودة الشاملة يف تحسني املوقف التنافيس ،أطروحة دكتوراه،
جامعة عامن األهلية .2006
وبنا ًء عىل هذا النموذج ميكن للمنشأة أن تق ّوم أداءها ضمن أي من (املداخل) التالية لقياس مستوى األداء لكل
مكون من مكونات النظام.

 -2نموذج تقويم األداء المتوازن:
وهو أحد املداخل اإلسرتاتيجية لقياس وتقويم األداء ،ويستهدف هذا النموذج وصف بعض الجوانب التنظيمية التي
يجب قياسها بشكل يحقق « التوازن « فيام بينها دون الرتكيز عىل جانب واحد فقط .حيث درجت كثري من اإلدارات
عىل الرتكيز عىل بعد األداء املايل دون االلتفات لباقي الجوانب التنظيمية األخرى.
وميثل هذا النموذج نظاماً إدارياً إىل جانب كونه نظاماً قياسياً .وهو ميكن الوحدة املحلية (املؤسسة) من تحديد
الرؤية املستقبلية ( ،)Visionوالرسالة التنظيمية ( )Missionبوضوح وتحويلها إىل خطة عمل .ويحقق هذا النموذج
نوعاً من التغذية العكسية بني العمليات الداخلية والنتائج الخارجية ،مبا يضمن تحسني األداء االسرتاتيجي للوحدة
املحلية .كام يحقق هذا النموذج العديد من التوازنات بني املفاهيم واملقاييس التقليدية والحديثة ،فهو ال يعتمد فقط
عىل املؤرشات املالية التاريخية بل يتعدى ذلك ليتضمن العديد من املؤرشات املستقبلية التي تحدد مدى قدرة الوحدة
املحلية عىل تحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية ،ولتوضيح طبيعة العالقة بني العنارص األساسية للنموذج  ،ميكن استعراض
الشكل التايل:
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الشكل رقم ( )2-6يوضح العنارص األساسية للنموذج

المدخالت

ﻣﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ
System Resource Approach

النﺸاﻁاﺕ الداﺧلية
للمنﻈمة والعملياﺕ

مدﺧل العملياﺕ الداﺧلية
Internal process

ﺍﻟﻣﺧﺭﺟﺎﺕ )ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ(

ﻣﺩﺧﻝ ﺍﻟﻬﺩﻑ

Goal Approach

Approach

ملصدر :محمود القايض مريود ،أثر تبني إسرتاتيجية الجودة الشاملة يف تحسني املوقف التنافيس ،أطروحة دكتوراه،
جامعة عامن األهلية .2006
ايبني الشكل السابق فلسفة وأهداف تطبيق منوذج تقويم األداء املتوازن باعتباره نظاماً إدارياً إضافة لكونه نظاماً قياسياً,
ويتضح من الشكل أن هناك ارتباطاً منطقياً بني العنارص األساسية للنموذج ،والذي ميكن طرحه كام ييل:
 .أالتعلم والنمو التنظيمي يؤدى إىل زيادة قدرة الوحدة املحلية عىل تكوين عاملة راغبة يف العمل وقادرة عليه،
ومن املنطقي أن يؤدى ذلك إىل زيادة قدرتها عىل تحسني أداء العمليات الداخلية.
.

بإن تحسني أداء العمليات الداخلية والناتج من توافر موارد برشية مؤهلة وكفؤة يؤدى إىل تحقيق درجة عالية
من رضاء متلقي الخدمة ،والذي بدوره سوف ينعكس يف شكل تحسني األداء املايل.

إن طبيعة العالقات املبينة أعاله ميكن أن يتم تناولها عكسياً أيضاً مبعنى أن هناك عالقة وطيدة بني العمليات الداخلية
والتعلم والنمو ،وعالقة بني التعلم والنمو األداء املايل ،وعالقة بني األداء املايل وتحقيق رضاء املستهلك(((.

 -3القياس المرجعي Benchmarking
يعد مدخل املقارنة املرجعية وسيلة ناجحة لتطوير معايري ومؤرشات األداء ذات الصلة بأعامل وأنشطة الوحدة
املحلية ،بهدف تحسني العمل وتحقيق أفضل أداء ممكن .إن عملية املقارنة املرجعية تسهل عملية التعلم بني
املنظامت  ،مبعنى أنها عملية تعلم من أجل أخذ درس من إحدى املحليات وترجمته وتطبيقه يف إطار املناخ التنظيمي
ورسالة وأهداف املحلية الراغبة يف التعلم من املحلية األخرى .ولهذه العملية مراحل وآليات محددة للتطبيق ,وهي يف
((( محمود القاضي مريود،المرجع السابق ،ص.221
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مجملها عملية بحث عن أفضل جهات األداء يف مجال ما ودراستها (حيثام يكون ذلك ممكناً)  ،وتحديد أسباب كونها
األفضل ومن ثم استخدام البيانات ذات العالقة والتي تعترب ذات فائدة ألغراض املقارنة ,ميكن التعرف والحصول عىل
العالمات املرجعية يف مجال قياس ومقارنة أداء الوحدات املحلية من خالل:
 .أزيارات لبعض املدن املحلية العربية  /اإلقليمية  /أو العاملية.
 .بدراسات ومراجع من مختلف الجمعيات الفنية واملهنية ومراكز البحوث.
 .ججوائز ممنوحة لوحدات محلية أخرى.
(((iاإلنرتنت ،وجوائز اإلبداع والتميز مثل جائزة ديب الدولية.
((i(iمعلومات عن مدن أخرى تطبق نظام تقويم األداء املؤسيس.
مثال عن إحدى املدن العربية  :تطوير مؤرشات األداء ألمانة عامن الكربى ومستويات األداء املقبولة والعالمات
املرجعية املستهدفة
( )3المستهلك

المالي النجاح املايل ،كيف ميكن
األداءاملاليلتحقيق
( ()4األداء
(4

(  (3املستهلكلتحقيق رؤية الوحدة احمللية وكيف ميكن أن
يمكن
لتحقيق رؤية الوحدة المحلية وكيف
تبدوي اخلدمة؟(
تبدو ملتلق
لمتلقي الخدمة؟
أن

وحتقيق الكفاءة
اإلنتاجية
زيادة
المالي،؟ كيف يمكن
النجاح
لتحقيق
زيادة اإلنتاجية وتحقيق الكفاءة؟

الرؤية
ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ

والرسالة
التعلم
1
الداخلية النجاح املايل ،كيف ميكن
العملياتالداخليةلتحقيق
( (2)2العمليات
والنمورؤية المنظمة ورسالتها ،ما هي قدرة المنظمة على االحتفاظ بالقدرة (
والنمولتحقيق
( ))1التعلم

والتطوير؟هي
ورسالتها ،ما
لتحقيق رؤية المنظمة
ي
على التغير
قدرة المنظمة على االحتفاظ بالقدرة على
التغيير والتطوير؟

المالي ،كيف يمكن زيادة
النجاح
لتحقيق
وحتقيق الكفاءة؟
اإلنتاجية
زيادة
اإلنتاجية وتحقيق الكفاءة؟
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جدول رقم ( )2-1يوضح مؤرشات األداء ومستويات األداء املقبول.
األداء

مؤشر األداء

مستوى
المقبول

النسبة المئوية لطلبات تراخيص البناء التي تمت
معالجتها في نفس اليوم.

% 25

( %35فياتفيل – أمريكا)

معدل النفايات الناتجة عن الفرد الواحد

 500كغم

 300كغم (فرانكفورت–
ألمانيا)

النسبة المئوية من أسطول المركبات العاملة أوقات
الذروة

% 80

( % 90أنقرة – تركيا)

العالمة المرجعية المستهدفة

 ( 1500استكهولم-
2000
عدد الشكاوى الواردة بشأن النظافة العامة (سنوياً)
السويد)
املصدر :نارص محمود وراق ،تقييم األداء النظرية والتطبيق ،دراسة غري منشورة بأكادميية السودان للعلوم .الخرطوم
2011م.
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الخاتمة:

يف ختام هذه الورقة نخلص إىل أن تقييم أداء املوارد البرشية من املواضيع ذات األهمية الكبرية يف مجاالت العمل يف
املنشآت قاطبة سواء كانت صناعية  ،أم خدمية  ،أم حكومية  ،ألنه ذو عالقة وارتباط مبارش بإنتاجية العمل فيها وفاعليتها
التنظيمية  ،التي يتوقف عليها بقاؤها واستمرار نشاطها يف السوق  ،يسمح للمسريين بإرشاك األهداف اإلسرتاتيجية
طويلة األجل مع قياسات ذات األجل القصري ،و ميكن من ترجمة إسرتاتيجية املنشآت وخلق اتفاق حول الرؤية
واإلسرتاتيجية واالتصال الذي يسهل جهود اإلدارة العامة يف توضيح اإلسرتاتيجية ورشحها وربطها مع أهداف موظفيها.
فنتائج تقييم األداء توفر التغذية العكسية عن مستوى أداء وكفاءة كل من يعمل يف املنشأة  ،فتساعد عىل معرفة
حقيقة هذا األداء بإيجابياته وسلبياته  ،فهذه املعرفة متثل األساس الذي يقوم عليه تطوير وتحسني األداء املستقبيل فيها.
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أثر وسائل اإلعالم على سلوك المستهلك

دراسة ميدانية على عينة من المستهلكين في محافظة أم درمان

إعداد
الدكتور محمد حنفي محمد نور تبيدي
(((()
االستاذ علي ثواب محمد إبراهيم

(((()

(((
(((

() أستاذ إدارة األعمال المشارك جامعة النيلين
() محاضر بكلية المجتمع عبس اليمن
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( أثر وسائل االعالم على سلوك المستهلك )
دراسة دراسة ميدانية على عينة من المستهلكين فى محافظة أم درمان
المستخلص:
هدفت الدراسة إىل توضيح تأثري وسائل اإلعالم عىل سلوك املستهلك الرشايئ ودورها يف مواجهة التأثريات السلبية
لإلعالنات التجارية عىل هذا السلوك ،ومتثلت مشكلة الدراسة يف السؤال التايل :إىل أي مدى تؤثر وسائل اإلعالم عىل
سلوك املستهلك الرشايئ؟ واعتمدت الدراسة عىل استقصاء ميداين آلراء عينة عشوائية من املستهلكني السودانيني بلغ
حجمها ( )150مفردة تم سحبها من أحياء مدينة أم درمان ،وتوصلت الدراسة إىل أن املستهلك السوداين عىل درجة عالية
من الوعي الرشايئ ودرجة أقل من الوعي االستهاليك .وأوصت الدراسة برضورة إعداد برامج توعية استهالكية وتقدميها
من خالل وسائل اإلعالم املختلفة لخلق الوعي لدى املستهلكني باملستوى املطلوب ،ورضورة توعية املستهلكني بالخداع
التسويقي يف اإلعالنات التجارية ،وإعادة النظر يف هذه اإلعالنات للتأكد من مصداقيتها وشفافيتها ونزاهتها.
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Abstract:
The study aimed at clarifying the impact of the media on consumer behavior and its role
in facing the negative effects of commercial advertising on this behavior. The problem of the study
was the following question: To what extent does the media affect the behavior of the consumer?
The study was based on a field survey of the views of a random sample of 150 Sudanese consumers
who were withdrawn from the neighborhoods of Omdurman. The study concluded that the
Sudanese consumer is highly aware of purchasing and a low degree of consumer awareness. The
study recommended the need to prepare consumer awareness programs and provide them through
various media to create awareness among consumers at the required level, and the need to educate
consumers about marketing deception in commercial advertising, and review these ads to ensure
their credibility, transparency and integrity.
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المقدمة:

يختلف دور وسائل اإلعالم يف خلق الوعي لدى املستهلكني من دولة إىل أخرى حسب تقدمها االقتصادي واالجتامعي
والثقايف ,ومدى اهتاممها بتحقيق هذا الهدف من خالل إعداد الربامج التوعوية وعرضها عرب وسائلها املتاحة ،وأجهزة
اإلعالم يف الدولة بكافة وسائلها املرئية واملقروءة واملسموعة للوصول إىل كافة أفراد املجتمع ,وذلك ألن سلوك املستهلك
يتأثر بجملة من العوامل البيئية والنفسية والشخصية ,والتسويقية ,واملحددات التي تشكل مالمح وصورة ذلك السلوك،
وعىل رأسها العالقة بني املجتمع املدين مبؤسساته املتنوعة ,وبني أجهزة وسائل اإلعالم املختلفة ،إذ ينبغي أن تكون هذه
العالقة تكاملية ،فاإلعالم الفعال الذي يعزز الوعي الرشايئ واالستهاليك ويؤثر فيه ويتأثر به هو ذلك اإلعالم الذي يستند
إىل مجتمع مدين فعال وإىل قوى فعالة داخله تعمل عىل خلق الوعي لدى املستهلكني ،وكشف الحقائق عن اإلعالنات
التجارية ،والوقوف أمام كافة صور الخداع التسويقي واملخالفات التي يقوم بها املسوقون.

مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة يف السؤال التايل :إىل أي مدى تؤثر وسائل اإلعالم عىل سلوك املستهلك الرشايئ؟ وتتفرع منه
األسئلة التالية :ما هي التوعية اإلعالمية للمستهلك؟ وما هي وسائل اإلعالم األكرث تأثريا ً عىل سلوكه؟ وما هي العوامل
األخرى املؤثرة عليه؟ وما تأثري اإلعالنات التجارية عىل سلوك املستهلك وكيف تؤثر عليه؟ ما دور وسائل اإلعالم يف خلق
الوعي لدى املستهلك؟ عىل ماذا يعتمد املستهلك يف اقتناء السلع والخدمات وكيف يقوم بعملية االستهالك؟

أهمية الدراسة:

تتمثل األهمية العلمية للدراسة يف رفد املكتبات العربية بهذا النوع من الدراسات النوعية وأما األهمية العملية
فتتمثل يف اإلسهام لوضع قاعدة معلوماتية عن أثر وسائل اإلعالم عىل سلوك املستهلك ،ودورها يف خلق الوعي لديه.

أهداف الدراسة:

 .1معرفة تأثري وسائل اإلعالم عىل سلوك املستهلك الرشايئ واالستهاليك.
 .2بيان دور اإلعالم يف مواجهة التأثريات السلبية لإلعالنات التجارية عىل سلوك املستهلك.
 .3إبراز أهمية التوعية اإلعالمية يف خلق الوعي ,ونرش ثقافة االستهالك بني املستهلكني.
 .4توضيح الربامج اإلعالمية التي ينبغي القيام بها لتحسني الوعي االستهاليك وخدمة التنمية.

فرضيات الدراسة:

 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلعالن التجاري واتخاذ القرار الرشايئ.
 .2ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التوعية اإلعالمية ووعي املستهلك الرشايئ.
.3ال توجد فروق ذات داللة معنوية بني تأثري وسائل اإلعالم عىل وعي املستهلك الرشايئ.
 .4توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني كل من الدخل واملستوى التعليمي والسلوك الرشايئ.

مجتمع وعينة الدراسة:

يتمثل مجتمع الدراسة يف املستهلكني السودانيني مبحافظة أم درمان ،وتقوم الدراسة عىل اختيار عينة عشوائية مكونة
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من ( )150مفردة ،تم سحبها من أحياء أم درمان القدمية والحديثة.

مصادر جمع المعلومات:

اعتمدت الدراسة عىل الكتب والرسائل العلمية والدوريات واإلنرتنت  ،كام اعتمدت عىل أداة االستبيان لجمع

البيانات من أفراد عينة الدراسة.
الدراسات السابقة:

هناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع أثر اإلعالن واالتصال عىل سلوك املستهلك ,ولكن من
خالل االطالع واملتابعة تبني عدم وجود دراسة سابقة تناولت موضوع أثر وسائل اإلعالم عىل سلوك املستهلك ,وميكن
استعراض أهمها عىل النحو التايل:
(((()
 -1دراسة (مروى يحيى2014 ،م)
هدفت الدراسة إىل معرفة أثر اإلعالن عىل أبعاد الثقة الثالثة وهي :املصداقية ،النزاهة ،حسن االستقبال ,ومتثلت
مشكلة الدراسة يف السؤال التايل :كيف يؤثر اإلعالن عىل ثقة املستهلك؟ وتوصلت الدراسة عىل أن هناك تأثري بني اإلعالن
والثقة ,ولكن هناك متغري اعرتايض(اإلعالن الخداع) يُغري حجم واتجاه العالقة بني املتغريين املستقل والتابع ,ويجعل
العالقة سلبية ،كام أن مستوى تأثري اإلعالن عىل ثقة املستهلك يختلف من بعد إىل آخر.
(((()
 -2دراسة (حسين سعد وإبراهيم المصري2013 ،م)
هدفت الدراسة إىل معرفة مدى تأثري اإلعالنات عىل السلوك الرشايئ للطفل ،وتوصلت الدراسة عىل أن األطفال
يتابعون اإلعالنات بنسبة  %93للتعرف عىل السلع والخدمات ,وأن اإلعالن يؤثر عىل اتخاذ قرار الرشاء بنسبة ،%68
وأوصت الدراسة برضورة محاولة استغالل اإلعالن لتنمية قيم سلوكية إيجابية ,والحرص عىل عدم املبالغة يف الرسالة
اإلعالنية بحيث تصل بصورة صادقة ودقيقة ،وأن يكون لألرسة دور فعال يف توعية األبناء.
(((()
 -3دراسة (هشام عبد اهلل البابا2011 ،م)
هدفت الدراسة إىل معرفة مدى تأثري وسائل االتصال التسويقي لرشكة جوال عىل السلوك الرشايئ للمستهلكني,
وخلصت الدراسة إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني وسائل االتصال التسويقي والسلوك الرشايئ للمستهلك ,وأن
تأثري وسائل االتصال عىل السلوك الرشايئ تعزى لعوامل  :الجنس ،املؤهل التعليمي ،الدخل ،نوع االشرتاك ،وأوصت
الدراسة بوضع أهداف محددة لوسائل االتصاالت التسويقية حتى تسهل عملية تقييمها.
(((()
 -4دراسة ()Rajagopal, 2011
هدفت الدراسة إىل معرفة تأثري اإلعالن اإلذاعي عىل السلوك الرشايئ للمسافرين يف املناطق الحرضية ،بالتطبيق عىل
((( () مروى يحيى ،تأثير اإلعالن على الثقة لدى المستهلكين ،دراسة عينة من منتجات شركة بالط -رسالة ماجستير  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد خيضر،
بسكرة ،الجزائر2014 ،م.
(((() حسن سعد وإبراهيم المصري :مدى تأثير اإلعالنات على السلوك الشرائي للطفل الفلسطيني ،بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي ،الطفل الفلسطيني وتحديات القرن الحادي والعشرين ،جامعة
القدس المفتوحة ،فلسطين 3102م
(((() هشام عبد هللا البابا :مدى تأثير االتصاالت التسويقية على السلوك الشرائي للمشتركين -دراسة تطبيقية على شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية ،جوال بقطاع غزة ،رسالة ماجستير في
إدارة األعمال ،قسم إدارة األعمال ،عمادة الدراسات العليا ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين1102 ،م.
(((() noitubirtsiD & liateR fo lanruoJ lanoitanretnI ,sretummoc nabru fo roivaheb gniyub no tnemesitrevda oidar fo tcapmi ,)1102( ,lapogajoR
.305 -084.PP ,7ssL ,93 .loV ,tnemeganam
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متاجر البيع بالتجزئة ،ودوره يف ترويج املبيعات يف مدينة مكسيكو ،وخلصت الدراسة إىل أن سلوك املستهلكني يتأثر
كثريا ً باملتغريات املادية واملعرفية واالقتصادية.
(((()
 -5دراسة ()Allen, 2007
هدفت الدراسة إىل معرفة تأثري اإلعالنات وتفاعل املستمعني ،ومدى العالقة بني االنتباه والذاكرة من جهة ،وقرار
الرشاء من جهة أخرى يف مدينة بريوت -لبنان ،وكذلك التفاعل بني املوسيقى والتسلسل الهرمي لإلعالن اإلذاعي ،وتوصلت
الدراسة إىل أن األنواع املوسيقية املستخدمة يف اإلعالن اإلذاعي ،لها تأثري عىل موقف العميل من اإلعالن ،وأيضاً من
العالمة التجارية وتذكرهم لها ،وإحساسهم الجيد تجاه اإلعالن يف اإلذاعة ،وتأثريها عىل قرار الرشاء لديهم.
 -6دراسة (.)(((( )Peacock, 2007
هدفت الدراسة إىل معرفة تأثري اإلذاعة عىل سلوك املستهلك يف مدينة بوسطن األمريكية ،وقد تناولت السامت
املميزة لإلعالن عن طريق اإلذاعة ،وكيف ميكن استخدام أفضل وسيلة لخلط االتصاالت واملواد اإلعالنية املختلفة،
وخلصت الدراسة إىل أن لإلذاعة تأثري عاطفي قوي عىل سلوك املستهلك ،إذ ميكنها إيجاد روابط شخصية معهم أكرث من
أي وسيلة أخرى.

أدبيات الدراسة:

أوالً :وسائل اإلعالم:
هناك العديد من الوسائل التي يستخدمها اإلعالم يف توعية املستهلك وخلق الوعي لديه ،ومن ثم التأثري عىل سلوكه
وترصفاته الرشائية واالستهالكية ،وتختلف هذه الوسائل يف تأثريها عىل سلوك املستهلك حسب مجموعة من العوامل,
كام سيتضح من العرض التايل.
 .1مفهوم وسائل اإلعالم:
إن اإلعالم هو (تزويد الناس باملعلومات واألخبار والحقائق الصادقة ملساعدتهم عىل تكوين رأي سليم حول قضية
ما أو مسألة معينة(((() .أما وسائل اإلعالم فهي (وسائل اإلعالم الجامهريي ذات القدرة عىل الوصول إىل جامهري متعددة
يف التوقيت ذاته ،واملتمثلة يف الصحف واملجالت واإلذاعة والتلفزيون ،باإلضافة إىل اإلنرتنت ،وهي أحدث وسيلة ورمبا
أخطرها خاصة وأن أكرث مستخدميها من فئة الشباب وتأثريها عليهم سلباً وإيجاباً كبريا ً جدا ً) (( .)((1وتهدف وسائل اإلعالم
إىل :نقل وتوصيل املعلومات لآلخرين ,والتأثري يف آراء وأفكار اآلخرين وتشكيلها ,وتحقيق الرتفيه والتسلية ألفراد املجتمع.
 .2أهمية وسائل اإلعالم:
 .1تغيري املواقف بإعطاء معلومات جديدة لالنتقال من الجهل باليشء إىل املعرفة به((.)((1
 .2خلق آراء عن املوضوعات الجديدة ،فالفرد ليس مهيأ لرفض وجهة نظر يسمعها حول موضوع جديد عليه،
(((() dna ,sedutitta ,yromem noitnetta no slaicremmoc ni cisum fo stceffe eht no ecnedive latnemirepxe eht fo weiver a )7002( ,divaD ,nallA
.ygolohcysp aideM fo lanruoJ ytisrevinu s’hpesoJ tniaS .noitnetni esahcrup
(((() .584 eussI ,pam dA .dnim s’remusnoc eht dna oidaR .)7002( semaJ ,kcocaeP
(((() علي مصطفى بن األشهر :دور وسائل اإلعالم في إحياء التراث العلمي العربي اإلسالمي ،اإلعالم العربي والجمهور ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،تونس4991 ،م.
( )(((1موسى سليمان القعايدة ،دور وسائل اإلعالم في توعية الشباب الجامعي العربي بالتحديات الثقافية التي تواجه األمة العربية في عصر العولمة ،دراسة ميدانية www.almaktabah.net
( )(((1شعباني مالك ،دور اإلذاعة في نشر الوعي الصحي لدى الطالب الجامعي ،دراسة ميدانية بجامعتي قسنطينة وبسكرة ،رسالة دكتوراه ،كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ،جامعة
منتوري ،قسنطينة ،الجزائر6002 ،م ،ص .95
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كام أن حقه يف اختيار املادة التي يحتاجها ,ال يلغي تأثري وسائل اإلعالم.
 .3تدعيم وتغيري االتجاهات ،لتمكني الشعوب من تعلم طرق جديدة للتفكري والسلوك((.)((1
 .4تعريف املواطنني ببعضهم البعض ومتكينهم من التعاون يف جامعات ومنظامت فيها بغض النظر عن روابطهم
األرسية ،وبتوفري معلومات واحدة لجميع أفراد املجتمع ،واهتاممات معينة يركزون عليها(( ،)((1كقضايا االستهالك
وحامية املستهلك عىل املستوى الوطني والدويل.
 .5إن وسائل اإلعالم التي يستخدمها املجتمع ،تحدد طبيعة هذا املجتمع يف معالجة مشاكله((.)((1
 .3وظائف وسائل اإلعالم:
 .1وظيفة البحث والتنقيب عن املعلومات واكتشاف املحيط الذي يعيش فيه املجتمع.
 .2وظيفة النرش والتنسيق وتوزيع املعلومات عىل أفراد املجتمع.
 .3وظيفة املحافظة عىل املعلومات وتبليغها جيالً بعد جيل.
وهذه الوظائف الثالث تهدف إىل الحفاظ عىل املجتمع وعىل كيانه((.)((1
 .4أنواع وسائل اإلعالم الجماهيرية:
إن اإلعالم سواء كان القديم أو الحديث هو نفسه ذلك اإلعالم ،بيد أن وسائل اإلعالم القدمية كانت تتسم مبخاطبة
جمهور محدود ,ونطاق ضيق ،وصورة بطيئة ،وصعوبة يف تقديم الرباهني ،والقدرة عىل اإلقناع ،إال أنه مع تقدم تقنية
املعلومات ووسائل االتصاالت أصبح اإلعالم (كعملية اتصال :إعالم رسيع ،منظم ،مكثف ،شامل ،مشرتك .ومن حيث
نتائجه فهو إعالم :تعليمي ،فاعل ،جامهريي ،عنرص توجيه وترغيب) (()((1وتتكون وسائل اإلعالم القدمية من اآليت:
أ /وسائل اإلعالم الشفهية :وتتمثل يف الندوات واملحارضات واللقاءات وحلقات النقاش ،والتوجيه واإلرشاد والخطب
الدينية.
ب /وسائل اإلعالم الكتابية :وتتمثل يف الكتب والدراسات والبحوث ،والصحف واملجالت واملطبقات وامللصقات واألدلة
والنرشات الدورية واملنشورات وغريها.
ج /وسائل اإلعالم السمعية والبرصية :وتحتل هذه الوسائل مركز الصدارة لقلة التعليم والثقافة وانخفاض الدخل
املادي لألفراد مام يحول من رشاء الصحف واملجالت ،إضافة إىل كرثة أوقات الفراغ الذي يجعل متابع هذه الوسائل
البديل الوحيد مللء فراغه(( .)((1والوسائل البرصية هي (التلفاز ،اللوحات ،السينام ،املرسح) والسمعية هي
(الراديو ،الكاسيت ،الهاتف ،املوبايل) ((.)((1
د /برامج نرش ثقافة االستهالك واملواصفات واملقاييس :تقوم الجهات املعنية بحامية املستهلك بتنفيذ العديد من
الربامج لنرش ثقافة حامية املستهلك عرب العروض املرسحية لتالميذ مرحلة األساس ،ومرشوع مرسح العرائس
( )(((1ولبر شرام ،أجهزة اإلعالم والتنمية الوطنية -ترجمة محمد فتحي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،مصر0791 ،م ،ص .521
( )(((1جيهان أحمد رشتي ،نظم االتصال واإلعالم في الدول النامية ،دار الفكر العربي ،د.ت ،ص .671
( )(((1محي الدين مختار ،دراسات في اإلعالم واالتصال ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،الجزائر3991 ،م ،ص .491
( )(((1شعباني مالك ،مرجع سابق ،ص .06
( )(((1هيثم حسن عبد السالم ،التفسير لغة العصر ،المكتبة الوطنية ،الخرطوم ،السودان1102 ،م ،ص .59
( )(((1المرجع السابق ،ص .001
( )(((1سامية عبد الرحمن آدم الطاهر الربيع ،البرامج اإلعالمية لوزارة اإلرشاد واألوقاف وأثرها في التوعية في الحج والعمرة ،ص ten.hakula.www 94
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لالستفادة من كافة الوسائل واألشكال الفنية للدراما لنرش تلك الثقافة ،والحمالت اإلعالمية القومية لتوعية
املستهلك مبشاركة الدراميني خالل بعض املناسبات ،باإلضافة أيضاً إىل استخدام الكاريكاتري ملعالجة قضايا
املواصفات واملقاييس((.)((1
هـ /االحتفاالت واملعارض :تقوم منظامت حامية املستهلك بالعديد من االحتفاالت السنوية للمناسبات ،كاالحتفال بيوم
املواصفات العاملي ويوم التقييس العريب والعاملي واليوم العاملي للمستهلك واليوم العاملي للبيئة ،وتتعاون هذه
املنظامت مع جمعيات النفع العام األخرى وبعض املؤسسات العلمية يف تنفيذ العديد من برامج التوعية املشرتكة
لخلق الوعي االستهاليك لدى املواطنني وتثقيفهم وكذلك تنظم العديد من املعارض بذلك الخصوص((.)((2
ومن حيث التطبيقات فإن اإلعالم الجديد يتسم بخاصية التفاعل ،أي القدرة عىل االستجابة لحديث املستخدم((.)((2
وخاصة اإلمكانيات التفاعلية التي أتاحها ( )web2.0من :شبكات اجتامعية وأدوات اتصال ومشاركة للمحتوى واألفكار
والخربات ،ومن أهم وسائله ما ييل((:)((2
أ .املواقع اإلعالمية عىل شبكة اإلنرتنت ,و الخدمات اإلعالنية الرتفيهية.
ب .الصحافة اإللكرتونية التي تقدم خدمات النرش الصحفي عرب مواقع الشبكة.
ج .اإلذاعة اإللكرتونية التي تقدم خدمات البث الحي عىل اإلنرتنت.
د .القنوات التلفزيونية اإللكرتونية التي تقدم خدمات البث الحي املبارش عىل اإلنرتنت.
ه .املدونات  Blogsمثل مدونة توعية املستهلك.
و .قنوات التواصل االجتامعي( فيس بوك ،توتري ،واتساب وغريها).
ز .خدمات الهاتف الجوال ،وتشمل البث الحي عىل الهاتف املحمول ,ورسائل .MMS ،SMS
ح .بث خدمات األخبار العاجلة((.)((2
 .5دور اإلعالم في توعية المستهلك:
إن اإلعالم يلعب دورا ً هاماً يف التأثري عىل املستهلك ،وذلك كام ييل:
 .1الحامية من الغش واالحتكار والتالعب باألسعار ،والحامية الصحية من حيث توعيته بجودة املنتج ،وفرتة الصالحية،
واملكونات ،وكيفية االستعامل ،واالستفادة من السلع والخدمات.
 .2يلعب اإلعالم دورا ً مزدوجاً يف التثقيف والتوعية وكشف الحقائق من جهة ،ويف كونه نافذة لنقل هموم املستهلكني
واحتياجاتهم إىل املسؤولني يف مختلف أجهزة الدولة :الرشكات اإلنتاجية ،التجار ,الوسطاء ،وكل من له عالقة مبارشة أو
غري مبارشة باملستهلك من جهة أخرى.
( )(((1هيثم حسن عبد السالم  ،مرجع سابق ،ص  101بتصرف.
( )(((2المرجع السابق ،ص  201بتصرف.
(.82-9 .PP ,)8002 ,sserp ytisrevinu drofxO :nodnoL( noitcudortni na :aidem weN .welF yrreT )(((2
( )(((2سمير شيخاني :اإلعالم الجديد في عصر المعلومات ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد  ،62العدد ( ،)2+1دمشق ،سوريا0102 ،م ،ص .244
( )(((2قينان عبد هللا الغامدي ،التوافق والتنافر بين اإلعالم التقليدي واإلعالم اإللكتروني ،ورقة بحثية مقدمة إلى ندوة اإلعالم واألمن اإللكتروني ،جامعة األمير نايف العربية للعلوم األمنية،
الرياض ،المملكة العربية السعودية2102 ،م ،ص .9
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 .3توعية املستهلك مبا يحفظ حقوقه ويجنبه ما قد يتعرض له من الغش والخداع والتضليل ،وتوعيته بالتمييز بني السلع
الرضورية وغري الرضورية والضارة ،وتوعيته بأمناط االستهالك السليم ،وأهمية االدخار والرتشيد يف الرشاء واالستهالك.
 .4توعية املستهلك بأهمية التدقيق يف مواصفات وصالحيات السلع والخدمات التي يحصل عليها ،وتأكيد حقوق
املستهلكني مبا يف ذلك إشهار األسعار وتدوين تاريخ اإلنتاج واالنتهاء ومدة الصالحية بوضوح ،مع إبالغ الجهات املختصة
بأية مخالفات تحدث بهذا الخصوص.
 .5توعية املستهلك وتعريفه بحقوقه وكيفية الحفاظ عليها والحصول عليها.
 .6ترسيخ ثقافة استهالكية تشمل كافة فئات املجتمع ،وتؤدي إىل إحساس مشرتك بأن حامية املستهلك مسؤولية الجميع.
 .6متطلبات تفعيل دور اإلعالم يف توعية املستهلك:
(()((2
إن تفعيل دور اإلعالم يف توعية املستهلك يتطلب اآليت:
 .1إقامة تحالف بني وسائل اإلعالم الرسمية واألهلية وجمعية حامية املستهلك والجهات الحكومية ذات العالقة ،يتضمن
تنظيم حمالت املنارصة وفعاليات الدعم لثقافة املستهلك ،مع وضع الخطط والربامج اإلعالمية املوجهة لتعديل أمناط
االستهالك مبا يخدم الفرد واملجتمع.
 .2دراسة األولويات يف ثقافة املستهلك ،ووضع الخطط والربامج اإلعالمية التي تؤثر عىل سلوكه مبا يحقق عقلنة وترشيد
السلوك االستهاليك.
 .3منع بث أو نرش اإلعالنات التجارية القامئة عىل الخداع والغش والتضليل أو املبالغة إىل الحد الذي ال يعكس
املواصفات ومقاييس الجودة املحددة.
 .4وضع برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر اإلعالمية ،مكرسة لتنمية مهاراتها يف مجال ثقافة املستهلك ،ومبا يفعل دور
أجهزة اإلعالم والصحافة يف التوعية نحو ثقافة استهالكية إيجابية.
 .5تشجيع اإلعالميني عىل التخصص يف مجال اإلعالم االستهاليك .
 .6تنمية دور الرسالة اإلعالمية املدعمة برأي وإرشادات املختصني يف مجال األدوية ،والغذاء ،والصحة العامة ،والقوانني
واألنظمة التي توفر الحامية القانونية والقضائية للمستهلكني.
 .7التناول اإلعالمي املحايد ،النزيه ،الشفاف القائم عىل التخصص هو األسلوب األمثل لتمكني اإلعالم من تحقيق أهدافه
يف التوعية لتحسني سلوك الجمهور وتعديل أمناط االستهالك.
 .8اتباع املنهجية العلمية التي تقوم عىل تحديد املشكلة االستهالكية ،وجمع وتحليل البيانات واملعلومات من قبل
أخصائيني مؤهلني ،ثم استخالص النتائج ونرشها عرب وسائل اإلعالم.
 .9االهتامم بتنمية دور اإلعالم اإللكرتوين يف توعية املستهلك مبا يتيحه يومياً من االطالع عىل أسعار السلع والخدمات،
والتسوق والرشاء عرب شبكة اإلنرتنت ،وهنا ينبغي أن يتم اآليت:
أ .تنظيم وتنفيذ دورات تدريبية توعوية وورش عمل متخصصة للكوادر اإلعالمية تكرس لتنمية مهاراتهم التخصصية يف
( )(((2يونس هزاع حسان ،دور اإلعالم في حماية المستهلك ،الجمهورية نت.
38993=http://www.algomhoriah.net/articles.php?ing.arabic&aid
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التوعية والتثقيف بحقوق املستهلك وواجباته.
ب .تشجيع عمل مواقع احرتافية عىل شبكة اإلنرتنت تهتم بسلوك املستهلك وثقافة االستهالك.
ج .تطوير املوقع اإللكرتوين الحايل لجمعية حامية املستهلك وجعله أكرث تفاعالً واحرتافية.
د .رصد جوائز مالية تشجيعية وشهادات تقدير ألفضل اإلعالميني والصحفيني ،وذلك سنوياً بحيث يتم توزيع هذه الجوائز
والشهادات يف فعالية االحتفال باليوم العاملي للمستهلك.
ثانياً :سلوك املستهلك والعوامل املؤثرة عليه:
يتسم سلوك املستهلك بدرجة كبرية من التعقيد ،نتيجة التباين بني األفراد يف الرغبات واألذواق والتفكري واإلدراك
واالعتقادات واالتجاهات ،والتي تتغري من شخص إىل آخر ,ويف ذات الشخص من وقت إىل آخر ،ومن ثم ينبغي دراسة
سلوك املستهلك ملعرفة وفهم وتحديد حاجاته ورغباته ،والعمل عىل تلبيتها بشكل يشبع رغباته وينال رضاه ويدفعه إىل
اتخاذ قرار الرشاء ،وكذلك معرفة العوامل املؤثرة عليه حتى ميكن التنبؤ به يف املستقبل.
1.1مفهوم وخصائص سلوك املستهلك:
يعرف السلوك بأنه (حركة اإلنسان وترصفه ،ويف علم النفس هو االستجابة التي يبديها كائن حي إزاء موقف يواجهه)
(( .)((2أي أنه ردة فعل تجاه مؤثر أو منبه داخيل أو خارجي ،كام يعرف بأنه (االستجابة الحركية والفردية ،أي أنه االستجابة
عن عضالت الكائن الحي أو عن الغدد املوجودة يف جسمه) (( .)((2وأما املستهلك فهو الشخص العادي الذي يقوم برشاء
السلع والخدمات الستهالكه الشخيص أو لغريه بطريقة رشيدة يف الرشاء واالستهالك(( .)((2أما سلوك املستهلك فهو عبارة
عن األفعال والترصفات املبارشة لألفراد من أجل الحصول عىل املنتج  ،ويتضمن إجراءات اتخاذ قرار الرشاء(( .)((2ويتميز
هذا السلوك بعدد من الخصائص منها:
1.1إن كل سلوك أو ترصف له دافع أو سبب قد يكون ظاهرا ً أو باطناً.
2.2إن السلوك ليس منعزالً ،بل يرتبط بأحداث سابقة وأخرى تابعة.
3.3إن السلوك اإلنساين سلوك هادف ،فلكل سلوك غرض يهدف إليه ،والذي يحدد هذا الغرض هو حاجات الفرد
ورغباته جسدية كانت أم نفسية.
4.4إن السلوك يتوافق مع املواقف التي تواجهه ويتغري حتى يصل إىل الهدف املطلوب.
5.5إن السلوك اإلنساين عملية مستمرة ،فليس هناك فواصل تحدد بدايته أو نهايته.
6.6إن السلوك اإلنساين مرن يتعدل ويتبدل بحسب الظروف.
7.7صعوبة التنبؤ بسلوك اإلنسان وترصفاته يف أغلب األحيان.
8.8يتضمن سلوك املستهلك التفاعل املستمر بني النواحي اإلدراكية والشعورية والسلوكية للمستهلك واألحداث
البيئية الخارجية.
( )(((2أمين عبد العزيز حسن :استراتيجيات التسويق في القرن الحادي والعشرين ،دار قباء ،القاهرة ،مصر1002 ،م ،ص .84
( )(((2محمود جاسم الصميدعي ،وردينة يوسف ،سلوك المستهلك  ،دار المنهاج للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن1002 ،م ،ص .61
( )(((2عنابي بن عيسى ،سلوك المستهلك -عوامل تأثير البيئة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر3002 ،م ،ص .51
( )(((2محمود جاسم الصميدعي وردينة يوسف ،مرجع سابق ،ص .81
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9.9ديناميكية سلوك املستهلك ،حيث يتصف سلوك املستهلك بالديناميكية (الحركة) ويقصد بذلك أن املستهلك
ومجموعات املستهلكني واملجتمع ككل يف تغيري مستمر عىل مدار الوقت((.)((2
2.2العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك:
إن سلوك املستهلك الرشايئ أو االستهاليك ينتج عن تأثري عدد من العوامل الداخلية يف ذات الفرد والخارجية يف البيئة
املحيطة به ،تدفعه التخاذ سلوك رشايئ أو استهاليك معني.
1/2العوامل الداخلية المؤثرة على سلوك المستهلك:
هناك العديد من العوامل الداخلية التي تؤثر عىل املستهلك ،وتتمثل هذه العوامل يف اآليت:
أ /العوامل النفسية :يمكن إيجاز العوامل النفسية في العناصر التالية:
 /1الحاجة :وهي عبارة عن الشعور بالنقص أو العوز ليشء معني ،وهذا النقص والعوز يدفع الفرد ألن يسلك مسلكاً
يحاول من خالله سد هذ النقص أو إشباع الحاجة((.)((3
 /2الدافع :هناك نوعني من الدوافع هام :دوافع أولية يحتاجها الفرد يف حالة الجوع والعطش ودوافع التجنب من األمل
والخوف ونوع آخر من دوافع النزوع كالجنس ،هذه املجموعة من الدوافع تسمى غالباً بامليول الغريزية وهي ترتبط
بالفرد منذ الوالدة .دوافع ثانوية ,مثل :الحاجة إىل الهيبة واملكانة أو املركز والسلطة أو تحقيق الذات فهي دوافع يجري
تعلمها من الحياة((.)((3
 /3اإلدراك :هو العملية التي يقوم بها الفرد يف اختيار وتنظيم وتفسري مدخالته من املعلومات لتحديد الصورة الشاملة
لعامله املحيط به(( .)((3أو هو املعنى الذي يعطيه الفرد لحافز معني استقبله من خالل حواسه الخمس((.)((3
 /4التعلم :هو عملية االستجابة اإلدراكية للمنبهات واملعلومات وكيفية تحليلها واالستفادة منها ،وهو ذلك التغيري
النسبي الذي يتصف بالدوام النسبي يف طاقة السلوك املخزن لدى الشخص والذي ينتج عن الخربة واملامرسة((.)((3
من وجهة نظر التسويق يعرف التعلم بأنه كافة اإلجراءات والعمليات املستمرة واملنتظرة واملقصودة وغري املقصودة
إلعطاء أو إكساب األفراد املعرفة واملعلومات التي يحتاجونها عند رشاء ما هو مطروح من أفكار ومفاهيم وسلع أو
خدمات((.)((3
 /5االتجاهات :هي تعبري عن الرتاكم املعريف الحاصل يف القيم واملعتقدات والتي ينجم عنها مستوى التعليم لتتكون
بالتايل اتجاهات لدى األفراد يعربون بها عن السلوك الذي يتفاعلون به مع اآلخرين ،ومن الطبيعي أن ال تنحرص هذه
االتجاهات يف مجال أو حدود معينة ،بل إنها متتد إىل مختلف الحياة سواء كان يف السياسية ،االقتصاد ،الديانة ،الفن،
الثقافة ،الرياضة((.)((3
 /6الشخصية :وتعرف عىل أنها النظام املتكامل من الخصائص املميزة للفرد ،والعالقة بني هذه الخصائص والتي تساعد
( )(((2أيمن علي عمر ،قراءات في سلوك المستهلك ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر6002 ،م ،ص .61
( )(((3أحمد ماهر :السلوك التنظيمي ،مدخل بناء المهارات ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية8991 ،م ،ص .181
( )(((3ليث سلمان الربيعي ،دراسة تحليلية لسلوك المستهلك واتخاذ قرارات الشراء ،مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ،المجلد الرابع ،العدد  ،9جامعة بغداد ،العراق7991 ،م ،ص .901
(.302 .P ,9002 ,noitide ht31 ,yesreJ weN ,llaH ecitnerp eno nosraeP ,tnemeganam gnitekraM ,niveK ,relleK & pilihP ,reltoK )(((3
( )(((3شفيق إبراهيم الحداد ونظام موسى سويدان :أساسيات التسويق ،الطبعة األولى ،جامعة العلوم التطبيقية ،عمان ،األردن8991 ،م ،ص .38
( )(((3كاسر نصر المنصور :سلوك المستهلك -مدخل اإلعالن ،دار مكتبة الحامد ،عمان ،األردن6002 ،م ،ص .251
( )(((3إبراهيم محمد عبيدات :سلوك المستهلك -مدخل استراتيجي -ط ،3دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان  ،األردن1002 ،م ،ص .901
(.441.P ,8002 ,nodnoL ,llaH ecitnerp ,nosraeP ,.de 21 ,gnitekram fo selpicnirP ,yraG ,gnortsmrA & pilihP reltoK )( ((3
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الفرد عىل مواءمة نفسه مع اآلخرين والبيئة من حوله((.)((3
وتلعب الشخصية دورا ً كبريا ً يف فهم سلوك املستهلك ملعرفة مختلف أمناط السلوك لألشخاص ،حيث تساعد خصائص
الشخصية يف تحديد االختالفات بني املستهلكني وذلك فيام إذا كان املستهلك عاطفي أو رشيد أو انفعايل ...الخ
 /7املعتقدات واملواقف :يعرف االعتقاد عىل أنه عبارة عن فكرة ميتلكها الفرد تجاه موضوع معني (فكرة ،سلعة ،خدمة،
محل تجاري ...الخ) ومتثل املعتقدات الصورة الذهنية للمنتجات التي يقوم األفراد بالترصف بنا ًء عليها ،واالعتقاد يُبنى
إما عىل أساس معرفة حقيقية باملنتج (خربة سابقة) أو عىل أساس البيئة املحيطة كاألرسة واألصدقاء أو نتيجة ملا يتلقاه
من معلومات من خالل الرسائل الرتويجية التي تقوم بتدعيم وتعزيز املعتقدات(( .)((3وتلعب املعتقدات دورا ً أساسياً
يف تكوين ميول ومواقف األفراد تجاه موضوع معني ,أما املواقف فتعرف عىل أنها تلك امليول الناتجة عن التعلم الذي
يجعل املستهلك مييل بطريقة إيجابية أو سلبية(( )((3نحو يشء ما ،وهناك ثالثة أنواع من املواقف ،األوىل هي املواقف
النابعة من املعرفة ،والثانية عاطفية املرتبطة بالشعور أو املشاعر ,والثالثة تسمى مبكونات األعامل أو األفعال والتي
تربط بامليول((.)((4
ب /العوامل الشخصية:
وتتمثل يف :العمر والجنس ،املستوى التعليمي ،الوضع االجتامعي (أعزب ،متزوج ،أرمل ،مطلق) والدخل ،وهذه
العوامل تؤثر عىل سلوك املستهلك لعدة أسباب ،وتتميز بوضوح قياس تأثريها عىل سلوك املستهلك بطريقة كمية قد
تبدو دقيقة إىل حد كبري.
 2/2العوامل الخارجية المؤثرة على سلوك المستهلك:
وتتمثل هذه العوامل يف مختلف املتغريات التي تؤثر بشكل مبارش أو غري مبارش عىل سلوك املستهلك وترصفاته،
ومن أهم هذه العوامل الثقافة ،الطبقة االجتامعية ،األرسة  ،الجامعات املرجعية ،باإلضافة إىل مختلف العنارص البيئية
(االقتصادية ،السياسية ،التكنولوجية والقانونية) وكذلك العوامل التسويقية ،ويسعى مدراء التسويق إىل معرفة وفهم
هذه العوامل من أجل إعداد أو تطوير اسرتاتيجياتها الرتويجية بالشكل الذي يؤثر عىل املستهلك ،ويخدم مصالحهم.
الدراسة امليدانية

( )(((3أيمن علي عمر ،مرجع سابق ,ص.61
( )(((3محمود قاسم الصميدعي وردينة يوسف ،مرجع سابق ،ص.941
( )(((3إبراهيم محمد عبيدات ،مرجع سابق ،ص .961
(.601 .P ,nilreB ,fluA .B raebuen gnilloV ,.41 ,tolbmuH & rekcnuD ,gnitekraM :)5891( ,.H ,neghcsroH dna .E ,lthciD ,.R ,galhcseiN )(((4
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 .1أسلوب وإجراءات الدراسة:
 1/1إعداد أداة الدراسة يف ضوء متغريات الدراسة ووفقاً لفرضياتها ومشكلتها ومنوذجها املعريف.
 2/1تحديد العينة ,والتي شملت جزءا ً من مجتمع الدراسة ,وقد بلغ حجم العينة ( )150مفردة ,تم اختيارها باستخدام
أسلوب العينة العشوائية البسيطة.
 3/1إجراء تجربة أولية الختبار أداة الدراسة بتوزيع االستبانة إىل عينة استطالعية بلغت ( )20مفردة للتأكد من سالمة
األداة ،وعدم وجود مشاكل تذكر يف فقرات االستبانة.
 4/1تقديم االستبانة إىل املحكمني املختصني يف الدراسات االجتامعية وإدارة األعامل واإلحصاء ,للتأكد من سالمة االستبانة,
وشموله لكافة املتغريات واألبعاد املتعلقة مبشكلة الدراسة.
 5/1تم توزيع االستبانة عىل أفراد العينة املستهدفة يف أحياء أم درمان شملت (حي العرب ،بيت املال ،املهندسني ،حي
األمراء ،حي الواحة ،وبعض أحياء الثورات) إضافة إىل بعض املستهلكني تم االلتقاء بهم يف املحالت ونقاط البيع ،وعينة
من تجار التجزئة والبائعني يف املحالت الكربى.
 6/1جمع االستبانة من أفراد العينة ,والتأكد من سالمتها ,ثم إجراء التحليل اإلحصايئ.
 .2عرض وتحليل بيانات الدراسة:
 1/2توصيف عينة الدراسة:
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جدول ( )1يبني الخصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة

النوع

العدد

النسبة

العمر بالسنوات

العدد

النسبة

المستوى التعليمي

العدد

النسبة

الدخل الشهري

العدد

النسبة

30

%20

متوسطة

12

%8

6

%4

-3500
4500

2

%16

6

%4

ثانوية عامة دبلوم
وسيط

42

%28

-2500 2500–150
3500

54

12

6

18

%12

18

%12

12

%8

6

%4

150

املجموع

150

%100

دكتوراه

6

%4

%100

-5500
6500

 6500فأكرث املجموع

بكالوريوس ماجستري

66

%44

-4500
5500

12

6

6

150

ذكر

114

%76

أنثى

36

%24

مج

150

%100

 -18إىل أقل  -24إىل أقل  -30إىل أقل  -36إىل أقل  -42إىل أقل  -48إىل أقل من 54سنة املجموع
فأكرث
من54
من48
من42
من 36
من30
من24

54

%36

ابتدائية

-

-

أقل من
1500

54

%36

%36

%8

%4

%8

%4

%4
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%100

املصدر :إعداد الباحثني – بيانات استبيان الدراسة امليدانية 2017م.

من بيانات الجدول أعاله يتضح أن عينة الدراسة غلب عليها الطابع الذكوري ,فقد بلغت نسبة الذكور  %76بينام
نسبة اإلناث  ،%24والسبب يف انخفاض نسبة اإلناث يعود إىل طبيعة املجتمع السوداين الذي يتدىن فيه مستوى
مشاركة املرأة يف مجاالت الحياة بشكل عام ،كام يتضح بأن نسبة الذين أعامرهم دون  36سنة قد بلغت  %72مام
يؤكد بأن املجتمع السوداين مجتمع فتي ,وبحاجة إىل تكوين وتشكيل الوعي االستهاليك ،وفيام يتعلق باملستوى
التعليمي فقد احتل املرتبة األوىل حملة البكالوريوس ،ثم الثانوية العامة ثم املاجستري بنسب بلغت ،%28 ،%44
 %12عىل الرتتيب ،وهذا ما يؤكد الحاجة إىل تكوين وتشكيل الوعي حيث أن املستوى التعليمي عامل مساعد لتلقي
برامج وحمالت التوعية من خالل التدريب واملشاركة يف أنشطة التوعية التي ينبغي القيام بها من الجهات املختصة،
يتضح أيضاً تدين مستويات الدخل فقد بلغ متوسط الدخل الشهري ملن متوسط دخلهم دون  2500جنيه من أفراد
العينة نسبة .%72
من العرض السابق ميكن القول بأن املستوى التعليمي ومتوسط الدخل من أكرث العوامل تأثريا ً عىل السلوك الرشايئ،
وينبغي أخذهام يف االعتبار عند إعداد وتنفيذ برامج وحمالت التوعية االستهالكية ،وكذلك عند استخدام الوسائل
اإلعالمية املناسبة لطبيعة هذه التوعية ,وهذا ما يؤكد إثبات صحة الفرضية بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني
كل من املستوى التعليمي ومتوسط الدخل وبني السلوك الرشايئ للمستهلك.
 2/2املحور األول :تأثري اإلعالنات التجارية عىل قرار املستهلك الرشايئ:
ملعرفة تأثري اإلعالنات التجارية عىل القرار الرشايئ للمستهلك ،فقد تم تقديم ست فقرات ألفراد العينة توضح هذا
التأثري ،وكانت إجاباتهم موضحة كام يف الجدول التايل:
جدول ( )2يبني تأثري اإلعالنات التجارية عىل قرار املستهلك الرشايئ
ال أوافق
العدد النسبة
%8
12
%8
12
%16
24
%12
18
%4
6
-

محايد
موافق
موافق بشدة
الفقرة
العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة
%16
24
%48
72
%28
42
1
28%
42
%28
42
%32
48
2
%28
42
%28
42
%24
36
3
24%
36
%32
48
%28
42
4
%20
30
%36
54
%40
60
5
%4
6
%36
54
%56
84
6
املصدر :إعداد الباحثني بيانات استبيان الدراسة امليدانية 2017م
أوضحت بيانات الجدول أعاله أن اإلعالنات التجارية تؤثر تأثريا ً كبريا ً عىل اتخاذ قرار املستهلك الرشايئ،
ويختلف هذا التأثري حسب العوامل املصاحبة لإلعالنات حيث احتل الرتتيب األول تحديد سعر السلعة املعلن
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ال أوافق بشدة
النسبة
العدد
%4
6
%4
6
%4
6
%4
6

عنها بنسبة بلغت  ،%92وجاء يف الرتتيب الثاين كالً من تنوع اإلعالن املقدم يف وسائل اإلعالم واملضمون الجيد
للرسالة اإلعالنية بنسبة بلغت  %76لكل منهام ،إال أن تنوع اإلعالن أكرث تأثريا ً من املضمون الجيد للرسالة
اإلعالنية حيث بلغت نسبة الذين يوافقون بشدة يف األوىل  %40ويف الثانية  %28كام احتل الرتتيب الثالث
كالً من الفقرة رقم ( )2القائلة بأن اإلعالن عن السلعة يؤدي إىل إثارة اهتامم املستهلك ,ومن ثم اتخاذ قراره
الرشايئ والفقرة رقم ( )4القائلة بأن بث اإلعالن يف أكرث من وسيلة إعالمية يساهم يف زيادة اقتناع املستهلك
باتخاذ قراره الرشايئ بنسبة بلغت  %60لكل منهام ،مام يعني بأن مجرد بث اإلعالن عن السلعة يؤدي إىل
إثارة اهتامم املستهلك ،برصف النظر عن بث هذا اإلعالن يف أكرث من وسيلة إعالمية حيث بلغ نسبة الذين
يوافقون بشدة يف الحالة األوىل  %32بينام بلغت هذه النسبة يف الحالة الثانية  ,%28والسبب يف ذلك قد يعود
إىل اختالف وسائل اإلعالم التي يتابع من خاللها أفراد العينة هذه اإلعالنات ,واحتلت الرتتيب األخري الفقرة
رقم ( )3القائلة بأن تكرار اإلعالن يؤدي إىل فهمه ومن ثم يساعد املستهلك عىل اتخاذ القرار الرشايئ بنسبة
بلغت  %52منهم  %24يوافقون بشدة .ومن التكرارات والنسب السابقة يتضح إثبات صحة الفرضية القائلة
بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلعالن التجاري واتخاذ القرار الرشايئ.
 3/2املحور الثاين :اتجاهات املستهلك حول اإلعالنات التجارية:
ملعرفة اتجاهات أفراد العينة حول اإلعالنات التجارية ،فقد كانت إجاباتهم كام ييل:
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جدول ( )3يبني اتجاهات املستهلك حول اإلعالنات التجارية
ال أوافق بشدة
ال أوافق
محايد
موافق
موافق بشدة
الفقرة
التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
%28
42
%20
30
%28
42
%12
18
%12
18
1
%3
4
%17
26
48%
72
%24
36
%8
12
2
%4
6
%24
36
%20
30
%52
78
3
%4
6
%12
18
%8
12
%28
42
%48
72
4
%16
26
%4
6
%28
42
%52
78
5
%3
4
%12
18
%4
6
%17
26
%64
96
6
%4
6
%12
18
%20
30
%20
30
%44
66
7
%8
12
%8
12
16%
24
%24
36
%44
66
1-8
%8
12
%16
24
%40
60
%12
18
%24
36
2-8
%16
24
%34
36
20%
30
%28
42
%12
18
3-8
%11
16
%29
44
%20
30
%24
36
%16
24
4-8
%17
26
%19
28
16%
24
%20
30
%28
42
5-8
%13
19
%21
31
%22
34
%28
42
%16
24
6-8
املصدر  :إعداد الباحثني بيانات استبيان الدراسة امليدانية 2017م
من بيانات الجدول أعاله يتضح أن نسبة  %48ال يشعرون بصدق اإلعالنات التجارية ونسبة  %24يشعرون بذلك بينام
نسبة  %28مل يحددوا شيئاً ،وهذا يعني أن أفراد العينة يحملون اتجاهات سلبية تجاه صدق اإلعالنات ،كذلك يتضح أن
نسبة  %32يفضلون اإلعالنات التجارية املحلية و %20ال يفضلون هذه اإلعالنات ونسبة  %48ال رأي لهم ،كام أن نسبة
 %72أفادوا بأن املسوق لإلعالن يلجأ إىل تقديم معلومات مضللة ،ونسبة  %76أفادوا بأن املعلومات املقدمة يف اإلعالن
غري كافية ،كذلك فإن نسبة  %80من أفراد العينة أفادوا بأن املسوق يحاول ترويج السلعة بشتى الطرق لدفعهم لرشائها
برصف النظر عن حاجتهم لها ،ونسبة  %81منهم أكدوا بأن املسوق يخفي معلومات سلبية عن السلعة مثل اآلثار السلبية
للسلعة ،وبخصوص متابعة أفراد العينة لإلعالنات التجارية للتعرف عىل السلع والخدمات التي يرغبون يف الحصول عليها
فإن نسبة  %64منهم أفادوا بأنهم يتابعون اإلعالنات و %16منهم ال يتابعون و %20محايدون.
وحول الوسيلة اإلعالمية املفضلة ملتابعة اإلعالنات ,فقد وضع ست وسائل أمام أفراد العينة ,وكانت إجاباتهم عىل النحو
التايل :نسبة  %68منهم يفضلون اإلعالن التلفزيوين و %16ال يفضلون هذه الوسيلة و %16محايدون ،وبالنسبة لإلعالن
املسموع من اإلذاعة فإن نسبة  %36يفضلون هذه الوسيلة %24 ،ال يفضلونها ونسبة  %40محايدون ،وقد تساوت نسبة
الذين يفضلون الصحف واملجالت بنسبة  %40لكل منها عىل الرتتيب و %40ال يفضلون الصحف واملجالت و %20محايدون
عىل الرتتيب ،وبالنسبة إلعالنات مواقع اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتامعي فإن نسبة  %48يفضلون هذه اإلعالنات,
ونسبة  %37ال يفضلونها ,ونسبة  %16محايدون ،وبالنسبة إلعالنات الطرق فإن نسبة  %44يفضلون هذه اإلعالنات ,و%44
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ال يفضلونها و %22محايدون.
 4/2املحور الثالث :الوعي الرشايئ واالستهاليك للمستهلك:
ملعرفة الوعي الرشايئ واالستهاليك تم وضع مجموعة من العبارات التي يستدل منها عىل ذلك الوعي ،وكانت إجابات
أفراد العينة موضحة كام يف الجدول التايل:
جدول ( )4يبني الوعي الرشايئ واالستهاليك ألفراد العينة
ال أوافق بشدة
ال أوافق
محايد
موافق
الفقرة موافق بشدة
النسبة
عدد النسبة عدد النسبة عدد النسبة عدد النسبة عدد
%4
6
%4
6
%12
18
%80 120
1
%4
6
%8
12
%20
30
%68 102
2
%4
6
%4
6
%8
12
%28
42
%56
84
3
%8
12
%24
36
%68 102
4
%8
12
%16
24
%16
24
%24
36
%36
54
5
%19
28
%19
28
14%
22
%12
18
%36
54 1-6
%22
33
%43
64
%14
22
%10
15
%11
16 2-6
%11
16
%14
22
11%
16
%28
42
%36
54 3-6
%21
31
%21
31
%11
16
%20
30
%28
42 4-6
%16
24
%12
18
24%
36
%20
30
%28
42
7
%16
24
%16
24
%20
30
%28
42
%20
30
8
%11
16
%24
36
32%
46
%11
17
%23
35
9
%10
15
%50
75
%8
12
%10
15
%22
33
10
%11
16
%23
40
%21
32
%22
34
%19
28
11
%14
22
%39
58
%9
14
%19
28
%19
28
12
املصدر :إعداد الباحثني بيانات استبيان الدراسة امليدانية 2017م.
من بيانات الجدول أعاله يتضح أن هناك درجة وعي كبرية جدا ً يف عملية الرشاء التي يقوم بها أفراد العينة ,حيث أن
نسبة  %92يقرءون تاريخ اإلنتاج وانتهاء الصالحية عند الرشاء ،ونسبة  %88يدققون يف البيانات واملعلومات املتعلقة
بالسلعة ومكوناتها ،ونسبة  %84يتأكدون من وزن السلعة وحجمها ،ونسبة  %92يتأكدون من سالمة العبوة من أي
عيوب أو كجامت أو انتفاخات عند الرشاء ،وارتفاع النسب السابقة يؤكد حرص املستهلك السوداين وتزايد مستوى وعيه
بالعملية الرشائية ،والسبب يف ذلك قد يعود إىل تحسني املستوى التعليمي ،وانخفاض متوسط الدخل ،ولكن هناك نسبة
 %60من أفراد العينة املبحوثة يفضلون السلعة ذات السعر املرتفع لقناعتهم بأنها ذات جودة عالية ،وهذا الفهم الخاطئ
لعالقة الجودة بالسعر من قبل املستهلك أحد أهم وأبرز العوامل التي قد يستغله رجال التسويق والبيع ملامرسة الخداع
والغش عىل املستهلك حيث قد يقومون برفع األسعار لسلع رديئة الجودة إليهام املستهلك بأنها ذات جودة عالية،
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مستغلني بذلك جهل املستهلك وعدم معرفته للمواصفات واملقاييس ومعايري الجودة ،وهذا يعني بأن املستهلك السوداين
ميتلك الوعي بجوانب ثانوية يف العملية الرشائية – السابق ذكرها – ولكنه يعاين من نقص الوعي بجوانب هامة كالجودة
والتقييس وغريها ,ومن ثم ينبغي عىل الجهات املختصة بالتوعية خلق الوعي لديه بهذه الجوانب الهامة .ومام يزيد من
تأكيد هذه املعلومات فإن نسبة  %60يؤكدون بأنهم ال يقعون يف رشاء سلع فاسدة و %32يؤكدون بأنهم يقعون يف ذلك
و %8محايدون ,أما بالنسبة للوقوع يف الخداع التسويقي فإن نسبة  %41يؤكدون ذلك مقابل  %34يرون غري ذلك و%21
محايدون ،كذلك فإن نسبة  %53من أفراد العينة أفادوا بأنهم ال يتقبلون الخداع التسويقي مقابل نسبة  %38يتقبلون
هذا الخداع ألسباب خارجة عن إرادتهم ونسبة  %9منهم محايدون.
وفيام إذا تبني ألفراد العينة بعد رشائهم السلعة أن مدة صالحيتها كانت منتهية ,أفاد نسبة  %48بأنهم يرمونها يف سلة
املهمالت مقابل  %38ال يقومون بذلك  %14 ،محايدون ،وحول فيام إذا كانوا يقومون باستعاملها متجاهلني مدة الصالحية
أفاد نسبة  %65بأنه ال يقومون بذلك مقابل  %21يقومون بذلك %14 ،محايدون ،وحول رد السلعة إىل البائع السرتداد
قيمتها أو تبديلها أفاد نسبة  %64منهم بأنهم يقومون بذلك مقابل  %25ال يقومون بذلك %11 ،محايدون ،وحول االتصال
بالجهات املختصة إلبالغها بذلك أفاد نسبة  %48أنهم يقومون بذلك مقابل  %42ال يقومون بذلك %11 ،محايدون .وفيام
يتعلق بالوعي االستهاليك أفاد نسبة  %48من أفراد العينة بأنهم يعرفون بأرضار املواد الحافظة مقابل  %28ال يعرفون
ذلك %24 ،محايدون ،كام أن نسبة  %48منهم لديهم وعي مبخاطر امللونات الغذائية مقابل نسبة  %32ليس لديهم وعي
بذلك ،ونسبة %20محايدون ،كذلك فإن نسبة  %35ال يهتمون مبحتويات الدهون مقابل  %34يهتمون بذلك ,و%31
محايدون.
 5/2املحور الرابع :أثر وسائل اإلعالم عىل سلوك املستهلك:
ملعرفة مدى متابعة أفراد العينة لربامج التوعية االستهالكية عرب وسائل اإلعالم املختلفة وأثر هذه الوسائل عىل سلوكهم
الرشايئ ,فقد تم تحديد عدد من الفقرات الدالة عىل ذلك ألفراد العينة ،وكانت إجاباتهم موضحة كام يف الجدول التايل:
جدول ( )5يبني أثر وسائل اإلعالم عىل سلوك املستهلك الرشايئ
ال أوافق بشدة
ال أوافق
محايد
موافق
الفقرة موافق بشدة
عدد نسبة
عدد نسبة
عدد نسبة
عدد نسبة
عدد نسبة
%6
8
%8 12
%12 18
%25
38
%49
74
1
%10 15
%12 18
%27 41
%24
35
%27
41
2
%4
6
%6
8
%25 38
%44
67
%21
31
3
%8 12
%4
6
%20 30
%38
57
%30
45
4
%17 25
%10 15
%22 34
%22
32
%29
44
5
%24 36
%12 18
%16 24
%28
42
%20
30
6
%6
8
%8 13
%21 31
%40
61
%25
37
7
%28 42
%4
6
%8 12
%28
42
%32
48
8
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18

%10 15
%32
48
%22
33
9
املصدر :إعداد الباحثني بيانات استبيان الدراسة امليدانية 2017م.
من بيانات الجدول أعاله يتضح أن وسائل اإلعالم التي يتابع أفراد العينة من خاللها برامج التوعية االستهالكية قد أخذت
الرتتيب التايل من حيث أهمية الوسيلة :املرتبة األوىل التلفزيون املحيل بنسبة  %74ثم الصحف بنسبة  ،%68ثم الربامج
اإلذاعية والنرشات واملطبوعات وامللصقات بنسبة  %65لكل منهام عىل الرتتيب مع أهمية أكرب للنرشات واملطبوعات
حيث بلغت نسبة الذين يوافقون بشدة  %25بينام بلغت هذه النسبة للربامج اإلذاعية  ،%21ثم مواقع اإلنرتنت بنسبة
 ،%60ثم شبكات التواصل االجتامعي (فيس بوك واتساب) بنسبة  ،%54وأخريا ً برامج التلفزيون غري املحلية واملجالت
بنسبة  %51لكل منهام عىل الرتتيب.
من هنا ينبغي عىل وسائل اإلعالم والجهات املختصة بالتوعية االستهالكية أخذ هذا الرتتيب يف االعتبار عند التخطيط أو
اإلعداد لربامج وحمالت التوعية املطلوبة ،ومن التكرارات والنسب املئوية الخاصة بالفقرات السابقة يتضح إثبات نفي
الفرضية القائلة ال توجد فروق ذات داللة معنوية بني تأثري وسائل اإلعالم املختلفة عىل وعي املستهلك الرشايئ.
 6/2/3املحور الخامس :دور وسائل اإلعالم والجهات املختصة بتوعية املستهلك ملعرفة دور وسائل اإلعالم والجهات
املختصة بحامية املستهلك يف توعية املستهلك تم تحديد أربع فقرات أمام أفراد العينة ،وكانت إجاباتهم موضحة كام
يف الجدول التايل:
جدول ( )6يبني دور وسائل اإلعالم والجهات املختصة يف توعية املستهلكني
ال أوافق بشدة
ال أوافق
محايد
موافق
الفقرة موافق بشدة
النسبة عدد النسبة
النسبة عدد
عدد النسبة عدد
النسبة
عدد
%12
18
%20
30
%12
18
%20
30
%36
54
1
%20
30
%24
36
%8
12
%12
18
%36
54
2
%8
12
%4
6
%48
72
%20
30
%20
30
3
%8
12
%8
12
%40
60
%16
24
%28
42
4
املصدر :إعداد الباحثني – بيانات استبيان الدراسة امليدانية 2017م.
من بيانات الجدول أعاله يتضح أن نسبة  %56من أفراد العينة يرون بأن وسائل اإلعالم تقوم بنرش ثقافة االستهالك بني
املستهلكني ،بينام نسبة  %32يرون غري ذلك ،ونسبة  %12محايدون ،كام أن نسبة  %48من أفراد العينة أوضحوا بأن وسائل
اإلعالم تقوم بتوعية املستهلك عن الغش والخداع يف اإلعالنات التجارية ،بينام نسبة  %44يرون غري ذلك ونسبة  %8التزموا
الحياد ،وانخفاض النسبتني السابقتني يؤكد تدين مستوى دور وسائل اإلعالم يف نرش ثقافة االستهالك وتوعية املستهلكني
حول الخداع والغش يف اإلعالنات التجارية.
وعن دور الهيئة السودانية للمواصفات واملقاييس يف توعية املستهلكني أفادت نسبة  %40من أفراد العينة بذلك ،ونسبة
 %12قالوا غري ذلك %48 ،محايدون ,مام يؤكد تدين مستوى دور الهيئة يف توعية املستهلكني ,وفيام يتعلق بدور الجمعية
السودانية لحامية املستهلك فقد أوضحت نسبة  %44من أفراد العينة بأنها تثمن ذلك الدور ،بينام  %16يرون غري ذلك
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%12

36

%24

و %40محايدون ،وهذا يؤكد أن دور الجمعية يف توعية املستهلكني دون املستوى املطلوب.
ومن التكرارات والنسب املئوية الخاصة بالفقرات أعاله وبالرجوع أيضاً إىل مؤرشات فقرات الجدول رقم ( )4الخاص
بالوعي الرشايئ ألفراد العينة ميكن إثبات صحة الفرضية القائلة بأنه :ال توجد فروق ذات داللة معنوية بني التوعية
اإلعالمية ووعي املستهلك الرشايئ.
 7/2املحور السادس :املقرتحات لتفعيل دور اإلعالم يف توعية املستهلكني:
ملعرفة املقرتحات لتفعيل دور وسائل اإلعالم يف توعية املستهلكني ،فقد تم سؤال أفراد العينة :ما هي املقرتحات لتفعيل
دور اإلعالم يف توعية املستهلكني ،وكانت إجاباتهم عىل النحو التايل:
 1/7/2العمل عىل نرش ثقافة االستهالك وحامية املستهلك من خالل الربامج والحمالت التوعوية املعدة إعدادا ً جيدا ً
يف ضوء الدراسات املسحية لخصائص املستهلكني واحتياجاتهم الفعلية ودراسة السوق ملعرفة املشاكل املتعلقة بالسلع
املتوافرة يف األسواق وتوضيح ذلك للمستهلكني من خالل تلك الربامج والحمالت التوعوية.
 2/7/2إعادة النظر يف اإلعالنات التي تبث من خالل وسائل اإلعالم ،وذلك عن طريق تحري املصداقية والشفافية وتقديم
كافة البيانات واملعلومات التي تساعد املستهلك عىل حسن االختيار.
 3/7/2تخصيص برامج يف اإلعالم املسموع واملريئ واملقروء لتوعية املستهلك وإرشاده عرب خرباء يجيدون التخاطب مع
كافة فئات املستهلكني.
 4/7/2التوضيح الكايف ملكونات املواد املعروضة ورشح أرضارها إن وجدت ،إضافة إىل عرض املادة املعلن عنها بالطريقة
الصحيحة والجذابة والصادقة للمستهلك.
 5/7/2إعداد وتنفيذ برامج وحمالت توعية للمستهلكني عن الجوانب الصحية واألرضار الناجمة عن استهالك بعض
السلع ،وحول مخاطر املنتجات املنتهية الصالحية والفاسدة.
 6/7/2الرتكيز عىل الدور الديني يف توعية املستهلكني والتجار عىل حد سواء من خالل توضيح املسائل الفقهية التي
تتعلق بالبيوع ونرش الوعي الديني يف عملية البيع والرشاء لخلق الوازع الديني لدى التجار ورجال البيع يف املعامالت
التجارية.
 7/7/2إيجاد قنوات إعالمية متخصصة يف ثقافة االستهالك وحامية املستهلك.
 8/7/2إيجاد كوادر إعالمية متخصصة يف اإلعالم االستهاليك وتوعية املستهلك.
 9/7/2تدريب اإلعالميني والصحفيني عىل برامج نرش ثقافة االستهالك وتوعية املستهلك.
 10/7/2إيجاد عالقة مبارشة بني وسائل اإلعالم والجهات املختصة بتوعية وحامية املستهلك ،كالهيئة السودانية للمواصفات
واملقاييس والجمعية السودانية لحامية املستهلك
 11/7/2إقامة ورش عمل وندوات وملتقيات مشرتكة بني وسائل اإلعالم والجهات املختصة بتوعية وحامية املستهلك.
 12/7/2دعم ومتويل املراكز والوكاالت اإلعالمية املختصة يف مجال توعية املستهلك ونرش ثقافة االستهالك يف أوساط
املجتمع.
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 13/7/2العمل عىل تحسني واجهة اإلعالم وتطويره بشكل يسمح بتوعية املستهلك حتى ال يكون مقتنعاً باإلعالنات
بصورة كبرية.
 14/7/2استغالل الوسائط اإلعالمية الحديثة كمواقع اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتامعي لتوعية املستهلكني ونرش
ثقافة حامية املستهلك يف أوساط املجتمع.
 15/7/2العمل عىل تصميم وبناء قاعدة معلوماتية لتوعية املستهلك عن كافة الجوانب االستهالكية.
 16/7/2االلتزام باملهنية واملسئولية االجتامعية يف العمل اإلعالمي والصحفي.
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 .3النتائج والتوصيات:
 1/3النتائج:

 .1تدين مشاركة املرأة السودانية نظرا ً لتدين مشاركتها يف مجاالت الحياة بشكل عام  ،كام أظهرت الرتكيبة العمرية
واملستوى التعليمي ألفراد العينة أن املجتمع السوداين مجتمع فتي وبحاجة إىل تكوين وتشكيل الوعي االستهاليك،
وأن املستهلك السوداين يعاين من تدين الدخل الشهري الذي قد يدفعه إىل أن يسلك سلوكاً عشوائياً غري رشيد.
 .2إن اإلعالنات التجارية تؤثر تأثريا ً كبريا ً عىل القرار الرشايئ للمستهلك السوداين ،وأن هذا التأثري يختلف حسب العوامل
املصاحبة لإلعالنات ،مثل :تحديد سعر السلعة ،وتنوع اإلعالن ،واملضمون الجيد للرسالة اإلعالنية ،وإثارة اإلعالن
الهتامم املستهلك ،وبث اإلعالن يف أكرث من وسيلة إعالمية ،وتكرار اإلعالن ،وقد جاء ذلك التأثري تصاعدياً حسب
ترتيب تلك العوامل.
 .3إن املستهلك السوداين يحمل اتجاهات سلبية تجاه اإلعالنات التجارية لشعوره بعدم صدقها واعتقاده بأن املسوق
يلجأ تضليله ،وتقديم بيانات غري كافية وإخفاء معلومات سلبية عن السلع التي يروج لها بشتى الطرق لدفع
املستهلك إىل رشائها برصف النظر عن حاجته إليها.
 .4إن املستهلك السوداين عىل درجة عالية من الوعي بالعملية الرشائية واالستهالكية كقراءة تاريخ اإلنتاج وانتهاء
مدة الصالحية ،والتدقيق يف البيانات ،واملعلومات املتعلقة بالسلع ،والتأكد من وزنها وحجمها وسالمة العبوة قبل
الرشاء ،إضافة إىل عدم استعامل السلع املنتهية الصالحية إال يف حاالت نادرة ،ورد السلع الفاسدة واملنتهية الصالحية
إىل البائع الستبدالها أواسرتداد قيمتها ،إال أنه أظهر مستوى أقل يف الوعي بالنسبة ملعرفته بأرضار املواد الحافظة
وامللونات الغذائية واهتاممه مبحتويات الدهون ،ويف عملية االتصال بالجهات املختصة إلبالغها عن السلع الفاسدة
واملنتهية الصالحية.
 .5أظهرت نتائج الدراسة أن املستهلك السوداين يدرك الخداع التسويقي الذي ميارس عليه من املسوق يف صوره
املختلفة ،ومام يعزز هذه النتيجة هو أن املستهلك السوداين ال يتقبل الخداع التسويقي ،ولكن الدراسة كشفت
عن حاالت استثنائية ميكن أن يقع فيها هذا املستهلك ضحية لذلك الخداع متثلت يف العالقة بني السعر والجودة،
وذلك لجهل املستهلك باملواصفات واملقاييس ومعايري الجودة ،إضافة إىل تقبله للخداع التسويقي ألسباب خارجة
عن إرادته رمبا نتيجة القصور يف أداء منظامت حامية املستهلك.
 .6إن أهم وسائل اإلعالم التي يتابع من خاللها املستهلك برامج التوعية االستهالكية كانت عىل الرتتيب التايل :برامج
التلفزيون املحيل ،الصحف ،النرشات واملطبوعات وامللصقات ،الربامج اإلذاعية ،مواقع اإلنرتنت ،شبكات التواصل
االجتامعي ،برامج التلفزيون غري املحلية.
 .7تدين مستوى دور وسائل اإلعالم يف نرش ثقافة االستهالك وتوعية املستهلكني عن الخداع والغش يف اإلعالنات
التجارية ،كذلك أظهرت النتائج تدين مستوى دور منظامت حامية املستهلك الرسمية واألهلية يف توعية املستهلك
ونرش ثقافة االستهالك بني املستهلكني.
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2/3التوصيات:
 .1إعداد برامج توعية استهالكية هادفة وموجهة وتقدميها من خالل مختلف وسائل اإلعالم تستهدف املرأة كونها
متثل رشيحة هامة وعريضة يف املجتمع وعىل عالقة مبارشة بالعملية االستهالكية ،إضافة إىل فئة الشباب من خالل
تدريبهم وإرشاكهم يف العملية التوعوية.
 .2إنشاء قنوات إعالمية متخصصة يف املجال االستهاليك أو تخصيص مساحات واسعة لربامج التوعية االستهالكية يف
القنوات الحالية مع العمل عىل تكثيف هذه الربامج وبثها يف مختلف وسائل اإلعالم بصورة ثابتة ويف مواقيت
محددة تناسب مختلف فئات املستهلكني.
 .3إيجاد كوادر إعالمية متخصصة يف مجال اإلعالم االستهاليك وثقافة حامية املستهلك وتدريب الكوادر اإلعالمية يف
مجال توعية املستهلك.
 .4تفعيل دور اإلعالم يف خلق الوعي االستهاليك وتحمل مسئوليته االجتامعية.
 .5إعادة النظر يف اإلعالنات التجارية التي تبث من خالل وسائل اإلعالم عىل أساس التحري من املصداقية والشفافية
واألمانة يف هذه اإلعالنات.
 .6العمل عىل توعية املستهلك مبفهوم الخداع التسويقي يف جانب اإلعالن ،وتوضيح أساليب ملامرسات إعالنية خادعة
لزيادة قدرة املستهلك عىل فهم هذا النوع من الخداع مع تخصيص مساحة كافية يف وسائل اإلعالم املختلفة لتوعية
وتثقيف املستهلك.
 .7رضورة التنسيق بني أجهزة اإلعالم ومنظامت حامية املستهلك من أجل تأمني حامية فعالة للمستهلك من الغش
والتضليل اإلعالين وخلق الوعي لديه بالعملية الرشائية واالستهالكية.
 .8إقامة الدورات التدريبية وعقد الندوات واملؤمترات وورش العمل التي تتناول موضوع توعية املستهلك والخداع
التسويقي يف جانب اإلعالن ،وتوضيح دور منظامت حامية املستهلك يف هذا السياق ،مثل تشجيع املستهلكني عىل
إبالغ الجهات املختصة عند تعرضهم للخداع والغش التسويقي ،إضافة إىل توعية املسوقني أنفسهم حول مخاطر
الخداع ،والغش التسويقي.
 .9العمل مبقرتحات املستهلكني يف هذه الدراسة حول تفعيل دور اإلعالم يف توعية املستهلك.
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( الثقافة التنظيمية وأثرها على األداء الوظيفى )

خالصة البحث:
هدف البحث إىل تسليط الضوء عىل طبيعة وتأثري الثقافة التنظيمية يف أداءالوظيفي ،ومعرفة املعوقات
الثقافية التي تحول دون تحقيق أداء متميز للعاملني ،واملساهمة يف طرح بعض الحلول لالشكاليات الخاصة بتأثري
الثقافة التنظيمية عىل األداء الوظيفي ،ومتثلت مشكلة البحث يف ما هو اثر الثقافة التنظيمية عىل األداء الوظيفي.
توصل البحث إىل عدة نتائج أهمها أن الثقافة التنظيمية تسهل عمل األف راد يف املنظامت وذلك بإتباع السلوكيات
والعادات التي تفرضها عليهم ثقافة املنظمة ،كام أن املنظامت الناجحة هي املنظامت التي تويل اهتامم اً بالغ اً
ملوردها البرشي ،وتعتربه مصدراً للنجاح والتميز واالبداع ،كام أوىص الباحث بزيادة دررجة االهتامم مبجال الثقافة
التنظيمية االيجابية من قبل املنظمة والعاملني ،ألن االهتامم مبجال ثقافة املنظمة يساهم يف تنمية وتطوير
مستوى األداء ،زيادة االهتامم باالمناط السلوكية الفعالة التي تساهم يف تعزيز مكانة املنظمة وتطويرها.
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Abstract
The research aimed to shed light on the nature and the impact of
organizational culture in the functional performance and to know the cultural
barriers. that hinder the achievement of worker performance excellency
,and the contribution in giving solution for the special problems related
to the impact of organizational culture on the functional performance .
The problem of the research what is the impact of organizational culture
on the functional performance. The research came to many results “the
most important the organizational cultural facilitate the individual’s work
in the organizations through flow following the behaviors and traditions
that imposed by the organization culture. The successful organizations
are those give great care for the human resources. Which considered as
source of success, Excellency and innovation? The research recommends
increasing the care of the positive organizational field by workers and
the employees because caring of organization culture field contributes
in developing and promoting the level of performance, and increase the
interest of the effective behavioral types that contribute in enhancing the
position of the organization and its progress.
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مقدمة:

تعترب املؤسسات أنظمة إجتامعية مفتوحة كام إنها كيانات هادفة تعمل ضمن إطار
برشى للقيم بالتعقد والحركية والتفاعل بني مختلف مكونات وجوانبه وبالتايل فأن املنظامت
متارس أعاملها وتقوم بنشاطاتها يف خصم بيئي يحيط بها من الخارج كام ميتدإىل داخلها بشكل يقوم
عىل ال رتابط والتشابك والتأثري اي أن هناك بيئة داخلية وخارجية ألي مؤسسة عامة أو خاصة.
لقد أحدثت مجموعة العلوم اإلدارية السلوكية تطورا ً بارزا ً يف اإلدارة من حيث نظرياتها ومبادئها وسياساتها
املختلفة وذلك ملا قدمته من مساهامت متنوعة تتعلق بالسلوك االنساين الفردي والجامعي والجامعات
وعىل رسم السياسات وتحديد األدوار التي ميكن أن تؤثر يف هذا السلوك وتوجهه إىل عملية تحقيق األهداف
التنظيمية بكفاءة وفاعلية وقد أصبح مؤكد االن قدرة اإلدارة يف تحقيق أهدافها املرغوبة بكفاءة وفاعلية
تتوقف بدرجة كبرية عىل العنرص البرشي (بقدرته ورغبته يف العمل) ،كام أصبحت النظرة لألدارة بأنها
عملية إنسانية يف ظلها يعمل املدير (إنسان اً) مع األخرين لتحقيق األهداف املرغوبة .من بني املحددات
االجتامعية األساسية للسلوك نجد الثقافة ونقصد بالثقافة ذلك املركب املعقد من املعرفة والقيم والعادات
والتقاليد واالتجاهات واألفكار واألخالقيات والعقيدة والقوانني التي تسود بني الناس واملجتمع وتشكل
السلوك االنساين وتنتقل من جيل إىل جيل فهي كل شئ يشارك قيم الفرد أعضاء املجتمع ويشكل سلوكهم.
تشري الثقافة التنظيمية إىل القيم واالتجاهات واالفكار يف منظمة معينة وهي التي
يلتف الناس حولها كجامعات وتدفعهم للعمل مع اً بغية الوصول إىل أهداف مشرتكة.
فالقيم التي اتفق الجميع عليها يجب اال يتم التعامل معها بوصفها برنامج أو فلسفة لإلدارة فقط بل إعتبارها
موقف من الحياة وايض اً تصل هذه القيم من خالل العالقات اإلجتامعية والتعامل املستمر بينهم  ،بغية الوصول
إىل االنسجام يف االفكار بني العاملني واالداريني يف كل املستويات .دراسة الثقافة التنظيمية يف أي مؤسسة يساعد عىل
تهيئةالظروفاملالمئةلألداءوالتفاعلبنيالفردوالبيئةبشكلعاموتكوينسلوكياتلالف رادتنسجممعالتوقعات.
مشكلة البحث:
أن أنجع السبل لتمكني املنظامت من تحقيق غاياتها التي تسعى إىل الوصول إليها ،وأهدافها التي تتمثل يف تحقيق
األرباح والنمو واالستفادة من املوارد البرشية والبيئية وتجويد األداء والعالقات الخارجية هي بناء ثقافة إدارية قوية
منسجمة مع هيكل املنظمة تتالئم وتتطابق مع فلسفات العرص الحديث من خالل تجويد وتحسني األداء الوظيفي.
وقد اشار الباحثون إىل أن الثقافة التنظيمية القوية تؤدي لتقليل معدل دوران املوظفني وتؤثر عىل سلوك املوظفني يف
مواقع العمل ،إذا أن اتساع نطاق االرشاف يف املنظامت ،وظهور الرتكيبات التنظيمية املسطحة ،وغريها من الفعاليات
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التنظيمية ذو عالقة وطيدة بالثقافة التنظيمية للمؤسسة إال أن واقع األمر ال يدل عىل ذلك يف كثري من املنظامت
السودانية ،حيث يجب أن تقوم إدارة املؤسسة بإستمرار يف عملية التطوير املؤسيس بهدف تعزيز املوقع التنافيس
للرشكة ،عليه فالثقافة التنظيمية بهذا املفهوم ال تتوافق مع الثقافة التنظيمية السائدة برشكة مطابع السودان للعملة
وال تتوافق ايضاً مع أساسيات األداء الوظيفي املتميز مام يؤثر سلباً عىل األداء اإلداري الفعال وعىل كثري من القرارات
يف مجال تنفيذ السياسات الوظيفية مام يعد خلالً يف السياسات واالجراءات التنظيمية املتبعة وينعكس ذلك عيل عدم
وضوح املهام الوظيفية يرتتب عليه مناخ تنظيمي غري مالئم لألداء الوظيفي املتميز وبصورة عامة يؤثر عىل أداء العاملني.
ومن ثم فإن الدارس واملالحظ يجد أن هذا التوافق للتقافة ال ينسجم يف كثري من املنظامت اإلدارية العامة ومن هنا
يطرح الباحث السؤال الرئييس للبحث وهو ملاذا ال تتوافق الثقافة التنظيمية السائدة مع املفاهيم والتفاسري الخاصة
بالثقافة التنظيمية للمؤسسات العامة الفاعلة.
عدم توافق الثقافة التنظيمية لرشكة مطابع العمله السودانية مع املفهوم العام للثقافة التنظيمية .اثر سلباً عيل سياسات وخطط وبرامج الرشكة وادائها .سيادته مناخ تنظيمي غري مالئم لعدم وضوح املهام الوظيفية .ولالجابة عىل هذا السؤال يطرح الباحث االسئلة الفرعية االتية:
أ -ما أثر التوجه اإلداري عىل األداء الوظيفي الفعال ؟
ب -ما هو دور أداء روح الفريق والعمل الجامعي يف رفع مستوى األداء الوظيفي ؟

أهمية البحث :وتشمل

 -1التعريف باملفاهيم الخاصة بالثقافة التنظيمية وتعزيزها بالرشكة.
 -2املساهمة يف اثراء املفاهيم الخاصة بالتنمية اإلدارية.
 -3تفعيل وتطوير مفهوم اإلدارة يف خدمة املجتمع.
 -4فتح آفاق جديده للباحثني لتقديم املزيد من املعرفة حول الثقافة التنظيمية.
أهداف البحث :وتشمل
1محاولة تسليط الضوء عيل طبيعة وتأثري الثقافة التنظيمية يف االداء الوظيفي . -2املساهمة يف طرح بعض الحلول لالشكاليات الخاصة بتأثري الثقافة التنظيمية عىل األداء الوظيفي.

98

منهج البحث :

يتبع البحث املنهج الوصفي التحلييل االحصايئ .

فروض البحث :
الفرضية االولي :

هناك أثر ايجايب للثقافة التنظيمية يف تفعيل األداء الوظيفي الفعال برشكة مطابع السودان للعملة .

 -2الفرضية الثانية :

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني األ داء بوح الفريق والعمل الجامعي وتفعيل وتحسني األداء الوظيفي
الدراسات السابقة :
1 1دراسة اماني عبداهلل بشير :تهدف الدراسة ملعرفة دور الثقافة التنظيمية يف الوالء الوظيفي يف الصندوق القومي للتأمني االجتامعي.
واتبعت الدراسة املنهج التاريخي ،واملنهج التحلييل لدراسة الحالة ،وتوصلت الدراسة اىل عدة نتائج اهمها :الثقافة
التنظيمية لها دور كبري يف الوالء الوظيفي كام ان تحديد الدور الوظيفي كذلك له اثر عىل الوالء الوظيفي ،عنارص الثقافة
التنظيمية تختلف يف تاثريها عىل الوالء الوظيفي واكرثها تاثريا عىل الوالء الوظيفي لالهتامم بالكادر البرشي ،كام اثبت
الدراسة ان الثقافة التنظيمية تؤثر عىل البيئة الداخلية .كام أوصت الباحثة اىل االهتامم بالكادر البرشي من حيث
املعاملة  ،املشاركة التدريب  ،الرتقية ،الحوافز املادية واملعنوية ،ونرش ثقافة الوالء الوظيفي واالهتامم بتنمية وتطوير
مسببات الوالء الوظيفي ملا له من فوائد كبرية تعود عىل املنشأة كام ان فقده يؤدي اىل خسارة املنشأة ،وتحسني بيئة
العمل عموماً واالهتامم بالهيكل التنظيمي الزالت غموض االدوار.
 -2دراسة أمنية صديقي:
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل أثر الثقافة التنظيمية السائدة عىل أداء املوارد البرشية ،والتعرف عىل
االبعاد التي يتكون منها موضع ثقافة املنظمة واألداء  ،والتعرف عىل امكانية وجود عالقة ترابطية بني موضوع الثقافة
التنظيمية واألداء ،اعتمد البحث عىل املنهج الوصفي من خالل البحث يف املراجع والكتب واملجالت والدوريات ،كام تم
االعتامد عىل االستبانة كأداة رئيسية يف جمع البيانات األولية .توصلت الباحثه إىل العديد من النتائج أهمها ،أن الثقافة
التنظيمية تعترب من أهم مكونات البيئة الداخلية للمؤسسة والتي تؤثر عىل سلوك وأداء مواردها البرشية وتشكل دافعا
مهام نحو االنجاز ،أن لثقافة التنظيمية ميزة تنافسية متكن املؤسسة من تحقيق مركز تنافيس قوى وحصة سوقية معتربه،
هناك أثر ايجايب للثقافة التنظيمية عىل أداء موارد البرشية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية ورقلة ،وذلك للدور
الحيوي الذي تقوم به صائص وعنارص الثقافة التنظيمية ودورها الفعال يف تجسيد وتطوير الفكر اإلداري الحديث الذي
يساهم يف الرفع من مستوى األداء ،كام اوصت الباحثة بزيادة االهتامم مبجال الثقافة التنظيمية االيجابية من قبل اإلدارة
والعاملني ،الن االهتامم مبجال ثقافة املنظمة يساهم يف تنمية وتطوير مستوى األداء ،تكوين العامل وتدريبهم  ،وفسح
املجال لهم لتحمل بعض املسؤوليات وتشجيع حرية التعبري.
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تعريف الثقافة التنظيمية

مفهوم الثقافة التنظيمية

تعد الثقافة التنظيمية عنرصا ً أساسياً يف املنظامت املعارصة يفرض عىل القادة ومديريها أن يفهموا أبعادها وعنارصها
الفرعية لكونها الوسط البيئي الذي تعيش فيه املنظامت ،فالثقافة التنظيمية نتاج ما اكتسبه العاملون من أمناط سلوكية
وطرق تفكري وقيم وعادات واتجاهات ومهارات تقنية قبل انضاممهم للمنظمة التي يعملون فيها ،ثم تضفي املنظمة
ذلك النسق الثقايف ملنسوبيها من خصائصها واهتامماتها وسياساتها وأهدافها وقيمها ما يحدد شخصية املنظمة ومييزها
عن غريها من املنظامت.
تعرف الثقافة التنظيمية هي» مجموعة القيم واملعايري والسلوكيات والترصفات واالشارات وأساليب التعامل واملعاملة
التي تصدر عن املوظفني ويلمسها العمالء واملتعاملني واملجتمع الذي تتواجد فيه املنظمة ،سواء كان داخل أوقات العمل
الرسمي أو خارجه ،وعليه فانه يجب أن يصبح العاملني ومع الوقت يشعرون ويعرفون ويعاملون ويتعاملون بثقافة وقيم
وسلوكيات منظمتهم وليس كام اعتادوا عليه قبل أن يصبحوا أعضاء يف هذه املنظمة» (((.
إذ يعرفها البعض عىل أنها «مجموعة من االفرتاضات الرضورية التي يشرتك أعضاء املنظمة يف وضعها وهي
مشابهة لشخصية الفرد من حيث امتالكها لتوجهات ومعاين تعتمد أساسا يف العمل وغالبا ما يتأثر األفراد بافرتاضات
املشرتكة (القيم واملعتقدات) املوجودة بني أعضاء املنظمة»(((.
أن الثقافة التنظيمية « تعرب عن القيم التي يؤمن بها األفراد يف منظمة ما ،وهذه القيم تؤثر بدورها يف الجوانب
اإلنسانية امللموسة من املنظمة ويف سلوك األفراد(((».
الثقافة التنظيمية «هي مجموعة من املعاين املشرتكة والتي تشمل القيم واالتجاهات واملشاعر التي تحكم سلوك
أفرادها»(((.
أن الثقافة التنظيمية « هي منظومة املعاين والرموز واملعتقدات والطقوس واملامرسات التي طُو ّرت مع الزمن
وأصبحت سمة خاصة للتنظيم والسلوك املتوقع من األعضاء.
تعرف الثقافة التنظيمية بأنها « منط من االفرتاضات األساسية مبتدعة أو مكتشفة أو مطورة من قبل جامعة كام
تعلمتها من خالل التالؤم مع مشكالت العامل الخارجي ،ورضورات التالؤم الداخيل والتي أثبتت صالحياتها لكنها تعد
قيمة ويجب تعليمها لألعضاء الجدد يف املنظامت باعتبارها سبل صحيحة لإلدراك وإحساس فيام يتعلق باملشكالت(((.

عناصر الثقافة التنظيمية:

تتكون الثقافة التنظيمية من مجموعة من العنارص وهي كام ييل:
 -1القيم التنظيمية :القيم بشكل عام عبارة عن اتفاقات مشرتكة بني أعضاء التنظيم االجتامعي الواحد حول ما هو
مرغوب أو غري مرغوب فيه ،أو ماهو جيد أو غري جيد ،مهم أو غري مهم...الخ .أما القيم التنظيمية فهي القيم التي
( )1يزغش محمد الثقافة املهنية يف الفكر الحديث  ،دارسة ميدانية عيل منسويب جامعة خيرض 2007 ،م .
( )2مرجع سبق ذكرة
( )3مرجع سبق ذكره
( )4جرنيج رويت يارون ،ادارة السلوك واملنظامت  ،تقريب رفاعي محمد رفاعي واسامعيل عيل بسيوىن  ،الرياض  :دار املريخ للنرش ،4002ص 726
( )5شوقي جواد  ،سلوك تنظيمي ( عامن دار الحامد للنرش والتوزيع 0002م) ص .063
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تنعكس يف مكان أو بيئة العمل ،بحيث تعمل هذه القيم عىل توجيه سلوك العاملني ضمن الظروف التنظيمية .تعمل
القيم التنظيمية عىل توجيه سلوك العاملني ضمن الظروف التنظيمية املختلفة ،ومن هذه القيم املساواة بني العاملني،
االهتامم بإدارة الوقت ،االهتامم بألداء واحرتام اآلخرين.
 -2املعتقدات التنظيمية :هي عبارة عن أفكار مشرتكة حول طبيعة العمل والحياة االجتامعية يف بيئة العمل ،وكيفية
إنجاز العمل واملهام التنظيمية ،إن العلوم السلوكية تهتم مبعرفة األفكار الصحيحة والخاطئة التي ترسي يف املجتمع
الواحد  ،الن كليهام يؤثران يف السلوك اإلنساين  ،وعىل هذا األساس تصنف االفكار إىل ثالث فصائل هي:
أ -األفكار الصحيحة.
ب -األفكار الخاطئة.
ج -األفكار التي مل تثبت صحتها أو خطأها.
 -3التوقعات التنظيمية :تتمثل التوقعات التنظيمية بالتعاقد السيكولوجي غري املكتوب والذي يعني مجموعة من
التوقعات الذي يحددها أو يتوقعها الفرد أو املنظمة كل منهام من األخر خالل فرتة عمل الفرد يف املنظمة ،مثال ذلك
توقعات الرؤساء من املرؤوسني ،واملتمثلة بالتقدير واالحرتام املتبادل ،وتوفري بيئة تنظيمية ومناخ تنظيمي يساعد ويدعم
احتياجات الفرد العامل النفسية واالقتصادية.

أهمية الثقافة التنظيمية:

تقوم الثقافة التنظيمية بدور هام يف منظامت األعامل ،حيث تزود املنظمة والعاملني فيها باإلحساس بالهوية  ،وكلام
كان من املمكن التعرف عىل األفكار والقيم التي تسود يف املنظمة كلام ارتبط العاملني قوياً برسالة املنظمة إن الثقافة
التظيمية إحدى عنارص هوية املنظمة وتتمثل يف طريقة التفكري وأسلوب أداء العمليات(((  ،ليكتسب األعضاء الجدد
الثقافة التنظيمية لتحقق االنتامء وضامن البقاء يف املنظمة .وقد تكون الثقافة مصدرا ً لضعف املنظمة وتقف عقبة يف
سبيل التطوير والتغري وهذا يبني تأثري الثقافة التنظيمية عىل تصميم املنظمة من خالل وضع قيم ومعتقدات ايجابية
وألن الثقافة التنظيمية كام لها أهمية للمنظمة ،كذلك لها أهمية وتأثري عىل الفرد داخل املنظمة وفيام ييل نرسد ذلك
بالتفصيل:

 -1أهمية الثقافة التنظيمية للفرد داخل المنظمة:

مبا أن الفرد (العامل) جزء أسايس يف املنظمة يؤثر ويتأثر بها يضع ويحمل سلوكات وعادات قد تعود عليه
باإليجاب أو السلب وبهذا ميكن ذكر بعض العنارص املهمة للثقافة التنظيمية التي ميكن أن تعكس عىل الفرد داخل
(((
املنظمة:
أ -تزويد العاملني اإلحساس بالهوية.
ب -تعمل الثقافة عىل جعل سلوك األفراد ضمن رشوطها وخصائصها ،كذلك فإن أي اعتداء عىل أحد بنود الثقافة
أو العمل يعكسها يواجه الرفض.
( )6زين العابدين بروش وكامل قاسمي إدارة التغري وعالقته بثقافة املنظمة  ،مداخلة ضمن امللتقي الدويل حول التغيري الفعال للمؤسسات االقتصادية كلية العلوم التجارية جامعة السيله يومي 5102 4 ،3م ص .6
( )7عيل عبد الله التحوالت وثقافة املؤسسه  ،مداخله ضمن امللتقي الوطنى االول حول االقتصاد وااللفيه الثالثة كلية العلوم االقتصادية  ،جامعة البايدة ايام  12 ،02مايو  ، 2002ص .9
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ج -تعمل الثقافة التنظيمية عىل توسيع أفق ومدارك األفراد حول األحداث التي تحدث يف املحيط الذي يعملون
به ،أي أنها تشكل إطار مرجعي يقوم األفراد بتفسري األحداث واألنشطة يف ضوئه.
د -تسهل العمل يف املنظامت وذلك بإتباع السلوكيات والعادات التي تفرضها عليهم ثقافة املنظمة.
 -2أهمية الثقافة التنظيمية للمنظمة:
تربز أهمية الثقافة التنظيمية للمنظامت يف مجاالت ميكن ذكر بعض األوجه منها:
أ -تكوين شخصية مستقلة للمنظمة عن باقي املنظامت .
ب -تحقيق التوازن بني مختلف األقسام.
ج -تحديد املعايري السلوكية لألفراد عند تنفيذ أعاملهم .
د -تحديد مجاالت االهتامم املشرتك .
ه -التحكم التنظيمي باتجاهات وسلوك العاملني.
و -تعترب من املالمح املميزة للمنظمة عن غريها من املنظامت وهي كذلك مصدر فخر واعتزاز للعاملني بها .
العوامل املكونة للثقافة التنظيمية
للثقافة التنظيمية عوامل مكونة لها تتمثل يف اآليت:

 -1عوامل ومتغيرات ملموسة:

أ -منتجات وخدمات املنظمة.
ب -أسم وشعار املنظمة وأية دالالت أو أشكال أخرى.
ج -مباين ومكاتب وفروع خاصة باملنظمة وأثاثها وتصاميمه الداخلية والخارجية.
 -2عوامل ومتغريات غري ملموسة:
أ -سلوكيات وترصفات املوظفني.
ب -اسلوب وطريقة تعامل املوظفني للجمهور واملجتمع بشكل عام داخل وخارج ساعات العمل.
ج -اسلوب املوظفني يف تقديم املنتجات والخدمات التي تقدمها املنظمة للمجتمع.
د -اراء وافكار وتوجهات املوظفني مبا يتعلق بالقضايا االجتامعية.
وسائل تطوير ثقافة املنظمة:
هناك أربع وسائل لتكوين ثقافة المنظمة أو تغييرها وتطويرها:
 -1مشاركة العاملني :إن أول وسيلة حساسة لتطوير أو تغيري ثقافة املنظمة هي النظم التي توفر املشاركة للعاملني؛ فهذه
النظم تشجع العاملني عىل االنغامس يف العمل .ما ينمي إحساساً باملسؤولية إزاء نتيجة األعامل ومن الجانب النفيس
يزيد التزام الفرد.
 -2اإلدارة عمل رمزي :إن ظهور أفعال واضحة ومرئية من قبل اإلدارة يف سبيل دعم القيم الثقافية يعترب الوسيلة الثانية
لتطوير الثقافة .فمثالً العاملون يريدون معرفة ما هو مهم وإحدى الوسائل لذلك هي مراقبة وسامع السلطة والقيادة
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العليا بعناية حيث يتطلع العاملون إىل أمناط وأفعال اإلدارة والتي تعزز أقوالها وتجعل األفراد يصدقون ما تقوله.
 -3املعلومات من اآلخرين :إذا كانت الرسائل الواضحة من املديرين تعترب عامالً مهامً يف الثقافة فكذلك الرسائل الثابتة
املتوافقة مع العاملني الزمالء؛ فشعور الفرد مثالً بأن زميله مهتم به ويعطيه االنتباه الكامل يشكل نوعاً من الرقابة عىل
الفرد .وهذا ما يؤدي إىل تكوين تكامل اجتامعي قوي للواقع عن طريق تقليص التفسريات املختلفة.
 -4نظم العوائد الشاملة :ونظم العوائد ال يقصد بها الجانب املادي فقط بل إن هذه النظم تشمل التقدير واالعرتاف
والقبول .كام أنها تركز عىل الجوانب الذاتية ( )Intrinsicوالعمل والشعور باالنتامء للمنظمة.
آليات خلق الثقافة التنظيمية ونرشها

االليات الرئيسية لتشكيل الثقافة التنظيمية وهي

 -1اختيار املوظفني  :تعترب عملية اختيار املوظفني خطوة رئيسية يف تشكيل الثقافة التنظيمية  ،ذلك أنه ومن خالل
عملية االختيار يتم التعرف عىل األفراد الذين ترى املنظامت أن لديهم مجموعة من الصفات واألمناط السلوكية،
والخلفيات الثقافية ،واالستعدادات والتوجهات املناسبة لها  .فعملية التعيني تعني يف نهاية األمر اختيار األفراد الذين
يتفقون مع قيم املنظمة  ،والتي يستطيعون االعتذار عن التعيني إذا مل تكن متفقة مع أهدافهم و قيمهم .
 -2املامرسات اإلدارية  :رغم أهمية القيم املعلنة  ،إال أن املامرسات تبقى االختيار الحقيقي لطبيعة الثقافة التنظيمية
السائدة  ،إذ يتضح ومن خالل املامرسات أنواع السلوك التي يتم مكافأتها والسلوكات التي يتم استنكارها ومعاقبة
مامرسيها  ،ويشكل ذلك مؤرشات واضحة للعاملني .فقد ترفع املنظمة شعارات من أنها تتبنى ثقافة تنظيمية تكافئ
األمانة واإلنجازو تتبنى قيم املساءلة والشفافية .ولكن ومن خربة وواقع املامرسة اليومية يكتشف العاملون أن
اإلدارة ال تطبق تلك الشعارات  ،حيث تتم الرتقيات و الحوافزملن لهم وساطات وعالقات مع الرؤساء ،وأن كثريا من
املامرسات الخاطئة واملخالفة للقانون ال يتم محاسبة الذين يقومون بها ؛ بل يحصل العكس .
 -3التنشئة والتطبيع  :يلزم لتثبيت الثقافة التنظيمية املطلوبة لدى العاملني ،أن تهتم املؤسسات وبعد اختيارنا
للمرشحني املناسبني للتعيني بعملية التدريب ،فالتدريب؛ هو نوع من التطبيع اإلجتامعي يتعلم من خالله املوظفون
الكثري عن املنظمة وأهدافها وقيمها وما مييزها عن املنظامت اإلخرى ،وغالبا ما يتم ذلك من خالل دورات تدريبية
توجيهية حيث تتم هذه الدورات التي يجب أن تبدأ حال تعيني املوظفني أن يتعرف املوظفون من خاللها عىل
حقوقهم وواجباتهم ومزايا عملهم حتى يكونوا أقدر عىل العمل والتميش مع القيم الثقافية السائدة.
 -4اإلدارة العليا :أن ردود فعل اإلدارة العليا تعترب عامال مؤثرا ً عىل ثقافة املنظمة من خالل القرارات التي تتخذها
فإىل أي مدى تلتزم اإلدارة العليا بالسلوك املنتظم من خالل استخدام لغة واحدة ومصطلحات وعبارات وطقوس
مشرتكة ،وكذلك املعايري السلوكية والتي تتضمن التوجهات حول العمل وفلسفة اإلدارة العليا يف كيفية معاملة
العاملني وسياسة اإلدارة اتجاه الجودة وكذلك سياساتها حول تنفيذ القواعد واالنظمة والتعليامت ،فإذا ما حافظت
اإلدارة العليا عىل سياساتها وفلسفتها يف جميع النواحي التي تخص املنظمة ككل فإن هذا سيؤثر عىل ثقافة املنظمة.

مفهوم القيم :
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للقيم اهميتها الكربي يف حياة املجتمعات واالفراد هي التي تحدد معامل االيدلوجية او الفلسفة العامة للمجتمع
فالقيم السائدة يف املجتمع الراساميل مثال تختلف عن القيم السائدة يف املجتمع الشيوعي  ،القيم السائدة يف املجتمع
الدينى تختلف عن القيم السائدة يف املجتمع العلامين النالقيم انعكاس للطريقة التي يفكر بها ابناء املجتمع او الثقافة
املشرتكة((( .

أخالقيات االعمال واهميته :

تشري االخالقيات  ETHICSبشكل عام ايل القيم واملعايري االخالقية التي يستند عليها افراد املجتمع بغرض التمييز بينام
هو صحيح وماهو خطا ويبدوا ان هذه املجتمعات طورت هذه القيم واملعايري لتشكل وعاء حضارياً لها عرب فرتات زمنية
متعاقبة (((.

معايير القييم االخالقية المرتبطة بالمؤسسة :

ينطبق هذا النوع من املعايري عيل كل املوارد البرشية العاملة يف املؤسسة ،سواء كانت طبيعة املهام التي تؤديها ادارية
اوتنفيذية  ،ويعنى بضبط سلوك املوارد البرشية العاملة يف كل املستويات التنظيمية بأعتبار ان نوع سلوكها هو املحدد
الرئييس لكفاءة التنظيم ككل  ،وعليه فان تأثري هذا النوع من املعايري  ،يشمل كل مستويات هرم السلطة يف املؤسسة
(((1
 ،فهو يهدف ايل تهيئة املناخ االخالقي العام السائد يف املؤسسة

تعريف األداء

مفهوم األداء الوظيفي

رصح به بعض أهل اللغة
األداء يف اللغة :األداء وزان فعال :اسم مصدر للفعل (أ ّدى) ،ومصدره التأدية  ،ومعناه عىل ما ّ
القضاء  .يقال :أ ّدى فالن دينه تأديةً ،أي قضاه .وقيل :بل أصله إيصال اليشء إىل اليشء أو وصوله إليه من تلقاء نفسه
الحق دفعة وتوفيته ...أصل ذلك من األداة ،تقول:أدوتُ بفعل كذا ،أي احتلت ،وأصله تناولت
وقال الراغب  :األداء :دفع ّ
توصل إليه.
األداة التي بها يُ ّ
وجمع بعض اللغويّني بني معنيي اإليصال والقضاء ،ففي القاموس  :أ ّداه تأدية :أوصله وقضاه ،واالسم األداء ،ويف
مجمع البحرين ( :أدا)  :قوله تعاىل ( :وأَد ا ٌء إِلَيْ ِه ِب ِإ ْحسانٍ ) ،أي إيصال إليه وقضاء ،ومنه( :وأ ّدى دينه) ،و (أ ّدى األمانة إىل
أهلها) أي أوصلها ،واالسم األداء .وكأ ّن الذي دعاهم إىل ذكر القضاء هو بيان معنى أداء األفعال ،كام أ ّن الذي دعاهم إىل
األشياء.وربا أمكن تصوير جامع بني املعنيني هو اإلتيان باملطلوب ليع ّم الفعل واليشء،
ذكر اإليصال هو بيان معنى أداء
ّ
فيقال :أ ّدى الصالة والشهادة  :أىت بهام ،وأ ّدى املال والعني إىل صاحبهام :أىت بهام إليه ،وهكذا(.((1
لكن كأ ّن لفظ األداء ال يقترص عىل مج ّرد اإلتيان باليشء ،بل يستبطن حيثيّة صدوره عنه ،فأداء املال إىل صاحبه ال
ّ
فس يف بعض عبارات اللغويّني بالدفع والتسليم وكان الذي
يدل عىل مج ّرد اإلتيان به إليه ،بل صدوره عنه إليه؛ ولذلك ّ
دعاهم إىل ذكر القضاء هو بيان معنى أداء االفعال  ،كام ان الذي دعاهم إىل ذكر االيصال هو بيان معنى أداء االشياء ،
(((طه عبد الرحمن  ،الحق العربي في االختالف الفلسفي (الدار البيضاء  :المركز الثقافي العربي  ) ،6002 :ص .86
((()ابن سكوبه  ،تهذيب االخالق الجزء االول  ، MOR DVDالمكتبه الشاملة االصدار الثاني 6002 ،م  ،ص . 5
( (((1عبد هللا عبد الغنى الطجم  ،وطلحه بن عوض هللا  ،السلوك التنظيمى والنظريات ( ،جدة دار النوابغ 6991 ،م) 601 ،
( )(((1زين العابدين بروش وكمال قاسمي إدارة التغير وعالقته بثقافة المنظمة  ،مداخلة ضمن الملتقي الدولي حول التغيير الفعال للمؤسسات االقتصادية كلية العلوم التجارية جامعة السيله
يومي 5102 4 ،3م ص .6
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والجامع بني املعنني هو االتيان باملطلوب  ،فيقال أدى الصالة والشهادة  :أىت بهام  ،وأ ّدى املال والعني إىل صاحبهام أىت
بهام إليه ،فمعنى األداء االتيان باملطلوب.
يختص بهم هو
األداء اصطالحاً :يستعمل الفقهاء لفظ األداء تارة يف املعنى املتق ّدم عن أهل اللغة ،واخرى يف معنى آخر ّ
خاص بهم أيضاً معناه :اإلتيان بالفعل املطلوب
اإلتيان باملطلوب يف وقته
املختص ،يف مقابل القضاء الذي هو اصطالح ّ
ّ
أخص من األ ّول كام هو
خارج وقته
املختص؛ لتدارك ما بقي من مصلحة الفعل بعد فوات مصلحة الوقت .وهذا املعنى ّ
ّ
املختص ،بخالف األداء باملعنى األ ّول فإنّه يشمل األشياء واألفعال حتّى خارج
واضح؛ لعدم شموله لغري الفعل يف وقته
ّ
صح أن يقال:أ ّدى صالة الصبح قضاء باملعنى األ ّول ،وال يقال :أ ّداها باملعنى الثاين.
أوقاتها
ّ
املختصة ،ولذلك ّ
األداء هو « إنجاز االعامل كام يجب ان تنجز وهذا ينسجم مع اتجاه بعض الباحثني يف الرتكيز عىل اسهامات الفرد
يف تحقيق أهداف املنظمة من خالل درجة تحقيق امتام مهام وظيفته حيث يعرب االداء عن السلوك الذي تقاس به قدرة
الفرد عىل االسهام يف تحقيق اهداف املنظمة.
يعرب األداء عام يتمتع به العاملون يف املنظامت اإلدارية من مهارات وقدرات وإمكانات فإذا كان األداء مناسباً للعمل
املطلوب انجازه فإنه يحقق الغرض منه ،أما إذا كان األداء ال يرقى إىل املستوى املطلوب النجاز العمل ،فإن ذلك يتطلب
تدريب العاملني عىل األجهزة التقنيات الحديثة املستخدمة يف العمل لرفع كفاءة العاملني وتطوير أدائهم بهدف الوصول
إىل املستوى املطلوب من األداء.
يعترب األداء العام للمنظمة هو املحصلة املتكاملة لنتاج أعامل املنظمة وتفاعلها مع البيئة ،ويضم كل من :

 -1أداء األفراد في وحدتهم التنظيمية:

فاألداء الفردي هو األعامل التي ميارسها الفرد للقيام مبسئولياته التي يصطلح بتنفيذها يف الوحدة التنظيمية والوصول
بها لتحقيق األهداف التي وضعت له ،والتي تساهم بدورها يف تحقيق أهداف الوحدة التنظيمية ويقوم بتقييمه
الرئيس املبارش ويقاس فيه ،والوقت املستنفد ،والتكلفة ،والجودة ،ومؤرشات القياس الوقت املعياري ،والتكلفة املعيارية،
واألهداف املعيارية ،أي أن أداء الفرد يقاس مبجموعة متنوعة من املقاييس يتم من خاللها تقييم أدائه وصوالً إىل التأكد
من أن أنظمة العمل ووسائل التنفيذ يف كل إدارة تحقق الكفاءة ،والفعالية ،وعىل مستوى مناسب من الجودة.

 -2أداء الوحدات التنظيمية في اإلطار العام للمنظمة:

أداء الوحدات التنظيمية هو األعامل التي متارسها الوحدة التنظيمية للقيام بدورها الذي تضطلع بتنفيذه يف املؤسسة،
وصوالً لتحقيق األهداف التي وضعت لها عىل ضوء األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة وسياساتها العامة ويقاس أداء كل
إدارة مبجموعة أخرى من املعايري إال أن املقاييس التي تستخدم يف أغلب األحيان هي مقاييس فعالية املنظمة لقياس
األداء فيها للوقوف عىل مدى قرب املنظمة من الفعالية وتشمل كل من مقاييس الفعالية االقتصادية والسياسية الداخلية
والخارجية والرقابية والبيئة.
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 -3أداء المنظمة في إطار البيئة الخارجية (االقتصادية واالجتماعية والثقافية):

نظرا ً إىل وجود عوامل خارجية كبرية تخرج عن نطاق إدارة املنظمة تنعكس بالرضورة عىل أدائها فكان البد من
االهتامم بقياس األداء املؤسيس ،الذي ينبني أساساً عىل قياس أداء الفرد واإلدارة يف ضوء التاثريات الداخلية والخارجية
معاً .وهذا ما مييز بني قياس األداء املؤسيس والقياس التقليدي لألداء.
ونستخلص مام تقدم أن األداء مفهوم واسع  ،ويشتمل يف مضامينه عىل العديد من املفاهيم املتعلقة بالنجاح والفشل
والكفاءة والفاعلية  ،ولذلك فأن األداء ميثل ذلك النشاط الشمويل املستمر والذي يعكس نجاح املنظمة واستمراريتها
وقدرتها عىل التكيّف مع البيئة أو فشلها وانكامشها وفق أسس ومعايري محددة تضعها املنظمة وفقاً ملتطلبات نشاطها
وعىل ضوء األهداف طويلة األجل.
عنارص األداء
تعترب دراسة مكونات األداء أو تحليل العمل من املصادر األساسية للحصول عىل معلومات تبني عليها الكثري من
برامج املوارد البرشية الن هذه املعلومات الزمة لقياس فاعلية األداء يف العمل ،وتحديد أسس اختيار املوظفني إذا تعترب
هذه العنارص مبثابة األساس الذي يجب عىل املسئول املبارش إتباعه والتقيد به عند تقييمه ألداء مرؤوسيه ،النها تبني له
الواجبات واملسؤوليات املرتتبة عىل املوظف ومن الواجب عليه القيام بها.

ولتحقيق هذا األداء ينبغي توفر عنصرين هامين:

 -1القدرة عىل األداء
 -2الرغبة يف األداء.
كام هو موضح يف العالقة التالية»:

مستوى أداء الموظف = القدرة * الرغبة

 -1القدرة عىل األداء :فالقدرة تعرف عىل أنها إمكانات املوظف عىل القيام بعمل ما تكتسب بالتعليم والتدريب والخربة
العملية باالضافة إىل االستعداد الشخيص والقدرات الشخصية التي ينميها التعليم والتدريب ،وبالتايل فالقدرة هي
األخرى محصلة لعنرصين رئيسني هام املعرفة واملهارة أي أن:

القدرة = المعرفة * المهارة

فاملعرفة هي حصيلة املعلومات التي توجد عند املوظف العامل تجاه معني فمثالً املوظف يف بداية إنجازه
للعمل املوكل إليه وقبل أن يجرب العمل عىل اآلله يجب أن يعرف شيئاً عنها ،نوعها ،تركيبها.
أما املهارة فهي مستوى الكفاءة واالتقان التي يستطيع املوظف أن يؤدي العمل املوكل إليه .وبالتايل لبمعرفة
واملهارة عنرصان هامني يف تحديد قدرة املوظف عىل إنجاز مهامه وأعامله يف املؤسسة ،فاملوظف قد يكون ملامً بحصيلة
معلومات كافية إلنجاز العمل ،ولكن هذا ليس كافياً ليجعل منه عامالً ذو كفء إال إذا استطاع استخدام املعلومات أو
املعرفة بكفاءة وإتقان.
 -2الرغبة يف األداء :الرغبة يف األداء هي القوى الكامنة يف العامل التي تحركه ليك يسلك سلوك معني لتأدية العمل،
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وتنعكس هذه القوى يف كثافة الجهد الذي يبذله ويف درجة املثابرة واالتقان وتتأثر رغبة املوظف يف العمل بثالث عنارص
أساسية هي  :ظروف العمل املادية  ،ظروف املوظف االجتامعية وحاجات ورغبات املوظف.

العوامل المؤثرة على األداء

من أهم العوامل المؤثرة على األداء ما يلي:
 -1غياب األهداف املحددة :فاملنظمة التي ال متتلك خطط تفصيلية لعملها وأهدافها ،ومعدالت اإلنتاج املطلوب أدائها،
لن تستطيع قياس ما تحقق من إنجاز أو محاسبة موظفيها عىل مستوى أدائهم لعدم وجود معيار محدد مسبقاً
لذلك ،فال متلك املنظمة معايري أو مؤرشات لإلنتاج واألداء الجيد ،فعندها يتساوى املوظف ذو األداء الجيد مع
املوظف ذو االداء الضعيف.
 -2عدم املشاركة يف اإلدارة :إن عدم مشاركة العاملني يف املستويات اإلدارية املختلفة يف التخطيط وصنع القرارات
يساهم يف وجود فجوة بني القيادة اإلدارية واملوظفني يف املستويات الدنيا ،وبالتايل يؤدي إىل ضعف الشعور
باملسئولية والعمل الجامعي لتحقيق أهداف املنظمة ,وهذا يؤدي إىل تدين مستوى األداء لدى هؤالء املوظفني
لشعورهم بأنهم مل يشاركوا يف وضع األهداف املطلوب إنجازها أو يف الحلول للمشاكل التي يواجهونها يف األداء،
وقد يعتربون أنفسهم مهمشني يف املنظمة .
 -3أختالف مستويات األداء :من العوامل املؤثرة عىل أداء املوظفني عدم نجاح األساليب اإلدارية التي تربط بني معدالت
األداء واملردود املادي واملعنوي الذي يحصلون عليه ,فكلام أرتبط مستوى أداء املوظف بالرتقيات والعالوات
والحوافز التي يحصل عليها كلام كانت عوامل التحفيز غري مؤثر بالعاملني ,وهذا يتطلب نظاماً متميزا ً لتقييم أداء
املوظفني ليتم التمييز الفعيل بني املوظف املجتهد ذو األداء العايل واملوظف املجتهد ذو األداء املتوسط واملوظف
الكسول واملوظف غري املنتج .
 -4مشكالت الرضا الوظيفي :فالرضا الوظيفي من العوامل األساسية املؤثر عىل مستوى األداء للموظفني ,فعدم الرضا
الوظيفي أو انخفاضه يؤدي إىل أداء ضعيف وإنتاجية أقل والرضا الوظيفي يتأثر بعدد كبري من العوامل التنظيمية
والشخصية للموظف ،مثل العوامل االجتامعية كالسن واملؤهل التعليمي والجنس والعادات والتقاليد ،والعوامل
التنظيمية كاملسئوليات والوجبات ونظام الرتقيات والحوافز يف املنظمة.
 -5التسيب اإلداري :فالتسيب اإلداري يف املنظمة يعني ضياع ساعات العمل يف أمور غري منتجة بل قد تكون مؤثرة
بشكل سلبي عىل أداء املوظفني اآلخرين ،وقد ينشأ التسيب اإلداري نتيجة ألسلوب القيادة أو األرشاف ،أو للثقافة
التنظيمية السائدة يف املنظمة.

محددات األداء

نجد أن سلوك األداء يحدده ثالثة عوامل رئيسية وهي:
 -1الجهد املبذول :وهو يعرب عن درجة حامس املوظف ألداء عمله ،بقدر ما يزيد املوظف من جهد بقدر ما يعرب ويعكس
هذا درجة دافعية ألداء العمل ،فالجهد املبذول ميثل حقيقة دافعية املوظف ألداء عمله ،إذن فهو مرشح ألن يكون

107

من أحد أهم محددات األداء
 -2القدرات والخصائص الفردية :ميثل هذا العنرص قدرات املوظف الشخصية التي اكتسبها عرب مراحل عمله أو التي
تدرب ليحصل عليها ،وكذا الخربات السابقة له والتي تحدد درجة فعالية العنرص األول ،إذ أن املوظف الذي يشعر
بقدراته عىل العمل وكذا عىل أنه متحصن بخربات تدفع عنه عقدة مزاولة أي نشاط أيا كان عمله ،كل هذا يجعله
يبذل جهدا ً أكرب يدفعه إىل األداء املستمر.
 -3إدراك املوظف لدوره الوظيفي :البد أن يكون املوظف عىل اطالع مبا يجري يف عمله وما يتكون منه عمله ،اي يجب
أن تتكون يف مخيلته مجموعة من التصورات واالنطباعات عن السلوك واألنشطة التي يتكون منها عمله وكذا عن
الكيفية التي ينبغي أن ميارس بها دوره يف املؤسسة.

معايير وقياس األداء فيما يلي:

 -1الجودة :وهي ترتبط بجميع نشاطات املنشأة ،حيث تعرب عن مستوى أداء العمل ،حيث عرفت عىل أنها إسرتاتيجية
عمل أساسية تسهم يف تقديم سلع ،وخدمات تريض بشكل كبري العمالء يف الداخل ،والخارج وذلك من خالل تلبية
رغباتهم املختلفة.
 -2الكمية :و يقصد بها حجم العمل املنجز ،وهذا يجب أن ال يتعدى قدرات و إمكانات األفراد ،ويف الوقت نفسه ال يقل
عن قدراتهم ،وإمكاناتهم ألن ذلك يعني بطء األداء مام يصيب العاملني بالرتاخي ،و قد يؤدي يف املستقبل إىل مشكلة
تتمثل يف عدم القدرة عىل زيادة معدالت األداء.
 -3الوقت :ترجع أهمية الوقت إىل كونه من املوارد غري القابلة للتجديد ،أو التعويض ،مام يحتم استغالله االستغالل
الصحيح يف كل لحظة من حياتنا ألنه يتضاءل عىل الدوام ،ومييض من غري رجعة.
 -4اإلجراءات :هي الخطوات التي يسري فيها أداء العمل ،أو مبعنى آخر هي بيان توقعي للخطوات الرضورية الواجب
إتباعها لتنفيذ املهام ،لذلك يجب االتفاق عىل الطرق ،واألساليب املسموح بها واملرصح باستخدامها لتحقيق األهداف.

أوالً :بيانات الشخصية

الدراسة الميدانية

1 1النوع :يوضح الجدول ( )1التوزيع التكراري والبياىن ألفراد عينه الدراسة وفق متغري النوع
النوع

التوزيع التكراري

%

ذكر

78

%78

أنثى

22

%22

المجموع

100
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%100
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كام هو موضح يف الجدول ( )1فإن املبحوثني ( )%78ذكور  ،والبقيه ( )%22أناث وقد يعزي ذلك لسياسة بعض
الرشكات يف التوظيف كام قد يكون سبب انخفاص نسبه االناث يعود ايضا ايل ان بعض الرشكات ال يفضلون عمل
النساء السباب خاصه بهن فمثال النساء يخضعن لظروف قد تؤدي ايل تاخري العمل (إجازات االمومة وغريها )
باإلضافة لطبيعة نشاط الرشكة .
2 2العمر :يوضح الجدول ( )2التوزيع التكراري والبياىن الفراد عينة الدراسة وفق متغري العمر
النوع

التوزيع التكراري

%

أقل من  30سنة

16

%16

 30وأقل من  40سنة

38

%38

 40واقل من  50سنة

27

%27

 50سنة فاكثر

19

%19

%100
100
المجموع
يتضح من الجدول ( )2أن ( ) %16من املبحوثني أعامرهم أقل من  ) %38( 30أعامرهم  30وأقل من  40سنة ()%27
أعامرهم  40واقل من  50سنة بينام ( )%19تبلغ اعامرهم  50سنة فأكرث ويتضح للباحث ان معظم أفراد العينة
هم ضمن الفئة العمرية ( 30وأقل من  40سنه ) حيث استحوذت عيل أعيل نسبة وهذه السن تعترب سن الشباب
والنشاط والعمل ينعكس ايجابا عيل الدراسة.
3 3المؤهل العلمي :يوضح الجدول ( )3التوزيع التكراري والبياىن الافرادعينة الدراسة وفق متغري املؤهل العلمي :
النوع

التوزيع التكراري

%

ثانوي

36

%36

جامعي

47

%47

فوق الجامعي

17

%17

المجموع

100
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%100

والبقية ( )%17مؤهلهم فوق الجامي (دبلوم عايل  ،ماجستري  ،دكتوراه ) يتضح للباحث ان ( )%47من افراد عينة
الدراسة مستواهم التعليمي جامعى ماميدل عيل التأهيل والدراية الكافية واالملام مبجال الدراسة وذلك يكسبها
القوه يف الحجة واالعتامد عيل املنهج العلمي والتخصص الدقيق .
4 4الخبرة العملية :يوضح الجدول ( )4التوزيع التكراري والبياين الفراد عينة الدراسة وفق متغري الخربة العملية
النوع

التوزيع التكراري

%

أقل من  5سنة

8

%8

 5واقل من  10سنة

35

%35

 10سنوات فاكثر

57

%57
%100

100
المجموع
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التوزيع التكراري اللمبحوثني حسب الخربة العملية موضح يف الجدول رقم ( )%8( )4منهم تقل سنوات خربتهم عن
 5سنوات (  ) %35ترتاوح سنوات خربتهم بني  5واقل من  10سنوات يف حني ان ( )%57خربتهم  10سنوات فأكرث
 .وهذا يشري ايل ان بيانات ومخرجات الدراسة تعتمد عيل الخربات الكافية يف مجال التخصص

ثانياً المحاور ( الفروض )

المحور االول  :الثقافة التنظيمية واالداء الوظيفي :
العبارة االولي  :يتبع العاملون االنماط السلوكية التي تساهم في تحقيق االداء الوظيفي المطولب
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جدول رقم ( )5االحصاءات الوصفية واختبار مربع كاي الجابات افراد عينة الدراسة عيل العبارة االويل
أوافق االولي

العدد

النسبة المئوي

اوافق بشدة

24

24

اوافق

41

41

محايد

21

21

الوافق

11

11

الوافق بشدة

3

3

قيمة مربع كاي
المحسوبة
19.235

مستوي الداللة

0.029

%100
100
المجموع
املصدر  :تحليل البيانات 2017م
من الجدول رقم ( )5نالحظ ان  %24مواقون بشدة  %41موافقون  %21محايدون  %11غري موافقني و  %3غري
موافقني بشدة اختبار مربع كاي( )19.235والقيمة االحتاملية ( )P- value=0.029يوضح هذا وجود عالقة ايجابية
ذات داللة احصائية بني الثقافة التنظيمية واالداء الوظيفى واتباع العاملني لالمناط اسلوطية التي تساهم يف تحقيق
االداء الوظيفي .
العبارة الثانية  :تساهم سلوكيات العاملين في الشركة في تكوين ال صورة الذهنية الطيبة عن الشركة
جدول رقم ( )6االحصاءات الوصفية واختبار مربع كاى الجابات افراد عينة الدراسة لعي العبارة الثانية
أوافق االولي

العدد

النسبة المئوي

اوافق بشدة

43

43

اوافق

41

41

محايد

11

11

الوافق

5

5

الوافق بشدة

-

	-

المجموع

100

قيمة مربع كاي
المحسوبة
24.167

%100
املصدر  :تحليل البيانات 2017 ،م
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مستوي الداللة

0.018

الجدول رقم ( )6يوضح ان  %43موافقون بشدة  %41موافقون  %11،محايدون  ،غري موافقني و  %5غري موافقني
بشدة اختبار مربع كاي ( )24.167والقيمة االحتاملية ( )P- value=0.0.018هذه النتيجة توضح وجود عالقة
ايجابية ذات داللة احصائية بني الثقاف التنظيمية واالداء الوظيفي وبني مساهمة سلوكيات العاملني يف الرشكة يف
تكوين الصورة الذهنية الطيبة عن الرشكة .
العبارة الثالثة  :تنظر ادارة الشركة الي العنصر البشري بأنه من اهم الموارد المتاحة في الشركة
جدول رقم ( )7االحصاءات الوصفية واختبار مربع كاي الجابات افراد عينه الدراسة عيل العبارة الثالثة
أوافق االولي

العدد

النسبة المئوي

اوافق بشدة

28

28

اوافق

26

26

محايد

18

18

الوافق

20

20

الوافق بشدة

8

8

قيمة مربع كاي
المحسوبة
11.041

مستوي الداللة

0.046

%100
100
المجموع
املصدر  :تحليل البيانات 2017م
من الجدول رقم ( )7يوضح ان  %28موافقون بشدة  %26موافقوان  %18محايدون  %20غري موافقني  %8غري موافقني
بشدة اختبار مربع كاي  11.041والقيمة االحتامل ( )P- value=0. 046هذه النتيجة توضح وجود عالقة ايجابية
ذات داللة احصائية بني الثقافة التنظيمية واألداء الوظيفي وبني نظر إدارة الرشكة ايل العنرص البرشي بأنه من اهم
املوارداملتاحة يف الرشكة .
العبارة الرابعة  :يتوفر لدي العاملني الدافعية املطلوبة من أجل رفع معدالت النمو وزيادة حجم اإلنتاج الذي
يسام يف تحقيق أهداف الرشكة .
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جدول رقم ( )8االحصاءات الوصفية واختبار مربع كاي الجابات افراد عينة الدراسة عيل العبارة الرابعة
أوافق االولي

العدد

النسبة المئوي

اوافق بشدة

32

32

اوافق

45

45

محايد

10

10

الوافق

8

8

الوافق بشدة

5

5

قيمة مربع كاي
المحسوبة
18.813

مستوي الداللة

0.035

%100
100
المجموع
املصدر تحليل البيانات 2017م
الجدول رقم ( )8يوضح ان  %32موافقون بشدة  %45موافقون  %10محايدون  %8غري موافقني و  %5غري موافقني
بشدة اختبار مربع كاي) ( 18.813والقيمة االحتالية ( )P- value=0.035هذه النتيجة توضح وجود عالقة
ايجابية ذات داللة احصائية بني الثقافة التنظيمية واالداء الوظيفي وبني توفر املطلوبه لدي العاملني من اجل رفع
معدالت النمو وزيادة حجم االنتاج الذي يساهم يف تحقيق اهداف الرشكة .
العبارة الخامسة  :يقوم العاملون باداء المهام والواجبات دون اشراف مباشرة حيث تتوفر لديهم القدرة
علي تحمل المسئولية .
جدول رقم ()9االحصاءات الوصفية واختبار مربع كاى الجابات افرادعينه الدراسة عيل العبارة الخامسة
أوافق االولي

العدد

النسبة المئوي

اوافق بشدة

28

28

اوافق

34

34

محايد

20

20

الوافق

14

14

الوافق بشدة

4

4

المجموع

100

قيمة مربع كاي
المحسوبة
20.742

%100
املصدر  :تحليل البيانات 2017م

113

مستوي الداللة

0.028

الجدول رقم ( )9يوضح ان  %28موافقون بشدة  %34موافقون  %20محايدون  %14غري موافقني و  %4غري موافقني
بشدة اختبار مربع كاي ( )20.742والقيمة االحتاملية ( )p- value=0.028هذه النتيجة تدل عيل وجود عالقة
ايجابية ذلت داللة احصائية بني الثقافة التنظيمية واالداء الوظيفي وبني قيام العاملني باداء املهام والواجبات دون
ارشاف مبارش حيث تتوفر لديهم القدرة عيل تحمل املسئولية .
المحور الثاني  :روح الفريق والعمل الجماعي وتحسين االداء الوظيفي.
العبارة االولي  :يضع العاملون االهداف بصورة جماعية ويعملون معاً لتحقيقها
جدول رقم ( )10االحصاءات الوصفية واختبار مربع كاى الجابات افراد عينه الدراسة عيل العبارة االويل
أوافق االولي

العدد

النسبة المئوي

اوافق بشدة

23

23

اوافق

41

41

محايد

14

14

الوافق

18

18

الوافق بشدة

4

4

قيمة مربع كاي
المحسوبة
20.321

مستوي الداللة

0.029

%100
100
المجموع
املصدر  :تحليل البيانات 2017م
الجدول رقم ( )10يوضح ان  %23موافقون بشدة  %41محايدون  %14محايدون  %18غري موافقني و  %4غري موافقني
بشدة اختبار مربع كاي ) ( 20.321والقيمة االحتاملية ( )p- value=0.029هذه النتيجة تدل عيل وجود عالقة ايجابية
ذات داللة احصائية بني روح الفريق والعمل الجامعي وتحسني االداء الوظيفي وبني وضع العاملني االهداف بصورة
جامعية ويعملون معا لتحقيقها.
العبارة الثانية  :نتلقي مسائده معنوية او مادية من فريق العمل يف مواجهة االزمات
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جدول رقم ( )11االحصاءات الوصفية واختبار مربع كاى الجابات افرادعينة الدراسة عيل العبارة الثانية
أوافق االولي

العدد

النسبة المئوي

اوافق بشدة

17

17

اوافق

40

40

محايد

22

22

الوافق

17

17

الوافق بشدة

4

4

قيمة مربع كاي
المحسوبة
19.058

مستوي الداللة

0.027

%100
100
المجموع
املصدر  :تحليل البيانات 2017 ،م
الجدول رقم ( ، )11يوضح أن  %17موافقون بشدة  %40موافقون  %22 ،محاديون  %17غري موافقني و  %4غري
موافقني بشدة  .اختبار مربع كاي ( )19.058والقيمة االحتاملية ( )value=0.02718p-هذه النتيجة تدل عيل
وجود عالقة ايجابية ذات داللة احصائية بني روح الفريق والعمل الجامعي وتحسني االداء الوظيفي وبني تلقي
العاملني مساندة معنوية او مادية من فريق العمل يف مواجهة األزمات .
العبارة الثالثة  :يخضع العامل اهدافة ومصالحة الخاصة لصالح أهداف ومصالح الجماعة .
جدول رقم ( )12االحصاءات الوصفية واختبار مربع كاي الجابات افراد عينة الدراسة عيل العبارة الثالثة
أوافق االولي

العدد

النسبة المئوي

اوافق بشدة

21

21

اوافق

31

31

محايد

30

30

الوافق

17

17

الوافق بشدة

1

1

المجموع

100

قيمة مربع كاي
المحسوبة
31.864

%100
املصدر  :تحليل البيانات 2017م
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مستوي الداللة

0.018

للجدول رقم ( )12يوضح ان  %21موافقون بشدة  %31موافقون  %30محايدون  %17غري موافقني و %1غري موافقني
بشدة اختبار مربع كاى  ( )31.864والقيمة االحتاملية ( )value=0.01818p-هذه النتيجة تدل عيل وجود عالقة
ايجابية ذات داللة احصائية بني روح الفريق والعمل الجامعى وتحسني االداء الوظيفي وبني اخضاع العامل
اهدافة ومصالحة الخاصة لصالح اهداف ومصالح الجامعة .
العبارة الرابعة  :العاملون في الوحدات المختلفة يقومون بساعدة بعضهم البعض
جدول رقم ( : )13االحصاءات الوصفية واختبار مربع كاى الابات افراد عينة الدراسة عيل العبارة الرابعة
أوافق االولي

العدد

النسبة المئوي

اوافق بشدة

30

30

اوافق

50

50

محايد

16

16

الوافق

4

4

الوافق بشدة

-

-

قيمة مربع كاي
المحسوبة
24.79

مستوي الداللة

0.013

%100
100
المجموع
املصدر  :تحليل البيانات 2017م
الجدول رقم ( )13يوضح ان  %30موافقون بشدة %50موافقون  %16محايدون و  %4غري موافقني اختيار مربع
كاي ( ) 24.79والقيمة االحتاملية ( )p-value=0.013هذه النتيجة تدل عيل وجود عالقة ايجابية ذات داللة
احصائية بني روح الفريق والعمل الجامعي وتحسني االداء الوظيفي وبني قيام العاملني يف الوحدات املختلفة
مبساعدة بعضهم البعض .
العبارة الخامسة  :هناك تقدير واحترام من الزمالء لزميلهم عندما يجيد االداء
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جدول رقم ( )14االحصاءات الوصفية واختبار مربع كاي الجابات افراد عينة الدراسة عيل العبارة الخامسة .
مستوي الداللة
قيمة مربع كاي
النسبة املئوي
العدد
أوافق االويل
املحسوبة
44
44
اوافق بشدة
41
41
اوافق
10
10
محايد
0.044
10.622
3
3
الوافق
2
2
الوافق بشدة
%100
100
املجموع
املصدر  :تحليل البيانات 2017م
الجدول رقم ( )14يوضح ان  %44موافقون بشدة  %41موافقون  %10محايدون و  %3غري موافقني  2غري موافقني
بشدة اختبار مربع كاى ()10.622والقيمة االحتاملية ) )p- value=0.044هذه النتيجة تدل عيل وجود عالقة
ايجابية ذات داللة احصائية بني روح الفريق والعمل الجامعي وتحسني االداء الوظيفي وبني تقدير الزمالء إحرتامهم
لزميلهم عندما يجيد األداء .
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النتائج
خلص البحث إلى النتائج التالية:

النتائج والتوصيات

 -1الثقافة التنظيمية تسهل عمل األفراد يف املنظامت وذلك بإتباع السلوكيات والعادات التي تفرضها عليهم ثقافة
املنظمة.

 -2يخلق لدي األفراد الشعور بالوالء واالخالص للمنظمة نتيجة ملا يحمله من قيم ومعتقدات وتقاليد وأعراف تساهم
بشكل فعال يف تحقيق وانتامئهم ملنظامتهم .
 -3أن املنظامت الناجحة هي املنظامت التي تويل اهتامماً بالغاً ملوردها البرشي ،وتعتربه مصدرا ً للنجاح والتميز
واالبداع.
 -4إن االمناط السلوكية السائدة يف املنظمة تساهم يف انجاز األعامل املطلوبة ،وهناك التزام من قبل العاملني
بالسلوكيات االيجابية التي تعكس الصورة الذهنية الطيبة عن املنظمة ،وهذا تجسد من خالل إدراك العاملني
بأهمية إتباع السلوك االيجايب ،الذي يسهم يف انجاز األعامل املطلوبة ،ويعمل عىل تعزيز مكانة املنظمة داخل
املجتمع.

التوصيات

أوصى الباحث باالتي:
 -1زيادة درجة االهتامم مبجال الثقافة التنظيمية االيجابية من قبل املنظمة والعاملني ،ألن االهتامم مبجال ثقافة
املنظمة يساهم يف تنمية وتطوير مستوى األداء.
 -2زيادة االهتامم بالقيم االيجابية التي تسهم يف زيادة مستوى الكفاءة اإلدارية من خالل زيادة حرص املنظمة عىل
نرش القيم االيجابية والبناءة.
 -3زيادة االهتامم باالمناط السلوكية الفعالة التي تساهم يف تعزيز مكانة املنظمة وتطويرها .
 -4العمل عىل زيادة مشاركة العاملني يف عملية اتخاذ القرارات  ،لرفع مستوى التنسيق والتشاور والتكامل بني
املستويات اإلدارية املختلفة ،وذلك من خالل تعزيز مبدأ الراي والرأي األخر ،واالعتامد عىل حلقات النقاش التي
تسهم يف تطوير عالقات العمل.
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الخاتمة
االمناط السلوكية السائدة يف الرشكة تساهم يف إنجاز االعامل املطلوبة  ،والتزام من قبل العاملني بالسلوكيات االيجابية
التي تعكس الصورة الذهنية الطيبة عن الرشكة  ،وهذا يتجسد من خالل إدارك العاملني بأهمية اتباع السلوك االيجايب
الذي يسهم يف انجاز االعامل املطلوبة  ،ويعمل عيل تعزيز مكانة الرشكة داخل املجتمع.
كام تنظر ادارة الرشكة ايل العنرص البرشي بأنه من املوارد الهامة واملتاحة لديها  ،وهذا يشري ايل مدي اهتامم إدارة
الرشكة باملوارد البرشية .
يعترب موضوع الثقافة التنظيمية من أهم املواضيع التي لقيت اهتامماً بالغاً يف مجال إدارة األعامل -خاصة يف اآلوانه
األخرية -ملا لها من تاثري عىل نجاح أو فشل املنظامت والذي يتحدد أساساً مبدى أداء املوارد البرشية باملنظمة ،والذي يتاثر
بشكل كبري -األداء الوظيفي -بالثقافة التنظيمية السائدة ومنط التفكري لدى األفراد من خالل متتعهم مبجموعة من القيم
واملعتقدات واالفكار مثل املشاركة ،االبداع واالنضباط يف العمل  ،االلتزام بقواعد وأنظمة وفلسفة املنظمة كل هذه القيم
لها تأثري عىل سلوك وأداء ا األفراد عن منظمة ،أن الثقافة التنظيمية القوية تؤدي لتقليل معدل دوران املوظفني وتؤثر
عىل سلوك املوظفني يف مواقع العمل ،إذا أن اتساع نطاق االرشاف يف املنظامت ،وظهور الرتكيبات التنظيمية املسطحة،
وغريها من الفعاليات التنظيمية ذو عالقة وطيدة بالثقافة التنظيمية للمؤسسة إال أن واقع األمر ال يدل عىل ذلك يف
كثري من املنظامت السودانية ،حيث يجب أن تقوم إدارة املؤسسة بإستمرار يف عملية التطوير املؤسيس بهدف تعزيز
املوقع التنافيس لها.
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قائمة المصادر والمراجع

 -1أحمد بن محمد بن عيل القيومي ،املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،املجلد األول (بريوت :املكتبة العلمية( ،د
ت)).
-2أحمد صقر عاشور ،إدارة القوى العاملة (بريوت :دار النهضة العربية1971 ،م).
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( تامكانية استدامة الجودة الشاملة لتحسين التعليم العالى العراقى )
( كلية المعارف الجامعة إنموذجا )

المستخلص
تزايد االهتامم بتطبيق الجودة الشاملة يف قطاع التعليم العايل مؤخرا .واصبحت استدامة الجودة الشاملة هي
واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه هذه املهمة .لذلك شدد الخرباء عىل رضورة فهم أوجه التآزر بني الجودة
الشاملة ومناذج االستدامة.
تهدف هذه الدراسة اىل التعرف عىل امكانية استدامة الجودة الشاملة يف كلية املعارف الجامعة .اتبعت الباحثة
املنهج الوصفي التحلييل لتحليل بيانات عينة مأخوذة بالطريقة العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة (كلية املعارف
الجامعة) البالغ عدده ( )270فردا  ،وكان حجم العينة ( )50مفردة توصلت الدراسة ملجموعة من النتائج أهمها :إن
تحقيق أهداف الجودة املستدامة لكلية املعارف الجامعة يعتمد بشكل حاسم عىل العديد من العوامل املتنوعة،
توجد آليات تطبيق ابعاد الجودة الشاملة يف كلية املعارف الجامعة ،ت ُنفذ عنارص تطبيق ابعاد الجودة يف كلية املعارف
الجامعة ،تتوفر مالمح ابعاد االستدامة بالجودة الشاملة يف كلية املعارف الجامعة حسب تصورات أصحاب الشأن.
قدمت الدراسة التوصيات التالية :انشاء قسم متكامل إلارة الجودة الشاملة وسعى الكلية للحصول عىل شهادة الجودة،
تعزيز استدامة ابعاد الجودة وذلك ببناء وتعميم ثقافة الجودة بني جميع أصحاب املصلحة ،توفري التدريب املناسب
للجودة للقيادة وأعضاء اإلدارة العليا يف الكلية ،توطني إطار متكامل ملفاهيم االستدامة يف الجودة الشاملة.
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Abstract
There is increased attention has been paid to the application of Total Quality (TQ) in the higher
education sector recently. Sustainability of overall quality has become one of the main challenges
facing this task. Therefore, experts stressed the need to understand the synergies between TQ and
sustainability models. This study aimed to identify the possibility of sustainability of the overall quality
in Alma’arif College University. The research followed the analytical descriptive method to analyze
the sample data that has been taken by the simple random method of the study society (Alma’arif
College University).The population study was of (270) individuals. The sample size was (50) .The
results have been reached are; there are implement the elements of quality application in the College
of Almaarief A gamiaha. Sustainability of total quality is available in the College of Knowledge
as perceived by stakeholders. The study made the following recommendations: Establishment of
an integrated department for total quality management and the college sought to obtain a quality
certificate.To promote the sustainability of quality elements by building and disseminating a culture of
quality among all stakeholders. Provide quality training for leadership and senior management.
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الفصل األول :اإلطار العام للدراسة
مقدمة
إن تطورات الجودة الشاملة يف القطاعات االقتصادية املتعلقة بالقطاع الصناعي يف الغالب بسبب املنافسة
االقتصادية العاملية التي تتطلب التميّز يف تقديم الجودة يف املنتج والخدمة ( .)Deming, 1986وهناك مساهامت كبرية
من باحثني كجوزيف جوران وفليب كروسبي وآخرون أدت إىل إحداث ثورة يف التفكري النوعي ( .)Yusof,2000وعىل
الرغم من أن أصول الجودة الشاملة كانت موجهة بشكل خاص نحو قطاع الصناعات التحويلية ،إال أن القطاعات األخرى
اختارت أيضا اعتامد الجودة الشاملة بشكل أسايس بسبب نجاحها يف التصنيع.وقد شددت التحديات التي تواجهها
الجودة الشاملة عىل املدى الطويل عىل الحاجة إىل إجراء بحوث يف هذا املجال(  ,)James , 1994وتضم الجودة الشاملة
مجموعة من القيم واألدوات والتقنيات ،وتعني استدامة الجودة الشاملة استدامة هذه القيم واألدوات والتقنيات (
.)Svensson , 2006
والجودة يف التعليم مرتبطة بعمليتي التعلم والتعليم  ،وكذلك باإلدارة ،وذلك من أجل ربط التعليم بحاجات
املجتمع  ،وإحداث تغري تربوي هادف  ،وبناء وتنمية ملكة اإلبداع عند املتعلمني ،ويحدث التعلم عندما يحدث تفاعل
بني املتعلم وبيئته  ،وجودة التعليم تتيح فرصة التفاعل يك يحدث التعلم ،وهذا يعني توفري كل الرشوط والبيئة الصالحة
للتعلم  ،مام يستوجب وضع معايري للعمليات  ،مبا يشمل نظام محدد للتأكد من جودة التعليم.
والجودة تكامل لخصائص املنتج  ،والتعلم منتج البد من أن يلبي احتياجات ومتطلبات محددة ومعروفة
ضمناً ،ولذلك فال بد لهذا املنهج من خصائص ومميزات يعربان عن قدرته عىل تحقيق األهداف واملتطلبات املتوقعة من
متلقي الخدمة ،وهذا يلقي مبسؤوليات كبرية عىل املؤسسات التي تقدم هذه الخدمة لرتكز أكرث عىل املهارات املطلوبة.
وكان الرتكيز الرئييس لهذه الدراسة هو التوصل اىل إطار «الجودة الشاملة املستدامة» الذي يؤدي إىل فهم أوجه التآزر
بني االستدامة والجودة الشاملة يف سياق التعليم .ولذلك ،فإن إطار «الجودة املستدامة» الذي تم استكشافه من خالل
هذه الدراسة ،يهدف يف الغالب نحو استدامة ق ّیم وأدوات الجودة الشاملة والتقنيات (1996 ،Dale؛ ،Svensson
.)2006

مشكلة الدراسة
بحثت هذا الدراسة يف املامرسة الجيدة للجودة ،وتستند هذه املامرسات ملحددات ميكن االستفادة منها يف
تطوير التعليم بكلية املعارف الجامعة وتحسينه ،خصوصاً وإن البالد تواجه العديد من التحديات لتحسني الجودة يف
التعليم .وعىل الرغم من أن اإلنفاق عىل التعليم يف زيادة ملحوظة يف معدالت االلتحاق باملدارس والجامعات وتوسع
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التعليم فوق الجامعي ،إال أن هذه الزيادة مل تحققها زيادة مامثلة يف الجودة .ويرجع ذلك جزئيا إىل عدد من مشاكل
التي تتعلق بجودة التعليم واستدامته  ،وميكن صياغ مشكل الدراس يف االسئلة التالية:
1.1هل توجد آليات تطبيق ابعاد االستدامة يف الجودة الشاملة يف كلية املعارف الجامعة؟.
2.2هل ت ُنفذ عنارص تطبيق ابعاد الجودة يف كلية املعارف الجامعة؟.
3.3هل تتوفر مالمح ابعاد االستدامة يف الجودة الشاملة يف كلية املعارف الجامعة حسب تصورات أصحاب
الشأن.،

فرضية الدراسة
الفرضية الرئيسية الدراسة تتمثل يف اآليت:
1.1تتوفر مقومات تطبيق الجودة الشاملة  ،لتحقيق االستدامة يف الجودة بكلية املعارف الجامعة.
ومنها تتفرع الفرضيات التالية-:
1.1توجد آليات تطبيق ابعاد االستدامة يف الجودة الشاملة يف كلية املعارف الجامعة.
2.2تُنفذ عنارص تطبيق ابعاد الجودة يف كلية املعارف الجامعة.
3.3تتوفر مالمح ابعاد االستدامة يف الجودة الشاملة يف كلية املعارف الجامعة حسب تصورات أصحاب الشأن.

أهداف الدراسة :
هدفت هذه الدراسة إىل التحقق من تحقيق التآزر بني الجودة واالستدامة يف كلية املعارف الجامعة من خالل وضع
وتقييم إمكانية تطبيق للجودة واستدامتها يف نظام كلية املعارف الجامعة ،واألهداف املحددة للدراسة هي:
 1تسليط الضوء عىل فلسفة الجودة الشاملة كمدخل للتنمية املستدامة يف التعليم.
1.1البحث عن عنارص تطبيق الجودة يف كلية املعارف الجامعة
2.2استكشاف وتقييم واقع الجودة يف كلية املعارف الجامعة.
3.3استكشاف توفر مالمح االستدامة بالجودة الشاملة يف كلية املعارف الجامعة.
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أهمية الدراسة
يستمد هذا البحث اهميته من أن التعليم العايل استقطب اهتامم املعنيني يف وزارة التعليم العايل والبحث باعتبارانه
يساهم يف مستقبل التنمية العراقية .وإن جودة التعليم هي موضوع رئييس يف هذا القرن  -قرن املعرفة وارتبط بالتحسني
املسنتمر يف التعليم مع العديد من التحسينات امللحوظة يف املجتمع  .ولذلك ،فإن مفهوم التعلم قد اتخذ موقفا هاما يف
مجتمعنا ،املرتبط ،بالنمو االقتصادي والتنمية االجتامعية  .بجانب أنها تعمل وتساعد متخذي القرار بالجامعة يف تحسني
وحدة قرارتهم كام تضيف مادة علمية للمكتبة العربية والباحثني.

مجتمع الدراسة وعينتها
يتكون مجتمع الدراسة من اإلداريني والتدريسيني يف كلية املعارف الجامعة مبحافظة االنبار بالعراق وميثل حجم
مجتمع الدراسة من ( )270شخصاً  .تم اختيار عينة بالطريقة العشوائية البسيطة للحصول عىل بيانات الدراسة من
املجتمع وبلغ حجمها ( )50مفردة.

منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل للتوصل لنتائج فروض الدراسة
حدود الدراسة:
الحدود الزمانية2018 :م
الحدود املكانية :كلية املعارف الجامعة – محافظة االنبار العراق
متغريات الدراسة
املتغريات املستقلة  :االستدامة ،الجودة الشاملة.
املتغري التابع :تحسن التعليم العايل.
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الفصل الثاني الدراسة النظرية
المبحث األول :الجودة الشاملة
تعريف الجودة الشاملة:
الجودة كام هي يف قاموس اكسفورد تعني الدرجة العالية من النوعية أو القيمة ()»)1981,OxfordEnglish Dictionary
 .أما فيام يخص الجودة الشاملة (TQ) Total Qualityال يوجد مثة تعريف متفق علية وذو قبول عام لدى املفكرين
والباحثني ,إال أن هناك بعض التعاريف التي أظهرت تصورا عاما ملفهوم  ,TQفمثال كانت أول محاولة لوضع تعريف
ملفهوم الجودة الشاملة من قبل ( BQOمنظمة الجودة الربيطانية) ( ) https://ar.wikipedia.org/wikiحيث عرفت
( )TQعىل أنها « فلسفة املؤسسة التي تدرك من خاللها تحقيق كل من احتياجات املستهلك وكذلك تحقيق أهداف
املرشوع معا.
أما من وجهة نظر أمريكية فإن تعريف (  ) TQيكون عىل الشكل التايل (الجودة الشاملة هي فلسفة
وخطوط عريضة ومبادئ تدل وترشد املنظمة لتحقق تطور مستمر وهي أساليب كمية باإلضافة إىل املوارد البرشية
التي تحسن استخدام املوارد املتاحة وكذلك الخدمات بحيث ان كافة العمليات داخل املنظمة تسعى ألن تحقق إشباعا.
( .)American Society for Quality (ASQ),1991بينام عرفها ( )JONES. I, 1997عىل انها الوسيلة التي تطور بها
املنظمة فاعليتها ومرونتها ووضعها التنافيس عىل نطاق العمل ككل «.
و قد عرفها تونكس( )Mcgraths ، 2007بأنها اشرتاك والتزام اإلدارة واملوظف يف ترشيد العمل عن طريق
توفري ما يتوقعه العمل أو ما يفوق توقعاته.
وترى الباحثة أن الجودة الشاملة هى توظيف العمليات االربعة التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة بشكل صحيح يف
تحقيق متطلبات املستفيد.

تعريف الجودةُ الشاملة في التعليم:
عرفها (أبو حصرية  )48 ،2008،بأنها كل ما يتعلق بكافة السامت والخواص التي تتعلق باملجال التعليمي
محددة
حتياجات توقعات الطالب  إىل خصائص
والتي تظهر جودة النتائج املراد تحقيقهاوهي ترجمة
تكون أساساً يف تعليمهم وتدربيهم لتعميم الخدمة التعليمية وصياغتها يف أهداف مبا يوافق تطلعات الطلبة املتوقعة.
وعرفها ( )Dhlamini,2009,48عىل أنها مجموعة من املعايري واإلجراءات التي يهدف تنفيذها إىل التحسني املستمر يف
املنتج التعليمي ،وتشري إىل املواصفات والخصائص املتوقعة يف املنتج التعليمي ويف العمليات واألنشطة التي تتحقق من
خاللها تلك املواصفات والجودة الشاملة توفر أدوات أساليب متكاملة تساعد املنظامت التعليمية .ويرى أحمد وأكرم
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( )2010عبارة عن مدخل فكري وثقايف وأداري وتنظيمي ينبغي تطبيقه يف الجامعات عامة لتحقيق التكامل والتنسيق
بني جهود منتسبي الجامعة يف كلياتها وأقسامها املختلفة ومشاركتهم يف عملية التحسني املستمر للمخرجات التي
تقدمها الجامعة لتلبية حاجات ورغبات الزبائن لتحقيق األهداف التي تصبو إليها إدارة الجامعة يف البقاء واالستمرار
والنمو.
وترى الباحثة أن الجودة يف التعليم تعني تسخري كافة اإلمكانات املادية والبرشية  ،ومشاركة جميع الجهات واإلدارات
واألفراد يف العمل كفريق واحد  ،والعمل يف اتجاه واحد وهو تطبيق معايري الجودة الشاملة يف النظام الرتبوي التعليمي
 ،وتقويم مدى تحقيق األهداف  ،ومراجعة الخطوات التنفيذية التي يتم توظيفها .
أن الجودة الشاملة من أهم املوجهات التي استحوذت عىل االهتامم الكبري من قبل املديرين املامرسني
والباحثني األكادمييني كإحدى األمناط اإلدارية السائدة واملرغوبة يف الفرتة الحالية ،وقد وصفت بأنها املوةه الثورية الثالثة
بعد الثورة الصناعية وثورة الحواسيب .يعد مفهوم الجودة الشاملة فلسفة إدارة عرصية ترتكز عىل عدد من املفاهيم
اإلدارية الحديثة املوجهة التي يستند إليها يف املزج بني الوسائل اإلدارية األساسية والجهود االبتكارية وبني املهارات الفنية
املتخصصة من أجل االرتقاء مبستوى األداء والتحسني والتطوير املستمرين .ولقد فرضت علينا املتغريات الحديثة ىف العامل
املتقدم رضورة األخذ مبنهج التخطيط االسرتاتيجي لبناء أجيال قادرة عىل مواجهة هذه التغريات بفكر جديد يتجاوز
حدود الواقع ويسترشف املستقبل مبا يحمله ىف طياته من تهديدات وفرص متاحة  ،من هنا ياىت توجيه كيان املؤسسة
التعليمية نحو ضامن الجودة واالعتامد ( .ملك)2011،
إن مفهوم الجودة وفقا ملا تم االتفاق عليه ىف مؤمتر اليونسكو للتعليم والذي أقيم ىف باريس ىف أكتوبر ( 1998
) ينص عىل أن الجودة ىف التعليم العايل مفهوم متعدد األبعاد ينبغي ان يشمل جميع وظائف التعليم وأنشطته مثل :
(ملك)2011،
 1املناهج الدراسية .2-2الربامج التعليمية .
3-3البحوث العلمية .
 4الطالب .5-5املباين واملرافق واألدوات .
6-6توفري الخدمات للمجتمع املحىل .
7-7التعليم الذايت الداخيل .
8-8تحديد معايري مقارنة للجودة معرتف بها دوليا .
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وتعترب الجودة احد أهم الوسائل واألساليب لتحسني نوعية التعليم واالرتقاء مبستوى أدائه يف العرص الحايل الذي
يطلق عليه بعض املفكرين بأنه عرص الجودة ،فلم تعد الجودة ترفا ترنو إليه املؤسسات التعليمية او بديال تأخذ به او
ترتكه األنظمة التعليمية  ،بل أصبح رضورة ملحة متليها حركة الحياة املعارصة  ،وهى دليل عىل بقاء الروح وروح البقاء
لدى املؤسسة التعليمية (.ملك)2011،
ويهتم نظام الجودة بالتحديد الشامل للهيكل التنظيمي وتوزيع املسئوليات والصالحيات عىل األفراد  ،وإيضاح
األعامل واإلجراءات الكفيلة مبراقبة العمل ومتابعته  ،كذلك مراقبة وفحص كل ما يرد إىل املؤسسة التعليمية والتأكد عىل
أن الخدمة قد تم فحصها وأنها تحقق مستلزمات الجودة املطلوبة ( .عبد الستار1996 ،م)

مستويات الجودة :
نظام الجودة – االيزو ( : 9000 )ISOهو مصطلح عام لسلسلة من املعايري التي تم وضعها من قبل الهيئة الدولية
للمواصفات القياسية  International Standarization Organizationلتحديد أنظمة الجودة التي ينبغي أن تطبقها
عىل القطاعات الصناعية والخدمية وكلمة ايزو مشتقة من كلمة يونانية تعنى التساوي والرقم  9000هو رقم اإلصدار
الذي صدر تحته املعيار او املواصفة وقد نالت مواصفة االيزو  9000منذ صدورها عام  1987اهتامما بالغا مل تنله
مواصفة قياسية دولية من قبل ( .متيم)2011 ،
وتنقسم مطالب أنظمة الجودة ايزو  9000الى ثالث مستويات هى ( - :تميم)2011 ،
أنظام ايزو  : 9001ويختص باملؤسسات التي تقوم بالتصميم والتطوير واإلنتاج والخدمات .بنظام ايزو  : 9002ويختص باملؤسسات التي تقوم باإلنتاج والخدمات.ج -نظام ايزو  : 9003ويختص بالورش الصغرية فهي ال تصمم منتجاتها وتقوم بعملية التجميع .

أهمية الجودة في التعليم العالي:
تظهر أهمية الجودة في مؤسسات التعليم العالي في اآلتي( :محمد)1998،
1-1ضبط وتطوير النظام االدارى ىف املؤسسة التعليمية .
2-2االرتقاء مبستوى الطالب ىف جميع املجاالت .
3-3ضبط شكاوى الطالب وأولياء أمورهم واإلقالل منها ووضع الحلول.
4-4زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى األداء للعاملني باملؤسسة .
5-5الوفاء مبتطلبات الطالب وأولياء أمورهم واملجتمع والوصول اىل رضاهم وفق النظام العام للمؤسسة التعليمية .
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6-6متكني املؤسسة التعليمية من تحليل املشكالت بالطرق العلمية .
7-7رفع مستوى وعي الطالب وأولياء األمور تجاه املؤسسة التعليمية من خالل إبراز االلتزام بنظام الجودة .
8-8الرتابط والتكامل بني جميع القامئني بالتدريس واإلداريني ىف املؤسسة والعمل عن طريق الفريق وبروح الفريق .
9-9تطبيق نظام الجودة مينح املؤسسة التعليمية االحرتام والتقدير املحىل واالعرتاف املحىل .
1010مراجعة املنتج التعليمي املبارش وهو الطالب .
1111مراجعة املنتج التعليمي غري املبارش
1212اكتشاف حلقات الهدر وأنواعه املختلفة .
1313تطوير التعليم من خالل تقويم النظام التعليمي وتشخيص القصور ىف املدخالت والعمليات واملخرجات حتى
يتحول التقويم اىل تطوير حقيقي وضبط فعيل لجودة الخدمة التعليمية .
إن تحقيق ثقافة الجودة ىف التعليم واملعرفة ال ميكن أن تقارن أبدا مع مبدأ الجودة ىف اإلنتاج الصناعي او
التجاري او الزراعي  ،الن األسس التي تتحكم بالقياسات واملواصفات لكل منها تختلف كثريا بعضها عن البعض
األخر  .ان التعليم واملعرفة قيمتان وركيزتان تعتمدان عىل العقل والفكر بشكل اساىس  ،ولذلك فانهام يرتبطان
بالجانب الفكري والروحي عند اإلنسان أكرث من ارتباطيهام بالجانب املادي ( .مللك)2011 ،
إن مفهوم الجودة ىف التعليم له معنيان مرتابطان احدهام واقعي واألخر حيس ،حيث ان فجودة التعليم مبعناها
الواقعي تعنى التزام املؤسسة التعليمية بإنجاز مؤرشات ومعايري حقيقية متعارف عليها مثل معدالت تكلفة التعليم
الجامعي – أما املعنى الحيس لجودة التعليم يرتكز عىل مشاعر وأحاسيس متلقي الخدمة التعليمية كالطالب وأولياء
أمورهم ( .عليا)2011،
ال ميكن للجودة أن تتحقق ىف التعليم إال من خالل تأسيس املنهج الفكري السليم الذي تسري عليه هذه العملية
التعليمية  ،والتي تضمن إضافة للعلوم واملعارف التي يتلقاها الطالب  ،منظومة القيم الخلقية  ،ونظم العالقات اإلنسانية
 ،ووسائل االتصال املتطورة وغريها من الرضوريات التي تجعل من حياة الطالب يف املؤسسة التعليمية متعة  ،فضال عن
املادة العلمية التي يتلقاها .أما فيام يختص مبدخل الجودة الشاملة فهو من املداخل الحديثة  ،ورغم حداثته إال انه
ليس هناك اتفاق منطي له ىف املفهوم  ،فالواقع إن الجودة الشاملة متثل « تكامل املالمح والخصائص ملنتج أو خدمة ما
بصورة متكن من تلبية احتياجات ومتطلبات محددة أو معروفه ضمنا  ،أو هي مجموعة من الخصائص واملميزات لكيان
ما تعرب عن قدرتها عىل تحقيق املتطلبات املحددة او املتوقعة من قبل املستفيد « ( .احمد)2010،
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المبحث الثاني :التعليم العالي بالعراق وكلية المعارف الجامعة
أوال :التعليم العالي بالعراق
طرأت كثريا من التغريات عىل التعليم العايل يف العراق أدت اىل تحسنة وتطوره بعد  9نيسان ( )2003وأبرز هذه
تحسن األوضاع االقتصادية لألستاذة واملوظفني ،قبول الطلبة بشكل أوسع
التغيريات تتمثل «اختيار القيادات الجامعيةّ ،
والحاجة إىل جامعات جديدة الحتواء الدراسات األولية والعليا ،األقسام الداخلية للطلبة ،املناهج ،التعبري عن الرأي،
صالحيات الجامعات واستقالليتها ،البعثات والزماالت واإلجازات الدراسية ،عالقة الجامعات العراقية مع الجامعات
الدولية واالنفتاح عىل العامل ،دخول الجامعات التصنيفات العاملية ،وفتح الباب لعودة الكفاءات العراقية من الخارج
ودعم طلبة الدراسات العليا ومرشفيهم وتطوير الكوادر التدريسية والتف ّرغ العلمي( .يحيى2007 ،م)
وتالحظ الباحثة إن الجامعات العراقية قد بدأت تدخل التصنيفات العاملية منذ عام ( )2011حيث دخلت جامعة بغداد
التصنيف العاملي ( )URAPوكانت ضمن أفضل 2000جامعة يف العامل( .موقع جامعة بغداد الرسميhttp://www. :
)uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=1141

محاوالت تحسين التعليم في العراق:
بعد سنني الحصار االقتصادي سعىأصحاب الشأن بالعراق بتقديم بحوث ودراسات تتعلق باسرتاتيجيات تحسني قطاع
التعليم بصورة عامة والتعليم العايل بصورة خاصة تتضمن إعادة تأهيل وتطوير التعليم العايل ،ومن بني هذه الدراسات
دراسة فاضل(2007م) الذي قام بتقديم االسرتاتيجيات التالية يف مومترالتعليم العايل يف العراق  2007/12/13-11اربيل:
(فاضل ،2007 ،ص)135
 .1خطط فورية :االلتزام مبجانية التعليم ،وتعديل املناهج الدراسية وتطوير مشاريع التخرج .زيادة ميزانيات
الجامعات للحفاظ عىل مختربات العلوم والكومبيوتر واملكتبات .تطبيق معايري جديدة للقبول بالجامعات
واحداث الربط املطلوب يف هذا الجانب بني الجامعات واملدارس االعدادية  .توفري مكاتب خاصة يف الجامعات
لالرشاف عىل سكن الطلبة مقابل اسعار معقولة ،فضالً عن مكاتب تعيني الطلبة للحصول عىل عمل .تطبيق
مبدأ الالمركزية يف ادارة الجامعات لتوفري املرونة املطلوبة يف عملها ،واملبادرة اىل تقوية استقالل الجامعة .تعيني
الطاقم االكادميي واالداري عىل اسس ومعايري املهنية والكفاءة وليس االعتبارات الشخصية او السياسية .املبارشة
يف احداث االتصال مع الجامعات املعروفة يف البلدان املتقدمة لرضورة تجديد وتحديث التعليم العايل .تفعيل
دور العراقيني خارج البلد من ذوي املهارات املتطورة يف ميادين التعليم العايل وتهيئة األرضية املناسبة لعودتهم
اىل البلد وأخذ دورهم الطبيعي يف عملية التحول واالنتقال اىل مرحلة جديدة من التعليم العايل.
 .2الخطط متوسطة املدى :ومتثل خطط االنطالق والنهوض بالتعليم العايل مبا يجعله مواكباً للجامعات املتطورة يف

132

132

العامل وذلك بتلبية احتياجات الدولة واملجتمع من الخريجني ذوي الكفاءة العلمية العالية .وتتم هذه االصالحات
يف فرتة التي تيل الخمس سنوات من بدء تطبيق االسرتاتيجية الشاملة ومن بني ابرز ماتتضمنه زيادة املقاعد
الدراسية يف الجامعات املتخصصة التي يحتاجها البلد كاالتصاالت االلكرتونية واملعلومات والكهروضوئية وهندسة
الجينات وغريها من التقنيات املتطورة .اضافة اىل اهمية تشجيع الطلبة عىل الدراسة يف بعض الفروع االجتامعية
املهمة ،وتطوير الدراسة النوعية ،كام يف علم االجتامع واسس املجتمع املدين وما شابه .والعراق بحاجة كذلك
اىل جامعات متخصصة يف الزراعة والرتبية والتعمري والنفط والبيئة وغريها .ويعترب التعاون بني الجامعات ومراكز
البحث يف تفعيل واغناء مرحلة الدراسات العليا لشهادات املاجستري والدكتوراه ومرحلة ما بعد الدكتوراه مهمة،
وذلك لتصب يف حاجات البلد ومتطلباته .ومن الرضوري ايضاً الرشوع بتوجه تبادل الخربات واملعارف يف مجال
البحوث مع الدول العربية املجاورة وكذلك الدول االقليمية ،وذلك من خالل تنظيم زيارات قصرية او طويلة
للباحثني او محاولة اجراء البحوث املشرتكة.
.3الخطط بعيدة املدى :يتوقع ان تستغرق هذه الخطط عقدا ً او اكرث من الزمن ليتم تطبيقها ،وتتضمن :محاولة
اإلرتقاء مبستوى الجامعات والكليات اىل املستويات الجيدة لنظرياتها يف الواليات املتحدة واوربا .تطبيق معايري
جديدة يف قبول الطلبة يف األقسام والكليات املتخصصة طبقاً إلعتبارات الكفاءة والقدرة وليس العتبارات اخرى.
تطبيق معايري جديدة يف االمتحانات والتقويم والرتكيز عىل مشاريع التخرج .استخدام احدث تكنولوجيا العرص
يف تحديث املختربات ،واتاحة اجهزة الكومبيوتر وشبكة املعلومات الدولية (االنرتنت) الستخدام الطلبة مجاناً.
.4اعتبار مواصلة التدريس امرا ً الزامياً لرتقية اعضاء هيئات التدريس يف الكليات ،وتوفري فرص للتدريب خارج العراق
يف مجاالت معينة .انشاء جامعات جديدة يف جميع انحاء العراق الستيعاب جميع الطلبة الراغبني يف امتام
تعليمهم الجامعي ،والتوجه عىل املدى البعيد لخلق سياسة التعليم الشامل ملواطني املجتمع العراقي يف الوصول
للمرحلة الجامعية .استثامر الجامعات يف جانب املعلومات وتوفري الشبكات الداخلية (لربط اقسام الجامعة)
والخارجية (لربط الجامعات القطرية) والجامعات العربية إلحداث نوع من التداخل والتكامل مع الجامعات
يف مناطقها الرئيسية كالخليج والرشق االوسط واملغرب العريب .إحداث التطوير االلكرتوين يف فعاليات الجامعة
املعارصة .الحاجة اىل مراجعة شاملة لنظم االدارة للتعليم الجامعي املتبنية للمناهج الحديثة املالمئة للتغريات
االجتامعية واالقتصادية .توفري املهارات املهنية ومهارات التحليل والتفكري والعمل الجامعي وغريها يك يجعل
للطلبة دورا ً يف صياغة الرؤى والتصورات اضافة اىل دورهم املهم كعامل استقرار يف الحياة االجتامعية والسياسية
للبلد .االستفادة من املجتمع الدويل واستعداده لتقديم االسناد للعراق ،يف محاولة تطوير اداء التعليم العايل.
تركيز الجامعات العراقية عىل مفاهيم الرتبية األخالقية.
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ثانيا :كلية المعارف الجامعة:
كلية املعارف الجامعة هي جامعة أهلية عراقية تقع يف محافظة االنبار وتحديدا يف املدخل الرشقي ملدينة
الرمادمينحتها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف العراق االعتبار واالعرتاف الرسمي بأمرها املرقم ( )561يف /18
ربيع الثاين  1414/ه املوافق  .1993/10/4وتعود ملكيتها إىل الدكتور عبد الرزاق السعدي والدكتور عبد اللطيف الهميم
حيث هام من أسس هذه الكلية عىل حسابهام الخاص .ترشف الوزارة عليها إرشافا مبارشا من حيث االعتبارات االكادمييه
والعلمية وكذلك تخضع للرقابة املالية رسميا كإحدى مؤسسات الدولةواملناهج واملفردات املعتمدة يف الكلية هي نفسها
التي تدرس يف الجامعات الرسمية وتعتمد الكلية النظام– الفصيل – وكذلك التقويم الجامعي املقر من قبل الوزارة من
حيث بدء الدوام وانتهاؤه ،إال إن متويلها ذايت تعتمد ماليا عىل األقساط الدراسية التي يدفعها الطالب كل عام(.دليل
كلية املعارف الجامعة  ،د.ت)
تتمتع كلية املعارف الجامعة بسمعة علمية طيبة بني أبناء املحافظة نظرا للعمل الدؤوب الذي قامت به
الكلية منذ تاسيسها الذي اتسم باالخالص يف العملية الرتبوية والتزام الكلية بالخطوط العريضة للتقاليد العلمية املتصلة
باإلنجاز العلمي والحضاري العظيم الذي توارثناه من الزمن العريب اإلسالمي املزدهر وهذا االرصار عىل الحفاظ عىل
البصمة الرتبوية للكلية أدى إىل ازدياد عدد الذين يقبلون عىل الدراسة يف كليتنا عىل طول السنوات املاضية ,ولكن
األحداث املأساوية التي مر بها العراق وما انتجته هذه األحداث من انفالت امني أدى إىل ان يتأثر قطاع التعليم كام
تأثرت جميع قطاعات الحياة األخرى .وانت تدخل مدينة الرمادي من الجهة الرشقية تطالعك بناية ضخمة جميلة
التصميم والبناء .هذه البناية هي كلية املعارف الجامعة التي انبتقت منذ عام  1997عن جمعية االداب اإلسالمية وقد
تخرج يف هذه الكلية عدد غفري من الطالب يف السنوات املاضية توزعوا عىل اقسام كثرية تحتويها كلية املعارف وهذه
االقسام هى :اللغة العربية والقانون والعلوم املالية واملرصفية والحاسبات واللغة اإلنكليزية وهندسة الحاسوب وعلم
الحاسبات وهندسة مدين وقسم الرياضة وقسم التحليالت املرضية( .دليل كلية املعارف الجامعة  ،د.ت)

أهداف الكلية:
تسعى كلية المعارف لتحقيق جملة األهداف أهمها ( -:دليل كلية المعارف الجامعة  ،د.ت)
1.1تحقيق االبداع والتميز يف مضامر تخصصات االسام املختلفة انطالقا من تهيئة مستلزمات بلوغ ذلك وفق
املعايري العلمية العاملية.
2.2إعداد مالكات علمية متسلحة باملتطلبات تؤهلها اىل الولوج يف ميدان التعليم العايل مبهنية واحرتاف.
3.3إعداد نخب طالبية قادرة عىل مواصلة الدراسات العليا ملختلف التخصصات ومبا يرفد املجتمع بكفاءات
أكادميية مستقبلية .
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4.4اإلسهام يف بناء ثقافة مجتمعية من خالل االشرتاك الفاعل يف إشاعة الفكر اعتامدا عىل املؤمترات والندوات
وورش العمل بالتعاون واملشاركة مع املؤسسات األكادميية ودوائر الدولة ومؤسسات املجتمع املدين.
5.5تطوير البحث العلمي وتبادل االفكار والخربات مع أقسام املؤسسات االكادميية املختلفة وعىل الصعيدين
الداخيل والخارجي ومبا يسهم يف تحقيق الرصانة العلمية وبلوغ أعىل معايري الجودة.

وحدات الكلية:
تضم كلية امعارف الجامعة ( )13وحدة إدارية هى :وحدة التسجيل ،الوحدة االدارية ،وحدة الحسابات ،الوحدة
القانونية،وحدة االعالم والعالقات الثقافية ،وحدة املشاريع واالعامر ،وحدة االحصاء ،وحدة الجودة واالداء ،وحدة
تكنولوجيا املعلومات ،وحدة املختربات ،الوحدة االمنية ،الوحدة الرياضية ( .دليل كلية املعارف الجامعة ،د.ت).

المبحث الثالث :عالقة الجودة باالستدامة في التعليم العالي
إن الجودة الشاملة كمدخل فكري وثقايف وأداري وتنظيمي ينبغي تطبيقه يف الجامعات عامة لتحقيق التكامل
والتنسيق بني جهود منتسبي الجامعة يف كلياتها وأقسامها املختلفة ومشاركتهم يف عملية التحسني املستمر للمخرجات
التي تقدمها الجامعة لتلبية حاجات ورغبات الزبائن لتحقيق األهداف التي تصبو إليها إدارة الجامعة يف البقاء واالستمرار
والنمو.
ميكن تحديد األهمية أو الفوائد التي ميكن تحقيقها من خالل تطبيق مفهوم الجودة الشاملة يف مجال التعليم
(أبو حصرية )64 ،2008،من خالل ضبط وتطوير النظام اإلداري يف أي مؤسسة تعليمية نتيجة لوضوح األدوار وتحديد
املسئوليات بدقة واالرتقاء مبستوي الطالب يف جميع الجوانب الجسمية والعقلية واالجتامعية والنفسية والروحية،
وزيادة كفايات اإلدارة ونوعها ورفع مستوى األداء وإيجاد بيئة داعمة للتحسني للمستمر.
شددت التحديات التي تواجهها الجودة الشاملة عىل املدى الطويل عىل الحاجة إىل إجراء بحوث يف
هذا املجال وقد عرف ( ) James, 1994دمج الجودة الشاملة ملجموعة من القيم واالدوات والتقنياتباالستدامة
يف الجودة الشاملة  .),2006Svensson( .وقد حدد ( (Dale , 1996هذه املسألة الحاسمة يف الجودة الشاملة ،وقد حظي
هذا الرأي بدعم (.) ,2011Elkington
وعىل جانب االستدامة ،أن حركة منحنى الجودة تسارع يف الثامنينيات بشكل مكثف .كام ان هناك
معايري وتوقعات جديدة تسببت يف تغيريات هائلة يف األعامل التجارية .لذلك ،فإن حقيقة الجودة الشاملة ال تتضمن
االستدامة اليوم يف العامل العريب املعارص ولكن ال يستبعد ذلك يف املستقبل «.وكان الرتكيز الرئييس لهذه الدراسة هو
التحقق من توفرامكانية االستدامة بالجودة الشاملة الذي يؤدي إىل فهم أوجه التآزر بني االستدامة والجودة الشاملة
يف سياق التعليم العايل.ومن املنطقي أن يستكشف إطار الجودة املستدامة أوجه التآزر بني مناذج االستدامة والجودة
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الشاملة .وتوفر االستدامة حلوال ملواصلة التنمية مع ضامن الحفاظ عىل املوارد االقتصادية والبيئية واالجتامعية لألجيال
الحالية واملقبلة؛ وهذه املوارد الثالث يشار اليها كابعاد يف منوذج (تبل) وغالبا ما تستخدم لقياس االستدامة يف املنظامت
( .),2003Lozanoويستند تبل عىل إدراك أن االستدامة ،باإلضافة إىل األداء االقتصادي تتطلب أيضا معالجة الشواغل
البيئية واالجتامعية.
خالل العقد املايض ،أفاد العديد من املؤلفني عن دمج أبعاد تبل يف مامرسات الجودة (.)Svensson , 2006
وشملت بعض جوانب هذا التكامل تطوير الفلسفات األساسية ،وتقييم االستدامة وأوجه التآزر بني الجودة واالستدامة.
وهناك العديد من املؤلفون أشاروا اىل الجودة املستدامة مثل Saunders )1996,( :شدد عىل تهيئة مناخ وثقافة
االستدامة والتغيري التنظيمي .أما ( Kadasah،2002اعترب أن جوهر االستدامة يف الجودة الشاملة هو االستمرارية مبرور
الزمن .أما ( )Robson، 2002ذكر أن برامج الجودة الشاملة لها تأثري كبري عىل التشغيل األداء ،ثم أداء األعامل ،ولكن
تأثريه محدود بشأن االستدامة Isaksson & Garvin )2003( .قدما منوذج عميل يركز عىل قيم الجودة الشاملة ذات
الصلة باالستدامة) ,2003Gong(.
وترى الباحثة إن إطار الجودة املستدامة يعتمد أساسا عىل عدة عوامل نجاح مثل التحسني املستمر والرتكيز
عىل الناس وإدارة العمليات،والتحسن املستمر يؤدي اىل االستدامة.
نجد الجودة الشاملة واالستدامة ،والتآزر بني االثنني يف التعليم العايل يف البلدان املتقدمة .غري أن هذا التآزر ما
زال غري موجود يف البلدان النامية ويف العراق عىل وجه التحديد .وقد نشأت الدوافع وراء هذه الدراسة كنتيجة لتجربة
الباحثة الخاصة أثناء عملها األكادميي يف كلية املعارف الجامعة حيث واجهت قضايا مختلفة تتعلق بجودة التعليم
واستدامته.
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الفصل الثالث :منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل حيث يتناسب مع طبيعة الدراسة وميتاز هذا املنهج بأنه يقوم
بوصف دقيق و ُمفصل للمشكلة موضوع الدراسة من خالل جمع البيانات واملعلومات وتحليلها وتفسريها وذلك من أجل
الحصول عىل نتائج علمية والخروج بتوصيات يستفاد منها يف املستقبل  ،باإلضافة إىل استخدام منهج دراسة الحالة والذي
يعتمد عىل الدراسة امليدانية حيث تم استخدام االستبانة كوسيلة لجمع البيانات األولية عن املشكلة موضوع الدراسة.

مجتمع وعينة الدراسة:
يتألف مجتمع الدراسة من (املوظفني اإلداريني والتدريسيني يف كلية املعارف الجامعة ) ويبلغ حجم هذا
املجتمع ( .)270قامت الباحثة باختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة ،والتي بلغ حجمها
(.)50
اعتمدت هذه الدراسة عىل طريقة االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات األولية من مجتمع الدراسة ملا تتمتع به من
مزايا .

ثبات وصدق أداة الدراسة:
الصدق الظاهري :تم عرض اإلستبانة يف صورتها االصلية عىل بعض املتخصصينفي موضوع الدراسة بالحكم
املبارش  ،وقد اجمع املحكمون أن اإلستبانة تقيس ما يراد قياسة ،وقد اويص بعضهم يتعديل بعض العبارات بسبب
صياغتها غري املالمئة دون أن تحذف اي عبارة وكانت محصلة التحكيم ان تصبح االستامرة بنفس عدد عباراتها ( )25

الثبات والصدق اإلحصائي:

يقصد بثبات االختبار أن يعطـي املقياس نفس النتائج إذا ما استخدم أكرث من مرة واحدة تحت ظروف مامثلة،
أما الصدق فهو مقياس يستخدم ملعرفة درجة صدق املبحوثني من خالل إجاباتهم عىل مقياس معني ،ويحسب الصدق
بطرق عديدة أسهلها كونه ميثل الجذر الرتبيعي ملعامل الثبات عن طريق معادلة ألفا كروباخ ( )Cronbach’s Alpha
التالية:

حيث يرمز ( )nعلي أنه عدد مفردات االختبار )n-1( ،عدد مفردات االختبار – 1
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(  ) ∑ s 2 iتباين درجات كل مفردة من مفردات االختبار )S2( ،التباين الكيل ملجموع مفردات االختبار  .وترتاوح قيمة
كل من الصدق والثبات بني الصفر والواحد الصحيح ،تم بإيجاد الصدق الذايت لها إحصائياً باستخدام معادلة الصدق
الذايت وبرنامج التحليل اإلحصايئ (  )SPSSالذي تم استخدامه ايضا لتحليل بيانات الدراسة.
وكانت ( )αوهي ومعامل الثبات تساوي( )0.925وبأخذ الجذر الرتبيعي لقيمة ( )αيصبح الصدق الذايت
هو  )9617( :أي بنسبة (  )%96عىل عبارات االستبانة كاملة وكانت النسبة تدل هده النتيجة عىل أن استبانة الدراسة
تتصف بالثبات والصدق الكبريين مام ينعكس إيجاباً عيل الدراسة ويجعل التحليل اإلحصايئ سليامً ويعطي نتائج عالية.

تحليل بيانات الدراسة:
يتم تحليل بيانات الدراسة بواسطة برنامج التحليل االحصايئ ( )SPSSالحزمة االحصائية لتحليل العلوم االجتامعية بعد
تحويل البيانات اىل أوزان رقمية .ليتم معالجتها يف بيئة الربنامج  .بقوم الربنامج بالتحليل وفق املعادالت الرياضية التالية:
1.1الوسط الحسايب:

 ،حيث = x :املفردة  = f ,التكرار i=1,2,….f ،

2.2االنحراف املعياري ، S2= :حيث = S2 :االنحراف املعياري
 3.املنوال :
حيث:
 :Aالحداألدنىلفئةاملنوال(الفئةاملناظرةألكربتكرار) .
 :d1الفرق األول = (تكرار فئة املنوال – تكرار سابق)
 : d2الفرقالثاين =تكرارفئةاملنوال – تكرارالحق
 : Lطول فئة املنوال
فئة املنوال = الفئة املناظرة ألكرب تكرار
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تحليل بيانات الدراسة
أوالً :النسب والتكرار للبيانات األساسية لعينة الدراسة:
 /1النوع:

أنثى

ذكر
%84

42

%16

8

 /2العمر:
أقل من  25سنة

من  35-25سنة

%62

%18

أكثر من  45سنة

أكثر من 45-35
سنة

31

9

%12

6

%8

4

 /3المؤهل العلمي:
بكالريوس
7

ماجستير
31

%12

دكتوراة

%62

%24

12

 /4الوظيفة:
عميد كلية

معاون عميد

رئيس قسم

مدير اداري

نائب مدير إداري

استاذ

أستاذ مساعد

مدرس

مدرس مساعد

1

%2

2

%4

4

%8

3

%6

-

-

2

%4

8

%16

30

%60
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 /5الخبرة العملية:
 10-5سنوات

أكثر من ( )20سنة

أكثرمن
 20-10سنة

%54

12

%24

%10

5

%12

6

جدول( )1اإلحصاء الوصفي ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمنوال) للمحور األول:
آليات تطبيق ابعاد الجودة الشاملة
الوسط

الرقم العبارات
يُطبق يف كلية املعارف الجامعة أسلوب التعلم
العميل وبحوث العمل عن طريق العمل التعاوين
بني البحوث العلمية والعملية( .الخربة العملية
والعلمية)
تقوم كلية املعارف الجامعة بالتقويم الذايت :وهو
معرفة ما إذا كانت طرق التدريس والتعليم القامئة
متامشية ومتوافقة ومتطلبات العرص وعكسها
للفعاليات واألنشطة بكلية املعارف الجامعة
تقوم كلية املعارف الجامعة مبراجعة النظري :وهو
التواصل بني املؤسسات والجامعات املتناظرة يف
التعليم العايل ومحاولة االستفادة املتبادلة واألخذ
باملشوارت والنصائح واالستشارات
تقوم كلية املعارف الجامعة مبواكبة التعليم
العايل وتفاعله مع عرص اإلنتاج واالقتصاد
والتقنية لتحسني جودة وزيادة فاعلية العمليات
التعليمية.
تقوم كلية املعارف الجامعة بالدراسة الذاتية:
وهي وإجراء الدراسات املتعلقة بأداء وتطوير
كلية املعارف الجامعة
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ا ال نحرا ف المنوال

اتجاه

الحسابي
2.0000

المعياري
73252.

2

العبارة
اوافق

1.9048

75900.

2

اوافق

1.7381

73450.

2

اوافق

1.8537

85326.

1

اوافق

1.8049

55765.

2

بشدة
اوافق

يالحظ من االحصاء الوصفي ملحور آليات تطبيق استدامة الجودة الشاملة أن جميع املبحوثني موافقون عىل ما جاء
بالعبارات كام نجد ان املنوال يقع يف اغلب العبارات يف ( )2ونجد ان الوسط الحسايب يقع حول رقم املوافقة ( )2وان
االنحراف املعياري يرتاوح ما بني ( )0.8 – 0.6مام يشري اىل تجانس العبارات .وتشري تلك النتائج نحو وجود اتجاهات
ايجابية آلليات تطبيق الجودة الشاملة.
جدول( )1اإلحصاء الوصفي ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمنوال) للمحور الثاني :تقييم
تطبيق الجودة الشاملة
الرقم
1

تتوفر بكلية املعارف الجامعة جميع أنواع
الربامج التعليمية ،مثل الطب والهندسة
وإدارة األعامل والتخصصات التقنية عىل
مستوياتها املختلفة التي تقدمها مؤسسات
التعليم العايل والتي تؤدي إىل شهادة.

2

تقوم إدارة كلية املعارف الجامعة بالكشف
عن مناطق القوة والضعف (االمكانات
املتاحة واملخاطر)
كلية املعارف الجامعة حاصلة عىل شهادة
الجودة كمؤسسة أو كربنامج

4

تعزز كلية املعارف الجامعة مناطق القوة
ومعالجة مناطق الضعف وتعزيز االستفادة
املثىل من االمكانات املتاحة واتخاذ التدابري
املناسبة لدرء املخاطر ومقارنة الوضع العام
املعايري املحددة

5

توجد لجان أو هيئات محددة تقوم متابعة
العمليات
تقوم كلية املعارف الجامعة بالتقييم
الذايت وتتبعه مراجعة من لجنة أقران
خارجية من هيئة اعتامد معرتف بها.

3

6
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العبارات

الوسط
الحسابي
2.4634

االنحراف
المعياري
1.02707

2

1.9524

88214.

2

اوافق

2.5000

93370.

2

اوافق

1.8571

81365.

2

اوافق

1.9048

84995.

2

اوافق

2.1429

71811.

2

اوافق
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المنوال

اتجاه
العبارة
اوافق

7

ضبط النظام اإلداري بكلية املعارف
الجامعة وتطويره نتيجة لتوصيف األدوار
واملسؤوليات املحددة لكل فرد يف النظام
الجامعي وفق قدراته ومستواه

1.8571

78310.

2

اوافق

8

االرتقاء مبستوي الطالب األكادميي
واالنفعايل واالجتامعي والنفيس والرتبوي
بوصفهم أحد مخرجات النظام الجامعي.

1.6905

68032.

2

اوافق

9

تحسني كفايات املرشفني األكادمييني ورفع
مستوي األداء لجميع اإلداريني من خالل
التدريب املستمر.

1.9286

71202.

2

اوافق

1.8250

71208.

2

اوافق

1.8810

80251.

2

اوافق

1.8333

65951.

2

اوافق

1.7857

71689.

2

اوافق

 10توفري جو من التفاهم والتعاون والعالقات
اإلنسانية بني جميع العاملني يف النظام
الجامعي.
 11تطوير الهيكلية اإلدارية للجامعة بطريقة
تسهل عملية التعلم بعيدا عن البريوقراطية
وتسمح باملشاركة يف اتخاذ القرارات
التعليمية.
 12رفع مستوى الوعي لدى الطالب تجاه
عملية التعليم وأهدافه مع توفري فرص
مالمئة للتعلم الذايت بصورة أكرث فاعلية.
 14كلية املعارف الجامعة حاصلة عىل التقدير
املحيل واالعرتاف العلمي بها كمؤسسة
تعليمية ملا تقدمه من خدمة مختلفة
للطالب واملجتمع من خالل املساهمة يف
تنمية املجتمع املحيل.

يالحظ من االحصاء الوصفي ملحور تقييم تطبيق الجودة أن جميع املبحوثني موافقون عىل ما جاء بالعبارات ونجد ان
الوسط الحسايب يقع حول رقم املوافقة ( )2وكذلك املنوال وان االنحراف املعياري يرتاوح ما بني ( )0.8 – 0.6مام يشري
اىل تجانس العبارات .وتشري هذه النتائج اىل اتجاهات ايجابية نحو عبارت تقييم تطبيق الجودة.
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المحور الثالث :مالمح ابعاد اإلستدامة بالجودة الشاملة
الرقم

العبارات

االنحراف

المنوال

الحسابي
1.5714

المعياري
73726.

1

العبارة
أوافق
بشدة

1.6429

61768.

2

أوافق

1.9268

72077.

2

أوافق

1.9512

89306.

2

أوافق

ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف كلية
املعارف الجامعة .

1.7619

69175.

2

أوافق

إحداث تغيري مستمر ومناسب يف حاجات
مجتمع كلية املعارف الجامعة وأولوياته.

1.7619

53235.

2

أوافق

تعمل كلية املعارف الجامعة عىل تطوير
العالقة بني البيئىة الجامعية و هيئة األفراد
من (عاملني واستاتذة ودارسني ) لتصبح
عالقة تكامل وانسجام.
تعزيز الوعي مبشكالت البيئيةا لجامعية
القامئة :وذلك بتنمية إحساسهم باملسؤولية
تجاه البيئة الجامعية ،والحث عىل املشاركة
الفاعلة
إيجاد حلول مناسبة ملشكالت البيئة
الجامعية املتمثلة يف برامج ومشاريع
التنمية املستدمية وتنفيذها ومتابعتها
وتقييمها.
تحقيق استغالل واستخدام عقالين
للمواردكلية املعارف الجامعة دون
استنزاف أو تدمري املوارد الطبيعية وتعمل
عىل استخدامها وتوظيفها بشكل عقالين.

الوسط

اتجاه

يالحظ من االحصاء الوصفي ملحور مالمح اإلستدامة أن جميع املبحوثني موافقون عىل ما جاء بالعبارات ونجد ان الوسط
الحسايب يقع حول رقم املوافقة ( )2وكذلك املنوال وان االنحراف املعياري يرتاوح ما بني ( )0.8 – 0.6مام يشري اىل
تجانس العبارات .وتشري هذه النتائج اىل وجود اتجاهاتاايجابية نحو عبارات مالمح اإلستدامة.
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الفصل الرابع:
مناقشة نتائج الدراسة:
ليك تتم االجابة عىل فرضية الدراسة الرئيسية (تتوفر عوامل النجاح الحاسمة واملعايري الرئيسية ،وبرامج العمل
النوعية  ،كمعايري فرعية ،لتحقيق االستدامة يف الجودة يف كلية املعارف الجامعة ).البد من مناقشة فروض الدراسة
الفرعية عىل النحو التايل:
.1توجد آليات تطبيق ابعاد الجودة الشاملة في كلية المعارف الجامعة.
وميكن مناقشة هذا الفرض من محور آليات تطبيق ابعاد الجودة الشاملة والذي دلل االحصاء الوصفي
له بإتجاهات ايجابية نحو عبارات آليات تطبيق ابعاد الجودة الشاملة بكلية املعارف الجامعة وللتأكد أكرث من هذه
االيجابية البد من تقييم ذلك عن طريق االختبار الالمعلمي مربع كاي للداللة عىل الفروق االحصائية وذلك وفق الجدول
التايل:
جدول ( )4مربع كاي للداللة عىل الفروق االحصائية لعبارات املحور االول :آليات تطبيق ابعاد الجودة الشاملة
مربع كاي
14.098

درجة الحرية
8

القيمة االحتمالية
0.021

ويالحظ ان قيمة مربع كاي تساوي ( )14.098ودرجة الحرية ( )8والقيمة االحتاملية ( )0.021وهذه القيمة االحتاملية
أقل من مستوى املعنوية ( )0.05وهذا يشري اىل وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية .وهذه النتيجة تجاوب عىل
فرضية الدراسة عن وجود آليات تطبيق ابعادالجودة الشاملة.
.2تنفذ عناصر تطبيق ابعاد الجودة الشاملة في كلية المعارف الجامعة.
وميكن االجابة عىل هذه الفرضية من محور تقييم تطبيق ابعاد الجودة الشاملة والذي دلل االحصاء الوصفي له بإتجاهات
ايجابية نحو عبارات تقييم تطبيق بعاد الجودة الشاملة بكلية املعارف الجامعة وللتأكد أكرث من هذه االيجابية البد من
اختبار ذلك عن طريق االختبار الالمعلمي مربع كاي للداللة عىل الفروق االحصائية وذلك وفق الجدول التايل:
1.1جدول ( )5مربع كاي للداللة عىل الفروق االحصائية لعبارات املحور الثاين :تقييم تطبيق ابعاد الجودة
الشاملة
مربع كاي

درجة الحرية

القيمة االحتمالية

0.000
18
14.865
ويالحظ ان قيمة مربع كاي تساوي ( )14.865ودرجة الحرية ( )18والقيمة االحتاملية ( )0.000وهذه القيمة االحتاملية
أقل من مستوى املعنوية ( )0.05وهذا يشري اىل وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية .وهذه النتيجة تجاوب عىل
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فرضية الدراسة عن تنفيذ تطبيق الجودة الشاملة يف كلية املعارف الجامعة .حيث دلت النتائج عىل تنفيذ عنارص تطبيق
ابعاد الجودة الشاملة يف كلية املعارف الجامعة.
 .3تتوفر مالمح ابعاد االستدامة بالجودة الشاملة يف كلية املعارف الجامعة حسب تصورات أصحاب الشأن.
وميكن االجابة عىل هذا التساؤل من محور مالمح ابعاد االستدامة والذي دلل االحصاء الوصفي له بإتجاهات
ايجابية نحو عبارات ابعاد االستدامة بكلية املعارف الجامعة وللتأكد أكرث من هذه االيجابية البد من تقييم ذلك عن
طريق االختبار الالمعلمي مربع كاي للداللة عىل الفروق االحصائية وذلك وفق الجدول التايل:
جدول ( )6مربع كاي للداللة عىل الفروق االحصائية لعبارات املحور الثالث :مالمح ابعاد االستدامة
مربع كاي
15.500

درجة الحرية
9

القيمة االحتمالية
0.007

ويالحظ ان قيمة مربع كاي تساوي ( )14.865ودرجة الحرية ( )18والقيمة االحتاملية ( )0.000وهذه القيمة االحتاملية
أقل من مستوى املعنوية ( )0.05وهذا يشري اىل وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية .وهذه النتيجة تجاوب عىل
فرضية الدراسة عن امكانية تطبيق مفهوم االستدامة يف نظام الجودة الشاملة .حيث دلت النتائج عىل توفر مالمح ابعاد
االستدامة بالجودة الشاملة يف كلية املعارف الجامعة حسب تصورات أصحاب الشأن.
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النتائج
1.1إن تحقيق أهداف الجودة املستدامة لكلية املعارف الجامعة يعتمد بشكل حاسم عىل العديد من العوامل
املتنوعة.
2.2توجد آليات تطبيق ابعاد الجودة الشاملة يف كلية املعارف الجامعة.
3.3ت ُنفذ عنارص تطبيق ابعاد الجودة يف كلية املعارف الجامعة.
4.4تتوفر مالمح ابعاد االستدامة بالجودة الشاملة يف كلية املعارف الجامعة حسب تصورات أصحاب الشأن.

التوصيات
1.1انشاء قسم متكامل إلدارة الجودة الشاملة وسعى الكلية للحصول عىل شهادة الجودة.
 2.تعزيز استدامة ابعاد الجودة وذلك ببناء وتعميم ثقافة الجودة بني جميع أصحاب املصلحة.
 3.توفري التدريب املناسب للجودة للقيادة وأعضاء اإلدارة العليا يف الكلية.
 4.توطني إطار متكامل ملفاهيم االستدامة يف الجودة الشاملة.
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أثر جودة العمليات المصرفية على رضا العمالء
دراسة لحالة بنك أم درمان الوطني في الفترة من 2005م الي 2017م

الدكتور /محمد حنفي محمد نور تبيدي
(((
األستاذ /نزار محمد أحمد محمد توم

(((

(((
(((

أستاذ إدارة األعمال المشارك – جامعة النيلين.
مصرفي – بنك أم درمان الوطني سابقا.
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( أثر جودة العمليات المصرفية على رضاء العمالء )
دراسة حالة  :بنك أم درمان الوطنى فى الفترة من 2005م الى 2017م

المستخلص

تناولت الدراسة جودة العمليات املصرفية وأثرها على رضا العمالء دراسة حلالة بنك أم درمان الوطين ,وهدفت
الدراسة إيل حتديد العناصر واألبعاد اليت تشكل مستوى جودة العمليات املصرفية اليت تقدمها البنوك واألمهية النسبية هلذه
العناصر من وجهة نظر عمالئها ,والتعرف على مدى االختالف بني توقعات العمالء ألبعاد جودة العمليات املصرفية
وبني إدراك مديري وموظفي هذه البنوك لتلك التوقعات ,والكشف عن مستوى رضا العمالء عن جودة العمليات
املصرفية اليت تقدمها البنوك  ،والتعرف على العالقة بني رضا العمالء من جهة ،وأبعاد جودة تلك العمليات من جهة
أخرى ,استخدمت الدراسة كل من املنهج التارخيي واملنهج الوصفي للتعرف على التطور التارخيي للعمليات املصرفية كما
استخدمت الدراسة منهج دراسة احلالة بإضافة إىل منهج التحليل اإلحصائي  SPSSللتعرف على أثر جود العمليات
املصرفية على رضا العمالء.
توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها أن التحديث يسهم إجيابا يف رضا عمالء البنك ,كما أن تقليل
كلفة العمليات املصرفية يودى إىل زيادة عدد العمالء بكافة قطاعاهتم ,كما تسهم املرونة يف أداء العمليات املصرفية
يف البنك بكفاءة وفاعلية ,خرجت الدراسة مبجموعة من التوصيات من أمهها على إدارة البنك بذل كافة اجلهود من
أجل احلصول على أكرب نسبة من رضا العمالء ,وعلى إدارة البنك حماولة مواكبة آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا يف
أداء العمليات املصرفية ,وعلى العمالء رفع مستواهم الثقايف عن العمل املصريف وخاصة العمليات االلكرتونية من أجل
تسهيل تعامالهتم مع البنك.
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مقدمة:

اجلودة هي تقدمي اخلدمة بالشكل املعد هلا مسبقا دون أي احنراف وان تكون مرنة حبيث ميكن إعادة تصحيح
احنرافاهتا وان تكون أعدت إعدادا جيدا لتلبية حاجات ورغبات وتوقعات العمالء ،وبالتايل فجودة العمليات املصرفية
هي قابليتها لالستخدام وحتقيق األداء املتميز للشروط التنافسية من خالل تقدمي أفضل العروض هلا.
إن حتقيق التحسن املستمر جلميع أوجه عمليات اخلدمة يتطلب االهتمام جبودة العمليات املصرفية سواء بالنسبة للبنك
أو العميل ،حيث أن قياس جودة اخلدمة املقدمة من طرف البنوك ميكن إداراهتا من معرفة موقعها التنافسي يف بيئتها
واالنطالق لرفع مستوى هذه اخلدمات من خالل زيادة حصتها السوقية وتزويدها باملعلومات الضرورية اليت متكنها من
معرفة مستوى اخلدمات املقدمة واملتوقعة من العمالء ،ومن مث متكينها من اختاذ كل ما هو ضروري لتدارك النقص ومعاجلة
اخللل من خالل حتسني نوعية اخلدمات لالحتفاظ بالعمالء احلاليني واجتذاب عمالء جدد لتحسني أداء هذه البنوك.

مشكلة الدراسة-:
مبا أن اجلودة والرضا ميثالن اهلاجس احلقيقي لكافة املصارف اليت ترغب يف زيادة حصتها السوقية وضمان
االستمرارية وذلك من خالل قياس وتقييم جودة العمليات املصرفية اليت تقدمها لعمالئها من وجهة نظرهم ،هبدف
حتديد نقاط القوة والضعف فيها والعمل على تطويرها وحتسينها وفق رغبات واحتياجات العمالء بل ومقابلة توقعاهتم
هو الضمان الرئيسي للمصارف لكسب رضا العمالء و زيادة والئهم.
وبناءاُ على ذلك نطرح التساؤل الرئيسي التايل:
ما هو أثر جودة العمليات المصرفية على رضا العمالء؟
وتتفرع منه عدة تساؤالت:
1 1هل تؤثر جودة العمليات املصرفية وفق بُعد االبتكار والتحديث على رضا العمالء؟ 2 2إىل أي مدى تؤثر جودة العمليات املصرفية وفق بُعد تكاليف العمليات على رضا العمالء؟ 3 3كيف تؤثر جودة العمليات املصرفية وفق بُعد االستجابة وكفاءة األداء على رضا العمالء؟4 4هل تؤثر جودة العمليات املصرفية وفق بعد درجة املرونة على رضا العمالء؟ 5 5ما مدى تأثري جودة العمليات املصرفية وفق بعد منط ومستوى التكنولوجيا املستخدمة يف تقدمي اخلدماتعلى رضا العمالء؟
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أهمية الدراسة-:
تكتسب هذه الدراسة أمهيتها العلمية والعملية يف التعبري عن مستوي جودة العمليات املصرفية اليت يقدمها
بنك أم درمان الوطين لعمالئه ومدى توافقها مع رغباهتم وحاجاهتم وذلك لكسب رضاهم من خالل اختاذ اجلودة
كمفهوم اسرتاتيجي وقياس رضا العمالء كنتيجة جلودة تلك العمليات املصرفية.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى-:
 - 1حتديد العناصر واألبعاد اليت تشكل مستوى جودة العمليات املصرفية اليت تقدمها البنوك واألمهية النسبية هلذه
العناصر من وجهة نظر عمالئها.
 - 2التعرف على مدى االختالف بني توقعات العمالء ألبعاد جودة العمليات املصرفية وبني إدراك مديري وموظفي
هذه البنوك لتلك التوقعات.
 - 3قياس جودة العمليات املصرفية من خالل التعرف على مدى توقعات العمالء ألبعاد جودة تلك العمليات وبني
إدراكهم ملستوى األداء الفعلي هلذه العمليات.

نموذج وفرضيات الدراسة
ويف ضوء مشكلة الدارسة مت حتديد املتغريات كما يف الشكل التايل:

ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ

ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ

ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ

ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﻣﻼء

ﺍﻝﺗﺣﺩﻳﺙ
ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ

ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﻣﻼء

ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻭﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻷﺩﺍء
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻣﺭﻭﻧﺔ
ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ
املصدر :إعداد الباحث
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فرضيات الدراسة -:
اعتمدت الدراسة على جمموعة من الفرضيات اليت هدفت بصفة أساسية إىل معرفة جودة العمليات املصرفية
وأثرها علي رضا العمالء.

الفرضية الرئيسية للدراسة -:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني جودة العمليات املصرفية ورضا العمالء .

الفرضيات الفرعية للدراسة :
عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
 1 1توجد فروق ذات داللة إحصائية يف جودة العمليات املصرفية وفق بُعد االبتكار والتحديث وتأثريها علىرضا العمالء؟
2 2توجد فروق ذات داللة إحصائية يف جودة العمليات املصرفية وفق بُعد تكاليف تقدمي اخلدمات وتأثريها علىرضا العمالء؟
3 3توجد فروق ذات داللة إحصائية يف جودة العمليات املصرفية وفق بُعد االستجابة وكفاءة األداء وتأثريمها علىرضا العمالء؟
 4 4توجد فروق ذات داللة إحصائية يف جودة العمليات املصرفية وفق بُعد درجة املرونة وتأثريها على رضا العمالء؟5 5توجد فروق ذات داللة إحصائية يف جودة العمليات املصرفية وفق بُعد منط ومستوى التكنولوجيا املستخدمةوتأثريها على رضا العمالء؟

مجتمع وعينة الدراسة- :
يتكون جمتمع الدراسة من عمالء بنك امدرمان الوطين .واختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة .

حدود الدراسة- :
احلدود املكانية للبحث  :بنك امدرمان الوطين فروع والية اخلرطوم .-احلدود الزمانية من  2005م ايل  2017م

المناهج المستخدمة-:
ولدراسة املشكلة وحتليل أبعادها ،أسباهبا ،نتائجها ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة اعتمدت الدراسة على
املنهج الوصفي التحليلي  .وحىت ال يبدو البحث حتليليا فقط استعملنا طريقة دراسة حالة وهي دراسة تقييميها اعتمدت
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على تقنية االستبيان املوجه للعمالء ،كأداة إحصائية الختبار الفروض لقياس جودة العمليات املصرفية وأثرها علي رضا
العمالء باإلضافة إىل حتليل النتائج امليدانية وتقدمي التوصيات املناسبة

الدراسات السابقة:
-1

1دراسة خالد محمد الجابري  2018م
حبث مقدم نايل درجة الدكتوراه يف العلوم اإلدارية جامعة حضرموت اليمن

تقييم جودة العمليات املصرفية يف البنوك اليمنية) دراسة مقارنة بني البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية هدفت الدراسة إىل
تقييم جودة العمليات املصرفية يف البنوك اليمنية ,ومقارنة أداء العمليات املصرفية بني البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية
اليمنية ,واستخدمت الدراسة ستة معاير لتقييم جودة العمليات املصرفية تشمل كافة جوانب أداء العمليات املصرفية
يف البنوك.
توصلت الدراسة من خالل تقييم العمليات الداخلية للبنوك اإلسالمية والبنوك التجارية إىل أن أدائها بصورة
كان جيدا ,إال أن هناك حاجة لضرورة زيادة االهتمام من قبل البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية اليمنية بتحسني وتطوير
أداء عملياهتا الداخلية ,مبا يساعد على زيادة الكفاءة يف عملياهتا الداخلية ,ومن مث تقدمي اخلدمات املصرفية للعمالء
بشكل أكثر مبا يضمن حتقيق الزيادة يف األرباح وكسب العمالء.
-2

2دراسة عبد األمير عبد الحسين شياع 2015م:

حبث بعنوان» اثر عناصر أبعاد جودة اخلدمة املصرفية على سلوك الزبائن يف اختيار املصارف التجارية «
جامعة بغداد ،تكمن مشكلة البحث يف إن املصارف التجارية العاملة يف العراق ،تقدم خدمات مصرفية منطية متشاهبة
إىل حد كبري ,حيث يصعب على الزبائن التمييز بينها يف كثري من األحيان من حيث السعر والرتويج واجلودة واألداء
وبناء على ذلك حياول هذا البحث اإلجابة على التساؤل اآليت :ما هي العناصر املؤثرة الختيار املصارف التجارية من
الزبائن؟ وأسباب تفضيلهم مصرف حمدد على باقي املصارف العاملة يف العراق.
تتفرع من خالل هذه المشكلة مشكلتان فرعيتان:
 -1كيفية تطويع عناصر أبعاد اجلودة املصرفية خلدمة املصارف العاملة يف العراق
 -2قدرة املصارف يف فهم سلوك الزبائن والتأثري فيهم.
يحاول البحث اختبار الفرضيات اآلتية:
الفرضية األولى :وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني عناصر أبعاد اجلودة املصرفية وعوامل سلوك الزبائن.
الفرضية الثانية :تؤثر عناصر أبعاد اجلودة املصرفية معنوياً واجيابياً يف عوامل سلوك الزبائن.
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من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي:
1-1جيب على املصرف أن يبدأ باالهتمام بالعاملني مث االنطالق للزبائن ،وأن يدعم روح العمل اجلماعي ,والرتكيز
على معاجلة املشاكل اليت يواجهها الزبون ,وجيب على اإلدارة حماورة العاملني يف املستويات الدنيا ,ودراسة الزبائن
احملتفظ هبم والذين سيكونون بدورهم جزء من املزيج التسويقي لكسب زبائن جدد.
 2 2إن البيع الشخصي )املباشر( أكثر مرونة من العناصر األخرى عند استخدامها للتأثري يف سلوك وحوافز الزبائنالشرائية بسبب قدرته على تصميم الرسائل االقناعية وفقا حلاجات ورغبات الزبون.
3-3دراسة  :خالد صاحل  2013م.
لنيل درجة الدكتوراه جامعة دمشق ،سوريا .دراسة بعنوان قياس رضا العمالء على جودة اخلدمات املصرفية
اإلسالمية.
تمثلت مشكلة دارسة في التساؤالت آالتية:
ما مدى رضا العمالء على مستوى جودة اخلدمة املصرفية اإلسالمية اليت يقدمها بنك سورية اإلسالمي؟ وإىل
أي حد تتطابق توقعات العمالء جلودة اخلدمات املصرفية اإلسالمية املقدمة مع مستوى األداء الفعلي لتلك اخلدمات ؟
وقد اعتمدت الدراسة على الفرضية التالية :ال توجد فجوة (اختالف) بني توقعات العمالء ألبعاد وجودة اخلدمة املصرفية
اإلسالمية املقدمة  ،وبني تداركهم ملستوى األداء لتلك اخلدمة ببنك سورية الدويل اإلسالمي .

أهم نتائج الدراسة:
ضعف اهتمام إدارة بنك سورية الدويل اإلسالمي بالعمل على نشر مبدأ عمل املصارف اإلسالمية وترسيخه
وفق أحكام الشريعة اإلسالمية للجمهور املتعاملني مع املصارف اإلسالمية مما كان له األثر السليب يف التقييم.

أدبيات الدراسة
مفهوم جودة العمليات المصرفية:
أن جودة العملية املصرفية ترتبط وتعتمد على احتياجات و توقعات العمالء ،فإذا مت تقدمي خدمة تتفق مع
احتياجات وتوقعات العمالء أو تتفوق عليها قيل أن اخلدمة تتصف باجلودة(((.
إن جودة العملية املصرفية تعترب مقياس للدرجة اليت يرقى إليها مستوى اخلدمة لتقابل توقعات العمالء ،وأن
اجلودة اليت يدركها العميل للخدمة هي الفرق بني توقعات العميل ألبعاد جودة العمليات وبني األداء الفعلي الذي
يعكس مدى توافر هذه األبعاد بالفعل.
أحمد محمد أبو بكر مكاوي  ،أثر جودة الخدمات المصرفية على زيادة القدرة التنافسية للبنوك ،دراسة تطبيقية على البنوك المصرية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،أكاديمية
(((
السادات ،مصر 2001ص .27
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إن تقدمي اخلدمة باجلودة اليت يريدها العمالء وبشكل مستمر يعترب هدف أساسي للبنك وحيقق له مزايا إجيابية
كزيادة األرباح و النمو واالستمرارية يف السوق والقدرة على املنافسة .وقد تضمن منوذج الفجوات الشهري الذي قدمه
 Parasuramanعام (((1985عدة أنواع من اجلودة وهي:
أ -اجلودة املتوقعة :ومتثل توقعات العميل ملستوى جودة اخلدمة ،وتعتمد على احتياجات العميل وخرباته وجتاربه
السابقة وثقافته واتصاله باآلخرين.
ب -اجلودة املدركة من قبل اإلدارة :ومتثل مدى إدراك البنك الحتياجات وتوقعات زبائنه وتقدمي اخلدمة املصرفية
باملواصفات اليت أدركها لتكون يف املستوى الذي يرضي الزبون.
ج  -اجلودة املروجة :وتعين املعلومات اخلاصة باخلدمة وخصائصها وما تعهد البنك بتقدميه واليت يتم نقلها إىل
الزبائن من خالل املزيج الرتوحيي من إعالن وترويج شخصي ومطبوعات
د  -اخلدمة الفعلية املقدمة للزبون :وتعين أداء العاملني بالبنك للخدمة وتقدميها طبقا للمواصفات اليت حددها
البنك ،وهي تتوقف بال شك على مهارة العاملني وحسن تكوينهم وتدريبهم وقد ختتلف اخلدمة املقدمة وجودهتا
من بنك آلخر ويف نفس البنك من عامل آلخر ،وقد ختتلف بالنسبة للعامل الواحد حسب حالته ونفسيته
ومدى إرهاقه يف العمل.
هـ  -اخلدمة املدركة :وهي تقدير الزبون ألداء اخلدمة الفعلي( اخلدمة الفعلية املقدمة له)واليت تعتمد إىل حد كبري
على مدى توقع الزبون ،فمثال إذا كانت العملية املصرفية الفعلية تقدم للزبون يف 10دقائق ،فإذا كان يتوقع
احلصول عليها يف زمن أكرب (15دقيقة مثال) فإن الزبون يدرك العملية املصرفية على أهنا عالية اجلودة ،أما يف
حالة العكس فإن تقدير الزبون للعملية املصرفية بأهنا منخفضة اجلودة.
إذن فجودة العملية املصرفية تعترب مقياس للدرجة اليت يرقى إليها مستوى اخلدمة املقدمة للعمالء ليقابل توقعاهتم،
وبالتايل فإن تقدمي خدمة ذات جودة متميزة يعين تطابق مستوى اجلودة الفعلي مع توقعات العمالء ،فمهموم جودة
العملية املصرفية يكمن يف مدى تطابق توقعات العمالء ألبعاد جودة اخلدمة ومستوى األداء الفعلي الذي يعكس مدى
توافر تلك األبعاد بالفعل يف اخلدمة املقدمة هلم.

(((
.1990

عوض بدير الحداد  ،تحليل إدراك العمالء وموظفي البنوك لمستوى الخدمة المصرفية بالبنوك المصرية،المجلة العلمية لكلية التجارة جامعة أسيوط  ،مصر،العدد 17سنة
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أبعاد العمليات المصرفية:
اوالً :التحديث(((:

تقوم عملية التحديث على التعرف على حاجات ورغبات املستهلكني ,فحاجات الزبون ورغباته يف تطور
مستمر وتتميز هذه احلاجات بالتجديد ومن مثة تعمد البنوك إىل تطوير خدماهتا وفقا لوجهات نظر املستهلكني.

تعريف التحديث:

التحديث هو دراسة شاملة للتغريات االقتصادية مع وضع التعديالت والطرق الواجب اعتمادها ملسايرة هذا
التغيري كما التحديث على أنه نظرية ديناميكية ,ومن خالل هذه التعاريف ميكن إبراز مواضيع التحديث اليت يبحث
عنها هي:
التغريات االقتصادية اليت طرأت واليت ستطرأ.التعديالت اليت ال بد أن حتديث ليمكن من استيعاب هذه التغريات.التنبؤ بالتطور الذي يطرأ يف املستقبل.رقابة السلطة العامة على تطور كل قطاع بالتأثري على جمرى تطوره يف املستقبل ,يف ضوء ما حتصل عليه السلطاتمن املعرفة العلمية حول التغريات هذا القطاع.

أساليب التحديث:
تتمثل أساليب التحديث فيما يلي:

1 1حتسني اإلدارة :ذلك من خالل توظيف املوظفني املؤهلني وذو التكوين الكفء وجعل اإلدارة رشيدةومسئولة للتشديد على القوانني والتنظيمات والرقابة لكشف األخطاء والتجاوزات املهنية.

2 2حسن التسيري :يتم من خالل تطوير اإلجراءات واخلطوات واملراحل اليت يتعني أن مير هبا الزبون حىت حيصلعلى اخلدمة ,لتصبح أكثر بساطة وأيسر وأعلى درجة من السهولة.
3 3حتديث اخلدمات :بعد دراسة احتياجات ورغبات الزبائن ,تسعى البنوك إلشباع هذه الرغبات من خاللزيادة تشكيلة يف اخلدمات وتطوير التكنولوجيا املستخدمة لتصبح أكثر تنافسية.

(((

زياد رمضان ,محفوظ جودة :اتجاهات معاصرة في إدارة البنوك ,دار وائل اإلسكندرية سنة 2000
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ثانيا :تكاليف العمليات المصرفية:
المفهوم(((:

ال خيرج مفهوم تكاليف العمليات املصرفية عن مفهوم التكاليف بشكل عام ولكن خصوصية جمال النشاط
املصريف وخصائصه وطبيعة اخلدمة املقدمة ومواصفاهتا وعناصرها ختتلف عن باقي النشاطات لذا نعرف تكاليف
العمليات املصرفية بأهنا تلك اإلدارة أو الوسيلة اليت تساعد اإلدارة يف قياس كلفة العمليات املصرفية على مستوى القسم
أو الفرع أو املركز الرئيسي وكذلك كلفة عناصر اإلنتاج الداخلية يف كل اخلدمة وتقدمي املعلومات اليت تساند اإلدارة
يف جمال التخطيط والرقابة واختاذ القرار ,مبعىن أخر هي جمموعة من األسس واملبادئ والقواعد املعتمدة يف تقدير كلفة
العناصر الداخلة يف إنتاج اخلدمة من خالل النظريات واألساليب املعتمدة يف تبويب وحتليل وحصر التكاليف وصوال إىل
قياس كلفة العمليات على خمتلف املستويات والرقابة على األنشطة ومساعدة اإلدارة يف تقومي األداء وكذلك حتقيق كلفة
العمليات مع مستوى جودة حتقيق املزايا تنافسية.

جوانب تكاليف العمليات المصرفية:
تكاليف العمليات املصرفية ينظر هلا ضمن إجراءات وإطار فكري متكامل فهي متثل جانبني مها(((:
1.1اجلانب اإلداري ألغراض الرقابة على عناصر التكاليف مبا حيقق قابلية التخطيط واختاذ القرار ومعاجلة
االحنرافات اليت تقع أثناء عمل اجلهاز املصريف.
2.2اجلانب احملاسيب مبا ميثل عملية قياس وحتديد التكاليف لكل نشاط والعمليات وصوال إىل كلفة اخلدمة وبناء
نظام املعلومات الكلفوية اخلاصة بالنشاط املصريف وتقدميها للجهات املستفيدة.
يؤدي توفري العمليات املصرفية اجلديدة إىل زيادة يف التكلفة أو زيادة يف سعر اخلدمة ,تتميز العمليات املقدمة
بكلفة أقل من العمليات املصرفية املقدمة يف البنوك األخرى ,هناك تناسب بني العمليات املقدمة والعائد املتحقق منها.

ثالثا :التكنولوجيا المستخدمة:
تكنولوجيا  Technologyكلمة إغريقية قديمة مشتقة من كلمتين هما:
وتعين مهارة ،فن ،صنعة ،تقين ،وكلمةTechno  وتعين علم ونظرية Logyأو دراسة ،وبذلك فان
مصطلح تكنولوجيا يعين تنظيم املهارة الفنية.

(((

محمود جاسم الصميدعي ,ردينة عثمان يوسف ,التسويق المصرف مدخل استراتيجي كمي تحليلي( ,عمان :دار المناهج للنشر2001 ,م) ,ص .19

(((

السيد عبده الناجي ,تسويق العمليات المصرفية األسس والتطبيق العملي في البنوك( ,بيروت :اتحاد المصارف العربية2003 ,م) ,ص .20
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تعريف التكنولوجيا المصرفية(((:
تعد التكنولوجيا املصرفية من أكثر األلفاظ استخداما يف يومنا هذا ,وقبل الدخول يف أشكاهلا وخماطرها البد
من التعرف على مفهومها.
عبارة :التكنولوجيا املصرفية تتكون من كلمتني :تكنولوجيا ومصارف ،إال إن مفهوم التكنولوجيا يتضمن جوانب أكثر
بل لتشمل األساليب واإلجراءات اليت تؤدي إىل بلورة أسس وقواعد ومهارات فنية وصوال لتحقيق اهلدف.

رابعا :االستجابة:
االستجابة((( :مستوى استعداد ورغبة مزود اخلدمة يف تقدمي اخلدمة املطلوبة للزبون ,ومساعدة يف حل مشاكل احملددة,
ضمن اإلطار الزمين املناسب وبشكل سريع.

أنواع االستجابة:
تقدمي املساعدة للعمالء والرد على استفساراهتمحل مشكالت العمالء احملددة ,لقاء عميل معني لديه مشكلهالعاملني لتقدمي اخلدمات الفورية لطالبيها-تركيز على املقدر الفعلية لدى العاملني على تقدمي اخلدمات فعال يف سرور ورحابة.

خامسا :المرونة:
أن الدور الذي تلعبه املرونة يف إبقاء وجناح املنظمات يف البيئة املتغرية يوصف من قبل عدة مؤلفني يف نظرية
اإلدارة حيث يقرتح ( peters((1وصف لتكوين وإبقاء جناح األعمال ,ويالحظ بأن كل وصفاته تستهدف تقدمي اجناز
للمرونة  ,أما ( pasmore((1يؤكد بأن املنظمة األكثر مرونة هي املنظمة اليت يستطيع املراهن فيها االستجابة للتغري
( volberda((1يقرتح بأن املنظمة املرونة هي املنظمة اليت متتلك سهولة اإلبداع مع بقاء التنسيق والسيطرة على الوضع.
بينما الحظت ( steers((1أن املرونة هي معيار للتقييم يذكر اغلب األحيان يف املنظمات ولسوء احلظ أن هناك ذكرا
قليالً نسبياً للمرونة يف األدبيات النظرية فضالً عن قلة اهلياكل النظرية لتوجيه اإلدارة يف فهم ومتيز األنواع املختلفة للمرونة
(((  -محمود محمد أبو فروة  :تكنولوجيا المصرفية عبر اإلنترنت  ,دار الثقافة للنشر والتوزيع  ,عمان  , 2009 ,ص 115
((( أبو معمر ،فارس محمود) ، (2005جودة الخدمة المصرفية في البنوك العاملة في قطاع غزة ،مجلة  -الجامعة اإلسالمية ،سلسلة الدراسات اإلنسانية ،المجلد  ، 13العدد األول ،ص105- 77
( , Peters ((1منير إبراهيم  ,إدارة البنوك التجارية مدخل اتخاذ الق اررات2005,
( , Pasmore,W.A ((1خلق التغيير االستراتيجي  ،وتصميم .تنظيم األداء  ،نيويورك 1994م ,ص 4
( Volberda , H.W.Building ((1مرونة المصرفية تنافسية ,نيو يورك1998 ,م ,ص25
( ,Steers,R.M ((1مشاكل في قياس التنظيمية ,العلوم اإلدارية,1975 ,ص15
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ويف خلق ومساندة املنظمات املرنة ير كالً من  Vdberdaو  ((1( Eppinkبالرغم من أن املرونة قد تعين عنوان
للمشاكل التنظيمية إال أن جماالت املرونة احملسنة تبقى غري مستكشفة بشكل كبري.

أنواع المرونة(:((1
1.1املرونة السعرية :ومتثل كمية التغري يف كمية عرض أو طلب سلعة ما يف حالة حدوث تغري يف سعرها .ونستطيع
أن نقول أن هناك مرونة العرض ومرونة الطلب.
2.2مرونة الطلب حسب تغري الدخل :وتقيس التغري يف كمية سلعة ما عند حدوث تغري يف دخل املستهلك.
3.3املرونة املتقاطعة  :وتظهر التغري يف الطلب املستهلكني على سلعة ما  مثال نتيجة تغري لسعر سلعة أخرى بديلة.
املرونة املتقاطعة ستكون إجيابية حالة كون السلعتني بديلتني لبعضهما حيث أن زيادة يف سعر أحدمها ستؤدي إىل
زيادة الطلب على السلعة األخرى .

مفهوم رضا العميل المصرفي:

اهتمت املصارف ككل املنظمات مبوضوع رضا العميل عن خدماهتا واعتربته جماال من أهم جماالت
االستثمار نظرا الن:
 العميل الراضي هو أفضل قناة تروجيية خاصة لألصدقاء واملقربني وسيكون حمل تصديق لعدم وجود مصلحةشخصية وراء تقدميه اإلجيايب للمصرف وهو ما يفوق أكثر محالت الرتويج.
 العميل الراضي ال حيمل املصرف أي تكاليف مقابل إسهاماته الرتوجيية فهو يعد مبثابة إعالن غري مدفوع األجر. إن رضا العميل مل يعد من املهام املنوطة باإلدارة التسويقية فقط ,وإمنا امتد إىل كل العاملني فوجود املصرفوتطوره صار مرتبطا برضا العميل عن اخلدمات املصرفية املقدمة له بصورة تفوق ما يقدمه املنافس.
 تركز املصارف على جذب عمالء جدد مع إمهال االحتفاظ بالعمالء احلاليني الذين ميثلون قطاعا مرحبا خاصةوأن تكلفة االحتفاظ بالعميل احلايل اقل من تكلفة استقطاب عميل جديد  ,وبالتايل فاالحتفاظ بالعميل
ال يتم إال بالرضا عن اخلدمة املصرفية املقدمة يف إطار منظومة متكاملة من اجلهود تبدأ يف معرفة احتياجات
ورغبات العميل وتستمر بعد تقدمي اخلدمة بالرتكيز على رد فعل العميل بعد شراء اخلدمة ومدى استجابته
للجهود.

( Volberda,H.W. ((1المصدر السابق نفسه ,1998 ,ص25
( ((1مرجع سابق
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وبالتايل فمن املهم دراسة رضا العميل املصريف والبحث عن حتسني رضاه عن اخلدمات املقدمة للوصول إىل الوالء.

الدراسة الميدانية
إجراءات الدراسات الميدانية:

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ,نظراً ملالئمة هذا املنهج هلذا النوع من الدراسات والذي « يعتمد على
دراسة الظاهرةكما توجد يف الواقع وهتتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعرب عنها تعبرياًكيفياً أو تعبرياًكمياً فالتعبري الكيفي يصف لنا
الظاهرة ويوضح خصائصها ,أما التعبري الكمي فيعطينا وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها
مع الظواهر املختلفة األخرى» كما ان املنهج الوصفي يعرف بأنه منهج يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسريها.

مجتمع الدراسة.

يعرف جمتمع الدراسة بأنه كل من ميكن أن تعمم عليه نتائج البحث سواء أكان جمموعة أفراد أو كتب أو مباين
مدرسية ...إخل .وذلك حسب طبيعة مشكلة البحث .ويعرف كذلك هو كل الوحدات واألفراد أو األحداث أو املواد اليت
يريد الباحث أن يعمم عليها نتائج حبثه وجمتمع الدراسة هنا يتكون من عدد عمالء بنك امدرمان الوطين.
عينة الدراسة:
جدول رقم ( )1جمتمع العينة
عدد حسابات فروع بنك أم درمان الوطين والية اخلرطوم حىت 2018/09/30
الفروع

اخلرطوم
القيادة
املقرن
السجانة
السوق احمللي
الصناعات
سوق ليبيا
ام درمان
حلة كوكو
شارع الوادي
حممد جنيب
جامعة السودان
عبيد ختم
الكالكلة
سوق حبري
جربه
اجملموع
العدد الكلي للحسابات

حساب جاري
17,371
8,429
6,079
6,981
5,189
5,609
2,809
6,655
1,056
797
1,161
237
411
579
655
237
64,255
141,318
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حساب استثمار
22,897
8,061
7,253
8,817
5,658
7,202
1,942
12,667
541
436
275
113
219
679
224
79
77,063

تحديد حجم عينة البحث:

 :nحجم العينة املراد حتديدها.
 :Nحجم اجملتمع الكلي.

 1.96 :Zالدرجة املعيارية (ثابت)
 0.05:dنسبة اخلطاء املسموح به (ثابت)
 0.50 :Pنسبة توفر خاصية احملايدة

		
حدد الباحث عينة الدراسة من عدد من عمالء بنك أم درمان الوطين وقد مت اختيار العينة بالطريقة اإلحصائية من
حتديد حجم العينة وفقا ملعادلة حتديد حجم العينة من إمجايل حجم اجملتمع الكلي حيث أن جمتمع الدراسة جلميع
عمالء بنك أم درمان الوطين كان عدد احلسابات هو  141.318حساباً وعلية وكان حجم العينة ( )384استبانة .

اختبار الفروض:
−الفرضية األوىل( :توجد عالقة ذات داللة إحصائية معنوية تؤكد اثر التحديث يف بنك امدرمان الوطين علي
رضا العمالء يف البنك)
جدول رقم ( )2يوضح نتائج اختبارات الفروض ودرجات الثقة (املعنوية) و املتوسطات واالحنراف املعياري لنتائج
فرضيات الدراسة امليدانية
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رقم العبارة

العبارة

نوعاالختبار

درجةاالختبار
Kolmogorov
-Smirnov z

المتوسط

االنحرافالمعياري

نسبةالمعنوية

النتيجة

5.01

1.74

0.75

0.000

4.1

2.04

0.92

0.000

4.9

1.96

0.82

0.000

4.5

a. Test

درجة الحرية=4

ChiSquare
=101.85

distribution
is Norma

1.87

0.83

0.000

0.000

1

األولي
2

الثانية
3

الثالثة

4

ال اربعة

5

الخامسة

الفرضيةاألولي

كل العبارات

OneChiOne-Sample One-Sample One-Sample
OneSample
Square- Kolmogorov- Kolmogorov- Kolmogorov- Sample
Friedman Smirnov
Smirnov
Smirnov Kolmogorov- KolmogorovSmirnov
Test
Test
Test
Test
Smirnov
Test
Test

5.3

1.71

0.79

0.000

معنوية

معنوية

معنوية

معنوية

معنوية
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معنوية -مثبتة

املصدر  :إعداد الباحث من نتائج الدراسة امليدانية 2018من برنامج .SPSS

بالنظر إيل اجلدول رقم ( )20أعاله نالحظ أن مجيع التقييم اإلحصائية لفقرات الفرضية أعاله ذات داللة إحصائية
معنوية اقل من  0.05مما يتوجب علينا رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل الذي يؤكد ,أن هنالك عالقة ذات
داللة إحصائية معنوية تؤكد اثر التحديث يف بنك امدرمان الوطين علي رضا العمالء يف البنك ,وذلك بقيمة معنوية كليه
للفرضية عند مستوي داللة  0.000الختبار كاي.
−الفرضية الثانية( :حيث توجد عالقة ذات داللة إحصائية معنوية تؤكد اثر العمليات املصرفية يف بنك امدرمان
الوطين علي رضا العمالء يف البنك؟)
جدول رقم ( )3يوضح نتائج اختبارات الفروض ودرجات الثقة (املعنوية) واملتوسطات واالحنراف املعياري لنتائج
فرضيات الدراسة امليدانية.
رقمالعبارة

العبارة

نوعاالختبار

درجة االختبار
KolmogorovSmirnov z

المتوسط

االنحراف
المعياري

نسبةالمعنوية

النتيجة

1

االولي

Smirnov
Test

Kolmogorov-

OneSample

4.91

1.97

0.77

0.000

معنوية

2

الثانية

3

االثالثة

6.22

2.25

0.89

0.000

4

الرابعة

5.72

2.16

5

الخامسة

الفرضية
الثانية

كل
العبارات

5.34
ChiSquare
=45.94

0.88
درجة
الحرية()4
=4

a. Test
2.07
distribution
is
Normal

0.93

0.000
0.000
0.000

OneChiOneOneOneSample
Sample
Square- Sample Sample
Friedman Kolmogorov- Kolmogorov- Kolmogorov- KolmogorovSmirnov Smirnov Smirnov Smirnov
Test
Test
Test
Test
Test

5.78

2.16

0.83

0.000

معنوية
معنوية
معنوية
معنوية
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معنوية-مثبتة
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من خالل النظر إيل اجلدول رقم ( )21أعاله والذي يوضح التقييم اإلحصائية جلميع فقرات الفرضية الثانية حول ,توجد
عالقة ذات داللة إحصائية معنوية توضح حيث توجد عالقة ذات داللة إحصائية معنوية تؤكد اثر العمليات املصرفية
يف بنك امدرمان الوطين علي رضا العمالء يف البنك جند أن مجيع التقييم معنوية عند قيمة معنوية كلية للفرضية بلغت
 ,0.000مما يدل علي رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل الذي يؤكد العالقة ذات الداللة اإلحصائية املعنوية اليت
توضح أن اثر العمليات املصرفية يف بنك امدرمان الوطين علي رضا العمالء يف البنك.
−الفرضية الثالثة( :حيث توجد عالقة ذات داللة إحصائية معنوية تؤكد اثر سرعة االستجابة يف بنك امدرمان
الوطين علي رضا العمالء يف البنك؟)
جدول رقم ( )4يوضح نتائج اختبارات الفروض ودرجات الثقة (املعنوية) واملتوسطات واالحنراف املعياري لنتائج
فرضيات الدراسة امليدانية
رقم
العبارة

العبارة

نوع
االختبار

درجة
االختبار
KolmogorovSmirnov z

المتوسط

االنحراف
المعياري

1

األولي

2

الثانية

4.88

2.10

0.89

3

الثالثة

4

الرابعة

5

الخامسة

الفرضية
الثالثة

كل
العبارات

One-Sample
KolmogorovSmirnov Test
One-Sample
KolmogorovSmirnov Test
One-Sample
KolmogorovSmirnov Test
One-Sample
KolmogorovSmirnov Test
One-Sample
KolmogorovSmirnov Test
Chi-SquareFriedman Test

4.38

1.90

0.83

4.70

2.28

0.93

5.69

2.15

0.93

5.80

2.15

0.97

Chi-Square
=53.94

a. Test
distribution
is Normal

درجة
الحرية
=4
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نسبة
المعنوية

0.000
0.000
0.000

النتيجة

معنوية
معنوية
معنوية

0.000
0.000
0.000

معنوية
معنوية-
مثبتة

من خالل النظر إيل اجلدول رقم ( )22أعاله لالختبارات اإلحصائية جند أن مجيع التقييم اإلحصائية معنوية جلميع
فقرات الفرضية عند مستوي داللة كلي بنسبة ( )0,000مما يتوجب رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل الذي يدل
علي أهنا توجد عالقة ذات داللة إحصائية معنوية تؤكد أن وجود العالقة ذات الداللة اإلحصائية املعنوية اليت تؤكد اثر
سرعة االستجابة يف بنك امدرمان الوطين علي رضا العمالء يف البنك؟
−الفرضية الرابعة( :توجد عالقة ذات داللة إحصائية معنوية تؤكد اثر مرونة العمليات املصرفية يف بنك امدرمان
الوطين علي رضا العمالء يف البنك؟)
جدول رقم ( )5يوضح نتائج اختبارات الفروض ودرجات الثقة (املعنوية) واملتوسطات واالحنراف املعياري لنتائج
فرضيات الدراسة امليدانية .
درجةاالختبار
KolmogorovSmirnov z
5.37

المتوسط

االنحراف
المعياري

رقم
العبارة

العبارة

نوع
االختبار

1.91

0.88

1

االولي

One-Sample
KolmogorovSmirnov Test

2.04

0.93

2

الثانية

One-Sample
KolmogorovSmirnov Test

6.29

3

الثالثة

One-Sample
KolmogorovSmirnov Test

4.81

معنوية
0.000

2.18

0.91

4

ال اربعة

One-Sample
KolmogorovSmirnov Test

5.41

2.11

0.99

5

الخامسة

الفرضية
ال اربعة

كل
العبارات

One-Sample
KolmogorovSmirnov Test

4.82

2.22

0.99

Chi-Square
=55.82

a. Test

درجة
الحرية = 4

Chi-SquareFriedman
Test

نسبة
المعنوية

النتيجة

distribution
is Norma
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0.000

.0.000

0.000

0.000

0.000

معنوية

معنوية

معنوية

معنوية

معنوية-
مثبتة

من خالل النظر إيل اجلدول رقم ( )23أعاله لالختبارات اإلحصائية جند أن مجيع التقييم اإلحصائية معنوية جلميع
فقرات الفرضية عند مستوي داللة كلي بنسبة ( )0,000مما يتوجب رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل الذي يدل
علي أهنا توجد عالقة ذات داللة إحصائية معنوية تؤكد أن العالقة ذات الداللة اإلحصائية املعنوية اليت تؤكد اثر مرونة
العمليات املصرفية يف بنك امدرمان الوطين علي رضا العمالء يف البنك؟
−الفرضية اخلامسة( :توجد عالقة ذات داللة إحصائية معنوية تؤكد اثر التكنولوجيا املستخدمة يف العمليات
املصرفية يف بنك امدرمان الوطين علي رضا العمالء يف البنك ؟)
جدول رقم ( )6يوضح نتائج اختبارات الفروض ودرجات الثقة (املعنوية) واملتوسطات واالحنراف املعياري لنتائج
فرضيات الدراسة امليدانية .
رقم
العبارة

العبارة

نوعاالختبار

درجة االختبار
KolmogorovSmirnov z

المتوسط

االنحراف
المعياري

1

االولي

2

الثانية

5.04

2.14

1.011

3

الثالثة

4

ال اربعة

5

الخامسة

الفرضية
ال اربعة

كل
العبارات

One-Sample
KolmogorovSmirnov Test
One-Sample
KolmogorovSmirnov Test
One-Sample
KolmogorovSmirnov Test
One-Sample
KolmogorovSmirnov Test
One-Sample
KolmogorovSmirnov Test
Chi-SquareFriedman Test

4.97

1.91

0.74

3.73

2.21

0.98

4.84

2.14

0.95

4.52

2.23

0.91

Chi-Square
=48.74

a. Test
distribution
is Normal

درجة
الحرية
=4

نسبة
المعنوية

0.000
0.000
.
0.000
0.000
0.000
0.000

النتيجة

معنوية
معنوية
معنوية
معنوية
معنوية

معنوية-
مثبتة
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من خالل النظر إيل اجلدول رقم ( )23أعاله لالختبارات اإلحصائية جند أن مجيع التقييم اإلحصائية معنوية جلميع
فقرات الفرضية عند مستوي داللة كلي بنسبة ( )0,000مما يتوجب رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل الذي
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يدل علي أهنا توجد عالقة ذات داللة إحصائية معنوية تؤكد إن العالقة ذات داللة إحصائية معنوية تؤكد اثر التكنولوجيا
املستخدمة يف العمليات املصرفية يف بنك امدرمان الوطين علي رضا العمالء يف البنك ؟
−الفرضية السادسة( :توجد عالقة ذات داللة إحصائية معنوية تؤكد اثر جودة العمليات املصرفية يف بنك
امدرمان الوطين علي رضا العمالء يف البنك) من ( )11فقرة.
جدول رقم ( )7يوضح نتائج اختبارات الفروض ودرجات الثقة (املعنوية) واملتوسطات واالحنراف املعياري لنتائج
فرضيات الدراسة امليدانية .
العبارة

نوعاالختبار

رقم
العبارة

1

األولي

2

الثانية

3

الثالثة

4

ال اربعة

5

الخامسة

6

السادسة

7

السابعة

8

الثامنة

9

التاسعة

One-Sample
KolmogorovSmirnov Test
One-Sample
KolmogorovSmirnov Test
One-Sample
KolmogorovSmirnov Test
One-Sample
KolmogorovSmirnov Test
One-Sample
KolmogorovSmirnov Test
One-Sample
KolmogorovSmirnov Test
One-Sample
KolmogorovSmirnov Test
One-Sample
KolmogorovSmirnov Testا
One-Sample
KolmogorovSmirnov Test

درجةاالختبار
KolmogorovSmirnov z
4.78

المتوسط

االنحراف
المعياري

1.80

0.74

4.80

2.13

0.89

4.53

2.14

0.94

5.23

2.14

0.92

5.18

2.21

1.05

5.13

1.91

0.85

5.02

2.09

0.87

4.58
3.91
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2.05
2.10

0.89
0.93

نسبة
المعنوية

0.000
0.000
.0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
.0.000
0.000

النتيجة
معنوية
معنوية
معنوية
معنوية
معنوية
معنوية
معنوية
معنوية
معنوية

10

العاشرة

11

الحادية
عشر

الفرضية
ال اربعة

كل
العبارات

One-Sample
KolmogorovSmirnov Test
One-Sample
KolmogorovSmirnov Test
Chi-SquareFriedman Test

4.97

2.16

0.91

4.33

2.21

1.11

Chi-Square
=102.40

a. Test
distribution
is
Norma

درجةالحرية
= 10

0.000
0.000

0.000

معنوية
معنوية
معنوية-
مثبتة
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من خالل النظر إيل اجلدول رقم ( )24أعاله لالختبارات اإلحصائية جند أن مجيع التقييم اإلحصائية معنوية جلميع
فقرات الفرضية عند مستوي داللة كلي بنسبة ( )0,000مما يتوجب رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل الذي يدل
علي أهنا توجد عالقة ذات داللة إحصائية معنوية تؤكد أن العالقة ذات الداللة اإلحصائية املعنوية تؤكد اثر خدمات
العمالء املصرفية يف بنك امدرمان الوطين علي رضا العمالء يف البنك؟
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الخالصة:

وأخري ميكن القول بأن رضا العمالء هو غاية كل املصارف اليت تأمل باحلصول عليها مستخدمة يف ذلك
كافة الوسائل واآلليات ,وأتضح من خالل هذه الدراسة أن أقصر الطرق للوصول إىل رضا العمالء هي جتويد العمليات
املصرفية ,وذلك من خالل تنفيذ العمليات املصرفية باستخدام أبعادها املختلفة واليت تشمل التحديث ،والتكنولوجيا
املستخدمة ،واملرونة وسرعة االستجابة وكفاءة األداء بإالضافة إىل تكاليف العمليات املصرفية.
ومن خالل حتليل نتائج االستبيان اتضح وجود تناسب طردي ما بني أبعاد العمليات املصرفية ورضا العمالء ,ولذا ميكن
القول بأنه إذا ما أراد املصرف احلصول على أكرب نسبة رضا للعمالء عليه باالهتمام بأبعاد العمليات املصرفية.
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النتائج:
 1 1تأكد من ما ال يدع جمال للشك أن التحديث يسهم اجاباً يف رضاء عمالء يف البنك. 2 2تقليل كلفة العمليات املصرفية يف البنك أدى اىل زيادة عدد العمالء يف كافة قطاعاهتم. 3 3أدى استخدام البنك لتكنولوجيا يف تنفيذ العمليات املصرفية اىل سهولة وسرعة القيام هبا. 4 4يتميز بنك أم درمان الوطين بسرعة اإلستجابة وحل املشاكل يب العمالء مما أدى اىل زيادة رضائهم علىالبنك.
 5 5-توجد مرونة يف اداى العمليات املصرفية يف البنك مما أدى رضاء العمالء.

التوصيات:
 1 1على إدارة البنك بذل كافة اجلهود من أجل احلصول على أكرب نسبة رضاء من العمالء. 2 2على إدراة البنك حمولة مواكبة آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا يف إداء العمليات املصرفية. 3 3على إدارة البنك احلرص على تدريب وتأهيل كافة املوظفني من أجل كسب رضاء العمالء. 4 4على إدارة البنك إجراء املذيد من البحوث والدراسات من أجل جتويد العمل وقياس مستوى رضا العمالءعلى أداء البنك.
5 5-على العمالء رفع مستوهم الثقايف على العمل املصريف من أجل تسهيل عملياهتم املصرفيه مع البنك.
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