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أقدـ إىدائي ىذا.
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ب
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الحمد ﵀ القائل في ك ابو العزيز " َلِئف َش َك ْرُ ْـ َْل َِز َيدَّن ُك ْـ " ,فممو الحمد والشكر مف قبل
ومف بعد ,حمدا كثي ار طيبا مباركا فيو ,ثـ أ قدـ بجزيل الشكر والعرفاف إلي كل
مف ساىـ في إ ماـ ىذه الدراس  ,وأخص بالذكر الدك ور /وفيق اْلغا ,والدك ور/
نبيل الموح ,لما بذاله مف ٍ
جيد في قديـ النصح واْلرشاد الالزـ ْل ماـ ىذه الدراس .
كمػػا أ قػػدـ بالشػػكر ل سػػا ذة اْلفاضػػل أعضػػاء لجنػ المناقشػ  ,الػػدك ور /مػػرواف اْلغػػا,
والدك ور /سامي أبو الروس ,ل فضميـ بقبوؿ مناقش الدراس .
والشكر موصوؿ ْلعضاء الييئ ال دريسي في كمي االق صاد والعموـ اْلداريػ بجامعػ
اْلزىر.
والشكر إلى صاحب العطاء في المعرف  ,الدك ور /عمي أبو زيد ,وجيػوده فػي ال حميػل
اْلحصائي والمساىم في إثراء الرسال .

وما توفيقي إال باهلل

الباحث..

ت

ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراس إلى ال عرؼ عمى الرقاب االس ار يجي وعالق يا برفع أداء مؤسسات
ال مويل اْلصغر في محافظات قطاع غزة ,فقد اع مد الباحث المنيج الوصفي ال حميمي ,و ـ
صميـ االس بان كأداة لمدراس مس خدما أسموب المسح الشامل نظ ار لصغر حجـ المج مع ,وقد
َمثَّل مج مع الدراس مف جميع العامميف والم مثميف في أعضاء ( مجمس اْلدارة ,المدراء
ال نفيذييف ,مدراء الفروع ,وموظفي اْلقراض) في مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة ,وقد
بمغ مج مع الدراس ( )112مفردة ,و ـ وزيع ) )112اس بان عمى جميع مفردات مج مع
الدراس  ,و قد ـ اس ردادىا جميعا بنسب اس رداد ).)%100
أظيرت الدراسة عددا من النتائج أىميا:
 .1وجود عالق طردي ضعيف بيف كال مف ( المعايير االس ار يجي  ,قياس اْلداء الفعمػي) و
بيف أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة.
 .2وجػ ػػود عالق ػ ػ طردي ػ ػ م وسػ ػػط بػ ػػيف كػ ػػال مػ ػػف ( ال قيػ ػػيـ االس ػ ػ ار يجي ,أسػ ػػاليب الرقاب ػ ػ
االس ار يجي  ,نظـ المعمومات اْلداري ) وبيف أداء مؤسسات ال مويػل اْلصػغر فػي قطػاع
غزة.
 .3وجود مس وػ ٍ
عاؿ مف الرقاب االس ار يجي لدػ مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع
عد قياس
عد "المعايير االس ار يجي " عمى المر ب اْلولى ,بينما حصل ُب ُ
غزة ,وقد حصل ُب ُ
عد ال قييـ االس ار يجي عمى المر ب الثالث ,
اْلداء الفعمي عمى المر ب الثاني  ,وحصل ُب ُ

عد أساليب الرقاب االس ار يجي
عد نظـ المعمومات اْلداري في المر ب الرابع  ,و ُب ُ
وجاء ُب ُ

في المر ب اْلخيرة.

 .4وجود مس وػ ٍ
عاؿ مف اْلداء المؤسسي لدػ مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة.

ث

قدمت الدراسة عددا من التوصيات أىميا :
 .1فعيل دور الموظفيف مف قبل مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة لممشارك في
عمميات (وضع المعايير ,قياس اْلداء ,ال قييـ االس ار يجي) مف خالؿ عقد اج ماعات
ومناقشات دوري .
 .2عزيز و طوير أنظم المعمومات اْلداري والبني ال ح ي ل مؾ المؤسسات مف أجل
الحفاظ عمى أمف وسري المعمومات والبيانات.
 .3طوير أساليب رقاب اس ار يجي حديث مف قبل مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة
مف أجل حقيق نظاـ رقابي شامل في كاف مراحل عمميات اْلدارة االس ار يجي .
 .4بني و طوير اس ار يجيات مف قبل مؾ المؤسسات مف أجل االس غالؿ اْلمثل لمموارد
المالي والبشري الم اح ل طوير أداء العمل.

ج

ABSTRACT
This study aimed to identify the strategic control and its relation on
promoting the microfinance institutions performance - A field study in the
Gaza Strip, The researcher used descriptive and analytical approach where
the questionnaire was designed as a tool to collect data using science
population method.
The study population consisted of (Board of Directors, Executives
Managers, Branch Managers, Employees of Loans) in the microfinance

institutions operating in the Gaza Strip, The study population consist of (112)
staff members, (112) questionnaires were distributed as a sample of the
study,

and

were

received

all

with

response

rate

(100%).

The study reached many results such as:
1.There is a weak positive relationship between (strategic criteria, performance
measurement) and microfinance institutions’ performance in Gaza Strip.
2. There is a moderate positive relationship between (strategic evaluation, strategic
control method, and management information system) and microfinance institutions’
performance in Gaza Strip.
3.There is a high level of agreement from the respondents on strategic control – in
the Microfinance Institutions in Gaze strip, The "strategic criteria" values ranked first,
"performance measurement "ranks second, "strategic evaluation" ranks third,"
management information system" ranks fourth, but "strategic control method" came in
last place .
4. There is a high level of agreement from the respondents on organizational
performance – in the Microfinance Institutions in Gaze strip.

ح

The study offered several recommendations such as:
1. Activating the role of employees by the microfinance institutions in Gaza Strip to
participate at processes of (strategic criteria, performance measurement, and
strategic evaluation) during holding regular meetings and discussions.

2. Strengthening and developing management information system and infrastructure
of that microfinance institution in order to maintain the security and confidentiality of
information and data.

3. Developing modern strategic control methods by the microfinance institutions in
Gaza Strip, in order to build up a comprehensive regulatory regime in all stages of
strategic management.
4. Adopting and developing financial strategies by such institutions for optimal
exploitation of financial and human resources available to develop work
performance.
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س

الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة

أوالا  :المـــقــدمــة.
ثانيا :مشكمة الدراسة.
ثالث ا :متغيرات الدراسة.
رابع ا :فرضيات الدراسة.
خامسا :أىداف الدراسة.
سادسا :أىمية الدراسة.
سابعا :مصطمحات الدراسة.

أوالا  :المقدمة :
ع بر المنشآت الصغيرة م ناىي الصغر ذات أىمي كبيرة في االق صاد الفمسطيني,
حيث شكل ىذه المؤسسات القوة الكامن لم طور الصناعي والنمو االق صادؼ في الضف الغربي
وقطاع غزة ,و قوـ ىذه المنشآت ب فعيل اْلنشط ال نموي المخ مف مثل :وفير فرص العمل,
خفيف حدة الفقر ,مكيف المرأة اق صاديا واج ماعيا ,حسيف مس وػ ال عميـ والصح  ,وكذلؾ
المحافظ عمى البيئ  ,وبال الي فاف اس م ارري ىذه المنشآت ضرورة ممح لسد الحاجات
االق صادي واالج ماعي لممج مع.
وفي ظل ال غيرات ال ي يمر بيا المج مع الفمسطيني وال ي

مثل بأزمات سياسي ,

واق صادي  ,واج ماعي  ,وثقافي م الحق  ,وال ي أثرت جميعيا عمى المج مع بشكل عاـ ,وعمى
االق صاد الفمسطيني بشكل خاص ,مما أدػ إلى راجع في إن اجي مؤسسات ال مويل اْلصغر
بسبب الدمار الذؼ أصاب القطاع الخاص ,وحال عدـ االس قرار ال ي عيشيا المؤسسات
الرسمي  ,لذلؾ ي طمب مف مؤسسات ال مويل اْلصغر مواجي ىذه ال غيرات غير المس قرة مف
خالؿ ال ركيز عمى الرقاب االس ار يجي  ,في كاف مراحل إعداد و نفيذ الخطط ومف أجل م ابع
نفيذ اس ار يجيا يا أو عديميا ,والوصوؿ إلى أقصى درجات النجاح في اْلداء الداخمي لمؤسسات
ال مويل اْلصغر ( أبو عيش .)2011,
كما أف الرقاب االس ار يجي ع بر المرحم اْلخيرة في نموذج اْلدارة االس ار يجي  ,وال ي
مف خالليا مكف مؤسسات ال مويل اْلصغر مف معرف عما إذا كاف ال طبيق في خيارىا
االس ار يجي قد حقق أىدافيا في ذلؾ أـ ال ,وبال الي فإف الرقاب االس ار يجي شكل جزءا أساسيا
مف وظيف المدير االس ار يجي ,ال ي مثل في إ ماـ اْلنشط كما ىو مخطط ليا ,وي ضمف ذلؾ
عمميات مراقب و قييـ ,و حسيف النشاطات المخ مف داخل مؤسسات ال مويل اْلصغر ,مما ي ِّ
مكف
ُ

المدير االس ار يجي مف معرف االنحرافات المح مم قبل حدوثيا ,مما ي طمب ا خاذ اْلجراءات

ال صحيحي المالئم في الوقت المناسب لضماف سير العممي االس ار يجي داخل مؤسسات
ال مويل اْلصغر باال جاه الصحيح (درويش و البطروخ.)2012 ,
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وفي ظل طور دور مؤسسات ال مويل اْلصغر ,و قدر يا عمى إحداث ال نمي االق صادي
واالج ماعي  ,أصبح مف الضرورؼ طوير نظاـ رقابي شامل وفعاؿ؛ لكي مكف إدارات مؾ
المؤسسات مف مواجي ال غيرات ,وال فاعل مع مكونا يا الداخمي وبيئ يا الخارجي ؛ مف أجل
حقيق النجاح الذؼ سينعكس إيجابيا عمييا وعمى المج مع ككل (الشبك الفمسطيني لإلقراض
الصغير وم ناىي الصغر.)2010 ,
و انطالقا مما قدـ ضح الحاج إلى ناوؿ دراس الرقاب االس ار يجي وعالق يا برفع أداء
مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة .
ثانيا :مشكمة الدراسة:
ُع بر الرقاب االس ار يجي أداة ميم في رفع أداء المؤسسات سواء اْلداء المالي أو
اْلدارؼ ,وبناء عمى ذلؾ فإف الكثير مف المؤسسات ُعاني مف ضعف في رفع مس ويات أدائيا,
ضعف في الرقاب االس ار يجي  ,أو البعد عف اليدؼ الذؼ ُوجد مف أجل الرقاب
ن يج ال ُ
االس ار يجي (السكارن .)2009 ,
ضعف اْلطر القانوني والرقابي  ,وغياب السياس العام
أكد أبو عيش ( )2011عمى أف ُ

جاه مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة – النا ج عف عدد ال راخيص ,-يؤدؼ إلى
ضعف في آليات الرقاب عمييا و نظيميا ,ويؤثر ذلؾ بشكل سمبي عمى أداء مؾ المؤسسات
ودورىا في عممي ال نمي االق صادي .
ومف خالؿ اطالع الباحث عمى الدراسات السابق الحع في دراس (أبو عيش ,)2011,
ودراس

(عبد الكريـ وعابد وأبو زي وف )2013,أف ىناؾ أكيد عمى أىمي دور الرقاب

االس ار يجي في ال أثير عمى أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر بشكل إيجابي في قطاع غزة ,لذلؾ
َوجد الباحث أنو مف الضرورؼ دراس الرقاب االس ار يجي وعالق يا برفع أداء مؤسسات ال مويل
اْلصغر في قطاع غزة ,وايجاد الحموؿ المناسب .
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السؤال الرئيس :
ما عالق الرقاب االس ار يجي برفع أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة ؟ وي فرع منو
االسئم الفرعي ال الي :
 ما واقع الرقاب االس ار يجي في مؤسسات ال مويل اْلصغر في محافظات قطاع غزة ؟
 ما مس وػ أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في محافظات قطاع غزة ؟
 ما مس وػ العالق بيف الرقاب االس ار يجي

وأداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في

محافظات قطاع غزة؟
ثالث ا  :متغيرات الدراسة:
ضمف م غيرات الدراس الرقاب االس ار يجي (م غير مس قل) ,اْلداء المؤسسي (م غير
ابع).
وعميو يمكف وضيح م غيرات الدراس مف الشكل اآل ي :
شكل رقم ( : )1متغيرات الدراسة

المتغير التابع

المتغير المستقل
الرقابة االستراتيجية

األداء المؤسسي


المعايير االستراتيجية



قياس األداء الفعمي



التقييم االستراتيجي




أساليب الرقابة االستراتيجية

نظم المعمومات االدارية

المتغيرات الديموغرافية
(العمر ,الجنس ,المؤىل العممي ,سنوات الخبرة ,المسمى الوظيفي ,التخصص ,اسم المؤسسة)
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ـ جرد الم غيرات بواسط الباحث مف خالؿ االع ماد عمى الدراسات السابق  ,حيث
ناولت دراس (الفرا )2015,بعد المعايير االس ار يجي  ,و ناولت دراس (الحسيدؼ,)2008 ,
ودراس (الفرا ) 2015,بعد قياس اْلداء الفعمي ,بينما ناولت دراس () Rigoberto ,2009
ودراس (الفرا )2015 ,بعد ال قييـ االس ار يجي ,باْلضاف الى ذلؾ ناولت دراس (الغريب,
والبشارؼ ,)2012,ودراس (الفرا ,)2015,ودراس (عبدالمطيف,و ركماف )2005,بعد أساليب
الرقاب

االس ار يجي  ,ودراس

(درويش ,والبطروخ ,)2012,ودراس

(الفرا ,)2015,ودراس

(عبدالمطيف  ,و ركماف )2005,بعد نظـ المعمومات اْلداري .

رابع ا :فرضيات الدراسة :
الفرضية الرئيسة األولى :
ال وجد عالق ذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ( )α≥0.05بيف الرقاب االس ار يجي وأداء
مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة  .وي فرع منيا الفرضيات الفرعي ال الي :
 ال وجد عالق ذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ( )α≥0.05بيف المعايير
االس ار يجي وأداء مؤسسات ال مويل االصغر في قطاع غزة.
 ال وجد عالق ذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ( )α≥0.05بيف قياس االداء
الفعمي وأداء مؤسسات ال مويل االصغر في قطاع غزة.
 ال وجد عالق ذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ( )α≥0.05بيف ال قييـ
االس ار يجي (بما يح ويو مف مقارن اْلداء الفعمي والعمل ال صحيحي) وأداء مؤسسات
ال مويل اْلصغر في قطاع غزة.
 ال وجد عالق ذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ( (α≥ 0.05بيف أساليب الرقاب
االس ار يجي وأداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة.
 ال وجد عالق ذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ( )α≥0.05بيف نظـ المعمومات
اْلداري وأداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة.
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الفرضية الرئيسة الثانية :
 ال وجد فروؽ ذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ( )α≥0.05بيف م وسطات
اس جابات المبحوثيف حوؿ الرقاب االس ار يجي في مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع
غزة ُعزػ لمم غيرات الديموغرافي ( العمر  ,الجنس  ,المؤىل العممي  ,سنوات الخبرة ,
المسمى الوظيفي  ,ال خصص  ,اسـ المؤسس ) .
الفرضية الرئيسة الثالثة :
 ال وجد فروؽ ذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ( )α≥0.05بيف م وسطات
اس جابات المبحوثيف حوؿ أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة عزػ
لمم غيرات الديموغرافي

(العمر ,الجنس ,المؤىل العممي ,سنوات الخبرة ,المسمى

الوظيفي ,ال خصص ,اسـ المؤسس ).
خامسا :أىداف الدراسة :


حديد واقع الرقاب االس ار يجي في مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة.



حديد مس وػ أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة .

 ال عرؼ عمى عالق كل مف أبعاد الرقاب االس ار يجي ( المعايير االس ار يجي  ,قياس
اْلداء الفعمي ,ال قييـ االس ار يجي ,أساليب الرقاب

االس ار يجي  ,نظـ المعمومات

االداري ) بأداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة .
 االس فادة مف الن ائج الدراسي في قديـ بعض المق رحات وال وصيات .
سادس ا :أىمية الدراسة:
 األىمية لمباحث إثراء معمومات الباحث حوؿ الرقاب االس ار يجي وعالق يا برفع أداء مؤسسات ال مويل
اْلصغر مف خالؿ االطالع عمى أدبيات الدراس في الك ب والدراسات والمراجع.
 الحصوؿ عمى درج الماجس ير في إدارة اْلعماؿ.
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 األىمية العممية قد كوف إضاف جديدة لقائم المراجع العممي اليادف لممي ميف بدراس نظاـ الرقاب
االس ار يجي وعالق يا برفع أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر.
 األىمية التطبيقية

قديـ ن ائج و وصيات الدراس حوؿ الرقاب االس ار يجي وعالق يا برفع أداء مؤسسات
ال مويل اْلصغر ْلمكاني االس فادة منيا مس قبال.

سابعا  :مصطمحات الدراسة :
حقيقا ْلغراض البحث  ,ـ عريف المصطمحات ال الي :
 مفيوم الرقابة :عممي قياس الن ائج ومقارن يا بالخطط أو المعايير ,و شخيص أسباب انحراؼ الن ائج
المرغوب وا خاذ اْلجراءات ال صحيحي المطموب إف كاف ذلؾ ضروريا (الديرؼ.)2011,
 مفيوم الرقابة االستراتيجية:نظاـ لم عرؼ عمى مدػ نفيذ اس ار يجيات المنظم أؼ مدػ نجاحيا لموصوؿ ْلىدافيا
وغايا يا مف خالؿ مقارن ما ـ نفيذه فعميا مع ما ىو مخطط لو ,و عديل االس ار يجي عمى
أساس ن ائج ال نفيذ وبال الي حسيف قدرة المنظم عمى انجاز أىدافيا وغايا يا ( عبد المطيف
و ركماف .)2005,
 مفيوم األداء المؤسسي:قدرة المنظم عمى اس خداـ مواردىا المادي والبشري واس غالليا بأفضل طريق ل حقيق
أىدافيا ون ائج فاعل العوامل الداخمي و ال أثيرات الخارجي واس غالليا مف قبل المنظم في
حقيق أىدافيا ( الغالبي ,و إدريس.)2009 ,
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 مفيوم مؤسسات التمويل األصغر:ىي المؤسسات ال ي قدـ خدمات مالي ل شمل خدمات اْلقراض ,واالدخار ,وال أميف
اْلصغر ,حيث أصبح مصطمح (مؤسس

ال مويل اْلصغر) يشمل مجموع م نوع مف

المنظمات المي م ب قديـ خدمات ال مويل اْلصغر ومنيا المنظمات غير الحكومي  ,المؤسسات
المالي غير البنكي  ,وأقساـ مف البنوؾ الحكومي الرسمي ( أبو دلبوح. )2006 ,
 مفيوم التمويل االصغر:أداة فعال لم نمي االق صادي يدؼ لمحد مف الفقر في المج مع ,وبما أف أصحاب الدخل
المحدود يعانوف مف قم الخدمات المالي بسبب االس ار يجيات ال قميدي لمبنوؾ ومؤسسات ال مويل
اْلصغر فيذا القطاع يوفر خدمات مالي أساسي لشريح واسع مف أصحاب المشاريع مع القميل
مف الضمانات وشروط االئ ماف أو بدونيا بشكل ي ناسب مع مقدر يـ االق صادي البسيط  ,وىذه
المقدرة ال ؤىميـ لمحصوؿ عمى خدمات مالي مف البنوؾ ,بحيث ي ـ مويل المشاريع الصغيرة
ال ي

وظف

عشرة

عماؿ

بأقل

شروط

( . ) 2003,Sharakeh
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وضمانات

سعيا

ل نمي يـ

و طويرىـ

الفصل الثاني
اإلطار النظري

المبحث االول :الرقابة االستراتيجية.
المبحث الثاني :األداء المؤسسي.
المبحث الثالث :مؤسسات التمويل األصغر.
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المبحث األول
الرقابة االستراتيجية
أوالا :المقدمة :
ييدؼ ىذا الفصل إلى عرض مفيوـ الرقاب االس ار يجي  ,مع بياف أىمي يا وم طمبا يا,
إلى جانب شرح مس ويات وعمميات وأشكاؿ ومجاالت وأساليب الرقاب االس ار يجي  ,وين يي
الفصل ب وضيح عالق ٍ
كل مف ال قييـ االس ار يجي ونظـ المعمومات االداري مع الرقاب
االس ار يجي  ,وسرد ماىي الصعوبات ال ي واجو الرقاب االس ار يجي .
ثاني ا :مفيوم الرقابة االستراتيجية:
ع بر الرقاب االس ار يجي عممي اداري ي ـ مف خالليا ال أكد مف سالم الوضع داخل
المنشأة حسب ما ىو مخطط ليا ,وأنيا دعـ حقيق اْلىداؼ ,حيث يشمل ال أكد مف أف جميع
المخرجات وافق مع الخطط واْلىداؼ المرسوم وفي حاؿ عدـ وافقيا ي ـ معالج الخمل
(الفايز.)2010,
عرؼ عباس ( ,)2012الرقاب
وقد َّ

االس ار يجي

بأنيا عممي

مس مرة م جددة ,ي ـ

بمق ضاىا ال حقق مف اْلداء عما إذا ـ عمى النحو الذؼ حدد و اْلىداؼ والمعايير الموضوع ,
مف خالؿ قياس درج نجاح اْلداء الفعمي في حقيق اْلىداؼ والمعايير بغرض ال قويـ
وال صحيح.
عرؼ عامر ( ,)2010الرقاب االس ار يجي بأنيا وظيف إداري
كما َّ

ضمف القياـ بكاف

اْلجراءات واْلنشط الالزم لم أكد مف أف اْلىداؼ ي ـ حقيقيا وفقا لممس ويات المرغوب بيا ,ثـ
حديد االنحرافات و صحيحيا بالشكل المناسب.
كما أشار الصائغ( ,)2011بأف الرقاب االس ار يجي ليست أسموبا قميديا الس خداـ السمط
والنفوذ لجعل العامميف يصموف إلى المعايير المطموب  ,وير بط عدـ حقيق ذلؾ بالعقاب ومحاسب
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العامميف ,بل ىي أسموب حديث ي عمق بالدرج اْلساسي باْلداء وبسموؾ اْلفراد ,حيث يشمل
أداء العامميف ومقارن أدائيـ باْلداء المطموب وفق المعايير المقررة ,ل حقيق أىداؼ المنظم .
حيث يع بر نظاـ الرقاب االس ار يجي مف أىـ اْلجراءات ال ي خذىا المؤسس في مواجي
اْلخطاء والحد منيا  ,و قميل نسب اْلخطاء واالنحرافات إلى أقل حد ممكف.
و ع بر الرقاب االس ار يجي نوع مف أنواع الرقاب ال نظيمي لم عرؼ عمى مدػ نفيذ
اس ار يجيات المنظم  ,أؼ مدػ نجاحيا لموصوؿ الى أىدافيا وغايا يا مف خالؿ مقارن ما ـ
نفيذه فعميا مع ما ىو مخطط لو ,و عديل االس ار يجي عمى أساس ن ائج ال نفيذ ,مف أجل حسيف
قدرة المنظم عمى إنجاز أىدافيا وغايا يا(رشيد ,وجالب.)2008,
وىي عبارة عف نظاـ ي ـ مف خاللو ال أكد مف حقيق المنظم ْلىدافيا وذلؾ مف خالؿ
وضع مس ويات ل داء المس يدؼ ,ثـ قياس اْلداء الفعمي ومقارن و مع المعايير الموضوع
لم عرؼ عمى مدػ حقيق أىداؼ اْلداء االس ار يجي (السكارن .)2010,
مف خالؿ ال عريفات السابق يرػ الباحث أف الرقاب االس ار يجي عبارة عف عممي إداري
يمكف مف خالليا أف راقب اْلدارة العميا جميع مكونات اْلدارة االس ار يجي  ,ل قييـ مدػ كفاءة
وفعالي اْلداء ,وا خاذ اْلجراءات ال صحيحي وفق خطوات م سمسم ىدفيا حسيف اس ار يجي
المنظم كما ىو مخطط لو.
ثالثا :شروط الرقابة االستراتيجية الفعالة:
ىناؾ شروط رئيس يجب أف ركز عمييا اْلدارة العميا مف أجل خمق بيئ رقابي فعال
أجمميا درويش وبطروخ ( )2012في نقاط أىميا :
 أف يركز النظاـ الرقابي عمى القضايا اْلساسي والحيوي والم غيرات اْلساسي ال ي كوف
حاسم في حديد نجاح أو فشل المنظم .
 أف يق صر عمى الحد اْلدنى مف المعمومات الالزم ْلعطاء صورة حقيق عف االحداث
واالب عاد عف القصور ال قميدؼ بكوف النظاـ الرقابي يعطي كما ىائال مف المعمومات.
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 أف يزود م خذؼ الق اررات بالمعمومات المطموب في الوقت المناسب لكي ي خذ اْلجراءات
ال صحيحي في الوقت المناسب مف خالؿ وليد نظاـ ال غذي العكسي مبكرة عف
المشاكل.
 أف يكوف نظاـ الرقاب فعاال مف الناحي االق صادي والمالي ل حقيق اْلىداؼ.
بشكل ٍ
ٍ
كاؼ آللي الرقاب لكي يعمل بكفاءة ح ى إذا ـ عديل الخطط.
 أف يكوف َم ِرنا
 شمولي النظاـ الرقابي عمى المدػ البعيد والقريب.
مما سبق يرػ الباحث أف نظاـ الرقاب االس ار يجي يكوف فعاال إذا وفرت المعمومات
المطموب في الوقت المناسب ,مما يساعد م خذؼ القرار عمى ا خاذ االجراءات ال صحيحي قبل
وقوع المشاكل.
رابعا :مستويات الرقابة االستراتيجية:
يدؼ الرقاب االس ار يجي إلى قييـ أداء المؤسس  ,وأحكاـ الرقاب عمى نشاطا يا المخ مف
ذات العالق ب نفيذ الخطط االس ار يجي الحالي  ,صنف الرقاب االس ار يجي إلى ثالث مس ويات
كاال ي -:
 الرقابة عمى المستوى االستراتيجي:
وىي نوع مف أنواع الرقاب االس ار يجي ال ي ضمف مراقب وم ابع العوامل البيئي اْلكثر
عقيدا وال ي يمكنيا ال أثير -وبصورة كبيرة  -عمى مدػ طبيق الخطط االس ار يجي  ,كما
وي ضمف قييـ جوىر أو فحوػ اْلجراءات ال نظيمي االس ار يجي الم َخ َذة وال أكيد عمى نفيذ

الخطط االس ار يجي كما ُخطط ليا ,و ساىـ الرقاب االس ار يجي في وضع خطط رقابي ك يكي
و شغيمي  ,كما أف الرقاب االس ار يجي

ـ وبصورة أساسي مف خالؿ مدراء اْلدارة العميا

 Top-Level Managersوالذيف ي م عوف بالخبرة والنظرة الشمولي لكل أنشط المنشأة
وأقساميا المخ مف (مساعدة .)2013,
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 الرقابة عمى المستوى التكتيكي:
وىي نوع مف أنواع الرقاب ال ي قوـ بيا اْلدارة الوسطى  Middle Managementوال ي
ركز عمى قييـ عممي ال نفيذ لمخطط ال ك يكي  ,م ابع الن ائج الدوري المرافق لعممي ال نفيذ,
م ابع مدػ ال قدـ ومدػ حقيق اْلقساـ ْلىدافيا وبرامجيا وموازن يا و م ابع ال قارير اْلسبوعي
والشيري لمخطط ,كما أف الرقاب ال ك يكي يمكنيا المشارك مع الرقاب االس ار يجي مف خالؿ
قديـ المعمومات الم عمق بالقضايا االس ار يجي (رشيد ,وجالب.)2008,
 الرقابة عمى المستوى التشغيمي:
وىي نوع مف أنواع الرقاب االس ار يجي ال ي قوـ بيا االدارة الدنيا

Low-Level

 Mangersمف خالؿ اْلشراؼ عمى نفيذ الخطط ال شغيمي  ,م ابع الن ائج اليومي ل نشط ,
ا خاذ اْلجراءات الصحيح عند الطمب ,إعداد الجداوؿ ,الموازنات ,القواعد ,ومخرجات محددة
عادة ما كوف مخصص ل فراد ,كما أف الرقاب ال شغيمي

قدـ غذي راجع عما يجرؼ في

المنشأة وعمى المدػ القريب ولم عرؼ أيضا عمى مدػ حقيق كل مف اْلىداؼ القصيرة والطويم
اْلجل (الغالبي ,ادريس.)2009,
إف ىذه المس ويات الثالث مف الرقاب االس ار يجي وبالرغـ مف أنيا مارس عمى مس ويات
إداري مخ مف إال أنيا صف بال كاممي  ,فالنشاطات ال ي ُمارس مف قبل االدارة العميا في
المؤسس

شكل مظم

نبثق عنيا أنشط المس وييف ال ك يكي وال شغيمي ,فبينما حكـ االدارة

العميا بأنشط يا الرقابي عمى اْلمور ذات العالق باْلطار العاـ الس ار يجي المنظم  ,قوـ اْلدارة
الوسطى بممارس أنشط يا الرقابي عمى نفيذ الخطط االس ار يجي ْلنجاز أىداؼ المنظم كما
ىو مخطط ليا مف أجل خدم اال جاه االس ار يجي العاـ لممؤسس  ,أما االدارة الدنيا فإف أنشط يا
الرقابي

عمل في ظل أنشط الرقاب ال ك يكي و سعى لخدم يا ,لذلؾ ع بر المس ويات الرقابي

المخ مف إطار واحد م كامل مف أجل إنجاز أىداؼ المنظم بالمس وػ المرغوب مف الفاعمي
(الصائغ .)2011,

13

خامسا :عمميات الرقابة االستراتيجية:
ع مد عمميات الرقاب االس ار يجي عمى أنموذجيف وىما أنموذج ال غذي الراجع طبقا
لممدخل ال قميدؼ ,بينما ع مد عمى أنموذج ال غذي الحديث طبقا لممدخل الحديث والمذاف سي ـ
وضيحيما كاال ي:
أوال :المدخل التقميدي (أنموذج التغذية العكسية):
يع مد المدخل ال قميدؼ لمرقاب بشكل أساسي عمى أنموذج ال غذي العكسي الذؼ يمثل
اْلطار العاـ لجميع أنواع الرقاب في المنظم  ,لكف فمسف العمل ال قميدؼ غير مناسب لمرقاب
االس ار يجي ,حيث أف نجاح طبيق الرقاب ال قميدي مر بط ب وفير معايير دقيق لإلنجاز وغالبا
ما كوف موضوعي  ,في حيف ي طمب اْلمر إيجاد معايير أخرػ ذا ي في الرقاب االس ار يجي ,
باْلضاف لذلؾ فالنموذج ال قميدؼ ال يصمح لممنافس الم جددة باس مرار ,وكذلؾ اْلبداع وال حسيف
وال طوير لممن جات والخدمات بسبب عدـ آلف المنظم مع ىذه الجوانب وعدـ وجود معايير
دقيق مسبق موضوع ليا( الغالبي ,وادريس .) 2009,
و مثل خطوات الرقاب االس ار يجي طبقا لممدخل ال قميدؼ باآل ي:
 تحديد ما سيتم قياسو:في ىذه الخطوة ي ـ حديد ن ائج اْلداء ال ي يجب أف ُ ارَقب وي ـ قييميا ,وىناؾ شروط
ميم ْل ماـ ىذه الخطوة بشكل صحيح حسب ما أورد (:)Wheelen, and Hunger, 2012
 إف العناصر ال ي ي ـ إجراء الرقاب عمييا يجب أف

صف بالقدرة والقابمي لمقياس

بموضوعي وبدرج عالي مف الثبات.
 ال ركيز عمى العناصر ذات اْلىمي الكبرػ (عناصر النجاح الحرج ) "ىي مؾ اْلجزاء
مف النشاطات ال نفيذي المسئول عف نجاح المنظم أو فشميا" ,لذلؾ يجب أف خضع
عمى مدار الوقت الى نظاـ رقابي فعاؿ دوف الوقوع في أخطاء أثناء نفيذىا.
 النظاـ الرقابي يجب أف يوجو المكونات االس ار يجي إلى الن ائج أؼ مؾ الجوانب مف
اْلنشط ال نفيذي ال ي مف الم وقع أف واجو أكبر قدر ممكف مف العقبات عند نفيذىا.
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 وضع معايير األداء:صممت مف أجل قياس الن ائج الفعمي ْلىداؼ
المعيار ىو أداة قياس كمي أو نوعي ُ
المؤسس وخططيا ,وُصنف المعايير إلى معايير إداري ضمف ال قارير والموائح و قييـ اْلداء
حيث ركز عمى اْلداء لبموغ اليدؼ ,ومعايير قني

حدد ماىي وكيفي العمل وقد أ ي مف

مصادر داخمي أو خارجي (السكارن .)2010,
-

قياس األداء الفعمي:

ِ
صي االنحرافات عف
عبارة عف عممي ضمف مقارن الن ائج الم وقع مع الن ائج الفعمي وََق ّ
الخطط و قويـ اْلداء الفردؼ واخ بار ال قدـ الحاصل نحو اْلىداؼ المقررة سنويا وبعيدة اْلمد
(الف ار .)2015,
يع مد قياس اْلداء عمى جمع المعمومات حوؿ اْلداء الفعمي لالس ار يجي  ,أؼ أف نظاـ
ال غذي الراجع " عبارة عف المعمومات المنقول عف الوضع اْلصمي ْلرساؿ رسال أو معموم "
يقوـ بنقل المعمومات حوؿ ال نفيذ االس ار يجي مف اْلدارة الدنيا المسؤول عف ال نفيذ إلى المس وػ
اْلدارؼ اْلعمى المسئوؿ عف وضع االس ار يجي (السكارن .)2010,
 مقارنة األداء الفعمي مع األداء المرغوب:ـ مقارن اْلداء الفعمي باْلداء المرغوب لقياس حجـ ال طابق واالخ الؼ بينيما ,وىل
ىذا االخ الؼ مقبوؿ أـ ال ,وي ـ حديد الفجوة بينيما والعمل عمى اغالقيا بمعرف ال غيرات
الداخمي والخارجي لممنظم (.) Wheelen, and Hunger, 2012
 اتخاذ االجراءات التصحيحية :الخطوة اْلخيرة ال ي طمب اجراء غييرات ْلعادة الموقع ال نافسي لممنظم في المس قبل,
كال غيرات في ىيكل المنظم  ,خصيص الموارد بصورة أفضل ,طوير رسال المنظم  ,عديل
أىداؼ المنظم  ,وضع سياسيات جديدة ,و طوير حوافز أداء جديدة ,ف قسيـ االس ار يجي يمكف
أف يقود الى غييرات في صياغ االس ار يجي وفي نفيذىا (العقيمي .)2013,
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حيث أف االجراءات ال صحيحي

جعل المنظم بوضع أفضل ل س مر قو يا الداخمي

,و حصل عمى مزايا مف فرصيا الخارجي  ,ل جنب و قمل ال يديدات الخارجي و حسف الضعف
الداخمي ليا ,واالل زاـ بمسئولي يا االج ماعي واْلىـ مف ذلؾ قوي مركزىا ال نافسي(الديرؼ,
.)2011
ثانيا – المدخل الحديث ( نموذج التغذية الحديثة) :
يجب أف يكوف نظاـ الرقاب

في المنظمات نظاـ رقابي شامل لكاف

المس ويات

االس ار يجي  ,لغرض أف كوف عممي الرقاب االس ار يجي نظاـ رقابي شامل لمخ مف مراحل
االدارة االس ار يجي بيدؼ جاوز محددات نموذج الرقاب ال قميدي  ,حيث ـ طوير أنظم رقابي
اس ار يجي أكثرىا حداث وأىميا نظاـ ال غذي اْلمامي (الغالبي ,وادريس .)2009,
وي مثل ذلؾ في عدة معايير :
 السيطرة عمى مقدمات المنطقية االستراتيجية :قوـ االدارة العميا ب صميـ اس ار يجي اْلعماؿ بناء عمى نبؤات ضروري لعممي ال خطيط
 ,حيث ي ـ مف خالليا ال حقق بشكل نظامي ومس مر مف صح المقدمات والمدخالت خالؿ
مرحم ي الصياغ وال طبيق االس ار يجي ,ويبيف ذلؾ اف صياغ و نفيذ االس ار يجي قد ـ بطريق
فعال وكفؤة يمكف مف خالليا ال غمب عمى ال يديدات في البيئ المؤثرة عمى المنظم (الغالبي
,وادريس .)2009,
 الرقابة عمى التطبيق :ضمف ىذه المرحم

حديد و قييـ العوامل اْلكثر حيوي لممنظم وال ي لـ ؤخذ بعيف

االع بار خالؿ عممي الصياغ االس ار يجي  ,حيث ي ـ سد الفجوة بيف مرحم ي الصياغ
وال طبيق االس ار يجي ,حيث ع بر الفجوة في الواقع ىي زمني بيف وقت الصياغ االس ار يجي
ووقت البدء في طبيقيا (درويش والبطروخ .)2012,
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 االشراف االستراتيجي :ع بر ذات طبيع عام ال يخ ص بمرحم معين في الحياة االس ار يجي  ,حيث يمثل
منظور رقابي عاـ لكي ي نبأ بظيور يديدات أو ا جاىات خاطئ في ا جاه الحرك االس ار يجي
لممنظم في بيئ العمل وىو عبارة عف نظاـ رقابي مف اجل زيادة قدرة المنظم لالس جاب لمواقع
الديناميكي والم قمب بسرع عالي وبال الي حقيق اىداؼ المنظم وذلؾ بدراس جوانب القوة
والضعف في ظل الواقع الم غير ,لموصوؿ الى أفضل البدائل ل حقيق رضا العميل
(العقيمي.)2013,
 الرقابة عمى األحداث و المواقف الطارئة :نظاـ رقابي مف أجل م ابع اْلحداث المفاجئ والغير الم نبأ بيا و أثي ار يا عمى اس ار يجي
المنظم  ,حيث قيس مدػ اس عداد المنظم لالس جاب السريع والفاعم والكفؤة ل حداث ال ي
قع في بيئ عمميا أو أؼ جانب مف جوانب عمميا أو في وضعيا الداخمي( الغالبي
,وادريس.)2009,
سادسا  :أشكال الرقابة االستراتيجية :

ىناؾ عدة أشكاؿ لمرقاب االس ار يجي  ,حيث خ مف باخ الؼ المعيار المس خدـ ,كل

معيار مي ـ بجانب معيف بالمنظم وي بع ذلؾ لطبيع المنظم ورسال يا ال ي وجدت مف أجميا.
و صنف الى -:
 الرقابة حسب زمن ممارستيا :حيث قسـ الف ار وأخروف ( )2009الرقاب حسب زمف ممارس يا-:
 الرقاب السابق ( القبمي )  :ىي الرقاب عمى المس وػ االس ار يجي ل نبيو االدارة العميا مف
أؼ غيرات بيئي مف شأنيا ال أثير عمى حقيق أىداؼ طويم اْلجل ( أىدافيا مف الوقوع
في الخطأ وقد سمى الرقاب اْلولي أو الوقائي ).
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 الرقاب الجاري (الم زامن ) :ىي الرقاب عمى المس وػ االس ار يجي فقد صممت مف أجل
الرقاب الم زامن عمى الن ائج الشيري وثـ الفصمي وكذلؾ المراحل اليام لم عرؼ عمى
طبيع ال قدـ ال نظيمي وا خاذ االجراءات ال عديمي الالزم ( ع بر نقاط ف يش لم أكد مف
اس قرار العممي و وصف بعممي الغربم ).
 الرقاب الالحق  :ىي الرقاب عمى المس وػ االس ار يجي حيث زود االدارة العميا
بالمعمومات ال ي س خدـ في غيير أو عديل خطط المنشأة المس قبمي .
 الرقابة حسب طرق تنفيذىا:حيث قسـ السكارن ( )2010الرقاب حسب طرؽ نفيذىا-:
 الرقاب المباشرة  :ىي الرقاب ال ي ضمف مقابالت شخصي وجيا لوجو ل وجيو العمميات
أو الزيارات ال ي يقوـ بيا الرؤساء لم عرؼ عمى المشكالت ال ي واجو ال نفيذ في
الوحدات المخ مف .
 الرقاب غير المباشرة  :ىي الرقاب ال ي س خدـ ال قارير أو أشكاؿ أخرػ مك وب لمرقاب
عمى العمميات ومثاؿ ذلؾ ال قارير الدوري والشيري ال ي رسل الى الرؤساء .
 الرقابة حسب مجاالت تطبيقيا:حيث قسـ الف ار ()2015الرقاب حسب مجاالت طبيقيا :
 الرقاب الكمي  :ىي الرقاب ال ي ي ـ بكمي اْلداء وىل ىو مطابق لما ىو مخطط لو أـ
ال .
 الرقاب النوعي  :ىي الرقاب ال ي ي ـ بكيفي أداء العمل أو الخدم .
 معايير أخرى( السكارنة:)2010, رقاب محاسبي  :ىي رقاب ي ـ باْلداء المالي أؼ حقيق اْلىداؼ المالي المخطط مف
خالؿ االس عان ببعض المقاييس كالعائد عمى االس ثمار ومقاييس مالي أخرػ.
 رقاب اداري  :رقاب

ي ـ ب حقيق اْلىداؼ االس ار يجي وذلؾ ي طمب قييـ مدػ ال قدـ

با جاه حقيق رسال المنظم وأىدافيا.
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سابعا :مجاالت الرقابة االستراتيجية :

يدؼ الرقاب االس ار يجي الى ال أكد مف حقيق المنظم لرسال يا ,اذف ال بد أف ـ

رقاب أداء جميع اْلنشط ال ي مارسيا المنظم ال ي سعى ل حقيق مؾ الرسال وىي االنشط
االن اجي  ,المالي وال سويقي  ,أداء االفراد ,وجودة العمميات االداري ال ي خ مف بعا لنوع
المنظم  ,ىل ىي منظم ان اجي أـ خدمي .
و صنف مجاالت الرقاب االس ار يجي الى :
 الرقابة المالية :ىي الرقاب ال ي ع مد عمى اْلداء المالي مف أجل قييـ الربح والعائد
عمى االس ثمار حيث يقاس ذلؾ مف خالؿ قسيـ الربح بالنسب لمموجودات ,أؼ ييدؼ
النشاط االدارؼ الى الحصوؿ عمى اْلمواؿ المطموب بالقدر المناسب الس خداميا بشكل
فعاؿ ل حقيق اْلىداؼ المطموب (مصطفى.)2012,
 الرقابة عمى العمميات الداخمية  :ىي الرقاب ال ي يدؼ الى حسيف نوعي االن اج مف
خالؿ قميل اْلخطاء في العمل و حسيف جودة الخدم المقدم لمعمالء ,حيث يساعد
ذلؾ عمى رجم اح ياجات و وقعات العمالء بشأف من ج معيف الى خصائص محددة
كوف أساسا بناء عمى صميـ المن ج و قديمو الى العميل وفق حاجا و و وقعا و (بركات
.)2007,
 الرقابة عمى رضا الزبون  :ىي الرقاب ال ي عمل عمى حسيف العالقات مع الزبائف مف
خالؿ زيادة العناي واالى ماـ بالعمالء و قميل نسب شكاوؼ منيـ و حسيف العالقات
الخارجي مف أجل حسيف سمع المنظم مع اْلطراؼ الخارجي باْلضاف الى سمع
المنظم بيف الناس( السكارن .)2010,
ثامن ا :أساليب الرقابة االستراتيجية :

ع مد منظمات االعماؿ أساليب رقاب م نوع وم عددة ,فبعضيا يع مد أساليب احصائي ,

وبعضيا يس خدـ أساليب مراجع العمميات االداري  ,وأساليب ال حميل المالي والمالحظات
الشخصي

وأساليب حميل القوائـ المالي

وال قارير الخاص
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بالمنظم

في عممي

الرقاب

االس ار يجي  ,إال أف ىذه االساليب ع بر اساليبا قميديا ,وقد ظيرت أساليب حديث

خص

بالرقاب االس ار يجي ومف ضمنيا-:
 أسموب المقارن بيف الن ائج المخطط لمكونات ىرـ السموؾ االس ار يجي الذؼ ـ
خطيطو والذؼ يح وؼ عمى الرؤي (الغرض والميم ) واْلىداؼ االس ار يجي والمزيج
االس ار يجي ل نشط والمخرجات والن ائج الفعمي واك شاؼ االنحرافات االس ار يجي
الم عمق بيا و صحيحو بالوقت المناسب( بالسك .)2011,
 أسموب المقارن بيف السيناريوىات البيئي المخطط أو ال ي ـ ال نبؤ بيا وال ي عمى
أساسيا ـ القياـ بعمميات ال خطيط االس ار يجي بمكونا يا المخ مف و بيف السيناريوىات
البيئي الفعمي ال ي حدث فعال أثناء مرحم ال نفيذ ثـ القياـ ب عديل السموؾ االس ار يجي
ومكونات االدارة االس ار يجي بصف عام في ضوء ما يحدث فعال بال حديد في مؾ
السيناريوىات (أبو شرخ. )2012,
 أسموب بطاق

اْلداء الم وازف حيث يع بر اطار يساعد المنظمات عمى رجم

االس ار يجي ْلىداؼ شغيمي وال ي بدورىا قوـ بربط االىداؼ والمقاييس والمس ويات
المس يدف بمجمميا ,و صف اس ار يجي المنظم وكيفي حقيق ىذه االس ار يجي و شمل
عدة محاور (العمالء ,العمميات الداخمي  ,ال عمـ والنمو ,الجانب المالي) (عبيد.)2014,
 نظـ رقاب اس ار يجي ع مد عمى أساليب رقابي مناسب كنظاـ ال غذي المر دة بالمعمومات
وال ي ع مد عمى وفير معمومات وبيانات اْلداء الفعمي مف أجل صحيح االنحرافات
والوقاي مف حدوث ذلؾ مس قبال ( بدأ بعد ان ياء اْلداء الفعمي والحصوؿ عمى
المخرجات الفعمي )(,الف ار.)2015,
 نظـ رقاب اس ار يجي ع مد عمى أساليب رقابي مناسب كنظاـ ال غذي الموجو لممس قبل,
نظ ار لوجود فجوة زمني بيف اك شاؼ االنحرافات و صحيحو ,فيجب وفير أساليب رقابي
اس ار يجي موجيو نحو المس قبل وبال الي الرقاب عمى المدخالت قبل شغيل عوامل
االن اج اع مادا عمى ال نبؤ باْلحداث المس قبمي
(الف ار.)2015,
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واك شاؼ المشاكل قبل وقوعيا

تاسعا  :عالقة نظم المعمومات االدارية بالرقابة االستراتيجية :
نظاـ المعمومات االداري ىو عبارة عف نظاـ مف البشر والمعدات واالجراءات والمس ندات
واال صاالت ال ي جمع و حقق و عمل عمى حويل و خزيف و قديـ البيانات مف أجل االس خداـ
في ال خطيط والموازن والمحاسب والسيطرة والعمميات االداري اْلخرػ( بسيوني.)2010,
أف عممي الرقاب االس ار يجي قائم عمى مدػ وفر المعمومات بالوقت المناسب ,بال الي
اف حجـ المعمومات ال ي نح اجيا لمقياـ بعممي الرقاب االس ار يجي

طمب نظـ معمومات اداري

لجمع البيانات و حميميا و قديـ المعمومات الالزم لذوؼ االخ صاص ال خاذ االجراء المناسب
بالوقت المناسب مف أجل حفع الموارد والوقت مف االىدار (الزيود .)2014,
ولقد أشار العقيمي( )2013أنو يجب عمى مدير نظـ المعمومات المركزؼ ومساعديو
جميع البيانات مف النظـ الفرعي وعمل اجراءات ال نسيق وال كامل بينيا ثـ شغيميا و حميميا
بالطرؽ المخ مف المالئم  ,وذلؾ ْلمداد المسئوليف في مراحل الرقاب المخ مف بال قارير الالزم
ْلداء مياميـ بأقصى كفاءة ممكن .
عاش ار  :ممخص المبحث :
إف منظمات اْلعماؿ ال ي بع نموذج الرقاب ال قميدؼ قد زودىا بمعمومات مضمم مف
أجل ا خاذ الق اررات مف خالؿ اع مادىا عمى المقاييس المالي ال قميدي ال ي ع مد عمى ن ائج
النشاطات الماضي لممنظمات ,حيث أف المقاييس المالي

يمل محور الزبوف والمنافسيف ,أؼ

ركيزىا عمى اْلنشط الداخمي لممنظم و جاىميا ال أثيرات الخارجي  ,وىذا قد ي عارض مع
اْلىداؼ االس ار يجي وقد ال في بالم طمبات االس ار يجي لمنظمات اْلعماؿ( السكارن .)2010,
بالنسب

لمنظمات اْلعماؿ ال ي ع مد عمى نموذج الرقاب

االس ار يجي  ,زودىا

بمعمومات مف أجل ا خاذ الق اررات االداري ال ضارب باْلغمب مع اْلىداؼ االس ار يجي  ,حيث
أف الرقاب االس ار يجي ع مد عمى أساليب مالي و إداري (غير مالي ) كبطاق اْلداء الم وازف,
حيث شمل كاف المحاور ال ي خص المنظم وىي محاور العمالء ,محور العمميات الداخمي ,
المحور المالي ,ومحور ال عمـ والنمو ,أؼ أف الرقاب االس ار يجي ي ـ بالبيئ الداخمي والخارجي
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وأيضا البيئ الصناعي لمنظمات اْلعماؿ ,حيث يساعد ذلؾ عمى ايفاء جميع الم طمبات
االس ار يجي لممنظمات اْلعماؿ (مساعدة .)2013,
طرؽ الباحث في المبحث الثاني الى اداء المؤسسات ,مف خالؿ وضيح مفيوـ اْلداء
المؤسسي ,ومفيوـ فجوة اْلداء المؤسسي وخطوات معالج و ,والمبحث الثالث سوؼ ي طرؽ الى
مؤسسات ال مويل االصغر ,مف خالؿ وضيح ماىي قطاع ال مويل االصغر ,أىمي مؤسسات
ال مويل االصغر ,خصائص ال مويل االصغر الفعاؿ ,وواقع مؤسسات ال مويل االصغر في
فمسطيف.
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المبحث الثاني
األداء المؤسسي
أوالا  :المقدمة :
ييدؼ ىذا الفصل إلى عرض مفيوـ اْلداء ,الى جانب شرح مفيوـ اْلداء المؤسسي,
وين يي ب وضيح وبياف فجوة اْلداء المؤسسي وخطوات كيفي معالج ىذه الفجوة.
ثاني ا  :مفيوم األداء :
عرؼ عايش ( )2008اْلداء عمى انو قدرة نجاح المؤسس عمى حقيق أىدافيا ,حيث
إف حقيق أىداؼ المؤسس ال ق صر عمى مفيوـ الكفاءة بل شمل أىدافا كالبقاء والنمو
وال كيف ,وبال الي ىي شمل أىدافا اس ار يجي (طويم اْلجل) ,وال ك يكي (قصيرة اْلجل).
ويمثل اْلداء المخرجات أو اْلىداؼ ال ي يسعى النظاـ ل حقيقيا ,وىو مفيوـ يعكس كال
مف اْلىداؼ والوسائل الالزم ل حقيقيا ,أؼ مفيوـ يربط بيف أوجو النشاط واْلىداؼ ال ي سعى
ىذه اْلنشط الى حقيقيا داخل المنظم (سيمطيف.)2007,
كما يع بر اْلداء قدرة المنظم عمى انجاز اْلىداؼ ال نظيمي مف خالؿ اس خداـ الموارد
بكفاءة وفاعمي  ,حيث أف ال ركيز المؤسسي يق ضي ال ركيز عمى العناصر الفريدة ال ي يميز
المنظم عف غيرىا مف المنظمات اْلخرػ ,وال ي كوف محو ار لم قييـ وبال الي شمل المؤشرات
المالي وغير المالي وقياس الموجودات الممموس وغير الممموس  ,و شمل الجوانب العريض
ل داء المؤسسي عمى االس ار يجي والعمميات والموارد البشري  ,وير بط مفيوـ اْلداء المؤسسي
بكل مف سموؾ الفرد والمنظم  ,ويح ل مكان خاص داخل أؼ منظم باع باره النا ج النيائي
لمحصم جميع اْلنشط بيا ,وذلؾ عمى مس وػ الفرد والمنظم (.)Tayler,2010
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ثالثا  :أبعاد األداء المؤسسي :
يمثل اْلداء المؤسسي منظوم م كامم لن ائج أعماؿ المؤسس في ضوء فاعميا مع
عناصر بيئ يا الداخمي والخارجي ويشمل ثالث أبعاد صنف كاآل ي:
البعد األول  :أداء األفراد في وحدتيم التنظيمية
وىي عبارة عف اْلعماؿ ال ي يمارسيا الفرد لمقياـ بمسؤوليا و ,ال ي مف الم وقع القياـ بيا
في الوحدة ال نظيمي ل حقيق اْلىداؼ ال ي وضعت لو ,وال ي ساىـ بدورىا في حقيق أىداؼ
المنظم  ,حيث يقاس أداء الفرد بمجموع م نوع مف المقاييس ال ي ي ـ مف خالليا قييـ أدائو,
حيث أف قياس اْلداء الفردؼ عمل مف أعماؿ الرقاب

مارسو اْلدارة العميا لموقوؼ عمى حسف

سير عمل الفرد في ادار و).(Avner ben, and Ting rin, 2011

البعد الثاني  :أداء الوحدات التنظيمية في االطار العام لممنظمة
وىي عبارة عف اْلعماؿ ال ي مارسيا الوحدة ال نظيمي لمقياـ بدورىا الذؼ مف الم وقع
نفيذه بالمنظم  ,وصوال ل حقيق اْلىداؼ ال ي وضعت ليا عمى ضوء اْلىداؼ االس ار يجي
لممنظم وسياسا يا العام  ,حيث ي ـ قييميا مف قبل االدارة العميا وأجيزة الرقاب الداخمي وي ـ
قياس فييا الفعالي االق صادي والفعالي االداري (.)Jean, and Others, 2012

البعد الثالث  :األداء المؤسسي في اطار البيئة الخارجية (االقتصادية ,االجتماعية ,الثقافية)
يوجد العديد مف العوامل الخارجي ال ي خرج عف نطاؽ ادارة المنظم وال ي نعكس
بالضرورة عمى أدائيا ,كاف البد مف االى ماـ بقياس اْلداء المؤسسي الذؼ يبنى أساسا عمى
قياس أداء الفرد واالدارة في ضوء ال أثيرات الداخمي والخارجي )Avner ben, and Ting rin
.)2011,

وبرغـ مف اش ماؿ مفيوـ اْلداء المؤسسي عمى ىذه اْلبعاد الثالث اال انو يخ مف عف أؼ
بعد منيا لو أخذ بشكل منفرد ,فاْلداء المؤسسي يخ مف عف اْلداء الفردؼ ,ويخ مف عف أداء
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الوحدات ال نظيمي اال أنو في الحقيق محصم لكمييما ,باْلضاف الي أثيرات البيئ االج ماعي
واالق صادي والثقافي عمييا.
رابعا  :أىمية تقييم األداء المؤسسي :
مثل أىمي عممي

قييـ اْلداء المؤسسي في ناوليا لعدد مف الجوانب أىميا (أبو

شرخ: )2012,


سميط الضوء عمى مدػ الكفاءة في اس غالؿ المنظم لمواردىا الم اح .

 حمق أساسي في العممي االداري الم كامم والمساعدة في ا خاذ الق اررات االداري .
 المساعدة في ال حقق مف قدرة المنظم عمى حقيق أىدافيا.


ساعد في حسيف الكفاءات الم ميزة والطاقات الم وفرة ْلنجاح وظائف المنظم .



طوير اْلداء و حسينو مف خالؿ حديد المعوقات وبياف اْلسباب والحموؿ المق رح .

خامسا  :أىداف عممية تقييم األداء المؤسسي :
ىناؾ العديد مف اْلىداؼ لعممي

قييـ اْلداء المؤسسي ال ي سعى المنظمات ل حقيقيا

مف أىميا (العجم :)2009,


ُيسمط الضوء عمى مدػ الكفاءة في اس غالؿ االدارة لكاف الموارد الم اح ليا مف خالؿ

اس ثمار الموارد البشري بشكل أفضل والحد مف اىدار الموارد المالي مف خالؿ قميل
ال كاليف بما ال يؤثر عمى جودة الخدم المقدم .
ُ يساعد عمى حقيق أداء عالي ي ناسب مع اْلىداؼ الموضوع لممنظم ,حيث أف نماذج
ال قييـ شمل عمى مجموع أسس ساىـ في حديد اال جاه الصحيح لرفع كفاءة اْلداء
وال ي اف ا باعيا ساىـ في حسيف اْلداء لدػ المؤسس .
ُ يساىـ في طوير اْلقساـ المحمي لممؤسس مف خالؿ شخيص مشاكل كل قسـ داخل
المؤسس ومحاول معالج يا بعد قويميا مف خالؿ أسس ومعايير محددة.



حقيق مس وػ أفضل مف رضا الزبائف والعامميف عمى حد سواء.
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سادسا  :النماذج المستخدمة لتقييم األداء المؤسسي :
ىناؾ العديد مف النماذج المس خدم ل قييـ اْلداء المؤسسي وال ي بايف فييا بيئ يا مف
خالؿ وجيا يا و ركيزىا ودرج

عقيدىا ومدػ مالئم يا ْلنواع المنظمات سواء الربحي أو

الخدمي (سيمطيف: )2007,
أوالا  :النموذج التقميدي :
يمخص عبيد( )2014المداخل ال الي لقياس مس وػ اْلداء لكل مف مكونات النظاـ
(اْلجزاء الرئيسي في المنظمات) مف أجل قييـ اْلداء ْلؼ مؤسس .
 مدخل المخرجات ( اليدؼ):ي ـ مف خالؿ ىذه المدخل قييـ قدرة المؤسس عمى حقيق
أىدافيا ,ونعني بيا نحاج المؤسس في قديـ الخدمات المنوط منيا والذؼ يعكس سبب
وجودىا .
 مدخل الموارد  :ي ـ مف خالؿ ىذا المدخل حديد قدرة المؤسس عمى الحصوؿ عمى
الموارد وقدر يا عمى ادام واس م ارري العمميات اليومي .
 مدخل العمميات ال حويمي  :ي ـ مف خالؿ ىذه المدخل قياس اْلنشط الداخمي ال ي ليس
ليا عالق بالبيئ الخارجي  ,ويع مد ىذا المدخل عمى حديد قدرة المؤسس عمى اس غالؿ
المدخالت مف رأس ماؿ وموارد بشري ووقت ومعمومات مواد ومعدات لمحصوؿ عمى
المن جات والخدمات المخرج .
ثانيا  :النموذج الحديث (نموذج تقييم األداء المتوازن) :
أحد النماذج االس ار يجي الحديث لقياس و قييـ اْلداء ,يس خدـ ىذا النموذج لوصف
بعض الجوانب ال نظيمي ال ي يجب قياسيا بشكل يحقق " ال وازف " فيما بينيا دوف ال ركيز عمى
جانب واحد فقط ,ويمثل ىذا النموذج نظاما اداريا الى جانب كونو نظاما قياسيا وىو يمكف
المؤسس مف حديد الرؤي المس قبمي والرسال ال نظيمي بوضوح و حويميا الى خط عمل ,حيث
يحقق ىذا النموذج نوع مف ال غذي العكسي بيف العمميات الداخمي والن ائج الخارجي بما يضمف
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حسيف اْلداء االس ار يجي لممؤسس  ,كما يحقق ىذا النموذج العديد مف ال وازنات بيف المفاىيـ
والمقاييس ال قميدي والحديث (الفايز.)2011,
سابع ا  :فجوة األداء المؤسسي :
ظير عند مقارن ما ـ ال خطيط لو في بداي العاـ مع الن ائج الم حصم في نياي العاـ,
ولعالج فجوة اْلداء المؤسسي يجب اخ بار أىداؼ محددة ال ركيز عمييا ,ل طوير و حسيف أدائيا,
وىذه اْلىداؼ مف أىداؼ المؤسس الرئيس و الجيود المبذول ل حسيف اْلداء عطي أفضل
ن ائجيا عندما كوف مدعوم مف الجيات العميا ( الدجني .)2011,
 خطوات معالجة فجوة األداء المؤسسي:أف معالج فجوة اْلداء المؤسسي ضمف عدة خطوات وال ي مثل في ال الي:
 .1تحميل األداء
ي ـ حميل اْلداء باخ بار أداء المؤسس مف أولويا يا و قد ار يا وىو عريف و حميل
لموضع الحالي الم وقع لممشاكل في أداء العمل والمنافس .
وير بط بعممي

حميل اْلداء مفيوماف في حميل بيئ العمل وىما  :الوضع المرغوب

والوضع الحالي (الفعمي) وين ج عف المفيوميف ادراؾ الفجوة في اْلداء ,لذا فاف اليدؼ مف حميل
اْلداء ىو اغالؽ الفجوة أو عمى اْلقل قميصيا ْلدنى مس وػ باس خداـ أقل ال كاليف و حديد
اْلداء المرغوب يكوف مش قا مف السياس الرئيسي لممؤسس وأولويا يا وقواعد عمل المنظم
(.)Been, 2010
 .2البحث عن المسببات
ي ـ حميل المسببات في الفجوة بيف اْلداء المرغوب والواقعي وعادة ما ي ـ الفشل في
يدؼ لمعالج اْلعراض الخارجي فقط لحل

معالج مشاكل اْلداءْ ,لف الحموؿ المق رح

المسببات الرئيسي لممشكم  ,ولكف عندما ـ معالج المشكم مف جذورىا سيؤدؼ ذلؾ الى ن ائج
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أفضل لذا فاف حميل المسببات رابط ميـ بيف الفجوة في اْلداء واالجراءات المالئم ل حسيف
و طوير اْلداء ( الدجنى.)2011,
 .3اختيار وسيمة المعالجة
يمكف اخ يار و صميـ الطريق ال ي يمكف بيا معالج الفجوة الحاصم في اْلداء ويمكف
اف كوف عدة طرؽ مع مالحظ أنو ال يمكف طبيق أكثر مف طريق بالوقت نفسو ,بل يجب
اخ يار طريق واحدة وال ركيز عمييا واخ بارىا ثـ ال ي مييا مع اْلخذ بالحسباف اْلولوي واْلىمي
في اخ يار الطريق المناسب والحساب الدقيق لم كمف والمنافع الم وقع (.)Haamida, 2010
 .4تطبيق اساليب المعالجة الصحيحة
بعد اخ يار الطريق المالئم ي ـ وضعيا حيز ال نفيذ و صميـ نظاـ لمم ابع  ,و ضميف
مفاىيـ ال غيير ال ي مزـ في اْلعماؿ اليومي  ,واالى ماـ ب أثير اْلمور المباشرة وغير المباشرة
بالنسب

لم غيير ,لضماف

حقيق فاعمي

المؤسس

و حقيق أىدافيا بكفاءة وفاعمي

(الكبيسي. )2008,
 .5مراقبة األداء ومتابعتو
يجب أف كوف ىذه العممي مس مرةْ ,لف بعض اْلساليب والحموؿ ليا أثار مباشرة في
حسيف و طوير اْلداء ,ويجب أف كوف وسائل مراقب وم ابع ركز عمى قياس ال غيير الحاصل
ل وافر غذي راجع مبكرة لم قييـ ال أثير الحاصل في محاول سد الفجوة في اْلداء ,و يجب
المقارن بشكل مس مر بال قييـ الرسمي بيف اْلداء الفعمي والمرغوب وبيذا ي ـ الحصوؿ عمى
معمومات مف ال قييـ الذؼ يمكف اس خداميا واالس فادة منيا في عمميات قييـ جديدة أخرػ
(.(Hill, and Others, 2012
ثامنا  :ممخص المبحث :
إف اْلداء المؤسسي يع بر الوسيم اْلساسي ْلؼ مؤسس

رغب في بموغ مرحم ال فوؽ

وال ميز و حقيق أىدافيا االس ار يجي  ,بناء عمى ذلؾ المصطمح اْلداء المؤسسي ي صف
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بالديناميكي و طور ذلؾ مف اريخ ظيوره اْلوؿ ,وبذلؾ يكوف مفيوـ اْلداء المؤسسي ىو عمل
اْلشياء الصحيح بطريق صحيح أؼ الجمع بيف الفعالي والكفاءة في االدارة واالن اج ,كما أنو
ال ي ضمف فقط البعد االق صادؼ بل ي عداه البعد االج ماعي وال نظيمي ,لذلؾ ي صف مفيوـ
اْلداء المؤسسي بالشمولي مف حيث اْلبعاد ,ولكي مكف المؤسس مف طوير أدائيا باس مرار
ينبغي عمييا االع ماد عمى نظاـ م كامل لقياس و قويـ اْلداء وعدـ االك فاء في القياس
بالمؤشرات ال قميدي فقط(,أؼ المالي ) بل ال بد مف دعيـ ذلؾ بالمؤشرات الحديث ْلنيا أخذ
بعيف االع بار اْلبعاد االس ار يجي لممؤسس .
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المبحث الثالث
مؤسسات التمويل األصغر
أوال  :المقدمة :
مثل بيئ عمميات مؤسسات ال مويل االصغر في فمسطيف بشكل عاـ وقطاع غزة بشكل
خاص حديا كبي ار منذ عاـ  ,1948ون يج االجراءات والممارسات االسرائيمي  ,ما زاؿ يعاني
االق صاد الفمسطيني مف صعوبات في مخ مف المؤشرات االق صادي واالج ماعي في الضف
الغربي وقطاع غزة ,ن ج عنيا ظروؼ ونوعي حياة أسوأ ,وار فعت معدالت البطال  ,و عطيل
عجم االق صاد الفمسطيني ,ونيب موارده الطبيعي و عميق بعي و لالق صاد االسرائيمي ,وكما
شير االحصائيات في الضف الغربي وقطاع غزة أف %95مف االعماؿ صنف عمى أنيا
مشاريع صغيرة وم ناىي

في الصغر(الشبك

الفمسطيني

لإلقراض الصغير وم ناىي

الصغر ,)2011,حيث شكل ىذه المشاريع الركيزة االساسي لالق صاد الفمسطيني ,في بناء
صناع

مويل المشاريع الصغيرة وم ناىي الصغر و وفير ال مويل الالزـ ليا ,سيسخر الطاق

االق صادي الكامن في االالؼ منيا لممساىم الفاعم في دعـ النا ج المحمي االجمالي ,و وفير
فرص كبي لمحصوؿ عمى رأس الماؿ العامل الالزـ الس مرار و طوير اْلعماؿ ورفع مس وػ
المعيش وخمق فرص العمل ,وال قميل مف االع ماد عمى المساعدات الخارجي ودعـ ونمو اق صاد
دائـ ومس مر .
ثاني ا  :ماىية قطاع التمويل األصغر :
عرفت الشبك الفمسطيني لإلقراض الصغير وم ناىي الصغر المشاريع م ناىي الصغر
بانيا أعماؿ ونشاطات المشاريع ال ي وظف عددا مف العماؿ و ولد دخل محدود لمالكييا ,لكي
يوفر ليـ االح ياجات االس يالكي البسيط ( الشبك الفمسطيني لإلقراض الصغير وم ناىي
الصغر.)2010,
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وقد عرؼ  )2006( ledgerال مويل م ناىي الصغر بانو عبارة عف قديـ الخدمات
المالي ْلصحاب الدخل المحدود مف النساء والرجاؿ أصحاب المشاريع الصغيرة ,بحيث ال يشمل
فقط القروض بل وي ضمف خدمات االدخار وخدم ال أميف لممس فيديف مف برامج ومؤسسات
ال مويل الم ناىي الصغر فقط.
و ع بر مؤسسات ال مويل اْلصغر ىي المؤسسات ال ي قدـ خدمات ال مويل اْلصغر
لمحدودؼ الدخل ,ل شمل خدمات االقراض واالدخار وال أميف اْلصغر ,حيث أصبح مصطمح
"مؤسس ال مويل االصغر" يشمل معنى مجموع م نوع مف المنظمات المي م ب قديـ خدمات
ال مويل اْلصغر ومنيا المنظمات الغير حكومي  ,المؤسسات المالي غير البنكي  ,وأقساـ مف
البنوؾ الحكومي الرسمي (الشبك الفمسطيني لإلقراض الصغير وم ناىي الصغر.)2011,
باْلضاف لذلؾ عرفت أبو عيش ( )2011ال مويل اْلصغر بأنو قديـ قروض صغرػ
ْلسر محدودة الدخل ,ولكنيا قادرة عمى العمل ,بيدؼ مساعد يا عمى البدء في أنشط ان اجي
أو نمي مشاريعيـ الصغرػ ,كما وعرؼ صياـ( )2010ال مويل اْلصغر عمى أنو قديـ خدمات
مالي مثل االئ ماف واالدخار وال حويالت النقدي وال أميف لمفقراء و لذوؼ الدخل المنخفض ,كما
عرؼ  )2006( ledgerال مويل اْلصغر بأنو أداة فعال لم نمي االق صادي يدؼ الى الحد مف
الفقر في المج مع ,وبما أف أصحاب المج مع الدخل المحدود يعانوف مف قم الخدمات المالي
بسبب االس ار يجيات ال قميدي لمبنوؾ ,فيذا القطاع يوفر خدمات مالي أساسي لشريح واسع مف
أصحاب المشاريع بالقميل مف الضمانات وشروط االئ ماف ل الءـ مع مقدر يـ االق صادي
البسيط  ,حيث أصبح مويل المشاريع الصغيرة وظف أقل مف عشرة عماؿ سعيا ل نمي يـ
و طويرىـ .
ثالث ا  :أىمية مؤسسات التمويل األصغر :
إف مؤسسات ال مويل اْلصغر لدييا أىمي كبيرة وال ي مثل في اآل ي:
 يساعد قطاع ال مويل اْلصغر عمى المج معات المحمي

عمى زيادة دخوليـ و نمي

مشاريعيـ (اس خداـ القروض والودائع يمكف أف يحدث نوع في مصادر الدخل أو
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يحدث نمو في المشاريع) ,وبال الي يع بر ال مويل اْلصغر وسيم فعال مف وسائل
مكيف الفقراء ,خاص النساء مف خالؿ االع ماد عمى الذات واحداث ال غيير االق صادؼ
االيجابي (.)CGAP,2010
 أف الدخل الذؼ ين ج عف نمي المشاريع في قطاع ال مويل اْلصغر ال يساعد فقط في
طوير المشاريع بحد ذا يا ,وانما ساعد عمى نويع مصادر دخل اْلسرة بأكمميا بما
ينعكس عمى أمور أخرػ حيوي

مثل ضماف اْلمف الغذائي و ربي

اْلطفاؿ

و عميميـ(.)CGAP,2010


ولد لدػ المرأة العامم مع مؤسسات ال مويل اْلصغر ثقو بالنفس والقدرة عمى ال فاعل
مع المج مع ويحقق ليا االس قالؿ المالي والمشارك بشكل اكبر في أمور اْلسرة وشئوف
المج مع (.)Planet Finance, and Unrwa, 2006

 الفقراء دائما معرضوف لمصائب خارجي وقطاع ال مويل اْلصغر يمكنيـ مف ادارة
المخاطر واالس فادة مف الفرص بشكل أفضل (عبد الكريـ ,عابد ,وأبو زي ون .)2013,
 خمق الوظائف في المشاريع الفردي عادة ما كوف ضئيم وبالرغـ مف ذلؾ ,اذا نظرنا
الي مس وػ جميع المشاريع سنجد اف العميل مف داخل االسرة عادة ما يخمق فص عمل
لغيره (.)Planet Finance, 2007
ويرػ الباحث أف أىمي مؤسسات ال مويل اْلصغر نبع مف خالؿ مساىم ىذه
المؤسسات في النمو االق صادؼ ,حيث عمل عمى خفيف حدة الفقر ,مكيف المرأة
اق صاديا واج ماعيا ,خمق فرص عمل ,حسيف مس وػ ال عميـ والصح في المج مع ,لذا
فاف مف الضرورؼ اس م ارري ىذه المؤسسات ْلنيا عمل عمى سد الكثير مف الحاجات
االق صادي واالج ماعي في المج مع .
رابعا :شروط مؤسسات التمويل األصغر الفعال :
اس فادت مؤسسات ال مويل اْلصغر مف فاعميا مع البنوؾ ال جاري ال قميدي  ,ومع الفقراء
المق رضيف ,ومع المنظمات الحكومي  ,والمنظمات الحكومي والمنظمات المانح ل مواؿ ,وبناء
عمى ذلؾ أمكف ال وصل الى مجموع مف الخصائص الثاب

والمس قرة ل مؾ المؤسسات المالي

االكثر فعالي  ,ومف أىـ خصائص مؤسسات ال مويل اْلصغر الفعال :
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 السرع في قديـ القرض :ال يقدر الفقراء عمى االن ظار كثي ار ,فالحاج الى الماؿ ممح ,
وقبل أف ف ر ىم المق رض ,عمى مؤسس ال مويل الفعال أف قدـ القرض خالؿ عدة
أياـ (جواف.)2009,
 ضمانات أو كفاالت بسيط  :ال يقدر المق رضوف الفقراء عمى قديـ ضمانات مالي ,
وعمى مؤسس ال مويل اْلصغر أف ك في بسمع الشخص في المج مع المحمي ,أو
بعض الضمانات الشخصي و الجماعي المعقول (.)Planet Finance, 2007
 فيـ االق صاد المحمي  :لكل اق صاد محمي ظروفو الخاص بو وخاما و ومن جا و
المناسب لو ,وعمى مؤسس ال مويل أف فيـ ذلؾ وأف ق رب مف طبيع اْلنشط
االق صادي المحمي  ,ح ى س طيع أف قدـ خدمات مالي مناسب (عارؼ.)2009,
 ال عامل مع العميل  :عمى موظفي مؤسس ال مويل اْلصغر زيادة عدد المق رضيف في
أماكف عمميـ ,وعقد لقاءات دوري معيـ ,ح ى خارج ساعات دواـ العمل ,وذلؾ ل قديـ
المساعدة والنصيح لممق رضيف وحثيـ عمى السداد(خميف ,وأبو ىنطش.)2009,
 ال ركيز عمى النساء  :اقراض النساء يضمف سداد القرض ,كما يضمف أف المرأة س قوـ
بإنفاؽ عوائد المشروع عمى حسيف اْلوضاع اْلسري في المأكل والصح وال عميـ(أبو
عيش .)2011,
 االجراءات البسيط  :ال يفيـ المق رض الصغير لغ النماذج والسجالت واالجراءات
والرو يف وربما ييرب مف ذلؾ ,وعمى مؤسس ال مويل االصغر أف ك في بأبسط
االجراءات (أبوعيش .)2011,
 قروض قصيرة االجل وم درج  :ال عطاء الحماس لممق رض أف يسدد بسرع أو عمى
دفعات (اسبوعي مثال)واذا بيف قدرة المق رض عمى السداد فيمكف منحو قروضا أخرػ
أكبر في القيم ( جواف.)2009,
 االع ماد عمى شبك االصدقاء واالقارب  :وجود مجموع كبيرة م جانس يق رضوف سويا
يمكنيا أف ؤدؼ الى نجاح و رويج المشروعات الفردي لكل شخص في مجموع  ,كما
أنيا ؤدؼ الى االل زاـ في سداد القروض (,عبد الكريـ ,عابد ,وأبو زي ون .)2013,
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 ال عاوف مع البنوؾ ال جاري  :أف مشاركو مؤسسات ال مويل اْلصغر البنوؾ ال جاري
ضمف اس دام

ال مويل و كبير المشروعات الصغيرة(أو جميعيا),ويضفي جانب

الرسمي عمى القطاع الغير رسمي (صياـ.)2010,
ومف خالؿ مما سبق يرػ الباحث اف قطاع مويل اْلصغر في اْلغمب يقدـ قروض
قصيرة اْلجل ,مع ضمانات بسيط خاص لمطبقات الفقيرة في المج مع ,مما أدػ ذلؾ الى جعل
ىذه المؤسسات م از بخصائص مس قرة و زيد مف فعالي يا مقارنو مع البنوؾ ال جاري ال قميدي .
خامساً :االستدامة المالية لمؤسسات التمويل األصغر :
عد االس دام المالي حجر الزاوي لم مويل اْلصغر الفعاؿ ,ويقصد باالس دام المالي
قدرة المؤسس ال مويل اْلصغر عمى غطي جميع كاليفيا مف خالؿ الفائدة والرسوـ اْلخرػ
المدفوع مف قبل العمالء ,حيث يمكف لمؤسسات ال مويل اْلصغر ال ي م ع باالس دام المالي
أف صبح جزء مف النظاـ المالي ,وبال الي يمكنيا االس مرار بالعمل ح ي بعد وقف المنح
والقروض الميسرةْ ,لف الجيات المانح ليس لدييا أمواؿ الكافي ل مبي الطمب العالمي عمى
ال مويل اْلصغر ,وعندما حقق مؤسس ال مويل اْلصغر االس دام فانو يمكنيا االع ماد عل
مصادر ال مويل ال جارؼ ل مويل وسعيا في قديـ خدما يا لمفقراء بدال مف االع ماد عمى ال مويل
المحدود لمجيات المانح  ,وقد أثبت ال جرب أف ال مويل اْلصغر يمكف أف يكوف مس داما مع
العمالء الفقراء (.)CGAP, 2010
سادسا  :البرامج الحاسوبية المستخدمة في مؤسسات التمويل األصغر :
مف الميـ جدا وجود برامج حاسوبي في مؤسسات ال مويل اْلصغر لما لو مف أىمي بارزة
في نظيـ العمل وحفع المعمومات اليام عميو والرجوع الييا بسيول  ,لذلؾ البرامج الحاسوبي
المس خدم في مؤسسات ال مويل اْلصغر يجب أف كوف قادرة عمى اعطاء معمومات و فصيالت
مالي دقيق بخصوص اْلداء ,وأف يح وؼ كاف المميزات في سرع االدخاؿ وال خزيف وسرع
الوصوؿ ْلؼ معموم أني أو حديث عف كل قرض ,مثل الدفعات المس حق أو الدفعات الم أخرة
أو الرصيد الحالي لكل مق رض(.)2008,Khan
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وعادة يفضل المجوء الى مبرمجي البرامج الحاسوبي لمحصوؿ عمى برامج حاسوبي قادرة
عمى مبي االح ياجات السابق  ,واف كوف مالئم لحجـ برامج االقراض ,باْلضاف الى أف كوف
ىذه البرامج قابم لم طوير بأؼ لحظ في حاؿ حدوث أؼ مس جدات في برامج االقراض في
مؤسسات ال مويل اْلصغر (.)2008,Khan
سابع ا  :مؤسسات التمويل األصغر في فمسطين :
يشمل قطاع ال مويل اْلصغر الفمسطيني ثالث عشر مؤسس عمل بأوضاع قانوني م عددة
وىي حسب الجدوؿ رقـ ( )1ال الي :
جدول رقم (  ) 1مؤسسات التمويل األصغر في فمسطين
رقم

اسم المؤسسة

1

المؤسس الفمسطيني لإلقراض وال نمي (فا ف)

2

الجمعي الفمسطيني لصاحبات اْلعماؿ (أصال )

3

المركز العربي لم طوير الزراعي (أكاد)

4

مؤسس اْلسكاف ال عاوني الدولي ( ريادة)

5

صندوؽ ال نمي الفمسطيني

6

مؤسس الريف لم مويل

7

المؤسس االمريكي لمساعدة الجئي الشرؽ اْلدنى

8

ا حاد جمعيات االغاث الزراعي الفمسطيني

9

وكال الغوث و شغيل الالجئيف الفمسطينييف  ,اْلونروا-دائرة ال مويل الصغير

10

جمعي الشباف المسيحي
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11

االغاث االسالمي  ,برنامج مويل المشاريع الصغيرة جدا

12

برنامج غزة لإلقراض النسائي – جمعي الثقاف والفكر الحر

13

مؤسس كاري اس القدس

المصدر :سمط النقد الوطني الفمسطيني  ,قرير سنوؼ 2015,

ولكف بناء عمى معايير الدراس

ـ اخ يار مؤسسات ال مويل اْلصغر ال ي لدييا راخيص

مف سمط النقد الوطني الفمسطيني وأف كوف المؤسس فعميا عضو في الشبك الفمسطيني
لإلقراض الصغير وم ناىي الصغر (شراك ) ,وىذه المؤسسات من شرة في قطاع غزة ,وىي
كال الي :
 المؤسسة الفمسطينية لإلقراض والتنمية (فاتن) :
ع بر المؤسس الفمسطيني اْلولى في مجاؿ االقراض الصغير وم ناىي الصغر ,أسست
عاـ  1999وليا شبك فروع واسع مم دة مف رفح جنوبا ح ى جنيف شماال ,وىذا ما يميزىا عف
مثيال يا في مجاؿ االقراض الصغير ,ال يق صر وسعيا عمى البعد الجغرافي فقط بل ي عداه الى
ال طوير وال نويع في المن جات المالي والخدمات غير المالي  ,وبخاص ال ركيز عمى القروض
ال نموي  ,مؤسس فا ف مف أوائل المؤسسات الفمسطيني ال ي بنت خيار ال مويل الصغير كوسيم
ل مكيف المج معات الفمسطيني الفقيرة ,لكي معب دور فعاؿ في عممي ال نمي االق صادي و
االج ماعي  ,حيث مكنت مف ايصاؿ خدمات ال مويل الصغير وم ناىي الصغر الى المناطق
البعيدة والميمش  ,مما ساىـ في خمق فرص عمل جديدة و خفيض نسب البطال  ,ركزت المؤسس
بعمميا عمى النساء مما كاف لو دور ايجابي في مكيف المرأة الفمسطيني في ا خاذىا قرارىا و
حقيق االس قاللي ليا اق صاديا واالر قاء بأسر يا ل كوف فردا فعاال في المج مع الفمسطيني,
رسال يا ىي قديـ خدمات مالي م نوع مبي اح ياجات الفمسطيني اْلفراد والنشطاء اق صاديا مف
ذوؼ الدخل المحدود والم وسط  ,رؤي يا ىي وجود نظاـ اش ماؿ مالي م كامل ل حسيف جودة حياة
الفمسطينييف (مؤسس الفمسطيني لإلقراض وال نمي (فا ف),ال قرير السنوؼ .)2014,
*(تم استبعاد دائرة التمويل األصغر – االونروا لرفضيم التعاون في اجراء الدراسة).
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 الجمعية الفمسطينية لصاحبات األعمال (أصالة) :
بدأت عمميا في ,1997باسـ مركز المشاريع النسوي  ,ثـ سجيميا في الكانوف الثاني
مف عاـ  2001لدػ الو ازرة الداخمي حسب قانوف الجمعيات اْلىمي الفمسطيني باسـ الجمعي
الفمسطيني لصاحبات اْلعماؿ "أصال " ,أىدافيا ىي المساىم في عزيز مكيف المرأة اق صاديا
واج ماعيا لضماف مشارك فعال ليا بالمج مع الفمسطيني ,أف كوف خدمات الجمعي المالي
لمنساء ذات فعالي مس دام  ,عزيز القدرات المؤسسا ي وال نظيمي لمجمعي بشكل مس مر,
رسال يا ىي أف عمل النساء الفمسطينيات ذوات الموارد المحدودة لموصوؿ الى حقوقيف
االق صادي واالج ماعي بنيج نوؼ شمولي مس ند الى اح ياجا يف ,رؤي يا ىي أف طمع الى
مرأة فمسطيني ريادي قادرة ومؤثرة في مج مع ينعـ بالعدال االج ماعي والديمقراطي

( الرسمي )

(الجمعي الفمسطيني لصاحبات اْلعماؿ(أصال ),ال قرير السنوؼ.)2014,
 المركز العربي لمتطوير الزراعي (أكاد) :
أسست ل شجيع ريادة اْلعماؿ الصغيرة مف خالؿ اْلنشط الممول لمدخل الصغير,
خاص اْلفراد الفقراء ,وذوؼ الدخل المنخفض ,حيث يوفر الخدمات المالي مع ال ركيز عمى
المناطق الريفي ال ي عاني معدؿ فقر عالي في اْلراضي الفمسطيني في ظل الوضع السياسي
الصعب ,أىدافيا ىي ال رويج لمشاريع العمال و حقيق االك فاء الذا ي بالمج معات الريفي
والحضري الفقيرة والمنخفض الدخل  ,وسيع نطاؽ الوصوؿ الجغرافي لمموارد المالي  ,مكيف
المج معات الفقيرة  ,رسال يا ىي طوير و حسيف اْلوضاع المادي والمعيشي لصغار المن جيف
الفمسطينييف ذوؼ الدخل المحدود ,وذلؾ مف خالؿ وفير القروض ال مويمي والخدمات ال دريبي
الداعم والالزم ْلنشاء و طوير مشاريعيـ المدرة لمدخل ,رؤي يا ىي ال نمي الزراعي الريفي
بالمشارك مف خالؿ دمج الفئات الميمش وخاص النساء والشباب في عممي ال نمي و وفير
فرص عمل كريم ليـ(المركز العربي لم طوير الزراعي(أكاد),ال قرير السنوؼ.)2014,
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 مؤسسة اإلسكان التعاوني الدولية ( ريادة) :
أسست "ريادة لإلقراض والخدمات المالي " في العاـ  ,1995كإحدػ البرامج الم خصص
لمؤسس

 ,international CHFوذلؾ في مجاؿ قديـ القروض السكني وقروض طوير

المشاريع الصغيرة في االراضي الفمسطيني  ,وا خذت مف غزة مق ار لبداي نشاطيا ,حيث نفذت وما
زالت العديد مف المشاريع في مجاالت االقراض و نمي و طوير المج مع ودعـ البمديات و طوير
قد ار يا وخمق فرص العمل و وزيع الغذاء ل سر الفقيرة  ,ىدفيا احداث غيير ايجابي دائـ اْلثر
في حياة السكاف م وسطي ومنخفضي الدخل و حسيف ظروفيـ االق صادي واالج ماعي والبيئي ,
رسال يا ىي مبي اح ياجات المج مع و حسيف الظروؼ المعيشي ْلفرده ,رؤي يا ىي قديـ أفضل
الخدمات لمنيوض بالمج مع الفمسطيني مف خالؿ الشفافي

والمصداقي

في ال عامل مع

المس فيديف (مؤسس االسكاف ال عاوني الدولي (ريادة) ,ال قرير السنوؼ.)2014,
 صندوق التنمية الفمسطيني :
أسست في عاـ  2003كشرك مساىم عام محدودة مس قم  ,يدؼ لم طوير االق صاد
الوطني الفمسطيني مف خالؿ مجموع مف االس ثمارات االس ار يجي  ,يعمل عمى عزيز النمو
االق صادؼ المس داـ و نمي القطاع خاص في فمسطيف مف خالؿ نفيذ المشاريع االس ار يجي
المجدي اق صاديا في فمسطيف ,رسال يا ىي حقيق ال نمي في القطاعات االق صادي الحيوي
والقابم لمنمو في فمسطيف ,رؤي يا ىي العمل عمى طوير االق صاد الفمسطيني وفقا لمبادغ
الشفافي والمساءل والحوكم (صندوؽ ال نمي الفمسطيني  ,ال قرير السنوؼ.)2014,
 مؤسسة الريف لمتمويل :
ىي شرك فمسطيني مساىم خاص غير ربحي أسست بالعاـ  ,2007عمل عمى قديـ
الخدمات المالي الم نوع والمس دام لممشاريع الصغيرة في المناطق الريفي وخدم الفئات
المح اج مف المزارعيف والمزارعات مف الشباب ,اىدافيا ىي شجيع االس ثمار المجدؼ واليادؼ,
وزيادة الطاق اْلن اجي مف خالؿ مويل مشروعات صغيرة وم وسط الحجـ ,بما يمكف االق صاد
الفمسطيني مف زيادة االع ماد بشكل أكبر عمى اْلن اج المحمي ,لمحد مف مشكم البطال
38

والمساىم في خمق المزيد مف فرص العمل ,ودعـ المشروعات الواقع خارج المدف والقرػ
الفمسطيني  ,وذلؾ ماشيا مع ىدؼ خمق نمي م وازن في فمسطيف كاف  ,العمل عمى زيادة
و فعيل دور المرأة ومساىم يا في المجاؿ االق صادؼ واالج ماعي مف خالؿ ال وجو نحو دعـ
و شجيع المشروعات ال ي ممكيا أو ديرىا ,رسال يا ىي

نويع الخدمات المالي ال ي قدميا

لممس فيديف ل وسيع قاعدة المس فيديف نحو حقيق اْلىداؼ المس قبمي لمشرك م مثم في خدمات
مالي عالي الجودة ,رؤي يا ىي ا باع منيجي
وبأقصى درجات الميني

والشفافي

والمصداقي

قديـ خدمات مالي وفق أفضل الممارسات,
مع المس فيديف(مؤسس

ريف ,ال قرير

السنوؼ.)2014,
ثامنا  :حقائق ىامة في مؤشرات التمويل األصغر في فمسطين :
عمى الرغـ مما يعانيو االق صاد الفمسطيني مف شوىات بفعل االح الؿ وممارسا و مف
اغالؽ و قييد لمحرك  ,وحصار لقطاع غزة ,و دمير لممم مكات الخاص  ,و حكـ في القدرة الى
الوصوؿ الي االسواؽ ,و قميص االنشط االق صادي  ,اال أف واقع االقراض الصغير في الوطف
العربي يشير بأف اْلراضي الفمسطيني

شيد نمو لدػ محافع القروض لمعظـ المؤسسات (أبو

عيش . )2011,
حيث أف معظـ مؤسسات ال مويل اْلصغر في اْلراضي الفمسطيني

مارس االقراض

الفردؼ واالقراض الجماعي/ال ضامني ,حيث يح ل االقراض الفردؼ النصيب اْلكبر في محفظ
االقراض ,وأف معظـ موارد مؤسسات ال مويل اْلصغر أ ي مف المنح والقروض والمعونات
اْلجنبي  ,باْلضاف الى عوائد القروض مف فوائد ورسوـ وعموالت(عبد الكريـ ,عابد ,أبو زي ون
.)2013,
ومف خالؿ جدوؿ رقـ ( )2و( )3ي ضح بأنو يوجد زيادة في عدد القروض دالل عمى
ال وسع في عمميات االقراض في اْلراضي الفمسطيني  ,مما يعني زيادة في الكفاءة ال شغيمي
,وبال الي زيادة في صافي أرباح معظـ مؤسسات ىذه القطاع ,ذلؾ ْلف الزيادة بحجـ محفظ
اْلقراض مع انخفاض النفقات الجاري يعني زيادة في ايرادات الفوائد مقابل انخفاض النفقات
ال شغيمي  ,وىذا يعني أف الفرؽ بيف االيرادات والنفقات سيزداد لجي االيرادات ,مما يدؿ ذلؾ
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عمى راجع نسب النفقات الجاري الى قيم القروض الممنوح سنويا ,والسبب الرئيسي في ىذا
ال راجع الزيادة في قيم القروض الممنوح سنويا بمعدؿ أعمى مف معدؿ الزيادة في النفقات
الجاري .
جدول رقم ( -)2المحافظ االستثمارية بالدوالر األمريكي لمؤسسات التمويل األصغر ()2014-2009
المؤسسة

2009

2010

2011

2012

2013

2014

فاتن

353,406,6

516.002,10

469,169,17

24000000

27000000

32000000

أصالة

415,756,1

882,440,2

187,995,2

419,453,3

419,453,3

4000000

ريادة

142,603,6

624,986,10

959,551,11

550,998,11

076,550,14

ح ى اريخ

الريف

-

154,118,1

617,910,2

529,511,3

529,511,3

955,056,5

أكاد

592,305,2

741,529,2

846,149,3

750,938,3

800,737,4

4800000

صندوق االستثمار

-

-

-

820,969,4

820,969,4

ح ى اريخ

30/9/2014

الفمسطيني

30/12/2014

المصدر :السمط النقد الفمسطيني  ,دائرة ال ف يش والرقاب  ,ال قرير سنوؼ 2014

جدول رقم ( - )3عدد القروض لمؤسسات التمويل األصغر()2014-2009
المؤسسة

2009

2010

2011

2012

2013

2014

فاتن

771,3

895,4

008,7

007,11

114,14

-

أصالة

018,2

219,2

340,2

564,2

124,3

108,4

ريادة

126,3

374,4

397,5

769

060,5

-

الريف

-

421

479

536

410,3

-

أكاد

512,1

421

479

536

3455

-

صندوق االستثمار

-

79

-

517

603

-

الفمسطيني
المصدر :السمط النقد الفمسطيني  ,دائرة ال ف يش والرقاب  ,ال قرير سنوؼ 2014
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إف حقيق قطاع مؤسسات ال مويل اْلصغر ْلرباح مف عاـ ْلخر ,يشير الى قدرة ىذه
المؤسسات عمى االس م ارري (االس دام المالي ):قدرة مؤسسات ال مويل الصغير عمى غطي
جميع مصروفا يا المالي واالداري والديوف المعدوم عف طريق دخميا مف خدما يا ,ذلؾ دوف
الحاج الى االع ماد عمى موارد مالي أ ي مف الخارج عمى شكل منح أو قروض .
مف خالؿ ما سبق يرؼ الباحث أف قطاع ال مويل اْلصغر قابل لم وسع والنمو بالمس قبل
القريب ,مف خالؿ زيادة عدد المؤسسات العامم بيذه المجاؿ ,أو زيادة االن شار الجغرافي لفروع
ومكا ب المؤسسات القائم حاليا في حاؿ وفرت الموارد المالي لالزم ليذه المؤسسات ,كما أف
ال وسع قد يكوف ب طور طبيع الخدمات المقدم مف مؾ المؤسسات ,فقد صبح ىذه المؤسسات
قادرة عمى قبوؿ ودائع ومدخرات أو قدـ خدمات أميني لمق رضييا ,ذلؾ يشكل حدؼ لمجيات
الرقابي واْلشرافي  ,لذا ال بد مف ال حوط مف المخاطر ال ي قد يدد قطاع االقراض الم خصص
الفمسطيني لمنع نقل داعيات ىذه المخاطر الى االس قرار المالي الفمسطيني ككل.
تاسعا :الصعوبات التي تواجو مؤسسات التمويل األصغر في فمسطين :
إف مؤسسات ال مويل اْلصغر في فمسطيف واجو العديد مف الصعوبات حيث أجمميا عبد
الكريـ و عابد ,وأبو زي ون ( )2013في اآل ي :
 عدـ اس قرار الوضع السياسي واالق صادؼ ,والحواجز االج ماعي والثقافي  ,عدـ كفاي البنياْلساسي  ,الحواجز القانوني وال نظيمي  ,وقصورىا عف مويل ال نمي بسبب:
 قصور حجـ القروض وعدـ حصيميا .


غياب اْلدراؾ السميـ.

 ال يوجد سياس واضح لدػ مصادر ال مويل ( عدد السياسات الم بع في مؤسسات
ال مويل اْلصغر ,ن يج

عدد مصادر ال مويل الجيات المانح واخ الؼ اىدافيا,

والفئات المس يدف لدييا) .
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عاش ار  :ممخص المبحث :
يع بر قطاع ال مويل اْلصغر أداة نموي قوي ل مويل المشاريع الصغيرة وم ناىي الصغر,
مما يساىـ في خفيف حدة الفقر لدػ المن فعيف ,ويساعد عمى زيادة دخل اْلسرة ,و حسيف
الظروؼ المعيشي مف حيث حسيف مس وػ ال عميـ والرعاي الصحي  ,كذلؾ فعيل النشاط
االق صادؼ مف خالؿ وفير رأس الماؿ ل مويل و طوير اْلصوؿ و وسيع المشروعات القائم أو
مويل مشاريع جديدة لذلؾ يشكل قطاع ال مويل اْلصغر أىمي كبيرة في فمسطيف خاص باع باره
أحد اىـ مصادر ال مويل خاص ْلصحاب الدخل المحدود أصحاب المشاريع الصغيرة وم ناىي
الصغر.

42

الفصل الثالث
الدراسات السابقة

أوالا  :المقدمة.
ثانيا  :الدراسات التي تناولت الرقابة االستراتيجية و أبعادىا.
ثالثا  :الدراسات التي تناولت األداء المؤسسي.
رابع ا  :الدارسات التي تناولت الرقابة االستراتيجية وأبعادىا مع األداء المؤسسي.
خامس ا :التعقيب عمى الدراسات السابقة.
سادس ا :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.
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أوالا :المقدمة :
قاـ الباحث باالطالع عمى بعض الدراسات السابق الذؼ اس طاع الحصوؿ عمييا ,وال ي
ىي ذات صم بموضوع الدراس الحالي  ,حيث حققت ىذه الدراسات الفائدة لمدراس محل البحث
في بناء فرضيات الدراس  ,و ـ قسيـ الدراسات السابق إلى دراسات محمي وعربي وأجنبي وفقا
لم درج ال اريخي مف اْلحدث ل قدـ ,وفيما يمي ممخص ل مؾ الدراسات مصنف عمى النحو ال الي:
ثاني ا  :الدراسات التي تتناول الرقابة االستراتيجية و أبعادىا :
أ .الدراسات المحمية والعربية
 .1دراس (الف ار ))2015(,بعنواف :
( الرقابة االستراتيجية ومتطمبات نجاحيا في كبرى الجامعات العاممة في قطاع غزة ) .
ىػدفت ىػػذه الد ارسػ لم عػرؼ عمػى م طمبػػات الرقابػ االسػ ار يجي فػػي كبػرػ جامعػػات قطػػاع
غ ػػزة  :اْلس ػػالمي  ,اْلزى ػػر ,اْلقص ػػى ,و حمي ػػل و ش ػػخيص م ػػدػ ػػوفر م ػػؾ الم طمبات(المع ػػايير
االسػ ػ ار يجي  ,قي ػػاس اْلداء الفعم ػػي ,نظ ػػـ المعموم ػػات اْلداريػ ػ  ,إدارة المػ ػوارد البشػ ػري  ,اْلس ػػاليب
الرقابي ) في ىذه الجامعات ,اع مدت الدراس عمػى المػنيج الوصػفي ال حميمػي إلػي جانػب أسػموب
الد ارسػ ػ الميدانيػ ػ باسػ ػ خداـ االسػ ػ بان ك ػػأداة رئيسػ ػ لجم ػػع البيان ػػات اْلساس ػػي لمد ارسػ ػ  ,اسػ ػ خدـ
الباحػػث طريق ػ العين ػ

الطبقي ػ العش ػوائي و ػػـ اخ يػػار عين ػ  200شػػخص مػػف مس ػ ويات اْلدارة

العميػ ػػا والوسػ ػػطى وبمػ ػػغ مج مػ ػػع الد ارس ػ ػ  415شػ ػػخص ,و وصػ ػػمت ىػ ػػذه الد ارس ػ ػ الػ ػػى أف نظػ ػػـ
المعمومات اْلداري حصمت عمى المر ب اْلولى بمغ الوزف النسبي ليا ( ,)%76.80قيػاس اْلداء
الفعمػػي حصػػل عمػػى المر ب ػ الثاني ػ حيػػث بمػػغ الػػوزف النسػػبي ليػػا ( ,)%75المعػػايير االس ػ ار يجي
حصمت عمى المر ب الثالث حيث بمغ الوزف النسبي ليا (. )%74.20
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 .2دراس (بنان  ))2015(,بعنواف :
(واقع الرقابة التسويقية االستراتيجية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية -حالة مؤسسة
صناعة الكوابل بسكرة).
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػ لم عػػرؼ عمػػى واقػػع الرقابػ ال سػػويقي االسػ ار يجي ومػػدػ مسػػاىم كػػل
بعػػد مػػف أبعادىػػا (الرقابػ عمػػى الخطػ السػػنوي لم سػػويق ,رقابػ الكفػػاءة والفاعميػ ال سػػويقي  ,رقابػ
الربحي ) في حسيف أداء النشاط ال سويقي لممؤسسات االق صادي الجزائري  ,اع مدت ىذه الدراس
عمػػى المػػنيج الوصػػفي ال حميمػػي ْلثبػػات صػػح الفرضػػيات الػػى جانػػب أسػػموب الد ارس ػ ال طبيقي ػ
باس خداـ أسموب دراس الحال مف خالؿ الرجوع لوثائق مؤسس صناع الكوابػل ( ع بػر المؤسسػ
الوطني االولى في مجاؿ صناع يا في الجزائر) ,و وصمت ىذه الد ارسػ الػى أف الرقابػ ال سػويقي
االس ػ ار يجي قػػوـ عمػػى مقارنػػو اْلداء الم حقػػق مػػف ج ػراء نفيػػذ الخط ػ عػػف طريػػق وضػػع معػػايير
لم قييـ و حديد االنحرافات ,وا خاذ االجراء الوقائي أو ال صحيحي ل داء أو الخط لبموغ اْلىػداؼ
الضائع  ,وأىـ ما وصمت الييا الدراس أف الرقاب ال سويقي االس ار يجي ليا دور ميـ فػي حديػد
نقػػاط القػػوة والضػعف فػػي الوظػػائف ال سػػويقي لمشػػرك  ,سػػاىـ فػػي قميػػل ال كػػاليف ,يعطػػي ال ػػدقيق
ال س ػػويقي لمش ػػرك نظػ ػرة لمسػ ػ قبميا وال ع ػػرؼ عم ػػى مواردى ػػا واسػ ػ غالؿ الف ػػرص ال س ػػويقي بطريقػ ػ
أفضل ,ال أكد مف وافق الخطط ال سويقي مع الم غيرات البيئي .
 .3دراس (عبده ))2013(,بعنواف :
( الرقابة االستراتيجية كمدخل لتحسين األداء الوظيفي لدى األخصائيين الرياضيين برعاية
طالب جامعة المنيا).
ىدفت ىذه الدراس الى ال عرؼ عمى الرقابػ االسػ ار يجي كمػدخل ل حسػيف اْلداء الػوظيفي
ل ػػدػ اْلخص ػػائييف برعايػ ػ ط ػػالب جامعػ ػ المني ػػا ,حي ػػث ػػـ اسػ ػ خداـ الم ػػنيج الوص ػػفي (أس ػػموب
الد ارس ػ ػػات المس ػ ػػحي ) م ػ ػػف اجػ ػ ػػل حقي ػ ػػق أى ػ ػػداؼ البح ػ ػػث ,حي ػ ػػث كان ػ ػػت العينػ ػ ػ  ,120ونسػػ ػػب
االس رداد ,%86مف أىـ ما وصػمت اليػو ىػذه الد ارسػ وضػع اسػ ار يجي واضػح ومحػددة ويمكػف
إ باعيا ل طبيق الرقاب االس ار يجي ي ـ عميميا عمى كافػ المؤسسػات الرياضػي  ,ضػرورة الوضػع
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ف ػػي االع ب ػػار أىميػ ػ مفي ػػوـ الرقابػ ػ االسػ ػ ار يجي بجامعػ ػ المني ػػا وال ركي ػػز عم ػػى طبيقي ػػو داخ ػػل
المؤسسػػات الرياضػػي بشػػكل عػػاـ لمػػا لػػو مػػف قػػدرة فائق ػ عمػػى االر قػػاء بمس ػ وػ اْلداء الػػوظيفي
لممؤسس ػ  ,اخ يػػار الكفػػاءات اْلداري ػ القائم ػ عمػػى العممي ػ اْلداري ػ داخػػل المؤسسػػات الرياضػػي
لضماف فاعمي حقيق اْلىداؼ الموضوع .
 .4دراس (الفايز ))2011(,بعنواف :
(اســتخدام مــدخل التقيــيم االســتراتيجي لقيــاس األداء باســتخدام بطاقــة األداء المت ـوازن-دراســة
تطبيقية في وزارة الداخمية في األردن) .
ى ػػدفت ى ػػذه الد ارسػ ػ ال ػػى اسػ ػ خداـ م ػػدخل ال قي ػػيـ االسػ ػ ار يجي لقي ػػاس أداء و ازرة الداخميػ ػ
اْلردني ػ م ػػف منظػػور بطاقػ ػ ال قي ػػيـ الم ػوازف ,وذل ػػؾ مػػف خ ػػالؿ حقي ػػق اْلىػػداؼ ال اليػػ  :حدي ػػد
مسػ ػ وػ اْلداء الح ػػالي لم ػػو ازرة باالع م ػػاد عم ػػى م ػػدخل ال قي ػػيـ االسػ ػ ار يجي ض ػػمف منظ ػػور بطاقػ ػ
اْلداء الم ػ ػوازف ,وك ػػذلؾ حدي ػػد مسػ ػ وػ الواق ػػع ال نظيم ػػي والمػ ػوارد الم احػ ػ واالمكان ػػات المعرفيػ ػ
والمعرف ػ ال خطيطي ػ  ,كمػػا ىػػدفت الػػى حديػػد أثػػر عوامػػل ال قيػػيـ االس ػ ار يجي (الواقػػع ال نظيمػػي,
المػوارد الم احػ  ,االمكانػػات المعرفيػ  ,المعرفػ ال خطيطيػ ) فػػي حسػػيف أداء و ازرة الداخميػ  ,وذلػؾ
مػػف خػػالؿ اس ػ خداـ بطاق ػ ال قيػػيـ الم ػوازف ل قيػػيـ مكونػػات مػػدخل ال قيػػيـ االس ػ ار يجي ,ول حقيػػق
أىػػداؼ ىػػذه الد ارس ػ ػػـ اس ػ خداـ االس ػ بان و مثػػل مج مػػع الد ارس ػ فػػي كاف ػ اْلف ػراد العػػامميف مػػف
مػػديرؼ الػػدوائر بػػو ازرة الداخميػ فػػي مركػػز الػػو ازرة والبػػالغ عػػددىـ  75موظفػػا ,وكانػػت العينػ شػػامم
لمج مػػع الد ارس ػ  ,ومػػف أىػػـ مػػا وصػػمت اليػػو ىػػذه الد ارس ػ وجػػود أثػػر ذات دالل ػ معنوي ػ (الواقػػع
ال نظيمي ,الموارد الم اح  ,اْلمكانات المعرفي  ,المعرف ال خطيطي ) في حسيف مس وػ اْلداء.
 .5دراس (الحسيدؼ ))2008(,بعنواف :
(تقويم عممية الرقابة التسويقية االستراتيجية  :دراسة تطبيقية في الشركة العامة لمصناعات
الكيربائية ببغداد ) .
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػ إلػػى قػػويـ النشػػاط ال سػػويقي لمشػػرك العامػ لمصػػناعات الكيربائيػ مػػف
خالؿ الرقابػ االسػ ار يجي ال سػويقي ( وبموجػب قػوائـ فحػص) لم عػرؼ عمػى مػدػ طبيػق الشػرك
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ْلنواع ىذه الرقاب  ,وقد اع مدت ىذه الدراس عمى مػنيج د ارسػ الحالػ كأسػموب م بػع ,إذ ػـ جمػع
البيان ػػات والمعموم ػػات الالزمػ ػ م ػػف خ ػػالؿ المعايشػ ػ الميدانيػ ػ ف ػػي موق ػػع الش ػػرك لغ ػػرض س ػػجيل
المالحظػػات واالنطباعػػات عػػف الواقػػع الفعمػػي لمد ارسػ  ,مػػع إجػراء المقػػابالت المباشػرة مػػع مسػػؤولي
قسـ ال سويق واالطالع عمى سجالت ونشرات الشرك ذات العالقػ بالحالػ الد ارسػي  ,وقػد اسػ خدـ
ف ػػي البح ػػث قػ ػوائـ الفح ػػص وال ػػدقيق لقي ػػاس أداء فعاليػ ػ ال س ػػويق ,ال ػػدقيق ,مراجعػ ػ ج ػػودة اْلداء
ال سويقي والمسؤولي االج ماعي واْلخالقي لمشرك مع حميل الن ػائج الم حققػ لكػل قائمػ فحػص
بشػػكل منفصػػل ,وأىػػـ مػػا وصػػمت اليػػو ىػػذه الد ارس ػ إلػػى أف الشػػرك بشػػكل عػػاـ ال ممػػؾ وجيػػا
اس ػ ار يجيا واضػػحا فػػي ممارس ػ أنشػػط يا ال سػػويقي  ,حيػػث أف معػػدؿ ال قيػػيـ يب عػػد عػػف مؤش ػرات
رقابػ االسػ ار يجي ال سػػويقي بنسػػب كبيػرة صػػل إلػػى حػػد الثمػػث قريبػػا ,فضػػال عػػف اع مػػاد الشػػرك
بشكل رئيسي عمى البيع المباشر دوف الطرؽ ال وزيعي الم عددة والم اح ليا ,و أثرىا بشكل كبيػر
بالمنافس الحاصم في السوؽ المحمي مف خالؿ السمع المس وردة والمماثم لمن جا و.
ب -الدراسات األجنبية
 .1دراسة () )Ledger,(2008بعنوان :
(Linking Risk Management to Strategic Control : A Case Study of Tesco
Plc) .
ىذه الدراس بعنواف ربط المخاطرة اْلداري بالرقاب االس ار يجي  -حال د ارسػ عمػى شػرك
سػػكوا بػػالؾ ,ىػػدفت ىػػذه الد ارس ػ الػػى وضػػيح مػػدػ ال ػػداخل بػػيف وجي ػ النظػػر الواسػػع ْلدارة
المخاطر ( سمى إدارة المخاطر بالشركات ( ))ERMوبطاقػ اْلداء الم ػوازف ال ػي سػ خدـ بشػكل
واسػع فػػي أنظم ػ الرقابػ االس ػ ار يجي  ,وقػػد أجريػػت ىػػذه الد ارسػ عمػػى أكبػػر شػػركات فػػي بريطانيػػا
لبي ػػع ال جزئػ ػ  ,ل ظي ػػر كي ػػف يمك ػػف طبي ػػق ( )ERMكج ػػزء م ػػف الرقابػ ػ االسػ ػ ار يجي  ,حي ػػث ػػـ
اسػ خداـ أسػػموب المػػنيج الوصػػفي ال حميمػػي بجانػػب أسػػموب د ارسػ الحال ػ ل حقيػػق أىػػداؼ البحػػث,
وأىػـ مػا وصػػمت اليػو ىػػذه الد ارسػ بأنػػو عمػى رغػـ مػف االخ الفػػات فػي خطػػوط اال صػاؿ ,الػػى أف
الرقابػ االسػ ار يجي ورقابػ المخػػاطر يمكػف أف سػ خدـ ل حقيػػق أىػػداؼ مشػ رك  ,ف بنػػي مثػػل ىػػذه
الطريق الم كامم ي ضمف وصف مخ ص ار لممخاطرة وثقاف المخاطرة بشكل عاـ داخل المؤسس .
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 .2دراس (( )Pual ,)2007بعنواف :
( The Balanced Scorecard and Strategic Control: A Hotel Case
Study Analysis).
درسػ حالػ عمػى
ىذه الدراس بعنواف بطاق اْلداء الم وازف والرقاب االس ار يجي  -حميػل ا
الفندؽ ,ىػدفت ىػذه الد ارسػ الػى وضػيح كيػف مػف الممكػف اسػ خداـ بطاقػ اْلداة الم ػوازف ْلدارة
الرقاب ػ االس ػ ار يجي  ,حيػػث اس ػ خدمت الد ارس ػ منيجي ػ الد ارسػػات الزماني ػ ( الطولي ػ عمػػى مػػدار
ثالثػ سػنوات مػف أجػػل عميػق الفيػـ حػػوؿ الجوانػب النظريػ والعمميػ لبطاقػ اْلداء الم ػوازف كػػأداة
لمرقاب ػ االس ػ ار يجي  ,وقػػد ػػـ اس ػ ن اج أف ذلػػؾ يمكػػف أف يظيػػر بالطريق ػ ال ػػي ي ػ ـ بيػػا اس ػ خداـ
بطاق ػ اْلداة الم ػوازف فػػي نسػػيج الحيػػاة ال نظيمي ػ وموقعيػػا فػػي السػػياؽ االج مػػاعي اْلعػػـ وال ػػي
جسدىا ,وأىـ ما وصمت الييا الدراس باف االع ماد المبالغ فيو عمى نجاح االنجػازات فػي بطاقػ
اْلداء الم ػوازف بػػدوف ال ركيػػز عمػػى الرقابػ االسػ ار يجي يػػؤدؼ بالمؤسسػ إلػػى االسػ مرار بػػالخروج
عف االس ار يجي ل حقيق من وجات ربحي .
 .3دراس (( )Carlos, and Antonio, (2006بعنواف :
(A framework for Strategic Control of costs: A Case Study in a
Security Sector Company) .
ىػذه الد ارسػ بعنػواف نمػػوذج عمػل لمرقابػ االسػ ار يجي مػػف حيػث ال كمفػ  -حالػ د ارسػ فػػي
شػركات قطػاع اْلمػػف ,ىػذه الد ارسػ ىػدفت إلػػى وضػيح بػأف أفصػػل مسػ وػ لػ داة ال نافسػي يكػػوف
أفضػػل عنػػدما يػ ـ نفيػػذه مػػف خػػالؿ الػػدمج بػػيف الرقابػ اْلداريػ واالسػ ار يجي مػػف كػػل شػػرك  ,وأف
إدراؾ العالق بينيما يساىـ في حسيف الفعالي ال نظيمي  ,لقد اس خدمت الدراس المػنيج الوصػفي
ال حميمػػي بجانػػب أسػػموب د ارس ػ الحال ػ ل حقيػػق أىػػداؼ البحػػث ,ىػػذا النمػػوذج ػػـ طبيقػػو لشػػركات
قديـ الخدمات بصناع اْلمف كحالػ د ارسػي  ,وأىػـ مػا وصػمت اليػو ىػذه الد ارسػ وجػود فجػوة فػي
العالقػ بػػيف اسػ ار يجيات الشػػركات وال كمفػ الم عمقػ بالرقابػ اْلداريػ  ,ومػ ىػػذه الفجػوات سػػوؼ
يعطي فرص لشركات قطاع اْلمف القدرة عمى زيادة الفعالي ال نظيمي .
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ثالثا  :الدراسات التي تناولت األداء المؤسسي :
أ .الدراسات المحمية والعربية
 .1دراس (ذويب ))2015( ,بعنواف :
(أثر التخطيط االستراتيجي التسويقي عمى أداء المنظمات  :دراسة تطبيقية عمى شركات إنتاج
الدواء العاممة في ليبيا).
ىدفت ىذه الدراس إلى وضيح أثر ال خطيط االس ار يجي عمى أداء المنظمات لشركات
إن اج الدواء العامم في ليبيا ,حيث اس خدـ الباحث المنيج الوصفي وال حميمي ل حقيق أىداؼ
الدراس  ,و ـ صميـ االس بان كأداة لجمع البيانات والمعمومات ,و مثل مج مع الدراس في
الشركات المن ج لمدواء داخل ليبيا والبالغ عددىا ( )15شرك  ,وأىـ ما وصمت اليو ىذه الدراس
وجود أثر لعناصر ال خطيط االس ار يجي عمى أداء المنظم  ,وأف ال خطيط االس ار يجي يقوػ
ال عاوف بيف مخ مف أنشط  ,المنظم  ,كما يسيـ في وصف النمو الم وقع لمس قبل المنظم  ,وأف
حديد بدائل االس ار يجيات ال سويقي الموجي لمعميل سيـ في صياغ اس ار يجي

سويقي

ناجح  ,وأف ال خطيط االس ار يجي يقوـ عمى حقيق ال فاعل وال غذي المر دة بيف ال خطيط
وال نفيذ.
 .2دراس (العجمي ))2012( ,بعنواف :
(أثر القدرات االستراتيجية عمى أداء البنوك التجارية الكويتية باستخدام بطاقة التقييم
المتوازن ) .
ىػػدفت ىػػذه الد ارس ػ إلػػى قيػػاس العالق ػ بػػيف ال خطػػيط االس ػ ار يجي وال ميػػز بػػاْلداء بشػػقيو
النوعي والكمي في قطاع الصناعات الدوائي الفمسطيني ,ول حقيق ىذا اليدؼ ـ اس خداـ المػنيج
الوصفي ال حميمي مف خالؿ اسػ بان اشػ قت م غي ار يػا بعػد مراجعػ معمقػ ل دبيػات ذات العالقػ ,
اسػ يدفت الد ارسػ المػػديريف االسػ ار يجييف فػػي قطػػاع الصػػناعات الدوائيػ (مجمس اْلدارة ,المػػديريف
الع ػػاميف ,الم ػػديريف ال خصص ػػييف) ك ػػونيـ اْلكث ػػر ار باط ػػا بالقض ػػايا االسػ ػ ار يجي ف ػػي الش ػػركات,
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وزعػػت االسػ بان عمػػى المػػديريف االس ػ ار يجييف كافػ وعػػددىـ  ,78اسػ رد منيػػا  56اسػ بان بواقػػع
 % 72مػػف المج مػػع المبحػػوث ,ومػػف أىػػـ مػػا وصػػمت اليػػو ىػػذه الد ارس ػ أف ىنػػاؾ اثػػر ايجػػابي
لمقومات ال خطيط االس ار يجي عمى عناصر ال ميز باْلداء النوعي مف حيث رضا الزبائف ,رضا
العامميف ورضا المج مع ,واف ىناؾ اثر ايجابي لم غير ال حسػيف الشػامل والمسػ مر عمػى عناصػر
ال ميز باْلداء الكمي مف حيث معػدؿ العائػد عمػى االسػ ثمار ,الحصػ السػوقي  ,ونسػب ال وظيفػات
الجديدة.
 .3دراس (اليابيل ,والمصرؼ ))2011) ,بعنواف :
(أثر تطبيق مبدأ الرقابة اإلسـالمية فـي إنجـاح أداء البنـوك اإلسـالمية فـي قطـاع غـزة  -دراسـة
حالة البنك اإلسالمي العربي والبنك اإلسالمي الفمسطيني) .
ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػ ػ ال ػػى ال ع ػػرؼ عمػ ػػى أث ػػر طبيػ ػػق مب ػػدأ الرقابػ ػ اْلس ػػالمي ف ػػي البنػػػؾ
اْلسػػالمي العربػػي ,والبنػػؾ اْلسػػالمي الفمسػػطيني مػػف خػػالؿ ال عػػرؼ عمػػى دور الرقاب ػ و عالق ي ػا
برفع عمل و أداء ىاذيف البنكيف ,وقد اس خدمت ىذه الدراس أسموب اْلحصاء الوصػفي ال حميمػي
كما طبقت الدراس أسموب العين العشوائي عمى موظفي البنؾ اْلسالمي العربي والبنؾ اْلسالمي
الفمسطيني والذيف بمغ عددىـ ( )50موظفا ,و ـ صػميـ اسػ بان لجمػع البيانػات كمػا ػـ اسػ خداـ
االخ بارات اْلحصائي ال ي ناسب مع طبيع الموضوع لمكشف عف فحوػ العالق بيف م غيػرات
الدراس مف أجل الوصوؿ إلى ن ائج دقيقػ وواضػح المعػالـ ,و أىػـ مػا وصػمت اليػو ىػذه الد ارسػ
الى أف اال صاؿ ال نظيمي و الموائح والقوانيف و البرامج المحوسب و وقيت العممي الرقابي الم بع
ليا عالق ذات دالل إحصائي في أنجاح نفيذ الرقاب اْلسالمي في البنوؾ.
 .4دراس (صبرؼ ))2010( ,بعنواف :
( العوامل الحرجة في التخطيط االسـتراتيجي وأثرىـا عمـى أداء المنظمـة  -دراسـة تطبيقيـة عمـى
البنوك التجارية األردنية) .
ىدفت ىذه الدراس إلى ال عرؼ إلى العوامل الحرج في ال خطيط االس ار يجي وأثرىا عمػى
أداء المنظمػ  ,وكانػػت حجػػـ العينػ سػػاوؼ ( )264فػػردا ,وقػػاـ الباحػػث ب صػػميـ االسػ بان شػػمل
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( )55فقػرة ,ومػػف أىػػـ مػػا وصػػمت اليػػو ىػػذه الد ارسػ

إف وضػػوح اال جػػاه االس ػ ار يجي فػػي البنػػوؾ

اْلردنيػ ػ مر ف ػػع ,مسػ ػ وػ دع ػػـ اْلدارة العمي ػػا ف ػػي البن ػػوؾ اْلردنيػ ػ مر ف ػػع ,مسػ ػ وػ أىميػ ػ المرونػ ػ
االسػ ػ ار يجي ف ػػي البن ػػوؾ اْلردنيػ ػ مر ف ػػع ,مسػ ػ وػ ال كنولوجي ػػا ف ػػي البن ػػوؾ اْلردنيػ ػ مر فعػ ػ  ,وأف
مس وػ اْلداء في البنوؾ اْلردني مر فع .
 .5دراس (صياـ ))2010( ,بعنواف :
( تطبيق التخطيط االستراتيجي وعالقتو بأداء المؤسسات األىمية النسوية في قطاع غزة ) .
ىػ ػػدفت ىػ ػػذه الد ارس ػ ػ الػ ػػى ال عػ ػػرؼ عمػ ػػى طبيػ ػػق ال خطػ ػػيط االس ػ ػ ار يجي وعالق ػ ػػو بػ ػػأداء
المؤسسػػات اْلىمي ػ النسػػوي فػػي قطػػاع غ ػزة ,و ػػـ اس ػ خداـ المػػنيج الوصػػفي ال حميمػػي ,وصػػممت
االس ػ ػ ػ بان لجمػػ ػػع البيانػػ ػػات ,حيػػ ػػث ػػ ػػـ وزيػ ػ ػػع ( (69اس ػ ػ ػ بان واس ػ ػ ػ رداد ()67اس ػ ػ ػ بان  ,أؼ مػػ ػػا
نسب و( ,)%97وأىـ ما وصمت اليو ىذه الد ارسػ وجػود عالقػ ايجابيػ بػيف كػال مػف (دعػـ االدارة
العمي ػػا لم خط ػػيط االسػ ػ ار يجي ,ال حمي ػػل االسػ ػ ار يجي البيئ ػػي ,وج ػػود وجي ػػات اسػ ػ ار يجي " رؤيػ ػ
ورسػ ػ ػػال و أىػ ػ ػػداؼ" ,وجػ ػ ػػود خط ػ ػ ػ اس ػ ػ ػ ار يجي  ,نفيػ ػ ػػذ الخط ػ ػ ػ االس ػ ػ ػ ار يجي  ,م ابع ػ ػ ػ الخط ػ ػ ػ
االس ار يجي ) وبيف أداء المؤسسات اْلىمي في قطاع غزة .
 .6دراس (العاجز ))2008) ,بعنواف :
(مدى تطبيق ركائز ادارة الجودة الشاممة وتأثيرىا عمى االداء المالي في مؤسسات االقراض
النسائية في قطاع غزة من وجية نظر العاممين).
ىػػدفت ىػػذه الد ارس ػ لم عػػرؼ عمػػى مػػدػ طبيػػق ركػػائز ادارة الجػػودة الشػػامم فػػي مؤسسػػات
االقراض النسائي في قطاع غزة (ال ركيز عمى العميل ,ال ركيز عمى اح ياجػات العػامميف ,ال ركيػز
عمػى حسػػيف العمميػات ,ال ركيػػز عمػى االح ياجػػات االداريػ وال كنولوجيػػا لممنافسػ ) ,و أثيرىػػا عمػػى
االداء المؤسسي ,ومف أجل حقيق اىداؼ الدراس ـ اس خداـ المنيج الوصفي ال حميمي ,وكما ـ
اس خداـ المسح الشامل لكاف افراد العامميف بمؤسسات االقراض النسائي بكاف مس ويا يـ االداري
والبػػالغ عػػددىـ  109شػػخص ,ػػـ اسػ رداد  75اسػ بان صػػالح لم حميػػل وبال ػػالي نسػػب االسػ جاب
 %69م ػػف المج م ػػع الكم ػػي لمد ارسػ ػ  ,م ػػف أى ػػـ م ػػا وص ػػمت الي ػػو ى ػػذه الد ارسػ ػ
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طبيػ ػق مؤسس ػػات

االقػ ػراض النس ػػائي العاممػ ػ ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة رك ػػائز ادارة الج ػػودة الش ػػامم بش ػػكل ايج ػػابي ب ػػدرجات
ومس ويات م فاو فقد كػاف أعمػى مسػ وػ طبيػق ال ركيػز عمػى االح ياجػات االداريػ وال كنولوجيػ
لممنافس  ,يميو ال ركيز عمى ال حسيف العمميات ,ثػـ مبيػ اح ياجػات العػامميف ,وجػد عالقػ طرديػ
بػ ػػيف طبيػ ػػق ركػ ػػائز ادارة الجػ ػػودة الشػ ػػامم فػ ػػي مؤسسػ ػػات النسػ ػػائي واالداء المؤسسػ ػػي (الربحي ػ ػ ,
االن اجي  ,كفاءة ال شغيل).
ب .الدراسات األجنبية :
 .1دراس )) )Radomska,(2015بعنواف :
(Linking the main Obstacles to the Strategy Implementation
Company’s Performance).
ى ػ ػػذه الد ارسػ ػ ػ بعنػ ػ ػواف رب ػ ػػط العوائ ػ ػػق الرئيس ػ ػػي ل نفي ػ ػػذ االسػ ػ ػ ار يجي م ػ ػػع أداء الش ػ ػػرك ,
حيػ ػ ػػث ىػ ػ ػػدفت إلػ ػ ػػى حميػ ػ ػػل العالق ػ ػ ػ بػ ػ ػػيف المعوقػ ػ ػػات الرئيسػ ػ ػػي ل نفيػ ػ ػػذ االس ػ ػ ػ ار يجي وعائػ ػ ػػدات
الش ػ ػػركات ,واسػ ػ ػ يدفت ى ػ ػػذه الد ارسػ ػ ػ  200ش ػ ػػرك بولنديػ ػ ػ م ػ ػػف ض ػ ػػمف الش ػ ػػركات ال ػ ػػي اح م ػ ػػت
الم اركػ ػػز الم قدم ػ ػ مػ ػػف حيػ ػػث ال فضػ ػػيل بػ ػػيف الشػ ػػركات ,واس ػ ػ خداـ الباحػ ػػث المقابم ػ ػ واالس ػ ػ بان
كػ ػػأداة لجمػ ػػع المعمومػ ػػات ,حيػ ػػث ضػ ػػمنت االس ػ ػ بان  58س ػ ػؤاؿ ,وقػ ػػد ػ ػػـ الحصػ ػػوؿ عمػ ػػى نسػ ػػب
اس ػ ػ ػ ػ رداد  %74مػ ػ ػ ػػف العػ ػ ػ ػػدد الكمػػ ػ ػػي ,وأىػ ػ ػ ػػـ مػ ػ ػ ػػا وصػ ػ ػ ػػمت الي ػ ػ ػػو ىػ ػ ػ ػػذه الد ارس ػ ػ ػ ػ أف الشػ ػ ػ ػػركات
المش ػػارك فػ ػػي االسػ ػ طالع لػ ػػيس ل ػػدييا مشػػػاكل كبيػ ػرة مػ ػػع نفي ػػذ االس ػ ػ ار يجي وى ػػي قػػػادرة عمػػػى
ق ػ ػ ػػديـ الحم ػ ػ ػػوؿ والعالج ػ ػ ػػات المناس ػ ػ ػػب بفعاليػ ػ ػ ػ  ,وال ػ ػ ػػي ي ػ ػ ػػدؼ إل ػ ػ ػػى القض ػ ػ ػػاء عم ػ ػ ػػى العوائ ػ ػ ػػق
المح مم  ,وأف أفضل معيار لمعرف أداء الشرك ىو نسب النمو في العائد.
 .2دراس )) )Olarewaju, (2012بعنواف :
)Impacts of External Business Environment on Organizational
Performance in the food and Beverage Industry in Nigeria).
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ىذه الدراس بعنواف أثير بيئ العمل الخارجي عمى أداء الشركات في مجاؿ اْلغذي
والمشروبات في نيجريا ,وىدفت إلى معرف مدػ أثير بيئ العمل الخارجي عمى أداء الشركات
ل غذي والمشروبات في نيجريا ,وقد ـ صميـ اس بان لجمع البيانات والمعمومات و ـ وزيعيا
عمى عين مف ( )3شركات بيا ( )150موظف ,وقد ـ حميل الن ائج باس خداـ نموذج االنحدار
الم عدد ,وأىـ ما وصمت اليو ىذه الدراس وجود أثير لعوامل البيئ الخارجي ( السياسي ,
االق صادي  ,االج ماعي  ,الثقافي  ,ال كنولوجي ...,إلخ) عمى أداء الشركات ( الفاعمي  ,الكفاءة,
زيادة المبيعات ,حقيق أىداؼ الشرك .
رابعا :الدراسات التي تناولت الرقابة االستراتيجية وأبعادىا مع األداء المؤسسي :
أ .الدراسات العربية والمحمية
 .1دراس (درويش ,و البطروخ ))2012) ,بعنواف :
( الرقابــة االســتراتيجية و أثرىــا عمــى أداء منظمــات المجتمــع المــدني  -دراســة ميدانيــة عمــى
منظمة حقوق اإلنسان ) .
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػ إلػػى ال عػػرؼ عمػػى مػػدػ ػػأثير الرقابػ االسػ ار يجي عمػػى أداء منظمػػات
المج مع المدني في قطػاع غػزة الخ بػار فرضػيات مػدػ المعمومػات ونظػاـ اال صػاؿ فػي منظمػات
المج مع المدني وأثرىا عمى فعالي الرقاب  ,أثر الييكػل ال نظيمػي فػي المؤسسػات وعالق ػو بالرقابػ
 ,مػدػ ػأثير اخ يػار المػػوظفيف اْلكفػاء عمػى العمػل واْلداء و عالق ػػو بالرقابػ  ,مػدػ ػأثير قسػػيـ
الواجب ػػات العم ػػل ب ػػيف ال ػػدوائر المخ مفػ ػ ونظ ػػاـ اال ص ػػاؿ والرقابػ ػ  ,ػػـ اسػ ػ خداـ الم ػػنيج الوص ػػفي
ال حميمي ل حقيػق أىػداؼ البحػث و ػـ طبيػق ىػذه الد ارسػ عمػى ( )20موظػف فػي منظمػات حقػوؽ
اْلنساف  :المركز الفمسطيني لحقوؽ اْلنساف -مركز الميػزاف لحقػوؽ اْلنسػاف  -مؤسسػ الضػمير
لحقوؽ اْلنساف ,أىـ ما وصػمت اليػو ىػذه الد ارسػ أف عمػل منظمػات حقػوؽ اْلنسػاف عمػى بػادؿ
المعمومات في وق يا وال واصل السميـ بيف اْلدارة والمرؤوسيف ومشارك يـ في ا خاذ الق اررات.
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 .2دراس ( الغريب ,والبشارؼ ))2012) ,بعنواف :
( دور الرقابة االستراتيجية في تحسـين األداء بالمنظمـات الخيريـة بالمممكـة العربيـة السـعودية
 دراسة حالة بالمنظمات الخيرية في المممكة العربية السعودية ) .ىػػدفت ىػػذه الد ارس ػ الػػى وضػػيح دور الرقاب ػ االسػ ار يجي كػػأداة فعال ػ سػػاىـ فػػي حسػػيف
اْلداء (المػػالي واْلدارؼ) واالسػ ار يجي فػػي المنظمػػات الخيريػ حيػػث أنيػػا ػػدلنا عمػػى سػػالم نفيػػذ
االس ار يجيات الموضوع  ,واك شاؼ وعالج الخمل و عديل االسػ ار يجي وقيػاس درجػ ال قػدـ نحػو
حقي ػػق اْلى ػػداؼ بأق ػػل كمفػ ػ  ,وأيض ػػا يي ػػدؼ البح ػػث لم ع ػػرؼ عم ػػى أس ػػاليب الرقابػػ االسػ ػ ار يجي
الم مثمػ فػػي ال حميػػل المػػالي ,والموازنػػات ال خطيطيػ  ,وال حسػػيف المسػ مر ,كػػأدوات وطػػرؽ الرقابػ
ل قي ػػيـ اْلداء ف ػػي المنظم ػػات الخيريػ ػ  ,ول حقي ػػق أى ػػداؼ الد ارسػ ػ ػػـ اسػ ػ خداـ الم ػػنيج االسػ ػ قرائي
الخ بػػار فرضػػيات البحػػث ,والمػػنيج االسػ نباطي لم عػػرؼ عمػػى طبيعػ المشػػكم  ,والمػػنيج الوصػػفي
ال حميم ػػي لد ارسػ ػ الحالػ ػ واسػ ػ خداـ اسػ ػ مارة االسػ ػ بياف ,العينػ ػ

ك ػػوف م ػػف  260منظمػ ػ ,ونس ػػب

االس ػ رداد  ,%89مػػف أى ػػـ مػػا وص ػػمت إلييػػا الد ارس ػ طبي ػػق أسػػاليب الرقابػػ االس ػ ار يجي ف ػػي
المنظمات الخيري يساعد عمػى ضػبط و حسػيف اْلداء ,باسػ خداـ أسػاليب الرقابػ االسػ ار يجي يػ ـ
قػػويـ مػػا ػػـ خطيطػػو ومنػػع وقػػوع الخطػػأ قبػػل حدوثػػو و قػػويـ العممي ػ ال نفيذي ػ المالي ػ واْلداري ػ
(الجاري ػ والالحق ػ ) ل حسػػيف أداء المنظم ػ  ,باس ػ خداـ أسػػاليب الرقاب ػ االس ػ ار يجي يمكػػف أف ػ ـ
المعالج الفوري في حال ظيور خمل وانحراؼ في سير النظاـ وا خاذ الق اررات السميـ.
 .3دراس (عبد المطيف ,و ركماف ))2005( ,بعنواف :
( الرقابة االستراتيجية وأثرىا عمى زيادة فعالية أداء المنظمات ) .
ىػػدفت ىػػذه الد ارس ػ إلػػي ال عػػرؼ عمػػى مػػدػ طبيػػق أسػػموب الرقاب ػ االس ػ ار يجي

ومػػدػ

االسػ ػ فادة م ػػف مزاياى ػػا ف ػػي ك ػػل م ػػف مس ش ػػفى اْلس ػػد الج ػػامعي والمس ش ػػفى ال ػػوطني ف ػػي الالذقيػ ػ
وأسػػباب ع ػػدـ طبيق ػػو ,حي ػػث اس ػ خدمت الد ارسػ ػ
االس بان ل حقيق أىداؼ الد ارسػ وكانػت العينػ

المنيجيػ ػ الوص ػػفي ال حميمي ػ وق ػػد ػػـ اسػ ػ خداـ
كػوف مػف ( (81عنصػر  ,وأىػـ مػا وصػمت اليػو

ىذه الدراس وجػود عالقػ بػيف كفػاءة وفعاليػ المنظمػات وأسػموب الرقابػ المسػ خدـ  ,وجػود عالقػ
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بيف مس وػ اْلداء ونوع ال قني المس خدم لقيػاس اْلداء  ,عالقػ بػيف نظػاـ المعمومػات المسػ خدـ
وفعالي الرقاب االس ار يجي  .أىـ وصيات ىذه الدراس السعي ل طبيق نظػاـ الرقابػ االسػ ار يجي
لالسػ فادة مػف م ازيػاه فػػي زيػادة كفػاءة اْلداء  ,اسػ خداـ قنيػػات حديثػو لقيػاس اْلداء خاصػ بطاقػ
اْلداء الم ػ ػوازف  ,ربػ ػػط الوحػ ػػدات داخػ ػػل المس شػ ػػفيات والمنظمػ ػػات بشػ ػػكل عػ ػػاـ بشػ ػػبك س ػ ػ خدـ
الكمبيو ر ل وزيع المعمومات الضروري ْلغراض الوقاي  ,زيػادة كفػاءة اال صػاالت مػف اجػل زيػادة
فعالي الرقاب االس ار يجي .
ب .الدراسات األجنبية
 .1دراس )) )Mohammed, (2014بعنواف :
(The impact of management and strategic controls on firm
performance: an empirical study on the UK).
ىذه الدراس بعنواف أثر الرقاب االس ار يجي عمى أداء الشركات  -دراس جريبي في لندف
,حيث ىدفت ىذه الدراس إلى ال ركيز عمى اس خراج اْلبعاد الخاص لكل مف اْلدارة والرقاب
االس ار يجي  ,وقد ـ حديد الم غيرات ال ي ؤثر عمى المحاسب اْلداري  ,وال ي سوؼ ؤثر الحقا
عمى وبشكل م ابع عمى إدارة الشرك مف خالؿ اْلدارة والرقاب  ,واس خدمت الدراس البيانات
البيف قطاعي وال ي ـ اس خراجيا مف قاعدة بيانات ( ,)Fameوقد ـ اس خداـ حميل االنحدار
ل وضيح العالق و أثر اْلدارة و الرقاب االس ار يجي  ,نوع الصناع وحجـ الشرك عمى أداء
المؤسسات ,وقد مثل مج مع الدراس عمى الشركات الموجودة في لندف والبالغ عددىا ()10
شركات ,وقد وصمت ىذه الدراس الى أف الرقاب اْلداري ونوع الصناع ليـ أثير عمى العائد
عمى اْلصوؿ وىامش الربح بينما الرقاب االس ار يجي ليا أثير عمى الوضع ال نافسي كمعيار
ل داة الشرك  ,عالوة عمى ذلؾ أثب ت الدراس باف ىناؾ اخ الؼ ذات دالل معنوي باس خداـ
اْلدارة والرقاب االس ار يجي وبيف الشركات الكبرػ والشركات الحجـ الصغير ,بينما ال وجد فروؽ
ذات دالل إحصائي بيف الشركات القائم عمى الخدمات أو المن جات في اس خداـ اْلدارة و
الرقاب االس ار يجي .
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 .2دراس () )Rigoberto, (2009بعنواف :
(Financial performance drivers and strategic control: The case of
cancer treatment centers).
ىذه الدراس بعنواف محركات اْلداة المالي و الرقاب االس ار يجي  -دراس حال عمى
مراكز معالج السرطاف ,ـ اس خداـ المنيج الوصفي ال حميمي واس خداـ أسموب دراس الحال
ل حقيق اىداؼ الدراس  ,و مثل مج مع الدراس عمى مراكز معالج السرطاف والبالغ عددىا (,)7
حيث ـ عريف الرقاب االس ار يجي عمى أنيا اس خداـ أدوات كمي ونوعي ل قييـ اْلداة ال نظيمي
واالس ار يجي ,وبينت الدراس أف معظـ اْلبحاث في مجاؿ ال خطيط االس ار يجي ركزت عمى
الصياغ االس ار يجي و نفيذىا ,ولكف القميل مف الجيد انصب عمى قييـ اْلداة االس ار يجي,
وىدفت ىذه الدراس إلى ال عرؼ عمى أساليب الرقاب االس ار يجي واْلداة المالي ومصفوفات
اْلداة المالي ال ي س خدـ في مراكز معالج السرطاف الكبرػ ,وأىـ ما وصمت اليو ىذه الدراس
أف ىناؾ حاجو إلى بني درجات عالي مف القدرات ال حميمي لكي ي ـ حسيف عمميات قييـ اْلداة
االستراتٌجً ،وتعتبر هذه الدراسة من إحدى أوائل الدراسات التً ركزت على الرقابة
االستراتٌجٌة.
خامس ا  :التعقيب عمى الدراسات السابقة :
يمخص الباحث مف حميمو لمدراسات العربي واْلجنبي ال ي اس عرضيا الى عدد مف
الن ائج أىميا:
 ا فقػ ػػت بع ػ ػػض الد ارس ػ ػػات السػ ػػابق عم ػ ػػى ح ػ ػػد س ػ ػواء م ػ ػػع الد ارسػ ػ ػ الحالي ػ ػ  ,ب ػ ػػأف الرقابػ ػ ػ
االس ػ ار يجي يع بػػر جػػزء أساسػػي فػػي نمػػوذج االدارة االس ػ ار يجي  ,ال ػػي مثػػل فػػي ا مػػاـ
اْلنشػػط كمػػا ىػػو مخطػػط لػػو ,وي ضػػمف ذلػػؾ عمميػػات مراقب ػ و قيػػيـ و حسػػيف النشػػاطات
المخ مفػ داخػػل المنظمػػات ,ممػػا ي ضػػمف ذلػػؾ معرفػ االنح ارفػػات المح ممػ قبػػل حػػدوثيا ,
مما ي طمب ا خاذ االجراءات ال صحيحي المالئم بالوقػت المناسػب لضػماف سػير العمميػ
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ػر,))2015( ,
االسػ ػ ػ ػ ار يجي داخ ػ ػ ػػل المنظم ػ ػ ػػات بالس ػ ػ ػػير الصػ ػ ػ ػحيح مث ػ ػ ػػل د ارسػ ػ ػ ػ (الف ػ ػ ػ ا
ودراس (بنان  ,))2015( ,ودراس (عبده.))2013( ,
 ا فق ػػت بع ػػض الد ارس ػػات الس ػػابق عم ػػى ح ػػد سػ ػواء م ػػع الد ارسػ ػ الحاليػ ػ عم ػػى دور الرقابػ ػ
االس ػ ار يجي كػػأداة فعال ػ سػػاىـ فػػي حسػػيف اْلداء لممنظمػػات ,واك شػػاؼ وعػػالج الخمػػل
و عػ ػػديل االس ػ ػ ار يجي وقيػ ػػاس درج ػ ػ ال قػ ػػدـ نحػ ػػو حقيػ ػػق اْلىػ ػػداؼ بأقػ ػػل كمف ػ ػ  ,مثػ ػػل
دراس (درويش ,والبطروخ ,))2012( ,ودراس (الغريب ,والبشارؼ.))2012( ,
 ا فق ػػت بع ػػض الد ارس ػػات الس ػػابق م ػػع الد ارسػ ػ الحاليػ ػ باالع م ػػاد عم ػػى الم ػػنيج الوص ػػفي
ال حميمي مف أجل وصف و قييـ الرقاب االس ار يجي

كأداة فعال في حسيف اْلداء ,ومف

أجػػل السػػعي لم وصػػل إلػػي عميمػػات ذات معنػػى زيػػد مػػف رصػػيد المعرف ػ حػػوؿ الدارس ػ ,
مثل دراس ( الغريب ,والبشارؼ.))2012( ,
 وجود بايف في الدراسات ال ي ناولت موضوع أداء المنظمات فكانت كال الي :
حيث ناولت دراس (ذويب ))2015(,موضوع أثر ال خطيط االس ار يجي ال سػويقي عمػى
أداء المنظمػػات ,و ناولػػت د ارس ػ (العجمػػي ))2012(,موضػػوع أثػػر القػػدرات االس ػ ار يجي
عمػى أداء البنػوؾ ال جاريػ باسػ خداـ بطاقػ ال قيػػيـ الم ػوازف ,بينمػا نػاوؿ د ارسػ (اليابيػػل,
والمصػػرؼ ))2011),موضػػوع أثػػر طبيػػق مبػػدأ الرقابػ اْلسػػالمي فػػي إنجػػاح أداء البنػػوؾ
اْلس ػػالمي  ,و ناول ػػت دراس (ص ػػبرؼ ))2010(,موض ػػوع العوام ػػل الحرجػ ػ ف ػػي ال خط ػػيط
االس ار يجي وأثرىا عمى أداء المنظم  ,و ناولت دراس (صياـ  ))2010(,موضوع طبيق
ال خطػػيط االس ػ ار يجي وعالق ػػو بػػأداء المؤسسػػات اْلىمي ػ فػػي قطػػاع غ ػزة  ,بينمػػا ناولػػت
دراس (العاجز))2008),موضػوع مػدػ طبيػق ركػائز ادارة الجػودة الشػامم و أثيرىػا عمػى
اْلداء المالي.
 الجػػدوؿ رقػػـ (  )4يوضػػح الد ارسػػات السػػابق ال ػػي ناولػػت أبعػػاد د ارس ػ الحالي ػ ( الرقابـــة
االســتراتيجية وعالقتيــا برفــع أداء مؤسســات التمويــل األصــغر فــي قطــاع غــزة) مثػػل
كاال ي.
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جدول رقم ()4
جدول يوضح الدراسات السابقة التي تناولت أبعاد الدراسة
م

الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

1

المعايير االس ار يجي

(الف ار.)2015,

2

قياس اْلداء الفعمي

(الف ار( ,)2015,الحسيدؼ.)2008,

3

ال قييـ االس ار يجي

(الف ار.)2009, Rigoberto( ,)2015,

4

اْلساليب الرقابي االس ار يجي

(الف ار( ,)2015,الغريب ,والبشارؼ( ,)2012,عبدالمطيف ,و ركماف.)2005,

5

نظـ المعمومات االداري

(الف ار( ,)2015,درويش ,وبطروخ(,)2012,عبدالمطيف ,و ركماف.)2005,

 الد ارسػػات الس ػػابق ال ػػي رك ػػزت عم ػػى العالق ػ ب ػػيف الرقاب ػ االسػ ػ ار يجي وأداء المؤسس ػػات
حيث مثل في اال ي :
ناولػ ػػت د ارس ػ ػ ( ))2009(, Rigobertoبعػ ػػد ال قيػ ػػيـ االس ػ ػ ار يجي ,و ناولػ ػػت د ارس ػ ػ
(درويػػش ,و البطػػروخ ,))2012(,و د ارس ػ (عبػػدالمطيف ,و ركمػػاف ))2005),بعػػد نظػػـ
المعمومػ ػػات االداري ػ ػ  ,باْلضػ ػػاف لػػػذلؾ ناولػػػت د ارس ػ ػ (الغري ػػب ,والبشػ ػػارؼ ))2012),و
دراس (عبدالمطيف ,و ركماف ))2005),بعد اساليب الرقاب االس ار يجي .
 أوجو االس فادة مف الدراسات السابق :
 .اس فادة الباحث مف الدراسات السابق في حديد محاور الدراس .
 .اس فادة الباحث مف الدراسات السابق في اخ يار منيج الدراس واْلساليب اْلحصائي.
الم بع في ىذه الدراسات ,والكيفي ال ي مت فييا حميل البيانات في ىذه الدراسات.
 .اس فادة الباحث مف الدراسات السابق في عرض اْلطار النظرؼ.
 .اس فادة الباحث مف الدراسات السابق في كويف االس بان .
 .اس فاد الباحث مف المراجع والك ب ال ي اع مدت عمييا الدراسات السابق ل وفير الوقت
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والجيد.
سادس ا  :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :

 اخ ػ الؼ مج مػػع الد ارس ػ حيػػث ناولػػت د ارس ػ ( الف ػرا ))2015(,الجامعػػات الفمسػػطيني

العامم ػ فػػي فمسػػطيف ,فػػي حػػيف ناولػػت د ارس ػ ( الفػػايز ))2011(,الػػو ازرة الداخمي ػ فػػي
اْلردف ,و ناول ػػت د ارسػ ػ ( ذوي ػػب ))2015(,ش ػػركات إن ػػاج ال ػػدواء العاممػ ػ ف ػػي ليبي ػػا,

و طرقػ ػ ػ ػ ػػت د ارسػ ػ ػ ػ ػػات أخػ ػ ػ ػ ػػرػ إلػ ػ ػ ػ ػػى البنػ ػ ػ ػ ػػوؾ والمنظمػ ػ ػ ػ ػػات اْلىمي ػ ػ ػ ػ ػ مثػ ػ ػ ػ ػػل د ارس ػ ػ ػ ػ ػ (

العجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ,))2012(,ود ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( اليابيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ,والمصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ ,))2011(,ود ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

(صياـ ,))2010(,بينما ناولػت الد ارسػ الحاليػ مؤسسػات ال مويػل اْلصػغر فػي قطػاع
غزة.



ع بػػر ىػػذه الد ارسػ ىػػي اْلولػػى – عمػػى حػػد عمػػـ الباحػػث -فػػي قطػػاع غػزة ال ػػي ناولػػت

موضوع الرقاب االسػ ار يجي وعالق يػا برفػع أداء مؤسسػات ال مويػل اْلصػغر فػي قطػاع

غزة.

 ركػػزت ىػػذه الد ارس ػ عمػػى موضػػوع الرقاب ػ االس ػ ار يجي وعالق يػػا برفػػع أداء مؤسسػػات
ال مويػػل اْلصػػغر فػػي قطػػاع غ ػزة ,و أضػػافت بعػػد المعػػايير االس ػ ار يجي و بعػػد قيػػاس

اْلداء الفعمي ,في حيف أف دراسات أخرػ لػـ طػرؽ ليػذيف البعػديف كد ارسػ ( درويػش,
والبطروخ ,))2012( ,ودراس (عبدالمطيف ,و ركماف.))2005( ,



ناول ػػت د ارسػ ػ ( الفػ ػرا ))2015( ,الرقابػ ػ االسػ ػ ار يجي م ػػف حي ػػث ػػوفر مسػ ػ مزما يا,

و طرقػت إلػػى اْلدوات ال ػػي البػػد مػػف اسػ خداميا فػػي الرقابػ االسػ ار يجي  ,بينمػػا ناولػػت
الدراس الحالي دور الرقابػ االسػ ار يجي فػي رفػع أداء مؤسسػات ال مويػل اْلصػغر ,ولػـ

ي طرؽ إلى الم طمبات الالزـ وفرىا لكي يكوف ىناؾ رقاب اس ار يجي .


ناولػػت ىػػذه الد ارس ػ موضػػوع الرقاب ػ االس ػ ار يجي فػػي مؤسسػػات ال مويػػل اْلصػػغر و

ركػ ػػزت عمػ ػػى أعضػ ػػاء مجػ ػػالس اْلدارة ,المػ ػػدراء ال نفيػ ػػذيف ,المػ ػػدراء الفػ ػػروع ,ومػ ػػوظفي
اْلقػراض فػػي مػػؾ المؤسسػػاتْ ,لىمي ػ موضػػوع الرقاب ػ االس ػ ار يجي لي ػؤالء اْلعضػػاء,

ف ػ ػ ػػي ح ػ ػ ػػيف طرق ػ ػ ػػت بع ػ ػ ػػض الد ارس ػ ػ ػػات اْلخ ػ ػ ػػرػ لموض ػ ػ ػػوع الرقابػ ػ ػ ػ ب ػ ػ ػػالمفيوـ الع ػ ػ ػػاـ
كدراس (( ,)Rigoberto,(2009بمعنى أف ىػذه الد ارسػ خصصػت أكثػر فػي موضػوع
الرقاب االس ار يجي .

59

الفصل الرابع
اإلجراءات المنيجية لمدراسة

أوالا  :المقدمة.
ثانيا  :منيج الدراسة.
ثالث ا :مجتمع وعينة الدراسة.
رابع ا  :محددات الدراسة.
خامسا :أداة الدراسة.
سادسا :صدق أداة الدراسة.
سابعا :ثبات أداة الدراسة.
ثامنا  :األساليب والمعالجات اإلحصائية.
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أوالا :المقدمة :
ييدؼ ىذا الفصل إلػى عػرض اْلجػراءات المنيجيػ لد ارسػ الرقابػ االسػ ار يجي وعالق يػا
برفع أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في محافظات قطاع غػزة ,مػع بيػاف مج مػع الد ارسػ وحجمػو
وأسػػموب جمػػع البيانػػات ,إلػػى جانػػب شػػرح خطػوات إعػػداد أداة الد ارسػ و مػػا ارفػػق ذلػػؾ مػػف اخ بػػار
لصػػدؽ وثبػػات اْلداة بغػػرض وظيفيػػا بشػػكل فعػػاؿ فػػي اْلجاب ػ عمػػى أس ػئم الد ارس ػ والحكػػـ عمػػى
فرضػػيا يا ,و ين يػػي الفصػػل بسػػرد لالخ بػػارات والمعالجػػات اْلحصػػائي ال ػػي اس ػ خدميا الباح ػػث
لموصوؿ إلى الن ائج و فسيرىا وال عميق عمييا و حميميا.
ثانيا :منيج الدراسة :
بناء عمى طبيع الدراس وال ي يدؼ إلى دراس الرقاب االس ار يجي وعالق يا برفع أداء
مؤسسات ال مويل اْلصغر في محافظات قطاع غزة ,فقد ا بع الباحث المنيج الوصفي ال حميمي
والذؼ يع مد عمى دراس الظاىرة كما ىي في الواقع دوف دخل مف الباحث ,ويي ـ بوصفيا وصفا
عبير كيفيا وكميا ومف أجل السعي لم وصل إلي عميمات ذات معنى زيد مف
ا
دقيقا ,ويعبر عنيا
رصيد المعرف حوؿ الدارس  ,وذلؾ باالع ماد عمى أداة واحدة أو أكثر ,مف أىميا االس بان لجمع
و حميل البيانات.
و جمع البيانات عمى وجييف إما مف خالؿ المسح الشامل والذؼ يشمل جميع مفردات
مج مع الدراس  ,أو مف خالؿ العينات بأنواعيا المخ مف  ,وعادة ما يمجا الباحثوف ْلسموب العينات
إما لعدـ قدر يـ عمى الوصوؿ لجميع أفراد العين أو بيدؼ ال وفير في الوقت و ال كمف  ,وقد
اع مد الباحث عمى أسموب المسح الشامل نظ ار لصغر حجـ المج مع و إمكاني الوصوؿ إلى
جميع مفردا و ,باْلضاف لرغب و في الوصوؿ لن ائج أكثر دق وموضوعي .
ثالث ا  :مجتمع وعينة الدراسة :
يش مل مج مع الدراس عمى مؤسسات ال مويل اْلصغر مف اْلعضاء في الشبك
الفمسطيني لإلقراض الصغير وم ناىي الصغر ( شراك ) في محافظات قطاع غزة والبالغ عددىا
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( )13مؤسس  ,وال ي نطبق عمييا مجموع مف المعايير ال ي يمكف مف خالليا حديد إطار
المعاين بشكل دقيق ,و مخص ىذه المعايير في اآل ي:
 - 1أف كوف مرخص مف سمط النقد الفمسطيني لممارس أعماليا كمؤسس مالي سواء كانت
شركات غير ربحي أو مؤسسات دولي أو جمعيات غير ربحي .
- 2أف كوف المؤسس عضوا في الشبك الفمسطيني لإلقراض الصغير.
 -3أف عمل المؤسس في محافظات قطاع غزة ال ي الئـ طبيع الدراس مف أجل سييل جمع
البيانات.
وبناء عمي مؾ المعايير ومدػ حققيا فقد ـ حديد ( )7مؤسسات مويل أصغر ,وقد ـ
اس بعاد المؤسسات والبرامج ال ي ال نطبق عمييا المعايير اْلربع السابق والبالغ عددىا )(6
مؤسسات باْلضاف

الس بعاد دائرة ال مويل اْلصغر في وكال

غوث و شغيل الالجئيف

الفمسطينييف (اْلونروا) وذلؾ بسبب رفضيـ لم عاوف في إجراء الدراس  ,وعميو فإف عدد
المؤسسات ال ي ـ طبيق الدراس عمييا ىي ( (6مؤسسات.
يبمغ عدد العامميف والم مثميف في أعضاء مجمس اْلدارة ,المدراء ال نفيذييف ,مدراء الفروع,
وموظفي اْلقراض في مؤسسات ال مويل اْلصغر بمحافظات غزة  209موظفا ,منيـ 142
موظفا يعمموف في المؤسسات ال ي نطبق عمييا المعايير اْلربع السابق  ,و باس ثناء موظفي
دائرة ال مويل اْلصغر في وكال غوث و شغيل الالجئيف الفمسطينييف (اْلونروا) والبالغ عددىـ 30
موظفا ,فقد اس خدـ الباحث أسموب المسح الشامل لجميع العامميف والم مثميف في أعضاء مجمس
اْلدارة ,المدراء ال نفيذييف ,مدراء الفروع ,وموظفي اْلقراض في المؤسسات الس  ,حيث ـ وزيع
اس بان الدراس عمى كاف مفردات المج مع والبالغ عددىـ ( )112مفردة في جميع مؤسسات
ال مويل اْلصغر محل الدراس في قطاع غزة كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ (.)5
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جدول ()5
توزيع العاممين في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة( ,ن=)112
المؤسسة

م

العدد

-1

المؤسس الفمسطيني لإلقراض وال نمي (فا ف)

44

-2

الجمعي الفمسطيني لصاحبات اْلعماؿ (أصال )

15

-3

المركز العربي لم طوير الزراعي (أكاد)

7

-4

مؤسس اْلسكاف ال عاوني الدولي ( ريادة)

24

-5
-6

صندوؽ ال نمي الفمسطيني
مؤسس الريف لم مويل

14
8

المجموع

112

وقد ـ وزيع  112اس بان عمى جميع مفردات مج مع الدراس  ,و قد ـ اس ردادىا جميعا
وبما يمثل نسب اس رداد عام  %100.0مف مجمل االس بانات الموزع  ,ويعزو الباحث ذلؾ
إلى صغر مج مع الدراس وباْلضاف الى ذلؾ عاوف مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة
ْلنجاح ىذه الدراس ْلنيا بغاي اْلىمي ليـ ْلنيا قدـ ن ائج و وصيات حوؿ رقاب االس ار يجي
وعالق يا برفع أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر ال ي قد فيد مؾ المؤسسات مس قبال .
رابعا  :محددات الدراسة الميدانية :
اق صرت الدراس الميداني ضمف الحدود ال الي :
 الحدود الموضوعية :اق صرت ىذا الدراس عمى الرقاب االس ار يجي وعالق يا برفع أداء
مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة .
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 الحدود البشرية :اس يدفت الدراس أعضاء مجالس اْلدارة ,المدراء ال نفيذييف ,المدراء
الفروع ,وموظفي اْلقراض في مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة كوحدة معاين .
 الحدود الزمنية:

طبقت ىذه الدراس خالؿ النصف اْلوؿ مف (شير مايو) العاـ

.2016
 الحدود المكانية :طبقت ىذه الدراس عمى مؤسسات ال مويل اْلصغر اْلعضاء في
الشبك الفمسطيني لإلقراض الصغير وم ناىي الصغر ( شراك ) في محافظات قطاع
غزة.
خامسا :أداة الدراسة :
قاـ الباحث بإعداد أداة الدراس لموقوؼ عمى واقع الرقاب االس ار يجي وعالق يا برفع أداء
مؤسسات ال مويل اْلصغر في محافظات قطاع غزة ,وذلؾ مف وجي نظر العامميف فييا ,وقد ـ
إ باع الخطوات ال الي في بناء االس بان .
 .1االطالع عمى اْلدب النظرؼ والدراسات السابق ذات الصم بموضوع الدراس ,
واالس فادة منيا في بناء االس بان وصياغ فق ار يا.
 .2اس شارة عدد مف المخ صيف اْلدارييف في حديد مجاالت االس بان .
 .3حديد المجاالت الرئيس ال ي شمم يا االس بان  ,و حديد الفقرات ال ي قع حت كل
مجاؿ.
 .4ـ صميـ االس بان في صور يا اْلولي  ,ثـ عرضيا عمى اْلس اذ مشرؼ الدراس ومف
ثـ عمى ( )14محكما كما ىو موضح في الممحق رقـ ( )2والذؼ يعرض قائم بأسماء
المحكميف وجيات عمميـ.
 .5في ضوء أراء المحكميف ,و بإشراؼ المشرفيف عمى الدراس

ـ عديل بعض فقرات

االس بان .
 .6حديد مج مع الدراس وفق مجموع مف المعايير.
 .7بعد ال حقق مف صدؽ وثبات االس بان  ,أصبحت االس بان جاىزة ل جميع البيانات عف
م غيرات الدراس  ,كما عرض في ممحق رقـ (. )1
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صنفت م غيرات (محاور) الدراس إلى ثالث فئات وكانت عمى النحو ال الي:
أوالا  :المتغيرات الشخصية :و شمل الجنس ,العمر  ,المؤىل العممي  ,سنوات الخبرة  ,المسمى
الوظيفي  ,ال خصص والمؤسس ال ي يعمل بيا.
ثانياا  :المتغيرات المستقمة والمتغير التابع:
يعرض جدوؿ رقـ ( )6قائم الم غيرات المس قم وال ابع وكذلؾ عدد فقرات كل م غير.
جدول  :6توزيع الفقرات عمى متغيرات االستبانة
نوع المتغير

عدد الفقرات

المتغير

م
1

المعايير االس ار يجي

مس قل

6

2

قياس اْلداء الفعمي

مس قل

6

3

ال قييـ االس ار يجي

مس قل

5

4

أساليب الرقاب االس ار يجي

مس قل

5

5

نظـ المعمومات اْلداري

مس قل

6

6

اْلداء المؤسسي

ابع

8
36

المجموع

صمـ الباحث فقرات الم غير ال ابع والم غيرات المس قم باس خداـ مقياس ليكرت الخماسي
( )Likert Scaleالمكوف مف خمس ر ب درج نازليا في قييـ درج
بشدة إلى غير موافق بشدة كما ىو موضح في جدوؿ رقـ :7
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وافر الفقرة مف موافق

جدول  : 7أوزان الخيارات في مقياس ليكرت الخماسي
درجة التوافر

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

الوزن

1

2

3

4

5

و ْلغراض ال حميل اْلحصائي ـ اح ساب الوسط الحسابي لفقرات كل م غير ل صبح
درج كل م غير راوح بيف درج واحدة وخمس درجات ,بحيث شير الدرج المنخفض إلى عدـ
وافر السم (الم غير) مف وجي نظر مج مع الدراس  ,بينما دلل الدرجات المر فع عمى وافر
مؾ السم مف وجي نظرىـ.
وقد ـ اح ساب الوزف النسبي لكل درج

وافر مف خالؿ ضربيا بقيم ثاب

(.)%20

حيث أف مقياس ليكرت الخماسي ي درج مف  1إلى  5فبال الي فإف مدػ ال دريج يكوف ,4
وب قسيـ المدػ عمى خمس درجات؛ فإف طوؿ فئ كل درج وافر يساوؼ ( )0.8و بوزف نسبي
( ,)%16وبال الي فإنو يمكف حديد درج ال وافر لكل فقرة أو مجاؿ بناء عمى قيـ الوزف النسبي
كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ (.)8
جدول  :8درجات التوافر لمفقرات و مجاالت االستبانة
الوزن النسبي

درجة التوافر
قميم جدا

مف  20إلى 35.99
مف  36.0إلى 51.99

قميم

مف  52.0إلى 67.99

م وسط

مف  68.0إلى 83.99

عالي
عالي جدا

مف  84.0إلى 100
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سادسا :صدق أداة الدراسة :
يعبر صدؽ اْلداة عف مدػ قدر يا عمى قياس ما وضعت مف أجل قياسو ,و درج فسػير
القيـ النا ج مف طبيقيػا عمػى االسػ خدامات المق رحػ لػ داة( ,ممحػق  ,)1اسػ خدـ الباحػث ثػالث
اخ بارات لم حقق مف صدؽ اس مارة الدراس وىي:
أ .صدق االداة من وجية نظر المحكمين المحكمين:
يعرؼ صدؽ أراء المحكميف أو الصدؽ الظاىرؼ ,و بيدؼ اخ بار مدػ صالحي أداة
الدراس لقياس واقع الرقاب االس ار يجي وعالق يا برفع أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في
محافظات قطاع غزة ,عرض الباحث االس بان مرفق بخط الدراس مبينا فييا عنوانيا ,أىدافيا,
فرضيا يا ومج معيا عمى ( )14محكما كما ىو موضح في قائم أسمائيـ في ممحق ( ,)2بيدؼ
الحكـ عمى صالحي يا لقياس ما صيغت مف أجل قياسو مف حيث وضوح صياغ فق ار يا,
ر يبيا ,ار باطيا بعنواف الم غير ,وانسجاـ ا جاىات فق ار يا ,باْلضاف إلى كفاي خيا ار يا.
ب .صدق االتساق الداخمي:
يقصد بصدؽ اال ساؽ (الفقرات) الداخمي مدػ ا ساؽ (انسجاـ) كل فقرة مف فقرات
االس بان مع المجاؿ الذؼ ن مي إليو ,وقد ـ ال حقق مف صدؽ اال ساؽ الداخمي مف خالؿ
اخ يار عين اس طالعي عشوائي حجميا (  ) 30مدي ار مف العامميف في مؤسسات اْلقراض
اْلصغر ,وقاـ الباحث بإيجاد معامل ار باط بيرسوف ( Pearson’s Correlation
 )Coefficientلكل فقرة مف فقرات م غيرات الدراس الس .
يعرض جدوؿ رقـ ( )9معامالت االر باط بيف كل فقرة والدرج الكمي لمم غير في اس بان
الرقاب االس ار يجي وعالق يا برفع أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في محافظات قطاع غزة.
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جدول  :9معامالت ارتباط درجة كل فقرة من االستبانة مع درجة المتغير الذي تنتمي إليو(,ن=.)30
الفقرة

المجال

معامل
االرتباط

القيمة

الفقرة

االحتمالية

االرتباط

0000

1

1

**0.640
المتغير األول

2
3
4
5

المعايير

6

االس ار يجي

/

**0.631
**0.803
**0.841
**0.863

0000
0000
0000
0000

2
3
4
5

0000

1

**0.715
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

المتغير الثاني

**0.937
**0.895
**0.950
**0.886
**0.879
**0.908

0000
0000
0000
0000
0000
0000

2
3
4
5
6
1

المتغير

**0.965
**0.926
**0.949
**0.921

0000
0000
0000
0000
0000

2
3
4
5
6

االس ار يجي

**0.922

/
قياس اْلداء
الفعمي
الثالث/
ال قييـ

المجال

معامل

المتغير الرابع
/
أساليب الرقاب
االس ار يجي

القيمة
االحتمالية
0000

**0.914
**0.914
**0.953
**0.904
**0.806

المتغير

0000
0000
0000
0000
0000

الخامس /

**0.894

نظـ

**0.888
**0.901
**0.890
**0.874
**0.835
**0.711

0000
0000
0000
0000
0000
0000

**0.758
**0.741
**0.909
**0.906

0000
0000
0000
0000
0000

المعمومات
اْلداري

المتغير التابع
االداء
المؤسسي

**0.640

0000
**0.822
7
0000
**0.783
8
*االر باط داؿ إحصائيا عند مس وػ دالل ( ** ,)   0.05االر باط داؿ إحصائيا عند مس وػ دالل (.)   0.01

ي ضح مف الن ائج في جدوؿ رقـ ( )9أف ىناؾ ار باطػا داال إحصػائيا عنػد مسػ وػ معنويػ
(  )   0.05ب ػػيف ك ػػل فقػ ػرة والدرجػ ػ الكميػ ػ لمم غي ػػر ال ػػذؼ ن م ػػي إلي ػػو ,مم ػػا يش ػػير إل ػػى ص ػػدؽ
اال سػ ػػاؽ الػ ػػداخمي لفق ػ ػرات اس ػ ػ بان الرقاب ػ ػ االس ػ ػ ار يجي وعالق يػ ػػا برفػ ػػع أداء مؤسسػػػات ال مويػ ػػل
اْلصغر في محافظات قطاع غزة.
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ج .الصدق البنائي
يخ بػػر الصػػدؽ البنػػائي مػػدػ االر بػػاط بػػيف الدرج ػ الكمي ػ لكػػل م غيػػر مس ػ قل مػػع الدرج ػ
الكمي لمم غيرات المس قم الخمس  ,ولم حقػق مػف ذلػؾ قػاـ الباحػث بحسػاب معامػل ار بػاط بيرسػوف
بيف الدرج الكمي لكل مجاؿ مع الدرج الكمي لالس بان كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ (.)10
جدول  : 10معامالت االرتباط بين المتغيرات المستقمة والدرجة الكمية لممتغيرات المستقمة,
(ن=)30
معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

المتغير

م
1

المعايير اْلس ار يجي

**0.532

0000

2

قياس اْلداء الفعمي

**0.710

0000

3

ال قييـ االس ار يجي

**0.810

0000

4

أساليب الرقاب االس ار يجي

**0.830

0000

5

نظـ المعمومات اْلداري

**0.633

0000

*االر باط داؿ إحصائيا عند مس وػ دالل ( ** ,)   0.05االر باط داؿ إحصائيا عند مس وػ دالل (.)   0.01

ظير قيـ معامالت االر باط بيف الدرج الكمي لمم غيرات الخمس مع الدرج الكمي
لمم غيرات المس قم الخمس في جدوؿ رقـ  6أف ىناؾ ار باطا داالُ إحصائيا عند مس وػ (
 )   0.05بيف الدرج الكمي لكل م غير مس قل مع الدرج الكمي لمم غيرات المس قم الخمس ,
مما يدلل عمى الصدؽ البنائي لالس بان .
دلمت ن ائج اخ بارات صدؽ االس بان عمى صالحي يا لدراس
وعالق يا برفع أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في محافظات قطاع غزة.
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الرقاب

االس ار يجي

سابعا  :ثبات أداة الدراسة:
يقصد بثبات أداة الدراس ىو أف عطي اْلداة نفس الن يج لو ـ إعادة طبيقيا أكثر مف
مرة حت نفس الظروؼ والشروط ,وبال الي فإف ثبات االس بان يعني االس قرار في ن ائج
االس بان وعدـ غيرىا بشكل كبير فيما لو ـ إعادة وزيعيا عمى أفراد المج مع عدة مرات خالؿ
ف رات زمني معين  ,وقد حقق الباحث مف صدؽ االس بان مف خالؿ ال الي :
أ .معامل كرونباخ ألفا :
يقيس معامل كرونباخ ألفا ثبات اال ساؽ الداخمي لالس بان بمقياس رقمي راوح قيم و بيف
الصفر والواحد و شير قيم معامل كرونباخ ألفا ال ي زيد عف  0.7عمى ثبات اال ساؽ الداخمي
لالس بان .
يعرض جدوؿ رقـ ( )11قيم معامل كرونباخ ألفا لكل م غير مف م غيرات االس بان
وكذلؾ لجميع فقرات الم غيرات المس قم مج مع .
جدول  :11معامل الثبات كرونباخ ألفا لمتغيرات االستبانة ( ,ن=)30
عدد الفقرات

معامل كرونباخ ألفا

المتغير

م
1

المعايير االس ار يجي

6

0.834

2

قياس اْلداء الفعمي

6

0.958

3

ال قييـ االس ار يجي

5

0.965

4

أساليب الرقاب االس ار يجي

5

0.936

5

نظـ المعمومات اْلداري

6

0.941

6

االداء المؤسسي

8

0.888

28

0.946

المتغيرات المستقمة
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نجد أف جميع قيـ معامالت كرونباخ ألفا لكل م غير مف م غيرات االس بان وكذلؾ جميع
فقرات االس بان مر فع جدا(أكبر مف  ,)0.7مما يدلل عمى ثبات ا ساؽ الداخمي الس بان لدراس
الرقاب االس ار يجي وعالق يا برفع أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في محافظات قطاع غزة.
ب .طريقة التجزئة النصفية:
ع مد طريق ال جزئػ النصػفي عمػى حسػاب معامػل االر بػاط بػيف جزئػي فقػرات االسػ بان (
اْلس ػػئم ذات اْلرق ػػاـ الفرديػ ػ  ,واْلس ػػئم ذات اْلرق ػػاـ الزوجيػ ػ ) ,ويػ ػ ـ ص ػػحيح معام ػػل االر ب ػػاط
باسػ خداـ معامػػل سػبيرماف ( )Sperman's Coefficientلممجػػاالت ذات عػدد الفقػرات الزوجيػ
وج مػاف ( )Guttman's Coefficientلممجػاالت ذات عػدد الفقػرات الفػردؼ ,يعػرض جػدوؿ رقػـ
( )12قيـ معامل الثبات بطريق ال جزئ النصفي .
جدول  :12معامل الثبات ( التجزئة النصفية ) لمتغيرات االستبانة ( ,ن=)30
عدد الفقرات

معامل االرتباط

معامل االرتباط المعدل

المتغير

م
1

المعايير االس ار يجي

6

*0.845

*0.916

2

قياس اْلداء الفعمي

6

*0.953

*0.976

3

ال قييـ االس ار يجي

5

*0.975

*0.987

4

أساليب الرقاب االس ار يجي

5

*0.896

*0.945

5

نظـ المعمومات اْلداري

6

*0.891

*0.942

7

االداء المؤسسي

8

*0.934

*0.966

28

*0.810

*0.895

المتغيرات المستقمة
*االر باط داؿ إحصائيا عند مس وػ دالل ( .)   0.05

يظي ػػر ج ػػدوؿ رق ػػـ ( )12أف مع ػػامالت االر ب ػػاط لجمي ػػع الم غيػ ػرات وك ػػذلؾ لجمي ػػع فقػ ػرات
الم غيرات المس قم دال إحصائيا عند مس وػ دالل ( .)   0.05
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دلل قيـ اخ بارات الصدؽ والثبات ْلداة الدراس صالحي يا لدراس الرقاب االس ار يجي
وعالق يا برفع أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في محافظات قطاع غزة ,وبال الي كوف االس بان
في جاىزة لجمع البيانات مف مج مع الدراس .
و نظ ار لعدـ الحاج ْلجراء أؼ عديل عمى االس بان بعد اخ بار العين االس طالعي  ,ـ
ضميف ىذه العين ضمف ال حميل اْلجمالي لمفردات الدراس .
ثامنا ً  :أساليب المعالجات االحصائية :
اس خدـ الباحث برنامج الحزم اْلحصائي لمعموـ االج ماعي

Statistical Package

 )SPSS(for Social Sciencesاْلصدار  22ل صميـ نموذج االس بان .
و جدر اْلشارة إلى أنو مف الم بع في حميل بيانات المسوح الشامم اس خداـ ال حميل
اْلحصائي الوصفي دوف االل فات إلى إجراء أؼ اخ بارات لمفرضيات ,إال أنو ون يج لعدـ
اش ماؿ العين عمى جميع مؤسسات ال مويل اْلصغر فإف الباحث سيطبق إجراءات اْلحصاء
االس داللي الخ بار فرضيات الدراس .
وخالؿ معالج و حميل البيانات اس خدـ الباحث مجموع مف الطرؽ واالخ بارات
اْلحصائي كال الي:
 التك اررات ,النسب المئوية ,المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (,Frequency
 :) Mean and Standard deviation,Percentagesو س خدـ لوصف ال ك اررات
في عين الدراس  ,و ر يب اْلولويات وفي اخ بار الفرضيات.
 معامل ارتباط بيرسون ) :(Pearson’s Correlation Coefficientلقياس درج
االر باط ,واس خدميا الباحث لحساب اال ساؽ الداخمي لالس بان وكذلؾ في طريق
ال جزئ النصفي لقياس الثبات.
 اختبار كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha):لقياس ثبات فقرات محاور االس بان .
 معامل ارتباط سبيرمان بروان ( (Spearman-Brownلقياس ثبات االس بان بطريق
ال جزئ النصفي .
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 اختبار كولمجوروف – سمرنوف ) ,)Kolomogrove-Smirnov Testالخ بار
اع دالي وزيع م غيرات مجاالت االس بان .
 اختبار "ت" لمفرق بين عينتين مستقمتين ()Independent Samples T-Test
لمعرف ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات دالل إحصائي بيف مجموع يف مس قم يف مف
البيانات ,واس خدمو الباحث لدراس أؼ فروؽ عزػ لم غير الجنس ,أو المؤىل العممي
 اختبار تحميل التباين األحادي ( :)One Way ANOVAلمعرف ما إذا كاف ىناؾ
فروؽ ذات دالل إحصائي بيف أكثر مف مجموع يف مف البيانات ,واس خدمو الباحث
لدراس أؼ فروؽ عزػ لممحافظ أو الخبرة في الوظيفي .
 اختبار شيفيو ( :)Scheffeل حديد أؼ مف المجموعات في حميل ال بايف اْلحادؼ يعزػ
إلييا الفرؽ.
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الفصل الخامس
تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

أوالا  :المقدمة.
ثاني ا  :التحميل الوصفي لمبيانات الشخصية.
ثالثا  :التحميل الوصفي لنتائج الدراسة.

رابعا  :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة .
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أوالا  :المقدمة :
يي ػػدؼ ى ػػذا الفص ػػل إل ػػى ع ػػرض اْلحص ػػاء الوص ػػفي لخص ػػائص عينػ ػ الد ارسػ ػ م ػػف حي ػػث
الم غيػرات الشخصػػي  ,و كػذلؾ يعػػرض اْلجابػ أسػػئم الد ارسػ و الحكػػـ إحصػائيا عمػػى فرضػػيا يا,
بيدؼ ال عرؼ الى :الرقاب االس ار يجي وعالق يا برفع أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر فػي قطػاع
غزة ,والوقوؼ عمى م غيرات الدراس ال ي اش ممت(الجنس ,العمر ,المؤىل العممي ,سػنوات الخبػرة
,المسمى الوظيفي ,ال خصص ,اسـ المؤسس ).
ثانيا :التحميل الوصفي لمبيانات الشخصية :
يعرض جدوؿ رقـ ( )13ال وزيع النسبي لعين الدراس بحسب الم غيرات الشخصي السبع
محل الدراس

وىي الجنس ,العمر  ,المؤىل العممي  ,سنوات الخبرة  ,المسمى الوظيفي ,

ال خصص والمؤسس ال ي يعمل بيا.
بمغ حجـ مج مع الدراس ( )112موظفا في مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة,
وبعد وزيعيا عمى جميع مفردات مج مع الدراس  ,ـ اس ردادىا بشكل كامل بنسب (,)%100
وبما نسب و ( )% 53.58مف مجمل العامميف في مؤسسات ال مويل اْلصغر اْلعضاء في
الشبك الفمسطيني لإلقراض الصغير وم ناىي الصغر ( شراك ) في محافظات قطاع غزة .منيـ
 )%56.3( 63ذكور و  )%43.8( 49إناث مما يعني أف النسب اْلكبر لمذكور ,ويعزو
الباحث ذلؾ إلى أف اْلدارة العميا في مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة ؤمف بأف فئ
الذكور أكثر كفاءة وقدرة عمى اْلنجاز في مؾ المؤسسات مقارن مع فئ اْلناث ,و وزعت العين
بحسب م غير العمر إلى أربع فئات بشكل م ناسب عكسيا مع العمر ,حيث كانت النسب
اْلعمى منيا ( )%42.9لمفئ العمري أقل مف  30سن  ,م يا الفئ العمري مف  40 - 31سن
بنسب

مثيل ( ,)%42.9فيما مثمت الفئ العمري مف  40إلى أقل مف  50سن بنسب

( ,)%17.9أما الفئ العمري اْلكبر  51سن فأكثر فقد بمغت نسب

مثيميا ( )%1.8فقط,

ويعزو الباحث ذلؾ إلى اى ماـ مؤسسات ال مويل اْلصغر في اس قطاب الموظفيف مف الفئ
الشبابي لقدر يـ عمى العمل و حمل الضغط بشكل أكبر مقارن مع الفئات العمري اْلخرػ.
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حوالي نصف العين ( )%47.3حاصميف عمى درج البكالوريوس ,بينما وزعت بقي العين
بما نسب و حوالي الربع لكل مف الحاصميف عمى درج الدبموـ ,أو الماجس ير ,فيما لـ يكف ىناؾ
أؼ مف أفراد العين يحمل درج الدك وراه ,يعزو ذلؾ الباحث بأف اْلدارة العميا في مؤسسات
ال مويل اْلصغر في قطاع غزة ع مد بشكل اْلكبر عمى الخبرة العممي والكفاءة أثناء اس قطاب
الموظفيف.
الجزء اْلكبر مف العين ( )%47.4ي م ع بخبرة راوح بيف  7 -3سنوات ,بينما بمغت نسب
مف يم مكوف خبرة أقل مف  3سنوات ( )%24.1ونسب مف يم مكوف خبرة مف  12 – 8سن
( ,)%21.4وكاف ىناؾ ما نسب و ( )%7.1يم مكوف خبرة لمدة  13سن أو أكثر ,يعزو الباحث
ذلؾ بأف مؤسسات ال مويل اْلصغر ي ـ باس قطاب الموظفيف مف الفئ الشبابي أصحاب
الخبرات العممي والكفاءة العالي .
حوالي ثمثي العين ( )%63.4يحمموف مسمى وظيفي مشرؼ إقراض ,بينما بمغت نسب
مسئوؿ منطق ( ,)%20.5يمييـ مدراء الفروع أو البرامج بما نسب و ( ,)%9.8أما نسب مف
يحمموف مسمى مدير مالي أو إدارؼ فقد بمغت ( ,)%6.3يعزو الباحث ذلؾ إلى اع ماد اْلدارة
العميا ْلنجار العمل داخل مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة بشكل اْلكبر عمى مشرفيف
االقراض مف أجل رفع اْلداء ل مؾ المؤسسات و حقيق أىدافيا.
الغالبي العظمى مف العين ( )%93.8مف الم خصصيف في العموـ ال جاري واالق صاد,
بينما كانت نسب الم خصصيف في العموـ اْلنساني ( ,)%4.5يمييـ الم خصصيف في العموـ بما
نسب و( ,)%1.8يعزو الباحث ذلؾ بأف الموظفيف الم خصصيف في العموـ ال جاري و االق صاد
ىـ اْلقرب إلى مجاؿ العمل في مؤسسات ال مويل اْلصغر.
مثل نسب العامميف في مؤسس فا ف النسب اْلعمى بواقع ( )%39.3مف العين  ,يمييـ
العامميف في مؤسس ريادة بما نسب و ( ,)%21.4يمييـ مؤسس ي أصال وصندوؽ ال نمي
الفمسطيني بما نسب و ( )%13.4و ( )%12.5عمى ال والي ,بينما كانت نسب العامميف في
مؤسس الريف لم مويل ( )%7.1يمييا مؤسس أكاد بما نسب و ( ,)%6.3يعزو الباحث ذلؾ إلى
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أف مؤسس فا ف م مؾ النسب اْلكبر مف الحص السوقي مقارن مع مؤسسات ال مويل اْلصغر
اْلخرػ في قطاع غزة.
جدول  : 13توزيع عينة الدراسة بحسب البيانات الشخصية( ,ن=)112
م

المتغير

الفئة

العدد

النسبة المئوية

1

الجنس

ذكر

63

%56.3

49

%43.8

48

%42.9

2

العمر

42

%37.5

20

%17.9

2

%1.8

29

%25.9

3

المؤىل العممي

35

%47.3

30

%26.8

-

-

أقل مف  3سنوات

27

%24.1

4

سنوات الخبرة

 7 -3سنوات

35

%47.4

24

%21.4

8

%7.1

-

-

-

-

-

-

5

المسمى الوظيفي

11

%9.8

7

%6.3

23

%20.5

71

%63.4

-

-

105

%93.8

6

التخصص

2

%1.8

5

%4.5

-

-

7

اسم المؤسسة

44

%39.3

أنثى

أقل مف  30سن

 30أقل مف  40سن
 40أقل مف  50سن
50سن فأكثر
دبموـ أو أقل

بكالوريوس  /ليسانس
ماجس ير
دك وراة

 12 – 8سن

 13سن فأكثر

عضو مجمس إدارة
مدير عاـ

مدير إقميمي

مدير فرع /برنامج

مدير مالي  /إدارؼ
مسئوؿ منطق

مشرؼ إقراض
أخرػ

عموـ جاري واق صاد
خصص عممي
عموـ إنساني
أخرػ

مؤسس فا ف
77

مؤسس أصال

مؤسس أكاد

مؤسس ريادة

المجموع

مؤسس الريف لم مويل
صندوؽ ال نمي الفمسطيني

15

%13.4

7

%6.3

24

%21.4

8

%7.1

14

%12.5

112

%100.0

ثالثا  :التحميل الوصفي لنتائج الدراسة :
لبياف واقع الرقاب االس ار يجي و أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في محافظات قطاع غزة
قاـ الباحث بإيجاد اْلحصاءات الوصفي و شمل الم وسط الحسابي ,االنحراؼ المعيارؼ ,الوزف
النسبي وال ر يب الس جابات أفراد عين الدراس عمى كل فقرة مف الفقرات م غيرات الدراس كما
ىو موضح في الجداوؿ ( ,)19-14حيث ـ ر يب الفقرات بناء عمى الوزف النسبي لمفقرات في
كل م غير.
جدول  :14اإلحصاءات الوصفية لفق ارت متغير المعايير االستراتيجية( ,ن =)112

المتوسط االنحراف

الوزن

درجة

الحسابي

المعياري

النسبي

التوافر

الرتبة

1

وضع المعايير انطالقا مف رسال المؤسس وأىدافيا وغايا يا .

4.51

0.50

90.18

عالي جدا

3

2

م از المعايير بالمرون وأنيا مر بط بال غيرات البيئي ككل.

4.41

0.49

88.21

عالي جدا

6

3

م از المعايير بأنيا قابم لمقياس .

4.49

0.50

89.82

عالي جدا

5

4

م از المعايير بالوضوح والمرون .

4.50

0.50

90.00

عالي جدا

4

5

المعايير واضح بالنسب لآلخريف .

4.57

0.50

91.43

عالي جدا

1

6

ـ مراجع المعايير بشكل دورؼ .

4.56

0.52

91.25

عالي جدا

2

الفقرة

م
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يعػػرض جػػدوؿ رقػػـ ( )14اْلحصػػاءات الوصػػفي لفق ػرات م غيػػر المعػػايير االس ػ ار يجي  ,و
ظيػػر الن ػػائج أف جميػػع فقػرات ىػػذا المجػػاالت م ػوافرة بشػػكل عػػالي جػػدا .جػػاءت الفقػرة " المعػػايير
واضح بالنسب لآلخريف " في المر ب اْلولى بوزف نسػبي ( ,)%91.43ويعػزو الباحػث ذلػؾ الػى
وج ػػود نظ ػػاـ ادارؼ ش ػػفاؼ ,مم ػػا يجع ػػل المعػ ػػايير االسػ ػ ار يجي واض ػػحو لمم ػػوظفيف انطالق ػػا مػػػف
مشارك يـ في وضع مؾ المعػايير ,فيمػا م يػا الفقػرة " ػ ـ مراجعػ المعػايير بشػكل دورؼ " ل كػوف
فػي المر بػ الثانيػ بػوزف نسػػبي ( ,)%91.25ويعػزو الباحػث ذلػػؾ الػى وعػػي االدارة العميػا بأىميػ
فعي ػ ػػل دور المػػ ػػوظفيف مػػ ػػف خ ػ ػػالؿ عقػػ ػػد اج ماعػػ ػػات دوري ػ ػ ػ لمقي ػ ػػاـ بعممي ػ ػػات وض ػ ػػع المعػػ ػػايير
االس ار يجي  ,لم حقق مف اْلداء بأنو ي ـ عمى النحو المطموب.
بينما جاءت الفقرة " م از المعايير بأنيا قابم لمقياس " في الر ب الخامس وقبل اْلخيػرة
بػػوزف نسػػبي (,)%89.82ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ ضػػرورة قيػػاـ االدارة العميػػا ب طػػوير معػػايير قيػػاس
اْلداء لم قييـ وا خاذ االجراءات الوقائي ل داء ,فيما كانت الفقرة ال ي نص عمى " م از المعايير
بالمرون ػ وأني ػػا مر بط ػ ب ػػال غيرات البيئي ػ كك ػػل" جػػاءت فػ ػي الر ب ػ اْلخيػػرة ضػػمف فقػػرات م غي ػػر
المعػايير االسػ ار يجي بػػوزف نسػػبي (,)%88.21ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ عمػػى ضػػرورة قيػػاـ رأس ىػػرـ
المؤسس عمى المواكب في وضع المعايير لدػ المؤسسات انطالقػا مػف رسػال يا واىػدافيا وغايا يػا
,بشػػكل يػ الءـ مػػع ظػػروؼ العمػػل  ,لكػػي صػػبح أكثػػر مرونػ ولػػدييا قػػدرة عمػػى المواكبػ لم غيػرات
البيئي .
جدول  :15اإلحصاءات الوصفية لفقرات متغير قياس األداء الفعمي( ,ن =)112

م

1
2

الفقرة
وجد مجاالت قياس أداء محددة في المؤسس
ـ عممي قياس اْلداء في المؤسس في ضوء المعايير
االس ار يجي .
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المتوسط

االنحراف

الوزن

درجة

الحسابي

المعياري

النسبي

التوافر

4.32

0.77

86.43

عالي جدا

4

4.24

0.74

84.82

عالي جدا

6

الرتبة

س خدـ عممي قياس اْلداء في المؤسس ل حديد عمميات

3

ال حسيف الضروري ال ي سعى ْلحداثيا مف أجل طوير

4.37

0.77

87.32

عالي جدا

2

اْلداء .

4
5

6

ـ مراجع عممي قياس اْلداء في المؤسس بشكل دورؼ.
ساعد عممي قياس اْلداء عمى معرف مدػ عمل المؤسس
بالطريق الصحيح .
ال خضع عممي قياس اْلداء داخل المؤسس الى الحكـ
الشخصي.

4.27

0.89

85.36

عالي جدا

5

4.38

0.80

87.50

عالي جدا

1

4.35

0.81

86.96

عالي جدا

3

يع ػػرض ج ػػدوؿ رق ػػـ ( )15اْلحص ػػاءات الوص ػػفي لفقػ ػرات م غي ػػر قي ػػاس اْلداء الفعم ػػي ,و
ظي ػػر الن ػػائج أف فقػ ػرات ى ػػذا الم غي ػػر جميعي ػػا م ػ ػوافرة بش ػػكل ع ػػالي ج ػػدا ,و بحس ػػب آراء عينػ ػ
الد ارس ػ جػػاءت الفقػ ػرة " سػػاعد عممي ػ قي ػػاس اْلداء عمػػى معرف ػ م ػػدػ عمػػل المؤسس ػ بالطريقػ ػ
الصحيح " في المر ب اْلولى وبوزف نسبي (,)%87.5و يعزو الباحث ذلؾ الى أف ادراؾ أفػراد
العين ػ ْلىمي ػ ودور قيػػاس اْلداء فػػي ال عػػرؼ الػػى أؼ مػػدػ عمػػل المؤسس ػ بطريق ػ صػػحيح
ومالمس ذلؾ في عمميات القياس  ,مييا الفقرة " س خدـ عممي قيػاس اْلداء فػي المؤسسػ ل حديػد
عمميات ال حسيف الضروري ال ي سعى ْلحداثيا مف أجل طوير اْلداء" في المر ب الثانيػ بػوزف
نسػػبي ( )%87.32بدرج ػ ػوافر عالي ػ جػػدا ,ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ الػػى أف ادراؾ أف ػراد العين ػ أف
اليدؼ مف اس خداـ عممي القياس ىو حديد الجوانب ال ي كوف في حاجو الػى حسػيف مػف أجػل
طوير اْلداء.
بينمػا ػرػ العينػ أف الفقػرة " ػ ـ مراجعػ عمميػ قيػاس اْلداء فػي المؤسسػ بشػػكل دورؼ "
جػػاءت فػػي الر ب ػ قبػػل اْلخي ػرة وبػػوزف نسػػبي ( ,)%85.36ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ الػػى قيػػاـ االدارة
العميا بنفسيا باالطالع عمى الخط ومقارن و ما ىو مخطط مع ما ىو منجز ,باْلضاف الى عػدـ
فعيػػل دور المػػوظفيف بعمميػػات قيػػاس اْلداء  ,فيمػػا جػػاءت الفق ػرة " ػ ـ عممي ػ قيػػاس اْلداء فػػي
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المؤسس في ضوء المعػايير االسػ ار يجي " فػي الر بػ اْلخيػرة وبػوزف نسػبي (, )%84.82ويعػزو
الباحػػث ذلػػؾ الػػى اف ىنػػاؾ ضػػرورة لرفػػع مس ػ وػ وعػػى أف ػراد العين ػ بأىمي ػ ا مػػاـ عممي ػ قيػػاس
اْلداء فػػي المؤسس ػ فػػي ضػػوء المعػػايير االس ػ ار يجي  ,لضػػماف طبيػػق العمميػػات فػػي كافػ م ارحػػل
اْلدارة االس ار يجي  ,واك شاؼ االنحرافات بحاؿ وجودىا ,ومعالج يا بشكل فورؼ ,ل حقيق أىداؼ
المؤسس بكفاءة وفعالي .
جدول  :16اإلحصاءات الوصفية لفقرات متغير التقييم االستراتيجي( ,ن =)112

م

1
2

3

4

5

الفقرة
ي ـ مقارنو اْلداء الفعمي باْلداء الم وقع داخل المؤسس .
ـ عمميات معالج االنحرافات داخل المؤسس بشكل
فورؼ
م از عممي ال قييـ االس ار يجي بالمرون في مواجي
الم غيرات الخارجي
ي ـ مشارك الموظفيف في عممي ال قييـ االس ار يجي داخل
المؤسس .
ي ر ب عمى عممي ال قييـ االس ار يجي داخل المؤسس
إجراءات إداري واضح (ثواب و عقاب ).

بناء عمى أراء عين الدراس

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

درجة
التوافر

4.32

0.77

86.43

عالي جدا

3

4.24

0.74

84.82

عالي جدا

5

4.37

0.77

87.32

عالي جدا

2

4.27

0.89

85.36

عالي جدا

4

4.38

0.80

87.50

عالي جدا

1

وكما ىو موضح في جدوؿ رقػـ ( )16جػاءت الفقػرة " ي ر ػب

عمى عممي ال قييـ االس ار يجي داخل المؤسس إجػراءات إداريػ واضػح (ثػواب و عقػاب ) " .فػي
المر ب اْلولى عمى م غير ال قييـ االس ار يجي بوزف نسبي ( )%87.50بدرج ػوافر عاليػ جػدا,
ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ الػػى االى مػػاـ الكػػافي فػػي المؤسسػػات بعممي ػ ال قيػػيـ االس ػ ار يجي مػػف خػػالؿ
81

الرتبة

مكافػػأة النجػػاح فػػي الوصػػوؿ الػػى أعمػػى معػػدالت اْلداء المرغوب ػ والعقػػاب فػػي حػػاؿ حقػػق عكػػس
ذلؾ .فيما م يا الفقرة " م از عممي ال قييـ االس ار يجي بالمرون في مواجي الم غيػرات الخارجيػ
" ب ػ ػػوزف نس ػ ػػبي (,)%87.32ويع ػ ػػزو الباح ػ ػػث ذل ػ ػػؾ ال ػ ػػى أف ادراؾ افػ ػ ػراد العينػ ػ ػ أىميػ ػ ػ ال قي ػ ػػيـ
االس ار يجي ومرون يا في مواجيػ ال غيػرات الخارجيػ  ,واىميػ ذلػؾ فػي الرقابػ بشػكل يسػاىـ فػي
كشف االخطاء قبل وقوعيا ,ووضع الخطط المس قبمي .
مػػف جانػػب آخػػر حصػػمت الفق ػرة " ي ػ ـ مشػػارك المػػوظفيف فػػي عممي ػ ال قيػػيـ االس ػ ار يجي
داخل المؤسس " عمى المر ب قبل اْلخيرة بوزف نسبي (,)%85.36ويعزو الباحث ذلؾ الى عػدـ
قياـ االدارة العميا ب فعيل دور الموظفيف لمقياـ بعمميات ال قييـ االسػ ار يجي  ,وجػاءت الفقػرة " ػ ـ
عممي ػػات معالجػ ػ االنح ارف ػػات داخ ػػل المؤسسػ ػ بش ػػكل ف ػػورؼ" ف ػػي المر بػ ػ اْلخيػ ػرة وب ػػوزف نس ػػبي
(,)%84.82ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ الػػى عػػدـ وعيػ المػػوظفيف بسػػرع االبػػالغ عػػف االنح ارفػػات فػػي
حاؿ وجودىا الى الجي المعني .
جدول  17اإلحصاءات الوصفية لفقرات متغير أساليب الرقابة االستراتيجية ( ,ن =)112

الفقرة

م

وفر أساليب رقابي اس ار يجي حديث داخل المؤسس .

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

درجة
التوافر

الرتبة

3.75

1.26

75.00

عالية

3

3.71

1.22

74.29

عالية

4

3.86

1.29

77.14

عالية

1

4

وفر نماذج لدػ المؤسس س خدـ في عممي الرقاب االس ار يجي .

3.76

1.30

75.18

عالية

2

5

س خدـ المؤسس بطاق اْلداء الم وازف كأسموب رقابي اس ار يجي .

3.40

1.31

68.04

عالية

5

1
2

3

أخذ أساليب الرقاب االس ار يجي داخل المؤسس بعيف االع بار
مخ مف مراحل اْلدارة االس ار يجي .
ي ـ دريب الموظفيف عمى كيفي اس خداـ أساليب الرقاب االس ار يجي
.
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جدوؿ رقـ ( )17يعرض اْلحصاءات الوصفي لفقرات م غير أساليب الرقاب االس ار يجي ,
وال ي ظير اخ الفا عف اْلحصاءات الوصفي لممجاالت اْلخرػ حيث أف درجات ال وافر لجميع
الفقرات عالي  ,ففي حيف أبرزت أراء عين الدراس أف الفقرة " ي ـ دريب الموظفيف عمى كيفي
اس خداـ أساليب الرقاب االس ار يجي " بوزف نسبي ( )%77.14ل كوف ىذه الفقرة في المر ب
اْلولى  ,ويعزو الباحث ذلؾ الى االى ماـ بالجانب ال دريبي ل طوير الكفاءات لدػ الموظفيف
حوؿ كيفي اس خداـ أساليب الرقاب االس ار يجي  ,الىا الفقرة " وفر نماذج لدػ المؤسس
س خدـ في عممي الرقاب االس ار يجي " بوزف نسبي ( ,)%75.18ويعزو الباحث ذلؾ الى وفر
خبرات جيدة الس خداـ اْلساليب الرقابي واالى ماـ بالجانب ال دريبي ل طوير خبرات الموظفيف
في ذلؾ المجاؿ.
وقد أشار أفراد العين إلى أف الفقرة " أخذ أساليب الرقاب االس ار يجي داخل المؤسس
بعيف االع بار مخ مف مراحل اْلدارة االس ار يجي " جاءت في المر ب قبل اْلخيرة بوزف نسبي
( ,)%74.29و يعزو الباحث ذلؾ الى ضرورة طوير اساليب الرقاب االس ار يجي وخاص
الحديث وفق منيجي كامم  ,أخذ بعيف االع بار مخ مف مراحل عمميات االدارة االس ار يجي ,
وجاءت الفقرة " س خدـ المؤسس بطاق اْلداء الم وازف كأسموب رقابي اس ار يجي" في المر ب
اْلخيرة بوزف نسبي ( )%68.04ضمف م غير أساليب الرقاب االس ار يجي ,ويعزو الباحث ذلؾ
الى عدـ وفر خبرات كافي الس خداـ اسموب بطاق اْلداء الم وازف وضعف المجاؿ ال دريبي
فيو.
جدول  :18اإلحصاءات الوصفية لفقرات متغير نظم المعمومات اإلدارية ( ,ن =)112

م

1
2

الفقرة
ي وفر لدػ المؤسس نظاـ معمومات إدارؼ مف أجل وفير
معمومات ضروري ل حقيق أىداؼ الرقاب االس ار يجي .
وفر بني

حي

مناسب

لدػ المؤسس

الالزم

لنظـ
83

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

درجة
التوافر

الرتبة

3.97

1.09

79.46

عالية

5

3.97

1.04

79.46

عالية

5

المعمومات اْلداري .

3

4

ي وفر كادر بشرؼ مدرب وكفء الضرورؼ لنظـ
المعمومات اْلداري .
ي وفر نظاـ أمف لعدـ اخ راؽ اْلنظم المحوسب وحماي
البيانات والمعمومات .

4.19

0.94

83.75

عالية

2

4.21

0.97

84.11

عالية جدا

1

يخمق نظاـ المعمومات اْلداري لدػ المؤسس الثق في

5

المعمومات المس خرج

وامكاني

االع ماد عمييا (مبدأ

4.13

0.95

82.50

عالية

3

الموثوقي ).
يوفر نظاـ المعمومات اْلداري لدػ المؤسس معمومات عند

6

طمبيا حسب المواصفات بالكـ والنوع المناسب (مبدأ

4.08

1.03

81.61

عالية

المالئم ).

يعرض جدوؿ رقـ ( )18اْلحصاءات الوصفي لفقرات م غير نظـ المعمومات اْلداري
وال ي ظير أف عين الدراس

رػ وافرىا بشكل بيف العالي و العالي جدا .فقد حازت الفقرة "

ي وفر نظاـ أمف لعدـ اخ راؽ اْلنظم المحوسب وحماي البيانات والمعمومات" عمى المر ب اْلولى
بوزف نسبي ( ,)%84.11ويعزو الباحث ذلؾ الى وفر دوائر ميم يا أمف المعمومات و قييـ
المخاطر ال ي قد عرض ليا شبك وأنظم المؤسس المحوسب  .الى م يا الفقرة " ي وفر كادر
بشرؼ مدرب وكفء الضرورؼ لنظـ المعمومات اْلداري " في المر ب الثاني بوزف نسبي
(, )%83.75ويعزو الباحث ذلؾ الى االى ماـ بالجانب ال دريبي ل طوير خبرات وميارات
الموظفيف حوؿ كيفي ال عامل مع أنظم المعمومات االداري  ,باْلضاف الى االى ماـ ب وفر
عنصر بشرؼ مؤىل في ذلؾ المجاؿ.
بينما جاءت الفقر اف " ي وفر لدػ المؤسس نظاـ معمومات إدارؼ مف أجل وفير
معمومات ضروري ل حقيق أىداؼ الرقاب االس ار يجي " و "
84

وفر بني

ح ي مناسب لدػ

4

المؤسس الالزم لنظـ المعمومات اْلداري " في المر ب الخامس واْلخيرة

بوزف نسبي

( , )%79.46يعزو الباحث ذلؾ الى ضرورة طوير نظـ المعمومات االداري والبني ال ح ي
ال ابع ليا ,مف أجل مد الجي المخ ص بالمعمومات الضروري بالوقت المناسب .
جدول  :19اإلحصاءات الوصفية لفقرات متغير االداء المؤسسي( ,ن =)112
م

1
2
3

4

5

6

7

8

الفقرة
عمل المؤسس عمى اس غالؿ الموارد المالي الم اح بشكل
يؤدؼ إلى طوير اْلداء داخل المؤسس .
عمل المؤسس عمى االس ثمار اْلمثل لمموارد البشري .
حرص المؤسس عمى قديـ الخدمات ْلكبر شريح مف
العمالء .
ي ـ العمل عمى وفير مصادر مويمي داخل المؤسس
ؤدؼ إلى حسيف اْليرادات.
ي ـ خفيض كاليف قديـ الخدمات لدػ المؤسس بما ال
يؤثر عمى جود يا .
عمل المؤسس عمى حقيق االس جاب السريع لم طمبات
العميل.
عمل إدارة المؤسس

عمى طوير أنظم يا واجراءا يا

ال نظيمي ال ي ؤدؼ إلى حقيق اْلىداؼ .
قوـ المؤسس بالم ابع الفعال واْلجراءات ال صحيحي
ال ي ساىـ في اك شاؼ أوجو القصور في بداي يا .
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المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

درجة
التوافر

الرتبة

4.23

0.64

84.64

عالية جدا

3

4.18

0.62

83.57

عالية

4

4.16

0.68

83.21

عالية

5

3.57

1.10

71.43

عالية

8

3.60

1.13

71.96

عالية

7

4.14

0.63

82.86

عالية

6

عالية جدا

1

عالية جدا

2

4.31

4.30

0.48

0.55

86.25

86.07

جدوؿ رقـ ( )19يعرض اْلحصاءات الوصفي لفقرات م غير االداء المؤسسي  ,وال ي
ظير بأف درجات لمفقرات راوح بيف العالي والعالي جدا  ,ففي حيف أبرزت أراء عين الدراس
أف الفقرة "
عمل إدارة المؤسس عمى طوير أنظم يا واجراءا يا ال نظيمي ال ي ؤدؼ إلى حقيق
اْلىداؼ" بوزف نسبي ( )%86.25ل كوف ىذه الفقرة في المر ب اْلولى ,ويعزو الباحث ذلؾ الى
اد ارؾ االدارة العميا ْلىمي

طوير االنظم واالجراءات ال نظيمي داخل مؤسس لزيادة كفاءة

المنظم وقدر يا عمى حقيق اْلىداؼ  ,الىا الفقرة " قوـ المؤسس بالم ابع الفعال واْلجراءات
ال صحيحي ال ي ساىـ في اك شاؼ أوجو القصور في بداي يا " في المر ب الثاني وبوزف نسبي
( , )%86.07ويعزو الباحث ذلؾ الى االى ماـ الكبير باْلجراءات الوقائي واالني ل فادؼ وقوع
االخطاء والعمل عمى االق صاد في الموارد.
وقد أشار أفراد العين إلى أف الفقرة " ي ـ خفيض كاليف قديـ الخدمات لدػ المؤسس بما
ال يؤثر عمى جود يا " جاءت في المر ب السابع وقبل اْلخيرة بوزف نسبي (, )%71.96
وجاءت الفقرة " ي ـ العمل عمى وفير مصادر مويمي داخل المؤسس يؤدؼ إلى حسيف
اْليرادات" في المر ب اْلخيرة بوزف نسبي ( ,)%71.43ويعزو الباحث ذلؾ الى ضرورة قياـ
االدارة العميا ب طوير اس ار يجيات مالي  ,مف أجل حقيق االس غالؿ اْلمثل لمموارد المالي
الم اح  ,لضماف حقيق أعمى االيرادات بأقل كاليف ممكن .
ولتقييم واقع الرقابة االستراتيجية وأداء مؤسسات التمويل األصغر في محافظات قطاع غزة ,قاـ
الباحث باس خداـ المقاييس الوصفي لكل م غير مف م غيرات الدراس  ,وكذلؾ الم غيرات المس قم
كما ىي مبين في جدوؿ رقـ (.)20
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جدول  :20اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة( ,ن =)112

م

المجال

عدد

المتوسط

االنحراف

الوزن

درجة

الفقرات

الحسابي

المعياري

النسبي

التوافر

1

المعايير االس ار يجي

6

4.51

0.37

90.15

عالية جدا

الرتبة

1

2

قياس اْلداء الفعمي

6

4.32

0.71

86.40

عالية جدا

2

3

ال قييـ االس ار يجي

5

4.27

0.88

85.39

عالية جدا

3

4

أساليب الرقاب االس ار يجي

5

3.70

1.19

73.93

عالية

5

5

نظـ المعمومات اْلداري

6

4.09

0.89

81.82

عالية

4

6

االداء المؤسسي (م غير ابع)

8

4.06

0.54

81.25

عالية

-

المتغيرات المستقمة

28

4.18

0.53

83.69

عالية

-

ظير الن ائج أف عين الدراس رػ أف درجات ال وافر لجميع مجاالت الدراس م وافرة بدرج
عالي أو عالي جدا .و ظير الن ائج ر يب الم غيرات المس قم الخمس كال الي :
 .1م غير المعايير االس ار يجي في المر ب اْلولى بوزف نسبي ( ,)%90.15بصف عام بيف
أف الوزف النسبي لجميع فقرات البعد اْلوؿ (المعايير االس ار يجي ) أنيا عالي جدا ,وذلؾ ي فق
مع دراس (الف ار ,)2015,مما يدلل عمى وجود درج مر فع جدا مف الموافق مف قبل أفراد العين
جاه بعد (المعايير االس ار يجي ),ويعزو الباحث ذلؾ الى أف المعايير لدػ مؤسسات ال مويل
اْلصغر في قطاع غزة ي ـ حديدىا انطالقا مف رسال المؤسسات واىدافيا وغايا يا ,وأنيا
صف بالمرون والوضوح ,باْلضاف الى ذلؾ اى ماـ مؾ المؤسسات بمراجع المعايير بشكل
دورؼ مف أجل ال أكد مف حقق اْلداء ال ي ـ وفق االىداؼ والمعايير الموضوع .
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 .2م غير قياس اْلداء الفعمي في المر ب الثاني بوزف نسبي ( ,)%86.40بصف عام بيف أف
الوزف النسبي لجميع فقرات البعد الثاني (قياس اْلداء الفعمي) أنيا عالي جدا ,مما يدلل عمى
وجود درج مر فع جدا مف الموافق مف قبل أفراد العين جاه بعد (قياس اْلداء الفعمي),ويعزو
الباحث ذلؾ الى االى ماـ بعممي قياس اْلداء لدػ مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة,
وادراؾ أىمي يا في مساعدة مؾ المؤسسات في حديد ال حسينات الضروري ال ي سعى الى
احداثيا ل طوير اْلداء ,ومساعد يا في معرفو مدػ عمل المؤسسات بطريق صحيح  ,باْلضاف
لوجود مجاالت أداء يمكف قياسيا ,وذلؾ ي فق مع دراس (الف ار ,)2015,ال ي أشارت الى اىمي
عممي قياس اْلداء كمرحم مف مراحل عممي الرقاب االس ار يجي  ,و ع بر ركف اساسي البد مف
وجوده عند القياـ بعممي الرقاب  ,بينما اخ مفت مع دراس (الحسيدؼ )2008,ويرػ الباحث اف
ىذا االخ الؼ يعود الخ الؼ مج مع الدراس وظروؼ الدراس نفسيا.
 .3م غير ال قييـ االس ار يجي في المر ب الثالث بوزف نسبي ( ,)%85.39بصف عام بيف أف
الوزف النسبي لجميع فقرات البعد الثالث (ال قييـ االس ار يجي) أنيا عالي  ,مما يدلل عمى وجود
درج مر فع مف الموافق مف قبل أفراد العين جاه بعد (ال قييـ االس ار يجي),ويعزو الباحث ذلؾ
الى االى ماـ بعممي ال قييـ االس ار يجي لدػ مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة ,,وادراؾ
أىمي يا ومرون يا في مواجي ال غيرات الخارجي ,وكيفي االس فادة منيا في وضع خطط
المس قبمي ل مؾ المؤسسات ,إضاف الى أف عممي ال قييـ االس ار يجي خمق جو مف الثق عند
اْلفراد ,و ي فق ذلؾ مع دراس (الف ار , )2015,ال ي أشارت الى أىمي عممي

قييـ اْلداء

كمرحم مف مراحل عممي الرقاب االس ار يجي  ,ع بر ركف أساسي البد مف وجوده عند القياـ
بعممي الرقاب االس ار يجي  ,بينما اخ مفت مع دراس ( , )2009,Rigobertoويرػ الباحث ىذه
االخ الؼ يعود الى االخ الؼ في مج مع الدراس وظروؼ الدراس نفسيا.
 .4م غير نظـ المعمومات اْلداري في المر ب الرابع وقبل اْلخيرة وبوزف نسبي (,)%81.82
بصف عام

بيف أف الوزف النسبي لجميع فقرات البعد الخامس (نظـ المعمومات االداري ) أنيا

عالي  ,مما يدلل عمى وجود درج مر فع مف الموافق مف قبل أفراد العين

جاه بعد (نظـ

المعمومات االداري ),ويعزو الباحث ذلؾ الى أف االى ماـ بنظـ المعمومات االداري لدػ مؤسسات
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ال مويل اْلصغر في قطاع غزة ليا أثر كبير في نجاح الرقاب االس ار يجي مف خالؿ وجود نظاـ
أمف فعاؿ لعدـ اخ راؽ اْلنظم المحوسب و وفر المس مزمات ال قني ( كنولوجيا المعمومات )
الالزم لنظـ المعمومات االداري ,ومواكب

مؾ المؤسسات لثورة المعمومات وايمانيا بأىمي

المعمومات في عممي الرقاب االس ار يجي  ,و فق ىذه الدراس مع دراس ( الف ار,)2015,ودراس (
عبدالمطيف ,و ركماف ,)2005,بينما خ مف ىذه الدراس مع دراس (درويش ,والبطروخ)2012,
,يرػ الباحث أف ىذا االخ الؼ يعود الى االخ الؼ النا ج عف مج مع الدراس وظروؼ الدراس
نفسيا.
 .5م غير أساليب الرقاب االس ار يجي وبحسب آراء عين الدراس فقد جاء في المر ب اْلخيرة
وبوزف نسبي ( .)%73.93بصف عام بيف أف الوزف النسبي لجميع فقرات البعد الرابع (أساليب
الرقاب االس ار يجي ) أنيا عالي  ,مما يدلل عمى وجود درج مر فع مف الموافق مف قبل أفراد
العين جاه بعد (أساليب الرقاب االس ار يجي ),ويعزو الباحث ذلؾ الى أف االى ماـ بعممي أساليب
الرقاب االس ار يجي لدػ مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة ليا أثر كبير في نجاح الرقاب
االس ار يجي  ,ويعزو الباحث قبوؿ ذلؾ الى اس خداـ النسب المالي والموازنات كأداة لمرقاب اضاف
الى وفر أساليب رقابي

حديثو في مؤسسات ال مويل اْلصغر ,وا فق ذلؾ مع دراس

(الف ار, )2015,و دراس (عبدالمطيف ,و ركماف, )2005,بينما اخ مف ذلؾ مع دراس (الغريب
,والبشارؼ, )2012,يرػ الباحث بأف ىذه االخ الؼ يعود الى االخ الؼ في مج مع الدراس
وظروؼ الدراس نفسيا.
 .6بمغ الوزف النسبي لمدرج الكمي لمم غيرات المس قم ( )%83.69وبدرج
بمغ الوزف النسبي لمم غير ال ابع "االداء المؤسسي" ( )%81.25وبدرج

وافر عالي  ,فيما
وافر عالي  ,ويعزو

الباحث ذلؾ الى أف النسب الم عمق باْلداء المؤسسي والم غيرات المس قم م قارب الى حد كبير.
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رابعا  :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة :
مييدا الخ بار فرضيات الدراس  ,ولم حقق مف شروط االخ بارات االحصائي المطبق
الخ بار فرضيات الدراس

قاـ الباحث باس خداـ اخ بار كولمجوروؼ – سمرنوؼ

) Kolomogrove-Smirnov Test (K-Sالخ بار ما إذا كانت البيانات بع ال وزيع الطبيعي
مف عدمو ,وكانت الن ائج كما ظير في جدوؿ رقـ (.)21
جدول  :21نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات االستبانة (ن =)112
عدد الفقرات

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المجال

م
1

المعايير االس ار يجي

6

0.036

0.20

2

قياس اْلداء الفعمي

6

0.044

0.20

3

ال قييـ االس ار يجي

5

0.053

0.20

4

أساليب الرقاب االس ار يجي

5

0.034

0.20

5

نظـ المعمومات اْلداري

6

0.042

0.20

6

االداء المؤسسي (م غير ابع)

8

0.051

0.20

28

0.032

0.20

المتغيرات المستقمة

ظير الن ائج في جدوؿ ( )21بأف القيم االح مالي لكل م غير مف م غيرات الدراس وكػذلؾ
الم غيػ ػرات المسػ ػ قم كك ػػل أكب ػػر م ػػف مسػ ػ وػ الداللػ ػ (  ,)   0.05وى ػػذا ي ػػدلل عم ػػى أف بيان ػػات
م غيػ ػرات الد ارسػ ػ

ػػوزع وزيع ػػا طبيعي ػػا بم ػػا يمك ػػف الباح ػػث م ػػف طبي ػػق االخ ب ػػارات اْلحص ػػائي

المعممي .
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الفرضية الرئيسة األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة () α≥0.05
بين الرقابة االستراتيجية وأداء مؤسسات التمويل األصغر في قطاع .ويتفرع منيا الفرضيات

الفرعية التالية:

 ال وجد عالق ذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ( )α≥0.05بيف المعايير
االس ار يجي وأداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة.
 ال وجد عالق ذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ( )α≥0.05بيف قياس اْلداء
الفعمي وأداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة.
 ال وجد عالق ذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ( )α≥0.05بيف ال قييـ
االس ار يجي (بما يح ويو مف مقارن اْلداء الفعمي والعمل ال صحيحي) وأداء مؤسسات
ال مويل اْلصغر في قطاع غزة.
 ال وجد عالق ذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ( )α≥0.05بيف أساليب الرقاب
االس ار يجي وأداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة.
 ال وجد عالق ذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ( )α≥0.05بيف نظـ المعمومات
اْلداري وأداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة.
الخ بار ىذه الفرضي الرئيسي والفرضيات الخمس الفرعي اس خدـ الباحث معامل ار باط
بيرسوف لمحكـ عمى وجود العالق بيف م غيرات الرقاب االس ار يجي الخمس وم غير أداء
مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة .يعرض جدوؿ رقـ ( )22قيـ معامالت ار باط
بيرسوف.
جدول  :22معامالت ارتباط بيرسون بين المتغيرات المستقمة وأداء مؤسسات التمويل األصغر (ن =)112

1

المعايير االس ار يجي

معامل ارتباط
بيرسون
**0.265

القيمة
االحتمالية

2

قياس اْلداء الفعمي

**0.276

0.00

ضعيف

3

ال قييـ االس ار يجي

**0.402

0.00

م وسط

م

المتغير
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0.00

الوصف
ضعيف

4

أساليب الرقاب االس ار يجي

**0.445

0.00

م وسط

5

نظـ المعمومات اْلداري

**0.554

0.00

م وسط

-

الرقاب ػ االس ػ ار يجي (الم غي ػرات المس ػ قم

**0.619

0.00

م وسط

ككل)

* دال إحصائٌا عند مستوى ( .)   0.05
وتظير النتائج ما يمي:


وجد ىناؾ عالق طردي ضعيف وذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ()α≥0.05
بيف المعايير االس ار يجي وأداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة  ,ويعزو
الباحث ذلؾ مف خالؿ جدوؿ ( )22الذؼ يبيف بأف معامل االر باط بيف بعد المعايير
االس ار يجي وبعد االداء المؤسسي يساوؼ (,)0.265وأف القيم االح مالي ().Sig
ساوؼ ( , )0.00وىي أقل مف مس وػ الدالل ( ,)α≥0.05و بناء عميو نرفض فرضي
العدـ ,وبناء عمى ذلؾ ُيفسر الباحث بوجود العالق الطردي الضعيف  ,بأف المعايير
االس ار يجي لدػ مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة غير واضح بشكل كاؼ

انطالقا مف رسال يا وأىدافيا وغايا يا ,باْلضاف الى ذلؾ عدـ االى ماـ الكافي مف قبل
مؾ المؤسسات بمراجع المعايير بشكل دورؼ مف أجل ال أكد مف حقيق اْلداء
المؤسسي الذؼ ي ـ وفق اْلىداؼ الموضوع .


وجد ىناؾ عالق طردي ضعيف وذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ()α≥0.05
بيف قياس اْلداء الفعمي وأداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة ,,ويعزو الباحث
ذلؾ مف خالؿ جدوؿ ( )22الذؼ يبيف بأف معامل االر باط بيف بعد قياس اْلداء الفعمي
وبعد االداء المؤسسي يساوؼ (,)0.276وأف القيم االح مالي ( ).Sigساوؼ (, )0.00
وىي أقل مف مس وػ الدالل (, )α≥0.05وبناء عميو نرفض فرضي العدـ ,وبناء عمى
ذلؾ ُيفسر الباحث بوجود العالق الطردي الضعيف  ,بأف مس وػ وعى الموظفيف داخل
مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة غير ٍ
كاؼ حوؿ أىمي ا ماـ عممي قياس
اْلداء في المؤسس في ضوء المعايير االس ار يجي  ,لضماف طبيق العمميات اْلداري
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في كاف مراحل اْلدارة االس ار يجي  ,واك شاؼ االنحرافات بحاؿ وجودىا ,ومعالج يا
بشكل فورؼ ,مف أجل طوير اْلداء المؤسسي.


وجد ىناؾ عالق طردي م وسط وذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ()α≥0.05
بيف ال قييـ االس ار يجي وأداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة ,ويعزو الباحث
ذلؾ مف خالؿ جدوؿ ( )22الذؼ يبيف بأف معامل االر باط بيف بعد ال قييـ االس ار يجي
وبعد االداء المؤسسي يساوؼ (,)0.402وأف القيم االح مالي ( ).Sigساوؼ (, )0.00
وىي أقل مف مس وػ الدالل ( ,)α≥0.05وبناء عميو نرفض فرضي العدـ ,وبناء عمى
ذلؾ ُيفسر الباحث بوجود العالق الطردي الم وسط  ,بأف عمى اْلدارة العميا لدػ
مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة وعي الموظفيف لدييا بشكل أكبر عف أىمي

سرع االبالغ عف االنحرافات في حاؿ وجودىا إلى الجي المعني  ,وأىمي ذلؾ في زيادة
المرون ل مؾ المؤسسات في مواجي ال غيرات الخارجي ( أىمي ال قييـ االس ار يجي
كمرحم مف مراحل عممي الرقاب االس ار يجي ) مما ينعكس ذلؾ عمى اْلداء المؤسسي,
وي فق ذلؾ مع دراس (.)Rigoberto, 2009


وجد ىناؾ عالق طردي م وسط وذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ()α≥0.05
بيف أساليب الرقاب االس ار يجي وأداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة ,ويعزو
الباحث ذلؾ مف خالؿ جدوؿ ( )22الذؼ يبيف معامل االر باط بيف بعد أساليب الرقاب
االس ار يجي وبعد االداء المؤسسي يساوؼ (,)0.445وأف القيم االح مالي ().Sig
ساوؼ ( , )0.00وىي أقل مف مس وػ الدالل ( ,)α≥0.05وبناء عميو نرفض فرضي
العدـ ,وبناء عمى ذلؾ ُيفسر الباحث بوجود العالق الطردي الم وسط  ,بأف عمى االدارة
العميا طوير أساليب رقابي اس ار يجي حديث كبطاق اْلداء الم وازف ,و طبيقيا داخل
مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة ,مما ينعكس ذلؾ عمى اْلداء المؤسسي,
وي فق في ذلؾ مع دراس (عبدالمطيف ,و ركماف.))2005( ,



وجد ىناؾ عالق طردي م وسط وذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ()α≥0.05
بيف نظـ المعمومات اْلداري وأداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة ,ويعزو
الباحث ذلؾ مف خالؿ جدوؿ ( )22الذؼ يبيف معامل االر باط بيف بعد نظـ المعمومات
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االداري وبعد االداء المؤسسي يساوؼ (,)0.554وأف القيم االح مالي ( ).Sigساوؼ
( , )0.00وىي أقل مف مس وػ الدالل ( ,)α≥0.05وبناء عميو نرفض فرضي العدـ,
وبناء عمى ذلؾ ُيفسر الباحث بوجود العالق الطردي الم وسط  ,بأف عمى اْلدارة العميا
لدػ مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة بضرورة طوير نظاـ أمف أكثر فعالي

لعدـ اخ راؽ اْلنظم المحوسب و وفير المس مزمات ال قني بشكل أكبر ( كنولوجيا
المعمومات ) الالزم لنظـ المعمومات االداري  ,ومواكب مؾ المؤسسات لثورة المعمومات
 ,مما ينعكس ذلؾ عمى اْلداء المؤسسي ,وي فق في ذلؾ مع دراس ( درويش,
والبطروخ.))2012( ,
الفرضية الرئيسة الثانية:
 ال وجد فروؽ ذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ( )α≥0.05بيف م وسطات
اس جابات المبحوثيف حوؿ الرقاب االس ار يجي في مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع
غزة عزػ لمم غيرات الديمغرافي (الجنس ,العمر ,المؤىل العممي  ,سنوات الخبرة ,
المسمى الوظيفي  ,ال خصص ,اسـ المؤسس ) .
الفرضية الرئيسة الثالثة:
 ال وجد فروؽ ذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ( )α≥0.05بيف م وسطات
اس جابات

المبحوثيف حوؿ أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة عزػ

لمم غيرات الديمغرافي ( الجنس ,العمر ,المؤىل العممي  ,سنوات الخبرة  ,المسمى
الوظيفي  ,ال خصص ,اسـ المؤسس ) .
ولمحكم عمى الفرضيتين الثانيـة و الثالثـة ولمحـد مـن التكـرار سـيتناول الباحـث متغيـرات الدراسـة
مجتمعة واختبار داللة الفروق بحسب المتغيرات الديموغرافية عمى التوالي:
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أوالا :الجنس
نظ ار الع دالي وزيع قيـ اس جابات المبحوثيف في عين الدراس  ,اس خدـ الباحث االخ بار
المعممي "ت" لعين يف مس قم يف لمعرف ما إذا كاف ىناؾ فروؽ دال إحصائيا بيف م وسطات
قديرات الم غيرات عزػ لم غير النوع االج ماعي.
جدول : 23نتائج اختبار ت لمفرق بين متوسط درجات استجابة الذكور واإلناث (ن =)112

المتوسط

االنحراف

الفرق بين

الحسابي

المعياري

المتوسطين

ذكور

4.56

0.37

إناث

4.44

0.36

ذكور

4.31

0.81

إناث

4.33

0.56

ذكور

4.29

0.93

إناث

4.24

0.83

ذكور

3.67

1.27

إناث

3.73

1.08

ذكور

4.11

0.97

إناث

4.07

0.78

ذكور

4.20

0.57

إناث

4.17

0.48

ذكور

4.09

0.54

إناث

4.03

0.53

المتغير

المعايير االستراتيجية

قياس األداء الفعمي

التقييم االستراتيجي

أساليب الرقابة االستراتيجية

نظم المعمومات اإلدارية

الرقابة االستراتيجية (المتغيرات
المستقمة ككل)

االداء المؤسسي

0.069

0.135

0.169

0.226

0.170

0.101

0.102
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قيمة ت

1.838

-0.131

0.303

-0.268

0.202

0.327

0.509

القيمة
االحتمالية

0.069

0.896

0.763

0.789

0.840

0.744

0.612

جدوؿ رقـ ( )23يعرض ن ائج اخ بار "ت" أنو ال يوجد ىناؾ فروقا دال إحصائياُ عند
مس وػ دالل (  )   0.05بيف م وسط درج اس جاب الذكور أو اْلناث في أؼ مف م غيرات
الدراس  ,ويعزو الباحث ذلؾ الى أف أفراد عين الدراس يم مكوف أراء م قارب حوؿ م غيرات
الدراس بغض النظر عف الجنس سواء ذكر أـ أنثى  ,وذلؾ يعني أف م غير الجنس ال يؤثر عمى
م غيرات الدراس

,وا فقت ىذه الن ائج مع دراس

والبشارؼ, )2012,و دراس

(الحسيدؼ,)2008,ودراس

(عبدالمطيف ,و ركماف,)2005,ودراس

(الغريب,

(درويش ,والبطروخ

 ,)2012,واخ مفت ىذه الدراس مع دراس (  ,) 2014,Mohammedويعزو الباحث أف ىذا
االخ الؼ يعود الى االخ الؼ في مج مع الدراس وظروؼ الدراس نفسيا.
ثانيا :العمر
نظػ ار الع داليػ وزيػػع البيانػػات كمػػا ىػػو مبػػيف فػػي جػػدوؿ رقػػـ ( )24اسػ خدـ الباحػػث حميػػل
ال بايف اْلحادؼ الخ بار الفرؽ بيف م وسط درج اس جاب كل فئ عمري لم غيرات الدراس
جدول  :24اختبار التباين األحادي لمتغيرات الدراسة بحسب الفئة العمرية (ن =)112

الفئة العمرية
أقل من 30سنة

سنة

من  30-أقل 40

التقييم االستراتيجي

 50سنة

قياس األداء الفعمي

من 40سنة -أقل

المعايير االستراتيجية

 50سنة فأكثرن

المتغير

الم وسط

4.50

4.48

4.53

5.00

االنحراؼ

0.38

0.38

0.34

0.00

الم وسط

4.34

4.19

4.51

4.75

االنحراؼ

0.75

0.77

0.38

0.35

الم وسط

4.23

4.10

4.67

4.80

االنحراؼ

1.04

0.84

0.34

0.28

قيمة ف

1.308

1.200

2.248
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القيمة
االحتمالية

0.276

0.313

0.087

الم وسط

3.58

3.53

4.22

4.80

االنحراؼ

1.29

1.15

0.85

0.28

الم وسط

4.04

3.94

4.48

4.67

االنحراؼ

1.00

0.90

0.37

0.24

الرقابة االستراتيجية (المتغيرات

الم وسط

4.16

4.06

4.45

4.74

المستقمة ككل)

االنحراؼ

0.58

0.52

0.30

0.37

الم وسط

4.07

3.92

4.31

4.38

االنحراؼ

0.56

0.50

0.45

0.88

أساليب الرقابة االستراتيجية

نظم المعمومات اإلدارية

االداء المؤسسي

2.398

2.051

*3.430

*2.798

0.072

0.111

0.020

0.044

 * .دال إحصائٌا عند مستوى ( .)   0.05
يعرض الجدوؿ رقػـ ( )24اْلحصػاء الوصػفي لػدرجات اسػ جاب عينػ الد ارسػ بحسػب الفئػ
العمري مصحوبا بقيم اخ بار حميل ال بياف اْلحادؼ "ؼ" لكل م غير .ظير الن ائج أنو ال وجد
ىنػػاؾ فروقػػا ذات دالل ػ إحصػػائي عنػػد مس ػ وػ دالل ػ (  )   0.05بػػيف م وسػػطات اس ػ جاب أف ػراد
العين عزػ لمفئ العمري في م غيرات الدراس ما عدا الرقابة االستراتيجية و االداء المؤسسي.
وجد فروؽ ذات دالل إحصائي عند مس وػ داللػ (  )   0.05بػيف م وسػطات اسػ جابات
المبحوثيف حوؿ الرقاب االس ار يجي فػي مؤسسػات ال مويػل اْلصػغر فػي قطػاع غػزة عػزػ لم غيػر
العمػ ػػر ,ويع ػ ػػزو الباح ػ ػػث ذل ػ ػػؾ ال ػ ػػى أف أفػ ػ ػراد العين ػ ػ يم مك ػ ػػوف أراء غي ػ ػػر م قاربػ ػ ػ ح ػ ػػوؿ الرقابػ ػ ػ
االس ار يجي ,وذلؾ يعني أف م غير العمر يؤثر عمى الرقاب االس ار يجي  ,وي فق ذلؾ مػع د ارسػ
(الغري ػ ػػب ,والبش ػ ػػارؼ,)2012,ود ارسػ ػ ػ (عب ػ ػػدالمطيف ,و ركم ػ ػػاف  ,)2005,ويخ م ػ ػػف م ػ ػػع د ارسػ ػ ػ
(دروي ػػش ,والبط ػػروخ ,)2012,يع ػػزوا الباح ػػث ذل ػػؾ أف ى ػػذا االخػ ػ الؼ يع ػػود ال ػػى االخػ ػ الؼ ف ػػي
مج مع الدراس وظروؼ دراس نفسيا.
وجد فروؽ ذات دالل إحصائي عند مس وػ داللػ (  )   0.05بػيف م وسػطات اسػ جابات
المبح ػػوثيف ح ػػوؿ أداء مؤسس ػػات ال موي ػػل اْلص ػػغر ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة ع ػػزػ لم غي ػػر العم ػػر ,يع ػػزو
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الباحث ذلؾ الى أف أفراد العين يم مكوف اراء غير م قارب حوؿ االداء المؤسسي ,وذلػؾ يعنػي أف
م غير العمر يؤثر عمى االداء المؤسسي .
ولمعرف ا جاه الفروؽ بيف م وسطات م غيرات الدراس بعا لمفئػات العمريػ اسػ خدـ الباحػث
اخ بار شيفيو ,كما في جدوؿ رقـ ( ,)25وبالنظر إلى الن ائج في كػال مػف الجػدوليف رقػـ ( )24و
( )25نجد أنو وجد ىناؾ فروؽ ذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل (  )   0.05بيف م وسػط
اس جابات أفراد العين فػي الم غيػرات المػذكورة فػي جػدوؿ رقػـ ( )25بحسػب الفئػ العمريػ  .و وجػد
فػػروؽ دال ػ إحصػػائيا بػػيف م وسػػط اس ػ جابات اْلف ػراد فػػي الفئ ػػيف العم ػري يف ( )40-30و (-40
 ,)50ويعزو الباحث ذلؾ الػى أف الفئػو العمريػ  40سػن فػأكثر ىػي اْلكثػر خبػرة وكفػاءة ومعرفػ
حوؿ واقع الرقاب االس ار يجي وعالق يا برفع أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة أكثػر
مف غيرىـ.
جدول  :25نتائج اختبار شيفيو لبيان الفرق بين متوسط االستجابات بناء عمى فئات العمر,
(ن=)112
العمر

المتغير

أقل من  03سنة

30-40

40-50

الرقابة االستراتيجية

30-40

0.101

-

*0.389

(المتغيرات المستقمة

40-50

-0.288

*-0.389

-

ككل)

 50سنة فأكثر

-0.580

-0.681

-0.291

30-40

0.150

-

*0.392

40-50

-0.242

*-0.392

-

 50سنة فأكثر

-0.304

-0.455

-0.062

االداء المؤسسي

 * .دال إحصائٌا عند مستوى ( .)   0.05

ثالثا :المؤىل العممي
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نظ ار الع دالي وزيػع البيانػات كمػا ىػو مبػيف فػي جػدوؿ رقػـ ( )26اسػ خدـ الباحػث حميػل
ال بايف اْلحادؼ الخ بار الفرؽ بيف م وسط درج اس جاب كل مؤىل عممي لم غيرات الدراس

.

جدول :26اختبار التباين األحادي لمتغيرات الدراسة بحسب المؤىل العممي (ن =)112
المؤىل العممي

التقييم االستراتيجي

أساليب الرقابة االستراتيجية

نظم المعمومات اإلدارية

الرقابة االستراتيجية (المتغيرات المستقمة
ككل)

االداء المؤسسي

 * .دال إحصائٌا عند مستوى (  0.05

دبموم فأقل

قياس األداء الفعمي

بكالوريوس

المعايير االستراتيجية

ماجستير

المتغير

قيمة ف

الم وسط

4.47

4.47

4.62

االنحراؼ

0.38

0.37

0.36

الم وسط

4.23

4.22

4.58

االنحراؼ

0.76

0.77

0.46

الم وسط

4.29

4.09

4.57

1.813

2.931

2.876
االنحراؼ

0.79

1.04

0.55

الم وسط

3.72

3.41

4.18

االنحراؼ

1.17

1.29

0.83

الم وسط

4.24

3.92

4.25

االنحراؼ

0.67

1.05

0.72

الم وسط

4.16

4.07

4.42

االنحراؼ

0.54

0.55

0.42

الم وسط

4.03

4.05

4.12

االنحراؼ

0.55

*4.261

1.855

*4.447

0.248

.) 
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0.52

0.56

القيمة
االحتمالية

0.168

0.058

0.061

0.017

0.161

0.014

0.781

يع ػػرض الج ػػدوؿ رق ػػـ ( )26اْلحص ػػاء الوص ػػفي ل ػػدرجات اسػ ػ جاب عينػ ػ الد ارسػ ػ بحس ػػب
المؤىل العممي مصحوبا بقيم اخ بار حميل ال بياف اْلحادؼ "ؼ" لكل م غيػر ,ظيػر الن ػائج أنػو
ال وجد ىناؾ فروقا ذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل (  )   0.05بػيف م وسػطات اسػ جاب
أف ػراد العين ػ عػػزػ لممؤىػػل العممػػي فػػي م غي ػرات الد ارس ػ مــا عــدا أســاليب الرقابــة االســتراتيجية
والرقابة االستراتيجية (المتغيرات المستقمة ككل).
وجد فروؽ ذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل (  )   0.05بيف م وسطات اس جابات
المبحوثيف حوؿ أساليب الرقاب االس ار يجي في مؤسسات ال مويػل اْلصػغر فػي قطػاع غػزة عػزػ
لم غي ػػر المؤى ػػل العمم ػػي ,ويع ػػزو الباح ػػث ذل ػػؾ أف افػ ػراد العينػ ػ يم مك ػػوف أراء غي ػػر م قارب ػػو ح ػػوؿ
أسػاليب الرقابػ االسػ ار يجي  ,ممػا يػدؿ عمػػى أف م غيػر المؤىػػل العممػي يػؤثر عمػػى أسػاليب الرقابػ
االسػ ػ ار يجي  ,وا فق ػػت ى ػػذه الد ارسػ ػ م ػػع د ارسػ ػ (الغري ػػب ,والبش ػػارؼ,)2012,بينم ػػا اخ مف ػػت م ػػع
دراس (عبد المطيف ,و ركماف ,)2005,ويرػ الباحػث أف ىػذا االخػ الؼ يعػود الػى االخػ الؼ فػي
مج مع الدراس ,وظروؼ الدراس نفسيا.
وجد فروؽ ذات دالل إحصائي عند مس وػ داللػ (  )   0.05بػيف م وسػطات اسػ جابات
المبحوثيف حوؿ الرقاب االس ار يجي فػي مؤسسػات ال مويػل اْلصػغر فػي قطػاع غػزة عػزػ لم غيػر
المؤى ػػل العمم ػػي ,ويع ػػزو الباح ػػث ذل ػػؾ أف أفػ ػراد العينػ ػ يم مك ػػوف أراء غي ػػر م قاربػ ػ ح ػػوؿ الرقابػ ػ
االس ار يجي  ,مما يدؿ عمى أف م غير المؤىل العممي يؤثر عمى الرقاب االس ار يجي ,وا فقت ىذه
الد ارسػ ػ م ػػع د ارسػ ػ (الغري ػػب ,والبش ػػارؼ,)2012,بينم ػػا اخ مف ػػت م ػػع د ارسػ ػ (الفػ ػ ار,)2015,وي ػػرػ
الباحث أف ىذا االخ الؼ يعود الى االخ الؼ في مج مع الدراس وظروؼ الدراس نفسيا.
ولمعرف ا جاه الفروؽ بيف م وسطات م غيرات الدراس بعا لممؤىػل العممػي اسػ خدـ الباحػث
اخ بار شيفيو ,كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ ( .)27وبالنظر إلى الن ائج في كال مف الجػدوليف رقػـ
( )26و ( )27نجػػد أنػػو وجػػد ىنػػاؾ فػػروؽ ذات دالل ػ إحصػػائي عنػػد مس ػ وػ دالل ػ ( )   0.05

بػػيف م وسػػط اس ػ جابات أف ػراد العين ػ فػػي الم غي ػرات المػػذكورة فػػي جػػدوؿ رقػػـ ( )27بحسػػب الفئ ػ
العمريػ ػ  .و وج ػػد ف ػػروؽ دالػ ػ إحص ػػائيا ب ػػيف م وس ػػط اسػ ػ جابات الحاص ػػميف عم ػػى البك ػػالوريوس و
الحاصميف عمى درجػ الماجسػ ير ,ويعػزو الباحػث ذلػؾ أف المػوظفيف أصػحاب شػيادات الد ارسػات
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العمي ػػا (الماجسػ ػ ير) ,أكث ػػر معرفػ ػ بأىميػ ػ الرقابػ ػ االسػ ػ ار يجي ف ػػي مؤسس ػػات ال موي ػػل اْلص ػػغر
,ويم مكػ ػػوف خب ػ ػرات ومػ ػػؤىالت عالي ػ ػ فػ ػػي كيفي ػ ػ طبيػ ػػق أسػ ػػاليب الرقاب ػ ػ االس ػ ػ ار يجي فػ ػػي مػ ػػؾ
المؤسسات .
جدول  :27نتائج اختبار شيفيو لبيان الفرق بين متوسط االستجابات بناء عمى المؤىل
العممي( ,ن=)112
المؤىل العممي

المتغير

دبموم أو أقل

بكالوريوس/ليسانس

بكالوريوس/ليسانس

0.305

-

ماجستير

-0.462-

*-0.768

الرقابة االستراتيجية

بكالوريوس/ليسانس

0.087

-

(المتغيرات المستقمة ككل)

ماجستير

-0.259-

*-0.347

أساليب الرقابة االستراتيجية

 * .دال إحصائٌا عند مستوى ( .)   0.05
رابعا :سنوات الخبرة
نظ ار الع دالي وزيػع البيانػات كمػا ىػو مبػيف فػي جػدوؿ رقػـ ( )28اسػ خدـ الباحػث حميػل
ال بايف اْلحادؼ الخ بار الفرؽ بيف م وسط درج اس جاب كل فئ عمري لم غيرات الدراس .
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جدول  :28اختبار التباين األحادي لمتغيرات الدراسة بحسب سنوات الخبرة (ن =)112
سنوات الخبرة

أقل من  0سنوات

 7- 0سنوات

 21- 8سنة

 20سنة فاكثر

المتغير

الم وسط

4.49

4.47

4.53

4.73

االنحراؼ

0.37

0.38

0.36

0.34

الم وسط

4.26

4.21

4.49

4.73

االنحراؼ

0.92

0.71

0.43

0.27

الم وسط

3.90

4.27

4.53

4.73

االنحراؼ

1.19

0.86

0.42

0.32

الم وسط

3.43

3.57

4.05

4.38

االنحراؼ

1.34

1.19

1.02

0.53

الم وسط

3.85

4.01

4.42

4.46

االنحراؼ

1.11

0.92

0.46

0.38

الرقابة االستراتيجية (المتغيرات

الم وسط

4.03

4.12

4.37

4.57

المستقمة ككل)

االنحراؼ

0.62

0.52

0.36

0.36

الم وسط

3.94

4.03

4.20

4.28

االنحراؼ

0.48

0.57

0.48

0.60

المعايير االستراتيجية

قياس األداء الفعمي

التقييم االستراتيجي

أساليب الرقابة االستراتيجية

نظم المعمومات اإلدارية

االداء المؤسسي

قيمة ف

1.199

1.832

*3.125

2.318

2.481

*3.609

1.558

القيمة
االحتمالية

0.314

0.146

0.029

0.080

0.065

0.016

0.204

 * .دال إحصائٌا عند مستوى ( .)   0.05

يع ػػرض الج ػػدوؿ رق ػػـ ( )28اْلحص ػػاء الوص ػػفي ل ػػدرجات اسػ ػ جاب عينػ ػ الد ارسػ ػ بحس ػػب
سنوات الخبرة مصحوبا بقيم اخ بػار حميػل ال بيػاف اْلحػادؼ "ؼ" لكػل م غيػر ,ظيػر الن ػائج أنػو
ال وجد ىناؾ فروقا ذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل (  )   0.05بػيف م وسػطات اسػ جاب
112

أف ػراد العين ػ عػػزػ لسػػنوات الخب ػرة فػػي م غي ػرات الد ارس ػ مػػا عـــدا التقيـــيم االســـتراتيجي والرقابـــة
االستراتيجية (المتغيرات المستقمة ككل).
وجد فروؽ ذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل (  )   0.05بيف م وسطات اس جابات
المبحوثيف حوؿ ال قييـ االسػ ار يجي فػي مؤسسػات ال مويػل اْلصػغر فػي قطػاع غػزة عػزػ لم غيػر
س ػػنوات الخبػ ػرة ,ويع ػػزو الباح ػػث ذل ػػؾ أف أفػ ػراد العينػ ػ يم مك ػػوف أراء غي ػػر م قارب ػػو ح ػػوؿ ال قي ػػيـ
االس ار يجي  ,مما يدؿ ذلػؾ أف م غيػر سػنوات الخبػرة يػؤثر عمػى ال قيػيـ االسػ ار يجي ,ا فقػت ىػذه
الدراس مع د ارسػ (, )2009,Rigobertoبينمػا اخ مفػت مػع د ارسػ (الفػ ار,)2015,ويػرػ الباحػث
أف ىذا االخ الؼ يعود الى االخ الؼ في مج مع الدراس وظروؼ الدراس نفسيا.
وجد فروؽ ذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل (  )   0.05بيف م وسطات اس جابات
المبحوثيف حوؿ الرقاب االس ار يجي في مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة عزػ لم غير
سنوات الخبرة ,ويعزو الباحث ذلؾ الى أف أفراد عين الدراس يم مكوف أراء غير م قارب حوؿ
الرقاب االس ار يجي ,مما يدؿ ذلؾ عمى أف م غير سنوات الخبرة يؤثر عمى الرقاب االس ار يجي ,
وا فقت ىذه الدراس مع دراس (درويش ,والبطروخ, )2012,بينما اخ مفت ىذه الدراس مع دراس
(البشارؼ ,والغريب,)2012,ودراس (الف ار, )2015,ويرػ الباحث أف ىذا االخ الؼ يعود الى
االخ الؼ في مج مع الدراس ,وظروؼ الدراس نفسيا.
ولمعرف ا جاه الفروؽ بيف م وسطات م غيرات الدراس بعا لسنوات الخبرة اس خدـ الباحػث
اخ بار شيفيو ,كما في جدوؿ رقـ ( ,)29وبالنظر إلى الن ائج في كال منف الجدوليف رقػـ ( )29و
( )28نجد أنو وجد ىناؾ فروؽ ذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل (  )   0.05بيف م وسػط
اس جابات أفراد العين في الم غيرات المذكورة فػي جػدوؿ رقػـ ( )29بحسػب سػنوات الخبػرة ,و وجػد
فػروؽ دالػ إحصػائيا بػػيف م وسػط اسػ جابات اْلفػراد ذوؼ سػػنوات الخبػرة أقػػل مػف  3سػػنوات و 13
سن فأكثر ,ويعزو الباحث ذلؾ أف المػوظفيف أصػحاب الخبػرات العمميػ العاليػ ( 13سػن فػأكثر)
لػػدييـ معرف ػ أكبػػر بأىمي ػ الرقاب ػ االس ػ ار يجي فػػي مؤسسػػات ال مويػػل اْلصػػغر ,باْلضػػاف الػػى
أىمي ال قييـ االس ار يجي مف أجل إ ماـ عمميات معالج االنحرافات داخل تلك المؤسسات.
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جدول  :29نتائج اختبار شيفيو لبيان الفرق بين متوسط االستجابات بناء عمى سنوات
الخبرة( ,ن=)112
سنوات الخبرة

المتغير

التقييم االستراتيجي

الرقابة االستراتيجية
(المتغيرات المستقمة
ككل)

أقل من  3سنوات

 3-7سنوات

 8-12سنة

 3-7سنوات

-0.364

-

0.265

 8-12سنة

-0.629

-0.265

-

13سنة فأكثر

*-0.821

-0.457

-0.1916

 3-7سنوات

-0.095

-

0.242

 8-12سنة

-0.338

-0.242

-

13سنة فأكثر

*-0.541

-0.445

-0.202

 * .دال إحصائٌا عند مستوى ( .)   0.05
خامسا :المسمى الوظيفي الحالي:
نظ ار الع دالي وزيػع البيانػات كمػا ىػو مبػيف فػي جػدوؿ رقػـ ( )30اسػ خدـ الباحػث حميػل
ال بايف اْلحادؼ الخ بار الفرؽ بيف م وسط درج اس جاب كل فئ عمري لم غيرات الدراس .
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جدول  :30اختبار التباين األحادي لمتغيرات الدراسة بحسب المسمى الوظيفي (ن =)112
المسمى الوظيفي
مدير برنامج /فرع

إداري

مدير مالي /

مسئول منطقة

مشرف إقراض

المتغير

الم وسط 4.77

4.57

4.56

4.44

االنحراؼ 0.28

0.37

0.39

0.36

الم وسط 4.68

4.43

4.40

4.23

االنحراؼ 0.32

0.33

0.72

0.76

الم وسط 4.67

4.57

4.37

4.14

االنحراؼ 0.31

0.35

0.91

0.95

الم وسط 4.56

4.46

3.83

3.44

االنحراؼ 0.40

0.43

1.08

1.26

الم وسط 4.58

4.43

4.09

3.98

االنحراؼ 0.40

0.33

0.99

0.92

الرقابة االستراتيجية (المتغيرات

الم وسط 4.63

4.47

4.24

4.07

المستقمة ككل)

االنحراؼ 0.32

0.31

0.52

0.53

الم وسط 4.43

4.36

3.97

4.01

االنحراؼ 0.59

0.36

0.46

0.54

المعايير االستراتيجية

قياس األداء الفعمي

التقييم االستراتيجي

أساليب الرقابة االستراتيجية

نظم المعمومات اإلدارية

االداء المؤسسي

قيمة ف

*2.950

1.528

1.646

*4.495

1.810

*4.848

*3.100

 * .دال إحصائٌا عند مستوى ( .)   0.05
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القيمة
االحتمالية

0.036

0.211

0.183

0.005

0.150

0.003

0.030

يع ػػرض الج ػػدوؿ رق ػػـ ( )30اْلحص ػػاء الوص ػػفي ل ػػدرجات اسػ ػ جاب عينػ ػ الد ارسػ ػ بحس ػػب
المسمى الوظيفي مصػحوبا بقيمػ اخ بػار حميػل ال بيػاف اْلحػادؼ "ؼ" لكػل م غيػر .ظيػر الن ػائج
أنػ ػػو وجػ ػػد ىنػ ػػاؾ فروقػ ػػا ذات دالل ػ ػ إحصػ ػػائي عنػ ػػد مس ػ ػ وػ دالل ػ ػ (  )   0.05ب ػػيف م وسػ ػػطات
اسػ ػ جاب أفػ ػراد العينػ ػ ع ػػزػ لممس ػػمى ال ػػوظيفي ف ػػي ك ػػال م ػػف م غيػ ػرات الد ارسػ ػ ال اليػ ػ المعـــايير
االســتراتيجية ,أســاليب الرقابــة االســتراتيجية ,الرقابــة االســتراتيجية (المتغي ـرات المســتقمة ككــل)
واالداء المؤسسي  ,يعزو الباحث ذلؾ الى أف أفراد عين الدراس يم مكوف أراء غير م قارب حوؿ
المعايير االس ار يجي  ,أساليب الرقاب االس ار يجي  ,الرقاب االسػ ار يجي  ,واالداء المؤسسػي ,ممػا
يػػدؿ ذلػػؾ عمػػى أف م غيػػر المسػػمى الػػوظيفي يػػؤثر عمػػى المعػػايير االس ػ ار يجي ,أسػػاليب الرقابػ ػ
االس ار يجي ,الرقاب االس ار يجي  ,واالداء المؤسسي .
 بالنسب لممعايير االس ار يجي اخ مفت مع دراس (الف ار)2015,
 بالنسػػب ْلسػػاليب الرقاب ػ االس ػ ار يجي ا فقػػت مػػع د ارس ػ ( الغريػػب ,والبشػػارؼ,)2012,و
د ارس ػ (الف ػ ار,)2015,بينمػػا اخ مفػػت مػػع د ارس ػ ( عبػػدالمطيف ,و ركمػػاف, )2005,وي ػػرػ
الباح ػػث أف ى ػػذا االخػ ػ الؼ يع ػػود ال ػػى االخػ ػ الؼ ف ػػي مج م ػػع الد ارسػ ػ وظ ػػروؼ الد ارسػ ػ
نفسيا.
 بالنسػب لمرقابػ االسػ ار يجي ا فقػت مػػع د ارسػ (البشػارؼ ,والغريػػب, )2012,بينمػػا اخ مفػػت
مػ ػ ػػع د ارس ػ ػ ػ ( ,)2014,Mohammedويػ ػ ػػرػ الباحػ ػ ػػث أف ىػ ػ ػػذا االخ ػ ػ ػ الؼ يعػ ػ ػػود الػ ػ ػػى
االخ الؼ في مج مع الدراس وظروؼ الدراس نفسيا.
ولمعرف ػ ا جػػاه الفػػروؽ بػػيف م وسػػطات م غي ػرات الد ارس ػ بعػػا لممسػػمى الػػوظيفي اس ػ خدـ
الباحث اخ بار شيفيو ,كما في جدوؿ رقػـ ( .)31وبػالنظر إلػى الن ػائج فػي كػال مػف الجػدوليف رقػـ
( )30و ( )31نجػػد أنػػو وجػػد ىنػػاؾ فػػروؽ ذات دالل ػ إحصػػائي عنػػد مس ػ وػ دالل ػ ( )   0.05

بيف م وسػط اسػ جابات أفػراد العينػ فػي الم غيػرات المػذكورة فػي جػدوؿ رقػـ ( )31بحسػب المسػمى
الػػوظيفي .و وجػػد فػػروؽ دال ػ إحصػػائيا بػػيف م وسػػط اس ػ جابات اْلف ػراد بالمسػػميات الوظيفي ػ مػػدير
برن ػػامج  /ف ػػرع و مش ػػرؼ إقػ ػراض ,يع ػػزو الباح ػػث ذل ػػؾ أف مشػ ػرفي االقػ ػراض أكث ػػر قب ػػل بالنس ػػب
لوضػ ػػعي المعػ ػػايير االس ػ ػ ار يجي انطالقػ ػػا مػ ػػف رسػ ػػال المؤسس ػ ػ وأىػ ػػدافيا وغايا يػ ػػا  ,وبالنسػ ػػب
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ل ساليب الرقابي المطبق ,باْلضاف الى دور الرقاب االس ار يجي في رفع اداء مؤسسات ال مويل
االصغر.
جدول  :31نتائج اختبار شيفيو لبيان الفرق بين متوسط االستجابات بناء عمى المسمى
الوظيفي( ,ن=)112
المسمى الوظيفي

المتغير

مدير برنامج /فرع

مدير مالي  /إداري

مسئول منطقة

مدير مالي/إداري

0.201

-

-0.013

مسئول منطقة

0.214

0.013

-

مشرف إقراض

*0.329

0.127

0.114

مدير مالي/إداري

0.106

-

-0.622

مسئول منطقة

0.728

0.622

-

مشرف إقراض

*1.121

1.014

0.392

الرقابة االستراتيجية

مدير مالي/إداري

0.147

-

-0.341

(المتغيرات المستقمة

مسئول منطقة

0.488

0.341

-

ككل)

مشرف إقراض

*0.592

0.445

0.103

مدير مالي/إداري

0.074

-

-0.389

مسئول منطقة

0.464

0.389

-

مشرف إقراض

*0.424

0.350

-0.039

المعايير االستراتيجية

أساليب الرقابة
االستراتيجية

االداء المؤسسي

 * .دال إحصائٌا عند مستوى ( .)   0.05
سادسا :التخصص
نظ ار الع دالي وزيع البيانات كما ىو مبيف فػي جػدوؿ رقػـ ( )32اسػ خدـ الباحػث حميػل
ال بايف اْلحادؼ الخ بار الفرؽ بيف م وسط درج اس جاب خصص لم غيرات الدراس
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جدول  :32اختبار التباين األحادي لمتغيرات الدراسة بحسب التخصص (ن =)112
التخصص

واقتصاد

عموم تجارية

تخصص عممي

عموم إنسانية

المتغير

الم وسط 4.53

4.08

4.20

االنحراؼ 0.37

0.12

0.18

الم وسط 4.32

4.25

4.43

االنحراؼ 0.72

0.35

0.56

الم وسط 4.25

4.40

4.64

االنحراؼ 0.91

0.28

0.30

الم وسط 3.70

4.30

3.48

االنحراؼ 1.19

0.42

1.50

الم وسط 4.10

4.25

3.90

االنحراؼ 0.90

0.35

0.92

الرقابة االستراتيجية (المتغيرات

الم وسط 4.19

4.16

4.18

المستقمة ككل)

االنحراؼ 0.54

0.20

0.37

الم وسط 4.06

3.81

4.13

االنحراؼ 0.54

0.09

0.52

المعايير االستراتيجية

قياس األداء الفعمي

التقييم االستراتيجي

أساليب الرقابة االستراتيجية

نظم المعمومات اإلدارية

االداء المؤسسي

* دال إحصائٌا عند مستوى ( .)   0.05
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قيمة ف

*3.378

0.074

0.482

0.338

0.147

0.003

0.248

القيمة
االحتمالية

0.038

0.928

0.619

0.714

0.863

0.997

0.781

يع ػػرض الج ػػدوؿ رق ػػـ ( )32اْلحص ػػاء الوص ػػفي ل ػػدرجات اسػ ػ جاب عينػ ػ الد ارسػ ػ بحس ػػب
ال خصص مصحوبا بقيمػ اخ بػار حميػل ال بيػاف اْلحػادؼ "ؼ" لكػل م غيػر ,ظيػر الن ػائج أنػو ال
وجػػد ىنػػاؾ فروقػػا ذات دالل ػ إحصػػائي عنػػد مس ػ وػ دالل ػ (  )   0.05بػػيف م وسػػطات اس ػ جاب
أفراد العين عزػ لم خصص في م غيرات الدراس ما عدا المعايير االستراتيجية.
وجد فروؽ ذات دالل إحصائي عند مس وػ داللػ (  )   0.05بػيف م وسػطات اسػ جابات
المبحوثيف حوؿ المعايير االس ار يجي في مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة عزػ لم غير
ال خص ػػص ,ويع ػػزو الباح ػػث ذل ػػؾ ال ػػى أف افػ ػراد عينػ ػ الد ارسػ ػ يم مك ػػوف أراء غي ػػر م قاربػ ػ ح ػػوؿ
المعايير االس ار يجي  ,مما يدلل ذلؾ عمى أف م غير ال خصص يػؤثر عمػى المعػايير االسػ ار يجي
 ,ويخ مف ذلؾ مع دراس (الف ار,)2015,نظ ار الخ الؼ مج مع الدراس وظروؼ الدراس نفسيا.
ولمعرفػ ا جػػاه الفػػروؽ بػػيف م وسػػطات م غيػرات الد ارسػ بعػػا ال خصػػص اسػ خدـ الباحػػث
اخ بار شيفيو ,كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ ( .)33وبالنظر إلى الن ائج في كال مف الجػدوليف رقػـ
( )32و ( )33نجػػد أنػػو وجػػد ىنػػاؾ فػػروؽ ذات دالل ػ إحصػػائي عنػػد مس ػ وػ دالل ػ ( )   0.05

بيف م وسط اس جابات أفراد العين في الم غيرات المذكورة في جدوؿ رقـ ( )33بحسب ال خصص
,يعزو الباحث ذلؾ الى أف الموظفيف أصحاب خصص العمػوـ االنسػاني أكثػر ادراؾ مقارنػو مػع
اص ػػحاب خصص ػػات العمميػ ػ بأىميػ ػ المع ػػايير االسػ ػ ار يجي طبق ػػا ْلى ػػداؼ المؤسسػ ػ و اى ػػدافيا
وغايا يػػا ,ذلػػؾ لوجػػود ميػػوؿ ادارؼ ْلصػػحاب ال خصصػػات العمػػوـ اْلنسػػاني أكثػػر مػػف اصػػحاب
ال خصصات العممي ...
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جدول  :33نتائج اختبار شيفيو لبيان الفرق بين متوسط االستجابات بناء عمى التخصص,
(ن=)112
التخصص

المتغير

المعايير االس ار يجي

عموم تجارية واقتصاد

تخصص عممي

تخصص عممي

0.446

-

عموم إنسانية

0.330

*-0.116

 * .دال إحصائٌا عند مستوى ( .)   0.05
سابعا :اسم المؤسسة
نظ ػ ار الع دالي ػ وزيػػع البيانػػات كمػػا ىػػو مبػػيف فػػي جػػدوؿ رقػػـ ( )34اس ػ خدـ الباحػػث حميػػل
ال بايف اْلحادؼ الخ بار الفرؽ بيف م وسط درج اس جاب أفراد كل مؤسس مويل صغير.
جدول  :34اختبار التباين األحادي لمتغيرات الدراسة بحسب المؤسسة (ن =)112
المؤسسة

فاتن

أصالة

أكاد

ريادة

التقييم االستراتيجي

الريف لمتمويل

قياس األداء الفعمي

الفمسطيني

المعايير االستراتيجية

الم وسط 4.56

4.42

4.60

4.50

4.44

4.43

االنحراؼ 0.38

0.36

0.33

0.37

0.28

0.43

الم وسط 4.13

4.46

4.31

4.54

4.06

4.56

االنحراؼ 0.84

0.37

0.47

0.42

1.29

0.39

الم وسط 4.01

4.37

4.31

4.62

4.20

4.40

صندوق التنمية

المتغير

قيمة ف

0.622

1.845
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1.665

القيمة
االحتمالية

0.683

0.110

0.150

االنحراؼ 1.19

0.39

0.59

0.40

1.09

0.54

الم وسط 3.60

3.52

2.97

4.03

3.48

4.10

االنحراؼ 1.25

1.08

1.27

1.11

1.26

1.05

الم وسط 3.84

4.11

3.83

4.40

4.02

4.50

االنحراؼ 1.08

0.97

0.69

0.67

0.48

0.38

الرقابة االستراتيجية (المتغيرات

الم وسط 4.10

4.17

4.00

4.34

4.01

4.37

المستقمة ككل)

االنحراؼ 0.63

0.37

0.52

0.37

0.73

0.35

الم وسط 4.12

4.03

3.70

4.03

3.81

4.30

االنحراؼ 0.57

0.51

0.63

0.46

0.56

0.42

أساليب الرقابة االستراتيجية

نظم المعمومات اإلدارية

االداء المؤسسي

1.415

2.132

1.335

1.750

يع ػػرض الج ػػدوؿ رق ػػـ ( )34اْلحص ػػاء الوص ػػفي ل ػػدرجات اسػ ػ جاب عينػ ػ الد ارسػ ػ بحس ػػب
المسمى المؤسس ال ي يعمل بيا مصحوبا بقيم اخ بار حميل ال بياف اْلحػادؼ "ؼ" لكػل م غيػر,
ظيػر الن ػػائج أنػػو ال وجػػد ىنػػاؾ فروقػػا ذات داللػ إحصػػائي عنػػد مسػ وػ داللػ (  )   0.05بػػيف
م وسطات اس جاب أفراد العين عزػ لمؤسسػ فػي أؼ مػف م غيػرات الد ارسػ  ,ويعػزو الباحػث ذلػؾ
الػػى أف أف ػراد العين ػ يم مكػػوف أراء م قارب ػ حػػوؿ الرقاب ػ االس ػ ار يجي (الم غي ػرات المس ػ قم ككػػل )
واالداء المؤسس ػػي  ,مم ػػا ي ػػدؿ أف م غي ػػر ال خص ػػص ال ي ػػؤثر عم ػػى م غي ػػر الرقابػ ػ االسػ ػ ار يجي
(الم غيػ ػرات المسػ ػ قم كك ػػل ) و االداء المؤسس ػػي ,وي ف ػػق ذل ػػؾ م ػػع د ارسػ ػ ( ,Mohammed
 , )2014ود ارسػ ػ ( الغري ػػب ,والبش ػػارؼ ,)2012,وي ػػرػ الباح ػػث أف ى ػػذا االخػ ػ الؼ يع ػػود ال ػػى
االخ الؼ في مج مع الدراس وظروؼ الدراس نفسيا.
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0.225

0.067

0.255

0.129

الفصل السادس
النتائج والتوصيات

أوالا  :المقدمة.
ثاني ا  :النتائج.
ثالثا  :التوصيات.
رابعا  :الدراسات المستقبمية.
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أوالا  :المقدمة :
بناء عمى الدراس الميداني ال ي أجراىا الباحث حوؿ الرقاب االس ار يجي وعالق يا برفع
أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة ,ومف خالؿ ما ـ ناولو مف مفاىيـ وجوانب
م عددة مف اْلطار النظرؼ وأدبيات الدراس  ,إضاف إلي ما ـ جمعو مف بيانات مف خالؿ
االس بان  ,وبعد ن ائج ال حميل اْلحصائي لمحاور الدراس

فسيرىا وربطيا بالدراسات السابق ,

خمصت الدراس إلى مجموع مف الن ائج وال وصيات عمى النحو ال الي :
ثانيا  :النتائج :
أ .النتائج المتعمقة بالرقابة االستراتيجية :
ظير الن ائج أف عين الدراس

رػ أف درجات ال وافر لجميع أبعاد الرقاب االس ار يجي

م وافرة بدرج عالي أو عالي جدا ,ونس ن ج مف ذلؾ أف واقع بني مؤسسات ال مويل
اْلصغر قيد الدراس يشير إلى وعي مؾ المؤسسات بأىمي الرقاب االس ار يجي باع بارىا
الضماف الالزـ لصح السير با جاه اْلىداؼ المراد حقيقيا ,و ظير الن ائج ر يب أبعاد
الدراس كال الي - :
 جاء بعد المعايير االستراتيجية في المرتبة األولى .
 .1لوجود نظاـ ادارؼ شفاؼ لدػ مؤسسات ال مويل اْلصغر ,مما يجعل ىذه المعايير
واضحو بالنسب لمموظفيف انطالقا مف مشارك يـ في وضع مؾ المعايير.
 .2بسبب فعيل دور الموظفيف لدػ مؤسسات ال مويل اْلصغر مف خالؿ عقد اج ماعات
دوري لمقياـ بعمميات وضع المعايير االس ار يجي .
 جاء بعد قياس األداء الفعمي في المرتبة الثانية .
.1بسبب وعي مؤسسات ال مويل اْلصغر أف اليدؼ مف اس خداـ عممي القياس ىو حديد
الجوانب داخل مؾ المؤسسات ال ي ح اج الى حسيف مف أجل طوير اْلداء.
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 جاء بعد التقييم االستراتيجي في المرتبة الثالثة .
 .1بسبب وعي مؤسسات ال مويل اْلصغر بأىمي عممي ال قييـ االس ار يجي ومرون يا في
مواجي ال غيرات الخارجي مف خالؿ المساىم في كشف االخطاء قبل وقوعيا ,ووضع
الخطط المس قبمي لكي ي ـ حقيق أىداؼ الرقاب ل مؾ المؤسسات.
 جاء بعد نظم المعمومات االدارية في المرتبة الرابعة .
 .1ل وفر دوائر ميم يا أمف المعمومات و قييـ المخاطر ال ي قد عرض ليا شبك وأنظم
المؤسس المحوسب في مؤسسات ال مويل اْلصغر.
 .2ن يج االى ماـ بالجانب ال دريبي في مؤسسات ال مويل اْلصغر ل طوير خبرات وميارات
الموظفيف في كيفي ال عامل مع أنظم المعمومات االداري  ,باْلضاف الى االى ماـ ب وفر
عنصر بشرؼ مؤىل في ذلؾ المجاؿ.
 جاء بعد أساليب الرقابة االستراتيجية في المرتبة األخيرة .
 .1ن يج االى ماـ بالجانب ال دريبي في مؤسسات ال مويل اْلصغر ل طوير الكفاءات لدػ
الموظفيف في كيفي اس خداـ أساليب الرقاب االس ار يجي .
 .2ل وفر خبرات جيدة في مؤسسات ال مويل اْلصغر الس خداـ اْلساليب الرقابي واالى ماـ
بالجانب ال دريبي ل طوير خبرات الموظفيف في ذلؾ المجاؿ .
ب .النتائج المتعمقة باألداء المؤسسي :
ىناؾ موافق بدرج عالي عمى م غير اْلداء المؤسسي في مؤسسات ال مويل اْلصغر قيد
الدراس  ,ونس ن ج مف ذلؾ أف مؤشرات اْلداء ل مؾ المؤسسات كانت عالي .
 .1بسبب وعي الموظفيف لدػ مؤسسات ال مويل اْلصغر بأىمي طوير االنظم واالجراءات
ال نظيمي داخل مؤسس لزيادة كفاءة المنظم وقدر يا عمى حقيق اْلىداؼ.
 .2بسبب االى ماـ الكبير لدػ مؤسسات ال مويل اْلصغر باْلجراءات الوقائي واالني ل فادؼ
وقوع االخطاء والعمل عمى االق صاد في الموارد.
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ج .النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة :


وجد عالق طردي ضعيف وذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ( )α≥0.05بيف
المعايير االس ار يجي وأداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة ,ويعزو الباحث
ذلؾ بأنو ُكمما زاد ُبعد المعايير االس ار يجي زاد أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر ولكف
بدرج ضعيف .



وجد عالق طردي ضعيف وذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ( )α≥0.05بيف
قياس اْلداء الفعمي وأداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة ,ويعزو الباحث ذلؾ
بأنو ُكمما زاد ُبعد قياس اْلداء الفعمي زاد أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر ولكف بدرج

ضعيف .


وجد عالق طردي م وسط وذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ( )α≥0.05بيف
ال قييـ االس ار يجي وأداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة ,ويعزو الباحث ذلؾ
بأنو ُكمما زاد ُبعد ال قييـ االس ار يجي زاد أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر ولكف بدرج

م وسط .


وجد عالق طردي م وسط وذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ( )α≥0.05بيف
أساليب الرقاب االس ار يجي وأداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة ,ويعزو
الباحث ذلؾ بأنو ُكمما زاد ُبعد أساليب الرقاب االس ار يجي زاد أداء مؤسسات ال مويل

اْلصغر و لكف بدرج م وسط .


وجد عالق طردي م وسط وذات دالل إحصائي عند مس وػ دالل ( )α≥0.05بيف
نظـ المعمومات اْلداري وأداء مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة ,ويعزو الباحث
ذلؾ بأنو ُكمما زاد ُبعد نظـ المعمومات االداري زاد أداء مؤسسات ال مويل اْلصغر ولكف
بدرج م وسط .
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ثالثا  :التوصيات :
أ .بالنسبة لممتغيرات المستقمة.
التوصيات

الجية المنفذة

الية التنفيذ
بالنسبة لبعد المعايير االستراتيجية

مواكب االدارة العميا لدػ مؤسسات ال مويل
اْلصغر في طوير المعايير .




ـ مراجع المعايير بشكل دورؼ .

فعيل دور الموظفيف في وضع المعايير مف

مجمس االدارة.

خالؿ اج ماعات وندوات دوري .

 زيادة وعي الموظفيف حوؿ أىمي وضع المعايير
في ضوء رسال وأىداؼ وغايات المؤسس .


طوير اس ار يجيات بشكل دورؼ

لمواكب

المعايير الموضوع ال غيرات البيئي المحيط .

بالنسبة لبعد قياس األداء الفعمي
فعيل دور الموظفيف لممشارك في عمميات
قياس اْلداء الفعمي لدػ مؤسسات ال مويل

لدػ مؤسسات ال مويل اْلصغر.

 مشاركو الموظفيف في عمميات قياس اْلداء مجمس االدارة.
الفعمي مف خالؿ اج ماعات دوري .

 قياـ االدارة العميا ب وعي الموظفيف مف خالؿ
الندوات والمناقشات بأىمي

حقيق عممي قياس

اْلداء الفعمي في ضوء المعايير االس ار يجي

ل حقيق أىداؼ المؤسس بكفاءة عالي .
بالنسبة لبعد التقييم االستراتيجي
فعيل دور الموظفيف لممشارك في عمميات

 مشارك

اْلصغر.

 قياـ االدارة العميا ب وعي الموظفيف مف خالؿ

ال قييـ االس ار يجي لدػ مؤسسات ال مويل

الموظفيف

في

عمميات

االس ار يجي مف خالؿ اج ماعات دوري .
الندوات

والمناقشات

بسرع

االبالغ

ال قييـ مجمس االدارة.

عف

االنحرافات في حاؿ وجودىا الى الجي المعني .
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بالنسبة لبعد األساليب الرقابة االستراتيجية
طوير قدرات و نمي خبرات الموظفيف لدػ

 عقد دورات دريبي بشكل دورؼ.

مؤسسات ال مويل اْلصغر حوؿ كيفي

 قياـ االدارة العميا ب وعي الموظفيف مف خالؿ

اس خداـ

أساليب

الرقاب

االس ار يجي

الندوات والمناقشات حوؿ أىمي

وخاص الحديث .

مجمس االدارة.
طوير أساليب

الرقاب االس ار يجي وخاص الحديث منيا وفق

منيجي م كامم ل حقيق الرقاب في كاف مراحل

عمميات االدارة االس ار يجي .
بالنسبة لبعد نظم المعمومات االدارية
عزيز و طوير أنظم المعمومات االداري



والبني ال ح ي ليا لدػ مؤسسات ال مويل

اْلصغر.

طوير االنظم

المحوسب لحماي

سري

أمف دائرة نظـ المعمومات

البيانات والمعمومات.


طوير العنصر البشرؼ الالزـ لنظـ المعمومات

االداري .

االداري مف خالؿ عقد دورات دريبي بشكل
من ظـ.

ب .بالنسبة لممتغير التابع

الية التنفيذ

التوصيات

الجية المنفذة

بالنسبة لبعد األداء المؤسسي.
طوير اْلداء مف قبل االدارة العميا لدػ

مؤسسات ال مويل اْلصغر مف أجل قديـ



طوير اس ار يجيات مف أجل االس غالؿ اْلمثل مجمس االدارة.

لمموارد المالي والبشري الم اح .

خدمات ذات جودة عالي وبأقل كاليف

و حقيق أعمى نسب ممكن مف االيرادات .
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رابعا  :الدراسات المستقبمية المقترحة :

 الرقاب االس ار يجي وم طمبات نجاحيا في مؤسسات ال مويل اْلصغر في قطاع غزة
 نظـ المعمومات االداري ودورىا في نجاح الرقاب االس ار يجي لدػ شرك اال صاالت
الفمسطيني في قطاع غزة.


مدػ فاعمي الرقاب االس ار يجي في خمق الميزة ال نافسي الجامعات الفمسطيني
العامم في محافظات قطاع غزة.
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المالحق

أوالا :ممحق االستبانة.
ثانيا :ممحق قائمة المحكمين.
ثالث ا  :ممحق تسييل ميمة.
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الممحق ()1
االستبانة بصورتيا النيائية
جامعو اْلزىر  -غزة
عمادة الدارسات العميا
كمي االق صاد والعموـ اْلداري
قسـ إدارة أعماؿ

استبانة الدراسة
السيد/ة  .................................المح رـ.
السالـ عميكـ ورحم هللا وبركا و .
حي طيب وبعد -:
يقوـ الباحث بدراس بعنواف حوؿ " الرقاب االس ار يجي وعالق يا برفع أداء مؤسسات ال مويل

اْلصغر – دراس ميداني في محافظات قطاع غزة " ,وذلؾ كم طمب لمحصوؿ عمى درج
الماجس ير في إدارة اْلعماؿ .

برجاء موافق سياد كـ عمى وضع اشارة ( )xداخل المربع الذؼ يناسب رأيكـ  ,مع العمـ أف

البيانات س كوف سري  ,وفقط ْلغراض البحث العممي  ,شاكريف حسف عاونكـ معنا .
و قبموا فائق االح راـ وال قدير,,,,

الباحث -:
أدىـ أكرـ دمحم مبارؾ
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أوال :البيانات الشخصية:
.1
.2

الجنس:

 ) (1ذكر

 ) (2أنثى

العمر :

 ) (1أقل من  30سنة

 ) (2من  -30أقل  40سنة

 ) (3من 40سنة -أقل  50سنة  50 ) (4سنة فأكثر
.3

.4

.5

المؤىل العممي :

سنوات الخبرة في المجال :

المسمى الوظيفي الحالي:

 ) (1دبموم أو أقل

 ) (2بكالوريوس/ليسانس

 ) (3ماجستير

 ) (4دكتوراه

 ) (1أقل من  3سنوات

 7-3 ) (2سنوات

 12-8 ) (3سنة

 13 ) (4سنة فأكثر

 ) (1عضو مجمس إدارة

 ) (2مدير عام

 ) (3مدير اقميمي

 ) (4مدير فرع/برنامج

 ) (5مدير مالي/إداري

 ) (6مسئول منطقة

 ) (7مشرف إقراض
.6

.7

التخصص:

اسم المؤسسة:

 ) (8أخرى ,يرجى التحديد

 ) (1عموم تجارية واقتصاد

 ) (2تخصص عممي

 ) (3عموم إنسانية

 ) (4أخرى ,يرجى التحديد

 ) (1مؤسسة فاتن

 ) (2مؤسسة أصالة

 ) (3مؤسسة أكاد

 ) (4مؤسسة ريادة

 ) (5مؤسسة الريف لمتمويل

 ) (6صندوق التنمية الفمسطيني

131

ثانيا  :متغيرات الدراسة
أ .الرقاب االس ار يجي
دقة العبارة

فيما يمي مجموعة من األسئمة يرجى منك وضع إشارة
(×) أمام اإلجابة التي تراىا مناسبة من وجية نظرك :

موافق

الفقرات

موافق

بشدة

المجال األول  :المعايير االستراتيجية .
.1

توضع المعايير انطالقا من رسالو المؤسسة وأىدافيا
وغاياتيا .

.2

تمتاز المعايير بالمرونة وأنيا مرتبطة بالتغيرات البيئية
ككل .

.3

تمتاز المعايير بأنيا قابمة لمقياس .

.4

تمتاز المعايير بالوضوح والمرونة .

.5

المعايير واضحة بالنسبة لألخرين .

.6

تتم مراجعة المعايير بشكل دوري .

.1

توجد مجاالت قياس أداء محددة في المؤسسة

.2

تتم عممية قياس األداء في المؤسسة في ضوء المعايير

المجال الثاني  :قياس األداء الفعمي .

االستراتيجية .
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محايد

غير
موافق

غير موافق
بشدة

.3

تستخدم عممية قياس األداء في المؤسسة لتحديد
عمميات التحسين الضرورية التي تسعى إلحداثيا من
أجل تطوير األداء .

.4

تتم مراجعة عممية قياس األداء في المؤسسة بشكل
دوري .

.5

تساعد عممية قياس األداء عمى معرفة مدى عمل
المؤسسة بالطريقة الصحيحة .

.6

ال تخضع عممية قياس األداء داخل المؤسسة الى الحكم
الشخصي.
المجال الثالث  :التقييم االستراتيجي

.1

يتم مقارنو االداء الفعمي باألداء المتوقع داخل المؤسسة
.

.2

تتم عمميات معالجة االنحرافات داخل المؤسسة بشكل
فوري

.3

تمتاز عممية التقييم االستراتيجي بالمرونة في مواجية
المتغيرات الخارجية

.4

يتم مشاركة الموظفين في عممية التقييم االستراتيجي
داخل المؤسسة .

.5

يترتب عمى عممية التقييم االستراتيجي داخل المؤسسة
اجراءات ادارية واضحة (ثواب و عقاب ).
المجال الرابع  :أساليب الرقابة االستراتيجية

.1

تتوفر أساليب رقابية استراتيجية حديثة داخل المؤسسة.

.2

تأخذ أساليب الرقابة االستراتيجية داخل المؤسسة بعين
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االعتبار مختمف مراحل االدارة االستراتيجية .
.3

يتم تدريب الموظفين عمى كيفية استخدام اساليب الرقابة
االستراتيجية .

.4

تتوفر نماذج لدى المؤسسة تستخدم في عممية الرقابة
االستراتيجية .

.5

تستخدم المؤسسة بطاقة األداء المتوازن كأسموب رقابي
استراتيجي .
المجال الخامس  :نظم المعمومات االدارية

.1

يتوفر لدى المؤسسة نظام معمومات إداري من أجل توفير
معمومات ضرورية لتحقيق اىداف الرقابة االستراتيجية .

.2

تتوفر بنية تحتية مناسبة لدى المؤسسة الالزمة لنظم
المعمومات االدارية .

.3

يتوفر كادر بشري مدرب وكفء الضروري لنظم
المعمومات االدارية.

.4

يتوفر نظام أمن لعدم اختراق األنظمة المحوسبة وحماية
البيانات والمعمومات .

.5

يخمق نظام المعمومات االدارية لدى المؤسسة الثقة في
المعمومات المستخرجة وامكانية االعتماد عمييا (مبدأ
الموثوقية).

.6

يوفر نظام المعمومات االدارية لدى المؤسسة معمومات
عند طمبيا حسب المواصفات بالكم والنوع المناسب (مبدأ
المالئمة).
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ب .األداء المؤسسي

موافق

الفقرات

بشدة
.1

تعمل المؤسسة عمى استغالل الموارد المالية المتاحة
بشكل يؤدي إلى تطوير األداء داخل المؤسسة.

.2

تعمل المؤسسة عمى االستثمار األمثل لمموارد البشرية.

.3

تحرص المؤسسة عمى تقديم الخدمات ألكبر شريحة من
العمالء .

.4

يتم العمل عمى توفير مصادر تمويمية داخل المؤسسة
تؤدي الى تحسين اإليرادات.

.5

يتم تخفيض تكاليف تقديم الخدمات لدى المؤسسة بما ال
يؤثر عمى جودتيا .

.6

تعمل المؤسسة عمى تحقيق االستجابة السريعة
لمتطمبات العميل.

.7

تعمل إدارة المؤسسة عمى تطوير أنظمتيا واجراءاتيا
التنظيمية التي تؤدي إلى تحقيق األىداف .

.8

تقوم المؤسسة بالمتابعة الفعالة واالجراءات التصحيحية
التي تساىم في اكتشاف اوجو القصور في بدايتيا .
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موافق

محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة

الممحق ()2

قائمة المحكمين

م

مكان العمل

اسم المحكم

1

د .عمي أبو زيد

جامع اْلزىر

2

د .مرواف اْلغا

جامع اْلزىر

3

د .دمحم فارس

جامع اْلزىر

4

د .وائل ثابت

جامع اْلزىر

5

د .أكرـ سمور

الجامع االسالمي

6

د .خالد دىميز

الجامع االسالمي

7

د .نافز بركات

الجامع االسالمي

8

د .يوسف بحر

الجامع االسالمي

9

د .أشرؼ مشمش

جامع اْلقصى

10

د .حسيف أبو جزر

جامع اْلقصى

.11

د .سعدؼ أبو طو

جامع اْلقصى

12

د .عبد الحكيـ الطالع

جامع اْلقصى

13

د .عصاـ الطويل

جامع اْلقصى

14

د .محمود أبو بكر

جامع اْلقصى
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