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ــة محكمــة تصــدر بشــكل نصــف  ــة دولي ــة علمي ــن لألعمــال والقانــون هــي مجل ــة جامعــة العي مجل
ــا فــي جامعــة العيــن. ســنوي مــن قبــل عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العلي

توجه جميع المراسالت والبحوث إلى العنوان اآلتي:
جامعة العين  

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
صندوق بريد: 64141 العين، اإلمارات العربية المتحدة.

هاتف: 7024888 3 971+
فاكس: 7024777 3 971+

aaujbl@aau.ac.ae :البريد اإللكتروني
  aau.ac.ae :الموقع اإللكتروني

 NMC-ML-01-F06 :رقم الترخيص
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قواعد النشر

aaujbl@aau.ac.ae :ترسل البحوث إلى عنوان البريد اإللكتروني  )1

أن يتسم البحث بالعمق واألصالة واإلضافة إلى المعرفة.  )2

أال يكون البحث قد سبق نشره، أو قُدم ألية جهة أخرى من أجل النشر.  )3

أن يحتــوي البحــث باللغــة العربيــة علــى عنــوان البحــث والملخــص باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة فــي   )4

صفحــة واحــدة، وأال يتعــدى عــدد الكلمــات )300( كلمــة لــكل ملخص، وتكتب أســماء الباحثيــن باللغتين 

العربيــة واإلنكليزيــة كمــا تُذكــر عناويــن وظائفهــم الحاليــة ورتبهــم العلميــة والبريــد اإللكترونــي.

يجب أال تزيد الكلمات المفتاحية عن )5( كلمات.  )5

تســتخدم العناويــن الرئيســة والفرعيــة داخــل البحــث لتقســيم أجــزاء البحــث حســب أهميتها، وبتسلســل   )6

ــة،  ــة، المقدم ــات المفتاحي ــص، الكلم ــث، الملخ ــوان البح ــة: عن ــن الرئيس ــمل العناوي ــي، وتش منطق

ــع. ــات، والمراج ــج، التوصي ــة النتائ ــج، مناقش ــة، النتائ ــراءات الدراس إج

.)A4( صفحة من حجم قياس )يجب أال يزيد عدد صفحات البحث عن )30  )7

 )Single Space( مــع تــرك مســافة ،)( حجــم )12Time New Romans( تكتــب البحــوث بخــط  )8

بيــن الســطور.

تُدرج الجداول في النص وتُرقم ترقيماً متسلسالً وتكتب أسماؤها في أعالها.  )9

ــود  ــض واألس ــن األبي ــون باللوني ــص، وتك ــي الن ــة ف ــكال التوضيحي ــة واألش ــوم البياني ــدرج الرس تُ  )10

ــفلها. ــي أس ــماؤها ف ــب أس ــالً، وتكت ــاً متسلس ــم ترقيم وترق

.)APA( يجب كتابة المراجع حسب نظام  )11

عند قبول البحث للنشر تنقل حقوق ملكية البحث إلى جامعة العين.   )12

ال تُجيز المجلة بأي حال من األحوال سحب األبحاث بعد قبولها للنشر ومهما كانت األسباب.  )13

لهيئــة التحريــر الحــق بإجــراء أيــة تعديــالت مــن حيــث نــوع الحــرف ونمــط الكتابــة، وبنــاء الجملــة   )14

لغويــاً بمــا يتناســب مــع نمــوذج المجلــة المعتمــد.

قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها بعدم إبداء األسباب.  )15

يُزود الباحث بنسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.  )16

هيئة تحرير المجلة غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في األبحاث ألنها تعبر عن آراء أصحابها.  )17
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 "دراسة عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "
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الملخص

تهــدف هــذه الدراســة إلــى معرفــة أهميــة توفــر المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى عناصــر تعزيــز القــدرة 
التنافســية فــي تفعيــل وتعظيــم دورهــا التنمــوي، حيــث اعتمــدت على اســتبانة وزعت علــى المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، 

وقــد اســتجابت لهــذا البحــث 26 مؤسســة صغيــرة ومتوســطة، موزعــة علــى واليتــي )قالمــة وتبســة(.

ولتحقيــق أهــداف الدراســة واختبــار فرضياتهــا، اعتمــدت الدراســة علــى بيانــات أوليـّـة وثانويـّـة، واســتخدمت العديــد 
مــن األدوات اإلحصائيــة، كالنســب المئويــة، والتكــرارات، واالنحــدار الخطــي البســيط )ألفــا كرونبــاخ(.

وقــد خلُصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج؛ أبرزهــا ضــرورة تعزيــز وتطويــر القــدرة التنافســية للمؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل توفيــر مجموعــة مــن العناصــر والعوامــل، وذلــك مــن أجــل تفعيــل دورهــا التنمــوي المحلــي 

علــى مســتوى واليتــي )قالمــة وتبســة(، وصــوالً إلــى تجســيد التنميــة الوطنيــة الشــاملة.

ــي المؤسســات  ــرارات ف ــن ومتخــذي الق ــى المديري ــات إل ــن التوصي ــددٌ م ــْت ع ــة، قُدَّم ــج الدراس ــى نتائ ــاًء عل وبن
ــة. ــوع الدراس موض

الكلمــات الدالــة: المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة؛ التنميــة االقتصاديــة؛ التنميــة المحليــة؛ القــدرة التنافســية؛ واليــة قالمــة؛ 
واليــة تبســة.

mailto:cghiat@yahoo.fr*
mailto:cghiat@yahoo.fr*
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Enhancing the competitiveness of small and medium companies mechanism 
to activate their development role

 "Study a sample of small and medium companies "

 *Ghiat Cherif )1(,  Mukahlia Mohyaddine )2(

)1( University of 8 May 1945 – Algeria
  )2( Blida University 2 - Algeria

*cghiat@yahoo.fr

Abstract

The study aims to show the importance of existing factors of enhancing competitiveness in SMEs 
in order for activating their development role. The study adopts questionnaire methodology that 
distributed to a number of small and medium companies, where 26 companies, in Guelma and 
Tebessa cities, responded to the questionnaire. To achieve the objectives of the study and examine 
its hypotheses, it relied on primary and secondary data along with using many statistical tools 
such as percentages, repetitions, simple linear regression )Alpha Kronbach(. The study concludes 
a set of findings, most notably the necessity to enhance and develop the competitiveness of 
SMEs through providing a range of fundamental elements and factors. This is to activate their 
development role locally at the level of Guelma and Tebessa cities reaching to comprehensive 
national development. Based on the results, the study offers a number of recommendations to 
the managers and decision makers in the organizations subject matter of this study.

Keywords: small and medium-sized enterprises; economic development; local development; 
competitiveness; Guelma; Tebessa.

تمهيد:

تحتــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة موقعــا مميــزا فــي اقتصاديــات العديــد مــن دول العالــم الناميــة والمتقدمــة 
علــى حــد ســواء، حيــث تســاهم هــذه المؤسســات فــي إحــداث التنميــة االقتصاديــة المســتدامة، وتشــغيل نســبة كبيــرة وواســعة 

مــن اليــد العاملــة.

ــارات  ــك العتب ــة وذل ــات االقتصادي ــم القطاع ــد أه ــا أح ــة كونه ــدول النامي ــي ال ــذه المؤسســات ف ــة ه ــرز أهمي وتب
عديــدة، لعــل أبرزهــا التنــوع الشــديد فــي منتجــات هــذه المؤسســات؛ والــدور التكميلــي لهــا فــي توفيــر مدخــالت واســتيعاب 
مخرجــات المؤسســات الكبيــرة، ومــا تحتويــه هــذه المؤسســات مــن روح اإلبــداع والتجديــد. باإلضافــة إلــى أنهــا تعمــل علــى 
إبقــاء روح المنافســة ليــس فقــط فيمــا بينهــا، بــل مــع المؤسســات الكبيــرة أيضــا، ومســاهمتها فــي خلــق فــرص عمــل كثيــرة. 
ولقــد شــهدت الفتــرة األخيــرة تغيــرا فــي المفاهيــم االقتصاديــة العالميــة فــي ظــل التطــور المتســارع فــي تقنيــات االتصــال، 
وتزايــد تشــابك المصالــح االقتصاديــة بيــن دول العالــم، التــي تجــاوزت الحــدود الجغرافيــة للــدول بمــا فــي ذلــك حركــة رؤوس 

أمــوال الــدول، وانفتــاح أســواق الســلع والخدمــات.

ــي  ــة، والتشــريعات ف ــاكل االقتصادي ــة، والهي ــال، والتجــارة الخارجي ــى أســواق الم وانعكســت هــذه التحــوالت عل

mailto:cghiat@yahoo.fr*
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تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل دورها التنموي

ــي برنامــج تصحيــح اقتصــادي، للتوجــه نحــو المزيــد مــن  ــم، واتجهــت الجزائــر فــي ظــل ذلــك نحــو تبنّ مختلــف دول العال
ــة  ــد وّســعت الحكومــات المتعاقب ــه؛ فق ــادل التجــاري. وعلي ــات الشــراكة والتب ــد مــن اتفاقي الخوصصــة، والدخــول فــي العدي
علــى تطويــر بيئــة تشــريعية محليــة مالئمــة لجــذب االســتثمارات وتقليــص العقبــات كافــة،  التــي تحــدُّ مــن تنافســية المؤسســات 

المحليــة.

ونّصــت جــّل البرامــج والخطــط االقتصاديــة التنمويــة المختلفــة علــى أهميــة إيــالء المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
كل االهتمــام والعنايــة والتشــجيع، وتوفيــر البنــى التحتيــة الالزمــة والمالئمة.   

مشكلة الدراسة   

ال ريــب فــي أن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة أصبحــت تعــدّ فــي الوقــت الراهــن مــن أبــرز الدعامــات والركائز 
المتبعــة لتجميــع الثــروة علــى المســتوى المحلــي والوطنــي علــى حــد ســواء، وذلــك مــن خــالل دفــع ودعــم عجلــة التنميــة. 
ــن الضــرورة  ــات م ــد ب ــدول، فق ــات ال ــي اقتصادي ــرة والمتوســطة ف ــدور األساســي للمؤسســات الصغي ــك؛ وإدراكا بال ولذل
ــي  ــان االســتمرار ف ــل وضم ــف العراقي ــة تجــاوز مختل ــك بغي ــوع مــن المؤسســات وذل ــذا الن ــدرة التنافســية له ــام بالق االهتم
ــي  ــالل تبن ــن خ ــك م ــية، وذل ــه التنافس ــة قدرت ــاع وترقي ــذا القط ــر ه ــى تطوي ــر إل ــعت الجزائ ــد س ــادة، وق ــية ح ــة تنافس بيئ
ودعــم سياســات واضحــة للنهــوض بقطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وتفعيــل دوره للوصــول إلــى تحقيــق التنميــة 
المنشــودة. وال شــك أن واليتــي قالمــة وتبســة تمثــالن جــزءا مــن التنميــة الوطنيــة الشــاملة، التــي تحــاول الجزائــر بلوغهــا 
مــن خــالل مســاعدة ودعــم هــذه المؤسســات. األمــر الــذي يتطلــب إيجــاد مجموعــة مــن العوامــل واآلليــات التــي تســهم فــي 
تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وتمكنهــا مــن تحقيــق التقــدم والتفــوق التنافســي، ســواء كانــت هــذه 

العوامــل حكوميــة أو عوامــل وآليــات مؤسســاتية.

تأسيسا على ما تقدم، فإن إشكالية هذه الدراسة تتمحور حول التساؤل الرئيس اآلتي:

- مــا هــي آليــات وعوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة؟ وإلــى أي مــدى بإمكانهــا أن تســاهم 
فــي تفعيــل دورهــا فــي التنميــة؟

ــرة والمتوســطة  ــف تطــورت المؤسســات الصغي ــم كي ــى فه ــة الوصــول إل ــذه اإلشــكالية وبغي ــل ه لمعالجــة وتحلي
فــي الجزائــر، وكيــف انتقلــت مــن القطــاع الثانــوي فــي اإلســتراتيجية التنمويــة إلــى أن تصبــح قطاعــا حيويــا ترتكــز عليــه 
آفــاق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وأيضــا التعــرف علــى وســائل وأســاليب الدعــم وسياســة ترقيــة القــدرة التنافســية لهــذا 
القطــاع، التــي تعتمدهــا الجهــات الســاهرة علــى هــذه المؤسســات لتحديــد مــدى فعاليتهــا وتأثيرهــا علــى تطــور المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة فــي ظــل المنافســة التــي تفرضهــا المتغيــرات العالميــة الحاليــة. تــم طــرح األســئلة الفرعيــة التاليــة:

1. مــا هــي أبــرز العناصــر التــي تســاهم فــي دعــم وتعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، ومــا أهميتهــا 
فــي تفعيــل دورهــا التنمــوي؟ 

2. مــا مــدى امتــالك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة لعوامــل تتكامــل فيمــا بينهــا لتســاهم فــي تعزيــز القــدرة 
التنافســية؟

3. مــا هــي التدابيــر التــي اتخذتهــا الحكومــة الجزائريــة للنهــوض بالقــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وتفعيــل 
دورهــا التنمــوي؟ ومــا مــدى نجاعتهــا؟ 

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي: 

اإللمام بمختلف عناصر تعزيز وتطوير القدرة التنافسية المتوفرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية. 	

ــذه  	 ــوي له ــدور التنم ــطة وال ــرة والمتوس ــات الصغي ــية للمؤسس ــدرة التنافس ــز الق ــر تعزي ــن عناص ــة بي ــة العالق دراس
المؤسســات.  

دراســة العالقــة بيــن دور الحكومــة فــي النهــوض )دعــم وترقيــة( بالقــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة  	
الجزائريــة مــن خــالل مــا اتخذتــه مــن تدابيــر ومــدى امتــالك هــذه المؤسســات لعناصــر تعزيــز القــدرة التنافســية.

تحديــد العوامــل التــي قــد يكــون لهــا أثــر علــى القــدرة التنافســية لقطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة،  	
ــات  ــاعدة المؤسس ــا ومس ــية وتعزيزه ــدرة التنافس ــى الق ــات عل ــل واآللي ــذه العوام ــف ه ــع لمختل ــر المتوق ــان التأثي وتبي
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ــواقها  ــي أس ــية ف ــن التنافس ــى م ــتوى أعل ــق مس ــي تحقي ــاهمة ف ــا والمس ــوض بأدائه ــى النه ــطة عل ــرة والمتوس الصغي
ــة التنافســية. ــا البيئ ــي تفرضه ــت الراهــن وضمــن الشــروط الت ــي الوق ــا ف ــا مــن أوضاعه المســتهدفة، انطالق

محاولــة الوصــول إلــى نتائــج وتوصيــات تعــزز مــن التــزام مــدراء المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وصنــاع القــرار  	
فــي الجزائــر بمنهــج علمــي فــي كيفيــة تعزيــز قدراتهــا التنافســية واكتســاب عوامــل تنميــة هــذه القــدرة لتطوير مؤسســاتهم 

والحفــاظ علــى نجاحهــا وتفعيــل دورهــا التنمــوي وطنيــا ومحليــا. 

فرضيات الدراسة:

ــتراتيجيات  ــي االس ــة، وتبن ــا المتقدم ــج، التكنولوجي ــة والتروي ــات، والدعاي ــودة المنتج ــن ج ــر كل م ــى: تعتب ــة األول الفرضي
ــدرة  ــر الق ــز وتطوي ــل تعزي ــرز عوام ــال أب ــات فع ــام معلوم ــالك نظ ــري، وامت ــر البش ــر العنص ــبة تطوي ــية المناس التنافس

ــطة. ــرة والمتوس ــات الصغي ــية للمؤسس التنافس

الفرضيــة الثانيــة: القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة لهــا دور وأهميــة كبيــرة فــي تفعيــل وتعظيــم الــدور 
التنمــوي لهــذه المؤسســات.

الفرضية الثالثة: ال تمتلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية معظم عوامل وعناصر تعزيز القدرة التنافسية.

الفرضيــة الرابعــة: يعتبــر دور الدولــة الجزائريــة فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ذو فعاليــة 
ضعيفــة ومحــدودة لتعظيــم تنافســيتها وتفعيــل دورهــا التنمــوي.

الفرضيــة الخامســة: هنــاك أثــر ذو داللــة إحصائيــة لفعاليــة دور الحكومــة الجزائريــة فــي تعزيــز القدرة التنافســية للمؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة علــى مــدى امتــالك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة لعناصــر وعوامــل تعزيــز القــدرة 

التنافسية.

الخلفية النظرية للدراسة:

القــدرة التنافســية: تعــرف القــدرة التنافســية علــى أنهــا  " تلــك المهــارة أو التقنيــة أو المــورد المتميــز الــذي يتيــح للمنظمــة 
إنتــاج قيــم ومنافــع للعمــالء تزيــد عمــا يقدمــه المنافســون، ويؤكــد تميزهــا واختالفهــا عــن هــؤالء المنافســين مــن وجهــة نظــر 
العمــالء الذيــن يتقبلــون هــذا االختــالف والتميــز حيــث يحقــق لهــم المزيــد مــن المنافــع والقيــم التــي تتفــوق علــى مــا يقدمــه 

لهــم المنافســون اآلخــرون )أحمــد الســيد كــردي 2010، ص 061(.

وقــد عرفــت القــدرة التنافســية كذلــك علــى أنهــا تميــز المؤسســة بمركــز فريــد، تقديــم منتــج أو أكثــر بأســلوب يحقــق 
ربحيــة أفضــل )نســرين بــركات 2000(2. ويتضــح مــن هــذا التعريــف أن القــدرة التنافســية تعنــي القــدرة علــى التميــز والتفــرد 

فــي أحــد الجوانــب واألنشــطة للمؤسســة بالشــكل الــذي يعظــم أرباحهــا ويحقــق لهــا االســتفادة مــن مواردهــا المتاحــة.

وهــذا مــا أكــد عليــه )Mescon( حيــث عــرف القــدرة التنافســية بأنهــا  " القــدرة علــى اإلنتــاج بطريقــة أو أكثــر ال يســتطيع 
ــإن  المنافســون الوصــول إليهــا " )جوزيــف بروكوبنكــو 2000، 38(3. أمــا بالنســبة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، ف
القــدرة التنافســية تعــرف علــى أنهــا: مــدى قــدرة اســتعداد المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة إلــى تكويــن المزايــا التنافســية 
التــي تســتطيع مــن خاللهــا المحافظــة علــى نفســها اتجــاه المنافســين وتعزيــز مكانتهــا الســوقية. وفقــا لمــا تــم عرضــه مــن 

تعاريــف للقــدرة التنافســية، بإمكاننــا أن نخلــص إلــى تعريفهــا علــى النحــو التالــي:

القــدرة التنافســية للمؤسســة هــي: اإلمكانيــة المســتمرة للمؤسســة فــي البقــاء والنمــو فــي ســوق تنافســية وذلــك ليــس بمجــرد 
اإلنتــاج بأقــل تكاليــف، بــل كذلــك مــن خــالل ترســيخ مبــدأ الجــودة والتميــز الــذي يســمح بالمنافســة علــى الرغــم مــن ارتفــاع 
التكاليــف "، وتمتــاز القــدرة التنافســية بكونهــا ذات طابــع ديناميكــي متطــور ويرتبــط تحقيقهــا بمــدى توافــر مــوارد بشــرية 

وماديــة تســتطيع الســيطرة علــى التكلفــة وتقــود إلــى إبــداع أشــكال التميــز واإلتقــان فــي المنافســة.

مــن خــالل تعريــف القــدرة التنافســية يمكــن القــول أن نجــاح المؤسســة فــي إيجــاد نظــام يمكنهــا مــن تعزيــز قدرتهــا 
ــة  ــى العالمي ــة إل ــة المحلي ــا مــن البيئ ــرة المنافســة وانتقاله ــى اتســاع دائ ــزة أمــر مهــم جــدا، بالنظــر إل ــق المي التنافســية وخل
ــا.  ــات خاصــة وغيره ــى ضــرورة وجــود مواصف ــال إل ــى الســلعة مث ــات العمــالء، مــن مجــرد الحصــول عل واتســاع رغب
وهــو مــا يمثــل عبئــاً وتكلفــة إضافيــة للمؤسســة، باإلضافــة إلــى عــدم تجاهــل دور التكنولوجيــا والمعلومــات فــي هــذا التطــور 

والتغيــر المســتمر.
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تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل دورها التنموي

ــة التنافســية المالئمــة لتحقيــق  ــة القــدرة التنافســية مــن كونهــا تعمــل علــى توفيــر البيئ أهميــة القــدرة التنافســية: تنبــع أهمي
كفــاءة تخصيــص المــوارد واســتخدامها وتشــجيع اإلبــداع واالبتــكار؛ بمــا يــؤدي إلــى تحســين المركــز التنافســي للمؤسســة 
ــض  ــق خف ــتهلكين عــن طري ــة المس ــتوى معيش ــين مس ــتوى األداء وتحس ــع مس ــاج ورف ــتوى اإلنت ــاء بمس ــزه واالرتق وتعزي
التكاليــف واألســعار وتحســين جــودة المنتجات.هــذا باإلضافــة إلــى أن القــدرة التنافســية تســاعد فــي القضــاء علــى أبــرز عقبــة 
تواجــه المؤسســات وهــي عقبــة ضيــق الســوق المحلــي التــي تحــول دون االســتفادة مــن وفــورات الحجــم الكبيــر. وبالتالــي 
أصبــح مــا يميــز النشــاطات االقتصاديــة فــي وقتنــا الحاضــر هــو وقوعهــا فــي هاجــس التنافــس. وبــدأ االهتمــام يتجــه نحــو 

القــدرة التنافســية كنمــوذج استرشــادي للتنميــة )عبــد الرحمــان بــن عنتــر  2004(4.

االهتمام بجودة المنتجات: 

المنتجــات: مــا تقدمــه المؤسســة مــن شــيء مــادي ذو خصائــص طبيعيــة أو صناعيــة ذات اســم تجــاري محــدد أعــدت باهتمــام 
مــن حيــث الغــالف ومســتوى الجــودة وبأســعار مناســبة بهــدف إشــباع حاجــة أو رغبــة لــدى العمــالء الحالييــن أو المتوقعيــن. 
ويعــرف المنتــج علــى أنــه كل مــا يمكــن أن تقدمــه المؤسســة لآلخريــن إلشــباع حاجــة أو رغبــة معينــة فــي وقــت محــدد وفــي 

مــكان محــدد )عبــد الرحمــان بــن عنتــر 2004، 27(5. 

الجــودة: قــدرة اإلدارة علــى تقديــم ســلعة أو خدمــة تفــي باحتياجــات العمــالء )ماضــي عــادل 2007، 12(6، فالجــودة تعنــي 
ــبع  ــى تش ــبا حت ــل مناس ــراه العمي ــا ي ــررة وحســب م ــات المق ــة للمواصف ــن أن الوحــدات المنتجــة مطابق ــد م ضــرورة التأك

ــم اإلحاطــة بجــودة المنتجــات مــن خــالل: ــد ت ــه )الدرادكــة مأمــون، الشــبيلي طــارق 2002، 16(7. وق ــه ورغبات احتياجات

- أثر جودة المنتجات على تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

- مدى امتالك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية لعنصر جودة المنتوج.

التطــور التكنولوجــي: هــو عمليــة التجديــد والتحديــث للتقنيــات واآلليات التي تســتخدمها المؤسســة فــي أداء مهامها ونشــاطاتها 
ألجــل تقديــم منتجاتهــا للســوق )هويشــار معــروف 2006، 24(8. كمــا تعــرف أيضــا علــى أنهــا جميــع المعــدات والتقنيــات 
التــي يمكــن اقتنائهــا ألجــل تقديــم األفضــل للعمــالء )الالمــي غســان 2007، 15(9. وبالتالــي فــإن التطويــر التكنولوجــي يعــد 
عمليــات تجديــد لــآلالت والمعــدات التــي تســتخدمها المؤسســة ألجــل تقديــم منتجاتهــا إلــى األســواق علــى أال يقتصــر هــذا 

التجديــد علــى نشــاطها اإلنتاجــي فقــط. 

فالمؤسســة تعتمــد فــي بنــاء قدرتهــا التنافســية علــى اســتيعاب مختلــف التقنيــات الحديثــة وفــي مقدمتهــا تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت )TIC( وكيفيــة التعامــل مــع التجــارة اإللكترونيــة التــي أصبحــت واقعــا ملموســا ال يمكــن االســتغناء 
عنهــا، خاصــة إذا وظفــت فــي خدمــة اقتصاديــات البلــدان. كمــا أصبــح لصناعــة تكنولوجيــا المعلومــات والخدمــات المتقدمــة 
ــد  ــة لتولي ــس والقابلي ــى التناف ــدرة عل ــاءة والق ــين الكف ــاد لتحس ــاع االقتص ــى إيق ــا عل ــرا عميق ــاالت تأثي ــات واالتص للمعلوم
ــا باعتبارهــا  ــدة والتعامــل الكــفء معه ــا الجدي ــر أحــد أهــم المصــادر الســتحداث التكنولوجي ــي تعتب ــة للمؤسســة، الت الربحي
ــك مــن  ــى ذل ــا إل ــر نظــم األداء وم ــاج وتطوي ــات اإلنت ــم المنتجــات وعملي ــط اإلســتراتيجي التنافســي وتصمي أســاس التخطي
متطلبــات األداء اإلداري. وعليــه فإنــه ينبغــي تكثيــف التكنولوجيــا، التــي تتــالءم مع االحتياجــات المحلية واحتياجات المؤسســة 
وإجــراء بحــوث مناســبة ونشــر المعلومــات عــن التكنولوجيــا، وتكويــن المديريــن والعمــال علــى تطبيقهــا وخلــق دورا أكثــر 
فعاليــة للجامعــات ومخابــر البحــث فــي اســتحداث ونشــر مختلــف التكنولوجيــا وذلــك بالتعــاون مــع المؤسســات االقتصاديــة. 
وبالتالــي فإنــه ومــع التطــورات الحديثــة، أصبــح نجــاح مؤسســة مــا أو فشــلها يتحــدد بقدرتهــا علــى تبنــي التكنولوجيــا الحديثــة 
ــاخ التنظيمي...الــخ. لذلــك  ــة كالعنصــر البشــري المــدرب والمن واســتخدامها وهــو مــا يتطلــب توفــر مقومــات أخــرى مكمل
ينبغــي أن تتضافــر نظــم المعلومــات مــع كافــة األنشــطة بالمؤسســة حتــى يتــم تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســة وضمــان 

اســتمراريتها )طاهــر موســى عطيــة 2001، 30(10. وقــد تــم اإللمــام بهــذا العنصــر مــن خــالل:

- أثر التطور التكنولوجي على تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

- مدى اهتمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بعنصر التطور التكنولوجي.

ــام  ــة اهتم ــي عملي ــا يعن ــي العمــل، كم ــادة مســتوى أداء العنصــر البشــري ف ــة العنصــر البشــري: هــي زي ــام بإنتاجي االهتم
المؤسســة المتواصــل والمســتمر بمواردهــا البشــرية المتــالك المهــارات والمعــارف والخبــرات المتميــزة مــن خــالل تطبيــق 
برامــج التكويــن الالزمــة واســتخدام أســاليب التحفيــز المناســبة بمــا يترتــب عليــه زيــادة إنتاجيتهــم وتحقيــق األهــداف المحــددة. 
ولقــد بــات مــن البديهــي أن النهــوض بــرأس المــال البشــري والتنميــة البشــرية عنصــر هــام فــي الرفــع مــن القــدرة التنافســية. 
فالعنصــر البشــري يمثــل الثــروة الحقيقيــة للمجتمــع، لذلــك يجــب أن تتمحــور أي تنميــة حــول خلــق المنــاخ المناســب الــذي 
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ــدرات  ــة الق ــن وتنمي ــي تكوي ــرة ف ــات كبي ــه صعوب ــوم تواج ــات الي ــة. فالمؤسس ــاة كريم ــه حي ــان في ــا اإلنس ــتطيع أن يحي يس
التنافســية عــن طريــق الزيــادات الكميــة والنوعيــة فــي المــوارد الماليــة والماديــة. وبالتالــي يصبــح المدخــل األفضــل لتكويــن 
وتنميــة القــدرة التنافســية هــو اســتثمار الطاقــة المتاحــة للعنصــر البشــري فــي المؤسســة مــع اإلمكانيــات التكنولوجيــة وأعمــال 
ــة  ــة لعملي ــج فعال ــة ضــرورة وضــع برام ــات الصناعي ــى إدارة المؤسس ــن عل ــن القائمي ــب م ــا يتطل ــر، مم البحــث والتطوي
االختيــار وااللتــزام بتطبيقــه ومتابعــة تنفيــذه. وكذلــك وضــع برامــج متنوعــة لتكويــن القيــادات اإلداريــة لتزويدهــم بالمعــارف 
والمعلومــات الجديــدة والتــي تســاعدهم فــي تحقيــق األهــداف المنوطــة بهــم، علــى أن تكــون هــذه البرامــج متماشــية مــع طبيعــة 
التحــوالت والمتغيــرات التــي أفرزهــا نظــام األعمــال الجديــد. ولمــا كانــت القــدرة تتكــون مــن المؤهــل أي التعليــم الــذي حصــل 
عليــه الفــرد زائــد الخبــرة باإلضافــة إلــى البرامــج التكوينيــة التــي حصــل عليهــا الفــرد مــن قبــل، كل هــذا يؤثــر علــى مســتوى 
أداءه فــي العمــل المنــوط بــه. وليــس معنــى ذلــك أن أداء الفــرد مرتبــط بالقــدرة فقــط وإنمــا أدائــه مرتبــط بالقــدرة والرغبــة 
فــي العمــل المســند إليــه. وبالتالــي فــإن اإلدارة الواعيــة تحــرص علــى ضــرورة توافــر عناصــر القــدرة فــي الفــرد المتقــدم 
لشــغل وظيفــة معينــة، وتنبــع القــدرة علــى حــل المشــاكل التــي عرضــت عليــه حيــث أن ذلــك مــن شــأنه تنميــة قدرتــه علــى 
دراســة وتحليــل وحــل المشــاكل التــي  تواجهــه )ســامح عبــد المطلــب عامــر 2011، 86(11. وقــد تــم اإلحاطــة بهــذا العنصــر 

مــن خــالل:

- أثر االهتمام بإنتاجية العنصر البشري على تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

- مدى اهتمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بتطوير إنتاجية العنصر البشري. 

البحــث والتطويــر: البحــث يعنــي مجمــوع الجهــود التــي تبذلهــا المؤسســة نظريــا وتجريبيــا والتــي تهــدف إلــى امتــالك معرفــة 
جديــدة تتعلــق بظواهــر أو أحــداث مــن أجــل إيجــاد حلــول جديــدة تتيــح التوصــل لطــرق وأســاليب جديــدة أو منتجــات جديــدة 

 .)WheelenT.L, Hunger J,D 2004, 83(12 أو كالهمــا

ــم توقعــات  ــات المنتــج بمــا يالئ ــى تحســين طــرق وأســاليب أداء العمــل أو تحســين مواصف ــة تهــدف إل والتطويــر هــو عملي
ــم التطــرق لهــذا العنصــر مــن خــالل: العمــالء وتحقيــق أهــداف المؤسســة. وت

- أثر البحث والتطوير على تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

- مدى اعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية على عنصري البحث والتطوير. 

االســتراتيجيات التنافســية: تعــرف اســتراتيجيات التنافــس علــى أنهــا مجموعــة متكاملــة مــن التصرفــات تــؤدي إلــى تحقيــق 
ــة. فهــي تعنــي تخطيــط وتطبيــق السياســات واتخــاذ القــرارات ضمــن حــدود اإلمكانيــات والمــوارد  ميــزة تنافســية متواصل
ــب عليهــم.  ــي الســوق والتغل ــوة ف ــة ومواجهــة منافســيها بق ــا بدق ــق أهدافه ــا مــن تحقي ــا يمكنه ــدى المؤسســة، بم ــرة ل المتوف
ــد،  ــدى البعي ــى الم ــة عل ــى المنافس ــادرة عل ــا ق ــح بموجبه ــة تصب ــالل مكان ــتمراريتها أو احت ــة اس ــن أي مؤسس ــي تضم ولك
 )Michel Porter( فإنــه مــن الضــروري لهــا أن تتبنــى إســتراتيجية تنافســية مناســبة لضمــان تحقيــق أهدافهــا. وقــد اقتــرح
اســتراتيجيات تنافســية شــاملة للتفــوق فــي األداء علــى المنافســين فــي صناعــة معينــة وهــي: إســتراتيجية التكلفــة المنخفضــة، 

.)Porter M.E 1998, 25(13 ــز ــتراتيجية التركي ــز، إس ــتراتيجية التماي إس

- إســتراتيجية التكلفــة المنخفضــة: يمكــن للمؤسســة أن تحقــق ميــزة تنافســية إذا اســتطاعت تخفيــض تكلفتهــا، بحيــث يمكنهــا 
البيــع بأقــل األســعار فــي الســوق بأكملــه، وتكــون فــي موقــف قيــادي، والــذي يمكنهــا مــن تحقيــق أكبــر قــدر مــن المبيعــات 
واألربــاح )حســن محمــد أحمــد محمــد المختــار 20009، 197(14. للحيــازة علــى ميــزة التكلفــة األقــل يتــم االســتناد إلــى مراقبة 
عوامــل تطــور التكاليــف، حيــث أن التحكــم الجيــد فــي هــذه العوامــل مقارنــة بالمنافــس يكســب المؤسســة ميــزة التكلفــة األقــل.

ــف عــن عــرض  ــم عــرض يختل ــاء أو تقدي ــن أجــل بن ــا المؤسســة م ــي تملكه ــدرة الت ــو الق ــز ه ــز: التماي - إســتراتيجية التماي
ــوز 2007، 9(15. ــين بلعج ــة )حس ــوق حقيق ــه الس ــد إال إذا قبل ــز ال يوج ــدا أن التماي ــم جي ــع الفه ــين، م المنافس

وتتحقق هذه اإلستراتيجية من خالل مجموعة من المداخل تتمثل في )حسن محمد أحمد محمد المختار 2009، -198
:16)199

خلق مزايا فريدة في أداء المنتج عن المنتجات المنافسة؛ 	
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تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل دورها التنموي

تخفيض درجة المخاطر والتكلفة التي يتحملها المستهلك عند شراء السلعة؛ 	

جعل عملية الصيانة أسهل وأقل تكرارا؛ 	

مرونة المنتج لتلبية حاجات المستهلك. 	

- إســتراتيجية التركيــز: تهــدف المؤسســة مــن خــالل هــذه اإلســتراتيجية إلــى التركيــز علــى نشــاط محــدد، أو أنشــطة محــددة، 
لتقديــم مزيــج محــدود أو ضيــق مــن المنتجــات لقطــاع ســوقي معيــن، أو فئــة متميــزة مــن المســتهلكين )أحمــد ســيد مصطفــى 
ــام المؤسســة بخدمــة ســوق مســتهدف  1999، 625(17. تعتمــد هــذه اإلســتراتيجية علــى افتــراض أساســي وهــو إمكانيــة قي

وضيــق بشــكل أكثــر فاعليــة وكفــاءة مقارنــة بخدمــة الســوق ككل )نبيــل محمــد مرســي 2006، 258(18.

وتأخذ هذه اإلستراتيجية ثالثة أشكال هي )يحضية سماللي 2003، 28-29(19 :

- تنميــة الســوق: تتــم تنميــة وتوســيع ســوق منتجــات المؤسســة مــن خــالل الحصــول علــى أكبــر حصــة فــي الســوق الحالــي، 
أو الدخــول إلــى أســواق جديــدة علــى المســتوى العالمــي.

ــم إســتراتيجية التركيــز بإجــراء تعديــالت، تحســينات وتغييــرات علــى منتجــات المؤسســة بمــا يضيــف  - تنميــة المنتــج: تهت
ــه  ــة حاجات ــي، مــن خــالل تلبي ــي الســوق الحال ــة المســتهلك بالمنتجــات المتاحــة ف ــق صل ــا يوثّ ــج، أو بم ــدة للمنت ــا جدي مزاي

ــا وتجددهــا. ــه رغــم تنوعه ورغبات

ــدة، أو المؤسســات المنافســة،  ــى امتــالك أو ش ا رء بعــض الوحــدات الجدي - التكامــل األفقــي: يعنــي أن المؤسســة تعمــل عل
أو علــى األقــل الســيطرة عليهــا لتلبيــة رغبــات المســتهلكين المتزايــدة، أو اســتغالل فــرص اســتثمار جديــدة بهــدف الحــد مــن 
المنافســة التــي تمثلهــا، أو التحكــم فــي حجمهــا وبالتالــي تحقــق المؤسســة مــن خــالل التكامــل كفــاءة، ســيطرة ورقابــة أكبــر 

علــى الســوق.

ويرجــع تســمية هــذه االســتراتيجيات بأنهــا شــاملة إلــى أنــه يمكــن تطبيقهــا بواســطة أي منظمــة أعمــال بالرغــم مــن االختــالف 
مــن حيــث نــوع النشــاط أو الحجــم. إذ بإمــكان المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة أن تختــار بيــن هــذه االســتراتيجيات وتطبــق 

اإلســتراتيجية التــي توافــق قدراتهــا.

باإلضافــة إلــى اســتراتيجيات بورتــر )Porter( التنافســية هنــاك إســتراتيجية التحالــف التــي تســاهم فــي خلــق ميــزة  
تنافســية، حيــث يقصــد بالتحالفــات اإلســتراتيجية إمكانيــة الطلــب مــن إحــدى األطــراف )مؤسســات، مجمعــات، أشــخاص،...

ــددة.  ــة مح ــرة زمني ــالل فت ــة Dahmani, A.M 1996, 20(20(، وخ ــداف معين ــق أه ــي تحقي ــاون ف ــتراك والتع ــخ( االش ال
ويحــول التحالــف اإلســتراتيجي المنافســين المحتمليــن إلــى حلفــاء وٕالــى مقدمــي ســلع مكملــة بعضهــا لبعــض، تتيــح تطويــر 
أعمــال جديــدة، حيــث يتــم تحديــد المنافســين المحتمليــن بفعاليــة مــن كونهــم مصــادر تهديــد، وذلــك مــن خــالل إدخالهــم فــي 
ــف  ــق شــبكة لمصلحــة التحال ــا يخل ــا لبعــض، مم ــى المؤسســات ذات الســلع المكمــل بعضه ــودد إل ــم الت ــك يت ــف، كذل التحال
)عبــد الحكيــم عبــد هللا النســور 2009، 119(21، إال أنــه يعــاب علــى هــذه اإلســتراتيجية فــي كونهــا تمنــح المنافســين فرصــة 

منخفضــة الكتســاب تقنيــات جديــدة والوصــول إلــى األســواق )شــارلز، جاريــت جونــز 2002، 446(22.

ــاذ  ــى اتخ ــاعدة عل ــات والمس ــي إدارة المعلوم ــتخدم ف ــام المس ــك النظ ــات ذل ــام المعلوم ــد نظ ــات: يع ــام المعلوم ــر نظ تطوي
القــرارات اإلســتراتيجية بحيــث يدعــم مهمــة صياغــة إســتراتيجية المؤسســة أو يســاعد علــى تغيرهــا )منيــر نــوري 2012، 

.23)34

ــدث  ــذي يح ــة ال ــي المؤسس ــة ف ــة والوظيفي ــتويات اإلداري ــف المس ــدم مختل ــوب يخ ــام محس ــو نظ ــات ه ــام المعلوم إذن نظ
تغيــرات جوهريــة فــي أهدافهــا، وعملياتهــا، ومنتجاتهــا، وخدماتهــا وعالقاتهــا الخارجيــة ومنهــا عالقتهــا بالزبائــن والموردين 
والمنافســين. فهــو يمتلــك تأثيــرات تســاهم فــي تغييــر توجهــات أعمــال المؤسســة، وبمــا يمكنهــا مــن الحصــول علــى موقــع 
مميــز فــي بيئــة المنافســة اإلســتراتيجية. وتكــون لنظــام المعلومــات االســتراتيجي تأثيــرات قويــة فــي المنظمــة وفــي قدراتهــا 

علــى  تحقيــق ميــزات إســتراتيجية وتنافســية  )محمــد الطائــي 2009، 18(24 .

ــدرة  ــق ودعــم الق ــة لخل ــة أحــد المداخــل الحديث ــد بمثاب ــإن اســتخدام نظــام المعلومــات االســتراتيجي يع ــي ف وبالتال
التنافســية للمؤسســة ومواجهــة إســتراتيجية المنافســين، حيــث أن نظــام المعلومــات يصمــم ليلعــب دورا رئيســيا فــي تحقيــق 
الميــزة التنافســية مــن خــالل مســاهمته فــي زيــادة القيمــة، التــي يتســلمها العمــالء مــن خــالل تزويدهــم بالمعلومــات عــن الســلع 
والخدمــات. إن اســتخدام أســلوب اإلنتــاج حســب متطلبــات الزبائــن، وتقليــل وقــت االنتظــار وتحقيــق الســهولة فــي الحصــول 
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علــى المنتجــات مــن خــالل إلغــاء الوســطاء أو تقليــل زمــن انجــاز المعامــالت، أو اســتخدام تطبيقــات التجــارة االلكترونيــة 
هــي أفضــل مثــال علــى ذلــك.

الدراسات السابقة:

ــه  ــذي تلعب ــدور ال ــي موضــوع ال ــة، ســواء ف ــة واألكاديمي ــن الدراســات واألبحــاث العلمي ــم إجــراء مجموعــة م ت
ــا، أو  ــا، وتدعيمه ــاليب تطويره ــات وأس ــة وسياس ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــي التنمي ــطة ف ــرة والمتوس ــات الصغي المؤسس
موضــوع القــدرة التنافســية لمختلــف المؤسســات كضــرورة لتفعيــل دورهــا االقتصــادي واالجتماعــي. وفيمــا يلــي عــرض 
ألبــرز الدراســات التــي بحثــت فــي موضــوع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، والقــدرة التنافســية والتــي اســتطاع الباحــث 

الوصــول إليهــا:

- دراســة مصطفــى بوعقــل )2019( موســومة بــــ  " تحليــل القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســط الجزائريــة 
فــي ظــل العولمــة ":

اســتهدفت هــذه الدراســة تحليــل تأثيــر تحديــات العولمــة علــى القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، 
مســتخدمة فــي ســبيل ذلــك تصميــم اســتبانة شــمل 98 مؤسســة تنشــط علــى مســتوى ســتة واليــات، وقــد تــم معالجــة البيانــات 

.SPSS v 24 المحصلــة بواســطة برنامــج

ــات  ــام المؤسس ــا أم ــارا حتمي ــح خي ــي أصب ــاط االقتصــادي العالم ــي النش ــاج ف ــى أن االندم ــة إل وخلصــت الدراس
الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة. كمــا أن اســتقرارها واســتدامتها يســتدعي صياغــة اســتراتيجيات تنافســية فعالــة، والعمــل 
ــة  ــا لرصــد التطــورات البيئي ــا بخالي ــز هيكله ــى تعزي ــة إل ــاءة، إضاف ــر كف ــا واســتخدامها بشــكل أكث ــر إمكاناته ــى تطوي عل
وتوســيع رؤيتهــا بهــدف تنميــة مهاراتهــا فــي التأقلــم مــع التحديــات المعاصــرة وتكييــف نســقها مــع البيئــة التنافســية )مصطفــى 

ــل 2019(25. بوعق

- دراســة فــارس طــارق )2018( تحــت عنــوان  "دور ومكانــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وســبل ترقيــة قدرتهــا 
التنافســية ":

هدفــت هــذه الدراســة إلــى تحليــل واقــع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي الجزائــر وتحديــد ســبل ترقيــة قدرتهــا 
التنافســية باعتبــار هــذا القطــاع محــورا أساســيا ومحــركا اقتصاديــا فعـّـاال فــي االقتصــاد الوطنــي، وال ســيما فــي ظــل وجــود 

التحديــات والتطــورات التــي يشــهدها االقتصــاد الوطنــي.

وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة تعانــي العديــد مــن المعيقات والمشــاكل 
التــي تجعلهــا غيــر قــادرة علــى المنافســة، بالرغــم مــن البرامــج والسياســات التــي تبنتهــا الحكومــة للرفــع مــن تنافســية هــذا 
القطــاع اســتنادا إلــى بعــض تجــارب الــدول الرائــدة. تنتهــي الدراســة إلــى أنــه وإن كان توافــر منــاخ مشــجع لألعمــال وآليــات 
خاصــة لمســاندة لهــذه المؤسســات يعــدان مــن الشــروط الضروريــة لترقيــة تنافســية هــذه المؤسســات إال أنهــا غيــر كافيــة. 
ــة،  ــة، التكنولوجي ــن هــذه السياســات والسياســات الصناعي ــق بي ــق التكامــل الوثي ــم أوصــت الدراســة بضــرورة تحقي ومــن ث
التعليميــة، والماليــة لضمــان نجاحهــا. كمــا تؤكــد الدراســة فــي األخيــر علــى أن تجســيد هــذه السياســات يجــب أن يســتند علــى 
التنســيق والتعــاون المشــترك بيــن كافــة الفاعليــن االقتصادييــن علــى نحــو يدعــم ترقيــة القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة 

والمتوســطة، ويجعلهــا طرفــا فاعــال فــي التنميــة الشــاملة )فــارس طــارق 2018(26.

- دراســة علــي غزيبــاون )2015( معنونــة بــــ  " أســاليب تنميــة القــدرات التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي 
ظــل التحديــات االقتصاديــة العالميــة  "دراســة حالــة الجزائــر "

هدفــت هــذه الدراســة إلــى تحليــل العوامــل المســاهمة فــي تنافســية المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وفــي تعزيــز 
مركزهــا فــي الســوق محليــا ودوليــا فــي ظــل العولمــة، حيــث ركــزت علــى البحــث فــي الفــرص والتحديــات، التــي تفرضهــا 
العولمــة علــى أداء هــذا النــوع مــن المؤسســات وذلــك بغــرض رســم البرامــج والسياســات الواجــب اتباعهــا مــن أجــل تحســين 
القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي بيئــة تنافســية تتميــز بالديناميكيــة والتنافــس الشــديد والتغيــر الســريع، 

)SPSS 20( مســتخدمة فــي ذلــك حزمــة مــن البرامــج اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة
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تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل دورها التنموي

وخلصــت الدراســة إلــى أن هنــاك اختــالف فــي االســتراتيجيات المنتهجــة من قبــل المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
لتحقيــق الميــزة التنافســية لســلوكها االســتراتيجي ونمــط تفاعلهــا مــع المتغيــرات البيئيــة. فمــن منطــق التنــازع تتبع المؤسســات 

الصغيــرة والمتوســطة اســتراتيجية الهيمنــة بالتكاليــف، التميــز، التركيز )علي غزيبــاون 2015(27.  

- دراسة خياري زهية )2010( المعنونة بــ  "تحسين اإلنتاجية كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية "

هدفــت هــذه الدراســة إلــى توضيــح أهميــة ومكانــة تحســين اإلنتاجيــة بالنســبة للمؤسســة، حيــث تــرى أنهــا مــن أهــم 
ــزة  ــر مي ــا مــن التنافســية، إذ أن تطوي ــى مســتويات علي ــا المؤسســات للوصــول إل ــم به ــي يجــب أن تهت ــرز العوامــل الت وأب
ــم التوصــل إليهــا مــن  تنافســية لســلعة مــا هــو عنصــر جوهــري إلســتراتيجية المؤسســة وليــس جــزءا منفصــال عنهــا. ويت
خــالل جعــل كل تحــرك فــي اإلســتراتيجية يــؤدي إلــى خلــق ميــزة تنافســية مــن خــالل دمجهــا فــي إســتراتيجية شــاملة للحــرب 

التســويقية فــي مواقــع ديناميكيــة للصناعــة.

وقــد توصلــت هــذه الدراســة إلــى وجــود عالقــة تكامليــة بيــن مفهومــي اإلنتاجيــة والتنافســية، وأن اإلنتاجيــة تعتبــر 
ــتمرارية  ــي اس ــة، وبالتال ــين اإلنتاجي ــا تقتضــي تحس ــة م ــية لدول ــزة التنافس ــية. فالمي ــدرة التنافس ــق الق ــيا لتحقي مدخــال أساس
ونجــاح المؤسســة االقتصاديــة وبخاصــة الصناعيــة. األمــر الــذي يســتدعي اتخــاذ القــرارات والخطــوات الالزمــة للمحافظــة 
علــى ميزتهــا واعتمــاد اســتراتيجيات تنافســية وانتهــاج سياســات لدعــم وتحســين القــدرات اإلنتاجيــة والتنافســية بمــا يتماشــى 

والتطــورات الحديثــة  )خيــاري زهيــة 2010(28. 

- دراســة فرحــات غــول )2006( بعنــوان  "مـــؤشرات تنافسيـــة المؤسســات االقتصاديـــة فــي ظــل العولمــة االقتصاديــة )حالــة 
المؤسســات الجزائريــة( "

اســتهدفت هــذه الدراســة البحــث فــي مؤشــرات التنافســية بالنســبة للمؤسســات االقتصاديــة وبخاصــة الجزائريــة منهــا 
فــي ظــل العولمــة االقتصاديــة. فقــد اعتبــرت الدراســة التنافســية علــى أنهــا: محصلــة لمجموعــة مــن القــوى )داخليــة وخارجيــة 
ــم  ــوق عليه ــل والتف ــين، ب ــة المنافس ــى مواجه ــة عل ــدرة المؤسس ــار ق ــل إظه ــن أج ــا م ــما بينه ــل فيـ ــة(، تتكام ــن المؤسس ع
وهــذا مــن أجــل الوصــول إلــى األهــداف المنشــودة مــن ربحيــة واســتقرار ونمــو وكــذا االســتمرارية فــي تحســين المركــز 
ــي:  ــة التال ــي عصــر العولم ــات تنافســية المؤسســات ف ــرز مقوم ــن أب ــذه الدراســة أن م ــن خــالل ه ــن م ــد تبي التنافســي. وق
المواصفــات العالميــة للجــودة، اســتكمال نظــم الجــودة الشــاملة المبنيــة علــى حاجيــات ورغبــات الزبائــن، تخفيــض التكاليــف، 
تحســين اإلنتاجيــة، تحســين اإلبــداع والبحــث والتطويــر علــى مســتوى المؤسســات، إضافــة إلــى تبنــي اإلســتراتيجية التنافســية 

المتعــارف عليهــا وتطويرهــا.

ــية متنوعــة، تعطــي  ــا تنافس ــن خــالل اكتســاب مزاي ــم م ــة يت ــية المؤسس ــة تنافس ــى أن تنمي ــة إل وخلصــت الدراس
للمؤسســـة ولمنتجاتـــها خصائــص ومواصفــات تجعلــه متفوقــا ومتميــزا عــن منتجــات المنافســين، ســواء كانــت ميــزة تنافســية 
ــف  ــي تكالي ــم ف ــة ) التحك ــية داخلي ــزة تنافس ــتعماله…الخ( أو مي ــاءة اس ــع كف ــتعماله، رف ــة اس ــة تكلف ــوج )تدني ــة للمنت خارجي

ــول 2006(29. ــات غ ــيير المنتوج…(.)فرح ــع، اإلدارة أو تس الصن

ــواق  ــى األس ــة إل ــادرات العربي ــية للص ــدرة التنافس ــم الق ــوان  "تدعي ــة )2005( بعن ــادرات العربي ــز الص ــة مرك - دراس
العالميــة ":

 هدفــت هــذه الدراســة إلــى البحــث فــي ســبل تدعيــم القــدرة التنافســية للصــادرات  فــي الــدول العربيــة إلــى األســواق 
الدوليــة، حيــث ركــزت علــى تحديــد ماهيــة القــدرة التنافســية معرفــة أيها على أنهــا: مختلــف اإلمكانيــات والجهود، التــي تبذلها 
الشــركات لتقليــل تكاليفهــا وزيــادة نســبة الحصــة الســوقية لمنتجاتهــا، ممــا ينعكــس إيجابــا علــى ارتفــاع معــدالت ربحيتهــا. 
وقــد اعتمــد المركــز فــي قيــاس القــدرة التنافســية علــى عــدة مؤشــرات وهــي: مســتوى التكاليــف، معــدالت اإلنتاجيــة. هــذا 
وقــد بينــت الدراســة التــي اســتخدم فيهــا االســتبانة كأداة لجمــع البيانــات. مجموعــة العوامــل ذات األثــر علــى القــدرة التنافســية 

والمتمثلــة في:

أ. قدرة المنشآت على إجراء دراسات لألسواق الخارجية المستهدفة يُكسبها تعزيزا لقدراتها التنافسية؛

ب. تعزيز المنشآت الصناعية لقدراتها التنافسية يأتي من خالل االهتمام الجاد بدراسة وتحليل األسواق الخارجية؛

ت. يعــد بحــث المنشــآت الصناعيــة عــن فــرص تصديريــة متميــزة فــي أســواق تتناســب مــع إمكانياتهــا ومواردهــا وقدراتهــا، 
مــن أهــم عوامــل تحقيــق قــدرة تنافســية مميــزة لهــذه المنشــآت؛  

ــداد  ــر، وإع ــال التصدي ــي مج ــم ف ــا وتدريبه ــن لديه ــدرات العاملي ــة ق ــر وتنمي ــة بتطوي ــآت الصناعي ــام المنش ــد اهتم ث. يع
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ــز قدراتهــا التنافســية  ــة أحــد العوامــل الهامــة التــي تكتســبها المنشــآت لتعزي الدراســات الالزمــة لدخــول األســواق الخارجي
ــة 2005(30. ــادرات العربي ــز الص )مرك

- دراسة عبد الرحمان بن عنتر )2004( بعنوان  " تحسين اإلنتاجية وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية "

ــي  ــن خــالل البحــث ف ــك م ــة وذل ــة الجزائري ــة الصناعي ــي المؤسس ــة ف ــين اإلنتاجي ــة تحس ــذه الدراس ــتهدفت ه اس
الكيفيــة، التــي يتــم يواســطتها تدعيــم القــدرة التنافســية للمنتجــات الصناعيــة. ومنــه بينــت الدراســة قيمــة المنافســة وضــرورة 
وجودهــا علــى أنهــا المحــرك الحقيقــي لإلبــداع والتطويــر والعمــل علــى االســتخدام األمثــل لــكل المــوارد المتاحــة وتحديــد 
نقــــاط القــــوة والضعــف عنــد المنافسيــــن مــن أجــل صياغــة إســتراتيجية متكاملــة ترشــد العمــل اإلنتاجــي والتســويقي كلــه. 
ــا مــن التنافســية  ــم بهــا الشــركات للوصــول إلــى مســتويات علي ــة مــن أهــم العوامــل التــي يجــب أن تهت معتبــرة أن اإلنتاجي
ــا  ــس جــزءا منفصــال عنه ــزة تنافســية للســلعة هــو عنصــر جوهــري  إلســتراتيجية المؤسســة ولي ــر مي ــة، وأن تطوي الدولي
ويتــم التوصــل إليهــا مــن خــالل جعــل كل تحــرك فــي اإلســتراتيجية يــؤدي إلــى خلــق ميــزة تنافســية عبــر جعلهــا جــزءا مــن 

ــة للصناعــة.   إســتراتيجية شــاملة للحــرب التســويقية فــي مواقــع ديناميكي

ــة  ــم ودراس ــة فه ــات الصناعي ــن المؤسس ــب م ــة، يتطل ــزة التنافسيــ ــن المي ــث ع ــى أن البح ــة إل ــت الدراس وخلص
وتحليــل جميــع األنشــطة ومراحــل نظــام العمــل فــي أي صناعــة ) ابتــداء مــن تصميــم المنتــوج، تصنيــع أجزائــه، مراحــل 
التجميــع المختلفــة، التســويق، البيــع، التوزيــع وخدمــة العمــالء ،اســتخدام العمــالء للمنتــج ( ومــا هــي القيمــة النســبية المضافــة 

مــن كل مرحلــة لمــن سيشــتري المنتــوج )عبــد الرحمــان بــن عنتــر 2004(31.

- دراســة )Mores, 2006( تحــت عنــوان  "القــدرة التنافســية لعــدد مــن للمنشــآت الصناعيــة فــي عــدد مــن الــدول 
الصناعيــة"

اســتهدفت هــذه الدراســة مــن خــالل مــا شــملته مــن مؤسســات قــدرت بـــ 75 مؤسســة فــي كل مــن الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة بريطانيــا، كنــدا وألمانيــا البحــث فــي مجموعــة العوامــل، التــي تمتلكهــا هــذه المؤسســات لتعزيــز قدرتهــا التنافســية. 

معتمــدة فــي ذلــك علــى اعــداد اســتبانة كأداة لجمــع البيانــات. 

ــة تكمــن فــي أن الدراســة خلصــت إلــى أن المؤسســات الصناعيــة، التــي شــملتها الدراســة لديهــا  وكانــت المحصل
ــر فــي خفــض  ــاره يســاهم وبشــكل كبي ــر التكنولوجــي باعتب ــى التطوي ــة إل ــر باإلضاف ــغ بأنشــطة البحــث والتطوي اهتمــام بال

.)Mores, Steven, 2006 32(  ــدرة تنافســية ــي اكســاب هــذه المؤسســات ق ــا يســاهم ف ــاج ، مم ــف اإلنت تكالي

ــات المتحــدة  ــي الوالي ــة ف ــدرة التنافســية للمشــاريع الصناعي ــز الق ــوان  "عوامــل تعزي - دراســة  )Daved, L, 2002(بعن
ــة " األمريكي

ــز  ــل تعزي ــد عوام ــى تحدي ــة إل ــة األمريكي ــاريع الصناعي ــن المش ــملت 650 مشــروعا م ــي ش ــة الت ــت الدراس هدف
القــدرة التنافســية لهــذه المشــروعات. حيــث أظهــرت الدراســة أن بنــاء وتطويــر اإلمكانيــات بشــكل جيــد وتدريجــي، يمكــن 
المنشــآت مــن تحقيــق أهدافهــا فــي النمــو والتوســع وتعزيــز قدرتهــا التنافســية والتغلــب علــى اآلخريــن، وقــد اســتخدمت مــن 
أجــل ذلــك قــدرة المنشــأة علــى إدارة تكاليفهــا بفعاليــة وزيــادة حصــة منتجاتهــا فــي أســواقها الحاليــة والمســتهدفة كمقاييــس 

لتحديــد القــدرة التنافســية للمنشــآت.

ــع  ــى اســتعمال االســتبانة كوســيلة أو أداة لجم ــاد عل ــج وباالعتم ــن نتائ ــه م ــت إلي ــا توصل وخلصــت الدراســة مــن خــالل م
البيانــات، إلــى أن االهتمــام بجــودة وســعر المنتجــات لــه أثــر كبيــر فــي تعزيــز تنافســية المنتجــات األمريكيــة مقابــل المنتجــات 

.)Lincoln, David, 200233( األخــرى المنافســة لهــا فــي الســوق األمريكيــة

- دراسة )Labich, 1996( بعنوان  "تعزيز القدرة التنافسية لمنشآت القطاع الخاص "

هدفــت هــذه الدراســة ايضــا الــى البحــث عــن ســبل تعزيــز القــدرة التنافســية فــي المؤسســة التــي تنشــط فــي القطــاع 
الخــاص، حيــث كشــفت عــن أن االهتمــام بتحفيــز المــوارد البشــرية مــن شــأنه وال ريــب فــي ذلــك أن يكســب منشــآت هــذا 
القطــاع قــدرة تنافســية وكذلــك تميــز عــن مثيالتهــا مــن المنشــآت الصناعيــة األخــرى، فضــال عــن القوة فــي مواجهــة ومجابهة 
مختلــف المنافســين لهــا فــي هــذا المجــال. وقــد اســتخدمت فــي ســبيل ذلــك االســتبانة كأداة لجمــع وتحصيــل المعلومــات، زيــادة 
علــى اســتعمال بعــض المعاييــر لقيــاس القــدرة التنافســية نخــص بالذكــر منهــا فــي هــذا الصــدد: معــدالت اإلنتاجيــة والقــدرة 

 .)Labich, K, 199634( علــى خفــض التكاليــف

- دراســة )Cadden & Larid, 1995( المعنونــة بـــ  "عوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية لمنشــآت القطــاع الخــاص الصناعية 
فــي كنــدا "
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تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل دورها التنموي

ــدرة التنافســية  ــة الق ــز وترقي ــل تعزي ــى غــرار الدراســات الســالفة البحــث عــن عوام اســتهدفت هــذه الدراســة عل
ــه علــى عــدد  ــذي أجرت لعــدد مــن المنشــآت الناشــطة فــي القطــاع الخــاص، حيــث كشــفت ومــن خــالل العمــل والبحــث، ال
ــي  ــا ف ــى أن اهتمــام اإلدارة العلي ــات إل ــل وجمــع البيان ــي تحصي ــدا وباســتخدام االســتبانة ف ــي كن ــة ف مــن المنشــآت الصناعي
المنشــآت الصناعيــة بمواردهــا البشــرية والعمــل علــى تدريبهــا وتكوينهــا بغيــة إكســابها المعــارف والمهــارات الفريــدة وذلــك 
عبــر االســتعانة بأنشــطة وبرامــج التدريــب، تعــد بمثابــة عوامــل هامــة مــن شــأنها تعزيــز القــدرة التنافســية لهــذه المنشــآت                

     ).Cadden, M, & Larid,B, 35 1995(

- دراسة )Fireman 1994( بعنوان  "عوامل القدرة التنافسية لمنشآت القطاع الخاص "

أجريــت هــذه الدراســة علــى 35 منشــأة فــي القطــاع الخــاص، وكان الهــدف منهــا هــو البحــث فــي العوامــل الكامنــة 
ــدرة  ــة الق ــى ماهي ــة عل ــزت الدراس ــد رك ــاص. وق ــاع الخ ــات القط ــآت أو مؤسس ــي منش ــية ف ــدرة التنافس ــز الق وراء تعزي
التنافســية، حيــث عرفتهــا علــى أنهــا: التميــز فــي األداء الــذي يكســبها القــوة الالزمــة لمواجهــة منافســيها فــي الصناعــة. علمــا 
ــي  ــر الت ــوم أن أهــم المعايي ــع البيانــات. ومــن المعل ــل وتجمي ــى اســتخدام االســتبانة فــي تحصي ــك عل وأنهــا اعتمــدت فــي ذل
اســتخدمتها الدراســة لقيــاس القــدرة التنافســية تتمثــل فــي: معــدالت اإلنتاجيــة والتكاليــف. وكشــفت الدراســة فــي حوصلتهــا 
الختاميــة، أن اهتمــام المنشــآت بكافــة األمــور المتعلقــة بمواردهــا البشــرية وإكســابها المهــارات والخبــرات الالزمــة واالهتمــام 
بهــا بالتدريــب والحوافــز، تعــد بمثابــة عوامــل هامــة مــن شــأنها أن تســاهم مســاهمة جــادة وفعالــة فــي تعزيــز القــدرة التنافســية 

.) Fireman, J,1994 36( ــأة للمنش

- دراسة )Abell 1980( بعنوان  "القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية "

ــات  ــان والوالي ــدا والياب ــي كن ــة ف ــروعات الصناعي ــن المش ــروعا م ــملت 630 مش ــي ش ــة الت ــذه الدراس ــت ه هدف
المتحــدة األمريكيــة وعــدد مــن الــدول األوروبيــة األخــرى إلــى تحديــد عوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية لهــذه المشــروعات. 
وقــد عرفــت الدراســة القــدرة التنافســية بأنهــا تطويــر اإلمكانيــات بشــكل يمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا فــي النمــو والتطــور 
والتغلــب علــى المنافســين فــي الصناعــة. وجديــر بالمالحظــة أن قيــاس القــدرة التنافســية فــي هــذه الدراســة تــم مــن خــالل 
تحديــد القــدرة علــى خفــض التكاليــف وزيــادة الحصــة الســوقية. وذلــك باســخدام االســتبانة كأداة لجمــع البيانــات، وقــد بينــت 
ــة  ــرت الدراس ــم أظه ــن ث ــية المنشــآت، وم ــز تنافس ــي تعزي ــر ف ــر كبي ــا أث ــة أن جــودة وســعر المنتجــات لهم ــج الدراس نتائ

.)Abell, D, 1980 37(  ــى جــودة المنتجــات ــا عل ــود اإلدارة العلي ــز جه ضــرورة تركي

منهجية الدراسة:

لقــد اعتمــد الباحثــان فــي هــذه الدراســة، علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خــالل جمــع معلومــات مفصلــة عــن 
موضــوع الدراســة، حيــث تــم اســتعراض مجموعــة مهمــة مــن الدراســات الســابقة ذات العالقــة بالموضــوع محــل البحــث، 
باإلضافــة إلــى اإلطــالع علــى الخلفيــة النظريــة للموضــوع. كمــا تــم االعتمــاد علــى أســلوب الدراســة الميدانيــة، مــن خــالل 
إجــراء العديــد مــن الزيــارات الميدانيــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة. وفــي هــذا الصــدد اُعتمــد مصــدران 

أساســيان لجمــع البيانــات الالزمــة للدراســة، همــا:

أوال: المصادر الثانوية: من خالل اعتماد الكتب واألبحاث والدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع الدراسة.

ثانيــا: المصــادر األوليــة: وتتمثــل فــي البيانــات التــي تــم جمعهــا بواســطة اســتبانة، أعــدت ووزعــت علــى مختلــف المديريــن، 
كمــا تــم اللجــوء إلــى مقابلــة بعــض الموظفيــن، لشــرح وتوضيــح االســتبانة شــفويا ومناقشــة محتواهــا.

مجتمــع الدراســة: لقــد تــم توزيــع قائمــة اســتبانة تحــوي  "خمســة وعشــرون ســؤاال " علــى عينــة مــن المؤسســات الصغيــرة 
ــى  ــق عل ــة ينطب ــة الدراس ــى عين ــق عل ــا ينطب ــأن م ــا ب ــم اعتقادن ــك بحك ــة، وذل ــة وتبس ــي قالم والمتوســطة الناشــطة بواليت
ــة المؤسســات  ــى بقي ــا لمــا ينطبــق عل ــل تقريب ــن الواليتيــن، وهــو مماث ــة فــي هاتي ــرة والمتوســطة العامل المؤسســات الصغي
العاملــة فــي الجزائــر، كــون المشــكالت وظــروف العمــل التــي تعيــش فيهــا شــبه متماثلــة. فقــد تــم توزيــع هــذه االســتبانة علــى 
ــم  ــد ت ــع االســتمارات أي نســبة %100. وق ــم اســترداد جمي ــغ حجمهــا 160 مســتجوبا، كمــا ت ــة والتــي بل ــع أفــراد العين جمي

توزيــع االســتبانة علــى هــذه المؤسســات كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:
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جدول )1(: عدد االستبانات العائدة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة بوالية قالمة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة بوالية تبسةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة بوالية قالمة

عدد اسم المؤسسةالرقم
عدد اسم المؤسسةالرقماالستبانات

االستبانات

501شركة فنجال للمشروبات الغازية01

مؤسسة 
جنيال 

للمشروبات 
الغازية

6

802ملبنة بني فوغال02
مطاحن 
الوردة 
البيضاء

4

6ملبنة ميلك403شركة التضامن اإلخوة بوكبو03

شركة جودي 804مطحنة مجموعة عبيدي04
4للمشروبات

مطاحن 905مطاحن الصافية05
4الصفاء

206مؤسسة دراجي عبد العالي لصناعة المكنسات06
شركة 

يوكوس 
للمياه

16

الحمامات 207مؤسسة الريان لتوضيب وتغليف المواد الغذائية07
10للمياه

408شركة البسباسة للمياه08
شركة مروى 

للمشروبات 
الغازية

7

شركة 209وكالة الماسة تور09
13تيفاست للمياه

مطاحن 1210شركة الجنوب لحفظ المواد الغذائية10
5المرجان

911ملبنة كافاك11
مؤسسة 
سوليتاك 

للدهون
3

412شركة لوزا منال لعصر الزيتون12

وكالة 
يوكوس 

تور للسياحة 
واألسفار

2

8شركة نفيدسة للدهون13

80المجموع 3شركة أبواب 24 لصناعة الخشب14

80المجموع

أداة الدراسة:

تــم إعــداد هــذه االســتبانة لقيــاس دور وأهميــة عوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية فــي تفعيــل وتعظيــم الــدور التنمــوي 
ــدرة  ــر الق ــة وتطوي ــي ترقي ــة ف ــة الجزائري ــة دور الحكوم ــدى فعالي ــا م ــة، وم ــطة الجزائري ــرة والمتوس ــات الصغي للمؤسس

التنافســية لهــذه المؤسســات. وقــد قســم هــذه االســتبانة إلــى أربعــة محــاور كاآلتــي:

المحور األول: عوامل تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المحور الثاني: دور وأهمية تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تفعيل دورها التنموي.
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تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل دورها التنموي

المحور الثالث: مدى امتالك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية )قالمة/تبسة( لعوامل تعزيز القدرة التنافسية.

المحــور الرابــع: فعاليــة دور الحكومــة الجزائريــة فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وتفعيــل 
دورهــا التنمــوي. 

ولقيــاس مــدى اســتجابة المبحوثيــن لفقــرات االســتبانة، تــم اســتخدم مقيــاس ليــكارت الخماســي، كمــا هــو موضــح 
فــي الجــدول:

جدول )2(: مقياس ليكارت اخلماسي

غري موافق بشدةغري موافقال أدريموافقموافق بشدةالتصنيف
12345الدرجة

المصدر: محمد خير سليم أبو زيد )2010(، التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برمجة SPSS، دار جرير للنشر والتوزيع األردن، 
ص 416.

صدق وثبات الدراسة:

ــم إعــادة توزيعــه أكثــر مــن مــرة تحــت نفــس  ــو ت يقصــد بصــدق االســتبانة، أن يعطــي االســتبانة نفــس النتيجــة ل
الظــروف والشــروط. أمــا ثبــات االســتبانة فيعنــي االســتقرار فــي نتائجــه وعــدم تغيــر هــذه النتائــج بشــكل كبيــر فيمــا لــو تــم 

إعــادة توزيعــه علــى أفــراد العينــة عــدة مــرات خــالل فتــرة زمنيــة معينــة. 

ــي  ــة ف ــا هــي مبين ــج كم ــت النتائ ــاخ، وكان ــا كرونب ــة ألف ــات وصــدق االســتبانة باســتخدام طريق ــاس ثب ــم قي ــد ت وق
ــدول: الج

جدول )3(: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

الصدق*ألفا كرونباخعدد الفقرات
250,7870,88مجيع الفقرات

* حيث أن الصدق هو الجذر التربيعي لمعامل ألف كرونباخ

SPSS.20 المصدر: من إعداد الباحثبن باالعتماد على مخرجات                                          

تبيــن النتائــج الموضحــة فــي الجــدول أعــاله، أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ كانــت مرتفعــة بالنســبة لالســتبانة ككل، 
حيــث بلغــت قيمتــه %78,7، وهــي نســبة عاليــة تــدل علــى تميــز االســتبانة بدرجــة ثبــات عاليــة. كمــا كانــت قيمــة الصــدق 

مرتفعــة كذلــك، إذ بلغــت 88%. 

األساليب والمعالجة اإلحصائية:

تــم القيــام بتفريــغ وتحليــل االســتبانة كمــا ســبق الذكــر باالعتمــاد علــى برنامــج إحصائــي )SPSS.20( وتــم اســتخدام 
ــا  ــار ألف ــاري واختب ــراف المعي ــابي، االنح ــط الحس ــرارات، المتوس ــة، التك ــب المئوي ــة: النس ــة التالي ــارات اإلحصائي االختب

كرونبــاخ لمعرفــة ثبــات فقــرات االســتبانة، اختبــار ســتودنت لعينــة واحــدة، اختبــار االنحــدار الخطــي البســيط.

أوال. اختبار الفرضيات

1. اختبــار صحــة الفرضيــة األولــى: تعتبــر كل مــن جــودة المنتجــات، والدعايــة والترويــج، التكنولوجيــا المتقدمــة، وتبنــي 
ــز  ــل تعزي ــرز عوام ــال أب ــات فع ــام معلوم ــالك نظ ــري، وامت ــر البش ــر العنص ــبة، تطوي ــية المناس ــتراتيجيات التنافس االس

ــرة والمتوســطة. ــات الصغي ــية للمؤسس ــدرة التنافس ــر الق وتطوي

وقد انبثقت عن هذه الفرضية ست فرضيات فرعية، سنعرض اختبار كل واحدة منها ونناقشها كاآلتي:

الفرضيــة الفرعيــة األولــى: ليــس هنــاك أثــر ذو داللــة إحصائيــة لجــودة المنتجــات علــى تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات 
ــطة. الصغيرة والمتوس
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ــى  ــات عل ــودة المنتج ــل ج ــيط لعام ــي البس ــدار الخط ــل االنح ــتخدام تحلي ــم اس ــة ت ــذه الفرضي ــة ه ــار صح الختب
تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. والجــدول التالــي يبيــن ذلــك مــن حيــث معامــل االرتبــاط، مربــع 

ــة. ــي )ف(، )ت( ومســتوى الدالل ــاط، معامــل االنحــدار، وقيمت االرتب

جدول )4(: نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر جودة المنتجات على تعزيز القدرة التنافسية

معامل 
االرتباط

معامل 
R2 التحديد

معامل 
االنحدار

مستوى قيمة تقيمة ف

الداللة

نتيجة الفرضية العدمية

-0,478قيمة الثابت
رفض0,5120,2631,24756,2467,5000,000جودة المنتجات

SPSS.20 المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج برنامج

وبنــاًء علــى نتائــج الجــدول أعــاله فقــد بلــغ معامــل االرتبــاط قيمــة )0,512( وهــو مــا يفســر أن قــوة العالقــة بيــن 
ــتقل  " جــودة  ــر المس ــي 0,263 أي أن المتغي ــاط ه ــع االرتب ــة مرب ــا يوضــح الجــدول أن قيم ــي %51,2. كم ــن ه المتغيري
المنتجــات  " قــد اســتطاع تفســير مــا مقــداره %26,3 مــن التبايــن الحاصــل فــي المتغيــر التابــع  " القــدرة التنافســية ". وتبيــن 
مــن االختبــار اإلحصائــي أن هــذه النســبة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى أقــل مــن )0,05( حيــث بلغــت قيمــة االختبــار 
ــت  ــا بلغ ــول )0,05(، كم ــن المســتوى المقب ــل م ــو أق ــة يســاوي )0,000( وه ــي )ف(: 56,246، ومســتوى الدالل اإلحصائ
قيمــة االختبــار اإلحصائــي )ت(: 7,500 ومســتوى الداللــة يســاوي )0,000( وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول )0,05(. لذلك 
وبنــاًء علــى النتائــج الســابقة فإنــه تــم رفــض الفرضيــة العدميــة وتُقبــل الفرضيــة البديلــة القائلــة: هنــاك أثــر ذو داللــة إحصائيــة 
لجــودة المنتجــات علــى تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. ويمكــن تفســير ذلــك بــأن االهتمــام بجــودة 
ــك تســعى  ــرة والمتوســطة، لذل ــدرة التنافســية للمؤسســات الصغي ــز الق ــي تعزي ــي تســاهم ف المنتجــات هــو أحــد العوامــل الت

مختلــف هــذه المؤسســات إلــى االهتمــام بجــودة المنتجــات لتعزيــز قدراتهــا التنافســية.

الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة: ليــس هنــاك أثــر ذو داللــة إحصائيــة لعاملــي الدعايــة والترويــج علــى تعزيــز القــدرة التنافســية 
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.

ــى  ــج عل ــة والتروي ــي الدعاي ــل االنحــدار الخطــي البســيط لعامل ــم اســتخدام تحلي ــة ت ــار صحــة هــذه الفرضي الختب
ــاط،  ــع االرتب ــاط، مرب ــل االرتب ــن معام ــي يبي ــدول التال ــرة والمتوســطة. والج ــات الصغي ــية للمؤسس ــدرة التنافس ــز الق تعزي

ــة. ــي )ف(، )ت( ومســتوى الدالل ــل االنحــدار، وقيمت معام

جدول )5(: نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر الدعاية والترويج على تعزيز القدرة التنافسية

معامل 
االرتباط

معامل 
التحديد 

معامل 
االنحدار

مستوى قيمة تقيمة ف
الداللة

نتيجة ف 0

-0,480قيمة الثابت
رفض0,5370,2891,34664,1438,0090,000الدعاية والترويج

SPSS.20المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج برنامج

وبنــاًء علــى نتائــج الجــدول أعــاله فقــد بلــغ معامــل االرتبــاط قيمــة )0,537( وهــو مــا يفســر أن قــوة العالقــة بيــن 
المتغيريــن هــي %53,7. كمــا يوضــح الجــدول أن قيمــة مربــع االرتبــاط هــي 0,289 أي أن المتغيــر المســتقل  " الدعايــة 
والترويــج  " قــد اســتطاع تفســير مــا مقــداره %28,9 مــن التبايــن الحاصــل فــي المتغيــر التابــع  " القــدرة التنافســية ". وتبيــن 
مــن االختبــار اإلحصائــي أن هــذه النســبة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى أقــل مــن )0,05( حيــث بلغــت قيمــة االختبــار 
ــت  ــا بلغ ــول )0,05(، كم ــن المســتوى المقب ــل م ــو أق ــة يســاوي )0,000( وه ــي )ف(: 64,143، ومســتوى الدالل اإلحصائ
قيمــة االختبــار اإلحصائــي )ت(: 8,009 ومســتوى الداللــة يســاوي )0,000( وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول )0,05(. لذلك 
وبنــاًء علــى النتائــج الســابقة فإنــه تــم رفــض الفرضيــة العدميــة وتُقبــل الفرضيــة البديلــة القائلــة: هنــاك أثــر ذو داللــة إحصائيــة 
لعاملــي الدعايــة والترويــج علــى تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. وعليــه يمكــن تفســير ذلــك بــأن 
عاملــي الدعايــة والترويــج يعتبــران عنصــران أساســيان لدعــم وتعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، 
كــون أن اهتمــام المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بعنصــري الدعايــة والترويــج مــن شــأنه أن يســاهم فــي تنميــة مبيعاتهــا 

والتعريــف بمنتجاتهــا محليــا وخارجيــا، وهــو مــا يرفــع مــن نســبة أرباحهــا ويســاهم فــي تعزيــز قدراتهــا التنافســية.
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تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل دورها التنموي

الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة: ليــس هنــاك أثــر ذو داللــة إحصائيــة لعامــل التكنولوجيــا المتقدمــة علــى تعزيــز القــدرة التنافســية 
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.

الختبــار صحــة هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار الخطــي البســيط لعامــل التكنولوجيــا المتقدمــة علــى 
ــاط،  ــع االرتب ــاط، مرب ــل االرتب ــن معام ــي يبي ــدول التال ــرة والمتوســطة. والج ــات الصغي ــية للمؤسس ــدرة التنافس ــز الق تعزي

ــة. ــي )ف(، )ت( ومســتوى الدالل معامــل االنحــدار، وقيمت

جدول )6(: نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز القدرة التنافسية  

معامل 
االرتباط

معامل 
التحديد 

معامل 
االنحدار

مستوى قيمة تقيمة ف
الداللة

نتيجة 
ف 0

0,318قيمة الثابت
التكنولوجيا 

المتقدمة
رفض0,3720,1380,74425,3945,0390,000

.SPSS.20المصدر: من إعداد الباحثبن باالعتماد على نتائج برنامج

وبنــاًء علــى نتائــج الجــدول أعــاله فقــد بلــغ معامــل االرتبــاط قيمــة )0,372( وهــو مــا يفســر أن قــوة العالقــة بيــن 
المتغيريــن هــي %37,2. كمــا يوضــح الجــدول أن قيمــة مربــع االرتبــاط هــي 0,138 أي أن المتغيــر المســتقل  " التكنولوجيــا 

المتقدمــة  " قــد اســتطاع تفســير مــا مقــداره %13,8 مــن التبايــن الحاصــل فــي المتغيــر التابــع  " القــدرة التنافســية  ".

وتبيــن مــن االختبــار اإلحصائــي أن هــذه النســبة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى أقــل مــن )0,05( حيــث بلغــت 
قيمــة االختبــار اإلحصائــي )ف(: 25,394، ومســتوى الداللــة يســاوي )0,000( وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول )0,05(، 
كمــا بلغــت قيمــة االختبــار اإلحصائــي )ت(: 5,039 ومســتوى الداللــة يســاوي )0,000( وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول 

.)0,05(

 لذلــك وبنــاًء علــى النتائــج الســابقة فإنــه تــم رفــض الفرضيــة العدميــة وتُقبــل الفرضيــة البديلــة القائلــة: هنــاك أثــر 
ذو داللــة إحصائيــة لعامــل التكنولوجيــا المتقدمــة علــى تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. وهــو مــا 
ــه دور كبيــر فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، وذلــك مــن  يعنــي أن التطــور التكنولوجــي ل
خــالل مســاهمته فــي إكســاب هــذه المؤسســات نجاحــا وتفوقــا ملموســا علــى منافســيها، وقــدرة علــى اختــراق األســواق وفتــح 
أســواق جديــدة، وبالتالــي فــإن تحصيــل هــذه المؤسســات للتقــدم والتطــور التكنولوجــي يمثــل أحــد محــددات األداء المرتفــع 

واســتغالله بالشــكل األمثــل يســاعدها وبشــكل كبيــر فــي تميــز أداءهــا ورفــع قدرتهــا التنافســية.

ــى  ــية المناســبة عل ــي االســتراتيجيات التنافس ــل تبن ــة لعام ــة إحصائي ــر ذو دالل ــاك أث ــس هن ــة: لي ــة الرابع ــة الفرعي الفرضي
ــطة. ــرة والمتوس ــات الصغي ــية للمؤسس ــدرة التنافس ــز الق تعزي

الختبــار صحــة هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار الخطــي البســيط لعامــل تبنــي االســتراتيجيات التنافســية 
المناســبة علــى تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.

والجدول التالي يبين معامل االرتباط، مربع االرتباط، معامل االنحدار، وقيمتي )ف(، )ت( ومستوى الداللة.

جدول )7(: نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر االستراتيجيات التنافسية في تعزيز القدرة التنافسية

معامل 
االرتباط

معامل 
التحديد 

معامل 
االنحدار

مستوى قيمة تقيمة ف
الداللة

نتيجة 
ف 0

0,202قيمة الثابت
االستراتيجيات 

التنافسية
رفض0,3980,1590,90729,7875,4580,000

.SPSS.20المصدر: من إعداد الباحثبن باالعتماد على نتائج برنامج
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شريف ،   حمي الدين

اإلصدار الثاني، السنة اخلامسة، 2021

ــة  ــوة العالق ــر أن ق ــا يفس ــو م ــة )0,398( وه ــاط قيم ــل االرتب ــغ معام ــد بل ــاله فق ــدول أع ــج الج ــى نتائ ــاًء عل وبن
ــتقل  "  ــر المس ــي 0,159 أي أن المتغي ــاط ه ــع االرتب ــة مرب ــدول أن قيم ــح الج ــا يوض ــي %39,8. كم ــن ه ــن المتغيري بي
ــدرة  ــع  " الق ــر التاب ــي المتغي ــن الحاصــل ف ــداره %15,9 مــن التباي ــد اســتطاع تفســير مــا مق االســتراتيجيات التنافســية  " ق

التنافســية  ".

وتبيــن مــن االختبــار اإلحصائــي أن هــذه النســبة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى أقــل مــن )0,05( حيــث بلغــت 
قيمــة االختبــار اإلحصائــي )ف(: 29,787، ومســتوى الداللــة يســاوي )0,000( وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول )0,05(، 
كمــا بلغــت قيمــة االختبــار اإلحصائــي )ت(: 5,458 ومســتوى الداللــة يســاوي )0,000( وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول 
)0,05(. لذلــك وبنــاًء علــى النتائــج الســابقة فإنــه تــم رفــض الفرضيــة العدميــة وتُقبــل الفرضيــة البديلــة القائلــة: هنــاك أثــر 
ــرة  ــدرة التنافســية للمؤسســات الصغي ــز الق ــى تعزي ــي االســتراتيجيات التنافســية المناســبة عل ــة لعامــل تبن ــة إحصائي ذو دالل

والمتوســطة.

 وبالتالــي فــإن اختيــار المؤسســة لإلســتراتيجية التنافســية المناســبة لوضعهــا وموقفهــا مــن شــأنه أن يحــدد أهــداف 
هــذه المؤسســة وفــق مــا تتمتــع بــه مــن قــدرات وإمكانيــات ماديــة وبشــرية وفنيــة، وعليــه فــإن إحــراز أي تفــوق تنافســي قــوي 

فــي األســواق هــو نتيجــة االختيــار المناســب الســتراتيجيات التنافــس فــي األســواق. 

األمــر الــذي يجعــل مــن تبنــي االســتراتيجيات التنافســية المناســبة عامــال هامــا يســاهم فــي بنــاء وتعزيــز القــدرة التنافســية 
ــرة والمتوســطة. للمؤسســات الصغي

الفرضيــة الفرعيــة الخامســة: ليــس هنــاك أثــر ذو داللــة إحصائيــة لعامــل تطويــر أداء العنصــر البشــري علــى تعزيــز القــدرة 
التنافســية للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة.

الختبــار صحــة هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار الخطــي البســيط لعامــل تطويــر أداء العنصــر البشــري 
علــى تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.

والجدول التالي يبين معامل االرتباط، مربع االرتباط، معامل االنحدار، وقيمتي )ف(، )ت( ومستوى الداللة.

جدول )8(: نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر تطوير أداء العنصر البشري في تعزيز القدرة التنافسية

معامل 
االرتباط

معامل 
التحديد 

معامل 
االنحدار

مستوى قيمة تقيمة ف
الداللة

نتيجة ف 
 0

0,402قيمة الثابت
تطوير أداء العنصر 

البشري
رفض0,3840,1480,82027,3515,2300,000

SPSS.20المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج برنامج

بنــاًء علــى نتائــج الجــدول أعــاله فقــد بلــغ معامــل االرتبــاط قيمــة )0,384( وهــو مــا يفســر أن قــوة العالقــة بيــن 
المتغيريــن هــي %38,4. كمــا يوضــح الجــدول أن قيمــة مربــع االرتبــاط هــي 0,148 أي أن المتغيــر المســتقل  "تطويــر أداء 
العنصــر البشــري " قــد اســتطاع تفســير مــا مقــداره %14,8 مــن التبايــن الحاصــل فــي المتغيــر التابــع  "القــدرة التنافســية ".

وتبيــن مــن االختبــار اإلحصائــي أن هــذه النســبة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى أقــل مــن )0,05( حيــث بلغــت 
قيمــة االختبــار اإلحصائــي )ف(: 27,351، ومســتوى الداللــة يســاوي )0,000( وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول )0,05(، 
كمــا بلغــت قيمــة االختبــار اإلحصائــي )ت(: 5,230 ومســتوى الداللــة يســاوي )0,000( وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول 
)0,05(. لذلــك وبنــاًء علــى النتائــج الســابقة فإنــه تــم رفــض الفرضيــة العدميــة وتُقبــل الفرضيــة البديلــة القائلــة: هنــاك أثــر 
ذو داللــة إحصائيــة لعامــل تطويــر أداء العنصــر البشــري علــى تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. 
ويمكــن تفســير ذلــك بــأن االهتمــام بتطويــر العنصــر البشــري يمثــل أحــد العناصــر التــي تســاهم فــي تعزيــز القــدرة التنافســية 

للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.

ــارات  ــابها مه ــرية، وإكس ــا البش ــر موارده ــب وتطوي ــى تدري ــل عل ــات العم ــذه المؤسس ــف ه ــاول مختل ــك تح لذل
ــية.  ــا التنافس ــتنهاض قدراته ــي اس ــا وبالتال ــادة إنتاجيته ــة زي ــة بغي ــدرات عالي وق
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تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل دورها التنموي

الفرضيــة الفرعيــة السادســة: ليــس هنــاك أثــر ذو داللــة إحصائيــة لعامــل امتــالك نظــام معلومــات فعــال علــى تعزيــز القــدرة 
التنافســية للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة.

الختبــار صحــة هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار الخطــي البســيط لعامــل امتــالك نظــام معلومــات فعــال 
علــى تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.

والجدول التالي يبين معامل االرتباط، مربع االرتباط، معامل االنحدار، وقيمتي )ف(، )ت( ومستوى الداللة.

جدول )9(: نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر تطوير نظام المعلومات في تعزيز القدرة التنافسية

معامل 
االرتباط

معامل 
التحديد 

معامل 
االنحدار

نتيجة ف مستوى الداللةقيمة تقيمة ف
0

0,036قيمة الثابت
رفض0,4510,2030,93540,3166,3500,000نظام المعلومات

بنــاًء علــى نتائــج الجــدول أعــاله فقــد بلــغ معامــل االرتبــاط قيمــة )0,451( وهــو مــا يفســر أن قــوة العالقــة بيــن 
ــر  ــر المســتقل  " تطوي ــاط هــي 0,203 أي أن المتغي ــع االرتب ــن هــي %45,1. كمــا يوضــح الجــدول أن قيمــة مرب المتغيري
نظــام المعلومــات  " قــد اســتطاع تفســير مــا مقــداره %20,3 مــن التبايــن الحاصــل فــي المتغيــر التابــع  " القــدرة التنافســية  ".

ــد مســتوى أقــل مــن )0,05( حيــث بلغــت  ــة عن ــة إحصائي ــي أن هــذه النســبة ذات دالل ــار اإلحصائ ــن مــن االختب وتبي
قيمــة االختبــار اإلحصائــي )ف(: 40,316، ومســتوى الداللــة يســاوي )0,000( وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول )0,05(، كمــا 
بلغــت قيمــة االختبــار اإلحصائــي )ت(: 6,350 ومســتوى الداللــة يســاوي )0,000( وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول )0,05(.

 لذلــك وبنــاًء علــى النتائــج الســابقة فإنــه تــم رفــض الفرضيــة العدميــة وتُقبــل الفرضيــة البديلــة القائلــة: هنــاك أثــر 
ذو داللــة إحصائيــة لعامــل امتــالك نظــام معلومــات فعــال علــى تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. 
ــر  ــتراتيجيا لتطوي ــال اس ــد مدخ ــال يع ــوي وفع ــات ق ــام معلوم ــطة لنظ ــرة والمتوس ــات الصغي ــي المؤسس ــإن تبن ــي ف وبالتال
وتعزيــز قدرتهــا التنافســية، ومواجهــة إســتراتيجيات المنافســين، حيــث أن نظــام المعلومــات يصمــم ليلعــب دورا رئيســيا فــي 
تحقيــق القــدرة التنافســية مــن خــالل مســاهمته فــي زيــادة القيمــة التــي يتســلمها العمــالء عــن طريــق تزويدهــم بالمعلومــات 
عــن الســلع والخدمــات، هــذا مــن ناحيــة، وتحصيــن المؤسســة مــن مخاطــر المنافســين وإســتراتيجياتهم المختلفــة مــن ناحيــة 

أخــرى.

ــي  ــة، وتبن ــا المتقدم ــج، التكنولوجي ــة والتروي ــل والعناصــر )جــودة المنتجــات، والدعاي ــذه العوام ــف ه ــإن مختل ــاال ف  وإجم
االســتراتيجيات التنافســية المناســبة، تطويــر العنصــر البشــري، وامتــالك نظــام معلومــات فعــال( تؤثــر علــى القــدرة التنافســية 

للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وتســاهم فــي تعزيزهــا وتطويرهــا.

2. اختبار صحة الفرضية الثانية:

الفرضيــة الصفريــة: القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ليــس لهــا دور وأهميــة فــي تفعيــل وتعظيــم الــدور 
التنمــوي لهــذه المؤسســات.

الفرضيــة البديلــة: القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة لهــا دور وأهميــة كبيــرة فــي تفعيــل وتعظيــم الــدور 
التنمــوي لهــذه المؤسســات.

الختبــار صحــة هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار ســتودنت لعينــة واحــدة عنــد مســتوى معنويــة )0,05( والنتائــج 
مبينــة فــي الجــدول التالــي:

جدول )10(: نتائج اختبار ستودنت للفرضية الثانية

sigTcTtدرجة الحرية

1590,000-20,9591,960
SPSS.20 المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج
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يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق أن قيمــة )ت( المحســوبة  )Tc= -20,959( ودرجــات الحريــة df=159 وقيمــة 
ــتوى  ــى أن مس ــة إل ــث أن |-20,959| < |1,960| باإلضاف ــة  Tt حي ــن قيم ــر م ــة Tc أكب ــا أن قيم sig= )0,000(، وبم
المعنويــة أصغــر مــن α= 0,05 ومنــه تُرفــض الفرضيــة الصفريــة، وتُقبــل الفرضيــة البديلــة أي أن القــدرة التنافســية 

ــذه المؤسســات. ــدور التنمــوي له ــم ال ــل وتعظي ــي تفعي ــرة ف ــة كبي ــا دور وأهمي ــرة والمتوســطة له للمؤسســات الصغي

ــة التنميــة، بمختلــف  فالمؤسســات ذات القــدرة التنافســية العاليــة بإمكانهــا المســاهمة وبأكثــر فعاليــة فــي دفــع عجل
ــة. ــة واالجتماعي أبعادهــا االقتصادي

3. اختبار صحة الفرضية الثالثة:

الفرضيــة الصفريــة: تمتلــك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة بصفــة عامــة والمؤسســات الناشــطة علــى مســتوى 
واليــة قالمــة وتبســة بصفــة خاصــة معظــم عوامــل وعناصــر تعزيــز القــدرة التنافســية.

الفرضيــة البديلــة: ال تمتلــك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة بصفــة عامــة والمؤسســات الناشــطة علــى مســتوى 
واليــة قالمــة وتبســة بصفــة خاصــة معظــم عوامــل وعناصــر تعزيــز القــدرة التنافســية.

الختبــار صحــة هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار ســتودنت لعينــة واحــدة عنــد مســتوى معنويــة )0,05( والنتائــج 
مبينــة فــي الجــدول التالــي:

جدول )11(: نتائج اختبار ستودنت للفرضية الثالثة

sigTcTtدرجة الحرية

1590,00018,2751,960
 SPSS.20 المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج

 = sig ــة ــة  df=159 وقيم ــة )ت( المحســوبة ) Tc= 18,275( ودرجــات الحري ــج الجــدول الســابق أن قيم ــن نتائ يتضــح م
)0,000(، وبمــا أن قيمــة Tc أكبــر مــن قيمــة  Tt حيــث أن )18,275(< )1,960( باإلضافــة إلــى أن مســتوى المعنويــة أصغــر 

مــن α = 0,05 وبالتالــي تُرفــض الفرضيــة الصفريــة، وتُقبــل الفرضيــة البديلــة.

ــتوى  ــى مس ــات الناشــطة عل ــة والمؤسس ــة عام ــة بصف ــرة والمتوســطة الجزائري ــات الصغي ــك المؤسس أي ال تمتل
ــدرة التنافســية. ــز الق ــة خاصــة معظــم عوامــل وعناصــر تعزي ــة وتبســة بصف ــة قالم والي

إذ ال تــزال معظــم هــذه المؤسســات تبحــث عــن الحلــول والمناهــج التــي تضمــن لهــا االســتمرارية فــي بيئــة تشــهد تنافســا حــادا 
وانفتاحــا واســعا، خاصــة مــع تنــوع وتعــدد العراقيــل والصعوبــات التــي تواجههــا.

4. اختبار الفرضية الرابعة:

ــرة والمتوســطة ذو  ــدرة التنافســية للمؤسســات الصغي ــز الق ــي تعزي ــة ف ــة الجزائري ــر دور الحكوم ــة: يعتب ــة العدمي الفرضي
ــل دورهــا التنمــوي. ــم تنافســيتها وتفعي ــة لتعظي ــة كافي فعالي

الفرضيــة البديلــة: يعتبــر دور الحكومــة الجزائريــة فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ذو فعاليــة 
ضعيفــة ومحــدودة لتعظيــم تنافســيتها وتفعيــل دورهــا التنمــوي.

الختبــار صحــة هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار ســتودنت لعينــة واحــدة )اختبــار العينــة األحاديــة( عنــد مســتوى 
معنويــة )0,05( والنتائــج مبينــة فــي الجــدول التالــي:

جدول )12(: نتائج اختبار ستودنت للفرضية الخامسة

sigTcTtدرجة الحرية

1590,0009,6151,960
SPSS.20 المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج
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تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل دورها التنموي

ــة  ــة df=159 وقيم ــة )ت( المحســوبة ) Tc= 9,615( ودرجــات الحري ــج الجــدول الســابق أن قيم يتضــح مــن نتائ
sig= )0,000(، وبمــا أن قيمــة Tc أكبــر مــن قيمــة  Tt حيــث أن )9,615(< )1,960( باإلضافــة إلــى أن مســتوى المعنويــة 

أصغــر مــن α= 0,05 وبالتالــي تُرفــض الفرضيــة الصفريــة، وتُقبــل الفرضيــة البديلــة.

ــة  ــطة ذو فعالي ــرة والمتوس ــات الصغي ــية للمؤسس ــدرة التنافس ــز الق ــي تعزي ــة ف ــة الجزائري ــر دور الدول  أي يعتب
ضعيفــة ومحــدودة لتعظيــم تنافســيتها وتفعيــل دورهــا التنمــوي. حيــث وعلــى الرغــم مــن الــدور الحكومــي لترقيــة وتطويــر 
قطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، إال أن هــذا الــدور يبقــى محــدودا فــي ظــل العراقيــل التــي تشــهدها البيئــة المحيطــة 

بقطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.

5. اختبار الفرضية الخامسة: 
ــية  ــدرة التنافس ــز الق ــي تعزي ــة ف ــة الجزائري ــة دور الحكوم ــة لفعالي ــة إحصائي ــر ذو دالل ــاك أث ــس هن ــة: لي ــة العدمي الفرضي
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى مــدى امتــالك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة بصفــة عامــة 
ــية. ــدرة التنافس ــز الق ــل تعزي ــة خاصــة لعناصــر وعوام ــة بصف ــة وتبس ــي قالم ــتوى واليت ــى مس ــات الناشــطة عل والمؤسس

الفرضيــة البديلــة: هنــاك أثــر ذو داللــة إحصائيــة لفعاليــة دور الحكومــة الجزائريــة فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة علــى مــدى امتــالك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة بصفــة عامــة والمؤسســات الناشــطة 

علــى مســتوى واليتــي قالمــة وتبســة بصفــة خاصــة لعناصــر وعوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية.

ــر  ــن المتغي ــببية بي ــة الس ــة العالق ــيط لدراس ــدار البس ــل االنح ــتخدام تحلي ــم اس ــة ت ــذه الفرضي ــة ه ــار صح الختب
المســتقل: فعاليــة دور الحكومــة الجزائريــة فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والمتغيــر التابــع: 
مــدى امتــالك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة بصفــة عامــة والمؤسســات الناشــطة علــى مســتوى واليتــي قالمــة 

وتبســة بصفــة خاصــة لعناصــر وعوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية.

جدول )13(: نتائج تحليل االنحدار البسيط للفرضية السادسة

معامل 
االرتباط

معامل 
التحديد 

معامل 
االنحدار

قيمة قيمة ف
ت

مستوى 
الداللة

نتيجة 
ف 0

0,86قيمة الثابت
فعالية دور الحكومة 

الجزائرية
رفض0,6310,3980,679104,4110,210,000

بنــاًء علــى نتائــج الجــدول أعــاله فقــد بلــغ معامــل االرتبــاط قيمــة )0,631( وهــو مــا يفســر أن قــوة العالقــة بيــن 
ــتقل  " دور  ــر المس ــي 0,398 أي أن المتغي ــاط ه ــع االرتب ــة مرب ــدول أن قيم ــح الج ــا يوض ــي %63,1. كم ــن ه المتغيري
ــداره  ــا مق ــير م ــد اســتطاع تفس ــرة والمتوســطة  " ق ــات الصغي ــية للمؤسس ــدرة التنافس ــز الق ــي تعزي ــة ف ــة الجزائري الحكوم
ــة  ــة بصف ــرة والمتوســطة الجزائري ــالك المؤسســات الصغي ــع  " مــدى امت ــر التاب ــي المتغي ــن الحاصــل ف %39,8 مــن التباي
عامــة والمؤسســات الناشــطة علــى مســتوى واليتــي قالمــة وتبســة بصفــة خاصــة لعناصــر وعوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية 

."

وتبيــن مــن االختبــار اإلحصائــي أن هــذه النســبة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى أقــل مــن )0,05( حيــث بلغــت 
قيمــة االختبــار اإلحصائــي )ف(: 104,434 ومســتوى الداللــة يســاوي )0,000( وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول )0,05( 
كمــا بلغــت قيمــة االختبــار اإلحصائــي )ت(: 10,219 ومســتوى الداللــة يســاوي )0,000( وهــو أقــل مــن المســتوى المقبــول 
)0,05(. لذلــك وبنــاًء علــى النتائــج الســابقة فإنــه تــم رفــض الفرضيــة العدميــة وتُقبــل الفرضيــة البديلــة القائلــة: هنــاك أثــر 
ذو داللــة إحصائيــة لفعاليــة دور الحكومــة الجزائريــة فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى 
مــدى امتــالك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة بصفــة عامــة والمؤسســات الناشــطة علــى مســتوى واليتــي قالمــة 
وتبســة بصفــة خاصــة لعناصــر وعوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية. معنــى ذلــك أن الحكومــة الجزائريــة لهــا دور فعــال وكبيــر 
ــة المناســبة لعمــل هــذه  ــر البيئ ــك مــن خــالل توفي ــرة والمتوســطة، وذل ــدرة التنافســية للمؤسســات الصغي ــي النهــوض بالق ف

المؤسســات، وتقليــص العقبــات التــي تواجههــا والعمــل علــى دعمهــا ماليــا وفنيــا.
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ثانيا: تحليل بيانات الدراسة

تحليل خصائص العينة:. 1

أ. المؤهل العلمي: )متعلم، ثانوي، جامعي(: يوضح الجدول رقم )14( النسب المئوية للمؤهل العلمي بالنسبة لعينة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى واليتي قالمة وتبسة. 

جدول )14(:تحليل المؤهل العلمي

جامعيثانويمتعلمالبيان
335968العدد

%42,5%36,87%20,62النسبة ضمن إجمالي العينة

يتضــح مــن الجــدول الســابق، أن نســبة الجامعييــن والثانوييــن علــى مســتوى عينــة المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
الناشــطة بواليــة قالمــة بلغــت %81,25، بينمــا علــى مســتوى عينــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الناشــطة بواليــة تبســة 
فقــد بلغــت هــذه النســبة %77,5، وإجمــاال فقــد بلغــت نســبة الجامعييــن والثانوييــن المكونيــن لعينــة الدراســة: %79,37 وهــي 
نســبة مرتفعــة تــدل علــى أن النســبة العظمــى مــن المجيبيــن علــى مســتوى الواليتيــن هــي ذات مســتويات تعليميــة عاليــة، 

وهــذا مــا يجعلهــم أكثــر قــدرة علــى فهــم واســتيعاب أســئلة االســتبانة وأكثــر دقــة فــي اإلجابــة عليهــا. 

ب. عدد األصناف: األصناف التي تنتجها المؤسسة: يوضح الجدول رقم )15( النسب المئوية لألصناف التي تتعامل بها 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة بواليتي قالمة وتبسة.

جدول )15(:تحليل األصناف

ثالثة فأكثرصنفانصنف واحدالبيان
4517العدد

%65,38%19,23%15,39النسبة 
.SPSS المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج

نالحظ من الجدول أعاله أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتعامل مع ثالثة أصناف أو أكثر بالنسبة لعينة 
المؤسسات الناشطة بوالية قالمة بلغت %64,28، وقد بلغت هذه النسبة فيما يخص عينة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
الناشطة بوالية تبسة %66,66. مما يدل على أن النسبة العظمى من هذه المؤسسات %65,38 في كال الواليتين تتعامل مع 

ثالثة أصناف أو أكثر، وهو ما يجعلها قادرة على المنافسة بشكل أكبر، ويمكنها اختراق أسواق جديدة.

جـــ. الســوق: محليــة، خارجيــة، محليــة خارجيــة: يوضــح الجــدول رقــم )16( النســب المئويــة لحجــم )نــوع( الســوق الــذي 
تتنافــس فيــه المؤسســات عينــة الدراســة.

اجلدول رقم 16: حتليل السوق

محلية خارجيةخارجيةمحليةالبيان
2400العدد

%0%0%100النسبة ضمن إجمالي العينة

ــة  ــي قالمــة وتبســة والمعني ــرة والمتوســطة الناشــطة بواليت يتضــح مــن الجــدول أعــاله أن كل المؤسســات الصغي
بالدراســة تمــارس نشــاطها علــى مســتوى الســوق المحلــي بالجزائــر دون التوجــه نحــو األســواق الخارجيــة، وهــو مــا يعنــي 

دراســة قــدرة هــذه المؤسســات علــى المنافســة فــي األســواق المحليــة فقــط.
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عرض وتحليل نتائج الدراسة:. 	

ــطات  ــم المتوس ــة قي ــالل دراس ــن خ ــك م ــة وذل ــراد العين ــات آراء أف ــد اتجاه ــة تحدي ــذه المرحل ــالل ه ــم خ ــوف يت  س
الحســابية. ولإلجابــة علــى أســئلة الدراســة حســب المتوســطات الحســابية واالنحــراف المعيــاري، فقــد تــم تحديــد رتــب هــذه 
المتوســطات ومجاالتهــا حســب المعيــار التالــي: تــم تقســيم مــدى االســتجابة )5-1( إلــى خمســة فئــات متســاوية الطــول، أي 

ــد: ــك فق ــث )0,8= 4/5(، وبذل بطــول 0,8 حي

اعتبر المتوسط الحسابي ذو اتجاه موافق بشدة إذا كان ضمن المجال ]1 - 1,79[. 	

اعتبر المتوسط الحسابي ذو اتجاه موافق إذا كان ضمن المجال ]1,8 – 2,59[. 	

اعتبر المتوسط الحسابي ذو اتجاه ال أدري إذا كان ضمن المجال ]2,6 – 3,3[. 	

اعتبر المتوسط الحسابي ذو اتجاه غير موافق إذا كان ضمن المجال ]3,4 – 4,1[. 	

اعتبر المتوسط الحسابي ذو اتجاه غير موافق على اإلطالق إذا كان ضمن المجال ]4,2 - 5[ 	

وفيما يلي اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها:

أ. تحليل نتائج المحور األول: عوامل تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

جدول )17(: يوضح اتجاه اإلجابات المتعلقة بأسئلة المحور األول

غير موافق غير موافقال أدريموافقموافق بشدة
مطلقا

المتوسط 
المرجح

االنحراف 
المعياري

االتجاه

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

موافق5232,57647,510,62113,1106,32,131,18السؤال األول

موافق4226,37144,4852918,1106,32,331,22السؤال الثاني

موافق6540,67144,442,51911,910,61,870,97السؤال الثالث

موافق5836,35936,9148,82716,921,32,11,11السؤال الرابع

موافق5031,36943,1138,12817,5002,111,04السؤال الخامس

موافق56357345,695,62012,521,31,991,01السؤال السادس

موافق2,090,48المحور األول

.SPSS المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج

نالحظ من خالل هذا الجدول إجماليا أن هناك موافقة على أن مختلف هذه العناصر والعوامل لها تأثير على 
تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ب. تحليــل نتائــج المحــور الثانــي: أهميــة تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي تفعيــل دورهــا 
التنمــوي
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جدول )18(: يوضح اتجاه اإلجابات المتعلقة بأسئلة المحور الثاني

غير موافق غير موافقال أدريموافقموافق بشدة
المتوسط مطلقا

المرجح
االنحراف 
المعياري

االتجاه

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

موافق72456842,531,9148,831,91,80,97السؤال السابع
موافق5735,67144,495,62213,810,61,991,01السؤال الثامن
موافق6037,56138,142,52817,574,42,131,21السؤال التاسع
موافق5232,56842,5106,32817,521,32,121,09السؤال العاشر

السؤال الحادي 
موافق5232,56238,8853018,8852,251,23عشر

موافق4628,86842,5138,13018,831,92,221,11السؤال الثاني عشر
موافق2,080,55المحور الثاني

.SPSS المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج

إجماال فإنه يتبين من الجدول السابق أن هناك موافقة على أن القدرة التنافسية لها دور كبير وأهمية بارزة في تفعيل الدور 
التنموي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ــة )قالمة/تبســة( لعوامــل  ــرة والمتوســطة الجزائري ــالك المؤسســات الصغي ــث: مــدى امت ــج المحــور الثال ــل نتائ جـــ. تحلي
ــدرة التنافســية ــز الق تعزي

جدول )19(: يوضح اتجاه اإلجابات المتعلقة بأسئلة المحور الثالث

موافق 
غير موافق غير موافقال أدريموافقبشدة

المتوسط مطلقا
المرجح

االنحراف 
المعياري

االتجاه

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

السؤال الثالث 
غير موافق 00161042,572456842,54,20,9عشر

بشدة
السؤال الرابع 

غير موافق31,9159,4116,97848,85333,14,010,97عشر

السؤال الخامس 
غير موافق63,82314,453,17043,856353,911,13عشر

السؤال السادس 
غير موافق002515,674,4724556353,991,01عشر

السؤال السابع 
غير موافق852716,9138,1644048303,731,20عشر

السؤال الثامن 
غير موافق63,82716,9106,36641,35131,93,81,16عشر

السؤال التاسع 
غير موافق42,52415159,47043,84729,43,821,09عشر

غير موافق3,920,64المحور الثالث
.SPSS المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج

ــات أســئلة هــذا المحــور أنهــا اتجهــت إلــى غيــر موافــق، وهــو مــا يعنــي عــدم الموافقــة علــى امتــالك  المالحــظ مــن إجاب
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة بصفــة عامــة وعلــى مســتوى واليتــي قالمــة وتبســة بصفــة خاصــة لعوامــل 

تعزيــز القــدرة التنافســية.
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ــرة  ــات الصغي ــية للمؤسس ــدرة التنافس ــز الق ــي تعزي ــة ف ــة الجزائري ــة دور الدول ــع: فعالي ــور الراب ــج المح ــل نتائ د. تحلي
والمتوســطة

جدول )20(: يوضح اتجاه اإلجابات المتعلقة بأسئلة المحور الرابع

غير موافق غير موافقال أدريموافقموافق بشدة
المتوسط مطلقا

المرجح
االنحراف 
المعياري

االتجاه

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

السؤال 
غير 10,63018,816106943,14427,53,781,06العشرون

موافق
السؤال 
الحادي 

والعشرون
غير 116,92716,963,872454427,53,691,23

موافق

السؤال الثاني 
غير 42,53119,495,672454427,53,751,13والعشرون

موافق
السؤال الثالث 

غير 74,42213,8148,864405333,13,831,15والعشرون
موافق

السؤال الرابع 
غير 106,3159,442,57043,86138,13,981,16والعشرون

موافق
السؤال 
الخامس 
والعشرون

موافق6037,56339,431,92918,153,12,11,18

المحور 
غير 3,520,69الرابع

موافق

إجمــاال فقــد الحظنــا مــن نتائــج الجــدول عــدم موافقــة علــى أن جهــود ودور الدولــة الجزائريــة لــه فعاليــة فــي تعزيــز القــدرة 
التنافســية للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة.

ملخص نتائج الدراسة العملية:

بنــاًء علــى مــا تــم مــن جمــع وتحليــل البيانــات الخاصــة بهــذه الدراســة، وبعــد اختبــار الفرضيــات تــم التوصــل إلى أن 
تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة يعتبــر ضــرورة لتفعيــل الــدور التنمــوي لهــذه المؤسســات وطنيــا 

ومحليــا، والنتائــج هــي كاآلتي:

1. تعتبــر كل مــن جــودة المنتجــات، والدعايــة والترويــج، التكنولوجيــا المتقدمــة، وتبنــي االســتراتيجيات التنافســية المناســبة، 
ــدرة التنافســية للمؤسســات  ــر الق ــز وتطوي ــرز عوامــل تعزي ــال أب ــالك نظــام معلومــات فع ــر العنصــر البشــري، وامت تطوي

الصغيــرة والمتوســطة؛

2. امتــالك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة لعوامــل وعناصــر تعزيــز القــدرة التنافســية لــه دور وأهميــة كبيــرة فــي تفعيــل 
وتعظيــم الــدور التنمــوي لهــذه المؤسســات. ســواء كان وطنيــا أو محليــا، وذلــك مــن خــالل أهميــة هــذه العناصــر والعوامــل 
ــة  ــة، وترقي ــدورة االقتصادي ــيط ال ــى تنش ــدرة عل ــه الق ــال ل ــرة ومتوســطة تنافســي وفع ــن قطــاع مؤسســات صغي ــي تكوي ف

االقتصــاد الوطنــي، ودفــع عجلــة التنميــة المحليــة وصــوال إلــى تجســيد تنميــة وطنيــة شــاملة ومتوازنــة؛

3. إن عوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية المتوافــرة علــى مســتوى المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة بصفــة عامــة 
والمؤسســات الناشــطة علــى مســتوى واليتــي قالمــة وتبســة بصفــة خاصــة ال تمكــن هــذه المؤسســات مــن أداء دورهــا التنمــوي 
بشــكل ريــادي وفعــال، فهــي تفتقــر إلــى أبــرز العوامــل المســاهمة فــي تعزيــز وتطويــر القــدرة التنافســية. إذ ال تــزال معظــم 
هــذه المؤسســات تبحــث عــن الحلــول والمناهــج التــي تضمــن لهــا االســتمرارية فــي بيئــة تشــهد تنافســا حــادا وانفتاحــا واســعا، 

خاصــة مــع تنــوع وتعــدد العراقيــل والصعوبــات التــي تواجههــا؛

4. يعتبــر دور الدولــة الجزائريــة فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ذو فعاليــة ضعيفــة ومحــدودة 
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لتعظيــم تنافســيتها وتفعيــل دورهــا التنمــوي. حيــث وعلــى الرغــم مــن الــدور الحكومــي لترقيــة وتطويــر قطــاع المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة، إال أن هــذا الــدور يبقــى محــدودا فــي ظــل العراقيــل التــي تشــهدها البيئــة المحيطــة بقطــاع المؤسســات 

الصغيــرة والمتوســطة؛

5. تدنــي القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة يعــود جــزء مهــم منــه إلــى عــدم تفعيــل دور الحكومــة فــي دعــم 
وترقيــة مؤسســات هــذا القطــاع؛

6. ال تعتبــر جهــود الدولــة فــي دعــم وتطويــر المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وحدهــا كافيــة للنهــوض بالقــدرة التنافســية 
لهــذه المؤسســات، بــل البــد مــن تضافــر جهــود كافــة األطــراف ســواء تعلــق األمــر بالحكومــة، المؤسســات نفســها، األفــراد، 

لصياغــة الحلــول والعمــل علــى االرتقــاء بالمســتوى التنافســي للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة؛

7. محدوديــة دور وأهميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة بصفــة عامــة والناشــطة علــى مســتوى واليتــي قالمــة 
وتبســة بصفــة خاصــة فــي دعــم ودفــع عجلــة التنميــة المحليــة، يعــود باألســاس إلــى عــدم امتــالك هــذه المؤسســات لمعظــم 
العوامــل والعناصــر التــي تســاعدها فــي تعزيــز قدراتهــا التنافســية، األمــر الــذي يجعــل مــن هــذه المؤسســات تنتــج لتبقــى 

فقــط، وال تمــارس دورا رياديــا وفعــاال فــي النهــوض باالقتصــاد المحلــي والوطنــي.

المقترحات:

بعــد أن تعرفنــا علــى النتائــج التــي خلصــت إليهــا هــذه الدراســة، تبيــن لنــا أن مختلــف الصعوبــات والتحديــات التــي 
كانــت ســببا فــي عــدم رفــع القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة وبصفــة خاصــة تلــك الناشــطة 
ــتهلكين أو  ــها أو المس ــات نفس ــر بالمؤسس ــق األم ــواء تعل ــراف س ــف األط ــق مختل ــى عات ــع عل ــة، تق ــة وتبس ــي قالم بواليت
الحكومــة الجزائريــة كواضعــة للسياســات الماليــة والتجاريــة والقانونيــة وغيرهــا مــن السياســات العامــة المكونــة للبيئــة التــي 

تمــارس فيهــا هــذه المؤسســات نشــاطها.

لــذا فــإن مقترحاتنــا ســتكون موجهــة للجهــات، التــي تعتبــر مســؤولة عــن وجــود المشــاكل المتســببة فــي عــدم رفــع 
القــدرة التنافســية لمســتويات عاليــة علــى الرغــم مــن اختــالف نســبة مســؤوليتها مــن جهــة إلــى أخــرى واختــالف صــورة هــذه 

المســؤولية أيضــا، وتتلخــص هــذه المقترحــات فــي اآلتــي:

مقترحات موجهة إلى الحكومة وتتمثل في:

العمــل علــى وضــع السياســات التجاريــة والماليــة وســن التشــريعات وإصــدار القــرارات الخاصــة الصحيحة والمدروســة  	
التــي مــن شــأنها رفــع كفــاءة وأداء االقتصــاد الجزائــري بشــكل عــام وقطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بشــكل 

خاص.

زيــادة عــدد مراكــز التدريــب المهنــي وفتــح تخصصــات جديــدة فيهــا مــن ضمنهــا تخصصــات لهــا عالقــة بخصائــص  	
ومميــزات المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. 

العمــل علــى االســتفادة مــن الخبــرات األكاديميــة الممثلــة بأســاتذة الجامعــات والطــالب أصحــاب االختصــاص وعلــى  	
وجــه التحديــد كليــات االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة وكليــات الزراعــة وكليــات التكنولوجيــة وكليــات الهندســة وتحديــدا 
الصناعيــة منهــا. ويأتــي ذلــك مــن خــالل ترتيــب النــدوات وورشــات العمــل وإشــراك أســاتذة الجامعــات فيهــا واالســتفادة 
مــن استشــاراتهم األكاديميــة، وكذلــك إشــراك الطــالب فــي العمــل الصناعــي والزراعــي والهندســي واإلداري ضمــن 

المســاقات التدريبيــة والبحثيــة ومســاقات خدمــة المجتمــع المحلــي.

تدعيــم كل األجهــزة المســاعدة علــى االســتثمار فــي المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، وهــذا عــن طريــق فتــح المجــال  	
أمــام الحركــة الجمعويــة المهتمــة باإلدمــاج المهنــي والتشــغيل للقيــام بالــدور اإلعالمــي والتنشــيطي فــي الوســط الشــبابي؛

اســتحداث آليــات تمويــل جديــدة تتماشــى واحتياجــات المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــع األخــذ بالحســبان عــدم كفايــة  	
الضمانــات التــي تقدمهــا هذه المؤسســات؛

ــى مســتوى فروعهــا ووكاالتهــا، والمعالجــة الســريعة  	 ــه للبنــوك عل تطبيــق سياســة رفــع ســقف القــروض المســموح ب
ــرة والمتوســطة؛ ــل المشــاريع الصغي ــة مــن قب ــروض المقدم ــات الق ــة لملف والفعال

إقامــة هيئــة أو منظمــة تســهر علــى قيــادة نظــام تكوينــي وتأهيلــي لمســيري المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة يمكنهــم  	
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تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل دورها التنموي

مــن التحكــم فــي أدوات التســيير الحديثــة ومواجهــة متغيــرات المحيــط؛

دعم المشاركة بين المنظمات الوطنية واألجنبية بغرض جلب الخبرة والتقنية واألموال في الوقت نفسه؛ 	

دعــم عمليــة تأهيــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ووضــع آليــات تعمــل علــى ربــط العالقــة وتمتينها بين المؤسســات  	
الصغيــرة والمتوســطة ومراكــز البحــث، وكــذا تطويــر المقاولــة الباطنيــة بينهــا وبيــن المؤسســات الكبيــرة ســواء األجنبيــة 

الوطنية؛ أو 

ضــرورة االســتفادة مــن األفــكار واألســاليب والنمــاذج العربيــة والعالميــة فــي التعامــل مــع القــروض الصغيــرة  	
والمصغــرة، وفــي تطويــر آليــات تنميــة االســتثمار فــي المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة؛

ــاء  	 ــريعات، كإنش ــن وتش ــدة بقواني ــطة المؤي ــرة والمتوس ــات الصغي ــل الصناع ــة وتموي ــة لتنمي ــاد مؤسســات مالي إيج
صناديــق اســتثمار تتولــى تجميــع المســاهمات الماليــة الصغيــرة. وجــذب صغــار المدخريــن إلــى هــذه الصناديــق لتــؤدي 
دور الوســيط بيــن أصحــاب رؤوس األمــوال وأصحــاب المشــاريع، بعــد قيامهــا بدراســة جــدوى المشــروع، ورأس المــال 

المطلــوب وهامــش الربــح المتوقــع؛ 

ترقيــة الســوق العقــاري باالعتمــاد علــى أســلوب البيــع بالمــزاد العلنــي، مــع اإلســراع فــي تســوية قضايــا العقــار العالقــة  	
بســبب عــدم وضــوح ملكيتهــا؛

ــي  	 ــات ف ــذه المؤسس ــام ه ــجيع قي ــة لتش ــاط كل مؤسس ــب نش ــذا حس ــة وه ــة والجمركي ــوم الضريبي ــن الرس ــف م التخفي
ــة. ــاالت الحيوي المج

العمــل علــى بــروز ســوق مالــي يهتــم باالســتجابة الحتياجــات التمويــل للمؤسســات غيــر المصنفــة فــي البورصــة عــن  	
طريــق تدخــل مباشــر مــن الدولــة؛

إيجــاد صيــغ التمويــل المتالئمــة مــع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مثــل رأس المــال المخاطــر الــذي عــرف رواجــا  	
ــادة  ــة ج ــع وجــود مرافق ــرض م ــن المؤسســة والمق ــون المخاطــرة متقاســمة بي ــث تك ــة، حي ــدول المتقدم ــي ال ــرا ف كبي

للمشــاريع االســتثمارية مــن قبــل المقرضيــن؛

مراعــاة االحتياجــات التمويليــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة عنــد رســم السياســات االئتمانيــة لبنــك الجزائــر، وذلــك  	
ــات مناســبة تشــجع  ــذه المؤسســات، وإيجــاد آلي ــة لســداد احتياجــات ه ــص نســب الســقوف االئتماني ــن خــالل تخصي م

البنــوك والمؤسســات الماليــة علــى توفيــر مثــل هــذه االحتياجــات كتخفيــض تكاليــف العمليــات االفتراضية،...الــخ؛

تطويــر وتحديــث برامــج ضمــان القــروض المعــدة ســلفا لتواكــب الحداثــة والمعاصــرة، علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه  	
فــي الــدول المتقدمــة واالســتفادة مــن التجــارب الناجحــة فــي هــذا المجــال؛

ــي  	 ــرة والمتوســطة، كل ف ــم الدعــم والمســاعدة للمؤسســات الصغي ــى تقدي ــة والخاصــة عل تشــجيع المؤسســات الحكومي
ــة الموجهــة لهــذه المؤسســات؛ ــة الدولي ــة والفني ــى جــذب المســاعدة المالي مجــال اختصاصــه، وحثهــا عل

ــرة والمتوســطة،  	 ــة للمؤسســات الصغي ــات االئتماني ــة للمعلوم ــة التدريجي ــدف التغطي ــان به ــب ائتم ــة مكات تشــجيع إقام
إلــى جانــب خفــض المســتويات المشــمولة بــإدارة المخاطــر االئتمانيــة فــي بنــك الجزائــر لمبالــغ القــروض والتســهيالت 

الممنوحــة لهــذه المؤسســات؛   

التأكيــد علــى أهميــة عقــد النــدوات والملتقيــات العلميــة والمهنيــة وورشــات العمــل الهادفــة لتنميــة الرغبــة لــدى خريجــي  	
الجامعــات الجزائريــة فــي إنشــاء المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، وتوجيــه طلبــة الدراســات العليــا فــي الجامعــات 
ــا  ــين قدرته ــات تحس ــات وآلي ــذه المؤسس ــؤون ه ــة بش ــة المتخصص ــائل الجامعي ــداد الرس ــي إع ــوث ف ــز البح ومراك

التنافســية؛

العمل على تفعيل دور الدولة الجزائرية في رفع قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة من خالل: 	

وضوح وشفافية القوانين والتشريعات المنظم للبيئة االستثمارية المشجعة؛ 	

إتباع سياسات اقتصادية ومالية وتقنية وضريبية متوازنة ومترابطة وإجراءات إدارية مرنة ومنفتحة؛ 	
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إعادة النظر في نظام القروض والمنح المقدمة من الدولة، بحيث يصبح دور المصارف المتخصصة أفضل؛ 	

ــم والمناطــق  	 ــي األقالي ــك، ف ــة المناســبة والمشــجعة لذل ــر البيئ ــرة والمتوســطة، وتوفي ــام المؤسســات الصغي تشــجيع قي
ــة؛ المختلف

ضــرورة االهتمــام بســن تشــريعات اقتصاديــة لهــدف إلــى تحفيــز المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة أكثــر نحــو التوجــه  	
إلــى زيــادة قدرتهــا التنافســية ورفــع كفــاءة اإلنتاج؛وضــع معاييــر جــودة ونوعيــة للســلع والخدمــات المنتجــة، والتركيــز 
ــة  ــات متابعــة ورقاب ــر، ووضــع آلي ــذه المعايي ــا له ــرة والمتوســطة وفق ــاط عمــل المؤسســات الصغي ــة انضب ــى أهمي عل

صارمــة؛

ــي مجــال  	 ــرة والمتوســطة، خاصــة ف ــة والمســاندة للمؤسســات الصغي ــد مــن المؤسســات الرســمية الداعم إنشــاء المزي
إعــداد دراســات الجــدوى االقتصاديــة، ودراســة الســوق، ومؤسســات التســويق والتمويــل المتخصصــة، والعمــل علــى 

تفعيــل دورهــا أكثــر علــى أرض الواقــع؛

حــث وتشــجيع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة المتشــابهة فــي إنتاجهــا الســلعي النهائــي، علــى التجمــع فــي مواقــع  	
ــل  ــواع التكام ــف أن ــيد مختل ــا وتجس ــا بينه ــاون فيم ــوات اتصــال وتع ــح قن ــا البعــض، وفت ــن بعضه ــة م ــة قريب جغرافي

ــي؛ ــي والخلف األمام

ــة بمؤسســات  	 ــط المؤسســات المهني ــة الســوق، ورب ــع طبيع ــا يتناســب م ــي بم ــم المهن ــن والتعلي ــة التكوي إصــالح أنظم
ــطة.  ــرة والمتوس ــات الصغي ــاندة للمؤسس مس

أمــا فيمــا يخــص تعزيــز القــدرة التنافســية لقطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى مســتوى واليتــي قالمــة وتبســة، ارتأينــا 
تقديــم جملــة مــن التوصيــات نوجزهــا كاآلتــي:

توفير التسهيالت القانونية والتشريعية مع شرحها وتوضيحها ومحاولة تقليص تفشي ظاهرة البيروقراطية؛ 	

يجــب علــى مناطــق واليتــي قالمــة وتبســة برمتهــا اســتغالل اإلمكانيــات المتاحــة والخصوصيــات المتميــزة بهــا كليــا عبر  	
األجهــزة المســاعدة لالســتثمار فــي المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، لوضعهــا فــي خدمــة التنمية وتشــجيع االســتثمار؛

التكفــل الدائــم للســلطات الوالئيــة بإيجــاد صيــغ مناســبة للشــباب المســتثمرين بغيــة االســتفادة مــن العقــارات والمحــالت  	
التــي تتماشــى مــع المشــاريع المقترحــة؛

ــات بالمشــاريع  	 ــك المعلوم ــي وضــع بن ــة ف ــة باالســتثمار والتشــغيل والتنمي ــا عالق ــي له ــع القطاعــات الت اشــتراك جمي
ــن؛ ــتثمارية داخــل الواليتي االس

توفير نظام جبائي على مستوى الواليتين يكون محفز وفعال ويساعد على توفير محيط استثماري مالئم؛ 	

تحســين مســتوى الهيــاكل القاعديــة علــى مســتوى واليتــي قالمــة وتبســة بمــا يتــالءم مــع متطلبــات التطــور الصناعــي  	
الحديــث خاصــة فــي مجــال النقــل؛

تفعيــل دور اإلدارة المحليــة بواليتــي قالمــة وتبســة فــي مجــال القيــام بالدراســات وإقامــة المــدن، والتجمعــات الصناعيــة  	
والخدميــة والبنــى التحتيــة التــي تتطلبهــا هــذه المؤسســات؛

تجســيد التنســيق بيــن هــذه المؤسســات وهيئــات المعلومــات والجهــات ذات العالقــة بشــأن إقامــة المســوحات الدوريــة  	
حــول المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، للوقــوف علــى مــدى قــوة أدائهــا ومســاهمتها فــي تحقيــق التنميــة فــي الواليتيــن 

ومعرفــة مــا تواجهــه مــن صعوبــات مــن جهــة، واقتــراح الحلــول الناجعــة مــن جهــة أخــرى؛

تقليــص تكاليــف اإلجــراءات اإلداريــة وكثــرة الرخــص والوثائــق المطلوبــة مــن المســتثمر للموافقــة علــى االســتثمار،  	
ــاء  ــتثمار أثن ــة باالس ــن الخاص ــريعات والقواني ــوض التش ــى غم ــة إل ــك باإلضاف ــام ذل ــرا إلتم ــا كبي ــب وقت ــث يتطل حي

ــل مناطــق أخــرى؛ ــى تفضي ــؤدي بالمســتثمرين إل ــا ي ــا مم تطبيقه

تفعيــل عمــل األطــر التنظيميــة والهيــاكل اإلداريــة الالزمــة لمتابعــة ســير عمــل هــذه المؤسســات بالمســتوى الــذي يحقــق  	
الغايــات المنشــودة مــن تلــك اإلســتراتيجية المطبقــة علــى المســتوى الوالئــي والوطنــي فــي مجــال دعــم التنميــة؛
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تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل دورها التنموي

تجــاوز مشــكلة العقــار، وخاصــة العقــار الصناعــي وذلــك مــن خــالل اهتمــام الســلطات الوالئيــة بتخفيــض  اإلجــراءات  	
المصاحبــة إلنشــاء العقــار.

مقترحات موجهة إلى المؤسسات:

إذا كانــت الوســائل الســابقة تمثــل مــا يجــب علــى ســلطات واليتــي قالمــة وتبســة تبنيــه لضمــان نجاحهــا فــي ظــل البيئــة 
ــاك بعــض الوســائل التــي يتعيــن أن تقــوم بهــا المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى مســتواها  ــدة. فهن ــة الجدي االقتصادي

للتطويــر مــن نفســها والحفــاظ علــى اســتمراريتها وتحســين مســتواها التنافســي، نجــد أهمهــا:

ــة  	 ــة ممكن ــل تكلف ــة، وبأق ــة والخارجي ــا الحتياجــات األســواق المحلي ــاج وفق ــة مســتوى المنتجــات مــن خــالل اإلنت ترقي
والســعي للحصــول علــى شــهادة الجــودة )ISO( فــي وقــت أصبــح عنصــر الجــودة أهــم العناصــر التــي تضمــن التســويق؛

عمليــة التســويق أصبحــت مــن التحديــات التــي تواجــه المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، ولضمــان مركــز تنافســي فــي  	
خضــم هــذا التغيــر المتســارع يجــب االهتمــام بالبحــث العلمــي لمتابعــة التغيــرات والتنبــؤ بهــا ومــن ثــم التحكــم فيهــا؛ 

تطويــر الجهــاز اإلداري فــي الواليــة ورفــع الكفــاءات التســييرية باعتمــاد منهجية تســييرية تتوافق والمؤسســة االقتصادية  	
الحديثــة التــي تســتجيب لمعطيــات المرونــة والفعاليــة في األداء واســتعمال تكنولوجيــا المعلومات في التســيير؛ 

تقليل االعتماد على اإلدارة العائلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتبني نظم إدارية أكثر حداثة وتطورا؛ 	

توظيــف يــد عاملــة مؤهلــة فــي العمليــة اإلنتاجيــة والتســييرية ومحاولــة تحســين قــدرات هــذه المــوارد البشــرية، إضافــة  	
إلــى العمــل علــى تدريــب وزيــادة تخصــص العمــال الموجوديــن لديهــم وإعطائهــم الــدورات الالزمــة، وتحفيزهــم مــن 

خــالل رفــع أجورهــم أو إعطائهــم عــالوات أو ترقيــة تصنيفاتهــم الوظيفيــة إذا حصلــوا علــى تلــك الــدورات؛

ــي  	 ــة ف ــة األتمت ــى أنظم ــاد عل ــطة، واالعتم ــرة والمتوس ــات الصغي ــى المؤسس ــة إل ــي بكثاف ــر التكنولوج ــال العنص إدخ
ــو بشــكل تدريجــي؛ ــاج ول اإلنت

زيادة التخصص في اإلنتاج وعدم إنتاج األصناف المتعددة وذلك بهدف رفع كفاءة وأداء صناعاتهم؛ 	

زيــادة العمــل علــى البحــث والتطويــر بغــرض تجديــد طبيعــة منتجــات المؤسســة بشــكل يتوافــق مــع التجــدد فــي أذواق  	
المســتهلكين وطبيعــة التغيــر فــي األنمــاط اإلنتاجيــة؛

زيــادة التركيــز علــى جانــب الدعايــة واإلعــالن لمنتجــات هــذه المؤسســات، لمــا لهــذا الجانــب مــن أهميــة فــي كســب  	
ــذه المنتجــات؛ ــى له ــادة والء المســتهلكين القدام المســتهلكين الجــدد وزي

ــذه  	 ــة ه ــاءة وإنتاجي ــاع مســتوى كف ــك الرتف ــدة وليســت المجــددة أو المســتعملة وذل ــى اســتيراد اآلالت الجدي ــل عل العم
اآلالت؛

العمــل علــى توفيــر  "تجســيد " المزيــد مــن عوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة  	
الجزائريــة، فكمــا هــو معلــوم فــإن الخطــر القائــم فــي مواجهــة التحديــات الخارجيــة لــكل مؤسســة هــو عامــل المنافســة، 
ــى مــا يلــي: ــك اعتمــادا عل ــى المنافســة، ويمكــن تحقيــق ذل ــر قــدرة عل ــد مــن جعــل هــذه المؤسســات أكث ــي الب وبالتال

االرتقاء بتصميم المنتجات وجودتها؛ 	

استخدام أجيال تقنية متطورة؛ 	

إعادة النظر بخطة القوى العاملة من خالل التدريب والتحفيز لزيادة إنتاجية العمل كما ونوعا؛ 	

االهتمام بالبحوث والتطوير؛ 	

العمــل علــى ربــط الجامعــات والمعاهــد المهنيــة بالهيــاكل اإلنتاجيــة وذلــك علــى أســاس أن التعليــم يُكــِون  	
التكنولوجيــا والتكنولوجيــا تُكــِون الصناعــة، وبالتالــي فــإن التكنولوجيــا تعطــي التعليــم والصناعــة، وأن الصناعــة 

ــا. ــم مع ــا والتعلي ــن التكنولوجي ــد كل م تم
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اإلطالع على التقنيات الحديثة والتطوير الفني المستمر لآلالت وطرق اإلنتاج؛ 	
االهتمــام بالبحــوث والقيــام بالدراســات الالزمــة لتخفيــض تكاليــف اإلنتــاج ودراســة األســواق ومكوناتهــا وعوامــل نجــاح  	

المنافســة فــي كل منهــا؛
زيــادة درجــات التعــاون والتحالــف بيــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الجزائريــة بصفــة عامــة، مــن أجــل تكويــن  	

كيانــات أكبــر قــادرة علــى منافســة مثيالتهــا؛
ــان  	 ــود والضم ــتراتيجي والعنق ــدف االس ــة واله ــات التطويري ــيما المقارن ــية ال س ــدرة التنافس ــز الق ــل تعزي ــل عوام تفعي

ــا؛ ــان، وغيره واالئتم
تشــكيل بيئــات مناســبة لقيــام عناقيــد صناعيــة، وإبــراز أهميــة دور الحاضنــات والشــبكات فــي زيــادة القــدرة التنافســية  	

لهــذه المؤسســات.
مقترحات موجهة إلى المستهلكين:

الوثــوق بجــودة منتجــات المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الوطنيــة، والتخلــص مــن عقــدة االعتقــاد بــأن هنــاك فجــوة  	
ــد بوجــود جــودة أفضــل  ــن التأكي ــى الرغــم م ــا وجــودة المنتجــات المســتوردة الشــبيهة عل ــن جــودة منتجاتن واســعة بي

لصالــح المنتجــات المســتوردة ولكــن ليســت بذلــك الحجــم الــذي يصــوره بعــض المســتهلكين؛
ــات  	 ــات الصناع ــواقنا بمنتج ــراق أس ــة إلغ ــة الهادف ــات التجاري ــض السياس ــع بع ــل م ــة بالتعام ــروح الوطني ــار ال إظه

الغذائيــة المســتوردة، وذلــك مــن أجــل تدميــر صناعاتنــا الوطنيــة وتحقيــق أهــداف سياســية واقتصاديــة غيــر معلنــة علــى 
المدييــن القصيــر والمتوســط؛

علــى المســتهلكين االقتنــاع بــأن االنخفــاض النســبي فــي أســعار منتجــات المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، الناشــطة  	
فــي مختلــف المجــاالت، ال يعنــي إطالقــا انخفــاض مســتوى جودتهــا وإنمــا مــرد ذلــك إلــى قبــول المنتجيــن بهامــش ربــح 

ضئيــل وانخفــاض التكاليــف النســبية فــي إنتاجهــا؛
العمــل علــى تفعيــل دور جمعيــات حمايــة المســتهلك فيمــا يخــص منتجــات المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الوطنيــة،  	

وذلــك مــن أجــل حمايــة المســتهلكين بشــكل فعلــي ومراقبــة الجــودة واألســعار، وتشــجيع المســتهلكين علــى اســتهالك 
المنتجــات المحليــة وذلــك بالتعــاون مــع الهيئــات الرســمية.

ومــن جملــة مــا تقــدم يمكــن القــول أن إدراك الســلطات الوالئيــة فــي قالمــة وتبســة ألهميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
وســعيها لتوفيــر كل الدعــم والمســاندة لهــا، ومحاولــة أصحــاب تلــك المؤسســات التحســين مــن قــدرات مؤسســاتهم التنافســية 
مــن خــالل تبنــي مختلــف عوامــل وآليــات تعزيــز القــدرة التنافســية، فضــال عــن ثقــة المســتهلك المحلــي فــي منتجــات هــذه 
ــة، مــن شــأنه أن  ــا المحليــة حتــى وإن كانــت تقــل جــودة عــن المنتجــات األجنبي ــدأ تفضيــل منتجاتن المؤسســات وتجســيد مب
يُكــون مؤسســات صغيــرة ومتوســطة ذات قــدرة تنافســية عاليــة تُمكنهــا مــن تفعيــل وتعظيــم دورهــا فــي تجســيد تنميــة محليــة 

مســتمرة، تحقــق لنــا فــي النهايــة تنميــة وطنيــة شــاملة ومتوازنــة.

وبخصــوص الدراســات المســتقبلية فإنــه وانطالقــا مــن الدراســة الحاليــة، يمكــن المواصلــة فــي آفــاق أخــرى قــد تقــدم أبعــاداً 
جديــدة لموضــوع الدراســة، باإلمــكان التطــرق إليهــا كمــا يلــي:

تحســين الدراســة الحاليــة عبــر تطبيقهــا فــي ســياق آخر، مــن حيث الدراســة الكيفيــة أو الدراســة الكمية. فالمؤسســات - 
الصغيــرة والمتوســطة فــي واليتــي قالمــة وتبســة مختلفــة عــن نظيراتهــا فــي باقــي الواليــات الجزائريــة، مــن حيــث 
البيئــة )المحيــط( وعالقتهــا بــه. كمــا تختلــف أيضــا مــن حيــث ديناميكيــة ونطــاق أســواقها وتحكمهــا فــي األدوار 

التســييرية. عــالوة علــى أنــه يمكــن تحســين الدراســة مــن خــالل تطبيقهــا فــي مجــال آخــر.
ومهمــا يكــن مــن أمــر، فإنــه وبالنظــر إلــى محــددات الدراســة، التــي دفعتنــا إلــى التركيــز علــى بعــض جوانــب الموضــوع، 
فإننــا فــي األخيــر نوصــي ببعــض المواضيــع، التــي بإمكانهــا أن تكــون محــاور لبحــوث مســتقبلية تكمــل مختلــف زوايــا هــذه 

الدراســة، نخــص بالذكــر منهــا:
البعد الثقافي لدعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.- 
فعاليــة األقطــاب التنافســية فــي تحســين القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي الجزائــر أو الــدول - 

العربية. 
نحو سياسة متكاملة لترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.- 
اســتراتيجية تأهيــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة كخيــار لتــدارك الفجــوة االســتراتيجية واالندمــاج فــي - 

االقتصــاد التنافســي.
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تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتفعيل دورها التنموي

قائمة المالحق

االستبانة

القسم األول: معلومات شخصية 

الرجاء وضع عالمة )x( أمام اإلجابة التي تراها مناسبة:

:    متعلم                  ثانوي                جامعي 1. المؤهل العلمي

ي تنتجها المؤسسة:    صنف واحد          صنفان            من ثالثة فأك�ث   2. عدد األصناف ال�ت

ي تتعامل معها المؤسسة:      محلية              خارجية                 محلية خارجية    3. األسواق ال�ت

 القسم الثاني: المعلومات الخاصة بالبحث

موافق السؤالالرقم
غير ال أدريموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
على 
اإلطالق

أوال: عوامل تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

التنافســية 01 القــدرة  تعزيــز  فــي  رئيســيا  عامــا  تعتبــر  المنتجــات  جــودة 
والمتوســطة  الصغيــرة  للمؤسســات 

الدعايــة والترويــج يعتبــران عنصــران أساســيان لتعزيــز القــدرة التنافســية 02
والمتوســطة الصغيــرة  للمؤسســات 

للتكنولوجيــا المتقدمــة والتجديــد التكنولوجــي دور كبيــر فــي زيــادة القــدرة 03
التنافســية

القــدرة 04 علــى  يؤثــر  المناســبة  التنافســية  اإلســتراتيجية  واختيــار  تحديــد 
والمتوســطة الصغيــرة  للمؤسســات  التنافســية  

االهتمام بأنشــطة البحث والتطوير يؤثر على القدرة التنافســية للمؤسســات 05
الصغيرة والمتوسطة

امتــاك نظــام معلومــات قــوي وفعــال علــى مســتوى المؤسســات الصغيــرة 06
والمتوســطة يعــزز مــن قدرتهــا التنافســية

ثانيا: دور وأهمية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
تفعيل دورها التنموي

ُيفعــل 07 عاليــة  تنافســية  لقــدرة  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  امتــاك 
التنمويــة قدرتهــا  وُيعظــم 

تســاهم عوامــل تعزيــز القــدرة التنافســية فــي تكويــن قطــاع مؤسســات صغيــرة 08
ومتوســطة تنافســي وفعال

القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة تشــكل عامــا مهمــا فــي 09
تحســين أدائهــا والمحافظــة علــى اســتمراريتها

تشــكل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ذات القــدرة التنافســية إســتراتيجية 10
فعالــة لتجســيد التنميــة المحليــة
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المؤسسات غير التنافسية ال يمكنها تأدية دورها التنموي بشكل فعال11

لهــا 12 والمتوســطة تضمــن  الصغيــرة  للمؤسســات  العاليــة  التنافســية  القــدرة 
أســواق جديــدة اختــراق  إمكانيــة 

ثالثا: مدى امتالك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية )قالمة/
تبسة( لعوامل تعزيز القدرة التنافسية

الصغيــرة 13 للمؤسســات  التنافســية  القــدرة  تعزيــز  عوامــل  كافــة  تتوافــر 
لمتوســطة وا

الكافيــة 14 الماليــة  القــدرة  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  كافــة  تمتلــك 
والتطويــر البحــث  أنشــطة  وتنميــة  لتجســيد 

جــودة منتجــات المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة تضاهــي جــودة المنتجــات 15
المستوردة

معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمتلك تكنولوجيا متقدمة ومتطورة 16

باإلســتراتيجيات 17 جيــدة  معرفــة  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  تمتلــك 
المختلفــة للتنافــس فــي الســوق

ونظــام 18 جهــاز  علــى  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  معظــم  تتوافــر 
وفعــال قــوي  معلومــات 

معظــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة تأخــذ بالدعايــة والترويــج كأســاس 19
للمنافسة 

رابعا:  فعالية دور الدولة الجزائرية في تعزيز القدرة التنافسية 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها التنموي

البرنامــج الوطنــي لتأهيــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة يســاهم فــي 20
تحســين قدرتهــا التنافســية

برامــج واســتراتيجيات التحفيــز الضريبــي المعتمــدة مــن شــأنها رفــع القــدرة 21
التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة

تلعب المشاتل وحاضنات األعمال دورا بارزا في تحسين القدرة التنافسية 22
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

23
اإلســتراتيجية الوطنيــة لترقيــة ودعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة لهــا 
هــذه  تنافســية  مــن  تحــد  التــي  العقبــات  مختلــف  تذليــل  فــي  فعــال  دور 

المؤسســات

هل تعتبر جهود الدولة في دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 24
وحدها كافية لتعزيز قدرتها التنافسية

تدنــي القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة يعــود جــزء منــه 25
إلــى عــدم تفعيــل دور الدولــة فــي دعــم هــذه المؤسســات
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ملخص الدراسة

هدفــت هــذه الدراســة إلــى إبــراز التدريــب النشــط، وبيــان أثــره فــي تَعَلُّــم المتدربيــن وتََحفُِّزهــم لمتابعــة التدريــب وتَفَاُعِلهــم فيــه وتطبيــق 
ن مجتمــُع الدراســة مــن مجموعــة مــن  مراقبــي الضرائــب الرئيســيين ومراقبــي التحقــق ورؤســاء المحاســبة )فئــة ثالثــة(  مهاراتــه. وتَكــوَّ
المتمرينيــن فــي مديريــة الماليــة العامــة فــي مــالك وزارة الماليــة. الذيــن التحقــوا بــدورة تدريبيــة فــي المعهــد الوطنــي لــإلدارة فــي لبنــان 
بهــدف تثبيتهــم فــي مــالك وزارة الماليــة. عــدد مجتمــع الدراســة  62 متدربــاً ومتدربــة توزعــوا علــى ثــالث شــعب بشــكل متقــارب فــي 
العــدد. ولكــن تــم جمــع 58 اســتمارة فقــط مــن المتدربيــن. و لتحقيــق أهــداف الدراســة فقــد صمــم الباحــث مــادة تدريبيــة خاصــة بعنــوان 
تصميــم التفكيــر، وفــق مبــادئ التدريــب النشــط واســتبانة قبليــة وبعديــة كأداة لجمــع المعلومــات . وقــد اعتمــدت الدراســة اســتخدام المنهــج 

المدمــج )الكمــي والكيفــي(. 

ــادة  ــن وزي ــم المتدربي ــي تعل ــرة ف ــة كبي ــب النشــط فعالي ــأن للتدري ــل  ب ــم التوصــل إليهــا مــن خــالل هــذه الدراســة تتمث ــي ت ــج الت والنتائ
تحصيلهــم المعرفــي، كمــا أن لــه دوراً إيجابيــاً بــارزاً فــي حافزيــة المتدربيــن لمتابعــة التدريــب وتطبيــق المهــارات التــي تــم اكتســابها 

فــي الــدورة.

الكلمات المفتاحية : التدريب النشط؛ أثر؛ التعلم؛ الحافز.

mailto:Talalsaghir2@gmail.com
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Abstract

 This study aimed to highlight on the active training and demonstrate its impact on learners’ 
learning and motivation to follow such training, engage in it and apply its skills. The population of the 
study consisted of a group of main tax auditors, verification monitors and accounting chiefs )category 
III(, who are practitioners in the Directorate of Public Finance under the authority of the Ministry of 
Finance. They attended a training course at the National Institute of Administration in Lebanon in order 
to be promoted to full-time employees in the Ministry of Finance. A total of 62 trainees participated in 
the current study, distributed in three different sections with almost equivalent number of trainees in 
each section. However, only 58 questionnaires were collected. To obtain the objectives of the current 
study, the researcher designed a special training material titled “Design Thinking” that complies with the 
principles of active training. As for data collection method, there was pre- and post-questionnaires. The 
study adopted mixed approach which combines quantitative and qualitative methodologies.

 The findings of this study show that active training is very efficient for trainees’ learning and 
increasing their cognitive knowledge. It also has a prominent role in increasing the motivation of trainees 
to pursue training and apply the skills acquired in this course.

Keywords: Active Training; Impact; Learning; Motivation.

تمهيد

ــي  ــودة األداء التنظيم ــى ج ــر عل ــه تأثي ــا ل ــات لم ــركات والمنظم ــد، 2018(  للش ــورد )عبي ــم م ــري كأه ــر البش ــف العنص ــل تصني لع
)المطيــري, 2020( جــاء متكامــالً مــع نظريــات التعلــم، ومنســجماً مــع الممارســات الفضلــى للتدريــب، )السشــري, 2003; الصغيــر, 
2018 ( بهــدف تعزيــز األداء البشــري عامــة والوظيفــي خاصــة ); Noe, 2010  )Silberman, 2006 مــن هنــا كان احتياجنــا كبيــراً 
لفهــم أحــدث نظريــات التعلــم، ومعرفــة تطبيقاتهــا، وربــط مبادئهــا بالتدريــب واالســتفادة منهــا، فليســت البرامــج التدريبيــة إال تطبيقــاً لهــذه 

النظريــات )الســكارنة 2009, (.
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تطبيق مبادئ التدريب النشط وتأثريه يف تعلم املتدربني وحافزّيتهم

ــم  ــة التعل ــار والحافــز، ونظري ــم الكب ــة تعلي ــم الحديثــة وعلــى رأســها النظريــة المعرفيــة، والبنائيــة االجتماعيــة، ونظري فنظريــات التعل
الســريع) العــزاوي, 2006( وغيرهــا مــن النظريــات، قــد وضحــت كيــف يتعلــم اإلنســان ومــا العمليــات التــي تعــد شــرطا لحــدوث التعلــم 
ــدى  ــاء المعرفــي ل ــة البن ــع فــي حــدوث عملي ــة التفاعــل الجماعــي النشــط والممت )Carroll & Leander, 2001(  ، كمــا بينــت أهمي

)Lawson 2015; Meier, 2000 ( المتعلــم

ومــن هنــا فــإن نظريــات التعلــم ومبادئهــا تُعَــدُّ منهجيــات ) هنــا و حجــاج, 1986( تــزود التدريــب بتأصيــل علمي،يســاعد المــدرب فــي 
تصميــم التدريــب بشــكل نشــط وفعــال، ينســجم مــع عمليــات التعلــم وأنمــاط المتعلميــن. 

ــه يتفاعــل معهــا  ــة تجعل ــة إيجابي ــم )هارمــن2008 ,( يضــع المتــدرب فــي بيئ ــاره أحــد أقــوى اســتراتيجيات التعل ــم النشــط باعتب والتعل
بشــكل كبيــر بحيــث يقــوى فيهــا تعلمــه )Harasim, Hiltz, Teles & Turoff, 1995( كمــا تــزداد معهــا قــدرات اســتيعابه وتركيــزه، 
و تحفــز  لديــه العمليــات العقليــة العليــا )الزايــدي, 2009(. تلــك العمليــات التــي تجعــل المتعلــم نشــطاً فــي معالجتــه للمعلومــات، وتســاعده 

  )Silberman & Beich, 2015 (فــي تطويــر ذهنــه، وفــي تغييــر بنيتــه المعرفيــة أو تعديلهــا

والتدريــب نظــام متكامــل لــه مدخالتــه  وعملياتــه ومخرجاتــه )رضــوان، 2012 ( وبقــدر مــا تكــون عناصــر هــذا النظــام بكافــة مكوناتــه 
ــوى  ــاء بالمحت ــة، وانته ــتراتيجيات التدريبي ــق واالس ــب واألدوات والطرائ ــة التدري ــى بيئ ــدرب، إل ــدرب والمت ــن الم ــدًءا م منســجمة )ب
Almakhadmah, 2012; Homklin, Takahashi, & Techakanont, 2013; Massenberg, Spurk, & Kauf-  واألهداف
ــي  ــد الباق ــزاوي ,2006; عب ــب ) الع ــودة للتدري ــداف المقص ــع األه ــجاماً م ــر انس ــودة وأكث ــر ج ــه أكث ــن مخرجات feld, 2015 (، تك

ــي,  2009 ; هياشــي، 2015(. وآخــرون, 2007 ;الســكارنة 2009 , ; الصيرف

أمــام تلــك العمليــة المتكاملــة تبــرز طرائــق التدريــب وأســاليبه التــي يختارهــا المــدرب، لتدفــع التدريــب إمــا نحــو نجــاح أهدافــه وإمــا 
فشــلها، إمــا نحــو الفاعليــة وإمــا نحــو الجمــود) نحــاس, 2004( , فأهميــة الطرائــق واألســاليب تكمــن فــي أنهــا تتوســط مكونــات عمليــة 

التدريــب، بيــن المــدرب وأهــداف التدريــب مــن جهــة وبيــن المتــدرب ومــا يريــده ويحفــزه مــن جهــة أخــرى )آل ملهــي 2010,(

مــن هنــا فــإن أهميــة طرائــق التدريــب تنبــع مــن أهميــة وظيفتهــا ودورهــا فــي إيصــال أهــداف التدريــب برمتهــا وتحقيــق 
وهندســته                                                                   التدريــب   تصميــم   شــكل  يتحــدَّد  فعليهــا   )Yaqoot, Wan Mohd Noor & Mohd Isa, 2017  ( مخرجاتــه 
Chukwu, 2016 ;Lendahls & Oscarsson 2017(  وبالتالــي فــإن حســن اختيــار المــدرب للطرائــق واألســاليب واالســتراتيجيات 
ــم المتــدرب وتنميــة تحصيلــه، وزيــادة إيجابيتــه )المصــري, 2014( ممــا يجعلــه  وجــودة أدائــه فيهــا وتطبيقــه لهــا، تســاعد تســريع تعلُّ
أقــدر علــى تبصــر المعــارف والمهــارات المقدمــة لــه ووعيهــا واســتيعابها، واســترجاعها، واســتخدامها فــي مواقــف مشــابهة )ســعادة 

 .)2004 ,دروزة,   2002;

وذلــك مــا يفــرض علــى المــدرب تغييــر دوره فــي تصميــم التدريــب مــن المرســل الوحيــد والملقــي الفريــد للمعرفــة )آل ملهــي, 2010( 
My-  إلــى مشــاركة المتــدرب فــي معارفــه وخبراتــه، ليكــون شــريكاً فــي بنــاء ذلــك التعلــم ومشــاركاً فــي تنميــة قــدرات التفكيــر لديــه، )
ers & Jones, 1993( وكل ذلــك يتوقــف علــى مــا يختــاره المــدرب مــن اســتراتيجيات عمليــة تفاعليــة مناســبة، وأنشــطة متناســقة مــع 

. )Carroll & Leander,  2001( المــادة التدريبيــة ومحفــزة للمتــدرب

والدراســات تشــير إلــى أن مــن أبــرز األســباب التــي تجعــل المتدربيــن يميلــون إلــى نســيان مــا ســمعوه هــو المعــدل الــذي يتحــدث بــه 
المــدرب، والمعــدل الــذي يســتمع فيــه المشــاركون، فانتبــاه المشــاركين يتناقــص مــع كل دقيقــة تمــر فــي التدريــب )غــازي, 2004(، فــإذا 
لــم يكــن الدمــاغ مهتمــاً بالمعلومــات ومحفــزاً لتلقيهــا فإنــه ســيجد مجــاالً لــه للتلهــي ولاللتفــات إلــى أمــر أكثــر أهميــة بالنســبة إليــه، فعقــل 
البالغيــن ال يقتصــر علــى تلقــي المعلومــات وتســجيلها  "كأشــرطة الفيديــو "، بــل إنــه يعالجهــا، وبالتالــي فــإن أي معلومــة مخزنــة تؤثــر 
فــي كيفيــة فهمهــم وتعلمهــم  ) Silberman ,0062( وكمــا تتنــوع طرائــق نقــل المعرفــة وأســاليبها، كذلــك فــإن المتعلميــن الكبــار ليســوا 
 Kolb )2014,1984( نمطــاً واحــداً فــي التعلــم بــل أنماطــاً متعــددة، بيــن التقاربــي والتباعــدي واالســتيعابي والتواؤمــي بحســب تصنيــف
,ففــي كل مجموعــة مــن 30 شــخصاً   22 منهــم يفضلــون التنــوع فــي أســاليب وطرائــق التعلــم بــدل االقتصــار علــى أســلوب واحــد، 
والباقــي منهــم يفضــل اختيــار أســلوب واحــد نشــط مــن تلــك األســاليب،إذن فالمشــاركون فــي الــدورات التدريبيــة والــورش العلميــة هــم 

.)Silberman, 2006( متنوعــون فــي أنمــاط شــخصياتهم  وأســلوب تعلمهــم

تهتــم  هــذه الدراســة بتحديــد أثــر تطبيــق مبــادئ  "التدريــب النشــط " علــى تعلــم  المتدربيــن وحافزيتهــم  فــي دورة  "تصميــم التفكيــر 
" فــي المعهــد الوطنــي لــإلدارة فــي لبنــان  )ENA( Ecole Nationale d’Administration - ENA Liban )ENA(. وتشــمل 
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الصغري، املنجد

اإلصدار الثاني، السنة اخلامسة، 2021

هــذه الدراســة مــا يلــي:

- المحــور األول: اإلطــار العــام للدارســة، ويحتــوي إشــكالية الدراســة وأســئلتها، وأهميتهــا، وأهدافهــا، ومتغيــرات الدراســة، والمنهــج 
المســتخدم، وحــدود الدراســة.

- المحــور الثانــي: اإلطــار المعرفــي، ويشــمل تعريــف التدريــب والتعليــم النشــط، أهميتــه، ومبادئــه، واســتراتيجياته وأســاليبه، والمقومات 
األساســية لنجاحه،مفهــوم الحافــز وعناصره.

- المحور الثالث: الدراسة الميدانية، وتشمل تحليل نتائج سؤالي الدراسة.

- المحور الرابع: مناقشة نتائج الدراسة.

- المحور الخامس: التوصيات والمقترحات واآلفاق المستقبلية.

المحور األول: اإلطار العام للدراسة

إشكالية الدراسة وأسئلتها

يعــد التدريــب مــن الخطــوات الهامــة إْن لــم نقــْل األكثــر أهميــة فــي تطويــر المؤسَّســات ) بــن شــعبان, 2019(  باإلضافــة إلــى 
ــاءة الموظــف  ــي وكف ــز األداء الوظيف ــي تعزي ــه مــن دور ف ــا ل ــراد، لم ــاءات واإلشــباع الشــخصي لألف ــق مســتوى عــاٍل مــن الكف تحقي
)صــالح, 2018(. كمــا يوفــر للمنظمــة القــدرة علــى البقــاء ، خاصــة مــع المنافســة الشــديدة هــذه األيــام  )Shree, 2017(  كمــا يحتــل 
ل  مكانــة هامــة بيــن األنشــطة اإلداريــة الهادفــة إلــى رفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة والخدميــة وتحســين  أســاليب العمــل)Noe, 2010(، ويشــّكِ
المــدرُب فــي عمليــة التدريــب واحــدة مــن أهــم الركائــز )ثابــت,2010 ( عبــر مــا يســتخدمه مــن أســاليب وطرائــق يتميــز بهــا ويبــدع فيهــا 

)ســويدان 2006 ,(،  بحيــث تشــكل جســراً إليصــال المحتــوى التعلمــي للمتدربيــن.

ــن  _ رغــم  ــن المدربي ــراً م ــة، نجــد كثي ــق التدريبي ــي اســتخدام أحــدث األســاليب والطرائ ــدرب ف ــدور الم ــة ل ــذه األهمي ــام ه ــن أم ولك
إســهاب الدراســات النظريــة والتجــارب العمليــة فــي بيــان ضعــف جــدوى األســاليب الروتينيــة الجامــدة فــي إيصــال األهــداف للمتدربيــن(
 Pollitt & Oldfield, 2017; Yanson &( ورغــم بيــان أهميــة إثــارة الحافــز لــدى الموظفيــن والمتدربيــن ) ,عــواد و زامــل2010
Johnson, 2016; Yaqoot et al. 2017( مــا يزالــون يــدورون فــي فلــك التدريــب التقليــدي التلقينــي المعتمــد علــى محوريــة المــدرب 
فــي توجيــه المعرفة،فقــد أظهــرت الدراســات التأثيــر اإليجابــي للتدريــب النشــط التفاعلــي علــى ســائر العمليــة التدريبيــة وكذلــك علــى  
مســتوى التعلــم. فهــو يثيــر دافعيــة المتدربيــن، ويرفــع حافزيتهــم تجــاه التدريــب، كمــا يزيــد مــن تفاعلهــم فــي القاعــة التدريبيــة فضــالً 

عــن أنــه يجعلهــم أكثــر رغبــةً لتطبيــق مــا تعلمــوه )بــن يوســف، 2007 (.

ولعــل الســر فــي اســتمرار هــؤالء المدربيــن علــى اســتخدام تلــك الطرائــق التقليديــة  يعــود إمــا ألنهــم يفتقــدون مهــارات التدريــب النشــط، 
أو أن قناعاتهــم بجــدواه ليســت واضحــة، مــن هنــا تتحــدد  إشــكالية الدراســة وتنحصــر فــي الكشــف عــن التدريــب النشــط وتأثيــره  فــي 

المتدربيــن. وعلــى هــذا فــإن أســئلة الدراســة تتحــدد كاآلتــي: 

1- ما أثر تطبيق التدريب النشط في تعلم المتدربين؟ 

2- ما أثر تطبيق التدريب النشط في  تحفيز المتدربين؟
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أهمية الدراسة

تنبــع أهميــة الدراســة مــن عــدة جوانــب مــن أهمهــا المعهــد الوطنــي لــإلدارة ومــا يمثلــه كمؤسســة رســمية، ومــا يقــوم بــه مــن دور فعــال 
فــي تطويــر المــوارد البشــرية فــي إدارات الدولــة اللبنانيــة، فهــو المــكان الــذي تمــت الدراســة فيــه. إلــى جانــب أهميــة المتدربيــن أنفســهم 
ــة اللبنانيــة. إضافــة إلــى أهميــة المدربيــن  حيــث يشــكلون النــواة األســاس لعمليــة التدريــب، وهــم موظفــون فــي القطــاع اإلداري للدول
الذيــن يشــكلون ركيــزة إيصــال أهــداف التدريــب للمتدربيــن بجميــع األســاليب الفعالــة، فهــذه الدراســة موجهــة أيضــا إليهــم. كمــا تســتمد 
هــذه الدراســة أهميتهــا مــن الجديــد الــذي تقدمــه لكافــة المعنييــن مــن عمليــة التدريــب )للمعهــد الوطنــي لــإلدارة وللمتدربيــن وللمدربيــن( 
مــن خــالل النتائــج المتوقعــة أن تصــل إليهــا علــى المســتوى العلمــي والعملــي. فعلــى المســتوى العلمــي تســعى الدراســة لتقديــم مفهــوم 
ــٍل عــن التدريــب النشــط عبــر ربطــه بأبــرز نظريــات التعلــم، وترســيخ جــدواه مــن خــالل الدراســات العلميــة، ومــن  واضــح جامــع ومؤصَّ
ثمــة إغنــاء المكتبــة العربيــة عامــة واللبنانيــة خاصــة بمثــل هــذه الدراســات لالســتفادة منهــا فــي الدراســات المســتقبلية، فالمكتبــة العربيــة 
تفتقــر لمثــل هــذه الدراســات. أمــا علــى المســتوى العملــي فهــي الدراســة الميدانيــة األولــى فــي المعهــد الوطنــي لــإلدارة  وفــي لبنــان 
التــي تعنــى بعمليــة التدريــب النشــط، وهــي بذلــك تقــدم للمعهــد الوطنــي لــإلدارة نموذجــاً عمليــاً فــي فعاليــة التدريــب النشــط ليتــم تعميمــه 
علــى كافــة مدربــي المعهــد، ممــا يســاعد فــي رفــع اإلنتاجيــة التدريبيــة لــدى المدربيــن، وانعكاســه إيجابــاً علــى المتدربيــن وعلــى المعهــد.

إذن فالدراســة الحاليــة بــرزت أهميتهــا فــي أنهــا درســت نتيجــة التدريــب النشــط فــي التعلــم  "التحصيــل " وفــي حافزيــة المتــدرب   
ودافعيتــه للتدريــب، وتميــزت بجانبهــا المنهجــي باتبــاع المنهــج الكيفــي والكمــي معــاً، كمــا تميــزت أيضــاً بأنهــا درســت التدريــب 
النشــط فــي إطــاره الوظيفــي داخــل الــدورة التدريبيــة، وذلــك مــن خــالل تقديــم دورة تدريبيــة فــي  "التفكيــر التصميمــي " باســتخدام 
مبــادئ التدريــب واســتراتيجياته النشــطة مثــل: المناقشــة والعصــف الذهنــي واأللعــاب واأللغــاز عبــر التعلــم التعاونــي والفريقــي 

مــع اســتخدام األدوات الســمعية البصريــة والحســية.

مــن هنــا فإننــا نأمــل أن تشــكل هــذه الدراســة علــى الدراســات الســابقة تأكيــداً علــى أهميــة التدريــب النشــط لجهــة مســاعدة المتعلــم   
علــى  التعلــم، وترســيخ الدافعيــة لديــه نحــو تطبيــق مــا تعلمــه، ورفــع حافزيتــه فــي المشــاركة الجماعيــة، كمــا تشــكل إضافــة علــى 

الدراســات األخــرى فــي تطبيقهــا تلــك النظريــات علــى المتدربيــن. 

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى تحديد أثر تطبيق التدريب النشط في تعلم المتدربين وفي حافزيتهم للتدريب وذلك من خالل:

ــج ( 1 ــة بالبرنام ــات المتعلق ــم والتقني ــي المفاهي ــه( ف ــن )أو عدم ــاري للمتدربي ــي والمه ــدى التطــور المعرف ــى م ــرف عل التع
ــب النشــط. ــى التدري ــم عل ــي القائ التدريب

التعــرف علــى حمــاس المتدربيــن وحافزيتهــم للتدريــب القائــم علــى التدريــب النشــط  قبــل بدايــة البرنامــج التدريبــي وعنــد ( 2
ختامــه.

متغيرات الدراسة

ترتكز الدراسة على نوعين من المتغيرات المستقلة والتابعة:

المتغيرات المستقلة:  وهي التدريب النشط.	 

المتغيرات التابعة: وهي التعلم والحافز.	 

منهجية الدراسة

اســتخدم الباحــث فــي دراســته المنهــج الكيفــي " النوعــي " الميدانــي، كمــا اســتخدم المنهــج الكمــي، وذلــك لتحليــل الحالــة المــراد دراســتها 
وتفســيرها، للوصــول إلــى اســتنتاجات تســهم فــي تحديــد الوســائل المالئمــة وتحســين الواقــع.
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مجتمع الدراسة وعينته

ــه الجهــة الرســمية المســؤولة عــن تدريــب  ــدا لبنــان إلجــراء الدراســة فيــه، لكون ــار المعهــد الوطنــي لــإلدارة  ENA فــي بعب ــم اختي ت
وتطويــر الموظفيــن فــي القطــاع العــام فــي لبنــان، ولكونــه أيضــا يجمــع أكبــر شــريحة متنوعــة وظيفيــاً وجغرافيــاً وطائفيــاً فــي دوراتــه 
التدريبيــة، فقــد توزعــت العينــة المســتهدفة جغرافيــاً علــى جميــع المحافظــات اللبنانيــة مــن شــماله لجنوبــه، كمــا تنوعــت بيــن الرجــال 
والنســاء، وقــد بلــغ عــدد مجتمــع الدراســة  62 متدربــاً ومتدربــة، تــم جمــع 58 اســتمارة مــن المتدربيــن 24 ذكــور و 34 إنــاث. وقــد 

توزعــت العينــة بحســب اآلتــي : 

شكل رقم )1(

شكل يبين عدد الذكور واإلناث

شكل رقم )2(

شكل يبين توزع سنوات خبرة المتدربين
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شكل رقم )3(

شكل يبين توزع أعمار المتدربين

األدوات المستخدمة في الدراسة

لقــد اســتخدم الباحــث فــي دراســته االســتمارة كأداة وزعــت علــى المتدربيــن، قبليــة )قبــل بدايــة التدريــب( وبعديــة )بعــد ختــام التدريــب(، 
توزعــت األســئلة علــى قســمين: القســم األول تمحــورت أســئلته حــول الفروقــات الفرديــة )الخبــرة الوظيفيــة والســن والجنــس والعمــر( 
َن مــن خمــس فقــرات تمحــورت  حــول مفهــوم التفكيــر التصميمــي، وحماســة المتدربيــن فــي تطبيقــه وتوقعاتهــم مــن  والقســم الثانــي تََكــوَّ

الــدورة. 

صدق االستبانة 

قــام الباحــث بعــرض أداة الدراســة فــي صورتهــا األوليــة علــى مجموعــة مــن المحكميــن تألفــت مــن خمســة متخصصيــن فــي التدريــب 
واإلحصــاء واإلدارة. وقــد طلــب الباحــث مــن المحّكميــن إبــداء آرائهــم فــي مــدى مالءمــة العبــارات لقيــاس مــا وضعــت ألجلــه، ومــدى 
ــة كل محــور مــن  ــارات لتغطي ــة العب ــه، ومــدى كفاي ــذي ينتمــي إلي ــارة للمحــور ال ــارات، ومــدى مناســبة كل عب وضــوح صياغــة العب
محــاور متغيــرات الدراســة األساســية، هــذا باإلضافــة إلــى اقتــراح مــا يرونــه ضروريــاً مــن تعديــل صياغــة العبــارات أو حذفهــا، أو 
ــة  ــة: )الخصائــص الشــخصية والوظيفي ــات األولي ــق بالبيان ــا يتعل ــي م ــم ف ــداء آرائه ــك إب ــدة ألداة الدراســة، وكذل ــارات جدي ــة عب إضاف
المطلوبــة مــن المبحوثيــن(، وقــد اســتخدم الباحــث مقيــاس ليكــرت الخماســي لقيــاس درجــة الموافقــة ألبعــاد االســتمارة فــي مــا يتعلــق 

بالفقــرات الكميــة.

واســتناداً إلــى المالحظــات والتوجيهــات التــي أبداهــا المحكمــون قــام الباحــث بإجــراء التعديــالت التــي اتفــق عليهــا معظــم المحكميــن، 
حيــث تــم تعديــل صياغــة بعــض العبــارات وحــذف أو إضافــة البعــض اآلخــر منهــا.

أساليب المعالجة اإلحصائية 

لتحقيــق أهــداف الدراســة وتحليــل البيانــات الكيفيــة  " النوعيــة  " بعــد تكميمهــا ) أي تحويلهــا إلــى بيانــات كميــة وترميزهــا( التــي تــم 
تجميعهــا، فقــد تــم اســتخدام برنامــج  "Microsoft Excel Worksheet "، كمــا تــم اســتخدام مقيــاس  "ليكــرت " الخماســي لقيــاس 

درجــة الموافقــة ألبعــاد االســتمارة فــي مــا يتعلــق بالفقــرات الكميــة.
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حدود الدراسة

ــم  ــي تعل ــره ف ــان أث ــب النشــط وبي ــف التدري ــى توصي ــة عل ــدود الموضوعي ــث الح ــن حي ــة م ــة: اقتصــرت الدراس ــدود الموضوعي الح
ــم. ــن وحافزيته المتدربي

الحــدود المكانيــة: طبقــت الدراســة حصــراً فــي المعهــد الوطنــي لــإلدارة ENA وهــو المــكان المخصــص لتدريــب موظفــي القطــاع العــام 
ــة اللبنانية. للدول

الحــدود البشــرية: اقتصــرت الدراســة علــى مراقبــي الضرائــب الرئيســيين ومراقبــي التحقــق ورؤســاء المحاســبة )فئــة ثالثــة( المتمرينيــن 
.ENA فــي مديريــة الماليــة العامــة فــي مــالك وزارة الماليــة المشــاركين فــي الــدورات التدريبيــة  فــي المعهــد الوطنــي لــإلدارة

الحــدود الزمانيــة: طبقــت هــذه الدراســة خــالل الشــهر الســابع مــن العــام 2019، واســتمرت لمــدة ثالثــة أيــام تدريبيــة لثالثــة شــعٍَب، كل 
شــعبة ومجموعــة مكونــة مــن 21 متدربــاً.

المحور الثاني: اإلطار المعرفي للدراسة

ب والتَّعَلُّــم هــي مفاهيــم يرتبــط بعضهــا ببعــض ، فعنــد مراجعــة مصــادر التدريــب والتعليــم ومتابعــة أدبياتهمــا،  التدريــب والتعليــم والتَّــدَرُّ
ــدوران فــي حقــل معجمــي متشــابه جــداً، فهمــا يتحــدان فــي الهــدف العــام وهــو االهتمــام بالعنصــر  ــراً بينهــا، فهمــا ي ــاً كبي نجــد تقارب
البشــري مــن حيــث تنميــة قدراتــه ومعارفــه وســلوكه، ويختلفــان فــي ســاحة التعلــم. فســاحة التعلــم واســعة يمكــن أن يحــدث فــي مؤسســات 
التدريــب كمــا يحــدث فــي مؤسســات التدريــس كمــا يمكــن أن تحــدث فــي ســاحات أخــرى )بــن حســين , ;2011  عــواد و زامــل, 2010; 

الســكارنة 2009 (

التدريــب: فيعرفــه الغامــدي ) 2013(  علــى أنــه "أحــد أهــم أنشــطة المــوارد البشــرية والــذي يهــدف إلــى تطويــر  	
وتنميــة مهــارات وقــدرات األفــراد العامليــن داخــل المنظمــة، وإبقائهــم علــى درايــة ومعرفــة بأحــدث التطــورات 
العلميــة فــي مجــال تخصصاتهــم وأعمالهــم الوظيفيــة  " كمــا عرفــه العــزاوي )p.244, 2006(. بأنــه:  " عمليــة 
ــن  ــرة المنظمــة، وتكوي ــرد أو المجموعــة وتحســين األداء وإكســابهم الخب ــة مجــاالت الف منظمــة مســتمرة لتنمي
الفــرص المناســبة للتغييــر فــي الســلوك مــن خــالل توســيع معرفتهــم وصقــل مهاراتهــم وقدراتهــم واتجاهاتهــم، 
وذلــك ضمــن برنامــج تخططــه اإلدارة مراقبــةً فيهــا حاجاتهــم وحاجــات المنظمــة وحاجــات الدولــة فــي المســتقبل 
مــن األعمــال ". وللتدريــب أســاليب متنوعــة متعــددة، كالعملــي وحــل المشــكالت والعصــف الذهنــي) آل ملهــي, 
2010( وغيرهــا مــن األســاليب التــي يعــد التدريــب النشــط جــزءا أساســيا منهــا والــذي هــو محــور هــذا المقــال.

ــل.  	 ــم العم ــون معظ ــل المتدرب ــا يعم ــدث عندم ــه يح ــه ) Silberman 2006( بأن ــا عرف ــط: كم ــب النش التدري
ــدرب، فيكــون هــو الفاعــل  ــر المــدرُب المعــارف بشــكل متكامــل، ونظمهــا، وشــرح المهــارات للمت ــإذا حضَّ ف
وليــس المتــدرب، فعنــد ذلــك رغــم أهميــة التنظيــم والتحضيــر والشــرح إال أنــه ليــس نشــطاً لكونــه فقــد مشــاركة 
المتــدرب، فمفتــاح التدريــب الفعــال يكــون عندمــا تكــون أنشــطة التدريــب مصممــة بطريقــة تجعــل المتدربيــن 

مشــاركين فــي إنتــاج المعرفــة واكتســاب المهــارة وليــس مجــرد مســتقبلين لهــا.  

ــى  	 ــه آخــرون عل ــر ، بينمــا نظــر إلي ــة تغَيُّ ــه عملي ــى أن ــم عل ــى التعل ــة إل ــم: نظــر فريــق مــن علمــاء التربي التعل
أنــه تغييــر، فممــن نظــر إليــه علــى أنــه تغيــرُّ  هــو)Kimble( وعرفــه بأنــه: تغيُّــر دائــم نســبياً فــي ســلوك مــا 
يظهــر كنتيجــة لمــران مدعــم " وقــد  فــرق بيــن التعلــم واألداء، فــاألداء يعتبــر مقياســاً للتعلــم، والتغيــر يحــدث 
فــي الســلوك نفســه. وممــن عرفــه علــى أنَّــه تغيِيــر هــو )Thyne( وعرفــه بأنــه تشــكيل اســتجابة جديــدة لموقــف 
مــا. فهــو مــن التعريفــات التــي تنظــر لعمليــة التعلــم ذاتهــا ال نتيجــة مــن نتائجهــا وهــي األداء ) عــواد وزامــل 

ــو عــزة2018 ,(.  ــد, 2003 ;قطامــي2005 ,  ;ب ;2010, زاي

	 Fedler and Bre-  التعلــم النشــط: هنــاك تعريفــات عــدة للتعلــم النشــط تــدور فــي فلــك واحــد، ومنهــا تعريــف
ant )1997( هــو التعلــم الــذي يعنــي ببســاطة إشــغال المتعلــم بشــكل مباشــر ونشــط  فــي عمليــة التعلــم ذاتهــا. 
فارتــكاز التعلــم النشــط هنــا علــى قيــام المتعلــم بالعمــل فــي مختلــف األنشــطة التــي يتــم تنفيذهــا وإال لــكان عمــل 
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تطبيق مبادئ التدريب النشط وتأثريه يف تعلم املتدربني وحافزّيتهم

ــل  ــر )زام ــر ويبتك ــوب أن يشــارك ويفك ــن المطل ــي حي ــة، ف ــة اللفظي ــتقبال المعلوم ــى اس ــم مقتصــراً عل المتعل
ــم فــي آٍن واحــٍد؛  ــة تعلي ــم وطريق ــة تعل ــارة عــن طريق ــه: عب ,2006(. وعرفــه ســعادة وآخــرون )2006(   بأن
وتظهــر هــذه الثنائيــة مــن خــالل مشــاركة المتعلميــن فــي األنشــطة والتماريــن بفاعليــة ونشــاط، فــي بيئــة تعليميــة 
ــر الواعــي ،  ــة والتفكي ــاء ، والمناقشــة الثري ــي ، والحــوار البن ــاء اإليجاب ــم باإلصغ ــة متنوعــة ، تســمح له غني
والتحليــل المســتمر ، والتأمــل العميــق لــكل مــا تتــم قراءتــه أو كتابتــه أو طرحــه مــن مــادة علميــة ، أو أمــور 
، أو قضايــا ، أو آراء ، بيــن بعضهــم بعضــاً ؛ مــع وجــود معلــم يشــجعهم علــى تحمــل مســؤولية تعليــم أنفســهم 
بأنفســهم تحــت إشــرافه الدقيــق، ويدفعهــم إلــى تحقيــق األهــداف الطموحــة ، التــي تركــز علــى بنــاء الشــخصية 
المتكاملــة واإلبداعيــة. كمــا عرفــاه )Myers, & jones 1993 ( بأنــه البيئــة التعلميــة التــي تتيــح للطلبــة 
التحــدث، واإلصغــاء الجيــد، والقــراءة، والكتابــة، والتأمــل العميــق، وذلــك مــن خــالل اســتخدام تقنيــات وأســاليب 
متعــددة، مثــل: حــل المشــكالت، والمجموعــات الصغيــرة، والمحــاكاة، ودراســة الحالــة، ولعــب الــدور، وغيرهــا 

مــن األنشــطة التــي تتطلــب مــن المتعلــم تطبيــق مــا تعلمــه فــي عالــم الواقــع. 

ويظهــر مــن التعريفــات الســابقة األهميــة الكبيــرة للتدريــب النشــط فــي تحقيــق مبــادئ التعلــم الســليم، وفــي تشــكيل بيئــة تعلميــة إيجابيــة 
ــاليب  ــالل األس ــن خ ــطين م ــن نش ــل المتدربي ــط يجع ــب النش ــل 2010 ,( فالتدري ــواد وزام ــى المتدربين،)ع ــس عل ــة تنعك وفعال

ــى األهــداف ــار تطبيقهــا معهــم للوصــول إل ــي يصممهــا المــدرب ويخت واالســتراتيجيات المتنوعــة الت

ــويدان  ــي الفريق،)س ــم ف ــع زمالئه ــك األنشــطة وم ــع تل ــن م ــن إيجابيي ــوا  متفاعلي ــاعدهم ليكون المرجــوة،)Silberman, 2006( ويس
2006 ,( كمــا يجعلهــم محفزيــن للســير مــع مجريــات أحــداث التدريــب ومندفعيــن باتجــاه تحــدي المشــكالت باســتخدام  المســتويات 

العليــا مــن التفكير)الســراي 2013 ,( . 

ــة  	 ــرداً أو مجموع ــواء كان ف ــا س ــول عليه ــم الحص ــي يت ــوي 1996 ,(, الت ــة )التهان ــو النتيج ــة، ه ــر: عام األث
ــال  ــتويات. فانتق ــة المس ــى كاف ــال عل ــط والفع ــب النش ــن التدري ــب م ــي تترت ــة الت ــا النتيج ــو هن ــركة. وه أو ش
ــة  ــب المعرف ــي جان ــال  ف ــن بشــكل فع ــدى المتدربي ــم ل ــو حــدوث التعل ــب النشــط ه ــادئ التدري ــق مب ــر تطبي أث
والمهــارات المكتســبة مــن التدريــب، وإثــارة الحافزيــة والحمــاس لــدى المتدربيــن لتطبيــق مــا تعلمــوه وممارســة 
مــا اكتســبوه )بــرودم و نيوســتروم، 1997(، مــن أجــل تحســين األداء. كمــا يطلــق مصطلــح انتقــال أثــر التدريــب 
، حينمــا يؤثــر تدريــب أو خبــرة تعليميــة - ســواء كانــت عقليــة أو يدويــة - فــي مجــال مــا، علــى ناحيــة أخــرى أو 
مجــال آخــر غيــر المجــال األصلــي الــذي اختــص بــه فــي البــدء ذلــك التدريــب أو تلــك الخبــرة التعليميــة )عاقــل 

  .), 1955

ــوى  	 ــك الق ــارة تل ــى إث ــل عل ــي تعم ــل الت ــة العوام ــه:  "مجموع ــر )p.29 ,2006 ( بأن ــه معم ــز: يعرف التحفي
الحركيــة فــي اإلنســان التــي تؤثــر علــى ســلوكه وتصرفاتــه " كمــا يعرفهــا الجــودة )p.5,2005( بأنهــا:  
"مجموعــة المؤثــرات التــي تدفــع العامليــن أينمــا كان موقعهــم نحــو بــذل جهــد أكبــر لإلقبــال علــى تنفيــذ مهامهــم 

ــا ونوعــا " ــع مســتوى العمــل كم ــاءة لرف بجــد وكف

وللتحفيــز عناصــر أساســية تبنــى عليهــا عمليــة التحفيــز،  ويتوقــف علــى وجودهــا تحقيــق كامــل نتائــج ذلــك التحفيــز، وهــي أوالً:   
القــدرة:  ويقصــد بهــا أن يكــون الشــخص مؤهــالً للقيــام بعمــل مــا  يمكــن تحســين أدائــه عــن طريــق التحفيــز، فــال يمكــن تحقيــق 
ــة نحــو  ــة داخلي ــدى الشــخص رغب ــة: ويقصــد بهــا أن يكــون ل ــاً: الرغب ــر المؤهــل أصــالً. ثاني هــدف التحفيــز مــن العاجــز أو غي
العمــل، فــإذا لــم تكــن الرغبــة موجــودة فــإن فرصــة الوصــول إلــى النجــاح فــي أداء العمــل تقــل حتــى لــو تــم أداؤه فعــالً )الزعبــي 

ــدات1997 ,( و عبي

المحور الثالث : الدراسة الميدانية

يعــرض هــذا المحــور نتائــج التحليــل اإلحصائــي الكمــي والنوعــي ألســئلة االســتمارة والتقييــم القبلــي والبعــدي، وذلــك باســتخدام الجــداول 
والرســوم البيانيــة، ويجيــب على أســئلة الدراســة:

األول: ما أثر تطبيق التدريب النشط على الجانب التعلمي لدى المتدربين؟

الثاني: ما أثر تطبيق التدريب النشط على الجانب التحفيزي لدى المتدربين؟
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الصغري، املنجد

اإلصدار الثاني، السنة اخلامسة، 2021

السؤال األول في التقييم القبلي : ما مفهومك عن التفكير التصميمي أو تصميم التفكير؟

السؤال األول في التقييم البعدي : بعد انتهاء ورشة العمل ما تعريفك لتصميم التفكير؟

جدول رقم )1(

جدول يبين ترميز السؤال األول في االستمارة حول مفهوم تصميم التفكير

الرمز 
مثال من القبلي و البعديالتعريف – معايير الترميزالرمزالرقمي

لم يذكر أي مفهوم أو ذكر ما هو خطأ أو بعيد ال معرفة1
عن مفهوم التصميم

 ال أعرف – ليس لدي فكرة – اإلصرار 
على فكرة

طريقة - أسلوبذكر مفهوم أو مفهومين كحد أقصىمعرفة سطحية2

تخطيط – أهداف - استراتيجيةذكر ثالثة مفاهيم كحد أقصىمعرفة متوسطة3

معرفة فوق 4
حل مشكالت– وضع خطة – تحليل - ذكر أربعة مفاهيم كحد أقصىالمتوسطة

إبداع

تخطيط – تصميم أهداف –توليد أفكار- ذكر خمسة مفاهيم أو أكثرمعرفة عميقة5
إبتكار – تعاطف – تقديم نموذج أولي - 

ــر  ــه مســبقا بالتفكي ــة لدي ــن مــن ال معرف ــن، حيــث توزعــت إجاباتهــم بي ــات المتدربي ــز إجاب ــة تشــفير وترمي يظهــر هــذا الجــدول طريق
ــه معرفــة عميقــة. التصميمــي وبيــن مــن لدي

شكل رقم )4(

شكل يبين تطور مفهوم  "تصميم التفكير " لدى المتدربين 

يظهــر هــذا الشــكل تطــور مفهــوم  " تصميــم التفكيــر " لــدى المتدربيــن، مقارنــة قبــل التدريــب بمــا بعــده، حيــث يظهــر ارتفــاع نســبة 
المعرفــة لديهــم بعــد الــدورة، مــع انخفاضهــا قبــل بدايــة الــدورة .
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السؤال الثاني في التقييم القبلي : ما مدى معرفتك باستخدام تقنيات تصميم التفكير؟

السؤال الثاني في التقييم البعدي : بعد مشاركتك في ورشة العمل، كيف تطورت معرفتك باستخدام تقنيات تصميم التفكير؟

شكل رقم )5(

شكل يبين تطور استخدام منهجية  "تصميم التفكير " لدى المتدربين مقارنة قبل التدريب بما بعده

يظهــر هــذا الشــكل تطــور مهــارة اســتخدام منهجيــة  " تصميــم التفكيــر " لــدى المتدربيــن، مقارنــة قبــل التدريــب بمــا بعــده، حيــث يظهــر 
ارتفــاع نســبة تطــور معرفــة االســتخدام لديهــم بعــد الــدورة، مــع انخفاضهــا قبــل بدايــة الــدورة .

السؤال الثالث في التقييم القبلي : ما هي إمكانية استخدام تصميم التفكير في عملك ؟

السؤال الثالث في التقييم البعدي: بعد ورشة العمل كيف ترى إمكانية استخدام تصميم التفكير في عملك ؟

جدول رقم )2(

جدول يبين ترميز السؤال الثالث في االستمارة

حول إمكانية استخدام منهجية تصميم التفكير في العمل

الرمز 
مثال من القبلي أو البعديالتعريف – معاييرهالرمزالرقمي

ال معرفة1
ال يعرف، لم يذكر أو يعبر عن ما 
يتعلق باإلمكانية أو عدمها، أو قدم 

عبارات غير مرتبط بالسؤال .

ال أعرف - أكثر تنظيم  وفعالية -  عندما تود الوصول الى نتيجة 
معينة من خالل عملك عليك ان تكون مصمماً التمامها.

عبر عن االمكانية فقط بطريقة معرفة سطحية2
عالية اإلمكانية - ممكن تطبيقها.مباشرة أو غير مباشرة

عبر عن االمكانية أو عدم معرفة متوسطة3
االمكانية  مع شرح بسيط.

ال شك أن استخدام التفكير التصميمي في عملنا له إيجابيات كبيرة 
كون عملنا يرتكز على القدرات العقلية والفكرية

معرفة فوق 4
المتوسطة

عبر االمكانية أو عدم االمكانية 
وقدم تعليال.

يجب استخدام التفكير التصميمي لتنظيم العمل وإنجازه على 
مستوى افضل

معرفة عميقة5
عبرعن االمكانية أو عدم 

االمكانية وقدم شرحا وتعليال 
وتفصيال.

اعتقد ان تصميم التفكير يساعدني في عملي بداية عبر التنظيم، 
وتحسين االنتاجية وتقديم الخدمة بشكل أفضل مبتكرة الطرق 

الفضلى لتحقيق الهدف وتحسين هذه األهداف
يظهر هذا الجدول طريقة تشفير وترميز إجابات المتدربين، حيث توزعت إجاباتهم بين من ال معرفة لديه مسبقا باستخدام التفكير 

التصميمي وبين من لديه معرفة عميقة في استخدامه.
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شكل رقم )6(

شكل يبين اختالف رؤية المتدربين إلمكانية استخدام منهجية تصميم التفكير في العمل

يظهر هذا الشكل تطور معرفة إمكانية استخدام منهجية  " تصميم التفكير " لدى المتدربين، مقارنة قبل التدريب بما بعده، حيث يظهر 
ارتفاع نسبة معرفة أوجه  إمكانية استخدام المنهجية لديهم بعد الدورة، مع انخفاضها قبل بداية الدورة .

السؤال الرابع في التقييم القبلي: ما هي توقعاتك من ورشة العمل هذه ؟ 

السؤال الرابع في التقييم البعدي: هل حققت توقعاتك من ورشة عمل التفكير التصميمي؟

جدول رقم )3(

جدول يبين ترميز السؤال الرابع في االستمارة حول توقعات المتدربين من الدورة التدريبية

الرمز 
مثالالتعريف – معاييرهالرمزالرقمي

لم يذكر أي توقع أو جانب من التوقعال توقعات1

توقعات في الجانب 2
المعرفي

عبر عن التوقع باالستفادة المعرفية حول تصميم 
التفكير أو استفادة فكرية، أو تعلم تقنيات جديدة، أو 

مطلق استفادة معرفية

ان يكون لدي المعرفة الكافية حول استخدام 
تقنيات تصميم التفكير - نتعرف اكثر عن 

المادة المعطاة وتوسيع منطق التفكير

توقعات في جانب 3
التطوير الوظيفي

عبرعن التوقع باالستفادة الوظيفية والعملية المهنية 
داخل الوظيفة.

من خالل المحاضرة تبين ان النتيجة 
ستكون ممتازة على صعيد االستفادة من 

الورشة في العمل الوظيفي

توقعات في جانب 4
التطوير الشخصي

عبر عن التوقع باالستفادة الشخصية والمهارية أو 
الحياتية والعائلية

اتوقع ان اكتسب المعلومات والكفاءة 
الالزمة ألحسن في التفكير  وذلك بهدف 

تنظيم حياتي لألفضل

توقعات في الجانب  5
العاطفي

عبرعن التوقع بالتعبيرات العاطفية واالنفعالية 
وليست ضمن المهني او المعرفي أو غيرها من 

الشخصي
 شيقة -  مفيدة – ممتعة - ممتازة

عبرعن التوقع بالتعبيرات المركبة من أكثر من توقعات مركبة  6
جانب شخصي مهني وظيفي عائلي انفعالي.

اضافة معلومات واكتساب معلومات جديدة 
تكون مفيدة في وظيفتي وحياتي الشخصية.
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شكل رقم )7(

شكل يبين مدى تحقق توقعات المتدربين من الدورة التدريبية

يظهر هذا الشكل مدى تحقق توقعات المتدربين من الدورة التدريبية، ويظهر إرتفاع نسبة الرضا بشكل كبير مما تحقق من توقعاتهم.

السؤال الخامس في التقييم القبلي: ما مدى تحمسك للتعرف على مهارات تصميم التفكير؟ 

السؤال الخامس في التقييم البعدي: بعد انتهاء ورشة العمل ما مدى حماسك وتحفيزك لتطبيق منهجية تصميم التفكير؟ 

شكل رقم )8(

شكل يبين مدى حماسة المتدربين للبدء في الدورة وحماستهم لتطبيق المنهجية

يظهر هذا الشكل استمرار حماسة المتدربين في بداية الدورة التدريبية إلى ختامها، حيث يظهر ارتفاع الحماسة للبدء في الدورة 
التدريبية والتعرف على منهجية تصميم التفكير، واستمرار الحماسة إلى ختام الدورة لتطبيق منهجية تصميم التفكير في الحياة والعمل.
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المحور الرابع: مناقشة نتائج الدراسة

في ضوء تحليل نتائج الدراسة الميدانية توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج تجيب على أسئلة الدراسة ، وهي كالتالي:

اإلجابة على السؤال األول للدراسة وهو : ما أثر تطبيق التدريب النشط على الجانب التعلمي لدى المتدربين؟

تظهــر إجابــات المتدربيــن حــول  "مفهــوم التصميــم التفكيــري التطــور المعرفــي لديهــم، فنجــد أن 50 متدربــاً مــن أصــل  	
58 كانــت إجابتهــم دون المتوســطة بيــن الالمعرفــة وبيــن المعرفــة الســطحية وذلــك قبــل بدايــة الــدورة، أمــا بعــد ختامهــا 
فقــد انخفضــت نســبة الالمعرفــة والمعرفــة الســطحية، و ارتفعــت نســبة المعرفــة المتوســطة ومــا فــوق المتوســطة والعميقــة  
بشــكل ملحــوظ، مــا يــدل علــى أن هنــاك تأثــراً إيجابيــاً فــي مســتوى تعلــم المتدربيــن بفعــل التدريــب النشــط وهــذا مــا يتوافــق 

مــع دراســة نحــاس )2004( و ســعادة )2002(.

تظهــر إجابــات المتدربيــن حــول معرفــة   "اســتخدام  منهجيــة التصميــم التفكيــري" التطــور المهــاري الــذي حــدث معهــم،  	
ــة  ــل بداي ــك قب ــة، وذل ــة القليل ــة والمعرف ــز حــول عــدم المعرف ــم تترك ــت إجابته ــن أصــل 58 كان ــاً م فنجــد أن 55  متدرب
ــة، و ارتفعــت النســبة إلــى معرفــة االســتخدام  الــدورة، أمــا بعــد ختامهــا فقــد انخفضــت نســبة الالمعرفــة والمعرفــة القليل
الجيــدة والممتــازة، مــا يــدل علــى أن هنــاك تأثــراً إيجابيــاً فــي مســتوى تعلــم المتدربيــن بفعــل التدريــب النشــط وهــذا مــا 

يتوافــق أيضــا مــع دراســة غــازي )2004(.

تظهــر إجابــات المتدربيــن حــول   "اســتخدام  منهجيــة التصميــم التفكيــري " فــي العمــل التطــور المعرفــي العميــق ، فنجــد  	
أن 48  متدربــاً مــن أصــل 58 كانــت إجابتهــم تتركــز حــول عــدم المعرفــة والمعرفــة الســطحية، وذلــك قبــل بدايــة الــدورة، 
ــدة  ــة الجي ــبة المعرف ــت نس ــدم، و ارتفع ــة وكادت تنع ــة القليل ــة والمعرف ــبة الالمعرف ــت نس ــد انخفض ــا فق ــد ختامه ــا بع أم
والممتــازة، مــا يــدل علــى أن هنــاك تأثــراً إيجابيــاً فــي مســتوى التعلــم العميــق للمتدربيــن بفعــل التدريــب النشــط وهــذا مــا 

يتوافــق مــع دراســة غــازي )2004( و ســعادة )2002(.

اإلجابة على السؤال الثاني للدراسة وهو ما أثر تطبيق التدريب النشط على الجانب التحفيزي لدى المتدربين؟

تظهــر إجابــات المتدربيــن حــول  )التوقعــات مــن الــدورة ومــدى تحققهــا( علــو التوقعــات لديهــم، كمــا تظهــر ارتفاعــاً فــي  	
نســبة الرضــا عمــا تــم تحققــه مــن توقعــات، رغــم اختــالف توقــع كّلٍ منهــم، فنجــد أن توقعــات المتدربيــن مــن الــدورة قــد 
تنوعــت منهــا المعرفيــة والمهاريــة والشــخصية والعاطفيــة، كمــا هــي مبينــة فــي الجــدول رقــم )3( فنجــد أن 49  متدربــاً 
مــن أصــل 58 كانــت إجابتهــم تتركــز حــول تحقــق التوقــع كثيــراً ومــا هــو فــوق المتوقــع ، ممــا يــدل علــى إيجابيــة التدريــب 
ــى مســاعدة  ــة إل ــدورة، إضاف ــي ال ــم ومشــاركتهم ف ــم وحافزيته ــاع رضاه ــن، وارتف ــات المتدربي ــق توقع ــي تحق النشــط ف
ــك األهــدف وتنوعهــا، وهــذا مــا يتوافــق مــع دراســة  ــة فــي تحقيــق أهــداف كل مشــارك مــع اختــالف تل ــدورة التدريبي ال

الشــهري )1999(.

تظهــر إجابــات المتدربيــن حــول   "الحماســة " اســتمرار ارتفــاع نســبة الحماســة والحافزيــة، ســواء الحماســة للتعــرف علــى  	
منهجيــة تصميــم التفكيــر والمشــاركة فــي الفعاليــات واألنشــطة قبــل بدايــة الــدورة، أو الحماســة لتطبيــق منهجيــة تصميــم 

التفكيــر فــي مجــاالت الحيــاة المهنيــة أو الشــخصية فــي ختــام الــدورة،  وهــذا مــا يتوافــق مــع دراســة الســراي) 2013(.

المحور الخامس: التوصيات والمقترحات واآلفاق المستقبلية

في ضوء نتائج هذه الدراسة يمكن اقتراح جملة من التوصيات:

ــب 	  ــات التدري ــن تقني ــم، تتضم ــي مجاله ــراء ف ــم الخب ــإلدارة، وه ــي ل ــد الوطن ــي المعه ــل ودورات لمدرب ــة ورش عم إقام
ــدورة. ــات ال ــى مخرج ــا عل ــا وإيجابياته النشــط  لضرورته

إجراء المزيد من الدراسات حول تأثير  متغيرات أخرى على نتائج التدريب.	 

إجراء دراسة لمعرفة معوقات تطبيق استراتيجيات التدريب النشط لدى بعض المدربين لوضع حلول عملية لها.	 



جملة جامعة العني لألعمال والقانـون54

تطبيق مبادئ التدريب النشط وتأثريه يف تعلم املتدربني وحافزّيتهم

ــي المعهــد 	  ــة وتقديمــه للمدربيــن عامــة ولمدرب ــة النشــطة واألســاليب التفاعلي ــل بأبــرز االســتراتيجيات التدريبي إعــداد دلي
الوطنــي خاصــة.

آفاق مستقبلية

واجــه الباحــث أثنــاء دراســته صعوبــة فــي الحصــول  علــى دراســات علميــة أو مقــاالت منهجيــة تهتــم بدراســة األســاليب 	 
ــي  ــراً ف ــاك فق ــد كان هن ــتناد عليها،وق ــك لالس ــة وذل ــة التعلمي ــات التعليمي ــى النظري ــة عل ــة المصمم ــق التدريبي والطرائ
الدراســات التدريبيــة  فــي لبنــان. مــن هنــا فإنــه يعــد البحــث فــي هــذا الجانــب مهــم جــدا لمــا يشــكل ذلــك مــن ســد لفجــوة 

ــدى الباحثيــن. ــة ل تلبــي حاجــة المؤسســات كمــا تلبــي حاجــة معرفي
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الملخص

يهــدف البحــث إلــى اختبــار وتحليــل عاقتــي االرتبــاط واألثــر بيــن أبعــاد التســويق الفيروســي )وســائل النشــر اإللكترونيــة، 
الحمــات اإلعانيــة  الفيروســية، الكلمــة المنطوقــة اإللكترونيــة، حوافــز ناقلــي الرســالة الفيروســية(، وتحســين الصــورة 
الذهنيــة )اإلدراك، التأثيــر، الدافــع، الرغبــة( مــن وجهــة نظــر عمــاء شــركة االتصــاالت الفلســطينية الخلويــة )جــوال(، 
والكشــف عــن الفــروق فــي اســتجابات أفــراد العينــة، تبعــًا للمتغيــرات الشــخصية التاليــة: )النــوع، اســتخدام خدمــات جــوال، 

مــدة االســتخدام، درجــة االهتمــام بخدمــات جــوال(.

ولتحقيــق أهــداف البحــث، تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي لماءمتــه لطبيعــة هــذه الدراســة، وتــم اســتخدام 
االســتبانة كأداة رئيســية لغرض إتمام هذا البحث، وبذلك تم توزيع )440( اســتبانة، وقد تم اســترداد )380(، ما يمثل 
نســبة )%86.36( كنســبة اســترداد، وكان توزيــع االســتبانات يســتهدف عمــاء شــركة )جــوال(. كمــا اســتخدم الباحــث 

الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة)SPSS( لتحليــل البيانــات األوليــة التــي تــم تجميعهــا مــن مفــردات البحــث.

 واســتطاع الباحــث أن يتوصــل إلــى مجموعــة مــن النتائــج المتعلقــة بمجــال التطبيــق أهمهــا: وجــود عاقــة طرديــة بيــن 
أبعــاد التســويق الفيروســي و تحســين الصــورة الذهنيــة . وكذلــك وجــود أثــر ذو داللــة إحصائيــة بيــن أبعــاد التســويق 
الفيروســي وتعزيــز الصــورة الذهنيــة فــي شــركة موضــع الدراســة . وأخيــرًا وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن 
متوســطات إجابــات المبحوثيــن تعــزى إلــى  المتغيــرات الشــخصية )النــوع، اســتخدام خدمــات جــوال، مــدة االســتخدام، 

درجــة االهتمــام بخدمــات جــوال(.

ويوصــي الباحــث أنــه ينبغــي علــى الشــركة المبحوثــة االســتفادة مــن اإلعانــات الفيروســية فــي الوصــول إلــى  أكبــر 
شــريحة مــن العمــاء المســتهدفين  وتحفيــز ناقلــي الرســائل اإللكترونيــة  إلعــادة إرســال  تلــك اإلعانــات  لألقــارب 

واألصدقــاء، بحيــث تصبــح وســيلة  أساســية للترويــج لخدماتهــا وتحســين صورتهــا الذهنيــة.

الكلمات المفتاحية: التسويق الفيروسي؛ الصورة الذهنية.
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Abstract

The aim of the research is to test and analyze the correlation and impact relationships 
between the dimensions of viral marketing )electronic publishing methods, viral 
advertising campaigns, the electronic spoken word, motivations of viral message 
conveyers( and to improve the mental image )perception, influence, motivation, and 
desire( from the viewpoint of the customers of the Palestinian Cellular Communications 
Company )Jawwal(, and revealing the differences in the responses of the sample members 
according to the following personal variables: )gender, use of mobile services, duration 
of use, degree of interest in mobile services(. To achieve the research objectives, the 
descriptive analytical approach was used for its suitability to the nature of this study, 
and the questionnaire was used as a main tool. For the purpose of completing this 
research, )440( questionnaires were distributed, and )380( were recovered, representing 
)86.%( as a recovery rate. The distributed questionnaires targeted )Jawwal( customers. 
The researcher used the Statistical Package for Social Sciences )SPSS( to analyze the 
primary data collected from the research.

The researcher has reached a set of results related to the field of application, the 
most important of which are: the existence of a positive relationship between the 
dimensions of viral marketing and improving the mental image, as well as the 
existence of a statistically significant effect between the dimensions of viral marketing 
and enhancing the mental image in the company under study. Finally, there are 
statistically significant differences between the average of the respondents’ answers 
due to personal variables )gender, use of mobile services, duration of use, degree of 
interest in mobile services(.The researcher recommends that the researched company 
take advantage of the viral ads to reach the largest segment of the target customers 
and motivate the e-messengers to re-send these ads to relatives and friends so that it 
may become a basic means of promoting its services and improving its mental image. 

Keywords: viral marketing; mental image.
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المقدمة:

أضحــى نجــاح أي شــركة يعتمــد علــى صورتهــا الذهنيــة التــي تترســخ في وجــدان العمــاء، وتؤثــر فــي 
اتجاهاتهــم نحوهــا؛ لذلــك اهتمــت الشــركات بموضــوع تكويــن الصــورة الذهنيــة، لمــا لهــا مــن دور فعــال فــي تشــكيل 
آراء العمــاء وتكويــن انطباعاتهــم، وخلــق الســلوك اإليجابــي لــدى األفــراد والجماعــات اتجــاه هــذه الشــركة، وقــد 
أصبــح تكويــن الصــورة فــي أذهــان العمــاء هدفــًا أساســيًا تســعى الشــركة لتحقيقــه مــن خــال وســائل الترويــج 

اإللكترونيــة.

يعــد التســويق الفيروســي أحــد أهــم أســاليب الترويــج اإللكترونــي، كونــه يمثــل أســرع وســيلة لتوصيــل 
رســالة الشــركة اإلعانيــة  إلــى  أكبــر شــريحة ممكنــة مــن العمــاء، مــن خــال شــبكات التواصــل االجتماعــي 
والمواقــع اإللكترونيــة، وذلــك اعتمــادًا علــى عمليــة التناســخ الفيروســي، بمــا يشــبه تناسخ الفيروســات على شــبكة 
اإلنترنت، حيــث يقــوم مــن يســتلم اإلعــان بتمريــره طواعيــة إلــى  جميــع مــن يعرفهــم، لمــا يجــد فيــه مــن طرافــة أو 

تميــز. 

لذلــك أدركــت شــركة جــوال أهميــة دراســة صورتهــا الســائدة فــي أذهــان العمــاء، واتخــاذ السياســات ورســم الخطــط 
الكفيلــة لتحســين هــذه الصــورة علــى النحــو الــذي تتمنــاه، واســتخدام الوســائل الكفيلــة لذلــك مــن ضمنهــا التســويق 
الفيروســي، كونــه يمكــن  الشــركة مــن القيــام بالمهــام التســويقية بطــرق ســهلة، وبجــودة عاليــة وبتكلفــة أقــل، ويلبــي 
طمــوح الشــركة فــي تكويــن صــورة ذهنيــة إيجابيــة لهــا تأثيــر مباشــر علــى إدراك الزبــون لقيمــة الخدمــات التــي تقدمهــا  

الشــركة. 

الجزء األول: اإلطار العام للبحث

أواًل- مشكلة البحث: 

مــن أجــل تحديــد مشــكلة البحــث وتكويــن فروضــه، وتحديــد مجتمــع البحــث، ووحــدة المعاينــة قــام الباحــث   
بالدراســة االســتطاعية األوليــة والثانويــة، التــي شــملت بشــكل أساســي االطــاع علــى الدراســات الســابقة فقــد بينــت 
توصيات دراســة ناصر)2020( ضرورة االســتفادة القصوى من التســويق الفيروســي كأحد الوســائل األكثر نجاحًا 
في عملية التســويق، كما وأوصت دراســة البله وآخرين )2019( بضرورة االعتماد على التســويق الفيروســي عند 
القيــام بحمــات اإلعــان والترويــج للمنتجــات، كمــا أوصــت دراســة أبــو ناصــر )2018( ضــرورة اهتمــام شــركة 
جــوال باســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي كمجــال مهــم لحمــات التســويق الفيروســي، كمــا أوصــت دراســة 
المصــري )2019( ضــرورة تبنــي شــركة جــوال اســتراتيجيات مناســبة فــي ممارســاتها مــن أجــل ضمــان تحســين 
صورتهــا الذهنيــة لــدى العمــاء. كمــا أوصــت دراســة الحلــو)2019( ضــرورة قــراءة مؤشــرات الصــورة الذهنيــة بشــكل 

دوري لمشــتركي جــوال مــن خــال اســتطاعات الــرأي المختلفــة.

  ولقــد اســتدعت نتائــج وتوصيــات هــذه الدراســات وغيرهــا إلــى  إجــراء المزيــد مــن الدراســات التــي تتنــاول تطبيــق 
التســويق الفيروســي وتأثيــره علــى تحســين الصــورة الذهنيــة للشــركة، حيــث يعــد هــذا الموضــوع مــن الموضوعــات 
المهمــة فــي الوقــت الحاضــر، وذلــك لوجــود عقبــات ومشــكات متتاليــة فــي بيئتنــا الفلســطينية بســبب األوضــاع 
االقتصاديــة والسياســية؛ ولهــذا كانــت مشــكلة البحــث المتمثلــة فــي ضــرورة البحــث عــن تحســين وتطويــر الصــورة 
الذهنيــة مــن خــال االهتمــام بأحــد وأهــم المؤثــرات وهــي التســويق الفيروســي وأبعــاده المتنوعــة، وبالتالــي يمكــن 
صياغــة مشــكلة البحــث فــي الســؤال الرئيــس التالــي مــا دور أبعــاد التســويق الفيروســي فــي تحســين الصــورة الذهنيــة 

لشــركة االتصــاالت الفلســطينية الخلويــة )جــوال(؟ 

ويتفرع من السؤال الرئيسي مجموعة من األسئلة الفرعية:

ما مدى توافر أبعاد التسويق الفيروسي المتمثلة بـ )وسائل النشر اإللكتروني، الحمات . 1
اإلعانية  الفيروسية، الكلمة المنطوقة اإللكترونية، وحوافز ناقلي الرسالة الفيروسية( من 

وجهة نظر عماء الشركة محل الدراسة؟
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مــا مســتوى امتــاك شــركة االتصــاالت الفلســطينية الخلويــة )جــوال( ألبعــاد الصــورة الذهنيــة والمتمثلــة . 2
فــي )اإلدراك، التأثيــر، الدافــع، الرغبــة( مــن وجهــة نظــر عمــاء الشــركة محــل الدراســة؟

هل هناك عاقة بين التسويق الفيروسي وتحسين الصورة الذهنية  من وجهة نظر عماء الشركة؟. 3

هل تؤثر أبعاد التسويق الفيروسي على تحسين الصورة الذهنية  من وجهة نظر عماء؟. 4

هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات تقديــر العمــاء حــول محــاور الدراســة . 5
مــدة االســتخدام، درجــة  التاليــة: )النــوع، اســتخدام خدمــات جــوال،  الديموغرافيــة  للمتغيــرات  تعــزى 

االهتمــام بخدمــات جــوال(؟

ثانيًا- أهداف البحث:

يهــدف البحــث إلــى  تحديــد مــدى مســاهمة التســويق الفيروســي فــي تحســين الصــورة الذهنيــة  لــدى عمــاء شــركة 
االتصــاالت الفلســطينية الخلويــة جــوال، وذلــك مــن خــال تحقيــق األهــداف الفرعيــة التاليــة: 

التعــرف إلــى  مــدى توافــر أبعــاد التســويق الفيروســي المتمثلــة بـــ )وســائل النشــر اإللكترونــي، الحمــات . 1
اإلعانيــة الفيروســية، الكلمــة المنطوقــة اإللكترونيــة، وحوافــز ناقلــي الرســالة الفيروســية( مــن وجهــة نظــر 

عمــاء شــركة االتصــاالت الفلســطينية الخلويــة )جــوال(.

بيــان مســتوى توافــر أبعــاد الصــورة الذهنيــة والمتمثلــة فــي )اإلدراك، التأثيــر، الدافــع، الرغبــة( مــن وجهــة . 2
نظــر عمــاء شــركة االتصــاالت الفلســطينية الخلويــة )جــوال( .

الكشــف عــن العاقــة بيــن التســويق الفيروســي و تحســين الصــورة الذهنيــة مــن وجهــة نظــر عمــاء شــركة . 3
االتصــاالت الفلســطينية الخلويــة )جــوال( .

تحديد مدى تأثير التسويق الفيروسي في  تحسين الصورة الذهنية وجهة نظر عماء شركة االتصاالت . 4
الفلسطينية الخلوية )جوال( .

الكشــف عــن الفروقــات بيــن آراء المبحوثيــن حــول متغيــرات البحــث وفقــًا للمتغيــرات الشــخصية التاليــة: . 5
)النــوع، اســتخدام خدمــات جــوال، مــدة االســتخدام، درجــة االهتمــام بخدمــات جــوال(.

ثالثًا- أهمية البحث:

يســتمد البحــث أهميتــه مــن موضوعــه العلمــي وكذلــك مجــال تطبيقــه العملــي؛ لذلــك يمكــن تحديــد أهميــة البحــث مــن 
خــال الجوانــب التاليــة: 

اإلثــراء العلمــي الــذي يضيفــه فــي مجــال مفاهيــم التســويق الفيروســي والصــورة الذهنيــة فيــه حيــث يســهم فــي . 1
توضيــح مفاهيمها.

تبــرز أهميــة هــذا البحــث مــن خــال مــا يظهــره مــن نتائــج وإضافــات علميــة يتوقــع التوصــل إليهــا، ويمكــن . 2
االســتفادة منهــا فــي تطويــر وتحســين الصــورة الذهنيــة.

تقديــم مقترحــات علميــة قابلــة للتطبيــق تســهم فــي تميــز التســويق الفيروســي و الصــورة الذهنيــة فــي الشــركة . 3
محــل  البحــث.

تعتبــر مخرجــات هــذا البحــث مهمــة للباحثيــن والمهتميــن بهــذا المجــال بشــكل عــام، والشــركة جــوال بشــكل . 4
خــاص.
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رابعًا- فرضيات البحث:

بهــدف البحــث إلــى  توفيــر إجابــة مناســبة للتســاؤالت البحثيــة المطروحــة، ويســعى إلــى  اختبــار صحــة الفــروض 
التاليــة:

الفرضيــة الرئيســة األولــى: ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيــن التســويق 
الفيروســي، وتعزيــز الصــورة الذهنيــة فــي شــركة االتصــاالت الفلســطينية الخلويــة )جــوال( ويتفــرع منهــا الفرضيــات 

التاليــة:

ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيــن وســائل النشــر اإللكترونيــة، . 1
وتعزيــز الصــورة الذهنيــة فــي الشــركة محــل الدراســة.

ال توجد عاقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α≤0.05( بين الحمات اإلعانية  الفيروسية، . 2
وتعزيز الصورة الذهنية في الشركة محل الدراسة.

ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيــن الكلمــة المنطوقــة اإللكترونيــًا، . 3
وتعزيــز الصــورة الذهنيــة فــي الشــركة محــل الدراســة.

ال توجد عاقة ذات داللة إحصائية عند مســتوى داللة )α≤0.05(بين حوافز ناقلي الرســالة الفيروســية . 4
وتعزيــز الصــورة الذهنيــة فــي الشــركة محــل الدراســة.

الفرضيــة الرئيســة الثانيــة: ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة)α≤0.05(  للتســويق الفيروســي، 
علــى تعزيــز الصــورة الذهنيــة فــي شــركة االتصــاالت الفلســطينية الخلويــة )جــوال( .

الفرضيــة الرئيســة الثالثــة: ال توجــد فــرق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة   )α≤0.05( فــي اتجاهــات 
أفــراد العينــة فــي شــركة االتصــاالت الفلســطينية الخلويــة )جــوال( تجــاه دور التســويق الفيروســي فــي تعزيــز الصــورة 

الذهنيــة تبعــا للمتغيــرات الديموغرافيــة )النــوع، العمــر، المســمى الوظيفــي، المؤهــل العلمــي(. 

خامسًا- حدود البحث:

الحدود البشرية: عماء شركة االتصاالت الفلسطينية الخلوية )جوال( في المحافظات الجنوبية .. 1

الحــدود المكانيــة: اقتصــر إعــداد هــذا البحــث علــى شــركة االتصــاالت الفلســطينية الخلويــة )جــوال( فــي . 2
المحافظــات الجنوبيــة.

الحدود الزمانية: جرى تنفيذ هذه  البحث خال عام )2020(.. 3

الحــدود الموضوعيــة: اقتصــر هــذا البحــث علــى دراســة متغيريــن أساســيين: المتغيــر المســتقل التســويق . 4
الفيروســي )وســائل النشــر اإللكترونيــة، الحمــات اإلعانيــة  الفيروســية، الكلمــة المنطوقــة اإللكترونيــة، 
الدافــع،  التأثيــر،  الذهنيــة )اإلدراك،  التابــع: الصــورة  المتغيــر  أمــا  الفيروســية(،  الرســالة  ناقلــي  حوافــز 

الرغبــة(.

سادسًا- الدراسات السابقة:

هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت التســويق الفيروســي فــي عــدة جوانــب مختلفــة  كان الهــدف منهــا تبييــن 
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ابو عجوة        

اإلصدار الثاني، السنة اخلامسة، 2021

أهميتــه  كأحــد أهــم التطبيقــات التــي تتــم عبــر اإلنترنــت التــي يمكــن أن تحقــق العديــد مــن المزايــا للشــركات، حيــث 
أظهــرت دراســة )ناصــر، 2020( أن التســويق الفيروســي يهــدف لبنــاء قاعــدة واســعة مــن الزبائــن لديهــم ثقــة بالجهــة 
المرســلة وأن المســألة األساســية للتســويق الفيروســي تتضمن آلية لتحفيز مســتلم الرســالة اإللكترونية لغرض إعادة 
إرســال رســالة المســوق، وعــدم إضافــة معلومــات مضللــة ال تســتخدم مــع جوهــر التســويق لشــركات التأميــن، أن 
المعلومــات  المرســلة عبــر مواقــع اإللكترونيــة ذات أهميــة ومصداقيــة  ويمكــن االعتمــاد عليهــا، وبالتالــي تكويــن 

صــورة إيجابيــة عــن شــركات التأميــن.

كمــا أوضحــت دراســة )Sharma, 2020( أن نوايــا فتــح البريــد للمســتلمين تتأثــر بالقيمــة المتوقعــة لمحتــوى البريــد 
اإللكترونــي وعاقتهــم اإليجابيــة مــع المرســل، ممــا يزيــد مــن احتماليــة إعــادة التوجيــه، ويتــم إرســال رســائل البريــد 
 )2019 ,Sawaftahat all( اإللكترونــي التــي تثيــر المشــاعر اإليجابيــة فــي إذهــان المســتلمين. أمــا دراســة
وأظهــرت وجــود تأثيــر لإلعــان الفيروســي علــى نيــة شــراء العميــل أكبــر مــن  الكلمــة المنطوقــة فــي ظــل الــدور 

المعتــدل لصــورة العامــة التجاريــة ، وأن العمــر ال يؤثــر علــى العاقــة بيــن المتغيــرات.

لــدى  التجاريــة  العامــة  فــي ترســيخ  مهــم  الفيروســي دور  للتســويق  أن   )2018  وأوضحــت دراســة )عائشــة، 
مســتخدمي مواقــع التواصــل مــن خــال تــداول اإلعانــات الفيروســية مــن قبــل المســتخدمين ممــا شــكل لديهــم والء 
ووفــاء تجــاه العامــة التجاريــة، وأن المعلومــات المرســلة عبــر المواقــع اإللكترونيــة ذات أهميــة ومصداقيــة، ويمكــن 
االعتمــاد عليهــا، وبالتالــي تكــون صــورة إيجابيــة عــن المنتــج والماركــة ، وأن التســويق الفيروســي وســيلة مهمــة لجــل 

المؤسســات لترويــج منتجاتهــا بطــرق أكثــر فعاليــة وأقــل تكلفــة.

 وخلصــت دراســة )أبــو ناصــر، 2018( إلــى  أن هنــاك مســتوى مرتفعــًا مــن اســتخدام التســويق الفيروســي فــي 
شــركة االتصــاالت الفلســطينية الخلويــة )جــوال( وأن ترتيــب أبعــاد التســويق الفيروســي جــاءت كمــا يلــي : التحفيــز 
المــادي والعــروض المجانيــة،  وقــادة الــرأي المؤثــرون )الكلمــة المنطوقــة(،  والحمــات اإلعانيــة الفيروســية وأخيــرًا، 
)رســائل النشــر اإللكترونيــة(. فــي حيــن توصلــت دراســة )الطائــي، 2018( أن التســويق الفيروســي يعتمــد علــى 
وســائل النشــر اإللكترونيــة إليصــال المعلومــات العامــة عــن منتجــات الشــركة  ويتــم اإلعــان عنهــا بطريقــة الرســائل 
الفيروســية  وإقنــاع الفئــة المســتهدفة علــى توصيــل المعلومــات المتعلقــة بهــذه الرســالة إلــى  معارفهــم للتأثيــر عليهــم 

بغــرض الشــراء أو البيــع.

 توصلــت دراسة )Lee ,2017( لتطويــر نمــوذج نظــري مكــون من عوامــل ادراكيــة، ووجدانيــة، وســلوكية للتســويق 
الفيروسى، وهذه العوامل لها تأثير على المراحل المختلفة للتسويق الفيروسى لتزويد المسوقين بأداة قوية لحملة 
فيروســية جيدة.، كما أظهرت دراســة )ثابت، 2017( وجود أثر للتســويق الفيروســي بأبعاده كافة  )وســائل النشــر 
اإللكترونية، التحفيز المادي، الحمات اإلعانية الفيروســية، قادة الرأي" المؤثرون "(، على تشــجيع المســتهلكين 
المســتخدمين لمواقــع التواصــل االجتماعــي علــى قــرار الشــراء، ويســهم فــي تعزيــز ثقــة المســتهلك بالعامــة التجاريــة 
للمنتــج والــوالء لهــا مــن خــال اســتمرارية اســتثنائها ومتابعــة آخــر األخبــار والمســتجدات عــن منتجاتهــا وعلــى اتخــاذ 

قرار الشــراء للســلع والخدمات.

 أمــا دراســة )محمــد، 2018( خلصــت إلــى  أن التسويق الفيروسى لــه تأثير غيــر مباشــر علــى الصــورة الذهنيــة 
للعامــة التجارية من خــال الوعــي بالعامــة التجارية، أمــا دراســة )Sankaran&Kannan,2016( توصلــت 
إلــى  أن التسويق الفيروسى يلعــب دورا حيويــا فــي المؤسســات التعليميــة فــي زيــادة الوعــي بالعامــة التجارية 

وتعزيــز الصــورة الذهنيــة للعامــة التجارية 

ان(  تــي  )إم  شــركة  أن   )2020 )حســب هللا،  دراســة  نتائــج  أظهــرت  فقــد  الذهنيــة  بالصــورة  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
لاتصــاالت حســنت صورتهــا الذهنيــة مــن خــال مواقــع التواصــل االجتماعــي، كمــا بينــت النتائــج أن  شــركة) أم 
تــي ان( لاتصــاالت تمتــاز بوضــوح محتــوى الرســائل والمعلومــات فــي موقعهــا علــى الفيــس بــوك. وإن موقــع فيــس 

بــوك الخــاص بشــركة يتمتــع بمصداقيــة. 
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كمــا أظهــرت دراســة )البلــه، 2019(، وجــود عاقــة وتأثيــر بيــن الكلمــة المنطوقــة و بنــاء المكانــة الذهنيــة. وأن 
تطبيــق الكلمــة المنطوقــة مــن قبــل مستشــفى يســاعد علــى خلــق مكانــة ذهنيــة لهــا أمــام زبائنهــا الحالييــن، ممــا يــؤدي 
إلــى  تحقيــق األربــاح الماليــة واالجتماعيــة للمستشــفيات، فضــًا عــن كســب َزبائــن جــدد. أمــا دراســة ) الجاســم، 
2019(. فقــد توصلــت إلــى  مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: وجــود عاقــة ارتبــاط وتأثيــر لــكل عنصــر مــن عناصــر 
اإلعــان اإللكترونــي المتمثلــة ب ) نــوع اإلعــان اإللكترونــي، محتــوى اإلعــان اإللكترونــي، طبيعــة المواقــع التــي 
يظهــر عليهــا اإلعــان اإللكترونــي( فــي الصــورة الذهنيــة المدركــة مــن قبــل العميــل. وبينــت نتائــج دراســة )عطيــة، 
2019( أن هنــاك عاقــة بيــن التعــرض لمواقــع التواصــل االجتماعــي وبيــن تشــكيل الصــورة الذهنيــة لــدى عمــاء 
شــركات االتصــاالت الفلســطينية و كانــت بدرجــة متوســطة. وقــد تبيــن أن توجهــات الشــركة نحــو بنــاء هويــة مميــزة 
لهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي عــززت مــن درجــة الــوالء لهــا، وأن هــذه المواقــع ســهلت مــن تمييــز خدمــات 

الشــركة عــن بقيــة الشــركات.

 كمــا أظهــرت دراســة ) يــو عامــر ، وســعيداني، 2018( أّن الكلمــة المنطوقــة اإللكترونيــة، لهــا أثــر فــي تحســين 
صــورة العامــة التجاريــة، أمــا خبــرة متلقــي الكلمــة المنطوقــة اإللكترونيــة فلــم يكــن لهــا أثــر فــي تحســين صــورة 
العامــة، أمــا دراســة )Rijkers, 2014( تخلصــت إلــى  أن الصــورة الذهنيــة للمؤسســة ليــس لهــا تأثيــر علــى رضــا 
الزبــون، وأن هنــاك عاقــة إيجابيــة بيــن الرغبــة  والثقــة وســعر المنتــج نحــو رضــا العمــاء وإعــادة الشــراء، كمــا 
أظهــرت دراســة)Ene & Özkaya, 2014( أن إدراك المســتهلكين  لمتغيــرات صــورة الشــركة لهــا أثــر فــي زيــادة 

نطــاق رضــا العمــاء، والــوالء للماركــة.    

تعليق على الدراسات السابقة:

حظــي موضــوع التســويق الفيروســي باهتمــام الباحثيــن بشــكل واســع، إال أنــه وعلــى صعيــد المنظمــات لــم 
يكــن واضحــًا لــدى العمــاء، ولــم يكــن هنــاك اســتراتيجيات واضحــة تدلــل علــى مــدى تبنــي هــذا المفهــوم واالهتمــام 
بــه. أيضــًا هنــاك اهتمــام كبيــر بمفهــوم الصــورة الذهنيــة مــن قبــل المنظمــات إال أنــه كان فــي بعــض األحيــان شــكليًا 

إضافــة إلــى  عــدم إحســاس المجتمــع المحلــي بتأثيــره وهــذا مــا أظهرتــه بعــض الدراســات الســابقة.

من حيث الهدف من الدراسة: تنوعت االتجاهات البحثية للدراسات السابقة والتي هدفت إلى  بيان مدى وضوح 
مفهــوم التســويق الفيروســي ومفهــوم الصــورة الذهنيــة إضافــة إلــى  التعــرف علــى واقعهمــا فــي المنظمــات، والربــط 
بينهــا وبيــن رضــا العمــاء أو اتخــاذ قــرار الشــراء، أو كفــاءة الخدمــات التســويقية ، أو تحقيــق الميــزة التنافســية، 

ودراســات ربطــت بيــن الصــورة الذهنيــة ودورهــا فــي والء العمــاء، أو رضــا العمــاء، أو الصــورة البصريــة.

مــن حيــث متغيــرات الدراســة: تعــددت المتغيــرات التــي تــم قياســها فــي الدراســات الســابقة العربيــة واألجنبيــة إال أن 
الدراســة الحاليــة اعتمــدت أربعــة أبعــاد رئيســة فيمــا يتعلــق بالتســويق الفيروســي وهــي: )وســائل النشــر اإللكترونــي، 
الحمات اإلعانية  الفيروســية، الكلمة المنطوقة اإللكترونية، وحوافز ناقلي الرســالة الفيروســية(، أما فيما يتعلق 

بالصــورة الذهنيــة اشــتملت علــى )اإلدراك، التأثيــر، الدافــع، والرغبــات(.

كمــا اختلفــت الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة العربيــة واألجنبيــة مــن حيــث القطاعــات التــي درســتها، 
وتحليلهــا، والفتــرة الزمنيــة، وطبيعــة العينــة التــي ســيتم تناولهــا.
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ابو عجوة        

اإلصدار الثاني، السنة اخلامسة، 2021

اإلطار النظري للبحث:

أواًل- التسويق الفيروسي: 

الكثيــر مــن الشــركات تحــاول البحــث عــن كل مــا هــو مســتجد والعمــل علــى  تطبيقــه و تحــاول  االســتفادة 
إلــى  أبعــد مــا يمكــن فــي كيفيــة الوصــول إلــى  الهــدف بأقــل التكاليــف الممكنــة ســواء علــى  المــدى البعيــد أو 
القصيــر.  وبســبب كثــرة النفقــات علــى الحمــات الترويجيــة ظهــر نــوع جديــد مــن التســويق، يســمى  بالتســويق 
الفيروســي لمنتجــات الشــركات، يعتبــر مــن أهــم وأفضــل األنــواع المعتمــدة فــي التســويق و يعــد الخطــوة الرئيســية 
األولــى فــي نجــاح العديــد مــن األعمــال وخاصــة فــي مجــاالت األعمــال اإللكترونيــة كونــه يمثــل أســرع وســيلة ترويــج 

وأقلهــا تكلفــة بالنســبة للشــركات.

 قــد تــم اســتخدام مصطلــح التســويق الفيروســي للداللــة علــى فكــرة عظيمــة مفادهــا االنتشــار الســريع للمعلومــات 
بيــن الجمهــور المســتهدف فهــي كالفيــروس الــذي ينتقــل بيــن البشــر دون الســيطرة عليــه. ألنــه يتــم مــن خــال 
تحفيــز الشــركة للعمــاء علــى نشــر الرســالة التســويقية  بســرعة بيــن أصدقائهــم وأقاربهــم وذلــك باســتخدام الشــبكات 

االجتماعيــة أو البريــد اإللكترونــي.

 ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن التســويق الفيروســي اداة تســويقية هدفهــا الترويــج الســريع وبتكاليــف تكــون شــبه 
معدومــة مــع جــذب أكبــر عــدد ممكــن مــن الزبائــنً  لمنتجــات الشــركات إلكترونيــا بوقــت قياســي. )الطائــي، الطائــي، 
2018(، كمــا عرفــه )لعــج، 2018( علــى أنــه اســتراتيجية تســويقية مبتكــرة تعتمــد علــى األفــراد فــي تمريــر رســالة 
تثيــر اهتمــام اآلخريــن، ويســتخدم هــذا النــوع مــن التســويق عبــر شــبكة اإلنترنــت وباألخــص الشــبكات االجتماعيــة 
بهــدف نشــر الرســائل بســرعة، وتهــدف الشــركة مــن خالــه إلحــداث وعــي حــول منتجاتهــا وعاماتهــا التجاريــة 

باإلضافــة لتحقيــق أهــداف تســويقية أخــرى.

 وفــي تعريــف آخــر لمفهــوم التســويق الفيروســي هــو التســويق المســتند علــى شــبكات االتصــال ممثلــة باإلنترنــت 
يتــم مــن خالــه الترويــج لســلعة معينــة مــن خــال إرســال رســائل إلــى  األخريــن ونشــرها بيــن آالف مــن مســتخدمي 
مواقــع اإلنترنــت والتواصــل االجتماعــي. )البلــه، 2019(، كمــا عرفــه ) Reichstein &  Brusc,2019( أنــه 
اســتراتيجية تســويقية تســتخدم وســائل النشــر اإللكترونيــة للترويــج للمنتجــات  والخدمــات فــي القنــوات القائمــة علــى 

الشــبكات فــي أقصــر وقــت وبأقــل جهــد ، ممــا يــؤدي إلــى  ارتفــاع تأثيــر التكلفــة والعائــد

التقنيــات الحديثــة  تقنيــة تســويقية تســتغل  الفيروســي، هــي  التســويق  الباحــث   .بنــاء علــى مــا ســبق يعــرف 
والمعاصــرة المجانيــة  فــي نشــر أو نقــل المعلومــات حــول العامــة التجاريــة أو المنتــج علــى  شــبكات المســتخدمين 
فــي فتــرة قصيــرة مــن الزمــن ، وذلــك اعتمــادًا علــى عمليــة التناســخ، حيــث يقــوم مــن يســتلم اإلعــان بتمريــره طواعيــة 

إلــى  جميــع مــن يعرفهــم لمــا يجــد فيــه مــن طرافــة أو تمّيــز أو حافــز.

ثانيًا:  أهمية التسويق الفيروسي:

)17: 2016 ,Guyot(و )2014 :10 ,Cebollada(   أهمية التسويق الفيروسي

يناسب الشركات الكبيرة، المتوسطة والصغيرة 

يناسب الشركات التي ال تملك ميزانية ترويجية كبيرة ألنه منخفض وفعال من حيث التكلفة

يسهل عمليات التفاعل والتواصل والتحاور بين الزبائن حول خدمات الشركة

يوفر لهم معلومات كافية عن المنتجات والخدمات

يمكن الشركة من تطوير الرسالة اإلعانية  بما يتناسب وطبيعة البيئة االجتماعية للزبائن

 ودراسة قوة تأثيرها عليه
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دور التسويق الفريوسي يف حتسني الصورة الذهنية لشركة االتصاالت الفلسطينية اخللوية جوال- احملافظات اجلنوبية 

التعريف بالعامة التجارية للشركات وصوال إلى تفضيلها.

أبعاد التسويق الفيروسي:

تنــاول الباحــث خصائــص  مــن وجهــات نظــر مختلفــة تبعــًا لمعتقداتهــم وثقافاتهــم، إضافــة إلــى  البيئــة التــي   
الباحثيــن. يلــي اســتعراض آلراء  يعملــون بهــا أو تنطلــق منهــا أبحاثهــم. وفيمــا 

جدول رقم )1(: يوضح التسويق الفيروسي.

األبعادالباحث والسنة
حمالت لتسويق الفيروسي، وسائل النشر اإللكترونية ،قادة الرأي )المؤثرون(. ناصر)2020(

Sharma, 2020رسائل البريد اإللكتروني، محتوى رسالة البريد اإللكتروني

 Sawaftahat all,
2019

اإلعالنات الفيروسي، الكلمة المنطوقة

البريد اإللكتروني، الموقع اإللكتروني، فيسبوك.، يوتيوب، فايبر.البله، وآخرون،  2019
أبو ناصر وآخرون 

2018،
وســائل النشــر اإللكترونيــة ،التحفيــز المــادي، الحمــالت اإلعالنيــة  الفيروســية، قــادة األري 

المؤثــرون
اإلعالنات الفيروسية، والبريد اإللكتروني.عائشة، 2018
محتوى الرسالة اإللكترونية.لطائي، 2018 الرسائل اإللكترونية، 
وســائل النشــر اإللكترونيــة ،التحفيــز المــادي، الحمــالت اإلعالنيــة  الفيروســية، قــادة الــرأي ثابت، 2017

)المؤثرون(

وفيمــا يلــي يتنــاول الباحــث شــرحًا لألبعــاد التــي ســوف تتناولهــا الدراســة وهي)وســائل النشــر اإللكترونيــة، الحمــالت 
اإلعالنيــة  الفيروســية ، الكلمــة المنطوقــة اإللكترونيــة، حوافــز ناقلــي الرســالة الفيروســية(. وفقــًا للتالــي: 

وســائل النشــر اإللكترونيــة: هــي مجموعــة  تقنيــات االتصــال والمعلومــات الرقميــة التــي جعلــت مــن . 1
الممكــن التفاعــل والتواصــل ونشــر اإلعانــات وتبــادل المعلومــات حــول الخدمــة التــي نريدهــا فــي الوقــت 
الــذي نريــده وبالشــكل الــذي نريــده مــن خــال األجهــزة اإللكترونيــة )الوســائط( المتصلــة أو غيــر المتصلــة  

باإلنترنــت، والتفاعــل مــع المســتخدمين اآلخريــن كائنــا مــن كانــوا وأينمــا كانــوا ")حجــازي، 2017 (.

الحمــالت اإلعالنيــة  الفيروســية: هــي مجموعــة أو سلســلة مــن اإلعانــات تتمتــع بالتطابــق أو التشــابه . 2
مــن  حيــث الهــدف التــي أنشــئت مــن أجلــه، والتــي تظهــر فــي وســائل التواصــل خــال فتــرة زمنيــة معينــة 

.) 2017 ,Caffey(

الكلمــة المنطوقــة اإللكترونيــة: هــي توصيــة أو نصيحــة مــن شــخص آلخــر تتــم فــي البيئــة اإللكترونيــة . 	
أو فــي البيئــة التقليديــة المدعمــة بالوســائل اإللكترونيــة، ينظــر إليهــا كمؤثــر مباشــر الختيــار العامــة 
التجاريــة عندمــا تكــون توصيــات األصدقــاء والزمــاء الموثوقيــن الذيــن يتحدثــون مــن خالهــا عــن مــدى 
ارتياحهــم عــن تجربــة ســلعة أو خدمــة معينــة إلــى  العمــاء محتمليــن.) أبــو عامــر، والســعيدن، 2018( 

و)الياســين، 2017(

حوافــز ناقلــي الرســالة الفيروســية: هــي مجموعــة مــن الوســائل والفــرص الماديــة والمعنويــة التــي تؤثــر . 	
فــي ســلوك عمــاء يتمتعــون بعاقــات اجتماعيــة واســعة يتــم انتقائهــم بعنايــة ودقــة وبموجــب مواصفــات 
وخصائــص معينــة تكــون ســبب فــي نجــاح الحمــات التســويقية الخاصــة بخدمــات الشــركة مــن خــال 
إرســال المــادة الترويجيــة عبــر الرســائل الفيروســية لزمائهــم وأصدقائهــم وأقاربهــم. )Lee, 2017( و 

)مارنــي، 2019(.
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ثانيًا- الصورة الذهنية: 

إن العاقــة المســتمرة بيــن الزبــون والشــركة ممكــن أن تخلــق انطباعــات ذهنيــة محــددة تعكــس شــخصية الشــركة 
ومامحهــا األساســية ســواء منهــا الســلبية أم اإليجابيــة، وقــد تكــون هــذه االنطباعــات ناتجــة تجــارب ســابقة حقيقيــة 
للعميــل مــع الشــركة أو قــد تكــون متولــدة مــن مصــادر خارجيــة كاإلعانــات والدعايــة الشــفوية مــن الزبائــن اآلخريــن. 
و تعــرف الصــورة الذهنيــة بأنهــا" التصــورات التــي يحملهــا أفــراد المجتمــع عــن األشــياء مــن حولهــم بمكوناتهــا 
المختلفــة، وتعــد الصــورة الذهنيــة نتــاج طبيعــي لمجموعــة مــن الخبــرات المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي يتلقاهــا األفــراد 

.)2016 ,Kotler & Keller( " عبــر تفاعاتهــم االتصاليــة المختلفــة

 ويعرفهــا )األميــن محمــد، 2017( علــى أنهــا التصــور الذهنــي الناتــج عــن إدراك شــيء أو حــدث معيــن متعلــق 
بالشــركة، هــذا تصــور قابــل لاســتمرار و الــدوام عبــر الوجــود والزمــن وإعــادة الظهــور عنــد اســتخدام، كمــا يعرفهــا 
)المصــري، 2019( بأنهــا مجموعة من االنطباعات  والمشــاعر لــدى األفــراد والعمــاء والمجتمــع اتجــاه الشــركة 

ايجابيــًا أو ســلبًا.

 )Mandina& other, 2014, 158( أهمية الصورة الذهنية

تعد أداة ترويجية تساعد في رفع كفاءة األنشطة التسويقية

تعكس مصداقية ونزاهة المنظمة.

توفر الثقة والوالء وتساعد على بناء عاقات طيبة مع العماء.

توفر المزيد من  فرص العمل.

تمكن المنظمة من الصمود أمام اختبارات ومواقف الزمن.

أبعاد الصورة الذهنية:

اإلدراك: أحــد أبــرز الركائــز األساســية الازمــة لبنــاء الصــورة الذهنيــة للمنظمــة, ويعــرف بأنــه عمليــة . 1
اســتقبال المعلومــات وتنظيمهــا وتفســيرها عــن العالــم المحيــط بــه وتحويلهــا إلــى  شــعور ) أبــو عســاف، 

 ).146  ،2019 والمرعــي، 

التأثيــر: نشــاط موجــه متضمــن لعمليــات االتصــال يهــدف إلــى  تغييــر أفــكار ومعتقــدات وســلوكيات . 2
وتوجهات األشــخاص نحو هدف معين أو ســلوك عبر تحويل آرائهم وكســب رضاهم وتأييدهم باإلقناع. 

)الحزيمــي، 2018، 138(.

	 .)6 ,2012,Burton( الدافع: هو الشيء الذي يشجع الفرد ويدفعه للقيام بسلوك أو تصرف معين

الرغبــة: هــي أمنيــات ذاتيــة يرغــب األفــراد فــي تحقيقهــا وإشــباعها وفقــا للبيئــة  التــي يعيشــون فيهــا, والتــي . 	
تمتــاز بالتغيــر المســتمر، واالختــاف مــن بلــد إلــى  آخــر بــل حتــى فــي البلــد الواحــد أيضــا، ويرجــع ذلــك 
إلــى  قــوة تأثيــر المجتمــع والعــادات والتقاليــد والعائمــة... إلــخ )البكــري، 2010، 28(. إذ إن لــكل فــرد 
مجموعــة مــن الحاجــات والرغبــات التــي تختلــف بحســب مســتوى إدراكــه لهــا ومــدى رغبتــه فــي إشــباعها. 

)العامــري, 2015، 80(.
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دور التسويق الفريوسي يف حتسني الصورة الذهنية لشركة االتصاالت الفلسطينية اخللوية جوال- احملافظات اجلنوبية 

منهجية البحث:

        بنــاًء علــى طبيعــة الدراســة واألهــداف التــي تســعى إلــى  تحقيقهــا فقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي 
التحليلــي, الــذي يعتمــد علــى دراســة الظاهــرة كمــا توجــد فــي الواقــع ويهتــم بوصفهــا وصفــًا دقيقــًا ويعبــر عنهــا تعبيــرًا 
كيفيــًا وكميــًا, كمــا ال يكتفــي هــذا المنهــج عنــد جمــع المعلومــات المتعلقــة بالظاهــرة مــن أجــل اســتقصاء مظاهرهــا 
وعاقاتهــا المختلفــة, بــل يتعــداه إلــى  التحليــل والربــط والتفســير للوصــول إلــى  اســتنتاجات يبنــى عليهــا التصــور 

المقتــرح بحيــث يزيــد بهــا رصيــد المعرفــة عــن الموضــوع )أبــو حطــب وصــادق، 2010، ص104(.

مجتمع وعينة البحث:

المحافظــات  )جــوال( _  الخلويــة  الفلســطينية  االتصــاالت  شــركة  فــي عمــاء  الدراســة  يتمثــل مجتمــع 
الجنوبيــة . وقــد قــام الباحــث باســتخدام طريقــة العينــة العشــوائية البســيطة، حيــث تــم توزيــع )440( اســتبانة علــى 
عينــة الدراســة وتــم الحصــول علــى )380( اســتبانة بنســبة اســترداد )%86.36(ويتضــح فيمــا يلــي توزيــع أفــراد 

عينــة الدراســة حســب البيانــات الشــخصية لألفــراد فيهــا:

جدول رقم )2( توزيع أفراد العينة حسب البيانات الشخصية

النسبةالتكرارمدة استخدام شريحة جوالمالنسبةالتكرارالنوع م
399.75أقل من 5 سنوات21052.5.1ذكر1.

19047.5أنثى2.

14035من 5 إلى  أقل من 10 سنوات 2.

22155.25أكثر من 10 سنوات3.

380100.0المجموع380100.0المجموع

م
االهتمام 
بخدمات 

جوال
النسبةالتكرارنوع االشتراك بخدمة جوالمالنسبةالتكرار

30576.25برنامج الدفع المسبق338.25.1قلية1.

7318.25برنامج فاتورة8721.75.2متوسطة2.

225.5برنامج مكس28070.3مرتفعة3.

380100.0المجموع380100.0المجموع

يتضــح مــن الجــدول الســابق )2(  أن نســبة الذكــور تفــوق اإلنــاث بحوالــي )%14( ، ويعــود ذلــك إلــى  طبيعــة 
التوزيــع الســكاني فــي قطــاع غــزة وفقــا آلخــر تعــداد ســكاني أجــراه مركــز اإلحصــاء الفلســطيني لعــام 2020 ، إذ 
بلــغ عــدد الذكــور فــي قطــاع غــزة 1,04 مليــون، مقابــل 1.01 مليــون أنثــى، كمــا تبيــن أن ) 55.25( %مــن عينــة 
البحــث تســتخدم شــريحة جــوال مــن 10 ســنوات فأكثــر،  و)35 %( مــن عينــة البحــث تســتخدم شــريحة جــوال مــا 
بيــن  5 ســنوات إلــى  10 ســنوات، و )%9.75( مــن عينــة البحــث تســتخدم شــريحة جــوال أقــل مــن 5 ســنوات 
ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى  أن شــركة جــوال تتمتــع بشــعبية كبيــرة فــي الشــارع الفلســطيني، لمــا تملكــه مــن أقدميــة 
كونهــا أولــى شــركات االتصــاالت الخلويــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وانفرادهــا بقطــاع االتصــاالت الخلويــة  
فــي قطــاع غــزة حوالــي عشــرين عامــا بــا أي منافــس، إلــى  أن اســتطاعت شــركة أوريــدو أن  تباشــر أعمالهــا 

التجاريــة فــي قطــاع غــزة عــام 2017. 

أمــا بخصــوص االهتمــام بخدمــات جــوال )70 %( مــن أفــراد العينــة يهتمــون بخدمــات جــوال بدرجــة مرتفعــة، 
)%21.75 ( يهتمــون بخدمــات جــوال بدرجــة متوســطة، فــي حيــن  )% 8.25( يهتمــون بخدمــات جــوال بدرجــة 
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قليلــة، يعــزو الباحــث ذلــك إلــى  اهتمــام شــركة جــوال بتحقيــق رضــا المشــتركين مــن خــال التعــرف علــى رغباتهــم 
والعمــل علــى إشــباعها ضمــن حــدود وإمكانــات الشــركة المتاحــة، والعمــل علــى تبنــي الطــرق العلميــة واألســس 
ــع بمختلــف  ــعار تناســب الجمي ــات بأس ــم خدم ــالء وتقدي ــات العم ــع احتياج ــي تتماشــى م ــة الت ــة الحديث اإلداري

الحمــات والعــروض الخاصــة بالشــركة.

كما تبين أن )76.25%( من أفراد عينة البحث ينتمون إلى  برنامج الدفع المســبق، بينما)%18.25(  ينتمون 
إلــى  نظــام الفاتــورة، و)%5.5( ينتمــون لبرنامــج المكــس، ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى  عــدم مقــدرة معظــم عمــاء 
الشــركة بااللتــزام فــي نظــام الفاتــورة كونهــا بحاجــة إلــى  تســديد شــهري ثابــت، وبحاجــة إلــى  كفالــة بنكيــة وضمانــات 
ماليــة وتعتبــر هــذه اإلجــراءات معقــدة ومكلفــة. ويفضلــون الدفــع المســبق  كونــه كل مــا يحتــاج العميــل  لاتصــال 
يشــحن رصيــد حســب مقدرتــه الماليــة فــي ظــل وضيــق األحــوال االقتصاديــة التــي يعانــي منهــا ســكان قطــاع غــزة. 

أداة البحث:

قــام الباحــث بتطويــر اســتبانة تنســجم مــع متغيــرات الدراســة وتكونــت هــذه االســتبانة مــن )3( أقســام، حيــث تنــاول 
القســم األول المتغيــرات الشــخصية لعينــة الدراســة، وتنــاول القســم الثانــي التســويق الفيروســي وتكونــت مــن )4( 
محــاور رئيســية، والقســم الثالــث تنــاول الصــورة الذهنيــة وتكونــت مــن)4( محــاور رئيســية. وتــم اســتخدام مقيــاس 

ليكــرت الخماســي واختيــار درجــة )%60( درجــة محايــدة. 

صدق وثبات أداة الدراسة: 

صدق االتساق الداخلي:. 1

وهــذا النــوع مــن الصــدق يقيــس مــدى اتســاق كل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة مــع المجموعــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي 
لــه هــذه الفقــرة، وتــم ذلــك مــن خــال فحــص ارتبــاط كل عبــارة فــي المجموعــة مــع المجمــوع الكلــى لنفــس المجموعــة، 
وذلــك باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون حيــث اتضــح بــأن جميــع الفقــرات التابعــة للمعاييــر تنتمــي للمجمــوع الكلــي 

.)α≤ 0.05 ( لنفــس المحــور حيــث كانــت

جدول رقم )	( يوضح معامل االرتباط "التسويق الفيروسي "

مستوى الداللةم.ارتباط بيرسونم.مستوى الداللةم.ارتباط بيرسونم.

الحمالت اإلعالنية  الفيروسية وسائل النشر اإللكترونية

1.866**0.000.1.636**0.000
2.762**0.000.2.842**0.000
3.743**0.000.3.811**0.000
4.788**0.000.4.857**0.000
5.676**0.000.5.706**0.000
6 .895**0.000.6.762**0.000

حوافز ناقلي  الرسالة الفيروسيةالكلمة المنطوقة اإللكترونية

1.796**0.000.1.822**0.000
2.855**0.000.2.772**0.000
3.837**0.000.3.842**0.000
4.853**0.000.4.735**0.000
5.781**0.000.5.749**0.000
6 .803**0.000.6.834**0.000
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دور التسويق الفريوسي يف حتسني الصورة الذهنية لشركة االتصاالت الفلسطينية اخللوية جوال- احملافظات اجلنوبية 

المحور الثاني: الصورة الذهنية
التأثيراإلدراك

1.911**0.0001.802**0.000
2.752**0.0002.814**0.000
3.642**0.0003.800**0.000
4.738**0.0004.852**0.000
5.330*0.0405.784**0.000
6 .644**0.0006 .662**0.000

الرغبةالدافع
1.673**0.0001.850**0.000
2.801**0.0002.736**0.000
3.792**0.0003.823**0.000
4.918**0.0004.734**0.000
5.749**0.0005.765**0.000
6 .889**0.0006 .856**0.000

االرتبــاط دال إحصائيــا عنــد مســتوى داللــةα≤ 0.05 يتضــح مــن جــدول رقــم )3( بــأن كل الفقــرات تنتمــي 
للمحــور الخــاص بهــا حيــث إن مســتوى الداللــة α≤ 0.05 وهــذا يؤكــد االتســاق الداخلــي لاســتبانه.

 ثبات االستبانة:2. 

يقصــد بثبــات االســتبانة أن تعطــي نفــس النتيجــة لــو تــم إعــادة توزيعهــا أكثــر مــن مــرة تحــت نفــس الظــروف 
يســاوي  المقيــاس  ثبــات  أن  تبيــن   )Cronbach’s Alpha( ألفــا كرونبــاخ  والشــروط، وباســتخدام معامــل 

)0.726( وهــي درجــة عاليــة مــن الموثوقيــة، تعــد مرتفعــة ومطمئنــة لمــدى ثبــات أداة الدراســة.

جدول رقم)	( قياس ثبات االستبانة

Cronbach’s Alpha المعاييرالرقم
931.التسويق  الفيروسي1
940.الصورة الذهنية2

726.الثبات الكلي لالستبانة

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي

تــم اســتخدام اختبــار K-S–Kolmogorov -Smirnov Test لتحديــد نــوع البيانــات، وتبيــن أنهــا تتبــع 
 التوزيــع الطبيعــي، حيــث إن القيمــة االحتماليــة لجميــع مجــاالت الدراســة )181.( وهــي أكبــر مــن مســتوى 

داللة α≤ 0.05 ولذلك تم استخدام االختبارات المعلمية  لإلجابة عن فرضيات الدراسة.

تحليل محاور البحث: 

المحور األول: التسويق الفيروسي: 

تــم اســتخدام اختبــار T لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد وصلــت إلــى  درجــة الموافقــة 
المتوســطة وهــي 3 أم ال،كمــا فــي الجــدول التالــي:
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جدول رقم )5( المتوسط الحسابي والوزن النسبة وقيمة االحتمال )sig( لبعد "وسائل النشر اإللكترونية”

الرتبة
القيمة 

االحتمالية
)sig(

قيمة 
T االختبار

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي%

المتوسط 
الحسابي العبارات م

5 0.000* 21.29 1.180 80.512 4.025 ارســل اعالنــات الشــركة إلــى  اقربائــي و 
اصدقائــي بواســطة  البريــد اإللكترونــي  1

2 0.000* 35.01 .7775 87.18 4.359 أتابــع اإلعالنــات اإللكترونيــة المروجــة أثنــاء 
تصفــح مواقــع اإلنترنــت 2

1

0.000*
35.07 .7853 88.206 4.410

لهــا  اإللكترونيــة  المواقــع  عبــر  مرســلتي 
عــن  إيجابيــة  تكويــن صــورة  فــي  أهميــة 

الشــركة
3

5 0.000* 27.84 .9028 80.512 4.025 ــي  ــة ف ــا لخدم ــا اجــد اعالن ــرا عندم ــم كثي أهت
ــي ــدي اإللكترون بري 4

3 0.000* 41.34 .6468 85.642 4.282 أرى لمواقــع التواصــل دور بــارز فــي ترويــج 
ونشــر خدمات الشــركة. 5

4 0.000* 29.03 .8824 82.052 4.102 ــي  ــة الت ــع اإللكتروني ــركة المواق ــتثمر الش تس
ــة  ــدم عــروض مجاني تق 6 

0.000* 38.04 .6895 84.018 4.200 أسئلة المجال معا

يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

حصلــت الفقــرة “ مراســلتي عبــر المواقــع اإللكترونيــة لهــا أهميــة فــي تكويــن صــورة إيجابيــة عــن الشــركة " 
علــى المرتبــة األولــى بــوزن نســبي)%88.206( وهــذا يعنــي وجــود موافقــة كبيــرة جــدًا مــن قبــل العمــاء علــى 
اهتمــام الشــركة بالترويــج الكترونــي ومراســلة العمــاء خــال وســائل النشــر اإللكترونيــة  لمــا لــه مــن أثــر إيجابــي 

علــى تعزيــز الصــورة الذهنيــة للشــركة. 

وجــاءت كًا مــن الفقــرة "أهتــم كثيــرا عندمــا أجــد إعالنــا لخدمــة فــي بريــدي اإللكترونــي "والفقــرة" أرســل 
إعالنــات الشــركة إلــى  أقربائــي وأصدقائــي بواســطة  البريــد اإللكترونــي " فــي المرتبــة األخيــرة وبــوزن نســبي 
)%80.512(، وهــذا يعنــي وجــود موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل العمــاء علــى اســتخدام عبــر البريــد اإللكتروني 
فــي الترويــج لخدمــات الشــركة، ولكــن ليــس بحجــم اســتخدام لمواقــع التواصــل التــي  ُصممــت خصيصــًا ليتشــارك 
األفــراد عبرهــا الصــور ومقاطــع الفيديــو والصــوت واآلراء بطريقــة حيويــة،  نقــل الخدمــات والتســهيات المقدمــة 
مــن الشــركة  لعــدد كبيــر مــن األشــخاص وبطريقــٍة ســهلة، كمــا تســاعد فــي فتــح األبــواب لتبــادل اآلراء وتوســيع 

فــرص المشــاركة فــي التعبيــر عــن الــرأي حــول الخدمــات المقدمــة.

وبصفــة عامــة حصــل محــور "وســائل النشــر اإللكترونيــة " علــى وزن نســبي )%84.018(  وهــذا يعنــي   
وجــود موافقــة كبيــرة جــدًا مــن قبــل العامليــن، كمــا يدلــل علــى أن شــركة االتصــاالت الفلســطينية الخلويــة )جــوال( 
_ المحافظــات الجنوبيــة  تولــي اهتمامــًا كبيــرًا وســائل النشــر اإللكترونيــة لمــا لهــا مــن دور أساســي فــي الوصــول 
إلــى  مســتخدمي الوســائل اإللكترونيــة فــي مواقعهــم بهــدف إرســال معلومــات ذات أهميــة ومصداقيــة  ويمكــن 
االعتمــاد عليهــا وبالتالــي تكويــن صــورة إيجابيــة عــن الشــركة. وهــذا يتفــق مــع مــا جــاءت فــي دراســة دراســة 

)ناصــر، 2020(، و )عائشــة، 2018(.
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دور التسويق الفريوسي يف حتسني الصورة الذهنية لشركة االتصاالت الفلسطينية اخللوية جوال- احملافظات اجلنوبية 

جدول رقم )6( المتوسط الحسابي والوزن النسبة وقيمة االحتمال )sig( لبعد " الحمالت اإلعالنية  الفيروسية 
."

الرتبة
القيمة 

االحتمالية
)sig(

قيمة 
T االختبار

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي%

المتوسط 
الحسابي العبارات م

1 0.000* 38.757 .69410 86.154 4.3077
أجــد أن الحمــالت اإلعالنيــة  الفيروســية 
أســلوب ترويــج مقنــع و ســريع التوصيــل 

و االنتشــار بيــن المتصفحيــن.   
1

5 0.000* 29.261 .87011 81.538 4.0769
أهتــم بمتابعــة اإلعالنــات اإللكترونيــة 
التــي تظهــر لــي أثنــاء تصفــح مواقــع 

اإلنترنــت
2

6 0.000* 29.839 .84253 80.512 4.0256 بطريقــة  اإلعــالن  صياغــة  أن  أجــد 
ــار ــرعة االنتش ــى س ــاعد عل ــة يس غنائي 3

3 0.000* 31.711 .82308 83.59 4.1795 الفيروســية  الحملــة  محتــوى  يشــوقني 
للبحــث أكثــر حــول الخدمــة  4

2 0.000* 33.721 .79302 85.642 4.2821
الحملــة  محتــوى  وضــوح  يســاعدني 
ــة  ــورة ذهني ــن ص ــي تكوي ــية ف الفيروس

الخدمــات. حــول 
5

4 0.000* 30.068 .85208 82.052 4.1026 تجذبنــي الحملــة الفيروســية ذات األفــكار 
المبتكرة. 6

0.000* 41.336 .62885 83.248 4.1624 أسئلة المجال معا

يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

حصلــت الفقــرة “ أجــد أن الحمــالت اإلعالنيــة  الفيروســية أســلوب ترويــج مقنــع و ســريع التوصيــل و 
االنتشــار بيــن المتصفحيــن“ علــى المرتبــة األولــى بــوزن نســبي)%86.154( وهــذا يعنــي وجــود موافقــة 
ــر  ــات الفيروســية يثي ــوى اإلعالن ــى إنشــاء محت ــل العمــالء حــول حــرص الشــركة عل ــرة جــداً مــن قب كبي
ــي  ــوا ف ــي ليرَغب ــا يكف ــم ويحرك أحاسيســهم بم ــر عواطفه ــالء، ويثي ــوس العم ــي نف ــة ف المشــاعر اإليجابي
مشــاركة المحتــوى نطــاق واســع جــدا وإيصالهــا إلــى  عــدد كبيــر جــدا مــن  أقاربهــم وأصدقائهــم. لتضمــن 

لــه أوســع انتشــار.

وجــاءت الفقــرة “ أجــد أن صياغــة اإلعــالن بطريقــة غنائيــة يســاعد علــى ســرعة االنتشــار “ فــي المرتبــة 
األخيــرة وبــوزن نســبي )%80.512(، وهــذا يعنــي وجــود موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل العمــالء علــى 
أن اإلعــالن  الغنائــي  مثيــر النتبــاه العمــالء، ويرفــع احتمــال تســريع التوعيــة بالعالمــة التجاريــة وخدمــات 

الشــركة، وإيصــال الرســائل التســويقية إلــى  أكبــر عــدد ممكــن مــن العمــالء فــي وقــت قصيــر.

وبصفــة عامــة حصــل محــور " الحمــالت اإلعالنيــة  الفيروســية " علــى وزن نســبي )%83.248(  وهــذا 
يعنــي وجــود موافقــة كبيــرة جــدًا مــن قبــل العمــاء، ويعــزو الباحــث ذلــك إلعجــاب العمــاء بالحمــات التســويقية 
الفيروســية الخاصــة بالشــركة، ونشــرها علــى مدوناتهــم ومواقعهــم، وبالتالــي فالنتيجــة الطبيعيــة الرتفــاع الوعــي 
بالعامــة التجاريــة وزيــادة عــدد المتابعيــن علــى الشــبكات االجتماعيــة وعــَدد الزيــارات علــى موقــع الشــركة هــو 

زيــادة ســريعة وواضحــة فــي مبيعــات الشــركة، وتحويــل إلــى  عمــاء دائميــن فيمــا بعــد.

 وهذا يتفق مع ما جاءت في دراسة  )Sawaftahat all, 2019(، ودراسة )دراسة الطائي، 2018(.
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جــدول رقــم )7( المتوســط الحســابي والــوزن النســبة وقيمــة االحتمــال )sig( لبعــد ''الكلمــة المنطوقــة 
اإللكترونيــة''.

الرتبة
القيمة 

االحتمالية
)sig(

قيمة 
T االختبار

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي%

المتوسط 
الحسابي العبارات م

3 0.000* 32.89 .7740 81.538 4.076 استمع آلراء وخبرات اآلخرين حول خدمات 
الشركة 1

2 0.000* 27.11 .9508 82.564 4.128 أفضــل شــراء الخدمــات المــروج لهــا مــن قبــل 
األقــارب واألصدقــاء  2

5 0.000* 29.45 .8425 79.488 3.974 تفضيالتــي  نفــس  يمتلــك  لمــن  أســتمع 
الخدمــة. شــراء  عنــد  االســتهالكية  3

4 0.000* 32.33 .7775 80.512 4.025
فــي  المســتهلكين   تعليقــات  بقــراءة  أهتــم 
خبرتهــم   حــول  اإللكترونيــة  الدردشــات 

ت   مــا لخد با
4

1 0.000* 29.50 .8847 83.59 4.179 أثــق بتوصيــة أحــد األقــارب أو األصدقــاء بعــد 
تجربتــه للخدمــة. 5

6 0.000* 27.58 .8824 77.948 3.897 ــم بمــدى دقــة المعلومــات الصحيحــة التــي  أهت
أســمعها مــن األشــخاص عبــر مواقــع التواصل  6

0.000* 36.17 .6987 80.94 4.047 أسئلة المجال معا

يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

حصلــت الفقــرة "أثــق بتوصيــة أحــد األقــارب أو األصدقــاء بعــد تجربتــه للخدمــة." علــى المرتبــة األولــى بــوزن 
نســبي)%83.59( وهــذا يعنــي وجــود موافقــة كبيــرة جــدًا مــن قبــل العمــاء حــول أن التوصيــة مــن قبــل صديــق 
أو زميــل أو أفــراد العائلــة هــي أكثــر اســتجابة مــن قبلهــم مــن رجــل البيــع الــذي يعتبــر بوابــة لتقديــم كل المعلومــات 

حــول المنتجــات والتخفيضــات والعــروض عــن العامــات التجاريــة.

وجــاءت الفقــرة "أهتــم بمــدى دقــة المعلومــات الصحيحــة التــي أســمعها مــن األشــخاص عبــر مواقــع التواصــل " 
فــي المرتبــة األخيــرة وبــوزن نســبي )%77.948(، وهــذا يعنــي وجــود موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل العمــاء 
حيــث الكلمــة المنطوقــة اإللكترونيــة  تزيــد التفاعــل لــدى الزبائــن فيمــا بينهــم عندمــا يتمكنــون مــن تبــادل آرائهــم 

وخبراتهــم بشــأن خدمــات الشــركة وعامتهــا التجاريــة.

وبصفــة عامــة حصــل محــور "الكلمــة المنطوقــة اإللكترونيــة " علــى وزن نســبي )%80.94(  وهــذا   
يعنــي وجــود موافقــة كبيــرة جــدًا مــن قبــل العمــاء، ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى  أن الكلمــة المنطوقــة اإللكترونيــة 
أحــد عناصــر المزيــج التســويق الفيروســي،  ومــن أنجــع وســائل االتصــاالت الشــخصية التــي أثبتــت النتائــج 
أهميتهــا البالغــة فــي تكويــن الصــورة الذهنيــة للعامــة التجاريــة،  وتأثيرهــا المباشــر علــى قــرار شــراء خدمــات 
الشــركة وذلــك راجــع إلــى  مــا تتمتــع بــه مــن المصداقيــة، الثقــة، المرونــة وســرعة التفاعــل واالنتقــال بيــن أوســاط 
المســتهلكين مقارنــة بالوســائل االتصــال غيــر الشــخصية.  وهــذا يتفــق مــع مــا جــاء فــي دراســة )عائشــة، 

.)2018
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دور التسويق الفريوسي يف حتسني الصورة الذهنية لشركة االتصاالت الفلسطينية اخللوية جوال- احملافظات اجلنوبية 

جــدول رقــم )8( المتوســط الحســابي والــوزن النســبة وقيمــة االحتمــال )sig( لبعــد “حوافــز ناقلي الرســالة 
الفيروسية”.

الرتبة

القيمة 
االحتمالية

)sig(

قيمة 
T االختبار

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي%

المتوسط 
الحسابي العبارات م

4 0.000* 26.644 .93153 79.488 3.9744 تدفعني الحوافز البتكار طرق إلقناع اآلخرين 
بخدمات الشركة 1

6 0.000* 20.925 1.11728 74.872 3.7436 تشجعني الحوافز توجيه أقاربي وأصدقائي لخدمات 
الشركة. 2

1 0.000* 38.611 .70088 86.666 4.3333 تحفز الهدايا  التشجيعية الزبائن على التفاعل مع 
الحمالت التسويقية. 3

3 0.000* 31.536 .80735 81.538 4.0769 تلبي الحوافز المقدمة من الشركة توقعات الزبائن. 4

2 0.000* 35.111 .76619 86.154 4.3077 تدفعني الحوافز إلعادة إرسال اإلعالنات لآلخرين. 5

5 0.000* 20.853 1.14413 76.41 3.8205 تقدم الشركة الحوافز التشجيعية فور التفاعل مع 
شروط الحملة. 6

0.000* 34.863 .72418 80.854 4.0427 أسئلة المجال معا

يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

بــوزن  األولــى  المرتبــة  علــى  الســوق"  فــي  الفــرص  الغتنــام  جهــودًا  الشــركة  "تبــذل  الفقــرة  حصلــت 
نســبي)%86.666( وهــذا يعنــي وجــود موافقــة كبيــرة جــدًا مــن قبــل العمــاء حيــث تحــرص الشــركة علــى تحفيــز 
العمــاء الحالّييــن مــن خــال الهدايــا التشــجيعية علــى التفاعــل مــع الحمــات التســويقية ودفعهــم لبــذل جهــد 

كبيــر فــي الترويــج للشــركة.

وجــاءت الفقــرة "تشــجعني الحوافــز توجيــه أقاربــي وأصدقائــي لخدمــات الشــركة" فــي المرتبــة األخيــرة وبــوزن 
نســبي )%74.872(، وهــذا يعنــي وجــود موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل العمــاء وهــذا يؤكــد علــى أن الشــركة 
تســعى إلــى تحويــل العمــاء إلــى  مســوقين  مــن خــال الحوافــز، وكســب والئهــم كــي يتحولــوا إلــى  مســوقين 
فّعاليــن لمنتجاتهــا مــن خــال إقنــاع أصدقائهــم، وعائاتهــم، وزمائهــم، وحتــى متابعيهــم علــى شــبكات التواصــل 

بــأن الشــركة هــي األفضــل علــى اإلطــاق فــي الســوق.

وبصفــة عامــة حصــل محــور "حوافــز ناقلــي الرســالة الفيروســية " علــى وزن نســبي )%80.854(  وهــذا   
يعنــي وجــود موافقــة كبيــرة جــدًا مــن قبــل العمــاء، ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى  حــرص الشــركة إلــى  رفــع المبيعــات 
واإليــرادات  وتعظيــم األربــاح  مــن خــال تحفيــز العمــاء وتشــجيعهم فــي التســويق الشــركة مــن خــال الترويــج 
لخدماتهــا عبــر وســائل النشــر اإللكترونيــة لآلخريــن، ممــا يؤثــر علــى نيــة شــراء لديهــم وتحويلهــم إلــى  عمــاء 

دائميــن فيمــا بعــد. وهــذا يتفــق مــع مــا جــاء فــي دراســة )ناصــر، 2020(.



77

ابو عجوة        

اإلصدار الثاني، السنة اخلامسة، 2021

جدول رقم )9( المتوسط الحسابي والوزن النسبة وقيمة االحتمال )sig( لمحور "التسويق الفيروسي"

الرتبة

القيمة 
االحتمالية

)sig(

قيمة 
T االختبار

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي%

المتوسط 
الحسابي المحاور م

1 0.000* 38.048 .68950 84.018 4.2009 وسائل النشر اإللكترونية 1

2 0.000* 41.336 .62885 83.248 4.1624 الحمالت اإلعالنية  الفيروسية 2

3 0.000* 36.171 .69873 80.94 4.0470 الكلمة المنطوقة اإللكترونية 3

4 0.000* 34.863 .72418 80.854 4.0427 حوافز ناقلي الرسالة الفيروسية 4

0.000* 40.990 .62668 82.264 4.1132 محاور القيادة معا

يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

حصــل محــور " وســائل النشــر اإللكترونيــة " علــى المرتبــة األولــى بــوزن نســبي)%84.018( وهــذا   -1
يعنــي وجــود موافقــة كبيــرة جــدًا مــن قبــل العمــاء حيــث تركــز الشــركة فــي خططهــا وبرامــج عملهــا  
على االســتفادة من وســائل النشــر اإللكتروني للترويج لخدماتها مجانًا، والوصول إلى  كم كبير من 
المســتهلكين فــي وقــت قصيــر، ممــا يــؤدي إلــى  بنــاء قاعــدة اجتماعيــة كبيــرة يســهل التواصــل معهــم 
بشــكل مســتمر ممــا  يســهم فــي خلــق عمــاء مخلصيــن للعامــة التجاريــة, و بالتالــي تحقيــق مبيعــات 

أعلــى، و زيــادة نســب األربــاح.

وجــاء محــور "حوافــز ناقلــي الرســالة الفيروســية " فــي المرتبــة األخيــرة وبــوزن نســبي )80.854%(،   -2
وهــذا يعنــي وجــود موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل العمــاء حيــث عمــدت الشــركة علــى تقديــم حوافــز 
لناقلــي الرســالة الفيروســية  كأحــد الخطــط التــي تســعى بواســطتها لجلــب مزيــد مــن العمــاء ، او زيــادة 
الســعة الشــرائية للعميــل ، وتعمــل الشــركة علــى أن تكــون الحوافــز مــن جنــس خدماتهــا المباعــة كنــوع 
مــن ترويــج لهــا، ويتــم وضــع الحوافــز واختيــار قيمهــا وفقــا لمعــادالت تكلفــة كســب العمــاء و وضــع 

الشــركة التنافســي فــي الســوق.

وبصفــة عامــة حصــل مجــال " التســويق الفيروســي " علــى وزن نســبي )%82.264(  وهــذا يعنــي   -3
 _ )جــوال(  الخلويــة  الفلســطينية  االتصــاالت  شــركة  لــدى   الفيروســي  التســويق  توافــر خصائــص 
المحافظــات الجنوبيــة ، يعتمــد العمــاء علــى أبعــاد التســويق الفيروســي بالحصــول علــى المعلومــات 
التــي تســاعدهم باتخــاذ قــرار الشــراء وتشــجعهم علــى توصيــة معارفهــم باقتنــاء خدمــات الشــركة. وهــذا 

يتفــق مــع مــا جــاء فــي دراســة )ناصــر، 2020(، ودراســة )ثابــت، 2017(.
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دور التسويق الفريوسي يف حتسني الصورة الذهنية لشركة االتصاالت الفلسطينية اخللوية جوال- احملافظات اجلنوبية 

ثانيًا-  تحليل محاور تعزيز الصورة الذهنية:

جدول رقم )10( المتوسط الحسابي والوزن النسبة وقيمة االحتمال )sig( لبعد " اإلدراك "

الرتبة

القيمة 
االحتمالية

)sig(

قيمة 
االختبار 

T

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي%

المتوسط 
الحسابي العبارات م

5 0.000* 5.416 6.357 90.256 4.5128 الشــركة  عالقــة  بيــن  وثيــق  ارتبــاط  يوجــد   
لهــا إدراكهــم  ومســتوى  بعمالئهــا  1

1 0.000* 55.00 .52981 93.334 4.6667
للشــركة  العمــالء  إدراك  مســتوى  يتأثــر 
فــي  الراســخة  والتصــورات  باالنطباعــات 

نهــم ها ذ أ
2

2 0.000* 53.93 .53740 92.82 4.6410 الصــورة  بوضــوح  العمــالء  إدراك  يتعــزز 
للشــركة الذهنيــة  3

3 0.000* 48.84 .59007 92.308 4.6154 ــرا  ــة للشــركة دورا كبي تلعــب الوســائل الترويجي
ــة فــي إدراك العمــالء لصورتهــا الذهني 4

6 0.000* 35.45 .79046 89.744 4.4872 يتوقــف إدراك العمــالء للشــركة علــى مــا تقدمــه 
مــن معلومــات 5

4 0.000* 38.16 .75107 91.794 4.5897
ومشــاركة  عمالئهــا  آلراء  الشــركة  تبنــي 
المعلومــات معهــم يلعــب دورا هامــا فــي إدراكهــم 

ــا له
6

0.000* 27.04 1.097 95.042 4.7521 أسئلة المجال معا

يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

حصلــت الفقــرة " يتأثــر مســتوى إدراك العمــالء للشــركة باالنطباعــات والتصــورات الراســخة فــي أذهانهــم "  علــى 
المرتبــة األولــى بــوزن نســبي)%93.334( وهــذا يعنــي وجــود موافقــة كبيــرة جــدًا مــن قبــل العمــاء ويتضــح ذلــك مــن 
خــال مســاهمة الشــركة فــي تقديــم الخدمــات والتحلــي بحســن التعامــل و كســب رضــا وثقــة العمــاء األمــر الــذي 
سيســمح لهــا بحصولهــا علــى مكانــة اجتماعيــة مقبولــة وســمعة طيبــة وتقويــة عاقتهــا بعمائهــا  وإدراك االنطباعــات 

والتصــورات الراســخة فــي أذهانهــم لهــا.

ــا تقدمــه مــن معلومــات " فــي المرتبــة األخيــرة وبــوزن  ــى م وجــاءت الفقــرة " يتوقــف إدراك العمــالء للشــركة عل
نســبي )%89.744(، وهــذا يعنــي وجــود موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل العمــاء علــى حــرص الشــركة علــى أن 

تكــون المعلومــات التــي  تصــل للعمــاء  صحيحــة وواقعيــة ودقيقــة وتتطابــق مــع توقعاتهــم.

وبصفــة عامــة حصــل محــور "اإلدراك " علــى وزن نســبي )%95(  وهــذا يعنــي وجــود موافقــة كبيــرة جــدًا مــن قبــل 
العمــاء، ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى  حــرص الشــركة علــى كســب رضــا العمــاء  مــن خــال إدراك اآلثــار اإليجابيــة 

.)2014 ,Ene & Ozkaya( للصــورة الذهنيــة للشــركة  والــوالء لهــا. وهــذا يتفــق مــع دراســة



79

ابو عجوة        

اإلصدار الثاني، السنة اخلامسة، 2021

جدول رقم )11( المتوسط الحسابي والوزن النسبة وقيمة االحتمال )sig( لمحور " التأثير ".

الرتبة

القيمة 
االحتمالية

)sig(

قيمة 
T االختبار

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي%

المتوسط 
الحسابي العبارات م

4 0.000* 36.752 .75376 88.718 4.4359 ثقــة  علــى  للشــركة  الذهنيــة  الصــورة  تؤثــر 
بهــا العمــالء  1

3 0.000* 41.009 .68333 89.744 4.4872 يتأثــر ســلوك العميــل بصحــة ودقــة المعلومــات 
التــي تقدمهــا الشــركة 2

2 0.000* 48.204 .59462 91.794 4.5897 تتأثــر الصــورة الذهنيــة للشــركة بجــودة خدماتها 
المقدمة. 3

6 0.000* 40.660 .67738 88.206 4.4103 فــي عمــالء  يؤثــر  والتضليــل  الخــداع  عــدم 
معهــا التعامــل  لتكــرار  ويدفعهــم  الشــركة  4

1 0.000* 42.804 .67338 92.308 4.6154 بســرعة  للشــركة  الذهنيــة  الصــورة  تتأثــر 
والرغبــات الحاجــات  وتلبيــة  اإلنجــاز  5

4 0.000* 36.752 .75376 88.718 4.4359 يتأثــر ســلوك العميــل بمشــاعره وأحاسيســه تجــاه 
لشركة ا 6

0.000* 51.988 .54004 89.914 4.4957 أسئلة المجال معا

يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

حصلــت الفقــرة “ تتأثــر الصــورة الذهنيــة للشــركة بســرعة اإلنجــاز وتلبيــة الحاجــات والرغبــات " علــى المرتبــة 
األولــى بــوزن نســبي)%92.3( وهــذا يعنــي وجــود موافقــة كبيــرة جــدًا مــن قبــل العمــاء يتضــح مــن حــرص الشــركة 
علــى ســرعة إنجــاز خدماتهــا  لتحقيــق منافــع تلبــى أو تفــوق توقعــات ورغبــات عمائهــا، وضمــان نجاحهــا وتألقهــا 

، وتحســين صورتهــا فــي أذهــان العمــاء فــي الحاضــر والمســتقبل.

وجــاءت الفقــرة " عــدم الخــداع والتضليــل يؤثــر فــي عمــالء الشــركة ويدفعهــم لتكــرار التعامــل معهــا " فــي المرتبــة 
األخيــرة وبــوزن نســبي )%88.206(، وهــذا يعنــي وجــود موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل العمــاء علــى اهتمــام 
الشــركة فــي تســويق ال يقتــرن بنية الخــداع والتضليل حتــى ال ينتــج عنــه انطبــاع ســلبي حــول صورتهــا الذهنيــة 

،وتــرك صــورة إيجابيــة تمنــح العميــل شــعور الرضــا والثقــة بالشــركة

وبصفــة عامــة حصــل محــور "التأثيــر " علــى وزن نســبي )%89.914( وهــذا يعنــي وجــود موافقــة كبيــرة جــدًا مــن 
ــك إلــى اهتمــام الشــركة فــي اإلعانــات اإللكترونيــة الفيروســية ووســائل النشــر  قبــل العامليــن، يعــزو الباحــث ذل

اإللكترونيــة  فــي تعزيــز الصــورة الذهنيــة  لــدى العمــاء. اتفقــت الدراســة مــع دراســة الجاســم )2019(
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جدول رقم )12( المتوسط الحسابي والوزن النسبة وقيمة االحتمال )sig( لبعد "الدافع ".

الرتبة

القيمة 
االحتمالية

)sig(

قيمة 
T االختبار

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي%

المتوسط 
الحسابي العبارات م

2 0.000* 31.674 .88472 89.744 4.4872 تبني الشركة عالقات وطيدة مع العميل 
تدفعه لتكرار التعامل معها 1

1 0.000* 41.538 .68234 90.77 4.5385
مــع  الشــركة  موظفــي  تعامــل  يحــدد 
بالتعامــل  قــرار اســتمرارهم  العمــالء 

معهــا
2

4 0.000* 32.310 .84253 87.18 4.3590
يدفــع القبــول االجتماعــي الــذي تحظــى 
تكــرار  علــى  العمــالء  الشــركة  بــه 

التعامــل معهــا
3

6 0.000* 31.169 .86310 86.154 4.3077 تحفــز الصــورة الذهنيــة للشــركة العميــل 
إلــى  تكــرار عمليــات شــراء منتجاتهــا 4

3 0.000* 40.660 .67738 88.206 4.4103
الخدمــات  تكاليــف  انخفــاض  يشــجع 
علــى  العميــل  الشــركة  تقدمهــا  التــي 

معهــا التعامــل 
5

5 0.000* 36.641 .74294 87.18 4.3590
ــة  ــع المنظم ــل م ــتمرار العمي ــد اس يعتم
علــى مســتوى الخصوصيــة واألمــان 

ــه ــا ل ــي توفره الت
6

0.000* 43.850 .62810 88.206 4.4103 أسئلة المجال معا

يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

حصلــت الفقــرة " يشــجع انخفــاض تكاليــف الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة العميــل علــى التعامــل معهــا " 
علــى المرتبــة األولــى بــوزن نســبي)%90.77( وهــذا يعنــي وجــود موافقــة كبيــرة جــدًا مــن قبــل العمــاء علــى 
اهتمــام الشــركة تبنــي اســتراتيجيات وأســاليب تســاعد علــى تخفيــض تكاليــف وأســعار الخدمــات التــي تقدمهــا ،  
حيث إن الســبب الرئيســي الذي يدفع العماء إلى  البحث عن شــركات أخرى هو ارتفاع التكاليف واألســعار 

فــي ظــل الكســاد االقتصــادي.

وجــاءت الفقــرة " تبنــي الشــركة عالقــات وطيــدة مــع العميــل تدفعــه لتكــرار التعامــل معهــا " فــي المرتبــة األخيــرة 
وبــوزن نســبي )%86.154(، وهــذا يعنــي وجــود موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل العمــاء علــى اهتمــام الشــركة 
تبنــي أســاليب وسياســات تهــدف لبنــاء عاقــات وطيــدة مــع عمائهــا، فهــي تعمــل علــى كســب ثقتهــم ورضاهــم 

وتعــّزز شــعورهم بالــوالء واإلخــاص لشــركة.

وبصفــة عامــة حصــل محــور "الدافــع " علــى وزن نســبي )%88.206( وهــذا يعنــي وجــود موافقــة كبيــرة جــدًا 
مــن قبــل العمــاء، ويرجــع الباحــث ذلــك إلــى اهتمــام الشــركة بالتســويق عبــر الكلمــة المنطوقــة ألن األشــخاص 
يميلــون إلــى  تصديــق مــا يســمعون عنــه مــن أنــاس آخريــن  مثلهــم، ويميلــون  إلــى  ســماع وتصديــق األصدقــاء 
واألقــارب  والزمــاء  أكثــر مــن اإلعانــات التجاريــة  ممــا يســاهم فــي تعزيــز الصــورة الذهنيــة للشــركة أمــام 
عمائهــا الحالييــن وكســب عمــاء جــدد ويخلــق دافــع  لــدى العمــاء بهــدف تكــرار تعاملهــم مــع الشــركة. تتفــق 

الدراســة مــع دراســة )عبــد هللا ،  2019(.
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ابو عجوة        

اإلصدار الثاني، السنة اخلامسة، 2021

جدول رقم )	1( المتوسط الحسابي والوزن النسبة وقيمة االحتمال )sig( لبعد  الرغبة.

الرتبة

القيمة 
االحتمالية

)sig(

قيمة 
T االختبار

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي%

المتوسط 
الحسابي العبارات م

6 0.000* 19.951 1.2039 76.924 3.8462 باحتياجــات  مســبقاً  بالتنبــؤ  الشــركة  تهتــم 
ورغباتهــم. العمــالء  1

1 0.000* 34.046 .82308 89.744 4.4872 تتوفــر لــدى عاملــي الشــركة الرغبــة فــي 
تقديــم افضــل خدمــة للعميــل 2

3 0.000* 30.202 .88013 85.128 4.2564 ــذي  ــكل ال ــل بالش ــع العمي ــركة م ــل الش تتعام
ــي ــر االجتماع ــرام والتقدي ــه االحت ــق ل يحق 3

2 0.000* 38.583 .71800 88.718 4.4359 تولــد الصــورة الذهنيــة للشــركة االنطبــاع 
اإليجابــي للعميــل فــي التعامــل معهــا 4

5 0.000* 27.251 .94018 82.052 4.1026 ــا  ــم خدمــات ومزاي ــى  تقدي تســعى الشــركة إل
ــا ــة لعمالئه اضافي 5

4 0.000* 31.389 .84173 84.616 4.2308 تولــي الشــركة اهتمامــا كبيــرا بــكل مــا يرغــب 
بــه العميــل مــن خدمــات جديــدة 6

0.000* 37.139 .71070 84.53 4.2265 أسئلة المجال معا
.

يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

حصلــت الفقــرة " تتوفــر لــدى عاملــي الشــركة الرغبــة فــي تقديــم افضــل خدمــة للعميــل " علــى المرتبــة 
األولــى بــوزن نســبي)%89.744( وهــذا يعنــي وجــود موافقــة كبيــرة جــدًا مــن قبــل العمــاء علــى اهتمــام الشــركة  
بتوظيــف أشــخاص يتمتعــون بمهــارات تواصــل جيــدة، والحــرص علــى تزويدهــم بــدورات تدريبيــة حــول كيفيــة 

تقديــم خدمــة متميــزة للعمــاء، تلبــي احتياجاتهــم ومتطلباتهــم بفعاليــة.

وجــاءت الفقــرة " تهتــم الشــركة بالتنبــؤ مســبقًا باحتياجــات العمــاء ورغباتهــم. " فــي المرتبــة األخيــرة 
وبــوزن نســبي )%76.924(، وهــذا يعنــي وجــود موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل العمــاء علــى اهتمــام الشــركة 
تبني استراتيجيات وأساليب تساعد على تفهم احتياجات العماء ورغباتهم والتعّرف على المشاكل والتحديات 

التــي تواجههــم،  وإيجــاد حلــول مبتكــرة للمشــاكل كافــة، التــي تعيــق تقديــم أفضــل الخدمــات. 

وبصفــة عامــة حصــل محــور "الرغبــة " علــى وزن نســبي )%84.53( وهــذا يعنــي وجــود موافقــة كبيــرة جــدًا 
مــن قبــل العمــاء، ويرجــع الباحــث ذلــك إلــى حــرص الشــركة علــى تطابــق صورتهــا الذهنيــة مــن  خــال  رؤاهــا 
التحســينية وخططهــا االســتراتيجية مــع الصــورة الذاتيــة للمســتهلك  التــي تزيــد مــن  رضــا العميــل وارتفــع رغبتــه 

)2014 ,Rijkers( فــي شــراء خدمــات الشــركة هــذا يتفــق مــع دراســة
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جدول رقم )	1( المتوسط الحسابي والوزن النسبة وقيمة االحتمال )sig( لمحور " الصورة الذهنية "

الرتبة

القيمة 
االحتمالية

)sig(

قيمة 
T االختبار

االنحراف 
المعياري الوزن النسبي% المتوسط الحسابي المحاور م

1 0.000* 27.041 1.0974 95.042 4.7521 اإلدراك 1
2 0.000* 51.988 .54004 89.914 4.4957 التأثير 2
3 0.000* 43.850 .62810 88.206 4.4103 الدافع 3
4 0.000* 37.139 .71070 84.53 4.2265 الرغبة 4

0.000* 50.302 .55509 89.424 4.4712 محاور الصورة الذهنية معا

يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

حصــل محــور "اإلدراك" علــى المرتبــة األولــى بــوزن نســبي)%95( وهــذا يعنــي وجــود موافقــة كبيــرة جــدًا مــن 
قبــل العمــاء علــى أن الشــركة تهتــم بالمعلومــات وتنقيتهــا وتنظيمهــا وتفســيرها واختيــار المناســب منهــا لتكويــن مفاهيــم 
ومعــان خاصــة بهــا بهــدف خلــق صــورة شــاملة تفســر  وتترجــم للعميــل االنطباعــات الحســية للمثيــرات التــي يريــد هــو 

أن يراهــا.

وجــاء محــور " الرغبــة " فــي المرتبــة األخيــرة وبــوزن نســبي )%84.53(، وهــذا يعنــي وجــود موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن 
قبــل العمــاء علــى أن الشــركة تعتنــي بزبائنها وتهتم بهــم، وبهــذه الممارســات تســّهل علــى بنــاء صــورة ذهنيــة معروفــة 

تعتبــر األساســي الــذي يدفــع العميــل إلــى  العودة والرغبة فــي التعامــل معــه الشــركة وشــعوره بالســعادة لقــاء ذلــك.

وبصفــة عامــة حصــل مجــال " الصــورة الذهنيــة " علــى وزن نســبي )89.424(  وهــذا يعنــي توافــر أبعــاد 
الصــورة الذهنيــة لــدى  شــركة االتصــاالت الفلســطينية الخلويــة )جــوال( _ المحافظــات الجنوبيــة  ويتضــح ذلــك مــن 
خــال تعزيــز الصــورة الذهنيــة كميــزة تنافســية لشــركة جــوال فــي المحافظــات الجنوبيــة. وتعــزز درجــة الــوالء لهــا،  وتكــون 
انطبــاع جيــد لــدى العمــاء عــن خدمــة االتصــاالت التــي تقدمهــا الشــركة  هــذا يتفــق مــع مــا جــاء فــي دراســة )الحلــو، 

2019(، ودراســة )عطيــة، 2019(. 

تحليل فرضيات الدراسة: 

الفــرض األول: ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( بيــن أبعــاد التســويق الفيروســي 
المتمثلــة بـــ )وســائل النشــر اإللكترونــي، والحمــالت اإلعالنيــة الفيروســية، والكلمــة المنطوقــة اإللكترونيــة، وحوافــز 

ناقلــي الرســالة الفيروســية( وتعزيــز الصــورة الذهنيــة. 

جدول )15( تحليل العالقة بين أبعاد التسويق الفيروسي وتعزيز الصورة الذهنية.

النتيجةالصورة الذهنيةأبعاد التسويق الفيروسي
مستوى الداللةمعامل االرتباط

يوجد عالقة000.**0.664رسائل البريد اإللكتروني 

توجد عالقة000.**0.688 الحمالت التسويقية الفيروسية

توجد عالقة000.**0.769الكلمة المنطوقة

توجد عالقة000.**0.867التحفيز المادي

توجد عالقة000.**789.التسويق الفيروسي
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يبين الجدول السابق أن معامل االرتباط يساوي )789.( وأن القيمة االحتمالية )Sig.( تساوي )0.000( 
وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة ) α≤ 0.05( وهــذا يــدل علــى وجــود عاقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن 
أبعــاد التســويق الفيروســي وتعزيــز الصــورة الذهنيــة، وتبيــن هــذه النتيجــة أنــه كلمــا كان هنــاك اهتمــام أكبــر مــن 
قبــل شــركة االتصــاالت الفلســطينية الخلويــة )جــوال( بخصائــص التســويق الفيروســي، فــإن احتمــاالت تعزيــز 

الصــورة الذهنيــة تــزداد، وعليــه نرفــض الفــرض الصفــري ونقبــل البديــل. 

الفــرض الثانــي: ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( بيــن أبعــاد التســويق 
الفيروســي مجتمعــة و تحســين الصــورة الذهنيــة .

جدول)16( تحليل أثر المتغير المستقل)التسويق الفيروسي( على المتغير التابع)الصورة الذهنية(

معامالت المتغيرات المستقلة
االنحدار

معامل 
بيتا

الخطأ 
القيمة قيمة اختبار Tالمعياري

sig الداللةاالحتمالية

380.المقدار الثابت
.789

جوهرية1842.059.041.
جوهرية870.05316.412.000.محاور التسويق الفيروسي

اختبارات النموذج
معامل االرتباط=  789.

الخطأ المعياري للنموذج

)SE(= .41467
F269.354 =مستوى المعنوية= .000 المحسوبةa

.623= R Squareمعامل التحديد المعدل= .621 معامل التحديد

مــن نتائــج االنحــدار المتعــدد باســتخدام طريقــة Enter كمــا هــو موضــح فــي جــدول رقــم )16( يمكــن اســتنتاج  
أن المتغيــر المســتقل )التســويق الفيروســي(  يؤثــر علــى المتغيــر التابــع )تعزيــز الصــورة الذهنيــة( بنســبة 

)%62.1( ونســبة )%7.9	( يعــود لمتغيــرات أخــرى.

ــاد التســويق الفيروســي والصــورة  ــن أبع ــة بي ــة إحصائي ــر ذو دالل ــه يوجــد أث ــا ســبق أن ــه يتضــح مم وعلي
الذهنيــة ، وعليــه نرفــض الفــرض الصفــري ونقبــل البديــل.

الفــرض الثالــث: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( بيــن متوســطات . 1
درجــات تقديــر العامليــن حــول محــاور الدراســة تعــزى للمتغيــرات الشــخصية التاليــة: )النــوع ، 

اســتخدام خدمــات جــوال، مــدة االســتخدام، درجــة االهتمــام بخدمــات جــوال(.

One Way Anova واختبار T للتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار

أواًل تحليل الفروقات المرتبطة بمتغير النوع :

جدول رقم )17( نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين إجابات المبحوثين "النوع "

مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
”F“

مستوى 
النتيجة“الداللة”

دور التسويق 
الفيروسي  في تعزيز 

الصورة الذهنية.

25.38312.9بين المجموعات

17.800.00

يوجد 
فروق

رفض 
الفرضية

الصفرية

372.183770.71داخل المجموعات

220.053380المجموع

يتضــح مــن جــدول رقــم)17( وجــود فــروق فــي وجهــات نظــر العينــة المبحوثــة تعــزى للجنــس حيــث كان مســتوى 
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الداللــة أكثــر)0.05( وبنــاًء عليــه نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل الفرضيــة البديلــة.

ــن "مــدة اســتخدام شــريحة  ــات المبحوثي ــن إجاب ــن األحــادي للفــروق بي ــل التباي ــج تحلي ــم )18( نتائ جــدول رق
جــوال "

مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
”F“

مستوى 
النتيجة“الداللة”

دور التسويق 
الفيروسي  في تعزيز 

الصورة الذهنية.

13.8233.46بين المجموعات

4.680.01

يوجد فروق

 رفض
الفرضية

الصفرية

383.743770.74داخل المجموعات

379.57380المجموع

يتضــح مــن جــدول رقــم)18( وجــود فــروق فــي وجهــات نظــر العينــة المبحوثــة تعــزى مــدة اســتخدام شــريحة 
جــوال حيــث كان مســتوى الداللــة أقــل مــن )0.05( وبنــاًء عليــه نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل الفرضيــة 

البديلــة.

جدول رقم )19( نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين إجابات المبحوثين " االهتمام بخدمات جوال"

مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
”F“

مستوى 
النتيجة“الداللة”

دور التسويق 
الفيروسي  في تعزيز 

الصورة الذهنية

11.6232.32بين المجموعات
 يوجد3.120.00

فروق 385.953770.74داخل المجموعات
397.57380المجموع

يتضــح مــن جــدول رقــم)19( وجــود فــروق فــي وجهــات نظــر العينــة المبحوثــة تعــزى االهتمــام بخدمــات جــوال 
حيــث كان مســتوى الداللــة أقــل مــن )0.05( وبنــاًء عليــه نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل الفرضيــة البديلــة.

جدول رقم )20( نتائج اختبار t للفروق بين متوسطات إجابات المبحوثين " نوع االشتراك بخدمة جوال ".

مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
”F“

مستوى 
النتيجة“الداللة”

دور التسويق 
الفيروسي  في تعزيز 

الصورة الذهنية

13.7633.44بين المجموعات
 يوجد4.660.00

فروق 383.813770.74داخل المجموعات
397.57المجموع

يتضــح مــن جــدول رقــم)20( وجــود فــروق فــي وجهــات نظــر العينــة المبحوثــة تعــزى نــوع االشــتراك بخدمــة 
جــوال حيــث كان مســتوى الداللــة أقــل )0.05( وبنــاًء عليــه نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل الفرضيــة البديلــة.

نتائج الدراسة وتوصياتها:

أواًل- نتائج الدراسة:

أشــارت نتائــج البحــث إلــى أن مســتوى توافــر أبعــاد التســويق الفيروســي )وســائل النشــر اإللكترونــي، . 1
والحمــات اإلعانيــة  الفيروســية، والكلمــة المنطوقــة اإللكترونيــة، وحوافــز ناقلــي الرســالة الفيروســية( 

مــن وجهــة نظــر عمــاء شــركة االتصــاالت الفلســطينية الخلويــة )جــوال( كان مرتفعــًا. 

أوضحــت النتائــج أن مســتوى توافــر أبعــاد الصــورة الذهنيــة )اإلدراك، والتأثيــر، والدافــع، والرغبــة( مــن . 2
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وجهــة نظــر عمــاء شــركة االتصــاالت الفلســطينية الخلويــة )جــوال( كان مرتفعــًا.

أظهــرت النتائــج وجــود عاقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن أبعــاد التســويق الفيروســي وتعزيــز . 3
الصــورة الذهنيــة فــي شــركة االتصــاالت الفلســطينية الخلويــة )جــوال( .

أظهــرت النتائــج وجــود أثــر ذو داللــة إحصائيــة بيــن أبعــاد التســويق الفيروســي وتعزيــز الصــورة الذهنيــة . 4
)اإلدراك، والتأثيــر، والدافــع، والرغبــة( فــي شــركة االتصــاالت الفلســطينية الخلويــة )جــوال( .

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوســطات إجابات المبحوثين تعزى إلى  المتغيرات الشــخصية . 5
)النوع ، واســتخدام خدمات جوال، ومدة االســتخدام، ودرجة االهتمام بخدمات جوال(.  

ثانيًا- توصيات الدراسة:

ضــرورة اســتفادة شــركة جــوال مــن اإلعانــات الفيروســية فــي الوصــول إلــى  أكبــر شــريحة مــن    -1  
العمــاء المســتهدفين  وتحفيــز ناقلــي الرســائل اإللكترونيــة  إلعــادة إرســال  تلــك اإلعانــات  
لألقــارب واألصدقــاء بحيــث تصبــح وســيلة  أساســية للترويــج لخدماتهــا وتحســين صورتهــا 

الذهنيــة.

االهتمــام بحوافــز ناقلــي الرســائل الفيروســية التــي يتــم اســتخدامها للترويــج  لخدماتهــا، كونهــا    -2  
ذات أهميــة كبيــرة فــي تشــكيل الصــورة الذهنيــة وتعزيــز قناعــات العمــاء بالخدمــات التــي 

الشــركة.   تقدمهــا 

ضــرورة اهتمــام  شــركات جــوال بالكلمــة المنطوقــة اإللكترونيــة باعتبارهــا مــن أهــم عناصــر    -3  
الذهنيــة.  الصــورة  تحســين  فــي  التأثيــر  علــى  وقــادرة   العمــاء  لــدى  والقبــول  اإلقنــاع 

القيــام بدراســات متخصصــة ومعمقــة ومســتمرة لفهــم كيفيــة تشــكيل الصــورة الذهنيــة لــدى    -4  
عمــاء شــركات االتصــاالت الفلســطينية الخلوية)جــوال(  لمعرفــة أوجــه الخلــل  والقصــور 

فيهــا.

إنشــاء قســم متخصــص يعنــى بــإدارة الصــورة الذهنيــة، والســيما فــي ظــل احتــدام حــدة التنافــس    -5  
بين الشــركات فيما يخص أنشــطة التســويق الفيروســي، وما يمكن أن يؤثر ذلك على فرص 

التميــز.

ضــرورة العمــل علــى جلــب خبــراء فــي التســويق الفيروســي  مــن أجــل دعــم وتعزيــز وتحســين    -6  
الصــورة الذهنيــة لشــركة  جــوال؛ وذلــك للحفــاظ علــى زبائنهــا الحالييــن وجــذب عمــاء جــدد 

لديهــا.

إجــراء المزيــد مــن الدراســات واألبحــاث  وبشــكل دوري لتقييــم  دور التســويق الفيروســي فــي    -7  
تحســين الصــورة الذهنيــة  حــول مختلــف الخدمــات التــي ً  تقدمهــا الشــركة نظــرًا  للتطــور 

التســويق الســريع لوســائل  والتغييــر 
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Conclusion

At the conclusive phase, it could be outlined that the previous analysis has enumerated the 
significance of the balance of trade between the developed and developing economies as a 
possible remedy of staving off such economic detrimental effects which have been brought 
forth by COVID-19. Sherif )2020( has stressed the fact that the reformation of the trade balance 
between the USA and China could be interpreted as the global reallocation of growth finance 
capital as a direct outcome of the economic shock which has been precipitated through the 
viral pandemic crisis. Such capital is currently flowing out of countries which have been 
severely affected by the pandemic )encompassing both emerging and developed economies( 
to comparatively safer destinations within Asia, Europe, and Australia. The appreciation and 
depreciation of exchange rates could thus be observed throughout the globe involving countries 
which are the recipients of such growth capital and others which are currently having to 
relinquish such capital. Exports are primarily increased with the deprecation of exchange rates 
with a reduction of imports. Thus, for severely affected countries, the adjustment of current 
account deficits could become consistent with that of adjusting the capital account.
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Figure 13: Population based impact of COVID-19 on a country specific scenario (Projections 
of mortality specifics)

)Source: Ozili and Arun, 2020(
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Figure 12: GDP losses forecast during 2020 (involving deviation from earlier projected base-
line(

)Source: Okorie and Lin, 2020(
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Baseline scenario approach

This particular approach could be outlined as solving of the observations conducted from Q1 to 
Q4 2021 with the base year as 2020. The initial epidemiological and economic impact dynamics, 
emanating from COVID-19 infection, have to be included in the baseline with subsequent 
projections from

2020 onwards involving labour augmentation technological progression pertaining to individual 
sectors of each country outlined in Figure 11. Over longer periods, the estimation suggests that 
the average rate of recovery of individual countries could not exceed 2% per annum. To this 
effect, the Groningen Growth and Development methodology could be utilized to properly 
develop an effective estimate at the initial levels of productivity of sector-based economies 
and regions. This specific methodology could outline the effectiveness of long term projections 
of recovery at region specific contexts. However, according to Mofijur et al. )2020(, the rate 
of recovery could invariably be differentiated amongst different countries based on economic 
reforms )in the case of countries such as China( and institutional centralization and rigidity 
)such as that of the Russian Federation(. Thus, it would be required for any specific model 
of recovery development to consistently recalibrate the projected forecasts through obtaining 
information regarding the growth experiences of individual economies, both the advanced and 
developing ones.

From the perspective of McNamara and Newman )2020(, the calibration  attempt could entail 
the replication of growth prospects of country-specific cases. In this context, the observations 
of Nicola et al )2020( have suggested that the components of growth and recovery of individual 
economies are primarily 2 in numbers. These are the growth prospect in labour supply 
and exogenous sectoral rate of productivity and growth of the macroeconomic structure of 
particular countries. The process highlights that growth within the sectoral capital stock could 
be determined endogenously as well.
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Situational outcomes

According to McKibbin and Vines )2020(, the previous experiences that were gathered  by national 
governments and relevant authorities across the world show that it has become possible to exercise 
a persistently effective caution towards the control measures implemented to arrest the effects of this 
pandemic. Some of such measures could be outlined as the strengthening of health infrastructure 
and investments in health screening technology improvement at various national entry points such 
as ports and border crossings, so as to prevent the contagion from expanding to additional countries. 
Further responses have been generated in the form of incremental health expenditures to control the 
viral infectivity. To properly model these interventions undertaken by respective governments, the 
changes in various government expenditure in relation to the previously achieved GDP measures 
during each quarterly outbreak scenario have been selected as the benchmark on which averages 
of Governance and Health Policy Index could be obtained. The purpose is to develop potential 
forecasts regarding government expenditure which could be undertaken by various countries. 
Then, the scaling of the findings )in terms of shocks to the economy( could be performed across 
the expected scenarios through the utilization of the GDP reduction component within the overall 
economic situational analysis pertaining to the DSGE model.

Figure 11: Government expenditure shocks magnitude

)Source: McKibbin and Fernando, 2020(
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Primary GDP expenditure aggregates

Figure 10: Evolution of GDP expenditure main aggregates during 2020 first quarter

)Source: Guan et al. 2020(

Hall et al. )2020( have noted that decline in individual household-based finalized consumption 
expenditure, derived from analysis of the GDP expenditure aggregates demonstrated in the above 
presented Figure 10, has been greater than for GDP of other countries of the G20 )including 
the China and India(. According to Ibn-Mohammed et al )2020(, this realization is associated 
with closure of trade and commercial facilities and restrictions imposition on transportation and 
mobility introduced in the COVID-19 infected countries so as to arrest the extent of infection. 
Furthermore, the decline of household consumption and expenditure has been 4.6% within the 
Euro area and within the EU it has been 4.2%. The most extensive decline has occurred in case 
of Italy )-6.6%( in comparison to any other EU country. This has been followed by Spain and 
Belgium )6.5%(. Only Hungary )+1.0%( and Slovakia )+0.2%( have registered some positive 
growth rate.

On the other hand, the measure of consumption expenditure involving national governments 
have demonstrated a condition that outlines significant divergence of outcomes across the entire 
nationality spectrum of the EU. According to Ivanov and Dolgui )2020(, for the Eurozone and 
EU areas, the general consumptions at governmental levels have declined by 0.4% and 0.6% 
respectively. In case of the EU members, the most significant decline and increment have been 
registered in countries such as Romania )-12.5%( and Slovenia )+8.9%(. This entire scenario is 
primarily constituted through genuine differences of implications of COVID-19 pandemic on 
economic and governmental activities throughout the countries. However, the differences of 
various methods and sources which have been utilised to obtain the estimates involving specific 
services and market activities, also constitute such a scenario, though partially.
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The above Figure )9( has presented the GDP quarter to a quarter rate of growth on the basis 
of seasonal and calendar-based data adjustment for the EU and the Euro Area )EA-19(. Apart 
from these, the EFTA countries and EU member countries, the USA and Japan have been con-
sidered and represented as well. The emphasis has been on data which have been published 
till 20.07.2020. In this context, the research of Corbet, Larkin and Lucey )2020( has sorted the 
financial data regarding EU member states from the lowest to highest rates of growth for the 
first quarter of 2020.

In this context, Costa Dias et al. )2020( have reflected on such latest estimates and have speci-
fied that the impact of this pandemic has been most severe on the respective national economies 
of Italy and France with Spain and Slovakia following at close proximity on the charting table. 
Only 3 countries, Bulgaria, Ireland and Romania have registered growth rates which are not 
in the negative domain since these 3 countries have directly been related to activities associ-
ated with multinational enterprises. Figure 9 above is also reflective of estimates which have 
been revised involving some of the countries considered. For instance, Italy and France had 
published their estimates in a substantially diverging manner at the culmination of April )T+30 
days(. However, at the culmination of the month of May )T+65 days(, both countries had pub-
lished similar estimates of declines.

GDP Growth rate revision estimates

The revisions involving growth rate estimates for EU GDP could be performed only in limited 
extent since reflections of underlying country-based data could be also limited )encompassing 
both unpublished and published data extents(. The estimate regarding quarter to quarter rate 
of GDP growth for the Euro area has been -3.8% involving )T+30(. This has been confirmed 
during )T+45( which was further revised as -3.5% during releases till )T+65( and )T+110( days. 
Thus, EU estimates outlined -3.5% of GDP growth rate at )T+30(, this was revised as -3.3% at 
)T+45( and, finally -3.2% during the publications at )T+65( and )T+110( days.

Elgin, Basbug and Yalaman )2020( have opined, in this context, that such estimates had been 
revised up to 0.3 percentage points )PP( between the preliminary T+30 publication and the first 
regular estimates till )T+65(. Regarding the perspective of Gössling, Scott and Hall )2020(, 
this could be considered to be greater than the usually expected one )with a usual range of 
+/- 0.1 pp during the previous financial year(. However, the revisions have remained primar-
ily limited in relative considerations since the process has taken into account the COVID-19 
implications as declines in overall GDP in comparison to previous periods of growth and stag-
nancy. This could be further explained since the growth rates of EU, in terms of net GDP, in 
previous years )since second quarter of 2013( have ranged from 0.1% to 0.8%.
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According to Bradlow and Park )2020(, the DSGE model-based estimates also outline that 
this pandemic would be imparting long-term implications that are comparatively greater on 
advanced economies in the range of 100 basis points in comparison to situations that preceded 
the COVID-19 outbreak. The  reason could be outlined as that this pandemic related crisis 
situation has contributed to extensive practices of precautionary savings on part of consumers 
and has also dampened the demand for investment. However, such detrimental implications 
are mostly applicable to advanced market conditions and in the case of emerging market-based 
economies, such factors are not applicable to the extent which could be observed in cases of 
advanced economies. The reason has been outlined by Buheji and Buheji )2020( as the rapid 
increment in borrowing rates which could become prevalent within the emerging economies 
and this could be demonstrated through the uppermost range of counterfactual assessment 
associated with the DSGE model. 

Figure 8: Counterfactual projections for long-term interest rates, 2020Q1- 2021Q4 (percent-
age points of impacts and quarterly representation through outlined horizon)

)Source: Capelle-Blancard and Desroziers, 2020.(

Implications of COVID-19 on primary GDP aggregates encompassing em-
ployment scenario

Figure 9: GDP growth rates transformation, on the basis of percentage change in comparison 
to previous quarter with seasonal data adjustment

)Source: Chen, Liu and Zhao, 2020(
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It could be outlined from such analysis that China is pulling the rest of the emergent economies 
in Asia towards a horizon of better performance in comparison to the global average until the 
final quarter of 2021. However, emerging markets which are not Asian could have serious vul-
nerability since there is an extensive probability that they would be suffering from output col-
lapse during the initial and second quarter of 2020 and would further have at least a 30%-50% 
probability of experiencing output losses by the culmination of 2021. According to Verma and 
Gustafsson )2020(, at least 8 different quarters of severely depressed conditions of the econo-
my would have to be experienced in various emerging markets including Saudi Arabia, South 
Africa, Turkey, and others.

Figure 6: Counterfactual GDP projections involving emerging markets for the duration of 
2020Q1-2021Q4 (The impact is in percentage and the threshold horizon is considered in 
quarterly)

)Source: Baldwin  and Weder di Mauro, 2020(

The findings of the DSGE model utilization regarding the assessment of GDP decline forecasts 
pertaining to multiple countries underscore the spillover effects which could be quantified. 
This quantification has been undertaken by Baker et al. )2020( in the case of Sweden with 
considerations of distinctly different approaches of policy management towards the situation of 
this  pandemic. This case has perfectly illustrated that no particular country could be immune to 
financial fallouts of the COVID-19 pandemic on account of the globalized nature of economic 
shocks and interconnections.

Figure 7: Counterfactual GDP projections concerning the situation of Sweden involving du-
ration of 2020Q1-2021Q4

)Source: Boumans, Link and Sauer, 2020 (
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Figure 4: Emerging economy specific GDP volatility threshold effects (baseline 1979Q1 to 
2020Q2)

)Source: Baker et al. 2020(

Concerning the significance of the effects of global volatility thresholds regarding subsequent 
growth output, the estimates could be formulated through the generalized approaches of the 
DSGE model. The counterfactual analysis

performed through this particular model could outline that COVID-19 is poised to depreciate 
at least 3% of points off from the GDP of global markets in comparison to the GDP growth 
threshold which could have materialized through the situations when the shock emanating from 
this global pandemic could have been absent. To this effect, the UK and USA are estimated 
to have the probability of experiencing the longer-lasting and extensive implications of GDP 
volatility with the projected outcome of 50% reduction in the Chinese GDP over the outline 
course of progression. On the other hand, though the odds for the Eurozone are primarily 
negative in appearance, the probability mass exists which could outline that recovery for this 
region could be greater in terms of pace in comparison to that of the USA economy by the 
culmination of the financial year of 2021-22.

Figure 5: Counterfactual GDP projections during the assessment duration of 2020Q1-2021Q4 
(The impact is in percentage and the threshold horizon is considered in quarterly)

)Source: Baker et al. 2020(
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Figure 2: Global volatility implications on GDP growth (baseline 1979Q1 to 2020Q2)

)Source: Atkeson, 2020(

Figure 3: Advanced economy specific GDP volatility threshold effects (baseline 1979Q1 to 
2020Q2)

)Source: Baker et al. 2020(
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Utilization of the multi-country based model of threshold effects for study of 
economic impact of COVID-19 pandemic

This model is updated enough to consider the cross-sectional and temporal dimensions of finan-
cial drivers of global economic activity along with common factors such as petroleum prices 
and global market volatility. This model could further assist in distinguishing between various 
multiple common latent factors and the existing trade linkages between the regions considered. 
The country-specific model emphasizes upon growth outputs, evaluation of real exchange rates, 
real equity measures, and interest rates over longer terms.

In this context, the shock emanating from COVID-19 could be identified through the utilization 
of GDP growth forecast revisions of IMF from January to April 2020. The revisions had been 
caused by the assumption that the COVID-19 pandemic had become the primary catalyst of 
such forecast revisions. Furthermore, the multi-country based model could assist in the quantifi-
cation of economic implications of pandemic-related financial shocks through the employment 
of Generalised Impulse Response Functions methods. The emphasis is firmly concentrated on 
the evaluation of economic uncertainty and conditional forecast development on the basis of the 
entire constellation of regional and country-specific financial dynamics and disturbances which 
have affected the global economy during the entire discourse of COVID-19 based pandemic.

The assessment of COVID-19 on economic dynamics of the global markets

Ashraf )2020( has averred that several different channels are in existence through which the 
global volatility could affect future economic recovery and growth prospects considerably. 
The significance of such channels could be identified as incremental precautionary savings, 
delayed investment patterns, increment in uncertainty and decline in prospects of demand, 
comparatively greater costs of growth capital formulation, and considerably higher costs 
of funding within a generally volatile global market condition. In this context, Aslam et al. 
)2020( have observed that country-specific analysis through multi- country DSGE model could 
permit econometric specification through measuring the intercept transformations in growth 
output statistics along with an estimation of threshold levels and corresponding probabilities 
which could outline the maximized probability of growth or recovery for both emerging and 
advanced economies in the separated manner.

DSGE model outlines that the estimated probability threshold for advanced/developed 
economies is 0.156 on a per quarter basis. This measure is slightly greater than that of the 
estimated 0.129 which could be assessed in case of emerging market conditions. In this 
context, it could be considered to be noteworthy that the global volatility had surpassed the 
0.156 level in the previous four quarters throughout the prolonged measurement period of 
1979Q2 to 2019Q4. This could be better explained that the probability of occurrence of such 
an event is considered negligible, about 2%. The global economic volatility threshold-based 
variable is significant from a statistical standpoint within 15 out of 25 advanced economies 
globally. However, it could be identified that threshold effects are primarily negative in the 
majority of such advanced economies )80% of assessed cases(, as well as in all but 3 of  the 
evaluated emerging/developing market conditions.
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Thus, the central banking organisations, figured within the model under consideration could 
determine short term based nominal interest rates so that better influence could be imparted 
on macroeconomic outcomes encompassing Inflation, Unemployment, Deflation, Stagflation, 
Exchange Rates, Currency Devaluation, and others. According to Sherif )2020(, such 
macroeconomic influence based short term nominal interest rates is determined on  the  basis  of  
rules   promulgated   under   the Henderson-McKibbin- Taylor model of monetary operations. 
Vasiljeva et al. )2020( have argued that such rules have been designed with the objective to 
approximate monetary control regimes on an individual country basis approach. The monetary 
norms are utilized to construct and regulate the inflation rates over the longer periods within 
each of the outlined countries in the DSGE model so that short term policies of adjustment 
involving controlled fluctuation of the  economic scenario could be achieved.

In this context, Verma and Gustafsson )2020( have outlined that nominal wages in these sec-
tors within the DSGE are mostly adjustable over labour contracting assumptions based on the 
country-specific economic situations. Vidya and Prabheesh )2020( have analysed the pattern of 
labour recruitment in each of these sectors involves the extent to which the marginal produc-
tion sequences of labour could be equated with the existing actual wage. Such actual wage is 
defined through the output price extents concerning the particular sector of operations. How-
ever, this approach does have counter criticisms since the excess labour is relegated to enter 
the unemployed reserve of workers. The objective of such approaches is to enable the nominal 
wage to become adjusted with that of excess demand so that the labour market-based shock, in 
the longer terms, could be dissipated. The shortcoming of such an approach could be outlined, 
from the perspectives of Yang et al. )2020( as the expansion of structural supply shock based 
unemployment ratio since transformations in the aggregate demand structure could entail such 
impacts on the economy of any country, developed or developing, in a simultaneous manner.

Apart from these, another factor has been outlined by Zhang, Hu and Ji )2020( as the inherent 
rigidity of this systematic approach which reflects the difficulties associated with the equilibri-
um mobility element pertaining to such national economies. Such rigidities primarily include 
the nominal inflexibilities which are caused through wage rigidities and the dearth of proper 
foresight in the formulation of expectations. The sustained detrimental effects could be outlined 
in terms of adjustment of costs of investments within the concerned economies. The reason has 
been determined by Altig et al. )2020( as the sector-specific nature of physical capital and the 
adherence of particular monetary and fiscal policies and regulations by respective authorities. 
Thus, the difference between short term based adjustments to financial shocks precipitated by 
the COVID-19 pandemic and that of outcomes of longer-term equilibrium is considerably 
extensive. The focus is primarily on the assessment of the impact of financial policy related 
rigidities which could become extended over the coming years.

Ultimately, within the DSGE model, the incorporation of heterogeneous households and busi-
ness organizations is required to model the business entities completely within each of the 
sectors. Two different categories of consumers and business organizations within each of the 
sectors are undertaken in terms of assessment. The underscoring principles of selection of such 
consumer categories are associated with futuristic expectations and adherence to the rules of the 
thumb which could become optimal in terms of yielding the intended benefits from a perspec-
tive approach in the longer terms.
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Figure 1: Enlistment of components of the DSGE with overview of categorisation of the same

)Source: Okorie and Lin, 2020(

Ozili and Arun )2020( have documented the approach which has been embodied within the 
DSGE model. This particular model, according to Rahman et al. )2020(, entails a multiplicity of 
specific features which could be significant in terms of the development of the proper financial 
impact of COVID-19 and related estimations. The initial feature is that this model could 
completely account for shocks and variations in the financial and physical assets. As an instance, 
Ravindran and Shah )2020( it could be outlined that  budgetary  deficits could accumulate into 
various measures of government debts and further into current account deficits which could 
ultimately accumulate into external and foreign debt prospects. According to Salisu, Akanni 
and Raheem )2020(, this model specifically imposes the inter-temporal budgetary constraints 
on existing households, governments, business entities, and countries in a similar measure. In 
this measure, the longer-term based stock equilibrium could obtain the adjustment of prices of 
existing assets. Examples could be outlined as the interest rates of governmental fiscal policies, 
positions, and actual exchange rates involving the balance of payment scenarios.

However, Sharfuddin )2020( has highlighted that adjustment of longer-term based equilibrium 
of individual national economies affected by the pandemic situation could be relatively time-
consuming. This prospect is influenced by the fact that households and business organisations 
considered within the DSGE model has to rely upon working capital infused in the market by 
respective central banking organisations of such nations for every transaction  cumulatively. 
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passage of time, such expectations have subsided. According to Guan )2020(, with a current 
gross infectivity rate of 355-40% )standing for numbers of individuals contracting the viral 
infection out of the entire population of a specific nation such as that of the USA or UK(, 
the numbers of mortality amongst the per thousand ratios has increased from 89 to 270. This 
has brought forward the estimated mean total of financial impact-based loss incurrence of the 
economy of the USA to the extent from $73.1 to $166.5 billion.

As per the research of McKibbin and Fernando )2020(, a particular study conducted by the 
Congressional Budget Office of the USA has analyzed two particular scenarios of Influenza-
based pandemics within the USA. The initial scenario has involved an infectivity rate of 20% 
and the case fatality rate of 0.1% )with the numbers of dead individuals in comparison to the 
complete numbers of infected individuals(. The next scenario has involved an infectivity rate 
of up to 30% with a commensurate case-based fatality rate of 2.5%. According to McKibbin 
and Vines )2020(, the primary findings of the studies conducted by the CBO have reflected 
the estimation of 1.5% contraction of national GDP of the USA regarding the mild infection 
scenario and at least 5% contraction of economic sectors within the USA involving the severe 
scenario.

The research of McKibbin and Fernando )2020( utilized the vintage model of assessment for 
the purpose of exploration of 4 different scenarios involving pandemic Influenza. The initial 
scenario was the Mild consideration which could be compared to that of the 1968-1969 Hong 
Kong Influenza. The second scenario involved considerations of a Moderate infectious pandemic 
nature which could be compared to that of Asian Influenza which had occurred during 1957. 
The Severe scenario was based on the implications of the Spanish Influenza pandemic which 
had occurred during 1918-1919 with a comparatively lower estimation of  case-based  fatality  
rates.  The final  scenario  involved  the Ultra nature of the pandemic which also involved 
the occurrence of Spanish Influenza of 1918-1919, however, with upper-middle estimates 
involving case- based fatality rates. In this context, McNamara, K.R. and Newman )2020( have 
delineated that the findings of this research outlined the costs to the international market-based 
economy to have entailed losses between $US300 million and $US4 billion.
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viral pandemic. However, according to Bradlow and Park )2020(, this particular conventional 
approach generally underestimates the actual financial cost incurrence mechanisms which 
entail the infectious disease-based economic implications, particularly in congruence to global 
epidemic proportions. Buheji and Buheji )2020( have concentrated on the research perspective 
that individual assessment of mortality and economic detrimental risks could be incumbent 
on the probability of absolute mortality, years of life becoming inactive on account of severe 
health complications suffered by affected individuals from the after- effects of the contagious 
viral disease and, most significantly, on the Subjective Discounting Factors )SDF(. Capelle-
Blancard and Desroziers )2020( have specifically ranked Influenza and Pneumonia related viral 
contagions as the third leading causalities in terms of probability of mortality )after Cancer 
and cardiovascular maladies(. In this context, Cesa-Bianchi, Pesaran and Rebucci )2020( have 
discussed the research associated with the perspectives of the intention of any individual to 
remit payment to avoid either death or incapacitation to be proportionate to the probability of 
suffering uncontrolled and involuntary deaths which are actually dreaded by every individual. 
Such deaths are mostly associated with extensive externalities and are precipitated through the 
production of distributional inequity of health benefits and material support elements. Based on 
such assessments, Chen, Liu and Zhao )2020( have opined that it could not be considered to be 
an unreasonable assumption that individual perceptions of mortality risks associated with this 
pandemic-causing virus could be similar to that of the infamous Spanish Influenza which had 
ravaged the globe a century earlier. The underscoring similarities are the virulence and severity 
of pathological and clinical symptoms which could be unmanageable, especially during the 
initial phases of this pandemic when the availability of any credible and effective counter viral 
medication or antidote to this form of viral contagion could be minimal.

In this context, Corbet, Larkin and Lucey )2020( have observed that the situation is also 
comparable exactly with that of the reaction brought forward by the global populace during 
the SARS outbreak during the year 2003-04. The factors are associated with novelty, salience, 
and public concern regarding the contribution of SARS to the greater than expected intention 
amongst individuals to undertake payment for prevention of infectivity-related risks from 
materialization. Previously, as has been outlined by Costa Dias et al. )2020(, the conducted 
studies regarding the macroeconomic effects which had emerged out of the SARS outbreak 
during 2003 had imparted extensive detrimental implications on multiple national economies 
through sustained declines in consumption of products and services which did not pertain to the 
categories of essential commodities, increment in costs of business operations and re- evaluation 
of risks which could reflect the expansion in rates of risk premiums.

Initial forecasts

Gössling, Scott and Hall )2020( have examined the studies which have been previously conducted 
regarding the economic costs of viral pandemics and large-scale contagious outbreaks of 
different infectious diseases. As per the performed research, the probable economic impacts of 
the COVID-19 through an early-stage analysis were primarily incumbent upon the expectation 
of the development of vaccine-based interventions within the near future. However, with the 
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mation would be required to be adjusted so that the formulation of a proper  and comprehensive 
understanding of various economic scenarios could be developed through which the estimates 
of shocks to global economic conditions could be forecasted as well. Such forecasting would 
be of the greatest significance concerning the proper evaluation of implications of developed 
economic and global market management policies at various levels of market operations.

Pertinent observations concerning existing secondary literature review

Aslam et al. )2020( have emphasized the disruption of global supply chain management pro-
cedures amidst the gradual contraction of international market dynamics and various leading 
national economies such as that of China. The primary factors have been outlined by Atkeson 
)2020( to be that of interruptions in production systems. The global contraction in production 
operations has been contributed to by transportation limitations and restrictions which have 
been imposed by various nation-states to either completely prevent or arrest the COVID-19 
infectious expansion within their respective national territories.

In this context, Baker et al. )2020( observed that panic emanating from the viral pandemic 
amongst consumers and various business organizations has distorted, to a great extent, the usual 
patterns of consumption. This particular development has contributed to severe and varied 
market anomalies as per the global economic condition could be concerned. According to Baker 
et al.  )2020( global financial market conditions have also responded to a varying extent to such 
anomalies and the effect has been apparent in terms of the decline of global stock indices to the 
extent which had not been registered since the global financial crisis of 2008-09. Within such 
global market turbulence, concerning an initial assessment of such effects, the International 
Monetary Fund )IMF(, has forecasted that global GDP growth to slow down by a factor of 
0.4% points in comparison to the initial target of global GDP growth threshold of 5.6%. Thus, 
it would be an average 0.1% reduction from the initial estimates. However, such statistics could 
be subject to post-publication scrutiny and revision by the IMF with the passage of time.

According to Baker et al. )2020(, there is a multiplicity of channels through which the influence 
of any infectious disease outbreak could be imparted on the global and national level economies. 
From the research perspectives of Baldwin and Weder di Mauro )2020(, the direct and indirect 
implications on the economies of the world, regarding the viral pandemic, are often subject to 
studies of health economics related to the evaluation of the burden of such infectious diseases. 
Boumans, Link and Sauer )2020( have determined that any conventional approach regarding 
health informatics generally utilizes the available information on mortality and morbidity 
which could preclude or prevent work engagements by affected individuals for the purpose 
of estimation of future income extents. The variables are death and disability. Furthermore, 
the incurred losses involving time and income for care providers could be combined with 
those of direct expenditures which occur regarding the entire medical care discourses provided 
to COVID-19 infected patients. Such combinations could effectively forecast the overall 
economic costs which are associated with the detrimental implications of the global Corona 
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Introduction

The COVID-19 pandemic outbreak, previously acknowledged as the 2019- nCoV, has been 
caused through the SARS-CoV-2 category of the viral strain. The outbreak had been triggered, 
initially, at the Wuhan metropolis in the Hubei province of the People’s Republic of China 
)PRC( during December 2019. COVID-19 has consistently expanded throughout the world 
from the initial epicenter of the PRC. In this context, amidst the significance of public health 
risks augured in by the COVID-19, the World Health Organisation )WHO( has outlined that 
the COVID-19 pandemic has constituted the international public health emergency with a scale 
which requires international coordination of responses to manage and confront the disease. 
According to Alon et al. )2020(, within this extensively interconnected and integrated world, 
the implications of such a pandemic could transcend the generalized mortality and morbidity 
perspectives. In case of mortality, the cumulative numbers of deaths which have occurred so 
far and which would be occurring in the future on account of this disease, are considered in 
terms of pathological and sociological implications of the viral pandemic. Apart from this, the 
morbidity prospect, according to Altig et al. )2020(, is of greater significance since the pathobi-
ological nature of the Corona Virus has ensured that an extensive number of individuals would 
be either incapacitated directly through the implications of the disease or would be indirectly 
incapacitated, in terms of economic and labour perspectives since they would be obliged to care 
for the infected/incapacitated and thus, would not be active as productive working personnel 
in their respective national economic frameworks. As per the opinions of Ashraf )2020(, this 
forecast has become apparent within the global financial domain.

To this effect, the corresponding research study would be attempting to quantify the potential 
global financial impact of the COVID-19 pandemic involving differential economic scenarios. 
The focus of the subsequent secondary qualitative research process would be concentrated 
on the evaluation and analysis of repercussions of this COVID-19 pandemic and associated 
implications of the same on the international market scenario. Furthermore, the research 
undertaking would also assess the expected financial recovery scenarios of the global market 
conditions through which the future course of the advancement of the global economy could 
be comprehended. Thus, the objective of the concerned research undertaking is to provide 
proper guidance to various policy formulators regarding the development of economic benefits 
through global policy coordination to effectively respond to implications of COVID-19 related 
pandemic situations.

In the discourse of secondary research performance, the study undertaking would endeavour to 
summarise the existing research literature concerning the macroeconomic costs brought about 
by global pandemics and similar diseases. The objective of such an effort would be to highlight 
the strengths of macroeconomic scenarios and models. To this effect, the epidemiological infor-
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تداعيات أزمة فيروس كورونا على األسواق العالمية والسيناريوهات 
المتوقعة لتقدم االقتصاد العالمي

فراس الكوفي

جامعة ادمنتون، استراليا 

 firassalih@gmail.com

الملخص:

ركــز البحــث علــى تقييــم وتحليــل آثــار الجائحــة واآلثــار المرتبطــة بــه علــى ســيناريوهات الســوق الدوليــة. 
عــالوة علــى ذلــك ، قيــم البحــث ســيناريوهات التعافــي المالــي لألســواق العالميــة لفهــم المســار المســتقبلي 
لتقــدم االقتصــاد العالمــي وتجــاوز محنتــه الحاليــة وبالتالــي ، فــإن الهــدف مــن إجــراء البحــوث ذات الصلــة 
هــو توفيــر التوجيــه المناســب لمختلــف صانعــي السياســات فيمــا يتعلــق بتطويــر الفوائــد االقتصاديــة مــن 
ــالجائحة.  ــة المرتبطــة بـ ــات المواقــف الوبائي ــة لتداعي ــة لالســتجابة بفعالي  خــالل تنســيق السياســات العالمي
علــى  للتغلــب  تســعى  التــي  البلــدان  مختلــف  مــن  المؤشــرات  مــن  العديــد  برصــد  قمنــا 
العالــم.                                             بهــا  مــر  التــي  الســابقة  التجــارب  مــن  االســتفادة  خــالل  مــن  الوبــاء   مخلفــات 
ــى عــدة دول.  ــادة الدخــل القومــي وخفــض التضخــم إل ــل فكــرة زي ــى نق ــة ، ســعينا إل ــات االحصائي بالبيان
ــتقبل  ــي المس ــابقة ف ــه الس ــى حالت ــي إل ــاد العالم ــادة االقتص ــل مناســب إلع ــاد ح ــى إيج ــعينا إل ــًرا ، س أخي
ــد                             ــا بع ــذا المجــال لم ــي ه ــدول ف ــرات ال ــن خب ــى األســتفادة م ــد عل ــة تعتم ــق ســوق إقتصادي ــب وخل القري

ــة.                                                                                                الجائح

الكلمات المفتاحية: جائحة؛ االسواق العالمية؛ األثر المالي؛ الناتج المحلي اإلجمالي؛ النمو المستقبلي.
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Abstract
 The research focuses on assessing and analyzing the impacts of the COVID-19 pandemic 
and associated impacts on the international market scenarios. Moreover, the research eval-
uates financial recovery scenarios for global markets to understand the future path of the 
global economy’s progress and overcoming its current distress. Thus, the aim of conduct-
ing relevant research is to provide appropriate guidance to various policymakers regarding 
the development of economic benefits by coordinating global policies to respond effective-
ly to the implications of epidemiological situations associated with COVID-19.
We have monitored many indicators from various countries that seek to overcome the 
remnants of the epidemic by making use of previous experiences that the world has gone 
through.
With statistical data, we sought to transfer the idea of   increasing national income and re-
ducing inflation to several countries. Finally, we sought to find an appropriate solution to 
restore the global economy to its previous state in the near future and create an economic 
market that depends on benefiting from the experiences of countries in this field after the 
pandemic.

Keywords: Pandemic; Global Markets; Financial impact; GDP; Future growth.
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It is recommendable that the FTC should retain complete jurisdiction regarding competition 
law. However, this jurisdiction should not be unchecked;therefore, it is necessary to warrant a 
supervisory body that the FTC should report to, such as the judiciary or Congress, to ensure the 
commission does not act ultra vires. 

Regarding the deficiencies in Saudi Arabia, it is deemed necessary that the country should stop 
overreliance on the vague principles of sharia law. However, the principles may be improved 
by being more defined in legislation. Alternatively, the country can adopt the method of relying 
on precedence to enhance the decisions’ predictability. 
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Private parties may also sue individually through civil suits to enforce antitrust laws, mostly 
seeking damages for violations occasioned by the breach of the Sherman and the Clayton Act. 

Scope of Similarities and Differences:

Competition laws in both Saudi Arabia and the USA have a long history, yet quite explicit 
)Alotaibi 2019(. A major similarity of both the American and Saudi Arabia competition law 
practices is that both systems are evaluative and reflective of the changes emerging in the 
economy. This is evident in the various reforms in these countries to ensure the promotion of 
practices that align with fair competition in business )Alese 2016; Casoria 2017(. Additionally, 
in both countries, the relevant agencies in the countries act as watchdogs in ensuring the entities 
compete freely and fairly without unwarranted discrimination )Banafea and Ibnrubbian 2018; 
Bradford et al. 2019(. Another similarity is that both countries identify similar practices that 
constitute both countries identify similar conducts such as price-fixing, client discrimination, 
manipulating prices in a way that forces competitors off the market, and dividing the market 
that is as constituting as anti-competitive practices )Gouda 2012; Hanafi et al. 2017; Ramady 
2010(. These similarities undeniably end there.

Conversely, a major difference between the two systems is that Saudi Arabia relies heavily 
on the principles of Sharia Law from Islam in the implementation of the competition laws, 
while the American system lies on precedence in common law guided by capitalist principle 
)DeLong-Bas 2013, Peridy and Ghoneim 2009; Memeti, 2019(. This undeniably disfavors the 
Saudi Arabian system due to the unpredictability of decisions )Al Rajhi et al., 2012(. As such, 
this has stunted the growth of the competition law jurisprudence in the country. 

The other difference between the two systems is the difference in the enforcement of the 
competition laws. While America prefers the litigation process in court, Saudi Arabia savours 
a name and shaming system as punishment for violations )Long 2019(. Apperently, these 
differences are mostly due to the differences in foundations of the legal systems.

Conclusion:

The preceding discussion establishes that the two countries have notable similarities in their 
laws, for instance, their objectives, the agencies involved, and the identification of similar anti-
competitive practices. However, what mostly varies is the enforcement processes and measures, 
with America dealing the violations methodologically using the criminal justice system that is 
guided by precedence while Saudi Arabia focuses on the name and shame methods, coupled 
with the vague Sharia laws that enable judicial caprice. Therefore, it is no wonder that the 
Saudi Arabian competition law jurisprudence lags behind on maturity and development, hence 
warrant immediate redress. 

Recommendations:

With diverse and changing markets in both Saudi Arabia and America, competition laws 
which have clearly been legislated differ and share commonalities in their purpose and 
implementation. However, there still exists major loopholes in both systems, which are 
undeniably detrimental. For instance, America’s competition law does not effectively cover 
anti-competitive amalgamations due to its focus on collusions in merges only. As such, this 
needs proper redress to cover the gap, as seen in the attempted section 7 of the Clayton Act. 
Additionally, the overlap in jurisdictions among American agencies results in the derailment 
of justice. To avoid this overlap, the jurisdictions of both agencies should be clearly defined. 
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Sherman Act can be enforced either criminally or civilly, with the US judiciary having the 
biggest role in its implementation. This role is evident in United States v, Addyston Pipe & 
Steel Co. 1898, which introduced the principle rule that a restraint of trade cannot be enforced 
unless the covenant is ancillary to the intention of the lawful contract. 

In addition to the Sherman Act, other statutes that contribute to American competition law’s 
framework include the Wilson Tariff Act of 1894, which regulates imports. In sections 73-76, 
the act outlines punitive sanctions for violating import laws, such as conspiring to restrain 
the import trade. However, such violations are reported alongside the Sherman Act, 1890, 
whose jurisdiction extends outside America as exemplified in Hartford Fire Insurance Co. 
v. California. In that case, the court held that the Sherman Act applies to foreign conduct that 
affects America. However, despite the Sherman Act prohibiting collusions, it still delineates 
corporate amalgamations, proving insufficient in dealing with anti-competitive mergers. 
Fortunately, the Clayton Act steps in to seal this loophole.

Undeniably, the major role of the Clayton Act 1914 is expanding the prohibitions provided 
by the Sherman Act. For instance, the act provides for the private enforcement of antitrust 
laws and the prohibition of monopolizing mergers in section 7. Notably, the Clayton Act is 
more elaborate on the nature of the mergers that lead to the creation of monopolies and anti-
competition practices. For instance, the amendment of section 7 of the Clayton Act 1914 forbids 
acquisitions regardless of whether they involve stocks or assets. This amendment, therefore, 
closes the anti-competitive merger loophole by broadening the scope to cover both asset and 
stock acquisitions that achieve unlawful anti-competitive amalgamations )Kokkoris, 2007(. As 
such, the Clayton Act is seen to supplement the Sherman Act.

In the United States, the enforcement of competition laws is entrusted to the U.S Department 
of Justice and the Federal Trade Commission. More often than not, these two organizations 
overlap in the same jurisdiction, resulting in double jeopardy. This, therefore, necessitates their 
cooperation in dealing with cases. Notably, FTC’s jurisdiction is limited to healthcare, food, 
energy and internet connection services )Devlin, 2016(. However, both agencies deal with 
arising cases differently, with the DOJ mostly relying on unlawful practices to occur before 
investigating and suing in the courts. On the other hand, the FTC takes a different approach. 

Unlike the DOJ, investigations by the FTC are triggered by premerger notifications or 
congressional enquiries. Upon a belief that a violation may be committed or has already been 
committed, the FTC swoops in by demanding voluntary compliance through consent order 
with the said company. The company that gives out consent must not necessarily admit to 
the violation, but must stop the disputed practices or take appropriate steps to resolve the 
anti-competitive aspects in the merger. If the consent is not acquired, the FTC issues out an 
administrative complaint and seeks an injunctive in federal courts. The commission then issues 
a cease and desist order, before continuing to initiate formal hearing proceedings with all parties 
involved present, guided by the rules of natural justice )Walulik, 2019(. The commission may 
then issue a final decision on the matter, which is appealable to the U.S Court of Appeal and the 
U.S Supreme Court. 

The decision of the FTC may include penalties or injunctions that are confirmed by the court. 
Notably, when the investigations take a formal turn into courts, the FTC is mandated to 
cooperate with the DOJ, which has complete jurisdiction on antitrust laws )Walulik, 2019(. 
Such cooperation may include submitting evidence to the DOJ. Additionally, state attorneys also 
play a part in antitrust enforcement by bringing suits on behalf of individuals )Dabbah, 2010(. 
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defendant is notified, and a hearing is conducted within 15 days after notification. Within 10 days 
after the hearing is completed, the parties are informed of the council’s decision. When found 
liable, the competition council may issue injunctions to stop the violation or issue penalties such 
as monetary fines not exceeding 5 million or a daily fine of not less than 1000 Saudi Riyals. Or, 
instead, they can issue injunctions to stop the practice. In some cases, the Competition Council 
may also require the liable firm to relinquish its dominant position by disposing of its assets. 
However, the Competition Council’s decision is not final, and aggrieved parties may appeal to 
the Board of Grievances.

In 2019, several reforms were introduced to the Competition Law by Royal Decree No )M/75( 
2019. These reforms increased the jurisdiction and scope of the competition law. For instance, 
a provision extended the jurisdiction of the law abroad, which means that it now applied to all 
firms of Saudi Arabia citizens, including those that are abroad. Additionally, the new reforms 
further limited the exemption of public corporations and state-owned enterprises. 

Other reforms passed in the law include restrictive practices such as price recommendations, 
weight and quantities. For instance, article 4 sets out that the prices of commodities are set 
regarding the prevailing market rules, guided by the rules of free competition. The new reforms 
further outline all practices or contracts intended to violate the principles of fair competition. 
These reforms are undeniably suggestive that the Saudi Arabia government is cognizant of the 
emerging needs of current markets, particularly consumer protection. 

When assessing violations, the Competition Council is tasked with interpreting the competition 
laws pertinent to the case. However, when such cases are tabled before courts, and the judges 
have the discretion to interpret the laws in the way they deem fit and appropriate to meet the 
ends of justice. Notably, the judges are not usually strictly bound by precedence, even when 
the facts are similar. However, the judges are obligated to apply the principles of Sharia Law 
from Islam, which also enforced in the businesses themselves. This is attributed  to the fact 
that Saudi Arabia is an Islamic state, with the religion of Islam influencing the citizens’ social, 
political and economic culture. As such, it is only fair that judges apply the principles of Islam 
in determining violations.

Despite this allure of uniformity and unity, requiring the application of Islam principles has 
brought with it a facet of problems to the judiciary. This is because the laws are vague unlike 
other legislation, hence leaving too much discretion vulnerable to abuse by the judges. However, 
the state continues to insist on its application  despite the shortcomings that foreground its 
vitality for social cohesion. 

The introduction of competition law in the United States of America was necessitated by the 
country’s tremendous economic growth. To reflect the arising needs, the Sherman Antitrust 
Act of 1890 and the Clayton Act of 1914 were introduced by the federal government. Notably, 
the Sherman Antitrust Act mostly deals with the prohibition of agreements restraining trade as 
provided under Section 1 and monopolization in Section 2. On the other hand, the Clayton Act 
in section 7 regulates mergers and acquisitions. Regarding enforcement, courts in the US treat 
competition law as a form of common law in the sense that decisions and legal standards vary 
over time in in order to meet the ends of justice.

As noted in the foregoing, the Sherman Act of 1890 regulates the competitive market and has 
two main substantive sections. Section 2 makes it a felony to create a monopoly of trade or 
commerce and has penalties of up to $350,000 or three years of imprisonment. Notably, the 
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Section Three:- Analysis and discussion

Analysis and discussion:

Anti-competitive practices and agreements in most jurisdictions are drafted to curb various 
practices such as price-fixing. In Saudi Arabia, Article 4 of the Competition Law prohibits 
agreements by firms, whether written or oral, seeking to restrict commerce and violate fair 
competition practices. Such agreements include alliances to dominate the free market. Apart 
from price-fixing, other unfair competition practices include setting cap limits on the number of 
goods and services to be produced, dividing markets, discriminating against clients, complicity 
in tenders and undervaluing products to force competitors off the market )Hamoudi & Cammack, 
2018(. However, not all these practices are punishable by the Competition Council, as it has the 
mandate to choose not to apply the prohibitions as stipulated in Article 4 of the Competition 
Law. One such example is market domination

Market domination arises when a single firm generates 40% of the total sales in the market, 
for a continuous period of 12 months. Market domination also occurs when an entity is in a 
privileged position to influence the market price of goods, whether directly or indirectly. In 
Saudi Arabia, dominance is assessed by gauging how influential an entity is. However, caution 
should be taken when assessing dominance since some practices, though characteristics of 
dominance, do not necessarily make an entity dominant. For instance, a business may engage 
in price-cutting resulting a reduction of the purchase price by the consumer, yet its decision was 
influenced by the lowering of production costs )DeLong-Bas, 2013(. When evaluated wrongly, 
such a business entity may suffer its decisions yet were not malicious.

The success of competition laws is mostly seen in the various legislation requirements for 
businesses to inform the relevant government organization when they intend to do mergers and 
acquisitions. In Saudi Arabia, the Competition Council enforces this requirement by assessing 
proposed mergers and acquisitions to determine whether the merger would grant the firm a 
dominant monopolistic position in the market. The Competition Council then has the discretion 
to approve or decline the proposed merger. As such, entities seeking to the merger must notify 
the Competition Council within 60 days. Notably, such mergers are also deemed complete 
when the council does not offer, communicate or make any objections upon the lapse of 60 days 
from the notification date.

As stated in the foregoing, the competition laws in Saudi Arabia do not explicitly forbid 
market domination. Instead, the regulations are against the abuse of such a dominating position 
)Daudpota, 2015(. Unfortunately, dominant positions are easily abused, therefore explaining 
the harsh competition laws and the wary attitude the competition council adopts is needed 
when dealing with such mergers. Notably, Articles 4 and 6 of the Competition Law prescribe 
the abuse of dominant positions. It identifies such practices like price control and barriers of 
movement in the market as constituting a dominant position’s abuse. 

In case of complaints, the claimant reports to the Competition Council, who then investigates 
within 180 days to determine whether there is a breach, and its extent. In case of a breach, the 
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Contribution to knowledge:

This study contributes to the existing knowledge of competition laws of independent nations by 
offering a comparative analysis of competition laws in the USA and Saudi Arabia, an approach 
rarely taken by such studies. From this analysis, relevant stakeholders can select a mix of 
practices that best suit to reinforce those prevailing in their countries.

Section Two:- Literature Review 

History of competition Laws

History of Saudi Arabia and America Competition Law:

The competition law regime in Saudi Arabia encompasses Competition Law of 2004 adopted 
by Royal Decree No. M/25/04/1425H and Regulations and Competition Rules Resolution No. 
126 04/09/1435H. These regulations are enforced by the Competition Council, which sets out 
procedural rules and guidelines for awareness and compliance. However, these rules have not 
remained static since their adoption in 2004.

In 2014, Saudi Arabia amended the Competition Law to mirror the developments in global 
economic markets. Recently, an amendment to article 12 of the competition law was introduced 
to enhance punishments for breaches. The article provision stipulates that “Notwithstanding 
any harsher punishments available, each violation is subject to a fine not exceeding 10% of its 
total turnover, or an equivalent of 10 million Saudi riyals. If the violation recurs, the fine will 
be multiplied.” Such heavy punishment would undeniably discourage any business entity from 
engaging in anti-competition behaviour. 

Regarding punishments, the violator is liable to reimburse all profits from such breach. 
Additionally, the Saudi legal system also includes a “name and shame” system for punishing 
violations. In this system, judgements are published at the expense of the violator. This shaming 
serves to lower the reputation and credibility of the breaching company in the public’s eyes. 
Furthermore, the system serves to preclude the company from benefitting from certain public 
works tenders. All these measures serve to make breaches very expensive for the violators, and 
therefore they desist from them. 

The United States of America was the first country to adopt a comprehensive framework of 
competition laws. This framework constitutes legislation like the Federal Trade Commission 
Act of 1914 and the Sherman Antitrust Act. The latter is highly essential as it is the fulcrum 
of antitrust policy mostly because it makes it illegal to restrain trade or create monopolies in 
the market )Facey & Assaf, 2014(. Notably, the competition laws in the USA often referred to 
as antitrust laws, antitrust laws in USA, are reflective of the Charter of Freedom envisioned to 
protect the republican values of free enterprise. 

12



AAU Journal of Business and Law

A comparative study on Competition laws and practices between Saudi Arabia and the United States

124

Research Questions:

The following two research questions guided the study

1. What is the historical background of competition laws in both the United States and Saudi 
Arabia?

2. What are the legal systems in Saudi Arabia and the United States that are concerned with 
competition laws?

Originality Statement:

This study builds upon existing work on competition laws in the US and Saudi Arabia,competition 
laws, with due care taken to recognize their authors. Despite the rich literature documenting the 
competition laws in Saudi Arabia and the US, most studies have taken an independent approach 
to discussing them exclusively. However, globalization and improved international relations 
prompt the comparison of integration of competition practices within and between states, which 
this paper addresses.

Significance of Study:

There exists a limited range of research on the implications of competition laws that transcends 
the boundaries of individual nations. Therefore, this study becomes important as it has the 
potential of ushering in a new era of research that involves conducting comparative studies 
among states. That being said, the study is significant because it explores the legal systems 
and their impacts on competition laws both in the US and Saudi Arabia. The establishment of 
similarities and differences can, thus, inform individual states on improvements to competition 
laws to positively affect commercial activities and prices of goods, and services in the US and 
Saudi Arabia.

Scope of Study:

The main parameter of concern for the study is competition laws between the US and Saudi 
Arabia. Therefore, research approaches will be applied to map the extent of differences and 
similarities in competition laws. Moreover, the study will succinctly address the legal systems 
that influence the establishment of competition laws in the US and Saudi Arabia. As such, only 
data relevant to the USA and Saudi Arabia will be collected for use.  

Methodology:

Thus study employs a comparative analysis method which is undeniably suitable and useful. 
Data collected was from secondary sources such as articles and statutes. 

Limitations:

There is a limited range of literature on the historical perspective as well as comparison of 
competition laws between Saudi Arabia and the USA. Being among the first studies of this 
kind, the present work has been challenged by the hardship of  accessing data, which presents a 
potential limitation to its validity and credibility. Additionally, COVID-19 restrictions alter the 
normalcy of research activities such as face-to-face interviews, which had to be alternatively 
done via video conference in line with social distancing guidelines.
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Section One:- Research prerequisites

Introduction:

Competition law regulations usually apply stringently on all firms with the exception of public 
corporations and state-owned enterprises. This is undeniably discriminatory to private firms 
since the former have stronger incentives, yet they are in direct competition for market share 
with them. Notably, the primary purpose of competition law is to protect and encourage fair 
competition through restrictions on economic concentration and monopolies. For instance, 
the competition law practices in Saudi Arabia prohibit agreements geared towards unfair 
competition and restrict firms’ ability to acquire domination through anti-competitive practices. 

This study will be divided into three Sections. The first section will discuss the prerequisites 
to the research such as the problem statement, aims of the study, research questions, statement 
of originality, scope of the study, and limitations encountered. The second section will provide 
a literature review on the history of Saudi Arabian and American competition laws. The third 
section will give an analysis and discussion of the scope of similarities and differences. Finally, 
the paper will summarize the results and offer recommendations.

Statement of the problem:

 Competition law and practices in the US and Saudi Arabia have undeniably been affected by 
the conflicting sources of laws, which impacts the commercial endeavours of investors. As such, 
a comprehension of the underpinnings of competition laws in these countries can serve as the 
basis of coming up with legal frameworks that favourably advertise the countries’ economical 
as well as political environments.

Aims of the study:

This study aims at.

1. Providing an assessment of the historical perspective of competition laws 
existing in both countries to assist policymaking bodies in devising best practices 
compatible with each country’s unique requirements.

2. Providing an overview of the legal systems in both countries and evaluate their 
influence on the development of the respective competition laws.

3. Mapping the similarities and differences between both countryscompetition laws 
and culture.

4. Identifying the impact of competition laws on commercial activities and price 
products in each country.
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دراسة مقارنة بين قوانين و ممارسات المنافسة في المملكة العربية السعودية
و الواليات المتحدة األمريكية

حسين عقيل

جامعة جازان، السعودية 

haqil@jazanu.edu.sa

ملخص الدراسة

تقــارن هــذه الورقــة بشــكل أساســي قوانيــن وممارســات المنافســة فــي كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
والمملكــة العربيــة الســعودية خصوصــا فيمــا يتعلــق بتطورهمــا التاريخــي. حيــث ان اهميــة ذلــك تبــرز فــي 
ــن ألوجــه الشــبه  ــب المســتثمرين العالميي ــرة مــن جان ــة كبي ــب معرف ــذي يتطل ــة، األمــر ال التجــارة العالمي
واالختــالف بيــن البلديــن لتســهيل التجــارة. وبمــا أن هــذه الدراســة هــي دراســة مقارنــة، إعتمــد الباحــث فيهــا 
منهجيــة التحليــل المقــارن بهــدف التقييــم. باإلضافــة لذلــك، حــاول الباحــث التوفيــق بيــن وجهــات النظــر 
المختلفــة فيمــا يتعلــق بالممارســات فــي كال النظاميــن، حيــث اعتبرهــا البعــض متشــابهة بينمــا يــرى البعــض 

اآلخــر أنهــا متناقضــة. 

وجــاءت النتائــج مختلطــة تماًمــا. حيــث أثبــت البحــث أن أوجــه التشــابه واالختــالف بيــن قوانين المنافســة في 
كال البلديــن تختلــف باختــالف األنظمــة القانونيــة الفريــدة لــكل بلــد، والممارســات االجتماعيــة واالقتصاديــة، 
والتنظيــم السياســي، والتشــريعات. وبشــكل عــام، أثــرت هــذه العوامــل، وال ســيما التنظيــم السياســي، إلــى 
تقييــد بعــض الممارســات التجاريــة. ويتمثــل االختــالف الرئيســي بينهمــا فــي أن القوانيــن الســعودية تســتمد 
ــإن هــذه  ــرا، ف ــادئ الرأســمالية. اخي ــا للمب ــم وفقً ــا النظــام األمريكــي مصم مــن الشــريعة اإلســالمية، بينم

الورقــة حاولــت تفســير االختــالف والتشــابه بينهمــا بطريقــة أســهل للمهتميــن بهــذا المجــال البحثــي.

الكلمات المفتاحية: منافسة؛ انتهاك؛ تمييز؛ تنفيذ؛ عدم ثقة.
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 Jazan University, Saudi Arabia

haqil@jazanu.edu.sa

Abstract: 

This paper mainly compares the prevailing competition laws and practices of both the United 
States of America and Saudi Arabia with respect to their historical development and the legal 
systems of these countries. These objectives emanate from the globalization of trade and 
commerce, which necessitates considerable knowledge on the part of the global investors of the 
similarities and differences between the two countries for ease of trade. Being a comparative 
study, the current work adopts a comparative analysis methodology whose main objective is to 
evaluate the characteristics of each competition practice. Furthermore, there has been a need 
to reconcile the various views regarding the practices in both systems, as some deemed them 
similar while others advanced that they were opposites. The results of the research were quite 
mixed. The research established that the similarities and differences between the competition 
laws of both countries vary depending on each country’s unique legal systems, socioeconomic 
practices, political organization, and legislations. Generally, some of these factors, particularly 
the political organization, resulted in the commercially restrictive practices culminating in price 
violation.  A striking similarity is that both competition practices do not prohibit domination by 
a given business entity but instead prohibit the abuse of such dominance. Alternatively, a key 
difference between them is that while Saudi laws are borrowed from the Islamic Sharia laws, 
the American system is tailored to capitalistic principles. Notably, the Saudi laws are reflective 
of the much broader Islamic jurisprudence. This paper shall be essential because it deconstructs 
the competition practices of American Law and Islamic Jurisprudence in an easier way, hence 
helpful to those interested in this research area.

Keywords: Competition; Violation; Discrimination; Implementation; Anti-trust.
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