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جائـزة الشارقـة
ألطروحات الدكتوراه يف العلوم اإلدارية واملالية

 يف الوطن العربي لعام 2018

مجلس أمناء جائزة الشارقة ألفضل أطروحة دكتوراه

اعتمــد مجلــس أمنــاء »جائــزة الشــارقة ألطروحــات الدكتــوراه فــي العلــوم اإلداريــة فــي الوطــن العربــي« تقريــر هيئــة التحكيــم ونتائــج 
التقييم الذي أسفر عن اختيار الفائزين بالجائزة في دورتها السابعة عشر لعام 2018. وترأس االجتماع األستاذ/ عبد هللا سالم الطريفي، 
رئيــس مجلــس أمنــاء الجائــزة، وبحضــور الدكتــور/ ناصــر الهتــان القحطانــي، مديــر عــام املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة  )نائــب رئيــس 

مجلــس األمنــاء(، وأعضــاء مجلــس األمنــاء، وأميــن عــام الجائــزة.

وقد ناقش املجلس تقرير وتوصيات لجنة التحكيم، ومقترحات ومبادرات تطوير وتحسين الجائزة. واعتمد توصيات لجنة التحكيم 
وتم اإلعان عن أسماء الفائزين بالجائزة على النحو التالي: 

فئة العلوم اإلدارية:

 حيث فازت باملركز األول الدكتورة/ شذى عزت شفيق حوارنة )اإلمارات العربية املتحدة( عن أطروحة بعنوان »تأثير جائزة دبي 
للجودة على األداء التنظيمي للمؤسسة من خال استخدام العامل الوسيط ممارسات تطوير املوارد البشرية: بالتطبيق على املؤسسات 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة«، وفــازت باملركــز الثانــي الدكتــورة/ ماطــره ســالم ســليم القثامــي )اململكــة العربيــة الســعودية( عــن 
 من الترسيخ الوظيفي والصراع بين العمل والعائلة وااللتزام التنظيمي على نية التسرب الوظيفي للممرضات 

ً
أطروحة بعنوان » تأثير كا

السعوديات«، وفاز باملركز الثالث الدكتور/ قدري كمال قدري الزغل )دولة فلسطين( عن أطروحة بعنوان »نموذج نجاح الحاضنات 
ودور أدوات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت كوســيط«.

فئة العلوم املالية:

 فقد فازت باملركز األول الدكتورة/ ناريمان إســماعيل أحمد البردوني )جمهورية مصر العربية( عن أطروحة بعنوان »مدخل 
مقتــرح لإلفصــاح عــن أداء اســتدامة الشــركات املســجلة بالبورصــة املصريــة فــي ظــل التقريــر املتكامــل وانعكاســه علــى قــرارات أصحــاب 
املصالــح: دراســة مقارنــة«، وفــازت باملركــز الثانــي الدكتــورة/ الرا محمــد يحيــى رشــاد الحــداد )اململكــة األردنيــة الهاشــمية( عــن أطروحــة 
بعنــوان »العاقــات بيــن آليــات حوكمــة الشــركات، إدارة األربــاح واألداء التشــغيلي املســتقبلي: دليــل مــن األردن«، وفــاز باملركــز الثالــث 
الدكتــور/ صــاح حســن الحســن )مملكــة البحريــن( عــن أطروحــة بعنــوان »دور قانــون حوكمــة الشــركات وآثــاره علــى تحســين قطــاع 

الشــركات فــي مملكــة البحريــن«.

تأسســت الجائــزة عــام 2001 بدعــم ورعايــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو املجلــس األعلــى، 
حاكــم الشــارقة، وبالتعــاون مــع املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة. 

وفيما يلي ملـخًصا ألطروحة الدكتوراه الفائزة باملركز األول في العلوم اإلدارية:
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 تأثير جائزة دبي للجودة على األداء التنظيمي للمؤسسة 
 من خال استخدام العامل الوسيط »ممارسات تطوير املوارد البشرية« 

بالتطبيق على املؤسسات في دولة اإلمارات العربية املتحدة

د. شذى عزت شفيق حوارنة 
 أستاذ مساعد 

 جامعة حمدان بن محمد الذكية 
اإلمارات العربية املتحدة

فكرة األطروحة وأهدافها

تتعــرض املؤسســات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة لضغــوط تنافســية قويــة، فــي ظــل التقييــم املســتمر لهــا، مــن قبــل 
 لحرص املؤسسات على التحسين املستمر، كان عليها االشتراك في العديد من جوائز 

ً
الجهات الداخلية والخارجية لها. ونظرا

الجــودة املختلفــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وقــد خصصــت الدولــة العديــد مــن الجوائــز لتقييــم مــدى تطــور املؤسســة 
من خال استيفائها للمعايير املطلوبة للحصول على الجائزة، فهناك العديد من املؤسسات تشارك في مختلف جوائز الجودة 
ألســباب متباينــة؛ فبعضهــا يرغــب فــي زيــادة األربــاح، واكتســاب ســمعة جيــدة، والحصــول علــى نصيــب أكبــر مــن الســوق، إضافــة 
إلى تحسين اإلنتاجية أو نمو حجم املبيعات، في حين تشارك مجموعة أخرى من املؤسسات فقط من أجل تقليد املنافسين، 
بحيث تسير على ذات النهج دون أن يكون لديها إدراك صحيح للفوائد التي تحملها تلك الجوائز. وعلى الرغم من أن الحصول 
على الجوائز يســاعد على تعزيز ســمعة املؤسســة، إال أنه في بعض األحيان ال يقدم للمســتهلكين مؤشــرات حقيقية عن تقديم 
خدمــة متميــزة لتلــك املؤسســة الحاصلــة علــى الجائــزة. فكثيــر مــن املؤسســات تعمــل جاهــدة لعــدة شــهور متواصلــة مــن أجــل 
اســتيفاء جميــع شــروط الجائــزة ومــا أن حصلــت عليهــا يتدنــى مســتوى أدائهــا، ممــا يجعــل العميــل ال يعطــي ثقــة لتلــك الجوائــز، 
وبعكــس القــول، هنــاك العديــد مــن املؤسســات حصلــت علــى مختلــف الجوائــز وزاد أدائهــا املؤس�ســي فــي تقديــم خدمــات متميــزة 

للعمــاء وزادت ربحيتهــا. 

وملــا كانــت الدراســات الســابقة فــي هــذا املجــال اشــتملت علــى العديــد مــن التناقضــات، فمنهــم مــن ذكــر بــأن هنــاك عاقــة 
إيجابية بين املؤسسات الحاصلة على جوائز الجودة وبين تحسين أدائها املؤس�سي، ومنهم من أوضح بأن هناك عاقة سلبية، 
إال أن القليــل منهــم أوضحــت دراســتهم أنــه ال يوجــد أي تأثيــر ســواء باإليجابيــة أو بالســلبية، مــا دعــى الباحثــة تخــوض بالدراســة 
النظرية وامليدانية لتصل إلى معرفة، فيما إذا كان هناك عاقة بين املؤسسات الحاصلة على جوائز الجودة وأدائها املؤس�سي. 
 لتلــك الجوائــز علــى األداء التنظيمــي للمؤسســة، مــن 

ً
ومــن هنــا، هدفــت هــذه الدراســة إلــى تحديــد مــا إذا كان هنــاك أثــر إيجابيــا

خــال اســتخدام ممارســات تطويــر املــوارد البشــرية كوســيط لتلــك الدراســة. 

منهجية البحث

اشــتملت الدراســة على خمســة فصول: تناول الفصل األول، مشــكلة البحث والهدف من الدراســة وتســاؤالت الدراســة 
والفرضيــات، كمــا تضمــن الفصــل الثانــي، عــرض للدراســات الســابقة التــي تناولــت هــذا املوضــوع، أمــا الفصــل الثالــث، فأوضــح 
مجتمــع الدراســة وأدوات التحليــل، هــذا وقــد خصــص الفصــل الرابــع ملناقشــة النتائــج اإلحصائيــة للدراســة ومقارنتهــا مــع 
الدراسات السابقة، أما الفصل الخامس فقد اشتمل على التوصيات وفتح األفاق للباحثين إلكمال ما توصلت إليه الباحثة 

لتزويــد مكتبتنــا العلميــة بمــا تفتقــده فــي هــذا املجــال.

تناولــت الدراســة جميــع املؤسســات الفائــزة بجائــزة دبــي للجــودة، وعددهــا 51 مؤسســة مــن مختلــف اإلمــارات لدولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، واســتبعدت مــن الدراســة الفئــة الحاصلــة علــى شــهادة شــكر فقــط والتــي يســمح لهــا باملشــاركة فــي 
 مــن الدراســة املؤسســات الحاصلــة علــى الفئــة الذهبيــة للفائزيــن بالجائــزة، إذ أن 

ً
الجائــزة بعــد عاميــن، كمــا اســتبعدت أيضــا

 للحصــول علــى 
ً
الفئــة الذهبيــة هــم نفــس املؤسســات التــي حصلــت علــى فئــة  DQA، بعــد أن تقدمــت املؤسســة الفائــزة مجــددا
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 للتكرار في البيانات، تم استبعاد املؤسسات الحاصلة على الفئة الذهبية من الدراسة 
ً
الجائزة بعد مرور ثاثة أعوام، وتفاديا

.DQA والتركيــز فقــط علــى املؤسســات الحاصلــة علــى فئــة

قامت الدائرة االقتصادية في دبي مشكورة بتزويد الباحثة بدرجات تقييم املؤسسات الفائزة بالجائزة من عام 2001 
إلــى عــام 2011، رغــم أن الجائــزة بــدأت منــذ عــام 1995م، إال أن الباحثــة حصــرت دراســتها علــى الفتــرة الزمنيــة مــن عــام 2001 
 
ً
إلى عام 2011م. ويرجع السبب في استبعاد الفترة ما بين 1995-2000م، إلى أن معاير الجائزة قد تغيرت في عام 2001، فبدال
مــن اســتخدام النمــوذج األوربــي للجــودة الشــاملة EFQM ، كانــت الجائــزة تســتخدم النمــوذج األمريكــي لعالــم الجــودة مالكــوم 

بالدريــدج، وحتــى تتــم املقارنــة والقيــاس بشــكل دقيــق كان علينــا اســتبعاد تلــك الفتــرة مــن الدراســة لدقــة القيــاس.

هــذا، وقامــت الباحثــة بإعــداد اســتبيان لجمــع البيانــات مباشــرة مــن املؤسســات الفائــزة فيمــا يتعلــق بأدائهــم املؤس�ســي 
كمعرفة نمو األرباح، نمو املبيعات، نمو وزيادة العماء، معدل بقاء املوظفين في املؤسســة، وذلك لثاثة أعوام قبل حصول 
املؤسســة الفائــزة علــى الجائــزة، وثاثــة أعــوام بعــد حصولهــا علــى الجائــزة، وذلــك لدقــة معرفــة مــا إذا كانــت الجائــزة لهــا تأثيــر 
إيجابــي علــى األداء التنظيمــي للمؤسســة، فعلــى ســبيل املثــال إذا حصلــت املؤسســة علــى الجائــزة فــي عــام 2007 هنــا نقــوم 
بالحصــول علــى درجــات تقييــم املؤسســة الفائــزة مــن الدائــرة االقتصاديــة لعــام 2007، ثــم نجمــع بيانــات عــن طريــق االســتبيان 
عــن تلــك املؤسســة الفائــزة لثاثــة أعــوام قبــل حصولهــا علــى الجائــزة، وفــي هــذا املثــال يكــون عــام 2004 ، 2005، و 2006، وبعــد 
حصولهــا علــى الجائــزة بثاثــة أعــوام علــى التوالــي أي 2008، 2009، و 2010، وذلــك لقيــاس نمــو املبيعــات وزيــادة العمــاء 

والربحيــة ...إلــخ كمــا ذكرنــاه أعــاه.

وبهــذا فقــد اعتمــدت هــذه الدراســة علــى البيانــات التــي جمعــت مــن مصدريــن، همــا: البيانــات األرشــيفية لدائــرة التنميــة 
االقتصاديــة املتعلقــة بنتائــج جائــزة دبــي للجــودة للمؤسســات الفائــزة، والبيانــات األساســية املتعلقــة بــكل مــن ممارســات 
تنميــة املــوارد البشــرية واألداء التنظيمــي للحاصليــن علــى جائــزة دبــي للجــودة مــن املؤسســات. وقــد خضعــت البيانــات التــي تــم 
اســتخاصها إلــى تحليــات إحصائيــة باســتخدام أســلوب املربعــات الصغــرى الجزئيــة ونمــوذج املعــادالت الهيكليــة. وكان الهــدف 
مــن ذلــك هــو قيــاس العاقــة بيــن معاييــر جائــزة دبــي للجــودة واألداء التنظيمــي للمؤسســة مــن خــال اســتخدام العامــل الوســيط 
ملمارسات تنمية املوارد البشرية. كما تم في هذا البحث، للمرة األولى، قياس وتحليل كل معيار من معايير الجائزة والتي يطلق 
عليها القدرات وهي:) القيادة، املوارد البشرية، الخطة االستراتيجية، الشركاء/املصادر، العمليات/اإلجراءات(، وتأثيرها على 
األداء التنظيمــي للمؤسســة، إضافــة إلــى اآلثــار غيــر املباشــرة ملمارســات تنميــة املــوارد البشــرية لــكل مؤسســة مــع األداء التنظيمــي 
للمؤسسة. وتبين من خال التحليل أن ممارسات تنمية املوارد البشرية هي من الناحية اإلحصائية الوسيط الهام بين جائزة 

دبــي للجــودة واألداء التنظيمــي للمؤسســة. 

اســتخدمت الباحثــة البرنامــج اإلحصائــي SEM و PLS   لدراســة املتغيــرات ومعرفــة العاقــة واالرتبــاط فيمــا بينهــا، كمــا 
توصلت الدراسة إلى أن هناك عاقة إيجابية بين املؤسسات الفائزة بجائزة دبي للجودة واألداء التنظيمي للمؤسسة، وعند 
التحليل التفصيلي لكل معيار من معايير جائزة دبي للجودة واألداء التنظيمي للمؤسسة، وجدت الدراسة أن هناك معيارين 
مــن معاييــر الجائــزة )القــدرات( لهمــا عاقــة ســلبية مــع األداء التنظيمــي للمؤسســة، وهمــا معيــار الشــركاء/املصادر، ومعيــار 

العمليــات /اإلجــراءات.

أهم نتائج الدراسة

 اعتمــدت الدراســة علــى جمــع البيانــات لعــدد 51 مؤسســة فائــزة بجائــزة دبــي للجــودة، وقــد تــم جمــع 
ً
كمــا ذكرنــا ســابقا

البيانــات مــن مصدريــن همــا: الدائــرة االقتصاديــة بدبــي والتــي وفــرت البيانــات األرشــيفية للمؤسســات الفائــزة بالجائــزة، 
واالســتبيان الــذي أعدتــه الباحثــة والــذي تــم توزيعــه علــى املؤسســات الفائــزة بالجائــزة، والــذي يقيــس أداء املؤسســة لثاثــة 
أعوام بعد حصولها على الجائزة وثاثة أعوام قبل حصولها على الجائزة. وذلك ملعرفة وقياس ما إذا كانت جوائز الجودة لها 

تأثيــر علــى تحســين األداء للمؤسســة.

ومــن خــال نتائــج التحليــل اإلحصائــي للدراســة، نســتطيع التوصــل مــا إذا كانــت جوائــز الجــودة لهــا عاقــة بتحســين األداء 
التنظيمــي للمؤسســات الفائــزة، وبالتحليــل التفصيلــي لــكل معيــار مــن معاييــر جائــزة دبــي للجــودة )القــدرات(، وجــدت الدراســة 

اآلتــي:

هناك عاقة إيجابية بين معيار القيادة ورفع األداء التنظيمي للمؤسسة.- 
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هناك عاقة إيجابية بين معيار املوارد البشرية ورفع األداء التنظيمي للمؤسسة.  - 

هناك عاقة إيجابية بين معيار التخطيط االستراتيجي ورفع األداء التنظيمي للمؤسسة.- 

 بين معيار االشركاء/املصادر ورفع األداء التنظيمي للمؤسسة.- 
ً
هناك عاقة غير إيجابية إحصائيا

 بين العمليات/اإلجراءات ورفع األداء التنظيمي للمؤسسة.- 
ً
هناك عاقة غير إيجابية إحصائيا

وفــي تحليــل العاقــة بيــن كل معيــار مــن معاييــر جائــزة دبــي للجــودة )القــدرات( واألداء التنظيمــي للمؤسســة باســتخدام 
العامــل الوســيط ممارســات تطويــر املــوارد البشــرية وجــدت الدراســة التالــي:

هنــاك عاقــة إيجابيــة بيــن معيــار القيــادة ورفــع األداء التنظيمــي للمؤسســة مــن خــال العامــل الوســيط ممارســات - 
تطويــر املــوارد البشــرية.

هنــاك عاقــة إيجابيــة بيــن معيــار املــوارد البشــرية ورفــع األداء التنظيمــي للمؤسســة مــن خــال العامــل الوســيط - 
ممارســات تطويــر املــوارد البشــرية.

هنــاك عاقــة إيجابيــة بيــن معيــار االســتراتيجية ورفــع األداء التنظيمــي للمؤسســة مــن خــال العامــل الوســيط - 
البشــرية. املــوارد  ممارســات تطويــر 

 بيــن معيــار الشــركاء/ املصــادر ورفــع التنظيمــي للمؤسســة مــن خــال العامــل - 
ً
هنــاك عاقــة غيـــر إيجابيــة إحصائيــا

الوســيط ممارســات تطويــر املــوارد البشــرية.

 بين العمليات/ اإلجراءات ورفع التنظيمي للمؤسسة من خال العامل الوسيط - 
ً
هناك عاقة غير إيجابية إحصائيا
ممارسات تطوير املوارد البشرية.

 
ً
هذا، وقد وجدت الدراسة من خال التحليل وفيما يتعلق بمعيار الشركاء / املصادر بأن هناك عاقة سلبية إحصائيا
بيــن معيــار الشــركاء /املصــادر واألداء التنظيمــي للمؤسســة، قــد يرجــع ســببه إلــى أن الكثيــر مــن املؤسســات مــا زالــت تتبــع النظــم 
التقليديــة فــي االختيــار بيــن الشــركاء ) املورديــن( بمبــدأ )إيهمــا أقــل تكلفــة( حيــث تســتقبل ثاثــة عــروض مــن شــركات مختلفــة 
 للســعر األقــل، بغــض النظــر عــن وقــت اإلنجــاز وجــودة األداء، ممــا قــد يعرقــل تميــز تلــك 

ً
للتقييــم وتتــم املفاضلــة بينهمــا وفقــا

املؤسســات فــي بعــض األحيــان، وهــذا يتناقــض مــع مبــادئ ديمنــج للجــودة )1986( بــأن املفاضلــة بيــن الشــركاء البــد أن يعتمــد فــي 
املقــام األول علــى الكيفيــة والنوعيــة وليــس علــى الســعر.

أمــا فيمــا يتعلــق بمعيــار العمليــات/ اإلجــراءات وعاقتــه بــاألداء التنظيمــي للمؤسســة الفائــزة، فقــد أظهــرت الدراســة بــأن 
 )عاقــة ســلبية( بيــن متغيــر العمليــات/ اإلجــراءات وبيــن األداء التنظيمــي للمؤسســة، ويرجــع 

ً
هنــاك عاقــة غيــر إيجابيــة إحصائيــا

الســبب إلــى أن وقــت إنجــاز العمليــات/ اإلجــراءات لــم يؤخــذ تحســينه فــي عيــن االعتبــار لــدى الكثيــر مــن املؤسســات، والــذي قــد 
يعد السبب الرئي�سي لتدني تطوير املؤسسة، فكثير من املؤسسات ما زالت تحتاج إلى تقليل وقت إنجاز املعاملة، والبعد عن 
التعقيــد فــي اإلجــراءات الورقيــة، فالرفــع أداء املؤسســة البــد أن يؤخــذ بعيــن االعتبــار ثاثــة عناصــر أساســية الوقــت والتكلفــة 
والجــودة، وكانــت الباحثــة متيقنــة مــن تلــك النتائــج اإلحصائيــة حيــث أن بعــض املؤسســات الفائــزة محــل الدراســة اســتغرقت 
شــهور للحصــول علــى موافقــة مــن مكتبهــم الرئي�ســي إلمــداد الباحثــة بالبيانــات املطلوبــة لقيــاس أدائهــم، كمــا أن الكثيــر مــن 
املؤسســات الفائــزة لــم تكــن إيجابيــة فــي التعامــل وتقديــم البيانــات الازمــة للدراســة، علــى عكــس البعــض كان تفاعلهــم بتقديــم 
البيانــات ملعرفــة نتائــج الدراســة دليــل واضــح علــى اســتحقاقهم لجوائــز الجــودة فــي التعامــل مــع املصــادر الخارجيــة بهــدف خدمــة 

املجتمــع. 

أهم التوصيات العلمية فيما يتعلق بتطوير حقل املعرفة

تمــت الدراســة علــى 51 مؤسســة فــازت بجائــزة دبــي للجــودة مــن مختلــف إمــارات الدولــة، مــن املؤسســات الخاصــة 
والحكوميــة، فــي الفتــرة مــا بيـــن 2001 وحتــى 2011م. وتــم التوصــل إلــى التوصيــات التاليــة:

أوصــت الدراســة املؤسســات بالتركيــز علــى الشــركاء/ املصــادر )املورديــن(، مــن حيــث االختيــار واملفاضلــة يجــب أن يتــم - 
 لجودة املنتج والوقت املطلوب وليس التكلفة فقط، كذلك أوصت بتقليل الوقت املخصص ألداء اإلجراءات، 

ً
وفقا



ملخصات الرسائل الجامعية

284

حتــى يحصــل العميــل علــى الخدمــة املطلوبــة فــي أقل وقت ممكن.
أوصــت الدراســة املؤسســات التركيــز علــى العمليــات/ اإلجــراءات، وتقليــل وقــت املعاملــة املنجــز، حيــث أن للوقــت - 

تكلفــة، فيجــب علــى املؤسســات أن تأخــذ بعيــن االعتبــار الوقــت املســتغرق إلتمــام املعاملــة. 
أوصــت الدراســة وفتحــت املجــال للباحثيــن فــي املســتقبل بدراســة جوائــز الجــودة بشــكل عــام دون تخصيــص جائــزة - 

معينــة، كمــا قامــت فيــه هــذه الدراســة فقــد خصصــت جائــزة دبــي للجــودة لقيــاس مســتوى األداء التنظيمــي للمؤسســة.
أوصت الدراسة الباحثين في املستقبل إجراء دراسة مشابهة لهذه الدراسة، باستخدام متغيرات مختلفة، كإجراء - 

دراسة مقارنة بين املؤسسات التي حصلت على جائزة الجودة، واملؤسسات الغير حاصلة على أي جائزة من جوائز 
الجودة، من حيث األداء التنظيمي للمؤسســة.

مجتمــع الدراســة تكــون مــن 51 مؤسســة، للفتــرة الزمنيــة للمؤسســات الحاصلــة علــى جائــزة دبــي للجــودة مــن عــام - 
2001 إلــى عــام 2011، أوصــت الدراســة الباحثيــن فــي املســتقبل بتوســيع حجــم مجتمــع الدراســة ليشــمل فتــرة زمنيــة 

أكبــر لجوائــز أخــرى.
أوصت الدراسة الباحثين في املستقبل استخدام النموذج اإلداري الذي أعدته الدراسة، لتطبيقه على مؤسسات - 

مختلفة داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة، وخارجها.
أوصــت الدراســة الباحثيــن فــي املســتقبل اســتخدام منهجيــة مختلفــة لقيــاس األداء التنظيمــي للمؤسســة، كإجــراء - 

 عــن توزيــع اســتمارات االســتبيان كمــا تــم فــي هــذا الدراســة.
ً
املقابــات مــع اإلدارييــن للمؤسســات الفائــزة عوضــا

أوصــت الدراســة الباحثيــن فــي املســتقبل إيجــاد العاقــة بيــن املؤسســات الحاصلــة علــى جوائــز الجــودة، وبيــن األداء - 
التنظيمــي للمؤسســة باســتخدام عامــل وســيط مختلــف عــن هــذه الدراســة. 

الدروس املستفادة من الدراسة

كشــفت الدراســة عــن الكثيــر مــن العوامــل الهامــة واملرتكــزات األساســية التــي يجــب علــى املؤسســات األخــذ بهــا مــن - 
 للنوعيــة والكيفيــة 

ً
أجــل تطويــر السياســات اإلداريــة للمؤسســة.  ومــن هــذه العوامــل اختيــار الشــركاء/املصادر وفقــا

 للســعر، فقــد كشــفت الدراســة بــأن هنــاك العديــد مــن املؤسســات مــا زالــت تعتمــد علــى هــذه السياســة، 
ً
وليــس وفقــا

وهــي أفضليــه االختيــار لعــروض الشــركاء/ املصــادر يخضــع بالدرجــة األولــى إلــى الســعر دون األخــذ فــي االعتبــار النوعيــة 
 بيــن اختيــار 

ً
أو الكيفيــة، أو الوقــت املســتغرق للتوريــد. وبهــذا كشــفت الدراســة عــن وجــود عاقــة ســلبية إحصائيــا

الشــركاء/املصادر وبيــن األداء التنظيمــي للمؤسســة كمــا أوضحتهــا الدراســة. هــذا، وقــد أوضــح عالــم الجــودة إدوارد 
ديمنــج )1986( أن علــى املؤسســات توفيــر برنامــج تدريبــي متكامــل للشــركاء/املصادر، اقتناعــا منــه بــأن املؤسســة التــي 
تهتــم بمنــح شــركائها/مصادرها دورات تدريبيــة عــن أهميــة الوقــت، التكلفــة، ... إلــخ، ســوف يتحســن بالتأكيــد أدائهــا 
 لتأهيــل الشــركاء/املصادر مــن حيــث حرصهــم علــى توصيــل املنتــج حســب الشــروط واملوعــد والوقــت 

ً
التنظيمــي، نظــرا

املتفــق عليه...إلــخ.

نتائــج تحليــل العاقــة بيــن معيــار العمليــات /اإلجــراءات وبيــن األداء التنظيمــي للمؤسســة، ومــا كشــفت عنــه الدراســة - 
مــن وجــود عاقــة ســلبية بيــن املتغيريــن، وهــذا مــا يؤكــد بــأن مــا زالــت مؤسســاتنا ال تهتــم بقيــاس وقــت تنفيــذ الخدمــة 
املقدمــة للعميــل، بدليــل أن الدراســة أجريــت علــى املؤسســات الحائــزة علــى جائــزة دبــي للجــودة ورغــم هــذا كشــفت 
 ،

ً
 أنــه مــا زال هنــاك وقــت كبيــر تحتاجــه املؤسســة ألداء الخدمــة املطلوبــة للعميــل. وكمــا ذكــر ســابقا

ً
الدراســة إحصائيــا

ملســت الباحثــة هــذا الواقــع للعديــد مــن املؤسســات محــل الدراســة، حيــث أن تزويــد الباحثــة بالبيانــات اســتغرقت 
شــهور عــدة، لحاجــة تلــك املؤسســة الحصــول علــى موافقــة مــن املكتــب الرئي�ســي لهــم لتزويــد الباحثــة بالبيانــات 

املتعلقــة بقيــاس الربحيــة، حجــم املبيعــات، عــدد العمــاء ... إلــخ. 

حصــول املؤسســات علــى جوائــز الجــودة دون األخــذ فــي االعتبــار عامــل الوقــت فــي تقديــم الخدمــة للعميــل، يدعــوا فــي    
بعــض األحيــان إلــى عــدم الثقــة فــي تلــك الجوائــز مــن ناحيــة،   أو عــدم الثقــة بمحكييــن تلــك الجوائــز مــن ناحيــة أخــرى. 
هــذا وقــد يكــون اســتغراق وقــت طويــل فــي إنجــاز املعاملــة مــرده إلــى أن بعــض املؤسســات الحاصلــة علــى جوائــز الجــودة 

مــا زالــت بحاجــة لتدريــب موظفيهــا، لتأهيلهــم بمــا يتما�ســى مــع املعاييــر املطلوبــة مــن حيــث الوقــت والســرعة.
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التركيــز علــى املعاييــر التــي كشــفت عنهــا الدراســة، مثــل معيــار )القيــادة، املــوارد البشــرية، الخطــة االســتراتيجية(، والتــي - 
كان لها عاقة إيجابية في تحسين وتطوير األداء التنظيمي للمؤسسة. فعلى سبيل املثال، معيار القيادة بما يحتويه 
مــن معاييــر فرعيــه يجــب علــى اإلدارة العليــا للمؤسســة أن تأخــذه فــي عيــن االعتبــار، كإتبــاع سياســة البــاب املفتــوح بيــن 
اإلدارة واملوظفيــن، األخــذ باالعتبــار معــدل دوران املوظفيــن لــدى اإلدارة العليــا لتعديــل سياســة املؤسســة إذا دعــت 

إليــه الحاجــة،.... إلــخ. 

فتح املجال للباحثين في املستقبل لتناول نفس الدراسة بمنهجية مختلفة، واملقارنة بينها وبين نتائج هذه الدراسة. - 
كمــا يمكــن تنــاول دراســات مشــابهة لهــذه الدراســة، باســتخدام متغيــرات مختلفــة، ممــا قــد يــؤدي للوصــول إلــى نتائــج 

مختلفــة عــن هــذه الدراســة تســاعد فــي اســتيفاء حاجــة مكتباتنــا العلميــة.

استنباط نموذج لتحسين العمل اإلداري، يمكن استخدامه وتطبيقيه على أي مؤسسة من املؤسسات الحكومية - 
أو الخاصــة لدولــة األمــارات العربيــة املتحــدة، أو للــدول األخــرى، يظهــر فيــه بالخطــوط الواضحــة العاقــة بيــن جائــزة 
الجــودة )معاييرهــا( واألداء التنظيمــي للمؤسســة. ويمكــن ألي منظمــة اســتخدام هــذا النمــوذج لتطويــر العمليــة 
اإلداريــة بهــا، فعلــى ســبيل املثــال، يظهــر النمــوذج عاقــة إيجابيــة بيــن القيــادة وبيــن األداء التنظيمــي للمؤسســة. فعلــى 

اإلدارة العليــا للمنظمــة التركيــز علــى معاييــر القيــادة التــي اشــتملتها الجائــزة. 

ساهمت هذه الدراسة في نظريات إدارة األعمال من حيث التركيز على األداء التنظيمي للمؤسسة، وذلك من خال - 
، البقــاء علــى املوظفيــن فــي 

ً
قياســه بأربعــة متغيــرات هــي: نمــو الربــح، نمــو املبيعــات والعائــد، زيــادة عــدد العمــاء ســنويا

املؤسســة وقلــة عــدد االســتقاالت. كمــا أوجــدت الدراســة العاقــة بيــن هــذه املتغيــرات وجائــزة دبــي للجــودة ومعاييرهــا.

ساهمت هذه الدراسة في نظريات إدارة الجودة، من خال النتائج التي تم التوصل إليها، والتي أوضحت وجود عاقة - 
 بيــن املؤسســات الحاصلــة علــى جوائــز الجــودة وزيــادة األداء التنظيمــي للمؤسســة، كذلــك كشــفت 

ً
إيجابيــة إحصائيــا

هــذه الدراســة علــى وجــود عاقــة إيجابيــة بيــن معيــار القيــادة، املــوارد البشــرية، والتخطيــط االســتراتيجي للمؤسســة، 
كل على حدى وبين األداء التنظيمي للمؤسســة، إال أن الدراســة اســتدلت بالتحليل اإلحصائي للمتغيرات أن هناك 
عاقة سلبية بين معيار الشركاء/املصادر وبين األداء التنظيمي للمؤسسة، وبين معيار العمليات/اإلجراءات واألداء 

التنظيمــي للمؤسســة. 

 ســاهمت هــذه الدراســة بنظريــات إدارة املــوارد البشــرية، حيــث أوضحــت أن تدريــب املوظفيــن مــن األهميــة - 
ً
أيضــا

 كلمــا تحســن 
ً
بمــكان لتحســين األداء وتطويــر املؤسســة، وأن كلمــا زاد العــدد املتــدرب مــن موظفيــن املؤسســة ســنويا

أداء املؤسســة.

بعــد تحليــل العاقــة بيــن املتغيــرات، أعــدت الدراســة نمــوذج هيكلــي للتحســين اإلداري ألي مؤسســة مــن خــال - 
رســم العاقــة بيــن جائــزة دبــي للجــودة ومعاييرهــا والتــي تســمى )القــدرات( وهــي: ) القيــادة، املــوارد البشــرية، الخطــة 
االستراتيجية، الشركاء/املصادر، العمليات/ اإلجراءات( وبين تحسين األداء التنظيمي للمؤسسة، وذلك من خال 
االهتمــام بممارســات تطويــر املــوارد البشــرية كعامــل وســيط لتلــك العاقــة، مــن خــال التركيــز علــى عامــل التدريــب 
 فــي املؤسســة، وتكلفــة مؤسســات التدريــب االستشــارية التــي تحتاجــه املؤسســة 

ً
للموظفيــن، وعــدد املتدربيــن ســنويا

. هــذا ويمكــن تطبيــق هــذا النمــوذج علــى أي مؤسســة مــن املؤسســات الحكوميــة أو الخاصــة فــي دولــة اإلمــارات 
ً
ســنويا

العربيــة املتحــدة والــدول األخــرى.
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 متطلبات تفعيل دور املوازنات التقديرية في دعم وظيفتي التخطيط 
 والرقابة على مستوى الوحدات املحلية

دراسة تطبيقية على بلديات اململكة العربية السعودية)))

د. وافي بن سعد بن تا�شي الشمري 

 وزارة المالية 
اململكة العربية السعودية

عرض: محمد السيد بغدادي

 باحث دكتوراه في اإلدارة العامة 
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية 

جامعة القاهرة

عــد املوازنــات مــن أهــم أســاليب التخطيــط املالــي التــي تســتخدمها املنظمــات العامــة والخاصــة؛ حيــث تســتطيع تلــك 
ُ
ت

املنظمــات مــن خالهــا ضبــط ورقابــة العمليــات املختلفــة بداخلهــا ، وذلــك مــن خــال وضــع تصــور مســتقبلي لكافــة األعمــال التي 
ســتقوم بهــا املنظمــة حتــى يمكــن تحقيــق األهــداف املوضوعــة، كمــا أن الوظيفــة املاليــة فــي اإلدارة تعــد مــن أهــم الوظائــف التــي 
 كان القطــاع الــذي تنتمــي إليــه، ويتزايــد االهتمــام باملوازنــات فــي الوحــدات املحليــة 

ً
 كان عملهــا أو أيــا

ً
تلقــي االهتمــام فــي املنظمــة أيــا

بشكل عام وفي البلديات بشكل خاص مع توجه العديد من الدول نحو اختيار أعضاء املجالس البلدية باالنتخاب املباشر من 
املواطنيــن، وهــذا مــا جعــل موضــوع املوازنــات والرقابــة عليهــا مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه املجالــس املحليــة.

 وحســب بل إن املوازنة التقديرية أصبحت بمثابة خطة تعكس تمويل أنشــطة إدارية يتم 
ً
 ماليا

ً
كما تعد املوازنات بيانا

 للنفقــات وااليــرادات 
ً
تنفيذهــا خــال العــام الــذي تغطيــه املوازنــة، كمــا إن امليزانيــات الحقيقيــة مــع نهايــة العــام ليســت عرضــا

فقط بل هي مؤشر على مدى االلتزام بما تم التخطيط له والرقابة عليه وهنا تكمن األهمية للموازنات التقديرية وامليزانيات 
فــي عمليتــي التخطيــط والرقابــة فــي ظــل ســعي البلديــات إلــى تحقيــق األهــداف التــي تضعهــا ضمــن خططهــا الســنوية. إن أهميــة 
التوجــه نحــو إجــراء هــذه الدراســة يكمــن فــي الربــط بيــن املوازنــات وكل مــن وظيفتــي التخطيــط والرقابــة البلديــات فــي الســعودية 

وبالتطبيــق علــى بلديــات منطقــة الريــاض.

وتســعى هــذه الدراســة لتحقيــق عــدة أهــداف منهــا: الكشــف عــن األســس التــي يتســم بهــا إعــداد املوازنــات علــى مســتوى 
البلديــات باململكــة العربيــة الســعودية. ومعرفــة املتطلبــات الازمــة لتوظيــف املوازنــات التقديريــة فــي دعــم وظيفتــي التخطيــط 
والرقابــة. ومعرفــة املعوقــات التــي تحــد مــن فاعليــة املوازنــات كأداة للتخطيــط والرقابــة فــي البلديــات الســعودية. التعــرف علــى 
أراء عينة الدراسة حول متطلبات تفعيل دور املوازنات التقديرية في دعم وظيفتي التخطيط والرقابة على مستوى الوحدات 

 ملتغيــرات )ســنوات الخبــرة ، املســتوى التعليمــي، العمــر(.
ً
املحليــة ، وذلــك وفقــا

تتمثــل املشــكلة البحثيــة للدراســة فــي أنــه يعتبــر االهتمــام باملوازنــات التقديريــة فــي البلديــات هــو اهتمــام بالوظيفــة املاليــة 
فــي املنظمــة وهــي وظيفــة ال يمكــن االســتغناء عنهــا فــي إدارة املنظمــة؛ حيــث ترتكــز هــذه الوظيفــة علــى عمــل املوازنــات التقديريــة 
الدوريــة، وبالرغــم أن البلديــات فــي اململكــة العربيــة الســعودية تضــع موازناتهــا بشــكل ســنوي إال أن اســتخدام هــذه املوازنــات 
 لعــدم معرفــة املتطلبــات األساســية التــي تضمــن التوافــق بيــن الخطــط العامــة 

ً
 مبهمــا

ً
كوســيلة للتخطيــط والرقابــة مــا زال أمــرا

والخطط السنوية ملجالس البلدية واملوازنات التقديرية التي تضعها بداية كل عام وعدم معرفة املتطلبات الازمة للمجالس 
البلدية لاســتفادة من إعداد املوازنات التقديرية في دعم وظيفتي التخطيط والرقابة ، وكذلك عدم التنســيق بين البلديات 

)1( أطروحة دكتوراه غير منشورة في اإلدارة العامة، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 2018
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في وضع الخطط. وفي هذا اإلطار تمثل التساؤل البحثي الرئيس في اآلتي: ما املتطلبات الازمة لتفعيل دور املوازنات التقديرية 
فــي دعــم وظيفتــي التخطيــط والرقابــة بالتطبيــق علــى البلديــات فــي اململكــة العربيــة الســعودية.

كمــا تمثلــت التســاؤالت البحثيــة فــي التالــي: مــا األســس التــي يعتمــد عليهــا فــي إعــداد املوازنــات علــى مســتوى بلديــات اململكــة 
العربية الســعودية ؟ . ما املتطلبات الازمة لتوظيف املوازنات التقديرية في دعم وظيفتي التخطيط والرقابة ؟. ما املعوقات 
التــي تحــد مــن اســتخدام املوازنــات التقديريــة فــي مســاندة وظيفــي التخطيــط والرقابــة وفــق العينــة املســتطلعة؟. مــا أراء عينــة 
الدراســة حــول متطلبــات تفعيــل دور املوازنــات التقديريــة فــي دعــم وظيفتــي التخطيــط والرقابــة علــى مســتوى الوحــدات املحليــة 

 ملتغيــرات )ســنوات الخبــرة، املســتوى التعليمــي، العمــر(.
ً
، وذلــك وفقــا

وتمثلت منهاجية الدراسة في استخدام منهج دراسة الحالة لدراسة دور املوازنات التقديرية في دعم وظائف التخطيط 
والرقابة على مستوى الوحدات املحلية بالتطبيق على بلديات منطقة الرياض باململكة العربية السعودية.

تــم تقســيم الدراســة لثاثــة فصــول كالتالــي: تنــاول الفصــل األول املوازنــات التقديــرة واإلدارة املحليــة باململكــة العربيــة 
الســعودية، وتحــدث املبحــث األول عــن املوازنــات التقديريــة )املاهيــة واألنــواع(، أمــا املبحــث الثانــي تحــدث عــن اإلدارة املحليــة 
وتصنيــف املوازنــات باملمكلــة العربيــة الســعودية. أمــا الفصــل الثانــي فتنــاول بــدوره دور املوازنــات التقديريــة فــي التخطيــط 
والرقابــة فــي حيــن تحــدث املبحــث األول عــن دور املوازنــات فــي التخطيــط، أمــا املبحــث الثانــي فتحــدث عــن دور املوازنــات فــي 
الرقابــة. وجــاء الفصــل الثالــث وتحــدث عــن الدراســة التطبيقيــة، ومــن ثــم جــاء املبحــث األول وتحــدث عــن منهجيــة الدراســة 
التطبيقيــة وإجراءاتهــا، أمــا املبحــث الثانــي فتحــدث عــن تحليــل نتائــج الدراســة وتفســيرها، أمــا املبحــث الثالــث فتحــدث عــن 

ملخــص الدراســة ونتائجهــا وتوصياتهــا.

وتمثلــت نتائــج الدراســة كالتالــي: أفــراد الدراســة موافقــون بشــدة علــى أربعــة مــن األســس التــي يتســم بهــا إعــداد املوازنــات 
مفقهــا علــى مســتوى البلديــات باململكــة العربيــة الســعودية تتمثــل فــي: تزيــد مــن كفــاءة عمــل البلديــات وفاعليتهــا، مــع مراعــاة 
تحقيق نظام رقابي على أعمال البلديات، تأخذ بعين االعتبار التقديرات املالية وغير املالية لترتيب أولويات اإلنفاق، ومراعاة 

تحقيــق الخطــط املســتقبلية للبلديــات.




