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 دور التخطيط اإلداري في رفع كفاءة أداء العاملين 

 )الدوائية  دراسة ميدانية على شركة تبوك(

 شريف محجوب محمد يوسف د.

 د.مزمل محمد علي

 المستخلص

 متقدي الى الدراسة هدفت وقد العاملين أداء كفاءة رفع في االداري  التخطيط دور الدراسة تناولت
 الموارد تخطيط بين عالقة لوجود الدراسة توصلت قد و ، البشريه الموارد عن شامل إطار

 الموارد تخطيط باهمية الوسطى و العليا اإلدارة إدراك وبين ، ينالعامل أداء وكفاءة البشرية
 ةكفاء و البشرية الموارد خطة وصياغة البيئية العؤامل وبين العاملين أداء كفاءة وبين البشرية

 . العاملين أداء وكفاءات البشرية الموارد خطة تنفيذ وبين ، العاملين أداء

 ندوات عقد على العاملة القوى  تخطيط عند الحديثة االساليب اعتماد بضرورة الدراسة أوصت
 لما مدركين العاملين يكون  شئ واهم البشرية الموارد تخطيط مفهوم لتوضيح دوري  بشكل للعاملين

  .المؤسسة في يجرى 

Abstract 

The study dealt with the role of administrative planning in raising 

the efficiency of the performance of employees. The study aimed to 

provide a comprehensive framework on human resources. The study 

found that there is a relationship between human resource planning 

and the efficiency of the performance of employees, and between the 

awareness of the upper and middle management of the importance of 
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human resource planning and the efficiency of the performance of 

workers and between Environmental factors and the formulation of 

the human resources plan and the efficiency of the performance of 

employees, and between the implementation of the human resources 

plan and the performance competencies of employees. 

The study recommended the need to adopt modern methods when 

planning the workforce to hold seminars for workers periodically to 

clarify the concept of human resource planning and the most 

important thing is for workers to be aware of what is happening in 

the institution.concept of human resources planning and the most 

important thing that workers are aware of what is happening in the 

organization. 

 : المنهجي أواًل: االطار

تعتبر العنصر البشرى من أهم موارد المنظمات والمحرك االساسي المعتمد للنهوض بواقعها 
 واألكثر تأثيرًا في االنتاجية .

همة ممما دفع المنظمات الى زيادة االهتمام بالمورد البشرى والنظر اليه كشريك استراتيجي وكأداة 
نظمات خاصة بعد ان أدركت أن نجاحها واستمرارها يعتمد على لها تقوم بالدور الفعال في الم

 أداء العاملين. 

 :مشكلة البحث  

تعاني الشركات من عدم االهتمام بتخطيط الموارد البشرية االمر الذى ينعكس سلبا على أداء 
العاملين ومستوى كفاءتهم في العمل وتطوير قدراتهم مستقاًل ، لهذا يسعى هذا البحث لالجابة 
على السؤال الرئسي التالي :ماهو دور تخطيط الموارد البشرية في رفع كفاءة اداء العاملين 

 ؟ويتفرع منه 

 اهميةالبحث:
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 تتجسد أهمية البحث على النحو اآلتي:  

 : االهمية العلمية 

تتجسد أهمية البحث أكاديميًا من الربط بين متغيرين )تخطيط الموارد البشرية، كفاءة أداء 
 ن ( تعد ذات أهمية كبيرة كونها ترتبط بالعنصر البشرى ، أذن التخطيط السليم للمواردالعاملي

البشرية يمكن من خلق بيئة عمل مشجعة مواكبة لكل ما هو جديد في مجال األعمال ، تنعكس 
ن أهمية البحث ميدانيًا من خالل السعي وراء معالجة أحد أهم الماضيع ذات الصلة بأداء العاملي

ه أنظار اإلدارت في المصرف المبحوث إلى تناول مثل هذه الموضوعات بالبحث ، وتوجي
ى والتحليل لالستفادة منها نظرًا ألهميتها المرتبطة بكفاءة األداء وتقديم األسس الصحيحة الت

 يمكن أن يستند اليها المصرف مجتمع البحث.

 اهداف البحث :

 البحث وذلك ت التي تم طرحها في مشكلةتهدف البحث بصورة عامة إلى االجابة على التساؤال
 من خالل:

تقديم إطار نظرىي شامل عن متغيرات البحث ) تخطيط الموارد البشرية، كفاءة أداء  -
 العاملين (.

 لفت انتباه اإلدارة العليا في القطاع المؤسسي ألهمية تخطيط الموارد البشرية كوظيفة  -
 للوصول ألداء متميز .

ء واألثر بين متغيرات البحث ) تخطيط الموارد البشرية وكفاءة أدابيان عالقة االرتباط   -
 العاملين ( وقياسها إحصائيًا للتوصل إلي نتائج االستخدام من عدمه. 

التوصية لمعالجة جوانب التعقيد في تخطيط الموارد البشرية في المؤسسة من خالل   -
ونموزج علمي لحل مشكلة البحث  تقديم منهج جديد يوضح أهم المقومات الالزمة لنجاح التخطيط

 الحالية والدفع نحو رفع كفاءة أداء العاملين.
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 فرضيات البحث :

 استنادًا الي مشكلة البحث تم صياغة الفرضيات التالية :  

 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين تخطيط الموارد البشرية وكفاءة أداء العاملين. /1

ية بين  اإلدارة العليا والوسطى بأهمية تخطيط الموارد البشر توجد عالقة ذات داللة احصائية  /2
 وبين كفاءة أداء العاملين  . 

 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين تحليل وكفاءة أداء العاملين . /3

 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين صياغة خطة الموارد البشرية وكفاءة أداء العاملين.  /4

 لة احصائية بين تنفيذ خطة الموارد البشرية و كفاءة أداء العاملين.توجد عالقة ذات دال /5

 منهجية البحث :
اعتمد الباحثتان على المنهج الوصفي التحليل الذى يعد األكثر مالئمة مع متطلبات البحث 

الحالى من خالل المنهج الوصفى ثم االستعانة بالمصادر العلمية العربية واألجنبية باإلضافة إلى 
تماد على شبكة االنترنت في الحصول على بعض المعلومات ذات العالقة ، قضاًل عن االع

 إجراء تحليل على البيانات التى تم جمعها من خالل استمارة االستبيان . 

 حدود البحث :

  شركة تبوك الدوائية . الحدود المكانية :  

 م . 2021 -م 2019: عام الحدود الزمانية  

 سابقة :ثانيًا: الدراسات ال
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 :(1)م2012دراسة: خالد عبدهللا المرباني الغامدي  .1

تناولت الدراسة دور التدريب في رفع كفاءة أداء كوظفي القطاع العام، حيث تمثلت مشكلة      
 الدراسة في أن أغلب القطاعات الحكومية تواجه نقص كبير في عملية التدريب لموظفيها العاملين

ستويات إدارية معينة دون أخرى، وهدفت الدراسة الى التعرف وقد يقتصر التدريب فيها على م
على مدى االستفادة من الدورات التدريبية التي يحصل عليها الموظفن في الوزارة ومدى دولر 
 التدريب في تطوير ورفع كفاءة أدائهم ، وتكمن أهمية الدراسة لما للعنصر البشري من أهمية في

ات ا إلى تحقيق أهدافها، ولحل مشكلة الدراسة تم اختبار الفرضيعملية إدارة الوزارة والوصول به
 التالية:

كما تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ومن خالله تم التوصل الى عدة نتائج عدم موافقة 
أساليب التدريبب الساليب الحديثة وعدم الجدية من المتدربين، عدم االخذ براي الموظفين عند 

 دورات.الرغبة في إلقامة ال

وأوصت الدراسة بدعم وزيادة االهتمام بقياس أثر التدريب على المتدرب وعالقتة بتطوير أداءه 
وعمله ومهاراته العملية، أن يعطى الموظف الفرصة في تحديد الدورات التدريبية التي يرغب 

 االشتراك فيها. 

 )1( م :2017دراسة: عبد الرزاق نصر الدين .2
االستراتيجي في أداء إدارة الموارد البشرية، وتمثلت مشكلة البحث تناول البحث دور التخطيطي 

في محاولة الكشف عن واقع التخطيطي االستراتيجي في إدارة الموارد البشرية، ومعرفة واقع 
عملية الربط والتكامل بين ذلك المفهوم والتخطيطي االستراتيجي للمنظمة ككلن تتبع أهمية البحث  

لمواضيع والمفاهيم االدارية الحديثة وهو التخطيط االستراتيجي، ، من كونه يبحث في أحد ا
                                                           

المرباني الغامدي، خالد عبدهللا،  دورالتدريب في رفع كفاءة أداء موظفي القطاع العام، دراسة حالة وزارة الشؤون  1
مالية ، الضمان االجتماعي بمنطة الباحة، رسالة ماجستير في الموارد البشرية، كلية العلوم االدارية وال االجتماعية مكاتب

 م.2010جامعة الباحة، المملكة العربية السعودية، 
، المحدودةغالل نصر الدين، عبدالرزاق، دور التخطيطي االستراتيجي في أداء إدارة الموارد البشرية ، دراسة حاله شركة سيقا لل )1(

 م.2017رسالة ماجستير في إدارة االعمال، كلية الدراسات العليا، جامعة النلين،  
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وتوصل الباحث الى عدة نتائج منها تعمل االدارة العليا في الشركة على مناقشة العاملين حول 
معوقات الخطط االستراتيجية في مجال إدارة الموارد البشرية، وتقوم االدارة العليا بعرض الخطة 

مج على كافة االدارات ااحصول على أرائها ومالحظاتها عليها قبل التنفيذ ، االستراتيجية والبرا
تقوم االدارة باختبار كوادر مؤهلة لتنفيذ لبخطة االستراتيجية المتعلقة برفع كفاءة أداء الموارد 

 البشرية .

 وأوصى البحث بأن يتم االهتمام بشكل أكبر بالتخطيط االستراتيجي في شركة سيقا، والعمل على
الحد من معوقات التخطيط االستراتيجي، وإستخدام وسائل التقنيات الحديقة في مجال التخطيطي 
بصفة خاصة والتخطيط االستراتيجي بصفة عامة وإلإتخاذ القرارات للتحقق من مستوى االداء 

 االداري والتقني. 

  )1(م: 2019دراسة حنان محمد سعيد محمد سعيد  .3

ى أثر استراتيجية التدريب على اداء العاملين، حيث تمثلت هدف هذا البحث الى التعرف عل
ات مواجهة التحديمشكلة البحث في ان عدم توفر الموارد البشرية المؤهلة والمدربة والقادرة على 

ة ، وتوصل البحث الى عدة نتائج ابرزها، وجود عالقة طردية بين ابعاد استراتيجيومواكبة التطور
التامة  شرية، أن االدارة العليا لشركات البترول في السودان لها القناعةالتدريب واداء الموارد الب

 بتبني افكار ايجابية الستراتيجيات التدريب.

وأوصت الباحثة بضرورة ان تضع االدارة العليا بشركات البترول السودانية تطبيق استراتيجيات 
ير ة التي تساعهد في تحسين وتطو التدريب من ضمان اولوياتها وتوفير المزيد من البرامج التدريبي

 المهارات والقدرات لدى العاملين بقطاع البترول.   

 (  2)م: 2014دراسة: هويدا عامر سالم محمد  .4
                                                           

محمد سعيد، حنان محمد، أثر إستراتيجية التدريب على اداء العاملين دراسة تطبيقية على عينة من شركات البترول  )1(
 م .2019 العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، بالخرطوم، رسالة ماجستير العلوم في ادارة االعمال،  كلية الدراسات

سالم محمد، هويدا عامر، دور التخطيط االستراتيجي في رفع كفاءة أداء المنشأت" دراسة حالة شركة سوداني لالتصاالت "، رسالة   2

 م. 2014ماجستير في إدارة االعمال، كلية الدراسة العليا والبحث العلمي، جامعة شندى، 
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الشركة  كفاءة أداء المنشآت" بالتطبيق علىتناولت الدراسة دور التخطيط االستراتيجي في رفع 
جاهل المنشآت للتخطيط االستراتيجي السودانية لالتصاالت"، وتمثلت مشكلة الدراسة من أن ت

أتبعت الياحثة المنهج االستنياطي  ,الذي يؤدي الى إنخفاض في كفاءة أداء كثير من المنشآت
والمنهج الوصفي والمنهج التحليلي اإلحصائي، من خالله تم التوصل اال عدة نتائج منها أنه 

 لجيد والسليم يحدد معايير األداءيصعب تحقيق رقابة إيجابية بدون تخطيط سليم، وأن التخطيط ا
التي على ضوئها يساعد في تسهيل عملية الرقابة ووجود عالقة طردية بين التخطيط 

وأوصت الدراسة بضرورة صياغة معايير وقيمأخالقة  يجي الجيد وتحقيق أهداف المنشأة ,االسترات
ف يجي ، والعمل على إكتشامعروفة تؤدي الى تغذية وتقوية ثقافية الشركة تجاه التخطيط االسترات

مدى قدرة ومرونة الهيكل التنظيمي للشركة على تحقيق أهدافها وإنزال إستراتيجيتها على أرض 
 الواقع. 

 (3) م 2018دراسة أثر التدريب في أداء العاملين  .5
أثره عى أداء العاملين"دراسة حالة محلية شندي في الفتر من  تناولت هذه الدراسة التدريب 

أي مدى يؤثر  الى م" حيث تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي2016 – 2010
قصور أو الضعف في البرامج التدريبية القائمة تالتدريب في أداء العاملين، والتعرف على أوجه ال

تم استخدام المنهج التاريخي والمنهج االستنباطي ومنهج  وتأثيراتها السلبية على أداء العاملين،
الحالى والمنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج منها، للتدريب دراسة 

دور فعال وكبير في تطوير االفراد والعمل على زيادة إنتاجيتهم فهو يمدهم بالمعلومات التي 
تساعد في تحقيق أهدافهم ويطور مهاراتهم وقدراتهم، وللتدريب دور رئيسًافي تعديل السلوك 

ار تجعله يغير سلومه نحو األفضل كما اهات، وذلك بما يكتسبه الفرد من معلومات وأفكواالتج
أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات منها، اعداد الخطة التدريبية السنوية للتدريب وفقًا 
الحتياجات التدريبيبة للعاملين من خالل مسح شامل لمتطلبات األداء الفردي السنوي الذي يشكل 

                                                           
مد خير، جهاد الطيب، أثر التدريب في أداء العاملين" دراسة ميدانية ميدانية حالة شندي"، رسالة ماجستسر في إدارة مح 3

 م.2018األعمال، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة شندي، 
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ية لرفع مستوى األداء الوظيفي للعاملين بالمؤسسة، وربط الترقيات والمهمات الخارجية حاجة فعل
وبعض أنواع الحوافز والمكافآت بالسجل التدريبي للموظفين في المؤسسة، ودراسة منح حوافز 

 مالية الجتياز بعض أنواع البرامج التدريبية بتفوق.

 ثانياً : اإلطار النظري

 -: تعريف التخطيط اإلداري

هو الخطوة األولى في العملية اإلدارية حيث تحدد فيه األدارة ماتريد أن تعمل وماذا يجب   
عمله، وأين ، وكيف، وماهي الموارد التي تحتاج اليها إلتمام العمل، وذلك عن طريق تحديد 
األهداف ووضع السياسات المرغوب تحقيقها في المستقبل وتصميم البرامج وتفصيل الخطوات 

جراءات والقواعد الالزمة في إطار زمني محدد وبياني محسن في ضوء التوقعات المستقبل واإل
 والعوامل المؤثرة المحتمل وقوعها.  

فيدل ذلك على وجود قوى عاملة التتناسب مع الوظائف المتوفرة وينيج عنذلك عدم استقرار في 
 بيئة العمل 

 مفهوم وتعريف األداء:

إلى نتيجة وخاصة السلوك الذي يغير المحيط بأي شكل  من هو أي  نشاط أو سلوك يؤدي 
 ( 4).األشكال. 

 األداء :

كذلك يعبر عن األثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وادراك الدور أو المهام والذي   
 ( 5).بالتالي بشير إلى درجه تحقيق المهام المكونة لوظيفة الفرد . 

 ويعرف األداء بأنه :

                                                           
،  0200الدار الجامعية ، االسكندرية،  محمد صالح الحناوي ، نهال فريد مصطفى ، رسمية ذكي قرياص، أساسيات االدارة المالية .  )4(

 .34ص 

 .219م ( ص 2003محمد السعيد أنور سلطان : التنظيمي ، ) اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة للطباعة والنشر ،   )5(
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ه الفرد نتيجة االستجابة كمهمة معينة قام بها من تلقاء نفسه أو فرضها عليه اآلخرون ما يفعل 
وهذه االستجابة تحدث تغيير في البيئة لتحويل المدخالت التظيمية ) مواد أولية ، وآالت ...( 

 ( 6).إلى مخرجات ) سلع أو خدمات( بمواصفات فنية ومعدالت محددة. 

 بط عماله ومسؤؤلياته التي تكلفه بها المنظمة او الجهود التي ترتاالداء : هو تنفيذ الموظف أل 

 ( 7).وظيفته بها يعني النتائج التي يحققها الموظف للمنظمة. 

 مفهوم األداء يعتبر من المفاهيم التي حظيت نصيبًا كبيرًا من االهتمام والبحث في الدراسات 
خاص ، وذلك ألهمية المفهوم على مستوى اإلدارية بشكل عام وبدراسات الموارد البشرية بشكل 

الفرد والمؤسسة ولتداخل المؤثرات التي تؤثر على األداء وتنوعها ، لذلك فالغرض من هذا 
الموضوع هو تسليط الضوء على أهم التعريفات التي قدمت مفهوم األداء على الساحة اإلدارية ، 

سسة إلى تحقيقها عن طريق العاملين ويقصد بمفهوم األداء المخرجات واألهداف التي تسعى المؤ 
فيها، ولذا فهو مفهوم يعكس كل من األهداف والوسائل الالزمة لتحقيقها ، أي انه مفهوم يربط 
بين اوجه النشاط وبين االهداف  التي تسعى إلى تحقيقها المؤسسات عن طريق مهام وواجبات 

فه بأنه العملية التي يتعرف من يقوم بها العاملين داخل تلك المؤسسات ، واألداء يمكن تعري
 خاللها على أداء الفرد لمهامه وقدراته على األداء والخصائص الالزمة لتادية العمل بنجاح .

األفراد  بينما يعرف األداء بأنه النتائج العملية التي تنتج من الفعاليات واإلنجازات او ما يقوم به
 من أعمال داخل المؤسسة.

المسئوليات والواجبات والنشطة والمهام التي يتكون منها عمل الفرد الذي  ويمن تعريف األداء بأنه
يجب عليه القيام به على الوجه المطلوب في ضوء معدالت استطاعة العامل الكفء المدرب 

                                                           
لة ماجستير شعيل بن بخيت المطرفي االغتراب الوظيف وعالقتة باألداء دراسة مسحية بإدارة جوازات منطقة مكة المكرمة رسا  )6(

 .38 2005،2غير مشورة ، الرياض 

محمود بن مطلق العماج، عالقة العوامل التنظيمية باألداء الوظيفي للعاملين في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني ،   )7(

 .58،ص2003رسالة ماجستير غير منشورة ، بالرياض 
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وعرف )الكعبي( األداء بأنه تفاعل لسلوك الموظف ، وأن ذلك السلوك يتحدد (    8).للقيام بها. 
موظف في المؤسسة ، كذلك يعرف األداء بانه قدرة اإلدارة على تحويل بتفاعل جهد وقدرات ال

 المدخالت الخاصة بالمؤسسة إلى عدد من المنتجات بمواصفات محددة بأقل تكلفة ممكنة.

كما عرف األداء بأنه الناتج الذي يحققه الموظف عند قيامه بأي عمل من األعمال في المؤسسة 
ظف على تحقق أهداف الوظيفة التى يشغلها في المؤسسة وكذلك كما يعرف األداء بأنه قدرة المو 

ة عرف األداء الوظيفي بأنه تنفيذ الموظف ألعماله ومسؤولياته التى تكلفة بها المؤسسة أو الجه
ء التي ترتبط وظيفته بها ويعني النتائج التي يحققها الموظف في المؤسسة  ، ويشير مفهوم األدا

دة للسلوك وبالتالي فإن األداء اإليجابي هو النتائج المرغوبة المحدكذلك إلى النتائج المحددة 
 للسلوك وفي المقابل فإن األداء السلبي هو النتائج غير المرغوبة المحددة للسلوك ، ويعبر عن

دير ماألداء أحيانًا بالفعالية والكفاءة ويعرف ايضًا األداء بأنه عبارة عن ما يقوم به موظف أو 
ة مرتبطة بوظيفة معينة ، ويختلف من وظيفة ألخرى وإن وجد بينهما عامل من أعمال وأنشط

 مشترك.

تكون كما أن يمكن أن نعرف أداء  الفرد للعمل بانه قيام الفرد باألنشطة والمهام المختلفة التي ي
منها عمله ويعرف األداء الوظيفي بأنه نشاط يمكن الفرد من إنجاز المهمة أو الهدف المخصص 

 ويتوقف ذلك على القيود العادية لالستخدام المعقول للموارد المتاحة. له بنجاح

وعرف األداء بأنه التفاعل بين السلوك واإلنجاز مرتبطًا بالنتائج ، وإنه كل ذلك السلوك واإلنجاز 
 ( 9).والنتائج معًا ، وهو المحور األساسي وموضوع التحسين والتنمية في المؤسسات. 

الحقيقي ينظر إليه على نتاج عدد العوامل المتداخلة التي يجب أال يتم بالتالي فأن األداء  
التركيز على واحده دون أخرى وأال يتم تجاهلها تمامًا، بل يتم محاولة التوفيق فيما بينها جميعًا 
والتركيز على جميع العناصر معًا في آن واحد ، ويجب أن نشير إلى أن األداء الجيد ليس هدفًا 

                                                           
 .65(، ص2004خل تحقيق الميزة التنافسية ، )مصر : الدار البيضاء الجامعية ، مد –مصطفى أبو بكر ، غدارة الموارد البشرية   )8(

 .26( ، ص1990، ) بغداد: مطبعة العمال المركزية ، 1الكعبي نعمة ، والسامرائي، مؤيد إدارة األفراد مدخل تطبيقي ،ط  )9(
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وإنما هو وسيله لتحقيق غاية هي النتائج ولهذا ينظر إلى األداء على انه الترجمة في حد ذاته 
العملية لكافة مراحل التخطيط في المؤسسة ، وهو بذلك يحتل الدرجة الثانية في األهمية بين 
الوظائف األساسية لإلدارة حيث يأتي بعد وظيفة التنظيم فمثاًل يمكن ألي منشاة حكوميه أو 

أن تخطط وتنظم ، إال أنها قد ال تستطيع بالضرورة ان تحقق إيه نتائج ما لم مؤسسه خاصة 
تطبق الخطط والسياسات التي رسمتها بشكل صحيح ، ومن يقوم بذلك هم الموظفين ، فهي ال 
تستطيع ضمان حسن األداء ، وألغراض هذه الدراسة سيتم النظر لألداء على أنه الجهد الذي 

سة من أجل تحقيق هدف معين،ويفرق الباحثين بين كًل من السلوك يبذله الموظف داخل المؤس
واألداء ، وذلك ألن الخلط بين هذين المفهومين سيؤدي إلى الوقع في عدة أخطاء أو لبس في 
الفهم الصحيح للمفهومين وبالتالي التأثير على العملية اإلنتاجية للمنظمة ككل ، ومن هذه 

 الخطاء : 

مفهومًا واحدًا يؤدي إلى اعتبار مواصفات السلوك هي نفسها أن اعتبار المفهومين   -1
مواصفات األداء ، وهذا يقود إلى وضع معايير للسلوك باعتبارها معايير لألداء وهكذا تكون 
 نتيجة تطبيق المعايير غير واقعية .والخطاء الثاني هو فرض معايير األداء على الفعاليات بدألً 

 من حصيلة هذه الفعاليات.
تي األداء يشير إلى تحقيق وإتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد وهو يعكس الكيفية الإن   -2

ر إلي يحقق بها الفرد متطلبات الوظيفة ، وينبغي التمييز بين األداء والجهد المبذول ، فالجهد يشي
كون ي الطاقة المبذولة ، أما األداء فإنه يقاس على أساس النتائج التي حققها الفرد ، فالطالب قد

 مجتهد ويبذل جهدًا كبيرًا في االستعداد.
 ثالثًا : الدراسة الميدانية 

 نبذة تعرفية عن الشركة :

في منطقة تبوك في المملكة العربية  1994تأسست شركة تبوك للصناعات الدوائية في عام    
المات السعودية لتصنيع وتسويق تشكيلة واسعة من المنتجات الدوائية عالية الجودة ذات الع
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التجارية العامة. كما تقوم الشركة بتصنيع عدد من المنتجات بترخيص من شركات دوائية متعددة 
الجنسيات وذات سمعة طبية.  شركة تبوك الدوائية هي شركة إستثمار سعودي سوداني تعمل في 

م وقامت بشراء مصنع 2010مجال تصنيع االدوية بالسودان بدات نشاطها بالسودان في العام 
ائم وهي شركة رائدة في مجال التصنيع الدوائي وتتبع لمجموعة استرا  الصناعية وهي احدي ق

 أكبر مجموعات الصناعية بالمملكة العربية السعودية والشرق األوسط.

  منهج البحث واالجراءات التطبيقية

 تمهيد  

، نفيذ هذه الدراسةوصفًا للطريقة واإلجراءات التي اتبعها في ت لمبحثفي هذا ا ون تناول الباحث
كد ويشمل ذلك وصفًا لمجتمع الدراسة وعينته، وطريقة إعداد أداتها، واإلجراءات التي اتخذت للتأ

من صدقها وثباتها، والطريقة التي اتبعت لتطبيقها، والمعالجات اإلحصائية التي تم بموجبها 
 لمنهج الدراسة. تحليل البيانات واستخراج النتائج، كما يشمل المبحث تحديدًا ووصفًا 

 مجتمع الدراسة: 

ج أن يعمم عليها النتائ ينيقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحث
 بشركة ذات العالقة بالمشكلة المدروسة، حيث يتكون مجتمع الدراسة األصلي من األفراد العاملين

 تبوك الدوائية.

 :عينة الدراسة

زيع بتو  ينقد تم اختيارها بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة، حيث قام الباحثأما عينة الدراسة ف 
العاملين بشركة تبوك الدوائية  ( استمارة استبيان على المبحوثين المستهدفين من بعض40عدد )

  . ( فرداً 30) حيث بلغ حجم العينة، حيث أعادوا االستبيانات بعد ملئها بكل المعلومات المطلوبة 

 البحث :ادوات  
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 .دور التخطيط اإلداري في رفع كفاءة أداء العامليناستبيان لمعرفة  تانستخدم الباحثإ

 

 صياغة عبارات المقياس :

 الخطوات االتية : ينإلعداد هذا المقياس اتبع الباحث

 االطالع علي الدراسات والكتابات النظرية الخاصة )بموضوع البحث(.

 حث(.االطالع علي بعض مقاييس)موضوع الب

االستعانة ببعض فقرات هذه المقاييس وصياغة بنودها بحيث تكون سهلة يستطيع المفحوص 
 فهمها بصورة صحيحة بدون غموض .

 خطوات بناء المقياس 

 وصف المقياس في صورتة االولية:

ات، عبار ( 7محاور أساسية حيث يحتوي كل محور علي )  (5)تتكون استمارة االستبيان من   
متدرجة علي عبارات ( 5عبارة )فقرة مام كل أولالجابة علي اسئلة المقياس يوجد  في شكل أسئلة

وافق بشدة( وتقدر درجاتها غير موافق ، غير ممحايد،  وافق ،أوافق بشدة، أحسب طريقة ليكرت )
 ( للعبارات الموجبة.5-4-3-2-1)

 ثانيًا : تحليل االستببان 

ية بين هناك عالقة ذات داللة إحصائ :رضية األولى إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الف
 .إدراك اإلدارة العليا والوسطي بأهمية تخطيط الموارد البشرية وبين كفاءة أداء العاملين
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 (1جدول )

 الفرضية األولييوضح الجدول أعاله التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة على 

 لنسبة %التكرار وا -مستوي الموافقة   العبارة م

اوافق 
 بشدة

 ال أوافق ال أوافق محايد اوافق
 بشدة

 تصور المؤسسة في العليا لإلدارة 1

 الموارد أهمية تخطيط عن واضح

 البشرية

14 

46.7 

12 

40.0 

2 

6.7 

2 

6.7 

- 

 الموارد تخطيط العليا اإلدارة تعتمد 2

 الشامل من التخطيط كجزء البشرية
10 

33.3 

18 

60.0 

2 

6.7 

- - 

 العاملين مشاركة العليا اإلدارة شجعت 3

 المتعلقة اتخاذ القرارات في

 . العاملة القوى من باالحتياجات

8 

26.7 

4 

13.3 

6 

20.0 

12 

40.0 

- 

 تلتزم اإلدارة العليا بالمؤسسة باستخدام 4

 إستراتيجية وضع في العلمي إسلوب

 البشرية الموارد

6 

20.0 

10 

33.3 

14 

46.7 

- - 

 اإلداري للمواردساهم التخطيط  5

 تحقيق أهداف المنظمة في البشرية

 بما البشرية الموارد  احتياجاتها وتحديد

6 

20.0 

18 

60.0 

6 

20.0 

- - 
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 يتوافق مع متطلبات اإلدارة العليا 

من مسؤوليات ومهام اإلدارة العليا  6

الكشف عن المعوقات والصعوبات 

 تخطيط الموارد البشرية

14 

46.7 

14 

46.7 

2 

6.7 

- - 

تلتزم اإلدارة العليا بمسؤوليات تجاه  7
 الموارد البشربة ورفع كفاءة أدانها 

16 

53.3 

10 

33.3 

4 

13.3 

- - 

 م2020من بيانات الدراسة الميدانية  ينالمصدر: إعداد الباحث 

اللة هناك عالقة ذات د إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية الثانية :: ثانياً 

 .ن تحليل العوامل البيئية وكفاءة أداء العاملينإحصائية بي

 (2جدول )                                      

 الثانيةالتوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة على الفرضية  أعالهيوضح الجدول   

  التكرار والنسبة % -مستوي الموافقة  العبارة م

ال  محايد اوافق اوافق بشدة
 أوافق

ال 
وافق أ

 بشدة

 على باالعتماد الخطة إعداد يتم 1

 العاملين أداء مؤشرات
10 

33.3 

12 

40.0 

2 

6.7 

6 

20.0 

- 

 - 2 2 14 12 في العاملين من المطلوب تحديد يتم 2
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 6.7 6.7 46.7 40.0 الحالية  تحليل األعمال ضوء

 في العاملين من المطلوب تحديد يتم 3

 .المستقبلية تحليل االتجاهات ضوء
4 

13.3 

20 

66.7 

4 

13.3 

2 

6.7 

- 

 ترشيد الخطة وضع عند يسعى 4

 الموارد البشرية استخدام
4 

13.3 

16 

53.3 

6 

20.0 

4 

13.3 

- 

 تسليط خالل التحليل من تتمثل أهمية 5

 تخطيط الموارد مفهوم على الضوء

 األداء وتقييم البشرية

8 

26.7 

18 

60.0 

4 

13.3 

- - 

 في لتعقيدا وتحليل جوانب يتم معالجة 6

 خالل من البشرية الموارد تخطيط

 أهم المقومات يوضح جديد منهج تقديم

 التخطيط لنجاح الالزمة

2 

6.7 

16 

53.3 

10 

33.3 

2 

6.7 

- 

 التحليل المتبع بالمنشاة أهمية توضيح 7

 البشرية الموارد تخطيط
6 

20.0 

18 

60.0 

6 

20.0 

- - 

 القوه نقاط لتحديد التحليل يستفاد من 8

 بالموارد البشرية عفوالض
10 

33.3 

14 

46.7 

4 

13.3 

2 

6.7 

- 

 م2020من بيانات الدراسة الميدانية  ينالمصدر: إعداد الباحث

اللاااة هنااااك عالقاااة ذات د ثالثاااًا: إجاباااات أفاااراد عيناااة الدراساااة علاااى عباااارات الفرضاااية الثالثاااة :

 .إحصائية بين صياغة خطة الموارد البشرية وكفاءة أداء العاملين
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 (3ل )جدو 

 يوضح الجدول أعاله التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة على الفرضية الثالثة

 التكرار والنسبة % -مستوي الموافقة  العبارة م

اوافق 
 بشدة

ال  محايد اوافق
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

 اختيار حسن إلى يحتاج الخطة جدولة 1

 العاملين
18 

60.0 

12 

40.0 

- - - 

 تنفيذ كيفية عن العاملين لدى امت فهم هناك 2

 الخطة
6 

20.0 

8 

26.7 

12 

40.0 

4 

13.3 

- 

 رضا يقابل الخطة تنفيذ في المتبع األسلوب 3

  العاملين
6 

20.0 

8 

26.7 

12 

40.0 

4 

13.3 

- 

 بطريقة البشرية الموارد خطة صياغة عدم 4

 الموارد تخطيط على سلبيا   يوثر سليمة

 البشرية

16 

53.3 

12 

40.0 

2 

6.7 

- - 

 يتم تحديد البشرية الموارد خطة صياغة عند 5

 من مقاومة تمكن واضحة مستقبلية روى

 رضا وتحقق المحيطة البيئة تحديات

 العاملين

10 

33.3 

16 

53.3 

- 4 

13.3 

- 

 - - - 12 18 وصياغة السلوك يجب وضع خطة لتوجيه 6
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 40.0 60.0 عالية المنشودة بكفاءة األهداف تحقيق نحو

 كل في إشراك جميع العاملين ةضرور 7

 الخطة تنفيذ في اإلدارية المستويات

 العامة اإلستراتيجية

16 

53.3 

10 

33.3 

2 

6.7 

2 

6.7 

- 

 م2020من بيانات الدراسة الميدانية  ينالمصدر: إعداد الباحث

اللاااة هنااااك عالقااة ذات د ة :رابعاااًا: إجاباااات أفاااراد عينااة الدراساااة علاااى عباااارات الفرضااية الرابعاا

 .صائية بين تنفيذ خطة الموارد البشرية وكفاءة أداء العاملينإح

 (4جدول )

 ةرابعيوضح الجدول أعاله التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة على الفرضية ال

 التكرار والنسبة % -مستوي الموافقة  العبارة م

اوافق 
 بشدة

ال  محايد اوافق
 أوافق

ال 
 -أوافق

 8 دوري بشكل خطةال وتقويم متابعة يتم 1

26.7 

18 

60.0 

2 

6.7 

2 

6.7 

- 

 إعداد في األداء تقويم نتائج اعتماد يتم 2

 . الخطة
8 

26.7 

14 

46.7 

4 

13.3 

4 

13.3 

- 

 - - 10 16 4 معرفة على ساعد المتبع المتابعة نظام 3
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 33.3 53.3 13.3 مساهمته مدى

 6 األهداف تحقيق في البشرية الموارد خطة 4

20.0 

20 

66.7 

2 

6.7 

2 

6.7 

- 

الميدانية  المعايشة خالل من الرقابة تنفذ 5

 ألداء العاملين 
6 

20.0 

16 

53.3 

8 

26.7 

- - 

البشرية دورا  مهما  الموارد تخطيط يلعب 6

 أداء كفاءة في وضع خطة تنفذ لرفع

 العاملين

12 

40.0 

16 

53.3 

8 

26.7 

- - 

 الموارد تخطيط جهود بين الربط ضرورة 7

اإلستراتيجية  وتوجهاتها خططهاو البشرية

 لرفع كفاءة أداء العاملين 

12 

40.0 

18 

60.0 

- - - 

 م2020من بيانات الدراسة الميدانية  ينالمصدر: إعداد الباحث

اللاة هنااك عالقاة ذات د ة :خامساًا: إجابات أفاراد عيناة الدراساة علاى عباارات الفرضاية الخامس

 .ة أداء العاملينإحصائية بين نظام الرقابة المتبع وكفاء

 (5جدول )

 ةخامسيوضح الجدول أعاله التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة على الفرضية ال

 التكرار والنسبة % -مستوي الموافقة  العبارة م

اوافق 
 بشدة

 ال أوافق محايد اوافق
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 المؤسسة يمكن رقابي فعال نظام وضع إن 1

 ين لتقييم أداء العامل أهدافها تحقيق من
14 

46.7 

16 

53.3 

- - 

 قدرات العاملين يقوم النظام الرقابي بزيادة 2

 . وتنفيذها األعمال تنظيم على
12 

20.0 

18 

60.0 

- - 

 دون األعمال يؤمن النظام الرقابي أداء 3

 خطاء إي في الوقوع
6 

20.0 

18 

60.0 

6 

20.0 

- 

 على يوثر المؤسسة في المتبع الرقابي النظام 4

 البشرية الموارد تخطيط كفاءة
6 

20.0 

22 

73.3 

2 

6.7 

- 

 عملية من أساسي جزء هو األداء تقييم إن 5

 اإلدارة
10 

33.3 

20 

66.7 

- - 

 6 العاملين كفاءة أداء تقييم على الرقابة تؤثر 6

20.0 

18 

60.0 

2 

6.7 

4 

13.3 

عمل  أساليب تطوير في الرقابة تساعد 7

 العاملين 
10 

33.3 

18 

60.0 

2 

6.7 

- 

 م2020من بيانات الدراسة الميدانية  ينلمصدر: إعداد الباحثا
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بعرض المقياس علي عدد  ينللتحقق من الصدق الظاهري للمقياس قام الباحث الصدق الظاهري:
بتطبيق المقياس بعد اجراء  ينواستنادا علي راي المحكمين فقد قام الباحث ،من المحكميين

 التعديالت علي بعض العبارات.

 : لبحث التطبيقيةاجراءات ا

 الخطوات التالية في تنفيذ اجراءات الدراسة الميدانية: يناتبع الباحث 

 بتحديد المشكلة التي يسعي البحث لتنفيذ الخطوات المناسبة لها. ين: قام الباحثاوال

: جمااع المعلومااات ذات الصاالة بموضااوع البحااث، كمااا تاام جمااع الدراسااات السااابقة والبحااوث ثانيااا

 ضوع البحث، مما توفر من دراسات عربية واجنبية.المتعلقة بمو 

اختيااااار ادوات البحااااث وتنفيااااذها والتاكااااد ماااان صااااالحيتها لالسااااتخدام فااااي البيئااااة السااااودانية  ثالثااااا:

 ومالءمتها لعينة البحث.

 مجتمع العينة الممثلة له. ينحدد الباحث رابعا:

ارقااام كميااة الجااراء التحلياال  تاام تفريااغ االدوات وتجميعهااا وتحوياال تلااك االسااتجابات الااي خامسااا:

 االحصائي عليها.

قاااام الباحاااث بااااجراء التحلااايالت االحصاااائية الالزماااة علاااي تلاااك البياناااات، وذلاااك الختباااار سادساااا: 

 فروض البحث، وتقديم النتائج واقتراح التوصيات في ضوء النتائج التي سيتخرج بها البحث.

 االساليب االحصائية : 



 

 

م2020يسمبر :                        د مجلة المعرفة  : العدد الثاني  

 

28 
 

 وكانت التحليالت كاالتي:   SPSSحصائية تم استخدم حزمة البرامج اال

 .االحصاءات الوصفية من المتوسط الحسابي والوسيط  واالنحراف المعياري والتباين 

  اختباااار )ت( لعينتاااين مساااتقلتين وذلاااك لمعرفاااة الداللاااة االحصاااائية للفااارق باااين متوساااطات

 درجات افراد العينة للمتغيرات المختلفة. 

 وذلاااااك لمعرفاااااة الداللاااااة االحصاااااائية للفااااارق باااااين عااااادة  اختباااااار) ف( الكثااااار مااااان عينتاااااين

 متوسطات درجات افراد العينة للمتغيرات المختلفة )جدول تحليل التباين(. 

 .اختبار )مربع كاي( لالستقاللية واختبار جودة المطابقة 

 .معامل ارتباط بيرسون العزمي 

 نتائج البحث ومناقشتها  المبحث الثالث:

النتاائج فاي ضاوء الفاروض التاي قامات عليهاا الدراساة لالجاباة علاي  بعرض ون سوف يقوم الباحث 
 االسئلة التي تحاول الدراسة االجابة عليها.

هنااك عالقاة وأثار ذو  :من فرضيات الدراسة علاى اآلتاياالولي الفرضية  تنصالفرضية األولى: 
أداء  رية وباين كفااءةداللة إحصائية بين إدراك اإلدارة العليا والوسطي بأهمية تخطيط الماوارد البشا

 . العاملين

بين إدراك اإلدارة العليا والوسطي بأهمية تخطيط الموارد العالقة هدفت هذه الفرضية إلى بيان  
 وللتحقق من صحة هذه الفرضية، عينة الدراسة )المبحوثين(،بالبشرية وبين كفاءة أداء العاملين 

المتغيرات الموضحة في الجدول رقم  تم استغصاء عينة الدراسة لمعرفة آرائهم حول عدد من
( وذلك باإلجابة على العبارات المتعلقة بهذه الفرضية وتم حساب المتوسطات الحسابية 3/2/7)
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الموزونة )قوة اإلجابة( واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة عن 
 (3/3/1عباراتجدول )

 

 نتائج اختيار الفرضية األولى

الوسط  العبارة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة مربع  قياس العبارة
 يكا

درجة 
 الحرية

القيمة 
 الدرجة الوزن  المعنوية

 تصور المؤسسة في العليا لإلدارة 1

 الموارد أهمية تخطيط عن واضح

 البشرية

 0.00 3 16.4  أوافق 4 0.87 4.27

 الموارد تخطيط العليا اإلدارة تعتمد 2

 الشامل من التخطيط كجزء لبشريةا
 0.00 2 12.8  أوافق 4 0.58 4.27

 مشاركة العليا اإلدارة تشجع 3

 المتعلقة اتخاذ القرارات في العاملين

 . العاملة القوى من باالحتياجات

 0.16 4 6.7 محايد 3 1.3 3.20

تلتزم اإلدارة العليا بالمؤسسة  4

 وضع في العلمي إسلوب باستخدام

 البشرية الموارد يةإستراتيج

 0.20 2 3.2 أوافق 4 0.79 3.73

 ساهم التخطيط اإلداري للموارد 5

 تحقيق أهداف المنظمة في البشرية

 البشرية الموارد  احتياجاتها وتحديد

يتوافق مع متطلبات اإلدارة  بما

 العليا 

 0.00 2 9.6    أوافق 4 0.64 4.00

من مسؤوليات ومهام اإلدارة العليا  6

ف عن المعوقات والصعوبات الكش
 0.00 2 9.6 أوافق 4 0.62 4.40
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 م2020من بيانات الدراسة الميدانية  ينالمصدر: إعداد الباحث

 اآلتي:  ينن للباحثيتبي أعالهمن الجدول 

أن المتوساااطات الحساااابية إلجاباااات أفاااراد عيناااة الدراساااة علاااى عباااارات الفرضاااية األولاااى  -1
( وهااذا يعنااي أن 4( وهااذه المتوسااطات أغلبهااا قريبااة جاادًا إلااى الااوزن )3.20-4.40تراوحاات بااين )

دارة دراك اإلهناك عالقة وأثر ذو داللة إحصائية بين إ على ان غالبية أفراد عينة الدراسة موافقون 
حة ،أي موافقون على صالعليا والوسطي بأهمية تخطيط الموارد البشرية وبين كفاءة أداء العاملين 

 .الفرضية
-1.30كماااا تراوحااات قااايم االنحاااراف المعيااااري لإلجاباااات علاااى عباااارات الفرضاااية باااين ) -2

فقارات، أي أنهام ( وهذه القيم تشير إلى التجانس الكبير في إجابات أفراد العيناة علاى هاذه ال0.58
 عليها.  متفقون بدرجة كبيرة

الفرضااية  قبااول( تعنااي أن كاال أفااراد العينااة متفقااون علااى 3/3/1إن النتااائج فااي الجاادول ) -3
وإن كااان هنالااك فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين إجابااات أفااراد العينااة يمكاان تحدياادها ماان خااالل 

 عبارة من عبارات الفرضية.  تطبيق اختيار مربع كآي لداللة الفروق بين اإلجابات على كل
فالجاادول المشااار إليااه أعاااله يشااير إلااى أن قيمااة مربااع كااآي لداللااة الفااروق بااين إجابااات  -4

( وهااذه القاايم 2.00-0.00) تتااراوح قيمهااا بااين الاايالمفحوصااين المختلفااة علااى الفرضااية األولااى 
صااائية بااين واعتمااادا علااى ذلااك فااان تأكااد وجااود فااروق ذات داللااة إح  (0.05أقاال ماان )معظمهااا 
رابعاة( الموافقة عدا العبارتان )الثالثاة وال لصالح اإلجابات مما يدل علي معنوية النموذجاإلجابات 

  فإنهما غير معنويتان اي ال يمثالن الفرضية التمثيل األمثل.

 تخطيط الموارد البشرية

تلتزم اإلدارة العليا بمسؤوليات تجاه  7
 الموارد البشرية ورفع كفاءة أدانها.

 0.03 2 9.6 أوافق 5 0.72 4.40
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هناك عالقاة  أنان غالبية أفراد عينة الدراسة باختالف خصائصهم يرون  ينمما تقدم يرى الباحث 
ين داللااة إحصااائية بااين إدراك اإلدارة العليااا والوسااطي بأهميااة تخطاايط المااوارد البشاارية وبااوأثاار ذو 

 وهذا ما يؤكد صحة الفرضية. ،كفاءة أداء العاملين 
 الفرضية الثانية 

هناااك عالقااة وأثاار ذو داللااة إحصااائية  :الفرضااية الثانيااة ماان فرضاايات الدراسااة علااى اآلتااي تنصاا
 .فاءة أداء العاملينبين تحليل العوامل البيئية وك

الفاراد ن بين تحليل العوامل البيئية وكفاءة أداء العاامليالعالقة  هدفت هذه الفرضية إلى بيان      
عينااة الدراسااة )المبحوثين(،وللتحقااق ماان صااحة هااذه الفرضااية،تم استغصاااء عينااة الدراسااة لمعرفااة 

ذلك باإلجابة على العبارات ( و 3/2/8آرائهم حول عدد من المتغيرات الموضحة في الجدول رقم )
المتعلقاااة بهاااذه الفرضاااية وتااام حسااااب المتوساااطات الحساااابية الموزوناااة )قاااوة اإلجاباااة( واالنحرافاااات 

ي فالمعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة عن عبارات الفرضية وكانت النتائج كما 
 الجدول اآلتي: 

 (6)جدول 

 نتائج اختيار الفرضية الثانية

الوسط  لعبارةا ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة  قياس العبارة
 مربع

 يكا

درجة 
 الحرية

القيمة 
 الوزن  الدرجة المعنوية

 مؤشرات على باالعتماد الخطة إعداد يتم 1

 العاملين أداء
 0.04 3 7.9 أوافق  4 1.10 3.87

 ضوء في العاملين من المطلوب تحديد يتم 2

 لحاليةا  تحليل األعمال
 0.00 3 16.4  أوافق 4 0.85 4.20
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 م.2020من بيانات الدراسة الميدانية  ينالمصدر: إعداد الباحث

  آلتي: ا ينيتبين للباحث أعالهمن الجدول 

أن المتوسااطات الحسااابية إلجابااات أفااراد عينااة الدراسااة علااى عبااارات الفرضااية الثانيااة تراوحاات  /1
 ( وهذا يعني أن غالبية أفراد عيناة4( وهذه المتوسطات قريبة جدًا إلى الوزن )4.20-3.60بين )

ياال العواماال هناااك عالقااة وأثاار ذو داللااة إحصااائية بااين تحلموافقااون فااي إجاباااتهم علااي أن الدراسااة 
 .البيئية وكفاءة أداء العاملين

( وهاذه القاايم 0.63-1.10كماا تراوحات قايم االنحاراف المعيااري علااى عباارات الفرضاية باين ) /2
بدرجااة  مااوافقينفااي إجابااات إفااراد العينااة علااى هااذه الفقاارات، أي أنهاام  الكبياار إلااى التجااانس  تشااير
 . علي اإلجابات كبيرة

 ضوء في العاملين من المطلوب تحديد يتم 3

 .المستقبلية تحليل االتجاهات
 0.00 3 28.1  أوافق 4 0.73 3.87

 استخدام ترشيد الخطة وضع عند يسعى 4

 الموارد البشرية
 0.00 3 13.2 أوافق   4 0.88 3.67

 طتسلي خالل التحليل من تتمثل أهمية 5

 تخطيط الموارد مفهوم على الضوء

 األداء وتقييم البشرية

 0.00 2 10.4 أوافق 4 0.63 4.13

 في التعقيد وتحليل جوانب يتم معالجة 6

 تقديم خالل من البشرية الموارد تخطيط

 الالزمة أهم المقومات يوضح جديد منهج

 التخطيط لنجاح

 0.00 3 18.5 أوافق 4 0.72 3.60

 لمتبع بالمنشاة أهميةالتحليل ا توضيح 7

 البشرية الموارد تخطيط
 0.00 2 9.6 أوافق 4 0.64 4.00

 القوه نقاط لتحديد التحليل يستفاد من 8

 بالموارد البشرية والضعف
 0.00 3 12.1 أوافق 4 0.87 4.07
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تشير إلى وجود فروقًا ذات داللة إحصائية بين إجابات   (3/3/2)ان النتائج في الجدول  /3
أفراد العينة إجراء اختبار مربع كأي لداللة الفروق بين اإلجابات على كل عبارة من عبارات 

 الفرضية. 

فالجاااادول المشااااار إليااااه أعاااااله يشااااير إلااااى أن قيمااااة مربااااع كااااآي لداللااااة الفااااروق بااااين إجابااااات  /4
أقال مان ( وهاذه القايم 0.04-0.00) تتراوح مابين الي الثانيةالفرضية المفحوصين المختلفة على 

مماا ياادل واعتماادا علاى ذلاك فاان تأكاد وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين اإلجاباات   (0.05)
  الموافقة. لصالح اإلجابات علي معنوية النموذج

هناك عالقاة وأثار ذو  نبمختلف خصائصهم يرون أ ن أفراد عينة الدراسةإ ينمما تقدم يرى الباحث
 ة.وهذا ما يؤكد صحة الفرضي ،داللة إحصائية بين تحليل العوامل البيئية وكفاءة أداء العاملين 

 هنااك عالقاة وأثار ذو :مان فرضايات الدراساة علاى اآلتايالثالثاة الفرضية  تنص: الثالثةالفرضية 
 لين.داللة إحصائية بين صياغة خطة الموارد البشرية وكفاءة أداء العام

بين صياغة خطة الموارد البشرية وكفاءة أداء العاملين العالقة هدفت هذه الفرضية إلى بيان 
تم استغصاء عينة الدراسة لمعرفة  وللتحقق من صحة هذه الفرضية، عينة الدراسة )المبحوثين(،ب

ارات ( وذلك باإلجابة على العب3/2/9آرائهم حول عدد من المتغيرات الموضحة في الجدول رقم )
المتعلقة بهذه الفرضية وتم حساب المتوسطات الحسابية الموزونة )قوة اإلجابة( واالنحرافات 

ي فالمعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة عن عبارات الفرضية وكانت النتائج كما 
 الجدول اآلتي: 

 اآلتي:  ينيتبين للباحث أعالهمن الجدول 

تراوحاات  الثالثاةة إلجابااات أفاراد عيناة الدراسااة علاى عباارات الفرضااية أن المتوساطات الحساابي -1

( وهااذا يعنااي أن غالبيااة 4( وهااذه المتوسااطات أغلبهااا قريبااة جاادًا إلااى الااوزن )3.87-4.47بااين )
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هناك عالقة وأثر ذو داللة إحصائية بين نظاام الرقاباة المتباع  على ان أفراد عينة الدراسة موافقون 

 .،أي موافقون على صحة الفرضيةن وكفاءة أداء العاملي

( 0.50-0.90كمااا تراوحاات قاايم االنحااراف المعياااري لإلجابااات علااى عبااارات الفرضااية بااين ) -2

قاون وهذه القيم تشير إلى التجانس الكبير في إجابات أفاراد العيناة علاى هاذه الفقارات، أي أنهام متف

 عليها.  بدرجة كبيرة

الفرضااية وإن  قبااولي أن كاال أفااراد العينااة متفقااون علااى ( تعناا3/3/5إن النتااائج فااي الجاادول ) -3

كان هنالك فروق ذات داللاة إحصاائية باين إجاباات أفاراد العيناة يمكان تحديادها مان خاالل تطبياق 

 اختيار مربع كآي لداللة الفروق بين اإلجابات على كل عبارة من عبارات الفرضية. 

ربااااع كااااآي لداللااااة الفااااروق بااااين إجابااااات فالجاااادول المشااااار إليااااه أعاااااله يشااااير إلااااى أن قيمااااة م -4

أقاال ماان ( وهااذه القاايم 0.00-0.02) تتااراوح مااابينالخامسااة المفحوصااين المختلفااة علااى الفرضااية 

مماا ياادل علاى ذلاك فاان تأكاد وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين اإلجاباات  واعتمااداً   (0.05)

( فإنهاااا ليسااات االولاااي والثانياااة)الموافقاااة عااادا العبارتاااان  لصاااالح اإلجاباااات علاااي معنوياااة النماااوذج

  معنوية اي ال تمثل الفرضية التمثيل األمثل.

 توجد عالقاة أنهان غالبية أفراد عينة الدراسة باختالف خصائصهم يرون  ينمما تقدم يرى الباحث 

 صاحة يتنااقضوهاذا ماا  ،وأثر ذو داللاة إحصاائية باين نظاام الرقاباة المتباع وكفااءة أداء العااملين 

 الفرضية.
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 النتائج والتوصيات

 النتائجاواًل: 

وجااااود عالقااااة ذات داللااااة إحصااااائية بااااين إدراك اإلدارة العليااااا والوسااااطي بأهميااااة تخطاااايط  -1
 .الموارد البشرية وبين كفاءة أداء العاملين

 .عالقة ذات داللة إحصائية بين تحليل العوامل البيئية وكفاءة أداء العاملينوجود  -2
صااااائية بااااين صااااياغة خطااااة المااااوارد البشاااارية وكفاااااءة أداء عالقااااة ذات داللااااة إحال توجااااد  -3

  العاملين.
 وجود عالقة ذات  داللة إحصائية بين تنفيذ خطة الموارد البشرية وكفاءة أداء العاملين -4
 .وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نظام الرقابة المتبع وكفاءة أداء العاملين -5
علقااة بتخطاايط المااوارد البشاارية وضااعف هناااك ضااعف فااي اسااتخدام األساااليب الحديثااة المت -6

 في ادراك مفهوم وأهمية التخطيط بصوره عامة من قبال العااملين انعكاس ساالًبا علاى كفااءة أدائهام
 التخطيط الدقيق يؤدي الى التقليل من تكاليف التوظيف الكثيف.

 ثانيًا: التوصيات 

 ندوات عقد على والعمل ةالعامل القوى  تخطيط عند الحديثة األساليب اعتماد الضروري  من -1
 عليه تجرى  التي المستحدثات واهم البشرية الموارد تخطيط مفهوم دوري لتوضيح بشكل للعاملين

 .لدى العاملين مسبق ادراك هناك ليكون 

 مستقبلية روى  تحديد إلى للقدرة البشرية الموارد خطة صياغة عند العاملين باداء واألخذ -2
 . العاملين رضا وتحقق المحيطة البيئة تحديات من مقاومة تمكن واضحة
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 ذوي  من المصرف في البشرية الموارد إدارة قسم في العاملون  يكون  أن الضروري  من -3
 .المجال المذكور في والخبرة الكفاءة

 .عدم األهتمام بتخطيط الموارد البشرية ينعكس سلبًا على أداء العاملين ومستوى كفاءتهم -4

 ألن أي نجاح في العمل يعتمدى أداء العاملين. ضروى األهتمام بالعنصر البشري  -5

نعكس ياخذ اإلدارة العليا بآراء العاملين في المصرف عند إعداد خطة الموارد البشرية  -6
 سلًبا على أداء العاملين وعلى االحتياحات التي يتم توفيرها .

حقيق التخطيط المناسب بالنسبه للفرد يساعد في تحسين المهارات وأستخدام القدرات وت -7
 الكفاءة الفردية .

 قائمة  المراجع والمصادر:
 أواًل: القران الكريم 

 ثانيًا:الكتب :
 ( المرباني الغامدي، خالد عبدهللا،  دور التدريب في رفع كفاءة أداء موظفي القطاع العام،1)

ير دراسة حالة وزارة الشؤون االجتماعية مكاتب الضمان االجتماعي بمنطقة الباحة، رسالة ماجست
ودية، في الموارد البشرية، كلية العلوم االدارية والمالية ، جامعة الباحة، المملكة العربية السع

 م.2010

سة نصر الدين، عبدالرزاق، دور التخطيطي االستراتيجي في أداء إدارة الموارد البشرية ، درا (2)
لية الدراسات العليا، حاله شركة سيقا للغالل المحدودة، رسالة ماجستير في إدارة االعمال، ك

 م2017جامعة النلين،  

محمد سعيد، حنان محمد، أثر إستراتيجية التدريب على اداء العاملين دراسة تطبيقية على  (3)
عينة من شركات البترول بالخرطوم، رسالة ماجستير العلوم في ادارة االعمال،  كلية الدراسات 

 م .2019العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 
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( سالم محمد، هويدا عامر، دور التخطيط االستراتيجي في رفع كفاءة أداء المنشأت" دراسة 4)
حث حالة شركة سوداني لالتصاالت "، رسالة ماجستير في إدارة االعمال، كلية الدراسة العليا والب

 م. 2014العلمي، جامعة شندى، 

لعاملين" دراسة ميدانية ميدانية حالة ( محمد خير، جهاد الطيب، أثر التدريب في أداء ا5)
 شندي"، رسالة ماجستسر في إدارة األعمال، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة شندي،

 م.2018

علي ناصر آل زاهر، سياسات التطوير اإلداري الرياض: بالمملكة العربية السعودية، (6)
 .82م، ص2006

 ،171، دار أسامة للنشر والتوزيع، د.ت، ص1ط ،العامه حسين، سيكولوجيا اإلدارة (7)
 .173ص

، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، 1ر اإلداري، طيالتطو  استراتيجياتثروة مشهور، ( 8)
 .23م، ص2010

ناديا حبيب أيوب، ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية في المنشآت السعودية وعالقتها بقدرة  ( 9)
لثالث، افي معهد اإلدارة العامة، المجلد السابع والثالثون، العدد  المنشأة)اإلدارة العامة( الرياض

 42م، ص1997نوفمبر 

 .45م، ص2003مهدي حسن زويلف، ادارة االفراد، عمان، دار الصفاء للنشر والتوزيع،  (10)

صالح الهيتي، تحليل أسس اإلدارة العامة منظور معاصر األردن: دار إليازوري العلمية  ( 11)
 .68ص  ،67م، ص  2009لتوزيع، للنشر وا

نشر بشير العالق ، اإلدارة الحديثة نظريات ومفاهيم . األردن : دار إليازوري العلمية لل   (12)
 74م، ص 2008والتوزيع ، 
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ية ، األكادمية العربية البريطانية للتعليم العالي ، الفصل الثاني : تخطيط الموارد البشر   (13)
 .5، 2، 1ص 

 :الق أوالد الطيبتخطيط الموارد البشرية في اإلدارة المحلية )دراسة(، الجزاير عبدالخ  (14) 
 .16،17،18م( ،ص 2014-2013ورقله ) –جامعة قاصدي مرباح 

 محمود الرعود ، تخطيط الموارد البشرية ، المملكة األردنية الهاشمية : ديوان الخدمة  (15) 
 .50، ص 49،  3المدنية ، ص 

 طكراجة ، اإلدارة و التحليل المالي ، عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع ،  عبد الحليم  (16)
 .34م ص2002،  2

محمد صالح الحناوي ، نهال فريد مصطفى ، رسمية ذكي قرياص، أساسيات االدارة   (17)
 .34، ص  2000المالية . الدار الجامعية ، االسكندرية، 

، ) اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة للطباعة محمد السعيد أنور سلطان : التنظيمي  ( 18)
 .219م ( ص 2003والنشر ، 

شعيل بن بخيت المطرفي االغتراب الوظيف وعالقتة باألداء دراسة مسحية بإدارة جوازات   ( 19)
 .38 2005،2منطقة مكة المكرمة رسالة ماجستير غير مشورة ، الرياض 

مل التنظيمية باألداء الوظيفي للعاملين في مدينة محمود بن مطلق العماج، عالقة العوا  (20)
الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني ، رسالة ماجستير غير منشورة ، بالرياض 

 .58،ص2003

ر مدخل تحقيق الميزة التنافسية ، )مصر : الدا –دارة الموارد البشرية إمصطفى أبو بكر ،   .17
 .65(، ص2004البيضاء الجامعية ، 
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، ) بغداد: مطبعة 1خل تطبيقي ،طد، مؤيد إدارة األفراد م يانر لكعبي نعمة ، والساما  (21)
 .26( ، ص1990العمال المركزية ، 

عايدة سيد خطاب ، اإلدارة والتخطيط االستراتيجي ) لبنان : دار الفكر العربي ،   (22)
 .91-89، ص38،ص 35م( ، ص1985

م( 2000شرية ، ) عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع ، دارة الموارد البإأبو شيخة نادر ،   (23) 
 239، ص238، ص235ص  ،224، ص

السالم مؤيد سعيد ، صالح عادل حروش ، إدارة الموارد البشرية ،) عمان: عالم الكتب   (24)
 .112م(،ص2002الحديث انشلر والتوزيع 

،  امعية، طبع ، نشر ، توزيعماهر أحمد ، إدارة الموارد البشرية، ) القاهرة : الدار الج ( 25)
 . 300م(، ص1999

 95شاويش مصطفى نجيب ، مرجع سبق ذكره ،    (26) 

م( 2000عبدالباقي صالح، إدارة الموارد البشرية ،) عمان : الدار الجاكعية للنشر ،   (27) 
 .303،ص 

ة : المؤسسة بربر كامل، إدارة الموارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي ، ) اإلسكندري  (28)
 .132م(، ص1997الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع ، 

دارة الموارد البشرية ، عبد المتعال محمد سيد احمد )مترجم( ، عبد إجاري دسلر ،  (29)
 .231، ص230م(، ص2003المحسن جودة ) مراجع ( ، ) الرياض : دارالمريخ للنشر ،

) اإلسكندرية: الدار الجامعية  للطباعة والنشر  حسن راوية، إدارة الموارد البشرية،  (30) 
 .375(، ص2000والتوزيع، 
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م(، 2003ربايعة علي محمد، إدارة الموارد البشرية، )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع،   (31)
 .271،ص34ص

 ، )دار القاهرة: الفكر العربي3سعد عبد الرحمن، القياس النفسي"النظرية والتطبيق"،ط  ( 32) 
 .64م(، 1998ر والتوزيع، للنش

عادل حرحوش ومؤيد سعيد السالم، إدارة الموارد البشرية مدخل إستراتيجي، )عمان: عالم  (33)
 .102م(، ص2009الكتب الحديث للنشر والتوزيع، 

، )عمان: دار أسامة للنشر 1زيد منير عسوي، التنظيم اإلداري ومبادئه وأساسياته، ط (34)
 .158م(، ص2006والتوزيع، 

، )د.ن: دار الوفااء لادنيا 1محمد حافظ حجاازي، إدارة الماوارد البشارية، ط  (35)
 .260(، ص/2008الطباعة والنشر، 

، االردن : دار الحامد للنشر 1للمدير ، ط ةمحمد العطيات ، إدارة التغير العصري  (36) 
 .6م ص2006والتوزيع ،

 دور بطاقة األداء المتوازن في تطوير 

 داء في منظمات األعمال السودانيةنظم تقييم األ

 )دراسة ميدانية (

The role of balanced performance card in the development of 
Performance Evaluation Systems in Sudanese Business 

organizations  
(A field study) 

 إعداد الدكتور: أدهم محمد متيرب

 د. شريف محجوب محمد يوسف
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 :ثملخص البح

 يرتكاااز مااادخل األداء المتاااوازن أو بطاقاااة األداء المتاااوازن علاااى عااادم كفاياااة مقااااييس األداء الماااالي
لقياااس وتقياايم أداء الوحاادات فااي بيئااة األعمااال الحديثااة وإنمااا يجااب تاادعيمها بمقاااييس أخاارى غياار 

ت ة مجااالمالية، بحياث تتارجم المقااييس المالياة وغيار المالياة رؤياة المنشاأة وإساتراتيجيها فاي أربعا
نماو أساسية هي األداء المالي والعالقات مع العمالء وعمليات التشغيل الاداخلي وأنشاطة الاتعلم وال

التنظيمااي وتمثاال هااذه المجاااالت األربعااة أصااحاب الحقااوق فااي أي وحاادة المااال وهاام المساااهمون 
راتيجية، العلمااالء، والعاااملون، بمااا يضاامن إسااتخدام فلساافة ورؤيااة المنظمااة فااي وضااع وتنفيااذ اإلساات

اييس وماان ثاام تعااد بطاقااة األداء المتااوازن نظامااًا متوازنااًا لااألداء يمكاان ماان تحقيااق التااوازن بااين المقاا
 المالية وغير المالية وبين المقاييس الداخلية، وبين المقاييس طويلة وقصيرة األجل.

فاي اتجااه  يأتي هذا البحث للتعرف على مدى تحقيق المنظمة ألهدافها اإلستراتيجية ومدى تقدمها
ييس تحقيق األهداف اإلستراتيجية، ولما كانت المقاييس المالية ال توفر مقياس لاذلك، فهنااك المقاا

 غير المالية والتي تستطيع قياس تلك األبعاد المختلفة كالتي تسمى بطاقة األداء المتوازن.

Abstract 

The balanced performance approach is based on insufficient financial 
performance measures to measure and evaluate the performance of 
units in a modern business environment, but must be supported by other 
non-financial measures. Financial and non-financial measures translate 
the enterprise's vision and strategy into four key areas: financial 
performance, customer relations, internal operations activities, learning 
activities and organizational growth. These four areas represent the 
rights holders of any unit of money, they are the stake holder the 
workers, ensuring the use of the philosophy and vision of the 
organization in the development and implementation of the strategy. 
However, the balanced performance card is regarded as a balanced 
system of performance that enables balance between financial and 
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nonfinancial measures and internal standards, and between long and 
short term metrics. This research aims at identifying the extent to which 
the organization achieves its strategic objectives and its progress 
towards achieving the strategic objectives. Since financial standards do 
not provide a measure, there are non-financial measures that can 
measure these different dimensions, such as the balanced performance 
card. 

 مشكلة البحث:

 تظهر مشكلة البحث في محاولة الإلجابة على األسئلة التالية:

 ييم األداء؟هل نظم تقييم األداء الحالية كافية لتق .1

 هل بطاقة األداء المتوازن بوصفها الحالي كافية لتقييم األداء؟ .2

 هل تهتم المنظمات السودانية بالمؤشرات غير المالية وهل تقوم بقياسها فعاًل؟ .3

 أهمية البحث:

اسابية تتمثل أهمية البحث في تناول عدد من القضايا التي لم تلق إهتمامًا كافياًا فاي الكتاباات المح
ل قيااااس األداء كقضاااية الاااربط باااين المااادخل المرجعاااي واألبعااااد المختلفاااة لبطاقاااة األداء فاااي مجاااا

، وقضية المتوازن، وقضيته الربط بين بطاقة األداء المتوازن والمبادئ العامة لدعم الميزة التنافسية
 تحسين وتطوير بطاقة األداء المتوازن لألداء عن طريق إضافة أبعاد أخرى للمنظومة.

 بحث:أهداف ال

 يهدف هذا البحث إلي تحقيق:

 التعرف على الوضع الحالي لنظم تقييم األداء. .1

 دراسة األبعاد المختلفة لمفهوم بطاقة األداء المتوازن. .2

 فرضيات البحث:التعرف على مدى أهمية بطاقة األداء المتوازن في المنظمات السودانية  .3

 يحاول هذا البحث اختبار الفرضيات التالية:
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 ء الحالية كافية لتقييم أداء المنظمات السودانية.نظم األدا .1

 هناك تأثير لبطاقة األداء المتوزان عند إستخدامها على أداء المنظمات السودانية. .2

 تهتم المنظمات السودانية ببطاقة األداء المتوازنة لزيادة فعالية األداء  .3

 المنهج:

ركياااز علاااي المااانهج الوصااافي ساااوف يساااتخدم فاااي هاااذا البحاااث مجموعاااة منااااهج غيااار أناااه سااايتم الت
 والتحليلي.  

 

 -للدراسة:  اإلجرائيةالتعريفات اوال: 

 :مفهوم بطاقة األداء المتوازن 

ين باُبعد مدخل بطاقة األداء المتوازن أحد اإلتجاهاات الحديثاة فاي مجاال المحاسابة اإلدارياة للاربط 
المتااااوازن علااااى مفهااااوم  قياااااس وتقياااايم األداء والخطااااط اإلسااااتراتيجية ويعتباااار ماااادخل بطاقااااة األداء

 اإلسااتراتيجية، إذ أن تكااون إسااتراتيجية تنافسااية يتطلااب ربااط المنشااأة بقااوى المنافسااة فااي الصااناعة
التااي تتبعهااا، لااذا فااإن اإلسااتراتيجية يجااب أن تباادأ باختبااار السااوق وقطاعااات العمااالء التااي تهاادف 

ت اختيار األفراد والكفاءاالمنظمة إلي خدمتهم، حتى تحقق قيمة بعمالئها في السوق المستهدف، و 
 التنظيمية المطلوبة لتحقيق أهدافها.

 أوال: مفهوم بطاقة األداء المتوازن:

تعاارف بطاقااة األداء المتااوازن بأنهاااء التخطاايط إلطااار فعااال لقياااس وتقياايم األداء وجااوهر عمليااات 
م ماع إساتراتيجيات المنظمة الختيار المقاييس المالئماة والمنااهج الالزماة لتحليال النتاائج بماا ياتالء

 . (1)وذلك من خالل ربط قياس وتقييم األداء بأهداف المنظمة اإلستراتيجية

                                                           

جلة أداء الجامعات الحكومية، المسماسم كامل موسى إبراهيم: مدى فعالية بطاقة األداء المتوازن في تحسين  (1)
  .11 – 5م ص ص 2012العلمية لالقتصاد والتجارة كلية التجارة جامعة عين شمس، العدد الثاني، 
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يااارى الباحاااث أن بطاقاااة األداء منهجياااة رقابياااة إساااتراتيجية تساااتخدم إطاااار  هاااذا المفهاااومفاااي ضاااوء 
 متعدد األبعاد لوصف وتنفيذ وإدارة اإلستراتيجية في جميع إدارات المنظمة أي هاي إطاار عاام فاي
مختلااف مسااتويات المنظمااة علااى ترجمااة أهاادافها وخططهااا اإلسااتراتيجية إلااي أهااداف قابلااة للقياااس 

 بدقة.

 ثانيا :الصفات األساسية لبطاقة األداء المتوازن:

 (1)تتسم بطاقة ألداء المتوازن بمجموعة من الصفات تتمثل في

 صفة التعددية )متعدد األبعاد( .1

 س المالية وغير الماليةالصفة التوازنية التوازن بين المقايي .2

 الصفة الدافعة )خطة الحوافز والمكافأت( .3

 الصفة المرجعية )التعرف على أفضل أداء لدى المنشآت المنافسة( .4

 الصفة المحدودية للمعلومات .5

 رابعا: مكونات مدخل بطاقة األداء المتوازن:

اإلساتراتيجي للمنشااأة يتكاون مادخل بطاقااة األداء المتاوازن ماان أربعاة جوانااب مختلفاة لقياااس األداء 
 : (1)وهي

 الجانب المالي: .1

ف تعكس مقاييس األداء المتوازن األهداف طويلة األجل للمنشأة وتختلاف المقااييس المالياة باإختال
لاة المراحل التي تمر بها المنشأة وتتمثال هاذه المراحال فاي مرحلاة النماو، ومرحلاة اإلساتقرار، ومرح

 ي:النضج والحصاد، وترتكز مرحلة النمو ف

 الدخول في أسواق جديدة. .أ

 إجتذاب عمالء جدد. .ب
                                                           

( علي مجدي سيد الغروري: نحو نظام متكامل لمقاييس األداء في منظمات األعمال، المجلة العلمية لكليات 1)
  .77م، ص1998خامس، التجارة، فرع جامعة األزهر بنات، العدد ال

  .2( هالة الخولي: مرجع سابق، ص1)
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جا. المحافظة على مستوى مناسب لإلتفاق علاى تطاوير المنتجاات وعملياات التشاغيل وفاي مرحلاة 
يس االسااتقرار تحاااول المنشااأة إعااادة اسااتثمار أموالهااا وجااذب العديااد ماان االسااتثمارات فترتكااز المقاااي

 يدية مثل:المالية في هذه المرحلة على المقاييس التقل

 العائد على رأس المال المستثمر. .د

 ها. الدخل الناتج عن التشغيل.

 عائد المساهمة. .و

 القيمة االقتصادية المضافة. .ز

أما في مرحلة النضج فإن المنشاأة ترغاب فاي حصااد نتاائج االستشاارات فاي المارحلتين الساابقتين، 
 وترتكز المقاييس على:

. i.تعظيم التدفق النقدي الداخل للنشأة 

ii. .فترة االسترداد 

iii.   .حجم اإليرادات 

 جانب العمالء: .2

 يشمل هذا الجانب مقاييس تتعلق بالعمالء المستهدفين وهي تتضمن مقاييس متعددة مثل:

 رضا العاملين. .أ

 اإلحتفاظ بالعميل. .ب

 جا. إكتساب عمالء جدد.

 ربحية العميل. .د

 ها. النصيب في السوق في القطاعات المستهدفة.

 لعميل.القيمة من وجهة نظر ا .و

يوضااح مقياااس النصاايب فااي السااوق مقاادرة المنشااأة علااى الااتغلص فااي السااوق المرغااوب فيااه مااع 
العمالء المستهدفين ياوفر مقيااس اإلحتفااظ بالعميال صاورة عان مادى والء العماالء، ويمكان قيااس 
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مدى والء العمالء بنسبة النمو في المبيعات مع العمالء الحاليين، ويمكن مقياس إكتسااب عماالء 
د مااادى كفااااءة المنشاااأة فاااي جاااذب عماااالء جااادد ويقااااس إماااا بعااادد العلمااااء الجااادد أو بالمبيعاااات جاااد

اإلجمالياااة لهاااؤالء العماااالء فاااي القطاعاااات علاااى المساااتهدفة، ويعتبااار مقيااااس ربحياااة العميااال مااان 
المقااااييس الهاماااة نسااابيًا فقاااد يظهااار هاااذا المقيااااس أن بعاااض العماااالء المساااتهدفين غيااار ماااربحين، 

سبة للعمالء الجدد نتيجة زيادة تكلفة جذب هؤالء العمالء عن العائاد المحقاق مان ويحدث ذلك بالن
بياع ساالع وخاادمات لهام، وفااي هااذه الحالااة فاإن الربحيااة المحققااة فااي األجال الطوياال تعتباار األساااس 

 إلتخاذ قرار فيما يتعلق باإلحتفاظ أو اإلستغناء عن هؤالء العمالء.

تطلاب الذين تتعامل معهم المنشأة منذ فتارة طويلاة فاإن األمار يأما بالنسبة للعمالء الغير مربحين و 
 إتخاذ قرار مباشر تجاههم نظرًا للخسائر الي بحققوتها. 

 .عمليات التشغيل الداخلي:3

يركااز هااذا الجانااب علااى عمليااات التشااغيل الااداخلي التااي تمكاان المنشااأة ماان التميااز وتحقيااق القيمااة 
عالياة، كاذلك إرضااء توقعاات المسااهمين لتحقياق نتاائج مالياة التي يتوقعها العمالء منهاا بكفااءة وف

متميزة ، ويظهر جانب عمليات التشغيل الداخلي إختالفين أساسيين بين المدخل التقليادي ومادخل 
بطاقة األداء التوازن في قياس األداء، حيث بهادف المادخل التقليادي إلاي توجياه وتطاوير عملياات 

لجودة والوقت بالتركيز على العمليات الموجودة حاليًا، أماا مادخل التشغيل الداخلي بإدخال مقايي ل
بطاقااة األداء المتااوازن فيحاادد العمليااات الجدياادة والتااي يجااب أن تتميااز بهااا المنشااأة لتحقيااق القيمااة 
للعماااالء، ويتمثااال اإلخاااتالف الثااااني لمااادخل بطاقاااة األداء المتاااوازن عااان المااادخل التقليااادي فاااي أن 

واإلبتكارات في عمليات التشغيل الداخلي، حيث تتطلب تحركات النجااح  يدخل جانب اإلختراعات
المااالي فااي األجاال الطوياال أن تاادخل المنشااأة منتجااات أو خاادمات جدياادة تمامااًا تحقااق إحتياجااات 

 .  (1)العمالء الحاليين والعمالء الجدد

 خامسا :بطاقة األداء المتوازن كأداة إدارية إستراتيجية:

المتااوازن دورًا رئيساايًا كااأداة إدارة إسااتراتيجية فااي المنشااأة كمااا أن هااذا النمااوذج تلعااب بطاقااة األداء 
يساعد المديرين على القيام بأربعة عمليات إدارية جديدة تعمال بشاكل مساتقل أو متكامال فاي رباط 

                                                           

 .13(  هالة الخولي: مرجع سابق، ص1)
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األهداف اإلستراتيجية طويلة األجل بالتصرفات قصايرة األجال حياث يمكان توضايح هاذه العملياات 
 : (2)فيما يلي

 مقاييس األداء التقليدية وبطاقة األداء المتوازن 

تساااتخدم العدياااد مااان مؤشااارات القيااااس المالياااة لتقيااايم فعالياااة وكفااااءة إساااتخدام رأس الماااال الماااالي 
والماااادي فاااي خلاااق القيماااة المضاااافة بالوحااادات االقتصاااادية وتزوياااد المؤشااارات المالياااة المساااتثمرين 

ديد مالية العاراتاالستثمار المالية والتشغيلية، وتمد المؤشرات البالمعلومات المالية الالزمة إلتخاذ قر 
من األطراف أصحاب المصالح المؤسساة )مثال الماوردين والعماالء والعااملين( مان خاالل التقاارير 

نقديااة( الربااع ساانوية والساانوية )مثاال قااوائم األرباااح والخسااائر، وقائمااة الميزانيااة، وقااوائم التاادفقات ال
 ية الالزمة إلتخاذ قرارتهم.بالمعلومات المال

تمثل المقاييس المحاسبية المالية العدياد مان مؤشارات األداء التاي ياتم إساتخدامها لتاوفير مثال هاذه 
المعلومات، ومن بين مؤشرات قياس األداء الشائعة االستثمار في هذا المجال: مؤشرات الربحياة، 

ول، والعائااد علااى الملكيااة، العائااد علااى التاادفق النقاادي، العائااد علااى االسااتثمار، العائااد علااى األصاا
رأس المااال المسااتخدم، العائااد علااى األسااهم، ونساابة السااعر العائااد، العائااد علااى المبيعااات، معاادل 

 .(1)دورات األصول ونسبة التكاليف اإلدارية للمبيعات ... الخ

لمالية لسياسة ار افي الحقيقة أن اختياأوال :االنتقادات الموجهة لمقاييس األداء المالية التقليدية:
واإلدارية قد تؤثر على األساليب المستخدمة لتحقيق أهداف أصحاب المؤسسات والتي قد ال تتفاق 
مااع أهااداف مصااالح أصااحاب المصااالح األخاارى بالمؤسسااة، وتمثاال خطااط األجااور والحااوافز أحااد 

 األمثلة الهامة في مثل تلك الحاالت.

                                                           

( أحمد حسين علي حسين: متطلبات التطور التلقائي في النظم المحاسبية لقياس األداء في بيئة التصنيع، 2)
  .122دد الثاني، صم، الع2005المجلة المصرية الدراسات التجارية، كلية التجارة جامعة المنصورة، 

جي في بهاء الدين محمد الحسن منصور: المداخل المقترحة لقياس وتقييم األداء المالي والتشغيلي واإلستراتي  (1)
ول، منشآت األعمال الحديثة، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، العدد األ

 . 271م، ص2000
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ل تحقيااق مصااالح حملااة األسااهم، إال أن النتيجااة علااى الاارغم ماان المحاااوالت التااي قااد تبااذل ماان أجاا
الفعلية هي تفضيل أحد األساليب المحاسابية عان األخارى )غالاب ماا تكاون األسااليب التاي تساعى 

 لتعظيم عوائد المديرين المسؤولين عن العمليات المالية(.

فيز العاملين قد إن إستخدام فوائد التشغيل أو المؤشرات المالية األخرى كأحد المقاييس الوحيدة لتح
يااؤدي إلااي التركيااز علااى تحقيااق األهااداف قصاايرة األجاال والتااي قااد تااؤدي إلااي فشاال عمليااة إتخاااذ 

 . (1)القرار

 .نقد نظم المقاييس المالية:1

تواجه منشآت األعمال نوعية من الضغوط: الضغوط الناتجة عان إنتاجياة تحدياد التجاارة العالمياة 
نااوع سااة العالمياة وزياادة التركيااز علاى البعااد اإلساتراتيجي، والوالتاي أدت عولماة السااوق وشادة المناف

اآلخاار هااو ضاارورة العماال علااى تحقيااق األهااداف التشااغيلية الجدياادة للمنشااآت مثاال إرتفاااع مسااتوى 
الجاااودة زياااادة اإلختراعاااات واإلبتكاااارات، التحساااين فاااي أداء التساااليم، تقصاااير زمااان اإلنتااااج، سااارعة 

 اإلستجابة لطلبات العمالء.

النوعان من الضغوط أدياا إلاي أن نظام ومقااييس المحاسابة اإلدارياة التقليدياة أصابحت غيار هذان 
قااادرة علااى إعطاااء صااورة متكاملااة عاان األداء وياارى الباحااث أن القصااور فااي نظاام األداء التقليديااة 

 يمكن تقسيمه إلي:

 قصور في أداء مقياس األداء المالي نفسه: .أ

ة كالعائااد علااى اإلستشااارات، وربحيااة السااهم العااادي والعائااد هناااك العديااد ماان مقاااييس األداء المالياا
علاااى حقاااوق الماااالك، العائاااد علاااى المبيعاااات، العائاااد علاااى األصاااول والتاااي تساااتخدمها كنااادا مااان 
منظمااات األعمااال، إال أن هااذه المقاااييس المحاساابية التقليديااة لااألداء قااد تعرضاات لكثياار ماان أوجااه 

غلااب عليهااا التحفظااات والقاايم التاريخيااة، وأماادت بعااض النقااد بساابب إرتكازهااا علااى قاايم محاساابية ي
الدراسات التي أشارت إلي ظهور القصور فاي مقااييس األداء المحاسابية التقليدياة والتاي أصابح ال 
يعتمااااد عليهااااا فااااي معظاااام منشااااآت األعمااااال الحديثااااة ألغااااراض قياااااس وتقياااايم األداء المااااالي لهااااذه 

                                                           

 . 273ص ( المرجع السابق،1)



 

 

م2020يسمبر :                        د مجلة المعرفة  : العدد الثاني  

 

49 
 

ظهارت القيماة االقتصاادية المضاافة كأحاد الماداخل المنظمات، ونظرًا ألوجاه القصاور الساابقة فقاد 
 .(2)البديلة المعاصرة في الدول المتقدمة في هذه المجال

 قصور االعتماد في تقييم األداء على المؤشرات المالية فقط: .ب

علاى  من المعروف أن النظام التقليدي لقياس األداء باعتباره نظام فرعي من نظام الرقابة اإلدارية
اييس األداء المالياااة التقليدياااة والتاااي تاااوفر مجموعاااة غيااار كافياااة مااان المؤشااارات، مجموعاااة مااان مقااا

ن ونظاااام الرقاباااة اإلدارياااة التقليدياااة ينطاااوي علاااى مقارناااة مساااتويات األداء النوعياااة بماااا يماثلهاااا مااا
مستويات أداء مخططة وبالتالي فهو يركز علاى مفهاوم الرقاباة الالحقاة ولايس علاى مفهاوم الرقاباة 

 المسبقة.

 :(1)خذ على مقاييس األداء التقليدية العديد من أوجه القصور منهايؤ 

i.  أنها تضعف األداء ألنها تاريخية بطبيعتهاا، حياث تركاز علاى التقريار عان األنشاطة التاي
ين حدثت في الفترة السابقة، أو لهذا السبب فإنها تعتبر غير مالئمة في دفاع الماديرين ناحياة تحسا

الحاليااة المسااتقبلية، حيااث تعطااي مؤشاارات قااد تكااون مضااللة التحسااين األداء للعمليااات التشااغيلية و 
 المستمر واإلبتكارات.

ii. .ال تقيس مقاييس األداء المالية التقليدية خلق القيمة 

iii.  ال تساااعد تلااك المقاااييس علااى إدارة مااا هااي العواماال التااي تواجااة النجاااح فااي المنشااآت وال
مجموعااة ماان المقاااييس األخاارى التااي تعاادد يعناي ذلااك إهمااال تلااك المقاااييس ولكاان يجااب تادعيمها ب

 مسببات األداء.

كمااا أن هناااك اتفاااق علااى رفااض القاارار النمااوذج المحاساابي لقياااس وتقياايم األداء علااى المؤشاارات 
المالية فقط، وبصفة خاصة في ظل بيئة األعماال المصااحبة والتاي تتمياز بمجموعاة مان السامات 

التخطيط اإلستراتيجي طويل األجل، الجودة، رضاا  والعناصر، والتي لم تكن ظاهرة ومسيطرة مثل
 العمالء، تحدث التطوير، سجالت السوق أي لم تعد المؤشرات المالية كافية لتعبير عن األداء.

 مقارنة األداء المرجعي: .1
                                                           

  . 298( بهاء الدين محمد حسن منصور: مرجع سابق، ص2)

 .39( جودت عبدالرؤوف زغلول: مرجع سابق، ص1)
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في مقارنة األداء المرجعي يتم عمل مقارنة منتظمة بين عناصر األداء في المنظماة بمثايالت فاي 
وتساااتخدم المنظماااات ناااوعين مااان مقارناااة األدارة المرجعاااي هماااا مقارناااة األداء  المنظماااات األخااارى،

المرجعاااااي الاااااداخلي، ومقارناااااة األداء المرجعاااااي الخاااااارجي، ففاااااي أسااااالوب مقارناااااة األداء المرجعاااااي 
ا فااي الااداخلي تااتم المقارنااة بااين األعمااال الداخليااة إلحاادى اإلدارات/ العمليااات/ التطبيقااات بمثيالتهاا

ات/ التطبيقااااات األخاااارى بالمؤسسااااة  وفااااي أساااالوب مقارنااااة األداء الخااااارجي تااااتم اإلدارات/ العملياااا
المقارنااة باااين المؤسسااة ككااال بمثيالتهاااا ماان المؤسساااات األخاارى أو باااأكبر شاااركة منافسااة لهاااا فاااي 

 السوق.

 .إدارة الجودة الشاملة:2

 إدارة الجودة الشاملة تتضمن أربعة محاور هي:

ق الجاااودة ودعمهاااا الكامااال لنشااار مباااادئ الجاااودة داخااال ضااارورة إلتااازام اإلدارة العلياااا بتحقيااا .أ
 جميع الوحدات التنظيمية للؤسسة.

ضاااارورة التاااازام جميااااع المسااااتويات اإلداريااااة وجميااااع الوظااااائف المختلفااااة بالمؤسسااااة بتلقااااي  .ب
 التدريب الخاص بالجودة عند مستويات خبرة محدودة.

 جا.ضرورة اعتبار عمليات الجودة عملية مستمرة.

 ر العميل أهم عنصر من عناصر حلقات الجودة.د.ضرورة اعتبا

 وهذا التأكيد على دور الجودة عند جميع المستويات اإلدارياة يعناي تغييار إهتماماات المؤسساة مان
 التركيز على إستخدام المقاييس المالية إلي مراجعة وفحص العوامال المؤشارة علاى هاذه المقااييس،

رجعاااااي، تركاااااز اإلدارة علاااااى التحساااااين المساااااتمر، وفاااااي كااااال مااااان إدارة الجاااااودة ومقارناااااة األداء الم
 واإلهتمام بمقابلة احتياجات العمالء وتحقيق مقاييس األداء وتحقيق األهداف.   

 :ها. معايير المؤسسة اإلدارية إلدارة الجودة

م وإعتمااادت فلسااافة النماااوذج علاااى إشاااباع 1991قااادمت هاااذه المؤسساااة نموذجاااًا للجاااودة فاااي العاااام 
املين، وتحقياق مناافع المجتماع مان خاالل العملياة القيادياة، ويبحاث النمااوذج متطلباات العماالء العا

في قيادةالسياسة اإلستراتيجية، إدارة العاملين، الموارد، والعمليات التي تؤدي لتحقياق االختياار فاي 
نتااائج األعمااال، وناارى المؤسسااات التااي تطبااق نمااوذج معااايير المؤسسااة اإلداريااة الجااودة ضاارورة 
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ييس لتقياايم األداء والعماال علااى تحسااينها بصااورة مسااتمرة، وتعتباار ماان أكثاار المااداخل مراجعااة المقااا
 الحديثة والشائعة التي تدعم مؤشرات متعددة لقياس األداء مدخل بطاقات األداء المتوازن. 

 .اإلستراتيجيات التنافسية األساسية:4

 هناك أربعة إستراتيجيات التعامل مع المتغيرات البيئية وهي:

 تيجية اإلزدهار النمو:إسترا .أ

 اإلستراتيجيات الدفاعية: .ب

 جا .اإلستراتيجية التحليلية:

 د.إستراتيجية رد الفعل:

ق الشركات التي تتبع هذه اإلستراتيجية شركات غير مستقرة، وتعتقد الهيكل المتماسك، والاذي يحقا
لى علة ألنها تعتمد غالبًا في اإلستجابة للمتغيرات اليئية، ولم يتم وصف هذه الشركات بصورة كام

 إستراتيجية تعتقد للرؤية واألجل البعيد المدى.

يااة عااادة مااا تواجااد الشااركات التااي تتبااع إسااتراتيجيات اإلزدهااار والتوسااع فااي بيئااة األعمااال الديناميك
لنماو التي تفضل تقديم المنتجات الجديدة والمتطورة، فالشركات التي تتبع إساتراتيجيات اإلزدهاار وا

د علااى المؤشاارات غياار الماليااة بدراسااة أكباار ماان إعتمادهااا علااى المؤشاارات الماليااة، تفضاال اإلعتمااا
وتظهاار الشااركات التااي تتبااع إسااترتيجية التحلياال ماازيج ماان الصاافات الخاصااة بالشااركات التااي تتبااع 

ع اإلساااتراتيجية التوساااعية والشاااركا التاااي تتباااع اإلساااتراتيجية الدفاعياااة، وتتغيااار الشاااركات التاااي تتبااا
م التحليلياااة ماااا تقاااوم باااه الشاااركات التاااي تتباااع إساااتراتيجية التوساااع مااان إجاااراءات لتقااادي اإلساااتراتيجية

منتجات أو دخول أسواق جديدة بعاد أن تحقاق لهاا النجااح تبادأ هاي فاي دخاول تلاك األساواق وفاي 
 تقديم تلك المنتجات.

مليااات ممااا ساابق ياارى الباحااث أن المؤسسااات الدفاعيااة تمياال إلااي إسااتخدام المقاااييس الماليااة فااي ع
قياااس األداء، وأن هااذا اإلعتماااد كبياار علااى المقاااييس الماليااة بعكااس حاارص المؤسسااات الدفاعيااة 

 على تحقيق الكفاءة وخفض التكلفة على حساب الفعالية. 

 ثانيا: تقييم نظام بطاقة األداء المتوازن 
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ي تشامل علاى يرى أحد الكتاب أن التخطيط اإلستراتيجي يعتبر من أهم وظائف اإلدارة الحديثة الت
بحث مكثف مان إدارة المنشاأة عان فارص خلاق ميازة تنافساية للمنشاأة فاي ساوق المناتج، وذلاك مان 
خاااالل تحدياااد توجهاااات المنشاااأة طويلاااة األجااال، وتحدياااد مجاااال الساااوق، وحصااار الماااوارد المتاحاااة 
والممكنااة، وتحديااد توجهااات المنافسااين وسااجل مواجهتهااا، وتحديااد مااواطن القااوة والضااعف للمنشااأة 

 .  (1)هدافها طويلة األجلوأ 

ولما كان مدخل بطاقة األداء المتوازن أحد أدوات المحاسبة اإلدارية اإلساتراتيجية فاي مجاال تقيايم 
األداء التشغيلي واإلستراتيجي، فإنه يؤثر على األبعاد المختلفة التي تؤدي إلي هاذا التقيايم، فياؤثر 

ة وأنشااطتهم ونااواحي القااوة والعنااف وحجاام هااذا الاادخل علااى بعااد العمياال ماان خااالل دراسااة المنافساا
وإتجاهااات السااوق باإلسااتهالك، الفاارص، واألسااعار، وأساااليب التسااويق، ومتطلبااات المنااتج، وتقياايم 
إحيتاجاات ورغبااات العمااالء، كمااا ياؤثر ماادخل بطاقااة األداء المتااوازن علاى بعااد العمليااات الداخليااة 

لمسااتخدمة وماادى صااالحيتها، وعاادد مواقااع ماان خااالل دراسااة خطااوط اإلنتاااج، وتقياايم التكنولوجيااا ا
المصااانع، ومعااداتها وصاايانتها، وماادى إمكانيااة نقاال التكنولوجيااا المسااتخدمة فااي التصاانيع ماان بلااد 

 :(2)آلخر ويؤثر مدخل بطاقة األداء المتوازن من خالل

 تحديد العملية التي تحتاج إلي تحسين. .1

 . تحديد أفضل منظمة تتميز في أداء العملية.2

 هداف وخطة التحسين تتساوى مع المنافسين.تحديد أ  .3

 تحفيز العاملين لتوظيف أفكارهم وجهودهم لبلوغ أهداف التحسين. .4

 تشكيل فرق عمل متكاملة وتنفيذ عملية التحسين ومتابعة التقدم. .5

                                                           

لة ( سعيد يحى محمد ضوء: إستخدام بطاقة األداء المتوازن في رفع كفاءة نظم المحاسبة عن تلكفة العمالة مج1)
  . 302م، ص2003العدد الرابع، المحاسبة اإلدارة والتأمين، كلية التجارة جامعة القاهرة، 

( فتحااااي رزق سااااالم السااااواخيري: تطااااوير النمااااوذج المحاساااابي لقياااااس وتقياااايم األداء فااااي الوحاااادات االقتصااااادية 2)
  . 241م، ص2007الخدمية، كلية التجارة للبحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، العدد الثاني، 
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وهناك نموذج لشركة موتورال وهي رائدة في مجال التكنولوجيا الحديثاة، إعتمادت فاي نجاحهاا علاى 
 : (3)المرجعي وإتبعت سبع خطاوت تشغيلية وهيتطبيق القياس 

 تحديد أي الوظائف يراد عمل قياس مرجعي لها. .1

 تحديد متغير األداء األساسي للقياس. .2

 تحديد أفضل المنشآت لنفس الصناعة. .3

 قياس أداء المنشآت في الخطوة السابقة. .4

 قياس األداء المتلعق بالمنشأة. .5

 تحديد البرامجوالعمليات لمقابلة ذلك. .6

 لتنفيذ ومتابعة النتائج.ا .7

ن قترح الباحث أنه يمكن إعداد البيانات عن المنافسين لكل من أقوى المنافساييبناء على ماسبق س
 وأضعف المنافسين، ويمكن أن تكون البيانات التي تشملها المقارنة ما يلي:  

 المبيعات ونصيب السوق: .1

 األرباح والعائد على المبيعات: .2

 سعر الوحدة:  .3

 ، يتضح ما يلي: هعلى اً وبناء

 أهمية تبني المدخل المرجعي في مضامين أبعاد القياس المتوازن لألداء. .1

 يمكن للمحاسبة اإلدارية توفير هذه التقارير لإلدارة العليا. .2

بناء على الموقف المتناافس والاذي عرضاته األشاكال الساابقة، يمكان لاإلدارة أن تغيار مان  .3
أو تحساااين الجاااودة أو زياااادة الجهاااد التساااويقي مااان أجااال إساااترتيجيتها وذلاااك إماااا بتخفااايض الساااعر 

 تحسين الموقف التنافسي.

                                                           

  .315، ص( بهاء الدين حسين منصور، مرجع سابق3)
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أي إنخفااض فاي نصاايب الساوق يوضااح خساارة أو فقاادان فاي المركااز التنافساي ويكااون ذا  .4
تاااأثير علاااى األربااااح المساااتقبلية، والعكاااس، أي زياااادة فاااي نصااايب الساااوق ياااؤدي إلاااي تحساااين فاااي 

 الوضع التنافسي.

يعكااس إسااتخدام السااعر كمتغياار تنافسااي وهااذا مااا يوضااحه الشااكل نمااوذج تغياارات السااعر  .5
(10.) 

مماااا سااابق وبعاااد التعااارض لنماااوذج القيااااس المتاااوازن لاااألداء أو بطاقاااة األداء المتاااوازن مااان حياااث 
طبيعتاااه ومكوناتاااه والعالقاااات الساااببية باااين أركاناااه، وجاااد الباحاااث مااان الضااارورة القياااام بتقيااايم هاااذا 

لك اإلنتقاااادات الموجهاااة إليااه، فمااان العاارض الساااابق يتضاااح أن الماادخل إلظهاااار أهاام مميزاتاااه وكااذ
 :(1)نموذج بطاقة األداء المتوازن العديد من المزايا للمنظمات السودانية من أهمها

ياااوفر نماااوذج بطاقاااة األداء المتاااوازن ي تقريااار إداري واحاااد مجوعاااة مااان المؤشااارات التاااي  .1
وتخفيااف الوقاات المطلااوب لتنفيااذ العماال  تحتاااج إليهااا اإلدارة عاان وجهااة نظاار العماال تجاااة المنشااأة

وتطااوير الجااودة، والتركيااز علااى العماال الجماااعي وتخفاايض الوقاات الااالزم إلدخااال منتجااات جدياادة 
 والتخطيط طويل األجل.

ياااؤدي إساااتخدام مااادخل بطاقاااة األداء المتاااوازن إلاااي الحاااد مااان مشاااكالت التعظااايم الفرعاااي  .2
ييس ارية العليا على األخذ في االعتبار كافة مقالألرباح، حيث يجبر المديرين في المستويات اإلد

التشااغيل الهامااة معااًا، بحيااث يمكاان معرفااة مااا إذا كااان التقاادم فااي أحااد المجاااالت لاام يتحقااق علااى 
 حساب مجال آخر.

يترجم مدخل بطاقة األداء المتوازن رؤياة المنشاأة وإساترتيجيتها فاي مجموعاة مترابطاة مان  .3
يس كاًل مان مقااييس المخرجاات، ومحركاات أداء هاذه المخرجاا، مقاييس األداء، وتشمل هذه المقاي

وياااؤدي الاااربط باااين المخرجاااات التاااي ترغاااب المنشاااأة فاااي تحقيقهاااا ماااع محركاتتلاااك المخرجاااات إلاااي 
 مساعدة المديرين في توجية الطاقاى والقدرات والمعلومات تجااة تحقياق أهاداف المنشاأة فاي األجال

 الطويل.

                                                           

 . 35( هالة الخولي، مرجع سابق، ص1)
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يدية، ن ألداء المقاييس بطريقة مختلفة عن أنظمة الرقابة التقلتستخدم بطاقة األداء المتواز  .4
والتاااي تجعااال األفاااراد واإلنقساااام داخااال المنشاااأة يعملاااون فاااي إطاااار الخطاااة المرساااومة مقااادمًا، بينماااا 
تسااتخدم مقااااييس األداء فاااي بطاقااة األداء المتاااوازن كنظاااام للمعلومااات والتوصااايل والتعلااايم، ولااايس 

يجية حقق بطاقة األداء المتوازن أداء هذا الدور يجب أن تمثل اإلستراتنظام رقابة تقليدي، وحتي ت
 طويلة األجل للمنشأة تمثياًل واضحًا وذلك لتدعيم مركزها التنافسي.

 : (2)هذا وقد تعرض مدخل بطاقة األداء المتوازن للعديد من أوجة النقد حيث يرجع ذلك إلي

 عالقات السببية: .1

متااوازن علااى فاارض رئاايس وهااو وجااود عالقااات سااببية بااين المجاااالت يعتماد نمااوذج بطاقااة األداء ال
 األربعة التي يتضامنها النماوذج ، ويسامح هاذا الغارض بإساتخدام المقااييس غيار المالياة فاي التنباؤ
ر بااااألداء الماااالي فاااي المساااتقبل إذ أن المقااااييس المالياااة تتغييااار األداء الماضاااي، بينماااا تعتبااار غيااا

يار غبل لذا فإن هذا النموذج يحل مشكلة الطبيعاة التاريخياة للمقااييس المالية محركات أداء للمستق
 المالية، المحاسبية.

 هرمية نموذج القياس المتوازن لألداء: .2

أن النماااوذج ال يأخاااذ فاااي االعتباااار عوامااال عااادم التأكاااد المرتبطاااة واإلساااتراتيجية والتاااي تتمثااال فاااي 
غيار  ق تنفيذ اإلستراتيجية الحالية وتجعلهااالمخاطر المرتبطة باألحداث التي قد تقع وتهدد أو تعو 

ة سااليمة، حيااث أن اإللمااام بالعقبااات المتوقعااة مسااتقباًل يساامح بتحديااد األساااليب التااي تمكاان المنشااأ
ياق من مواجهة المنافسة والتطورات التكنولوجية، باإلضافةإلي إيجاد شبكة لنقال المعلوماات، ولتحق

ي يشاااجع علاااى إيجااااد ناااوع مااان الحاااوار داخااال المنشاااأة ذلاااك تحتااااج اإلدارة إلاااي نظاااام رقاباااة تفااااعل
وبالتاااالي ياااوفر مناخاااًا ساااليمًا لتحفياااز العااااملين علاااى جماااع معلوماااات مااان مساااارات وقناااوات أخااارى 

 بخالف المسارات والقنوات العادية.

أن نمااوذج بطاقااة األداء المتااوازن يركااز علااى األفكااار واألراء عاان اإلسااتراتيجيات الجدياادة  .3
ساتويات األدناى فاي المنشاأة، وأن الماديرين فاي كافاة المساتويات التنظيمياة يجاب التي تنبع مان الم

أن يكونوا على وعي وفهم اإلستراتيجية بما يمانكهم مان الادفاع عنهاا، لاذلك فاإن هنااك ضارورة أن 
تشكل مقاييس نموذج بطاقة األداء المتوازن أسااس لنظاام رقاباة تفااعلي ونظاام لاتعلم اعتبااري، إال 

                                                           

(2)  Kaplan; The Balanced Scorecard – Translating Strategy into action.  
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يبدو متسقًا مع األسلوب الرقاابي الاذي يقاوم علياه أسالوب بطاقاة األداء المتاوازن، الاذي أن ذلك ال 
يمكاان وصااافة بأناااه أسااالوب ميكااانيكي هرماااي مااان أعلاااى إلااي أسااافل، وأن تكاااوين المقااااييس وتوزياااع 
األداء على فريق العمل والعاملين بأخذ شكاًل هرميًا من أعلى إلي أسفل ويقوم هذا األسالوب علاى 

 اتيجية المنشأة قد تمت صياغتها بصورة سليمة.فرض إستر 

أن أساالوب طاقااة األداء المتااوازن بمااا يتضاامنه ماان هيكاال هرمااي بشااير إلااي قضااية أخاارى  .4
يتعلااق بالعاااملين، حيااث أن نجاااح هااذا التوزيااع يعتمااد علااى ربطااه بالمنظمااة وإدارتهااا، حيااث يركااز 

 على الجانب اإلنساني بداًل من جانب التعلم والنمو.

ء هميااة تفاعاال العاااملين مااع أساالوب بطاقااة األداء المتااوازن فإنااه يوجااب تنميااة الااوالنظاارًا أل .5
 وإنتماء العاملين بالشركة، بحياث ينباع الاوالء مان داخلهام، ولايس مان متغيارات خارجياة مثال أوامار

عااد المااديرين أو نظاام الحااوافز والمكافااآت، وإن كاتااب تلااك المتغياارات الخارجيااة أساسااية إلقاارار القوا 
ي يميااة وتحديااد الساالوك المرغوبااة فيااه، إال أن ذلااك ال يعااد كافيااًا إذا كاناات المنشااأة ترغااب فااالتنظ

 توفير إقرار أنهم يعملون بكفاءة ونشاط.

 المبحث الثالث

  الدراسة الميدانية

 اواًل : تحليل البيانات :
دانياااة، يشاااتمل هاااذا المبحاااث علاااى الخطاااوات واإلجاااراءات التاااى تااام اتباعهاااا فاااي تنفياااذ الدراساااة المي

ق وإجاراء اختباارات الثباات والصادويشمل ذلك تصميم أداة الدراسة، وصفًا لمجتمع وعينة الدراساة، 
راج االساليب اإلحصاائية التاي تام بموجبهاا تحليال البياناات واساتخلهذه األداة للتأكد من صالحيتها 

 . وذلك على النحو التالي:النتائج
 . تصميم أداة  الدراسة1 

ارة عن الوسايلة التاي يساتخدمها الباحاث فاي جماع المعلوماات الالزماة عان الظااهرة أداة الدراسة عب
موضوع الدراسة، وهنالك العديد من األدوات المستخدمة فاي مجاال البحاث العلماي للحصاول علاى 
المعلومااات والبيانااات , وقااد اعتماادت هااذة الدراسااة علااى وساايله االسااتبانة  كااأداة رئيسااية للحصااول 

معلوماااات الالزماااة. وتعااارف االساااتبانة بأنهاااا )أداة مااان أدوات البحاااث تتاااألف مااان علاااى البياناااات وال
مجموعة من المفردات مصحوبًة بجمياع اإلجاباات الممكناة عنهاا، أو بفاراغ لإلجاباة عنادما تتطلاب 
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إجابة مكتوبة، وعلى الفرد أن يحدد ما ياراه أو ينطباق علياه فيهاا، أو يعتقاد أناه اإلجاباة الصاحيحة 
من المفردات، أو أن يكتب في الفراغ المحدد ما يعتقد أو يراه أو يشعر به تجاه ما  على كل مفردة

 .(10)تقيسه هذه المفردات(
 :(11)هذا وجاء اعتماد الدراسة على االستبانة لمزاياها المتعددة المتمثلة في اآلتي

 إمكانية تطبيقها للحصول على معلومات عن عدد من األفراد. .أ
 يقها.قلة تكلفتها وسهولة تطب .ب
 سهولة وضع األسئلة وترسي ألفاظها وعباراتها. .ج
 توّفر وقت المستجيب وتعطيه فرصة التفكير. .د
 يشعر المجيبون عنها بالحرية في التعبير عن آراء يخشون عدم موافقة اآلخرين عليها. .ه

دور وتحقيقًا لهذا الهدف تم تصميم استمارة بهدف معرفة رأى أفراد العينة حول موضوع البحث )
تتكون . و قة األداء المتوازن في تطوير نظم تقييم األداء في منظمات األعمال السودانيةبطا

 االستمارة من  قسمين:

 القسم األول:
ويشااتمل علااى البيانااات الخاصااة بااأفراد عينااة الدراسااة: وهااى البيانااات الشخصااية المتعلقااة بوصااف 

 الوظيفي، سنوات الخبرة(.عينة الدراسة وهى: )العمر، المؤهل العلمي ، التخصص ، المسمى 
 القسم الثاني:

وشاامل عباااارات الدراسااة األساساااية: وهاااى المحاااور والتاااي ماان خاللهاااا ياااتم التعاارف علاااى فاااروض  
 ( عبارة تمثل محاور الدراسة وفقًا لما يلي:12الدراسة . ويشتمل هذا القسم من عدد )

ودانية( لتقييم أداء المنظماات السا: يقيس الفرضية األولى )نظم األداء الحالية كافية المحور األول
 عبارات(. 4)ويتكون من 

ا علاى )هناك تاأثير لبطاقاة األداء المتاوزان عناد إساتخدامه: : يقيس الفرضية الثانيةالمحور الثاني
 عبارات(. 4أداء المنظمات السودانية( )ويتكون من 

 ناة لزياادةطاقاة األداء المتواز :  يقيس الفرضية الثالثة: )تهتم المنظمات الساودانية ببالمحور الثالث
 عبارات(. 4فعالية األداء( ) ويتكون من 

                                                           
)القيياهرة: ألنجلييو المصييرية،  7، طالقياااو والتقااوي  فااي العلااوم النفسااية والتربويااة واالجتماعيااةعلييي ميياهر خطيياب:  -10

 .399م( ، ص2008
 .192م( ، ص 1999، )عمان: دار وائل للنشر، 2، طمناهج البحث العلمي أحمد حسين الرافعي: -11
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 . مقياس الدراسة2
درجاة االسااتجابات المحتملاة علااى الفقارات إلاى تاادرج خماساي حسااب مقيااس ليكاارت  كماا تام قياااس

(، فى توزيع اوزان اجاباات أفاراد العيناة والاذى يتاوزع مان اعلاى وزن لاه Likart Scaleالخماسى )
( درجات والذى يمثل فى حقل االجابة )أوافق بشدة( الى أدنى وزن له والاذى 5اعطيت له )والذى 

ان ( درجة واحدة وتمثل فى حقل االجابة )الأوافق بشدة( وبينهما ثالثه اوزان . وقد كا1اعطى له )
 الغاارض ماان ذلااك هااو اتاحااة المجااال أمااام أفااراد العينااة الختيااار االجابااه الدقيقااة حسااب تقاادير أفااراد

 .(3/1العينة. كما هو موضح في جدول رقم )
 (1جدول رقم )

 مقياس درجة الموافقة
 مستوى الموافقة الوزن النسبي النسبة المئوية الداللة اإلحصائية

 أوافق بشدة 5 %80اكبر من درجة موافقة عالية جداً 
 أوافق 4 %80-70 درجة موافقة عالية 

 محايد 3 %69-50 درجة موافقة متوسطة
 ال اوافق 2 %49-20 موافقة منخفضة درجة

 ال اوافق بشدة 1 %20أقل من  درجة موافقة منعدمة
 م.2018المصدر: إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،   

وعلية فإن الوسط الفرضي للدراسة يصبح على النحو التالي:  الدرجة الكلية للمقياس هاي مجماوع 
( وهااو يمثاال الوسااط الفرضااي 3( =15/5=) 5(/1+2+3+4+5لعبااارات )درجااات المفااردة علااى ا

ة ( دل ذلك على موافقاة أفاراد العينا3للدراسة وعليه إذا ذادت متوسط العبارة عن الوسط الفرضي )
 على العبارة .

 . تقييم أدوات القياس:3
بناااء يقصااد بصاادق أو صااالحية أداة القياااس أنهااا قاادرة األداء علااى قياااس مااا صااممت ماان أجلااه و 

علااى نظريااة القياااس الصااحيح تعنااى الصااالحية التامااة خلااو األداة ماان أخطاااء القياااس سااواء كاناات 
عشوائية أو منتظمة , والختبار الصدق إحصائيًا يتم اساتخدام  كال مان  التحليال العامال التاكيادى 

ختباار الختبار إمكانية تجميع البيانات وتمثيلها بعامل أو عادة عوامال ومان ثام يكاون الهادف هاو ا
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درجة تمثيل البيانات للهيكل المتوقاع.  واساتخدام اختباار الصادق والثباات )ألفاا كرنباات( ال اختباار 
 االتساق الداخلي .

 وفيما يلي يعرض الباحث نتائج التحليل للمقاييس المستخدمة في الدراسة :
 أ. اختبار صدق محتوى المقياس

ماان خااالل تقياايم صااالحية المفهااوم التااي قااد تاام أجااراء اختبااار صاادق المحتااوى لعبااارات المقاااييس 
ترجع أما إلى اختالف المعاني وفقا" لثقافة المجتمع أو نتيجة لترجمة المقاييس من لغة إلى أخرى 
. وبدايااة تاام عاارض عبااارات المقاااييس علااى أربعااة ماان المحكمااين المختصااين فااي الدراسااة لتحلياال 

ارات كال مقيااس والهادف مناه وفقاًا لارأيهم مضامين عبارات المقاييس وتحديد مدى التوافق بين عب
تم قبول وتعديل بعض عبارات المقاييس حيث كانت هناك عبارات يصعب علاى المستقصاى فهام 
معانيها . واستمرت عملية اختبار الصدق الظاهري بعد ذلاك حياث تام اختباار المقااييس باساتخدام 

مادى فهمهام ألسائلة المقااييس . وتام اختباار , , عينة استطالعية مكونة من خمسة وعشرون مفاردة 
وقد أكدوا في ضوء فهمهم ضرورة استبعاد بعض العبارات التاي سابق أن حاددها الخباراء لصاعوبة 
فهمهم لها. وبعد استعادة االستبيان من المحكمين ثم إجراء التعديالت التي اقترحت عليه،  وبذلك 

 .تمَّ تصميم االستبانة في صورتها النهائية 
 ياس ) االستبانة(:ب. ثبات المق 

يقصد بالثبات )استقرار المقياس وعدم تناقضه مع نفسه، أي أن المقياس يعطي نفس النتاائج     
. ويسااتخدم لقياااس الثبااات " (12)باحتمااال مساااو لقيمااة المعاماال إذا أعيااد تطبيقااه علااى نفااس العينااة(

 ة:(، وذلك وفقا" المعادلة التاليCronbach,s Alphaمعامل إلفا كرونبات" )
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(، بين الصفر والواحد صحيح، فإذا لم Cronbach,s Alphaنبات" )وتتراوح قيمة معامل إلفا كرو 
يكاان هناااك ثبااات فااي البيانااات فااإن قيمااة المعاماال تكااون مساااويًة للصاافر، وعلااى العكااس إذا كااان 
هناااك ثبااات تااام فااي البيانااات فااإن قيمااة المعاماال تساااوي الواحااد صااحيح. أي أن زيااادة معاماال إلفااا 

 انات من عكس نتائج العينة على مجتمع الدراسة. كرونبات تعني زيادة مصداقية البي
اساة وقد أخذ الباحث في اعتباره التأكد من ثباات المقيااس الاذي قاام ببنائاه قبال اساتخدامه فاي الدر  

(، Cronbach,s Alphaوحسااب " معامال إلفاا كرونباات" ) دافار األ عادد مان بإعادة اختباره على 
( وهاااي قيماااة مرتفعاااة كثيااارًا. كماااا قاااام باااإجراء 0.89عااان عباااارات الدراساااة ، وقاااد  بلغااات قيمتاااه )

 االختبار على عبارات كل الدراسة وحساب معامل الثبات، كما يبين الجدول التالي:
 ( 2جدول )

 معامالت الثبات لعبارات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ
 معامل الثبات عدد العبارات محاور الدراسة

 0.88 4 محور الفرضية األولى
 0.88 4 فرضية الثانيةمحور ال

 0.67 4 محور الفرضية الثالثة
 0.87 12 اجمالى العبارات

 م.2018المصدر: إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،       
( نتااائج اختبااار الثبااات أن قاايم الفااأ كرنبااات  لجميااع محاااور الدراسااة اكباار ماان 3/2ماان الجاادول ) 
تااوافر درجااة عاليااة جاادًا ماان الثبااات الااداخلي لجميااع محاااور االسااتبانة  %( وتعنااى هااذه القاايم60)

( وهاو ثباات مرتفاع ومان ثام يمكان القاول باان 0.87حيث بلغت قيمة الفأ كرنبات للمقيااس الكلاى )
ماااد المقاااييس التااي اعتماادت عليهااا الدراسااة تتمتااع بالثبااات الااداخلي لعباراتهااا ممااا يمكننااا ماان االعت

 تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها. على هذه اإلجابات في
 :اختبار الصدق  ج.

أما الصدق فهو مقياس يستخدم لمعرفة درجاة صادق المبحاوثين مان خاالل إجابااتهم علاى مقيااس 
معين، ويحسب الصدق بطرق عديدة منها يمثل الجذر ألتربيعي لمعامل الثبات. وتتراوح قيماة كال 

لصحيح. والصدق الذاتي لالستبانة هو مقياس األداة لماا من الصدق والثبات بين الصفر والواحد ا



 

 

م2020يسمبر :                        د مجلة المعرفة  : العدد الثاني  

 

61 
 

وضااعت، وقياااس الصاادق هااو معرفااة صااالحية األداة لقياااس مااا وضااعت لااه. قااام الباحااث بإيجاااد 
 الصدق الذاتي لها إحصائيًا باستخدام معادلة الصدق الذاتي هي: 

  الثبات   الصدق=        
  ار الصدق لجميع محاور الدراسة:وفيما يلي جدول يوضح نتائج اختب

 (3جدول رقم )
 نتائج اختبار الثبات والصدق لعبارات فروض الدراسة

 محاور الدراسة عدد العبارات اختبار الثبات اختبار الصدق
 محور الفرضية األولى 4 0.88 0.93
 محور الفرضية الثانية 4 0.88 0.93
 محور الفرضية الثالثة 4 0.67 0.81
 اجمالى العبارات 12 0.87 0.93

 م.2018المصدر: إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،       
( وهو  وهذه النتيجة 0.93( يبين الجدول أعاله أن صدق عبارات الدراسة بلغ )3/3من الجدول )

 تشير إلى كفاءة االستبانة وقدرتها بما هو مطلوب من نتائج صادقة وثابتة.
 مع وعينة الدراسة:. مجت4
ج يقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحث أن يعمم عليها النتائ  

 ذات العالقة بالمشكلة المدروساة , ويتكاون المجتماع األساساي للدراساة مان  الوظاائف القيادياة فاي
 شركة السكر السودانية .

ر لعيناة )العشاوائية القصادية( وهاى إحادى العيناات  غياوتمَّ اختيار مفردات عينة البحاث بطريقاة ا 
االحتماليااة التااي يختارهااا الباحااث للحصااول علااى أراء أو معلومااات محااددة ماان أفاارد معيااين لااديهم 

( إساتبانة وتام 55المعرفة بما هو مطلوب من مفردات المجتمع موضع الدراساة. وتام توزياع عادد )
(%. بيانهاا 100في التحليل بنسابة اساترجاع بلغات )( إستبانة سليمة تم استخدامها 55استرجاع )

 كاآلتي:
 (4جدول )

 االستبيانات الموزعة والمعادة
 النسبة العدد البيان
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 %100 55 استبيانات تم إعادتها بعد تعبئتها كاملة
 0 0 استبيانات لم يتم إعادتها

 %100 55 إجمالي االستبيانات الموزعة
 م.2018العتماد على بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إعداد الباحث با       

 :أسلوب التحليل اإلحصائي المستخدم في الدراسة .5
زماااة تااام ترمياااز أسااائلة االساااتبانة ومااان ثااامَّ تفرياااغ البياناااات التاااي تااامَّ جمعهاااا باساااتخدام برناااامج الح  

" "Statistical Package for Social Sciences( SPSSاإلحصاائية للعلاوم االجتماعياة )
وماان ثاامَّ تحليلهااا ماان حااالل مجموعااة ماان األساااليب اإلحصااائية المناساابة لطبيعااة البيانااات وناااوع 
متغيااارات الدراساااة،  لتحقياااق أهاااداف البحاااث واختباااار فاااروض الدراساااة، ولقاااد تااامَّ اساااتخدام األدوات 

 اإلحصائية التالية: 
ات  ة ماان جميااع البياناا(  ألساائلة االسااتبانة المكونااReliability Testأ.إجااراء اختبااار الثبااات )

 باستخدام "  كل من: 
i/.اختبار الصدق الظاهري 
والتحقااق ماان أن العبااارات التااي اسااتخدمت لقياااس مفهومااا" معينااا" تقاايس بالفعاال هااذا المفهااوم وال  

تقيس إبعاد أخرى ويتميز هذا التحليل بقدرته على تاوفير مجموعاة مان المقااييس التاي تحادد مادى 
ذج الااذي تاام الكشااف عنااه واسااتبعاد اى نماااذج أخاارى بديلااة يمكاان أن تفساار انطباااق البيانااات للنمااو 

 .العالقة بين عبارات المقياس بناء على استجابة مفردات عينة الدراسة
ii/معامااال إلفاااا كرونبااااخ( "s Alpha,Cronbach.)  وتااام اساااتخدامه لقيااااس االتسااااق الاااداخلي

 لعبارات الدراسة  للتحقق من صدق األداء .
 خالل: ب اإلحصاء الوصفي: وذلك لوصف خصائص مفردات عينة الدراسة منأسالي ب.  
i/  :ت العينااة وذلااك للتعاارف علااى االتجااه العااام لمفاارداالتوزيااع التكااراري لعبااارات فقاارات االسااتبانة

 بالنسبة لكل متغير على حدا.
ii/: المتوسااط لتحديااد مقاادار التشااتت فااي إجابااات المبحااوثين لكاال عبااارة عاان  االنحااراف المعياااري

 الحسابي. 
 جا/ اختبار )كاى تربيع( 
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% 5وتم استخدام هدا االختباار الختباار الداللاة اإلحصاائية لفاروض الدراساة عناد مساتوى معنوياة 
% ياارفض 5ويعناى ذلااك أناة إذا كاناات قيمااة )كااى تربااع( المحسااوبة عناد مسااتوى معنويااة اقال ماان 

ماة تكون الفقرة ايجابية(. أما إذا كانات قيفرض العدم وهذا يعنى )وجود فروق ذات داللة معنوية و 
% فذلك معناه قبول فرض العدم وبالتالي عدم وجاود 5)كاى تربيع( عند مستوى معنوية اكبر من 

 فروق ذات داللة إحصائية وتكون الفقرة سلبية .
 ثانيًا : اختبار الفرضيات                               

 األساسية للبحث للتمكن من مناقشة فرضيات البحث وذلاك وفقااً في هذا الجزء يتم تحليل البيانات 
 للخطوات التالية:

 التوزيع التكراري النسبي إلجابات الوحدات المبحوثة على عبارات الدراسة /1
وذلك من خالل تلخيص البيانات في جاداول والتاي توضاح قايم كال متغيار لتوضايح أهام المميازات 

 في شكل أرقام ونسب مئوية  لعبارات الدراسة.األساسية إلجابات أفراد العينة  
 التحليل االحصائى لعبارات الدراسة /2
 وذلك من خالل تقدير المتوسط واالنحراف المعياري  لجميع محاور الدراسة  لمعرفاة اتجااه عيناة 

 الدراسة وترتيب العبارات حسب أهميتها النسبية.
 اختبار )كاى تربيع( لداللة الفروق  /3

وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين أعاااداد الماااوافقين وغيااار الماااوافقين علاااى عباااارات والختباااار 
الدراسة وذلك من خالل اختبار الفروق بين الوساط الحساابي للعباارات ومقارنتهاا بالوساط الفرضاي 

 (.3للدراسة )
 ثالثا: اإلحصاء الوصفي لعبارات متغيرات الدراسة

نحاراف المعيااري لكال عباارات محاور الدراساة وياتم حيث ياتم حسااب كال مان الوساط الحساابي واال
( حيااث تتحقاق الموافقااة علاى الفقاارات 3مقارناة الوسااط الحساابي للعبااارة بالوساط الفرضااي للدراساة )

(, وتتحقااق عاادم الموافقااة إذا كااان 3إذا كااان الوسااط الحسااابي للعبااارة اكباار ماان الوسااط الفرضااي )
ن االنحاراف المعيااري للعباارة يقتارب مان الواحاد الوسط الحسابي أقل من الوساط الفرضاي. وإذا كاا

 الصحيح فهذا يدل على تجانس اإلجابات بين أفراد العينة.
 ملخص نتائج فروض الدراسة .1

 وفيما يلي ملخص لنتائج التحليل االحصائى الوصفي لجميع فرضيات الدراسة
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 (5جدول رقم )
 ملخص نتائج التحليل االحصائى الوصفي لفرضيات الدراسة

االنحااااااااراف  ر الدراسةمحاو 
 المعياري 

األهميااااااااة  المتوسط
 النسبية

درجاااااااااااااااااااة 
 الموافقة

قيمااااااااااااااااااااااة 
كاااااااااااااااااااااااى 

 تربيع

مساااااااااااتوى 
 المعنوية

 النتيجة

عاليااااااااااااااااااة  81.4 4.07 0.760 محور الفرضية األولى
 جداً 

 قبول 0.000 57.7

 قبول 0.000 50.7 عالية 79.2 3.96 0.789 محور الفرضية الثانية
 قبول 0.000 69.7 عالية  79.6 3.98 0.757 محور الفرضية الثالثة

 م.2018المصدر: إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،
 مايلى: (3/5)يتضح من الجدول
 الفرضية األولى:

قايس يتضح من نتائج التحليل أن غالبية أفراد العينة المبحوثة يوافقون على جميع العبارات التاي ت
خاااالل الوساااط الحساااابي لجمياااع العباااارات اكبااار مااان الوساااط الفرضاااي  وذلاااك مااان األولاااىالفرضاااية 
( بأهميااة نساابية 4.07( حيااث بلااغ متوسااط إجابااات أفااراد العينااة علااى جميااع العبااارات )3للدراسااة )
( % باإلضاااافة إلاااى وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية لجمياااع عباااارات الفرضاااية 84.07بلغااات )

( 0.000( ومسااااتوى معنويااااة )57.7رضااااية )حيااااث بلغاااات قيمااااة مربااااع كاااااى لجميااااع عبااااارات الف
  ولصالح الموافقين بدرجة عالية جدا على اجمالى عبارات الفرضية. 

ت نظااام األداء الحالياااة كافياااة لتقيااايم أداء المنظمااااومماااا تقااادم نساااتنتج أن فرضاااية الدراساااة األولاااى )
 من صحتها في جميع العبارات التي تقيس الفرضية.  السودانية( تم التحقق

 ية الثانية:الفرض
يتضح من نتائج التحليل أن غالبية أفراد العينة المبحوثة يوافقون على جميع العبارات التاي تقايس 
الفرضاااية الثانياااة وذلاااك مااان خاااالل الوساااط الحساااابي لجمياااع العباااارات اكبااار مااان الوساااط الفرضاااي 

يااة نساابية ( بأهم3.96( حيااث بلااغ متوسااط إجابااات أفااراد العينااة علااى جميااع العبااارات )3للدراسااة )
( % باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لجمياع عباارات الفرضاية حياث 79.2بلغت )
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( ولصاااالح 0.000( ومساااتوى معنوياااة )50.7بلغااات قيماااة مرباااع كااااى لجمياااع عباااارات الفرضاااية )
  الموافقين بدرجة عالية على اجمالى عبارات الفرضية. 

امها هنااك تاأثير لبطاقاة األداء المتاوزان عناد إساتخدة )ومما تقادم نساتنتج أن فرضاية الدراساة الثانيا
   .من صحتها في جميع العبارات التي تقيس الفرضية. على أداء المنظمات السودانية( تم التحقق

 الفرضية الثالثة:
قايس يتضح من نتائج التحليل أن غالبية أفراد العينة المبحوثة يوافقون على جميع العبارات التاي ت

انياااة وذلاااك مااان خاااالل الوساااط الحساااابي لجمياااع العباااارات اكبااار مااان الوساااط الفرضاااي الفرضاااية الث
( بأهميااة نساابية 3.98( حيااث بلااغ متوسااط إجابااات أفااراد العينااة علااى جميااع العبااارات )3للدراسااة )
(% باإلضافة إلاى وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية لجمياع عباارات الفرضاية حياث 79.6بلغت )

( ولصاااالح 0.000( ومساااتوى معنوياااة )69.7عباااارات الفرضاااية )بلغااات قيماااة مرباااع كااااى لجمياااع 
  الموافقين بدرجة عالية على اجمالى عبارات الفرضية. 

ازن تهااتم المنظمااات السااودانية ببطاقااة األداء المتااو وممااا تقاادم نسااتنتج أن فرضااية الدراسااة الثالثااة )
 تقيس الفرضية.  من صحتها في جميع العبارات التي  لزيادة فعالية األداء ( تم التحقق

 الخاتمة

 أواًل: النتائج:

 توصل البحث إلي مجموعة من النتائج الهامة منها:

أهاام مرتكاازات ماادخل بطاقااة األداء المتااوازن هااي عاادم كفايااة مقاااييس األداء المااالي لقياااس  .1
 وتقييم أداء الوحدات في بيئة األعمال الحديثة.

تيجية المنظمااااة ويااااربط بااااين أساااالوب بطاقااااة األداء المتااااوازن يضااااع إطااااار لوصااااف إسااااتر  .2
 األصول الملموسة وغير الملموسة لخلق قيمة للمنظمة.

المقاييس المالياة التقليدياة تعطاي إشاارات مضالله ال تسااعد المنظماة فاي تحقياق التحساين  .3
المسااتمر، وتجعاال توقعااات المااديرين حااول المقاااييس التشااغيلية غياار واقعيااة نظاارًا العتمادهااا بشااكل 

 المالية. أساسي على المقاييس

أسااالوب بطاقاااة األداء المتاااوازن يعتبااار أداة إساااتراتيجية، المنظماااة إذ يسااااعد الماااديرين فاااي  .4
 القيام وعمليات إدارية جديدة تشمل بشكل مستقل أو متكامل.
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بل، األداء المساتق المقاييس التقليدية تعبر عن األداء في الماضي وبالتالي تبعد عن تقويم .5
 يس التوجة المستقبلي للمنظمة.وبالتالي ال تعكس هذه المقاي

 ثانيًا: التوصيات:

 يوصي الباحث باآلتي على ضوء ما سبق:

ضاااارورة إسااااتخدام ماااادخل بطاقاااااة األداء المتااااوازن لزيااااادة قااااادرة المحاساااابة اإلداريااااة علاااااى  .1
 اإلستجابة إلحتياجات اإلدارة من المعلومات الفعالة في ظال  ظاروف المنافساة الحالياة ومتطلباات

 ال في الوقت الحاضر.ممارسة األعم

 وضع رؤية وإستراتيجية سليمة وطموحة لمنظمات األعمال السودانية. .2

تطبياااق سياساااة التااادريب المساااتمر للعااااملين بالمنظماااات األعماااال الساااودانية لخلاااق كاااوادر  .3
ال قادرة علاى التعامال ماع المتغيارات الساريعة والمتالحقاة فاي ظال المنافساة العالياة فاي بيئاة األعما

 المعاصرة.

ضااارورة تطاااوير نظااام التكااااليف والمحاسااابة اإلدارياااة لتاااوفير البياناااات الالزماااة لااادعم القااادرة  .4
 التنافسية للمنتج.

ضاارورة تبنااي منظمااات األعمااال السااودانية فلساافة جدياادة ومفاااهيم مرنااة وشاااملة لمقااايييس  .5
 األداء تالئم بيئة األعمال الحديثة بحيث يغلب عليها الطابع اإلستراتيجي.   

 المراجع:

أحمااد حسااين علااي حسااين: متطلبااات التطااور التلقااائي فااي الاانظم المحاساابية لقياااس األداء  .1
 م،2005في بيئة التصنيع، المجلاة المصارية الدراساات التجارياة، كلياة التجاارة جامعاة المنصاورة، 

 العدد الثاني.
بهااااااء الااااادين محماااااد الحسااااان منصاااااور: الماااااداخل المقترحاااااة لقيااااااس وتقيااااايم األداء الماااااالي  .2

ة غيلي واإلسااتراتيجي فااي منشااآت األعمااال الحديثااة، مجلااة كليااة التجااارة للبحااوث العلميااة، كليااوالتشاا
 م. 2000التجارة، جامعة اإلسكندرية، العدد األول، 
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جودت عبدالرؤوف زغلاول: إساتخدام مقيااس األداء المتاوازن فاي بنااء نظاام لقيااس األداء  .3
، ع جااارة والتمويال، كليااة التجاارة، جامعااة طنطااااإلساتراتيجي ماان بيئاة األعمااال، المجلاة العلميااة للت

 م. 2003، 1
هالااااااة عباااااادهللا الخااااااولي: إسااااااتخدام نمااااااوذج القياااااااس المتااااااوازن لااااااألداء فااااااي قياااااااس األداء  .4

لعادد ااإلستراتيجي لشأن األعماال، مجلاة المحاسابة واألداء والتاأمين، كلياة التجاارة جامعاة القااهرة، 
 م. 2001، 57
للنظم اإلستراتيجية فاي ظال المتغيارات العالمياة، المجلاة  حسن محمد عيسى: إطار مقترح .5

 م. 1994العملية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثاني، 
 محمد خالد المهاين: بطاقة األداء المتوازن وإستراتيجيات تحسين األداء المؤسساي، ورشاة .6

األداء المتااوازن فااي القطاااع الحكااومي، دمشااق  عماال بطاقااة األداء المتااوازن وإسااتراتيجيات تحسااين
 م. 2008يوليو،  6-9
ء نبيال عبادالمنعم محماد: إطاار مقتارح إلساتخدام مادخل بطاقاة األداء المتاوازن لتقياايم األدا .7

بااالبنوك المصاارية، المجلااة العلميااة لالقتصاااد والتجااارة، كليااة التجااارة، جامعااة عااين شاامس، العاادد 
 م.  2010األول، 

وساااااى إباااااراهيم: مااااادى فعالياااااة بطاقاااااة األداء المتاااااوازن فاااااي تحساااااين أداء سماسااااام كامااااال م .8
الجامعااات الحكوميااة، المجلااة العلميااة لالقتصاااد والتجااارة كليااة التجااارة جامعااة عااين شاامس، العاادد 

 م. 2012الثاني، 
سعيد يحى محمد ضوء: إستخدام بطاقة األداء المتوازن في رفع كفاءة نظم المحاسبة عن  .9

 م.2003، لة المحاسبة اإلدارة والتأمين، كلية التجارة جامعة القاهرة، العدد الرابعتلكفة العمالة مج
ة عبدالمنعم فليح عبدهللا: التقويم الموضوعي ألداء المنشآت في ظل بيئاة األعماال الحديثا .10

، إطااار مقتاارح، المجلااة المصاارية للدراسااات التجاريااة، كليااة التجااارة جامعااة المنصااورة، العاادد األول
 م.1998

عباادالرحيم محمااد: ماادخل قياااس األداء المتااوازن المحاااور والممياازات، ناادوة مقاااييس األداء  .11
 م. 2007فبراير،  15-11الحكومي، القاهرة 
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عزالاااادين فكااااري تهااااامي: إسااااتخدام أساااالوب التحلياااال الهرمااااي فااااي تطبيااااق نمااااوذج القياااااس  .12
ألول، معة عاين شامس، العادد االمتوازن لألداء، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة جا

 م.  2006
علااي مجاادي ساايد الغااروري: نحااو نظااام متكاماال لمقاااييس األداء فااي منظمااات األعمااال،  .13

 م. 1998المجلة العلمية لكليات التجارة، فرع جامعة األزهر بنات، العدد الخامس، 
وحادات فتحي رزق سالم السواخيري: تطوير النموذج المحاسبي لقياس وتقييم األداء في ال .14

لثاااني، االقتصاادية الخدمياة، كلياة التجااارة للبحاوث العلمياة، كلياة التجااارة، جامعاة الزقاازيق، العادد ا
 م.  2007

صفاء محمد عبدالدائم: مدخل مقترح لتقييم األداء البيئي كبعد خامس من منظوماة األداء  .15
 م.  2003المتوازن، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، العدد الثاني، 

هيرة محمااد عباادالعزيز: إطااار مقتاارح إلسااتخدام مقاااييس األداء المتااوازن فااي المنظمااات شاا .16
 م. 2003غير الحكومية المجلة المصرية للدراسات التجارية، جامعة المنصورة، العدد الثالث، 

تهاااني محماااود عبااده النشاااازة: نمااوذج مقتااارح لقيااااس تااأثير عالقاااات الساالبية باااين مقااااييس  .17
ات محاساااابة المساااائولية علااااى أساااااس إسااااتراتيجي، ماااادخل القياااااس المتااااوازن األداء لتحقيااااق متطلباااا

    م.2006لألداء، المجلة العلمية للتجارة والتمويل، كلية التجارة جامعة طنطا، العدد الثاني، 
(18)  Kaplan; The Balanced Scorecard – Translating Strategy into 
action.  

 
 

 في منظمات األعمال ر التكاليف المستهدفةدور المقاييس المرجعية في تطوي

  )دراسة ميدانية  (
 إعداد: د.ادهم محمد متيرب

 المستخلص

طريقة أو أسلوب منظم تعتمد عليه المنشآت ( معيار المفاضلة)يعد إظهار القياس المرجعي 
للتعرف على تقييم موقعها مقارنة بأفضل التطبيقات والممارسات في مجال صناعتها أي أن 

ياس المرجعي يعتمد علي رفع أداء المنظمات بشكل مميز اعتمادا على إمداد المنظمات الق
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ومن ثم فهم وإدراك كيف ومتي  باإلطار المرجعي بما يمّكنها من تعلم ما هو أفضل أداء ممكن، 
وأخيرًا كيف يمكنها التغلب علي الفجوة بين  وأين ولماذا يختلف أدائها عن أداء األداء األفضل،

ها واألداء المرجعي األفضل وإن جوهر قياس األداء المرجعي يرتكز علي إقتباس األفكار أدائ
أي أن القياس المرجعي يعتبر  المتميزة والتكيف معها، و تطبيقها لكسب مزايا الميزة التنافسية،

 .بمثابة أداة للتطوير المستمر

Abstract 

The benchmarking is a structured method or technique for enterprises to 

assess their position relative to the best practices and performs in their 

industry. The benchmarking is based on organizational performance, 

which is based on providing the organizations with the reference 

framework so that they can learn what is best Performance, and then 

realize and understand how and when, where and why their performance 

differs from performing the best performance, and finally how they can 

overcome the gap between their performance and the best reference 

performance. However, the essence of measuring reference performance 

is based on adopting brilliant ideas, adapt and apply them to achieve the 

competitive advantage. Thus, the benchmark is a tool for continuous 

development. 
 :مشكلة البحث

لضااامان ونماااو المنظماااات و تجاوبهاااا ماااع المتغيااارات فاااي البيئاااة  إن التحليااال الاااداخلي غيااار كاااافي
 ثام تكتشاف فاي النهاياة التنافسية الحالياة، فقاد ياؤدي إلاي تضاليل اإلدارة بماا تحقاق مان تحساينات،

 وتتمثل مشكلة البحاث فاي معرفاة ماا ها أنها عديمة الفائدة وتؤدي إلي خروج المنظمة من السوق،
 .أداء المنظمات وفي تحسن أدائها دور المقاييس المرجعية في تطوير

 أهمية البحث:

ر تبرز أهمية البحث من أنه يقدم نماذج تطبيقية تعتمد علي إستخدام المقاييس المرجعية في تطوي
 .األداء كأحد الحلول التي يجب دراستها مع إمكانية تطبيقها في منظمات األعمال السودانية

 أهدف البحث:



 

 

م2020يسمبر :                        د مجلة المعرفة  : العدد الثاني  

 

70 
 

التعاارف علاى إمكانيااة المقاااييس المرجعياة فااي تحسااين وتطااوير  يهادف البحااث بصااورة أساساية إلااي
كفاءتااه التشااغيلية لمنظمااات األعمااال ماان خااالل دراسااة النماااذج التطبيقيااة فااي منظمااات األعمااال 

 .العالمية

 فروض البحث:

 :يحاول البحث اختبار الفرضيات التالية

 .الإستخدام المقاييس المرجعية يؤدي إلي زيادة فعالية منظمات األعم .1
 . يؤدي إلي تقبل المنافسة في منظمات األعمال   المرجعية المقاييس  أسلوب إستخدام .2

يزيااد إسااتخدام المقاااييس المرجعيااة ماان القاادرة التشااغيلية للمنظمااات و بالتااالي يساااعد فااي  .3
 .تطوير األداء

 

 منهج البحث:

 .يستخدم في هذا البحث المنهج الوصفي والتحليلي واالستنباطي

 -للدراسة:  اإلجرائيةيفات التعر اوال: 

 مفهوم و مبررات وخطوات القياس المرجعي

ل فمان خاال يعتبر مدخل المقاييس المرجعية أحد أساليب المحاسبة اإلدارياة اإلساتراتيجية الحديثاة،
هااذا األساالوب يسااعى المخططااون إلااي إجااراء المقارنااة بااين أداء المنافسااين فااي السااوق ماان خااالل 

فاي  وتساعى الكياناات اإلقتصاادية إلحاراز التقادم والتحسان المساتمر، نافسيةدراسة وتحليل البيئة الت
 .األداء من خالل تطوير قابليتها لتحقيق ذلك 

 :مفهوم المقاييس المرجعية

يسااتند أساالوب المقاااييس كمرجعيااة إلااي مقارنااة تطبيقااات نشاااط إقتصااادي معااين مااع مااا يقابلهااا ماان 
تصااادية أخاارى والمقارنااة المرجعيااة تمثاال تقنيااة تكشااف معااايير معتماادة تثباات تميزهااا فااي كيانااات إق

عان تطبيقااات محااددة تمكاان الوصاول إلااي األداء المااالي واالقتصااادي األفضال، وتساااعد علااى فهاام 
كيفية عمل تلك التطبيقات ومن ثم تبنيها وتطبيقها في الكياناات اإلقتصاادية لتكاون بمثاباة أهاداف 
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. عرفات المقااييس المرجعياة (1)بكياناات فاعلاة معيناة نهائية ألغراض اإلساتفادة مان تحساين األداء
بأنها عملية تخطيطية مستمرة لقياس ومقارناة السالع والخادمات والممارساات اإلدارياة علاى منظماة 

أو تكاون خاارج ذلاك النشااط ، معينة بنظيرتها في منظمة أخرى رائادة فاي النشااط الاذي تنتماي إلياه
  .(2)وهو رؤية شاملة لما يفعله اآلخرون 

وأساااليب ( خاادمات)كمااا عرفاات المقاااييس المرجعيااة بأنهااا عمليااة مسااتمرة تتضاامن قياااس منتجااات 
عمل منظماة ماا ومقارنتهاا ماع المنافساين أو ماع أولئاك الاذين يمكان تصانيفهم كفااءة للقطااع الاذي 

 . (1)تعمل فيه المنظمة

ت نشاط إقتصاادي معاين المقارنة التي تستند باألساس إلي مقارنة تطبيقا: المقاييس المرجعية هي
مع ما يقابلها من معايير معتمدة ثبت تميزها في كيانات إقتصادية أخرى في مجال من المجاالت 
اإلقتصااادية الفاعلااة ويحتااوي علااى اإلهتمااام بتجميااع المعلومااات ماان أفضاال التطبيقااات اإلقتصااادية 

 .(2)لغرض تحقيق التحسينات المستمرة في اإلقتصاديات المقارنة

جه العالمي لتنمية و تطوير األداء التنظيمي، وإساتطاعت العدياد مان المنظماات أن تحقاق من التو 
 .(1)اإلرتباط الجوهري بين اإلنتاجية والفعالية وبين تنمية الموارد البشرية

 

 

 

                                                           

ويم األداء التعامل بين تقنين بطاقة العالمات الموازنة والمقارنة المرجعية ألغراض تقثائر صبري الغبان: ( 1)
 .12، ص 2009، 22، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية العدد يجياالسترات

ية للتنمية المعايير القياسية الدليل الكامل للتطبيق العملي، القاهرة، المنظمة العرب: فريد عبد الهادي (2)
   .17ص، م1997، اإلدارية

   .350ص  ،م2010 ، مؤسسة الوراق،عمان، إدارة الجودة: الراوي  الحميد عبد نزار  (1)

لك جامعة الم ،الرياض ،مدخل متكامل إلدارة التكاليف في الشركات الصناعيةفؤاد أحمد محمد العفيري:  (2)
 .17ص م، 2010 ،سعود 

تلي، ، القاهرة، دار هار دراسات إدارية معاصرةعبدالحميد عبدالفتاح المغربي، عبدالعزيز علي عبدالمنصف،  (1)
  .229م، ص2010
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 (1شكل رقم)

 متطلبات أسلوب المقاييس المرجعية

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أولويات التنافس

 أداء المنافسين متطلبات المستهلك من الجودة

 تقييم األداء خريطة العمليات

 أبعاد وإجراءات التحسين

 المقاييس المرجعية
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وفيااااق محمااااد عبااااد المحساااان: قياااااس الجااااودة واألداء المقااااارن، القاااااهرة، دارة النهضااااة، المصاااادر: ت
 .11م، ص2004

 

 أخالقيات المقاييس المرجعية:

تتصااااف المقاااااييس المرجعيااااة بااااالحرص علااااى األخالقيااااات التااااي أساسااااها تحقيااااق الفائاااادة   
ات للقيااااااس المشاااااتركة، للطااااارفين، المقاااااارن والشاااااريك بحياااااث تااااام وضاااااع النقااااااط التالياااااة كأخالقيااااا

 .(1)المرجعي

 مبدأ الشرعية: .1
وهو تحاشي أي عمل ُيعاد مان قبيال سارقة مجهاودات اآلخارين أو معرفاة أسارار ال يرغاب   

اآلخاارون فااي كشاافها، أو إسااتخدام المعلومااات التااي تحصاال عليهااا لإلضاارار بهاام، ويتضاامن مباادأ 
ا الرجاوع إلاي مستشاار الشرعية اإلبتعاد عن التصرفات التي تحتمل الشك، ويكون من األنساب هنا

 .قانوني

 مبدأ الثقة: .2
بحياث ال تنتقال المعلوماات التاي تام الحصاول عليهااا فاي عملياة المقارناة إلاي طارف ثالااث   

 إال بموافقة الشريك .

 مبدأ التبادل: .3

هو اإلستعداد إلعطاء الشريك نفس القدر مان المعلوماات مان نفاس الناوع و مان األفضال توضايح  
 قاء األول.هذا اإلستعداد من الل

 مبدأ اإلستخدام: .4

                                                           

ئة متطلبات التطور التلقائي في النظم المحاسبية لقياس وتقييم األداء في بيعلي حسين: حمد حسين أ (1)
   .132م، ص1990، العدد الثاني ،كلية التجارة جامعة المنصورة، المجلة العربية للدراسات التجارية، التصنيع



 

 

م2020يسمبر :                        د مجلة المعرفة  : العدد الثاني  

 

74 
 

ال يتم إستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من المقارنة في الدعاية واإلعالن والتسويق بل  
 يتم إستخدامها فقط في تحسين العمليات.

 مبدأ اإلتصال: .5
بال ويعني هذا المبدأ عدم اإلتصال مباشرة بالمنظمة التي ترغاب فاي المقارناة معهاا لادى الشاريك،  

 يجب أن يتم ذلك من خالل المديرين المسؤولين.

 المستهدفة التكاليف تطوير في المرجعية المقاييس استخدامات

 مااان المنااتج ومتطلباااات إحتياجااات تحدياااد علااى يرتكااز كاااان التكلفااة إدارة فاااي التقلياادي الماادخل إن 
 التكاليف، تقدير مرحلة تأتي ذلك وبعد للمنتج األولي التصميم ذلك يلي ثم وخصائص، مواصفات

 ضااعو  ذلااك بعااد تباادأ ثام الشااراء أو للمنااتج المكونااة إمااا بالتصانيع لألجاازاء الماارتبط القاارار تحلياال ثام
 بادأت مرتفعاة غيار كانات إذا أماا المناتج، تعمايم ُيعااد مرتفعاة التكااليف كانات فإذا التكاليف تقديرات
 .ذلك يوضح لتاليا والشكل الفترة تكاليف تخصيص يتم ثم ومن اإلنتاجية العملية

 ( المدخل التقليدي في إدارة التكلفة2شكل رقم )

 

 
 

 
 

 

 

                                                       

 
 
 
 

 تحديد إحتياجات ومتطلبات المنتج

 تقييااااام المنتاااااج

 و الشراءتحليل البيانات الالزمة لتعميم أجزاء المنتج أ

 التقدياارات النهائياااة للتكاليااااف

هل التكاليف المقدرة 
 اإلنتااااااااااج مرتفعة

 تخفيض التكاليف المقدرة

 نعم

 ال
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 ثإعداد: الباح

 
ونظارًا لمواجهاة معظاام المشاروعات فااي اآلوناة األخياارة العدياد ماان المتغيارات منهااا التغيارات البيئيااة  

 ديثة والمتغيرات التنيظيمة، وترشيد وضبط التكاليف، ترشيد التمويل الرأسمالي .... الخ.الح

 مفهوم ومتطلبات التكلفة المستهدفة:

يمثاال أسااالوب التكاااليف المساااتهدفة محاولااة جاااادة لتخفاايض المناااتج وربحيتااه، حياااث يعتباار الساااعر  
ياااد تكلفاااة المناااتج المساااتهدف، التنافساااي )الساااعر المساااتهدف( والربحياااة المساااتهدفه هماااا أسااااس تحد

باإلضااافة  إلاااي أن هاااذا األسااالوب مااان شاااأنه زياااادة قاادرة المنشاااأة علاااى تتباااع ورقاباااة التكااااليف قبااال 
حاادوثها وهااي فااي مرحلااة التصااميم، وماان ثاام ماانح أي وظااائف أو مكونااات ال تضاايف قيمااة للمنااتج 

 دفة.من وجهة نظر العميل باإلضافة إلي العمل على تحقيق هذه التكلفة المسته

تام تعرياف التكلفاة المسااتهدفة علاى أنهاا )تكلفااة محاددة مقادمًا فاي مرحلااة تعمايم المناتج أو تطااويره،  
 . (1)وهذه التكاليف ال يجب أن تتعداها التكلفة الفعلية للمنتج(

التكلفة المستهدفة هي عبارة عن منهجيه يتم تعميمها لتعظيم العائد على اإلستثمارات في التقنيات  
، وتعمااال تلاااك المنهجياااة علاااى إدارة برناااامج يركاااز علاااى جهاااود التصاااميم والهندساااة وذلاااك المتطاااورة

 .(2)لمواجهة المشروعات الكبيرة مع ميزانية مستهدفة معينة

عرفاات التكلفااة المسااتهدفة بأنهااا ماادخل لتحديااد تكلفااة المنااتج المقتاارح فااي حالااة وظيفيااة موجااودة و  
 .(3)الربحية في ظل سعر البيع المتوقع محددة للتحقيق السنوي المطلوب والمرغوب من

                                                           

لمجلة ، االتصنيع الحديثةنحو إطار مقترح إلدارة التكلفة المستهدفة في بيئة : مصفاء محمد عبد الدائ (1)
  .46م، ص2001، 3العلمية لإلقتصاد والتجارية: كلية التجارة، جامعة عين شمس، ع

  .31م، ص2002، القاهرة، دار النهضة، تطوير النظم المالية واإلدارية الحديثةحسين مصطفى هاللي:  (2)

، لمستهدفةزيادة فعالية أسلوب التكلفة ا استخدام التحليل الوظيفي للتكلفة فيتجاني إبراهيم عبدالعظيم:  (3)
  .4م، ص1998، 2جامعة بنها، عمجلة الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة، 



 

 

م2020يسمبر :                        د مجلة المعرفة  : العدد الثاني  

 

76 
 

ممااا ساابق ماان تعريفااات فااإن مفهااوم التكلفااة المسااتهدفة يشااير إلااي تكنولوجيااا إداريااة تسااتخدم مبااادئ  
 عملية وتكنولوجية لتحديد وتخفيض وتحسين التكلفة، حيث يتم تبني هاذه التكنولوجياا خاالل إنتااج

ف جااودة المنااتج ماان التطااوير وتعماايم وإنتاااج المنااتج للوصااول إلااي تكلفااة محااددة تشاامل كافااة تكااالي
 وتوزيع ... الخ.

 خصائص التكاليف المستهدفة:

 :(1)يتميز نظام التكلفة المستهدفة بالعديد من الخصائص لعل من أهمها

 ترتكز التكلفة المستهدفة على إدارة التكلفة خالل مرحلة تصميم المنتج. .1

التكلفااة، ولاايس هدفااه الرقابااة عليهااا،  تعتباار التكلفااة المسااتهدفة نظااام للتخطاايط وتخفاايض .2
 ونظرًا ألنه يتم الخلط بين مصطلحي خفض التكلفة ورقابة التكلفة.

يتطلب تطبيق نظام التكلفة المستهدفة إستخدام أسلوب هندساة القيماة والاذي يسااعد علاى  .3
س ج باانفتنميااة األفكااار اإلبتكاريااة للوصااول إلااي باادائل متعااددة التصااميم واإلنتاااج ممااا يساااعد اإلنتااا

الخصائص والجودة، مع إستبعاد األنشطة التي ال تضيف قيمة وبالتالي يتحقق اإلستخدام األمثال 
 للموارد.

 متطلبات تطبيق التكلفة المستهدفة:

تميااز أي منشااأة عاان األخاارى ال يمكاان أن يرجااع إلااي عواماال تكنولوجيااة وتشااغيلية فقااط خاصااة إذا  
حااده، فمثاال هااذه العواماال تكااون متاحااة ألي منشااأة كاناات هااذه المنشااآت تعماال فااي ظااروف بيئيااة وا

تبحث عنها وتحاول تطبيقها، ويمثل ذلك خروجًا فرديًا على محاربة الوظاائف اإلدارياة التاي تساود 
 :(2)فيها بيئة اإلنتاج التقليدية. تتمثل متطلبات التكاليف المستهدفة في

 المتطلبات المادية: .1

تلكاات واألصاول الخاصاة بالمنشاأة والتاي تسااعد علاى وهي تشمل إمكاناات ومصاادر النظاام والمم 
 أداء وظائفه والقيام بدوره كامال بما يحقق األهداف وتجهيز المخرجات بكفاءة وفعالية عالية.

                                                           

  .48م، ص2007، القاهرة، دار التعليم الجامعي، المحاسبة االستراتيجيةمحمد الفيومي محمد:  (1)

 إلدارة كمدخل المستهدفة للتكلفة العملي التطبيق ومتطلبات النظري  التأمين :الكاشف يوسف محمد( 2)
 .12 ص ،م2000، 1ع ،شمس عين جامعة، التجارة كلية ،المحاسبية الفكر مجلةالربحية، 
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 اإلمكانات التكنولوجية: .2

تتمثال األصاول المتنوعاة مان اآلت ومعادات وتجهيازات التكنولوجياا، وأي تساهيالت مادياة يتطلبهاا 
 صول التي تؤدي إلي اإلستجابة السريعة للمتغيرات المؤثرة. النظام خاصة باأل

 اإلمكانات البشرية: .3

ت وقادرات تتمثل في الخبرات البشرية والفنية واإلدارية والمعرفة المتعمقة بالبيئة المحيطاة، والمهاارا
العاااملين القااائمين علااى النظااام فااي اإلتصااال والتعاماال مااع عناصاار سالساال القيمااة خااالل مرحلااة 

 النظم. عمل

 قاعدة بيانات:  .4

ه، إن وجااود قاعاادة للبيانااات لنظااام التكلفااة المسااتهدفة يمثاال جاازء أساساايًا ماان المتطلبااات الماديااة لاا
افة حيث أن تجميع قواعد للبيانات ُيساهم في إيجاد مجموعة من العالقات المتبادلة بينهما، باإلض

 تنوعة سواء داخلية أو خارجية. إلي منع تكرار البيانات وسهولة الحصول على المعلومات الم

 المتطلبات التنظيمية: .5

د عاان وهااي تمثاال القاادرة علااى تلبيااة الاانظم اإلداريااة الحديثااة التااي تالئاام بيئااة اإلنتاااج الحديثااة والبعاا
مسااعدة  األساليب واإلدارة التقليدية، والتي تشوه الحقائق وتحد من الوظيفة النفعية للمحاسبة كاأداة 

 ومات المناسبة ألغراض الخطيط والرقابة وإتخاذ القرارات.تعمل على توفير المعل

 تطوير القياس المرجعي للتكاليف المستهدفة:

نظرًا ألن أسلوب التكاليف يسعى إلي تقديم خدمات ومنتجات تعني بإحتياجاات العماالء، وبتنظايم  
طاااوير تكااااليف الخصاااائص والمواصااافات التاااي يرغبهاااا العماااالء ودفعهااام للشاااراء، وتخفااايض دورة ت

المنتج أو الخدمة، باإلضافة إلي جذب العمالء والموردين، من أجل ذلك يتطلب أسلوب التكااليف 
المستهدفة أن يكون لكل منتج أو عملية نظم فرعية يتم إنشااؤها عان طرياق الفرياق المتكامال يقادم 

 .(1)المنتج أو الخدمة، والذي سيكون مسؤواًل عن إدخال أي تعديالت على التصميم

                                                           

 رالفكاا مجلااة، المركااز االسااتراتيجي للتكاااليف واإلطااار الفكااري لسالساال القيمااة :عاشااور احمااد ساايد ت( عصاااف1)
 .29ص، م1998، 1، عشمس جامعةعين، التجارة كلية، المحاسبية



 

 

م2020يسمبر :                        د مجلة المعرفة  : العدد الثاني  

 

78 
 

يعتبااار أسااالوب المقااااييس المرجعياااة كوسااايلة لتاااوفير معلوماااات عااان المنافساااين والمقارناااة باااين  كماااا 
تكاااليفيهم المسااتهدفة وتكاااليف المنظمااة المسااتهدفة ماان أجاال إيجاااد مؤشاار لتجديااد فجااوة التكاااليف 
وأسااابابها وكيفياااة ملئهاااا، حتاااى يصااال مساااتوى التكااااليف المساااتهدفة للشاااركة إلاااي مساااتوى التكااااليف 

للمنافسين، وضرورة دراساة العوامال التاي تسااعد فاي تخفايض التكااليف المساتهدفة عان  المستهدفة
 .(1)المنافسين حتي تحقيق الجودة والزيادة التكاليفية

مماااا سااابق يتضاااح أن اإلساااتعانة بأسااالوب المقااااييس المرجعياااة يسااااعد فاااي تحقياااق الوقااات الاااالزم  
لااك باإلسااتعانة بمخرجااات نظااام تقااديم للتحسااين والتطااوير، وتااأخير عاارض المنااتج فااي األسااواق، وذ

 منتج جديد للشركات الرائدة في نفس نوع المنتج وبنفس الطراز.

 ثانيا:الدراسة الميدانية 

يشتمل هذا المبحث على الخطوات واإلجراءات التى تم اتباعها في تنفيذ الدراسة الميدانية، 
ق وإجراء اختبارات الثبات والصد، ويشمل ذلك تصميم أداة الدراسة، وصفًا لمجتمع وعينة الدراسة

راج االساليب اإلحصائية التي تم بموجبها تحليل البيانات واستخلهذه األداة للتأكد من صالحيتها 
 . النتائج

اعتمدت هذه الدراساة علاى المانهج الوصافي التحليلاي وإسالوب الدراساة الميدانياة حياث تام إساتخدام 
ة وذلك بما ياتالءم وطبيعاة مشاكلة البحاث موضاوع الدراسا االستبانة كطريقة لجمع البيانات األولية

 بحيث يساعد هذا المنهج على إلقااء نظارة فاحصاة علاى جوانبهاا المختلفاة والفهام المتاآني للمشاكلة
وذلااك بجمااع معلومااات دقيقااة وعلميااة عاان ظاااهرة أو موضااوع معااين ماان أجاال الوصااول إلااى نتااائج 

 وتوصيات يمكن االستفادة منها. 

  تبانة : تصميم االس 

 تم تصميم استمارة إستبانة تتكون من جزئين هما :  

                                                           

، المجلااة العلميااة لإلقتصاااد : إطااار مقتاارح لتطبيااق أساالوب التكاااليف المسااتهدفةحسااين محمااد أحمااد عيسااى (1)
  . 512م، ص2000، 2والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، ع
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ماي الجزء األول : بيانات الخصائص الديمغرافية ألفراد العينة بحيث تشمل ، العمر ، المؤهال العل
،  التخصص العلمي ، المؤهل المهني ،  المركز الوظيفي ، سنوات الخبرة . والتي ساعدت علاى 

 ة صفاته وخصائصه األساسية . تصنيف مجتمع الدراسة ومعرف

الحاازء الثاااني : عبااارات الدراسااة والتااي تعتباار هااي األساااس والااذي لااه أشااكال مختلفااة أشااهرها هااو 
الخماسااي المتاادرج والااذي لااه خمااس مسااتويات هااي ) أوافااق بشاادة ، أوافااق ، ال رأي )محايااد( ، ال 

 أوافق ، ال أوافق بشدة ( . 

 ( على التوالي .  3،  2،  1،  4،  5وتأخذ األوزان )  

 مجتمع وعينة الدراسة :  

فااي هااذه الدراسااة يتكااون مجتمااع الدراسااة ماان رؤساااء اقسااام ومحاساابين وادارياان و مااوظفين شااركة  
 ( إستمارة أستبيان . 80مذاف للطرق والجسور مقرها الخرطوم عمارة الفيحاء .وتم توزيع )

 صدق األداة :  

مااا وضااع االختبااار لااه ولتحقيااق هااذا الصاادق اساااليب تقنيااة يكااون االختبااار صااادقًا إذا كااان يقاايس  
 عديدة . 

ولغايات إختبار صدق األداة المستخدمة فاي هاذه الدراساة تام عرضاها علاى مجموعاة مان األسااتذة 
كمحكمين مختصين بهادف الوصاول إلاى أقصاى كفااءة وصادق فاي األداة لتحقياق أغاراض البحاث 

 عبارات األسئلة وترتيبها .  وقد كانت آلرائهم األثر الكبير في صياغة

وفاااي ضاااوء مالحظاااات األسااااتذة تمااات بعاااض التعاااديالت المناسااابة علاااى بعاااض العباااارات لتصااابح  
 األستبانة بشكلها اآلخير صالحة للعمل الميداني . 

وبذلك اعتبرت أراء األسااتذة وتوجيهااتهم وتعاديالتهم فاي محتاوى اإلساتبانة ومراجعتهاا مؤشارًا علاى  
 ستبانة( . صدق األداة )اال

 :  ثبات األداة

المقصاود بثبااات األداة أو ثبااات االسااتبانة أنهااا تعطااي نفاس النتااائج إذا مااا تاام ماالء االسااتبانة أكثاار  
ماان ماارة تحاات نفااس الظااروف والشااروط . أو بتعبيااار آخاار يعنااي االسااتقرار فااي النتااائج التااي ياااتم 
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عهاا علاى العيناة المساتهدفة مارة الحصول عليها وعدم تغييرهاا بشاكل واضاح فيماا لاو تام إعاادة توزي
 أخرى خالل فترة زمنية أخرى . 

  إجراءات تطبيق الدراسة :  

بعاد أن تاام تجهيااز االسااتبانة بصاورتها النهائيااة تماات متابعااة اإلجاراءات بقصااد جمااع البيانااات لهااذه  
الدراساااة ثااام تحدياااد مجتماااع الدراساااة فاااي شاااركة ماااذاف للطااارق والجساااور ثااام اختياااار عيناااة قصااادية 

ين وإداري الشاااركة باإلضاااافة إلاااى مااان لدياااه ماااؤهالت علمياااة علياااا ، وقاااد كانااات االساااتبانات ماااوظف
( صالحة للتحليل وبلغت 74( استمارات وكانت )6منها ورجعت ) 74( وأجيب على 80الموزعة )

%( وتعتباار نساابة عاليااة ماان الناحيااة اإلحصااائية لقبااول النتااائج وتعميمهااا 92.5نساابة اإلسااتجابة )
 دراسة . على مجتمع ال

 تحليل إستمارة االستبيان : 

 ( لتحليل البيانات إحصائيًا وهو إختصار لا SPSSتم استخدام برنامج ) 

Statistical Packege For Social Sciences  ويعناي حزماة األسااليب اإلحصاائية للبحاوث
صااائي ( أنااه يساااعد فااي إجااراء التحلياال اإلحSPSSاالجتماعيااة . وماان ممياازات اسااتخدام برنااامج )

بحااث للبيانات بسهولة وسرعة وهو من البرامج الشائعة االستخدام في تحليل البيانات المتعلقة باأل
بيرًا كوالدراسات اإلنسانية لما يتمتع به من قدرات في معالجة البيانات وإن كان حجم هذه البيانات 

 . 

  فيما يلي وصفًا مفصاًل ألفراد عينة الدراسة وفق خصائص المبحوثين . 

 التحليل واختبار الفرضيات :   

 أواًل : البيانات الشخصية : 

ويشتمل على البيانات الخاصة بأفراد عينة الدراسة: وهى البيانات الشخصية المتعلقة بوصف 
 عينة الدراسة. 

 ثانيًا : قياس متغيرات الدراسة :

 
 (1جدول رقم ) 
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دام إساتخبحوثة عن عبارات الفرضية األولى )التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد العينة الم
 (المقاييس المرجعية يؤدي إلي زيادة فعالية منظمات األعمال

 مستوى الموافقة                           
أوافق  العبارات

 ال أوافق محايد أوافق بشدة
ال أوافق 

 بشدة

. يتااااوفر لااااادى الشاااااركة نظاااااام ماااااوارد بشااااارية مؤهلاااااة 1
 يس الرجعية . لتطبيق إسلوب المقاي

46 
62.2 

28 
37.8 - - - 

. لتطبيااااق إساااالوب المقاااااييس الرجعيااااة يوجااااد فريااااق 2
 عمل يضم كافة التخصصات في المنشأة . 

42 
56.8 

31 
41.9 

1 
1.4 - - 

. يعتمااااااد إساااااالوب المقاااااااييس الرجعيااااااة علااااااى البعااااااد 3
 االستراتيجي من حيث إدارة التكلفة . 

40 
54.1 

32 
43.2 

1 
1.4 

1 
1.4 - 

عمل إسلوب المقاييس الرجعية على تحساين بيئاة . ي4
 العمل 

34 
45.9 

32 
43.2 

7 
9.5 

1 
1.4 - 

يؤدي تطبيق أسلوب المقاييس المرجعية إلي تحديد  5
 . وإكتشاف المجاالت الحرجة

25 
33.8 

36 
48.6 

8 
10.8 

5 
6.8 - 

فااااي تحقيااااق  أساااالوب المقاااااييس المرجعيااااة. يساااااعد 6
 هدف التحسين المستمر 

29 
39.2 

37 
50.0 

5 
6.8 

3 
4.1 - 

فااااي خفااااض  أساااالوب المقاااااييس المرجعيااااة. تساااااهم 7
 شامل للتكلفة قبل حدوثها . 

30 
40.5 

39 
52.7 

3 
4.1 

2 
2.7 - 

لاإلدارة معلوماات  أسلوب المقاييس المرجعياة. يوفر 8
 أكثر دقة لالستفادة منها في تحسين بيئة العمل.

29 
39.2 

40 
54.1 

4 
5.4 

1 
1.4 - 

 م .2018داد الباحث ، باالعتماد على بيانات االستبانة ، المصدر : إع
جد ( نجد أن غالبية افراد العينة المبحوثة يوافقون على العبارات بالجدول حيث ن3/1من الجدول )

إساااتخدام اجابااااتهم نحاااو هاااذه العباااارات تساااير فاااي االتجااااه االيجاااابي اي يعناااي ماااوافقتهم علاااي أن 
 (.دة فعالية منظمات األعمالالمقاييس المرجعية يؤدي إلي زيا

 (2جدول رقم )
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خدام )إساتالتكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد العينة المبحوثة عن عباارات الفرضاية الثانياة 
 (أسلوب  المقاييس المرجعية   يؤدي إلي تقبل المنافسة في منظمات األعمال

 مستوى الموافقة                           
 العبارات

ق أواف
 ال أوافق محايد أوافق بشدة

ال أوافق 
 بشدة

. يتطلاااااب ظهااااااور التكنولوجيااااااا الحديثاااااة فااااااي إنتاااااااج 1
 أسلوب  المقاييس المرجعيةالمعلومات لتطبيق 

25 
33.8 

40 
54.1 

6 
8.1 

3 
4.1 - 

بتطاااوير أدوات  أسااالوب  المقااااييس المرجعياااة. يقاااوم 2
 المنشأة لمقابلة المنافسة في بيئة العمل. 

23 
31.1 

42 
56.8 

8 
10.8 

1 
1.4 - 

بمساااااااااعدة  أساااااااالوب  المقاااااااااييس المرجعيااااااااة. يقااااااااوم 3
 القائمين بهندسة أدوات العمل واتخاذ القرارات . 

29 
39.2 

41 
55.5 

4 
5.4 - - 

يحاااادد األنشااااطة  أساااالوب  المقاااااييس المرجعيااااة. إن 4
 التي تتم صياعتها وتحديدها . 

24 
32.4 

36 
48.6 

9 
12.2 

5 
6.8 - 

يحاااادد األنشااااطة  لمقاااااييس المرجعيااااةأساااالوب  ا. إن 5
 التي ترغب الشركة في تحقيقها .

22 
29.7 

32 
43.2 

11 
14.9 

9 
12.2 - 

علاااى تطاااوير  أسااالوب  المقااااييس المرجعياااة. يعمااال 6
 األدوات التي تؤدي إلى إمكانية خفض التكلفة. 

31. 
41.9 

33 
44.6 

8 
10.8 

2 
2.7 - 

 ياااةأسااالوب  المقااااييس المرجع. يتاااوفر لااادى الشاااركة 7
يعماااال علاااااى تحسااااين مساااااتوى الجااااودة ويحقاااااق الاااااربح 

 المستهدف للمنشأة . 

29 
39.2 

41 
55.5 

4 
5.4 - - 

يعمااااال علاااااى  أسااااالوب  المقااااااييس المرجعيااااة. نظااااام 8
 توفير وسيلة تحدد بعض األدوات لتخفيض التكلفة .

31 
41.9 

35 
47.3 

5 
6.8 

2 
2.7 

1 
1.4 

يسااااعد علاااى  أسااالوب  المقااااييس المرجعياااة. وجاااود 9
 الوصول إلى األرباح المستهدفة من قبل للمنشأة.  

30 
40.5 

32 
43.2 

11 
14.9 

1 
1.4 - 

 م .2018المصدر : إعداد الباحث ، باالعتماد على بيانات االستبانة ، 
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جد ( نجد أن غالبية افراد العينة المبحوثة يوافقون على العبارات بالجدول حيث ن3/2من الجدول )
إساااتخدام رات تساااير فاااي االتجااااه االيجاااابي اي يعناااي ماااوافقتهم علاااي أن اجابااااتهم نحاااو هاااذه العباااا

 . أسلوب  المقاييس المرجعية   يؤدي إلي تقبل المنافسة في منظمات األعمال
 (3قم )جدول ر 

د يزيااالتكاارارات والنسااب المئويااة السااتجابات افااراد العينااة المبحوثااة عاان عبااارات الفرضااية الثالثااة )
المرجعيااة ماان القاادرة التشااغيلية للمنظمااات و بالتااالي يساااعد فااي تطااوير إسااتخدام أساالوب المقاااييس 

 (األداء
 مستوى الموافقة                   

 العبارات
أوافق 
 ال أوافق محايد أوافق بشدة

ال أوافق 
 بشدة

علاى تفعيال الميازة أسلوب المقااييس المرجعياة .يساعد 1
 أة. التنافسية من خالل زيادة القدرة التشغيلية للمنش

28 
37.8 

40 
54.1 

4 
5.4 

2 
2.7 - 

. يتااااوفر لاااادى الشااااركة نظااااام محاساااابي كاااافء وفاعاااال 2
 لمواجهة المنافسة العالمية . 

30 
40.5 

36 
48.6 

6 
8.1 

2 
2.7 - 

. يتااااوفر لاااادى الشااااركة نظااااام محاساااابي يلبااااي طلبااااات 3
 المستهلكين .

17 
23.0 

50 
67.6 

6 
8.1 

1 
1.4 - 

علاااي تعزياااز  يعمااالأسااالوب المقااااييس المرجعياااة إن  . 4
 الميزة التنافسية بالمنشأة . 

21 
28.4 

44 
59.5 

7 
9.5 

2 
2.7  

علااااى المواجهااااة أساااالوب المقاااااييس المرجعيااااة . يعماااال 5
 المباشرة للميزة التنافسية للمنشأت األخرى . 

25 
33.8 

41 
55.4 

8 
10.8 - - 

قاادرة تحقيااق يعماال علااى أساالوب المقاااييس المرجعيااة . 6
علومااااات والتااااي طريااااق إنتاااااج المعاااان تشااااغيلية مناساااابة 

 . بدورها تحسن األداء

24 
32.4 

36 
48.6 

10 
13.5 

4 
5.4 - 

أسااااالوب . تلبياااااة طلباااااات المساااااتهلكين يتطلاااااب إتبااااااع 7
 .المقاييس المرجعية

20 
27.0 

43 
58.1 

8 
10.8 

3 
4.1 - 

. مواجهاااة المنافساااة المحلياااة والعالمياااة تتطلاااب تطبياااق 8
 . أسلوب المقاييس المرجعية

38 
51.4 

33 
44.6 

3 
4.1 - - 
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 م .2018المصدر : إعداد الباحث ، باالعتماد على بيانات االستبانة ، 
( نجد أن غالبية افراد العينة المبحوثة يوافقون على العبارات بالجدول حيث نجد 3/3من الجدول ) 

تماااام اجابااااتهم نحاااو هاااذه العباااارات تساااير فاااي االتجااااه االيجاااابي اي يعناااي ماااوافقتهم علاااى أن االه
أسااالوب المقااااييس المرجعياااة يزياااد مااان القااادرة التشاااغيلية للمنظماااات و بالتاااالي يسااااعد فاااي بتطبياااق 

 . تطوير األداء

 ثالثًا  : إثبات صحة الفرضيات : 

 ( 4جدول رقم )
 نتائج إختبار مربع كاي لداللة الفروق آلراء المبحوثين حول عبارات الفرضية األولى 

 يةالنسبة المئو  العدد اإلجابة 

 %44.5 33 أوافق بشدة 

 %40.5 30 أوافق
 %9.5 7 محايد

 %4.1 3 ال أوافق 
 %1.4 1 ال أوافق بشدة

%100 74 المجموع  
 م .2018المصدر : إعداد الباحث ، باالعتماد على بيانات االستبانة ، 

مان خاالل ( يتضح أن أعلى نسبة من أراء أفراد عينة الدراسة مجتمعة موافقين و 3/4من الجدول ) 
التفسااير الوصاافي لعبااارات الفرضاايه االولااي مجتمعااة يتوصاال الباحااث إلااى صااحة إثبااات الفرضاايه 

 ( إستخدام المقاييس المرجعية يؤدي إلي زيادة فعالية منظمات األعمالوالتي تنص على) 

 ( 5جدول )

  نتائج إختبار مربع كاي لداللة الفروق آلراء المبحوثين حول عبارات الفرضية الثانية

 النسبة المئوية العدد اإلجابة 

 %36.5 27 أوافق بشدة 
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 %50.0 37 أوافق
 %8.1 6 محايد

 %4.0 3 ال أوافق 
 %1.4 1 ال أوافق بشدة

%100 74 المجموع  
 م .2018المصدر : إعداد الباحث ، باالعتماد على بيانات االستبانة ، 

عينة الدراسية مجتمعة موافقين ومن ( يتضح أن أعلى نسبة من آداء أفراد ال3/5من الجدول)
خالل التعبير الوصفي لعبارات الفرضية الثانية مجتمعة يتوصل الباحث إلى صحة إثبات 

إستخدام أسلوب  المقاييس المرجعية   يؤدي إلي تقبل المنافسة في الفرضية والتي تنص على : )
 (منظمات األعمال

 ( 6جدول رقم )

 الفروق آلراء المبحوثين حول عبارات الفرضية الثالثة  نتائج إختبار مربع كاي لداللة 
 النسبة المئوية العدد اإلجابة 

 %35.0 26 أوافق بشدة 

 %52.7 39 أوافق
 %6.8 5 محايد

 %5.5 4 ال أوافق 
 0 0 ال أوافق بشدة

%100 74 المجموع  
 م .2018المصدر : إعداد الباحث ، باالعتماد على بيانات االستبانة ، 

ما سبق يتضح أن أعلى نسبة مان أراء أفاراد عيناة الدراساة مجتمعاة ماوافقين ومان خاالل التفساير م 
الوصفي لعبارات الفرضية الثالثة مجتمعة يتوصل الباحث إلى صحة إثبات الفرضاية والتاي تانص 
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يزيد إستخدام أسلوب المقاييس المرجعية من القدرة التشاغيلية للمنظماات و بالتاالي يسااعد على : )
 (في تطوير األداء

 الخاتمة

 النتائج والتوصيات

 أوال" : نتائج البحث 

 في ضوء الدراسة السابقة خرج البحث بالنتائج التالية:

يعتباااار ماااادخل المقاااااييس المرجعيااااة أحااااد المااااداخل الهامااااة والتااااي باااارزت أهميتهااااا نتيجااااة  .1
 لمهمة للتحسين.للتطورات في بيئة األعمال ومحاولة محاكاة أفضل والتركيز على المجاالت ا

يااؤدي تطبيااق أساالوب المقاااييس المرجعيااة إلااي تحديااد وإكتشاااف المجاااالت الحرجااة التااي  .2
 تظهر في المنشأة والتي يظهر فيها أداء غير مرضي مقارنة بالمنافسين في السوق.

 يحقق مدخل المقاييس المرجعية متطلبات تقييم األداء بما يوفر من مقااييس أداء تنافساية .3
ماااده علااى مؤشاارات األداء الماليااة وغياار الماليااة فااي قياااس األداء بمااا يساااعد علااى خارجيااة، وإعت

 إدراك األهداف طويلة وقصيرة األجل.

يسااتند أساالوب التكاااليف المسااتهدفة علااى العديااد ماان المبااادئ منهااا التركيااز علااى العمياال،  .4
 التصميم، فرسق عمل متكامل، سلسلة القيمة، تكاليف دورة المنتج.

الرقابة المطبق يتسق مع أسلوب التكاليف المستهدفة يقتضي إتباع العديد  إن نظام ضبط .5
 من الخطوات منها: التخطيط، التجهيزات اإلنتاجية.

 ثانيا" : التوصيات

 يقترح الباحث التوصيات التالية:

ضاارورة حااث القيااادات اإلداريااة علااى تبنااي المفاااهيم اإلداريااة المعاصاارة لمواجهااة تحااديات  .1
 ة.المنافسة الشرس

يجااب علااى منظمااات األعمااال تحقيااق نااوع ماان التكاماال بااين أساااليب المحاساابة اإلدارياااة  .2
 المختلفة بإعتبار أن ذلك أحد مقومات التحسين المستمر لألداء.
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 رة.وضع نظام رقابي للتكاليف يسمح بإعداد التقارير الرقابية والمراجعة التفصيلية المتكر  .3

 ستهدفة المدعم بأسلوب القياس المرجعي.دراسة إمكانية تطبيق أسلوب التكلفة الم .4

 إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في هذا اإلتجاه. .5

 المراجع:
 القرآن الكريم . -    

 وتقييم لقياس المحاسبية النظم في التلقائي التطور متطلبات: حسين علي حسين أحمد -
 رة،المنصو  جامعة التجارة، ةكلي التجارية، للدراسات العربية المجلة ،التصنيع بيئة في األداء
 .م1990 ، الثاني العدد

 .   م2002 شمس، عين مكتبة القاهرة، ،التكاليف محاسبة في دراسات: خميس أحمد -

 لتكلفةا أسلوب فعالية زيادة في للتكلفة الوظيفي التحليل استخدام: عبدالعظيم إبراهيم تجاني -
 .م1998 بنها، جامعة التجارة، ليةك التجارية، والبحوث الدراسات مجلة ،المستهدفة

 .م 2004 النهضة، دار ، القاهرة،المقارن  والقياس الجودة قياس المحسن: عبد محمد توفيق -

 المرجعية المقارنة و الموازنة العالمات بطاقة تقنين بين التعامل: الغبان صبري  ثائر -
 .م2009 ،22 العدد قتصاديةاال للعلوم بغداد كلية مجلة ،االستراتيجي األداء تقويم ألغراض

 ظمالن تعميم في اإلداريين المحاسبين دور لدعم مقترح إطار: العزيز عبد الحميد عبد جمال -
 ةواإلدار  االختصار سعود، الملك جامعة، مجلة ،المشركة البيانات قواعد بيئة في المحاسبية

 .م2008 الثاني، العدد سعود، الملك جامعة

 العلمية المجلة ،المستهدفة التكاليف أسلوب لتطبيق مقترح إطار: عيسي أحمد محمد حسين -
 م2000 ،2العدد شمس، عين جامعة التجارة، كلية والتجارة، لالقتصاد

 النهضة، دار القاهرة، ،الحديثة واإلدارية المالية األنظمة تطوير: هاللي مصطفى حسين -
 .م2002

 التصنيع بيئة في المستهدفة التكلفة إلدارة مقترح إطار نحو :معبد الدائ محمد صفاء -
 ، 3 العدد شمس، عين جامعة التجارة، كلية والتجارة، لالقتصاد العلمية المجلة ،الحديثة
 .م2001
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 ،معاصرة ةإداري دراسات: المنصف عبد علي العزيز عبد المغربي: الفتاح عبد الحميد عبد -
 .م 2010 هارتلي، دار القاهرة،

 ،القيمة لسالسل الفكري  واإلطار للتكاليف االستراتيجي المركز:  عاشور أحمد سيد عصافت -
 .م1998، 1العدد شمس، عين جامعة التجارة، كلية المحاسبية، الفكر مجلة

 ،الرياض ،الصناعية الشركات في التكاليف ةمتكامل إلدار  مدخل: العفيري  محمد أحمد فؤاد -
 .م2010 سعود، الملك جامعة

 دور تكاليف مدخل منظور من الجودة تكاليف لتخفيف مقترح إطار: إبراهيم حسن ماجدة -
 ، 1العدد شمس، عين جامعة التجارة، كلية والتجارة، لالقتصاد العلمية المجلة ، المنتج حياة

 .م 2000

 .م2007 الجامعي، التعليم دار القاهرة، ،االستراتيجية المحاسبة: محمد الفيومي محمد -

 لكمدخ المستهدفة للتكلفة العملي التطبيق ومتطلبات النظري  مينالتأ :الكاشف يوسف محمد -
 .م2000 ،1العدد شمس، عين جامعة التجارة، كلية المحاسبية، الفكر مجلة ،الربحية إلدارة

 .م2010الوراق، مؤسسة عمان، ،الجودة إدارة: الراوي  الحميد عبد نزار -

 العربية ةالمنظم القاهرة، ،العملي للتطبيق لالكام الدليل القياسية المعايير: الهادي عبد نزية -
 .م1997 اإلدارية للتنمية

 مفاهيم والريادة للتمييز مدخل الجودة إدارة: باشيوه هللا عبد الحسن الدواري: الحميد عبد نزار -
 .م2011 الوراق، دار عمان، ،وتطبيقات وأسس
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 اثر الرسوم الجمركيه علي التنميه االقتصاديه

مر محمد حسند.حافظ ع  

 المستخلص

نتج نه يالبحث في ا التنميه االقتصاديه" وتمثلت مشكلةتناولت الدراسه "اثر الرسوم الجمركيه علي 
ثار ينعكس بعضها علي مستوي اداء االقتصاد القومي للدوله وعلي عن فرض الرسوم الجمركيه آ

وقد هدفت الدراسه  الك ميزان مدفوعاتها وان فرض الرسوم الجمركيه يؤدي الي تخفيض االسته
الي التعرف علي السياسه التجاريه والوسائل الفنيه المستخدمه للرسوم الجمركيه والتعرف علي 
السياسه الجمركيه في السودان الزاله االثار الضاره للممارسات التجاريه غير العادله للدول 

في الجمركيه ( والمنهج الوص االخري وقد استخدم الباحث المنهج التاريخي لتتبع الظاهره )الرسوم
لدراسه الحاله واالسلوب االستتباطي والمنهج االحصائي في التحليل االحصائي لمعالجه  اثار 
الرسوم الجمركيه علي االداء االقتصادي , توصلت الدراسه الي عده نتائج اهمها ان فرض 

للدوله وعلي ميزان الرسوم الجمركيه اثار ينعكس بعضها علي مستوي اداء االقتصاد القومي 
مدفوعاتها وان الرسوم الجمركيه تساهم في دفع عجله التنميه االقتصاديه في البالد وانه قد 
ساهمت الرسوم الجمركيه بصوره واضحه علي تقليص عجز الموازنه العامه , وعلي ضوء النتائج 

عناصر التي توصلت اليها الدراسه يوصي الباحث بضروره تخفيض الرسوم الجمركيه علي 
االنتاج المستورده خفض تكاليف التمويل واالقراض للصادرات تشجيع الدوله علي زياده 
الصادرات من السلع والخدمات المختلفه وذلك عن طريق تنفيذ حزمه من حوافز التصدير 
المتمثله في االعفاءات الضريبيه المؤقته وزياده تحرير واستقرار سعر الصرف وعلي اداره 

 ن الضرائب ايجاد صيغه للتفاهم والتنسيق المشترك لتبادل المعلوماتالجمارك وديوا
abtract 

The study dealt with “the impact of customs duties on economic 

development.” The problem of the research was that the imposition of 

customs duties results in effects, some of which are reflected on the 

level of performance of the national economy of the country and on its 

balance of payments, and that the imposition of customs duties leads to 

a reduction in consumption 
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The study aimed to identify the trade policy and the technical means 

used for customs duties and to identify the customs policy in Sudan to 

remove the harmful effects of unfair trade practices for other countries. 

To address the effects of customs duties on economic performance, the 

study reached several results, the most important of which is that 

imposing customs duties has effects, some of which are reflected on the 

level of the country’s national economy performance and its balance of 

payments, and that customs duties contribute to advancing the wheel of 

economic development in the country, and that customs duties have 

clearly contributed to reducing The public budget deficit, and in light of 

the findings of the study, the researcher recommends the need to 

reduce customs duties on imported production elements, reduce 

financing and lending costs for exports, and encourage the state to 

increase exports of various goods and services by implementing a 

package of export incentives represented in temporary tax exemptions 

and increasing liberalization And the stability of the exchange rate and 

Ali The Customs Administration and the Tax Office find a formula for 

mutual understanding and coordination for the exchange of information 

 

 المقدمه
الرسم الجمركي هو ضريبه تفرضها الدوله علي السلعه عند عبورها للحدود الجمركيه الوطنيه 
دخوال للواردات او خروجا للصادرات والغالب ان تفرض الرسوم الجمركيه علي الواردات كوسيله 

وم اسياسه لتطبيق سياسه الحمايه التجاريه ويطلق علي مجموعه النصوص المتضمنه لكافه الرس
الجمركيه السائده في الدوله في وقت معين اسم التعريفه الجمركيه وهكذا فان التعريفه الجمركيه 
تشجع المنشات المحليه علي زياده انتاجها ويضطر المستهلكون لدفع اسعار اعلي اذا رغبوا في 

ه الجمركيه تتواجد الرسوم الجمركيه في قائمه تسمي التعريفه الجمركيه فالتعريف السلع المستورده
اذن هي القائمه التي تتضمن بيان السلع المختلفه والرسوم المقدره عليها وتشمل التعريفه علي 
جميع الرسم سواء تقررت علي الصادرات او علي الواردات والتعريفه الجمركيه علي الصادرات 
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تعريفه تستخدم احيانا في بعض الدول لزياده ايرادات الحكومه كما قد تستخدم  دوله ما ال
الجمركيه للتاثير او لالحتجاج علي سياسات اقتصاديه او سياسه لبعض الدول االخري وتضع 
الدول مقدار التعريفه الجمركيه بطرق مختلفه فقد تكون لبعضها اتفاقيات تجاريه تتضمن بندا 
ينص علي تفضيل في المعامله لبعض الدول وبموجب هذا البند تفرض اقل نسب التعريفه 

في بلدها علي كل البلدان الموقعه علي االتفاقيه ويمكن فرض تعريفات تفضيليه خاصه  العاديه
 وتكون عاده اقل من التعريفه التفضيليه العامه وذلك لتشجيع الواردات من البلدان االقل نموا

 -مشكله البحث:
وي تتمثل مشكله البحث في انه ينتج عن فرض الرسوم الجمركيه اثار ينعكس بعضها علي مست

اداء االقتصاد القومي للدوله وعلي ميزان مدفوعات وان فرض الرسوم الجمركيه يؤدي الي 
تخفيض االستهالك االجمالي اذ يؤدي ارتفاع ثمن السلعه بعد فرض الرسم الي التقليل من 

 استهالكها ويضطر المستهلكون الي شراء بدائل اقل اشباعا او االستغناء عن هذه السلع كليه

 -حث:اهميه الب
 يستمد البحث اهميته من الدور الذي تلعبه الرسوم الجمركيه في االداء االقتصادي في السودان 
الن الرسوم الجمركيه تستخدم لحمايه الصناعه من اثر دعم الصادرات في البالد االخري او 

 اغراق االسواق ودعم الصادرات هو مبالغ تقدمها الحكومه كمساعده للصناعات المصدره

م الجمركيه تجعل المنافسه عادله اذ سعر المنتوج الوطني يصبح قريب من سعر المنتوج الرسو 
االجنبي المستورد  وبالتالي المساهمه في عمليه التنميه حيث ان السياسه الجمركيه هي التي 

 تحمي االقتصاد الوطني

 -فروض البحث:
 هنالك عالقه بين الرسوم الجمركيه والتنميه االقتصاديه /1
 وجد عالقه بين الرسوم الجمركيه وتغيرات سعر الصرفت /2
 هنالك عالقه بين الرسوم الجمركيه والميزان التجاري  /3
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 تلعب الرسوم الجمركيه دورا كبيرا في تحريك عجله التنميه االقتصاديه في السودان /4
 -اهداف البحث :

 م الجمركيهالتعرف علي السياسه التجاريه والوسائل الفنيه المستخدمه الرسو  /1
 التعرف علي السياسه الجمركيه في السودان /2
 الزاله االثار الضاره للممارسات التجاريه غير العادله للدول االخري  /3
 منع االعتماد علي المنتجات االجنبيه /4

 -منهجيه البحث :
له ه الحايتبع الباحث االسلوب التاريخي لتتبع الظاهره )الرسوم الجمركيه( والمنهج الوصفي لدراس

واالسلوب االستتباطي والمنهج االحصائي في التحليل االحصائي لمعالجه اثار الرسوم الجمركيه 
 علي االداء االقتصادي

 الفصل االول
 مفهوم واهميه الرسوم الجمركيه

 مفهوم وتعريف الرسوم الجمركيه  -المبحث االول :

قصد ليها الدوله في تجارتها الخارجيه بتتمثل السياسيه التجاريه في مجموعه الوسائل التي تلجا ا
 تحقيق اهداف معينه حيث وجدنا سياستين احدهما تنادي بالحمايه واالخري تنادي بالتحرير اذ ان
لكل دوله سياستها التجاريه التي تتناسب وتتالئم مع نظمها االقتصاديه وامكانياتها وتستعمل 

 شمل الضرائب ومختلف الرسوم االخري بالنسبهالدوله الجبايه لكي تحقق موارد ماليا فالجبايه ت
للضريبه وهي عباره عن المورد المالي العام الذي تقتطعه الدوله من االفراد جبرا بغرض 
استخدامه لتحقيق اهداف عامه وللضريبه عده انواع مختلفه تختلف باختالف الزاويه التي ينظر 

 والجبري  اليها كما لها طريقتان للتحصيالت هما التحصيل الودي
وتعتبر الرسوم الجمركيه هي احدي مصادر االيرادات العامه التي تعتمد عليها الدوله بمختلف 
اتجاهاتها السياسيه االقتصاديه لتمويل انفاقها العام فالدوله وجدت نفسها امام ضروره توفير 
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لغالبيه بعض الخدمات التي تمكن تقسيمها الي وحدات مختلفه التي تعود من اداءها نفع عام 
 المجتمع وفي نفس الوقت نفع خاص مباشر علي افراد المجتمع

فالرسوم الجمركيه هي من اهم انواع الضرائب الغيرمباشره وتفرض علي السلع التي تعبر حدود 
 الدوله سوي تعلق االمر باستيراد او التصدير ويعتبر هذا النوع من اقدم انواع الضرائب الغير

 حصيلتهامباشره كما تتميز بوفره 
كما تعكس الرسوم الجمركيه الوضع االقتصادي للدوله او طبيعه بناءها االقتصادي وعلي الرغم 

سعي من المساهمه المقدره للرسوم الجمركيه في ميزانيه الدوله اال ان بعض االتفاقيات التجاريه ت
 للتخفيض تلك الرسوم

ه ه علي كل السلع المصدره والمستورداما بالنسبه للتعريفه الجمركيه فانها تعتبر وسيله للرقاب
وتمكن من وضع احصائيات خاصه بالتجاره الخارجيه كما ان هذه االخيره تعتبر اداه فنيه 
جمركيه للحمايه وذلك من خالل قواعدها االساسيه التي يجب االعتماد عليها لتحديد النسب 

قيه له لنفسها واما تعريفه اتفاالتعريفيه وتعد هذه التعريفه اما ذاتيه وذلك عندما تصنعها الدو 
 تصنعها الدوله مع غيرها من الدول

 واخير تعريفه تفاضليه تطبقها الدوله علي السلع االخري رغبه في تنشيط التعامل التجاري 
 -مفهوم الرسوم الجمركيه:

الرسوم الجمركيه او التعريفه الجمركيه هي ضرائب تفرض علي السلع التي تستوردها دوله من 
 وتستخدم عده دول التعريفه الجمركيه لحمايه صناعتها المنافسه االجنبيه وتوفر التعريفهاخري 

الجمركيه الحمايه عن طريق رفع اسعار السلع المستورده وهكذا فان التعريفه الجمركيه تشجع 
المنشات المحليه علي زياده انتاجها ويضطر المستهلكون لرفع اسعار اعلي اذا رغبوا في السلع 

تورده والتعريفه الجمركيه علي الصادرات تستخدم احيانا في بعض الدوله لزياده ايرادات المس
ه الحكومه كما قد تستخدم دوله ما التعريفه الجمركيه للتاثير او لالحتجاج علي سياسات اقتصادي

 او سياسيه لبعض الدول االخري 
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ذا معرفه مجموعه الضرائب ان التعريفه الجمركيه تسمح للجمركي بترتيب وتصنيف المنتجات وك
والرسوم التي تخضع لها هذه البضاعه لذا سنعرف كل من التعريفه الجمركيه مع ذكر انواعها 

 وقواعدها
 -تعريف الرسوم الجمركيه:

هي عباره عن قائمه او جدول تصنعه كل دوله فيها الضرائب الجمركيه المرتبطه بالسلع 
مل من جهه معدل الضرائب الجمركيه المطبقه علي المستورده وهي تعريفه منظمه للمنتجات تش

الواردات ومن جهه اخري للمعدالت المتعلقه بالرسوم علي القيمه المضافه وبالرسوم االخري 
 وتكمل هذه التعريفه بفهرس ابجدي للمنتجات

 تساهم التعريفه الجمركيه بدرجه كبيره في تسهيل عمليه المراقبه الجمركيه كما تعمل علي ضمان
 تحقاق الرسوم والضرائب بشكل قانوني او تعتمد هذه االخيره علي ثالثه اسس:اس
 -المرونه الجمركيه: /1

هي عباره عن قائمه جمركيه تضم متخلف اصناف السلع وتمكن من مراقبه المبادالت التجاريه 
 الدولمع العالم الخارجي توجد قائمه دوليه للتعريفات الجمركيه جاري بها العمل االن في معظم 

 ببروكسل وتعرف بقائمه بروكسل الجمركيه 1950وضعت في سنه 
 -تحديد مختلف الضرائب والرسوم الجمركيه: /2

يتم تحديد هذه الضرائب والرسوم انطالقا من فارق سعر المنتج االجنبي وسعر المنتج المحلي 
لفه الموجوده في قصد تطبيق الحمايه ورفع مستوي المنتج المحلي هذا الفرق هو المعدالت المخت

 التعريفه
 -الطبيعه القانونيه: /3

ان اعداد تطبيق وتغيير التعريفه الجمركيه ال يصح اال بموجب القانون ومن خالل هذا التعرف 
البسيط للتعريفه الجمركيه يمكن استنتاج ان كل دوله تضع تعريفه جمركيه وتطبيقها علي مختلف 

 تعريفات متعدده ال تختلف عن بعضها كثيرا نذكر منها عمليات التجاره نجد ان للرسوم الجمركيه
 -ما ياتي:
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 -أ/ الرسوم الجمركيه:
هي عباره عن ضريبه غير مباشره تتعرض علي سلع عندما تعبر اقليم الدوله دخوال او خروجا 

 بغرض تحقيق سياسه الدوله ماليا واقتصاديا
 -ب/ الرسوم الجمركيه:

مبلغ من المال تقوم الدوله بفرضه قانونا علي البضائع  هي ضريبه غير مباشره وهي عباره عن
التي تجتاز حدودها سواء عند الدخول او الخروج واالصل في القانون هي خضوع السلع التي 

 تدخل البالد للضريبه الجمركيه اال ما استثني بنص خاص
 جا منهاج/ الرسوم هي ضريبه تفرض علي السلع عند اجتيازها الخط الجمركي دخوال او خرو 

 -د/ الرسم الجمركي:
هو ضريبه تفرضها الدوله علي سلعه ما عندما تعبر الحدود الوطنيه سواء دخوال وهوالوضع 

 الغالب )واردات ( او خروجا منها )صادرات(
 -االقليم الجمركي: -

 يقصد به االراضي والمياه الخاضعه لسياسيه الدوله
 -الخط الجمركي: -

 له بين الدول المتاخمه لها كذلك حدود المناطق الجمركيه التي تكون هو الحدود السياسيه الفاص
 داخل البالد بمعني انه الحد الذي تستحق عنده الضريبه الجمركيه علي السلعه دخوال او خروجا

 -الرسم الجمركي )الضريبه الجمركيه(: -
ون الغرض من هو ما يفرض علي السلع المستورده من الخارج الستعمالها داخل البالد وقد يك

فرض الرسوم الجمركيه )مالي( اي الحصول علي مورد للدوله وقد يكون الغرض )وقائي(اي 
 حمايه منتجات وطنيه وليده

 -المبحث الثاني:
 انواع الرسوم الجمركيه
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يمكن ان تضنف التعريفه الجمركيه وفقا للغرض منها فالتعريفه التي تفرض علي الواردات تسمي 
 ك التي تفرض لزياده ايرادات الحكومه تسمي تعريفه اداريه وكان العديد منتعريفه الحمايه وتل

الحكومات يستخدم التعريفه الجمركيه في الماضي ولكن في الوقت الحاضر نادرا ما تستخدم 
التعريفه الجمركيه وذلك الن ضرائب الدخل وضرائب المبيعات اصبحت المصدر الرئيسي 

ستعمال تعريفات الحمايه وان كانت قد خفضت كثيرا منذ اليرادات الحكومه في حين يغلب ا
 1945الحرب العالميه الثانيه التي انتهت في عام 

كما يمكن ان تصنف التعريفه الجمركيه وفقا للطريقه التي تفرض بها والتعريفه النوعيه تحسب 
منتج طبقا لوزن او حجم المنتج علي سبيل المثال ربما تفرض حكومه ما تعرفه نوعيه علي 

 درهم علي اللتر الواحد25درهم علي الكيلو جرام او  10بمعدل 
ه وتفرض معظم التعريفه النوعيه علي منتجات المواد الخام مثل خام الحديد والمطاط ومواد غذائي

 مثل السكر والقمح اما التعريفه القيميه فتفرض كنسبه مئويه من قيمه المنتج ولذا سميت قيميه
 مثال علي المنتجات الصناعيه المستورده مثل السيارات% 5كان تنطبق بنسبه 

تلفه قد تكون للدوله تعريفه واحده وقد تتعدد التعريفه التي ناخذ بها ومن هنا نميز بين انواع مخ
 من التعريفه

 فهنالك التعريفه الوحيده  والتعريفه المزدوجه  والتعريفه الثالثيه والتعريفه الخفيه
 -أ/ التعريفه الوحيده:

 تتمثل في ان تصنع الدوله تعريفه واحده للسلعه الواحده بغض النظر عن مصدرها او وجهتها
 -ب/ التعريفه المزدوجه:

و تتمثل في ان تضع الدوله تعريفتين للسلعه الواحده قصوي ودنبا بحسب البلد الذي تستورد منه ا
ري وتكون التعريفه تصدر اليه وعندئذ تكون احدي التعريفتين اعلي من حيث رسومهاعن االخ

جه القصوي هي التعريفه العامه واالخري هي الحد االدني لما تكون النزول اليه فالتعريفه المزدو 
 هي اذن محاوله لتمييز بعض السلع االخري 

 -ج/ التعريفه الثالثيه:
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تتمثل في ان تضع الدوله ثالثه تعريفات للسلعه الواحده حيث تطبق كل تعريفه علي مجموعه 
قسام من الدوله ومعني هذا ان الدوله ما تقسم دول العالم من الناحيه الجمركيه الي ثالثه امعينه 

 تطبق علي كل قسم منها تعريفه معينه

فالتعريفه االولي تسمي التعريفه الوسط وهي البالد التي تربطها ظروف تبادل عاديه والرسم 
انيه فهي التعريفه التفصيليه التي المقرر فيها هو الرسم الوسط او العادي اما التعريفه الث

تخصصها الدوله للبالد التي تعينها امر التبادل معها والرسم المقرر فيها هو رسوم خاصه اقل 
لع التي من الرسوم العاديه واما التعريفه الثالثه فهي التعريفه الجزائيه والغرض منها منع دخول الس

 ع ان الرسم هنا رسم مزدوج يتضمن الرسم العاديتفرض عليها او قبولها بالرسوم الباهظه فالواق
 + رسم اضافي

 -د/ التعريفه الخفيه:
ليست تعريفه علي االطالق فال توجد هناك تعريفه جمركيه مقدره وال توجد رسوم مفروضه غير 

وء سانها تنتهي اليها التعريفه المعلومه من تغيير التجاره الخارجيه وتمثل التعريفه الخفيه في 
ل موظفي الجمارك لسطاتهم علي المستوردين خاصه وتعندهم في ادارة الشئون الجمركيه استعما

 باشتراط الشبكات علي استيراد ولهذا تسمي احيانا بالحمايه االداريه
 -االعفاء من الرسوم الجمركيه:

تفرض الرسوم تحصل علي الصادرات والواردات اي تلك السلع التي تدخل او تخرج نهائيا والفكره 
في ذلك هي تحقيق الحمايه المطلوبه للمنتجات المحليه اما اذا كانت السلعه تمر بالبلد مرور 

ل )التجاره( العابره او كانت مستورده العاده تصديرها )تجاره اعاده التصدير( فال يعقل ان تحص
اء االعفالدوله علي الرسوم عليها فهي ال تنافس بحال المنتجات المحليه ولهذا تتمتع هذه السلع ب

 الجمركي
 -التجاره العابره: /1

ل تعفي من الرسوم الجمركيه تلك السلع التي تدخل في اعداد التجاره العابره اي السلع التي تدخ
 البلد والخروج منه مباشره
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 -تجاره اعاده التصدير: /2
 ع التيتعفي من الرسوم الجمركيه تلك السلع التي تدخل في اعداد تجاره اعاده التصدير وهي السل

تدخل في البلد حيث يجري عليها بعض التغيير في شكلها ومع ذلك فالغرض من استيرادها ليس 
هو استهالكا محليا وانما اعاده تصديرها الي الخارج ولذلك تعفي من الرسوم المستحقه علي 

 -الواردات وتخضع هذه النظم والسلع الي ثالثه اعفاءات:
 -أ/ السماح المؤقت:

ا السلعه في البلد بعد ان يؤخذ تعهد من مستوردها بانه لن يستهلكها محليا وانم يقصد بها تقبل
يعيد تصديرها بعد يجري عليها بعض التعديل مثل ما يحدث في تعبئه الفاكهه تمهيدا العاده 

 تصديرها
 -ب/ رد الرسوم:

ه لرسوم المقرر يقصد برد الرسوم المدفوعه ان السلعه تدخل البلد كاي واردات اخري وعندئذ تدفع ا
غير انه يسمع لمستوردها اعاده تصديرها للخارج وان يسترد ما دفع من الرسوم بشرط ان تتم 

 اعاده التصدير خالل مرحله معينه
 -ج/ المناطق والموانئ الحرة:

يقصد بها ان اجزاء تقتطع من الدائره الجمركيه وتصبح حرة من كل قيد جمركي فتدخل اليها 
 غير ان تدفع اي رسومالسلع وتخرج منها ب

خازن واهميه هذه المناطق والموانئ انها تشجع اعمال النقل والتفريغ والشحن ويمكن ان تقام فيها م
 للسلع تؤدع بها حتي يعاد تصديرها

 كما يمكن ان تنشا عليها مصانع كامله مهمتها ادخال نوع من التغيير علي شكل السلع كتعبئتها
 الفصل الثاني
 االقتصاديهماهيه التنميه 
 مفهوم التنميه  -المبحث االول:
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ظل مفهوم التنميه لفتره طويله يقصد به التنميه االقتصاديه حين كان يفهم من هذا المصطلح 
العنايه بالعوامل االقتصاديه ظنا انه اذا تحسن الوضع االقتصادي تحسنت بغيه االوضاع لكن 

التنميه تعتمد علي عوامل اخري باالضافه مع مرور الزمن تبين خطا هذا المنتج وتبين معه ان 
الي عوامل اقتصاديه وفي نمو ذلك دخلت االمم المتحده منذ التسعينات مفهوما جديدا للتنميه 

نها ظهرت باخذ عين االعتبار االبعاد االجتماعيه والفكريه والسياسيه والقيميه والثقافيه والبيئيه وم
 مستدامهمصطلحات جديده للتنميه منها الشامله وال

ان مصطلح التنميه عموما سواء كانت اقتصاديه ام سياسيه ام اجتماعيه يقول عنها البروفيسور 
لها ككيو االستاذ بجامعه كارولينا االمريكيه ال يوجد علي ظهر االرض مجتمع بلغ التنميه فالدنيا 

 خاطئالزالت متخلفه طالما التنميه هي وضع مثالي فبالتالي مصطلح مجتمع نام مجتمع 
فالمجتمعات يمكن فقط ان تقارن ببعض منها يتعلق بالتغيرات او الخصائص البنائيه التي تحدد 

ل درجه مرونتها البنائيه وعلي اساس هذه المرونه يمكن تسميتها او تقسيمها علي مجتمع اكثر واق
 تقدما في عمليه التنميه

 -تطور مفهوم التنميه:
ي فالمؤشرات المستهدفه في البالد الناميه وبين مثيالتها  أ/ تحديد مفهوم التنميه من خالل بعض

ها الدول المتقدمه التي تمثل نموذجا للتنميه تعريف  لييرجر الذي يعرف التنميه االقتصاديه بان
 الزياده التي تطرا علي الناتج القومي من سلع وخدمات في فتره زمنيه معينه

 -االقتصادي: ب/ تحديد مفهوم التنميه بالتركيز علي الجانب
 كان التاكيد علي اعتبار عمليه التنميه االقتصاديه في المقام االول تتحقق في اطار المنهجين

 الراسمالي واالشتراكي الذين البديل لهما

 -تحديد عمليه التنميه: /2
تزايد االحساس بشكل واضح بان التنميه ليست مجرد نمو اقتصاد بحت بل هي حدث تاريخي 

لف الجوانب االقتصاديه واالجتماعيه والثقافيه والسياسيه في المجتمع وان حضاري يصيب مخت
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هذا التطور الحاسم في النظره المتميزه للعمليه التنمويه لم ياخذ مجراه في الميدان التطبيقي في 
 سياسات للخروج من االزمات

تطور التخلص من مصطلح التنميه بتصميم الدراسات حول االصالحات االقتصاديه بعد  -
ط االزمه التنمويه وبروز بعض جوانبها بصوره واضحه كالمديونيه بدا الفكر التنموي يتجه الي رب

عمليه التنميه باصالحات تبين ان اهمال تلك االصالحات في الميدان التطبيقي في كثير من 
 الدول قد ادي الي مزيد من التبعيه واالندماج في ظل النظام الدولي الجديد

 -لضيق للتنميه:المفهوم ا -
يختلف مفهوم التنميه االقتصاديه حسب اختالف المعايير او المؤشرات المستخدمه وايضا راجع 
الختالف االيدولوجيات والمدارس الفكريه ناهيك عن اختالف االراء ونوضح اراء بعض الفكر 

 -التنموي الكالسيكي من خالل بعض الكتاب التاليين:
 -الكاتب جيد الدماير: /1

 هي العمليه التفاعليه يرفع بموجبها الدخل القومي الحقيقي -ف التنميه االقتصاديه بانها:يعر 
 للدوله وكذلك دخل الفرد المتوسط خالل فتره زمنيه معينه وفي تعريف اخر التنميه تعني ارتفاع
 الدخل الفردي لفتره زمنيه طويله مصحوبه بمستوي الفقر فمن خالل تعريفه يضع ثالثه ظواهر او

 مؤشرات اساسيه الحداث التنميه
 التنميه االقتصاديه هي عمليه اداريه وليست حدثا عفويا -
 الهدف هو زياده الدخل القومي لفتره طويله من الزمن ال لفتره طارئه -
 زياده متوسط دخل الفرد لفتره طويله من الزمن -
 -يعرفها )صبحي محمد قنوصي (علي انها: /2

تماد دي في مستويات المهاره والكفاءه االنتاجيه والحديه  واالبداع واالعتحسنا علي المستوي الفر 
علي الذات وتحديد المسئوليه تعرف كذلك علي انها العمليه التي تسمح بمرور بلد من وضعيه 

 معينه من تخلف الي وضعيه التقدم
 -الدكتور مدحت العقاد: /3
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دها مها الدوله غير مستكمله في استقالل موار يري بان التنميه االقتصاديه هي العمليه التي تستخد
 هاالقتصاديه الحقيقيه بهدف زياده دخلها القومي الحقيقي وبالتالي زياده متوسط نصيب الفرد من

 -المفهوم الشامل للتنميه: /4
يري بان التنميه في حقيقتها عمليه حضاريه شامله لكونها تشمل مختلف اوجه النشاط في 

 االقتصاديه والسياسيه والثقافيه بما يتحقق رفاهيه االنسان وكرامته وهيالمجتمع من الجوانب 
 ايضا بناء لالنسان وتحديد له وتطوير لكفاءته وبذلك اصبح االنسان يمثل الغايه والوسيله

 -تعريف التنميه انطالقا من معيار الدخل: -المجموعه االولي :
ع تخدام الموارد االقتصاديه المتاحه للمجتمالتنميه االقتصاديه هي عمليات اس -التعريف االول:

لتحقيق زيادات مستمره في الدخل القومي تفوق معدالت النمو السكاني بما يؤدي الي زيادات 
 حقيقيه في متوسط نصيب الفرد من الدخل

التنميه االقتصاديه هي الزياده التي تطرا علي الناتج القومي من السلع   -التعريف الثاني:
فتره زمنيه معينه اتفق عليها انها سنه مع وجوب تغييرات تكنولوجيه وفنيه  والخدمات في

 وتنظيميه في المؤسسه االنتاجيه القائمه فعال او التي تنتظر انشاؤها فيما بعد
 تعريف التنميه  -المجموعه الثانيه:

 انطالقا من التغييرات التي تحدث في الهيكل االقتصاد
 ا اجراءات وسياسات وتدابير معتمده تتمثل في تغيير بيان وهيكلالتنميه بانه -التعريف االول:

االقتصاد القومي بهدف تحقيق زياده سريعه ودائمه في متوسط دخل الفرد الحقيقي عبر فتره 
 ممكنه من الزمن بحيث سيستفيد منها الغالبيه العظمي من االفراد

الي تغيير الهيكل االقتصادي التنميه هي مجموعه المحاوالت التي تهدف  -التعريف الثاني:
للمجتمع بما يترتب عليه تحسين الوضع النسبي لراس المال في الوقت نفسه يمكن استخدامه 

 باقصي درجه من الكفايه
تعطي تعريفا شامال للتنميه في اطار استمرار النظره االقتصاديه التعريف  -المجموعه الثالثه:

ءات للتدابير االقتصاديه واالجتماعيه والثقافيه تهدف االول التنميه االقتصاديه هي مجموعه اجرا
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الي تحقيق تغيير كلي في الكيان االقتصادي لبناء اليه اقتصاديه ذاتيه تهدف الي توزيع عادل 
 لهذا الناتج بين طبقات الشعب المختلفه التي تساهم في تحقيقه

 التنميه االقتصاديه -التعريف الثاني:
 مله اقتصاداتها ومحسن لظروف ومستوي حياة االنسان فيهاهي عمليه تغيير شامله متكا

 -المجموعه الرابعه:
 تعريفا شامال لعمليه التنميه باعتبارها عمليه حضاريه

 -التعريف االول:
التنميه االقتصاديه واالجتماعيه الشامله عمليه مجتمعيه واعيه وموجهه الي ايجاد تحويالت 

ط طاقه انتاجيه ذاتيه يتحقق بموجبها تزايد منتظم في متوسهيكليه تؤدي الي تكوين قاعده اطالق 
فاة االنتاجيه للفرد وقدرات المجتمع ضمن اطار من العالقات االجتماعيه يؤكد االرتباط بين المكا

 والجهد ويقيموا متطلبات المشاركه المستهدفه وتؤفير االحتياجات االساسيه
 نظريات التنميه االقتصاديه  -المبحث الثاني:

 -نظريه الدفعه القويه والنمو المتوازن: /1
تنص هذه النظريه علي ان الدول الناميه تدور حول حلقه مفرغه من ناحيه العرض والطلب علي 
راس المال فمن ناحيه العرض نجد ان انخفاض  المقدره علي االدخار في هذه الدول يعود 

 عن انخفاض االنتاجيه باالساس الي انخفاض مستوي الدخل الفردي الحقيقي والناتج
ومن ناحيه الطلب يعود النخفاض حوافز االستثمار نظرا النخفاض القوه الشرائيه لدي االفراد في 
تلك الدول وسبب ذلك ناتج من انخفاض االنتاجيه وبالتالي يؤدي الي نقص راس المال المستخدم 

ن هذه الحلقه المفرغه اكد في االنتاج الذي يؤدي حتما الي انخفاض حوافز االستثمار وللخروج م
العالم االقتصادي )روزنشان( علي مبدا اساسي وهو ندره توافر رؤوس االموال الضخمه التي 
تستثمر في انشاء قاعده صناعيه ومشروعات عامه وتقوم الدوله باالشراف عليها من اجل 

ت اقتصاديه المساهمه في تحقيق نمو اعلي الذي يدفع الفرد للمساهمه فيه عن انشاء مشروعا
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وصناعيه اخري اال ان هذه النظريه واجة عده انتقادات من اهمها ان تطبيق هذه النظريه يحتاج 
 الي رؤوس اموال ضخمه ومعرفه فنيه يندر توافرها في العديد من الدول الناميه

 -نظريه النمو الغير متوازن: /2
ن تستطيع الدول الناميه التخلص ميقول العالم )هيرستمان ( هو احد رواد هذه النظريه انه ولكي 

وره الحلقات المفرغه وتكسيرها البد من اتباع اسلوب التنميه الغير متوازنه بمعني انه ليس بالضر 
ان تنمو جميع القطاعات االقتصاديه بنفس المعدل وانما يمكن التركيز علي بعض القطاعات 

نميه لقه االرتكاز التي تقوم عليها التاالساسيه التي توفر بقيه القطاعات االخري وتكون بمثابه ح
االقتصاديه كالتوسع في انتاج بعض الصناعات والذي يؤدي الي التوسع في االستثمارات 

 وبالتالي زياده مستوي دخل افراد يؤدي الي زياده الطلب
 -نظريه ادم سميث: /3

 لراسمالي ياتي ادميري ان االرباح هي االساس في تكوين الصادرات وفي زياده معدالت التكوين ا
 سميث في طليعه االقتصاديين الكالسيكيين وكان كتابه عن طبيعه واسباب ثروه االمم معنيا كلمه

ون التنميه االقتصاديه لذلك انه لم يقدر نظريه متكامله في النمو االقتصادي وان كان االقتصادي
 الالحقون قد شكلوا لنظريه المورثه وهي من سماتها :

 -بيعي:القانون الط -
 اعتقد ادم سميث امكانيه تطبيق القانون الطبيعي في االمور االقتصاديه ومن ثم فانه يعتبر كل

فرد مسئوال عن سلوكه اي انه افضل من يجتمع علي مصارحه وان هناك يد خفيه تقود كل فرد 
 وترشد اليه السوق 

 -تقسيم العمل: -
ج صادي لدي ادم سميث تؤدي الي اعظم النتائيعد تقسم العمل نقطه البدايه في نظريه النمو االقت

 في القوه المنتجه للعمل
 -عمليه تراكم راس المال: -
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يعتبر سميث التراكم الراسمالي شرطا ضرويا للتنميه االقتصاديه ويجب ان يسبق تقسيم العمل 
 فالمشكله هي مقدره االفراد علي االدخار اكثر

 -دوافع الراسماليين علي االستثمار: -
 اصر النموعن -
 عمليه النمو -
 -نظريه لبنشتين: /4

يؤكد لبنشتين علي ان الدول الناميه تعاني من حلقه مفرغه للفقر بحيث تجعلها تعيش عند 
 مستوي دخل منخفض

 عناصر النمو /1
 الحوافز /2

 -ويوجد نوعان:
 -أ/ الحوافز الصفريه:

 التوزيعي وهي التي ال ترفع من الدخل القومي ويبغي اثرها علي الجانب
 -ب/ حوافز ايجابيه:

 وهي التي تؤدي الي زياده الدخل القومي ومن الواضح ان االخيره وحدها تقود للتنميه
 -نظريه ميل: /5

ينظر جون استيوارت ميل للتنميه االقتصاديه كوظيفه لالرض وراس المال حيث يمثل العمل 
قه لنتائج عمل سابق ويتوقف واالرض عنصرين اصليين لالنتاج يعد راس المال تراكمات ساب

 معدل الراسمالي علي مدي توظيف العماله غير المنتجه ومجرد تحويل للدخل ومن هذه النظريه
 -التحكم في النمو السكاني: -

اعتقد ميل بمحو نظريه مالتوس في السكان وقصد بالسكان الذين يؤدون اعمال انتاجيه فحسب 
 روريا للتنميه االقتصاديهواعتقد ان التحكم في السكان يعد امرا ض

 -معدل التراكم الراسمالي: -
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يري مل ان االرباح تعتمد علي تكلفه عنصر العمل ومن ثم فان معدل االرباح يمثل النسبه ما 
بحيث االرباح واالجور فعندما ترتفع االرباح تنخفض االجور ويزيد معدل االرباح والتي تؤدي 

ل ثل فان الرغبه في االدخار هي التي تؤدي الي زياده معدبدورها زياده التكوين الرسمالي وبالم
 تكوين الراسمالي

 -معدل الربح:
يري ميل ان الميل غير المحدود في االقتصاد يتمثل في ان معدل االرباح يتراجع نتيجه لقانون 
تناقصي وفق معدل مالتوس وفي حاله غياب التحسن التكنولوجي في الزراعه وارتفاع معدل نمو 

ن بشكل يفوق التراكم الراسمالي فان معدل الربح يصبح عند حد ادني وتحدث حاله من السكا
 ركود

 -حاله السكون:
اعتقد ميل ان حاله السكون متوقعه الحدوث في االجل القريب ويتوقع انها ستفوق الي تحسين 

في  نمط توزيع الدخل وتحسين احوال العمال ولكن ذلك يمكن ان يكون ممكنا من خالل التحكم
 معدل الزياده في عدد طبقه العمال بالتعليم وتغيير العادات

-دور الدوله: -  
كان ميل من انصار السياسه الحديه االقتصاديه التي يجب ان تكون القاعده العامه لذلك فقد 

حدد دور الدوله في النشاط االقتصادي عند الحد االدني  وفي الحاالت الفوريه فقط مثل اعاده 
وسائل االنتاج توزيع ملكيه  

-النظريه الكالسيكيه: /6  
-سياسه الحريه االقتصاديه:  

يؤمن االقتصاديون الكالسيكيون بالحريه الفرديه واهميه ان تكون االسواق حره من سياده المنافسه 
 الكامله والبعد عن اي تدخل حكومي في االقتصاد

-التكوين الراسمالي وهو مفتاح التقدم:  
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ن علي التكوين الراسمالي علي انه مفتاح التقدم االقتصادي وكذلك اكدوا ينظر جميع الكالسيكيي
 جميعا ضروره تحقيق قدر كافي من المدخالت

-الربح هو الحافز علي االستثمار: -  
يمثل الربح الحافز الرئيسي الذي يدفع الراسماليين علي اتخاذ قرار االستثمار وكلما زاد معدل 

اسمالي واالستثماراالنتاج زاد معدل التكوين الر   
(الحاله االجتماعيه1جدول رقم )  

 الحاله االجتماعيه التكرار النسبه المئويه

33%  غير متزوج 5 

67%  متزوج 10 

0%  اعزب 0 

0%  ارمل 0 

100%  المجموع 15 

اعداد الباحث من بيانات االستبانه -المصدر:  
%وغير 67المتزوجين بنسبه ( ان اغلبيه افراد العينه المبحوثه من 1يوضح الجدول رقم)

%ويالحظ ارتفاع نسبه المتزوجين من افراد العينه المبحوثه ممايدل علي 33المتزوجين بنسبه 
 االستقرار االجتماعي الفراد العينه المبحوثه

(هل يمكن خروج البضائع قبل دفع الرسوم2الجدول رقم )  

 العباره التكرار النسبه المئويه

7%  نعم 1 

93%  ال 14 

010%  المجموع 15 

اعدا الباحث من بيانات االستبانه -المصدر:  
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% والذين اجابوا 93(ان اغلبيه افراد العينه المبحوثه قد اجابوا بال بنسبه 2يوضح الجدول رقم)
%مما يدل علي انه اليمكن خروج البضائع قبل دفع الرسوم7بنعم بنسبه   

ا جمارك(هل االدويه والمستهلكات الطبيه عليه3الجدول رقم )  
 العباره التكرار النسبه المئويه

80%  نعم 12 

20%  ال 3 

100%  المجموع 15 

اعداد الباحث من بيانات االستبانه -المصدر:  

%والذين اجابو بال بنسبه 80(ان اغلبيه افراد العينه المبحوثه قداجابوا بنسبه 3يوضح الجدول رقم)
ه عليها جمارك% مما يدل علي ان االدويه والمستهلكات الطبي20  

(هل االغراض الشخصيه عليها جمارك4الجدول رقم)  

 العباره التكرار النسبه المئويه

100%  نعم 15 

0%  ال 0 

100%  المجموع 15 

اعداد الباحث من بيانات االستبانه -المصدر:  

%مما يدل علي 100(ان كل افراد العينه المبحوثه قد اجابوا بنعم بنسبه 4يوضح الجدول رقم )

ن االغراض الشخصيه عليها جماركا  

(هل هنالك رسوم علي واردات الحكومه في المشاريع الكبري5الجدول رقم )  

 العباره التكرار النسبه المئويه

20%  نعم 3 

80%  ال 12 

100%  المجموع 15 
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اعداد الباحث من بيانات االستبانه -المصدر:  

%والذين اجابوا نعم بنسبه 80ثه قد اجابوبال(ان اغلبيه افراد العينه المبحو 5يوضح الجدول رقم)
%ممايدل علي انه التوجد رسوم علي واردات الحكومه في المشاريع الكبري 20  

(هل زياده الرسوم الجمركيه علي السلع الكماليه تؤثرعلي سعر الصرف6الجدول رقم)  
 العباره التكرار النسبه المئويه

100%  نعم 15 

0%  ال 0 

100%  المحموع 15 

اعدا الباحث من بيانات االستبانه -لمصدر:ا  
%ممايدل علي ان زياده الرسوم 100(ان كل افراد العينه قداجابوا بنسبه 6يوضح الجدول رقم)

 الجمركيه علي السلع الكماليه تؤثر علي سعر الصرف
(هل تساهم الجمارك في االقتصاد السوداني7الجدول رقم )  

 العباره التكرر النسبه المئويه

100%  نعم 15 

0%  ال 0 

100%  المجموع 15 

اعداد الباحث من بيانات االستبانه -المصدر:  

%ممايدل علي ان 100(ان كل افراد العينه المبحوثه قداجابوا بنسبه 7يوضح الجدول رقم )

 الجمارك تساهم في االقتصاد السوداني

(هل يوجد فرق بين الدوالر الجمركي والدوالر التجاري8الجدول رقم )  

 العباره التكرار النسبه المئويه

100%  نعم 15 

0%  ال 0 
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100%  المجموع 15 

اعداد الباحث من بيانات االستبانه -المصدر:  
%مما يدل علي انه 100(ان كل افراد العينه المبحوثه قداجابوا نعم بنسبه 8يوضح الجدول رقم)

 يوجد فرق بين الدوالر الجمركي والدوالر التجاري 
 النتائج

رض الرسوم الجمركيه اثار ينعكس بعضها علي مستوي اداء االقتصاد القومي للدوله وعلي ف /1
 ميزان مدفوعاتها

تساهم الرسوم الجمركيه في دفع عجله التنميه االقتصاديه في البالد /2  
ساهمت الرسوم الجمركيه بصوره واضحه علي تقليص عجز الموازنه العامه /3  
لع المستورده سيؤدي الي رفع ثمنها وبالتالي تفقد هذه السلع فرض الرسم الجمركي علي الس /4

مقدارا معينا من قدرتها التنافسيه وتسمح ببيع المنتجات الوطنيه باثمان منافسه تحقق للمشاريع 
 الوطنيه الدخل المرتفع وللعماله المحليه فرص عمل جديده ومداخيل مرتفعه

في فرض الرسوم الجمركيه ساهمت اداره الجمارك بوضع معايير وسياسات /5  
 التوصيات

ضروره تخفيض الرسوم الجمركيه علي عناصر االنتاج المستورده خفض تكاليف التمويل  /1
 واالقراض للصادرات

تشجيع الدوله علي زياده الصادرات من السلع والخدمات المختلفه وذلك عن طريق تنفيذ  /2
مؤقته وزياده تحرير واستقرار سعر الصرفحزمه التصدير المتمثله في االعفاءات الضريبيه ال  

يجب علي اداره الجمارك وديوان الضرائب ايجاد صيغه للتفاهم والتنسيق المشترك لتبادل  /3
 المعلومات

ضروره رفع كفاءة االداره الجمركيه بما في ذلك العمل علي سد منافذ التهريب /4  
المنتجين المحليين من الخسائر الكبيره ضروره اهتمام الدوله بحمايه منتجات المستثمرين او  /5

 التي يمكن ان يتعرضوا لها بسبب سياسه االغراق التي تمارسها الدول االخري المنافسه
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 المصادر والمراجع
دار جامعه الجزيره –تطور نظريات واستراتيجيات التنميه االقتصاديه  –خبابه عبدهللا  /1  
ل لدراسه علم الجمارك "القاهره" اداره الناشر للنشر سعد محمد الرحاله "وايناس الخالدي" مدخ /2

 والتوزيع
م2011سعيد عبد العزيز عثمان ، الماليه العامه ، مدخل تحليلي معاصر  /3  
عمر الحسن علي البشاري اثر التعريفه الجمركيه في تنميه الجمركيه في تنميه الصادرات  /4

 السودانيه
عبدالوهاب نجار دكتوره  ايمان عطيه التنميه محمد عبدالعزيز عجيمه ، دكتور علي  /5

 االقتصاديه بين النظريه والتطبيق
محمود ابو العال " دليل التقييم الجمركي وفقا التفاقيه تنفيذ الماده السابقه من ابحاث "القاهره"  /6

198الدار الجامعيه للنشر ص  
 

 حوكمة الشركات في جودة المعلومات المحاسبيةدور 
 مصارف والمؤسسات المالية السودانيةدراسة حالة ال
 د. نصرالدين حامد أحمد النور    

 المستخلص:
الدراسااااة إلااااى التعاااارف علااااى دور حوكمااااة الشااااركات فااااي مالئمااااة المعلومااااات المحاساااابية ، هاااادفت  

وتمثلاات مشااكلة الدراسااة فااي تساااؤالت منهااا هاال يااؤثر تطبيااق آليااات حوكمااة الشااركات فااي مالئمااة 
؟. إتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث تم إستخدام اإلستبيان وتم المعلومات المحاسبية 

( ماان مااوظفي المصااارف والمؤسسااات الماليااة السااودانية، وتاام 94توزيعااه علااى عينااة مكونااة ماان )
. توصاالت الدراسااة إلااى نتااائج منهااا، تعتباار حوكمااة الشااركات ذات أهميااة SPSSتحليلااه بإسااتخدام 

لمعلومااات المحاساابية و تااؤثر حوكمااة الشااركات بشااكل إيجااابي علااى فااي تحقيااق الشاافافية وجااودة ا
الخصااائص النوعيااة لجااودة المعلومااات المحاساابية. أوصاات الدراسااة بأنااه علااى المؤسسااات الماليااة 
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وغير المالية توفير الموارد المادية والبشارية لتطبياق حوكماة الشاركات، و علاى المؤسساات المالياة 
 وتأهيل موظفيها للتمكن من التطبيق السليم لحوكمة الشركات.وغير المالية االهتمام بتدريب 

 حوكمة الشركات، جودة المعلومات المحاسبية، المالئمة، الموثوقية.: الكلمات المفتاحية
Abstract: 

The study aimed to identify the role of corporate governance in the 

appropriateness of accounting information, and the problem of the study 

was represented in questions, including: Does the application of corporate 

governance mechanisms affect the appropriateness of accounting 

information? The study followed the descriptive analytical approach, 

where the questionnaire was used and distributed to a sample of (94) 

employees of Sudanese banks and financial institutions, and it was 

analyzed using SPSS. The study reached results from them, corporate 

governance is important in achieving transparency and the quality of 

accounting information, and corporate governance positively affects the 

qualitative characteristics of the quality of accounting information. The 

study recommended that financial and non-financial institutions must 

provide material and human resources to implement corporate 

governance, and financial and non-financial institutions should pay 

attention to training and qualifying their employees to enable proper 

application of corporate governance. 
 

tion, : corporate governance, quality of accounting informaKey words

.relevance, reliability 
 المقدمة:

أدت األزمااة الماليااة العالميااة واألزمااات الماليااة األخاارى إلااى إنهيااار مجموعااة ماان مؤسسااات المااال 
واألعمال ودفع ذلك الباحثين والمفكرين فاي إيجااد وساائل تسااعد علاى تخفياف حادة هاذه األزماات 

ة، ومع تطور النشاط االقتصادي وكبر حجم وترشد القرارات، من بين هذه الوسائل تطبيق الحوكم
رؤوس األماوال ظهارت نظرياة الوكالاة والتاي بادورها تفصال باين الملكياة واإلدارة األمار الاذي جعال 
أصاااحاب الماااال يتخوفاااون مااان المخااااطر التاااي قاااد تتسااابب بهاااا اإلدارة، فقاااد تااام إساااتحداث آلياااات 

لااس إدارة وإدارة تنفيذيااة، وهيكاال للحوكمااة ماان شااأنها تخفيااف المخاااطر ماان هااذه اآلليااات وجااود مج
تنظيمي وإداري جيد، و وجود مراجعة داخلية وخارجية، وتطبيق رقابة داخلية فعالة، و وجود إدارة 
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إلتزام في المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية. وتطبيق حوكمة الشركات بشكل جيد مان 
ساااة ويساااتفيد منهاااا مساااتخدمي شاااأنه تحساااين جاااودة المعلوماااات المحاسااابة التاااي تصااادر عااان المؤس

 المعلومات المحاسبية الداخليين والخارجيين.
 مشكلة الدراسة 

تتمثاال مشااكلة الدراسااة فااي ضااعف الحوكمااة فااي المصااارف السااودانية وهااذا باادوره أدي إلااى ضااعف  
جااااودة المعلومااااات المحاساااابية، وتعتباااار ثقافااااة الحوكمااااة ماااان األمااااور الهامااااة فااااي أي نظااااام جيااااد 

هااا نظااام المعلومااات المحاساابي. وعلااى هااذا يمكاان صااياغة مشااكلة الدراسااة فااي للمعلومااات بمااا في
 التساؤالت التالية:

 هل يؤثر تطبيق آليات حوكمة الشركات في مالئمة المعلومات المحاسبية؟ .1
 هل يؤثر تطبيق آليات الحوكة في موثوقية المعلومات المحاسبية؟ .2
انوياااة لجاااودة المعلوماااات هااال يسااااهم تطبياااق حوكاااة الشاااركات فاااي تحقياااق الخصاااائص الث .3

 المحاسبية؟
 فرضيات الدراسة 

 : يؤثر تطبيق حوكمة الشركات في مالئمة المعلومات المحاسبية.األولىالفرضية 

 : يؤثر تطبيق حوكمة الشركات في موثوقية المعلومات المحاسبية: الفرضية الثانية

لثانوياة لجاودة المعلوماات يساهم تطبيق حوكة الشركات في تحقياق الخصاائص االفرضية الثالثة: 
 المحاسبية.

 : أهداف الدراسة 
 تهدف الدراسة إلى: 
 التعرف على دور حوكمة الشركات في مالئمة المعلومات المحاسبية. .1
 دراسة أثر تطبيق حوكمة الشركات في موثوقية المعلومات المحاسبية. .2
ودة بيااااان ماااادى مساااااهمة تطبيااااق حوكااااة الشااااركات فااااي تحقيااااق الخصااااائص الثانويااااة لجاااا .3

 المعلومات المحاسبية.
 أهمية الدراسة

 تتمثل أهمية الدراسة في : 
 األهمية العلمية:
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ي فاتتمثل األهمية العلمية للدراسة في أنها تعتبر من األدبياات التاي تتنااول دور حوكماة الشاركات 
تحسين جودة المعلومات المحاسبية للمصارف السودانية، ومدى إهتمام المصارف بتطبيق حوكمة 

 شركات، وبناء نموذج لتطبيق حوكمة الشركات بالمصارف السودانية.ال
 األهمية العملية:

 تتمثل األهمية العملية للدراسة في: 
تمثاال هااذه الدراسااة دلياال إجااراءات للمصااارف السااودانية لتطبيااق آليااات حوكمااة الشااركات  .1

 واإلستفادة منها في تحقيق جودة المعلومات التي تصدر عنها.
فااي رفااع وعااي العاااملين بالمصااارف والمؤسسااات الماليااة فااي تطبيااق آليااات  تساااهم الدراسااة .2

 حوكمة الشركات.
 منهجية الدراسة:

إتعبت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع بيانات الدراسة الميدانية )البيانات األولية( من  
بعااااد تحديااااد  مجموعااااة ماااان المصااااارف والمؤسسااااات الماليااااة السااااودانية عاااان طريااااق أداة اإلسااااتبانة

المقاييس المالئمة لمثل هذا النوع من الدراساة وعرضاها علاى محكماين مان ذوي الخبارة فاي مجاال 
( بهدف إختباار الفرضايات وإساتخالص SPSSالبحث العلمي وتحليل البيانات بإستخدام برنامج )

 النتائج.
 حدود الدراسة:

 المصارف والمؤسسات المالية السودانية.الحدود المكانية: 
 م2020 حدود الزمانية:ال

 : موظفي المصارف والمؤسسات المالية السودانية.الحدود البشرية
 :الدراسات السابقة

 م(:2012الشيخ، ) حسن الرزاق دراسة، عبد
هاادفت الدراسااة إلااى التعاارف علااى القواعااد والمبااادئ الخاصااة بحوكمااة الشااركات والتااي تااؤثر علااى  

ساااؤل مااا هااو دور حوكمااة الشااركات فااي تحقيااق جااودة سااعر السااهم. تمثلاات مشااكلة الدراسااة فااي الت
المعلومااات المحاساابية وإنعاسااها علااى سااعر السااهم فااي الشااركات المساااهمة المدرجااة فااي بورصااة 
فلسطين؟. تمثلات أهمياة الدراساة فاي كونهاا تناولات بالتحليال موضاوع مهام وهاو يحتال مكاان كبيار 

ت الدراساة إلاى عادة نتاائج منهاا يوجاد في إهتمام المؤسساات العاماة والخاصاة علاى الساواء. توصال
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أساااس لقواعااد الحوكمااة لاادى الشااركات المسااجلة فااي بورصااة فلسااطين، إال أن األماار الزال بحاجااة 
إلااااى المزيااااد ماااان التطااااوير والمتابعااااة لكافااااة المسااااتجدات المتعلقااااة بتطبيااااق قواعااااد الحوكمااااة ورساااام 

للشركات المدرجة بضرورة تطبيق  مفاهيمها بشكل أعمق، األمر الذي يتطلب إجراءات أكثر إلزاماً 
الحوكماااة وإختياااار ذلاااك كشااارط مااان شاااروط اإلدراج فاااي البورصاااة. أوصااات الدراساااة بضااارورة باااذل 
المزيد من الجهود والمتابعة للمستجدات المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة في الشركات بهدف تنمية 

من اإلفصااح والشافافية فاي الوعي والدور االستثماري في المجتمع، والمحافظة على مستوى كاف 
 التقارير المالية وإتاحتها لجميع أصحاب المصالح.

 مSayed A. Bala (2013)دراسة، 
 الحاد فاي دورهاا ومعرفاة وأهادافها، وأهميتها ومبادئها الشركات بحوكمة التعريف إلى البحث هدف 

 .المحاسابية لومااتالمع جاودة وفي الشركات أداء كفاءة وفي رفع اإلبداعية المحاسبة ممارسة من
 النظرياة علاى الدراساات واالطاالع التحليلاي الوصفي المنهج على الباحث اعتمد اإلطار، هذا في

 اما واساتنباط وعرضاها، نتائجهاا أهام اساتقراء ماع بالموضاوع المتعلقاة واألجنبياة العربياة والميدانياة
 المحاسابة ممارساة نما والحاد الشاركات أداء كفااءة رفاع فاي ويفياد حوكماة الشاركات تطاوير يادعم

 .المالياة لاألوراق الخرطاوم فاي ساوق  المدرجاة الشاركات علاى ميدانياة دراساة إجاراء ماع اإلبداعياة
 األداء كفااءة رفاع فاي للحوكماة وماؤثر مهام دور وجاود منهاا نتاائج، عادة إلاى البحاث ل وتاوّص 
 جاودة فاي فعاااًل  ا دورً  الشاركات حوكماة تلعاب ، إلاى باإلضاافة .واإلداري للشاركات الماالي

أوصات الدراساة بأناه علاى  .اإلبداعياة المحاسابة ممارساات مان الحادّ  فاي و المحاسابية المعلوماات
 الباحثين والمهتماين المهنياين األهتماام أكثار والتعرياف بأهمياة موضاوع حوكماة الشاركات وبمبادئاه

 وأهدافه اإليجابية على مستوى الشركات وعلى مستوى الدولة ككل.
 م(:2017عبدالعزيز وعبدالرحمن عادل خليل، )دراسة، محمد صديق 

 للمراجاع الحاوكمي بالادور الخارجياة المراجعاة مؤسساات اهتماام مادى فاي الدراساة مشاكلة تمثلات 
 جاودة علاي وأثاره بالمصاارف الخارجياة للمراجعاة المهنياة للممارساة العملاي فاي الواقاع الخاارجي
 الحاوكمي الادور ومقوماات وأهاداف مفهاوم علاى التعارف ، هادفت الدراساة إلاى  المالياة التقاارير
 الحاوكمي الادور تناولات التاي البحاوث فاي الخاارجي . وتمثلات أهمياة الدراساة فاي النادرة للمراجاع
 حاديًثا ال ًً  مجاا الدراساة يجعال موضاوع مماا المالياة التقاارير جاودة علاي وأثاره الخاارجي للمراجاع
 المراجعاة اهتماام مؤسساات كاذلك ، لمجاالا هذا في والدراسات البحوث من المزيد إلجراء وخصًبا
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 في تاوفير الحالية الدراسة اسهام و ، الخارجية المراجعة مهنة حوكمة بتطبيق بالسودان الخارجية
 . المالياة التقاارير جاودة علاي الخاارجي للمراجاع الحاوكمي الادور اهمياة مادى عان عملاي دليال

 ، واألولياة الثانوياة المصاادر علاى ةمعتماد التحليلاي الوصافي المانهج ذلاك فاي واتبعات الدراساة
 المعلوماات مالئماة يضامن الخاارجي للمراجاع الحاوكمي الدور أن: للنتائج التالية الدراسة توصلت

 للمراجاع الحاوكمي الادور ياؤدي المناساب، الوقات األداء فاي تقاويم مان تمكان التاي المحاسابية
 يؤكاد الخاارجي للمراجاع وكميالحا أن الادور ، بالمصارف اإلدارة سالطة مان الحاد إلاي الخاارجي
 .للمصارف الجمعياة العمومياة إلاي اإلدارة مجلاس مان المقدماة المحاسابية المعلوماات موثوقياة
 الوقت المناساب في االداء تقويم من لتمكن المالئمة المحاسبية المعلومات بتقديم الدراسة أوصت

 . للمصرف المحاسبية لوماتالمع تقييم إجراء لتسهيل المحاسبي للقياس موحد أسلوب وإستخدام ،
 م(:2017رشوان، ) سليمان محمد الرحمن دراسة، عبد

 الشاركات حوكماة تطبياق باين توجاد عالقاة هال التالياة، التسااؤالت فاي الدراساة مشاكلة تمثلات 
 تكنولوجياا وحوكماة حوكماة الشاركات لتطبياق أثار يوجاد وهال المعلوماات؟، وحوكماة تكنولوجياا

 أثار بياان إلاى رئايس بشاكل البحاث المحاسابية؟ وهادف المعلوماات زياادة جاودة علاى المعلوماات
 المحاسابية، المعلوماات جاودة علاى زياادة المعلوماات تكنولوجياا وحوكماة الشاركات تطبيق حوكمة

 باين وعالقاة ارتبااط يوجاد أناه البحاث نتائج أثبتت كما .التحليلي الوصفي الباحث المنهج واستخدم
 نولوجياتك وحوكمة الشركات حوكمة تطبيق

 الشاركات حوكماة مان جازء تكنولوجياا المعلوماات حوكماة ُعتبار ت حياث المحاسابية، المعلوماات
 لها وامتداد
المعلوماات  جاودة زياادة إلاى فلساطين فاي بورصاة المدرجاة الخادمات شاركات فاي تطبيقهاا وأدى

 فاي الشاركات حوكماة تطبياق مان ايجابياات االساتفادة بضارورة البحاث أوصاى كماا المحاسابية،
 لايعكس المعلوماات تكنولوجياا لتطبياق حوكماة فلساطين بورصاة فاي المدرجاة شاركات الخادمات

 .المعلومات المحاسبية من والمستفيدة المهتمة المختلفة نظر األطراف وجهات
 التعليق على الدراسات السابقة:

الدراساة  يالحظ أن معظم الدراسات السابقة ركزت على بيان أهمية وآليات حوكماة الشاركات، أماا  
الحالياااة فقاااد ركااازت علاااى دور الحوكماااة فاااي تحساااين جاااودة المعلوماااات المحاسااابية الصاااادرة عااان 
الشااااركات التااااي تطبااااق حوكمااااة الشااااركات، خصوصااااًا فااااي المصااااارف والمؤسسااااات الماليااااة غياااار 
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المصاارفية التااي يشاارف عليهااا بنااك السااودان المركاازي وذلااك ألهميتهااا فااي قطاااع المااال واإلقتصاااد 
 السوداني.

 حور األول: حوكمة الشركات:الم
عرفاات حوكمااة الشااركات بأنهااا مجموعااة ماان المبااادئ والقواعااد تعماال علااى تحقيااق تااوازن المصااالح  

بااين جميااع األطااراف المتعاملااة مااع الشااركة ماان إدارة ومساااهمين وأيااة أطااراف أخاارى ذات عالقااة 
والقواعاد والمعاايير ( و عرفات بأنهاا مفهاوم يشاير إلاى القاوانين 16م، 2008بالشاركة. )أبوموساى، 

التي تحدد العالقة بين إدارة الشركة من جهة وبين حملاة األساهم وأصاحاب المصاالح أو األطاراف 
المرتبطااة بالشااركة ماان حملااة السااندات والعمااال والاادائنين والمااوردين والمسااتهلكين ماان جهااة أخاارى. 

(Mohammed, Soliman Ali Mohammed, (2010), 72و عرفت بأنهاا هاي ) ةممارسا 
 رةإدا باين العالقاة تحكام التاي والمعاايير القاوانين والقواعاد مان مجموعاة خاالل مان الرشايدة اإلدارة
 بهدف وذلك بالشركة، المصالح األخرى أصحاب واألطراف األسهم وحملة إدارتها ومجلس الشركة

 المختلفاة المساتويات دعام ماع عاادل،  بشاكل ثارواتهم وتعظايم المسااهمين حقاوق  علاي المحافظاة
 (115م، 2017رشوان،  سليمان محمد الرحمن اإلدارة. )عبد لمجلس

 خصائص الحوكمة:
 (Abu- Saud, Heba, (2005), 114تتمثل خصائص الحوكمة في: ) 
 العالقة. ذات األطراف مختلف أمام المسئولية .1
 المختلفة. واللجان اإلدارة مجلس استقاللية .2
 بالقوانين. زم ا وااللت الذاتي االنضباط .3
 االقتصادية. للوحدة الداخلية والمعلومات بالسلطة لمتاجرةا منع .4
 االقتصادية الوحدة أصول حماية .5

 مبادئ الحوكمة:
 Joshua, Samuel Gambo and Tauhid , Suleimanتتمثال مباادئ الحوكماة فاي: ) 

(2013), 11) 
 خالل: من المبدأ هذا ويتحققالمبدأ األول: حقوق المساهمين: 

 األسهم. لملكية والتحويل والنقل التسجيل وسائل تأمين (1
 اإلدارة. مجلس أعضاء وانتخاب والتصويت العامة الجمعية حضور (2
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 .المختلفة المعلومات على الحصول (3
 .االقتصادية الوحدات أداء على الرقابة ممارسة (4
 .األرباح في حقوقهم على الحصول (5

 خالل: من المبدأ هذا ويتحققالمبدأ الثاني: المعاملة المتكافئة للمساهمين: 
 الفئات. لمختلف المعلومات توفير في المساواة  .1
 المساهمين. من المتكافئة للفئات المعاملة في المساواة  .2
 القانونية. الحقوق  عن الدفاع .3
 والمديرين. اإلدارة بمجلس الخاصة المصالحة عن اإلفصاح .4
 حقوقهم. على التعدي حاالت عن التعويض 5- .5

 خالل: من المبدأ هذا ويتحققفي حوكمة الشركات:  المبدأ الثالث: أثر أصحاب المصالح
 االقتصادية. الوحدات وٕادارة المصالح أصحاب بين التعاون  (1
 االقتصادية. الوحدات أداء على والرقابة المتابعة في المشاركة (2
 فيها. والموثوق  والكافية المالئمة المعلومات على حصولهم ضمان (3
 حقوقهم. على المحافظة (4
 حقوقهم انتهاك حالة في ضاتالتعوي على الحصول (5

 خالل: من المبدأ هذا ويتحققالمبدأ الرابع: اإلفصاح والشفافية: 
 اإلفصاح. دقة .1
 لإلفصاح. المالئم التوقيت .2
 اإلفصاح. شمولية .3
 .عنها المفصح المعلومات مراجعة .4
 للمستخدمين. المعلومات توصيل قنوات توفير .5

 خالل: من المبدأ هذا ويتحققالمبدأ الخامس: مسئوليات مجلس اإلدارة: 
 والمساهمين. االقتصادية الوحدة تجاه المجلس مسؤولية ضمان (1
 فيها. والموثوق  الكافية المعلومات توفير (2
 المساهمين. لجميع المتكافئة المعاملة (3
 .األطراف كافة مصالح وتحقيق بالقوانين االلتزام (4
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 قتصادية.اال بالوحدة األساسية، والوظائف المهام ومتابعة القرارات اتخاذ (5
 أبعاد حوكمة الشركات:

 المحاسبية. والرقابة المساءلة .1
 الدولية. المحاسبة معايير بتطبيق االلتزام .2
 الداخلية. المراجعة دور .3
 الخارجي. المراجع دور .4
 المراجعة. لجان دور .5
 والشفافية. اإلفصاح تحقيق .6
 المحاسبية. بالمعلومات جودة زيادة .7
 األرباح. إدارة .8
 القتصادية.ا الوحدات أداء تقويم .9

 :لمعلومات المحاسبيةا المحور الثاني: جودة
 : لمعلومات المحاسبيةا أواًل: مفهوم جودة

محماد ) القاوام المالياة مفيادة للمساتخدمين. فايردة اتجعال المعلوماات الاو  التي صفاتعرفت بأنها ال 
فائدة عن عرفت بأنها الصفات التي تميز المعلومات األفضل وأكثر نفعًا و و (، 25م 2000 مطر،

(، 51م، 1998، عبدالحمياااد ماااانع الصااايحتلاااك المعلوماااات األقااال نفعاااًا لغااارض اتخااااذ القااارارات. )
عرفااات بأنهاااا الساااامات التاااي تجعاااال المعلوماااات المحاساااابية تحقاااق الفائاااادة المرجاااوة لهااااا مااان قباااال و 

تلاااك الخصاااائص التاااي عرفااات بأنهاااا و (، 131م، 2009مساااتخدميها. )ماجاااد إساااماعيل أبوحماااام، 
تحديد هذه الخصاائص يعتبار حلقاة وصال باين  وتسم بها المعلومات المحاسبية المفيدة يجب أن ت

الفكاااااري المحاسااااابي ، كماااااا أن هاااااذه  لإلطاااااار األخااااارى مرحلاااااة تحدياااااد األهاااااداف وباااااين المقوماااااات 
لين عان وضاع المعاايير المناسابة وكاذلك ئو الخصائص سوف تكون ذات فائدة كبيرة لكل من المسا

ارير الماليااة فااي تقياايم نوعيااة المعلومااات التااي تنااتج ماان تطبيااق الطاارق التقاا إعاادادلين عاان ئو المساا
ساتخدامها كأسااس لتقيايم مساتوي جاودة التحدد مجموعة الخصائص النوعياة و واألساليب البديلة ، 

عرفاات بأنهااا معااايير للمقارنااة و (، 102م، 2005، عباادالرزاق محمااد قاساام) المعلومااات المحاساابية.
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ة والمعلومااات األدنااى فائاادة ألغااراض اتخاااذ القاارارات. )دونالااد كيسااو، بااين المعلومااات األكثاار فائااد
عرفاااات بأنهااااا الصاااافات التااااي تكسااااب و (، 194م، 1999جيااااري ويجاناااات، تعريااااب أحمااااد حجاااااج، 

 (36م، 2013المعلومات المحاسبية النفع عند مستخدميها. )نوي الحاج، 

 تتكون الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية في: 

 : الخصائص النوعية الرئيسيةأوالً 

 ( 44م، 2013، أحالم عباستتمثل الخصائص النوعية الرئيسية في: ) 

ل عرفت بأنها قدرة المعلومات المحاسبية على خدمة اتخاذ قرار معاين، إماا مان خاالا المالئمة: 1
تخفاايض حالااة عاادم المعرفااة لاادى متخااذي القاارار أو زيااادة المعرفااة لاادى متخااذي القاارار بخصااوص 

 (.11م، 1996، عصفت سيد احمد عاشورالموقف الذي يتخذ القرار بشأنه. )

 مزايا المعلومات المحاسبية المالئمة

 (194م، 1990، مهدي الشيرازي  عباستتمثل مزايا المعلومات المحاسبية المالئمة في:) 

 ثاألحدا على تترتب سوف التي النتائج عن توقعات تكوينتمكين مستخدميها من  .1
 .المستقبلية أو الحاضرة أو الماضية

 المعلومات أن يعني وهذا .التوقعات ههذ في تغيير ثإحدا أو الحالية التوقعات تعزيز .2
 .سةاالدر  وضعم راللقر  بالنسبة التأكد درجة تغيير إلى تؤدي المالئمة

 تصحيح أو وتعزيز المستقبل في المتوقعة بالنتائج التنبؤ على راالقر  متخذ قدرة تحسين .3
 .والحالية السابقة تالتوقعا

 . تاالقرار  اهذ على بنيت التي تاالقرار  نتائج تقييم .4
 مكونات المالئمة:

 تتمثل مكونات المالئمة في: 
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 لماضيا آثار حول تنبؤات عرفت بأنها القدرة على المساعدة لعملأا القيمة التنبؤية للمعلومات: 
 تساعد القرار اتخاذ لة بعمليةالص ذات المحاسبية المعلومات أن والمستقبل، حيث والحاضر

نعيم حسين والمستقبل. ) والحاضر الماضي في لألحداث بالنسبة للتنبؤ بعملية القيام مستخدميها
 (. 23م، 1995، دهمش

 الستفادة من مفهوم القيمة التنبؤيةاطرق 

 (. 74م، 2003، محمد سعيد الصبانفي: ) الستفادة من مفهوم القيمة التنبؤيةاطرق تتمثل 

 إلايجاوع :تزوياد اإلدارة باالتنبؤات ، حاول التادفقات النقدياة المتوقعاة دون الر  الطريقة المباشارة. 1
 الطريقة سوء االستخدام المحتمل وااللتزاماات التاي قاد تنشاأ عان هذهبيانات الماضي ويحد تطبيق 

 توقعات غير دقيقة . 

ن سااابقة لااتمكالنقديااة الدفقات تااكالماضااية  إحااداثتقااديم بيانااات عاان الطريقااة غياار المباشاارة : . 2
ن الطريقاة وجاود عالقاة ارتبااط قوياة باي هاذهالمستخدمين من التنباؤ بالتادفقات المساتقبلية وتفتارض 

 الماضي والمستقبل.  إحداث

دوث تزود ببيانات تكون تحركاتها وتغيراتهاا مؤشارا ساابقا لحاطريقة  اعتماد مؤشرات مرشدة: . 3
ق حقاوق الملكياة يمكان اعتبااره مؤشارا قاد يساب إلاينسابة المديونياة تزاياد  كاأنتحركات وتغيرات بها 

 تدهورا تدريجيا في التدفقات النقدية.

ي )أن التزويد ببيانات محاسبية قد تستخدم في التنباؤ ببياناات أخار طريقة المعلومات المعززة: . 4
ن ا بادوره قاد يكاو زيادة عائد االستثمار في األصول يمكن أن يعكاس زياادة فاي كفااءة اإلدارة ، وهاذ

 مؤشرا وبشيرا لزيادة في التدفقات النقدية (.

لاااى عرفااات بأنهاااا الخاصاااية التاااي تاااؤدي إ: القااادرة علاااي التقيااايم االرتااادادي للتنباااؤات الساااابقةب. 
تخفاايض درجااة عاادم التأكااد لمتخااذي القاارارات وتعااديل وتقياايم وتصااحيح توقعاااتهم السااابقة بالنساابة 

 (. 105م، 2000، ابراهيم صالحرضا لنتائج القرارات الماضية. )
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ي نفااس تقاادم المعلومااات قيمااة تنبؤيااة و تغذيااة عكسااية فاا: االرتاادادي موالتقياايالتاارابط بااين التنبااؤ 
أنها تلعب دورا مزدوجا ، فبدون معرفة نتائج الماضاي يصاعب الاتكهن بالمساتقبل ،كماا أن و الوقت 

 هادف.معرفة نتائج الماضي دون االهتمام بالمستقبل يعد عمال غير 

 القدرة المناسب، الوقت في وماتلالمع عمى راالقر  متخذول حص: عرف بأنه التوقيت المالئمجا. 
ماد . )عثماان محالعكساية التغذياة أي الساابقة والتنباؤات التوقعات اتجاه فعلال ردود قيمة نبيا ىلع

 (. 1219م، 1991يسين فراج، 

 العوامل المؤثرة في التوقيت المالئم للمعلومات

 (. 67م، 2009، مداحي عثمانمثل العوامل المؤثرة في التوقيت المالئم للمعلومات في: )تت 

 إذافا نسابيا، قصايرة أو نسابيا طويلاة المادة تكاون  :فيهاا تعاد التاي المالياة القاوائم دورياة .1
 ذهه كانت إذا حالة وفي متباعدة، دورية في مواعيد المعلومات تتيح فإنها نسبيا طويلة المدة كانت
 التي البدائل محصلة تقييم في مستخدم المعلومات على يؤثر هذا فان ملحوظ بشكل طويلة ةالمد

 دورياة مواعياد فاي معلوماات علاى الحصاول إمكانية تتيح فإنها نسبيا قصيرة إذا كانت أما تواجهه
 تتاأثر قاد المعلوماات فاإن ملحاوظ بشاكل قصايرة الزمنياة كانات المادة إذا حالاة وفاي متقارباة،
 تمعلوما المعلومات تلك من يجعل مما بها المؤسسة تتأثر التي العشوائية أو الموسمية تبالتغيرا

 مضللة.

 كانات مااكل :للتاداول إتاحتهاا حتاى المالية القوائم إعداد وقت من تستغرقها التي الفترة .2
 المالية القوائم تلك تتضمنها التي المحاسبية المعلومات من المنفعة قلت كلما طويلة المدة

ذا إ المحاسبية المعلومات على االعتماد عرفت بأنها الخاصية التي في ظلها يمكن: الموثوقية ا2
 خاصاية وتتاوافر عنهاا، تعبار التاي واألحاداث االقتصاادية الظاروف تعكاس أنهاا القارار متخاذ وجاد

 وأن بأماناة ومعروضاة والتحياز الخطاأ مان خالياة تكاون  عنادما المعلوماات االعتمااد علاى إمكانياة
 (. 138م، 2000، محمد ربه عبد محمودللتحقيق. ) قابلة المعلومات هذه ن تكو 

 مكونات الموثوقية
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 و تموياه، تزيياف أو دون  بصادق واألحاداث عرف بأنه تعبير عن الماوارد: الصدق في التعبير-أ
 (. 83م، 2004واألحداث. )عبدهللا محمد سالم الكعبي،  المعامالت عن بأمانة المعلومات تعبر

 التااي تتصااف بهااا تكااون المعلومااات المحاساابيةالخاصااية التااي  عرفاات بأنهااا: ابليااة للتحقااقالق-ب
قابلة للتحقق منها عندما تتوفر نتائج التحقق منها عان طرياق طارف مساتقل باساتخدام نفاس طارق 

 (. 145م، 2007، حمزة محي الدين. )القياس

 أو فئاة لمصالحة للمعلوماات انتقااء أو حاذف، دون  صاادقة قحقاائ تقاديمعرفات بأنهاا : الحياد-ج
 (. 42، 1991. )ياسين العيسى، معين راقر 

 أنواع التحيز

 (. 69م، 2009، مداحي عثمانتتمثل أنواع التحيز في: ) 

 التاريخية كالتكلفة القياس أساليب من أسلوب باستخدام يحدث :القياس عملية في تحيز .1
 أرقاام تمتاع مان الارغم فعلاى تحياز، مان عناه يانجم وماا الحيطة والحذر لسياسة المفرط اإلتباع أو

 عاةبطبي ارتباطاا أقال تكاون  أنهاا إال مان التحياز، لخلوهاا الثقاة مان عالياة بدرجاة التاريخياة التكلفاة
 .المالية القوائم مستخدمو يحتاجها التي المعلومات

 درجاة لانقص نظاراً  مقصاودا إماا التحياز هاذا يكاون  :القياس بعملية القائم قبل من تحيز .2
اصاطالح موجاب  المعلوماات و حيادياة .المعرفاة والخبارة نقاص ساببه مقصاود غيار أو ة،األمانا

 -بحكام طبيعتهاا  -المتحيازة  المعلوماات ألن المعلوماات أماناة يصاف عادم التحياز. وتتاداخل ماع
معلوماات المحاسابة المالياة التاي تتصاف  معلوماات ال يمكان الثقاة بهاا أو االعتمااد عليهاا. وتوجاه

دون  ،المنشااأة  خااارج المعلومااات يسااتخدمون هااذه بالحياادة للوفاااء باالحتياجااات المشااتركة لماان
معلومات  وتتسم ، المعلومات افتراضات مسبقة عن احتياجات أية مجموعة معينة بالذات إلى تلك

علاى   المعلوماات خالية من التحيز  وتضع خاصية حيادةو ت نزيهة المحاسبة المالية بأنها معلوما
على وذلك فيما يتعلق باتخاذ قرارات  أنعاتق المسئولين عن وضع معايير المحاسبة المالية. كما 

لقياااس واإلفصاااح بحيااث يكفاال ذلااك االختيااار االختيااار ماان بااين األساااليب البديلااة ل منصاافة بشااأن
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العالقة الوثيقة باألهداف التاي تعاد مان أجلهاا،  ذات المعلومات هدفين أساسيين هما: تقديم تحقيق
 وتحقيق أمانة تلك المعلومات.

  المحاسبية المعلومات حيدةمتطلبات 

م، 2010، الرمحاي نضاال محماود و اخارون ) :فاي المحاسابية المعلوماات حيادةتتمثال متطلباات 
57.) 

كل من هذه البدائل في  أن يرتكز االختيار من بين بدائل القياس واإلفصاح على تقييم فاعلية -أ 
 .وتحقيق أمانتها -ذات العالقة الوثيقة  - المالئمة ماتالمعلو  إنتاج

ال تعماد وأن أسااليب القيااس التاي تتطلاب االلتجااء إلاى التقادير،  تطبيق طرق اإلفصاح، أو -ب 
 -بغيااة تحقيااق نتااائج معينااة ترغااب  تخفيضااها،المغاااالة فااي هااذه التقااديرات أو  إدارة المنشااأة إلااى

 التوصل إليها . في -مسبقا 

  : الخصائص الثانوية للمعلوماتثانياً 

 (23م، 2005، عطا هللا وراد خليلفي: ) الخصائص الثانوية للمعلومات تتمثل

رة الثبات واالنتظام في التطبيق األساسي والقواعد المحاسبية مان فتا: عرف بأنه االتساق  -أ
ات حول دون تغير المقارنة بين نتائج الوحدة علي مر الزمن وي إمكانيةأخري وهذا بدوره يحقق  إلي

 .تنتج عن تغير األساليب والقواعد المحاسبية

 كاااون المساااتخدمين قاااادرين علاااي مقارناااة القاااوائم المالياااة: عرفااات بأنهاااا القابلياااة للمقارناااة -ب
 أن يكاون بمقادورهمو في المركاز الماالي وفاي األداء  تاالتجاهاللمنشأة عبر الزمن من أجل تحديد 

ياارات فااي مختلفااة مان أجاال أن يقيماوا مراكزهااا الماليااة وأدائهاا والتغال للمنشااآتمقارناة القااوائم المالياة 
أن يكون المستخدمين قادرين علاي تحدياد االختالفاات فاي السياساات المحاسابية و مركزها المالي ، 

اد يمكن االعتم حتى ةللمقارنالمستخدمة في المنشأة ويستلزم أن تكون المعلومات المحاسبية قابلة 
ع مااالقابليااة للمقارنااة  إلاايتخااتلط الحاجااة  أنااه ال إلااي باإلضااافةالقاارارات ،  عليهااا فااي مجااال اتخاااذ

 .تعيق عملية تقديم معايير محاسبة محسنة مفهوم التوحيد كما ال
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ت مان الغماوض بحياث يساهل عرفات بأنهاا خلاو البياناا: للفهام واالساتيعاب المعلوماات جا. قابلياة
 فهمها بيسر لتحقيق الفائدة منها.

 خاصية الثقة بالمعلومات وإمكان االعتماد هاأنب عرفت: للمراجعة والتحقيق المعلومات د. قابلية
تعتباار  تيارهااا السااتخراج النتااائج وعرضااهاعليهااا تعنااي أن أساااليب القياااس واإلفصاااح التااي تاام اخ

 .أساليب مناسبة للظروف التي تحيط بها

 المحور الرابع: الدراسة الميدانية:
تمثل مجمتع الدراسة في موظفي المؤسسات المالية السودانية الخاضعة لرقابة البنك المركزي 

مؤسسات حيث تم ، وتمثلت العينة من هذه الالضبط المؤسسي )حوكمة الشركات(والتي تطبق 
المصارف والمؤسسات ( من الموظفين العاملين في 100توزيع اإلستبيان إلكترونيًا على عدد )

. و اشتملت أداة الدراسة على قسمين، االول شمل االستبيانات( من 94وتم تحصيل عدد ) المالية
ادات للمستجيبين وهي العمر، المؤهل العلمي، التخصص العلمي، الشه الشخصيةالبيانات 

كمة حو المهنية، المسمى الوظيفي، الخبرة العملية. أما القسم الثاني فتناول محاور االستبانة وهي 
( عبارة وتحوي االستبانة 17وتشمل ) جودة المعلومات المحاسبية( عبارات، 5وتشمل ) الشركات

رات لتصبح كل عبا شخصية( عبارات 6( عبارة باإلضافة إلى )22في محاورها األثنان على )
ريين ( عبارة. تجدر االشارة هنا إلى أن استبانة الدراسة وزعت على العاملين واإلدا28االستبانة )

في المؤسسات المالية من البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات الصرافة وشركات التحاويل 
 المالية في السودان.

 إختبار صدق وثبات اإلستبانة:
 راسة لقياس ما وضعت له، تم فحص بيانات اإلستبانة كما يلي:للتأكد من صدق وثبات أداة الد

 ( فحص بيانات اإلستبيان )الصدق والثبات(1الجدول رقم )

 عدد العبارات ألفا كرنبات

.724 28 

 م2020المصدر إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية 
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( عباارات شخصااية 6رة منهاا )( عباا28أناه إشاتمل اإلساتبيان علاى ) ( يالحاظ1مان الجادول رقام ) 
ت أن قيماااة ألفاااا كرنباااا ( عباااارة للمتغيااارات الخاصاااة بالدراساااة بالقسااام الثااااني، و22بالقسااام األول و)

( ممااا يشاير إلااى صادق وثبااات أداة اإلساتبيان فيمااا خطاط وصاامم 0.6( وهاي أكباار مان )0.724)
 من أجله.

 التحليل الوصفي لعبارات المبحوثين:

 صفي لعبارات المبحوثين( التحليل الو 2الجدول )

 اإلنحراف المعياري  المنوال الوسيط العبارة

 885. 5 4.00 وجود إطار فعال للحوكمة

 1.083 5 4.00 وجود سياسة للحوكمة 

 1.073 5 4.00 وجود ضابط )مسئول( حوكمة 

 1.102 5 4.00  وجود لجان مجلس إدارة وإدارة تنفيذية 

 1.169 5 4.00 نلتزم بتطبيق مبادئ الحوكمة 

 932. 4 4.00 القيمة التنبؤية للمعلومات المحاسبية.

 646. 4 4.00 القدرة على التقييم االرتدادي للمعلومات المحاسبية.

 948. 4 4.00 التوقيت المناسب للمعلومات المحاسبية.

 1.007 5 5.00 قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة.

 495. 5 5.00 م.قابلية المعلومات المحاسبية للفه

 969. 5 5.00 قابلية التحقق من سالمة وموضوعية المعلومات.
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 اإلنحراف المعياري  المنوال الوسيط العبارة

 838. 5 4.00 الحياد وعدم التحيز في القياس واإلفصاح.

الصدق في التعبيار وتمثيال األحاداث المالياة )الجاوهر فاوق 
 الشكل(

4.00 5 1.071 

 902. 4 4.00 المعلومات المحاسبية خالية من األخطاء

 839. 5 4.50 حاسبية تمتاز بالشمول.معلومات م

 671. 4 4.00 مرونة المعلومات المحاسبية.

 633. 4 4.00 األهمية النسبة للمعلومات المحاسبية.

 617. 4 4.00 معلومات محاسبية تمتاز بالثبات واالتساق.

إمكان المقارنة بين نتائج المدد المختلفة لنفس الوحدة 
 المحاسبية

4.00 4 .758 

نية مقارنة الفترات الزمنية التي تعد عنها التقارير إمكا
 المالية

4.00 4 .602 

إمكانية مقارنة طرق القياس وأساليب اإلفصاح من فترة 
 زمنية إلى فترة زمنية أخرى 

4.00 4 .625 

اإلفصاح عن التغييرات في الظروف التي تؤثر على 
المنشأة أو في طبيعة األحداث التي تؤثر على المركز 

  .مالي للمنشأة من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى ال
4.00 4 .708 

 م2020المصدر إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية 
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( أن العيناة أجابات بشاكل متقاارب، فقاد إنحصار الوسايط لجمياع عباارات 2يتبين من الجدول رقم )
( حيااث جاااءت 1.169 – 0.495( وإنحرافااات معياريااة تراوحاات بااين )5 – 4اإلسااتبانة مااا بااين )

( بأقااال إنحاااراف معيااااري قابلياااة المعلوماااات المحاسااابية للفهااام( والتاااي تااانص علاااى )10العباااارة رقااام )
أعلى بااا( نلتااازم بتطبياااق مباااادئ الحوكماااة( والتاااي تااانص علاااى )5جااااءت العباااارة رقااام ) و (0.495)

  (.1.169)المرتبة األولى( إنحراف معياري )

 المبحوثين:الجداول التكرارية لعبارات 

صاص اآلتية: العمر، المؤهال العلماي، التخ )البيانات الشخصية(تناولت الدراسة المتغيرات االولية 
 ((.3العلمي، الشهادات المهنية، المسمى الوظيفي، الخبرة العملية. )الجدول )

 ( توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة األولية3الجدول رقم )

 المؤهل العلمي العمر

 نسبة تكرار المؤهل العلمي نسبة تكرار العمر

 41.5 39 بكالوريوس 6.4 6 سنة فأقل 30

 12.8 12 دبلوم عالي 79.8 75 سنة 40 - 31

 42.6 40 ماجستير 12.8 12 سنة 50 - 41

 2.1 2 دكتوراه 

 1.1 1 أخرى 

 الشهادات  المهنية التخصص العلمي

 نسبة تكرار الشهادات  المهنية نسبة تكرار التخصص العلمي

 10.6 10 سودانيةزمالة  74.5 70 محاسبة مالية
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 6.4 6 بريطانيةزمالة  6.4 6 تكاليف ومحاسبة إدارية

 4.3 4 زمالة أمريكية 8.5 8 إدارة أعمال

 46.8 44 ال يوجد زمالة 3.2 3 إقتصاد

 6.4 6 دراسات مصرفية

 1.1 1 أخرى 

 سنوات الخبرة المسمى الوظيفي

 نسبة تكرار سنوات الخبرة نسبة تكرار المسمى الوظيفي

 8.5 8 سنوات فأقل 5 3.2 3 مدير عام

 63.8 60 سنوات 10 - 6 16.0 15 مدير مالي

 20.2 19 سنة 15 - 11 1.1 1 مدير إداري 

 1.1 1 سنة 20 - 16 28.7 29 محاسب مالي

 9.6 9 مراجع داخلي

 1.1 1 محلل مالي

 40.4 38 أخرى 

 م2020المصدر إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية 

( يتضح أن النسب المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراساة بنااء علاى متغيار العمار، 3من الجدول رقم )
اكباار نساابة  للعاااملين فااي  وتمثاال 41ماان  عااام واقاال 31%( فااي الفئااة العمريااة 79.8توضااح بااأن)

مؤسسات العينة، تجدر المالحظة ان اغلب المستجيبين مان فئاة الشاباب النشاطة وتعتبار هاذه مان 
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الميااازات والفااارص التاااي يجاااب تعزيزهاااا. اماااا النسااابة المئوياااة األعلاااى للمؤهااال العلماااي فهاااي درجاااة 
مؤهلاون بشاكل جياد، %( ولعل هذه من نقاط القوة حيث أن أفراد عيناة الدراساة 42.6الماجستير )

ماان التخصااص محاساابة  مؤسسااات العينااةفااي هااذا المسااتوى التعليمااي، يمثاال أغلااب العاااملين فااي 
%( ماانهم ال يحملااون زماااالت 46.8%( . كمااا نالحااظ أن نساابة )74.5ماليااة حيااث بلغاات نساابة )

%( ماان أفااراد عينااة الدراسااة مسااماهم 40.4ولعاال هااذه نقطااة ضااعف تحتاااج إلااى إجتهاااد. ونساابة )
. إال أناه باالنظر إلاى متغيار الخبارة العملياة نالحاظ أن نسابة الخبارة لادى الماوظفين أخارى يفي الاوظ

%( وتعااد هااذه ماان االيجابيااات 63.8ساانة بنساابة ) 10ساانوات وأقاال ماان  6األعلااى هااي أكثاار ماان 
 . الحوكمةالتي تحسب لهذه المؤسسات جودة نظام 

افااراد العينااة: اوافااق بشاادة، أوافااق،  اسااتخدمت الدراسااة مقياااس ليكاارت الخماسااي لقياااس اسااتجابات
محايااد، ال أوافااق، ال أوافااق بشاادة. فكااان معيااار الحكاام علااى درجااة االسااتجابة علااى حسااب مااادى 

 التكرار النسبي لعبارات اإلستبانة كما يلي:
 ( التكرار النسبي لعبارات القسم الثاني4الجدول رقم )

 العبارة

أوافق 
 بشدة

 ال أوافق محايد أوافق
ال أوافق 

 بشدة

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

45 37 6 5 1 

47.9 39.4 6.4 5.3 1.1 

38 33 7 16 0 

40.4 35.1 7.4 17.0 0.0 

41 26 14 13 0 
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 العبارة

أوافق 
 بشدة

 ال أوافق محايد أوافق
ال أوافق 

 بشدة

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

 43.6 27.7 14.9 13.8 0.0 

38 30 18 3 5 

40.4 31.9 19.1 3.2 5.3 

30 25 16 23 0 

31.9 26.6 17.0 24.5 0.0 

32 46 5 11 0 

34.0 48.9 5.3 11.7 0.0 

35 51 7 1 0 

37.2 54.3 7.4 1.1 0.0 

34 43 6 11 0 

36.2 45.7 6.4 11.7 0.0 

49 28 6 11 0 

52.1 29.8 6.4 11.7 0.0 



 

 

م2020يسمبر :                        د مجلة المعرفة  : العدد الثاني  

 

131 
 

 العبارة

أوافق 
 بشدة

 ال أوافق محايد أوافق
ال أوافق 

 بشدة

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

 قابلية المعلومات المحاسبية للفهم.
64 29 1 0 0 

68.1 30.9 1.1 0.0 0.0 

51 29 4 10 0 

54.3 30.9 4.3 10.6 0.0 

45 36 8 5 0 

47.9 38.3 8.5 5.3 0.0 

42 29 9 14 0 

44.7 30.9 9.6 14.9 0.0 

35 44 6 9 0 

37.2 46.8 6.4 9.6 0.0 

47 40 1 5 1 

50.0 42.6 1.1 5.3 1.1 

33 54 6 0 1 
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 العبارة

أوافق 
 بشدة

 ال أوافق محايد أوافق
ال أوافق 

 بشدة

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

35.1 57.4 6.4 0.0 1.1 

34 55 3 2 0 

36.2 58.5 3.2 2.1 0.0 

39 50 4 1 0 

41.5 53.2 4.3 1.1 0.0 

36 49 6 2 1 

38.3 52.1 6.4 2.1 1.1 

33 58 1 2 0 

35.1 61.7 1.1 2.1 0.0 

29 59 4 2 0 

30.9 62.8 4.3 2.1 0.0 

29 54 8 3 0 
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 العبارة

أوافق 
 بشدة

 ال أوافق محايد أوافق
ال أوافق 

 بشدة

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

التااي تااؤثر علااى المنشااأة أو فااي طبيعااة 
ألحداث التي تؤثر على المركز الماالي ا

للمنشااأة ماان فتاارة زمنيااة إلااى فتاارة زمنيااة 
  .أخرى 

30.9 57.4 8.5 3.2 0.0 

 م2020المصدر إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية 

( يتضااح أن جميااع عينااة الدراسااة موافقااون بشاادة و موافقااون بنسااب تزيااد عاان 4ماان الجاادول رقاام )
قابليااااة المعلومااااات (  والتااااي تاااانص علاااى )10% مااان المبحااااوثين حياااث بلغاااات العبااااارة رقااام )58.5

( 5)% من إجابات العينة أوافق بشدة وأوافق، بينما بلغت العبارة رقم 98.9( نسبة المحاسبية للفهم
( ماان إجابااات العينااة أوافااق %58.5( أقاال نساابة )نلتاازم بتطبيااق مبااادئ الحوكمااةوالتااي تاانص علااى )

 .تطبيق حوكمة الشركات في مؤسسات العينة االلتزام افق وهذا يشير إلى ضعفبشدة وأو 

 ( معامل إرتباط سيبر مان لعبارات اإلستبيان5الجدول رقم )

 العبارة
معامل إرتباط 

 سيبر مان

 **809. وجود إطار فعال للحوكمة

 **807. وجود سياسة للحوكمة 

 **358. وجود ضابط )مسئول( حوكمة 



 

 

م2020يسمبر :                        د مجلة المعرفة  : العدد الثاني  

 

134 
 

 العبارة
معامل إرتباط 

 سيبر مان

 **534.  مجلس إدارة وإدارة تنفيذية  وجود لجان

 **778. نلتزم بتطبيق مبادئ الحوكمة 

 **660. القيمة التنبؤية للمعلومات المحاسبية.

 **660. القدرة على التقييم االرتدادي للمعلومات المحاسبية.

 **754. التوقيت المناسب للمعلومات المحاسبية.

 **811. .قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة

 **811. قابلية المعلومات المحاسبية للفهم.

 **517. قابلية التحقق من سالمة وموضوعية المعلومات.

 **831. الحياد وعدم التحيز في القياس واإلفصاح.

 **652. الصدق في التعبير وتمثيل األحداث المالية )الجوهر فوق الشكل(

 **807. المعلومات المحاسبية خالية من األخطاء

 **420. معلومات محاسبية تمتاز بالشمول.

 **635. مرونة المعلومات المحاسبية.

 **047. األهمية النسبة للمعلومات المحاسبية.

 **653. معلومات محاسبية تمتاز بالثبات واالتساق.
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 العبارة
معامل إرتباط 

 سيبر مان

 **202. إمكان المقارنة بين نتائج المدد المختلفة لنفس الوحدة المحاسبية

 **110. الفترات الزمنية التي تعد عنها التقارير المالية إمكانية مقارنة

 **051.- إمكانية مقارنة طرق القياس وأساليب اإلفصاح من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى 

اإلفصاح عن التغييرات في الظروف التي تؤثر على المنشأة أو في طبيعة األحداث التي 
  .ة زمنية إلى فترة زمنية أخرى تؤثر على المركز المالي للمنشأة من فتر 

.212** 

 0.05مالحظة: ** يشير إلى معنوية العالقة بين العبارات باحتمال قدرة 

 م2020المصدر إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية 

عبااارات اإلسااتبيان مااع محاورهااا تاارتبط إرتباااط قااوي طااردي أي  معظاام( يالحااظ أن 5ماان الجاادول ) 
عنااد حساااب معاماال إرتباااط ساايبر مااان فيمااا عاادا عبااارة واحاادة وهااي العبااارة رقاام ( 0.5أكباار ماان )

 إمكانية مقارنة طرق القياس وأساليب اإلفصااح مان فتارة زمنياة إلاى فتارة زمنياة( والتي تنص على )21)
وهااو مااا ياادل  عكسااي ( ويفساار بأنااه إرتباااط ضااعيف 0.051( حيااث بلااغ معاماال اإلرتباااط )أخاارى 

، وقااد  نااة طاارق القياااس وأساااليب اإلفصاااح ماان فتاارة زمنيااة إلااى فتاارة زمنيااة أخاارى إمكانيااة مقار علااى عاادم 
الحيااد وعادم التحياز فاي القيااس ( والتي تنص علاى )12بلغت أعلى إرتباط طردي قوي العبارة رقم )

الحيااد وعادم التحياز فاي القيااس علاى ( مما يشير إلى الحارص 0.831( وبمعامل إرتباط )واإلفصاح
 .معلومات المحاسبية في ظل تطبيق الحوكمةواإلفصاح عن ال

 إختبارات الفروض:

 ( مربع كاي6الجدول رقم )

 sigمستوى المعنوية  قيمة مربع كاي العبارة
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 sigمستوى المعنوية  قيمة مربع كاي العبارة

 314.321a .000 وجود إطار فعال للحوكمة

 a .000 179.683 وجود سياسة للحوكمة 

 a .000 117.091 وجود ضابط )مسئول( حوكمة 

 a .000 143.545  ة وإدارة تنفيذية وجود لجان مجلس إدار 

 a .000 127.188 نلتزم بتطبيق مبادئ الحوكمة 

 a .000 121.298 القيمة التنبؤية للمعلومات المحاسبية.

 a .000 149.624 القدرة على التقييم االرتدادي للمعلومات المحاسبية.

 a .000 151.439 التوقيت المناسب للمعلومات المحاسبية.

 a .000 161.036 ة المعلومات المحاسبية للمقارنة.قابلي

 a .003 43.939 قابلية المعلومات المحاسبية للفهم.

 a .000 162.886 قابلية التحقق من سالمة وموضوعية المعلومات.

 a .000 148.305 الحياد وعدم التحيز في القياس واإلفصاح.

 a .000 149.665 هر فوق الشكل(الصدق في التعبير وتمثيل األحداث المالية )الجو 

 a .000 121.994 المعلومات المحاسبية خالية من األخطاء

 a .000 145.551 معلومات محاسبية تمتاز بالشمول.
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 sigمستوى المعنوية  قيمة مربع كاي العبارة

 a .000 72.706 مرونة المعلومات المحاسبية.

 a .000 65.596 األهمية النسبة للمعلومات المحاسبية.

 a .000 60.903 تساق.معلومات محاسبية تمتاز بالثبات واال

 a .000 80.176 إمكان المقارنة بين نتائج المدد المختلفة لنفس الوحدة المحاسبية

 a .001 80.136 إمكانية مقارنة الفترات الزمنية التي تعد عنها التقارير المالية

إمكانية مقارنة طرق القياس وأساليب اإلفصاح من فترة زمنية إلى 
 فترة زمنية أخرى 

60.077 a .004 

اإلفصاح عن التغييرات في الظروف التي تؤثر على المنشأة أو في 
طبيعة األحداث التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة من فترة زمنية 

  .إلى فترة زمنية أخرى 
74.301 a .000 

 م2020المصدر إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية 

مة مستوي المعنوية المصاحبة لجميع عبارات اإلستبيان تسااوي ( يالحظ أن قي6من الجدول رقم )
( وهااذا يقودنااا إلااي رفااض  فاارض العاادم عنااد 0.05) المعياريااة( أو قاايم أقاال ماان القيمااة 0.000)

)المتغيار المساتغل(  حوكماة الشاركات %( لفرضايات الدراساة وبالتاالي أثباات دور5مستوى داللاة )
 ر التابع( لهذه الدراسة، ويثبت ذلك النموذج التالي:)المتغي جودة المعلومات المحاسبيةفي 

 ( دالة اإلنحدار الخطي المتعدد7جدول رقم )

 (2Rقيمة ) (Fقيمة ) (Sigمستوى الداللة ) (tقيمة )  (βالمعامالت)

1.194 8.437 0.000 179.71  0.660 
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 م2020المصدر إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية 

( فاااي هاااذا الجااازء مااان التحليااال اساااتخدمت الدراساااة تحليااال االنحااادار الخطاااي 7)مااان الجااادول رقااام 
المتعاادد والااذي يعتباار اكثاار دقااة ومصااداقية فااي التنبااؤ والتوقااع بمااا سيحصاال فااي المسااتقبل مقارنااة 

وحوكماااة كمتغيااار تااابع  جااودة المعلوماااات المحاساابيةبالتحلياال الوصااافي، حيااث حياااث جاااء متغيااار 
عاد اجاراء محااوالت عديادة لتقادير االنحادار لكال محااور الدراساة، ل وذلاك بقكمتغيار مسات الشركات

حيث ثبت لنا ان افضل النماذج هاو ماا تام عرضاه فاي هاذا الجادول،  فمان خاالل معامال التحدياد 
(R2نسااتطيع معرفااة المقاادرة التفساايرية للمتغياار المسااتقل واثااره علااى المتغياار التااابع، وماان خااالل ) 

،  عنوياة تاأثير المتغيار المستقل)التفسايري( علاى المتغيار التاابع( نستطيع معرفة  مادى مtاختبار )
( نساااتطيع الحكااام علاااى اتجااااه وقاااوة التاااأثير بالنسااابة للمتغيااار βكماااا اناااه مااان خاااالل قيماااة واشاااارة )

 .(Fالمستقل على المتغير التابع. ولمعرفة مستوى المعنوية الكلية للنموذج تم استخدام اختبار )

جااااودة المعلومااااات تااااؤثر فااااي  حوكمااااة الشااااركات( تشااااير الااااى أن 7) نتااااائج التحلياااال فااااي الجاااادول 
جااااااودة المعلومااااااات %( ماااااان التغياااااارات فااااااي متغياااااار 34%(  وان نساااااابة )66بنساااااابة ) المحاساااااابية
 (Fتعزى لمتغيرات اخرى لم ترد في النموذج او متغيرات عشوائية. وبالنظر إلى قيماة ) المحاسبية
% فاان النماوذج بشاكله العاام جاوهري. 1وى معنوياة ( فنجدها كبيرة وعند مست71.179وبالبالغة )

( وأثرهاا حوكماة الشاركاتإذ انه يقع فاي منطقاة القباول. وباالنظر إلاى معاامالت المتغيار المساتقل )
(، فانالحظ أن جميعهاا ذات داللاة احصاائية عناد جودة المعلوماات المحاسابيةعلى المتغير التابع )

(  داللااة علااى تأثيرهااا 0.000سااتوى الداللااة لهااا )% اذ بلااغ م5% و1مسااتوى معنويااة يتااراوح بااين 
 .جودة المعلومات المحاسبيةعلى 

 المحور الخامس: النتائج والتوصيات:

 أواًل: النتائج:

 تعتبر حوكمة الشركات ذات أهمية في تحقيق الشفافية وجودة المعلومات المحاسبية. (1
المعلوماااااات تاااااؤثر حوكماااااة الشاااااركات بشاااااكل إيجاااااابي علاااااى الخصاااااائص النوعياااااة لجاااااودة  (2

 المحاسبية.
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تااااؤثر حوكمااااة الشااااركات بشااااكل إيجااااابي علااااى خاصااااية المالءمااااة للمعلومااااات المحاساااابية  (3
 بالشركات العامة المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية.

تااؤثر حوكمااة الشااركات بشااكل إيجاااابي علااى خاصااية الموثوقيااة واالعتماديااة للمعلوماااات   (4
 المحاسبية.

 ثانيًا: التوصيات:

مؤسساااات المالياااة وغيااار المالياااة تاااوفير الماااوارد المادياااة والبشااارية لتطبياااق حوكماااة علاااى ال .1
 الشركات.

علاااى المؤسساااات المالياااة وغيااار المالياااة االهتماااام بتااادريب وتأهيااال موظفيهاااا للاااتمكن مااان  .2
 التطبيق السليم لحوكمة الشركات.

ة وبااااين رفااااع مسااااتوى التنساااايق والتفاعاااال بااااين الجامعااااات والمؤسسااااات التعليميااااة والتدريبياااا .3
 الشركات للمساعدة في تطبيق الحوكمة.

إعاااالم المساااتثمرين وأصاااحاب المصاااالح  بنتاااائج الدراساااات التاااي تبحاااث فاااي فوائاااد تطبياااق  .4
 الحوكمة.
 المراجع:

 أواًل: المراجع باللغة العربية:

 ( ،2008أبوموساااى، أشااارف دروياااش ،)حوكماااة الشاااركات وأثرهاااا علاااى كفااااءة ساااوق م
 الة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.رسفلسطين لألوراق المالية، 

 ،أثاار الخصااائص النوعيااة للمعلومااات المحاساابية علااى جااودة  م(،2013) أحااالم عباااس
جساتير ، رساالة مادراساة لعيناة مان المساتثمرين المااليين ومادققي الحساابات –التقارير المالياة 

 .جامعة قاصدي مرباح، الجزائر غير منشورة،
  دور المعلوماات المحاسابية فاي ترشايد قارارات االساتثمار  م(،2007) محي الدين،حمزة

دراسااة تطبيقيااة ، مجلااة جامعااة دمشااق للعلااوم االقتصااادية  - الماليااة لااألوراقفااي سااوق عمااان 
 دمشق، سوريا. ،جامعة دمشق األول،، العدد  23والقانونية ، المجلد 

  ،المحاساابة المتوسااطةم(، 1999)دونالااد كيسااو، جيااري ويجاناات، تعريااب أحمااد حجاااج ،
 دار المريخ للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية.
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 الماليااة ،  األوراقدور البيانااات المحاساابية فااي سااوق  م(،2000، )رضاا ابااراهيم صااالح
،  ولاأل، المجلااة العلميااة ، العاادد  بااالتطبيق علااي المملكااة العربيااة السااعودية اختباريااهدراسااة 
 ، مصر.طنطا ،  القاهرةجامعة 

 والنشار للطباعاة السالسال ، ذاتالمحاسابة نظرياة م(،1990، )مهادي الشايرازي  عبااس 
 .الكويت، والتوزيع

 الشركات حوكمة تطبيق بين العالقة تحليل( 2017رشوان، ) سليمان محمد الرحمن عبد 
 اسااتالدر  مجلاة ،المحاسابية جاودة المعلوماات زياادة على وأثرها المعلومات تكنولوجيا وحوكمة
 ، العدد الثامن، فلسطين.واإلدارية والمحاسبية المالية

 المعلومات جودة تحقيق في الشركات حوكمة دورم(، 2012الشيخ، ) حسن الرزاق عبد 
، رساالة ماجساتير غيار منشاورة، الجامعاة اإلساالمية، الساهم ساعر علاى المحاسابية وانعكاسااتها

 غزة، فلسطين.
 ،دور المعلومااااات المحاساااابية فااااي تفعياااال اإلدارة  م(،2005) عباااادالرزاق محمااااد قاساااام

جامعاااة عماااان ، 13، مجلاااة العلاااوم االقتصاااادية و المالياااة ، العااادد االساااتراتيجية فاااي المنظماااات 
 ، األردنعمانالعربية، 

 ،دراساااة فاااي مااادى  –المعاااايير المحاسااابية الدولياااة  م(،1998) عبدالحمياااد ماااانع الصااايح
جامعااااة  فااااي الجمهوريااااة اليمنيااااة،  رسااااالة دكتااااوراه غياااار منشااااورة،اسااااتخدامها ومالئمتهااااا للتطبيااااق 

 ، العراق.بغداد ،هيالمستنصر 
 ( ،2004عبادهللا محمااد ساالم الكعبااي  ،)ماادى دور المعلومااات المحاساابية فااي تحسااين م
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 أثر تطبيق المراجعة المستمرة في تحقيق مالءمة التقارير المالية

 )دراسة ميدانية(

The Impact of the Application of the Ongoing Audit on Achieving the 
Appropriateness of Financial Reports  

 شير خلف هللا مدنيب هادية , د. تماضر الصادق بابكر محمد*  د. نصرالدين حامد أحمد النور

 المستخلص :

تمثلت مشكلة الدراسة في عدة تساؤالت منها هل تؤدي المراجعة المستمرة إلى تحقيق مالئمة 
التقارير المالية المنشورة الكترونيًا؟ و هل تؤدي المراجعة المستمرة إلى تحقيق الموثوقية 

ور هذه الدراسة إلى التعرف على دوالمصداقية في التقارير المالية المنشورة الكترونيًا؟. هدفت 
دل فاعلية المراجعة المستمرة في تحقيق مالئمة التقارير المالية، حيث تم استخدام المتغير المع
يات المالئمة والمتغير الوسيط التقارير المالية، وتم بناء نموذج البحث وتحديد متغيراته والفرض

م ( وكانت أه150لجمع البيانات والتي بلغت ) على الدراسة والدراسات السابقة تم تصميم استبانة
ى النتائج تمثلت في زيادة فاعلية المراجعة المستمرة تؤدي إلى زيادة مستوى تحقيق المالئمة لد

مكاتب المراجعة وشركات سوق األوراق المالية بوالية الخرطوم، وكذلك زيادة مستوى تحقيق 
 ة.المالئمة يؤدي إلى رفع مستوى المراجعة المستمر 

Abstract 

The problem of the study consisted of several questions, including: Does 
the Ongoing audit lead to achieving the suitability of financial reports 
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published electronically? And does the Ongoing audit lead to achieving 
reliability in the financial reports published electronically? This study 
aimed to identify the role of the effectiveness of Ongoing audit in 
achieving the appropriateness of financial reports, where the appropriate 
modified variable and the intermediate variable were used for financial 
reports, and the research model was built and its variables and 
assumptions on the study and previous studies were designed. A 
questionnaire was designed to collect data that amounted to (150) and 
was the most important The results represented in increasing the 
effectiveness of Ongoing auditing, which leads to an increase in the 
level of achieving convenience with auditing offices and stock market 
companies in Khartoum State, as well as increasing the level of 
achieving consistency leading to raising the level of Ongoing audit 

Key words: Relevance, Ongoing Audit, Financial Reports. 

 الكلمات المفتاحية: المالءمة، المراجعة المستمرة، التقارير المالية.

 المحول األولل اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 المقدمة: .1.1
ماا ى تغييارات كبيارة فاي بيئاة األعماال، مالتغيرات الكبيارة فاي مجاال تكنولوجياا المعلوماات، أدت إلا

أدى إلااى تزايااد فااي  عاادد العمليااات المنجاازة فااي أساارع وقاات وظهااور التقااارير الفوريااة، مااا أدى إلااى 
االعتمااد علاى التشااغيل االلكتروناي للبيانااات وبالتاالي أوجاد ضاارورة حتمياة بااأن تصااغ المعلومااات 

ل يع للبيانات والمعلومات األخارى وجاوب تساهيالمحاسبية بطريقة الكترونية، أدى ذلك التدفق السر 
لمراجعاة لنشرها أي التقارير والقوائم المالية الكترونيًا من خالل شبكة االنترنت، والشك أن تطبيق ا

رد المستمرة أصبح ضرورة ال غني عنها لخدمة متخذي القرار ومن ثم تقييم استغاللها األمثل للموا
 المستخدمة.
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 مشكلة الدراسة: .2.1
دميها، ة التقارير المالية المنشورة الكترونيًا لمزيد من الجودة والمالئمة لحوجة جميع مستخإن حوج

تمثلااات المشاااكلة فاااي ضااارورة االساااتفادة مااان المراجعاااة المساااتمرة مالءماااة المعلوماااات والتاااي تاااؤدي 
باادورها إلااى الحااد ماان المخاااطر التااي تضاار المنظمااات والشااركات، وذلااك ألهميااة المعلومااات التااي 

 وهذا بدوره ينعكس على مصداقية المعلومات المتداولة الكترونيًا ومدى الوثوق بها. تخصهم

 وتمثلت أسئلة الدراسة في:

 هل تؤدي المراجعة المستمرة إلى تحقيق مالئمة التقارير المالية المنشورة الكترونيًا؟ -1
اليااااة هاااال تااااؤدي المراجعااااة المسااااتمرة إلااااى تحقيااااق الموثوقيااااة والمصااااداقية فااااي التقااااارير الم -2

 المنشورة الكترونيًا؟
هاال تااؤدي المراجعااة المسااتمرة إلااى تحقيااق سااهولة فهاام المعلومااات المتضاامنة فااي التقااارير  -3

 المالية المنشورة الكترونيًا؟
 أهمية الدراسة:. 3.1

قااب األهميااة العلميااة: تااأتي األهميااة العلميااة للورقااة فااي إيجاااد إطااار علمااي  فاعاال يمكاان لمراأواًل: 
مه، لتحقياق مالءماة المعلوماات التاي تضامنها التقاارير المالياة، وذلاك مان خاالل الحسابات استخدا

 ها.الثقة في تلك التقارير، ومن خالل التأكيد المستمر لدقة المعلومات التي تحتوي عليها وسالمت

ل األهميااة العمليااة: تنبااع األهميااة العمليااة لهااذه الدراسااة ماان خااالل مااا تااوفره ماان إطااار عمااثانيااًا: 
ة المسااااتمرة الفعالااااة المعتماااادة علااااى تكاماااال جهااااود كاااال ماااان المراجعااااة الااااداخلي، ومراقااااب المراجعاااا

الحساااابات وأن تاااربط باااين كااال مااان أماااان شااابكة االنترنااات وتحقياااق ساااالمة نظاااام المعلوماااات علاااى 
ة الحسااابات االلكترونيااة لاادى المنشااأة بنشاار تقاريرهااا علااى مواقعهااا عباار شاابكة االنترناات والمسااؤولي

وات حملها مراقب الحسابات في القيام بتلاك المراجعاة، والتاي تساتلزم مناه تطاوير أدالجديدة التي يت
 المراجعة لتحقيق جودة المراجعة.

 أهداف الدراسة:. 4.1

تهدف الدراسة إلى توضيح والتعرف على المراجعة المستمرة ودورها في تعزيز مالءماة ومصاداقية 
 الية المنشورة الكترونيًا.وموثوقية المعلومات المحاسبية، في التقارير الم
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 فروض الدراسة:. 5.1

توجااد عالقااة ذات داللااة إحصااائية بااين المراجعااة المسااتمرة وتحقيااق مالئمااة التقااارير الماليااة  – 1
 المنشورة الكترونيًا.

توجااد عالقااة ذات داللااة إحصااائية بااين المراجعااة المسااتمرة فااي تحقيااق الموثوقيااة والمصااداقية  – 2
 المنشورة الكترونيًا. في التقارير المالية

توجااد عالقاااة ذات داللااة إحصاااائية باااين المراجعااة المساااتمرة وتحقياااق سااهولة فهااام المعلوماااات  - 3
 المتضمنة في التقارير المالية المنشورة الكترونيًا.

نموذج الدراسة:. 6.1  

 

 

 

 

 

 متغيرات الدراسة:. 7.1

 ى:بناء على النموذج السابق تنقسم المتغيرات قيد الدراسة إل

المتغياااار المسااااتقل: المراجعااااة المسااااتمرة ويتفاااارع منهااااا خدمااااة متخااااذي القاااارارات وماااان ثاااام تقياااايم  /1
 مالية.االستغالل األمثل للموارد المستخدمة والتدفق السريع للبيانات وتسهيل نشرها في التقارير ال

 المتغير المعدل: المالءمة. /2

 المتغير التابع: التقارير المالية. /3

 السابقاااة الدراساااات .1.2
 ( 1991دراساااة وايااات والكسناادر ) .2

 المتغير المستقل المتغير الوسيط المتغير المستقل

 التقارير المالية

 المراجعة المستمرة المالئمة

 خدمةةة متخةةذي القةةرارات ومةةن ثةةم تقيةةيم

االسةةتغالل األمثةةل للمةةوارد المسةةتخدمة 

والتدفق السريع للبيانات وتسهيل نشرها 

 في التقارير المالية

 المتغيرات التحكمية

 العمر، المؤهل العلمي، التخصص العلمي، المركز الوظيفي، سنوات الخبرة
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أعدت هذه الدراسة لمعهد المدققين الداخليين في الواليات المتحدة األمريكية حيث هدفت هذه 
نت الدراسة إلى تحديد مدى التوافق بين الجانب النظري والمهني للتدقيق الداخلي في أمريكا. وبي

التدقيق الداخلي التابعة لها بموظفين متخصصين في  الدراسة أن معظم المنشآت تعزز دوائر
. وبينت هذه الدراسة أن هناك ةفروع أخرى)غير المحاسبة( مثل الضرائب، الحاسب، واإلدار 

أعمال غير مرتبطة بشكل مباشر بالتدقيق قد شارك بها المدققون الداخليون وقد بلغت نسبة تلك 
دل على اختالف الواقع العملي للتدقيق الداخلي % من اإلعمال االعتيادية ,وهذا ي16اإلعمال 

لي عن الواقع النظري له، وأن قيام المدقق الداخلي بأعمال تنفيذية ليست من مهام التدقيق الداخ
% من 67الدراسة أن  تسيؤدي إلى إضعاف موضوعيتهم عند إبداء آرائهم المهنية. وقد أظهر 

 جازهم ألعمال التدقيق الداخلي. وبينت الدراسةالمستجيبين استخدموا العينات اإلحصائية في ان
% من المستجيبين صرحوا بأن المواضيع الخاضعة للتدقيق متفق عليها مع مدير دائرة 54 نأ

% من المدققين الداخليين أفادوا بأنهم 48% منهم ال يتفقون معه، وأن43التدقيق الداخلي و 
م % منهم أفادوا بأنه40واعيد التدقيق ، وأندائمًا يقومون بإعالم الخاضعين لعملية التدقيق بم

ُيعلمون العاملين الخاضعين لعملية التدقيق عن مواعيد  % ال11أحيانًا يقوموا بإعالمهم وأن 
خلي %  من المدققين الداخليين يقومون بمراجعة تقرير التدقيق الدا97التدقيق. وبينت الدراسة أن 

رفعها إلى اإلدارة . وأما عالقة المدقق الخارجي  مع العاملين الخاضعين لعملية التدقيق قبل
بالمدقق الداخلي فقد أظهرت الدراسة أن المدقق الخارجي يلعب دورًا هاما في تطوير خطة 

حالة تبين أن تقارير التدقيق الداخلي تلعب دورًا هامًا في  380التدقيق الداخلي، فمن بين 
ج %،التوصية بتغيير البرام15البرامج التدقيقية الجوانب التالية: والمساعدة في تطوير وإعداد 

 %، توفير التدريب لموظفي8%، اقتراح مجاالت لتقيّيم التدقيق الداخلي 38واإلجراءات المتبعة 
 %22التدقيق الداخلي 

 (1999دراسة محمود شحروري ) .3
لبنوك هدفت الدراسة إلى التعرف على أهداف التدقيق الداخلي، وإجراءاته، ومجال عمله في ا 

التجارية األردنية على وجه التحديد من أجل ما يلي : تقيّيم التدقيق الداخلي في قطاع البنوك 
التجارية من خالل الوقوف على التطبيق الفعلي لإلجراءات واألهداف المرجوة منها بالمقارنة مع 

ريكي للمدققين معايير األداء المهني للتدقيق الداخلي المتعارف عليها الصادرة عن المعهد األم
. وفحص العالقة بين مدى االلتزام بتطبيق معايير التدقيق الداخلي 1978الداخليين عام 
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المتعارف عليها وحجم البنك ممثلة بعدد العاملين به و رأسماله. ومحاولة الموائمة بين إجراءات 
المهني للتدقيق قطاع البنوك التجارية في األردن ومعايير األداء  يالتدقيق الداخلي المطبقة ف

الداخلي المتعارف عليها. وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: أوضحت نتائج الدراسة أن 
متوسط مدى تطبيق معايير األداء المهني للتدقيق الداخلي في قطاع البنوك التجارية األردنية قد 

، بينما بلغ أعلى %(58.7% (، وأن أدنى مستوى لمدى التطبيق لتلك المعايير بلغ)74.2بلغ ) 
%(،وهذا يعني أن درجة تطبيق البنوك التجارية األردنية لمعايير التدقيق 96.5مستوى للتطبيق )

الداخلي المتعارف عليها مقبولة نسبيًا مع وجود ضعف في عملية التطبيق لعدم مجود التطبيق 
لمعايير التدقيق  الكامل لجميع المتطلبات، مع وجود تفاوت في نسبة تطبيق كل بنك من البنوك

الداخلي المتعارف عليها. و أظهرت نتائج الدراسة أن العالقة بين مدى تطبيق البنوك التجارية 
األردنية لمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها وحجم البنك ممثاًل برأسماله وعدد العاملين فيه 

ف عليها وحجم البنك ممثاًل عدم وجود عالقة بين مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعار 
برأسماله المدفوع. وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة مالئمة متطلبات معايير التدقيق الداخلي 
المتعارف عليها في قطاع البنوك التجارية األردنية من وجهة نظر المدقق الداخلي قد بلغت 

%(، ومن هنا 81.4%(، وأدنى نسبة مالءمة )91.4%(، وبلغت أعلى نسبة مالءمة )87.6)
نالحظ أن المدقق الداخلي يطالب برفع نسبة تطبيق متطلبات معايير التدقيق الداخلي لتبلغ 

%(، حيث نالحظ وجود فجوة بين ما هو 74.2%( بداًل من النسبة الحالية والبالغة )87.6)
أن  مطبق فعليًا وما هو مطلوب تطبيقه من قبل المدققون الداخليون . أظهرت نتائج الدراسة

الداخليين لمدى مالءمة تطبيق  متطلبات التدقيق الداخلي تعزى  نهناك اختالفا  في تقيّيم المدققي
للمتغيرات الشخصية للمدقق )المركز الوظيفي،عدد سنوات الخبرة،العمر، المؤهل العلمي، 
 التخصص األكاديمي( وأن هناك اختالفات ذات أهمية إحصائية. وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً 
أن نسبة تطبيق البنوك األردنية لمعايير التدقيق الداخلي تتفاوت من بنك آلخر،وهذا يدل على 
عدم وجود رقابة على الجهاز المصرفي األردني سواء كانت من قبل البنك المركزي أو غيرة من 
الجهات المسئولة عن مراقبة البنوك وذلك فيما يخص وظيفة التدقيق الداخلي. ويوصي الباحث 

لتوصيات التالية: ضرورة قيام اإلدارة العليا في هذه البنوك بإنشاء وحدات تنظيمية مستقلة با
للتدقيق الداخلي،ووضع وصف لمسئوليات وصالحيات المدقق الداخلي وتبعيته اإلدارية 

باقي الدوائر واألقسام داخل البنك. وضرورة  نلها،بحيث تعمل هذه الوحدات باستقاللية تامة ع
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طة ودوائر التدقيق الداخلي بالكفاءات المؤهلة. وضرورة ارتباط دائرة التدقيق الداخلي تدعيم أنش
بلجنة تدقيق تتكون من أعضاء مجلس اإلدارة من غير التنفيذيين بحيث تقوم اللجنة باإلشراف 
على أعمال التدقيق الداخلي. وأن يقوم البنك المركزي األردني وبالتعاون مع جمعية مدققي 

القانونيين األردنية بوضع تشريعات وقوانين تكفل قيام البنوك التجارية األردنية بتطبيق  الحسابات
الحد األدنى من معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها بما يتناسب مع البيئة األردنية ودليل 

(. وإنشاء جمعية للمدققين الداخليين تهتم بمصالحهم وتحافظ على 610التدقيق الدولي رقم )
 فحقوقهم وتعنى بوضع قواعد للسلوك المهني،ومعايير األداء المهني للتدقيق الداخلي المتعار 

لتلك الجمعية بها. ووحيث أن النتائج التي  نعليها بحيث يلتزم جميع المدققين الداخلين والمنتسبي
%( وذلك في مجال تطبيق 74.2%( ودراسة شحروري إلى نسبة )85توصلنا إليها بلغت )

التجارية األردنية لمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، كذلك أظهرت النتائج التي  البنوك
توصلنا إليها عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق معايير التدقيق الداخلي وبين 
المتغيرات الشخصية للمدقق،بينما أظهرت نتائج دراسة ألشحروري أن هناك عالقة ذات داللة 

لمدى مالءمة تلك المعايير للتطبيق، وشخصية المدقق.وباقي نتائج الدراسة تتفق مع   إحصائية
 نتائج وتوصيات الزميل شحروري. 

 ( :2000دراسة فريد عمر شقور )  .4
تناولت  دهدفت هذه الدراسة هو معرفة مدى تطبيق البنوك األردنية لمعايير التدقيق الداخلي، وق 

خلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: إن وجود  دتدقيق الداخلي، وقالدراسة الجوانب المتعلقة بال
نشاط التدقيق الداخلي في كافة البنوك األردنية أمر في غاية األهمية نظرًا للدور الهام الذي يلعبه 
التدقيق الداخلي في البنوك بالعمل على كشف الخطأ والغش والمخالفات. وبينت الدراسة أن 

%،أما بالنسبة 83م دوائر التدقيق الداخلي في البنوك األردنية كانت بنسبة متوسط مدى التزا
%ومعيار الكفاءة 81لعناصر معايير التدقيق الداخلي فقد بلغت نسبة االلتزام بمعيار االستقاللية 

% وأخيرًا معيار أداء العمل حيث بلغت نسبة االلتزام 86% ومعيار انجاز العمل 84المهنية 
لدراسة أن مدى التزام البنوك األردنية بمعايير التدقيق الداخلي يختلف في حالة %. وأظهرت ا83

وجود قسم خاص بالرقابة على الجودة في دوائر التدقيق الداخلي في البنوك التجارية 
%( ،كما وجدت الدراسة أن 2.69األردنية.حيث كانت قيمة مستوى الداللة المحسوبة تساوي )

% 74لى الجودة يؤدي إلى االلتزام بمعايير التدقيق الداخلي حيث أيد وجود قسم خاص بالرقابة ع



 

 

م2020يسمبر :                        د مجلة المعرفة  : العدد الثاني  

 

149 
 

من أفراد العينة ذلك. وأظهرت الدراسة أن هناك تفاوت من بنك إلى آخر في مدى االلتزام 
بمعايير التدقيق الداخلي، حيث أن أربعة بنوك من أصل ستة عشر بنكًا كان مدى االلتزام فيها 

مستوى جيد جداً وثالثة بنوك كانت بمستوى جيد، فيما كان مستوى كانت ب كممتاز وان ستة بنو 
بنكين متوسط.ويعزى هذا التفاوت إلى عدم وجود آلية للرقابة على الجهاز المصرفي األردني 
سواء كانت من قبل البنك المركزي األردني أو من جهات رقابية متخصصة مثل جمعية المدققين 

مجموعة من التوصيات وهي كما يلي: ضرورة قيام اإلدارة  الداخليين. وقد خلصت الدراسة إلى
العليا في البنوك التجارية األردنية بإنشاء وحدات تنظيمية مستقلة للتدقيق الداخلي، بحيث تعمل 
هذه الوحدات في استقالل تام عن باقي الدوائر واألقسام داخل البنك ،وعدم تكليف المدققين 

وضرورة ارتباط دائرة التدقيق الداخلي بلجنة التدقيق المكونة من الداخليين بأية أعمال تنفيذية. 
أعضاء مجلس اإلدارة ،مهمتها اإلشراف على أعمال إدارة التدقيق الداخلي ،وتتأكد من االستقاللية 
التامة للمدقق الداخلي. وأن ال تتبع لجنة التدقيق ألي دائرة أو قسم داخل البنك وأن تتصل مباشرة 

لبنك. وأن تقوم الجهات المختصة بوضع التشريعات والقوانين التي تكفل ضمان بمجلس إدارة ا
قيام كل بنك بإنشاء دوائر تدقيق داخلي ولجان تدقيق مستقلة. وضرورة إنشاء جمعية للمدققين 
الداخليين تهتم بمصالحهم وتحافظ على حقوقهم وتعنى بوضع قواعد للسلوك المهني ومعايير 

م المدققين الداخليين بها. وحيث أن دراسة شقور قد توصلت إلى نتائج التدقيق الداخلي يلتز 
متقاربة مع النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فيما يتصل بتطبيق معايير التدقيق الداخلي 

%( وفيما يتصل بالمعايير فقد كانت نسبة معيار 83المتعارف عليها حيث كانت نسبة التطبيق)
%(، ومعيار أداء 86%(،ومعيار إنجاز العمل )84يار الكفاءة المهنية)%(، وع81االستقاللية )

%(، 85%(. أما النسبة التي توصلت إليها هذه الدراسة فقد بلغت نسبة التطبيق )83العمل )
 وهي متقاربة وتتفق مع ما توصل إليه الباحثان السابقان. 

ا تبحث في الجوانب العملية هذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة في نفس الموضوع بأنه
ما والعلمية لتطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك التجارية األردنية، بين

الدراسات السابقة تضع معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها وتقيس مدى التزام المدقق 
تدقيق الداخلي . بينما هذه الداخلي بتطبيقها،ويؤكد ذلك نسب تطبيق كل معيار من معايير ال

الدراسة تبحث في األمور الفنية في العمل المصرفي األردني ومعرفة مدى توافق هذه اإلجراءات 
 المطبقة مع معايير التدقيق الداخلي.  
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 المحور الثاني: المراجة:

 مفهوم المراجعة المستمرة: .1
اناات، قياة والتباادل االلكتروناي للبيإن المراجعة المستمرة هي مراجعة فورية مستمرة للنظم غير الور 

وتساعد على تخفيض التكلفة من أداء األعمال المراجعة عن تمكين مراقب الحسابات من اختياار 
عيناااة كبيااارة مااان المعاااامالت والبياناااات بطريقاااة أكفاااأ وأسااارع مااان أسااااليب المراجعاااة األخااارى، وهاااي 

-171م، ص 2010ري: أفضااال الماااداخل لتخطااايط وتنفياااذ مراجعاااة مساااتمرة. )أيمااان محماااد صاااب
172 ) 

ن إن المراجعة المستمرة هي مماثلة مع التطور الهائل في تكنولوجيا تشغيل البياناات واإلفصااح عا
يه: المعلومات عبر الوسائل االلكترونية ومواكباة التطاورات فاي البيئاة االلكترونياة. )باو زاهار صاون

 (. 254م، ص 2013
ارجيااااة التااااي يقااااوم بهااااا المراجااااع الخااااارجي، وأن كمااااا يمكاااان تعريااااف المراجعااااة هااااي المراجعااااة الخ

 المعلومات والتقارير محل هذه المراجعة هي معلوماات وتقاارير مالياة فورياة ياتم نشارها عبار شابكة
قاوم االنترنت، كماا أن أدلاة اإلثباات تحتاجهاا المراجعاة المساتمرة هاي أدلاة الكترونياة غيار ورقياة وي

بعااد فتاارة وجياازة ماان وقااوع األحااداث. )وائاال حسااين  المراجعااون بإصاادار تقاااريرهم بشااكل فااوري أو
 (. 122م،  ص 2014محمود: 

كماااا تعااارف المراجعاااة المساااتمر، قاااد يقاااوم بهاااا المراجاااع الاااداخلي والخاااارجي وأن التكنولوجياااا تعتبااار 
المفتاااح الااذي يمكاان ماان تطبيااق هااذا الماادخل ومااع مراجعااة التقااارير وأنهااا تتوقااف علااى عاادد ماان 

سااتمرارية فااي حاادوث المعااامالت وماادى اسااتمرارية تنفيااذ أو أداء الضااوابط العواماال أهمهااا ماادى اال
ى الرقابية، ومستوى مخاطر األعماال أن ياتم التعامال معهاا ومان ثام ياتم التعامال معهاا بالرقاباة علا

 (. 413م، ص 2014الوجه المطلوب. )إبراهيم عبد المجيد علي: 

المعلومااات واالتصاااالت فااي بيئااة األعمااال  كمااا تعاارف المراجعااة المسااتمرة، أن اسااتخدام تكنولوجيااا
الحديثااة واسااتخدام نظاام المعلومااات المحاساابية مباشاارة علااى كفاااءة وفعاليااة أداء المنشااأة ماان حيااث 

دفق تحقيق غايتهاا واساتمرارية الميازة التنافساية، ودعام إساتراتيجية المالئماة وتحساين االتصااالت لتا
 (110م، ص 2012المعلومات. )غادة نبيل: 
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رفات أن المراجعااة المساتمرة مان أساااليب مراجعاة التشاغيل االلكترونااي للبياناات والتاي تهاادف كماا ع
كماا  إلى قياس ومراقبة كفاءة فعالية إجراءات االلتازام بانظم المحاسابة الفورياة ذات الوقات الحقيقاي

 تعماال علااى إيجاااد مجاااالت التكاماال بااين المراجعااة الداخليااة والخارجيااة. )محمااد عبااد الفتاااح محمااد
 (. 41م، ص 2013عبد الفتاح: 

المراجعاااة المساااتمرة، أنهاااا عملياااة منظماااة ياااتم فحاااص العملياااات واألدوات بطريقاااة منظماااة أو غيااار 
منتظماااة خاااالل فتااارة المناسااابة، بماااا يمكااان المراجعاااة الخارجياااة فاااي تقاااديم تقاااارير المراجعاااة بصاااورة 

 (.95م، ص 2014فورية. )محمد صالح هاشم: 

جعة بأنه عباارة عان اإلطاار أو المنهجياة الكترونياة منظماة تعتماد علاى ويمكن تعريف مفهوم المرا
اساااتخدام أدوات وبااارامج تكنولوجياااا المعلوماااات مثااال بااارامج المراجعاااة الظااااهرة لتمكاااين الماااراجعين 
المستقلين من تقديم تأكيد كتابي مستمر حول مصداقية المعلوماات مان خاالل تحدياد االساتثناءات 

م، 2013لح متخااذي القاارار. )محمااد جمااال رويشااد، أحمااد عبااد العاااطي: والتقاادير الفااوري لهااا لصااا
 (. 101ص 

ماان التعريفااات السااابقة يااري الباااحثون أن تعريااف المراجعااة المسااتمرة هااي عمليااة تشااير إلااى تقااديم 
وتطااوير تشااغيل البيانااات المحاساابية واإلفصاااح فااي المعلومااات عباار الوسااائل االلكترونيااة بنتااائج 

يااة وجياازة، كمااا تتضاامن مصااداقية البيانااات والوثااوق بهااا، كمااا تساااعد مراقااب دقيقااة وفااي فتاارة زمن
الحسااابات بتخفاايض التكلفااة فااي أداء األعمااال واختبااار عاادد كبياار ماان المعااامالت، وأيضااًا تعماال 

عاة على المساعدة في التجارة االلكترونياة وتادخل فاي أداء المراجاع الاداخلي والخاارجي، وأنهاا مراج
غير ورقية وتعمل على وجاود اتصاال دائام ومباشار باين مراجاع الحساابات أو  فورية مستمرة للنظم

نظاااام المراجعاااة المساااتمرة، والااانظم المحاسااابية المؤتمناااة التاااي يساااتخدمها العميااال، كماااا تعمااال إلاااى 
 تقسيمها لعوامل مؤثرة في كفاءة التدقيق في ظل بيئة التشغيل االلكتروني من خالل التعارف علاى

 المدقق. المشاكل التي تواجه

 المالئمة: .2
كما تعرف المالئمة بأنها وجود عالقة وثيقة بين المعلومات المحاسبية والهدف من إفصاحها، أي 
قاادرة المعلومااات المحاساابية علااى مساااعدة المسااتفيدين الخااارجيين الااذين يمتلكااون جاازء ماان حقااوق 
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حالية بالشاركة أو تقصايرها.) الملكية من الشركة، من اتخاذ القرارات المتعلقة باالحتفاظ بالعالقة ال
 (.96م، ص 2013العايز الشوبكي حمدان، علي بد هللا، يونس عليان، يوسف شيبان: 

كما أن تكون المعلومات المحاسبية مالئمة يجب أن تكون ماؤثرة فاي القارار، فاإذا كانات معلوماات 
 أحمااد، باادر الاادين معينااة غياار مااؤثرة فااي القاارار فإنهااا ليساات مالئمااة بالنساابة لهااذا القاارار. )سااالم

 (. 84م، ص 2013فاروق أحمد، نصر الدين حامد: 

إن المالئمااة والتمثياال الصااادق همااا الصاافات األساسااية التااي تجعاال المعلومااات المحاساابية مفيااادة 
 (. Lehting Jaqonge: 2013, p. 96لصنع القرار. )

بتوكيااااد خاااااص  المالءئمااااة يقصااااد بهااااا أدلااااة اإلثبااااات قياااااس نوعيااااة أدلااااة اإلثبااااات وماااادى صاااالتها
وموثوقيتها، حياث نجاد أناه يجاب أن ينظار إلاى مالءماة الادليل مان حياث عالقتاه بهادف المراجعاة 

مالئماًا. و لتكوين رأي فني حول عدالة القاوائم المالياة وإعاداد التقاارير، حياث أنهاا تعتبار دلاياًل قوياًا 
 (. 177م، 2013)غسان فالح المطارنة: 

قياة" والمصاداقية هماا الخاصايتان األساسايتان اللتاان تجعاالن أي أن المالئمة "الموثو  FASBيرى 
المعلومااات المحاساابية مفياادة التخاااذ القاارار وأن الخااواص التااي تفاارق المعلومااات األفضاال "األكثاار 
إفادة" عن المعلومات األدنى "األقل إفادة" هماا المالءماة والمصاداقية ماع بعاض الخاواص األخارى 

 (. 8م، ص 2009نضال الرمح، محمود جالل:  المتفرعة منها. )خليل الرفاعي،
 المالئمااة يقصااد بهااا أن تكااون المعلومااات المحاساابية ذات صاالة أو ارتباااط بااالقرار المزمااع اتخاااذه،
أي أنهاا تاؤثر علااى القارار المتخااذ مان جانااب مساتخدم المعلومااات، فالمعلوماات غياار الماؤثرة تمثاال 

 (.31م، ص2004وان حلوة: حشوًا ال طائل منه، وينبغي استبعادها. )حنان رض

المالئمااااة إذا كاناااات المعلومااااات تساااامح للمسااااتخدمين بااااالتقييم بشااااكل صااااحيح الماضااااي والحاضاااار 
 والمساااتقبل، دون القياااد إغفالهاااا إذا كانااات تاااؤثر سااالبًا علاااى القااارارات المتخاااذة مااان قبااال المساااتخدم.

(Guydjongous Fiabilite 2007 .) 

إلثبااات الكافيااة والمالئمااة والتااي تتمثاال أساسااًا فااي إبااداء أيضااًا تتطلااب عمليااة المراجعااة جمااع أدلااة ا
رأيااه فااي كافااة القاارارات التااي يصاال إليهااا المراجااع تكااون مبااررة فقااط إذا كااان ياادعمها دلياال إثبااات 

 (.80م، ص 2011معقول ومالئم وصدق عرض المعلومات. )ظاهر القشي: 
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لاى ساجالت والبياناات االلكترونياة إكما يمكن االعتماد على إضفاء الثقة والمراجعة على مالئماة ال
زيااااادة جااااودة عمليااااة المراجعااااة المسااااتمرة ماااان خااااالل التركيااااز علااااى فهاااام طبيعااااة نشاااااط العمياااال. 

(Razaee et al.,: 2002,  p. 51 .) 

إن الحصااول علااى البيانااات المالئمااة والسااليمة هااو المنعطااف األهاام فااي تنفيااذ المراجعااة المسااتمرة 
أن يكاون قاادر مان الوصاول إلاى البياناات فاي ظال تكنولوجياا  ولذلك يجب علاى مراجاع الحساابات

 (. LLA Lamp: 2006,  p. 188المعلومات. )

نظماات معدم مالئمة المراجعة التقليدية للقوائم المالية في بيئة األعمال الحديثة، واتجاه عدياد مان 
ألن معظاااام أدلااااة  األعمااااال إلااااى اسااااتخدام نظاااام المحاساااابية الفوريااااة والتقااااارير الماليااااة االلكترونيااااة

المراجعااة موجااودة فااي شااكل الكترونااي ممااا يتطلااب مراجعااة الحسااابات اسااتخدام المراجعااة المسااتمرة 
االلكترونياااة للتحقاااق مااان مصاااداقية معلوماااات تقاااارير األعماااال المنشاااورة الكترونياااًا. )محماااد جماااال 

 (.53رويشيد، مرجع سابق، ص 

مكمااااالن لاااابعض، أي أن تعلااااق أن بأمااااان  يااااري الباااااحثون فااااي المصااااداقية والموثوقيااااة والمالئمااااة
المعلوماااات واالعتمااااد عليهاااا وإمكانياااة الوصاااول إلاااى المعلوماااات وتوفرهاااا واساااتخدامها فاااي الوقااات 

ئص المالئم. والمالئمة تؤثر على القرارات والتي تكاون المعلوماات مالئماة يلازم تاوافر فيهاا الخصاا
 لقدرة على التقييم.التالية: النوعية المالئمة، والقدرة على التنبؤ، وا

 التقارير المالية: .3
قياس  تمثل التقارير المالية المنشورة الكترونيًا، تطورات اإلفصاح الذي تمثله منشآت األعمال، في

فاي  نتائج األنشطة التي تقوم بها الوحدات، وهذا بدوره يساعد متخذي القارارات فاي االساتفادة منهاا
قياايم األداء علااى مختلااف المسااتويات. )هاللااي محمااد: أغااراض الرقابااة والتخطاايط ورساام سياسااات لت

 (. 296م، ص 2002
، التقااارير الماليااة هااي المااادة األساسااية للتحلياال المااالي وهااي مصاادرًا مهمااًا ماان مصااادر المعلومااات
يااة التااي يلجااأ إليااه ويعتمااد عليهااا متخااذو القاارارات، وهااي اإلطااار العااام واألوسااع يضاام القااوائم المال

م، ص 2011ماليااة التااي ال يمكاان اإلفصاااح عنهااا فااي القااوائم. )مؤيااد خنفااار: والمعلومااات غياار ال
254 .) 
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وأحد  وتتمثل أهمية التقارير المالية واإلفصاح ألنها تعتبر منتج رئيسي لنظم لمعلومات المحاسبية،
ياات المدخالت المؤثرة في اتخاذ القرار ويجب توفيرها بما يتالءم مع التطاور المساتمر الجااري لتقن

اليااة. لمعلومااات، لااذلك يعااد إعااداد التقااارير الماليااة دورًا هامااًا فااي نوعيااة وموثوقيااة المعلومااات الما
 (. 72م، ص 2011)ناظم حسن رشيد: 

لتي اعرفت التقارير المالية بأنها مجموعة من العناصر المختلفة، هدفها النهائي توفير المعلومات 
 (.234م، ص2005سن حسن: هي جزء رئيسي من التقارير المالية. )أنعام مح

كمااا تاام تعريااف التقااارير الماليااة بأنهااا معلومااات وبيانااات ونسااب ماليااة تعااد علااى فتاارات، قااد تكااون 
سااانوية ورباااع سااانوية ياااتم عرضاااها عبااار ماااواقعهم االلكترونياااة. )عباااد الااارحمن عباااد الفتااااح محماااد: 

 (. 66م، ص 2012

 ن المعلوماات التاي تعكاس حقيقاة المركازإن التقارير المالية أنها تتسم من شفافية وإفصاح جياد عا
رتقبين المالي واألرباح المحققة والمتوقعة بما يتفق مع أهداف واحتياجات المستفيدين الحااليين والما

 (. 182م، ص 2008وغيرهم لترشيد قراراتهم االستثمارية. )نهلة محمد إبراهيم: 

ناات الئماة للفئاات التاي تساتخدم البياكما عرفه آخار: أن التقاارير المالياة هاي تاوفير المعلوماات الم
المحاساااابية فااااي اتخاااااذ قاااارارات اقتصااااادية تتعلااااق بالمنشااااأة مصاااادرة البيانااااات، كمااااا تهياااائ لهااااؤالء 
المساااتخدمين بعاااض المؤشااارات المالياااة التاااي تمكااانهم مااان التنباااؤ بااابعض التغيااارات الرئيساااية لتلاااك 

 ( 367م، ص 2007المنشأة. )وليد ناجي الحيالي: 
رير المالياااة أنهاااا تلاااك الخصاااائص الرئيساااية التاااي يجاااب أن تتسااام بهاااا المعلوماااات كماااا تعااارف التقاااا

 المحاسبية المنفعة لكافة األطراف التي تستخدم المعلومات وأن تحديد هذه الخصائص يعتبر حلقة
وصاال ضاارورية بااين مرحلااة تحديااد األهااداف وبااين المقومااات األخاارى لإلطااار الفكااري المحاساابي. 

 (. 125، 112فر الحسين: ص )أبو بكر عوض هللا جع

هي التقارير المالية الصادرة من الشركات المسااهمة، والتاي تعبار عان صادق المعلوماات الخاصاة 
بكافة األنشطة، التي تقوم بها الشركات في البنود المعروضة في تلك التقارير وبعدها عان التحياز 

قياساًا لطبيعاة العمال المانظم الاذي وغير مضللة ليكون اكبر فائدة لمتخذي القرارات االستثمارية وم
م، 2016تقوم به المنشاأة وكفااءة ومهنياة القاائمين بإعاداد تلاك التقاارير. )محماد حاماد الساامرائي: 

 (.33ص 
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طراف عرفت التقارير المالية بأنها الوسيلة الرئيسية التي تستخدم في توصيل المعلومات المالية لأل
لتغيار مالي، قائمة الادخل، قائماة التادفقات النقدياة وقائماة االخارجية، وتشتمل على قائمة المركز ال

 (. 6م، ص 2004في حقوق الملكية. )محمود سامي راضي: 
تعتبار التقااارير الماليااة المصاادر الرئيساي فااي الحصااول علااى المعلوماات لألطااراف المتعااددة، مثاال: 

ة والضريبية، وأصاحاب المستثمرين الحاليين، والمحتملين، ومؤسسات اإلقراض، والهيئات الحكومي
المصاااالح، وهاااي تعتبااار محاااورًا هاماااًا مااان محااااور تنشااايط وفاعلياااة أساااواق األوراق المالياااة وتاااوفر 
 المعلومات للتعرف على المركز المالي وما حققته الشركة من نتائج. )إقباال توفياق عباد المحسان:

 (. 105م، ص 2009

لمحاساابي والتااي عاان طريقهااا يااتم عاارض وياارى آخاار أن التقااارير الماليااة تعتباار مخرجااات للنظااام ا
وتوصاايل المعلومااات االقتصااادية ماان المنشااأة إلااى المسااتفيدين ماان هااذه المعلومااات، للمساااعدة فااي 

اماااد اتخااااذ القااارارات االقتصاااادية الرشااايدة، كماااا تعتبااار القاااوائم المالياااة أهااام هاااذه التقاااارير. )محماااد ح
 (.7م، ص 2002تمراز، حمدي محمود فادوس: 

ها نتائج النظام المحاسبي ويجب أن يحتوي على بيانات صحيحة وتحقياق ومالئماة كما عرفت بأن
 (. 164م، ص2001للغرض ومعدة في الوقت المناسب. )يوسف محمد جربوع: 

ة ياارى الباااحثون أن مفهااوم التقااارير الماليااة هااو الصااورة الحقيقيااة التااي تتميااز باإلفصاااح والشاافافي
ية قتصاادية بالمعلومااات المهماة، التاي تتصاف بالثقاة والمصااداقلتزوياد متخاذي القارارات المالياة واال

 .ققته أي شركة أو منشأة من نتائجوالوقتية "الوقت المناسب"، للتعرف على المركز المالي وما ح

 تحليل االستبيان واختبار الفرضيات:المحور الثالث: 
 أواًل: وصف منهجية الدراسة:

ليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التح
الواقع ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًا وكميًا, فالتعبير الكيفي يصف لنا 
الظاهرة ويوضح خصائصها , أما التعبير الكمي فيعطينا وصفًا رقميًا يوضح مقدار هذه الظاهرة 

هر األخرى باإلضافة إلى ذلك فإن استخدام المنهج أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظوا 
الوصفي التحليلي يتالءم وطبيعة المشكلة موضوع الدراسة والتي تلقى الضوء على جوانبها 
المختلفة عند طريق السرد والتحليل المركز, والفهم العميق لظروفها ,ولجمع المعلومات التي تزيد 
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لمنهج من أكثر المناهج استخدامًا في العلوم من توضيح أبعادها المختلفة. ويعتبر هذا ا
االجتماعية واإلنسانية, ويمتاز عن بقية المناهج بتتبعه للظاهرة المدروسة عن طريق جمع كبير 
من المعلومات تتعلق بالظاهرة حيث يتمكن الباحثون من دراسة أبعادها المختلفة وأسبابها 

ن من وضع مقترحات وحلول مع اختبار لمدى وتطوراتها والعالقات بداخلها, كما يمكن الباحثو 
 صحتها من أجل الوصول إلى نتائج".

 ثانيًا: مجتمع وعينة الدراسة:
ر يتكون مجتمع الدراسة من مكاتب المراجعة وسوق األوراق المالية بوالية الخرطوم. وتمَّ اختيا

استرجاع عدد ( استمارة وتم 150مفردات عينة الدراسة من مجتمع الدراسة وتم توزيع عدد )
 %. 80( استمارة  أي بنسبة 120)

 وصف أداة الدراسة:
د تعااد االسااتبانة أكثاار المصااادر األوليااة للحصااول علااى البيانااات وتعاارف بأنهااا أداة ذات أبعاااد وبنااو 

تسااتخدم للحصااول علااى المعلومااات ماان الوحاادات المبحوثااة, وأتبعاات الباااحثونون الخطااوات التاليااة 
فاي  على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة واالستفادة منهاالبناء االستبانة: االطالع 

تبانة بناء االستبانة، وتحديد األبعاد الرئيسية التي شملتها الفروض، وتم االطالع على فقارات االسا
وتحديااادها يخااادم عااارض الدراساااة، وبعاااد مراجعاااة كافاااة المالحظاااات تااام عااارض أداة الدراساااة علاااى 

ين المختصاااين, وعلاااى ضاااوء آراء المحكماااين تااام تعاااديل بعاااض الفقااارات. المحكماااين مااان األكااااديمي
 واشتملت االستبانة على قسمين:

 القسم األول: يحتوى على البيانات الشخصية لعينة الدراسة.
( عباارة. 15القسم الثاني: يشتمل على فروض الدراساة األساساية يتكاون مان ثالثاة محااور وعادد )

 وذلك على النحو التالي:
األول: يقاايس فرضااية الدراساااة األولااى )توجااد عالقااة ذات داللاااة إحصااائية بااين المراجعاااة المحااور 

 .( عبارات5المستمرة وتحقيق مالئمة التقارير المالية المنشورة الكترونيًا( ويشتمل على عدد )

المحااور الثاااني: يقاايس فرضااية الدراسااة الثانيااة )توجااد عالقااة ذات داللااة إحصااائية بااين المراجعااة 
( 5دد )عة وتحقيق الموثوقية والمصداقية للتقارير المالية المنشورة الكترونيًا( ويشتمل على المستمر 
 عبارات.
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المحااور الثالااث: يقاايس  فرضااية الدراسااة الثالثااة )توجااد عالقااة ذات داللااة إحصااائية بااين المراجعااة 
( 5د )يشاتمل علاى عادالمستمرة وقابلية المعلومات فاي التقاارير المالياة المنشاورة الكترونياًا للفهام( و 

 عبارات.

 ثالثًا: ثبات أداة الدراسة:
يقصد بالثبات هو أي أن المقياس يعطي نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه على نفس العينة(. في 
نفس الظروف والشروط  وبالتالي فهو يؤدى إلى الحصول على نفس النتائج أو نتائج متوافقة في 

 بارة أخرى أن ثبات االستبانة يعنى االستقرار قي نتائجكل مرة يتم فيها إعادة القياس. أو بع
عينة االستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم  إعادة توزيعها عدة مرات خالل فترات زمنية م

ن وبالتالي كلما زادت درجة الثبات واستقرار األداة كلما زادت الثقة فيه, وقد قامت الباحثونو 
باستخدام كل من طريقة التجزئة النصفية، وطريقة التباين، وذلك  بحساب معامل ثبات االختبار

 كما يلي:
 أ/ طريقة التجزئة النصفية:

حيث يتم تجزئة فقرات االستبانة إلى األسئلة ذات األرقام الفردية واألسئلة ذات األرقام الزوجية   
ثبات نصف ثم استخدام درجات النصفين، في حساب معامل االرتباط بينهما، فنتج معامل 

لحساب  Spearman Brown، ويلي ذلك استخدام معادلة سبيرمان براون ½(االختبار )ر 
 معامل. وفيما يلي جدول يوضح نتائج االختبار.

( نتائج اختبار الثبات لمحاور الدراسة1جدول )  

 المحور عدد الفقرات معامل االرتباط مستوى المعنوية

 الفرضية األولى /1 5 0.89 0.000

000.0  الفرضية الثانية /2 5 0.80 

 الفرضية الثالثة /3 5 0.78 0.000

م2019المصدر: إعداد الباحثونون من بيانات الدراسة الميدانية   
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( أعاااله ارتفاااع معاماال الثبااات لجميااع محاااور الدراسااة حيااث بلااغ معاماال 1يتضااح ماان الجاادول ) 
( 0.80ية الدراسااااة الثانيااااة( )( ولمحااااور) فرضاااا0.89الثبااااات لمحااااور )فرضااااية الدراسااااة األولااااى( )

 ( وعلياه يمكان القاول باأن المقااييس التاي اعتمادت عليهاا0.78ولمحور ) فرضية الدراسة الثالثة( )
ق الدراسااة تتمتااع بالثبااات الااداخلي لفقراتهااا ممااا يمكننااا ماان االعتماااد علااى هااذه اإلجابااات فااي تحقياا

 أهداف الدراسة وتحليل نتائجها.
 : Cronbach Alphaم معادلة الفاكرونباخب/ طريقة التباين باستخدا

( نتائج اختبار الفا كرونباخ لمقياس محاور فروض الدراسة2جدول )  

 الفاكرونباخ عدد العبارات محاور فروض الدراسة

 0.84 5 الفرضية األولى /1

 0.80 5 الفرضية الثانية /2

 0.87 5 الفرضية الثالثة /3

 0.88 15  إجمالي العبارات

 .2019: إعداد الباحثونون من بيانات الدراسة الميدانية المصدر 

( أي قيم 0.80( و)0.87( أعاله أن معامل الفاكرونبات قد يتراوح بين )2حيث يبين الجدول )
% وتعنى هذه القيم توافر درجة عالية من الثبات 60الفاكرونبات لجميع فروض الدراسة اكبر من 

 الداخلي لجميع الفقرات.
 الداخلي: صدق االتساق

م يتم فيه إيجاد قوة االرتباط بين درجات عبارات األداة ودرجات أبعادها التي تنتمي لها وقد ت
حساب االتساق الداخلي لألداة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل عبارة من 

 عبارات البعد والدرجة الكلية له كما هو موضح في الجدول اآلتي:
اط محاور الدراسة بالمجموع الكلي( معامل ارتب3جدول )  
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 مستوى الداللة معامل االرتباط محاور فروض الدراسة م

 0.000 0.88 الفرضية األولى   1

 0.000 0.80 الفرضية الثانية 2

 0.000 0.84 الفرضية الثالثة 3

ناد يتضح من الجدول أن جميع محاور الدراسة لها عالقاة ارتبااط إيجابياة وذات داللاة إحصاائية ع
داة ( بالمجموع الكلي للمحور الذي تنتمي إليه. وبذلك تعتبر جميع أبعااد األ0.05مستوى الداللة )

 تقيس ما وضعت لقياسه.

 

 

 مناقشة فرضيات الدراسة:

ق ة وتحقيلتحليلل الفرضلية األولل): )توجلد عالقلة ذات دالللة ةحصلائية بلين المراجعلة المسلتمر

 ترونياً(مالئمة التقارير المالية المنشورة الك

لمسةتمرة وفيما يلي جدول يوضح التوزيع التكراري للعبارات التي تقيس العالقة بةين المراجعةة ا

 وتحقيق مالئمة التقارير المالية المنشورة الكترونيا  

( يوضح  التوزيع التكراري لعبارات الفرضية  األول)4جدول )  

 العبارات
 ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

ال أوافق 
 ةبشد

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

تسااااااهم المراجعاااااة المساااااتمرة فاااااي  /1
الحصول على المعلومات في الوقات 

 المناسب 
65 54.2 46 38.3 8 6.7 1 0.8 0 0 
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تعماااال المراجعااااة المسااااتمرة علااااى  /2
تقاديم معلوماات محاسابية فعالاة علاى 

 المستخدمين
51 42.5 58 48.3 10 8.3 1 0.8 0 0 

المعلوماات التاي توفرهاا المراجعااة  /3
المسااتمرة تعماال علااى ترشاايد القاادرات 

 االستثمارية 
44 36.7 55 45.8 17 14.2 3 2.5 1 0.8 

تعماااال المراجعااااة المسااااتمرة علااااى  /4
تقااااااديم معلومااااااات تتصااااااف بالمرونااااااة 

 لمساعدة متخذي القرارات
50 41.7 55 45.8 13 10.8 2 1.2 0 0 

ساااااتمرة فاااااي تسااااااهم المراجعاااااة الم /5
عمااااااال تغذيااااااااة عكساااااااية للمعلومااااااااات 

 المحاسبية "التأكيدية"
45 37.5 53 44.2 15 12.5 7 5.8 0 0 

 0.2 1 2.3 14 10.5 63 44.5 267 42.5 255 إجمالي العبارات

 2019المصدر: إعداد الباحثون من بيانات الدراسة الميدانية 

يوافقون على إجماالي الفقارات التاي % من أفراد عينة البحث 87( أن نسبة 4يالحظ من الجدول )
( بينمااا تقاايس )العالقااة بااين المراجعااة المسااتمرة وتحقيااق مالئمااة التقااارير الماليااة المنشااورة الكترونياااً 

%، أماا أفااراد العيناة الااذين لام يباادو إجاباات محااددة فقااد 2.5بلغات نساابة غيار المااوافقين علاى ذلااك 
 ري على مستوى الفقرات:%. و فيما يلي التوزيع التكرا10.5بلغت نسبتهم 

 % من أفراد عينة البحث يوافقون على أن المراجعة92.5(  أن نسبة 1يتبين من العبارة رقم ) /1
المستمرة تساهم في الحصول على المعلومات في الوقت المناسب بلغت نسبة غير الموافقين على 

 %.6.7د بلغت نسبتهم % أما أفراد العينة البحث والذين ال يبدون إجابات محددة فق0.8ذلك 

% مااان أفاااراد العيناااة يوافقاااون علاااى أن المراجعاااة 90.8( أن نسااابة 2يتباااين مااان العباااارة رقااام ) /2
المسااتمرة تعماال علااى تقااديم معلومااات محاساابية فعالااة علااى المسااتخدمين ، بينمااا بلغاات نساابة غياار 
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ة فقاااد بلغااات % أماااا أفاااراد عيناااة البحاااث والاااذين ال يبااادون إجاباااات محااادد0.8الماااوافقين علاااى ذلاااك 
 %.8.3نسبتهم 

ي % من أفراد العينة يوافقون على أن المعلومات الت82.5( أن نسبة 3يتبين من العبارة رقم ) /3
افقين توفرها المراجعة المستمرة تعمل على ترشيد القدرات االستثمارية ، بينما بلغت نسبة غير الماو 

اباااات محاااددة فقاااد بلغااات نسااابتهم % أماااا أفاااراد عيناااة البحاااث والاااذين ال يبااادون إج3.3علاااى ذلاااك 
14.2.% 

% مااان أفاااراد العيناااة يوافقاااون علاااى أن المراجعاااة 87.5( أن نسااابة 4يتباااين مااان العباااارة رقااام ) /4
المسااتمرة تعماال علااى تقااديم معلومااات تتصااف بالمرونااة لمساااعدة متخااذي القاارارات ، بينمااا بلغاات 

ن ال يبادون إجاباات محاددة فقاد % أما أفراد عينة البحاث والاذي1.7نسبة غير الموافقون على ذلك 
 %.10.8بلغت نسبتهم 

% مااان أفاااراد العيناااة يوافقاااون علاااى أن المراجعاااة 81.7( أن نسااابة 5يتباااين مااان العباااارة رقااام ) /5
 المستمرة تساهم في عمل تغذياة عكساية للمعلوماات المحاسابية "التأكيدياة"، بينماا بلغات نسابة غيار

بحاااث والاااذين ال يبااادون إجاباااات محاااددة فقاااد بلغااات % أماااا أفاااراد عيناااة ال5.8الموافقاااون علاااى ذلاااك 
 %.12.5نسبتهم 

وبناااء علااى نتااائج التحلياال اإلحصااائي الموضااحة فااي العبااارات السااابقة يااتم قبااول فرضااية الدراسااة  
األولااى والتااي نصاات )توجااد عالقااة ذات داللااة إحصااائية بااين المراجعااة لمسااتمرة وتحقيااق مالئمااة 

 يًا( في جميع العبارات بمستوى استجابة مرتفعة جدًا.  التقارير المالية المنشورة الكترون

تحلياااال الفرضااااية الثانيااااة: )توجااااد عالقااااة ذات داللااااة إحصااااائية بااااين المراجعااااة المسااااتمرة وتحقيااااق 
 الموثوقية والمصداقية للتقارير المالية المنشورة الكترونيًا(

بااين المراجعااة المسااتمرة  وفيمااا يلااي جاادول يوضااح التوزيااع التكااراري للعبااارات التااي تقاايس العالقااة
 .وتحقيق الموثوقية والمصداقية للتقارير المالية المنشورة الكترونيًا 

( يوضح  التوزيع التكراري لعبارات الفرضية  الثانية5جدول )  

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة العبارات
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 بشدة
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

م المراجعةةةةة المسةةةةتمرة علةةةةى تقةةةةو /1

 تناوب األعمال دوريا  
38 31.7 48 40 29 24.2 5 4.2 0 0 

تلتةةزم المراجعةةة المسةةتمرة بالقواعةةد  /2

 الموضوعة داخل المكاتب 
36 30 58 48.3 22 18.3 4 3.3 0 0 

تعمةةةةل المراجعةةةةة المسةةةةتمرة علةةةةى  /3

 التأكد من خلو العمليات من التالعب 
64 53.3 42 35 13 10.8 1 0.8 0 0 

تقةةوم المراجعةةة المسةةتمرة بممارسةةة  /4

 األعمال بكل استقاللية 
44 36.7 50 41.7 19 15.8 7 5.8 0 0 

تعمةةةةل المراجعةةةةة المسةةةةتمرة علةةةةى  /5

 مراجعة السياسات المحاسبية 
54 45 53 44.2 9 7.5 2 1.7 2 1.7 

 0.3 2 3.3 19 15.3 92 41.8 251 39.3 236 إجمالي العبارات

2019ر: إعداد الباحثون من بيانات الدراسة الميدانية المصد  

% من أفراد عينة البحث يوافقون على إجمالي الفقرات 81.1( أن نسبة 5يالحظ من الجدول )
لمنشورة االتي تقيس )العالقة بين المراجعة المستمرة وتحقيق الموثوقية والمصداقية للتقارير المالية 

 %، أما أفراد العينة الذين لم يبدو3.6ير الموافقين على ذلك الكترونيًا( بينما بلغت نسبة غ
 %.و فيما يلي التوزيع التكراري على مستوى الفقرات:15.3إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 

% من أفراد عينة البحث يوافقون على أن المراجعة 71.7(  أن نسبة 1يتبين من الفقرة رقم ) /1
% أما أفراد 4.2ل دوريًا بلغت نسبة غير الموافقين على ذلك المستمرة تقوم على تناوب األعما

 %.24.2العينة البحث والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 
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% من أفراد العينة يوافقون على أن المراجعة 78.3( أن نسبة 2يتبين من الفقرة رقم ) /2
بلغت نسبة غير الموافقين على ذلك المستمرة تلتزم بالقواعد الموضوعة داخل المكاتب ، بينما 

 %.18.3%، أما أفراد عينة البحث والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 3.3

% من أفراد العينة يوافقون على أن المراجعة 88.3( أن نسبة 3يتبين من الفقرة رقم ) /3
ى نسبة غير الموافقين عل المستمرة تعمل على التأكد من خلو العمليات من التالعب ، بينما بلغت

 %.10.8% أما أفراد عينة البحث والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 0.8ذلك 

% من أفراد العينة يوافقون على أن المراجعة 78.4( أن نسبة 4يتبين من الفقرة رقم ) /4
وافقون على ذلك المستمرة تقوم بممارسة األعمال بكل استقاللية ، بينما بلغت نسبة غير الم

 %.15.8% أما أفراد عينة البحث والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 5.8

% من أفراد العينة يوافقون على أن المراجعة 89.2( أن نسبة 5يتبين من الفقرة رقم ) /5
ك المستمرة تعمل على مراجعة السياسات المحاسبية ، بينما بلغت نسبة غير الموافقون على ذل

 %. 7.5% أما أفراد عينة البحث والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 3.4

وبناء على نتائج التحليل اإلحصائي الموضحة في العبارات السابقة يتم قبول فرضية الدراسة  
الثانية والتي نصت )توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المراجعة لمستمرة وتحقيق الموثوقية 

 ة جدًا.  داقية للتقارير المالية المنشورة الكترونيًا( في جميع العبارات بمستوى استجابة مرتفعوالمص

تحليل الفرضية الثالثة: )توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المراجعة المستمرة وقابلية 
 المعلومات في التقارير المالية المنشورة الكترونيًا للفهم(

يع التكراري للعبارات التي تقيس العالقة بين المراجعة المستمرة وفيما يلي جدول يوضح التوز 
 وقابلية المعلومات في التقارير المالية المنشورة الكترونيًا للفهم

( يوضح  التوزيع التكراري لعبارات الفرضية  الثالثة6جدول )  

 ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة العبارات
ال أوافق 

 بشدة
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 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

تعمةةةةل المراجعةةةةة المسةةةةتمرة علةةةةى  /1

مراعةةةاة فةةةرود مسةةةتخدمي المعلومةةةات 

 المحاسبية

41 34.2 51 42.5 20 16.7 7 5.8 1 0.8 

تلتةةزم المراجعةةة المسةةتمرة بتطبيةةق  /2

 المعايير المهنية
48 40 57 47.5 14 11.7 1 0.8 0 0 

تحقةةةق المراجعةةةة المسةةةتمرة سةةةهولة  /3

 ول على المعلومات المحاسبية الحص
58 48.3 48 40 12 10 1 0.8 1 0.8 

تهةةةتم المراجعةةةة المسةةةتمرة بفعاليةةةة  /4

 المعلومات المحاسبية 
53 44.2 57 47.5 8 6.7 2 1.7 0 0 

وجةةةود المراجعةةةة المسةةةتمرة كةةةأداة  /5

 لتحقيق األهداف 
50 41.7 53 44.2 14 11.7 2 1.7 1 0.8 

 0.5 3 2.2 13 11.3 68 44.3 266 41.7 250 إجمالي العبارات

 2019: إعداد الباحثون من بيانات الدراسة الميدانية المصدر

( % من أفراد عينة البحث يوافقون على إجمالي 86( أن نسبة )4/3/21يالحظ من الجدول )
 المنشورة الفقرات التي تقيس )العالقة بين المراجعة المستمرة وقابلية المعلومات في التقارير المالية

م يبدو %، أما أفراد العينة الذين ل2.7الكترونيًا للفهم( بينما بلغت نسبة غير الموافقين على ذلك 
 %.و فيما يلي التوزيع التكراري على مستوى الفقرات:11.3إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 

ى أن المراجعة % من أفراد عينة البحث يوافقون عل76.7(  أن نسبة 1يتبين من الفقرة رقم ) /1
المستمرة تعمل على مراعاة فروق مستخدمي المعلومات المحاسبية بلغت نسبة غير الموافقين 

% أما أفراد العينة البحث والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 6.6على ذلك 
16.7.% 
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المراجعة % من أفراد العينة يوافقون على أن 87.5( أن نسبة 2يتبين من الفقرة رقم ) /2
ا % أم0.8المستمرة تلتزم بتطبيق المعايير المهنية ، بينما بلغت نسبة غير الموافقين على ذلك 

 %.11.7أفراد عينة البحث والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 

% من أفراد العينة يوافقون على أن المراجعة 88.3( أن نسبة 3يتبين من الفقرة رقم ) /3
تحقق سهولة الحصول على المعلومات المحاسبية ، بينما بلغت نسبة غير الموافقين المستمرة 
 %.10% أما أفراد عينة البحث والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 1.6على ذلك 

% من أفراد العينة يوافقون على أن المراجعة 91.7( أن نسبة 4يتبين من الفقرة رقم ) /4
 %1.7الية المعلومات المحاسبية ، بينما بلغت نسبة غير الموافقون على ذلك المستمرة تهتم بفع

 %.8.7أما أفراد عينة البحث والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 

% من أفراد العينة يوافقون على وجود المراجعة 85.9( أن نسبة 5يتبين من الفقرة رقم ) /5
نة % أما أفراد عي2.5بينما بلغت نسبة غير الموافقون على ذلك المستمرة كأداة لتحقيق األهداف، 

 %.11.7البحث والذين ال يبدون إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم 

وبناء على نتائج التحليل اإلحصائي الموضحة في العبارات السابقة يتم قبول فرضية الدراسة  
 راجعة لمستمرة وقابلية المعلوماتالثالثة والتي نصت )توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الم

 دًا.  في التقارير المالية المنشورة الكترونيًا للفهم( في جميع الفقرات بمستوى استجابة مرتفعة ج

 النتائج

 عملية المراجعة المستمرة تزيد من مالءمة التقارير المالية المنشورة الكترونيًا. /1

ات المالية المنشورة الكترونيًا بإفصاح المعلوم تعتبر المراجعة المستمرة كمالءمة للتقارير /2
 المالية بالتوقيت وفعالة، مما يساعد على تصحيح األخطاء لوقت كافي.

 تعمل المراجعة المستمرة لخلق الثقة والمصداقية للتقارير المالية المنشورة الكترونيًا. /3

ي ، مما يؤدلمالية المنشورة الكترونياً تحقق المراجعة المستمرة الثقة والمصداقية لزيادة التقارير ا /4
 إلى ممارسة األساسيات المحاسبية، وممارسة األعمال باستقاللية وخلوها من األخطاء والتالعب.
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تطبيق أسلوب المراجعة المستمرة يساعد ترقية وسهولة فهم المعلومات وبالتالي مما يساعد  /5
 يًا. على تحقيق األهداف بصورة متاحة هادفة تأثير ايجاب

 التوصيات:

البد من وجود أو ضرورة وجود مراجعة مستمرة لدورها االيجابي تجاه مالءمة التقارير  – 1
 المالية المنشورة الكترونيًا ليكون هنالك سالمة في األداء.

ضرورة تطبيق أسلوب المراجعة المستمرة يؤدي إلى زيادة الثقة والمصداقية للمستثمرين  – 2
 ومتخذي القرارات.

 يجب على كل المراجعين أن يلتزموا بواجباتهم الكاملة في حدود سلطتهم ومسئولياتهم. – 3

ضرورة المراجعة المستمرة للتقارير المالية لكل المنشآت يساعد على اكتشاف األخطاء  – 4
 ومعالجتها عند حدوثها.

ذي القرارات في التأكد من وصول المعلومات المحاسبية للتقارير المالية للمستثمرين ومتخ – 5
 الوقت المناسب.

 المراجع

ة فريد شقور،مدى التزام البنوك األردنية بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها،رسال .1
 .2000،الجامعة األردنية/األردن  رماجستي

شحروري، محمود،مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك  .2
 م.1999اجستير غير منشورة،جامعة آل البيت،األردن التجارية األردنية،رسالة م

إبراهيم عبد المجيد علي، تأثير نوع المراجعة الداخلية على العالقة بين مصدر أنشطة  .3
لية كالمراجعة الداخلية واعتماد المراجع الخارجي على عمل المراجعة الداخلية، )جامعة المنوفية، 

 م(.2014التجارة: 
الحسين، أهمية وجودة اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية، أبو بكر عوض هللا جعفر  .4

 م(.2012)مجلة العلوم والتقانة: 
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 إقبال توفيق عبد المحسن، اإلفصاح االختياري ودوره في ترشيد القرارات االستثمارية في .5
السوق المالي السعودي، )القاهرة: جامعة عين شمس، كلية التجارة، المجلة العلمية لالقتصاد 

 م(.2009ة، العدد الثالث، والتجار 
العايز الشوبكي حمدان، علي بد هللا، يونس عليان، يوسف شيبان، )أثر نظم قواعد  .6

 م(. 2013حوكمة الشركات على جودة التقارير ، )مجلة التفتيش، 
أنعام محسن حسن، أثر اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي، )الجزائر: جامعة محمد  .7

، ي حول المعرفة: الركيزة الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات االقتصاديةخيضر، الملتقي الدول
 م.2005

م(، 2010أيمن محمد صبري، مراجعة حسابات في بيئة التجارة االلكترونية )القاهرة:  .8
 .172-171ص 

بو زاهر صونيه، المراجعة المستمرة لحوكمة المؤسسات في ظل التجارة االلكترونية،  .9
 م(.2013الجامعي، ميلة، )الجزائر: المركز 

، عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع، 1حنان رضوان حلوة، أسس المحاسبة المالية، )ط .10
 م(. 2004

خليل الرفاعي، نضال الرمح، محمود جالل، أثر استخدام الحاسوب على خصائص  .11
قدم دراسة حالة سوق عمان المالي، )بحث م –المعلومات المحاسبية من وجهة نظر المستثمرين 

 م(.2009إلى المؤتمر العلمي الدولي السابع، كلية العلوم اإلدارية، 
سالم أحمد، بدر الدين فاروق أحمد، نصر الدين حامد، الخصائص النوعية للمعلومات  .12

 م( 2013المحاسبية في رفع كفاءة تحقيق ورقابة المؤسسات المالية، )مجلة العلوم االقتصادية، 
ابات الخارجيين في تدقيق حسابات الشركات األجنبية ظاهر القشي، مدي مدققي الحس .13

التحول و المتعاملة في التجارة االلكترونية، المؤتمر العلمي الدور الثاني حول األعمال االلكترونية 
 م(.2011مارس  17-14في منظمات األعمال، )جامعة الزرقاء، 

لومات عن جودة عبد الرحمن عبد الفتاح محمد، أثر تطبيقات حوكمة تكنولوجيا المع .14
ة، التقارير االلكترونية بالشركات المساهمة السعودية، )القاهرة: جامعة المنصورة، كلية التجار 

 م(.2012، 4، العدد 36المجلة المصرية للدراسات التجارية، المجلد 
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غادة نبيل، تحسين فعالية المراجعة المستمرة باستخدام الثقافة، جامعة مصر للعلوم  .15
 م.2012المجلة العلمية، العدد الثالث، والتكنولوجيا، 

غسان فالح المطارنة، مدخل إلى تدقيق الحسابات المعاصر، )عمان: زمزم للنشر  .16
 م(.2013والتوزيع، 

محمد جمال رويشد، أحمد عبد العاطي، دواعي ومبررات الطلب على ممارسة مهنة  .17
ارجي، )جامعة عين شمس، المراجعة المستمرة وانعكاساتها على استغالل مراقب الحسابات الخ

 م(.2013كلية التجارة: 
 محمد حامد السامرائي، أثر نظام الرقابة الداخلية على جودة التقارير المالية، )جامعة .18

 م(.2016الشرق األوسط: كلية األعمال، قسم المحاسبة، 
محمد حامد تمراز، حمدي محمود فادوس، مقدمة في القوائم المالية، )عمان: حصاد  .19

 م(.2002زيع الكتاب الجامعي، لنشر وتو 
محمد صالح هاشم، إطار مقترح لتخفيض تكاليف المراجعة المستمرة بالتكامل بين  .20

، بالوقت والمراجعة الخالية من الفاقد، )جامعة القاهرة TP-ABCمدخلي التكلفة والنشاط الموجة 
 م(.2014كلية التجارة: 

حقيق فعالية المراجعة المستمرة محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، إطار مقترح لت .21
 م(.2013للتقارير المالية المنشورة الكترونيًا، )جامعة عين شمس، كلية التجارة: 

 م(.2004محمود سامي راضي، المحاسبة المتوسطة، )اإلسكندرية: الدار الجامعية،  .22
 م(.2011مؤيد خنفار، المدونة المحاسبية، )جامعة الملك عبد العزيز،  .23
، دور مراقب الحسابات في إضفاء الثقة بالبيانات المحاسبية المنشورة ناظم حسن رشيد .24

كريت على االنترنت في بيئة التجارة االلكترونية، )جامعة تكريت: كلية اإلدارة واالقتصاد، مجلة ت
 م(.2011، 3، العدد7للعلوم اإلدارية واالقتصادية، المجلد

على قرارات االستثمار في األوراق  نهلة محمد إبراهيم، تأثير جودة التقارير المالية .25
 م(.2008المالية، )جامعة عين شمس: كلية التجارة، 

 م(.2002هاللي محمد، المحاسبة الحكومية، )عمان: دار الصفاء للنشر والتوزيع،  .26
وائل حسين محمود، تطوير دور المراجعة للحد من األزمات المالية، )جامعة حلوان:  .27

 م(.2014 كلية التجارة وإدارة األعمال،
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ة، وليد ناجي الحيالي، نظرية المحاسبة، )الدنمارك: منشورات األكاديمية العربية المفتوح .28
 م(.2007

يوسف محمد جربوع، نظرية المحاسبة، )عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،  .29
 م(.2001
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 مستخلصال

 كلهذه الدراسة  الي معرفة وتحليل مشاكل تسويق السلع  والخدمات في السودان، وكذ  تهدف 
ي  لتفادي اآلثار  السالبة  الت عملية بيع السلع وتقديم الخدمات وذلك يالبائع فدراسة  سلوك  

يفرضها البائعون  ومقدمو الخدمات علي  المستهلكين،ومن ثم المساهمة  في  إثراء  أدبيات  
البحث  بوضع  هذه  الدراسة  التي  تتعلق  بموضوع  هام من  الموضوعات التي  تعالج  

 لألثر  السلوكي  لمتداولي  السلع افترضت الدراسة أن الوضع  االقتصادي  الراهن  بالسودان. 
هنالك  عالقة ذات  كذلك ومقدمي  الخدمات  دور  في  صناعة  األزمات  االقتصادية بالسودان.

إحصائية  بين  الزيادة  المضطردة  في  أسعار  السلع  والخدمات  والمزاج  الشخصي    داللة
توصلت الدراسة الى النتائج التالية إتضح من خالل لمتداولي هذه  السلع  ومقدمي  الخدمات.

الدراسة أن لسلوك متداولي السلع وتقديم الخدمات دور في صناعة االزمة,إحصائيات الدراسة 
للمزاج الشخصي لمتداولي السلع ومقدمي الخدمات دور في الزيادة المضطردة في  أوضحت بأن

ضرورة تكوين  جهاز  رقابي  بصالحيات  كاملة  يتبع  لرئاسة  األسعار,اوصت الدراسة ب
 -مجلس  الوزراء  مباشرة   ليطلع  بالمهام  التالية:

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

عمال ستاذ إدارة االأ*استاذ ادارة االعمال المساعد بجامعة شقراء بالمملكة العربية السعودية، و 
 المتعاون بجامعة الزعيم االزهري، وكلية الصفوة للعلوم والتقانة بالخرطوم بحري.

ألستاذ لعلوم والتقانة، وا**أستاذ إدارة االعمال المساعد ورئيس قسم إدارة االعمال بكلية الصفوة ل
 المتعاون بجامعة الزعيم االزهري.

Abstract: 
This study aimed to knowing and analyzing the problems of marketing of 
goods and services in Sudan, as well as studying the behavior of the 
seller in the process of selling goods and providing services to 
consumers, and then contributing to the enrichment of the research 
literature by developing this study that relates to an important topic that 
deals with the current economic situation in Sudan The hypotheses 
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represent as following : The behavioral impact of commodity dealers and 
service providers has a role in making economic times in Sudan,There is 
a statistically significant relationship between the steady increase in the 
prices of goods and services and the personal mood of traders of these 
goods and service providers. ,The most important results: was evident 
through the study that the behavior of commodity traders and the 
provide of services is a role in making the crisis,The statistics of the 
study showed that the personal mood of consumers of goods and 
service providers played a role in the steady increase in prices. The 
research recommended,  necessity to create a supervisory apparatus 
with full powers that reports directly to the Presidency of the Council of 
Ministers to perform the following 

 -مقدمة:

إن السياسات االقتصادية  التي  يفرضها  صندوق  النقد  الدولي  والتي  يطالب              
تضع  علي  كاهل   كرفع الدعم عن السلع والخدمات األساسية والضرورية،الدول بتنفيذها 

بظاللهما    ي، مما يلقتناقص  قيمة  العملة الوطنية  فيمواطني  هذه  الدول  العبء الكبير 
علي  واقع  المواطن بإحداث  الكثير  من  التغييرات  التي  تتطلب  منهم  تكاليف  باهظة  

 .  ضافية عليهمإتشكل  أعباء  

كما أن تلك  الدول  نفسها  تعاني من  نزاعات  وحروب  أبطأت  من  مسيرة               
الدول  من األوضاع  االقتصادية   في تلكالمسوقون فيها واستفاد  التنمية  والتقدم والتطوير

 حداث  مزيد  من إبرامج  تسويقية غير  إيجابية أدت  الي    لضمان تقديمالسالبة  المفروضة  
في  أسعار   وغير مبررةفرزت  زيادة  متصاعدة ، مما أالضغوط  علي  المستهلك  وإرهاقه

هذه  الوسائل  واألساليب  التي    ذلك  يتطلب  من  الباحثين  دراسةكل السلع  والخدمات، 
لج تعامحاولة تقديم  المقترحات والحلول التي  و يستخدمها  رجال  البيع لتحليلها  والبحث  فيها 

 .لسودانيتخفف  من  آثارها  علي  المستهلك  او 
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 -مشكلة  الدراسة :

  زمات  المتالحقةقتصادية  الراهنة  التي  تعيشها  دول  العالم  واألالظروف  اإل           
التي  تواجهها  من  كوارث  بيئية وحروب  وغيرها كل  ذلك  أدي  صناعة  األزمات وارتفاع  

متداولي  السلع  ومقدمي  الخدمات  يبالغون  في  فرض  زيادة  في  األسعار مما جعل 
مشكلة  . ومن هذا اإلطار يمكن أن  تتحدد  كل األعراف والسلوك القويمأسعارها  متجاوزين  

 -الدراسة  من  خالل  اإلجابة  علي  السؤالين  التاليين:

هل  لألثر  السلوكي  لمتداولي  السلع  ومقدمي  الخدمات  دور  في  صناعة  األزمات  (1)
 ؟
هل  هنالك  عالقة  بين  الزيادات  المضطردة  في  أسعار  السلع  والخدمات  والمزاج   (2)

 خدمات ؟الشخصي  لمتداولي  السلع  ومقدمي  ال
 -أهمية  الدراسة :

تكمن  أهمية  الدراسة في أن  القضية  المطروحة  تتعلق  بموضوع  هام  من             
 الموضوعات  االقتصادية  ذات األثر  المباشر  علي  معاش  األفراد ومسار  حياتهم  اليومية .

 -أهدف  الدراسة :

  -تهدف  الدراسة  الي  تحقيق  اآلتي : 

 ة  مشاكل  التسويق  المحلي  للسلع  والخدمات .(معرف1)
 (دراسة   سلوك  البائعين في  عملية  بيع  السلع  وتقديم  الخدمات.2)
ع  ( تقديم  التوصيات  التي  تعين  علي  تفادي  اآلثار  السالبة  التي  يفرضها  رجال  البي3)

 علي  المستهلكين.
بوضع  هذه  الدراسة  التي  تتعلق  بموضوع  هام (المساهمة  في  إثراء  أدبيات  البحث  4)

 من  الموضوعات التي  تعالج  الوضع  االقتصادي  الراهن  بالسودان. 
 -فرضيات  الدراسة :

 -تهدف  هذه الدراسة  الختبار  الفرضيات  التالية :          
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زمات  لألثر  السلوكي  لمتداولي  السلع  ومقدمي  الخدمات  دور  في  صناعة  األ (1)
 االقتصادية .

هنالك  عالقة ذات  داللة  إحصائية  بين  الزيادة  المضطردة  في  أسعار  السلع   (2)
 والخدمات  والمزاج  الشخصي  لمتداولي هذه  السلع  ومقدمي  الخدمات.

 -منهجية  الدراسة :

عالجة  ستخدم  في  هذه  الدراسة  المنهج  الوصفي  كما استخدم  المنهج  التحليلي  في  مأ
و  البيانات  التي  تم  جمعها  بواسطة  استبيان  تم  توزيعه  علي  عينة  من أربعين بائع

  مستهلك  من أنحاء  متفرقة  من  السودان . لتحليل  البيانات  واختبار  الفروض  تم  استخدام
 النظم  اإلحصائية .

 -مصادر  جمع  البيانات:

 جمعها  بواسطة  قائمة  االستبيان .مصادر  أولية : البيانات  التي  تم   -
 مصادر  ثانوية : الكتب  والمراجع  والدوريات  ومواقع  اإلنترنت . -

 -حدود  الدراسة:

 الحدود  المكانية : جمهورية  السودان. -
 م.2019وحتي  العام 2010الحدود  الزمانية : الفترة  الممتدة  من العام  -
 بالسودانالحدود  البشرية : البائعون والمشترون   -

 عمفاهيم  أساسية  في  سلوك  البائ : المبحث  األول

 -مفهوم السلوك:

م(.  2012يعرف السلوك بأنه :) اإلستجابة الحركية والفورية للكائن الحي )السنهور،             
(. 2009كما يعرف بأنه: )أي فعل يصدر عن الفرد ويمكن مالحظته من قبل اآلخرين( ) جواد, 

م(.  فالسلوك البشري هو 2012ستجابة الحركية والفورية للكائن الحي( )السنهور،أو هو:) اإل
مجموعة من التصرفات والتغييرات الخارجية والداخلية التي يسعي الفرد عن طريقها ألن يحقق 

(، كما يعرف بأنه:) مجموعة التصرفات واألنشطة 1999عملية التأقلم البيئية المحيطة)المغربي،
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(. فسلوك الفرد يعني اإلستجابات التي 2009ات اإلنسان المتنوعة( ) جواد, التي تظهر حرك
 (. 2013تصدر عن الفرد نيجة إلحتكاكه بغيره من األفراد أو إلتصاله بالبيئة الخارجية )ماهر 

يتخذ السلوك أشكال متعددة، فمنه ما يقع علي شكل تفكير، ومنه مايقع علي شكل               
شخص ويتجه به نحو وجهة معينة، وسلوك الفرد يستند الي جملة من الخلفيات عمل يقوم به ال

(. فهو إذن  تفهم وتفسير للسلوك اإلنساني والتنبؤ به. 2009ينشأ عنها ويرجع إليها) جواد, 
(. ولدراسة سلوك الفرد عدة أهداف أهمها التعرف علي مسببات السلوك ثم التنبؤ 2009)حريم،

 (.2009التحكم والسيطرة عليه )حريم،بذلك السلوك ومحاولة 

 -سلوك البائع:

 -يعرف بأنه : )) النشاط  الذي  يقوم  به  مسؤول  البيع أما سلوك  البائع ف               
 ،)التركستاني يهدف  الي  تعريف  وإقناع  المستهلك  للقيام  بالشراء   اتصالوهو  عبارة  عن  

1432.) 

 -:ةصناعة  األزمات  االقتصادي

 -المفهوم  العلمي  لألزمة:

إن األزمة من المصطلحات المستخدمة حديثُا رغم كونها موجودة منذ الخليقة،                 
فنزول سيدنا آدم الي األرض كان أول أزمة واجهت البشرية، وطوفان سيدنا نوح كان كذلك أكبر 

لة يواجها  متخذ  القرار  في الدو   تعبر  األزمة  عن  موقف  وحالةأزمة )مهنا، بدون تاريخ(. و 
ها  ويفقد  مع ،أوالمؤسسة، أو اسرة، تتالحق  فيها  األحداث،  وتتشابك  معها  األسباب  بالنتائج

ع . فاألزمة هي نو المستقبلية  اتجاهاتهامتخذ  القرار  قدرته  علي  السيطرة  عليها، أو علي  
بمعني  آخر  فإن   -دة أطراف في صراع ما خاص من التغير الجوهري في نمط العالقات بين ع

األزمة  هي  نتائج  مجموعة  متتابعات  تراكمية ، تغذي  كل  منها  األخرى  إلي  أن   تصل  
 )مهنا، بدون تاريخ(.   تنفجر  األزمةف إلي  حالة  االنفجار

 -مفهوم  األزمة  االقتصادية :
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حالة  من  الخلل  واالضطراب  المفاجئ  في  تعرف  األزمة  االقتصادية  بأنها )            
الدولة  وخاصة  في  نظامها  االقتصادي ، مما  ينتج  عنه  عدم  توازن  علي  كافة  

نتاج  واستهالك ، باإلضافة  إوتصدير  وبيع  وشراء  و   استيرادالمجاالت  االقتصادية  من  
 3والدقيقة  9لساعة ا 21/1/2019)لخلل  في  األسعار  وخاصة  أسعار  العمالت

www.almrsal.com  ). 

 -صناعة  األزمات:

تعد  صناعة  األزمات  فن  مستحدث  للسيطرة  علي  اآلخرين  وإخضاعهم                
سس  ، فضاًل عن  تحريك  الثوابت  الراسخة  فيما يتصل  بالقواعد  المستقرة  واأل وابتزازهم

المتعارف  عليها، و من  خالل  صناعة  األزمة  تجني  المكاسب  واألرباح الهائلة للتجار 
المصنوعة  لها  مواصفات  من  أهمها  اإلعداد  المبكر، وتهيئة  المسرح    الجشعين فاألزمة

يرها ، التوقيت  المناسب  لتفج  واختياراألزموي ، وتوزيع  األدوار علي  قوي  صناعة  األزمة ، 
وايجاد  المبرر  والزريعة  لهذا  التفجير، ولألزمة  المصنوعة  إيقاع  سريع  متدفق  األحداث ، 

 3والدقيقة  9الساعة  21/1/2019) متالحق  التتابع  ومتراكم  اإلفرازات  والنتائج
www.almrsal.com  )رويج  ألزمة  وهمية يتم  من  خاللها  .يقوم  صناع  األزمة  بالت

توجيه  قوي الفعل  السلوكي  واالقتصادي  إلي  تكريس  األزمة ، أو إلي  سلوك  معين  
بشأنها .خير  مثال  علي ذلك  ما يعمد  إليه  بعض  التجار  من  أصحاب  الموقع االحتكاري  

تخزين  هذه  السلع  وعدم   أو  الخدمات من  خالل  ،يجاد  أزمات  في  بعض  السلعإمن  
عرضها  بالسوق  لتعطيش  المستهلك  لها ، وإشاعة  أن  هناك  أزمة  شديدة  في  الحصول 

حتياجاتهم ، إعلي هذه  السلع، مما يدفع  المستهلكين  إلي  البحث  عنها  وشرائها  بأكثر  من  
مثل  هذا  االسلوب  يكون   لتحقيق  أرباح  طائلة.  وهنا  يقوم  هذا  التاجر  بعرضها  سراً 

للتاجر  وللمنتج  لهذه  السلعة ، حيث  يعمد  المستهلك  إلي  البحث  عن  بديل  متوفر،  مدمراً 
قد  يكون  أفضل ، كما يدفع  هذا  الوضع  بعض  المنتجين  الجدد  إلي  الدخول  إلي  ميدان  

 الحضيري ، بدون تاريخ(. ) إنتاج  هذه  السلعة  وتقديمها  بشروط  أفضل  للمستهلكين

 -األزمات  االقتصادية  في  السودان :

http://www.almrsal.com/
http://www.almrsal.com/
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% من سكان العالم الثالث يعيشون بأقل من دوالر في اليوم  تقريبًا، وأن 60                
دولة في العالم، 100مستوي المعيشة الكريمة تراجع خالل تسعينيات القرن الماضي الي أقل 

ت خصوصًا العملة السودانية، وكذلك المنافسة الغير شريفة أودت العولمة الي تدهور العمال
عد يالسوداني   والغير متكافئة بين الدول الغنية والفقيرة كانت سبب في ذلك التدهور. فاإلقتصاد

جتماعية  قتصادية  التي  شهدت  معاناة  كبيرة  بسبب  الصراعات  اإلإلمن  أكثر القطاعات  ا
م  حيث تأثر  1999ن  األسباب  األخرى ، ومثال  لذلك  في  عام  والحرب  األهلية وغيرها  م

  نمو  اإلنتاج  النفطي  بشكل  كبير  ضمن  الناتج  المحلي  اإلجمالي  السوداني ، ولكن  خالل
دة  رتفاع  نسبة  إنتاج  وزيازدهارا  نتيجة  إلإعقد  من  الزمن  شهد  االقتصاد  في  السودان  

 .( 2009)النجار، فق  االستثمارات  األجنبية أسعار  النفط ، وتد

قتصادي  وتعويض  أي  خسائر  في  ستقرار  اإلحرص  السودان  علي  تحقيق  اإل           
م  عوائد  النقود  األجنبية، كما اهتم  االقتصاد  السوداني  بالموارد  غير  النفطية  حتي  يت

ستخراج  الذهب ، وصناعة  إهتمام  ب، مثل اإل االستفادة  منها  بدال  من  إيرادات  النفط 
ذ  يساهم  إالصمغ  العربي  الذي  يعد  السودان  أكبر  مصدر  له  علي  مستوي  العالم ، 

%  من  إجمالي  ناتج  الصمغ العالمي، كما 80%  إلي  75السودان  بإنتاج  ما يقارب  
%  من  األفراد  القادرين  علي  80يساهم  قطاع  الزراعة  السوداني  بتوظيف  ما يعادل  

 .( Central Intelligence Agency, Retrieved 21.1.2019)  العمل

  -أسباب  تدهور  االقتصاد  السوداني :

يعاني  االقتصاد  السوداني  من  تدهور  في  أغلب  المجاالت  مما  أدي                  
ديد  دية  في  السودان . نتج  عن  ذلك  تراجع  العإلي  التأثير  علي  النمو  والتنمية  االقتصا

من  القطاعات  االقتصادية ، وارتبط  هذا  التدهور  االقتصادي  مع  مجموعة  من  األسباب ، 
 : Haitham , 2014))  وفيما يأتي أهمها

قتصاد  السوداني  بسبب  ظهور  عجز  التضخم : هو  من  األسباب  الرئيسية  لتدهور  اإل /1
ي  الميزانية  المالية ، ونتج  عنه  فقدان  للعائدات  النفطية  وانخفاض  باإلنتاج  الصناعي  ف

والزراعي  بسبب  االعتماد  الكامل  علي  النفط  دون  االهتمام بتحويل  عوائد النفط إلي 
حتي  وصل  في    مستمراً  رتفاعاً إالقطاعات  اإلنتاجية  األخرى ، و شهد  معدل  التضخم  
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نخفاض  إرتفاع  مستوى  األسعار  في  إ%  تقريبا . ساهم  41إلي   /2012أغسطس  عام  
قيمة  النقود ، ونتج  عن  ذلك  تراجع كبير  لرأس  المال  واالستثمارات  المرتبطة  بالقطاع  

 الخاص  بسبب  الخوف  من  اختالل  التوازن  االقتصادي  في  السودان .

قود  األجنبية : هو  من  أسباب  تدهور  االقتصاد  السوداني ، حتياطي  النإنخفاض  إ /2
داني  حتياطي  النقود  األجنبية  الناتجة  عن  فقدان  عوائد  النفط  السو إوظهرت  نتيجة  لندرة  

نخفاض  قيمة  الجنيه  إالذي  يشكل  المصدر  األساسي  للعمالت  األجنبية و نتج  عن  ذلك  
 سعر  صرف العمالت  األجنبية  األخرى .  السوداني  مقارنة  مع

ظهور  عجز  بالميزان  التجاري : هو  من  األسباب  المباشرة  لتدهور  االقتصاد   /3
لتي  ا ذ  ازداد  العجز  في  الميزان  التجاري  نتيجة  لتراجع  الصادرات  السودانية إالسوداني ، 

رتفاع  سعر  صرف  العملة المحلية ، مما ظهرت  بسبب  انخفاض  كمية  النفط  مع  تأثير  ا
  عتمدت  علي  استخدامإ رتفاع  التكلفة  اإلنتاجية  وزيادة  نسبة  التضخم  التي  إأدي  إلي  

 ورفع  معدل  الضرائب .  ،حلول  مؤقتة  مثل  القروض  المصرفية

 ذ إن  للميالد ، تراكم  الديون: هو  سبب  ظهر  في  نهاية  السبعينات  من  القرن  العشري /4
م  إلي  2012تأثر  االقتصاد  السوداني  بتراكم  الديون  الخارجية  التي  وصلت  في  عام  

 مليار  دوالر. 42ما يقارب  

البطالة : هي  من  األسباب  والمشكالت  التي  يعاني  منها  االقتصاد  السوداني ، اذ   /5
اد  المرافق  للسياسات  الداخلية  مثل  أدي  ركود  الحالة  االقتصادية  وظهور  الكس

الخصخصة ، ومعاناة  السودان  من  حظر  المجتمع  الدولي  إلي  ظهور  مشكلة  البطالة ، 
 حيث  شملت  كافة  فئات  األفراد  من  العمال  والزراعيين  واألطباء  والمهندسين  وغيرهم .

 الدراسة التحليلية : المبحث الثالث
 -:تمثل اجراءات الدراسة الميدانية في االتيت              

 :الدراسةآداة  - 1
 .على االستبيان كأداة رئيسية لجمع المعلومات عن عينة الدراسة. انعتمد الباحثإ    
 : وصف االستبان -2



 

 

م2020يسمبر :                        د مجلة المعرفة  : العدد الثاني  

 

178 
 

تنويره بموضوع االستبانة وهدفه  مع االستبانة خطاب للمبحوث تم فيه انرفق الباحثأ        
هما  البيانات   ومحتويات االستبانة وتحتوي االستبانة على قسمين رئيسيينوغرض االستبانة 

 .  الشخصية  وعبارات  االستبانة
عيد أ ورصدت درجات كل منهم ثم كعينة  لقياس  الثبات من االفراد  ةتم  إختيار مجموع الثبات :

يكون االختبار لتطبيق االختبار نفسه علي المجموعة نفسها وتم الحصول على الدرجات نفسها 
ها مدي الدقة واالتساق للقياسات التي يتم الحصول علي هكما يعرف الثبات ايصا بان،ثابتا تماما 

 .االختبار همما يقيس
ما الصدق فهو مقياس يستخدم لمعرفة درجة صدق المبحوثين من خالل الصدق:   أ    

يمثل الجزر التربيعي جاباتهم على مقياس معين ويحسب الصدق بطرق عديدة اسهلها كونة إ
لمعامل الثبات وتتراوح درجة كل من الصدق والثبات بين الصفر والواحد الصحيح ، وقياس 

لفا كر أ معاملطريقة  انستخدم الباحثإ،  هالصدق هو معرفة صالحية االداء لقياس ما وضعت ل
مل مدي ستبيان حيث يقيس هذا المعاجابات على فقرات اإلختبار ثبات اإلإجل أمن  تنباو 

 عطاء نتائج متوافقة لردود المبحوثين لفقراتإ على  هستبيان ومقدرتالثبات الداخلي لفقرات اإل
 ذا زادتإحصائيا إ( وتكون مقبولة 100-0ما بين )ت ستبيان وتتراوح قيمة معامل الفا كر ونبااإل

 % فعندها يكون ثبات االداء جيدا ويمكننا تعميم النتائج .60عن 
 تبيان :تحليل  االس -3
جريت  هذه  الدراسة  في  جمهورية  السودان لجمع  معلومات  عن  سلوك  البائع  أ        

بهدف  دراسة  أثره  في  صناعة  األزمة  االقتصادية  القائمة  خالل  فترة  الدراسة  علي  
ت  عينة  ممثلة  من البائعين  والمشترين  مناصفة ، تم اختيار العينات من  مختلف  فئا40

 المجتمع  السوداني .
Reliability Statistics 

 كر ونباخ ألفا الثبات ( معامل3/1جدول )                        
N of Items Cronbach's Alpha 

40 0.993 

 2020الدراسة الميدانية  من نإعداد الباحثاالمصدر:                          
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% وهي مقبولة إحصائيًا وهو ثبات 0.993 تلفا كرونبا( نجد أن قية معامل أ3/1من الجدول  )
 ويمكننا تعميم النتائج .   جيد

 التفصيل اآلتي يوضح نسب استجابات المبحوثين حسب المحاور:
 ( يعمل  بعض  المنتجين  إلي  إنقاص  أوزان  منتجاتهم  كنوع  من  التحايل  بدال  3/2جدول )

 من  زيادة  أسعارها

 سبةالن العدد العبارة

 %42,5 17 أوافق  بشدة

 %35 14 أوافق

 %10 4 محايد

 %12,5 5 ال أوافق

 %100 40 املجموع

 2020المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية                                   
 يل بالنسبة  للعبارة  )يعمل  بعض  المنتجين  إلي  إنقاص  أوزان  منتجاتهم  كنوع  من  التحا

 بدال  من  زيادة  أسعارها ( 
%  من  المبحوثين  يوافقون  بشدة  بأنه  يعمل  42,5فقد  توصل  الباحثان  إلي  أن  نسبة  

بعض  المنتجين  إلي  إنقاص  إوزان  منتجاتهم  كنوع  من  التحايل  بدال  من  زيادة  
ل  بعض  المنتجين  إلي  %  يوافقون  بأنه  يعم35أسعارها . من  جانب  آخر  فإن  نسبة  

قد  إنقاص  أوزان  منتجاتهم  كنوع  من  التحايل  بدال  من  زيادة  أسعارها، أما  المحايدون  ف
 % ال يوافقون. 12,5%  ونسبة  10كانت  نسبتهم  

: ربما  تختار  باقة  خدمة  معينة  بسعر  معلوم  وتتفاجأه  بعد  شراء  الخدمة  3/3جدول 
 لي  من  الذي  تم  اختياره  كإضافة  ضريبة  وهذا  نوع  من  الغشبخصم  مبلغ  أع

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة العدد العبارة

 %35 14 أوافق  بشدة

 %32,5 13 أوافق

 %22,5 9 محايد

 %10 4 ال أوافق

 %100 40 املجموع
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 2020المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية 
ء  ار  باقة  خدمة  معينة  بسعر  معلوم  وتتفاجأه  بعد  شراأما عن  العبارة )ربما  تخت      

الخدمة  بخصم  مبلغ  أعلي  من  الذي  تم  اختياره  كإضافة  ضريبة  وهذا  نوع  من  
ار  %  من  الذين  تم  االستبيان  معهم  يوافقون  بشدة  بأنه  ربما  تخت35الغش (، فإن  نسبة  

وتتفاجأه  بعد  شراء  الخدمة  بخصم  مبلغ  أعلي  من    باقة  خدمة  معينة  بسعر  معلوم
%  يوافقون ، أما  32,5الذي  تم  اختياره  كإضافة  ضريبة  وهذا  نوع  من  الغش ، وكذلك  

 %  10% , بينما 22,5المحايدون  نسبة  
 .ال يوافقون 

 بكثير  من  ( بعض  البائعين  يضيفون  زيادة  علي  أسعار  منتجاتهم  أعلي 3/4جدول )
 أسعارها  قبل  الزيادة  الجديدة  التي  فرضت  عليهم  من  مصادرها  األصلية

 النسبة العدد العبارة
 %40 16 أوافق  بشدة

 %32,5 13 أوافق
 %22,5 9 محايد

 %5 2 ال أوافق
 %100 40 المجموع

 2020لميدانية المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة ا                                
 بالنسبة  للعبارة  )بعض  البائعين  يضيفون  زيادة  علي  أسعار  منتجاتهم  أعلي  بكثير    

%  40من  أسعارها  قبل  الزيادة  الجديدة  التي  فرضت  عليهم  من  مصادرها  األصلية (، 
  ادة  علي  أسعارمن  الذين  تم  استبيانهم  يوافقون  بشدة  بأن  بعض  البائعين  يضيفون  زي

منتجاتهم  أعلي  بكثير  من  أسعارها  قبل  الزيادة  الجديدة  التي  فرضت  عليهم  من  
%  ال 5% ، بينما  22,5%  يوافقون، والمحايدون  نسبة  32,5مصادرها  األصلية ، كذلك  

 يوافقون . 
كثر  من  : بعض  أصحاب  وسائل  المواصالت  يضعون  زيادة  مضاعفة  أ3/5جدول   

 الالزم
 النسبة العدد العبارة
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 %20 8 أوافق  بشدة
 %52,5 21 أوافق
 %20 8 محايد

 %7,5 3 ال أوافق
 %100 40 المجموع

 2020المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية                 
ن  العبارة ) بعض  أصحاب  وسائل  المواصالت  يضعون  زيادة  مضاعفة  أكثر  م  

  %  من  الذين  أجري  معهم  االستبيان   ووافق  عليها20الالزم (، وافق  بشدة  عليها  نسبة 
 %  ال يوافقون 7,5، بينما نسبة %  20% ، أما  المحايدون  نسبة  52,5كذلك نسبة 

%  فيها  اجحاف  في  حق  50(: الزيادة  علي  األسعار  أكثر  من  3/6جدول )  
 المشتري 

 النسبة العدد العبارة
 %40 16 أوافق  بشدة

 %35 14 أوافق
 %20 8 محايد

 %5 2 ال أوافق
 %100 40 المجموع

 2020المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية                            
ر  %  من  الذين  تم  استبيانهم علي  العبارة )الزيادة  علي  األسعار  أكث40وافق  بشدة نسبة  

%  يوافقون ، والمحايدون 35%  فيها  اجحاف  في  حق  المشتري( ، وكذلك نسبة 50من  
 %  ال يوافقون .5% ، بينما نسبة  20نسبة 

ل  ( أصحاب  المركبات  يحددون  أسعار  أكثر  من  سعر  الخط  المحدد  من  قب3/7جدول )
 الدولة  وهذه  مخالفة  للقانون 

 النسبة العدد العبارة
 %25 10 وافق  بشدةأ



 

 

م2020يسمبر :                        د مجلة المعرفة  : العدد الثاني  

 

182 
 

 %55 22 أوافق
 %12,5 5 محايد

 %5 2 ال أوافق
 %2,5 1 ال أوافق  بشدة

 %100 40 المجموع
 2020المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية                                    

خط  المحدد  من  بالنسبة  للعبارة )أصحاب  المركبات  يحددون  أسعار  أكثر  من  سعر  ال  
   %25قبل  الدولة  وهذه  مخالفة  للقانون(، من  الذين  أجابوا  علي  االستبيان وافق  بشدة  

% ال 2,5% ال يوافقون  ونسبة  5% ، بينما 12,5%، والمحايدون نسبة 55ووافق أيضا 
 يوافقون  بشدة .

ون  ي  في  مكانها  يبرر (  يقوم  بعض  البائعون  بإعادة  تسعير  بضاعتهم  وه8)/3جدول 
يعتبر  و  ذلك  بزيادة  جديدة  علي  األسعار  علما  بأن  بضاعتهم  كانت  باألسعار  القديمة 

 هذا  سلوك  غير  أمين
 النسبة العدد العبارة

 %35 14 أوافق  بشدة
 %55 22 أوافق
 %5 2 محايد

 %2,5 1 ال أوافق
 %2,5 1 ال أوافق  بشدة

 %100 40 المجموع
 2020المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية                                     

من  الذين  تم  االستبيان  معهم علي  العبارة )يقوم  بعض  البائعون  بإعادة  تسعير      
بضاعتهم  وهي  في  مكانها  يبررون  ذلك  بزيادة  جديدة  علي  األسعار  علما  بأن  

% يوافقون  35كانت  باألسعار  القديمة  ويعتبر  هذا  سلوك  غير  أمين ( ، نسبة    بضاعتهم
%  ،  من  الجانب  اآلخر  نسبة  5%  يوافقون ، أما  المحايدون  نسبة  55بشدة ، ونسبة  

 % .2،5%  ال يوافقون  ، ونسبة الذين  ال يوافقون  بشدة 2,5
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ملة  اعتهم  المحلية  بأسعار  الصرف  مقابل  الع(  يربط  البائعون  أسعار  بض3/9جدول )
 األجنبية  فيزيدون  من  حدة  األزمة

 النسبة العدد العبارة
 %42,5 17 أوافق  بشدة

 %37,5 15 أوافق
 %17,5 7 محايد

 %2,5 1 ال أوافق
 %100 40 المجموع

 2020المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية 
ط  البائعون  أسعار  بضاعتهم  المحلية  بأسعار  الصرف  مقابل  العملة  العبارة )يرب     

ة  األجنبية  فيزيدون  من  حدة  األزمة ( ،  من الذين  تم  االستبيان  معهم  وافق  بشدة  نسب
 %.2,5%  أما  الذين  لم  يوافقوا  نسبة 17,5% موافقون  والمحايدون 37,5%  ونسبة 42,5

يد  من  البضائع  المستوردة  أثناء  البيع  بسعر  الدوالر  الحالي  يز   ( تقييم3/10جدول )
 حدة  األزمة  االقتصادية

 النسبة العدد العبارة
 %35 14 أوافق  بشدة

 %45 18 أوافق
 %15 6 محايد

 %5 2 ال أوافق
 %100 40 المجموع

 2020ة الميدانية المصدر: إعداد الباحثان من الدراس                              
بالنسبة  للعبارة ) تقييم  البضائع  المستوردة  أثناء  البيع  بسعر  الدوالر  الحالي  يزيد  من    

بة  %  ونس35حدة  األزمة  االقتصادية (  كان  الموافقون  بشدة من  الذين تم  استبيانهم نسبة  
 % .5يوافقوا  علي  العبارة  نسبة %  ، أما  الذين  لم  15%  موافقون  والمحايدون  نسبة 45
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بيع  ( تدخل  الجهات  الحكومية  بإيقاف  الوكالء  والسماسرة  في  عمليات  ال3/11جدول )
 للمنتجات  من  المنبع  مباشرة  يخفض  األسعار  بصورة  كبيرة

 النسبة العدد العبارة
 %17,5 7 أوافق  بشدة

 %60 24 أوافق
 %20 8 محايد

 %2,5 1 ال أوافق
 %100 40 المجموع

 2020المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية                               
ت  %  وافقوا  بشدة  علي  العبارة )تدخل  الجها17,5من  الذين  تم  استبيانهم   نسبة         

 من  المنبع  مباشرة  الحكومية  بإيقاف  الوكالء  والسماسرة  في  عمليات  البيع  للمنتجات 
% 20%  يوافقون، والمحايدون  نسبة  60يخفض  األسعار  بصورة  كبيرة ( ، وكذلك  نسبة  

 % .2,5، الذين  لم  يوافقوا  نسبة  

 (  عدم  السماح  للبنوك  بتمويل  التجارة  في  السلع  يخفض   أسعارها3/12جدول ) 

 النسبة العدد العبارة
 %7,5 3 أوافق  بشدة

 %25 10 أوافق
 %47,5 19 محايد

 %12,5 5 ال أوافق
 %7,5 3 ال أوافق  بشدة

 %100 40 المجموع
 2020المصدر : إعداد الباحثان من الدراسه الميدانيه              

من  الذين تم  استبيانهم  علي العبارة )عدم  السماح  للبنوك  بتمويل  التجارة  في  السلع        
%  يوافقون ، والمحايدون  25%  يوافقون  بشدة ، وكذلك نسبة 7,5ها(، نسبة  يخفض  أسعار 

 % ال يوافقون  بشدة .7,5%  ونسبة  12,5% , أما  الذين  ال يوافقوا  نسبة 47,5نسبة  
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(: فتح  طرق  كسب  شريف  للذين  ال يجدون  عمل  وابعادهم  عن  السمسرة  3/13جدول )
 االقتصادية في  السلع  يعالج  األزمة 

 النسبة العدد العبارة
 %32,5 13 أوافق  بشدة

 %42,5 17 أوافق
 %20 8 محايد

 %5 2 ال أوافق
 %100 40 المجموع

 2020المصدر : إعداد الباحثان من الدراسه الميدانيه 
رة %  وافقوا  بشدة  علي  العبا32,5من  الذين  أجابوا  علي  عبارات  االستبيان  نسبة        

)فتح  طرق  كسب  شريف  للذين  ال يجدون  عمل  وابعادهم  عن  السمسرة  في  السلع  
 % ، أما 20%  , والمحايدون  نسبة  42,5يعالج  األزمة  االقتصادية ( , ووافق  عليها كذلك  

 % .5الذين  لم  يوافقوا  نسبة  
اع  في  استقرار  األوض(  أمانة  ونزاهة  البائعين  تساعد  بصورة  فعالة  3/14جدول ) 

 االقتصادية
 النسبة العدد العبارة

 %35 14 أوافق  بشدة
 %40 16 أوافق
 %22,5 9 محايد

 %2,5 1 ال أوافق
 %100 40 المجموع

 2020المصدر : إعداد الباحثان من الدراسه الميدانيه                              
 الستبيان  المطروح  علي  العبارة )أمانة  ونزاهة %  في  ا35الذين وافق  بشدة  نسبة       

% كانوا  40البائعين  تساعد  بصورة  فعالة  في  استقرار  األوضاع  االقتصادية( ، ونسبة 
 %  لم  يوافقوا  علي  العبارة . 2,5% ، أما  نسبة 22,5موافقين ، ونسبة  المحايدون  
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 أسعار  منتجاتهم  دون  مبرر  وعدم   ( يعمل  بعض  البائعون  علي  زيادة3/15جدول )
 النظر  إلي  التكاليف  الحقيقية  لمنتجاتهم

 النسبة العدد العبارة
 %25 10 أوافق  بشدة

 %52,5 21 أوافق
 %12,5 5 محايد

 %5 2 ال أوافق
 %5 2 ال أوافق  بشدة

 %100 40 المجموع
 2020دراسة الميدانية المصدر: إعداد الباحثان من ال                        

في  االستبيان  المطروح  علي  العبارة )يعمل  بعض  البائعون  علي  زيادة  أسعار        
%  25منتجاتهم  دون  مبرر  وعدم  النظر  إلي  التكاليف  الحقيقية  لمنتجاتهم ( ، نسبة  

سبة  ذين  لم  يوافقوا  ن% ، وال12,5%  وافقوا ، والمحايدون  نسبة  52,5وافقوا  بشدة ، ونسبة  
5 . % 

 ( غياب  الرقابة  الحكومية  له  أثر  كبير  في  صناعة  األزمة  وتذبذب 3/16جدول )
 األسعار
 النسبة العدد العبارة

 %57,5 23 أوافق  بشدة
 %22,5 9 أوافق
 %17,5 7 محايد

 %2,5 1 ال أوافق
 %100 40 المجموع

 2020حثان من الدراسة الميدانية المصدر: إعداد البا             
بير  من  الذين أجابوا  علي االستبيان بالنسبة   للعبارة )غياب  الرقابة  الحكومية  له  أثر  ك

% موافقون 22,5%، ونسبة 57,5في صناعة  األزمة  وتذبذب  األسعار ( ، وافق  بشدة  نسبة 
 % . 2,5لعبارة  نسبة % محايدون, أما  الذين  لم  يوافقوا علي  ا17,5، نسبة 
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اقم  ( عدم  استقرار  أسعار  الصرف  يزيد  من  حدة  األزمة  االقتصادية  ويف3/17جدول )
 األسعار
 النسبة العدد العبارة

 %20 8 أوافق  بشدة
 %62,5 25 أوافق
 %10 4 محايد

 %7,5 3 ال أوافق
 %100 40 المجموع

 2020لدراسة الميدانية المصدر: إعداد الباحثان من ا             
بالنسبة  للعبارة )عدم  استقرار  أسعار  الصرف  يزيد  من  حدة  األزمة  االقتصادية       

 %  وافقوا ،62,5%  من  الذين  تم  استبيانهم  وافقوا  بشدة ، 20ويفاقم  األسعار ( ، نسبة 
 % . 7,5% ، الذين  لم  يوافقوا 10المحايدون 

رضة  عاألسرية  واالقتصادية  المتدنية  للجهات  الرقابية  يجعلهم    ( الظروف3/18جدول )
 لإلغراءات  المالية  وغض  الطرف  عن  المخالفات

 النسبة العدد العبارة
 %25 10 أوافق  بشدة

 %52,5 21 أوافق
 %7,5 3 محايد

 %15 6 ال أوافق
 %100 40 المجموع

 2020لدراسة الميدانية المصدر: إعداد الباحثان من ا            
لجهات  من  الذين  تم  استبيانهم  علي  العبارة )الظروف  األسرية  واالقتصادية  المتدنية  ل     

%  25الرقابية  يجعلهم  عرضة  لإلغراءات  المالية  وغض  الطرف  عن  المخالفات ( ، نسبة 
 .% 15لم يوافقوا نسبة   % ، أما  الذين7,5% وافقوا ، المحايدون 52,5وافقوا  بشدة ، 

( ندرة  المنتجات  تزيد  األسعار  مما يساهم  ذلك  في  صناعة  األزمة  3/19جدول ) 
 االقتصادية
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 النسبة العدد العبارة
 %30 12 أوافق  بشدة

 %45 18 أوافق
 %22,5 9 محايد

 %2,5 1 ال أوافق
 %100 40 المجموع

 2020د الباحثان من الدراسة الميدانية المصدر: إعدا                         
%  من  الذين  تم  استبيانهم  علي  العبارة )ندرة  المنتجات  تزيد  30وافق  بشدة  نسبة   

% 22,5% وافقوا ، 45األسعار  مما يساهم  ذلك  في  صناعة  األزمة  االقتصادية ( ، نسبة 
 % .2,5محايدون ، الذين  لم  يوافقوا  نسبة 

( الزيادات  الباهظة  في  الضرائب  والجبايات  علي  السلع  والخدمات  تزيد  3/20جدول )
 األسعار  وتعمق  األزمة  االقتصادية 

 النسبة العدد العبارة
 %35 14 أوافق  بشدة

 %52,5 21 أوافق
 %10 4 محايد

 %2,5 1 ال أوافق
 %100 40 المجموع

 2020لدراسة الميدانية المصدر: إعداد الباحثان من ا             
 بخصوص  العبارة )الزيادات  الباهظة  في  الضرائب  والجبايات  علي  السلع  والخدمات       

% , المحايدون  52,5% , وافق نسبة 35تزيد  األسعار  وتعمق  األزمة ( ، وافق  بشدة  نسبة 
 % .2,5%  ,   الذين  لم  يوافقوا  نسبة 10نسبة  

(: عدم  تفعيل  دور الرقابة  اإلدارية  من  أعلي  الهرم  3/21جدول )                    
 اإلداري  إلي  أسفله  يزيد  من  األزمة  االقتصادية

 النسبة العدد العبارة



 

 

م2020يسمبر :                        د مجلة المعرفة  : العدد الثاني  

 

189 
 

 
 2020المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية                          

 ي  أسفله بالنسبة  للعبارة )عدم  تفعيل  دور  الرقابة  اإلدارية  من  أعلي  الهرم  اإلداري  إل    
 % وافقوا ،37,5%  وافقوا  بشدة ، كذلك  نسبة  37,5يزيد  من  األزمة  االقتصادية ( ، نسبة 

 % . 5ما  الذين  لم  يوافقوا  نسبة % , أ20المحايدون  نسبة 

 ختبار  الفرضيات:إ

 : تربيع لتحليل الفروض كاي  إختبار

 Test Statistics(3/22جدول )
 

 لألثر  السلوكي  لمتداولي  السلع  ومقدمي  الخدمات  دور  في  صناعة  األزمات
 

Chi-Square 31.000a 
Df 4 

Asymp. Sig. .000 
 المصدر : اعداد  الباحثان  من  نتائج  تحليل  االستبيان                        

 -مناقشة  الفرض  األول: /1

 تم  بناء  الفرض  األول  للتحقق  من  إجابة  السؤال  المطروح  والذي  يتلخص  في :       

 هل  لألثر  السلوكي  لمتداولي  السلع  ومقدمي  الخدمات  دور  في  صناعة  األزمات؟. 

 %37,5 15 أوافق  بشدة
 %37,5 15 أوافق
 %20 8 محايد

 %5 2 ال أوافق  بشدة
 %100 40 المجموع
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وقيمة دالله إحصائيه  4بدرجة حرية 31.000aأن قيمة كاي  ( 3/22)من  جدول    يالحظ
لألثر السلوكي :  بذلك نثبت صحة الفرض القائل  0.001أقل من مستوي المعنويه   0.000

         دور في صناعة األزمات.ومقدمي  الخدمات  لمتداولي السلع 
 -مناقشة  الفرض  الثاني : /2

 الثاني  للتحقق  من  إجابة  السؤال  المطروح  والذي  يتلخص  في :  تم  بناء  الفرض
هل  هنالك  عالقة  بين  الزيادات  المضطردة  في  أسعار  السلع  والخدمات  والمزاج  

 الشخصي  لمتداولي  السلع  ومقدمي  الخدمات ؟
                   
 Test Statistics(3/23جدول )                  

  ك  عالقة ذات  داللة  إحصائية  بين  الزيادة  المضطردة  في  أسعار  السلع  والخدماتهنال
 والمزاج  الشخصي  لمتداولي  السلع  ومقدمي  الخدمات(.

Chi-Square 34.795a 
Df 9 

Asymp. Sig. .000 
 تحليل  نتائج  االستبيان  المصدر: من إعداد الباحثان من                  

وقيمة دالله إحصائية  9بدرجة حرية 34.795aأن قيمة كاي   (3/23)الحظ  من  جدول ي    
هنالك  عالقة   :بذلك نثبت صحة الفرض القائل  0.001أقل من مستوي المعنوية   0.000

ذات  داللة  إحصائية  بين  الزيادة  المضطردة  في  أسعار  السلع  والخدمات  والمزاج  
 لع  ومقدمي  الخدمات(.الشخصي  لمتداولي  الس

 نتائج والتوصيات :ال
 -النتائج :أواًل 

 خلو  المنتجات الموجودة  في األسواق  من  ديباجة  األسعار.   -1
 عدم  تفعيل  الجمعيات  التعاونية  ألداء  دورها  المنوط  بها . -2
  غياب  الرقابة  اإلدارية  في  األسواق  في  متابعة  األسعار  واألوزان  والكميات -3

 وغيرها .
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تدخل  الجهات  الحكومية  بإيقاف  السماسرة  في  عمليات  البيع  للمنتجات  من   -4
 المنبع  مباشرة  يخفض  األسعار  بصورة  كبيرة.

 عدم  السماح  للبنوك  بتمويل  التجارة  في  السلع  يخفض  من  أسعارها. -5
ار  بصورة  فعالة  في  استقر الرقابة  اإلدارية  اللصيقة في  متابعة   البائعين  تساعد   -6

 األوضاع  االقتصادية .
الزيادات  الباهظة  في  الضرائب  والجبايات  علي  السلع  والخدمات  تزيد  األسعار   -7

 وتعمق  األزمة  االقتصادية.
 عدم  استقرار  أسعار  الصرف  يزيد  من  حدة  األزمة  االقتصادية  ويفاقم  األسعار. -8
ن  ابة  اإلدارية  من  أعلي  الهرم  اإلداري  إلي  أسفله  يزيد  معدم  تفعيل  دور الرق -9

 األزمة  االقتصادية.
فتح  طرق  كسب  شريف  للذين  ال يجدون  عمل  وابعادهم  عن  السمسرة  في   -10

 السلع  يعالج  األزمة  االقتصادية.
 أثبتت  نتائج  الدراسة  صحة  فروض  البحث  التالية : -11
تداولي  السلع  ومقدمي  الخدمات  دور  في  صناعة  األزمات  لألثر  السلوكي  لم (أ)

 االقتصادية .
)ب (هنالك  عالقة ذات  داللة  إحصائية  بين  الزيادة  المضطردة  في  أسعار  السلع  

 والخدمات  والمزاج  الشخصي  لمتداولي  السلع  ومقدمي  الخدمات(.

 -التوصيات :ثانيًا 

ابي  بصالحيات  كاملة  يتبع  لرئاسة  مجلس  الوزراء  مباشرة   (ضرورة تكوين  جهاز  رق1) 
 ليطلع  بالمهام  التالية :

أ/ تكوين  لجنة  لوضع  األسعار  للسلع  والخدمات  المختلفة  من  اشخاص  ذوي  خبرة  
 وكفاءة  ونزاهة .

  ة  ووضع  كافةب/االختيار  الدقيق  بعد  الفحص  والتمحيص  لألفراد  الذين  يقومون  بالرقاب
 الضوابط  التي  تضمن  أداؤهم  لمهامهم  بكل  تجرد وأمانة  وعدالة .

 ج/إلزام  البائعين  ومقدمي  الخدمات  بكتابة  األسعار  في  مكان  بارز . 
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ال بد  من إلزام  كافة  المنتجين  والمصنعين  بوضع  ديباجة  األسعار  علي  منتجاتهم   (2)
 وفي  مكان   بارز .

(ضرورة  إلزام  البائعين بإظهار  أسعار  المنتجات  عند  اإلعالن  عنها  في  وسائل  4)
 اإلعالن  المختلفة .

( محاولة تكوين  جمعيات  تعاونية  تستلم  المنتجات  من  المنبع  وتوزعها  للمستهلكين  5)
 لفرقان .وفق  الرقم  الوطني  وحصر  السكان  عن  طريق  لجان  األحياء  والقري  وا

( ال بد  من  تفعيل  دور  الجمعيات  التعاونية  للعاملين  في  جميع  مواقع  العمل  6)
 وتعميمها  بكافة  أنحاء  القطر .

( االسراع  بتكوين  جمعيات  تسويق  المنتجات  الزراعية لقطع  الطريق  أمام  الوسطاء  7)
 ع  جمعيات  المستهلكين .ولتسهيل  توصيل  المنتجات  للمستهلكين  بالتعاون  م

  ( محاولة  انشاء  لجنة  للتنسيق  بين  جمعيات  التسويق  للمنتجين  والجمعيات  التعاونية8)
 للمستهلكين .

( ضرورة تصميم  نظام  معلومات  إدارية  مناط  به  حفظ  سجالت  تسجل  بها  9)
 المعلومات  التالية :

 .لتجمعات  السكانية  المأهولة  بساير  أنحاء  القطر حصر  القري  واألحياء  والفرقان  وا -أ
حصر  السكان  الموجودين  بالتجمعات  السكانية  أعاله  باالستعانة  بالجهاز  المركزي  -ب

 لإلحصاء  السكاني  أو  أي  جهة  أخري  مفيدة  في  هذا  الشأن .

الحكومية   حصر  المنشآت  بالقطاعين  العام  والخاص  باالستعانة  بالجهات  -ج
 المسؤولة .

حصر  العاملين  بالمنشآت  أعاله  باالستعانة  بالجهات  الحكومية  ذات  الصلة  بهذا   -د
 الشأن .

 حصر  المصانع  المنتجة  للمواد  الغذائية  بكافة  أنحاء  البالد . -ه
 حصر  المزارع  المنتجة  كافة . -و
 في القطر  .عمل  حصر  للجمعيات  التعاونية  و جمعيات التسويق  -ي
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( الغاء  كافة  الضرائب  والجبايات علي  المنتجات  المحلية   الصناعية  والزراعية لكي 10)
 يؤدي  الي  انخفاض  مؤثر  لألسعار .
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دور القياس واإلفصاح المحاسبي للقيمة العادلة في الحد من مخاطر السوق بالمصارف 
 دانيةالسو 

The role of fair value measurement and accounting disclosure in 
reducing market risks in Sudanese banks 

 د.محمد بدر الطاهر ابراهيم
 د. إسماعيل محمد احمد شبو

 

Abstract: 

  . The problem of the study was that the economic and financial variables 
witnessed by the Sudanese banks cast a shadow and negatively on the realistic and 
sound measurement and accounting disclosure in light of the inadequate application 
of the concept of historical cost due to the phenomenon of price change that leads 
to the lack of usefulness of the information provided by the financial reports, which 
can not provide financial indicators The financial position and business result may 
result in market risk.. The study aimed to identify the measurement and accounting 
disclosure of fair value and their effect on reducing market risk in Sudanese banks. 
The study followed the historical, deductive, inductive and analytical approaches. 
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The study reached the most important results, the existence of a statistically 
significant relationship between accounting measurement of fair value and market 
risk, and the existence of a statistically significant relationship between accounting 
disclosure of fair value and market risk. The study recommended taking into account 
the characteristics of the assets for measuring its fair value to limit the market. 
Disclose all elements of market risk and disclose the risks of changes in prices along 
with currency and interest rate risks.  
Key words: accounting measurement, accounting disclosure, fair value, market risk 

 المستخلص
 تمثلت مشكلة الدراسة في أن المتغيرات االقتصادية والمالية التي تشهدها المصارف السودانية 

ألقت بظاللها وبصورة سلبية على واقعية وسالمة القياس واإلفصاح المحاسبي في ظل قصور 
فائدة  تطبيق مفهوم التكلفة التاريخية نتيجة ظاهرة التغير باألسعار التي تؤدي إلى قصور

كز المعلومات التي تقدمها التقارير المالية والتي ال تستطيع توفير مؤشرات مالية تعبر عن المر 
المالي ونتيجة األعمال مما قد ينجم عنه مخاطر السوق. هدفت الدراسة إلى التعرف على القياس 

لسودانية. واإلفصاح المحاسبي للقيمة العادلة وأثرهما في الحد من مخاطر السوق بالمصارف ا
اتبعت الدراسة المنهج التاريخي والمنهج االستنباطي والمنهج االستقرائي والمنهج التحليلي. 

لقيمة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين القياس المحاسبي لتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها، 

 للقيمةالعادلة ومخاطر السود، ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح المحاسبي 

ة باألخذ في االعتبار خصائص األصول عن قياس القيم. أوصت الدراسة العادلة ومخاطر السود

ر اإلفصاح عن كافة عناصر مخاطر السوق واألفصاح عن مخاط. العادلة للحد من مخاطر السوق

 . التغير في األسعار إلى جانب مخاطر العمالت وأسعار الفائدة

 محاسبي، اإلفصاح المحاسبي، القيمة العادلة، مخاطر السوق القياس ال الكلمات المفتاحية: 

 
نشأت المحاسبة في فترة اتسمت باستقرار الظروف االقتصادية السائدة وبالتالي ثبات األسعار لفترات تمهيد: 

طويلة وظلت المحاسبة كذلك معتمدة على مبدأ التكلفة التاريخية كأساس لإلعتراف والقياس واإلفصاح عن 

االقتصادية بسبب ثبات األسعار النسبي خالل فترة طويلة من الزمن، إال أن الظروف االقتصادية بدأت األحداث 

في التغيُّر منذ بداية الحرب العالمية األولى وحتى اآلن، وما تبع ذلك من إرتفاع في األسعار على المستوى الدولي 

عدة على أساس التكلفة التاريخية غير مالئمة واإلقليمي والمحلي، وبالتالي أصبحت المعلومات المحاسبية الم

لعملية اتخاذ القرار لعدم تمثيلها للواقع ألنها أصبحت شئ من الماضي. ونتيجة لبعض أوجه القصور التي صاحب 

التكلفة التاريخية ظهر من يطالب باستخدام القيمة العادلة من خالل مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس 

المالية بإصدار وتعديل العديد من معايير المحاسبة التي تركز في  مضمونها على القيمة العادلة معايير المحاسبة 

كمبدأ للقياس واإلفصاح المحاسبي. تواجه المؤسسات المصرفية تحديات كبيرة تتمثل في ضرورة تطوير إدارة 
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ة االلكترونية والتي فرضتها المخاطر لديها خاصة في ظل بيئة التعامالت االلكترونية الحديثة ونظم التجار

ظروف العولمة، و ظهور أدوات مالية جديدة كالتوريق والصكوك وغيرها من األدوات المالية  المستحدثة، تلك 

المتغيرات في بيئة األعمال فرضت عمى المصارف تطوير األدوات والممارسات المتبعة لتخفيض مخاطرها 

 المالية.

مصارف المتغيرات االقتصادية والمالية التي تشهدها ال أنمشكلة الدراسة: ل: المحور االو

في ظل  السودانية ألقت بظاللها وبصورة سلبية على واقعية وسالمة القياس واإلفصاح المحاسبي

 صور فائدةقصور تطبيق مفهوم التكلفة التاريخية نتيجة ظاهرة التغير باألسعار التي تؤدي إلى ق

ز عن المرك لمالية والتي ال تستطيع توفير مؤشرات مالية تعبرالمعلومات التي تقدمها التقارير ا

 المالي ونتيجة األعمال مما قد ينجم عنه مخاطر السوق.

للقيمة  تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: هل يؤثر القياس واإلفصاح المحاسبي

 العادلة في الحد من مخاطر السوق بالمصارف السودانية؟

 ذا السؤال المحوري عدة تساؤالت فرعية على النحو التالي: يندرج تحت ه

 هل يؤثر القياس المحاسبي للقيمة العادلة في الحد من مخاطر السوق ؟ .1

 هل يؤثر اإلفصاح المحاسبي للقيمة العادلة في الحد من مخاطر السوق ؟ .2

كأساس  ة العادلةتبرز اهمية الدراسة من خالل أهمية التوجه إلى استخدام القيم أهمية الدراسة:

حاسبة للقياس واإلفصاح في ظل ظهور مشكالت مرتبطة بالتكلفة التاريخية. وأهمية التعريف بم

في  ة العادلةالقيمة العادلة ومتطلبات قياسها واإلفصاح عنها. وأهمية القياس واإلفصاح وفق القيم

خاطر مين للحد من متحقيق جودة المعلومات المحاسبية التي تساعد في ترشيد قرارات المستخد

ن البحوث مالسوق. قد تساهم الدراسة في توجيه األكاديميين والجهات المهنية إلى إجراء المزيد 

 والدراسات المتعلقة بالقياس واإلفصاح وفق القيمة العادلة
تتمثل أهداف الدراسة في التعرف على القياس واإلفصاح المحاسبي للقيمة  أهداف الدراسة:

 ا في الحد من مخاطر السوق بالمصارف السودانية وذلك من خالل اآلتي:      العادلة وأثرهم
 التعرف على أثر القياس المحاسبي للقيمة العادلة في الحد من مخاطر السوق. .1
 بيان أثر اإلفصاح المحاسبي للقيمة العادلة في الحد من مخاطر السوق  .2

 الية:تسعى الدراسة إلى اختبار الفرضيات الت فرضيات الدراسة:
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القياس المحاسبي للقيمة العادلة ومخاطر السوق. .1
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح المحاسبي للقيمة العادلة ومخاطر  .2

 السوق.
استخدمت الدراسة المنهج التاريخي والمنهج االستنباطي والمنهج االستقرائي  منهجية الدراسة:

 التحليلي. والمنهج
 هيكل الدراسة:

 المحوراالول: االطار المنهجي 
 المحورالثاني: الدراسات السابقة
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 المحورالثالث: القياس واالفصاح المحاسبي للقيمة العادلة 
 المحور الرابع:مخاطر السوق 

 المحور السادس: الخاتمه وتشمل النتائج والتوصيات –المحور الخامس:الدراسة الميدانية 
 الدراسات السابقة: لثاني:المحور ا

والقياس  هدفت الدراسة إلى إختبار أثر كل من اإلعتراف بالقيمة العادلةم: 2018دراسة: منور، 

ائج من د من النتواإلفصاح وفقاً للقيمة العادلة على تقويم األداء المالي. توصلت الدراسة إلى العدي

ي تقويم فدلة يسهم س واإلفصاح وفقاً للقيمة العاأهم تلك النتائج أن اإلعتراف بالقيمة العادلة والقيا

لي داء المااألداء المالي للمصارف، المؤشرات المالية المأخوذه من القوائم المالية تعبر عن األ

 الحقيقي للمصرف.

راجعة هدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين القياس واإلفصاح والمم: 2016دراسة: إسماعيل، 

ألوراق جودة المعلومات المحاسبية في الشركات المدرجة بسوق الخرطوم لوفق القيمة العادلة و

ي قياس المالية. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها استخدام األسعار الجارية في سوق نشط ف

ي سوق فالقيمة العادلة يزيد من مالءمة المعلومات المحاسبية في الشركات المساهمة المدرجة 

 الالعادلة  ية، استخدام األسعار الجارية في سوق غير نشط في قياس القيمةالخرطوم لألوراق المال

رجة في يحقق خاصية المالءمة في المعلومات المحاسبية، إفصاح الشركات المساهمة العامة المد

س القيمة سوق الخرطوم لألوراق المالية عن الطرق واإلفتراضات التي استخدمتها اإلدراة في قيا

 مالءمة المعلومات المحاسبية. العادلة يزيد من

ادلة، هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم وأهداف وأهمية القيمة العم: 2016دراسة: محمد، 

مة خدام القيبيان مفهوم وأثار سياسات أدارة األرباح. خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج: إست

لي، توفر ة لبنود قائمة المركز الماالعادلة في القياس في ظل أسواق نشطة يعكس القيم الحقيقي

رة دخل اإلدامحاسبة القيمة العادلة الموضوعية في قياس نتيجة أعمال المنشأة  ومركزها المالي لت

 في التأثير على رقم صافي الربح عند إستخدام القيمة العادلة في القياس.

ثر العادلة، معرفة هدفت الدراسة الى  التعرف على مفهوم القيمة ام: 2015دراسة: العوض، 

القيمة  تطبيق القياس واإلفصاح المحاسبى على اساس القيمة العادلة، التعرف على مشاكل تطبيق

حاسبة العادلة فى المنشآت السودانية، تقديم اطار نظرى لالجراءت التى يمكن ان تنفذ عند م

اسبي القياس المحالقيمة العادلة. خلصت الدراسة الى عدة نتائج أهمها وجود ارتباط قوى من 

ثبتت الدراسة ، ا 0.61كمتغير مستقل والقيمة العادلة كمتغير تابع حيث بلغت قيم االرتباط البسيط 

ة يساعد مة العادلالميدانية ان معظم افراد عينة الدراسة موافقين على ان القياس المحاسبى وفقاً للقي

ن سة موافقيغالبية افراد عينة الدرا على مالءمة المعلومات، اظهرت نتائج الدراسة الميدانية ان

ساعد على يعلى ان اإلفصاح عن كافة المعلومات التى تساعد فى القيمة العادلة لألدوات المالية 

 عدالة القوائم المالية. 

هدف الدراسة إلى محاولة تحسين مستوى جودة المعلومات المحاسبية م: 2011دراسة يوسف، 

مارية باستخدام األساليب الكمية والوصفية المناسبة،  محاولة الالزمة التخاذ القرارات االستث

زيادة الثقة لدى متخذي القرار في المعلومات المحاسبية المقدمة إليه وبالتالي تجنب أو تخفيض 

درجة تردد متخذي القرارات في األوراق المالية، التعرف على طبيعة اإلفصاح عن التنبؤات 

لمساهمة العامة المدرجة بسوق األوراق المالية. خلصت الدراسة المالية التي تمارسها شركات ا

إلى عدد من النتائج منها: ضرورة إيداع القوائم المالية ربع السنوية لدى سوق الخرطوم لألوراق 
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المالية والتي بدورها تؤثر على اتخاذ القرار االستثماري من قبل المستثمرين، ضعف كفاءة سوق 

ة وذلك لوجود المخاطر السالبة فيه لمحدودية اإلفصاح المالي وعدم الخرطوم لألوراق المالي

وجود تنبؤات مالية، غياب الوعي االستثماري بسوق األوراق المالية والذي أدى إلى إحجام 

 صغار المستثمرين عن عمليات الشراء في أسهم الشركات الكبيرة.

 ة:القياس واإلفصاح المحاسبي للقيمة العادل المحور الثالث :

 مفهوم القيمة العادلة:

ً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، والمقبولة قبوالً  القيمة  اماً، بأنعوتعرف القيمة العادلة وفقا

ارية العادلة ألي أصل )هي المبلغ الذي يمكن أن يباع أو يشتري به ذلك األصل، في عملية ج

ت بأنها م( ، عرف2004لتصفية(.)حسين حقيقة بين طرفين راغبين، على أن ال تكون الحالة حالة ا

يتمتع القيمة الجارية التي يباع أو يشترى بها أصل ما أو ما يسوى بها التزام ما في سوق ي

افة بظروف عادية للعرض والطلب وتوافر المعلومات المالئمة لتقييم األصل أو االلتزام لك

 لى الشراءدالة على نية المشترى عاالطراف المتعاملة في السوق باإلضافة إلى توافر القرينة ال

لذي يمكن ان م( ،وهي قيمة األصل أو االلتزام ا2008ونية البائع على إتمام عملية البيع. )محمد، 

يشترى أو يباع في صفقة حالية بين طرفين راغبين، وذلك بخالف البيع الجبري او 

 م(2013التصفية.)شاهين،

الءمة مي البيانات المالية يحتاجون إلى معلومات إن مستخدمأهداف استعمال القيمة العادلة: 

علومات ن هذه الموموثوقة وقابلة للمقارنة للتقييم المركز المالي للمنشأة ونتيجة أعمالها وذلك لتكو

ها ستخدام ولمفيدة لهم التخاذ القرارات االقتصادية. ونجد أن معلومات القيمة العادلة واسعة اال

 م(:2008المزايا اآلتية)الجعارات، 

يزانية إظهار بنود الحسابات المختلفة بالقيمة األقرب إلى الواقع في تاريخ إعداد الم .1

لحقوق  المركز المالي، بحيث يعترف بالدخل إما بعد الحفاظ على القوة الشرائية العامة

م القيمة المساهمين في المنشأة أو بعد الحفاظ على الطاقة التشغيلية للمنشأة، وأن مفهو

 يكون مبنياً على أساس أن المنشأة مستمرة في أعمالها ألجل غير محدود. العادلة

كز إذ تم تقييم األصول وااللتزامات على أساس القيمة العادلة فأنها تعبر عن المر .2

 االقتصادي ألنه أخذ األسعار السوقية بعين االعتبار.

 يتفق تطبيق القيمة العادلة مع مفهوم المحافظة على رأس المال. .3

 تي تستعملد معلومات القيمة العادلة في إجراء المقارنات بين المنشآت المتشابهة والتساع .4

 القيمة العادلة.

 جارية.إن القيمة العادلة لها قدرة تنبؤية أكبر ألنها تعكس التأثيرات االقتصادية ال .5

 الواسعة إن واضعي المعايير المحاسبية يدعون أن التقدم الحديث في التكنولوجيا والخبرة .6

ر بادئ تسعيمتسمح لكثير من القيم العادلة أن يتم تقديرها بموثوقية باستخدام تقنيات تدمج 

 سوق رأس المال مع المعلومات حول ظروف السوق الجارية.

 داخلية.تمكين المنشأة من قياس أدواتها المالية بالقيمة العادلة لعدد من العمليات ال .7

ي ظل االسواق المتغيرة المتقلبة فإن مقاييس القيمة العادلة ف :اوال"القياس المحاسبي للقيمة العادلة

تزود بكثير من الشفافية مستخدمي القوائم، وذلك مقارنة بمقاييس التكلفة التاريخية باإلضافة إلى 

مالءمة القيمة العادلة للقياس في ظل الظروف االقتصادية والمتغيرة فإن االعتمادية تكون مهمة 

ً قبل المالءمة،  ألن معلومات المالءمة والتي تتسم بعدم االعتمادية تصبح باال فائدة لدى أيضا
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المستخدم، اما عن كيفية قياس القيمة العادلة  فقد بين مجلس معايير المحاسبة األمريكي انه ممكن 

 م(:2009قياس القيمة العادلة كما يلي)صالح، 
 .يعتبر السعر المحدد في سوق نشط أفضل مقياس للقيمة العادلة .1

خاصة  العادلة، . إذا ما لم يتوفر ذلك ، يتم تقدير ما إذا كانت القيمة الدفترية قريبة من القيمة2

 للبنود مثل الذمم المدينة والدائنين واألدوات ذات معدل الفائدة المتغير.

 . كما قد تستخدم الطرق التالية لقياس القيمة العادلة :3

 لمشابهة .أ. األسعار السوقية المحددة لألدوات  ا

 ب. خدمات التسعير من جهة خارجية.

 ج. نماذج التسعير الداخلية.

 د. التدفقات النقدية المخصوصة.

ً لمدخل السوق 157حدد المعيار األمريكي رقم )     ومدخل  ( ثالث أساليب لقياس القيمة وفقا

 م(:2011القيمة الحالية باإلضافة إلى مدخل التكلفة وذلك كاآلتي)الصائغ، 

بشرط ان  يعتمد مدخل السوق على القيمة السوقية للبند أو العنصر محل التقييممدخل السوق: . 1

 ب التقييميكون لهذا البند او العنصر سوق مالي نشط وكفؤ ، وتعد مصفوفة التسعير من اهم أسالي

ً لتقييم البند دون اال عتماد التي تستخدم في مدخل السوق ، وهي اسلوب رياضي يستخدم أساسا

م نصر بالرقفقط على األسعار المعلنة في سوق األوراق، وإنما باالعتماد على عالقة البند أو الع

اليين وقعين التالقياسي التابع له، وفي حالة عدم توفر السوق النشط فإن هذا المعيار يتبنى احد الم

 دون تفصيل احدهما على اآلخر.

ة لة والخارجة الحالية للتدفقات النقدية الداخ: يعتمد على إيجاد القيم مدخل القيمة الحالية .2

تقبلية المتوقعة من البنود او العناصر محل التقييم خالل عمره عن طريق تحويل المصالح المس

اذج ية مثل نممثل التدفقات النقدية أو األرباح إلى مبلغ واحد مخصوم ، وتعد أساليب القيمة الحال

 وفقاً لهذا المدخل. تسعير الخيارات من أهم أساليب التقييم

حيث يمكن  وهو يمكن تسميته مدخل التكلفة المعدلة، أو مدخل تكلفة اإلحالل ، مدخل التكلفة: .3

س الي له نفتحديد القيمة العادلة للبند المالي في عدد الوحدات النقدية المطلوبة الحالل بند م

 فات أسلوبقييم وإنما حدد مواصخصائص البند المالي محل التقييم ، ولم يحدد المعيار أسلوب الت

لة يمة العادالتقييم المناسب ، حيث اوجب أن يكون مدخل التقييم الذي سيتم استخدامه في قياس الق

 مالئما للظروف وتتوافر عنه معلومات كافية ومتاحة.

هناك إجماع عام في المحاسبة على ضرورة وجود ثانيا":اإلفصاح المحاسبي للقيمة العادلة:  
كاٍف للمعلومات, ويتطلب اإلفصاح المحاسبي الكافي بان يتم تصميم وإعداد القوائم إفصاح 

والتقارير المالية بحيث تصور بدقة األحداث االقتصادية التي أثرت بالمنشاة خالل فترة النشاط, 
وان تحتوي هذه القوائم والتقارير المالية على بيانات ومعلومات كافية تجعلها مفيدة ونافعة وال 

كون مضللة للمستثمر العادي أو لمستخدمي القوائم المالية بصورة عامة. وهذا يعني ضرورة أن ت
تتضمن القوائم والتقارير المالية والمحاسبية كل المعلومات الهامة التي ُتظهر الوحدة في صورة 

م(. 2005تعبر عن أوضاعها الصادقة في ظل الظروف البيئية المختلفة المحيطة بها)عبيد، 
مكن تعريف اإلفصاح المحاسبي بأنه "عملية إظهار المعلومات المالية سواء كانت كمية أو وي
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وصفية في القوائم المالية أو في الهوامش والمالحظات والجداول المكملة في الوقت المناسب مما 
يجعل القوائم المالية غير مضللة ومالئمة لمستخدميها من األطراف الخارجية والتي ليس لها 

ة االطالع على الدفاتر والسجالت الموحدة.وهدف هذا التعريف التركيز على خصائص سلط
ومن تعريف اإلفصاح المحاسبي يتضح أن طرق  م(.2010اإلفصاح وطرق اإلفصاح" )محمد، 

 :(Eldons. & Michil, 1982اإلفصاح المحاسبي متعددة منها)

بإصدار الكشوفات المالية  إظهار المعلومات كجزء من مكونات القوائم المالية:يتمثل .1
األساسية ويتطلب ترتيب وتنظيم المعلومات فيها بصورة منطقية تركز األمور على الجوهرية 

 بحيث ممكن للمستخدمين قراءتها بسهولة .
المصطلحات والعرض التفصيلي للمعلومات:هذه الطريقة تعّد جزءا مكمال للقوائم المالية  .2

الكشوفات المالية ومقدار المعلومات التفصيلية وتتمثل بالمصطلحات المستخدمة في 
المعروضة فيها ،والتي ينبغي على المحاسبين أن يستخدموا مصطلحات وصفية ومعروفة 

 من قبل المستخدمين. 
المالحظات واإليضاحات:ويتضمن عرض المعلومات التي ال يمكن عرضها بشكل مالئم  .2

رض مع تتكرر المعلومات في الكشوفات وكاٍف في متن الكشوفات المالية بشرط أن ال تتعا
المالية. ومن مزاياها إمكانية عرض معلومات وصفية مكملة للمعلومات الكمية في الكشوفات 

 المالية.
قبولة التقارير اإلضافية الملحقة: التي قد ال يتطلب إعدادها االلتزام بالمبادئ المحاسبية الم .3

جداول الملحقة كشوفات ملحقة تفصح عن قبوال عاما. ويتضمن هذا األسلوب فضاًل عن ال
 معلومات إضافية وليس مجرد معلومات تفصيلية.

 تقرير مراقب الحسابات .4
تقرير مجلس اإلدارة:ي تضمن كل المعلومات المهمة الغير مالية التي قد تؤثر في الشركة  .5

 مستقبال وتفيد في التنبؤ. 
حقة بالقوائم المالية لإلفصاح عن القيمة إن اعتماد طريقة التقارير والكشوفات اإلضافية المل   

العادلة من أفضل الطرق التي تم ذكرها وذلك الن الطرق األخرى تسبب إرباكا" للمستفيد من 
معلومات القيمة العادلة , فضال من إن طريقة التقارير والكشوفات اإلضافية تساعد على التوسع 

لك الن أصبح هناك إفصاح بنوعين إفصاح بكيفية اإلفصاح المحاسبي عن الوحدة االقتصادية,وذ
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عن الوحدة االقتصادية المقاسة على أساس الكلفة التاريخية ونوع الثاني لإلفصاح المحاسبي 
مقاس على أساس القيمة العادلة.و تعد القيمة العادلة كأي أسلوب بديل للقياس المحاسبي الذي 

المستفيدين من المعلومات التي توفرها  يخدم المستثمرين لتقييم الوحدة االقتصادية وغيرهم من
الوحدات االقتصادية, إذ سيتم بيان كيفيه اإلفصاح عن القيمة العادلة بصورة موسعة بالجانب 
العملي للبحث. ونتيجة لذلك فإن التطور الوظيفي لإلفصاح المحاسبي لم يعد مقتصرًا على 

صفية وكذلك فعلية وتقديرية بما يخدم التفسير والتوضيح وإنما امتد إلى إضافة معلومات كمية وو 
احتياجات المستخدمين. لذلك لم يعد ينظر إلى اإلفصاح المحاسبي كونه افتراضا أو مبدأ أو 
معيارا وإنما أصبح يمثل محور المحاوالت المعاصرة للتنظير المحاسبي. واستنادا إلى ذلك فان 

عليها في مجال القياس المحاسبي بل  اإلفصاح المحاسبي قد تجاوز المبادئ المحاسبية المتعارف
أكثر من ذلك أصبح ينظر إلى القياس المحاسبي بأنه متغير تابع لإلفصاح المحاسبي)أبو 

 م(.2004المكارم، 
تعرف مخاطر السوق في إطار هذا المعيار على أنها مخاطر المحور الرابع : مخاطر السوق: 

مة المركز المالي والتي تنشأ عن حركة أسعار الخسائر في المراكز االستثمارية داخل وخارج قائ

السوق، أي التقلبات في قيمة الموجودات القابلة للتداول أو التأجير بما في ذلك الصكوك، وفي 

محافظ االستثمار المدرجة خارج المركز المالي بشكل انفرادي ومن أمثلة ذلك الحسابات 

حالية والمستقبلية في القيم السوقية لموجودات االستثمارية المقيدة. وترتبط المخاطر بالتقلبات ال

محددة ومن أمثلة ذلك سعر لموجود موضوع عقد السلم، والقيمة السوقية للصكوك، والقيمة 

السوقية لموجودات مرابحة تم شراؤها وسوف يتم تسليمها على مدى فترة زمنية محددة، كما 

في عقد اإلجارة التشغيلية يتعرض إن المؤجر  ترتبط مخاطر التقلبات بأسعار صرف العمالت.

لمخاطر السوق على القيمة المتبقية للموجود المؤجر في نهاية مدة التأجير، أو إذا قام المستأجر 

باإلخالل بعقد اإلجراة أي أخل بالتزاماته خالل مدة العقد. أما بالنسبة لإلجارة المنتهية بالتمليك، 

الدفترية للموجود المؤجر )كضمان( في حال  فإن المؤجر يتعرض لمخاطر السوق على القيمة

وفي عقد السلم تتعرض  إخالل المستأجر بالتزاماته المنصوص عليها في عقد اإلجارة.

المؤسسات المالية إلى تقلبات في أسعار السلع المشتراة والمدفوعة قيمتها بالكامل بعد إبرام عقد 

في حالة عقد السلم الموازي توجد أيضاً السلم وخالل فترة حيازة السلعة إلى أن يتم بيعها. و

مخاطر عدم تسليم السلع موضوع العقد، لذلك تكون تلك المؤسسات عرضة لمخاطر أسعار السلع 

نتيجة الحاجة إلى شراء موجود مماثل من السوق الفورية من أجل الوفاء بعقد السلم 

م تداولها بشكل نشط، وعندما تقوم المصارف بشراء موجودات ال يت .م(2005الموازي.)حماد،

بنية بيعها، فإنه من الضروري تحليل وتقييم العوامل التي يمكن أن تعزى إلى تغيرات السيولة في 

األسواق التي يتم تداول تلك الموجودات فيها والتي تؤدي إلى زيادة مخاطر السوق. أما 

لة، فقد ال تباع باألسعار الموجودات التي يتم تداولها في أسواق غير قابلة للتحول إلى سيولة بسهو

عادة ما تتعرض المصارف والمؤسسات المالية أيضاً  التي تعرض في أسواق أخرى أكثر نشاطاً.

لتقلبات أسعار الصرف الناجمة عن التغيرات العامة في أسعار العمالت الفورية في عمليات 
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هنالك  لعملة األجنبية.االستيراد والتصدير عبر الحدود وما ينتج عنها من ذمم مدينة ودائنة با

المبدأ األول:  .م(2003اعتبارات تشغيل ومبادئ خاصة بمخاطر السوق تتمثل في اآلتي: )هندي،

يجب أن يكون لدى مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية إطار مالئم إلدارة مخاطر السوق بما في 

الموجودات التي ليس لها  ذلك إعداد التقارير عنها، بشأن كل ما بحوزتها من موجودات، بما فيها

سعر سوق محدد أو التي تكون عرضة لتقلبات عالية في األسعار. إن اعتبارات التشغيل 

 م(:2000واإلجراءات الالزمة لتطبيق هذا المبدأ من قبل المصارف تتمثل فيما يلي)الراوي، 

ق طر السويجب على مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية أن تقوم بوضع إستراتيجية لمخا -أ

وال قدمي األمتشمل مخاطر السوق المقبولة، على أن يتم مراعاة االتفاقيات التعاقدية المبرمة مع م

 م العوائدوأنواع المخاطر التي يتم التعرض لها حسب األنشطة، واألسواق المستهدفة، وذلك لتعظي

ً أو دونها. ويجب على تلك اجعة المصارف مر مع إبقاء المخاطر عند المستويات المحددة مسبقا

قدمي هذه اإلستراتيجية دورياً، وتعميمها على الموظفين أصحاب العالقة، واإلفصاح عنها لم

 األموال.

على المصارف والمؤسسات المالية وضع إجراءات سليمة وشاملة إلدارة مخاطر السوق،  -ب

تحديد  ونظام معلومات يشتمل على سبيل المثال  تصورات إلطار عمل أولي للمساعدة في

ض مخاطر السوق للموجود موضوع التعامل، ومبادئ توجيهية تحكم المخاطر التي يمكن التعر

خاطر لها في شتى محافظ االستثمارات المتعلقة بأصحاب حسابات االستثمار المقيدة، وحدود م

، السوق الخاصة بهم، كذلك إيجاد أطر عمل مالئمة للتسعير، والتقييم واالعتراف بالدخل

عداد فة لنظم معلومات إدارية قوية للتحكم في التعرض لمخاطر السوق، ومراقبتها ٕواباإلضا

وجود . نظراً لالتقارير عنها وعن نتائج األداء لتقديمها إلى المستويات اإلدارية العليا المناسبة

العتراف جميع وسائل القياس المطلوبة ومنه على سبيل المثال: أطر عمل التسعير، والتقييم، وا

 جب أن يتمالدخل، ونظم المعلومات اإلدارية القوية والخاصة ب إدارة المخاطر، الخ..(، فإنه يب

تبار تقييم مدى قابلية تطبيق أي إطار عمل تم وضعه إلدارة مخاطر السوق مع األخذ في االع

 المخاطر االستتباعية على األعمال والسمعة.

قادرة على تحديد مستويات التعرض يجب على المصارف والمؤسسات المالية أن تكون  -ج

تغطية  لمخاطر السوق، وتقييم احتمال ما يمكن التعرض له من خسائر مستقبلية قد تنشأ من عدم

 التزاماتها بما تحتفظ به من موجودات.

ات إن حاالت التعرض للمخاطر في االستثمار في األوراق المالية لدى المصارف والمؤسس -د

لسوق االمخاطر التي تواجهها مؤسسات الوساطة المالية، وهي أسعار المالية، تتماثل مع تلك 

والسيولة وأسعار صرف العمالت األجنبية. وفي هذا اإلطار يجب أن تحرص على أن تتضمن 

اول، ابلة للتداستراتيجياتها تحديد مستويات المخاطر التي يمكن أن تتحملها بالنسبة للموجودات الق

 ر.ٍف محتفظ به لهذا الغرض لتغطية تلك المستويات من المخاطوأن يكون لديها رأس مال كا

ثل ماشرة، في عند القيام بتقييم الموجودات، وفي الحاالت التي ال تتوافر فيها أسعار السوق مب -ه

متعلق هذه الحاالت يتوجب على المصارف والمؤسسات الخدمات المالية أن تدرج في برنامجها ال

ً مفصال ل يب تقييم مخاطر السوق. ويمكن لتلك المؤسسات أن تستخدم أسالبمنتجاتها أسلوبا

 التوقعات المناسبة لتقييم القيمة المحتملة لهذه الموجودات.

لمالية اإذا كانت منهجيات التقييم المتاحة غير كافية، فيجب أن تحدد المصارف والمؤسسات  -و

 م(:2003مدى الحاجة إلى ما يلي)هندي، 
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 مخاطر الناجمة عن ضعف السيولة، وعن الموجودات الجديدة،تخصيص أموال لتغطية ال ●

 لبيع.اوعن حالة عدم التأكد من االفتراضات المتعلقة بالتقييم والقيمة المتحققة عند 

 لموجودات.إبرام اتفاقية تعاقدية مع الطرف اآلخر تحدد الوسائل التي ستستخدم في تقييم ا ●

اتبعت  المحور على وصف الطريقة واالجرءات التي يشتملالمحور الخامس :الدراسة الميدانية : 

سة في تنفيذ الدراسة وذلك بوصف مجتمع الدراسة وعينة الدراسة وطريقة اعداد اداة الدرا

ها تحليل واالجراءت التي اتخذت للتاكد من صحتها وثباتها والمعالجة االحصائية التي تم بموجب

هداف (لتحليل البيانات وتحقيق االspssامج )البيانات واستخراج النتائج .تم استخدام البرن

ج %لتفسير نتائ95%الذ ي يقابله مستوى ثقة 5الموضوعية للدراسة واعتمد مستوى الداللة 

حليل واساليب الت alphaاالختبارات التي تم اجراءها واستخدام عدة اساليب احصائية اهمها 

 االحصائي الوصفية والتحليلية االخرى .

لنيل مجتمع الدراسة من جزء من الموظفين بنك المزارع وبنك ا يتكونراسة: مجتمع وعينة الد

 اضافة الي بنك ام درمان الوطني وبعض ذوي االختصاص الذين لهم عالقة بموضوع الدراسة

اسة حيث ( فردا اما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطرية عشوائية من مجتمع الدر800وعددهم )

ية من الناح (استمارات.20( استمارة استيبان وتم استرداد )200)( فردا تم توزيع220بلغت)

 لدراسة .ااالحصائية تعد هذه العينة منطقية تمكن من قبول نتائج الدراسة وتعميمها على مجتمع 

ن ردة فيها عتم اجراء اختبار لالستبانة قبل صياغتها النهائية الوااوال"اختبار الصدق والثبات: 

 عدد من االساتذة المختصين وتم اخذ مالحظاتهم بعين االعتبار  طريق تحكيمها من قبل

انة حيث وكذلك تم استخدام معامل الفاكرنباخ من اجل اختبار ثبات االجابات عن عبارات االستب

توافقة ميقيس هذا المعامل مدى الثبات الداخلي لعبارات االستبانة ومقدرته على اعطاء نتائج 

 ارات االستبانة.الجابات المبحوثين تجاه عب

 التوزيع التكراري الجابات المبحوثين حسب الخصائص االولية-ثانيا":

 (يوضح التوزيع التكراري الفراد عينة الدراسة حسب العمر1أ/العمر: جدول رقم )

 النسبة التكرار 

 %14.1 31 سنة 30أقل من  

 %7.7 17 سنة 40وأقل من  30من 

 %55.0 121 سنة 50وأقل من  40من 

 %23.2 51 سنة فأكثر 50

 100% 220 المجموع 

 ك2019اعداد الباحثان 

أقل من و 40يتضح من خالل الجدول اعاله أن غالبية أفراد العينة تتراوح أعمارهم ما بين )من 

سنة  50من أفراد العينة الكلية، ثم تليها الفئة ) (%55.0)سنة( سنة حيث بلغت نسبتهم  50
سنة( فقد بلغت نسبتهم  40وأقل من  30%(، أما )من 23.2( حيث بلغت نسبتهم )فأكثر

 بحوثة. %( من إجمالي العينة الم14.1سنة( فقد بلغت نسبتهم ) 30%(، أما الفئة )أقل من 7.7)

 (التوزيع التكراري الفراد العينة حسب الؤهل العلمي2جدول رقم ) ب/المؤهل العلمي
 النسبة التكرار 

 %25.5 56 بكالريوس
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 %19.5 43 اليدبلوم ع
 %35.5 78 ماجستير
 %19.5 43 دكتوراه
 %0.0 0 أخرى

 100% 220 المجموع 

 م2021اعداد الباحثان 

سبتهم نماجستير حيث بلغت  يالحظ من خالل الجدول أن غالبية أفراد العينة من المؤهل العلمي

ما (% أ25.5ة )بكالريوس بنسب من أفراد العينة الكلية، ثم يليها المؤهل العلمي %(35.5)

د بلغت دكتوراه فق بينما المؤهل العلمي ،%(19.5المؤهل العلمي دبلوم عالي فقد بلغت نسبتهم )

عينة (% من إجمالي ال0.0(%  ثم المؤهالت العلمية االخرى فقد بلغت نسبتهم )19.5نسبتهم )

 المبحوثة.

 خصص العلمي(التوزيع التكراري الفراد العينة حسب الت3رقم ): ج/التخصص العلمي

 النسبة التكرار 

 %43.2 95 محاسبة

 %8.6 19 تكاليف ومحاسبة إدارية

 %15.9 35 إدارة أعمال

 %12.3 27 اقتصاد

 %15.5 34 دراسات مصرفية

 %4.5 10 محاسبية نظم معلومات

 %0.0 0 احصاء

 %0.0 0 أخرى

 %100 220 المجموع 

 م2021اعداد الباحثان 

 %(43.2محاسبة بنسبة ) أن غالبية أفراد العينة من التخصص العلمييالحظ من خالل الجدول 
ة (% ونسب15.9إدارة أعمال ) من أفراد العينة الكلية، بينما بلغت نسبة التخصص العلمي

 (%، بينما0.0) (% بينما بلغت نسبة التخصص العلمي احصاء12.3)اقتصاد  التخصص العلمي

(%، بينما بلغت نسبة التخصص 8.6بة إدارية )بلغت نسبة التخصص العلمي تكاليف ومحاس

ما (% بين4.5) محاسبية (% بينما بلغت نسبة التخصص العلمي نظم معلومات0.0أخرى ) العلمي

 (% من إجمالي العينة المبحوثة.15.5بلغت نسبة التخصص العلمي دراسات مصرفية )

 فية حسب المسمى الوظي(التوزيع التكراري الفراد العين4د/المسمى الوظيفي : جدول رقم )
 النسبة التكرار 

 %34.1 75 محاسب
 %37.3 82 موظف إداري

 %0.0 0 مدير مالي
 %8.6 19 مراجع داخلي
 %4.5 10 مراجع خارجي

 %6.8 15 مدير إدارة
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 %0.0 0 مدير عام
 %8.6 19 أخرى

 100% 220 المجموع 

 م2021اعداد الباحثان 

 أفراد العينة من المسمى الوظيفي موظف إداري بنسبة أن غالبيةيالحظ من خالل الجدول 

ينما (%، ب34.1من أفراد العينة الكلية، ثم يليها المسمى الوظيفي محاسب بنسبة ) %(37.3)

ت %، أما المسمى الوظيفي مدير مالي فقد بلغ(8.6بلغت نسبة المسمى الوظيفي مراجع داخلي )
(%، أما المسمى 4.5ظيفي مراجع خارجي )(%، بينما بلغت نسبة المسمى الو 0.0نسبتهم )

 أما المسمى الوظيفي أخرى فقد بلغت نسبتهم (%،6.8الوظيفي مدير إدارة فقد بلغت نسبتهم )

 مبحوثة.(% من إجمالي العينة ال0.0(%، أما المسمى الوظيفي مدير عام فقد بلغت نسبتهم )8.6)

 ينة حسب الخبرة(التوزيع التكراري الفراد الع5جدول رقم ) ::هـ/الخبرة

 النسبة التكرار 

 %5.5 12 سنوات5أقل من  

 %12.3 27 سنوات10وأقل من  5

 %46.8 103 سنة15وأقل من 10

 %35.5 78 سنة فأكثر 15

 %100 220 المجموع 

 م2021اعداد الباحثان 

 من %( 46.8سنة( حيث بلغت نسبتهم ) 15سنة واقل من   10أن غالبية أفراد العينة خبرتهم )

(%، )أقل 12.3سنوات( بنسبة )10سنوات وأقل من 5إجمالي أفراد العينة الكلية، ثم تليها الفئة )

من  (% لكل فئة35.5سنة فأكثر( فقد بلغت نسبتهم ) 15(% أما )5.5سنوات( مثلت نسبة )5من 

 إجمالي العينة المبحوثة.

 التوزيع النسبي الجابات المبحوثين لفرضيات الدراسة -ثالثا":

 (6القياس المحاسبي للقيمة العادلة جدول رقم )-عد االول  :الب
االنحراف  الوسط النسبة % العبارات 

 المعياري

 الداللة sig قيم كاي 

أوافق 

 بشدة

الأوافق  الأوافق محايد أوافق

 بشدة

 

يستخدم المصرف القيمة  1

الحالية والمتوقعة كمنهج لقياس 

 القيمة العادلة

 قبول 0.00 119.3 0.72 4.55 0.0 0.0 4.5 30.9 64.5

يستخدم المصرف القيمة  2

االستبدالية بعد االندثار لتحديد 

 قيمة األصول العاملة

 قبول 0.00 80.0 0.58 4.40 0.0 0.0 5.0 49.5 45.5

يستخدم المصرف نموذج إعادة  3

التقييم كسياسة لقياس األصول 

 غير الملموسة

 قبول 0.00 149.2 0.83 4.38 0.0 5.0 8.2 30.5 56.4

القياس المحاسبي للشهرة في  4

المصرف يتم بإعادة تقييما وفقاً 

 للسوق في نهاية كل سنة

 قبول 0.00 154.0 0.91 4.35 0.0 5.0 15.0 20.0 60.0

يستخدم المصرف منهج السوق  5

في قياس االلتزامات بالقيمة 
 قبول 0.00 55.2 0.99 4.27 0.0 0.0 13.2 32.7 54.1
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 السوقية لها

يتم قياس األدوات المالية  6

 بالتكلفة اإلحاللية
 قبول 0.00 18.6 0.47 4.64 0.0 0.0 0.0 35.5 64.5

يستخدم المصرف نموذج  7

السوق في قياس القيمة الحقيقية 

 لألسهم العادية

 قبول 0.00 2.61 0.49 4.55 0.0 0.0 0.0 44.5 55.5

يستخدم المصرف منهج السوق  8

زامات بالقيمة في قياس االلت

 السوقية لها

 قبول 0.00 134.8 0.71 4.58 0.0 0.0 4.5 27.7 67.7

يتم قياس االستثمارات العقارية  9

 بالقيمة الجارية
 قبول 0.00 99.0 0.72 4.50 0.0 0.0 4.5 36.4 59.1

يتم تقويم المخزون السلعي  10

 باألسعار الجارية في المصرف
 قبول 0.00 165.9 0.90 4.55 0.0 0.0 9.5 16.4 74.1

سعر السوق المعروض  11

لألدوات المالية بالمصرف 

 أكبر دليل للقيمة العادلة

 قبول 0.00 110.0 0.58 4.57 0.0 0.0 5.0 32.3 62.7

 قبول 0.00 98.9 0.71 4.48 0.0 0.9 6.3 32.4 60.3 المتوسط العام

 م2021اعداد الباحثان المصدر 

 

 لي:( ما ي4/3/14يالحظ من جدول )
لى ( )يتم قياس األدوات المالية بالتكلفة اإلحاللية( على المرتبة األو 6حصلت العبارة رقم ) -

( أي أنَّ نسبة 5( وأنَّ الدرجة الكلية من )4.64كأعلى متوسط حسابي. حيث حصلت على )
.( تساوي Sig(. وأنَّ القيمة االحتمالية )18.6%( وقيمة االختبار )100.0الموافقة )

( مما يدل على أنَّ إحصائيًا عند مستوى داللة )دالة لك تعتبر هذه الفقرة ( لذ0.00)
( وهذا يعني أنَّ هناك 3متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي )

 موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

زامات بالقيمة ( )يستخدم المصرف منهج السوق في قياس االلت5حصلت العبارة رقم ) -
( أي أنَّ نسبة الموافقة 4.27السوقية لها( على المرتبة األخيرة حيث كان المتوسط الحسابي )

( لذلك 0.00.( تساوي )Sig( وأنَّ القيمة االحتمالية )55.2%( وقيمة االختبار )86.8)
( مما يدل على أنَّ متوسط تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

( وهذا يعني أنَّ هناك موافقة من 3ة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي )درج
األوساط ( بصفة عامة أن 4/3/14قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. يالحظ من الجدول )

( وهذه 4.64-4.27الحسابية إلجابات المبحوثين علي عبارات البعد األول تتراوح بين )

( وهذا يمثل درجة تقدير كبيرة ومعنوية عند 3أكبر من الوسط الفرضي )األوساط جميعها 

كما توضحه القياس المحاسبي للقيمة العادلة، ( أي أنهم موافقون علي 0.05مستوى داللة )

المعياري ف (. كما تراوحت قيم اإلنحرا4/3/14نسب الموافقة المدرجة بالجدول رقم )

( وهذه القيم تشير إلى التجانس الكبير 0.99-0.47) لإلجابات على عبارات البعد األول بين
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في إجابات المبحوثين على هذه الفقرات أي أنهم متفقون بدرجة كبيرة. أما المتوسط الحسابي 

( كما بلغت قيمة )كاي تربيع( 3(  وهو اكبر من الوسط الفرضي )4.48العام فقد بلغ )

 (.0.05( للجدول ككل وهي معنوية عند مستوى داللة )98.9)

 ( االفصاح المحاسبي للقيمة العادلة7البعد الثاني : جدول رقم )
االنحراف  الوسط النسبة % العبارات 

 المعياري

 الداللة sig قيم كاي 

أوافق 

 بشدة

الأوافق  الأوافق محايد أوافق

 بشدة

 

يتم اإلفصاح عن الطرق  1

واالفتراضات المهمة في تحديد 

الختامي القيمة العادلة بالتقرير 

 للمصرف

 قبول 0.00 89.8 0.59 4.51 0.0 0.0 5.0 38.6 56.4

يستخدم المصرف العرض  2

التفصيلي للمعلومات عند 

اإلفصاح عن معلومات القيمة 

 العادلة

 قبول 0.89 0.01 0.50 4.50 0.0 0.0 0.0 49.5 50.5

يعرض المصرف المعلومات  3

التي ال يمكن عرضها بشكل 

وفات مالئم ضمن متن الكش

 المالية

 قبول 0.00 39.3 0.96 4.13 0.0 0.0 13.6 45.9 40.5

يستخدم المصرف كشوفات ملحق  4

 تفصح عن معلومات إضافية 
 قبول 0.00 66.1 0.83 4.21 0.0 0.0 8.6 52.3 39.1

يتضمن تقرير مجلس اإلدارة  5

معلومات تفصح عن القيمة 

 العادلة

 قبول 0.00 46.0 0.73 4.37 0.0 0.0 15.5 31.8 52.7

يعتمد المصرف طريقة التقارير  6

اإلضافية لإلفصاح عن معلومات 

 القيمة العادلة

 قبول 0.00 82.4 0.99 4.15 0.0 8.6 16.8 25.0 49.5

يزود المصرف أصحاب  7

المصالح بمعلومات عن القيمة 

 العادلة في التقارير المرحلية

 لقبو 0.00 72.6 0.65 4.46 0.0 0.0 9.1 35.0 55.9

يلتزم المصرف باإلفصاح عن  8

األصول وااللتزامات بالقيمة 

 العادلة في التقارير القطاعية

 قبول 0.00 84.8 0.66 4.50 0.0 0.0 9.5 30.5 60.0

يحرص المصرف على إصدار  9

التقارير في الوقت المالئم 

 لمستخدميها

 قبول 0.00 125.4 0.63 4.59 0.0 0.0 8.2 24.1 67.7

رف معلومات كافية يقدم المص 10

عن المدى الذي استخدمت فيه 

القيمة العادلة لقياس األصول 

 والخصوم

 قبول 0.00 99.0 0.58 4.54 0.0 0.0 4.5 36.4 59.1

 قبول 0.00 70.5 0.71 4.39 0.0 0.8 9.0 36.9 53.1 المتوسط العام

 م2021اعداد الباحثان المصدر 

ألوساط الحسابية إلجابات المبحوثين ا( بصفة عامة أن 4/3/15يالحظ من الجدول )

( وهذه األوساط جميعها أكبر من الوسط 4.59 -4.13علي عبارات البعد الثاني تتراوح بين )

( أي أنهم موافقون 0.05( وهذا  يمثل درجة تقدير كبيرة ومعنوية عند مستوى داللة )3الفرضي )

وافقة المدرجة بالجدول رقم كما توضحه نسب الم اإلفصاح المحاسبي للقيمة العادلة،علي 

المعياري لإلجابات على عبارات البعد الثاني بين ف (. كما تراوحت قيم اإلنحرا4/3/15)

( وهذه القيم تشير إلى التجانس الكبير في إجابات المبحوثين على هذه الفقرات أي 0.99 -0.50)
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(  وهو اكبر من الوسط 4.39أنهم متفقون بدرجة كبيرة. أما المتوسط الحسابي العام فقد بلغ )

( للجدول ككل وهي معنوية عند مستوى داللة 70.5( كما بلغت قيمة )كاي تربيع( )3الفرضي )

(0.05.) 

 تم طرح عبارات البعد الثالث على المبحوثين وأعطواالبعدالثالث: مخاطر السوق: 

سط المتو اإلجابات أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة، وكان 
.( لفقرات Sigالحسابي وواالنحراف المعياري وقيمة كاي تربيع والقيمة االحتمالية )

 كما مبينه بالجدولالمجال 

 (التوزيع التكراري للمبحوثين لعبارات البعد الثالث8جدول رقم)
االنحرا الوسط النسبة % العبارات 

ف 

 المعياري

قيم 

 كاي 
sig الداللة 

أوافق 

 بشدة

الأوافق  أوافقال محايد أوافق

 بشدة

 

تقلبات أسعار الفائدة  1
تؤدي لخسائر ملموسة 

 بالمصرف
 قبول 0.00 18.1 1.02 3.38 0.0 21.8 37.3 21.8 19.1

ال يوجد مركز مفتوح  2
بالعمالت األجنبية 
بالمصرف لكل عملة 

 على حدا

 قبول 0.00 63.2 0.84 3.57 0.0 10.5 35.0 41.4 13.2

ار يوجد تذبذب في أسع 3
 الصرف

 قبول 0.00 18.7 0.99 3.70 0.0 13.2 28.6 32.7 25.5

وجود تغيرات في  4
أسعار محفظة 
االستثمارات المالية 

 بالمصرف

 قبول 0.00 70.2 0.91 2.87 0.0 10.9 15.9 47.7 25.5

ال يوجد بالمصرف  5
نموذج دقيق لتقويم 

 مركزه المالي بالسوق
 قبول 0.00 233.0 0.92 3.48 5.0 10.5 20.5 59.5 4.5

يتعرض المصرف  6
لتغيرات غير متوقعة 
في القيمة السوقية 

 لألدوات المالية

 قبول 0.00 38.2 1.19 2.98 9.5 31.8 21.4 25.5 11.8

ال يتوفر بالمصرف  7
نظام معلومات لتحديد 
الفجوة بين األصول 

 وااللتزامات

 قبول 0.00 99.3 1.29 2.73 18.2 38.2 3.6 32.3 7.7

يوجد نظام معلومات  ال 8
يتيح الوقوف على العائد 

 على األصول
 قبول 0.00 102.1 1.21 2.72 17.3 38.2 0.0 43.6 0.9

 قبول 0.00 80.3 1.04 3.17 6.2 21.8 20.2 38.0 13.5 المتوسط العام

 م2021 المصدر: إعداد الباحثان من نتائج اإلستبيان، 

 ( ما يلي:4/3/18يالحظ من جدول )
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( على المرتبة األولى كأعلى يوجد تذبذب في أسعار الصرف( )3بارة رقم )حصلت الع -
( أي أنَّ نسبة 5( وأنَّ الدرجة الكلية من )3.70متوسط حسابي. حيث حصلت على )

.( تساوي Sig(. وأنَّ القيمة االحتمالية )18.7%( وقيمة االختبار )58.2الموافقة )
( مما يدل ًا عند مستوى داللة )إحصائيدالة ( لذلك تعتبر هذه الفقرة 0.00)

ي ( وهذا يعن3على أنَّ متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي )
 أنَّ هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

( لال يوجد نظام معلومات يتيح الوقوف على العائد على األصو( )8حصلت العبارة رقم ) -
( أي أنَّ نسبة الموافقة 2.72األخيرة حيث كان المتوسط الحسابي )على المرتبة 

( 0.00.( تساوي )Sig( وأنَّ القيمة االحتمالية )102.1%( وقيمة االختبار )44.5)
( مما يدل على أنَّ لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

( وهذا يعني أنَّ 3الحياد وهي ) متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة
 هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

األوساط الحسابية إلجابات المبحوثين ( بصفة عامة أن 4/3/18يالحظ من الجدول )

وسط ( وهذه األوساط جميعها أكبر من ال3.70 -2.72تتراوح بين )الثالث علي عبارات البعد 

وافقون ( أي أنهم م0.05رجة تقدير كبيرة ومعنوية عند مستوى داللة )( وهذا يمثل د3الفرضي )

حت (. كما تراو4/3/18كما توضحه نسب الموافقة المدرجة بالجدول رقم ) مخاطر السوق،علي 

لقيم تشير ( وهذه ا1.29 -0.84بين )الثالث المعياري لإلجابات على عبارات البعد ف قيم اإلنحرا

يرة. أما ابات المبحوثين على هذه الفقرات أي أنهم متفقون بدرجة كبإلى التجانس الكبير في إج

ة )كاي ( كما بلغت قيم3( وهو اكبر من الوسط الفرضي )3.17المتوسط الحسابي العام فقد بلغ )

  (.0.05( للجدول ككل وهي معنوية عند مستوى داللة )80.3تربيع( )

 رابعا"اختبار فرضيات الدراسة:

مخاطر وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القياس المحاسبي للقيمة العادلة توالفرضية األولى: 

لجدول الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد، كما هو موضح في ا السوق،

(9) 

 سوق   القياس المحاسبي للقيمة العادلة ومخاطر ال ( نتائج تحليل االنحدار للعالقة بين9جدول )

معامل  ولىالفرضية األ

 (Bاالنحدار )

مستوى  Tقيمة 

 المعنوية

نتيجة 

 العالقة

العالقة بين القياس المحاسبي 

للقيمة العادلة ومخاطر 

 السوق  

0.75 14.5 0.000 
قبول وجود 

 عالقة

    R 0.73معامل االرتباط 

    0.54 (R2معامل التحديد )
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 م2021اعداد الباحثان 

عادلة الك ارتباط طردي قوى بين القياس المحاسبي للقيمة الهن أن(: 9يتضح من الجدول رقم )

( B( وقيمة معامل االنحدار)Rومخاطر السوق   ويتضح ذلك من خالل قيمة معامل االرتباط )

ن )القياس ( وتدل هذه القيمة على وجود عالقة ارتباطيه بي0.73وقد بلغت قيمة معامل االرتباط )

ذه القيمة ( وه0.75لسوق( . كما بلغت قيمة معامل االنحدار )المحاسبي للقيمة العادلة ومخاطر ا

 الموجبة تدل على وجود اثر طردي )للقياس المحاسبي للقيمة العادلة ومخاطر السوق  في

% 10نسبة المجتمع موضع الدراسة( وبالتالي فأن تغيير في )القياس المحاسبي للقيمة العادلة( ب

أن  كما تشير نتائج التقدير إلى %(.7.5وق( بمعدل )يؤدى إلى إحداث تغيير في )مخاطر الس

معامل  (% حيث بلغت  قيمة54القياس المحاسبي للقيمة العادلة يؤثر في مخاطر السوق  بنسبة )

نتائج  (%. كما يتضح من36( بينما المتغيرات األخرى تؤثر على القياس بنسبة )0.54التحديد )

ر السوق  بين القياس المحاسبي للقيمة العادلة ومخاطالتحليل وجود عالقة ذات  داللة إحصائية 

قة بين ( المحسوبة لمعامل العالt%( حيث بلغت قيمة )5( عند مستوى معنوية )tوفقا" الختبار )

(  وقيمة 0.000( بمستوى داللة معنوية )14.5القياس المحاسبي للقيمة العادلة ومخاطر السوق  )

%. وعلية  يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض 5ية مستوى الداللة أقل من  مستوى المعنو

لعادلة االبديل والذي يشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين القياس المحاسبي للقيمة 

ة في وبناء على نتائج التحليل اإلحصائي الموضح .ومخاطر السوق  في المجتمع موضع الدراسة

ت داللة توجد عالقة ذالثالثة والتي تنص على )الفقرات السابقة  يتم قبول الفرضية الفرعية ا

 .(إحصائية بين القياس المحاسبي للقيمة العادلة ومخاطر السوق

ة ومخاطر توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح المحاسبي للقيمة العادلالفرضية الثانية: 

لجدول هو موضح في االختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد، كما  السوق،

(10) 

 اإلفصاح المحاسبي للقيمة العادلة ومخاطر السوق ( نتائج تحليل االنحدار للعالقة بين10جدول )

   

معامل  الفرضية الثانية

 (Bاالنحدار )

مستوى  Tقيمة 

 المعنوية

نتيجة 

 العالقة

العالقة بين اإلفصاح 

المحاسبي للقيمة العادلة 

 ومخاطر السوق  

0.35 4.35 0.000 
قبول وجود 

 عالقة

    R 0.82معامل االرتباط 

    0.67 (R2معامل التحديد )

 م2021اعداد الباحثان 

هنالك ارتباط طردي قوى بين اإلفصاح المحاسبي للقيمة (: 10يتضح من الجدول رقم )

( وقيمة معامل Rالعادلة ومخاطر السوق ويتضح ذلك من خالل قيمة معامل االرتباط )

( وتدل هذه القيمة على وجود عالقة 0.82( وقد بلغت قيمة معامل االرتباط )Bاالنحدار)

ارتباطيه بين )اإلفصاح المحاسبي للقيمة العادلة ومخاطر السوق( . كما بلغت قيمة معامل 

لإلفصاح المحاسبي ( وهذه القيمة الموجبة تدل على وجود اثر طردي )0.35االنحدار )
في المجتمع موضع الدراسة( وبالتالي فأن تغيير في  ومخاطر السوق  للقيمة العادلة
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% يؤدى إلى إحداث تغيير في )مخاطر 10( بنسبة اإلفصاح المحاسبي للقيمة العادلة)

كما تشير نتائج التقدير إلى أن اإلفصاح المحاسبي للقيمة العادلة  %(.3.5السوق( بمعدل )

( بينما 0.67امل التحديد )(% حيث بلغت  قيمة مع67يؤثر في مخاطر السوق  بنسبة )

(%.  كما يتضح من نتائج التحليل وجود 33المتغيرات األخرى تؤثر على االفصاح بنسبة )

عالقة ذات  داللة إحصائية بين اإلفصاح المحاسبي للقيمة العادلة ومخاطر السوق  وفقا" 

القة بين ( المحسوبة لمعامل العt%( حيث بلغت قيمة )5( عند مستوى معنوية )tالختبار )

(  0.000( بمستوى داللة معنوية )4.35اإلفصاح المحاسبي للقيمة العادلة ومخاطر السوق  )

%. وعلية  يتم رفض فرض العدم وقبول 5وقيمة مستوى الداللة أقل من  مستوى المعنوية 

الفرض البديل والذي يشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح المحاسبي 

 عادلة ومخاطر السوق  في المجتمع موضع الدراسةللقيمة ال

رضية وبناء على نتائج التحليل اإلحصائي الموضحة في الفقرات السابقة  يتم قبول الف

بي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح المحاسالفرعية السادسة والتي تنص على )

 .(للقيمة العادلة ومخاطر السوق

 

 

 مهالمحور السادس : الخات
 : النتائج:  اوال

ستمر في أن اإلفصاح المحاسبي وفقاً للقيمة العادلة يسهم في تجنب مشكالت االرتفاع الم .1

 . األسعار وخفض درجة عدم تماثل المعلومات
 أن استخدام أسس ومعايير لألثبات القياس المحاسبي يساعد على إعطاء قيم واقعية .2

 وموضوعية لعناصر القوائم المالية
ً بالقياس المحاسبي للقيمة ا أشارت نتائج .3 لعادلة. الدراسة أن مخاطرالسوق تتأثر إيجابا

عالقة ذات داللة إحصائية بين   . مما يشير إلى وجود%(54حيث فسر ما مقداره )

 القياس المحاسبي للقيمة العادلة  ومخاطر السوق.

ً باإلفصاح المحاسبي لل .4 لعادلة. قيمة اأكدت نتائج الدراسة أن مخاطر السوق تتأثر إيجابا

عالقة ذات داللة إحصائية بين  . مما يشير إلى وجود%(67حيث فسر ما مقداره )

 اإلفصاح المحاسبي للقيمة العادلة  ومخاطر السوق.

 :التوصيات""ثانيا
ية في العمل على استخدام مدخل القيمة العادلة الذي يعتمد على استخدام القيمة السوق .1

 السوق. القياس المحاسبي لتقليل مخاطر

ف وضع أسس موضوعية محددة لقياس القيمة العادلة بما يتناسب مع طبيعة نشاط المصر .2

لتوحيد القياس واإلفصاح والعمل على االلتزام وتقليل عنصر التقدير الشخصي 

 . والوصول إلى الموثوقية في المعلومات للحد من مخاطر السوق

 . لعادلة له للحد من السوقاألخذ في االعتبار خصائص األصول عن قياس القيمة ا .3

 اإلفصاح عن كافة عناصر مخاطر السوق واألفصاح عن مخاطر التغير في األسعار إلى .4

 جانب مخاطر العمالت وأسعار الفائدة 

 قائمة المراجع والمصادر:
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 الكتب: 

 توزيع.م( إدارة المخاطر المصرفية، عمان: دار المسيرة للنشر وال2000الراوي، خالد وهيب، )

نشأة ، اإلسكندرية: م2م( الفكر الحديث في إدارة المخاطر، ج2003ي، منير ابراهيم، )الهند

 المعارف.

اهرة: دار م( " دراسات متقدمة في المحاسبة المالية، الق2004أبو المكارم، وصفي عبد الفتاح، )

 الجامعة الجديدة.

لمهني المؤتمر العلمي م( القيمة العادلة في معايير المحاسبة الدولية، ا2004حسين، نظام، )

 2يوليو، ص23-22السادس: المحاسبة في خدمة االقتصاد، عمان، 

 . الدار الجامعية: إدارة المخاطر، القاهرة (م2005)حماد، طارق عبد العال، 
 ر والتوزيع.م( معايير التقارير المالية الدولية، عمان: أثراء للنش2008الجعارات، خالد جمال، )

 الدوريات العلمية:

لقيمة ام( مدخل مقترح لمراجعة القيمة الحالية كأحد مقاييس 2013اهين، عبد الحميد احمد، )ش

بع، لعدد الراالعادلة في إطار المعايير الدولية للمراجعة ، المجلة العلمية للتجارة والتمويل، ا

 245- 227م، ص 2013المجلد األول، جامعة طنطا، 

العالمية،  القيمة العادلة وعالقتها باألزمات المالية م( محاسبة2011الصائغ، عماد سعد محمد، )

  جامعة اإلسكندرية، العدد الرابع، اإلسكندرية –مجلة كلية التجارة 

صائص م( أثر توجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة على الخ2009صالح، رضا إبراهيم، )

سكندرية، ، اإل46سكندرية، العددجامعة اإل –النوعية للمعلومات المحاسبية، مجلة كلية التجارة 

 68-52ص 

راق م( تطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة في سوق الخرطوم لألو2008محمد، الهادي آدم، )

 100-181، ص ص 22المالية، مجلة البحوث التجارية المعاصرة ، العدد األول، المجلد 

االفصاح وفق معايير م( خيار الجزائر بالتكيف مع متطلبات 2010محمد، زغدار سفير، )

 ة ، جامعةالمحاسبة الدولية" ، مجلة الباحث ، العدد السابع ، كلية الحقوق والعلوم االقتصادي

 .96-82قاصدي مرباح ص ص 

 الرسائل الجامعية 

اح م( أثر استخدام القيمة العادلة كأساس للقياس واإلفص2016إسماعيل، إبراهيم يعقوب، )

معلومات المحاسبية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة والمراجعة على تحقيق جودة ال

  السودان للعلوم والتكنولوجيا

ؤسسات م( دور المالءة المالية في تسيير المخاطر المالية في الم2014شربي، محمد الحبيب، )

 االقتصادية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر.

تطبيقـات اإلفصاح في القوائم المالية للمصارف دراســة مقارنة للم( 2005عبيد، فداء عدنان، )

ة واالقتصاد، "، رسالة ماجستير، كلية اإلدار 30المعمول بهــا في العراق مع المعيار الدولي رقم 

  جامعة بغداد

ي فم( القياس واإلفصاح المحاسبي ألساس القيمة العادلة وأثره 2015العوض، يوسف أحمد، )

 وجيا.رير المالية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة السودان للعلوم والتكنولجودة التقا

من  م( القياس واالفصاح المحاسبي للقيمة العادلة ودوره فى الحد2016محمد، أحمد محمد، )

  سياســة إدارة األربــاح، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النيلين
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لي، ن القيمة العادلة ودورها في تقويم األداء المام( المحاسبة ع2018منور، يوسف عمر، )

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النيلين.

 م( أثر جودة المعلومات المحاسبية علي قرارت المستثمرين في ظل2011يوسف، طه حسين، )

 يا.مخاطر السوق المالية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوج

 ع االجنبيةالمراج

Eldons ،Hendreksen،. & Michil،Vem Breda ،"Accounting theory" ،5th. Edition Richard Dr ،
Irwin ،Inc. ،1982 pp47  

 

 

 

 

 

 

 


