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 :عن المجلة ةنبذ .1

مجلة علمية دولية محكمة مجلة الريادة للمال واالعمال هي      
 ISSN 2708-8790)حاصلة على الرقم المعياري الدولي )

جامعة النهرين في جمهورية  -تصدرعن كلية اقتصاديات االعمال 
العراق بصورة دورية نصف سنوية حيث يشرف عليها هيئة 
تحرير اكاديمية متخصصة  تضم كادر متقدم من اعضاء الهيئات 

ختلف الجامعات العالمية والخبراء التدريسية العاملين في م
والمستشارين الماليين واالقتصاديين كما انها تفتخر بلعب دور 
مهم في مجال البحث العلمي من خالل المساهمة والترحيب بنشر 

التي  البحوث العلمية االصيلة والرصينة من جميع انحاء العالم
تغطي اخر التطورات في مجاالت المال واالعمال الواسعة 

 –المحاسبة  –الحيوية بضمنها تخصصات ) ادارة االعمال و
العلوم المالية والمصرفية(  اضافة الى  -االقتصاد  –االحصاء 

التخصصات االخرى ذات الصلة بالعلوم االقتصادية. تخضع 
البحوث العلمية في المجلة الى نظام مراجعة وتحكيم يستند الى 

البحوث من قبل قواعد وسياسات داخلية تنظم عملية تقييم 

التخصصات مجموعة متميزة ومهنية من المحكمين في مختلف 

 العلمية من اجل اثراء عملية التقييم العلمي.

 

 رؤية وأهداف المجلة: .2

 رؤية المجلة : 

النهوض بالبحوث العلمية في مجاالت المال تطمح المجلة الى 

ورفع مكانتها االكاديمية وااللتزام والحفاظ بمعايير  واالعمال

البحث العلمي على المستوى المحلي والدولي من خالل سعيها 

في نشر البحوث االكاديمية االصيلة ذات االفكار المتميزة 

والجودة العالية و دعم الطاقات االبداعية للباحثين وتوظيفها 

حقيق الريادة في مجال التطور االقتصادي للبلد من اجل ت

العالمية واالرتقاء الى مصاف المجالت العلمية المصنفة 

 دولياً.

 اهداف المجلة :

بصورة عامة يمثل الهدف الرئيسي لمجلة الريادة للمال 

واالعمال في أن تكون مصدًرا رائدًا للمقاالت العلمية 

تنشيط البيئة الفكريّة واألوراق البحثية داخل وخارج العراق و

 من خالل العمل على تحقيق  االتي: ط الجامعية في األوسا

  نشر االفكار العلمية وتقديم نظرة عامة عن التطورات

البحثية المتعلقة بمجاالت االعمال التجارية والجوانب 

االخرى ذات الصلة المباشرة من خالل السعي الى 

استقطاب اكبر عدد من الباحثين داخل وخارج العراق و 

تدريس على نشر البحوث العلمية تشجيع اعضاء هيئة ال

األصيلة التي تلتزم بمعايير البحث العلمي المتفق عليها 

عالميا من اجل المساهمة في تنمية المعرفة العلمية 

في األوساط االكاديمية ببحوث ذات  إثراء البيئة الفكريّةو

كفاءة علميّة عاليَة، تُسهم في تلبيَة االحتياجات النظريّة 

 جتمع.والواقعيّة للم

  تشكيل فريق متخصص من هيئة التحرير يضم مختلف

االختصاصات العلمية في العلوم االقتصادية واالدارية 

والمالية ومن مختلف الجامعات المحلية والعالمية من 

اجل رفع مستوى جودة عملية نشر البحوث العلمية في 

 المجلة.

  استقطاب االعضاء المتميزين في هيئة التحكيم

من ارائهم وتوصياتهم في مجاالت البحث واالستفادة 

 العلمي المختلفة.

  تزويد المجتمع العلمي في جميع أنحاء العالم بمنصة

للتبادل االكاديمي ونشر االبحاث المبتكرة في جميع 

لجعل مجاالت المال واالعمال تكون بمثابة مرجع علمي 

تشجيع من اجل األوراق البحثية والمقاالت العلمية متاحة 

الباحثين واساتذة الجامعات لعرض نتاجاتهم العلمية 

وتبادل األفكار والنظريات الحديثة حول  ومناقشة

 المشكالت التي تواجه عالم األعمال. 

  اعطاء الفرصة الى الباحثين الواعدين في المساهمة في

دعم عملية التنمية االقتصادية للبلد من خالل المعلومات 

البحوث المنشورة واالستفادة من والنتائج التي تقدمها 

التوصيات العلمية التي يقدموها في تنشيط القطاع 

 االقتصادي وتعزيز السياسات المالية للبلد.

 

 سياسات واجراءات النشر: .3
       

تم صياغة سياسات المجلة بعناية كبيرة لضمان نشر         

 البحوث االصيلة والمبتكرة التي تتوافر فيها معايير وشروط

بأعلى معايير أخالقيات النشر  البحث العلمي والتمسك

واتخاذ جميع التدابير الممكنة ضد أي سوء تصرف في 

النشرالعلمي اذ ترى ادارة المجلة أن النشر األخالقي يتطلب 

التعاون المشترك من جميع األطراف المشاركة في عملية 

النشربضمنهم المؤلفين , المراجعين والمحررين لالتفاق 

ى معايير السلوك األخالقي المتوقع. تختص المجلة بنشر عل

ذات الصلة بالعلوم االقتصادية المختلفة واي البحوث 

دراسات واسهامات اخرى تقع ضمن اهداف واهتمامات 

المجلة , كما يتطلب من الباحثين تقديم بحوثهم باللغة الرسمية 

العربية اواللغة واالنكليزية حصراً مع مراعاة استخدام 

وان االمالء والقواعد اللغوية الصحيحة في صياغة الجمل , 

ال تفي بمستوى مكتوبة باللغة االنكليزية و اي ورقة بحثية 

إجادة اللغة اإلنجليزية بما يتفق مع المجالت التي تصدر 

. تشترط المجلة باللغة اإلنجليزية سوف تكون مرفوضة

ن خالله يؤكد م تعهد خطيايضاً من الباحث ان يقوم بكتابة 

ان اليكون البحث المقدم للنشر قد نشر او قدم للنشر في مجلة 

اخرى بصورة ورقية او الكترونية او قدم الى احد 

المؤتمرات او الندوات العلمية او الى اي جهة اخرى سواء 

كانت داخل وخارج العراق . كما تتعهد المجلة من خالل 

لجودة سياسات النشر الخاصة بها في تحقيق النزاهة وا

في تحقيق مستوى عاٍل والشفافية في عملية التحرير وتلتزم 

جميع البحوث التي سوف تنشر تكون  من االنفتاح اذ ان

على موقع  (Open – Access)متاحة لجميع الباحثين 

المجلة االلكتروني ويمكن الوصول اليها بشكل مباشرعبر 

 يع.رابط البحث االلكتروني من اجل التنزيل والنسخ والتوز
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 ارشادات النشر:  .4

ضمن هذه الفقرة مجموعة من االرشادات والتعليمات تت 

للمؤلف او الباحث من اجل تسهيل عملية ارسال البحوث 

 العلمية الى المجلة بالشكل المطلوب والصحيح. 

  : ارشادات تتعلق بالجوانب الفنية للبحث 

ُ الى  يجب ان يتم ترتيب البحوث المرسلة الى المجلة وفقا

 االتي : 

ان تتضمن الصفحة االولى العنوان الرئيسي للبحث باللغة 

المستخلص للبحث   -معلومات الباحث  -العربية واالنكليزية 

 المقدمة. –الكلمات الرئيسية )المفتاحية(  –

يجب ان تتضمن الصفحة االولى معلومات عن الباحث  .أ

 بالشكل االتي : تنظم اسفل عنوان البحث مباشرة 

 ( وهذااسم الباحث الكامل باللغة العربية واالنكليزية 

 البحث (. في المشاركين الباحثين جميع على ينطبق

   العنوان واالنتماء الوظيفي ) المؤسسة العلمية او

الجامعة والدولة التي ينتمي اليها الباحث( باللغة العربية 

 واالنكليزية.

  .تاريخ تقديم البحث 

  ن.للباحث وجميع الباحثين المشاركيالبريد االلكتروني 

 
  المستخلص: .ب

  يجب وضع كل من الملخصات العربية واالنكليزية

المخطوطة المقدمة بعد اسم الباحث في بداية 

 مباشرة.

  كلمة واليزيد  150يجب ان اليقل المستخلص عن

 كلمة.  350 عن 

  بالنسبة للبحوث باللغة العربية يجب ان يكتب

مستخلص باللغة العربية واالنكليزية , اما البحوث 

باللغة االنكليزية فال توجد ضرورة لكتابة 

لعربي النه مستخلص بالعربي وعنوان البحث با

 سينشر باللغة االنكليزية بالكامل.

  يفضل ان يقدم المستخلص بصورة دقيقة وواضحة

تتضمن اشكالية البحث الرئيسية والطرق الرئيسية 

المستخدمة في البحث واهم النتائج التي تم التوصل 

 اليها.

 
: يجب ان تدرج الكلمات الرئيسية )المفتاحية( للبحث .ت

 كلمات. 5بعد المستخلص مباشرة وان التقل عن 

 
يجب أن تتضمن المقدمة بيانًا واضًحا للمشكلة   المقدمة: .ث

، واألدبيات ذات الصلة بالموضوع والنهج أو الحل 

 المقترح. كما يجب أن تكون بلغة مفهومة وواضحة.

 

يكون  Microsoft Word بصيغة كتابة البحث يجب .ج

 25 عن البحث صفحات تزيد ال أنوA4مقاس الصفحة 

اما نوع الخط يجب  12الخط  حجم مطبوعة صفحة ،

 مع مسافة Roman Times Newاستخدام نوع 

)spaced 0.1–single ( وتكون الهوامش  بين االسطر

سم من أعلى وأسفل  3سم عن يمين ويسار الصفحة، و 2

 . الصفحة

 
New  Timesتكتب بخط من نوع    العناوين الرئيسية .ح

Roman  14بحجم خط Bold  العناوين الفرعيةاما 

بحجم  Times New Romanتكتب بخط من نوع   

 .Bold 12خط 

 
بما فيها تحديد  منهجية البحثيتطلب من الباحث وصف  .خ

مشكلة البحث الرئيسية واهمية واهداف الدراسة وتحديد 

جات مواصفات فرضية البحث الرئيسية واالستنتا

 المتعلقة بالبحث.والتوصيات 

 
يجب ان يبدا النص الرئيسي  النص الرئيسي للبحث: .د

للبحث بصفحة جديدة مستقلة عن صفحة العنوان 

الرئيسي. وطالما يتم تقييم البحوث من قبل محكميين 

خارجين والغراض السرية يفضل عدم ذكر اسم الباحث 

في متن البحث الرئيسي وانما في صفحة العنوان 

 اشرنا مسبقا. الرئيسي فقط كما

 
 بما فيهاالمدرجة في البحث  بالنسبة لالشكال والجداول .ذ

الصور والرسومات يجب أن تكون واضحة, مرقمة 

بشكل متسلسل, معنونة ومشار اليها بشكل مختصر. 

جدول ذكر ارقام الجدول مثل يتطلب في متن البحث 

يوضع عنوان الجدول في وعناوين تلك الجداول اذ ( 1)

 مباشرة ويوضع في أقصى اليمين كذلكأعلى الجدول 

يجب كتابة مصدر الجدول والتعليقات او المالحظات 

اما بالنسبة الى المصاحبة للجدول )إن وجدت( أسفله, 

( اذ 1االشكال  يجب ايضا ذكر رقم الشكل  مثل شكل )

يوضع عنوان الشكل في اسفل الشكل مباشرة ويوضع 

الشكل اما كتابة مصدر  يجب في متوسط الشكل كذلك

وجود تعليق مصاحب على الشكل أو الصورة  في حال

  يجب دمجه مع الشكل.

  
بالنسبة الى المصادر التي تكون في متن  المصادر: .ر

البحث يجب ان تكون بالترتيب االتي: )اسم المؤلف 

االخير, سنة النشر, صفحة النشر(, مثال )العادلي, 

 -( 67- 68, ص 2018( )الشاذلي, 45, ص 2015

واليسمح بادراج  56), ص 2019محمد واخرون, )

المصادر في هامش الصفحة.  كذلك يجب ان تذكر 

المراجع او المصادر التي تم االقتباس منها في النص 

الرئيسي للبحث بشكل كامل في نهاية البحث بشكل 

اسلوب كتابة منفصل وتنظم بشكل ابجدي باستخدام 



 

V 

وكما مبين ادناه بالنسبة للكتب  APAالمصادرالعالمي 

 :العلمية

االسم االخير للمؤلف , االسم االول , ) سنة النشر ( عنوان 

 مكان ودار النشر , عدد الصفحات. الكتاب المؤلف , الطبعة,

 (  مبادي المالية العامة , 2019الراشدي , عامر , )  -مثال 

  230الطبعة الثالثة ,  بغداد , دار المتنبي للنشر والتوزيع , 

 صفحة.

وكذلك الحال بالنسبة للمصادر الخاصة بالمجالت والدوريات 

 والبحوث العلمية .

 

يحق لهئية التحرير اجراء بعض التعديالت الشكلية على  .ز

الورقة البحثية اذ تطلب االمر دون المساس بالموضوع 

 الرئيسي للبحث.

 

 بحث التتوافر فية الشروط اعالة اليتم نشرة. كل .س
 

  : االرشادات الخاصة بالفحص االلكتروني 
عملية نشر التطور الكبير الذي حصل مؤخرا في  بسبب

, وتكنولوجيا المعلومات  البحوث العلمية بصورة الكترونية

وتوفر قواعد البيانات العلمية للبحوث المنشورة ، ظهرت 

العلمية  المؤلفاتاس واثبات أصالة برامج الكشف عن االقتب

 Plagiarism والتي أطلق عليها باللغة اإلنجليزية 

  software  والتي اتجهت العديد من الجامعات العالمية

 والمؤسسات البحثية إلى تبني تلك البرامج بصورة واسعة. 

للتحقق من االصالة العلمية تخضع جميع البحوث لذلك 

 رنامج فحص االستالل االلكترونيالمرسلة الى المجلة الى ب

((Turnitin  لتلك وعلى ان التزيد نسبة االستالل العلمي

من خالل تقرير االستالل االلكتروني   %20البحوث عن 

  الذي يرسل للباحث بعد اجراء الفحص مباشرة.

 

  بالملكية الفكرية واخالقيات النشر االرشادات الخاصة

 العلمي:

ضمان الحقوق الفكرية وفقا لسياسات المجلة ومن اجل        

, ضرورة ان يلتزم الباحث لباحثين ) التاليف والطبع والنشر(ل

بالضوابط االكاديمية واالخالقية المتعارف عليها في 

النشرالعلمي وان يتحمل المسؤولية الكاملة من خالل كتابة 

بان  يتعهد فيه )نموذج تعهد يرسل الى الباحث (تعهد خطي 

يكون بحثة المرسل اصيالً وان اليكون منتحل من بحث 

علمي , رسالة ماجستير او اطروحة دكتوراه او قد تم نشره 

بصورة جزئية او كلية في مجلة اخرى سواء بصورة ورقية 

او الكترونية , مؤتمر علمي , ندوة علمية او اي جهة اخرى 

 غير المجلة .

 

 ةكيفية ارسال البحوث العلمي .5

البحوث بصورة الكترونية عبر البريد االلكتروني  رسلت

 الخاص بالمجلة وكما موضح ادناه :

ejfb.journal@gmail.com 

من مدير  رسالة توكيدوسوف يستلم الباحث بعد االرسال 

التحرير يؤكد فيها استالم البحث وخضوعة الجراءات 

 مي.التحكيم العل

 

 :التحيكم والمراجعه .6

ان جودة المجلة تعتمد على المحتوى العلمي الذي تنشرة , 

لذلك تسعى المجلة الى تبني عملية مراجعة فعالة وقوية 

للبحوث المستلمة من أجل ضمان نشر األبحاث العلمية 

االصيلة وبناء منصة اكاديمية رصينة للتبادل الثقافي بين 

ترسل البحوث المقدمة للنشر بعد اجتياز الباحثين. وفقاً لذلك 

من  استالم نموذج التعهدو مرحلة الفحص االلكتروني

الى مراجعين الباحث الذي تم االشارة اليه في ارشادات النشر

ً للخطوات  مختصين لتحكيمها حسب االصول العلمية وفقا

 التالية :

  الغراض السرية واخفاء اسم الباحث عن المحكمين

حث المستلم دون ذكر اسم وعنوان يتم ارسال الب

 الباحث. 

  يخضع البحث المستلم الى تحكيم علمي من قبل اثنين

من المحكمين الخارجيين المستقلين من ذوي 

االختصاص الدقيق بموضوع البحث والذين يتم 

 اختيارهم بشكل سري من قبل المجلة. 

  اخالقيا في احترام خصوصية ً تلتزم المجلة التزاما

الباحث والموضوعية واالمانة العلمية في التعامل مع 

البحث وعدم اتاحة اي معلومات تخص اسم الباحث 

والباحثين المشاركين او عناوين البريد االلكتروني 

المقدمة في البحث سواء من قبل ادارة المجلة او هيئة 

والي غرض باستثناء الباحث التحرير الى اي طرف 

 والمحكمين ذوي العالقة بتحكيم البحث. 

  تلتزم المجلة باالفصاح التام عن قرارها النهائي المتعلق

بالبحث وفقا لتوصيات المحكمين الحد الخيارات التالية 

قبول البحث   -قبول البحث للنشر بدون تعديالت :  ) 

حث للنشر قبول الب –للنشر بعد اجراء تعديالت محددة 

بعد اجراء تعديالت جوهرية تتطلب ارسال البحث 

للمرة الثانية لنفس المحكمين للتأكد من أن التعديالت 

رفض البحث واالعتذار عن  –المطلوبة تم انجازها 

(. وذلك في غصون فترة التتجاوز الشهر من  النشر

 تاريخ استالم البحث.

لتعديالت يتم بالنسبة للبحوث المقبولة للنشر بعد اجراءات ا

اخطار الباحث باجراء التعديالت المطلوبة وفقا لتوصيات 

المحكمين وارسال النسخة النهائية بعد التعديل خالل الفترة 

 الزمنية المحددة للباحث.
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 : رسوم النشر .7

في حالة قبول البحث للنشر فسيتم مباشرة ارسال نسخة من 

قبول النشرواخطار الباحث بدفع رسوم النشر كما موضح 

 :  ادناه 

 125  الف دينار عراقي بالنسبة للباحثين من داخل

العراق بضمنها اجور فحص االستالل االلكتروني 

 للبحث الذي تقوم به المجلة.

 200  دوالر بالنسبة للباحثين من خارج العراق بضمنها

اجور فحص االستالل االلكتروني للبحث الذي تقوم به 

كذلك تقوم المجلة بارسال نسخة مطبوعة   المجلة.

 .من المجلد بعد النشر الى الباحثمجانية 

 

 :ةألتصال بالمجلا .8

إذا كان لديك أي استفسارات حول مجلة الريادة للمال 

توجه جميع المراسالت باستخدام العناوين واالعمال، 

 المدرجة أدناه:

 مجلة الريادة للمال واالعمال 

 جامعة النهرين –كلية اقتصاديات االعمال 

 )64074(ص.ب.  –الجادرية  –بغداد  –العراق جمهورية 

  رئبس هيئة التحرير 

 أ.د. نغم حسين نعمة 

 naghamalnama@gmail.comالبريد االلكتروني: 

  : مدير التحرير 

 م.د. علي قاسم حسن 

  ejfb.journal@gmail.comالبريد االلكتروني :

+964 – 773040-65-91   رقم الهاتف :

mailto:naghamalnama@gmail.com
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 ( في المصارف9تحديات تطبيق معيار التقرير المالي الدولي رقم ) 
 ودور البنك المركزي العراقي في مراقبة تطبيقه 

 
Challenges of implementing International Financial Reporting Standard 

No. (9) in banks and the role of the Central Bank of Iraq in monitoring its 
implementation 

 

 

 المستخلص:
حسابات المصرفية من قبل التحدث األزمة المصرفية في الجهاز المصرفي عندما ترتفع سحوبات نقد من كافة أنواع        

زبائن المصارف بشكل مفاجئ أي عندما تكون مطلوبات المصرف أو المؤسسة المالية اكبر من الموجودات المالية ومن ثم 

كون النقد وما بحكمه غير مضمون فأن انخفاض نوعية محفظة القروض وتزايد يعدم قدرته على تغطية المطلوبات ، فعندها 

( اخذ مجلس 2008، ولهذا السبب وعلى اثر األزمة المالية األخيرة )لها تأثير على وضع المالي  القروض الرديئة منها

( إلعادة احتساب الخسائر 9صدار المعيار الدولية للتقرير المالي )إلدولية الالمعايير المحاسبة الدولية بالتعاون مع المنظمات 

لتجنب التعثر في سداد الدين ، وركز البحث على التحديات التي تواجه االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية وفق أسس علمية 

الذي اوجب  العراقي المصارف التجارية واإلسالمية في العراق في تطبيق اللوائح اإلرشادية الصادرة من البنك المركزي

 .المتاحة في تلك المصارف  اإلمكانياتفي ضوء  2019من عام  ا  تطبيق المعيار اعتبار

 البنك ودور معيار تطبيق في المصارف واجراءات(  IFRS-9) المعيار متطلبات على الضوء تسليطفيما هدف البحث الي 

توصل البحث الى عدة استنتاجات أهمها هو  وقد .المتطلبات تلك تلبية لضمان المصارف على الرقابة في العراقي المركزي

 نتيجة التجارية أنشطة من الكثير وتوقف العراق بها يمر التي للظروف نظرا   وذلك مناسبة غير المعيار تطبيق توقيت ان

 المالية للتقرير الدولي المعيار تطبيق تأجيل من أهمها وكان واما التوصيات النفط، أسعار انخفاض مع كرورنا فيروس تفشي

 .للتطبيق المناسبة البيئة توافر لحين أخر وقت الى 2019 لسنة( 9)

 

 ..(9تطبيق معيار التقرير الدولي )دور البنك المركزي العراقي في مراقبة  : المفتاحيةالكلمات 

 

Abstract: 
         The banking crisis occurs in the banking system when cash withdrawals from all types of 

bank accounts by bank customers suddenly rise, that is, when the bank’s or financial 

institution’s liabilities are greater than financial assets and then its inability to cover the 

liabilities, then the cash and its equivalents are not guaranteed. The quality of the loan portfolio 

and the increase in bad loans from it have an impact on the financial position, and for this 

reason and in the aftermath of the recent financial crisis (2008), the International Accounting 

Standards Board, in cooperation with international organizations, issued the International 

Financial Reporting Standard (9) to recalculate the expected credit losses of financial 

instruments according to scientific grounds To avoid defaulting in debt repayment, the research 

focused on the challenges facing commercial and Islamic banks in Iraq in implementing the 

guiding regulations issued by the Central Bank of Iraq, which mandated the application of the 

standard as of 2019 in light of the capabilities available in those banks. 

With the aim of the research to shed light on the requirements of the standard IFRS-9) and 

procedures for banks in the application of the standard and the role of the Central Bank of Iraq 

in monitoring banks to ensure that those requirements are met. The research reached several 
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conclusions, the most important of which is that the timing of the application of the standard is 

not appropriate due to the circumstances that Iraq is going through, and many commercial 

activities have stopped due to the outbreak of the Corona virus with the decline in oil prices. 

2019 until a later time until the appropriate environment for the application is available. 

 

Keywords: The role of the Central Bank of Iraq in monitoring the application of the 

International Reporting Standard (9). 

 

 :المقدمة
لتحقيق توحيد المعالجات المحاسبية وقياس العمليات واإلحداث التي تؤثر  دليال  ارشاديا  لية للتقرير المالي دوتمثل المعايير ال

تخاذ القرار الالمستفيدة منها  اإلطراقاالقتصادية ونتائج أعمالها، وإيصال هذه المعلومات الى  وحدةعلى المركز المالي لل

 المناسب .

كبير بين المختصين ، حيث تركز  ل( محل جد2008وأصبح دور ومسؤولية المحاسبة في أحداث األزمة المالية العالمية)

 وحداتاالتهامات الموجهة للمحاسبة على معاييرها التي تسببت في التعجيل بحدوث األزمة ،واعتبرت مجالس اإلدارات في ال

 .... الخ . األرباحاالقتصادية أن هنالك ثغرة في معايير المحاسبة الدولية لتضخيم الموجودات للتالعب في 

األزمة المالية العالمية كجهاز تنبيه وإنذار لصانعي القرارات وواضعي المعايير المحاسبية للنظر في إصدار معايير وكانت  

 محاسبة دولية تتسم بالموضوعية أكثر لتفادي وقوع ازمة اخرى .

ورات الحاصلة في ( لتواكب التطIFRSواخذ مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعايير الدولية للتقرير المالي )

( االدوات المالية الذي هو موضوع بحثنا ، الذي وضع مبادئ للتقرير 9االقتصاد العالمي ومنها معيار الدولي للتقرير المالي )

المالي عن الموجودات المالية والمطلوبات المالية الذي سوف تعرض بموجبه معلومات مالئمة ومفيدة لمستخدمي القوائم 

 م لمبالغ التدفقات المستقبلية للمنشأة وتوقيتها وعدم تأكدها .المالية في تقويمه

وتوزعت مواضيع هذا البحث إلى أربع محاور ، المحور األول تضمن منهجية البحث ، والمحور الثاني وتضمن جانبين ، 

مدخل والجانب الثاني ( ، 9الجانب األول اإلطار النظري لألدوات المالية وتصنيفها وفق المعيار الدولي للتقرير المالي )

والمحور الثالث تناول تحديات ( 9لألدوات المالية في المصارف وتصنيفها وفق المعيار الدولي للتقرير المالي ) نظري

( في المصارف بضوء توجيهات البنك المركزي العراقي ، والمحور الرابع وتضمن IFRS-9إجراءات تطبيق المعيار) 

 .التوصيات الثاني والجانباجات جانبين ، الجانب األول االستنت

 

 منهجية البحث:المحور األول : 

 أوال. مشكلة البحث :
في وجود تحديات تواجه تطبيق المعيار تتمثل مشكلة 

في المصارف العراقية مع  (IFRS-9)التقرير الدولي 

االلزام األخيرة بتطبيق  المعيار من قبل البنك المركزي 

العراقي دون توفر الظروف المناسبة واالمكانات الالزمة 

تقييم حقيقي للموجودات  عدم وجودلتطبيقه، مثال  

( لكافة IFRS-9والمطلوبات المالية وحسب معيار )

مما يؤثر سلبا  في احتساب مخصص  المصارف العراقية

ضعف واضح للمالكات وخسائر االئتمانية المتوقعة ، ال

عن  متطلبات تطبيق المعيار، فضال الستيعابالمصرفية 

محفظة عدم وجود قاعدة بيانات تاريخية لكافة بيانات 

المصرف بما فيها معدالت التعثر بغرض تطوير 

المنهجيات المستخدمة في االحتساب وموائمة مؤشرات 

االقتصاد الكلي مع النتائج للتوافق مع متطلبات تطبيق 

 معيار.

 ثانياً. هدف البحث :
 ( (IFRS-9 المعيار متطلباتتسليط الضوء على 

 البنك واجراءات المصارف في تطبيق معيار ودور

 لضمان المصارف على الرقابة في العراقي المركزي

 .المتطلبات تلك تلبية

 

 أهمية البحث :  ثالثاً. 

-IFRSاظهار اهمية تطبيق معيار برز أهمية البحث في ت

تسهيل على مستخدمي البيانات المالية تقدير مبالغ ل(  (9

وتوقيت ومدى التأكد من التدفقات النقدية الناتجة عن 

 واحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة .األصول، 

 رابعاً. فرضية البحث :
في المصارف العراقية  ( (IFRS-9أمكانية تطبيق معيار  

المادية والبشرية مع متابعة البنك  اتمرتبط بتوافر اإلمكان

 وتذليل الصعوبات .لعملية تطبيق المركزي العراقي 

 خامساً. أسلوب البحث :
من  ما متوافريعتمد الباحثان في الجانب النظري على 

مواقع االلكترونية والكتب والدوريات ، أما البيانات 

ه دراسة حالة تطبيقيعلى الجانب العملي اعتمد الباحثان 

من خالل  لعينة من المصارف العاملة في العراق

 .الزيارات الميدانية 

 

لألدوات المالية  مدخل نظريالمحور الثاني : 

 (IFRS-9)وتصنيفها وفق المعيار 
تساهم المصارف في دعم االقتصاد الوطني في مجال 

استثمار األموال وتقديم التمويل للقطاعات وفق خطط 

التنمية والقرارات التخطيطية ومن خالل تشجيع 

المدخرات النقدية الوطنية للوحدات االقتصادية والقطاع 

ح االئتمان للزبائن .) الغبان العائلي ، فضال  عن من

،2013 :59 ) 
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ولكن المصارف تتعرض من خالل استثمارها في األدوات 

 المالية الى مخاطر خسائر االئتمان . 

 تعريف األدوات المالية .أوالً: 
 هنالك عدة تعاريف لألدوات المالية ومنها :

هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي إلحدى المنشآت  -

والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.                           

 (IAS32.2016.275.) 

هي تلك االدوات التي  تتغير قيمتها استجابة للتغير  -

في معدل الفائدة أو سعر صرف العملة االجنبية أو سعر 

في قيمة العقود بصورة مماثلة  االدوات المالية أو التغير

للتغيرات في السوق التي يتم تسويتها بتاريخ مستقبلي من 

خالل النقد دون الحاجة الى تبادل الموجودات أو 

 (409، 2017المطلوبات ذات العالقة . ) سلمان ، 

هي كافة الموجودات المالية داخل الميزانية  -

التي تدخل والمطلوبات المالية داخل وخارج الميزانية 

( . البنك المركزي IFRS-9ضمن نطاق تطبيق )

العراقي ، التعليمات االرشادية  ألعداد القوائم المالية  

 1، 2019( ،9للمصارف وفقا للمعيار )

يرى الباحثان أن تعريف األدوات المالية هي كل 

الموجودات المالية التي تتحقق من خالل االستثمار والتي 

ت المالية المغطاة من حقوق يترتب عليها المطلوبا

 المساهمين .

 أنواع األدوات المالية  .1

ذكرت المصادر العلمية الكثير من األدوات المالية ومنها 

مأتم تقسيمه حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 (IFRS.2009.16من :   ) 

 النقد. .أ

أداة الدين )السندات ، القروض مستحقة الدفع أو  .ب

 السداد(.

 لتعهدات باستالم القرض الذي اليمكن تسويته بالنقد.ا .ج

االستثمارات في األسهم الممتازة غير القابلة للتحويل  .د

واألسهم العادية أو األسهم الممتازة غير المطروحة 

 للتداول .

 أوراق القبض وأوراق الدفع. .ه

 اإليجار التمويلي. .و

االئتمان المصرفي في األدوات المالية وأهميتها في  .2

 المصرفي:العمل 

أن توسيع االئتمان بشكل أكبر يكتسب دورة األعمال 

المزيد من الزخم وهو الدور الذي يرغب به البنك 

 Albertالمركزي في خلق هذا الحافز في كل األوقات

.2015:182).) 

ويعرف االئتمان بأنه مبادلة قيمة حاضرة بقيمة اجله أي 

أي انه التزام جهة لجهة أخرى باإلقراض أو المداينة ، 

يمثل قيمة المبلغ الذي يستلمه المقترض الى المقرض 

على شكل دفعات أو أقساط عند سداد قيمة القرض في  

الموعد المستقبلي المحدد، في هذه الحالة يتم فقط تحويل 

استخدام عنصر اإلقراض والقرض لالستهالك حيث يتم 

نقل ممتلكات عنصر اإليجار في الحالة األخيرة ، يتم 

 هالكها ويلتزم المقترض بإعادة أيالمادة ليتم استتسليم 

شيء من نفس الجودة مثل الشيء الذي تم استالمه 

 (jesus.2012.1واستهالكه في البداية.      ) 

وتبرز أهمية االئتمان المصرفي في األدوات المالية من 

خالل أهميته بنشاط المصارف ذاتها أو من خالل تأثيره 

، والتي تتمثل باالتي: ) كريم ، على النشاط االقتصادي 

2019 :240) 

يعد االئتمان المصرفي على مستوى المصرف  .1

االستثمار األكثر قسوة لما يتحمله المصرف من مخاطر 

متعددة قد تؤدي الى إفالس المصرف وتعرضه الى 

االنهيار الكبير ومن جانب أخر يعد االئتمان االستثمار 

من خالله األرباح  األكثر جاذبية إلدارة المصرف يحقق

ومن دونها يفقد المصرف والذي من دونها يفقد المصرف 

 قدرته بوصفه وسيط مالي بين العمالء.

يؤثر االئتمان المصرفي على مستوى االقتصاد من  .2

خالل تأثيره على أبعاد النمو ، فازدهار االقتصاد يتوقف 

على النمو الذي تحققه المؤسسات المالية التي تعمل في 

، هي أداة تؤثر على حجم ومستوى االقتصاد من  الدولة

خالل زيادة معدالت التضخم واالنكماش من خالل 

المبالغة في منح االئتمان من قبل المصارف ، لذا فيجب 

أن يكون االئتمان متوازن وملبي لالحتياجات التمويلية 

الفعلية لالقتصاد القومي بما يؤدي الى زيادة معدالت 

 التنمية المنشودة .

 مخاطر االئتمان المصرفي في األدوات المالية . .3

إن المصادر الخارجية لراس مال ألي مشروع مرتبط 

بتوافر رأس المال االستثماري في لألسواق المالية من 

خالل الديون في أسواق رأس المال والقروض المصرفية. 

( Stefania & Roberto.2016:18 في المقابل تنجم )

عنها مخاطر االئتمان المصرفي الذي يمثل الصعوبات 

التي تواجه المصارف والتي ينجم عنها خسائر مالية 

مستقبلية مما يتطلب اتخاذ اإلجراءات الالزمة من اجل 

تخفيف أضرارها ، نتيجة عدم قيام العميل المقترض من 

عند منح سداد القرض وأعبائه وفقا  للشروط المتفق عليها 

االئتمان ، وتتمثل تلك المخاطر باألنواع اآلتية : ) كريم ، 

2019 :241 ) 

وهي احتمالية حدوث عجز  مخاطر العجز عن السداد : .أ

عن السداد ، وتقاس احتمالية العجز عن السداد أثناء فترة 

زمنية معينة من اإلحصائيات التاريخية  لحاالت العجز 

 العجز كبديل تاريخي .عن السداد ويمكن استخدام معدل 

أن أمكانية التحصيل في حالة  مخاطر التحصيل : .ب

العجز عن السداد ال يمكن التنبؤ بها ، فهي تتوقف على 

نوعية العجز عن السداد وعوامل عديدة مثل الضمانات 

 المستعلمة من المقترض . 

وهي المخاطر  مخاطر التركزات المالية : .ج

نوع المحفظة االستثمارية االئتمانية التي تنشأ نتيجة عدم ت

بشكل كاٍف سواء على مستوى المصرف أو بصورة 

 عامة ، مما يعرض المصرف لخطر اإلفالس .

تتوقف درجة تلك المخاطر على ظروف االقتصادية 

المحلية واإلقليمية والدولية فضال  عن الظروف السياسية 

والوضع األمني التي يتأثر بها جميع قطاعات المجتمع 

لمصرف حصر تلك المخاطر والمحافظة على والبد  ل

الموجودات الذي يعتبر، الهدف األساسي من عمل البنك 

هو مراقبة على موجود في البنك وإعداد قوائم جردها. ) 

david.2011.15) 
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ويمكن قياس الجدارة االئتمانية لعمالء المصرف 

محاسبيا  من خالل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

إضافة الى احتساب المخصصات على األدوات ( 9)

المالية بغرض مواجهة مخاطر التعثر المتوقعة ، وهذا 

 ما سوف نتناوله الحقا  .

ً : المعيار الدولي للتقارير المالية ) ( 9ثانيا

 األدوات المالية .

 نشأة المعيار : .1

كان لتداعيات األزمة العالمية اثر مباشر على الوضع 

، وعلى معايير المحاسبة على وجه االقتصادي العالمي 

الخصوص وذلك لالرتباط الوثيق الذي تلعبه معايير 

المحاسبة بالبيئة االقتصادية وبيئة األعمال وبرزت هذا 

اآلثار جلية في التغييرات التي حدثت في معايير المحاسبة 

( والمعايير الدولية ألعداد التقارير المالية IASالدولية )

(IFRSوكان لكل ، )  هذه التغييرات أثر واضح في التقليل

من اآلثار السلبية لالزمة ، باإلضافة لتلبية مطالب البعض 

بإجراء تحسينات على المعايير القائمة لضمان جودة إعداد 

التقارير المالية ، علما بأن االهتمام بتلك المعايير ذو داللة 

افية كبيرة فيما يتعلق بتدعيم القابلية للمقارنة وتحسين الشف

، وزيادة جودة التقارير المالية بغرض زيادة منافع 

المستثمرين ، وتحسين ورفع كفاءة األسواق المالية مع 

مراعاة مصالح األطراف المستفيدة من الوحدات 

االقتصادية المختلفة ، وفيما يتعلق باألدوات المالية بصفة 

( واستجابة لتلك االتجاهات قام IAS-39خاصة المعيار )

مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي   كل من

(FASB( ومجلس معايير المحاسبة الدولية )IASB )

(.  ) FCAGوالمجموعة االستشارية لالزمة المالية ) 

وبالتعاون الواضح مع لجنة ( ، 4: 2017محمد وحامد ، 

من هيئات الرقابة المصرفية التي أنشأها  لجنةبازل )وهي 

لمجموعة الدول العشر في عام  محافظو البنوك المركزية

بأعاده صياغة   )في مدينة بازل في سويسرا 1974

متطلبات كفاية رأس المال وفق مفهوم مواجهة الخسائر 

االئتمانية غير المتوقعة وتقلبات األوضاع االقتصادية 

الى إصدار متطلبات بازل     2010والتي توصلت في عام 

( في 9قارير المالية )( وبعدها صدر المعيار الدولي للت 3)

( ، 39كبديل عن معيار المحاسبة الدولي ) 2014عام 

وفي العراق كان  2018ودخل حيز التطبيق دوليا  عام 

على كافة المصارف التجارية العاملة  2019تطبيقه عام 

في العراق بما فيها فروع المصارف األجنبية والمصارف 

رة تطبيق معيار )  البنك المركزي العراق ، دو اإلسالمية .

(9 ، )2020 ،29) 

 (IFRS-9) والمعيار 3العالقة بين متطلبات بازل 

في اطار التعاون بين لجنة بازل للرقابة المصرفية 

(  تم وضع IASBومجلس المعايير المحاسبة الدولية )

( بشكل يتوافق مع متطلبات IFRS-9متطلبات معيار) 

( بهدف تعزيز قوة المصارف ، والحد من حاالت 3بازل )

التعثر واالنهيار كما حدث خالل األزمة العالمية ،اذ 

( جانب الخسائر االئتمانية 3استهدفت متطلبات بازل )

غير المتوقعة من خالل معيار كفاية رأس المال والرافعة 

ر اخذ جانب الخسائر التشغيلية ، وأما المعيار المذكو

االئتمانية المتوقعة من خالل احتساب مخصص التدني 

( IFRS-9وتطبيق مفهوم القيمة العادلة ، ويعتمد معيار ) 

 رفي قياس التدني في األدوات المالية على معادلة الخسائ

وهي   Expected Credit Losses(ECL) االئتمانية 

مات االرشادية  كاألتي : البنك المركزي العراقي ، التعلي

( 9ألعداد القوائم المالية  للمصارف وفقا للمعيار )

،2019 ،6. 

 

 

 ( :احتمالية التعثرPD )Probability Of 

Default. 

 ( :التعرض االئتماني عند التعثرEAD ) Default 

Exposure At . 

  :نسبة الخسارة بافتراض التعثرLoss Given 

Default  . 

اذ يعرف التعثر المالي إلى عدم اليقين بشأن عمليات 

االسترداد المتوقعة من االدوات المالية التي تعزى إلى 

التغييرات المحتملة في القدرة المالية لمصدر األدوات 

المالية لتسديد مدفوعات مستقبلية إلى مالك االدوات 

 &khanالمالية. بالتالي تخلق مخاطر مالية عالية.) 

jain.2008 ;24)  

مصارف معرفة مقدرة لأن اخذ باحتمالية التعثر يتيح ل

المشروع أو الزبون المزمع إعطائه قرضا  يقوم بعدة 

إجراءات منها القيام بإجراء بعض نماذج التنبؤ بالتعثر 

المالي ، فباإلضافة إلى هذا الجانب يمكن االستفادة من 

هذه النماذج في المجال الرقابي كأحد أدوات الرقابة 

) الحيالي    :االتية السابقة أو الوقائية وأهم هذه النماذج 

 ،2015 :118( 

  نموذجAlthman and me cough . 

  نموذجKida. 

  نموذجSherrod. 

 (IFRS-9المعيار ) هدف  .3

أن هدف المعيار هو وضع مبادئ للتقرير المالي عن 

الموجودات المالية والمطلوبات المالية الذي سوف 

يعرض فيه معلومات مالئمة ومفيدة لمستخدمي القوائم 

لمبالغ التدفقات النقدية المستقبلية  تقييمهمالمالية في 

 (IFRS9.2016.277للمنشأة وتوقيتها وعدم تأكدها . ) 

 ر المحاور اآلتية :وتناول المعيا

التصنيف والقياس : يعتمد على ثالث تصنيفات  .أ

لألدوات المالية يتم تحديدها وفقا  الختيار التدفقات 

 النقدية التعاقدية .

الخسائر االئتمانية المتوقعة : يتم تطبيق مفهوم  .ب

       الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل قياس التدني

 شهر أو كامل عمر (. 12) 

محاسبة التحوط : من خالل تطبيق مفاهيم أدارة  .ج

 المخاطر محاسبيا وتوسيع أدوات تحوط.

تصنيف األدوات المالية وفق المعيار)  .4

IFRS-9:) 

تصنف األدوات المالية وفق هذا المعيار الى ثالث فئات 

 رئيسة الى : 

 قياسها بالتكلفة المطفأة .يتم أدوات مالية  .أ

أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  .ب

 الشامل األخر. 

(ECL) =PD%  ×EAD ×LGD% 
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 األرباحأدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل  .ج

 والخسائر .

بيع لهي القيمة التي يمكن استالمها وتشير القيمة العادلة 

ية أو دفعها لسداد المطلوبات في تاريخ القياس لعملموجود 

اعتيادية منتظمة بين اطراف تتعامل في ظروف السوق 

 .(IFRS-B,2013.961 الحالية  وتحدث إما. ) 

 نموذج أعمال المنشأة. .5

الذي يتم  وحدة االقتصاديةو نموذج يتم أعداده من قبل اله

توزيع أدواتها المالية فيها وتكون مرتبطة بالخطة 

التي تحدد المخصص للموجود الفعلي من  االستراتيجية

عام الذي طبق فيه الالتمويالت الممنوحة قبل نهاية 

المعيار و يتم تنظيمها على مدى القصير والمتوسط 

األجل. بحيث يعكس الغرض األساس من االحتفاظ 

 في أدناه (1)شكل التوضيحيالمبين في ، وكما  باألداة

  في السوق الرئيسة للموجود أو المطلوب وهي

السوق الذي به اكبر حجم ومستوى من النشاط للموجود 

 أو المطلوب .

عند غياب المطلوب في السوق األكثر ميزة للموجود أو 

حد ممكن  سوق رئيسة ، وهي السوق التي تزيد إلى أقصى

من المبلغ الذي يتم تسلمه لبيع األصل أو تقلل إلى أقصى 

حد ممكن من المبلغ الذي يتم دفعه لتحويل المطلوب بعد 

األخذ بنظر االعتبار تكاليف المعاملة وتكاليف النقل، 

ويتطلب المعيار تصنيف تلك األدوات من خالل نموذج 

أعمال المنشأة لالحتفاظ باألداة المالية .

 

 اإلعمال نماذج على المالية الموجودات توزيع( 1) شكل

ً  للمصارف المالية القوائم إلعداد اإلرشادية التعليمات العراقي، المركزي البنك: المصدر  الدولي المعيار لمتطلبات وفقا

 .2 ،2019 ( ، 9 ) المالية للتقارير

 

-IFRSالمحور الثالث: تحديات  تطبيق المعيار) 

( في المصارف العراقية في ظل توجيهات 9

 البنك المركزي العراقي 

 نبذة تعريفية عن البنك المركزي العراقي .أوال.
تأسس مجلس عملة العراق في لندن  1931في عام 

ألغراض إصدار العملة الورقية واالحتفاظ باحتياطي من 

عملة الدينار الجديد. انتهج مجلس العملة، سياسة نقدية 

تحفظية باالحتفاظ باحتياطيات عالية للغاية كغطاء 

للدينار. وتعززت قوة الدينار بربطه بالباون البريطاني 

السعر التعادلي مع الباون البريطاني لغاية حيث تم ربطه ب

  .1959عام 

تأسس المصرف الوطني العراقي وهو  1947في عام 

 1949مصرف حكومي والغي مجلس العملة في عام 

والذي تأسس في لندن حال تسلم المصرف الجديد مسؤولية 

 إصدار العملة الورقية واالحتفاظ باالحتياطي. 

ليكون المصرف  1941وأيضا مصرف الرافدين عام 

التجاري الرئيسي مع البنك المركزي، إال أن المصرف 

 . 1947الوطني العراقي أصبح هو بنك الحكومة عام 

أصبح المصرف الوطني العراقي هو البنك  1956في عام 

المركزي العراقي. وشملت مسؤولياته إصدار وإدارة 
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الت النقد األجنبي واإلشراف معام  العملة و الرقابة على

 1987والرقابة على الجهاز المصرفي ،وبحلول عام 

تألف الجهاز المصرفي من البنك المركزي العراقي 

ومصرف الرافدين والمصرف الزراعي والمصرف 

 الصناعي والمصرف العقاري. 

، مما 2003تم إصدار قانون المصارف عام وفيما بعد 

ا راق في مجال الصيرفة متفقجعل اطار العمل القانوني للع

القانون الى تعزيز الثقة في  والمعايير الدولية ويسعى 

الجهاز المصرفي وذلك بإنشاء جهاز مصرفي منفتح وامن 

 وسليم وتنافسي.

وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك عراقي مستقل 

بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في عام 

 www.cbi.iq, ويهدف الى :  2004

 الحفاظ على استقرار األسعار. .أ

تنفيذ السياسة النقدية )بما في ذلك سياسات أسعار  .ب

 .)الصرف

 أدارة االحتياطيات األجنبية. .ج

 إصدار وإدارة العملة. .د

تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي  .ه

 ومستقر.

إجراءات البنك المركزي العراقي في تطبيق المعيار  .1

IFRS-9)) 

اصدر البنك التعليمات اإلرشادية ألعداد القوائم المالية 

للمصارف وفقا  لمتطلبات المعيار  2019للسنة المالية /

 ( األدوات المالية ومنها : 9الدولي للتقارير المالية )

حدد مجال التطبيق في كافة المصارف التجارية  .أ

وفروع المصارف األجنبية ، وأما المصارف اإلسالمية 

فتطبق الجزء المتعلق بالخسارة االئتمانية المتوقعة في 

 المعيار .

صنف األدوات المالية الى ثالث فئات وحسب ما تم  .ب

 تناوله سابقا  من هذا البحث.

منهجية احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة وتكوين  .ج

ه.أدناالمخصصات : ويمكن تلخيصها بالشكل  

 

 المتوقعة. االئتمانية الخسارة لقياس( 9)المعيار وفق المحدد العام اإلطار:( 2) شكل

، التعليمات اإلرشادية إلعداد القوائم المالية للمصارف وفقاً لمتطلبات المعيار العراقيالمصدر: البنك المركزي 

 .4، 2019،  9 )الدولي للتقارير المالية )

 

يجب ادراج جميع ادوات الدين التي من خالل الشكل أعاله 

تخضع لقياس واحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة 

 هذه تحديث يتم ان علىضمن احدى المراحل الثالثة 

 المرحلية المالية للبيانات اعداد عند كاملة العملية

 وكما يلي :.  والختامية

تتضمن الموجودات المالية داخل  المرحلة االولى :

وخارج الميزانية والتي لم يحصل زيادة مؤثرة في 

مخاطرها منذ االعتراف االولي باألداة أو أن لها مخاطر 

ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد البيانات المالية ، يجب 

دراسة طبيعة المخاطر االئتمانية المرتبطة بالموجودات 

 12تي ال يزيد عمرها عن المالية  بالنسبة للحسابات ال

شهر كالحسابات الجارية المدينة ، حيث تزيد المخاطر 

االئتمانية عن عمرها ويجب احتساب الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة لفترة تزيد عن عمر هذه الموجودات 

http://www.cbi.iq/
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 داخل المالية الموجودات تتضمن المرحلة الثانية :

 في مؤثرة زيادة يحصل لم والتي الميزانية وخارج

صل ت، إال إنها لم  باألداة االولي االعتراف منذ مخاطرها

الى مرحلة التعثر بعد ،لعدم وجود دليل موضوعي يؤكد 

حصول التعثر ، وتحتسب الخسارة االئتمانية لكامل عمر 

 .الموجودات والمطلوبات المالية 

 داخل المالية الموجودات تتضمنالمرحلة الثالثة : 

نتجة التي شهدت تدنيا  في غير الم  الميزانية وخارج

 قيمتها االئتمانية ، والتي تنطوي على مخاطر ائتمان ،

 الموجودات عمر لكامل االئتمانية الخسارة وتحتسب

 المالية والمطلوبات

 يتطلب الحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة عدد منو 

من  العوامل المحددة في هذه التعليمات التي يراها الباحث

 تواجهها المصارف وهي :التحديات 

  على المصارف توفير قدر كبير من المعلومات الكمية

 والنوعية سواء كانت تاريخية أو تمثل الوضع القائم أو

 التنبؤات المستقبلية أو حول مؤشرات االقتصاد الكلي .

  على المصارف تطوير األنظمة االلكترونية في

سواء المصرف بحيث يمكن االعتماد عليها في االحتساب 

ئج من ناحية المدخالت أو عمليات التشغيل عليها أو النتا

 المستخرجة .

د. يمكن استعمال المخصصات المحررة لتكوين 

مخصصات اخرى على الموجودات وااللتزامات المالية 

 ( أو غير الخاضعة للمعيار.9الخاضعة للمعيار)

  في حالة زيادة قيمة المخصصات المحررة عن

وفي حال كانت نتيجة النشاط المخصصات المكونة، 

ا ، يصبح إلزام 2018ابتداء من نهاية عام  إرباحالمالي 

على المصرف تحويل ما يوازي قيمة صافي 

المخصصات المحررة الى بند االحتياطي العام غير 

 .   1/1/2019القابل للتوزيع ابتداء من 

 كتاب البنك المركزي العراق / دائرة مراقبة الصيرفة -

والذي نص على )على  26/12/2018في ( 9/6/466)

كل مصرف تشكيل لجنة للتطبيق مكونة من أعضاء 

لتدقيق اادراتكم التالية ، قسم االئتمان ، إدارة المخاطر ،  

الداخلي ، قسم تكنولوجيا المعلومات ، القسم المالي( 

 وتتولى هذه اللجنة المسؤوليات التالية :

  للتطبيق عمل تحليل تشخيصي وكمي لألثر األولي

 وتحديد الثغرات.

  مجلس إدارة المصرف  من قبلإعداد تقارير دورية

ر الى البنك المركزي فيما يتعلق بالتقدم المحرز واألمو

 الرئيسية .

 . تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 أثر دراسة األثر المتوقع للتطبيق من الناحية المالية و

 ذلك على معيار كفاية رأس المال .

   . جمع البيانات المطلوبة ومدخالت المخاطر األخرى 

  قيام كل مصرف بتزويد البنك المركزي بالخطة

المعتمدة من مجلس إدارته أو المدير اإلقليمي بالنسبة 

 لفروع المصارف األجنبية .

  قيام كل مصرف بالوقوف على األثر الكمي المتوقع

 . (IFRS-9) لتطبيق المعيار

المركزي العراقي األخيرة بحسب  ولكن إجراءات البنك

أربكت عمل  2/3/2020بتاريخ  (9/6/98) كتابه

المصارف حيث وجه على )توزيع األثر الكمي الناتج عن 

تطبيق المعيار والذي يمثل الفرق بين المخصصات 

عند  (IFRS-9) الحالية والمخصصات المكونة للمعيار

ى ( على مدECLحساب الخسارة االئتمانية المتوقعة )

( سنوات ، شريطة عدم توزيع أرباح نتائج األعمال 5)

أال بعد استقطاع الجزء  31/12/2019السنة المنتهية في 

الكمي للتطبيق ( وإحالة المصارف غير  االثراألول من 

الملتزمة والتي لم تطبق العملي للمعيار المذكور الى لجنة 

العقوبات في البنك المركزي التخاذ العقوبة المناسبة 

 بحقهم، والذي سبب باالتي: 

قيام المصارف بإصدار الحسابات الختامية قبل هذا  -

ر التاريخ دون استفادة في ما ورد في كتاب أعاله مما اث

و أ لألرباحسلبا  على نتيجة األعمال وربما لم يتم توزيع 

أعباء األثر  2019تحققت خسائر نتيجة تحمل السنة /

 الكمي .    

حساباتها قيد االنجاز ستقوم أما المصارف الزالت  -

 ما وردالنظر في احتساب المخصصات وحسب  بأعاده

 في الكتاب أعاله، وربما تتأخر أعداد حساباتها في هذه

 السنة .

وكان البد من البنك إصدار مثل هذا التوجه قبل مدة 

 مناسبة ليتسنى للمصارف المعنية اتخاذ الالزم يصدده.

( IFRS-9إجراءات تطبيق المعيار) واقع ثانيا. 

 . عينة البحثفي المصارف 

جراءات التطبيقية لعينة من االقام الباحثان بمالحظة 

 : يالمصارف العاملة في العراق التجارية واإلسالمية وه

) مصرف النهرين اإلسالمي ، مصرف )س( اإلسالمي(  

بسبب ان  السمذكر امن مصارف ال احدىحيث امتنع 

وهي سنة  2019ف للسنة /رمصلالحسابات الختامية ا

 تطبيق المعيار قيد االنجاز لغاية أعداد هذا البحث  وال

ات يمكن إعالن نتائج تلك الحسابات أال بعد أكمال اإلجراء

القانونية المعتمدة في هذا الصدد وتكون متاحة للجميع 

 ،وسيتم تناول خطة تلك المصارف لتطبيق المعيار.

 تصنيف الموجودات المالية : .1

 هنالك العديد من الموجودات المالية الذي تطرق لها

ت يكون ( ولكن تلك الموجوداIFRS-9المعيار ) 

مجال استثمارها حسب خطة المصرف ، وفيما يلي 

تصنيف تلك الموجودات في المصارف عينة البحث 

 كما في الجدول أدناه :
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 ( تصنيف أجمالي األدوات المالية واالئتمانية1جدول )

 التصنيف والقياس  ت التصنيف والقياس

الموجودات المالية االئتمانية : وتشمل مرابحات ) العقار ، السيارات ،  1 مصرف النهرين اإلسالمي

والمشاركات والمضاربة والسلم الزواج، الدراسة ، السفر، العالج ( 

 واالستصناع والمضاربة .

 الموجودات غير االئتمانية ) التوجد حاليا( 2

 المشاركات ، والمضاربة ، والمرابحة. 1 مصرف )س( اإلسالمي

  مصدر : أعداد الباحثان

 

 وسيتم استعراض خطة تطبيق المعيار لهذا المصارف كال  

على حدى والتي تم أعدادها في ضوء توجيهات البنك 

المركزي العراقي، والتي اختلفت في مضمونها حسب 

مطلوبات الموجودات والوضع االئتماني لكل مصرف و

 رؤية المستقبلية الذي تراها مناسبة. الالمالية و

 مصرف النهرين اإلسالمي ) حكومي( .أ

عد المصرف نموذج األعمال بضوء خطة تطبيق ا

المعيار في تحديد نسبة الرصيد االئتماني واألدوات 

المالية المشمول بتطبيق المعيار ، ووضع مخصص 

للديون المشكوك في تحصيلها ، اذ اعتمد المصرف على 

تقييم دائرة التسجيل العقاري ألراضي العقارات والقيمة 

اء من القطاع الخاص ومن السوقية للبناء عن طريق خبر

المصرف وكذلك يعتمد على الضمانة الشخصية ، و كما 

 في الجداول ادناه.

 ( نموذج األعمال 2جدول ) 

نسبة الرصيد الخاضع  التصنيف

 للمعيار%

احتمالية للتعثر للمرحلة 

 الثانية %

التعثر للمرحلة احتمالية 

 الثالثة%

 0 0 0 مرابحة العقار

 5 4 15 مرابحة السيارات

 6 5 25 مرابحة الزواج

 6 5 25 مرابحة التعليم

 6 5 25 مرابحة العالج

 6 5 25 االستنصاع

 6 5 25 المضاربة

 6 5 25 االجارة

 .2020المصدر : مصرف النهرين اإلسالمي 

 

خ في جدول اعاله بين نسبة الرصيد االدوات المالية بتاري

- IFRAالخاضع لمتطلبات معيار )  2018/  12 /31

( بعد دراسة كل االنشطة المصرف على حدى ، 9

ومرورا بالمراحل الثالثة المحددة في متطلبات اعاله 

ة والتي تخضع لقياس واحتساب الخسارة االئتمانية المتوقع

. 

%( هو الجزء الخاضع 25 -%15بينت النسب من )

للمعيار من رصيد الظاهر في قائمة المركز المالي لسنة 

وباالستعانة بالجداول التي تبين مدى انتظام في  2018

تسديد والتغيرات في وضع الزبون المالي )الجدارة 

لية لمتطلبات المرحلة االئتمانية (  ، لم تخضع االدوات الما

االولى وتم تركيز على مرحلتي الثانية والثالثة فقط مع 

احتساب احتمالية التعثر لكل المرحلة على حدى كما 

ذكرت في اعاله ، وفي ادناه جدول يبين بالمبالغ الخسائر 

لنسب الظاهرة في جدول )االئتمانية المتوقعة وفق ل

 

 المتوقعة(  احتساب الخسائر  3جدول ) 

الموجودات 

2020المالي   

مبلغ المرابحة / 

 بالمليون

متوسط الرصيد 

( سنوات5)  

نسبة تطبيق 

 المعيار%

المبلغ الخاضع 

 للمعيار

احتمالية 

 التعثر%

الخسائر 

 المتوقعة

 0.00 0 0.00 0 6.647 33.233 العقار

 30.21 4 755.19 15 5.035 25.173 السيارات

 2.86 5 57.10 25 228 1.142 المشاريع

 0.34 5 6.75 25 27 135 االستنصاع

 0.17 5 3.35 25 13 67 الزواج

 2020، المصدر: المصرف النهرين اإلسالمي
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 ب. مصرف )س( اإلسالمي

ف عليها في المصر يتم التركيزان أدوات التمويل التي 

هي المضاربات والمشاركات مع الشركات ذات الطبيعة 

ر .ويتم تقييم الزيادة الجوهرية للمخاط االستراتيجية

االئتمانية مرة واحده كل ثالث أشهر ،ويتم إثبات 

ي الموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ المعاملة أ

التاريخ الذي يصبح فيه المصرف طرفا  في األحكام 

مالية التعاقدية لألدوات المالية ،ويتم  قياس األدوات ال

 مبدئيا  بقيمتها العادلة .

تم اعتماد في نظام التصنيف االئتماني على نظام موديز 

لتحليل وهو نظام تصنيف ائتماني صادر من وكالة 

موديز للتصنيف االئتماني والذي يعتمد على معايير مالية 

ويقوم باحتساب  وغير مالية لتقييم عمل المصرف

نظام الاحتمالية التعثر لكل عميل على حده  وهو يكمل 

الداخلي للتصنيف االئتماني ، وتم أنشاء ثالث نماذج 

 األعمال وهي :

 . نماذج اإلعمال للمشاركات 

 .نماذج األعمال للمضاربات 

 .نموذج ألعمال المرابحة 

االساسية المؤثرة في احتساب وتم اعتماد السمات 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة والتي حددت بموجب معيار

 (IFRS-9( وهي )سمات مع تحديد الوزن النسبي 9 )

لكل منها على ان يكون اجمالي الوزن النسبي للسمات 

%( كما في الجدول ادناه .100)

 

 (  جدول السمات األساسية 4جدول ) 

 تللسماالنسبي الوزن  السمات

% 

 الوزن النسبي% السمات

 25 الموقف المالي 8 البيئة االقتصادية

 10 السمعة 8 البيئة القانونية

 10 مخاطر القطاع للمشروع 12 القدرة التنافسية

 17 المقدرة في ادارة المشروع 5 البيئة االجتماعية

 100 المجموع 5 الرقابة واألهلية

 .2020)س( ، على بيانات مصرف مصدر : أعداد الباحثان باالعتماد

 

وفي ضوء ما ورد أعاله تم احتساب احتمالية التعثر 

دون مراعاة المؤشرات  ونسبتها وحسب تصنيف موديز 

التي تصدرها المؤسسات الحكومية المعنية في العراق ، 

اذا البد من قيام البنك المركزي العراقي بإيجاد قاعدة 

للمعلومات لكافة المصارف العراقية، وفي الجدول ادناه 

 يبين احتمالية التعثر لألدوات المالية . 

 

 ( احتمالية التعثر وفق تصنيف موديز 5جدول )  

 لىالمرحلة األو احتمالية التعثر التصنيف

 احتمالية التعثر%

 السنوات

1 2 3 4 5 

التمويل األفضل من ناحية القدرة على  1-1.99

 السداد

0.02 0.6 1.2 2.2 3.2 

 16 12 4.9 3 2.1 تمويل جيد جدا واحتمالية تعثر قليلة 3.99 -2

 24.3 18.5 10.6 6.7 3.5 تمويل جيد واحتمالية تعثره قليلة 5.99 -4

 38.5 31 23.3 15.5 7.8 مقبولتمويل  7.99 -6

تمويل غير مقبول / متعثر/ خسارة  8-10

 تامة

100 100 100 100 100 

 . 2020مصدر : أعداد الباحثان باالعتماد على بيانات مصرف )س(، 

 

 في الجدول اعاله صنف االدوات المالية المرحلة االولى 

 -1) من تمثل اعاله البنود من بند حسب درجة الخطر لكل

،  االدنى هو( 10) و االفضل هو( 1) يكون بحيث( 10

من قبل الجنة المشكلة بالمصرف وحسب تعليمات البنك 

المركزي من مراقبي حسابات مستقلين ، ومن ثم احتساب 

( سنوات القادمة لتوزيع 5نسبة احتمالية التعثر خالل )

يار ، اذ خضعت تلك االثر الكمي الناتج عن تطبيق المع

التصنيفات الى دراسة متغيرات السوق وهذ المتغيرات في 

بيئة العراق الغير مستقرة تعطي صورة غير كافية حول 

الجارة االئتمانية للعميل مما يتطلب تحديد واضع 

 للمتغيرات من اجل التصنيف اكثر دقة .

 

 المحور الرابع : االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات : .اوالً 
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يؤثر االئتمان المصرفي على مستوى االقتصاد من  .1

خالل تأثيره على أبعاد النمو ، فازدهار االقتصاد يتوقف 

على النمو الذي تحققه المؤسسات المالية التي تعمل في 

الدولة ، وكما يعد في الوقت ذاته اداة تؤثر على حجم 

 ومستوى االقتصاد من خالل زيادة معدالت التضخم

واالنكماش من خالل المبالغة في منح االئتمان من قبل 

أن يكون االئتمان متوازن وملبي  ينبغيالمصارف ، لذا 

لالحتياجات التمويلية الفعلية لالقتصاد القومي بما يؤدي 

 الى زيادة معدالت التنمية المنشودة .

ظروف التتوقف درجة المخاطر االئتمانية على  .2

ليمية والدولية فضال  عن االقتصادية المحلية واإلق

ظروف السياسية ووضع األمني التي يتأثر بها جميع ال

 قطاعات المجتمع.

ضعف واضح  في الكوادر العاملة في المصارف  .3

ضعف  بسببوعدم استيعابهم للمتطلبات تطبيق المعيار 

دور البنك المركزي العراقي في النهوض بواقع 

ات تدريبية ، وبرز ذلك من خالل قلة عدد دورالمصارف 

المقامة في البنك المركزي العراقي وبعدد محدود من 

مشتركين دون اتاحة فرصة للجميع العاملين في 

 المصارف ذات العالقة بتطبيق المعيار للمشاركة . 

عدم وجود تصنيف للموجودات المالية من قبل جهات  .4

رصينة تغطي كافة ارجاء العراق مما أعطى مجال كبير 

الشخصي المبنية على بيانات في االجتهاد 

 تاريخية......الخ .

ان توقيت تطبيق المعيار غير مناسبة وذلك نظرا   .5

 األنشطةللظروف التي يمر بها العراق وتوقف الكثير من 

التجارية نتيجة تفشي فيروس كرورنا مع انخفاض أسعار 

 النفط .

ضعف البنية التنظيمية للمصارف في توفير  .6

الكافية وبشكل دقيق وامن بحيث المعلومات والبيانات 

توفر القدرة الدقيقة للمصرف على االحتساب خسائر 

، برز ذلك من خالل الزيارات الميدانية االئتمان المتوقعة 

 والمقابلة مع المعنين في المصارف .

 ثانياً . التوصيات :
ضرورة توجيه االئتمان نحو تحقيق التنمية المستدامة  .1

التخطيط والبنك المركزي  بضوء خطط تضعها وزارة

وبالتعاون مع المصارف المختصة والنهوض بالقطاعات 

االقتصادية والتي توثر ايجابيا في احتساب المخاطر 

 االئتمان المتوقعة .

على البنك المركزي العراقي والمصارف المختصة  .2

 بأساتذةتنظيم حلقات نقاش ودورات تدريبية باالستعانة 

ة الدولية من اجل توعية الجامعات والجهات المهني

أهمية تطبيق المعيار الذي يصب بالعاملين في المصارف 

 في رفع كفاءة الكوادر المصرفية.

ضرورة أن يسعى البنك المركزي العراقي اليجاد  .3

بدائل لتقييم الموجودات المالية في المحافظات الساخنة 

التي تعرضت للدمار في أدى الى تعثر العديد من السداد 

 وثر مستقبال  في تعثر المصارف.الذي ي

اعتماد تصنيفات محددة لتقييم الموجودات المالية    .4

من خالل تشكيل دائرة تصنيف او اعتماد على شركات 

رصينة عالمية من اجل وضع التقدير أكثر دقة 

 للمخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة .

 ( لسنة9تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالية )  .5

 .توافر البيئة المناسبة للتطبيق الى وقت أخر لحين 2019

توجيه المصارف بضرورة تطوير أنظمتها الالزمة   .6

لتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة من اجل احتساب 

 الدقيق للخسائر االئتمانية المتوقعة . 

 المصادر

 أوال. الكتب العربية 
لتحليل المالي واستخداماته ا، 2015الحيالي ، وليد ،  .1

، مركز للرقابة على األداء والكشف عن االنحرافات

 ، األردن .2015الكتاب األكاديمي، 

، المحاسبة في 2013الغبان ، ثائر صبري محمود ، .2

ظل النظام المحاسبي الموحد المنشات المالية في 

للمصارف وشركات التامين العراقية ، الطبعة األولى ، 

 ، العراق.

، تعريب احمد حامد حجاج ) 1999كيسو ، دونالد ،  .3

المحاسبة المتوسطة ( ، الجزء الثاني ، دار المريخ للنشر 

 ، الطبعة الثانية ، السعودية .

ين نظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التام .4

 ،  وزارة المالية العراقية ،  بغداد، العراق.1992،

 ثانياً: الدوريات :  
، دور المشتقات 2017سلمان ، عامر محمد ،  .1

المالية عن مخاطر تذبذب العملة االجنبية في تعزيز 

جودة االرباح ، مجلة العلوم االقتصادية واالدارية ،كلية 

، المجلد  104االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ، العدد 

24. 

،دور معايير 2018خليل ، حوراء إحسان ،  .2

المحاسبة الدولية في اإلفصاح عن األدوات المالية 

المشتقة في القوائم المالية ، مجلة العراقية للعلوم اإلدارية 

 . 4، العدد 14،جامعة كربالء ،  المجلد 

، قياس مخاطر االئتمان 2019كريم ، عقيل دخيل ، .3

ي التنبؤ بالتعثر المالي للمصارف ، المصرفي ودورها ف

جامعة المثنى، مجلة المثنى للعلوم اإلدارية واالقتصادية 

 ، 2، العدد 9، المجلد 

محمد وحامد ، صالح علي أحمد ، محجوب عبد  .4

،دراسة تحليلية لآلثار المترتبة على تبني 2017هللا ، 

FRS-9   على السياسات االئتمانية والتمويلية

ة ، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية للمصارف العربي

 ، المجلد األول . 9والقانونية ، العدد 

، مجلس معايير  IASمعايير المحاسبة الدولية  .5

، شركة أم بي جي العالمية ، 2016المحاسبة الدولية، 

 لندن ،.

( 9البنك المركزي العراقي ، دورة تطبيق معيار ) .6

 ، بغداد. 2020، 

 .2013( ، 13المالية الدولية )معيار التقارير  .7

البنك المركزي العراق ، تعليمات االرشادية العداد  .8

القوائم المالية للمصارف وفقا   لمتطلبات المعيار الدولي 

 ،العراق ، بغداد.2018( ،9للتقارير المالية )

https://books.google.iq/books?id=LaNJDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ar
https://books.google.iq/books?id=LaNJDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ar
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 تقييم التوجه الريادي في إنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 -تجربة االردن وماليزيا انموذجا  -

 
Evaluate the entrepreneurial trend in the success of small and medium 

enterprises (Jordan and Malaysia experience as a model) 
 

 

 

 المستخلص:
ماليزيا , اذ ازداد االهتمام بريادة يهدف هذا البحث الى بيان أهمية ريادة االعمال في دولة المملكة االردنية الهاشمية ودولة      

االعمال في الوقت الحالي , بسبب التقدم التكنلوجي والبيئة التنافسية للمشروعات المحلية والدولية والعالمية والتي كان لها 

لمشروعات االثر الكبير في بيئة االعمال ,  وتعد ريادة االعمال مهمة في نمو اقتصاد البلد على المستوى الكلي وعلى نمو ا

وتوسعها وحصولها على الموارد المادية والمالية , وذلك من اجل كسب رضا الزبائن وزيادة الربحية والحصة السوقية , وال 

يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان تزدهر اال في مجتمع يتوفر فيه روح الريادة وحب العمل الحر واالستعداد 

هم اليات التنافس في السوق العالمي . وتبرز مشكلة البحث في بيان مستوى ريادة االعمال للمخاطرة وتبني االفكار الجديدة وف

في االردن وماليزيا , وسوف يتم ذلك من خالل ثالثة مباحث , يتمضن البمحث االول الجانب النظري للبحث , والمبحث 

المبحث الثالث تحليل بيانات االردن في ريادة الثاني يتضمن تحليل تجارب المملكة االردنية الهاشمية وماليزيا , ويتمضن 

 االعمال.

 

 ريادة االعمال، االبداع ، التنافسية ، االبتكار ، االستباقيةالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 
     This research aims to demonstrate the importance of entrepreneurship in the Hashemite 

Kingdom of Jordan and the State of Malaysia, as interest in entrepreneurship has increased at 

the present time, due to technological progress and the competitive environment of local, 

international and global projects that had a great impact on the business environment. 

Entrepreneurship is important in the growth of the economy The country at the macro level and 

on the growth and expansion of projects and their access to material and financial resources, in 

order to gain customer satisfaction, increase profitability and market share, and small and 

medium enterprises can only thrive in a society in which there is an entrepreneurial spirit, love 

of free work, willingness to take risks, adopt new ideas and understand the mechanisms of 

competition In the global market. The research problem arises in showing the level of 

entrepreneurship in Jordan and Malaysia, and this will be done through three sections, the first 

one includes the theoretical side of the research, and the second topic includes an analysis of 

the experiences of the Hashemite Kingdom of Jordan and Malaysia, and the third topic includes 

an analysis of Jordan’s data on entrepreneurship... 

 

Keywords: entrepreneurship, creativity, competitiveness, innovation, proactivity. 
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 :مشكلة البحث  

تعد ريادة االعمال من الحقول الهامة والواعدة في  

اقتصاديات الدول اذ تسهم المشاريع الريادية اسهاماً فاعالً 

في تطوير الدول في التنمية االقتصادية الشاملة لكونها 

النواة االولى في بناء منظمات االعمال الصغيرة والكبيرة 

 , ومن هنا يمكن طرح االسئلة التالية : 

 االردنفي  مشاريع االعمال الريادية  ما مستوى .1

 وماليزيا؟ 

في  مشاريع االعمال الريادية ر يما مستوى تأث .2

 اقتصاد الدولة ؟ 

 :اهمية البحث 
يستمد البحث اهميته في كونه من اهم المواضيع      

المعاصرة والتي تبحث على التطور واالبداع واالبتكار 

 وكما يلي : 

يتناول البحث موضوع ريادة االعمال  .1

والذي يعد من والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الموضوعات المهمة في حياة مشروعات 

 .االعمال 

مشاريع االعمال تشخيص مستوى واهمية ريادة  .2

 وماليزيا . في االردن 

 :فرضية البحث 
تتفاوت الدول فيما بينها في تطبيق مقومات ريادة  .1

 االعمال . 

الدول في تحقيق مؤشرات قياس ريادة  تتفاوت .2

 مشاريع االعمال .

  :اهداف البحث
يهدف البحث على معرفة دور ريادة االعمال في التقدم      

 وذلك من خالل :  االردن وماليزياالحاصل في 

 االردن مشاريع االعمال الريادية فيدراسة  .1

 . ومدى تقدمها وماليزيا

ريادة  تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه .2

 االعمال في االقتصاد ومدى تقدمه .

بيان المشاكل والتحديات التي تواجه ريادة االعمال لغرض 

وضع الحلول المناسبة ومعالجة هذه المشاكل بالشكل الذي 

 .النهوض بهذا النوع من المشاريع  يحقق النجاح من اجل

 

 االطار المفاهيمي للبحث: المبحث االول

 المقدمة:
 الموضوعات من األعمال ريادة موضوع يعد        

 األعمال بيئة في التغيير معدالت تسارع ومع المهمة

 التي الخيارات أحد بوصفه الموضوع هذا أهمية ازدادت

لتكون قادرة على التكيف والتطور  المنظمة إليها تلجأ

لتحقيق الدور  والتغيير المنافسة متطلبات مع والتالؤم

ريادة االعمال  وسيلة حيوية وتعد  ،الجوهري للمنظمة  

للمنظمات القائمة كي تستمر في اكتشاف واستثمار الفرص 

من أجل تحرك المنظمات واالشخاص  إلى حالة جديدة 

من الوجود، وال سيما بعد أن ازدادت حاجة المنظمات 

لتكون أكثر ابتكاراً وابداعا من أجل البقاء وتسريع النمو 

وتؤدي   .والتغير الحركيفي بيئة عالمية شديدة التنافس 

ً في االقتصاديات العالمية لكونها ابرز  الريادة دوراً مهما

محركات النمو االقتصادي، من خالل إنشاء منظمات 

أعمال محلية فاعلة تسهم في التطور المحلي، عن طريق 

توفير فرص العمل وزيادة العوائد، لتفعيل دورها في 

ادة النشاط الذي ينشأ تحقيق النجاح للمشروع . اذ تمثل الري

ويدير منظمة جديدة من أجل استثمار فرصة مبتكرة 

ومتفردة، وهذا ما يطلق عليه بالريادة الخارجية، كما تكون 

الريادة ضمن المنظمة القائمة اذ تمثل عندها مغامرة جديدة 

من خالل إيجاد أعمال جديدة أو إعادة التجديد االستراتيجي 

ة الداخلية أو ريادة الشركة. وقد فيها وهذا ما يدعى بالرياد

أصبحت ريادة الشركة وسيلة حيوية للمنظمات القائمة كي 

تستمر في اكتشاف واستثمار الفرص من أجل تحرك 

المنظمات واالشخاص  إلى حالة جديدة من الوجود، وال 

سيما بعد أن ازدادت حاجة المنظمات لتكون أكثر ابتكاراً 

 ي بيئة عالمية شديدة التنافسمن أجل البقاء وتسريع النمو ف

. 

 اوال  : مفهوم ريادة االعمال

 هناك عدة تعاريف لريادة االعمال ونذكر مها ما يأتي :   

هي انشاء شيء ذو قيمة , وتسخير الوقت و الجهد و المال  

له ,و تحمل المخاطر و تلقي العوائد الناتجة , فهي عملية 

دينامية لتامين تراكم الثروات , وهذه تُقدم عن طريق 

األشخاص الذين يُخاطرون بأموالهم ,و يلتزمون بالتطبيق 

او  لكي يضيفوا القيمة التي قد تكون او ال تكون جديدة

 .(Kuratko and Hodgetts,2001,:29)فريدة 

عملية البحث عن الفرص و أكتشافها و تشخيصها و  هي 

تهيئه الموارد الالزمة لألستثمار بشكل متميز و ملبي 

 ( . ( Jones,2003,:69لرغبة الزبائن و توقعاتهم 

القدرة على التنبؤ بالفرص النادرة   الريادة بأنها كما تعرف

بشكل أفضل واعتماد المخاطرة المحسوبة إذا واستثمارها 

تطلب األمر وتحقيق نتائج أفضل من المنافسين بشكل 

 يفاجئ الزبائن ويثير اهتمامهم ويلبي احتياجاتهم المتجددة

(Ken et al, 2007 :595) 

النشاط الذي يتضمن اكتشاف الفرص كما يمكن تعريفها 

وإدارة  لتقديم سلع وخدمات غير تقليدية عن طريق تنظيم

 Piirala , 2012) الموارد والجهود التي تعتمد في ذلك

:12) . 

عملية تقديم وتنفيذ أفكار جديدة في المنظمات القائمة ، من 

خالل االستفادة من المهارات واإلمكانات اإلبداعية 

 (.(Majala, 2016:9 للعاملين وتفعيلها إلى عمل

 ثانيا  : اهمية ريادة االعمال 
ان تحقيق الريادة يعني بلوغ المنظمات لذاتها و من ثم      

متابعة  المستجدات ذات العالقة و هذا يفترض عليها 

توظيف إسهاماتها بغية الكشف عن اهميتها ومن ثم 

التحري عن مردوداتها في أطار دورها المتمثل في احداث 

 Shah and  -اثار ايجابية تتمثل باالتي:

Bhutta,2013:79)) 

التغيير و التحول ,اذ يُعد اإلبداع من احداث  .1

الصفات المميّزة للريادية , خاصة وان المنظمات 

الريادية تعمل كدالة للتغيير من خالل ممارسات 

 النشاطات الريادية .

ايجاد العديد من المشروعات التي تُعد مهمة  .2

 لتطوير االقتصاد وتنميته .

ايجاد فرص العمل المهمة على المدى الطويل من  .3

 اجل تحقيق النمو االقتصادي .
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زيادة الكفاءة بزيادة التنافسية , اي ان دخول  .4

منافسين جدد يحفز المنظمة لالستجابة بشكل كفوء 

 و فعال .

احداث التغيير في هيكل السوق و العمل من خالل  .5

 زيادة تبني االبتكار التنظيمي و التقنيات الحديثة .

ثرا ً احتمالية ادخال ابتكارات جذرية يترك ا .6

ايجابيا ً في االقتصاد بشكل كامل نتيجة البداء 

 بأنشاء المنظمات الجديدة .

التنوع النوعي و الكمي الكبير , اذ ان المشاريع  .7

 الجديدة تقدم افكارا ً جديدة , ابداعيا ًو اقتصاديا .

 ثالثا  : خصائص ريادة االعمال

الخصائص المعتمدة و الواجب  هناك مجموعة من 

مراعاتها عند تبني الريادة  وأهمها يتمثل باالتي : 

(Donald and Richard , 2002 : 29 ) 

الريادية ناتجة عن الفرص , فالفرص غير متاحة  -1

دائما ً بل هي نادرة , ولهذا يجب اتخاذ السرعة في 

تكييف الثقافة الى المناسب منها و اعتماد المستهلك 

تحديد الخيارات مع اخذ التوجهات االجتماعية في 

 و السياسية باالعتبار .

الريادية المستحدثة, اي تكون بفترات قريبة مع  -2

اغتنام الفرص و سبق المنافسين و التفوق عليهم 

من خالل التوجه الى الفرص المستحدثة دون 

تردد, بقبول قدر معقول من المخاطرة رغم 

 محدودية القرارات .

لمهام الريادية بمراحل متعددة , مع تفحص تنفيذ ا -3

دقيق و مركز لكل مرحلة من مراحلها, و يكون 

التركيز هنا على نقص المقدرات على التنبؤ 

باالحتياجات للمنظمة من الموارد ونقص السيطرة 

على البيئة , وضرورة مالئمة المتطلبات 

االجتماعية للموارد المستثمرة , ومن ثم التنافس 

 االستجابة بقدرة لتلك المتطلبات . الخارجي و

ربط الموارد المطلوبة مع محددات استعمالها من  -4

خالل زيادة الموارد المستخدمة من خالل 

تخفيضها, وموازنة استعماال لموارد مع الحاجات 

الفعلية لها و االنتباه الى مخاطر التقادم و مخاطر 

 االتزان بتشخيص الفرص .

باعتمادها هياكل مفلطحه المنظمات الريادية تتميز   -5

مع تعدد الشبكات غير الرسمية, وفي مثل هذه 

 الحاالت البد من تنسيق الموارد الرئيسة فضال ً 

 .عن رغبة العاملين باالستقاللية

ريادة االعمال ودورها في نجاح المشاريع  رابعا :

 الصغيرة والمتوسطة
ان لريادة االعمال دور  ايجابي في نجاح أي مشروع من  

حيث ادارة التكامل لألنشطة المنظمة باالعتماد على ادارة 

الوقت، النطاق ،التكلفة ، الجودة ، الموارد البشرية ، 

االتصاالت ، ادارة المخاطر والمشتريات وغيرها من 

المجاالت التي تساعد في تقريب العالقة ريادة  المنظمة 

ً تتم  ومدى تحقيقها لعوامل النجاح في مشاريعها ، وغالبا

معالجة العالقة بين ادارة المنظمة واالداء الجيد في تطور 

المشروع وترتبط نتائجها ارتباطاً وثيقاً بنجاح المنظمة ، 

كما تعكس هذه العالقة امكانية اصحاب العمل من فهم 

عوامل نجاح المشروع والتي ينتج عنها تطور وطرح 

منتجات وتقنيات جديدة في السوق وبشكل استباقي من 

خالل بحثها عن االسواق الجديدة واستثمار الفرص 

المحيطة وخلق ميزة تنافسية ال تتوفر لدى المنظمات 

 . ( Machado,et al , 2016 : 1619) المنافسة

يشير نجاح المشروع الى التميز ودرجة المقارنة بين 

مل مكونات المشروع ام مفهوم النجاح سواًء أكان يش

ً بإدارة المشروع ، فالهدف االساس من ذلك هو  متعلقا

تطبيق ادوات النجاح من خالل حجم المشروع والتكلفة 

والموعد النهائي للتسليم ومدى توفر الكفاءة والفعالية التي 

تعتمد على مستوى اداء العمل بالمشروع وارتباطه مع 

الريادي الذ يمثل المنظمة االم من خالل بناء توجهها 

الموقف االستراتيجي نحو ريادة اعمالها ، والمتعلقة 

بالسياسات والممارسات االساسية لتطوير اجراءات 

وقرارات العمليات التي يستعملها صناع القرار لتعزيز 

غرض منظماتهم ودعم رؤيتهم وخلق مزايا تنافسية 

(Martens,et al , 2017:3,4  . ) 

 خامسا  : مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة منظمات وجدت بفعل 

المبادرات الفردية او الجماعية بهدف تحقيق عوائد وارباح 

من خالل تقديم سلع وخدمات مفيدة للمجتمع ) شهرزاد , 

( . وال يوجد مفهوم واضح ومقبول لتعريف  15:  2005

ا يرة والمتوسطة الحجم متفق عليه يحدد مالمشاريع الصغ

  storey,1994:9)ه ) هية المشاريع الصغيرة والمتوسط

حيث انه بشكل عام ان تعريف المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة يمكن ان يتم ايضاحه بطرق مختلفة ويمكن ان 

يتم تصنيف االعمال على انها كبيرة او صغيرة على اساس 

يعات , حجم المشروع , راس , حجم المنتجات , حجم المب

المال , ولكن المفهوم االكثر انتشارا يركز على عدد 

العاملين في المشاريع , لذلك فالمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة هي التي يتم ادارتها باقل من خمسين عامل , 

او االعمال التي يتم ادارتها من قبل مالك المشروع , 

متوسطة ) ويشار اليها على انها مشاريع صغيرة و

Schrier , 2005 : 4 . ) 

 سادسا  : اهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تتميز المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن غيرها بأنها 

عادة ما تدار من قبل مالكيها , ال سيما يكون صاحب 

المشروع هو المدير العام وربما يكون المدير المالي 

( .  16:  2010واالداري ومدير المبيعات ) خضير , 

وتبرز اهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يأتي ) 

Aziz and Mahmood , 2011 : 891  :  ) 

مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اشباع  .1

حاجات المجتمع المختلفة من سلع وخدمات من 

جهة وتحقيق العوائد المالية الصحابها من جهة 

 اخرى , والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة .

تستقطب المشروعات الصغيرة والمتوسطة  .2

احتياجات المشاريع الكبيرة العاملين الذين ال يلبون 

نتيجة تراجع مستوى مؤهالتهم العلمية والميدانية , 

وتوفر فرص كبيرة اليدي عاملة لم يسبق لها العمل 

 في القطاع الرسمي .
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استقرار السكان وتخفيض نسب الهجرة الداخلية  .3

من الريف الى المدن كونها تعتمد على الموارد 

ها في خدمة واالسواق المحلية , مما يعني تركز

المجتمعات التي تعيش فيها مما يسهم في الحد من 

 الهجرة الداخلية.

تساهم في تصدير منتجاتها من السلع والخدمات  .4

الى الخارج , االمر الذي ينعكس على االقتصاد 

القومي وميزان المدفوعات وارتفاع االحتياط من 

النقد االجنبي لمواجهة متطلبات التنمية 

 االقتصادية.

مل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التكنلوجيا تستع .5

ادة المتقدمة االبتكارات في عملياتها االنتادجية لزي

ة االنتاج واالنتاجية فيها وتعزيز الميزة التنافسي

  لمنتجاتها .

 سابعا  : دعم الحكومات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها اهمية استراتيجية 

اقتصاد وطني , إذ تظهر الحكومة مثل هذا االهتمام  لكل

في دعم ريادة االعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وذلك للمساعدة في خلق وظائف جديدة ونمو في الناتج 

( . إذ ان  Hair , 2010 : 502المحلي االجمالي ) 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في اقتصاديات 

السوق هي محرك التنمية االقتصادية , ونظرا لملكيتها 

الخاصة وروح المبادرة الخاصة بها ومرونتها وقدرتها 

على التكيف فضال عن قدرتها على االستجابة للتحديات 

والبيئات المتغيرة , تسهم المشروعات الصغيرة 

طة الحجم في تحقيق نمو وتوليد فرص العمل والمتوس

( .  Kuratko et al , 2007 : 70بطريقة مهمة ) 

ولذلك فان وضع نهج شامل ومتماسك ومتسق التنظيم 

لتنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في شكل 

استراتيجية لدعم الحكومة لريادة االعمال والمشاريع 

ية مطلقة , ومن شان الصغيرة والمتوسطة الحجم هي اولو

اتباع نهج حكومي شامل يوفر التنسيق الكامل النشطة 

العديد من المؤسسات الحكومية ) غرف التجارة , ومكاتب 

العمالة وغيرها ( والمنظمات غير الحكومية التي تتعامل 

مع ريادة االعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 

ة شاملة لتنظيم , و أن باالضافة الى تصميم استراتيجي

المشاريع الصغيرة والمتوسطة , فان تطوير المؤسسات 

والشبكات الوطنية الداعمة للمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة هو احد الشروط االساسية للنجاح , وال شك 

في ان الحكومات يجب ان تنشىء انواعا مختلفة من 

مؤسسات الدعم التي تساعد في تقديم جملة من المهام ومن 

 ( :  Kreiser , 2012 : 290ا ) اهمه

تقديم المشورة بشان تخطيط االعمال والتسويق  .1

 والمحاسبة ومراقبة الجودة وضمانها . 

تقديم معلومات عن اللوائح والمعايير  .2

والضرائب والرسوم الكمركية وقضايا التسويق 

 . 

المساعدة في البحث عن شركاء من اجل تحفيز  .3

عمال للمؤسسات ريادة االعمال وتحسين بيئة اال

 الصغيرة . 

انشاء وحدات حاضنة لتوفير المساحة والبنية التحتية 

للمبتدئين والشركات المبتكرة ومساعدتهم في حل المشاكل 

 التكنلوجية والبحث عن المعرفة وتشجيع االبتكار .

 

تحليل تجارب المملكة االردنية  :المبحث الثاني

 الهاشمية وماليزيا

 اوال  : تجربة االردن في ريادة االعمال 

فقد عمل االقتصاد االردني على تنظيم  2018في عام  

االصالحات واصبح من بين تسعة اقتصادات من حيث 

التطور والتحسن اكثر من غيرها من حيث سهولة القيام 

ن الجدول باالعمال بعد تنفيذ االصالحات التنظيمية , ويبي

اتي:تسعة دول محسنة وهي كما ي  ( 1) 

التنظيمية تسعة دول محسنة نفذت االصالحات: ( 1الجدول ) 

Source: R. Malpass, David, (2020), “doing business database “, Comparing regulation in 

190 Economic, World Bank Group  

اصالحاً تنظيميا في عام  59حيث نفذت هذه الدول التسعة 

, وهو ما يمثل خمس اجمالي االصالحات  2018/2019

المسجلة في جميع انحاء العالم , وركزت جهودهم في 

المقام االول على مجالت بدء االعمال التجارية , والتعامل 

اقتصاد 

 الدولة

التغير  التصنيف

في 

درجة 

اقامة 

 المشاريع

بدء 

 االعمال

التعامل 

مع 

تصاريح 

 البناء

الحصول 

على 

 الكهرباء

تسجيل 

 الملكية

الحصول 

على 

 االئتمان

حماية 

المستثمرين 

 االقلية

دفع 

 الضرائب

التجارة 

عبر 

 الحدود

فرض 

 العقود

حل 

 االعسار

 * * *  * *  * * * 7.7 62 السعودية 

 *   *  *     7.6 75 االردن

 * * * * * * * * *  5.9 43 البحرين 

   *   *    * 5.7 106 طاجاكستان

   * *   * * * * 5.6 108 باكستان

   *  * * * * * * 4.7 83 الكويت

 * * * * *   * * * 4.0 31 الصين 

 *  *      * * 3.5 63 الهند

  * *    * * * * 3.4 131 نيجيريا
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مع تصاريح البناء , والحصول على الكهرباء , وتسجيل 

الملكية , والحصول على االئتمان , وحماية المستثمرين 

االقلية , ودفع الضرائب , والتجارة عبر الحدود ,وفرض 

العقود وحل االعسار , ويالحظ ان االردن قد ركزت 

جهدوها على الحصول على االئتمان ودفع الضرائب وحل 

كانت في المركز الثاني من حيث تطور االعسار , و

االقتصاد االردني بالنسبة لتسعة دول نفذت هذه 

 .  ( Malpass , 2020 : 8 )  االصالحات التنظيمية 

ومن المتوقع بأنه يتم دعم جهود ونشاطات التعليم للريادة 

في النظم التعليمية من قبل وزارات التربية والتعليم , ومع 

ص ومؤسسات المجتمع المدني أن ذلك يمكن للقطاع الخا

تلعب دوراً مهماً وفعاالً في هذا المجال , ومثل هذا الدور 

يمكن ان يتم عن طريق تنفيذ نشاطات تعليمية , او عن 

طريق توفير الخدمات والتسهيالت للمدارس , ومد يد 

العون لها للتجاوب مع بعض الحاجات الخاصة لها , ومن 

د والمبادرات التي يتوالها المتوقع ان تساعد بعض الجهو

القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على دعم 

االبداعات والريادة , ويشكل نظام ) الجوائز ( اداة معروفة 

في هذا المجال , حيث ان الجوائز توفر الحوافز لتحقيق 

االهداف المحددة , ويتوافر في االردن العديد من هذه 

يادة واالبداع باساليب الجوائز التي تساهم في دعم الر

ومقاربات مختلفة , ومن هذه الجوائز ) جائزة الملكة رانيا 

العبد هلل للمعلم المتميز , جائزة الملكة رانيا لمدير المدرسة 

المتميز , جائزة االمير الحسن للشباب ( ) المصري , 

2010  :32 . ) 

 ثانيا  : تجربة ماليزيا 

فقد تم تقييم ماليزيا من قبل خبراء مراقب  2018في عام 

(1الريادة العالمي وكما موضح في الشكل )

2018 ملخص تقييم ماليزيا في ريادة االعمال :(1)الشكل   

Source:Emeritus Ehud Menipaz ,“GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR 2018” 

 

( مدى تطور ريادة االعمال في 8حيث يوضح الشكل )

%( 4.69ماليزيا في تمويل الرياديين حيث بلغت نسبتها )

%(, وبلغت نسبة 4.66, بينما بلغت نسبة دعم الحكومة)

ت نسبة اعداد البرامج %(, بينما بلغ4.05الضرائب )

%(, في حين بلغ تعليم 3.49التدريبية لريادة االعمال )

%( , بينما بلغت 4.61الريادة فيما بعد المدارس نسبة  )

%(, بينما بلغت نسبة البنية 3.99نسبة البحث والتطوير)

%( , وبلغت نسبة 4.65التحتية والتجارية والقانوية )

, بينما بلغ التنظيم  %(5.95ديناميكيات السوق الداخلي )

%(, و بلغت العوامل المادية 4.25الداخلي في السوق )

%( , بينما بلغ معيار 6.57والبنية التحتية للخدمات)

%( , وهذه النسب 5.27االعراف الثقافية واالجتماعية)

تدل على مدى تقدم ماليزيا في ريادة االعمال بالمقارنة مع 

 السنين السابقة .

ومما تقدم يمكن القول بأن هنالك تفاوت في تطبيق مقومات 

ريادة االعمال وبالتالي هذا ما يثبت الفرضية االولى 

ريادة تتفاوت الدول فيما بينها في تطبيق مقومات )

 . (االعمال

 

تحليل بيانات الممكلة االدرنية  :المبحث الثالث 

 الهاشمية وماليزيا في ريادة االعمال

 اوال  : المملكة االردنية الهاشمية 

اتخذت السلطات االردنية مجموعة من االجراءات التي 

تهدف الى دعم وتطوير المشاريع الصغيرة في المملكة 

االردنية الهاشمية , ومن اهمها وضع االطار العام للسياسة 

الصناعية , وتخصيص المساعدات لتنفيذ برامج مساعدة 

قطاع الصناعة , وتوفير التمويل الميسر بأسعار فائدة 

للصناعات , وتنفيذ مؤسسة تنمية الصادرات منخفضة 

(  2والمراكز التجارية االردنية , ويوضح الجدول ) 

,  2016موقف االردن في ريادة االعمال للسنوات ) 

 :(  على وفق االتي  2018,  2017
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بيانات ريادة االعمال للمملكة االردنية  : ( 2الجدول ) 

 الهاشمية %

 

 السنة          

 المؤشرات

2016 2017 2018 

اوال  : ريادة 

 االعمال

   

ادراك الفرص 

 المتاحة

0.363 0.449 0.363 

مهارات البدء 

 بالمشروع

0.435 0.578 0.435 

 0.12 0.121 0.12 قبول المخاطر

شبكات العالقات 

 واالتصاالت

0.4 0.618 0.4 

 0.49 0.624 0.49 دعم الثقافة

ثانيا  :  النشاط 

 الريادي

   

بدء فرصة 

 التشغيل

0.42 0.346 0.42 

 0.45 0.077 0.233 الجاهزية التقنية

رأس المال 

 البشري

0.266 0.339 0.358 

 0.373 0.339 0.348 المنافسة

ثالثا  : الطموح 

 الريادي

   

 0.864 0.42 0.209 ابتكار المنتجات

عملية ابتكار 

 تقنيات جديدة

0.074 0.312 0.467 

النمو المرتفع 

 والمستمر

0.11 0.517 0.29 

االنتشار الدولي 

 ) التدويل (

0.324 0.201 0.332 

) رأس المخاطرة

 المال المخاطر (

0.066 0.262 0.414 

المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على تقرير مؤشر 

 . 2018,  2017,  2016ريادة االعمال العالمي لسنة 

 

للمملكة االردنية  بيانات ريادة االعمال : ( 2الشكل ) 

 الهاشمية %

المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على تقرير مؤشر 

 2018,  2017,  2016ريادة االعمال العالمي لسنة 

 

 Entrepreneurshipادة االعمال ري .1

Attitudes 

يحتوي هذا المؤشر على خمسة مؤشرات فرعية وهي 

 ادراك الفرص , ومهارات البدء في المشروع , وقبول

المخاطر , وشبكات العالقات , ودعم الثقافة . وترجع 

اسباب ارتفاع وانخفاض مؤشرات ريادة االعمال الى عدة 

عوامل ومنها الحرية االقتصادية , حيث ان مؤشر الحرية 

قد بلغ  2016االقتصادية في دولة االردن في سنة  

الى  2017واخذ باالنخفاض في سنة  %(68.3)

,  2018%( في نهاية سنة 64.9%(  وقد بلغ  )66.7)

 2016حيث احتلت االردن المركز الثاني عربياً في سنة 

فاحتلت االردن المركز الرابع عربياً  2018, اما في سنة 

 Theعلى مستوى مؤشر الحرية االقتصادية ) 

Heritage foundation , 2016 , 2017 , 2018  , )

لتعليم في ( عالمياً في جودة ا45واحتلت االردن المركز )

( 69, بينما حصلت االردن على المرتبة ) 2016سنة 

, ويعتمد مؤشر جودة التعليم على  2018عالمياً في سنة 

عدة عوامل , مثل تأهيل التدريسيين تأهيل عالي على جودة 

التعليم وتقديم مناهج تنمي من مهارات التفكير وملبية 

المتاحة لسوق العمل , والتشجيع على االستفادة من الفرص 

وتوفير بنية تحتية وتجهيزات تعليمية واجهزة كافية 

 , Economic forum , 2016لتحقيق جودة التعليم ) 

2017 , 2018 World( وحل االردن في المرتبة , )54 )

عالميا في مؤشر جودة البنية التحتية حسب تقرير شركة  

KPMG ( عالمياً  57, وحصلت االردن على المرتبة )

( في سنة 59, بينما حصلت على المرتبة )  2016في سنة 

على مستوى  2018( في سنة 58وعلى المرتبة ) 2017

 Transparencادراك الفساد في المشاريع والشفافية ) 

International 2016 , 2017 , 2018 (  ويساهم .

البنك المركزي االردني في دعم المشروعات الصغيرة 

لتمويل , حيث بلغت والمتوسطة وذلك من خالل منحهم ا
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( مليار 6.4التسهيالت المقدمة من قبل الحكومة االردنية )

( 10.6وبلغت التسهيالت المقدمة ) 2017دينار في عام 

, وهذه النسب تشير الى زيادة 2018مليار دينار في سنة 

اهتمام البنوك بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كما ساهمت 

رص عمل جديدة  , (  ألف ف14هذه التمويالت بتوفير )

كما وقعت الحكومة االردنية اتفاقية مع البنك الدولي من 

( مليون 50اجل أنشاء صندوق للريادة بمبلغ مقدراه )

(. وان هذه النسب تفسر عملية  1,  2017دوالر) عمون , 

االرتفاع واالنخفاص في المؤشرات وهنالك فرصة 

 . لتحسين هذه المؤشرات من خالل العمل على تحسينها

ومن هنا يمكن القول أنه من الممكن للملكة االردنية 

الهاشمية ان تتقدم في مجال الريادة اذا ما دعمت المشاريع 

وحققت تطورا ملحوظاً في المؤشرات آنفة الذكر , وذلك 

من خالل زيادة القدرة على بدء تشغيل المشاريع ودور 

ق الحكومة في عملية التنظيم لهذه المشاريع من اجل تحقي

الحرية االقتصادية , وايضاً من الممكن ان تتقدم في جودة 

التعليم من خالل توفير المستلزمات الضرورية والمؤهلة 

والمحفزة للتوجه نحو المشاريع الريادية , وتوفير البنية 

التحتية لبناء شبكات من عالقات االعمال وشبكات 

ل االتصال بما يسهل من عملية ادارة هذه المشاريع والعم

على تطويرها بالتكنلوجيا الجديدة , والعمل على الحد من 

ظاهرة الفساد المتفشية في المشاريع واستثمار الموارد 

واالمكانات في الشكل الصحيح , االمر الذي يجعل من 

المشاريع ريادية ومنافسة للمشاريع الموجودة في العالم 

 وهذا ما يحقق ريادة االعمال. 

 ثانيا  : ماليزيا 
ريادة األعمال اليوم حافز أساسي لالبتكار وزيادة  تعد

اإلنتاجية ، وهي ضرورية ليس فقط لنمو االقتصاد الوطني 

ولكن أيًضا لضمان تلك الميزة التنافسية في السوق العالمية 

, ومن المقرر أن تصبح ماليزيا دولة صناعية كاملة وأن 

ً , وتولي ماليزيا اهتما ً رئيسيا ً عالميا ً جاداً تكون العبا ما

 لتطوير وتدريب رجال االعمال

 2018في عام  58وقد حلت ماليزيا ماليزيا على المرتبة 

في تصنيف مؤشر الريادة العالمي , وفيما يلي بيانات 

 ( وكما يأتي : 2018,  2017, 2016ماليزيا للسنوات ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيانات ماليزيا في ريادة االعمال  % : ( 3الجدول ) 

 السنة             

 

 المؤشرات

2016 2017 2018 

    اوال  : ريادة االعمال

ادراك الفرص 

 المتاحة

0.402 0.515 0.402 

مهارات البدء 

 بالمشروع

0.158 0.316 0.158 

 0.558 0.585 0.558 قبول المخاطر

شبكات العالقات 

 واالتصاالت

0.578 0.681 0.578 

 0.215 0.233 0.215 دعم الثقافة 

ثانيا  :  النشاط 

 الريادي

   

 0.61 0.608 0.61 فرصة بدء التشغيل

 0.092 0.004 0.092 الجاهزية التقنية 

 0.625 0.905 0.625 رأس المال البشري 

 0.408 0.561 0.408 المنافسة 

ثالثا  : الطموح 

 الريادي

   

 0.115 0.235 0.115 ابتكار المنتجات

عملية ابتكار تقنيات 

 جديدة 

0.905 0.713 0.905 

النمو المرتفع 

 والمستمر

0.131 0.08 0.131 

االنتشار الدولي ) 

 التدويل (

0.446 0.382 0.446 

المخاطرة ) رأس 

 المال المخاطر (

0.144 0.233 0.144 

المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على تقرير مؤشر 

.2018,  2017,  2016لسنة المي ريادة االعمال الع  

 (: بيانات ماليزيا في ريادة االعمال3الشكل )

المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على تقرير مؤشر 

 2018,  2017,  2016ريادة االعمال العالمي لسنة 
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 Entrepreneurshipريادة االعمال  .3

Attitudes   

يحتوي هذا المؤشر على خمسة مؤشرات فرعية وهي 

ادراك الفرص , ومهارات البدء في المشروع , وقبول 

المخاطر , وشبكات العالقات , ودعم الثقافة . وترجع 

اسباب ارتفاع وانخفاض مؤشرات ريادة االعمال الى عدة 

%( في سنة 71.5عوامل , ومنها الحرية االقتصادية بلغ )

وحقق نسبة  2017%( في سنة 73.8)وارتفع الى  2016

حيث يقيس مؤشر الحرية  2018%( في عام 74.5)

االقتصادية مدى قدرة االقتصاد على التنمو والتنمية 

 , The Heritage foundation , 2016االقتصادية ) 

( عالمياً 23( . وحلت ماليزيا في المرتبة )2018 , 2017

ً في سنة ( عالمي23وحلت في المرتبة ) 2016في سنة  ا

( 34فقد حصلت على المرتبة ) 2018, اما في سنة  2017

عالمياً في مؤشر جودة التعليم , ويعتمد مؤشر جودة التعليم 

على عدة عوامل , مثل تأهيل التدريسيين تأهيل عالي على 

جودة التعليم وتقديم مناهج تنمي من مهارات التفكير وملبية 

دة من الفرص المتاحة لسوق العمل , والتشجيع على االستفا

وتوفير بنية تحتية وتجهيزات تعليمية واجهزة كافية 

 , Economic forum , 2016لتحقيق جودة التعليم ) 

2017 , 2018 World وحصلت ماليزيا على المرتبة .)

, بينما حصلت على المرتبة   2016( عالمياً  في سنة 55)

 2018( في سنة 61وعلى المرتبة ) 2017( في سنة 62)

على مستوى ادراك الفساد في المشاريع والشفافية ) 

Transparenc International 2016 , 2017 , 

عمال في تعزيز . واعترافاً بأهمية تعليم ريادة األ ) 2018

تنمية ريادة األعمال واالقتصاد ، اتخذت وزارة التعليم 

العالي الماليزية هذه المبادرة بجعل مواد ريادة األعمال 

إلزامية لجميع الطالب في الجامعات الحكومية الوطنية, 

وفي الوقت نفسه  يتم تشجيع هؤالء الطالب على المشاركة 

 -في جامعاتهم في العديد من أنشطة ريادة األعمال 

التدريب والندوات والدورات القصيرة والمؤتمرات 

وفعاليات ريادة األعمال, و يمكن أن تؤدي نتائج هذا الجهد 

إلى انخفاض عدد الخريجين العاطلين عن العمل وزيادة 

فرص العمل , مما سيكون له تأثير مباشر على تحقيق 

ال في مكانة الدولة المتقدمة, ويسير تعليم ريادة األعم

ماليزيا إلى األمام في االتجاه الصحيح, إال أن القضايا 

( Hardy et al , 2015 : 5والتحديات ال تزال قائمة. ) 

. وان هذه النسب تفسر عملية االرتفاع واالنخفاص في 

المؤشرات وهنالك فرصة لتحسين هذه المؤشرات من 

 خالل العمل على تحسينها . 

كان ماليزيا التقدم في مستوى ومما تقدم يمكن القول أن بأم

مؤشرات ريادة االعمال والتقدم الى تصنيف اخر يجعل 

من ماليزيا دولة متقدمة اكثر في ريادة االعمال , وذلك 

يمكن ان يكون من خالل التنمية االقتصادية وزيادة 

االهتمام بالتعليم وثقافة المجتمع بكافة اصنافه والعمل 

 بشفافية في المشاريع . 

تقدم يوجد هنالك تفاوت في تحقيق مؤشرات ريادة ومما 

االعمال بين الدول وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية ) 

تتفاوت الدول في تحقيق مؤشرات قياس ريادة مشاريع 

 االعمال (

 

 االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات 
تعد االردن  من الدول المتوسطة في ريادة االعمال  .1

الدول الجيدة في ريادة االعمال , وتعد ماليزيا من 

,  وذلك من خالل التصنيفات التي حصلت عليها 

وهذا ما يمكن   2018,  2017,  2016في سنين 

 مالحظته من خالل المشاريع القائمة في هذه الدول.

تشكل المشروعات الريادية عامالً لالستقرار  .2

والتنمية االجتماعية واالقتصادية بما توفره من 

, اضافة الى توجيه المدخرات نحو فرص للعمل 

الفرص المربحة واستغاللها في الشكل الصحيح 

 االمر الذي يحقق رغبات اكثر للمجتمع.

يرتكز نمو االقتصاد على القدرة على االبتكار  .3

وانشاء المشروعات الريادية وتقديم الفرص 

االستثمارية الجديدة باستمرار , مما يعزز القدرة 

 الهدف بإقامة مشروعات ريادية.التنافسية وتحقيق 

 التوصيات 
القيام بنشر التثقيف والتوعية بأهمية انشطة  .1

االبتكار واالختراع على كل المستويات ) 

 المدارس , الجامعات , المعاهد (.

تقديم برامج الدعم االداري والفني واالستشاري  .2

عن طريق الدورات والندوات والمؤتمرات 

للفرص االستثمارية العلمية ودراسات التقييم 

 وجدوى المشروعات الريادية .

دعم الصناعات المحلية وتبني براءات االختراع  .3

من اجل ان يكون االبتكار جزءاً من ثقافة 

 المجتمع .

االبتعاد عن التخطيط طويل االمد واستبداله  .4

بالمشروعات الريادية المستندة على اغتنام 

 الفرص التي تتناسب مع المتغيرات البيئية

 المتسارعة.

 

 قائمة االختصارات

1. GEM: Global Entrepreneurship 

monitoring  العالمية.مراقب ريادة األعمال 

2. GEDI: Global Entrepreneurship 

Development Index  مؤشر تطور ريادة

 العالمي.األعمال 

3. GDP: Gross Domestic Product الناتج 

 االجمالي.المحلي 

4. SMEs: Small and Medium 

Enterprises والمتوسطة.الصغيرة  المشاريع 

5. GDI: Gross Domestic Income الدخل 

 االجمالي.المحلي 
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 دور سلوك القيادة البارعة في تعزيز االبداع في مكان العمل
 دراسة استطالعية لعينة من التدريسين في جامعة كربالء

 

The Role Ambidextrous leadership behavior in promotion innovation in the 
Workplace 

 

 

   المستخلص:
)بعض  اختبار العالقة بين سلوكيات القيادة البارعة واالبداع في مكان العمل في جامعة كربالء إلى يهدف البحث الحالي      

وتم اختبار سلوكيات , وغالبا ما تفتقر هكذا بيئات الى االبداع المنظمي بسب روتين العمل المتبع ,  كليات جامعة كربالء(

القيادة البارعة من خالل نوعين من السلوكيات هي السلوكيات المنفتحة والسلوكيات المنغلقة ، بينما تم اختبار االبداع في مكان 

ي ، االبداع الجماعي ، االبداع التنظيمي، المناخ االبداعي(، ولبلوغ الهدف العمل من خالل اربعة ابعاد هي ) االبداع الفرد

تم تبني انموذج فرضي للبحث الذي ضم المتغير المستقل والمتغير  للباحثينالمذكور وبناءا على معطيات البحث االستطالعي 

 وجمع المعلومات من عينة البحث  يات، والختبار صحة الفرضفرضيتان حركة االنموذج تم صياغة, و اعتمادا على المعتمد 

، واعتمد البحث االستبانة   في كلية االدارة واالقتصاد , كلية السياحة وكلية التربية  ( فردا من أعضاء الهيئة التدريسية88)

، وتوصل ( لتحليل النتائج Smartpls( و برنامج )Spss v.25واستخدم برنامج ) أداة رئيسة  للحصول على البيانات المطلوبة

ضعف واضح في انتهاج سلوكيات القيادة البارعة وكذلك تهيئة مناخ االبداع في البحث الى مجموعة من االستنتاجات  أهمها 

لرؤساء األقسام  لقيادة الكليات و مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة تطوير القدرات اإلدارية والمهاريةالعمل, قدم البحث 

 اقع القيادية وكيفية مواجهة حالة التناقض المتمثلة باألنشطة التقليدية وتلك المتعلقة بالبحث والتطويرالعلمية عند اشغالهم المو

 من خالل تنمية مهاراتهم في دورات تدريبية وتطويريه . واالبداع

 

 القيادة , القيادة البارعة , االبداع , االبداع في مكان العمل .الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 
      The current research aims to test the relationship between Ambidextrous leadership 

behaviors and innovation in the workplace at Karbala University (some colleges of Karbala 

University). Often such environments lack organizational creativity due to the work routine 

followed, Ambidextrous leadership behaviors were tested through two types of behaviors, 

which are open behaviors and closed behaviors, while innovation in the workplace was tested 

through four dimensions. It is (individual innovation, group innovation, organizational 

innovation, innovation climate), To achieve the research goal, and based on the researchers' 

exploratory research data, a hypothetical model was adopted for the research that included the 

independent variable and the dependent variable, and depending on the model movement, two 

hypotheses were formulated, to test the validity of the hypotheses and collect information from 

the research sample (88) members of the faculty in the College of Administration and 

Economics The Faculty of Tourism and the College of Education, and the research adopted the 

questionnaire as a main tool to obtain the required data, and used the (Spss v.25) and (Smartpls) 

program to analyze the results, The research reached a set of conclusions, the most important 

of which is a clear weakness in adopting the behaviors of skilled leadership as well as creating 

a climate for creativity at work. Traditional and those related to research, development and 

innovation through developing their skills in training and development courses. 
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 :المقدمة

القيادة البارعة  تنطوي على التوازن العاطفي بين االستمرارية والتغيير ، مما يقلل من خوف الموظفين من عدم التأكد،      

للموظفين مما يحفزهم على االبداع، ينطبق مفهوم القيادة البارعة على كل من الفرق واألفراد ويشير وزيادة الكفاءة الذاتية 

إلى القدرة على تعزيز سلوكيات االستكشاف واالستغالل لدى التابعين عن طريق زيادة أو تقليل االختالفات في سلوكهم 

ارعين  األتباع على تحقيق أهدافهم ، وخلق بيئة فيها يثق الموظفون وتمكين التبديل المرن بين هذه السلوكيات ، ويشجع القادة الب

يجب لذلك   ومن المالحظ ان اغلب المؤسسات التعليمة قد تفتقر الى وجود سلوكيات االبداع  ,ويدعمون بعضهم البعض ،

يكون لها تأثير على االبداع تعزيز سلوك االبداع في مكان العمل كجزء من التطوير المهني للموظفين. ويجب  على القيادة ان 

,  وتأثيره على االبداع  في مكان العمل  وعلى الرغم من وجود مجموعة قوية من األدبيات على القيادة التحويلية والمعامالت

ت تم تطوير نظرية القيادة البارعة وفقًا لنظرية القيادة البارعة فإن سلوكيات القيادة المنفتحة والمنغلقة هي سلوكيامع ذلك 

تكميلية تتوقع ابداع الموظف في مكان العمل وبسبب تزايد العولمة والقدرة التنافسية بين المنظمات ، لكي تكون المنظمات 

قادرة على التكيف بسرعة ، هناك حاجة إلى ابداعات في االفكار والعمليات والمنتجات الجديدة والمفيدة  والتي يتم تطويرها 

هذه األفكار والعمليات والمنتجات هي نتيجة اإلجراءات الفردية للموظفين والتفاعالت وتنفيذها عن قصد في مؤسسة ما 

, البحث الحالي يبحث في اهمية سلوكيات القيادة البارعة ودورها في تعزيز االفكار االبداعية  االجتماعية بين الموظفين

لتناول المنهجية العلمية للبحث , المبحث الثاني  وامكانية تطبيقه , تم تقسيم البحث الى عدة مباحث اذ خصص المبحث االول

 . يتناول الجانب النظري, المبحث الثالث يوضح الجانب العلمي اما المبحث الرابع وضح اهم االستنتاجات والتوصيات

 

 المبحث األول: المنهجية العلمية للبحث

على مشكلة البحث  التعرفنتطرق في هذا المبحث الى     

واهميتها وأهدافها واالنموذج الفرضي والفرضيات , 

 -ويمكن تقسيمه كما يلي: 

 

   أوال: مشكلة البحث

بسبب التغييرات المتسارعة  وتزايد العولمة والقدرة       

التنافسية التي شهدتها بيئة االعمال تواجه المنظمات على 

اختالف أنواعها ضغوطا كبيرا في سبيل بقائها ونموها في 

ظل هذه الظروف ،وبيئة القطاع التعليمي ليس بمنأى عن 

عيش المؤسسات التعليمية تتلك الضغوط  التي جعلت من 

حالة من التناقض يعود بعضها لحاجة المؤسسات التعليمية 

ان تمارس أنشطتها التقليدية كالبحث العلمي والتدريس 

فضال عن رغبتها في استكشاف الفرص الجديدة التي تتيح 

يواجه لها استثمار براءات االختراع والبحوث العلمية ، و

 وبشكل الموظفون تحديًا في ترك المسارات الروتينية

وتحسين عملهم أو تطوير  خاص بالمؤسسات التعليمية 

مبتكرة من خالل التفكير اإلبداعي  )خدمات(منتجات

  -تكمن المشكلة في ضوء التساؤالت االتية: والتجريبي و

هل هناك تصور واضح عن ماهية سلوكيات القيادة  -1

 البارعة لدى الكليات المبحوثة ؟ 

؟ وماهي أبعاده   ماذا يعني االبداع في مكان العمل -2

 ؟ .

هل هناك عالقة بين القيادة البارعة واالبداع في  -3

 مكان العمل  لدى أعضاء الهيئة التدريسية؟

هل هناك تأثير لسلوكيات القيادة البارعة  في تعزيز -4

 ؟االبداع في مكان العمل  في المؤسسات التعليمية

 

 ثانيا: أهمية البحث   
تنبع أهمية البحث من أهمية المتغيرات التي تم تناولها،   .1

اذ تعد سلوكيات القيادة البارعة  واالبداع في مكان 

العمل  ضروريان لبقاء واستمرار منظمات االعمال 

 ومفتاحا لنجاحها في بيئة االعمال الديناميكية .

العمل على استكشاف سلوكيات القيادة البارعة التي   .2

ي مكان العمل لدى أعضاء الهيئة تعزز االبداع ف

 التدريسية .

ان سلوكيات القيادة البارعة واالبداع في مكان العمل  .3

إلى نجاح القيادة البارعة وتحسين بشكل كبير ستؤدي 

األعمال التي بدورها تساهم في تعزيز االبداع 

 .االكاديمي  التنظيمي

 ثالثا: اهداف البحث   

يسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من األهداف    

 ومنها:

العالقة بين سلوكيات القيادة البارعة كشف الية   -1

واالبداع في مكان العمل لدى أعضاء الهيئة 

 التدريسية .

بيان مدى توفر سلوكيات القيادة البارعة لدى  -2

 أعضاء الهيئة التدريسية.

التعرف على مدى مشاركة أعضاء الهيئة  -3

 ريسية في تعزيز االبداع في الجامعة المبحوثة.التد

 

 الفرضي للبحث  المخططرابعا:

تم اعداد المخطط الفرضي للبحث والذي يظهر في      

( فيه المتغير المستقل سلوكيات القيادة البارعة 1الشكل )

بأبعاده) سلوكيات القيادة المنفتحة و سلوكيات القيادة 

العمل بأبعاده )  االبداع في مكانالمغلقة ( والمتغير التابع 

ابداع المنظمة ومناخ ,االبداع الفردي,ابداع الفريق

   االبداع 
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 المخطط الفرضي للبحث  :(1الشكل )

 المصدر: من اعداد الباحثان

 

  خامساً: فرضيات البحث
تم صياغة الفرضيات في ضوء مشكلة واهمية البحث      

وسيتم اختبارها عن طريق عالقات االرتباط والتأثير 

 :  ألثبات صحتها من خالفها

سلوكيات القيادة "  ( :H1الفرضية الرئيسية االولى )

االبداع في مكان لها ارتباط معنوي موجب مع البارعة 

 "  العمل 

سلوكيات القيادة "  : (H2الفرضية الرئيسية االولى )

االبداع في مكان  فيمعنوي موجب  تأثيرلها البارعة 

 " العمل 

 مقاييس البحث  سادساً:

القيادة البارعة ليست جديدة تماًما على البحوث       

هم أول من  Bledow et al., 2009) ) األكاديمية ويعد

اقترحوا أنموذج نظريًا للقيادة البارعة، وتم تطوير هذا 

وتم  ، (Zacher & Rosing, 2015)االنموذج من قبل 

( خماسي الدرجات لقياس درجة Lekartاعتماد مقياس )

 بشدة( وينتهي( )اتفق 5االستجابة فيه, اذ يبدأ بالفقرة )

العمل , مقياس االبداع في مكان بشدة(اتفق  )ال( 1بالفقرة )

 فقرة( تم 23من )في هذه الدراسة المكون  المستخدم

هناك  ((McMurray& Dorai,2003 تطويره بواسطة

( يوضح أبعاد 1والجدول ) المقياس,أربعة أبعاد في هذا 

البحث.وفقرات مقاييس 

 

 ( مقاييس البحث ومصادره1الجدول )

عدد  االبعاد المتغير

 الفقرات

 مصدر المقياس 

 

 سلوكيات القيادة البارعة

 Zacher & Rosing, 2015 7 سلوكيات القيادة المنفتحة

 8 سلوكيات القيادة المنغلقة

 

 االبداع في مكان العمل

 McMurray& Dorai,2003 8 االبداع الفردي

 5 ابداع الفريق

 5 ابداع المنظمة

 5 مناخ االبداع

 الباحثان.المصدر : اعداد 

 اإلطار النظري للبحث: المبحث الثاني

النظري لسلوكيات القيادة الجانب : المحور االول 

 البارعة

القيادة البارعة  سلوكيات  مفهوم: اوال ً

Ambidextrous Leadership behavior 

concept 

من  ان جذور البراعة كمفهوم تنظيمي تم  التعرف عليه 

أول من صاغ مصطلح البراعة  (Duncan,1976)خالل 

التنظيمية في سياق ازدواجية هياكل المنظمة  لدعم 

االبتكار،  بعد عشرين عاما اكتسبت الفكرة مكانة بارزة 

(  اقترح 1991في التعلم التنظيمي بحلول شهر مارس )

(March ,1991)  و (Tushman & O’Reilly, 

طريقتين للتعلم التنظيمي االستكشاف واالستغالل   (1996

التي يمكن للمنظمات االستفادة من مواردها، و تشير 

البراعة الى قدرة المنظمة المشاركة في وقت واحد في 

استغالل القدرات التنظيمية الحالية واستكشاف الفرص 

المستقبلية االستغالل يعني صقل  الكفاءة واالختيار 

ا يتعلق باالستكشاف هو البحث ، واالختالف والتنفيذ ، فيم

. وتم  (Alghamdi, 2018) والتجريب واالكتشاف

 & Vera)تطوير النموذج األولي للقيادة البارعة من قبل 

Crossan,2004:226)  الذين ادعوا بان  هناك حاجة إلى

نمط القيادة المجتمعة "في أوقات معينة ، وتزدهر عملية 

يادة المعامالت وفي أوقات أخرى التعلم التنظيمي تحت ق

 يستفيدون أكثر من القيادة التحويلية .

ان هذا الرأي الجديد للقيادة يستجيب للضغوط التي     

تواجهها الشركات والتي يتعين عليها استكشافها 

واستغاللها في وقت واحد من أجل التعامل مع الظروف 

المختلفة الناتجة عن سرعة وتعقيد البيئة التنافسية الحالية 

لهذا السبب يتعين على القادة االستراتيجيين أن يكونوا 

ً أنهم بحاجة بارع ين  ، إن التصرف بضمير يعني ضمنا

إلى القدرة على تنفيذ مسارات عمل متنوعة في وقت واحد 

ويجب أن يكونوا قادرين على إدارة مجموعة غنية من 
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عمليات التعلم متعددة المستويات من أجل دعم االستكشاف 

وبالمثل فإن  (Schindler,2015:26) واالستغالل 

لقيادة هي أن تكون قادرة على المنافسة االختبار الحقيقي ل

بنجاح و زيادة المواءمة أو التناسب بين االستراتيجية 

والهيكل التنظيمي والثقافة والعمليات في حين تستعد في 

 .الوقت نفسه لثورات حتمية تطلبها التغير البيئي المتقطع

وهذا يعني أن القائد البارع قادر على دعم أتباعه في      

, (Alghamdi, 2018)أن يكون بارعا محاولة 

ان مصطلح  (Zacher & Rosing, 2015)   ويضيف

القيادة البارعة يشير إلى القدرة على استخدام كلتا اليدين 

بالتساوي  ,و يبنون نظريتهم على افتراض أن جميع 

منظمات التعلم هي منظمات غير مرغوب فيها وتحتاج 

ين مختلفين, هذه إلى تحقيق التوازن بين نشاطين تعليمي

األنشطة التعليمية التي تشارك فيها المنظمات هي 

االستكشاف واالستغالل في حين أن االستكشاف عبارة 

عن أنشطة مثل البحث واالكتشاف، اما االستغالل فهو 

عبارة عن األنشطة مثل االختيار والتنفيذ, لتعزيز تلك 

األنشطة التعليمية يحتاج القادة إلى إظهار مجموعة 

سلوكيات القائد المفتوحة  –متكاملة من السلوكيات 

 (Martínez et al .,2019 :6) والمنغلقة, ومن منظور

بيئة يثق  أهدافهم وخلقيشجع القادة التابعين على تحقيق 

ان مفهوم القيادة بها الموظفون ويدعمون بعضهم البعض ، 

البارعة يتيح التكيف مع الطبيعة المعقدة لعمليات االبتكار 

ويؤكد الباحثون ان مفهوم القيادة البارعة يستلزم توازنًا 

عاطفيًا من االستمرارية والتغيير ، مما يقلل خوف 

الذاتية للموظفين  ويزيد الكفاءةالموظفين من عدم التأكد، 

 في اتخاذ إجراءات مبتكرة ومحفوفة بالمخاطر.

ان  (O’Reilly & Tushman ,20004: 6)ويؤكد  

البراعة تتجسد في قدرة القيادة العليا على تنظيم المبادالت 

المعقدة التي يتطلبها السعي المتزامن لالستكشاف 

واالستغالل، عالوة على ذلك ، من أجل الحفاظ على 

جادل  بأن هناك حاجة إلى رؤية وقيم وثقافة والبراعة ، 

توفر هوية مشتركة عبر وحدات االستكشاف واالستغالل, 

وضع الرؤية والقيم والثقافة   انن جانب اخر  وم

للمنظمات االدارية هي من المسؤوليات الرئيسية للقادة 

التنظيميين ، فإن القادة الفرديين في النهاية هم الذين 

يستطيعون ان يقدموا الضمانات بأن تحافظ منظماتهم على 

 ,Shon )  التوازن الصحي بين االستكشاف واالستغالل

ان القادة  (Seetge , 2012:76 ) يرى و ,(2019:2

 البارعين بحاجة الى اثنين من الكفاءات لتعزيز االبداع 

هي التعقيد المعرفي والمرونة السلوكية. باإلضافة إلى ذلك 

ان القادة الذين يمتلكون  مستوى عال من التعقيد المعرفي 

والمرونة السلوكية  يستطيعون إدارة المواقف المتناقضة  

 المنظمة بشكل أفضل.في 

 ابعاد سلوكيات القيادة البارعة   ثانيا ً :

الى ان القادة  Zacher & Rosing, 2015) )يشير    

البارعين  بحاجة إلى إظهار مجموعة متكاملة من 

حة  وسلوكيات السلوكيات وهي  سلوكيات  القيادة المنفت

 القيادة المنغلقة :

 Openingسلوكيات القيادة المنفتحة   .1

Leadership Behaviors 

يعني سلوك القيادة المنفتح أساًسا يمنح الموظفين       

مزيدًا من الحرية في إنجاز مهام محددة ويشجع القائد الذي 

ينخرط في سلوك القيادة المنفتح الموظفين على عدم القيام 

بأشياء مثل ما يقومون به دائًما ، و يشجع القائد الموظفين 

يؤكد   د طرق جديدة للقيام باألشياء.على التجربة وإيجا

(Rosing et al., 2011: 957)  القيادة الذي ان نمط

يعزز االستكشاف واالستغالل ، وبالتالي ان االبداع هو 

القيادة البارعة، و يستخدم القادة البارعين سلوكيات القائد 

المنفتح لشجيع الموظفين على البحث بشكل استباقي عن 

لجديدة ومن ثم التحول إلى سلوكيات األفكار والحلول ا

القائد المنغلق الذي يشجع االفراد على تنفيذ هذه األفكار 

والحلول. لذلك، القيادة البارعة  لديها القدرة على تعزيز 

روح المبادرة ، واالبتكار ، وتحمل المخاطر من قبل 

الموظفين, ويعرف سلوك القائد المنفتح  بانه يزيد  التباين 

في سلوكيات المرؤوسين من خالل تشجيعهم  واالختالف

على التجربة و فعل األشياء بطريقة مختلفة وإعطاء 

الفرصة للمرؤوسين للتفكير المستقل والتنفيذ وتعزيز 

محاوالت المرؤوسين لالعتراض على  الموقف الحالي 

وبالتالي  فان سلوك القيادة المنفتح يؤدي الى أنشطة 

,  (Alghamdi, 2018)     استكشاف المرؤوسين

ان اإلجراءات  (schindler,2015:26) ويضيف 

 -المثالية لسلوكيات القيادة المنفتحة تتضمن :

  . خلق جو  منفتح 

   الحاجة إلى الرغبة والتجريب ، والتشجيع على

 توليد األفكار الجديدة والخاصة.

 .إعطاء مساحة للتفكير والتمثيل المستقل 

   تشجيع التابعين على تحدي الوضع الراهن وأنها

 تنتقد الطريقة التي تم القيام باألشياء في الماضي.

   القيام بتحفيز الموظفين على المجازفة والتفكير

خارج الصندوق وتفكيك القواعد من أجل البحث 

 عن حلول خارج األرض اآلمنة

   دعم المحاوالت لتحدي األساليب الحالية وتحفيز

 ر أساليب جديدة للمشاكل.وتطوي

  ،خلق ثقافة السماح لألخطاء وتعلم األخطاء

 وبالتالي إظهار قدرة تحمل عالية للفشل.

 Closingسلوكيات القيادة المنغلقة   .2

Leadership Behaviors 

يعرف سلوك القائد المنغلق تقييد طرق إنجاز المهام      

المحددة "و يعني أن القائد يتخذ إجراءات تقلل من 

االختالف ويتدخل ، ويحدد الروتين والقواعد ويراقب 

األهداف و يسمح فقط للقيام باألشياء بطريقة معينة تحت 

ومن  (Rosing et al., 2011: 957) إشراف القائد

تم تعريف سلوك القيادة المنغلق الذي يقلل ناحية أخرى ي

االختالف في سلوكيات المرؤوسين من خالل اتخاذ 

التصحيحية اإلجراءات ، ووضع مبادئ توجيهية محددة ، 

ومن  ، (Alghamdi, 2018)ورصد تحقيق الهدف 

ان اإلجراءات  (Schindler,2015:26)جانب اخر يؤكد 

 -تتضمن: المثالية لسلوكيات القيادة المنغلقة 

  ًالتأكيد على االعتماد على الكفاءات المدربة تدريبا

 جيداً واإلجراءات الثابتة.

  .تشجيع التمثيل الفعال وااللتزام بالقواعد 
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  المهام المسبقة للهيكل، وتحديد أهداف عمل معينة ،

ووضع مبادئ توجيهية ، وإعطاء تعليمات محددة 

 حول كيفية تنفيذ المهام.

  .رصد ومراقبة تحقيق الهدف 

 .اتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

  .تلبية المواعيد النهائية والتمسك بالخطط 

  .معاقبة األخطاء والفشل 

 .السعي إلنجاز مهمة موحدة 

   .تعزيز التسلسل الهرمي الصارم 

 

لجانب النظري ألبداع في مكان ا: المحور الثاني

 العمل
 in the اوال ً: مفهوم االبداع في مكان العمل 

Workplace Innovation  

يمكن تعريف االبداع من منظور النتائج على أنه عملية  

متعدد المراحل تحول المنظمات من خاللها األفكار إلى 

 منتجات جديدة أو محّسنة  الخدمات أو العمليات  من أجل

                                 اقهم النهوض والتنافس والتمييز بنجاح في أسو

Baregheh et al., 2009: 1334)) عملية عرض ,

ة الجوانب السلوكيو تقييس   تحدد االبداع في مكان العمل

 د لممارسات االبداع من قبل األفراد في مكان عملهم, ويؤك

(Oeij et al.,2016:2 )  ان االبداع في مكان العمل هو

 مفيد بشكل عام لكل من أداء األعمال ونوعية  الوظائف ,

إعادة تصميم المنظمات وإجراءات العمل أمر مهم لألداء 

 األفضل والوظائف بشكل عام  تم توثيق فوائد االبداع في

مكان العمل   لكل من الموظفين و المنظمات وفي مجموعة 

على سبيل المثال ، االبداع في من السياقات التنظيمية 

 مكان العمل  تم ربطه بتحسين نتائج المستوى الفردي مثل

مؤشرات جودة حياة العمل وتحسين األداء التنظيمي  

بلية ونوعية الحياة العملية ، األداء التنظيمي المتميز وقا

التطبيق في المنظمات الصغيرة والمتوسطة  وبالتالي ، 

مد باألداء والموظفين يجب أن تعت فإن المنظمات التي تهتم

 وتنفذ االبداع في مكان العمل 

وكذلك يعرف االبداع في مكان العمل هو ممارسة       

)من المهيكله  مطورة ومنفذة أو مجموعة من الممارسات

خالل تقسيم العمل( أو ثقافيا )من حيث تمكين الموظفين( 

التجديد تمكين الموظفين للمشاركة في التغيير التنظيمي و

 وبالتالي تحسين الجودة الحياة العملية واألداء التنظيمي 

(Oeij et al.,2016:2 ) وكذلك تؤكد  المفوضية ،

 Kesselring             )Blasy , 2014  ( &االوربية

ان هذه االبتكارات تهدف إلى تحسين وتحفيز الموظفين 

األداء وظروف العمل ، وبالتالي تعزيز إنتاجية العمل ، 

التنظيمي ، القدرة على االبداع، التفاعل مع تغيرات السوق 

                   وبالتالي التنافسية التجارية،  ومن جانب اخر يشير

( (Eurofound et al., 2015 :11لى ان االبداع في ا

مكان العمل هو ممارسات العمل عالية األداء أو االبداعات 

غييرات المؤكدة  التي يمكن في تنظيم العمل على أنها الت

أن تؤثر على كيفية قيام الموظفين بعملهم و / أو تجربتهم 

األوسع نطاقًا في العمل والرجوع إلى أي عنصر من 

 .Pot et al) عناصر إدارة االفراد. ومن منظور كل من

االبداع في مكان العمل هي التي تحدث  ( ان2012:262,

لمعتمدة في ممارسة استراتيجيا وتشارك في التغييرات ا

المنظمة في إدارة وتنظيم ونشر الموارد البشرية وغير 

البشرية التي تؤدي إلى تحسين األداء التنظيمي وتحسين 

 جودة العمل في وقت واحد حياة.

 ثانيا : ابعاد االبداع في مكان العمل 

 ولتطوير فهم أعمق لسلوكيات عملية االبداع يمكن النظر 

الى االبداع  في مكان العمل كعملية معقدة ذات أبعاد 

ي مختلفة  لألبداع  مثل االبداع الفردي واالبداع الجماع

 &McMurrayوابداع المنظمة  والمناخ االبداعي 

Dorai,2003)), ( Treuer & McMurray, 2012) 

اع الفردي على سلوكيات األفراد وينصب تركيز االبد

الذين يدعمون وينشطون ويسهلون االبداع في كثير من 

األحيان مع الشبكات لتعزيز االتصاالت والتأثير على 

 القرارات وغالبًا ما يتم عمل االبداع في الفرق ، ولكن

التآزر واألداء العالي وفرق المشروع نادراً ما تكون 

جة مهام وأهداف عشوائية، وتشمل الخصائص الحر

محددة بوضوح قيادة فريق فعالة  أدوار الفريق لتتناسب 

مع أسلوب السلوك الفردي  آليات فعالة لحل النزاعات 

على أساس المجموعة ، واالتصال مع المنظمات 

البعد  (Simmers & Mcmurray, 2019:3)الخارجية 

الثالث االبداع المنظمي و يستند على رؤية مشتركة  

عن شعور الغرض  والهدف االستراتيجي لإلدارة التعبير 

شرية العليا التي تلتزم بتوفير كل من العناصر المادية والب

 Champy) ,(Camelo et al., 2008) لدعم االبداع

& Nohria, 1996),]  البعد الرابع االبداع في مكان

ك تعريف هذا التصور المدر االبداعي يتمالعمل هو المناخ 

بين أعضاء المنظمة فيما يتعلق بالممارسات واإلجراءات 

والسلوكيات التي تعزز خلق وتطوير وتحقيق االبداع. 

المنظمات ذات المناخات اإلبداعية القوية تدعم تطوير 

أفكار جديدة ومفيدة وتشجع الموظفين على التعلم منها 

 (Kang et al., 2016:630) داخل أو خارج المنظمة

وقد دعمت البحوث استخدام هذا النموذج ذو االبعاد 

ية المنظمات غير الربح العمل فياألربعة لألبداع في مكان 

 & Simmersوالمتوسطة )والمؤسسات الصغيرة 

Mcmurray, 2019:3). 

 

 االطار العملي: الثالث  حورالم
 اوال ً : وصف عينة البحث . 

ضمت التدريسين في بعض كليات جامعة عينة البحث      

كربالء )كلية االدارة واالقتصاد , كلية السياحة و كلية 

التربية ( بمختلف المستويات والمناصب االدارية, 

( ضمن فئات عمرية, 95واستطاع البحث الوصول الى )

( كانت صالحة 88فقط )وخبرات وسنوات خدمة مختلفة , 

من خالل جمع المعلومات التعريفية  ,للتحليل االحصائي 

التي تم الحصول عليها بواسطة استبانة البحث اذ تم 

استخراج التكرارات لكل متغير وفق ما موضح في 

 الجدول اداناه .
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 وصف عينة البحث (2الجدول )

 النسبة المئوية المجموع النسبة المئوية العدد التصنيف البيان ت

 النوع االجتماعي 1
 %90 79 ذكر

88 100% 
 %10 9 انثى

 العمر 2

 %23 20 سنة 30اقل من 

88 100% 

 %58 51 سنة 40واقل من  – 30

 %11 10 سنة 50واقل من  – 40

 %8 7 سنة 60واقل من  – 50

 0 0 فأكثر 60

 التحصيل العملي 3
 %35 31 ماجستير

 %65 57 دكتوراه

 اللقب العملي 4

 %20 18 مدرس مساعد

88 100% 
 %63 55 مدرس

 %9 8 استاذ مساعد

 %8 7 استاذ

5 
سنوات الخدمة 

 في الكلية

 %3 3 سنة 1اقل من 

88 100% 
 %60 60 سنة 5واقل من  –1

 %19 19 سنة 10واقل من  –5

 %6 6 سنة فأكثر 10

 : من اعداد الباحثان باالعتماد على استبانة البحث . المصدر

 

(  نالحظ إن نتائج خصائص عينية 2من خالل الجدول )

تهم غالبية أفراد العينة هم من الذكور اذ بلغت نسبالبحث, 

%( في حين بلغت نسبة 90أكثر من نصف أفراد العينة  )

العينة ضمن الفئة العمرية  %(, حصل افراد10اإلناث )

( %58 ( سنة على النسبة اكبر إذ بلغت )40اقل من  30-)

)اقل  يليها الفئة العمرية( من افراد العينة, 51وما يعادل )

اقل  40%(. اما الفئات العمرية بين  )23( بنسبة )30من 

(, بشكل أجمالي % 11( سنة كانت نسبته على ) 50من

اين كبيرة مما يشكل تباد العينة فإن الفئات العمرية لإلفر

وكانت سنوات الخدمة في إجاباتهم عن أسئلة االستبيان. 

د متفاوتة بعض الشي بين أفراد العينة , وكان عدد االفرا

سبة يمثلون نسنة(  5-1)الذين كانت سنوات خدمتهم بين 

( فرد من العينة , و يأتي بعدهم 60( وما يعادل )%60)

دمة حيث النسبة االكبر , سنوات الخ في المرتبة الثانية من

سنة( بنسبة  10%( ويليهم )19( بنسبة )10اقل من  5)

%(, 3%(  في حين بلغت فئة ) اقل من سنة( نسبة )6)

وبشكل عام تدل اغلب هذه النسب ان افراد العينة لديهم 

 سنوات خدمة طويلة نوعا ما .

 . ثانياً : اختبار اداة قياس البحث
من اجل اختبار نموذج القياس المستخدم بالبحث الحالي ,  

من الضروري اجراء مجموعة من االختبارات مثل 

اختبارات الصدق وثبات االسئلة للتأكد من قابلية البيانات 

( , Validityعلى قياس الشي التي بنيت من اجله )

على القياس تحت ظروف  باإلضافة الى ذلك معرفة قدرتها

(, ويمكن اجراء تلك االختبارات Reliabilityمختلفة )

 Convergentمن خالل ما يسمى بصدق التقارب 

Validity)  والذي يتطلب اجراء ثالثة اساليب لمعرفة )

مدى تقارب االسئلة وهي التشبعات الخارجية للفقرات 

(Factor Loadin )  الموثوقية المركبة ,

(Composite Reliabilit )  متوسط التباين المستخرج ,

(Average Variance  extracted وكذلك معامل , )

( , ويوضح الجدول Cronbach Alpheالفا ) –كرونباخ 

( معايير تلك المقاييس , ويبين صدق التقارب لمتغيرات 3)

البحث الرئيسية وابعاده .

 

 ( معايير تقييم انموذج القياس3الجدول )

 الحد االدنى المقبول الغرض المعيار

 0.70 مدى التعبير الفعلي للفقرة عن البعد Factor Loadingالتشبعات  

 0.70 اختبار االتساق الداخلي بين فقرات المقياس معامل كورنباخ الفا

 0.60 اختبار واتساق المقياس الثبات المركب

 0.50 اختبار صدق المقياس متوسط التباين المستخلص

 : من اعداد الباحثان .المصدر 
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 ( قيم انموذج قياس متغيرات البحث وابعاده4الجدول )

 Factor الفقرات المتغيرات

loading 

Cronbach's 

Alpha 

 الثبات المركب

Composite 

Reliability 

 

Average 

Variance 

Extracted 

متوسط التباين 

 المستخلص

سلوكيات القيادة 

 المنفتحة

(Opening 

Leadership 

Behaviors) 

OLB1 0.878 0.914 

 
0.932 

 
0.663 

 OLB2 0.838 

OLB3 0.890 

OLB4 0.765 

OLB5 0.755 

OLB6 0.855 

OLB7 0.702 

سلوكيات القيادة 

 المنغلقة

(closing  

Leadership 

Behaviors) 

CLB1 0.928 0.945 

 
0.954 

 
0.724 

 CLB2 0.871 

CLB3 0.874 

CLB4 0.903 

CLB5 0.784 

CLB6 0.779 

CLB7 0.795 

CLB8 0.858 

 االبداع الفردي

Individual 

Innovative 

II1 0.810 0.903 

 
0.922 

 
0.596 

 II2 0.826 

II3 0.824 

II4 0.726 

II5 0.742 

II6 0.755 

II7 0.717 

II8 0.768 

 ابداع الفريق

Team 

innovation 

TI1 0.894 0.928 

 
0.946 

 
0.778 

 TI2 0.841 

TI3 0.925 

TI4 0.926 

TI5 0.818 

 ابداع المنظمة

Organization 

innovation 

OI1 0.831 0.861 

 
0.900 

 
0.644 

 OI2 0.854 

OI3 0.811 

OI4 0.750 

OI5 0.761 

 مناخ االبداع

Innovation 

climate 

IC1 0.889 0.887 

 
0.918 

 
0.691 

 IC2 0.788 

IC3 0.887 

IC4 0.747 

IC5 0.836 

 . Smartpls المصدر :  من اعداد الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج
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يالحظ ان كل القيم مقبولة ( 4من خالل مالحظة الجدول )

وبذلك يمكن اعتماد  (Hair et al., 2006:255) وفق

نموذج قياس المتغيرات الرئيسية )سلوكيات القيادة 

 فقراتها.بكل  العمل(في مكان البارعة و االبداع 

 .الوصف االحصائي لمتغيرات وابعاد البحث:لثا ثا

( الوسط الحسابي واالنحراف 5الجدول )يوضح       

المعياري لمتغير المستقل سلوكيات القيادة البارعة 

وابعادها )سلوكيات القيادة المنفتحة وسلوكيات القيادة 

المنغلقة ( , المتوسط العام لمتغير سلوكيات القيادة البارعة 

( بأهمية نسبية 893.( بانحراف معياري )3.211بلغ )

( 2.940سلوكيات القيادة المنفتحة بلغ ) ( , اما  بعد64%)

( في حين بلغ الوسط 0.944بانحراف معياري عام )

( بانحراف 3.482الحسابي لسلوكيات القيادة المنغلقة )

(, هذه المتوسطات تعد معتدلة  بميل نحو 961.معياري )

 (Dewberry, 2004: 15) االنخفاض وفق تصنيف

على مقياس ليكرات للفئات الوصف االحصائي التي تعتمد 

( وهذا ما يالحظ من Likert Five Pointالخماسي  )

متغير سلوكيات استجابة معظم افراد العينة على فقرات 

القيادة البارعة .

 

 N=88( المتوسطات الحسابية , االنحرافات المعيارية لمتغير سلوكيات القيادة البارعة وابعادها , 5الجدول )

المتوسط  الفقرات ت

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

االهمية 

 النسبية

على االفراد  تخلق قيادة المنظمة جو من االنفتاح 1

 بالمنظمة المتعلقة االمور مناقشة عند االخرين

2.773 1.058 

55% 

تشجيع قيادة المنظمة على توليد األفكار الخاصة  2

 ن العاملين في المنظمة.والجديدة بي

3.023 1.286 

60% 

 التفكير حرية العاملين قيادة المنظمة االفرادتمنح  3

 المستقلين. والتصرف

2.989 1.056 

60% 

تشجع األفراد العاملين على تحدي الوضع الراهن  4

 وانتقاد الطريقة التي تمت بها االمور في الماضي

2.932 1.070 

59% 

تحفيز األفراد العاملين على تحمل المخاطر، تفريق  5

 أجل البحث عن حلول خارج البيئة االمنة.القواعد من 

3.205 1.214 

64% 

تعمل قيادة المنظمة على خلق ثقافة السماح لألخطاء  6

 والتعلم من األخطاء.

2.920 1.196 

58% 

تسمح قيادة المنظمة بإظهار مقدرة عالية على تحمل  7

 الفشل.

2.739 1.282 

55% 

 %59 0.944 2.940 المنفتحةالمعدل العام لبعد سلوكيات القيادة  

تعتمد قيادة المنظمة على الكفاءات المدربة تدريبا جيدا  1

 واإلجراءات الروتينية المعمول بها.
3.52 1.028 

70% 

تعزز قيادة المنظمة التمثيل الفعال وااللتزام بالقواعد  2

 لدى العاملين في المنظمة
3.50 1.017 

70% 

 والمهام األعمال إنجاز وإجراءات تضع قواعد 3

 .المختلفة
3.63 1.032 

73% 

 %72 991. 3.58 تعمل على مراقبة تنفيذ األهداف الخاصة بالمنظمة. 4

تتخذ قيادة المنظمة االجراءات التصحيحية المناسبة في  5

 حالة حدوث االخطاء.
3.43 1.258 

69% 

تحديد وقت انجاز المهام، والتمسك بتنفيذ الخطط،  6

 األخطاء والفشل الذي يحصل اثناء العمل.ومحاسبة 
3.45 1.222 

69% 

 للخطط المنتظم لإلنجاز االهتمام قيادة المنظمة تولي 7

 المرسومة. والمهام
3.33 1.293 

67% 

تحرص قيادة المنظمة على تحديد نطاق االعمال  8

 المقترح تنفيذها.
3.42 1.248 

68% 

 %70 961. 3.482 المنغلقةالمعدل العام لبعد سلوكيات القيادة  

 %64 893. 3.211 الوسط الحسابي لمتغير  لسلوكيات القيادة البارعة 

 (Spss v.25المصدر : من اعداد الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج )



  2020ايلول,                                               (                       1المجلد األول ) العدد  –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

                                                                                                                                                                  

30 

تشير الى (عدد من النتائج الى 6كذلك يظهر الجدول )

االعتدال او الحياد فيما يتعلق بوجود االبداع في مكان 

العمل من وجهة نظر عينة البحث , وقد حقق متغير االبداع 

( وهو اكبر 3.108في مكان العمل  متوسط عام مقداره )

( , وانحراف معياري عام 3من الوسط الحسابي الفرضي )

( والذي يدل على انخفاض تشتت اجابات 978.بلغ )

( , %62المستجيبين حول الوسط الحسابي وشدة اجابة )

اما ابعاد المتغير التابع ) االبداع الفردي , ابداع الفريق , 

ابداع المنظمة و مناخ االبداع ( حصلت على أوساط 

( , 3.050 , 2.881 , 3.291 , 3.210حسابية مختلفة )

 1.224, 1.000بانحرافات معيارية بلغت على الترتيب )

( , وبذلك نالحظ  ليس هنالك اتفاق بين 1.035 , 994. ,

متغيرات االبداع في مكان  افراد عينة البحث بوجود

.عملهم

 N=88( المتوسطات الحسابية , االنحرافات المعيارية لمتغير االبداع في مكان العمل  وابعادها , 6الجدول )

المتوسط  الفقرات ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االهمية 

 النسبية

 %68 1.289 3.38 في مكان عملي، يرتبط قياس أداء الفرد بإبداعه. 1

 %65 1.330 3.24 في العمل، أنا أحيانًا أثبت األصالة. 2

 %63 1.234 3.17 عملي يتطلب مني اتخاذ قرارات مبتكرة. 3

 %56 1.399 2.80 أقضي الوقت لمتابعة أفكاري أو مشاريعي. 4

 %72 1.290 3.61 بأفكار جديدة لتحسين مكان العمل.انا أفكر باستمرار  5

 %66 1.309 3.32 أنا أعبر عن نفسي بصراحة في اجتماعات الموظفين. 6

 %65 1.147 3.25 أنا أعمل في فرق لحل المشاكل المعقدة. 7

 %58 1.375 2.92 في مكان عملنا ، يرتبط قياس األداء بمبادرة الفرد لحل المشكالت. 8

 %64 1.000 3.210 المعدل العام لبعد االبداع الفردي   

 %63 1.366 3.17 نحن نعمل في فرق لحل المشاكل المعقدة. 1

مكان عملنا تتمتع الفرق بحرية اتخاذ القرارات والتصرف بشأنها  2

 دون الحاجة إلى طلب إذن.
2.95 1.477 

59% 

 %69 1.381 3.47 والدعم.في منظمتي، يشعر الناس بشعور قوي بالعضوية  3

 %69 1.380 3.43 يرحب زمالئي بعدم التأكد  والظروف غير العادية المتعلقة بعملنا. 4

 %69 1.346 3.43 بين زمالئي ، أنا أول من جرب أفكاًرا وطرقًا جديدة 5

 %66 1.224 3.291 المعدل العام لبعد ابداع الفريق 

 %64 1.303 3.19 للموظفين. لدينا مكان عمل لديه رؤية واضحة جدا 1

 %62 1.145 3.10 رؤية مكان عملي غالبا ما تساعد العاملين في تحديد أهدافهم. 2

 %55 1.257 2.73 يرتبط االبداع في مكان عملي بأهداف العمل الخاصة به. 3

في أماكن العمل ، يتم إنشاء فرص للتعلم من خالل األنظمة و  4

 اإلجراءات.
2.85 1.309 

57% 

 %51 1.184 2.53 يكافئ مكان العمل األفكار المبتكرة بانتظام. 5

 %58 994. 2.881 المعدل العام لبعد ابداع المنظمة  

 %64 1.300 3.18 مديري هو نموذجنا في التفكير اإلبداعي. 1

 %63 1.237 3.15 أناقش مع رئيسي في العمل بانتظام حول كيفية المضي قدماً. 2

انا دائما اذا ما أتيحت لي الفرص لتجربة أفكار جديدة ومناهج    3

 للمشاكل.
3.02 1.174 

60% 

 %58 1.363 2.88 يعطيني رئيسي تعليقات مفيدة بخصوص أفكاري اإلبداعية. 4

ينظر لي رئيسي وزمالئي باني قادر على  حل المشكالت بطريقة  5

 ابداعية.
3.02 1.174 

60% 

 %61 1.035 3.050 المعدل العام لبعد مناخ االبداع  

 %62 978. 3.108 الوسط الحسابي لمتغير  االبداع في مكان العمل 

(.Spss v.25المصدر : من اعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات برنامج )
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 رابعاً : اختبار فرضيات البحث

اختبار فرضية البحث االولى التي نصت على ان "  .1

سلوكيات القيادة البارعة لها ارتباط معنوي موجب 

 مع االبداع في مكان العمل  " 

استخدم  الباحثان مصفوفة معامالت االرتباط )معامالت  

"( لغرض التحقق من قوة Pearsonاالرتباط البسيط "

( 7يظهر الجدول )العالقة بين ابعاد متغيرات الدراسة , 

الفرضية الرئيسة االولى مصفوفة االرتباط  التي اختبرت 

يساوي او بأن هناك عالقات ارتباط قوية )ألن قيمتها أكبر 

( 1%( وموجبة وذات داللة معنوية عند مستوى )0.50

( , و  االبداع في LABبين سلوكيات القيادة البارعة )

  (934.)( اذ بلغ معامل االرتباط بينهما  IIWمكان العمل )

وتدل النتائج  المذكورة أنفا على قبول الفرضية الرئيسة 

بمعنى وجود عالقة ارتباط بين سلوكيات  H1االولى 

القيادة البارعة واالبداع في مكان العمل وهذا ينسجم مع 

بمعنى ان هنالك دور كبير لسلوكيات القيادة اهداف البحث 

, تظهر البارعة في تنشيط وتعزيز االبداع في مكان العمل 

المصفوفة كذلك وجود عالقة ارتباط معنوية وموجبة بين 

( و ابعاد IIWالمتغير المستقل سلوكيات القيادة البارعة )

,  TI, ابداع الفريق  IIالمتغير التابع ) االبداع الفردي 

(.ICو مناخ االبداع  OIاع المنظمة ابد

 

 ( مصفوفة االرتباط بين متغيرات البحث7الجدول )

Correlations 

 LAB IIW II TI OI IC 

LAB 

Pearson 

Correlation 
1 **934. **892. **739. **904. **928. 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 88 88 88 88 88 88 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 (Spss v.25المصدر : اعتماداً على مخرجات برنامج )

 

اختبار فرضية البحث الثانية التي نصت على ان "  .2

سلوكيات القيادة البارعة لها تأثير معنوي موجب 

من اجل اختبار  , في االبداع في مكان العمل  " 

الفرضية الثانية تم بناء النموذج الهيكلي للفرضية 

( اذ تم استخدام تحليل االنحدار 2كما في الشكل )

( في Smartplsالبسيط باالعتماد على برنامج )

تحليل العالقة التأثير لسلوكيات القيادة البارعة في 

( يوضح تأثير 3االبداع في مكان العمل, اما الشكل )

ات القيادة البارعة في ابعاد متغير االبداع في سلوكي

 .مكان العمل

 
 ( تأثير سلوكيات القيادة البارعة في االبداع في مكان العمل2الشكل )

 SmartPlsالمصدر : نتائج برنامج 
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 مكان العملعاد متغير االبداع في ( تأثير سلوكيات القيادة البارعة في اب3الشكل )

SmartPlsالمصدر : نتائج برنامج 

( 3( , )2من خالل مالحظة النتائج الظاهرة في الشكل )

قيمة التأثير اذ بلغت  ( 8الجدول )تم تلخيصه في  والتي 

( 0.941المباشر لمتغير سلوكيات القيادة البارعة اذ بلغ )

( هذا يعني ان ما .873قدره )  (2Rومعامل التفسير )

( من التغيرات التي تطر على االبداع في %87يقرب )

مكان العمل تعود الى سلوكيات القيادة البارعة ويدعم تلك 

( وقيمة 590.661( الجدولية التي بلغت )Fالنتائج قيمة )

 (P-value مما يدلل على معنوية عالقة التأثير وبالتالي )

قبول الفرضية بمعنى اخر وجود عالقة تأثير معنوية 

موجبة لمتغير سلوكيات القيادة البارعة في االبداع في 

مكان العمل , كذلك يظهر الجدول ان اعلى تأثير لسلوكيات 

( بمعامل TCالقيادة البارعة كانت في بعد مناخ االبداع )

( واقل التأثيرات كانت في بعد ابداع %86لغ )تفسير ب

( ناتج عن %55( بمقدار تفسير يقارب )TIالفريق )

 سلوكيات القيادة البارعة .

 

 ( نتائج عالقات التأثير سلوكيات القيادة البارعة في ابعاد سلوك االبداع في مكان العمل8الجدول )

Path   معامل

 المسار 

2R F P-value  

LAB <--- IIW 0.941 .873 590.661 .000 

LAB <--- II 0.895 .793 334.625 .000 

LAB <--- TI 0.743 .547 103.640 .000 

LAB <--- OI 0.910 .817 382.704 .000 

LAB <--- IC 0.920 .862 535.562 .000 

  Spss v.25)المصدر : اعداد الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج ) 

 

 االستنتاجات والتوصيات :المبحث الرابع

 االستنتاجات 
من خالل تحليللل الجللانللب العملي يمكن تقللديم جملللة من  

 االستنتاجات منها :

)التدريسين نالحظ من خالل اجابات اغلب افراد العينة  .1

( ان سللللوكيات القيادة البارعة لم تكن منتشلللرة بشلللكل 

مرتفع كلانلت غلالبلا معتلدللة او محلايلدة مملا يلدللل من 

وجهللة نظر التللدريسللللللين الى افتقللار بيئللة عملهم الى 

 معطيات وابعاد سلوكيات القيادة البارعة .

كذلك يظهر وجود شلللللبه اجماع بين التدريسلللللين على  .2

افة اشللللكاله في مكان العمل انخفاض  وجود االبداع بك

ونعتقد  ان هذه مشللللللكلة تعاني منها اغلب المنظمات 

 بالعراق والقطاع الحكومي بشكل خاص .

اغلب التدريسلللين عينة البحث يدركون اهمية ان يكون  .3

هنالك ابداع على المسلللللتوى الفردي او على مسلللللتوى 

 الفريق .

باط معنوي  .4 له ارت بارعة  يادة ال يات الق متغير سلللللللوك

موجللب بللاألبللداع في مكللان العمللل من وجهللة نظر 
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التلدريسللللللين وبلالتلالي تشللللللكلل تلأثير مهم على ابعلاد 

ومكونات االبداع , اعلى تلك التأثيرات كانت على بعد 

" مناخ االبداع " وتبدوا هذه النتيجة منطقية كون اي 

يحتاج الى مناخ المنظمات تغيير باتجاه االبداع داخل 

 عمل مناسب .

 :لتوصياتا
يتطلب على القيادة العليا في الكليات عينة البحث العمل  .1

على انتهللاج سلللللللوكيللات القيللادة البللارعللة مثللل االنفتللاح 

 ومناقشة التدريسين في األمور ذات الصلة بالكليات .

ايضلللللللاً  تتطلب القيادة البارعة منح التدريسللللللين حرية  .2

صلللللرف المسلللللتقل بما يتالءم مع توجهات و التفكير والت

رسللللللالة الكليات وجعل التعلم من االخطاء ثقافة سللللللائدة 

وإظهار المرونة في تحمل الفشللللللل من اجل التحسللللللين 

 المستمر .

من الضروري ان تسعى قيادة الجامعة الى بناء وتحسين  .3

مناخ االبداع في العمل والذي من المحتمل بشللللللكل كبير 

لدى العاملين , تنمية مهارات  ان يعزز سلللللللوك االبداع

التفكير الجمللاعي في حللل المشللللللكالت المعقللدة واقترح 

فة االبداع في  قا الحلول االبداعية , وباإلمكان نشللللللر ث

 .العمل وتدريبات التنمية البشرية العمل من خالل ورش
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 اختبارات الجهد المتعددة ومدى فاعليتها في إدارة المخاطر المصرفية
 

Multiple stress tests and their effectiveness in managing bank risks 

 

  

 

 المستخلص:
إن ما يمر باالقتصاد العالمي من احداث وتغيرات متعددة غير متوقعة ستأثر على القطاع المصرفي، وعليه البد من 

البحث عن اداة تساعد في حماية المؤسسة المصرفية والقطاع المصرفي وال سيما بعد االزمة المالية العالمية االخيرة، حيث ظهرت 

( والتي بدورها تدعم ادارة المخاطر في الكشف عن المخاطر المصرفية قبل حدوثها، stress testاالجهاد)اختبارات فحص 

وبالتالي فأن تلك االختبارات تعطي جرعة من المناعة للمجتمع المصرفي لحمايته من االحداث المتوقعة وغير المتوقعة.وتوصل 

بشكل جزئي على نسب الكفاية التي تمتلكها المصارف عينة البحث، البحث ان سيناريوهات اختبارات الجهد المصرفي أثرت 

 بسبب متانة مالئتها المالية. وينبغي على المصارف تطبيق االختبارات بشكل دوري واعتباره درعاً يحميها من المؤثرات الخارجية.

 

 اختبارات الجهد المصرفي ، ادارة المخاطر المصرفية. الكلمات المفتاحية:

Abstract:  
       The global economy is going through multiple unexpected events and changes that will affect 

the banking sector, and therefore it is imperative to search for a tool that helps protect the banking 

institution and the banking sector, especially after the recent global financial crisis, as stress tests 

appeared, which in turn support management Risks in detecting banking risks before they arise, 

and therefore these tests give a dose of immunity to the banking community to protect it from 

expected and unexpected events. The research concluded that the banking stress test scenarios have 

partially affected the efficiency ratios that the banks have in the research sample, due to the 

durability of their financial suitability. Banks should apply the tests periodically and consider them 

as a shield that protects them from external influences. 

 

Keywords: banking stress tests, banking risk management. 

 

 مقدمة:ال
اإلقتصاد العالمي من أزمات مالية متعددة  أثار تساؤالت بشأن إمكانية بإن ما تشهده األسواق المصرفية العالمية وما يحيط        

األنظمة الرقابية واإلشرافية للمصرف على الحد من المخاطر المصرفية التي أصبحت جزءا اليتجزء من العمل المصرفي السيما 

حجم المعامالت المصرفية، إِذْ أصبحت المصارف في مواجهة العديد من المخاطر التي تتفاوت مع ازدياد حدة المنافسة وتزايد 

في درجة خطورتها من مصرف إِلى آخر ومن وقت إِلى آخر، مما يتطلب منها سعيا إِلى مواصلة البحث وتطوير األدوات 

واإلدارة الخاصة بالمخاطر  القياس والتحليل أن واألساليب والتقنيات الخاصة بإدارة المخاطر بطريقة سليمة. ومما الشك فيه

على حزمة من المعايير التي تجعل  3المصرفية من أهم العوامل المساعدة في نجاح المصرف واستمراره. كما وركزت لجنة بازل

رات الدائم أمام الصدمات االستثنائية، ولعل أبرز تلك المعايير استعمال تقنيات اختباالمصارف في وضع االحتياط 

الجهد)الضغط(التي من شأنها كشف المخاطر غير المتوقعة واألوضاع الطارئة مما تجعلها قادرة على مواجهة جميع الصعوبات.
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 اوالً: مشكلة البحث:
يواجه القطاع المصرفي الكثير من الصعوبات والتحديات 

المؤسسات التي تطرأ على بيئة العمل المصرفي، مما دفع 

المالية والمصرفية في البحث عن اساليب حديثة قادرة على 

 تحديد المخاطر المصرفية قبل حدوثها.

 اهمية البحث: ثانياً:
دعم القطاع المصرفي من خالل فاعلية اختبارات الجهد 

المصرفي في ادارة المخاطر المصرفية، التي بدورها تكشف 

أجل استمرارية عن المخاطر المحتملة وغير المحتملة من 

 المؤسسة المصرفية.

 ثالثاً: هدف البحث:
تزويد ادارة المصرف بتقييم مستقبلي للمخاطر التي قد 

 يتعرض لها.

 رابعاً: فرضية البحث:

يساعد استعمال اختبارات الجهد المصرفي في ادارة 

 المخاطر المصرفية وبشكل فاعل.

 

المخاطر المصرفية وادارتها : المبحث االول

 واختبارات الجهد
 اوالً: مفهوم  المخاطر  المصرفية:

تعرف المخاطر بأنها احتمال وقوع حدث غير 

مرغوب به، أو هي حجم الخسارة من حدث غير متوقع، أو 

أن األمور لن تسلك المسار الصحيح. أما المخاطر في 

المصارف فتعني وجود شيء من اإلنحراف عما مخطط له 

لمرغوب في تحقيقها كما هو متوقع. وعدم التأكد من النتائج ا

وثمة  مخاطر تواجهها المصارف والمؤسسات األُخرى 

بشكل عام منها : تأخر المقترضين في تقديم دفعاتهم أو عند 

عدم قدرتهم على تقديم تلك الدفعات، واالستثمارات التي تقوم 

بها المصارف في األوراق المالية أو الشركات الخاصة 

تها، وكذلك أخطاء اإلدخال البشري أو والتي قد تفقد قيم

االحتيال في أنظمة الكمبيوتر التي تؤدي إِلى خسائر 

ومخاطر في أسعار الفائدة 

(Apostolik.et,al;2009:13 وتعرف المخاطر .)

المصرفية على أنها تقلب العوائد وزعزعة استقرارها 

والتقلبات في القيمة السوقية للمصرف. ومن جانب آخر 

إنها حاالت عدم اليقين أو التأكد التي قد تؤدي  يمكن القول

إِلى تباينات سلبية في ربحية 

(، وتوصف المخاطر Bessis,2010:25المصرف)

المصرفية بالتحديات التي يواجهها المصرف ويتخذ بشأنها 

العديد من القرارات التي تستعمل لتحديد الخسائر، وإن مفتاح 

العثور على مواجهة المخاطر المصرفية والحد منها 

مصادرها ومعرفة تأثيرها السلبي المحتمل على ربحية 

 (. Stavroula,2009:17المصرف )

 ثانياً: أنواع  المخاطر  المصرفية:

هناك تصنيفات عدة ألنواع المخاطر المصرفية وأشكالها، 

 منها:

 Credit Riskمخاطر االئتمان:  .1

بحكمة يمكن لالئتمان أن يبني اقتصاداً إِذَا جرت إدارته 

وبالمقابل ينتج مردوداً فعاالً من رأس المال والثروة ويحقق 

الرخاء في النظام المالي ويدفع اإلقتصاد العالمي نحو 

األحسن، وتعرف مخاطر االئتمان بأنها الخسارة المالية التي 

قد يتعرض لها المصرف)المقرض( بسبب عدم قدرة 

بالوفاء العمالء)المقترضين( على السداد أو عدم رغبتهم 

بااللتزامات المترتبة عليهم، وتأتي مخاطر االئتمان في 

معظم الحاالت من عدم القدرة على الدفع أو السداد. ويمكن 

تعريف القرض بأنه التدفق النقدي المقدم من المقرض 

للمقترض مع وعد بسداده في موعد الحق على وفق شروط 

وأحكام القرض ويترتب على القرض تكلفة محددة)سعر 

الفائدة( الذي يدفعه المقترض للمقرض عالوةً على المبلغ 

األصلي في موعد الدفع، ويمكن أن تكون القروض مضمونة 

 (.Koulafetis,2017:2أو غير مضمونة )

  Liquidity Riskمخاطر السيولة: .2
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المصرف على الوفاء 

أي أن هناك عجزا بالتزاماته تجاه المودعين أو المقرضين، 

عن إرضاء المودعين والمتعاملين مما يقود إِلى انعدام ثقة 

الجمهور، وتشير مخاطر السيولة إِلى عدم القدرة على جمع 

األموال بشكل طبيعي، وتصبح مخاطر السيولة مخاطرة 

كبرى وربما ينتهي األمر إِلى حدوث أزمة وأحداث غير 

ولة قد يؤدي إِلى متوقعة، ألن هذا النقص الشديد في السي

اإلفالس وهذا ما يجعل مخاطر السيولة خطر قاتل. وهنا البد 

من البحث عن طرق للحصول على األموال قد تكلف 

المصرف أكثر من الطبيعي مما قد يؤثر على ربحيتة وهذا 

مرتبط بالوضع المالي؛ أي إِذَا كان الوضع جيدا فقد ال 

ا كان العكس يحصل اضطرار إِلى إقتراض أموال، أما إِذَ 

فسوف تكون تكاليف الحصول على األموال مرتفعة 

(Stavroula,2009:20 وتتمثل مخاطر السيولة بالعجز ،)

المحتمل عن الوفاء بالتزامات المصرف عندما يكون 

المصرف غير قادر على توليد النقدية مع انخفاض الودائع 

ً في نمط  أو زيادة في الموجودات وهذا يخلق تعارضا

دات واإليرادات، وتعد تلبية احتياجات السيولة الموجو

وإدارتها ضرورية لتشغيل المصارف من خالل ضمان 

(. Musa,2004:95القدرة على الوفاء عند االستحقاق)

ويمكن أن تنشأ مخاطر السيولة بشكل عام نتيجة المخاوف 

المتعلقة باستقرار النظام المالي للبلد الذي يحفز عددا كبيرا 

على سحب أموالهم  من المودعين

(Vanhoose,2017:15.) 

 :Market Riskمخاطر السوق  .3
هي االنحراف السلبي المحتمل للقيمة السوقية لمحفظة 

، )65:2010التداول في أثناء مدة تصفية المعامالت)عيسى,

وإنها المخاطر التي تسبب خسائر للمصرف نتيجة التغيرات 

ئدة، فعند الحاصلة في أسعار السوق وتقلبات أسعار الفا

إرتفاع أسعار الفائدة تميل قيمة األصول طويلة األجل إِلى 

اإلنخفاض بشكل أكبر من األصول قصيرة األجل، مما يؤدي 
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إِلى انخفاض في حقوق الملكية 

(Apostolik,2009:15). بالتغير الحاصل ً وتعرف أيضا

في قيمة الموجودات بسبب تقلبات عوامل إقتصادية مثل 

سعار السلع وأسعار األوراق المالية)الربيعي أسعار الفائدة وأ

 (.161:2011وراضي,

 Operational Riskالمخاطر التشغيلية : .4
تعرف المخاطر التشغيلية على أنها الخسارة المباشرة أو غير 

المباشرة الناتجة عن عدم الكفاية أو الفشل في العمليات 

المصرفية الداخلية مثل األشخاص العاملين أو األنظمة 

(، وإنها Moosa,2008:85مستعملة أو أحداث خارجية )ال

المخاطر الناتجة عن السياسات المتبعة في المصرف، أي 

ضعف الرقابة على التكاليف وكثرة أخطاء الموظفين، عالوةً 

على ذلك السرقات التي قد تحدث  من الموظفين والعمالء، 

وهذا يؤدي إِلى احتمال حدوث تغيرات في تكاليف التشغيل 

ما هو متوقع مما يؤدي إِلى انخفاض صافي ع

 (.73:2011الدخل)حماد,

 Strategic Riskالمخاطر االستراتيجية:  .5

وهي المخاطر المرتبطة بالقرارات والسياسات التي يعمل 

بها المصرف، وهنا تتحمل اإلدارة العليا العبء األكبر 

لضمان إدارة استراتيجية ذات أداء مناسب ألن هذه المخاطر 

تأثير على إيرادات المصرف ورأس ماله، وتحدث هذه لها 

المخاطر في العمليات المصرفية األلكترونية بسبب األخطاء 

أو الخلل الحاصل في سياسة وآلية تقديم الخدمات، لذا يتطلب 

توفير أنظمة عالية الدقة تمكن إدارة المصرف من مواجهة 

جميع التغيرات االقتصادية  )بلعزوز 

(، وتعرف أيضاً أنها المخاطر الناتجة 188:2013واخرون,

عن اتخاذ قرارات خاطئة من إدارة المصرف أو تنفيذها 

بصورة خاطئة مما قد يعرض المصرف إِلى خسائر غير 

  (.142:2018متوقعة )سعيد،

 Interest Rate Riskمخاطر أسعار الفائدة: .6

وهي التغيرات المعاكسة في أسعار الفائدة ويكون تأثيرها 

 لى صافي دخل المصارف سلباً ع

والمؤسسات المالية، وعند ارتفاع أسعار الفوائد ينخفض 

هامش ربح المصرف. وهنا يجب التركيز على مواعيد 

استحقاق االصول والخصوم ومتابعة جميع التغيرات التي قد 

وتهدف إدارة  )73:2011تؤثر على أسعار الفائدة )حماد,

ة فائدة مالئمة ومقبولة مخاطر سعر الفائدة إِلى االحتفاظ بنسب

للمصرف، وكذلك يقع على عاتق اإلدارة العليا ومجلس 

اإلدارة فهم طبيعة مخاطر أسعار الفائدة ووضع الحلول 

إجراء  الالزمة لها، ويجب أن تخضع هذه المخاطر إِلى

لمعرفة قدرة ووضع  فحص أو اختبار الجهد )الضغط(

أنظمة المصرف والظروف التي قد تؤثر عليه عن طريق 

فاعلة قادرة على تزويد اإلدارة بالمعلومات المناسبة لغرض 

اتخاذ قرارات مناسبة يمكن أن تسيطر على هذه المخاطر 

(، وإنها 300:2012وتحتاط منها )موسى وآخرون,

المخاطر التي قد تؤثر على أرباح المصرف لسبب غير 

ي متوقع أو بسبب التقلبات غير المؤاتية في أسعار الفائدة الت

ً على اإليرادات المصرفية  تؤثر سلبا

(Stavroula,2009:32.) 

  Capital Riskمخاطر رأس المال .7

تعد مخاطر رأس المال من المخاطر المهمة التي تكون ذات 

تأثير مباشر على المصرف والعمليات التي يقوم بها ألنها 

تتعلق باستمرارية المصرف، إِذْ يعد رأس مال المصرف 

ميش الخسائر عند حدوثها، ولتأكيد أهمية ركيزة أساسية لته

ً من الدول، إِذْ  ً واسعا رأس المال ومخاطره القى اهتماما

على العالقة الطردية بين حجم رأس المال  2أكدت لجنة بازل

و درجة مخاطر العمليات المصرفية )موسى 

(. وإن هذه المخاطر ليست 271-270:2012وآخرون,

ة األُخرى بل تتداخل مستقلة عن باقي المخاطر المصرفي

ً على رأس مال المصرف  معها ويكون تأثيرها واضحا

ومالءته، وإن زيادة احتماالت مخاطر رأس المال تجعل 

المصرف عديم المالءة، ولهذا فإن مخاطر رأس المال قد 

تؤدي إِلى انخفاض في القيمة السوقية. وتتمثل هذه المخاطر 

ص الخسائر بقدرة ومتانة رأس مال المصرف على امتصا

في الموجودات من دون أن تتعرض مالءته المالية إِلى أي 

 (.97-96:2013خطر )الشمري,

 Foreign Exchangeمخاطر أسعار الصرف:  .8

Risk 

وهي المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف وقد تكبده 

خسائر كبيرة نتيجة لتحركات في سعر الصرف، وشملت 

ل يشمل ال تدفقات الداخلية هذه المخاطر عنصرين؛ األوَّ

للعمالت األجنبية، والثاني االختالف في أسعار الصرف بين 

كما وأنها المخاطر الحالية  (،(Tapiero,2004:10الدول 

والمحتملة التي قد تؤثر على األرباح وحقوق المساهمين 

الناشئة عن تغيرات أسعار صرف العمالت األجنبية، 

ف قد يؤثر ويتضح من ذلك أن أي تغيير في أسعار الصر

حيث تكون مخاطر أسعار  .على التدفقات النقدية للمصرف

صرف العمالت مرتفعة إِذَا كان لدى المصرف موجودات 

أجنبية وإصدار مطلوبات بعمالت مختلفة، ففي هذه الحالة 

ستؤدي التغييرات في أسعار الصرف إِلى تغييرات في 

األرباح والقيمة السوقية لحقوق المساهمين 

Koch&Macdonald,2006:509).) 

 Creditمخاطر التركز االئتماني:  .9

Concentrations Risk 

وهي المخاطر المتعلقة بالمخاطر االئتمانية والتي تنشأ نتيجة 

تركز عمليات المصرف على عميل واحد أو فئة محدودة أو 

قطاع معين أو حصر التسهيالت االئتمانية في منطقة 

قدرة المصرف على تطوير الجدارة جغرافية معينة، وعدم 

االئتمانية إِلى أي فئة تحمل التركز االئتماني بسبب انخفاض 

كفاءة الموظفين وكذلك عدم توفر البيانات الدقيقة التي يتم 

تزويدها المصرف، وأن اعتماد المصرف لفئة معينة قد 

 (.241:2012تعرضه إِلى مخاطر جسيمة )آل شبيب,

ع أنواع المخاطر ذات تأثير سلبي ونستنتج مما سبق أن جمي

على المصارف إِذَا لم تتم معالجتها بصورة علمية، إِذْ تؤثر 
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هذه المخاطر على ربحية المصرف ورأسماله لذلك يجب 

إدارتها بطريقة تضمن سالمة المصرف من هذه التأثيرات 

السلبية التي قد تجعله غير قادراً على االستمرار في العمل 

تفاوت بين أنواع المخاطر هذه إِذْ ينبغي المصرفي. وهناك 

على إدارة المخاطر ان تتعامل مع متطلبات كل نوع من 

أنواع هذه المخاطر للسيطرة عليها والحد منها من خالل 

 معالجة مسبباتها.

 ثالثاً: مفهوم ادارة المخاطر المصرفية:

عرفت إدارة المخاطر المصرفية بأنها تطبيق طرق     

مع المخاطر لغرض معرفة الخسائر المتوقعة علمية للتعامل 

وتحديدها ومن ثم تحجيمها، كما وأنها "جميع القرارات التي 

يمكن أن تؤثر في القيمة السوقية 

(، ويمكن القول بأنها 41-2013,40:للمصرف")الشمري

اإلدارة التي من واجبها التعرف على المخاطر واالنحرافات 

ها وتحليلها ومراقبتها من الحاصله أو التي قد تحصل ثم قياس

خالل دورة حياة المصرف واستعمال أساليب واليات مناسبة 

آل )تساهم بشكل فاعل في تخفيض هذه المخاطر

، كما أنها منهج علمي لتحديد خطر )232:2012شبيب,

معين مؤكد أو غير مؤكد قد يواجه المصرف، ليتسنى 

للمصرف السيطرة أو 

أما المخاطر (. Vaughan,2014:12القضاءعليه)

المصرفية فهي تأثيرات ضارة على ربحية المصرف 

(Bessis,2002:11،)  وإنها اإلنحراف في العمليات

المصرفية وانخفاض في القيمة السوقية للمصرف في ظل 

التغيرات الحاصلة في بيئة العمل)الربيعي 

(. وإن إدارة المخاطر بالمعنى الواسع ,161:2011وراضي

ية شخص أو مصرف أو مؤسسة من ما هي إال عملية حما

حيث األصول والدخل. أما بالمعنى الدقيق فهي عملية إدارية 

داخل المصرف يستعمل عن طريقها منهج علمي للتعامل مع 

هذه المخاطر، وإنها تقوم على فلسفة مميزة ذات سلسلة 

وخطوات محددة للسيطرة على 

 ((Gallati,2003:11المخاطر

 مخاطر  المصرفية: رابعاً: أهداف  إدارة  ال

إن ما تقوم به إدارة المخاطر المصرفية من دور أساس      

وفاعل في تقليص المخاطر المصرفية يضع لها أهدافاً تسعى 

(، 57:2012إِلى تحقيقها أهمها:)عبد النبي,

 (69-68:2013)بلعزوز,

حماية موجودات المصرف، فضالً عن تحقيق مصالح  .1

 جميع األطراف ذات العالقة.

 تعمال إدارة المخاطر كأداة للمنافسة بين المصارف.اس .2

وضع شروط رقابية للسيطرة على المخاطر المترتبة  .3

عن العمليات المصرفية والتي تتعلق بموجودات 

 المصرف كالقروض واالدوات االستثمارية األُخرى.

توفير العالج المناسب لمختلف أنواع المخاطر وعلى  .4

ر اداء المصرف جميع مستوياتها، فضالً عن تطوي

 ورفع مستوى األنشطة اليومية التي يقوم بها.

العمل على عكس صورة جيدة للمصرف وتوفير الثقة  .5

لدى المالكين والمستثمرين وكافة االطراف المتعاملة 

معه من خالل الرقابة المستمرة وادامة عملية توليد 

 .األرباح

 

 المصرفية:خامساً: اإلجراءات  المتبعة  للحد من المخاطر  

البد من وجود إجراءات تقوم بها إدارة المخاطر     

المصرفية من أجل السيطرة على هذه المخاطر والحد منها 

 (125:2010وأهمها اآلتي:)عيسى,

: وضع مجموعة من الطرق واإلجراءات  الرقابة .1

الرقابية التي تضمن عدم تعرض المصرف للمخاطر 

 وتقليصها.

لتمويل المتعددة والمتنوعة : استعمال مصادر االتنويع .2

عن طريق االستثمار في جميع القطاعات وتنوع 

 العمليات المصرفية لتقليل المخاطر والحد منها.

: تشتيت المخاطر المصرفية عبر نقلها إِلى  النقل .3

اطرف أُخرى بطريقة سليمة تضمن وتحمي جميع 

 االطراف.

: مشاركة أطراف أُخرى تتحمل جزءاً من  المشاركة .4

 اطر المصرفية عن طريق التأمينات والكفاالت.المخ

: البد من قبول اإلدارة لمستوى معين من الخطر قبول .5

المخاطر المصرفية عندما تكون آثارها يسيرة وكلفة 

 معالجتها عالية.

على تصميم عمليات وقائية  العملر: المخاط تجنب .6

لتجنب المخاطر المصرفية على وفق طرائق وخطط 

 مدروسة.

 لعوامل التي تؤثر في  إدارة  المخاطر  المصرفية:سادساً: ا

يمكن حصر العوامل التي تؤثر فعالً في إدارة 

المخاطر المصرفية في اآلتي: 

 (211:2012(،)الشمري,255:2014)طايل,

التكنولوجيا وتطوراتها المتسارعة التي شملت اجهزة  .1

الحاسوب والبرمجيات وعولمة الصيرفة مع ابتكار 

 تقنيات حديثة.

التزايد والتطور الحاصل في الثقافة المصرفية السيما  .2

 في البلدان المتقدمة.

زيادة حدة المنافسة في الصناعات المصرفية السيما في  .3

ظل االدخار المتزايد وتوفير خدمات مصرفية مبتكرة 

 وذات كفاءة وجودة عالية للعمالء.

تعد التكنولوجيا ذات بعدين متعاكسين، فهي من ناحية  .4

وفاعلة في كفاءة االداء المصرفي، ومن ناحية مؤثرة 

 أُخرى تفرض قيوداً على القطاع المصرفي.

ارتفاع حاالت الغش والتالعب أو البوح بأسرار بعض  .5

العمالء ومعرفة حساباتهم واختراقها بصورة غير 

 شرعية عبر الشبكة المعلوماتية.

االعتماد على اطراف خارجية لتوفير خدمات معينة قد  .6

 لى حدوث مخاطرالتشغيل واشكاليات أُخرى.يؤدي إِ 
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ونستنتج مما سبق أن إدارة المخاطر المصرفية 

مهمه جداً ينبغي تركيز اإلدارة عليها لما لها من دور فاعل 

وفي جميع مجاالت المصرف السيما العمليات المصرفية 

الجاذبة للمخاطر وكافة األنشطة التي تدر عوائد، وعلى 

فة الموارد التي تساعد إدارة إدارة المصرف توفير كا

المخاطر في القيام بأعمالها الحالية والمستقبلية من أجل 

السيطرة على المخاطر المصرفية وتقليصها وحماية 

الموجودات وحقوق المالكين والمتعاملين وجميع االطراف 

 ذات العالقة.

 :مفهوم  اختبارات  الجهد  المصرفيسابعاً:

صرفي بأنها تقنية إلدارة المخاطر اختبارات الجهد الم       

تستعمل لمعرفة وتقويم اآلثار المحتملة على الوضع المالي 

للمؤسسات المالية والمصرفية. وعرف بنك التسويات الدولي 

هذه االختبارات على أنها تقويم الوضع المالي لمصرف تحت 

سيناريو حاد لكنه مقبول لمساعدة اإلدارة في صنع القرار 

كما عرفت اختبارات  (.Aepli,2011:2)داخل المصرف

الجهد بأنها أداة كمية تستعمل لتقويم قدرة النظم المالية 

والمصرفية في الظروف المعاكسة، عالوةً على ذلك توافر 

مؤشرات مفيدة بشأن موثوقية األنظمة الداخلية المصممة 

لقياس المخاطر التي تواجه المصارف  

(Dendooven,2017:7 كما وأن .) اختبارات الجهد

)الضغط( ماهي أال أداة رقابية تستعمل لتقييم التأثير المحتمل 

لحدث معين أو أي تغير قد يطرأ على المتغيرات المالية، كما 

ولها دوراً في رسم سياسات ووضع خطط مستقبلية تناسب 

البيئة المصرفية واالحداث الخارجية المحتملة التي تطرأ 

الختبارات مفيدة بشكل خاص وتكون هذه ا. على المصارف

لما لها من قدرة على رصد المخاطر وتقييمها والتي جعلت 

من الممكن تحديد التأثيرات المحتملة للصدمات، عالوةً على 

ذلك يمكن أن تساعد اختبارات الضغط في توفير انذار مبكر 

وبعد تطلعي لرصد وتقييم االستقرار المالي من أجل تقليل 

ً ومخاطر التركز وتحديد التعرض المف رط للمخاطر عموما

 (.Quagliariello,2009:22خصوصاً )

ثامناً: تأثير اختبارات  الجهد  المصرفي  في إدارة  المخاطر  

 المصرفية:

تتأثر إدارة المخاطر المصرفية عند تطبيق 

اختبارات الضغط المصرفي بشكل مباشر بصورة إيجابية 

في الظروف  ألنها تقيس تأثيرات التغيرات المحتملة

االستثنائية، وإن تأثير اختبارات الضغط على إدارة المخاطر 

وتخطيط رأس المال قد يحسن من إدارة المخاطر بشكل 

كبير، ومن المؤكد أنه بعد تجربة األزمة المالية عملت كثير 

من المصارف على قياس مدى تعرضها لألحداث غير 

بية العليا المتوقعة بشكل أفضل عندما ركزت السلطات الرقا

على توجيه المصارف بتحقيق متطلبات كفاية رأس المال، 

وإن هذه االختبارات تعتمد على المالءة المالية للمصرف 

وقدرته على تحمل الخسائر في المحفظة االستثمارية، وإن 

ما أكدت عليه لجنة بازل للرقابة واإلشراف المصرفي قد 

ً في العديد من ال مصارف، غير إدارة المخاطر جذريا

وساعدت هذه االختبارات على تخطيط وتخصيص رأس 

المال، فضالً عن أنها أثرت في ثقافة إدارة المخاطر التطلعية 

في قرارات العمل المؤسسي وآلية تقييم المخاطر المصرفية 

مما أدى إِلى تحسين نمذجة إدارة 

 (   Kohn&Liang,2019:17المخاطر)

تأثر به إدارة ومن وجهة نظر الباحث فإن نسبة ما ت

المخاطر المصرفية عند تطبيق اختبارات الجهد المصرفي 

في أي مصرف تعد عالية جداً بسبب ما تكشفه هذه 

االختبارات من خفايا يصعب التعرف عليها باألساليب 

واألدوات المعتاد استخدامها في إدارة المخاطر وهذا ما 

 يعزز تطبيقها داخل وخارج أي مصرف. 

 ذات المصرفية ريوهات  المرتبطة  بالمخاطرسيناتاسعاً: ال

 المتغيرات  المتعددة:

تتضمن هذه السيناريوهات تقويم أثر مجموعة من         

المتغيرات المتعلقة بالمخاطر على الوضع المالي للمصرف، 

ويمكن بيان السيناريوهات المطلوبة لهذه الطريقة على وفق 

 (9:2019-19اآلتي: )البنك المركزي العراقي,

ل:  أوالً : السيناريو األوَّ

جمالي االئتمان إارتفاع الديون غير المنتجة للعوائد إِلى  .أ

 %( مع حصول 15النقدي بنسبة )

هبوط في أسعار األسهم التي يستثمرها المصرف ضمن 

%(، وحصول 20محفظة األسهم المتاحة للبيع بنسبة )

تدهور وانخفاض أسعار السندات التي يستثمرها 

 %(.10لمصرف بنسبة )ا

%( من إجمالي الودائع في 15سحب ودائع بنسبة )  .ب

غضون شهر، وتعرض المصرف إِلى خسائر بنسبة 

%( من رأس 5%( من إجمالي الموجودات بنسبة)5)

المال المدفوع، وذلك بسبب المخاطر التشغيلية.، مع 

احتماالت ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدينار 

الرتفاع واالنخفاض مقابل %( عند ا5العراقي بنسبة)

 العمالت األجنبية.

 ثانياً: السيناريو الثاني:

%( 30زيادة أرصدة الديون غير المنتجة للعوائد بنسبة) .أ

 من رصيدها.

انخفاض أسعار األسهم المستثمرة من المصرف بنسبة  .ب

%( 20%(، وانخفاض أسعار السندات بنسبة )50)

الي %( من إجم30مرة أُخرى، وسحب ودائع بنسبة )

 الودائع في غضون فترة قصيرة.

%( من إجمالي 20خسارة المصرف بنسبة ) .ت

%( من رأس المال المدفوع 20الموجودات، وبنسبة)

 وذلك بسبب مخاطر التشغيل. 

%( 10انخفاض سعر صرف الدينار العراقي بنسبة ) .ث

 %( مقابل العمالت األجنبية كافة.10وارتفاعه بنسبة )

وتأثيرها في  الجهد المصرفيعاشراً: حوكمة  اختبارات  

 المخاطر  المصرفية: إدارة

إن الحوكمة المتكاملة الختبارات الجهد المصرفي          

تلزم المؤسسات المصرفية أن تعمل ضمن قواعد الحوكمة 
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بصورة واضحة وأنظمة فاعلة، واالهتمام بمناهج إدارة 

رأس المال ومتابعة السيولة وفحص إجراءات إدارة 

لتحديد المنهجيات والتحقق من صحة االفتراضات المخاطر 

حول استجابة النظام المالي للضغوط، فضالً عن دمج تدفق 

البيانات التي تتحرك في مختلف القنوات النظامية في عملية 

التحليل واإلفادة من الموارد وتعزيز تدفق البيانات من أعلى 

عتماد نهج إِلى أسفل ومن القاعدة إِلى القمة، باإلضافة إِلى ا

استشرافي يدمج النتائج عبر مختلف المجاالت من أجل 

سياسة مالية يغلب على طابعها االستقرار، عالوةً على ذلك 

فإن الحوكمة الفاعلة يجب أن تتصف بثالثة عناصر: 

(Anderson,2018:47) 

  تزويد السلطات الرقابية المعنية بتفويض

 احترازي لتعزيز رغبة التقويم.

 سلطات الرقابية المعنية على التقويم ضمان قدرة ال

الوصول إِلى المعلومات ذات الصلة، وتوفير 

الموارد والتقنيات الكافية التي منها اختبارات 

 الضغط المصرفي.

تعزيز التنسيق والتعاون الفاعلين في تقويم المخاطر النظامية 

 والحفاظ على استقاللية وظائف إدارة المخاطر

 

السيناريوهات ذات  تطبيق: المبحث الثاني

المتغيرات المتعددة  وتأثيرها في ادارة المخاطر 

 المصرفية:
اوالً: تطبيق  السيناريوهات  ذات  المتغيرات المتعددة في 

 : المصرف العراقي االسالمي

 

)المبالغ باالف الدننانير( السيناريو األول:. 1

 .2018العراقي اإلسالمي لسنةمصرف حث باالعتماد على التقرير السنوي لالمصدر/ من اعداد البا

 

 فقط على االئتمان دون المتوسط وذلك وفق تعليمات البنك المركزي. *ألن هذا السيناريو ينعكس

% ا          15× 122,253,156نسددددددبدة الصددددددددمدة  ا × **مقددار االرتفداع)السددددددينداريو المفترض( ا اجمدالي االئتمدان النقددي 

 18,337,973ا
 م احتساب بيانات الجدول أعاله بنفس المعادالت المستعملة في سيناريوهات المتغير الواحد)مخاطر االئتمان(.حيث ت

 )المبالغ باالف الدننانير(

 %15صدمة ارتفاع الديون غير المنتجة للعوائد إِلى اجمالي االئتمان النقدي بنسبة ( 47جدول )

 قبل الصدمة بعد الصدمة
فترة 

 التعثر

فئة 

 االئتمان

نوع 

 االئتمان

مقدار 

 المخصص

نسبة 

 المخصص
 الرصيد الجديد

األهمية 

 النسبية

مقدار 

 المخصص

نسبة 

 المخصص
   الرصيد

 المنتج

2,271,024 2% 113,551,182 96.2387% 2,623,988 2% 131,199,407 
خالل 

 يوم 30
 الجيد

443,794 10% 4,437,940 3.7613% 512,769 10% 5,127,688 
90-31 

 يوم
  المتوسط

 المجموع 136,327,095  3,136,757 100% 117,989,122  2,714,818

 غير المنتج       

 5,197,350 %25 1,299,338 بدون أهمية 23,535,323 25% 5,883,831
180-91 

 يوم

دون 

 المتوسط

 1,061,672 %50 530,836 بدون أهمية 1,061,672 50% 530,836
359-181 

 يوم

المشكوك 

 فيها

21,795,684 100% 21,795,684 
بدون أهمية 

* 
21,795,684 100% 21,795,684 

يوم 360

 وأكثر

الخاسر/ 

 الهالك

 المجموع 28,054,706  23,625,858  46,392,679  28,210,351

 اجمالي االئتمان النقدي 122,253,156  

 مقدار االرتفاع **  18,337,973

 مجموع ائتمان المحفظة 164,381,801  26,762,615  164,381,801  30,925,169



  2020ايلول,                                                                      (       1المجلد األول ) العدد  –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

                                                                                                                                                          
41 

  )المبالغ باالف الدننانير(
 

 

.2018لسنةالمصدر/ من اعداد الباحث باالعتماد على التقرير السنوي لمصرف العراقي اإلسالمي   

 :حيث تم احتساب الجدول السابق وفق االتي

 اجمالي الموجودات قبل الصدمة(× )نسبة الصدمة -اجمالي الموجودات ا اجمالي الموجودات

 )بعد الصدمة(      

 (      504,542,790%× 5) –504,542,790ا                    

 479,315,651ا                    

ل(( سيناريوهات ذات متغيرات متعددة48جدول ) )السيناريو األوَّ  

%20صدمة  انخفاض أسعار االسهم  

الصدمةقبل  بعد الصدمة  

 االسهم المتداولة 3,405 االسهم المتداولة 2,724

 681  
مقدار االنخفاض في 

 االسهم

 

% من إجمالي الموجودات5صدمة خسارة   

 قبل الصدمة بعد الصدمة

 إجمالي الموجودات 504,542,790 إجمالي الموجودات 479,315,651

 مقدار الخسارة  25,227,140 

 

رأس المال المدفوع% من 5صدمة  خسارة   

 قبل الصدمة بعد الصدمة

 رأس المال المدفوع 250,000,000 رأس المال المدفوع 237,500,000

 مقدار الخسارة  12,500,000 

 

%5صدمة انخفاض سعر صرف الدينار العراقي بنسبة   

 قبل الصدمة بعد الصدمة

 سعر الصرف الدوالر 1,190 سعر الصرف الدوالر 1,250

 الموجودات بالدوالر 161,804

 192,546,760 الموجودات بالدينار العراقي 202,174,098
الموجودات بالدينار 

 العراقي

 التغير في الموجودات  9,627,338 

 

%5صدمة ارتفاع  سعر صرف الدينار العراقي بنسبة   

 قبل الصدمة بعد الصدمة

الدوالرسعر الصرف  1,190 سعر الصرف الدوالر 1,131  

 الموجودات بالدوالر 161,804

 192,546,760 الموجودات بالدينار العراقي 182,919,422
الموجودات بالدينار 

 العراقي

 التغير في الموجودات  (9,627,338) 



  2020ايلول,                                                                      (       1المجلد األول ) العدد  –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

                                                                                                                                                          
42 

 اجمالي الموجودات )بعد الصدمة( –مقدار الخسارة ا اجمالي الموجودات )قبل الصدمة(      

   479,315,651 -504,542,790ا                     

 25,227,140ا                     

نات الجدول تم احتسابها وفق المعادالت % من اجمالي الموجودات فقط للتوضيح، أما باقي بيا5حيث تم احتساب صدمة خسارة 

ل يمكن احتساب السيناريو  المستعملة في السيناريوهات ذات المتغير الواحد. ومن خالل هذه المعادالت الخاصة بالسيناريو األوَّ

الثاني والثالث من المتعدد

 

 )المبالغ باالف الدننانير(  :السيناريو الثاني .2
 %30ارتفاع الديون غير المنتجة للعوائد بنسبة  صدمة( 49)جدول 

 قبل الصدمة بعد الصدمة
فترة 

 التعثر
فئة 

 االئتمان
نوع  

 االئتمان
 مقدار

 المخصص
نسبة 

 المخصص
 الرصيد

 الجديد
األهمية 

 النسبية
مقدار 

 المخصص
نسبة 

 المخصص
   الرصيد

 المنتج
2,461,991 2% 123,099,563 96.2387% 2,623,988 2% 131,199,407 

خالل 

 يوم 30
 الجيد

481,112 10% 4,811,120 3.7613% 512,769 10% 5,127,688 
31- 90 

 يوم
  المتوسط

 المجموع 136,327,095  3,136,757 100% 127,910,683  2,943,103
 غير المنتج       

1,689,139 25% 6,756,555 18.5258% 1,299,338 25% 5,197,350 
91- 180 

 يوم
 المتوسط دون

345,043 25% 1,380,174 3.7843% 530,836 50% 1,061,672 
181- 360 

 يوم
 المشكوك فيها

28,334,389 100% 28,334,389 77.6899% 21,795,684 100% 21,795,684 
يوم  360

 وأكثر
 / الخاسر 
 الهالك

 المجموع 28,054,706  23,625,858 100% 36,471,118  30,368,571

 8,416,412  
مقدار ارتفاع الديون غير 

 المنتجة

 مجموع محفظة االئتمان 164,381,801  26,762,615  164,381,801  33,311,674

 .2018مصرف العراقي اإلسالمي لسنة"المصدر/ من اعداد الباحث باالعتماد على التقرير السنوي ل
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 )المبالغ باالف الدننانير(

 

."2018لسنة"المصدر/ من اعداد الباحث باالعتماد على التقرير السنوي لمصرف العراقي اإلسالمي   

 

 

 

 

 

(السيناريو الثاني)سيناريوهات ذات متغيرات متعددة( 50)جدول   

%50صدمة انخفاض االسهم بنسبة   

 قبل الصدمة بعد الصدمة

المتداولةاالسهم  1,703  االسهم المتداولة 3,405 

 مقدار االنخفاض في االسهم  1,703 

 

من اجمالي الموجودات% 20صدمة خسارة   

 قبل الصدمة بعد الصدمة

 إجمالي الموجودات 504,542,790 إجمالي الموجودات 403,634,232

 مقدار الخسارة  100,908,558  

 

المدفوعمن رأس المال % 20صدمة خسارة   

 قبل الصدمة بعد الصدمة

 رأس المال المدفوع 250,000,000 رأس المال المدفوع 200,000,000

 مقدار الخسارة  50,000,000 

 

%10بنسبة الدينار العراقي صدمة انخفاص سعر صرف   

 قبل الصدمة بعد الصدمة

 سعر الصرف الدوالر 1,190 سعر الصرف الدوالر 1,309

 الموجودات بالدوالر 161,804

 الموجودات بالدينار العراقي 192,546,760 الموجودات بالدينار العراقي 211,801,436

 التغير في الموجودات  19,254,676 

 

%10بنسبة الدينار العراقي صدمة ارتفاع سعر صرف   

 قبل الصدمة بعد الصدمة

 سعر الصرف الدوالر 1,190 سعر الصرف الدوالر 1,071

 الموجودات بالدوالر 161,804

 الموجودات بالدينار العراقي 192,546,760 الموجودات بالدينار العراقي 173,292,084

 التغير في الموجودات  (19,254,676) 
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 السيناريو الثالث: )المبالغ باالف الدننانير( .3

 

%50( صدمة ارتفاع الديون غير المنتجة للعوائد بنسبة 51جدول )  

 قبل الصدمة بعد الصدمة
فترة 

 التعثر

فئة 

 االئتمان

نوع  

 االئتمان

مقدار 

 المخصص

نسبة 

 المخصص

 الرصيد

 الجديد

األهمية 

 النسبية

مقدار 

 المخصص

نسبة 

 المخصص
   الرصيد

 المنتج

2,353,993 2% 117,699,667 96.2387% 2,623,988 2% 131,199,407 
خالل 

30 

 يوم

 الجيد

460,008 10% 4,600,075 3.7613% 512,769 10% 5,127,688 
90-

31 

 يوم

  المتوسط

  المجموع  136,327,095  3,136,757 100% 122,299,742  2,814,001

 غير المنتج       

 يوم180-90 5,197,350 25% 1,299,338 18.5258% 7,796,025 25% 1,949,006
دون 

 المتوسط

398,127 25% 1,592,508 3.7843% 530,836 50% 1,061,672 
360-181 

 يوم

المشكوك 

 فيها

وأكثر360 21,795,684 100% 21,795,684 77.6899% 32,693,526 100% 32,693,526  
الخاسر / 

 الهالك

 المجموع 28,054,706  23,625,858 100% 42,082,059  35,040,659

 14,027,353  
مقدار ارتفاع الديون غير 

 المنتجة

 مجموع محفظة االئتمان 164,381,801  26,762,615  164,381,801  37,854,660

 .2018لسنةراقي اإلسالمي "المصدر/ من اعداد الباحث باالعتماد على التقرير السنوي لمصرف الع

 تم احتساب الجدول أعاله وفق المعادالت المستعملة في سيناريوهات ذات المتغير الواحد)مخاطر االئتمان(.
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 ( سيناريوهات ذات متغيرات متعددة)السيناريو الثالث(52جدول )

 %50صدمة إنخفاض أسعار االسهم بنسبة 

 قبل الصدمة بعد الصدمة

 االسهم المتداولة 3,405 االسهم المتداولة 1,703

 1,703  
مقدار االنخفاض في 

 االسهم

 

 % من إجمالي الموجودات5صدمة خسارة 

 قبل الصدمة بعد الصدمة

 إجمالي الموجودات 504,542,790 إجمالي الموجودات 454,088,511

 مقدار الخسارة  50,454,279 

 

 المدفوع% من رأس المال 10صدمة خسارة 

 قبل الصدمة بعد الصدمة

 رأس المال المدفوع 250,000,000 رأس المال المدفوع 225,000,000

 مقدار الخسارة  25,000,000 

 

 %15صدمة انخفاض سعر الصرف بنسبة 

 قبل الصدمة بعد الصدمة

 سعر الصرف الدوالر 1,190 سعر الصرف الدوالر 1,368.5

 بالدوالرالموجودات  161,804

 الموجودات بالدينار العراقي 192,546,760 الموجودات بالدينار العراقي 221,428,774

 التغير في الموجودات  28,882,014  

 

 %15صدمة ارتفاع سعر الصرف بنسبة 

 قبل الصدمة بعد الصدمة

 سعر الصرف الدوالر 1,190 سعر الصرف الدوالر 1,011.5

 بالدوالرالموجودات  161,804

 الموجودات بالدينار العراقي 192,546,760 الموجودات بالدينار العراقي 163,664,746

 التغير في الموجودات  (28,882,014)  

."2018"المصدر/ من اعداد الباحث باالعتماد على التقرير السنوي لمصرف العراقي اإلسالمي لسنة  
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                                    ( مجموع السيناريوهات ذات المتغيرات المتعددة للمصرف العراقي اإلسالمي لالستثمار والتنمية 53جدول ) 

 )المبالغ باالف الدنانير(

ل سيناريو الثاني سيناريو الثالث  الـمـتغيـرا ت سيناريو األوَّ

 الديون غير المنتجة للعوائدصدمة  46,392,679 36,471,118 42,082,059

 صدمة أسعار االسهم ال توجد اسهم وسندات

 صدمة خسارة في الموجودات 25,227,140 100,908,558 50,454,279

 صدمة خسارة في رأس المال 12,500,000 50,000,000 25,000,000

 صدمة انخفاض سعر صرف الدينار العراقي 9,627,338 19,254,676 28,882,014

 صدمة ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي ((9,627,338 ((19,254,676 ((28,882,014

75,454,279 150,908,558 37,727,140 
مجموع التأثيرات المترتبةعلى المصرررررررف )بعد الصرررررردمة( 

 بدون الديون غير العاملة

 مجموع المخصصات)بعد الصدمة( 30,925,169 33,311,674 37,854,660

 مجموع المخصصات )قبل الصدمة( 26,762,615 26,762,615 26,762,615

 المخصصات االضافية المطلوبة من المصرف 4,162,554 6,549,059 11,092,045

 اجمالي الخسائر المفترضة 41,889,694 157,457,617 86,456,324

 رأس المال التنظيمي )قبل الصدمة( 256,269,475

 بالمخاطر )قبل الصدمة(الموجودات المرجحة  216,562,164

 نسبة كفاية رأس المال)قبل الصدمة( 118%

 

 رأس المال التنظيمي )بعد الصدمة( 214,379,781 98,811,858 169,813,151

 الموجودات المرجحة بالمخاطر )بعد الصدمة( 212,399,610 223,111,223 227,654,209

 نسبة كفاية رأس المال )بعد الصدمة( 97% 44% 74%

 مقدار االنخفاض في نسبة كفاية رأس المال التنظيمي -21% -74% -44%

.2018مصرف العراقي اإلسالمي لسنة"المصدر/ من اعداد الباحث باالعتماد على التقرير السنوي ل

 (:53احتسابات الجدول )

 تم احتساب بيانات الجدول السابق من خالل المعادالت االتية:

ل: السيناريو  األوَّ

 مجموع التأثيرات المفترضة بدون الديون غير المنتجة)بعد الصدمة( ا مجموع الصدمات

 9,627,338(+ 9,627,338+) 12,500,000+25,227,140ا 

 37,727,140ا 

 مجموع المخصصات ا مجموع المخصص لالئتمان المنتج+مجموع المخصص لالئتمان غ المنتج

 )بعد الصدمة(       )بعد الصدمة(                                 )بعد الصدمة(     

 28,210,351+  2,714,818ا                            

 30,925,169ا                            

 المخصصات)قبل الصدمة( -المخصصات االضافية المطلوبةا المخصصات)بعد الصدمة(

 26,762,615 -30,925,169ا                                       

  4,162,554ا                                        

 اجمالي الخسائر المفترضة ا مج التأثيرات المفترضة + مجموع المخصصات االضافية المطلوبة 

 4,162,554+ 37,727,140ا                                   

 41,889,694ا                                   

 اجمالي الخسائر المفترضة -رأس المال التنظيمي)بعد الصدمة( ا رأس المال التنظيمي)قبل الصدمة(

    41,889,694 -475256,269,ا                                            

 214,379,781ا                                            

 بالمخاطرا الموجودات المرجحة بالمخاطر+مجموع المخصصات االضافيةالموجودات المرجحة 

    )بعد الصدمة(                 



  2020ايلول,                                                                      (       1المجلد األول ) العدد  –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

                                                                                                                                                          
47 

  4,162,554+  164216,562,ا                                       

 220,724,71ا                                       

 لموجودات المرجحة بالمخاطرا÷ نسبة كفاية رأس المالا رأس المال التنظيمي   

 )بعد الصدمة(         )بعد الصدمة( )بعد الصدمة(      

 %97ا  220,724,718÷ 214,379,781ا                              

 نسبة الكفاية )قبل الصدمة( –مقدار االنخفاض في النسبة ا نسبة الكفاية)بعد الصدمة( 

 %  118 -% 97ا  

 %(21ا )                                        

 

 ويمكن بنفس الطريقة أعاله احتساب السيناريو الثاني والثالث من بالمتعدد. 

 

 ً : تحليررل نتررائج  اختبررارات  الجهررد ذات  المتغيرات  ثررانيررا

 المتعددة  وتأثيرها في ادارة المخاطر المصرفية:
بعد إجراء اختبارات الجهد ذات المتغيرات المتعددة والذي 

يتضمن ثالث سيناريوهات على بيانات المصرف، تبين من 

مال من  ية رأس ال فا بة ك ل انخفاض نسدددددد ناريو األوَّ السددددددي

%( بعد الصدددددددمة وهذا 97%( قبل الصدددددددمة الى )118)

اليؤثر سلباً على المصرف وانه قادر على تجاوز نتائج هذا 

ريو ممددا يدددل على المالءة المدداليددة التي يمتلكهددا السددددددينددا

المصرف. أما في السيناريو الثاني فحصل انخفاض واضح 

%( قبل الصددددددددمة 118في نسددددددبة كفاية رأس المال من )

%( بعد الصدددددمة، كما اضددددهرت نتائج السدددديناريو 44الى)

سبة الكفاية من ) %( 74%( الى )118الثالث انخفاض في ن

ع النسددددددبة التي حددتها لجنة بازل بعد الصدددددددمة، مقارنة م

%(  اذ يعدددد هدددذا االنخفددداض مؤثراً على 12والبدددالغدددة)

المصددددرف ولكن بشددددكل بسدددديط اذ ال يعد خطراً عليه وانما 

يعطي انذارأً للمصددددددرف، لذا عليه اعادة صددددددياغة بعض 

اإلجراءات والسياسات التي يعمل بها، فضالً  عن ما يمتلكه 

كنه من تجاوز مثل هذه المصددددددرف من مالءة مالية جيدة تم

األزمدددات، وفي ختدددام مدددا تقددددم اليددده فدددأن جميع نتدددائج 

االختبارات)السدددديناريوهات المفترضددددة( تقوي مناعة إدارة 

المخاطر وتعزز من امكانياتها وقدرتها في اتخاذ القرارات 

والخطط المسددددددتقبلية التي تضددددددعها على ضددددددوء نتائج تلك 

ذه القدددرات االختبددارات، ومن ثمَّ سددددددوف تنعكس جميع هدد

واالمكانيات على إدارة المصددددددرف وسددددددتكون الصددددددورة 

واضدددددحة امامها مما يمكنه من االسدددددتمرارية والمنافسدددددة، 

 فضالً عن تغذية إجراءات رأس المال والسيولة. 

 

 االستنتاجات والتوصيات :المبحث الثالث

 اوالً : االستنتاجات
تلعب اختبارات الجهد المصرفي دوراً بارزاً في إدارة  .1

المخاطر المصرفية وتجعلها قادرة على التنبؤ 

 باالحداث المستقبلية.

تدعم اختبارات الجهد المصرفي الحوكمة المصرفية  .2

بشكل عام وحوكمة إدارة المخاطر المصرفية بصورة 

 خاصة.

هناك تراكم لألموال في مصارف عينة البحث أي تمتلك  .3

على أموال معطلة ال تستثمارها ومن ثمَّ قد ينعكس سلباً 

 ادائها واألرباح التي تطمح إِلى تحقيقها.

أن نتائج سيناريوهات اختبارات الجهد المصرفي على  .4

مصارف عينة البحث ليس لها تأثير حاد على نسب 

الكفاية التي تمتلكها المصارف بسبب متانة مالءتها 

 المالية.

توصل البحث بأن نتائج االختبارات لمصارف عينة  .5

األرباح بسبب قوة البحث هناك انخفاض في 

السيناريوهات المفترضة وعدم استثمار االموال 

 المتراكمة. 

 ثانياً: التوصيات
على إدارة المصرف االخذ بتوجيهات إدارة المخاطر  .1

المصرفية والنتائج التي توصلت إليها من أجل وضع 

خطط وإجراءات لتوجيه روؤس األموال بطرق 

 واالليات ضامنة وتحقيق أرباح مرضية.

يمكن للمصارف بناء سيناريوهات خاصة بما يتوائم مع  .2

حجم وتعقيد انشطتها وتتماشى مع البيئة المصرفية التي 

 يعمل فيها.

االهتمام والمتابعة باالحداث والتطورات الدولية فيما  .3

يخص اختبارات الجهد من أجل رفع كفاءة وقدرة 

المنظومة المصرفية وسالمتها، لتكون متمكنة من 

 حداث التي تطرأ على بيئة العمل.مواكبة اال

على مصارف عينة البحث استعمال األموال المتراكمة  .4

التي تمتلكها، وذلك لتحقيق األرباح ال تتأثر 

بسيناريوهات اختبارات الجهد وبالمقابل المحافظة على 

 نسبة كفاية قادرة على تجاوز هذه االختبارات.
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 2018 - 2003قياس اثر نبضات المتغيرات النقدية في فجوة التمويل المصرفي للمدة   

Effect Measuring the pulses of monetary variables in the banking financing 
gap for the period 2003-2018 

 

 المستخلص:

يسعى البحث في اظهار فاعلية ادوات السياسة النقدية في ظل استقاللية البنك المركزي العراقي  ومدى مساهمتها في 

التي تعكس المتغيرات النقدية  التي تؤثر في الجهاز المصرفي ومن  اهداف السياسة االقتصادية العامة و كفأتها في اختيار ادواتها

ثم نقل االثار  النقدية الى النشاط االقتصادي و تحقيق اهداف السياسة النقدية لذا يحظى القطاع المصرفي باهتمام متزايد في 

وكفأه  قدرة المصارف على توفير االئتمان   االقتصاد لدورها الفاعل في توفير الموارد  المالية  وتعبئتها من المدخرات المحلية

المصرفي يسهم في تحقيق التنمية االقتصادية وهذه الكفاءة تستند على  الظروف االقتصادية السائدة   و االستقرار المالي والنقدي 

مقدمة شاملة عن البحث أذ يعد االساس في توجيه ادوات السياسة النقدية في القطاع المالي والمصرفي  لذا تم تفصيل البحث الى 

والمنهجية اما المبحث الثاني خصص للجانب النظري وقسم الى ثالث  محاور االول سلط الضوء على السياسة النقدية في العراق 

اما الثاني  تمحور حول  مفهوم فجوة التمويل المصرفي وركز المحور الثالث حول العالقة بين المتغيرات النقدية واجمالي االئتمان 

لودائع المصرفية  اما المبحث الثاني  الجانب التطبيقي للبحث فكان لقياس العالقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة  وختم البحث وا

 في  االستنتاجات والتوصيات

 

 متغيرات السياسه النقديه , فجوة التمويل المصرفي الكلمات المفتاحية:

 

Abstract:  
         The research seeks to the effectiveness show of monetary policy tools in light of the Central 

Bank of Iraq of independence and the extent of their contribution to the objectives of the general 

economic policy and their in choosing efficiency their tools that reflect the monetary variables that 

affect the banking system and then transferring the monetary effects to economic activity and 

achieving the goals of monetary policy The banking sector is with increasing interest in the 

economy for its active role in providing financial resources and mobilizing them from domestic 

savings and its efficiency The ability of banks to provide bank credit contributes to achieving 

economic development and this efficiency is based on the prevailing economic conditions and 

financial and monetary stability as it is the basis for directing monetary policy tools in the financial 

sector Therefore, the research was detailed to a comprehensive introduction to the research and 

methodology The second topic was devoted to the theoretical side and divided into three axes The 

first focused on monetary policy in Iraq The second centered around the concept of the banking 

financing gap and the third axis focused on the relationship between monetary variables and total 

credit and bank deposits The second topic the applied aspect of the research was to measure The 

relationship between the independent and dependent variables and the conclusion of the research 

in the conclusions and recommendations.               

Keywords: monetary policy variables, bank financing gap 
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 :المقدمة 

والذي يمثل القطاع االكبر المساهم في السوق   القطاع المصرفياثار ادوات السياسة النقدية في االقتصاد تنقل عن طريق       

المالية ولتحقيق اهداف السياسة النقدية  والتي تسهم في دوران عجلة النشاط االقتصاد  وبما يحقق التنمية االقتصادية  ويمكن 

ر السياسة النقدية في والتي تعكس اثاالسياسات االئتمانية للقطاع المصرفي  قراءات ادوات السياسة  وطبيعتها من خالل اتجاه 

االقتصاد العراقي  ومدى االستقرار االقتصادي في العراق والذي يظهر في اداء القطاع المصرفي من تعبئة المدخرات المحلية 

 وتوجيهها نحو االستثمار وهذا الدور يعتمد على المتغيرات النقدية التي تمثل اتجاه السياسة النقدية لذا تظهر.

 

 ان فجوة التمويل المصرفي تعكس االوضاع مشكلة البحث

النقدية واالئتمانية والتي ترتبط بشكل مباشر بالمتغيرات 

في توجيه السياسات المصرفية  النقدية في العراق والتي تؤثر

وقدرة المصارف االئتمانية  ونسبة الودائع في القطاع 

المصرفي  والتي تعكس مدى االستقرار االقتصادي في 

العراق  والذي يعكس اهداف البنك المركزي في تحقيق 

لذا تبرز اهمية البحث االستقرار النقدي  والمالي في العراق  

في اظهار مدى نجاح السياسة النقدية في التوظيف  الصحيح  

لألدوات السياسة النقدية في االقتصاد العراقي خالل مدة 

البحث والتغيرات في ادواتها وفق استقاللية البنك المركزي 

رفي حيث تعد والتي لها  مباشر في تطور االداء المص

المصارف كمؤشر لقياس اثار السياسة النقدية الى 

االقتصادي نتيجة التغير في اسعار الفائدة واستقرار قيمة 

العملة  والتي ترتبط بطبيعة السياسة النقدية اذ كانت توسعية 

او سياسة نقدية انكماشية والتي يمكن اقتباسها من فجوة 

وقدرتها في التمويل المصرفي واظهار دور المصارف 

التوظيف واستقرار الودائع ومدى اعتمادها على الودائع 

واحتفاظها في السيولة و دور المصارف في اتباع 

استراتيجيات تواكب التحوالت النقدية وتخلق طلب على 

القروض وفي ذات الوقت تعمل على جذب ودائع جديدة في 

المصارف وتوازن بين الموجودات والمطلوبات الحساسة 

ار الفائدة واستحقاقها وهذا يطلب من المصاف اتباع ألسع

سيناريوهات مرنة تمكنها من اداء دورها الفعال في دعم نمو 

يمكن ايجاز اهداف  واستقرار النشاط االقتصادي . ومما تقدم

 :البحث باالتي

ظهار دور المصارف وقدرتها في التوظيف ا .1

واستقرار الودائع ومدى اعتمادها على الودائع 

 واحتفاظها بالسيولة

فجوة التمويل المصرفي  دراسة المتغيرات النقدية .2

 .2018 -2003في العراق للمدة 

قياس عالقة االثر واالرتباط بين المتغيرات النقدية  .3

واجمالي االئتمان المصرفي واجمالي الودائع 

 المصرفية.

اختبار العالقات قصير االجل بين المتغيرات  .4

ابعة وبيان اتجاه العالقة المستقلة والمتغيرات الت

 بين المتغيرات.

استخدام التباطؤ الزمني الذي يستند على اخذ  .5

الفروقات االولى للمتغيرات من اجل تحقيق اعلى 

عن  VARارتباط معنوي وباالعتماد على أنموذج 

 .EViews9طريق برنامج 

ومن اجل تحقيق اهداف البحث تم صياغة الفرضية االتية 

التمويل المصرفي تعكس اثار المتغيرات ان مؤشرات فجوة )

النقدية في صياغة االداء المالي المصرفي في العراق ( لذا 

 تم تقسيم فرضية البحث الى فرضيتين رئيسيتين هما .

(. عدم وجود عالقة ذات داللة H0فرضية العدم ) .1

احصائية بين المتغيرات النقدية وفجوة التمويل 

 المصرفي. 

وجود عالقة ذات داللة  . (H1الفرضية البديلة ) .2

احصائية بين المتغيرات النقدية وفجوة التمويل 

 المصرفي. 

 

 المبحث االول :  التأطير النظري للبحث.

 اسة النقدية في العراق  بعدالمحور االول : تطور السي

2003. 

تطور عمل السياسة النقدية في العراق بعد  صدور قانون 

اسهم والذي   2004لعام  56البنك المركزي العراقي  رقم 

في تعزيز استقاللية البنك المركزي و تحرير السلطة النقدية 

و مكافحة التضخم  حرية اختيار االدوات الكميةفي العراق  

خارطة  (2-1: 2008وتعزيز قيمة الدينار العراقي )صالح : 

 -عمل البنك المركزي العراقي :

صدار حزمة من اللوائح التنظيمية والتعليمات التي ا .1

تسهم في  توسيع فقرات خارج الميزانية العمومية وبما 

يعزز القدرات التنافسية  بهدف  تنويع الموارد المالية 

وباستحقاقات متفاوتة  من اجل التحوط ضد المخاطر 

في  االستثمار والتنويع عن طريق االعتماد على قاعدة 

من  قاعدة الفائدة في تحقيق الربح داخل  الرسوم  بدل

الميزانية من حيث قبول الودائع ومنح االئتمان 

 من اجل التنويع.   (Fees Base)والقروض 

تحرير اسعار الفائدة  وجه البنك المركزي العراقي عن  .2

تخليه عن تحديد اسعار الفائدة الذي تدفعه المصارف 

كما حدد البنك  والمؤسسات المالية لزبائنها او تتقاضاه

المركزي االجراءات التي تسهل عمل المصارف 
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االجنبية داخل العراق السيما في ضوء التطورات 

االقتصادية والنقدية التي طرأت على الوضع 

  االقتصادي العراقي في تلك المدة.

تطوير الهيكل االداري واعادة التنظيم المالي للمصارف  .3

م االتفاق على مذكرة الحكومية ) الرافدين والرشيد( اذ ت

تفاهم بين البنك المركزي العراقي وزارة المالية بهذا 

الشأن بغية تحفيز نشاط القطاع المصرفي الن 

المصرفين يعدان  اكبر المصارف في العراق و 

% من النشاط المصرفي 80يساهمان بما يقارب 

 (.23: 2007)الشبيبي , التجاري العراقي .

( من قانون البنك 16ادة )اسهمت  الفقرة )ن( من الم .4

في تحديث   2004( لسنة 56المركزي العراقي المرقم )

الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العراقي وبما يسهم في 

تحقيق االهداف النقدية اذ تم إعطائه حرية التحويل 

الخارجي عن طريق الغاء دائرة الرقابة على التحويل 

موال الخارجي واستحداث مكتب لمكافحة غسيل اال

 واالرهاب والجريمة.

في اعطاء  2004لسنة  56ساهم القانون المرقم  .5

من حيث  االستقاللية التامة للبنك المركزي العراقي 

الحرية باختيار أهدافه واالدوات  لبلوغ االهداف 

وصياغة وتنفيذ السياسة النقدية من دون تدخل أي جهة 

ة من حكومية  وهذا يمثل نقلة في اداء السياسة النقدي

كونها كانت مجرد وسيلة  لتمويل عجز الموازنة كما 

 كان يحدث خالل العقود الماضية  ويرى البعض ان

استقاللية البنوك المركزية تعني االنفصال التام بين 

 والسلطة المركزي بالبنك المتمثلة النقدية السلطة

 من سواء شيء في كل بالحكومة المتمثلة االقتصادية

 الهيكل او واالئتمانية النقدية السياسة إدارة ناحية

 ليس المركزي البنك ان الواقع في ولكن  التنظيمي

 المؤسسي اإلطار القانوني و ضمن تعمل مؤسسة سوى

 البنك بإدارتها يقوم التي النقدية السياسة للدولة وأن

للدولة  االقتصادية السياسات إحدى المركزي هي

 (. 115: 2006)السامرائي والدوري,

 اوال : ادوات البنك المركزي العراقي .

تعد هذه االداة األولى التي تم  يه:االجنب العملة مزادات .1

ويمثل طبيعة عمل   2003    /4/10تطبيقها بتاريخ 

 من ببيع وشراء الدوالرهذه األداة قيام البنك المركزي 

 السياسية اهداف وبما يسهم في تحقيق والى السوق

مباشر في نمو الكتلة النقدية وذلك  عبر التأثير ال النقدية

بهدف السيطرة على عرض النقد والسيولة العامة من 

اجل خفض معدالت التضخم  وايضا الغاية الرئيسية لها 

هي توحيد معدالت الصرف مقابل الدينار العراقي في 

السوق العراقية فضال عن تحقيق تجانس في الية سوق 

العملة  الصرف عن طريق اشباع رغبة السوق من

االجنبية وسد حاجات القطاع الخاص لتمويل استيراداته 

 كافة من العملة االجنبية .

مزاد حواالت الخزينة :هي عبارة عن قروض قصيرة  .2

االجل تمنحها الحكومة ألي دولة لمدة اقل من سنة وتعد 

قناة استثمارية مالئمة لالستغالل األموال الفائضة 

ر الخالية من المخاطر بصورة مؤقتة  وتعد من االستثما

لذلك تلعب دورا مهم  في تنشيط السوق الثانوية وتشمل 

  حواالت وزارة المالية  وحواالت البنك المركزي .

سعر اعادة الخصم: طبيعة عمل اداة سعر اعادة الخصم   .3

ترتبط عند لجوء البنوك التجارية الى البنك المركزي 

هذه  لالقتراض او خصم االوراق التجارية وتستخدم

االداة  لمعالجة الضغوط التضخمية والناجمة عن النمو 

في الطلب الكلي أذ تقوم السلطة النقدية بأتباع سياسة 

نقدية انكماشية بهدف تقليص االنفاق الكلي عن طريق 

رفع سعر اعادة الخصم والذي ينعكس في رفع كلفة 

القروض والسيولة التي يقدمها البنك المركزي وهذا 

الى تقليل حجم االئتمان ومن ثم التقليل من بدوره يؤدي 

 التوسع في عرض النقد.

يستخدم البنك   :القانوني االحتياطي متطلبات الئحة .4

المركزي هذه االداة للتأثير في احتياطيات البنوك ومن 

 ترتبط بمدى حيازة وثم قدرتها في منح االئتمان 

الزبائن أذ تم توحيد متطلبات  لودائع  المصارف

% 15االحتياطي القانوني لكل انواع الودائع بحدود 

بهدف جعل المضاعف النقدي اكثر استقرارا وقد 

%  لديه بينما تبقى 10اشترط البنك المركزي بأن تودع 

 % في خزائن المصرف.5نسبة 

 لديها التي للمصارف التي تمنح االنكشاف تسهيالت .5

 العراقي المركزي البنك في احتياطية حسابات ارصدة

 نهاية في التزاماتها لتسوية كافية وهذه االرصدة غير

 .المصرفي العمل يوم

 للمصارف األخير حيث تمنح الملجأ المقرض تسهيالت .6

 يقدم لقاء ضمان مزمنة سيولة مشاكل من تعاني التي

 (.73:  2019الدعمي : (قبلها  من

 ثانيا : السياسة النقدية غير التقليدية

ان زيادة حدوث االزمات المالية واالقتصادية واعتماد بعض 

االقتصاديات بشكل كبير على النفط وتدهور اسعار النفط  

ادت الى مواجهة البنك المركزي قطاع مالي ضعيف السيما 

في خضم األزمات و تتعارض مع حدود ما يمكنها تحقيقه 

دة  لذا باستخدام األدوات التقليدية وخاصة اداة  أسعار الفائ

أدخلت البنوك المركزية مجموعة من تدابير السياسة التي 

أصبحت معروفة بأدوات السياسة النقدية غير التقليدية حيث 

استهدفت التدابير غير التقليدية شيئًا آخر غير أسعار الفائدة 

قصيرة األجل اذ تم تصميم بعضها للتأثير على الهوامش 

ائدة طويل االجل الخالي اآلجلة )أو  المكافئ ، لمعدالت الف

من المخاطرة( في حين أن البعض اآلخر كان موجها إلى 

التأثير على هوامش السيولة واالئتمان )أو مكافئ  ، ألسعار 

الفائدة على مختلف األدوات الخالية من المخاطر(  وهذه  

األدوات تهدف الستعادة ظروف السيولة وتقييم األصول في 

عم آلية نقل السياسة النقدية و النظام المالي كوسيلة لد
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أصبحت البنوك المركزية وسطاء لمجموعة أكبر من 

األنشطة المالية عن طريق  التدخل لسد الفجوة الناشئة عن 

تراجع نشاط المشاركين في القطاع الخاص وتسعى السياسة 

 النقدية غير التقليدية الى تحقيق هدفين رئيسين هما:

ي آلية نقل السياسة العمل على معالجة المشكالت ف .أ

 النقدية 

توفير حوافز نقدية إضافية بمجرد عدم إمكانية  .ب

تخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر في الوقت الفعلي 

( .PAWEL:2016:3 FARMER& ) 

ثالثا : االضطرابات التي تواجه قنوات انتقال السياسة 

 . النقدية

* االنخفاض في نشاط سوق ما بين البنوك  المضمونة وغير 

المضمونة او السوق على بياض استجابة للمخاوف المتزايدة 

بشأن مخاطر الطرف المقابل  باإلضافة الى زيادة التقسيم 

بين تلك األسواق التي شملت المشاركين الذين لديهم إمكانية 

 تسطيع ذلك الوصول إلى سيولة البنك المركزي وتلك التي ال

األمر الذي أعاق تمرير التغييرات في سعر الفائدة إلى 

 ظروف سوق المال على نطاق أوسع 

* كذلك زيادة القناعة لدى المقترضون  بان  القدرة التمويلية 

تقلصت بما يتماشى وانخفاض قيمة ضمانهم نتيجة 

االنخفاض الكبير في أسعار األصول واضطر الوسطاء في 

ن إلى تقليص الديون استجابةً للخسائر المالية أسواق االئتما

&  Philip:  2008:2السيما في اوقات  األزمات. ) 

Mohanty ) 

 رابعا : ادوات السياسة النقدية غير التقليدية .

Unconventional monetary policy tools (12- 

11 :2019: Frank Simon&) 

 (NIRPسياسة سعر الفائدة السلبية )  .1

 Negative interest rate policy 

اعتمدت السياسة النقدية على  أسعار الفائدة السلبية في أعقاب 

global financial crisis (GFC)  اذ من المتصور وعلى

نطاق واسع أن معدالت السياسة يجب أن تكون إيجابية  حتى 

لو كانت قريبة من الصفر من المعروف  لذا تم تطبيق الفائدة 

على التعامالت المالية التي تتم بين البنوك التجارية السلبية 

فيما بينها  والتعامالت التي تتم بين البنوك التجارية مع البنك 

المركزي اي  أن البنوك التي تقترض لن تقوم بدفع الفائدة 

للمؤسسة المقرضة وإنما ستحصل هي على الفائدة  بمعنى 

اء في البنوك ستضطر البنوك التي تقوم بإيداع أموالها سو

التجارية أو لدى البنك المركزي لدفع نسبة الفائدة و هذه 

الفائدة ال تشمل تعامالت البنوك مع األفراد بمعنى أنها تشير 

إلى أن صاحب االحتياطيات الزائدة يتحمل تكلفة لوضعها 

في البنك المركزي  ما يسهم في قلب النمط المعتاد لتدفقات 

اد بما يتالئم مع تحفيز النمو مدفوعات الفائدة في االقتص

عن طريق  أسعار الفائدة السلبية  وزيادة معدالت التضخم

من اجل إرغام البنوك التجارية على عدم االحتفاظ برؤوس 

األموال وضخها في النظام االقتصادي لتخفيض كلفة 

االقتراض وتشجيع الشركات واألفراد على االستثمار 

 واالستهالك.

 Expandedوسعة )عمليات اإلقراض الم .2

lending operations (LOs 

تعمل هذه االداة على توسيع عمليات اإلقراض الموجهة 

للوسطاء الماليين اذ يعد اإلقراض جزء من أدوات البنك 

المركزي  و تتكون من عمليات استحقاق قصيرة تهدف إلى 

تسهيل تنفيذ سياسات أسعار الفائدة و وتجنب االستخدام 

التقليدي إلقراض البنك المركزي في أعقاب االزمة المالية  

وهدف هذه القناة هي توفير  تسهيالت إقراض جديدة أو 

موسعة حالية من اجل تسير السيولة لمجموعة من 

المؤسسات المالية في الوقت نفسه وضمن شروط مخففه 

بكثير كالسماح بضمان أقل جودة ألجال أطول تمتد من 

أسابيع إلى سنوات و بتكلفة أقل لتجنب انهيار أسواق التمويل 

ا أن تؤدي إلى تفاقم ازمة الديون لذا ساعدت التي من شأنه

LOs  في توفير االئتمان لالقتصاد الحقيقي والتغلب على

لتحفيز  LOsاالختناقات في نقل السياسة جوهر عمليات 

اإلقراض المباشر عن طريق البرامج المشروطة بقيام 

الوسطاء بالقيام بأنشطة محددة كإقراض الشركات  غير 

 المالية .

 Asset purchaseاء األصول برامج شر .3

programmes (APPs) 

المجموعة الثالثة من األدوات تقوم البنوك المركزية على 

نطاق واسع بشراء أصول القطاع الخاص بخالف سندات 

الخزانة قصيرة األجل  ويتم تمويلها عادة بواسطة احتياطيات 

البنك المركزي اما هدف عمليات الشراء ألصول القطاع 

المدى الطويل السيما في اوقات االزمات  الخاص على

المالية من اجل التأثير المباشر في أسعار األصول اذ يرى 

البعض أن مشتريات األصول الخاصة تقع خارج نطاق 

صالحيات البنوك المركزية وتعريضها لمخاطر مالية غير 

مناسبة في حين األساس المنطقي النموذجي الستخدام البنوك 

األصول على نطاق واسع هو تأثيرها على المركزية لشراء 

أسعار األصول اما عمليات شراء ديون الحكومة والقطاع 

الخاص تقلل من مخاطر معدالت الفائدة و المخاطرة 

المرتبطة بها ومن ثم تتجاوز العوائق  في سلسلة تقل السياسة 

النقدية  بسب تخفض تكاليف االقتراض لالقتصاد الحقيقي 

تحريك األصول اآلمنة من محافظ ويمكن للمشتريات 

المستثمرين عن طريق تأثير االستبدال  بسب تحفيز الطلب 

على األصول ذات المخاطر العالية  وتخفيف الظروف 

 المالية  مع زيادة التوقع ان هذا سيحفز إجمالي اإلنفاق.

  Forward(FG) التوجه المستقبلي .4

guidance 
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القناة الرابع من األدوات غير التقليدية هو اتجاه السياسة 

النقدية في المستقبل عن طريق توفير معلومات تتعلق 

بإجراءات السياسة المستقبلية  لتأثيره على توقعات في 

المستقبل اذ ان اغلب البنوك المركزية تقوم باإلبالغ عن 

السياسة  نواياها فيما يتعلق باإلجراءات المستقبلية لمعدالت

قصيرة األجل  بهدف تشكيل توقعات القطاع الخاص حول 

نوايا السياسة المستقبلية في ما يتعلق بالتوقعات االقتصادية 

واإلشارة لرغبة البنوك المركزية في متابعة إجراءات 

السياسة غير العادية لفترة طويلة من الزمن عن طريق تحديد 

ق ادوات مسار سعر السياسة وتطبيقه عن طريق تنسي

السياسة النقدية  مثل عمليات اإلقراض وبرامج شراء 

بشكل أساسي على قدرة البنوك  FGاألصول ويعتمد نجاح 

المركزية على التواصل بشكل فعال مع نواياها ودعم 

 ومرونة استجابة السياسة في المستقبل. مصداقية إعالناتها

 المحور الثاني : ماهية فجوة التمويل )فجوة االئتمان(

Financing Gap  

تعتبر فجوة التمويل طريقة لقياس مخاطر السيولة المصرفية  

اذ تمثل فجوة التمويل الفرق بين معدل القروض ومعدل 

الودائع  وتشير ايضا الى الفرق بين معدل االئتمان النقدي 

واجمالي الودائع الى االئتمان النقدي ويمكن تمثيل العالقة 

 بالمعادلة التالية 

 معدل الودائع . –التمويل = معدل القروض فجوة 

اذا كانت فجوة التمويل موجبة اي ان معدل القروض اكبر  

من حجم الودائع يجب على المصرف البحث عن مصادر 

لتغطية متطلبات التمويل ويمكن التعبير عن متطلبات 

 التمويل بالمعادلة التالية 

.  سائلة.متطلبات التمويل = فجوة التمويل + الموجودات ال

(632 :2012:Marcia Saunders) & 

ويمكن االستدالل من خالل فجوة التمويل على الظروف 

االقتصادية ومدى االستقرار االقتصادي في البلد فإذا كانت 

الفجوة سلبية اي معدل نمو الودائع اكبر من معدل نمو 

االئتمان النقدي ما يدل على انخفاض عرض القروض  

لب عليها نتيجة الظروف االقتصادية والسلف مقارنة بالط

التي ادت الى ارتفاع الفائدة المفروضة من المصارف فضال 

عن الشروط غير الميسرة لمنح االئتمان بمعنى ان  الفجوة 

مغطاة بأكثر من قيمتها بكثير من الودائع لذا يجب على 

المصارف العمل على تحقيق التوازن ومراقبة مستويات 

بما يسهم في تحقيق نمو متوازن يخلق السيولة  واالقراض 

الطلب على القروض ويستقطب ودائع جديدة وهذا االمر 

يستلزم وجود ادارة كفؤة للموجودات والمطلوبات تسهم في 

خفض حجم المخاطرة الن ارتفاع الفجوة يدل على انخفاض 

)تقرير االستقرار  الثقة في القطاع المصرفي وبالعكس ,

  (2017: 38المالي :

 Purchasedدارة شراء السيولة ا  .1

Liquidity Management. 

وفق هذه الطريقة تقوم االدارة بشراء السيولة  من االسواق  

المالية  لتعويض هجرة الودائع مثل سوق األموال االتحادية 

او اتفاقيات اعادة الشراء او عن طريق اسواق القروض 

ت قصيرة االجل بين المصارف او عن طريق اصدار شهادا

االيداع او الحواالت او السندات االضافية لذا تسهم ادارة 

شراء السيولة في الحفاظ على توازن الميزانية العمومية 

ألنها ال تؤدي الى التالعب في جانب االصول في الميزانية 

وتعديل كامل لهجرة الودائع في جانب المطلوبات من 

السيولة هي الميزانية اما الصعوبات التي تواجها ادارة شراء 

محدودة بعض المصادر وارتفاع كلفة الشراء لتعويض 

هجرة الودائع ألنها يجب ان تدفع بمعدالت السوق للحصول 

على االموال لتعويض االستنزاف في االموال وتشير هذه 

التقنية للسيولة  الى الحصول على ما يكفى من االموال القابلة 

واالقراض  لألنفاق الفوري لتغطية جميع طلبات السحب

(630 :2012:Marcia Saunders&  وتعبر السيولة )

المشترات عن الزيادة في األموال المقترضة لموازنة تدفق 

 الودائع ) ولهذه الطريقة ميزة وعيب يمكن ايجازها باالتي. 

ميزتها: الميزانية العمومية تبقى بنفس الحجم وتحدث 

الحفاظ التعديالت والتغيرات على جانب المطلوبات مع 

 على مبالغ األصول.

عيبها: يكون معدل فائدة  األموال المقترضة الجديدة أعلى 

من الودائع األصلية مما يؤثر على دخل / أرباح المصرف 

 (7   :2012    :Pavel ) 

 Stored Liquidityادارة خزن السيولة  .2

Management 

تقوم هذه الطريقة على اساس تخزن السيولة عن طريق 

باحتياطي نقدي فائض في خزائنها لمواجهة االحتفاظ 

السحوبات  المفاجئ ونقص السيولة وتغطية تعهدات االئتمان 

والقروض او عن طريق بيع حواالت الخزانة باإلضافة الى 

استخدام االحتياطي القانوني لدى البنك المركزي وهذه 

االدارة قد تتأثر بطبيعة السياسة النقدية ومدى رغبة البنك 

في تشجيع او تقليص االئتمان المصرفي بما يتالءم  المركزي

( وهذه Birgitta: 2018:10واهداف السياسة النقدية )

التقنية باإلضافة الى االعتماد على السيولة النقدية تعمل على 

االحتفاظ ببعض االصول السائلة التي يمكن تحويلها الى نقد 

ونات بسهولة وسرعة وبكلفة اقل مثل االوراق المالية كأذ

الخزانة  والقبوالت المصرفية  والودائع المحتفظ بها لدى 

البنوك األخرى ، والسندات ، وأوراق الوكالة الفيدرالية ، 

وسوق اليورو دوالر. واتفاقيات اعادة الشراء وعلى الرغم 

من أن البنك يمكن أن يعزز مركزه للسيولة عن طريق 

يكون االحتفاظ بمزيد من األصول السائلة  فإنه لن 

بالضرورة مؤسسة سائلة ألن مركز السيولة لدى البنك يتأثر 
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أيًضا بالطلب اال إذا كان لديه أصول بتكلفة معقولة لصرف 

األموال بالمبالغ المطلوبة بالضبط في وقت الحاجة 

(Casu&others: 2006 :226 ولتقنية خزن السيولة .)

 ميزة وعيب يمكن ايجازها باألتي. 

ة نة    االنخفاض في األصول )النقديتمثل السيولة المخز

ة ،االحتياطيات والقروض واألوراق المالية( لمواجهة هجر

 الودائع .

تمكن المصرف من ضبط التدفق الخارجي للودائع  ميزتها:

 داخليا ، ومن ثم عدم الحاجة للذهاب خارج المصرف.

 ( Pavel:  2012: 8تؤثر على صافي الدخل )  العيب:

 .ويلالسياسة النقدية وفجوة التم :العالقة بينالمحور الثالث

يق تظهر العالقة بين السياسة النقدية وفجوة التمويل عن طر

ي فتأثير ادوات السياسة النقدية في عرض النقد والذي يؤثر 

عرض النقود والطلب على النقود  والذي ينعكس في حجم 

 :لياالئتمان المصرفي وحجم الودائع المصرفية وكما ي

العالقة بين المتغيرات  النقدية وحجم االئتمان  .1

 المصرفي .

تؤثر السياسة النقدية في االئتمان المصرفي عن طريق 

مضاعف النقود الذي يقس قدرة المصارف على خلق النقود 

في االقتصاد عن طريق عملية خلق الودائع  ويعتمد حجم 

المضاعف النقدي على تفضيالت السيولة وكفاية رأس المال 

الخاصة بالمصرف وعدم التأكد في السوق وارتفاع معدل 

التضخم التي تؤدي الى صعوبة تقيم معدل العائد الحقيقي في 

المستقبل ومشاكل تفاقم المعلومات غير المتماثلة بين 

المقرضين والمقترضين  والركود المتكرر بعد فترات 

التضخم العالية الن  تسارع التضخم  يجعل المصارف تعاني 

خسائر ناتجة عن عدم تطابق االستحقاق ما يدفع  من

المصارف باتجاه االقتراض على المدى القصير بمعدالت 

فائدة اسمية أعلى )معدلة الرتفاع التضخم( لتمويل عقود 

االقراض طويلة األجل وغيرها من األصول التي كانت تقدم 

في السابق بأسعار فائدة أقل ومن ثم تدهور محافظ أصول 

زيادة في نسبة القروض المتعثرة( حتى لو كان المصرف )

عدم االستحقاق المذكور أعاله يسمح باالقتراض بمعدالت 

أقل الن القيمة الحقيقية للدين  تزداد حتى لو كانت أسعار 

الفائدة قريبة من الصفر وذلك الرتباط  االنكماش بالركود 

الناتج أو االنخفاض بسب ازدياد نسبة القروض المتعثرة 

خفاض أسعار األصول واالمر ذاته ينطبق  على قيمة وان

ضمان االئتمان لذا يمثل  استقرار األسعار المستدام هو 

أفضل بيئة لالقتصاد الكلي لضمان االستقرار القطاع 

)  عتمد على اتجاه السياسة النقديةالمصرفي وهذا ي

722:2018: others &Afolabi  فعند ارتفاع معدالت )

اسة نقدية انكماشية تسعى الى سحب التضخم تستخدم سي

السيولة النقدية من السوق المالية والقطاع المالي وخفض 

التضخم الفعلي والتوقعات التضخمية  ما يسهم في ضعف 

تصور المخاطر المحتملة بين كل من المؤسسات المالية 

وعمالئها  قد يتجلى ذلك في مخاطر انخفاض األسعار  

والرافعة المالية  وتفضيل  وقبول عدم تطابق االستحقاق

األدوات المالية المركبة بسب انخفاض أسعار الفائدة االسمية 

والحقيقية الناتجة عن عدم وجود ضغوط تضخمية أن تغري 

الوكالء االقتصاديين باستثمار أرصدة أموالهم في أدوات 

مالية أكثر خطورة ولكنها ذات عائد أعلى   لذلك تشعر 

غط لتزويدها بهذه الفرص  وتحول المؤسسات المالية بالض

تركيز السياسة النقدية على استقرار اإلنتاج والعمالة واتباع 

سياسات نقدية توسعية أكثر مما يمليه هدف استقرار األسعار 

وحده لذا  يؤدي عرض النقود اإلضافي الناتج عن موقف 

أكثر مرونة للسياسة النقدية إلى جانب إدراك منخفض 

ة االئتمان واسعار االصول وبالعكس ) للمخاطر إلى زياد

11- 12  :2015: others & Rosa.) 

ع العالقة بين  متغيرات السياسة النقدية وحجم الودائ .2

 المصرفية.

تؤثر ادوات السياسة النقدية في  عملية جذب واالحتفاظ في 

الودائع المصرفية عن طريق التأثر في عالوة التمويل 

قيود السيولة كونها تعكس التكاليف من الخارجي  والتي تعد  

الناجمة عن عيوب سوق رأس المال التي تكون عامال أساسيا 

ة في انتشار وتضخيم صدمة السياسة النقدية األولي

والمعروفة باسم تأثير المعجل المالي فعند  اتباع سياسة لنقدية 

انكماشية تسهم في استنزاف الودائع من القطاع المصرفي 

األمر الذي يدفع  البنوك على تعديل محفظتها عن طريق 

تخفيض عرضها للقروض  نظرا لعدم االستبدال الكامل بين 

تكاليف  القروض واألصول األخرى  باإلضافة الى  زيادة

االموال الداخلة الى البنوك تعمل على تحويل المعروض من 

القروض إلى الداخل  بسبب انخفاض أسعار األصول 

وارتفاع عبء الديون الناتجة عن انخفاض عرض النقد 

وارتفاع اسعار الفائدة ومن ثم جذب الودائع المصرفية نتيجة 

مركزي انخفاض اسعار السندات واالسهم عندما يقوم البنك ال

بالقيام برفع سعر اعادة الخصم ونسبة االحتياطي القانوني 

ويدخل بائع لألوراق المالية الحكومية في السوق المالية يرفع 

أسعار الفائدة ما يؤدي الى تقليص السيولة المحلية وانخفاض 

وبسب  ( Claudio&others :2015: 2-3عرض النقد  ) 

ثم ارتفاع زيادة عرض السندات تنخفض أسعارها ومن 

عوائدها وبالتالي يقل الطلب عليها لذا تسعى المصارف 

للحصول على السيولة عن طريق دفع فائدة اعلى للحصول 

على االموال الجديد عن طريق الودائع واالقتراض بمعنى 

ان التغير في سعر الفائدة يتماشى عكسيا مع التغير  في 

النقود عرض  النقد  فكلما انخفضت الكمية المعروضة من 

 ارتفع سعر الفائدة وبالعكس عند اتباع سياسة نقدية توسعية

 (2015:12 :Marek  ( والشكل )يوضح العالقة بين 1  )

متغيرات السياسة النقدية وفجوة التمويل المصرفي.
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 العالقة بين متغيرات السياسة النقدية التوسعية والودائع المصرفية: (1شكل )

 المصدر: اعداد الباحث

 

 المبحث الثاني  : الجانب التطبيقي للبحث.
 .اوال : بناء انموذج التقدير القياسي 

من اجل تمثيل التحركات المشتركة  في مجموعة كبيرة من 

البيانات المستعرضة عن طريق استخدام السالسل الزمنية 

المشترك للمساهمة في  واستخراج العالقات السببية والتكامل 

تحليل االستجابة عن طريق عالقة االثر واالرتباط وردة 

الفعل عن طريق اتجاه العالقة السببية وتحليل التباين  وفيما 

يتعلق بإجراء التقدير في تمثيل الحالة عن طريق معادلة 

األنموذج المعبرة عن المتغيرات  والتي يمكن تمثيلها من 

 .خالل معادلة االنحدار 

(1  .... )  Yn= C +x1+ x2+ x3 +ei . 

هي العوامل الممثلة لفجوة التمويل المصرفي اما   ynاذ ان 

C   فتمثل الثابت وX1 , X2 , X3,  على الترتيب هي

 المتغيرات النقدية  والتي تشير الى المتغيرات المستقلة و 

 .يمثل الخطاء العشوائي 

النقدية وفجوة التمويل ثانيا: قياس العالقة بين المتغيرات 

 (.2018- 2003المصرفي واختبار الفرضيات للمدة )

من اجل تحقيق اهداف البحث في  تقدير وقياس أثر 

المتغيرات النقدية في فجوة التمويل المصرفي في العراق 

يجب توصيف األنموذج القياسي  الذي يوضح اتجاه العالقة 

التابع  من خالل الدالية بين المتغيرات المستقلة والمتغير 

عن طريق استخدام اسلوب والصيغة الرياضية الخطية 

االنحدار الذاتي المتعدد وعامل التفسير وباالعتماد على 

و استخدام التباطؤ الزمني   EViews9البرنامج االحصائي 

الذي يستند على اخذ الفروقات االولى للمتغيرات من اجل 

  VARى أنموذج تحقيق اعلى ارتباط معنوي وباالعتماد عل

وبيان اتجاه العالقة قصير االجل بين المتغيرات المستقلة 

) والمتغيرات التابعة عن طريق استخدام اختبار السببية 

GRANGER- CAUSALITY. ) 

تقدير وقياس  العالقة بين  المتغيرات النقدية وحجم  .1

 . Y1االئتمان المصرفي  

( 1االحصائية الواردة في الجدول )تشير االختبارات 

معنوية النموذج القياسي المقدر ومعنوية والخاصة بتقدير 

بين  المتغيرات الداخلة فيه لقياس عالقة االرتباط واالثر 

متغيرات السياسة النقدية و اجمالي االئتمان المصرفي اذ تدل 

والرقم  ,, X1النتائج الى ان المتغيران  ) عرض النقد 

( يؤثران في اجمالي االئتمان  X3ألسعار المستهلك القياسي 

 tقيمة ( وتظهر معنوية المتغيرين  المستقلين y1) المصرفي

( وهي 26.22 ,4.107المحتسبة للمتغيرين حيث بلغت )

( وهذا يدل على 1.753 (الجدولية والبالغة   t اكبر من قيمة 

معنوية المتغيرات الداخلة بالنموذج القياسي كذلك تظهر 

( 0.911( اذ بلغ )2Rمعامل التفسير )عالقة االثر عن طريق 

ما يؤكد القوة التفسيرية للنموذج القياسي أي أن المتغيرين 

التغيرات في من  %91.1المستقلين يفسران ما نسبته 

مصرفي اي ان اي تغير بنسبة المتغير المفسر االئتمان ال
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( 627.66% في عرض النقد يؤدي الى تغيرات بمقدار )1

في االئتمان المصرفي بنفس االتجاه وذلك الن زيادة عرض 

النقد  يدل على اتباع سياسة نقدية توسعية  ومن ثم انخفاض 

اسعار الفائدة  نتيجة زيادة السيولة المصرفية وبالتالي  

يؤدي الى زيادة الطلب على  انخفاض كلف االقراض ما

االقراض  والتوسع في منح االئتمان  اما  اتجاه العالقة 

العكسية بين معدل التضخم واجمالي اال ئتمان المصرفي اي 

%( في معدل التضخم  يؤدي الى 1بمعنى اي تغير بنسبة )

تغير في حجم االئتمان المصرفي باتجاه معاكس بمقدار 

يادة عالوة التضخم تؤدي الى ( وتفسير ذلك ان ز -0.780)

 زيادة معدل الفائدة االسمية  ومن ثم ارتفاع اسعار الفائدة ما

نتيجة سياسة  خفض المعروض يؤثر في السيولة المصرفية  

النقدي والتي تسهم في انخفاض حجم القروض بسب ارتفاع 

اسعار الفائدة على الودائع ما يؤدي الى دفع المدخرات الى 

ومن ثم ارتفاع فائدة القروض ن استثمارها المصارف بدال م

حين في وبالتالي انخفاض الطلب على القروض المصرفية . 

من التغيرات الحاصلة في اجمالي االئتمان  %9 ما نسبة 

ترجع الى عوامل اخرى تدخل ضمن متغير الخطأ العشوائي 

, وتدل النتائج اإلحصائية على  نجاح النموذج القياسي في 

قة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع عند تمثيل العال

( عند 3.287 (( القيم الجدولية 41( المحتسبة )Fتجاوز قيم )

معنوية المعلمات المقدرة ( وما يؤكد 0.05مستوى معنوية )

المحتسبة هي اقل من الفا  Prob(F-statisticايضا قيمة )

5.%

  

                                                  N=16لقياسية لألنموذج القياسي األمثلنتائج االختبارات االحصائية وا :( 1جدول )

 (.EViews9المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على الحاسبة االلكترونية وبرنامج )

 

تقدير وقياس  العالقة بين  المتغيرات النقدية  .2

 . Y2واجمالي الودائع المصرفية  

تظهر نتائج االختبارات االحصائية الواردة في الجدول 

معنوية األنموذج القياسي االمثل والمتعلقة بتقدير  (1)

ومعنوية المتغيرات الداخلة فيه أذ تشير النتائج الى  ان 

في المتغير التابع ( تؤثر x1  ,x2المتغيرات المستقلة) 

وتظهر معنوية المتغيرات  y2اجمالي الودائع المصرفية  

 ,36.18المحتسبة ) tعند تجاوز قيمة  المستقلة في األنموذج 

( وكذلك تدل قيمة 1.753 (الجدولية والبالغة  t( قيمة 5.060

Prob  معامل التفسير %  اما 5بانها اقل من قيمة الفا والبالغة

(2Rيظ ) (   ما يؤكد 0.93هر القدرة التفسيرية  حيث بلغ )

القوة التفسيرية لألنموذج القياسي أي أن المتغيرات المستقلة 

  y2التغيرات في المتغير المفسر من  %93تفسر ما نسبته 

% في سعر الصرف وعرض النقد يؤديان 1اي تغير بنسبة 

بنفس االتجاه  1028.608,2.516)  الى تغيرات بمقدار    )

وذلك الن زيادة في سعر الصرف  تؤدي الى ارتفاع اسعار 

الفائدة بسب زيادة الطلب على العملة المحلية ما يسهم في 

جذب الودائع المصرفية  اما العالقة االيجابية بين  عرض 

النقد والودائع المصرفية تدل على ان الزيادة في عرض النقد 

لتوسعية و اضافة سيولة نقدية تدل على نوع السياسة النقدية ا

ومن ثم انخفاض اسعار الفائدة وزيادة السيولة المصرفية ما 

حين ما نسبة  يسهم في استقرار الودائع المصرفية في 

من التغيرات الحاصلة ترجع الى عوامل اخرى  0.07%

تدخل ضمن متغير الخطأ العشوائي. كذلك تدل نتائج 

نموذج القياسي في تمثيل االختبارات اإلحصائية في نجاح األ

العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع عند تجاوز 

( عند 3.287 (( القيم الجدولية  53.269( المحتسبة )Fقيم )

معنوية المعلمات المقدرة ( ما يؤكد 0.05مستوى معنوية )

المحتسبة هي اقل  Prob(F-statistic)            ايضا قيمة 

 %.5من الفا 

عالقة االرتباط واالنحدار بين متغيرات تحليل ال  .3

السياسة النقدية واجمالي االئتمان والودائع 

 المصرفية باستخدام التباطؤ الزمني.

( الخاص بتحليل عالقة 2تشير النتائج الواردة في الجدول )

االرتباط واالنحدار بين سعر الصرف وعرض النقد والرقم 

سعار المستهلك واجمالي االئتمان المصرفي  القياسي أل

واجمالي الودائع المصرفية  باستخدام التباطؤ الزمني بهدف 

الوصول الى أعلى ارتباط معنوي ونلحظ ان هناك عالقة 

   ارتباط موجبة ذات داللة  معنوية كما يظهر معامل التحديد 
2R ( واختبار قيمةF المحسوبة اكبر من قيمة  ) (F )

% لذلك 5( عند مستوى معنوية 1بة في الجدول )المحسو

اعلى ارتباط يتحقق عند تباطؤ متغيرات السياسة النقدية  في 

Prob 

(F-statistic)  

p-value 

F 

 الجدولية

F 

 المحتسبة

T 

  الجدولية

T 

 المحتسبة

R2 R Coefficient model 

0.0015 3.287 41 1.753 1.102 

4.107 

26.22 

91.1 95.5 162.82+ 627.66X2-

0.780X3 

LY1 

0.003 53.26

9 

  1.161 

36.18 

5.060 

93.0 96.4 23073.617+2.516X

1 +1028.608X2 

LY2 
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خمسة عشر  سنة بعد اخذ الفرق االول بين البيانات حيث بلغ 

( وبما ان معامل 0.93860, 0.991698معامل التحديد )

التفسير حقق اعلى معدالت عند اخد الفروقات االولى بين 

تغيرات بمعنى ان المتغيرات المستقلة  تؤثر في الم

المتغيرات التابعة  لذلك سوف نرفض فرضية العدم ونقبل 

الفرضية البديلة التي تؤكد على وجود عالقة بين المتغيرات 

%.5عند مستوى معنوية 

 

السياسة النقدية واجمالي االئتمان والودائع المصرفية باستخدام  التباطؤ  بين متغيرات عالقة االرتباط واالنحدار:  (2جدول )

 الزمني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . EViews9 : من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة وبرنامج المصدر

( GRANGER- CAUSALITYاما اختبار السببية ) 

( تدل بان هناك  الذي يسهم في اختبار F- testواختبار )

العالقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة في االجل القصير اذ 

( الى وجود عالقة سببية 3تظهر النتائج في الجدول )

باتجاهين بين عرض النقد واجمالي القروض  وذلك الن 

( اكبر من قيمتها  6.12892, 4.00265المحتسبة ) F قيمة 

%  وهي 5( عند مستوى معنوية 3.287الجدولية والبالغة  )

( 0.0265, 0.0394والبالغة )  p – valueاكبر من قيمة  

اي بمعنى التغير في عرض النقد يرتبط في التغير في حجم 

القروض المصرفية  اي ان اتباع سياسة نقدية توسعية تسهم 

يادة عرض النقد بسب زيادة السيولة المصرفية وقدرة في ز

المصارف في منح االئتمان ومن ثم زيادة مضاعف االئتمان 

النتائج وجود عالقة  وتظهرومن ثم زيادة الكتلة النقدية كذلك 

باتجاه واحد بين سعر الصرف واجمالي الودائع المصرفية  

الجدولية  (  القيمة7.39426المحتسبة )  F عند  تجاوز قيمة 

% كما 5( اقل من قيمة الفا 0.0493) p- valueكذلك قيمة 

تظهر ايضا النتائج وجود عالقة متبادلة بين عرض النقد 

المحتسبة F واجمالي الودائع المصرفية   عند تجاوز قيمة 

( اكبر من قيمتها الجدولية والبالغة   3.95133, 5.81352)

 pر من قيمة  %  وهي اكب5( عند مستوى معنوية 3.287)

– value   (ومما تقدم كنتيجة 0.0197, 0.0239والبالغة)

للعالقات السببية في االجل القصير بين المتغير المستقلة 

والمتغيرات التابعة نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية 

البديلة

Vector Autoregression Estimates 
 Date: 01/13/20   Time: 10:13 
 Sample (adjusted): 2005 2018 
 Included observations: 14 after 
        adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-
statistics in [ ]         

            
 DY1   DY2        
            

Y1(-1)  1.005101            Y2(-1)      0.718721        
  (0.22863)    (0.30853)        
 [ 4.39626]   [ 2.32952]        

Y1(-2) -0.266254  Y2(-2) -0.390567        
  (0.19476)    (0.29064)        
 [-1.36712]   [-1.34384]        

X1  2.666636  X1 -4.847804        
  (2.27890)    (8.93646)        
 [ 1.17014]   [-0.54247]        

X2  93.78125  X2  579.6191        
  (54.3556)    (253.882)        
 [ 1.72533]   [ 2.28303]        

X3 -0.164262  X3  0.040573        
  (0.08852)    (0.34732)        
 [-1.85568]   [ 0.11682]        

            
 R- squared  0.991698       0.93860        
 Adj. R-squared  0.988009      0.911314        
 Sum sq. resids  25097693      3.99E+0        
 S.E. equation  1669.920      6654.376        
 F-statistic  268.7853     34.39634        
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 .y1,y2( للمتغيرات F- test)( واختبار )GRANGER- CAUSALITY) اختبار السببية  :(3جدول )

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 05/2/20   Time: 02:20 

Sample: 2005 2018  

Lags: 1   
    
    
 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
 X1does not Granger Cause Y1  15 0.02392 0.0374 

 y1 does not Granger Cause x1 0.57360 0.0897 
    
    
 X2 does not Granger Cause y1  15  4.00265 0.0394 

 Y1 does not Granger Cause x2  6.12892 0.0265 
    
    
 x3 does not Granger Cause y1 15  3.16888 0.0484 

 Y1 does not Granger Cause x3  1.17432 0.2802 
    
    
 X1does not Granger Cause y2  15  7.39426 0.0493 

 Y2 does not Granger Cause x1  0.53260 0.4726 
    
    
 X2 does not Granger Cause y2 15  5.81352 0.0239 

 Y2 does not Granger Cause x2  3.95133 0.0197 
    
    
 X3does not Granger Cause y2  15  0.58271 0.1131 

 Y2 does not Granger Cause x3  0.07106 0.0217 
    
    

 (.EViews9المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على الحاسبة االلكترونية وبرنامج )

 

 االستنتاجات والتوصيات.
 .اوال: االستنتاجات  العامة 

المناخ  ان السياسة النقدية المستقرة والسليمة تعتمد على  .1

االقتصادي السائد في البلد و تؤثر في اداء ودور 

المصارف في تحقيق اهداف السياسة النقدية 

واالستقرار النقدي والمالي ما يعزز عملية التنمية 

 االقتصادية.

تساعد فجوة التمويل في معرفة سالمة المركز المالي  .2

للمصرف ومدى استخدام الودائع المتاحة واستغاللها 

االستثمار المختلفة ومقدار العائد المتحقق من في أوجه 

 االنشطة التي يزاولها.

ان دراسة اثر المتغيرات النقدية في فجوة التمويل تساعد  .3

على بيان نجاح القطاع المصرفي في جذب  الودائع 

وتعبئة المدخرات المحلية  ومدى استثماره في تمويل 

 التنمية االقتصادية.

ع في منح االئتمان  تسهم ان كفاءة المصرف في التوس .4

في تحفيز تحركات القطاعات االقتصادية المختلفة 

وبالعكس فان ضعف االداء المصرفي يحول المصارف 

الى قناة الى العدوى المالية عن طريق عدم استخدام 

 الموارد بكفاءة واستغالل الفرص المتاحة في االقتصاد.

مد على ان تحقيق اهداف السياسة النقدية في العراق يعت .5

استقاللية البنك المركزي في اختيار مزيج من االدوات 

تسهم في تنظيم عملية االئتمان المصرفي وتوجيه 

 االستثمار المصرفي نحو الفرص االقتصادية التي 

تحقق اهداف السياسة النقدية وفق معطيات هيكل القطاع  .6

 المصرفي وسيولة السوق المالية.

دل التضخم تؤثر في تظهر النتائج ان عرض النقد ومع  .7

االئتمان المصرفي  واثر سعر الصرف وعرض النقد 

في اجمالي الودائع المصرفية  ما يشير الى ان ادوات 

 السياسة النقدية تؤثر في فجوة التمويل المصرفي . 

تشير النتائج الى وجود عالقة في االمد القصير  .8

والطويل بين ادوات السياسة النقدية وفجوة التمويل 

اشار الى ان ادوات السياسة النقدية  في  وهي المصر

فغالة في العراق  واستقاللية للبنك المركزي مؤثر في 

 االسواق المالي.

 ثانيا: التوصيات.

يسهم تأمين الودائع في   منع حاالت الهلع والعدوى  .1

المالية وتجنب عدم قدرة المصارف على نقل الثروة من 

نقدية وتخصيص فترة ألخرى وكذلك تنفيذ السياسة ال

االئتمانات للقطاعات المختلفة في االقتصاد وكذلك 

 تجنب كلفة التمويل.

ان استقاللية البنك المركزي وحرية اختيار وتنفيذ  .2

ادواته يجب ان تنسجم مع خطط التنمية  االقتصادية 

الشاملة عن طريق توجيه المصارف نحو القطاعات 



  2020ايلول,                                                                      (       1المجلد األول ) العدد  –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

                                                                                                                                                          
60 

على قيمة االنتاجية  من اجل خلق فرص العمل والحفاظ 

 العملة المحلية .

ان تحديد السياسة النقدية يجب ان يحدد طبيعة وحجم  .3

االدوات المصرفية وضوابط تنظيم العمل المصرفي 

والوضع الحالي لسوق العراق لألوراق المالية من اجل 

 تحديد الوضع المالي في العراق وبيان اثر ادواتها في

قد واسعار المتغيرات النقدية والتي تؤثر في عرض الن

 الفائدة  ما يؤثر في تطوير القطاع المصرفي او زيادة

 المخاطر االئتمانية والسوقية.

كفاءة ادارة الموجودات والمطلوبات في المصارف  .4

يجب ان تتبنى سيناريوهات مرنة تعتمد على تحقيق 

التوازن بين مصالح المقترضين واصحاب الودائع عن 

يد ادوات القياس طريق تخطيط السيولة والربحية وتحد

 والرقابة المناسبة بشكل يعزز كفاءة االداء المصرفي 

 والتكيف مع ديناميكية الظروف االقتصادية في البلد.

التأكيد على اهمية دراسة العالقة بين التغيرات في  .5

اسعار النفط وادوات السياسة النقدية وانعكاسها على 

د اسعار الفائدة واثرها في اداء المصارف في االم

 القصير واالستحقاقات طويلة االجل.
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 المبالغ )مليار دينار ((   2018 – 2003صرفي للمدة )النقدية ومؤشرات فجوة التمويل المالمتغيرات  :(1)  ملحق

 سعر الصرف السنة

 الرسمي

 عرض النقد 

M1  

الرقم القياسي 

 ألسعار المستهلك
االئتمان 

 النقدي

 اجمالي

 الودائع 

 فجوة التمويل

2003 2534 15.773 16943.5 621 2314 -1693 

2004 1453 10.148 23018.41 824 4318 -3494 

2005 1469 11.399 31525.9 1717 4115 -2398 

2006 1467 15.460 18500.8 2665 6681 -4016 

2007 1255 21.721 24205.5 3459 10598 -7139 

2008 1193 28.189 24851.3 4587 14700 -10113 

2009 1170 37.300 24155.1 5690 21751 -16061 

2010 1170 51.743 125.1 11722 34263 -22541 

2011 1170 62.475 132.0 20353 41819 -21466 

2012 1166 63.735 140.0 28439 42480 -14041 

2013 1232 73.830 147.0 29952 49761 19809- 

2014 1214 72.692 143.7 34123 51746 -17623 

2015 1187 65.435 148.0 36753 45226 -8473 

2016 1190 70.733 104.8 37180 43348 -6168 

2017 1250 76.987 104.3 38120 67364 -29244 

2018 1240 77.829 104.7 38510 76951 -38441 

 (.2018 – 2004البنك المركزي العراقي , المديرية العامة لإلحصاء , التقرير السنوي لألعوام ) المصادر:
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 اختيار المقاييس اإلحصائيه المناسبه للتحليل اإلحصائي في البحوث العلميه

Choose the appropriate statistical measures for statistical analysis 

in scientific research 

 

 

 المستخلص:
تعد عملية التحليل االحصائي من اهم المشاكل التي تواجه أغلب الباحثين في اختيار االسلوب االحصائي المناسب للتحليل             

 المناسبةوالغرض من هذا البحث هو توفير آلية تسمح باختيار األساليب و المقاييس االحصائية االحصائي في البحوث العلمية.

تعتمد طريقة اختيار  حيث لمعالجة البيانات مهما كان نوعها أو طبيعتها و التمكن من تطبيقها  بمهارة في التحليل االحصائي .

البحث التي يُريد الباحث العلمي أثباتها كأن يُريد أن يُبين نوع و طبيعة المقاييس اإلحصائية على تحديد الهدف من البحث و فرضية 

العالقة بين المتغيرات أو بيان تأثير متغير على آخر أم يحتاج لدراسة ما ستكون عليه الظاهرة في المستقبل، كذلك على الباحث 

سها أو حسب عدد العينات المسحوبة  أو حسب عدد أن يُحدد  نوع بياناته ) حيث من الممكن تصنيفها حسب نوعها  أو مستوى قيا

المتغيرات(  المستخدمة في البحث ، حيث أن طبيعة البيانات هي التي تُحدد نوع المقياس االحصائي المستخدم ، واختبار بيانات 

 البحث لبيان هل من الممكن أن تطبق عليها االختبارات المعلمية أم الالمعلمية .

ث بتصميم استبانة الكترونية كأداة لجمع المعلومات وتم توزيعها بطريقة عشوائية الكترونيآ ) بسبب حالة الحظر و قام الباح          

( 100الموجودة بسبب جائحة كورونا ( على تدريسيي جامعات و معاهد عراقية لبيان اهم مشاكل التحليل االحصائي، و تم أختيار )

ملئها من قبل االساتذة الذين أختصاصهم أحصاء و للذين أختصاصهم لغة عربية ) الن  أستمارة بعد أستبعاد االستمارات التي تم

اغلب بحوثهم نظرية و ال يحتاجون للتحليل االحصائي في بحوثهم ( و حيث كانت اغلب أجوبة االساتذة  متوسطي المعرفة 

بع في البحوث السابقة و هي نسبة كبيرة . أو بالمقاييس االحصائية و مزاياها وشروط استخدامها ، و هم يطبقون ما يجدونه مت

يعتمدون على ذوي االختصاص و كذلك نجد ان أغلب أفراد العينة يرغبون بتعلم اساسيات التحليل االحصائي و كيفية أختيار 

ضيته المقياس االفضل في التحليل االحصائي للبحوث العلمية ، وأقترح الباحث على الباحث العلمي أن يضع هدف البحث وفر

ماد على البحوث اختيار المقياس المناسب لنوع بياناتهم وعدم االعت أوآل ومن ثم يُحدد نوع البيانات الُمستخدمة في البحث ، ومن ثم

 السابقة المشابه 

 

صائية التحليل اإلحصائي ، قواعد التحليل االحصائي، أنواع المقاييس االحصائية ، مستويات المقاييس االح مفتاحية :الكلمات ال

 ، مزايا المقاييس االحصائية ، المقاييس االحصائية الُمستخدمة في تحليل البيانات .

Abstract: 

        The process of statistical analysis is one of the most important problems facing most 

researchers in choosing the appropriate statistical method for statistical analysis in scientific 

research. The purpose of this research is to provide a mechanism that allows the choosing of 

appropriate statistical methods and measures to process data of any type or Its nature and to be able 

to apply them skillfully in statistical analysis. Where the method of selecting statistical measures 

depends on specifying the goal of the research and the hypothesis of the research that the scientific 

researcher wants to prove, such as if he wants to indicate the type and nature of the relationship 

between the variables or indicate the effect of a variable on another or needs to study what the 
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phenomenon will be in the future, as well as the researcher to determine Its data type (where it is 

possible to classify it by its type, its level of measurement, or by the number of samples taken or 

by the number of variables) used in the research, as the nature of the data is what determines the 

type of statistical scale used, and to test the search data to indicate whether it is possible to apply 

to it Parametric and nonparametric.  

      The researcher designed an electronic questionnaire as a tool to collect information and 

distributed it randomly electronically (due to the existing ban due to the Corona pandemic) to 

Teaching staff Iraqi universities and institutes  to show the most important problems of statistical 

analysis, and (100) forms were chosen after excluding the forms that were filled by professors who 

specialize Statistics as well as those who specialize in Arabic (because most of their research is 

theoretical and do not need statistical analysis in their research), and where most of the answers of 

research community  Medium knowledge by statistical measures, their advantages and conditions 

of use, and they applied what they found followed in previous research, which is a large percentage. 

Or they depend on the specialists and also we find that most of the sample members want to learn 

the basics of statistical analysis and how to choose the best scale in the statistical analysis of 

scientific research. The researcher suggested to the scientific researcher to set the research goal and 

hypothesis first, and then determine the type of data used in the research, and then choose the 

appropriate scale for the type of their data and not rely on similar previous research. 

 

Key words: Statistical analysis, Statistical analysis rules, Types of statistical measures, Levels of 

statistical measures, Advantages of statistical measures, Statistical measures used in data analysis. 

 

 المقدمه:

يعد التحليل اإلحصائي بأنه عملية يتم من خاللها تحضير و تجهيز البيانات المتعلقة و المرتبطة بالبحث العلمي ، لكي تحلل          

هذه البيانات و يتم دراستها و من ثم استخراج النتائج منها . و تتم عملية تحليل البيانات من خالل اتباع عدد من الطرق الرياضية 

حيث يتم ربط العالقات بالمضمون ، و بالتالي تشكل معنى جديد ذو أهمية من عالقات ال يوجد لها أي معنى في حال  و المنطقية ،

جراء أي بحث أستداللي )بحث تطبيقي( مهما و ال academy.com/blog_det.php,page=369-https://www.bts” , 21/5/2020” ُوَجدت بشكل منفرد

كانت نوع الظاهرة قيد الدراسة )طبيعية ، علمية ، أنسانية( البد من أجراء تحليل أحصائي لبيانات الظاهرة ، و هذا التحليل يحتاج 

ليوضح االسلوب  الى أستخدام أساليب و مقاييس إحصائية المفروض تتناسب مع نوع و طبيعة تلك البيانات ، و جاء هذا البحث

الصحيح المناسب للتحليل االحصائي إلي بحث ، بعد مالحظة أصرار بعض الباحثين الذين تعامل معهم الباحث على استخدام 

 مقاييس أعتادوا عليها ال لشيء اال النهم وجدوا بحوث او دراسات سابقة أستخدمت تلك المقاييس أو بطلب من مشرفيهم. 

سنوضح بعض المقاييس االحصائية المهمة و الشائعة االستعمال مع خواصها و الداعي الستخدام كٍل منها. و في هذا البحث         

و يتضمن هذا البحث عدة مواضيع أضافة الى منهجية البحث ، أهمية التحليل االحصائي ، مشكالت التحليل االحصائي ، المقاييس 

يان أنواع البيانات ، و المعايير و الضوابط الالزمة لتحديد االسلوب االحصائي الباراميترية و الالباراميترية و الفرق بينهما و ب

لطبيعة البيانات البحثية ، و خصوصآ بعد أنتشار البرامج االحصائية و التي تُساعد الباحث في أستخراج نتائج التحليل بسرعة و 

البرمجة و أستخدام الحاسوب و أدخال البيانات عليها ، و دقة عالية و التي تحتاج من الباحث على أقل تقدير دراية متوسطة بلغة 

تم أدراج  جداول بأهم المقاييس االحصائية  طبقآ الى نوع البيانات ، وكذلك هناك جانب عملي وهو عبارة عن توزيع )استمارة 

 الصة لخالكترونية على اساتذة جامعات ومعاهد عراقية( وتحليلها  و من ثم االستنتاجات و التوصيات ، و ا

.

 مشكلة البحث:
الباحثون يواجهون صعوبة تتمثل مشكلة البحث  بأن أغلب 

في أختيار االسلوب االحصائي المناسب للتحليل االحصائي 

 في البحث.

 هدف البحث العام:
يهدف البحث الى بيان الطريق المناسب الواجب سلكه 

 للباحثين عند أجراء التحليل االحصائي لبحوثهم.

 

https://www.bts-academy.com/blog_det.php,page=369
https://www.bts-academy.com/blog_det.php,page=369
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 هدف البحث الخاص:
للبيانات و أستخدامها  بيان المقاييس االحصائية المناسبة

من قبل الباحثين و باالخص أولئك الذين ليسوا على درجة 
 كبيرة من االلمام بعلم االحصاء أو بالتحليل االحصائي. 

 

 لدراسات السابقة:ا

وفي دراسات عديدة سابقة حول كيفية اختيار الطرق و 

 .Rezeda Mاألساليب و المقاييس اإلحصائية ، حيث قام 

Khusainova ( في تحديد بعض 2013واخرون )

األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة نتائج البحوث 

حيث اشاروا الى استخدام خوارزمية تسمح باختيار طريقة 

مناسبة لمعالجة البيانات اإلحصائية: خوارزمية عامة لتطبيق 

األساليب اإلحصائية في البحث العلمي، وتنظيم المشاكل 

ى ذلك تم تحديد شروط محددة لتطبيق اإلحصائية بناًء عل

طرق بحث محددة التخاذ قرار نهائي بشأن الطريقة 

اإلحصائية في مرحلة البيانات المستلمة والمهام اإلحصائية 

( في 2016واخرون ) Zulfqar Aliوقام  المحددة.للبحث 

اختيار األدوات اإلحصائية األساسية المناسبة في البحث 

ن ادوات البحث األساسية التي يتم وتحليل البيانات حيث بي  

استخدامها أثناء إجراء دراسات مختلفة. حيث أشار الى ان 

التحليل اإلحصائي يعطي معنى لألرقام التي ال معنى لها، 

وبالتالي تنفس الحياة في بيانات ال حياة فيها. وتكون النتائج 

واالستدالالت دقيقة فقط إذا تم استخدام االختبارات 

 Prabhakerالمناسبة. كذلك في دراسة قام بها  اإلحصائية

Mishra ( في اختيار الطرق المناسبة 2019واخرون )

لتحليل البيانات حيث أشار لكل حالة محددة  تتوفر أساليب 

احصائية معينة  لتحليل وتفسير البيانات. ويحتاج المرء إلى 

معرفة افتراض وشروط األساليب اإلحصائية ليتمكن من 

طريقة اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانات. ويعتمد اختيار ال

اختيار الطريقة اإلحصائية المناسبة على األشياء الثالثة 

التالية: هدف الدراسة، ونوع وتوزيع البيانات المستخدمة، 

 وطبيعة المالحظات )المقترنة / غير المزاوجة(.

 شكالت التحليل اإلحصائيم

ممكن أن يواجهها الباحث هناك عدد من المشكالت التي من ال

في تحليله االحصائي وخصوصآ أذا كان الباحث غير ملم 

بخواص المقاييس االحصائية . ومن أبرز تلك المشكالت ما 

 يلي: 

أستخدام االحصاء االستداللي عند دراسة المجتمع  .1

بأكمله في حين أن المناسب االحصاء الوصفي ، 

اسة ويجب أستخدام  االحصاء االستداللي عند در

 .(14، ص  2016د . بدر ، د . عبابنة ، ) العينات

عدم أمتالك الباحث للخبرة الكافية في عملية طرح  .2

االسئلة في ورقة االستبيان مما يُسبب االرباك 

للمجيب ، وحدوث أخطاء في البيانات المستوحاة 

 من االستمارة .  

أستخدام بعض المقاييس االحصائية التي ال تتناسب  .3

 البيانات المستخدمة في البحث.مع نوع 

 

  أهمية التحليل اإلحصائي

نتيجة التطور الحاصل في المجتمعات االنسانية والتقدم        

العلمي الهائل ، وبأعتبار ان جميع العلوم تعتمد في بحوثها 

على الطريقة االحصائية وبما أن االحصاء  وسيلة و ليس 

غاية لتحقيق أهداف العلوم ، فقد تطور علم االحصاء  تطورآ 

أصبح قادرآ على  هائآل و كذلك تطور التحليل االحصائي و

تحليل مختلف المجتمعات و العينات مهما كان حجمها و 

نوعها، و أصبح باالمكان االعتماد على النتائج التي يظهرها 

التحليل اإلحصائي حيث تُعتبر نتائج دقيقة ، و تعطي فكرة 

واضحة عن المجتمع قيد الدراسة و تساعد الباحثين على 

ت المناسب و كذلك التنبؤ اتخاذ القرارات المناسبة في الوق

بقيم الظاهرة مستقبآل. و مع ظهور الحاسوب ظهرت برامج 

التحليل اإلحصائي و التي تختصر الكثير من الجهد و الوقت 

على الناس ، حيث أصبح أي شخص يستطيع إجراء التحليل 

اإلحصائي باستخدام البرامج المتخصصة ، حيث يقوم بتعبئة 

المطلوب ثم  يقوم الحاسوب البيانات ، ويحدد المقياس 

 بإجراء التحليل اإلحصائي و إظهار النتائج .

 

 المقاييس المعلمية و الالمعلمية

يفترض االحصاء المعل مي أن عينة الدراسة لها          

و المعل مة  a parameter معل مة أو مؤشر واحد على األقل

و أو المؤشر هو عبارة عن خاصية أو صفة تتميز بها العينة 

هي طبقا لهذا المفهوم ما هي إال عبارة عن قيمة ثابتة ولكنها 

متغيرة من مجموعة الى أخرى ، مثل الوسط الحسابي فهو 

ثابت لكل مجموعة و لكنه يتغير من مجموعة الى أخرى .و 

لكن ليست كل البيانات المتاحة تخضع لمتطلبات االحصاء 

بقا المعل مي الذي يفترض أن عينة الدراسة مسحوبة ط

للمنحنى االعتدالي الذي يتطلب حساب المتوسطات و 

وفي حاالت  . االنحراف المعياري و معامل االرتباط .... الخ

كثيرة نجد أن البيانات التي يتم الحصول عليها من أفراد 

 العينة ال تقترب من قريب أوبعيد من التوزيع المعتدل

Normal Distribution  كل أي أنها تشبه إلى حد كبير ش

متدرج  بعيدة عن شكل الجرس الذي يمثل التوزيع 

المعتدل.في هذه الحالة يتطلب األمر استخدام طرق االحصاء 

 الالمعل مية .
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الفرق بين االختبارات المعلمية و الالمعلمية 

(Parametric Test  & non _Parametric )(  .أ.د

 (36 – 35، ص 2006الدردير ، 

 االختبارات الالمعلمية االختبارات المعلمية

البيانات تخضع للتوزيع 

 الطبيعي

توزيع البيانات غير 

 طبيعي ) حر(

 ترتيبي أو أسمي نوع البيانات فئوي أو نسبي 

 حجم العينة صغير  حجم العينة كبير

 

 برامج التحليل اإلحصائي االكثر أنتشارآ

هناك عدد من  البرامج التطبيقية الخاصة بالتحليل        

االحصائي ، والتي تُعتبر كأداة لمساعدة الباحث على أجراء 

تحليل احصائي لبحثه ، وبالتالي تمكنه من الحصول على 

نتائج منطقية ودقيقة. وأغلب هذه البرامج تتطلب من الباحث 

ة للعمل أن يمتلك خبرة بأستعمال الحاسوب ومهارة  جيد

عليها ، ليتمكن من تغذية البرنامج بالبيانات بشكل سليم 

ليحصل على نتائج دقيقة تمكنه من أتخاذ القرارات الصحيحة 

للظاهرة قيد الدراسة على العكس من ذلك قد يؤدي االستعمال 

الخاطئ للبرنامج من الحصول على نتائج سلبية . وفيما يلي 

 منها:  البرامج االكثر أستخدامآ وأنتشارآ

 للتحليل اإلحصائي SPSS برنامج .1

ويعد هذا البرنامج من أشهر برامج التحليل        

اإلحصائي . وأُستخدم هذا البرنامج في البداية في تحليل 

بحوث العلوم االجتماعية ومنها جاءت تسميته حيث 

 Statistical( هي االحرف االولى لجملة)SPSSأن)

Package for Social Sciences  ( ومعناها )الحزم

اإلحصائية للعلوم االجتماعية(،وقد ظهرت الحزمة اول 

، ثم توالت االصدارات لتواكب التقدم  1970مرة عام 

 ..(. و.... 10.0و  9.0و  7.0لمي ) الع

ويمتاز البرنامج بشاشة واضحة بحيث يسهل العمل عليها     

 من قبل المستخدمين على اختالف مستوياتهم. ومن الممكن

أجراء التحاليل االحصائية البسيطة والمعقدة عليه وفي نفس 

الوقت يتم الحصول  و بسرعة على النتائج سواء كانت رسوم 

بيانية  أو معادالت أو تقارير وحسب ما يحتاجه الباحث. و 

دخال من عيوبه أنه البد ان يكون الباحث ذا دراية بكيفية أ

 البيانات و تفسير النتائج .

 : للتحليل اإلحصائي SAS برنامج .2

 SASهذا البرنامج اإلحصائي المميز مملوك لشركة       

األمريكية. تم استخدام هذا البرنامج في البداية من قبل وزارة 

تعني )نظام التحليل  SASالزراعة األمريكية. الحروف 

اإلحصائي( ، ومستخدم هذا البرنامج يجب أن يكون على 

دراية بلغة البرمجة ذا مستوى متوسط أو متقدم ، ويعتبر 

برنامًجا قويًا ، وله نتائج سريعة ، ويمكن أن يحتوي على 

 SASرسوم بيانية والمعادالت والتقارير. يحتوي برنامج 

فيذ ، والتي تحتوي على عبارات قابلة للتن steps Dataعلى 

تؤدي إلى اتخاذ البرنامج إلجراء التحليل بمجرد كتابة 

االوامر  وعبارات تعريفية توفر تعليمات لقراءة مجموعة 

من  step Dataبيانات أو تغيير مظهر البيانات. وتتكون 

مرحلتين: التجميع والتنفيذ. في مرحلة التجميع ، تتم معالجة 

لة. بعد ذلك ، العبارات التعريفية وتحديد أخطاء بناء الجم

تقوم مرحلة التنفيذ بمعالجة كل عبارة قابلة للتنفيذ بالتتابع. 

يتم تنظيم مجموعات البيانات في جداول تحتوي على 

وأعمدة تسمى   "observations" صفوف تسمى 

"variables". باإلضافة إلى ذلك ، يحتوي كل جزء من  .

 ,descriptor and a value  .(-2003,P(2Philالبيانات على 

)3) 

 : STATAبرنامج  .3

هي حزمة برامج إحصائية لألغراض العامة تم           

. التي تقدم StataCorpبواسطة  1985إنشاؤها في عام 

جميع الطرق القياسية وغير القياسية لتحليل البيانات. 

باإلضافة إلى الطرق العامة مثل االنحدار الخطي 

ة المعممة ، توفر والنماذج الخطي Poissonواللوجستي و 

Stata  مثل  االكثر تخصصآالعديد من التحليالت ،

المعادالت التقديرية المعممة من اإلحصاء الحيوي ونموذج 

 Stataمن االقتصاد القياسي. لدى  Heckmanاختيار 

إمكانات واسعة لتحليل بيانات البقاء ، والسلسلة الزمنية ، 

عقدة بالنسبة وبيانات لوحة )أو طولية( ، وبيانات مسح م

لجميع مشاكل التقدير ، ويمكن جعل االستدالالت أكثر قوة 

لنموذج األخطاء اإلمالئية باستخدام اإلقالع أو األخطاء 

المعيارية القوية بناًء على مقدر السندويتش. في كل إصدار 

يتم تعزيز قدراتها بشكل كبير من قبل فريق  Stataجديد من 

 Stataتازين في من اإلحصائيين والمطورين المم

Corporation.)11)p ( ,2003 Everitt,Hesketh& ( 

 : MINITABبرنامج  .4

Minitab  عبارة عن حزمة إحصائية تم تطويرها في جامعة

و  Barbara F. Ryanوالية بنسلفانيا من قبل الباحثين 

Thomas A. Ryan  وJr و .Brian L. Joiner  في عام

،  OMNITAB 80. وقد بدأت كنسخة خفيفة من 1972

. تقوم برامج  NISTوهو برنامج تحليل إحصائي بواسطة 

بأتمتة العمليات الحسابية  Minitabالتحليل اإلحصائي مثل 

وإنشاء الرسوم البيانية ، مما يسمح للمستخدم بالتركيز أكثر 

على تحليل البيانات وتفسير النتائج. وهو متوافق مع برامج  

Minitab  .االخرىp  1986,, Varner& Hogben,merPeavy, Bre(

))2-1( 
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 مراحل التحليل اإلحصائي

سل على الباحث أن يقوم بالمراحل التالية بشكل متسل       

 ليضمن نجاح عملية التحليل االحصائي ، وهذه المراحل كما

 : (18، ص  2016د . بدر ، د . عبابنة ، ) يلي

هدف البحث : على الباحث أن يضع هدف  المرحلة االولى:

و للبحث ، كأن يُبين نوع وطبيعة العالقة بين المتغيرات أ

يه بيان تأثير متغير على آخر أم يحتاج لدراسة ما ستكون عل

ه لالظاهرة في المستقبل.... وما الى ذلك ....فحيث كل هدف 

 أسلوب أحصائي مناسب له. 

على الباحث أن يُحدد نوع بياناته  المرحلة الثانية:

المستخدمة في البحث، حيث أن طبيعة البيانات هي التي 

تُحدد نوع المقياس االحصائي المستخدم.ومن الممكن 

. )دتصنيف البيانات االحصائية طبقآ لألسس االربعة التالية:

  ( 3، ص 2013/  2012بركات ، 

هناك نوعان  :Kind of Data نوع البيانات .أ

  :للبيانات

 (Quantitative)كمية)عددية(.  .1

 (. Qualitative(.) نوعية)وصفية .2

 : level of Measurement مستوى القياس .ب

وهناك أربع مستويات ، وفيما يلي خصائص كل 

 مستوى .

عبارة عن بيانات وصفية  :Nominalاالسمي  .1

وهو  يُصنف واليرتب . مثل تقسيم المجيبين الى 

 ذكور وأناث.

عبارة عن بيانات وصفية  :Ordinalالترتيبي  .2

وهو  يصنف ويرتب وال يُبين الفرق مثل المستوى 

 التعليمي ، تقديرات النجاح ، مقياس ليكتر.

: عبارة عن بيانات Intervalالفئوي)المسافة(  .3

يصنف ويرتب و يُبين الفرق وال يوجد كمية وهو  

صفر مطلق)وجود الصفر ال يلغي الخاصية( مثل 

درجة الحرارة و درجة الذكاء و درجة الصفر 

 الحد الطلبة .

عبارة عن بيانات كمية وهو  : Rationalالنسبي  .4

يصنف ويرتب و يُبين الفرق ويوجد صفر مطلق 

 . مثل الطول و الوزن والدخل .

يانات كما في شكل ومما ذُكر في اعاله من الممكن تصنيف الب

( أدناه.1رقم )

( 3، ص 2013/  2012 ،. بركات د)( بتصريف من الباحث باالعتماد على المعلومات الواردة في  1شكل )

 :البيانات منهاعدد العينات التي يتم جمع  .ج

 

ويتم عن طريق سحب عينة واحدة  : عينة واحدة (1

بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة. مثل اخذ 

 مجموعة من الطلبة الذين هوايتهم كرة القدم.

: وتُستخدم عند أجراء دراسة بين  عينتان مستقلتان (2

بالنسبة للجماعة مجموعتين مختلفتين كما هو الحال 

  التجريبية.الضابطة و الجماعة 

: وتُستخدم عند أجراء دراسة  عينتان مترابطتان (3

  لمجموعة واحدة  بأختبار قبلي وبعدي.

 

 : Variables عدد المتغيرات  (د

هناك دراسة قائمة على   univariate تغير واحدم (1

متغير واحد ، ويعد هذا النوع من الدراسات من 

 أبسط أنواع الدراسة.

وهذا يعني أن الدراسة قائمة  bivariateمتغيرين  (2

على متغيرين ، مثال دراسة درجات مجموعة من 

 الطالب مع ساعات الغياب لنفس المقرر.

يعني أن وهذا Multi variates متغيرات متعددة  (3

الدراسة قائمة على عدد من المتغيرات. وتكثر عادة 

 باالبحاث الزراعية.
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كن هل من المم أختبار بيانات البحث لبيان المرحلة الثالثة:

أهم  أن تطبق عليها االختبارات المعلمية أم الالمعلمية. ومن

 ؟الاالختبارات أختبار هل العينة تخضع للتوزيع الطبيعي أم 

، افي ص .د. ابو دقة، دأ.) تحديد فرضيات البحث  المرحلة الرابعة:

 و كما يلي:  ( 21، ص  2013/  2012غزة 

 Null Hypothesisكتابة فرضية العدم.  .1

 Alternativeكتابة الفرضية البديلة.  .2

Hypothesis 

أختيار مستوى الداللة االحصائية المناسب  .3

(Level of Significant  ومعناه  نسبة الخطأ ،)

ً يختارون  بفرضية الباحث ، وأغلب الباحثين دائما

 ( . 0.01& 0.05مستوى داللة )

رة تحديد المستويات اإلحصائية الحرجة: وهي عبا  .4

 .عن مستويين: درجة الحرية واتجاه االختبار

عند تقييم خاصية إحصائية معينة  :درجة الحرية .أ

م لعينة ما كالتباين مثآل. فدرجة الحرية  تساوي حج

العينة ناقص عدد الخصائص اإلحصائية 

المستخدمة في حساب الخاصية اإلحصائية 

المطلوبة )مثل استخدام قيمة المتوسط الحسابي في 

 حساب التباين(.   

 حيث يجب أن يحدد الباحث اتجاه اتجاه االختبار: .ب

و أاالختبار سواء أكان هذا االختبار في اتجاه واحد 

اتجاهين، ويعتمد اختيار اتجاه االختبار على 

المؤثر الذي يريد الباحث دراسته، إذا كنا نعرف 

اتجاه تأثير المتغير المستقل كأن يكون ذا تأثير 

متزايد أو متناقص ، وكذلك إذا كانت الفرضية 

ت االختبار البديلة وضعت بحيث أن المعلمة تح

أقل من أو أكثر من قيمة معينة ، فهنا يسمى 

االختبار اإلحصائي اختبار من طرف واحد. أما 

كن إذا كنا نعرف أن المتغير المستقل يسبب تأثيًرا ل

ال نعرف اتجاهه في تزايد أو تناقص  أو إذا كانت 

الفرضية البديلة وضعت بحيث أن المعلمة تحت 

نة، عندئذ نُسمي االختبار ال تساوي قيمة معي

 االختبار االحصائي ذو طرفين.

وبما أن أغلب الباحثين يعتمدون على تحليل بحوثهم            

بأستخدام البرامج االحصائية ، فأصبح من اليسير تحديد 

درجات الحرية من قبل البرنامج وكذلك بيان في أي مستوى 

 معنوية تكون البيانات دالة أحصائيآ.

االسلوب االحصائي المناسب على الباحث  واآلن وقبل تحديد

،  2013/  2012، غزة صافي  .د. ابو دقة، دأ.)أن يقوم باالحصاءالوصفي 

 ( 18ص
 لبياناته متمثآل بـ: 

تصنيف البيانات وتبويبها وتمثيلها بيانيآ لتسهيل  .أ

 عملية قرائتها .

)الوسط الحسابي ،  حساب مقاييس النزعة المركزية .ب

و هي عبارة عن قيمة واحدة  الوسيط ، المنوال( 

 تتمركز بين القيم وتمثلها تمثيل صحيح .

حساب مقاييس التشتت  و تُستخدم لقياس أنتشار  .ت

 البيانات حول متوسطها )القيمة المركزية( . 

وأستخدام أسلوب االحصاء الوصفي يعد ضروري ليصف 

 اللنا البيانات ويُساعد على فهم خواصها وطبيعتها و يكاد 

 يخلو بحث منه. 

أستخدامات االساليب االحصائية حسب فرضية البحث و 

 نوع البيانات.

 االختبار االحصائي حسب نوع المتغيرات

اذا كان لنا متغير واحد نستخدم له االحصاء  .1

صفي  من ترتيب البيانات في جداول ورسوم و الو

 (.1المقاييس الوصفية الواردة في  الجدول رقم )

 المقاييس الوصفية التي تُطبق على متغير:  (1جدول رقم )

 واحد

 مقاييس التشتت المتوسطات نوع البيانات

 وصفية
أو  الوسيط

 المنوال
 نصف المدى الربيعي

 (عدديةكمية)

 الوسط الحسابي

الوسيط أو  أو

 المنوال

االنحراف المعياري 

والتباين ومعامل 

 االختالف

 معلومات الجدول بتصريف من الباحث باالعتماد على )أ. د.

 (43، ص  2007محمد ، 

طبق االختبارات نُ  ،اذا كان لدينا متغيرين فأكثر .2

و  المدرج في ادناه( 2الموجودة في جدول رقم)

حسب فرضية البحث
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 المقاييس التي تُطبق على متغيرين وحسب فرضية البحث: (2جدول )

 أسم االختبار االحصائي نوع االختبار الفرضية نوع البيانات

 أسمي _ أسمي

العالقة بين 

 المتغيرات
 االرتباط

* معامل االقتران)اذا كان كل متغير يتكون من 

 فقط (عنصريين 

* معامل التوافق    )اذا كان كل متغير أو أحدهما 

 يحتويان على أكثر من  عنصريين(

 بايسيريال رتبي أسمي _ رتبي

 معامل بوينت بايسيريال  أسمي _ فئوي

 معامل سبيرمان رتبي _ رتبي

 معامل سبيرمان رتبي  _ فئوي أو نسبي

فئوي أو نسبي _ فئوي أو 

 نسبي

بيرسون،معامل االرتباط المتعدد)الكثر من معامل 

 متغيرين(

فئوي أو نسبي _ فئوي أو 

 نسبي

أثر متغير على 

 آخر
 التنبؤ

معامل االنحدار البسيط )لمتغيرين(ومعامل أنحدار 

 متعدد الكثر من متغيرين،السالسل الزمنية.

 التحليل العاملي البناء العاملي دراسات عاملية فئوي –فئوي 

 – 14ص  ، 2013/  2012صافي ، غزة  .أ.د. ابو دقة، د )معلومات الجدول بتصريف من الباحث باالعتماد على المراجع 

  388 – 292. ص  2009د. طعمة ، حنوش ، (،) 408 – 393، ص  2016د. بدر ، د.عبابنة ، ( ،) 15

أذا كان تصنيف البيانات وفق العينات . فالبد من أختبار 

البيانات ، هل تخضع للتوزيع الطبيعي أم ال؟ فأذا كانت 

تخضع للتوزيع الطبيعي معناه من الممكن أن نجري عليها 

االختبارات المعلمية وبخالفه نطبق عليها االختبارات 

الوارد في ( 3رقم )الالمعلمية. وكما موضح في الجدول 

 أدناه.

 االختبارات المعلمية والالمعلمية التي تُستخدم حسب نوع العينات: (3جدول )

 االختبارات الالمعلمية االختبارات المعلمية الفرضية عدد العينات

 لعينة واحدة Tأختبار  أختبار الفرضيات عينة واحدة
أختبار االشارة أو مربع 

 كاي أو ذي الحدين

عينتان مترابطتان ذا 

 )اختبار قبلي وبعدي(
 أختبار الفروق

لعينتين  Tأختبار 

 مترابطتين
 ولكوكسن و مكنمار

 عينتان مستقلتان
لعينتين  Tأختبار 

 مستقلتين

مان -مربع كاي و اختبار

 ويتني

أختبار الفروق بين  عينات مستقلة

متوسطات العينات أو 

لدراسة أثر عامل على 

 العينةآخر من عوامل 

تحليل التباين بأتجاه واحد 

 أو أتجاهين
 كروسكال واليز

 عينات مترابطة
تحليل التباين بأتجاه واحد 

 أو أتجاهين
 كوكران و فريدمان

 – 14ص  ، 2013/  2012صافي ، غزة  .أ.د. ابو دقة، د )معلومات الجدول بتصريف من الباحث باالعتماد على المراجع 

  388 – 292. ص  2009د. طعمة ، حنوش ، (،) 408 – 393، ص  2016د. بدر ، د.عبابنة ، ( ،) 15
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 :الجانب العملي

  تفسير نتائج االستبيان تحليل و

تم عمل استمارة استبيان) و المرفقة نسخة منها مع        

البحث ( وتوزيعها الكترونيآ بصورة عشوائية )في الشهر 

( على عينة من تدريسيي الجامعات 2020السادس من سنة 

والمعاهد العراقية ، وتم استبعاد االستبيان لتخصص 

االحصاء و) اللغة العربية باعتبار أن بحوثهم نظرية( وبقيت 

استمارة من مختلف االختصاصات العلمية والتي  (100)

تتعامل في بحوثها بالتحليل االحصائي، وبعد جمع 

لمعالجتها والحصول  Excelالمعلومات أدخلت الى برنامج 

على النتائج الخاصة باالستبانة وتطبيق خطوات الطريقة 

االحصائية )من جمع البيانات وتصنيفها وتمثيلها بيانيآ ( 

للتعرف على اهم خصائص سب المئوية وأستخراج الن

 تغيرات المتضمنة في عينة البحث. الم

 مجتمع البحث

يمثـــل المجتمـــع المســـتهدف في هـــذا البحث           

بعض تدريسيي الجامعات والمعاهد العراقية، وذلـــك لبيان 

اختيار المعوقات والمشاكل التي تواجه مجتمع البحث في 

المقاييس واألساليب المناسبة للتحليل االحصائي. حيث 

 قسمت االستبانة الى جزئين: 

 معلومات ديموغرافية: أوال :

 وتتضمن مايلي :

اللقب العلمي والشهادة والجنس والمتمثلة في  .أ

 ( .4جدول رقم )

 نسعينة البحث حسب اللقب العلمي والشهادة والج :(4) جدول

 الشهادة    

 

 

 اللقب العلمي

 دكتوراه ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس
مجموع اللقب العلمي 

 حسب الجنس

 المجموع الكلي

 حسب اللقب

 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ العلمي

 43 17 26 - - 16 24 1 - - 2 مدرس مساعد

 26 8 18 6 9 1 9 - - 1 - مدرس

 21 8 13 7 11 1 2 - - - - أستاذ مساعد

 10 3 7 3 6  1 - - - - أستاذ 

مجموع الشهادات 

 حسب الجنس 
2 1  1 36 18 26 16 64 36 100 

مجموع الشهادات 

 100 42 54 1 3 الكلي

 

 معلومات الجدول من أعداد الباحث باالعتماد على معلومات االستبيان

 وتتضمن االستمرار بالوظيفة ومكان الدراسة: .ب

%( من مجتمع البحث مستمر بالوظيفة وطالب 87كان ) و

%(. 3%(، وطالب ماجستير )10دراسات عليا دكتوراه )

%( 75، باإلضافة الى ان ).(2وكما موضح بالشكل رقم )

%( خارج العراق كما 25قد أكمل دراسته داخل العراق و )

(3ضح في شكل رقم )مو

                           
 (3شكل  )                                                                               (2شكل  )

 معلومات الشكل من عمل الباحث باالعتماد على معلومات االستبيان

87%

10% 3%

الوضع الحالي للمجيب

مستمر بالوظيفة

مستمر بالوظيفة وطالب 
دراسات عليا دكتوراه 

مستمر بالوظيفة وطالب 
دراسات عليا ماجستير 

75%

25%

مكان الدراسة

مكان الدراسة 
داخل العراق

مكان الدراسة 
خارج العراق
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 أسئلة االستبيان: ثانيا

اختيار المقاييس تتكون من عدة أسئلة حول موضوع البحث )

 .واألساليب المناسبة للتحليل االحصائي( 

وكانت أجوبة عينة  المعرفة بالطرق اإلحصائية: .1

%( من االجابات لهم معرفة بالطرق 37المجتمع أن )

اإلحصائية في حين أكثر من نصف العينة كانت أجابتهم 

فة %( من االجابات ال يملكون أي معر5نوعا ما و)

ضعيف، كما موضح  بالطريقة االحصائية. وهذا مؤشر

( 4في شكل رقم )

 

معلومات الشكل من عمل الباحث باالعتماد على معلومات االستبيان :(4شكل )

االجابة  وكانت بمزايا المقاييس اإلحصائية: اإللمام  .2

%( 42%( جيد وهو أقل من ربع حجم العينة و)20)

معناها أن االغلبية  .%( قليل 38اجابته متوسط و)

متوسطي المعرفة بمزايا المقاييس االحصائية، كما 

 .(5موضحة بالشكل رقم )

 

على معلومات االستبيان معلومات الشكل من عمل الباحث باالعتماد: ( 5شكل )

وكانت  القدرة على التمييز بين المقاييس اإلحصائية،  .3

%( من حجم العينة كانت اجاباتهم قوية 10االجابة ان )

وهذه نسبة قليلة جدا بالنسبة للتدريسين حيث جزء من 

متوسطة وكانت  %(63مهامهم عمل بحوث، وان )

ة جدا وهو أكثر من %( ضعيف27%( ضعيفة، )21)

 وهذه نسبة كبيرة جدا. البد من أيجاد ربع حجم العينة.

(6عالج لها. كما في شكل رقم )

 

معلومات الشكل من عمل الباحث باالعتماد على معلومات االستبيان: ( 6شكل ) 
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نسبته  ( أن ما1،2،3و الحظ الباحث ان الفقرات الثالثة )

% من حجم العينة لهم المام ضعيف بالمقاييس االحصائية 27

 وهي نسبة عالية.

ين وكانت االجابة أن عدد الذ المعرفة بأنواع البيانات  .4

%( كانت 36%( في حين )58اجاباتهم "نعم" كانوا )

 %( اجابوا "ال" كما في شكل6اجابتهم "نوعا ما" وأن )

من عمل الباحث باالعتماد ( معلومات الشكل 7شكل )  (.7رقم )

 على معلومات االستبيان

، لتطوير االستفادة من كورس االحصاء أثناء الدراسة .5

مهارة التحليل االحصائي وكانت أجوبة مجتمع العينة 

في حين أن  %( كانت اجابتهم كثير،25ان نسبة )

%( قليل ولم يستفيدوا 26%( اجابتهم متوسطة، )49)

نسبة تمثل ربع العينة وهي نسبة عالية كما في  وهذه

(8شكل رقم )

 

 معلومات الشكل من عمل الباحث باالعتماد على معلومات االستبيان (8شكل رقم )

البرامج االحصائية التطبيقية التي تفضلها  عند تحليل  .6

( 25البحوث. ولماذا؟ كانت أجوبة عينة المجتمع ان )%

% منهم 75منهم لم يطبقوا البرامج االحصائية في حين 

كانوا يطبقون أكثر من برنامج واالغلبية كان يستخدم 

SPSS  حسب رأيهم لسهولة استخدامه. وكما موضح

( .5في جدول )

 

 ( البرامج االحصائية المستخدمة من قبل الباحثين العراقيين5دول رقم )ج

 معلومات الجدول من أعداد الباحث باالعتماد على معلومات االستبيان 

الرغبة باالنضمام الى برنامج تدريبي لتطوير المهارات  .7

%( من 64في التحليل االحصائي حيث كانت نسبة )

الذين يرغبون وهذا مؤشر جيد أن ما نسبته أعلى من 

متوسط حجم العينة مازالوا يرغبون بالتعلم، وكانت 

% ال 2% اجابتهم يرغبون وليس لهم وقت ، 34نسبة 

ن اختصاصه وبإمكانه يرغب آلنه يعتبره بعيد ع

االستعانة باالختصاصي. كما موضوح في شكل رقم 

(9) . 

معرفة البيانات االحصائية

نعم 

نوعآ ما

ال

0

10

20

30

40

50

كثير متوسط قليل لم أستفد

25

49

16
10

االستفادة من كورس االحصاء

 SPSS SAS EXCEL MINITAB GENSTAT EIVEWS البرنامج

 4 11 2 8 8 73 العدد
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معلومات الشكل من عمل الباحث باالعتماد على  (9شكل )

 معلومات االستبيان

الجهل باختيار المقياس االحصائي المناسب يؤدي الى  .8

مشكلة جوهرية في نتائج البحث : حيث كانت أجوبة 

% 12%( كانت اجوبتهم "ال" ،  3عينة المجتمع ان )

% اجوبتهم "نعم" 85اجوبتهم  "نوعا ما " في حين ان 

وهذا مؤشر جيد معناها أن اغلب التدريسيين  يدركون 

قياس المناسب للبيانات قيد أنه البد من معرفة الم

 (10، كما موضح في شكل رقم )الدراسة 

 

معلومات الشكل من عمل الباحث باالعتماد  (10) شكل

 على معلومات االستبيان

أهمية التحليل االحصائي بالنسبة للبحوث العلمية حيث  .9

 (6كانت اجابتهم وكما موضحة بالجدول رقم )

االحصائي بالنسبة للبحوث ( أهمية التحليل 6جدول رقم )

 التطبيقية

ضرورية 

 جدا

غير  ضرورية

 ضرورية

باإلمكان 

االستغناء 

 عنها

53 37 2 8 

باالعتماد على معلومات الجدول من أعداد الباحث 

 معلومات االستبيان

%( يعتمد 26االعتماد في تحليل البحوث: حيث كانت ) .10

نسبة ال بأس بها وأن على مهاراته ومعلوماته وهي 

%( يستعين بذوي االختصاص وهذا مؤشر جيد، 27)

%( يعتمد على قدراته ويستعين بذوي 47وان )

االختصاص وهي نسبة جيدة معناه ان التدريسيين على 

الرغم من ان لديهم معلومات جيده يرغبون بتعلم 

التحليل االحصائي بمزج خبرتهم مع ذوي 

( . في 11رقم )االختصاص. كما موضوح في شكل 

حين أن اغلب عينة المجتمع ليس من اختصاصهم 

التحليل االحصائي ولكن بعضهم قد تعلم التحليل 

االحصائي حسب أجوبتهم من خالل االنترنيت وجهود 

شخصية لتعلم التحليل االحصائي وسؤال ذوي الخبرة 

والتخصص. ونسبة صغيرة باالعتماد على دراسة 

سات العلياالتحليل االحصائي في الدرا

 

 

 معلومات الشكل من عمل الباحث باالعتماد على معلومات االستبيان (11)شكل 

لطرق المتبعة في تقييم البحوث وعدد البحوث المقيمة ا .11

،علمآ بأن )المقيمين جزء من افراد العينة وليس كلها 

حيث بعضهم لم يقيم أي بحث والبعض اآلخر قي م أكثر 

((  حيث كانت االجوبة و كما موضحة  في 50(من 

 (7جدول رقم )

64%

34%

2%

الرغبة في االنضمام الى برنامج تدريبي

يرغب 

يرغب وليس لديه
وقت

اليرغب

85%

12%
3% الجهل بالمقياس االحصائي يؤدي الى

مشكلة جوهرية 

نعم

نوعآ ما

ال

0

20

40

60

مهاراته ومعلوماته االستعانة بذوي 
االختصاص

االثنان معآ

26 27
47

االعتماد بتحليل البحوث على
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(  عدد البحوث المقيمة وطريقة تقييم التحليل 7جدول رقم)

 االحصائي

معلومات الجدول من أعداد الباحث باالعتماد على 

 معلومات االستبيان

القدرة على تحديد المقياس االحصائي المناسب لنوع  .12

% "قادر " 38، حيث كانت أجوبة العينة ان البيانات 

%( "غير قادر" 9على تحديد المقياس المناسب ، )

%( يطبق المعتاد في البحوث المماثلة ، 30كذلك أن )

%( يستعين بخبير وكما موضح في شكل رقم ) 29)

 6. حيث أشار الباحث في فقرات )د في أدناهالوار( 12

( ان ثلث العينة تطبق المعتاد في بحوث سابقة 12، 11،

وهذه نسبة كبيرة يعني ان المبحوث يعتمد على البحوث 

السابقة ويطبقها بدون التأكد من المقاييس المتبعة في 

البحوث السابقة مالئمة للبحث الجديد أم ال، وبدون ان 

هذا المقياس دون غيره.... وكذلك ثلث يسأل لماذا طبق 

العينة يستعين بذوي االختصاص يعني حتى لو لديه 

معلومة غير واثق من تطبيقها. وثلث آخر له القدرة على 

االعتماد على مهارته وتطويرها من خالل البحث في 

 الكتب أو االنترنيت.

معلومات الشكل من عمل الباحث باالعتماد على معلومات االستبيان (12) شكل

 : االستنتاجات

أن ثلثي العينة متوسطي المعرفة بالمقاييس االحصائية  .1

 ومزاياها وشروط استخدامها.

 انهم يعتمدون على ذوي االختصاص بجانب معرفتهم. .2

في البحوث السابقة  ثلث العينة يطبقون ما يجدونه متبع .3

 وهي نسبة كبيرة.

أن االغلبية من االساتذة يدركون أهمية التحليل  .4

 االحصائي.

 .التحليل االحصائي  االغلبية يرغب بتعلم .5

 

 :التوصيات 

 يوصي الباحث بما يلي:

على الباحث العلمي أن يضع هدف البحث وفرضيته  .1

أوآل ومن ثم يُحدد نوع البيانات الُمستخدمة في البحث 

 . 

على الباحثين والمقيمين باختيار المقياس المناسب  .2

لنوع بياناتهم وعدم االعتماد على البحوث السابقة 

 المشابه.

يوصي الباحث بإقامة دورات تدريبية مقسمة الى ثالث  .3

 مراحل وكٍل حسب اختصاصه.

 ب( متوسطة.          ج( متقدمة.    أ( للمبتدأين.       

وتكون أحد مستلزمات الترقية العلمية، كان يكون من         

شروط الترقية من مدرس مساعد الى مدرس اجتياز 

)أ و ب( ، ومن شروط الترقية لألستاذ مساعد   الدورتين 

 اجتياز الدورة )ج( .

في كل مؤسسة  تعليمية البد من وجود مستشارين  .4

احصائيين من ذوي االختصاص حصرا في الوحدات  

 و التعليم المستمر وضمان الجودة.العلمية 

في المجالت العلمية التي تنشر البحوث العلمية البد  .5

من وجود استشاريين احصائيين لعرض البحوث 

 عليهم.

38

9

30

23

0

10

20

30

40

قادر غير قادر اطبق المعتاد
في بحوث 
مماثلة 

استعين 
بخبير 

حوثتقييمك للبقادر على تحديد المقياس المناسب عند

قادر

غير قادر

لة اطبق المعتاد في بحوث مماث

استعين بخبير 

عدد البحوث 

 المقيمة
يعتمد على 

 اراتهمه

يستعين 

 بخبير

يطبق 

 المعتاد

 7 2 10 10اقل من 

19 - 10 4 1 1 

29 – 20 4 1 4 

39 – 30 - 1 1 

49 – 40 1 - - 

 1 1 2 50اكثر من 

 14 6 21 المجموع
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ور تنمية الموارد البشرية في تحقيق الوالء التنظيمي دراسة استطالعية لقسم التفتيش / دائرة صحة د

 الرصافة

The Role of Human Resources Development in Achieving 
Organizational Loyalty an Exploratory Study of the Inspection Department / 

Rusafa Health Department 
 

 

 المستخلص :

يهدف البحث الى بيان دور تنمية الموارد البشرية في تحقيق الوالء التنظيمي، وللتمكن من اثبات أهداف البحث          

 وباالعتماد على الدراسات والبحوث ذات العالقة تم استنتاج االتي :

الُمتغيرات المدروسِة إذ اعتمد البحث على دراسة تنمية الموارد البشرية كمتغير مستقل فرضيات توضح ألعالقة بين  .أ

متكون من خمسة ابعاد مهمة هي ) تنميةُ االفراِد ، تنميةُ المنظمِة ، التعلم التنظيمي ، مجموعات العمل , استراتيجية تنميةُ 

لمعتمد لتحقيق الوالء التنظيمي ) الوالء العاطفي ، الوالء الموارد البشرية ( باإلضافة الى ثالثة ابعاد تمثل المتغير ا

المستمر ، الوالء المعياري  ( وتم توزيع االستبانة على موظفي قسم التفتيش لدائرة صحة بغداد / الرصافة  وتم 

من خالل ( فقرة ، وقد تم جمع وتحليُل البياناِت واختبرت الفرضيات 52( و  شملت)90( استبانة من اصل ) 75استالم)

( ،  قيست النتائج عن طريق عدد من الُحزم االحصائية منها" االنحراُف SPSS v23استخدام االساليب االحصائية )

 ألمعياري , المتوسُط ألحسابي , شدة االستجابة , معامل ارتباط سبيرمان واخيرا معامل االختالف " 

ائُج البحث ان قسم التفتيش يبدي أهتماماً عالياً بتنمية الموارد ظهرت من خالل نتومن النتائج التي تم التوصُل اليها هو "  .ب

البشرية فهي تمتلك كادراً يمتاز بامتالكه الخبرات والمهارات ولديها برنامج متطور لتدريب وتطوير العاملين بصورة 

الدارية التي تبديها بشكل دورية ومستمرة ولديه استراتيجية عالية للتنمية متمثل بالبنى التحتية المتميزة واإلجراءات ا

 "واضح ويتجلى من خالل االهتمام بعمله الذي ينعكس بدوره ايجابياً على الوالء التظيمي لدى العاملين

ضرورة االهتمام بتنمية الموارد البشرية في عموم المنظمات العراقية لما لها اهم التوصيات التي توصل اليها الباحثان "  .ت

 . العاملين ووالءهم  للمنظمة"من اهمية بالغة في ارتباط 

 

 الوالء العاطفي , الوالء المستمر , تنمية االفراد,  الوالء التنظيمي, تنمية الموارد البشرية :الكلمات المفتاحية 

Abstract: 

       The aim of present study is to explain the role of human resource development in achieving 

the organizational loyalty. The suggested hypothses which have been used clarified the relationship 

between the studied variables The following was concluded: 

a.  The study used the human resource development as constant variable with five important 

dimensions: (individual's development, organization development, systematic teaching, 

working groups, and human resource development strategies). In addition to three 

dependable dimensional variables to achieve organizational loyalty (emotional loyalty, 

continuous loyalty and standard loyalty). A questionnaire was applied by the emloyees of 
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inspection department. Seventy-five (75) questionnaires out pf ninety (90) questionnaires 

were obtained and included (52) parts. SPSS v23 program was used for data analysis.  

b. Among the results that were reached is “It emerged from the results of the research that the 

Inspection Department shows a high interest in developing human resources. That it clearly 

shows and is evident through the interest in his work, which in turn reflects positively on 

the organizational loyalty of the employees" 

c. The most important recommendations reached by the two researchers, "The need to pay 

attention to the development of human resources in all Iraqi organizations because of its 

great importance in the employees' attachment and loyalty to the organization.". 

. 

Keywords: Human Resource Development, Organizational Loyalty, Individual Development, 

Emotional Loyalty, Continuous Loyalty.  

 :المقدمة

يهتم التوجه الحديث للمنظمات المعاصرة بضرورة االهتماِم بالمورد البشري وبالتالي تنمية المورد البشري وهذا ما اكدته        

ادبيات الفكر االداري , اذ بينت بأنه شريك أستراتيجي ضمن استراتيجيات المنظمة وعليه لكي تتمكن المنظمة من تحقيق اهدافها 

وتنمية الموردُ البشري وذلك من خالل رفع مهارات وقدرات موظفيها وقد اصبحت اقسام المنظمات كان لزما عليها تطوير 

العراقية ومن ضمنها قسم التفتيش في دائرة الصحة بحاجة ماسة الى ايجاد بيئة تهتم بالمورد البشري يساعد بها الموظفين ليكونوا 

تفاع من ابعاد تنمية الموارد البشرية المتضمنة ) تنمية االفراد , تنمية المنظمة اكثر تقديراً لذاتهم ووالًء لمنظماتهم وبما يمكن االن

, ستراتيجية تنمية الموارد البشرية, , التعلم التنظيمي( في زيادة كفاءة اداء الموظفين في قسم التفتيش إذ يتم االستفادة من تنمية 

الوالء العاطفي , الوالء المستمر عاد لوالء التنظيمي المتمثلة باالتي )المورد البشري في تحقيق الوالء التنظيمي من خالل توظيف اب

 (, الوالء المعياري

وعطفا على ما ذكر في اعاله تضمن البحث أربعة مباحث اذ تم توضيح منهجية البحث ضمن المبحث االول، أما المبحث الثاني     

عملي ، واخيرا تضمن المبحث الرابع على االستنتاجاِت والتوصيات فأحتوى الجانب النظري، والمبحث الثالث تم بيان المحتوى ال

 لينتهي البحُث بالمصادر . 

 

 منهجية البحث :المبحث االول

 اوال: مشكلة ُالبحِث 

د وبالتقديم السابق يمكن ادراج مشكلة البحث ولتحدي      

الل خدوَر تنمية ألموارِد البشرية في الدائرة المبحوثة ومن 

ي قسم فتحديد العالقة وايجاد االثر الذي يبينه االداء البشري 

التفتيش في دائرة صحة الرصافة وعن طريق الدراسة 

 مشكلة البحث الميدانية التي قمنا بها يمكن صياعة تكونت

 باالسئلة اآلت

ماهي اهم مجاالت تعزيز تنمية الموارد البشرية  .1

 لتحقيق الوالء التنظيمي  ؟

مية ما هو مستوى عالقة االرتباط بين ابعاد التنمية )تن .2

رد أالفراد , تنمية ألمنظمة ,استراتيجية تنميةُ الموا

اد البشرية  ,التعلم ألتنظيمي , مجموعات ألعمل ( وابع

مر , الوالِء ألتنظيمي ) الوالء العاطفي , ألوالء المست

 ء المعياري ( في القسم المبحوث؟ الوال

ما مستوى التأثير المباشر للتنميمة في تحقيق الوالء   .3

 ألتنظيمي بأبعاده التي تم تحديدها في هذا البحث؟

ات وانطالقا مما سبق, تكمن المشكلة االساسية للبحث في اثب

قسم وارد البشرية في تحقيق الوالء التنظيمي لدور تنمية الم

 التفتيش دائرة صحة الرصافة .

 ثانيا: اهمية البحث :

تبرز اهمية البحث العلمية بإضافة جديدة للقطاع        

يرها الصحي متمثلة بتناولها تنمية الموارد البشرية ومدى تأث

ثة في تعزيز الوالء التنظيمي من خالل إستقراء متغيرات حدي

تتمثل  ) تنمية الموارد البشرية , والوالء التنظيمي ( , وكذلك

 لدىاالهمية في االستنتاجات التي تم التوصل اليها ومنها 

ً عا لياً العاملين في قسم التفتيش مدار البحث والًء تنظيميا

 . يمثله اداءهم العالي والتزامهم وتدني نسبة دوران العمل

 ثالثاً: اهداف البحث 

 االهداف اآلتية :حقق البحث 
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والنظري لتنمية  المشاركة في االغناء المعرفي .1

وكل ما يرتبط بها من مفاهيم  الموارد البشرية

 وتعريفها لقسم التفتيش في الدائرة المبحوثة .

استعراض  الوالء التنظيمي للدائرة مجال البحث  .2

 من خالل قياس ابعادها.

نمية الموارد البشرية تشخيص  و تحديد دور ت  .3

وابعادها لدى موظفي قسم التفتيش " عينة البحث 

 " وتأثيرها في تعزيز الوالء التنظيمية.

قياس طبيعة ومستوى تحقق العالقة بين تنمية  .4

الموارد البشرية ومدى تعزيز الوالء التنظيمي في 

 العينة المبحوثة.

 رابعاً: نموذج البحث الفرضي : 

 تم اعداد نموذج البحث الفرضي من قبل الباحثين  .    

 

 أنموذج البحث الفرضي :(1) شكل

 ) عالقة ارتباط (

 (عالقة تأثير)

 خامساً : فرضياُت البحثِ 

توجد عالقة آرتباٍط ذاُت داللٍة معنويٍة موجبة أم "   .1

الموارد البشرية  بأبعادها وبين سالبة ؟ بين تنمية 

"  والء التنظيمي مجتمعاً بأبعاده ضمن عينة البحث ال

. 

توجدُ عالقة تأثير ذاُت داللٍة معنويةٍ موجبة أم سالبة  " .2

تنمية الموارد البشرية مجتمعة بأبعادها في ؟ بين 

"  والء التنظيمي مجتمعاً بأبعاده ضمن عينة البحثال

. 

 : سادساً: مجتمع البحث 

تمثل عينةُ ومجتمع البحث بالموظفين في قسِم التفتيش        

الذي يضم مجاميع طبية وصحية وادارية اذ يتكون القسم من 

اربع شعب هي ) شعبة تقييم االداء , شعبة تفتيش المؤسسات 

الحكومية ,شعبة تفتيش الموؤسسات الخاصة وشعبة 

قسم  التحقيقات واخيرا شعبة العمليات( واذ تضمنت ) مدير

التفتيش ومعاونيه ومدراء الشعب واالطباء التقنيين 

 ( موظفاً  . 75واالداريين ( وبذلك شملت عينة البحث )

 سابعا: ادوات البحث واساليبه االحصائية 

اذ تم اعداد أالستبانة  بإالعتماد على دراسة )امال ,          

( فيما يخص ابعاد " تنمية ألموارد البشرية" و دراسة 2018

(  بخصوص ابعاد الفاعلية  2013)الروسان , العموش , 

الوالء التنظيمي اذ تم اختيارها ليتالئم مع العينة المبحوثة ، 

دائرة صحة الرصافة  اذ وقع االختيار على قسم التفتيش /

لتتنفيذ هاتين الدراستين وللوصول الى هدف البحث الرئيس 

والمتمثل " مدى تحقُق العالقِة بين ابعاد تنمية الموارد 

ام االساليب البشرية وتحقيق الوالء التنظيمي إذ تم استخد

 اإلحصائية االتية : 

"الوسط الحسابي والنسب المئوية "لوصف  .1

 “.ثة إجابات العينة المبحو

معامل االختالف واالنحراف المعياري"  ليتم " .2

قياس درجة التشتت المطلق "لقيم االجابات عن 

 وسطها الحسابي".

( "تستعمل كأداة Spearman"معامل االرتباط ) .3

ال معلمية ليتم من خاللها معرفة نوع العالقة بين 

 متغيرات البحث .
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 ثامناً : منهُج البحِث:

أعتمد البحث على" المنهج التحليلي الوصفي في عملية 

 .على البيانات من مجتمع البحث "الحصول 

 تاسعاً : صدق االستبانة وثباتها:

تم االعتماد على اختبار)الفا كرونباخ(  إلثبات االستبانة       

والذي هو من  اختبارات الثبات االحصائية المهمة التي 

ستمارة االحصائية" اذ بلغ معامل تستخدم لتحليل "بيانات اال

( والذي يدل على 0.998الفا كرونباخ لفقرات االستبانة)

"ثبات عال في الجانب االداري لالستبانة "، وفيما يخص 

صدق المقياس فتم الحساب من خالل معامل الثبات عن 

 طريق المعادلة 

الثبات وبما انه معامل ثبات االستبانة هو الصدق= 

 فيستنتج:( 0,998)

"وهي قيمة مرتفعة تشير الى   0,99=  0,98 الصدق=

 صدق المقياس "

 عاشراً : هيكلية البحث :

يتكون البحث من أربعة مباحث يتضمن المبحث          

االول توضيح منهجية البحث )مشكلة البحث ,اهمية , 

واهداف البحث, فرضيات البحث , المخطط الفرضي للبحث 

ومجتمع البحث واخيرا هيكلية البحث (  ، أما المبحث الثاني 

فتضمن الجانب النظري) تنمية الموارد البشرية بابعادها " 

نمية المنظمة , تنمية االفراد , التعلم التنظيمي , مجموعات ت

العمل استراتيجية تنمية الموارد البشرية" والوالء التنظيمي 

بأبعاده " الوالء العاطفي , الوالء المستمر , الوالء المعياري 

" ( والمبحث الثالث تناول ايجاد عالقتي االرتباط والتأثير 

بحث الرابع على االستنتاجات بين المتغيرين ، ويحتوي الم

 والتوصيات لينتهي البحث بالمصادر .

 

 الجانب النظري : المبحث الثاني 

 اوال :  تنمية الموارد البشرية 

 مفهوم تنمية الموارد البشرية واهم مجاالته: .1

تقع اهمية الموارد البشرية في المرتبة االساسية  على         

مستوى العالم ) الدول النامية , والمتقدمة ( اذ تعتبر اهم 

عنصر من عناصِر التنمية وتركز اهتمامها عن طريق اعداد 

برامج متطورة وشاملة على وفق معايير وأسس مدروسة 

اية القرن تتضمن تنمية ألموارد ألبشرية وقد لوحظ في نه

العشرين ازدياد االهتمام بادارة العنصر البشري وقد نقل هذا 

االهتمام من الحكومة الى دوائرها وقد تحول المفهوم الى 

االهتمام بادارة االفراد المقصود بها ادارة الموارد البشرية 

والذي بدوره يهتم بالجانب االداري والعملي والسلوكي عن 

قات البشر ووضعها ضمن طريق االفادة العظمى من طا

 (   19:  2008اطار منظم ومستقل  ) القحطاني , 

 

 ( مفهوم تنمية الموارد البشرية1جدول رقم )

الباحث , 

السنة , 

 الصفحة 

 المــــــفهوم 

علي غربي 

واخرون, 

2002  :17 

هي عدد من الوظائف والبرامج 

واالنشطة المصممة لتعظيم االتي : 

الشخص, المنظمة والموارد 

البشرية ويعتبر من المصطلحات 

الحديثة اذ اتخذ مضمونه دالالت 

تكون مختلفة عن ادارة االفراد 

بسبب ان الفلسفة االدارية للمورد 

البشري تضمن تغييرات جذرية 

 وجديدة 

العالق , 

2005  :17 

وهي تهيئة الظروف المالئمة متمثلة 

باالستقطاب , االختيار , التعيين 

والقيادة من اجل تحقيق اهداف 

المنظمة من خالل تمكين الموظفين 

الداء عملهم ومكافأة االداء الجيد 

أليجاد عنصر المنافسة واالبداع 

 بين الموظفين 

زغلة , 

2014 :31 

عرفت بانها عملية متكاملة 

موضوعيا بنيت على اساس 

معلومات صحيحة هدفها زيادة ثقافة 

الموظفين وتنمية قدراتهم الفكرية 

والعقلية والبدنية اضافة الى تنمية 

الشعور باالنتماء والوالء لجعلها 

اكثر قدرة على التكيف مع بيئتها 

المحيطة بما يتالئم واحتياجات 

 العمل 

 :2016سامية,

337 

مجموعة االنشطة التي يكون هدفها 

تطوير وتأهيل  الموظفين 

بطريقة ٍعقالنية تساهم في تحسين 

ادائهم كما يعتبر نظام مترابط 

 بطريقة اعتمادية 

ألمصدر : من تصميم الباحثين بإالعتماِد على المصادر 

 اعاله 

اما عن اهم مجاالت تنمية الموارد البشرية فهنالك مجموعة 

 2004)عبد الباقي  ,  من المجاالت يمكن توضيحها باالتي : 

 (: 38: 2004( ,) العبادي , 344:

تتضمن تحسين وتنمية تنمية المهارات والكفاءات :  .أ

القدرات لدى الموظفين في المنظمات ويظهر هذا 

ً في المجال التط بيقي من عمل الموظف التحسن جليا

ً وقد بين )  ً أوتقنيا  2004:24سواء كان ادارياً, مهنيا



  2020ايلول,                                                      (                      1المجلد األول ) العدد  –مجلة الريادة للمال واألعمال 

   

                                                                                                                                                          
79 

Bertha ,  ) ان هنالك ثالثة مجاالت للكفاءات الواجب

توفرها بالموظفين " مهني تنمية الموارد البشرية " اذ 

 بين االشخاص تتميز بكونها كفاءات  شخصية 

التنمية  كفاءات اعمال , ادارة " ويتضمن عمل مهني و

اربعة ادوار ) دور استراتيجي التعلم , شريك االعمال 

, مدير المشروع واخيرا المهني المتخصص ( ويمكن 

 : توضيح االدوار باالتي

 : اتخاذ قرارات تساند مبادرات دور استراتيجي التعلم

 التنمية مرتبطة بالتنظيم واستراتيجياته.

  : يفية مشاركته مدراء اخرين بكدور شريك االعمال

 تطبيق ودعم مبادرة تنفيذ تنمية الموارد البشرية.

  : عن طريق دور مدير المشروع والمهني المتخصص

مشاركته في وظائف التمويل والتخطيط والمراقبة 

  اليومية لتنفيذ مبادرة تنمية المورد البشرية .

: بتوفير المعلومات الالزمة للموظف  تنمية المعلومات .ب

ستراتيجيتها ورسالتها عن منظمته وسياساتها و

واهدافها لتتكون لديه صورة واضحة عن طبيعة 

القرارات التي من الممكن اتخاذها وتصب في تحقيق 

اهداف المنظمة ووضع الحلول المناسبة للمشاكل التي 

 تواجهها .

: يقصد به تنمية االتجاه الذي سيسلكه  تنمية االتجاهات .ت

الموظف في عمله وايجاد الدافع للعمل مع تنمية العالقة 

الجيدة مع رؤساءه وزمالئه مع زيادة الوالء لديه 

وارتفاع شعوره بالمسؤولية تجاه عمله ووهو مرتبط 

بالمجال السلوكي للموظف وقدرته على االحساس 

 الئمة .بالمشكلة والتعاون بوضع الحلول الم

: متمثل بالمجال التنمية النفسية للمورد البشري  .ث

الوجداني للموظف يعني بكيفية وضع الموظف في 

المكان المناسب له وارتباطه بعمله واخالصه له لتتكون 

 لديه القناعة التامة في تقبل الوظيفة ذهنيا ونفسيا 

مفهوم تنمية الموارد البشرية من وجهة نظر الباحثين هي 

" هو العملية االدارية التي تحتوي على عدد من الوظائف 

واالنشطة التي تنفذ من خالل العنصر البشري ولضمان 

استمرارية هذه العملية تحتاج الى صيانتها واالشراف عليها 

 ."       وتطويرها لتحقيق اهداف المنظمة 

 :ابعاد تنمية ألموارد ألبشرية .2

 توجد خمسة ابعاد لتنمية الموارد البشرية كما مبين ادناه :   

يمكن تعريفها بأنها مجاال ومفهوما  تنمية المنظمة :  .أ

راسخا للتنفيذ والممارسة يصب اهتمامه بتحسين 

قدرات المنظمة ككل إذ انه يعبر عن تكيف المنظمات 

وحاجتها الى ان تصبح اكثر مـرونة في مواجهة 

رجية ســواء كانت تــكنولوجية الــتغيرات الخا

 واجــتماعية وتجارية وبــيئية 

(Franch&Bell,1990:15) . 

 هي عملية زيادة المهارات و القدراتتنمية االفراد:  .ب

للموظفين للقيام بالعمل في كل المجاالت  وألمعرفة

والتي يتم غربلتها واالختيار باالعتماد على امتحانات 

كفاءة االنتاجية لاليدي مختلفة من اجل رفع مستوى ال

 136: 2014العاملة ألكبر حد ممكن " ) حسونة , 

 .) 

يتكون التعلم التنظيمي نتيجة تفاعل  التعلم التنظيمي : .ت

وتعامل الموظفين المستمر فيما بينهم مما ينتج عنه 

اكتساب للمهارات والخبرات من خالل التعلم   ) 

Hodgkinson,2000:3.) 

هنالك جوانب عديدة لتنمية تنمية مجموعات العمل : .ث

مجموعات العمل منها المهام والسلوك والوالء 

 ( : 75 :2018والحوار كما في التالي ) أمال , 

 توجد نوعين من الموظفين من يقوم  المهام :

بادوار المهام " الشخص المسؤول عن تحديد 

المهمه والتذكير بأهدافها "ومن يحافظ عليها " 

 يقوم بالدعم االيجابي لباقي االعضاء " 

  : متضمنة سلوكيات العمل بين السلوك

المجموعات كاداء العمل , التعامل مع الزبائن 

تنمية مجموعات والموظفين بأحترام وتكون 

العمل هنا عن طريق عمل الدورات التدريبية 

لتعلم اعضاء المجموعة السلوكيات المطلوبة 

منها تبادل الخبرات والنقاش المفتوح وتقدير 

 التعاون بين االعضاء .

 تكون باالتصال الفعال واالنصات الحوار :

ودمجهما ضمن الفعاليات اليومية لمجموعات 

 العمل.

 : لموظفون الموالون للمنظمة او يبدي ا لوالء

لمجموعات العمل رغبتهم بالبقاء في العمل 

والوالء لمنظمتهم بغض النظر عن المردود 

المادي التي يمكن ان يحصل عليه ويكون تنمية 

الوالء عن طريق تدريب وتكوين الموظف 

ليترسخ لديه حب العمل والوالء له بعيدا عن 

 المشاكل والتناحر فيما بينهم .

تستطيع راتيجية تنمية الموارد البشرية : است .ج

المنظمة من خالله مزج عناصر المعرفة المختلفة اذ 

انه يدمج المعرفه السابقة بالمعرفة الجديده ويربط 

بما يحقق الميزة التنافسية  المعرفه الداخلية بالخارجية

المستدامة ويعتبر متعدد المستويات التساع تطبيقاته 

التالي تحقيق االهداف وانشطته وممارساته وب

 (McGuire et al 2011:38, التنظيمية )

ويؤيد الباحثين هذه االبعاد وهذا ماسيتم مالحظته 

 .   في الجانب العملي من الدراسة

 ثانيا : الوالء التنظيمي :

 مفهوم الوالء التنظيمي ومجاالت تعزيزه : .1

يشار الى الوالء التنظيمي كونه ذلك المستوى من        

الشعور االيجابي للموظف باتجاه منظمته من حيث االلتزام 

بأهدافها واالخالص لقيمها مع االرتباط واالفتخارالدائم بها  

( واوضح " الحمداني " 11: 2004) الفهداوي والقطاونة ,
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ظمة بأن الوالء التنظيمي هو حالة شعور الموظف ازاء المن

التي يعمل بِها ومدى انسجام اهدافه وقيمه مع اهداف المنظمة 

وقيمها ومدى استعداده التام ليقدم جهده ووقته وطاقته 

لمصلحة المنظمة على ِحساب مصلحته الشخصية ورغبته 

في البقاء للعمل فيها مع بذل كل طاقته وجهده من اجلها) 

 (. 9: 2009الحمداني , 

ان الشخص الذي يظهر مستوى عاٍل اذ بين ) ابو العال (  

من الوالء التنظيمي ازاء المنظمة المنتمي اليها يكون لديه ) 

 ( : 36:  2009ابو العال , 

 .عالي بقبول قيم واهداف المنظمة  اعتقاد .1

 .ذل اقصى جهد ممكن لخدمة المنظمة مستعد لب .2

مله في رغبته القوية في المحافظة على استمرار ع .3

 .المنظمة

وقام الباحثون بتقديم نماذج عديدة عن الوالء التنظيمي 

والشكل ادناه يشرح كيفية تكون " مفهوم ألوالء التنظيمي 

"وقد قدم الباحث" سترزر" نموذج لهذا المفهوم

 

 

 ( Sterrzer ,1977( نموذج الوالء التنظيمي) 2)شكل 

 . ( ," التطوير التنظيمي , أساسيات ومفاهيم ", دائر وائل للنشر, الطبعة الثانيه , َعمان , االُردن2003اللوزي, موسى , )المصدر : 

كل اذ يمكن النظر لمفهوم الوالء التنظيمي من خالل هذا الش

اعاله من منظور "نظرية ألنظم" ويعني ذلك بأن مفهوم 

أنه عملية مفتوحة تتكون من الخطوات الوالء التنظيمي ب

 ( 125: 2003التالية : ) اللوزي ,

: يمكن ان نجدها بخصائص العمل  ألمدخالت .أ

 وخبرات العمل والخصائص الشخصية للموظف.

: متمثلة بالوالء التنظيمي وكما في العمليات  .ب

تيجة التفاعل بين الشكل السابق والذي تكون ن

 .عناصرالمدخالت

يمكن مالحظتها باالداء المتميز , : المخرجات  .ت

العالقات االجتماعية والرغبة في البقاء بالعمل 

 والحفاظ على الموظف .

: تتمثل بمعالجة االخطاء التغذية العكسية  .ث

واالنحرافات في المدخالت والعمليات اذ ان 

الموظفين عند التحاقهم بالوظيفة يحملون في 

بدورها  داخلهم عددآ من التوقعات والرغبات ألتي

تتفاعل مع المدخالت وتؤدي بالنتيجة هذه 

التفاعالت الى نتائج سلبية او ايجابية تجاه العمل 

فالمشاعر االيجابية تؤدي الى ممارسة الموظف 

سلوكيات ايجابية مثل التعاون , بذل الجهد 

لتحسين االداء والرغبة للبقاء في العمل اما 

بية منها المشاعر السلبية فتتنتج عنها سلوكيات سل

الكآبة لدى الموظف , الال مباالة , الشعور بعدم 

االنتماء واالهتمام هذه السلوكيات تؤثر على 

الوالء التنظيمي فالسلبية منها ينتج عنها تدني 

مستوى اداء الموظف وبالتالي تدني االنتاجية , 

اما االيجابية فتؤدي الى زيادة الوالء التنظيمي 

لذا على المنظمة ان تكون  وبالتالي زيادة االنتاجية

واعية وملمة بأنماط السلوك السلبي وتحاول 

 معالجته .

أما عن مجاالت تعزيز الوالء التنظيمي فيمكن تلخيصها 

 :تيباال

 الدور الفاعل للحوافز في تعزيز العالقات بين المنظمة .أ

قيق وموظفيها ولها دور في اثارة الدافعية للعاملين لتح

معنوية اشكال الحوافز ) مادية,اهداف المنظمة وتكون 

 (. 213:  2006فردية او جماعية ( ) عبوي , 

تعزيز التعويضات غير المباشرة : كل ما تقدمه  .ب

المنظمة للموظف من غير الراتب والتي يقصد بها 

عدد من الضمانات والتعويضات التي تقدم للمنظمة 
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 (: 43: 2008الدعيج , وتزيد من راحته ومن امثلتها )  .ت

 .برامج الخدمات االجتماعيه 

 مشاريع االسكان للموظفين. 

 . خدمات خطوط النقل للموظفين 

 .الضمان الصحي 

 .برامج االقراض والسلف 

زيادة االهتمام بموضوع الرضا الوظيفي للموظفين اذ  .ث

يعتبر الوالء التنظيمي من الدرجات المتقدمة للرضا 

الرضا الوظيفي للموظف الوظيفي ففي حالة ارتفاع 

يؤدي الى ارتفاع وتعزيز الوالء التنظيمي وزيادة 

 ( . 101: 2009ارتباط الموظفين بالمنظمة )فتوح, 

زيادة روابط العالقات االنسانية بين الموظفين ومدرائهم  .ج

ت الوظيفية مما وبشكل مالئم وبطريقة تكسر الفروقا

 .يقوي روح الفريق

لظروف صعبة  مساعدة الموظفين عند تعرضهم .ح

ء التنظيمي ووقوعهم في المحن مما يعزز الوال

 .للموظف اتجاه منظمته

االهتمام بتدريب وتطوير العاملين بأدخالهم بدورات  .خ

 ( . 44, 2008وورش عمل ) الدعيج , 

 ابعاد الوالء التنظيمي : . 2

توجد ثالثة ابعاد للوالء التنظيمي يمكن ايجازها باالتي ) 

 (: 5:  2014, ) حفيظ , (  4: 2014فارس , 

يدل على درجة شعور الموظف الوالء العاطفي :  .أ

ً مع رغبته  ً ووجدانيا باالنتماء الى منظمته نفسيا

ً في  باالرتباط واالندماج مع هويتها, ويظهر جليا

مشاعر االخالص والمودة والمحبة اتجاه منظمته, 

ونتيجة هذا الشعور تنخفض معدالت الغياب ودوران 

داد اداءه وهذا البعد يتأثر بمستوى احساس العمل ويز

الموظف في بيئة عمله بمشاركته الفاعلة باتخاذ 

تخص او القرارات سواء تلك التي تخص عملهم 

 الموظف نفسه .

يشير الى مدى رغبة الموظف الوالء المستمر:  .ب

باالستمرار بعمله مع المنظمة ويعكس مدى رضا 

تيجة استمراره الموظف عن النتائج التي يحصل عليها ن

بالعمل في المنظمة فأذا كانت النتيجة ايجابية يستمر 

الشخص في عمله , والعكس صحيح , وممكن ان تقاس 

"بالقيمة االستثمارية " التي يمكن ان يحققها الموظف 

عند استمراه بالعمل في هذه المنظمة مقابل العمل مع 

اخرى , وقد يكون هذا الوالء مرتبط بجماعات العمل 

 دى عالقته بهم ورغبته باالستمرار معهم .وم

هو مدى التزام الموظف بالبقاء  الوالء المعياري : .ت

 , ويكون نتيجة الدعم التي تقدمه بالعمل في منظمته

المنظمة للموظفين عن طريق مشاركتهم باتخاذ 

القرارات وكيفية تنفيذ العمل وفي صياغة اهداف 

المنظمة ووضعها , ان شعور الفرد بااللتزام والوالء 

لمنظمته قد يكون نتيجة القيم والمبادئ التي يؤمن بها 

الموظف التي يمتلكها قبل دخوله للمنظمة او بعدها , 

م العائلية واالعراف دور في بقاء وقد يكون للدين او القي

الموظف بعمله ويتعزز الوالء المعياري من خالل 

 الدعم التي يتلقاه الموظف من منظمته .

 

 الثالث : الجانُب العملي للبحث المبحث

 الوصف االحصائي لعينة الدراسة : .1

 تضمن الوصف االحصائي لعينة البحث االتي :      

والوظيفية الفراد العينة الخصائص الشخصية : (2) جدول

(75) 

 النسبة المئوية التكرار  المتغير

 33,33 25 ذكور الجنس

 66,67 50 اناث

 %100 75 المجموع

 9,33 7 سنة 30دون  العمر

 29,33 22 سنة 39- 30

 36 27 سنة 40-49

 25,34 19 سنة 50-59

 %100 75 المجموع

التحصيل 

 الدراسي

 46,67 35 دبلوم

 53,33 40 بكالوريوس

 %100 75 المجموع

عدد 

سنواِت 

ألخدمة 

 الوظيفية

سنوات  5

 مادون

5 6,67 

 12 9 سنة 6-9

 36 27 سنة 10-14

 4 3 سنة 15-19

 28 21 سنة 20-24

سنة  25

 فأكثر

10 13,33 

 %100 75 المجموع

 

عرُض ألنتائج وتَحليلها وتفسيرها على مستوى  .2

 العينة المبحوثة 

للتعرف على تحديد دور تنمية الموارد البشرية في       

تعزيز الوالء التنظيمي على ضوء استجابة العينة ، تم 

االعتماد على التوزيعات التكرارية إلجابات عينة البحث 

والنسب المئوية لها وصوالً منها الى الوسط الحسابي 

واالنحراف المعياري لتلك االجابات ، وقد استخدم 

( ألخماسي في معرفة وتحديد Likertمقياُس )الباحث 

أجابات عينةُ البحث لالستبانة المستخدمة، حيث سيكون 

( بأربع مستويات 5-1لكل متغير مستوى مابين )
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( يوضح ذلك ، ويشتمل مستويين في 3والجدول رقم )

( فيكون جيد 3حالة الزيادة عن *الوسط الفرضي البالغ )

( 4جداً اذا ما زاد عن )( وجيد 4-3اذا ما تراوح بين )

كذلك يتضمن مستويين اذا انخفض عن الوسط الفرضي 

( وضعيف جداً اذا 3-2( فيكون ضعيفاً اذا تراوح بين )3)

  (.2ما انخفض عن )

 قوة المتوسطات:  (3جدول )

 قوة

 المتوسطات

َجيد 

 جداً 

ضعيف َضعيف ُمتوسط َجيد

 جداً  ٌ

5 4 3 2 1 

باالعتماد على النتائج  المصدر : من اعداد الباحثين

 المستحصلة من التحليل االحصائي

وارد تفسير النتائج الخاصة بتحليل متغير تنمية الم اوالً:

  (Xالبشرية )

 ابعاد فرعية، اذ )خمسة(تم قياس هذا المتغير من خالل 

( أألوساط ألحسابية وأألنحرافات 4يبين الجدول رقم )

نة ألمعيارية ومعامُل االختالِف المتعلقة بما تراه العي

المبحوثة بخصوص ألُمتغير المستقل، اذ يظهر الجدول 

 المذكور الوسط الحسابي العام بلغ 

 (3( وهو اكثر بقليل من ألوسِط ألفرضي البالغ )3.14) 

ف ما سجل االنحراف المعياري العام ومعامل االختال، بين

 على التوالي 

( وهذا ان دل على شيء فهو يبين 43.21%( )1.36)

ية ان المنظمة المبحوثة تعمل على استثمار التنمية البشر

بصورة جيدة ممكن من خاللها ان تعد فريق عمل مهيأ 

الستقبال اي حالة طارئة ممكن ان تطرأ في المنظمة 

ي حدوث اي خرق في عملها ، وفيما يأتي تفسير وتفاد

 -المتغيرات الفرعية له :

عدد البدائل( ÷ *الوسط الفرضي = ) مجموع االوزان 

 =5+4+3+2+1  ÷5  =3 

 

قيم الوسط ألحسابي واالنحراف المعياري : (4) جدول

ً لمتغير  ومعامُل االختالِف إلجابات افراد العينة عموما

 (Xالبحث )

الوسط  المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف 

تنمية الموارد 

 البشرية

3.14 1.36 43.21 

 المصدر : من تصميم الباحثين باألعتماد على النتائجِ 

 المستحصلة من التحليِل االحصائي

( كما 3.15حقق البعد االول وسط حسابي عام بلغ ) .1

 (، ويبدي5مبين في الوسط الفرضي للجدول رقم )

ن مؤكدا االنسجام ذو التشتت فوق المتوسط في االجابة ا

االنحراف المعياري ومعامل االختالف العامين هما 

( يمثالن درجة انسجام فوق الجيدة في 43.04( )1.36)

ة اجابات العينة ويبين هذا ان قسم التفتيش / دائرة صح

الرصافة تمتلك نظام عالي لتنمية الموارد البشرية، 

ونة في تغيير وتنمية الموارد البشرية يثبت هذا مر

الحتواء التغييرات والمستجدات التي تطرأ مستقبالً 

لتي على قسم التفتيش ، أما على مستوى اسئلة االستبانة ا

( اسئلة، تتباين قيم 10تخص البعد الذي قيس بـ )

 اوساطها الحسابية بين اعلى قيمة كانت في السؤال رقم

(8) 

( وهي حول قيمة الوسط الفرضي 3.39حيث بلغت )

ً في االجابات يؤكده االنحراف  وبتشتت متوسط نسبيا

ومعامل االختالف الذي بلغ على التوالي  المعياري

على %( وهذا يبين مدى حرص المنظمة 39.70()1.43)

لتوفر فرص التقدم  زيادة مسؤوليات عامليها من وقت ألخر

ليكون اعلى مما هو عليه وبجودة للعاملين بمستوى ادائهم 

مثلى ، ووصلت اقل قيمة وسط حسابي حققها السؤال رقم 

( ، وبتشتت في االجابات اذ بلغ 2.72( حيث بلغت )10)

االنحراف المعياري ومعامل االختالف على التوالي 

%( وتوصل هذه النتائج فكرة ان المنظمة 50.41()1.37)

تهم، وتعرفهم بمتطلبات برامج للعاملين المتوقع  ترقيتوفر 

بالشكل المرغوب والسهل الذي يجعلهم  العمل الجديد

يجتازون الصعاب والمشاكل التي قد يواجهونها.
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قيم ألوسط ألحسابي وأالنحراف ألمعياري ومعامل االختالف وألنسبة ألمئوية إلجاباِت افراد العينِة عموماً بصدد :  (5) جدول

 (X1)البعد االول 

 اإلجابة الفقرة
ي

اب
س

ح
ال
  

ط
س

لو
أ

ي 
ار

عي
لم

 أ
ُف

را
ح

الن
أ

 %
ف 

ال
خت

ال
 ا
ل
ام

مع
 

 ً ً  الاتفق ُمحايد أتفق اتفُق تماما  الاتفق تَماما

 % ت % ت % ت % ت % ت

 مية االفرادتن

 ) االجمالي(

12.3 16.4 14.1 18.8 16.2 21.6 15.5 20.67 16.9 22.53 3.15 1.36 43.04 

ـ يحرص قسم 1

التفتيش في عملية 

التوظيف على مدى 

توافر المهارات 

 لدى شاغل الوظيفة

10 13.3 12 16 15 20 17 22.7 21 28 3.35 1.40 41.82 

ـ تحرص  قسم 2

التفتيش  في برامج 

تدريبها على تنمية 

المهارات وتطوير 

القدرات الفردية 

 للعاملين

13 17.3 15 20 14 18.7 17 22.7 16 21.3 3.11 1.41 45.39 

ـ تعمل  قسم 3

التفتيش على رفع 

مستوى أداء 

العاملين بأعتمادها 

نظاما يتميز 

بالشفافسية في تقييم 

 أدائهم 

9 12 11 14.7 19 25.3 17 22.7 19 25.3 3.35 1.33 39.75 

ـ توفر قسم 4

التفتيش  مناخاً 

للعمل يحفز 

العاملين على بذل 

جهد أكبر في أداء 

 المهام

10 13.3 10 13.3 18 24 17 22.7 20 26.7 3.36 1.36 40.54 

ـ تسمح  قسم 5

التفتيش للعاملين 

بتقييم أنفسهم ذاتياً 

عن طريق ورش 

َعمل تخص 

 مسارهم الوظيفي.

13 17.3 15 20 21 28 11 14.7 15 20 3.3 1.41 44.93 
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 المصدر : من اعداد الباحثين  باالعتماد على النتائج المستحصلة من ألتحليل االحصائي

 

( 3.27كما وحقق البعد الثاني وسطاً حسابياً عاماً بلغ ) .2

(، ويثبت تأكيداً على االنسجام ذو التشتت 6جدول رقم )

فوق المتوسط في االجابة، ويبلغ االنحراف المعياري 

( 1.33ومعامل االختالف العامين للبعد الثاني )

%( يمثالن درجة انسجام فوق الجيدة في 40.48)

ن هذا ان المنظمة تمتلك نظام عالي اجابات العينة ويبي

لتنمية الموارد البشرية، وهذا يثبت ان هناك مرونة في 

تغيير وتنمية الموارد البشرية الحتواء التغييرات 

والمستجدات التي تطرأ مستقبالً على قسم التفتيش  

والتي تنعكس بدورها على تحسين اداء العاملين وزيادة 

تكيف مع المتغيرات في قابيلة االبتكار واالبداع وال

العمل، أما على مستوى اسئلة االستبانة التي تخص 

( اسئلة، تتباين قيم اوساطها 10البعد الذي قيس بـ )

( حيث 8الحسابية بين اعلى قيمة كانت في السؤال رقم )

( وهي حول قيمة الوسط الفرضي وبتشتت 3.39بلغت )

ً في االجابات يؤكده االنحراف المعي اري متوسط نسبيا

ومعامل االختالف الذي بلغ على التوالي 

%( وهذا يبين مدى حرص المنظمة 39.70()1.43)

لتوفر  على زيادة مسؤوليات عامليها من وقت ألخر

فرص التقدم للعاملين بمستوى ادائهم ليكون اعلى مما 

هو عليه وبجودة مثلى ، ووصلت اقل قيمة وسط حسابي 

( ، وبتشتت 2.72( حيث بلغت )10حققها السؤال رقم )

في االجابات اذ بلغ االنحراف المعياري ومعامل 

%( وتوصل 50.41()1.37االختالف على التوالي )

برامج للعاملين هذه النتائج فكرة ان المنظمة توفر 

 المتوقع  ترقيتهم، وتعرفهم بمتطلبات العمل الجديد

يجتازون  بالشكل المرغوب والسهل الذي يجعلهم
  تي قد يواجهونها.الصعاب والمشاكل ال

 

.تسمح  قسم 6

التفتيش للعاملين 

بألمشاركِة في أتخاذ 

 بعض ألقراراتِ 

15 20 17 22.7 20 26.7 10 13.3 13 17.3 2.85 1.36 47.75 

. تحرص  قسم 7

التفتيش على زيادة 

مسؤوليات العاملين 

 من وقت ألخر.

14 18.7 16 21.3 7 9.3 18 24 20 26.7 3.19 1.50 47.20 

ـ توفر  قسم 8

التفتيش فرصا 

لتنمية الكفاءات 

والمهارات الفكرية 

 للعاملين

8 10.7 15 20 11 14.7 22 29.3 19 25.3 3.39 1.34 39.70 

ـ تضع  قسم 9

التفتيش برامج 

لتدعيم العاملين 

تركز على جوانب 

القصور المكتشفة 

من خالل التقارير 

 التي ترفع لإلدارة.

12 16 15 20 17 22.7 16 21.3 15 20 3.09 1.37 44.20 

ـ توجد برامج 10

للعاملين المتوقع 

ترقيتهم، تعرفهم 

بمتطلبات العمل 

 الجديد.

19 25.3 15 20 20 26.7 10 13.3 11 14.7 2.72 1.37 50.41 
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عموماً بصدد  المئوية إلجاباِت افراد العينةِ  قيم الوسط الحسابي واالنحراِف المعياري ومعامل االختالف والنسبة :(6)جدول 

 (X2)البعد الثاني 

 اإلجابة الفقرة

ي
اب

س
ح

 ال
ط 

س
لو

ا
 

ف 
را

ح
الن

ا

ي
ار

عي
لم

ا
 

ف 
ال

خت
ال
 ا
مل

عا
م

 

 ً  الاتفق تماماً  الاتفق محايد اتفق اتفق تماما

 % ت % ت % ت % ت % ت

تنمية 

عات مجمو

 العمل

10.78 14.37 12.89 17.18 15.

22 

20.30 18.22 24.30 17.88 23.85 3.27 1.33 40.48 

ـ  توجد برامج 1

تدريبية تهدف 

الى تعليم 

أعضاء 

مجموعة العمل 

التعاون 

والنقاش 

المفتوح وتبادل 

 الخبرات

11 14.7 14 18.7 27 36 12 16 11 14.6 3.11 1.29 41.52 

يحرص  ـ 2

قسم التفتيش 

على تنمية 

اساليب الحوار 

بين أعضاء 

مجموعات 

 العمل

9 12 15 20 21 28 17 22.7 13 17.3 3.13 1.27 40.41 

ـ  يحرص 3

قسم التفتيش 

على تمكين 

أعضاء 

مجموعة العمل 

من االتصال 

 الفعال  

8 10.7 7 9.3 19 25.3 25 33.3 16 21.4 3.45 1.23 35.72 

ـ  يمنح قسم 4

التفتيش 

الحوافز 

ألعضاء 

مجموعة العمل 

بناًء على 

أدائهم ضمن 

 المجموعة

5 6.7 13 17.3 9 12 20 26.7 28 37.3 3.71 1.31 35.42 

. يحرص 5

قسم التفتيش 

على تعليم 

أعضاء فريق 

العمل مهارات 

التصدي 

للمواقف الغير 

 متوقعة

10 13.3 11 14.7 13 17.3 21 28 20 26.7 3.40 1.38 40.45 
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 باالعتماد على النتائج المستحصلة من التحليل االحصائيالمصدر : من اعداد الباحثين 

 

( 3.10بينما وصل الوسط الحسابي عامةً للبعد الثالث ) .3

(، ويؤكد هذا على االنسجام ذو التشتت 7جدول رقم )

فوق المتوسط في االجابة، ويبلغ أألنحراُف المعياري 

ومعامل االختالف ألعاَمين لبعد التعليم التنظيمي 

ً جيد جداً 43.92( )1.36) %( وتعد هذه القيم انسجاما

نة ويثبت هذا ان المنظمة تعد التعلم في اجابات العي

التنظيمي من صميم اهتماماتها وتوليه عناية فائقة مما 

يؤدي الى التكيف  مع المتغيرات التي قد تطرأ في 

العمل، أما على مستوى االسئلة التي تضمنتها االستبانة 

( اسئلة، 5بخصوص قياس البعد انفاً والذي تم قيس بـ )

سابية بين االعلى وكانت تراوحت قيم اوساطها الح

( وهي اعلى من 3.41( والتي بلغت )2للسؤال رقم )

ً في  قيمة الوسط الفرضي وبتشتت متوسط نسبيا

االجابات يثبته االنحراف ألمعياري ومعامُل االختالف 

%( و يبين هذا 38.26()1.31الذي بلغ على التوالي )

على نقل المعرفة بين مختلف حرص قسم التفتيش 

، ووصلت اقل قيمة وسط حسابي حققها  تنظيموحدات ال

( ، وبتشتت في 2.95( حيث بلغت )1السؤال رقم )

االجابات اذ بلغ االنحراف المعياري ومعامل االختالف 

%( وتوصل هذه النتائج 48.92()1.44على التوالي )

القرارات بشكل المركزي  فكرة ان قسم التفتيش يأخذ

مأمن من وهذا يجعلها في بعيدا عن البيروقراطية 

الظروف التي قد تواجهها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ  يحرص 6

قسم التفتيش 

على تعليم 

فريق العمل 

مهارات تنسيق 

العمل مع 

 اآلخرين

7 9.3 12 16 17 22.7 19 25.3 20 26.7 3.44 1.30 37.70 

ـ  يحرص 7

قسم التفتيش 

المنظمة على 

المحافظة على 

عالقات عمل 

 مستقرة

13 17.3 19 25.3 5 6.7 18 24 20 26.7 3.17 1.50 47.30 

ـ  يحرص 8

التفتيش  قسم 

المنظمة على 

تحقيق الثقة 

المتبادلة بين 

أعضاء فريق 

 العمل

17 22.7 13 17.3 9 12 17 22.7 19 25.3 3.11 1.53 49.24 

ـ  يحرص 9

قسم التفتيش 

المنظمة على 

نشر ثقافة 

 العمل الجماعي

17 22.7 12 16 17 22.7 15 20 14 18.6 2.95 1.44 48.92 
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يم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف وألنسبة المئوية الجاباِت افراد العينة عموماً بصدد ( : ق7جدول )

 (X3)البعد الثالث 

 ي المستحصلة من التحليِل االحصائالباحثين بأآلعتماد على النتائجِ المصدر : من اعداد 

( 2.96اما البعد الرابع فقد حقق وسطاً حسابياً عاماً بلغ ) .4

(، ويبلغ االنحراف المعياري ومعامل 8جدول رقم )

%( ويبين هذا 45.80( )1.36االختالف العامين للبعد )

ان المنظمة تعد ُخطط ستراتيجية لتنمية المنظمة بكل 

مفاصلها ، أما على مستوى االسئلة التي 

( اسئلة، تتباين 5اس البعد فهي )تضمنتهااالستبانة لقي

قيم اوساطها الحسابية بين اعلى قيمة كانت في السؤال 

( وهي قريبة من قيمة 3.20( حيث بلغت )1رقم )

ً في االجابات  الوسط الفرضي وبتشتت متوسط نسبيا

ويثبته قيمتي االنحراف المعياري ومعامل االختالف 

ا يبين %( وهذ42.05()1.35الذين بلغا على التوالي )

تبر تنمية الموارد البشرية جزًء ان قسم التفتيش يع

، اما اقل قيمة فكانت  اليتجزء من استراتيجياتها العامة

( ، اما االنحراف 2.63( اذ بلغت )4للسؤال رقم )

المعياري ومعامل االختالف فكانتا 

%( على التوالي، وتبين هذه النتائج ان 50.53()1.35)

زمنيآ لتنفيذ برامج تنمية يضع جدوآل قسم التفتيش 

. الموارد البشرية

 

 

 

 

 اإلجابة الفقرة
ط

س
لو

ا
 

ي
اب

س
ح

ال
 

ف
را

ح
الن

ا
 

ي
ار

عي
لم

ا
 

ف 
ال

خت
ال
 ا
ل
ام

مع
 

 ً ً  الاتفق محايد اتفق اتفق تماما  الاتفق تماما

 % ت % ت % ت % ت % ت

 43.92 1.36 3.10 21.06 15.8 20.8 15.6 23.24 17.4 17.34 13 17.6 13.2 التعلم التنظيمي

ـ  تؤخذ القرارات 1

بشكل المركزي بعيدا 

 عن البيروقراطية

17 22.7 12 16 17 22.7 15 20 14 18.6 2.95 1.44 48.92 

ـ  يعمل قسم التفتيش 2

على نقل المعرفة بين 

 مختلف وحدات التنظيم

8 10.7 11 14.7 17 22.7 20 26.7 19 25.3 3.41 1.31 38.26 

قسم التفتيش ـ  يعمل 3

على التعلم من تجاربها 

 السابقة

12 16 11 14.7 20 26.7 17 22.7 15 20 3.16 1.35 42.60 

ـ  تشجع قسم التفتيش 4

 األفراد على االبتكار

16 21.4 14 18.6 17 22.7 12 16 16 21.4 2.97 1.44 48.51 

ـ  يعمل قسم التفتيش 5

على االستفادة من 

مصادر المعرفة 

مفكرين، المختلفة) 

مبدعين، متخصصين، 

 خبراء(

13 17.3 17 22.7 16 21.4 14 18.6 15 20 3.01 1.39 46.13 
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قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف والنسبة المئوية إلجابات افراد العينة عموماً بصدد البعد  (8) جدول

 (X4)الرابع 

 المصدر : من اعداد الباحثين باالعتماد على النتائج المستحصلة من التحليل االحصائي

اما فيما يخص البعد الخامس فحقق وسطاً حسابياً عاماً  .5

(، و انحراف معيارياً 9( جدول رقم )3.06بلغ )

%( 47.36( )1.45ومعامل اختالف على التوالي )

يعمل قسم التفتيش على "ألتغيير ألمستمر" وبهذا 

ليتماشى ومتطلبات البيئة وتمتلك منهجيات تشبه 

العاملين الذين  تساعدل الكليات في مراكز تدريبها

.يعانون من مشاكل مختلفة للتغلب على األجهاد

 اإلجابة الفقرة
ط

س
و
ال

ي 
اب
س

ح
ال

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ار

عي
لم

ا
 

ل 
ام

مع

ف 
ال

خت
ال
ا

 

 ً ً  الاتفق محايد اتفق اتفق تماما  الاتفق تماما

 % ت % ت % ت % ت % ت

"ستراتيجية تنميةُ 

 "ألموارد البشرية

15.6 20.8 13.6 18.13 18.4 24.53 13.2 17.6 14.2 18.93 2.96 1.36 45.80 

ـ تعتبر قسم 1

التفتيش  تنمية 

الموارد البشرية 

جزًء اليتجزء من 

 استراتيجياتها العامة

11 14.7 12 16 19 25.3 17 22.7 16 21.4 3.20 1.35 42.05 

ـ  يقوم قسم التفتيش 2

بتحديد احتياجاته 

المستقبلية من 

الكفاءات البشرية 

والمهارات ألداء 

 اعماله في المستقبل

14 18.6 13 17.3 14 18.6 16 21.4 18 24 3.15 1.45 46.05 

ـ تقوم قسم التفتيش 3

بتصميم برامج تنمية 

الموارد البشرية 

المتنوعة بما يخدم 

تحقيق وتلبية 

األهداف 

 اإلستراتيجية

19 25.3 13 17.3 20 26.7 12 16 11 14.7 2.79 1.37 49.11 

ـ يضع قسم التفتيش 4

جدول زمني لتنفيذ 

برامج تنمية الموارد 

 البشرية

20 26.7 17 22.7 19 25.3 9 12 10 13.3  2.63 1.35 51.53 

ـ  تقوم اقسم 5

التفتيش بتقييم برامج 

تنمية الموارد 

 البشرية

14 18.6 13 17.3 20 26.7 12 16 16 21.4 3.04 1.40 46.03 
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قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف والنسبة المئوية إلجابات افراد العينة عموماً بصدد  (9)جدول 

 (X5)البعد الرابع 

 المصدر : من اعداد الباحثين باالعتماد على النتائج المستحصلة من التحليل االحصائي

 

ُ ث بتحليل متغير الوالء التنظيمي تفسير النتائج الخاصة  :انيا

(Y)  

أبعاد فرعية، اذ يبين  )ثالثة(قيس هذا "المتغير" عن طريق 

( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 10الجدول رقم )

ومعامل االختالف لالختيارات التي حددتها العينه المبحوثة 

( وهو 3.28للمتغير التابع، وكان الوسط الحسابي عامةً )

( ، وحقق انحرافآ 3اعلى من )ألوسط الفرضي( البالغ )

( 1.35عامين على التوالي ) معياريآ ومعامَل اختالفٍ 

( ويبين ذلك ان العاملين في المنظمة لديهم والء 41.05%)

عاطفي ومستمر ومعياري تجاه قسم التفتيش وهو ما يشكل 

 :الوالء التنظيمي ، وفيما يأتي تفسير المتغيرات الفرعية له 

قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري : (10جدول رقم )

ومعامل االختالف إلجابات افراد العينة عموماً لمتغير البحث 

(Y) 

المصدر : من اعداد الباحثين باالعتماد على النتائج 

 المستحصلة من التحليل االحصائي

 

 اإلجابة الفقرة
ط

س
و
ال

ي 
اب
س

ح
ال

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ار

عي
لم

ا
 

ف 
ال

خت
ال
 ا
ل
ام

مع
 

 ً ً  الاتفق محايد اتفق اتفق تماما  الاتفق تماما

 % ت % ت % ت % ت % ت

23.3 17.5 تنمية المنظمة 

5 

1

0 

13.3 15.7

5 

21 13.7

5 

18.3 18 24 3.06 1.45 47.3

6 

ـ يعمل قسم 1

التفتيش على 

التغيير المستمر 

بما يتماشى 

 ومتطلبات البيئة

20 26.7 1

0 

13.3 12 16 14 18.6 19 25.3 3.03 1.56 51.5

2 

ـ  يمتلك قسم 2

التفتيش 

منهجيات تشبه 

الكليات في 

 مراكز تدريبها

20 26.7 1

6 

21.4 17 22.7 10 13.3 12 16 2.71 1.41 52.1

7 

ـ  يساعد قسم 3

التفتيش العاملين 

الذين يعانون من 

 مشاكل مختلفة

16 21.4 7 9.4 13 17.3 17 22.7 22 29.3 3.29 1.51 45.9

6 

ـ  يعمل قسم 4

التفتيش على 

مساعدة عامليها 

على التغلب على 

 األجهاد

14 18.6 7 9.3 21 28 14 18.6 19 25.3 3.23 1.42 44.0

0 

ألوسُط  المتغير

 الحسابي

االنحراُف 

 ألمعياري

معامُل 

 االختالِف 

الوالء 

 التنظيمي

3.28 1.35 41.05 
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ً بلغ ) .أ ً عاما ( 3.32حقق البعد االول وسطاً حسابيا

( 11كما مبين في )ألوسط الفرضي( ، جدول رقم )

وبدى االنسجام ذو التشتت فوق المتوسط في 

االجابة مؤكدا من خالل االنحراف المعياري 

( 1.44ومعامل االختالف العامين وهما )

( اذ يمثالن درجة انسجام فوق الجيدة في 43.30)

العاملين يشعرون العينة ويبدي هذا ان اجابات 

بالرغبِة في قَضاء ماتبقى من حياتهم الوظيفية في 

يتحدث العاملون باعتزاز وما في نفوسهم  قسمهم اذ

من مكانة عالية لقسمهم و يتعامل العاملون مع 

لقسم باعتبارها مشكالتهم الشخصيةمشكالت ا

قيم )الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف والنسبة المئوية إلجابات افراد العينة( عموماً :( 11جدول رقم )

 (Y1)بصدد البعد االول 

ج المستحصلة من التحليل االحصائياعداد الباحثين باالعتماد على النتائالمصدر : من 

اما البعد الثاني فوصل  الوسط حسابي له عامةً  .ب

(، حيث بلغ االنحراف 12( جدول رقم )3.24)

المعياري ومعامل االختالف العامين للبعد على 

%( وبهذا يثبت ان 41.07( )1.33التوالي )

ا المقدمة في هذا القسم احساس العاملون بان المزاي

يشعر وبهذا اكثر من المقدمة في اقسام اخرى 

العاملون اشيائاً كثيرة ستتغير بحياتهم فيما اذ اخذو 

قراراً بتركهم عملهم فيه، بينما ينبع خوفهم من 

تركهم العمل في القسم لصعوبة الحصول على 

عمل اخر بينما يشعر بعض العاملين أن بقائهم في 

 ن حاجتهم للعمل فيهالقسم نابع م

 

 

 

 

 

 اإلجابة الفقرة

ط
س

و
ال
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ف  
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ح
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ي
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ا
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 ً ً  الاتفق محايد اتفق اتفق تماما  الاتفق تماما

 % ت % ت % ت % ت % ت

 43.30 1.44 3.32 27.67 20.75 26 19.5 15 11.25 13.68 10.25 17.675 13.25                                                                                                                              الوالء العاطفي                                                                                                                    

ـ  يشعر العاملين 1

بالرغبة في قضاء 

ماتبقى من حياتهم 

 المهنية في القسم

16 21.4 11 14.7 9 12 18 24 21 28 3.23 1.53 47.41 

ـ  يتحدث العاملون 2

 باعتزاز عن قسمهم
13 17.3 14 18.6 9 12 17 22.7 22 29.3 3.28 1.49 45.54 

ـ  للقسم مكانة عالية 3

 في نفوس العاملين
15 20 7 9.4 12 16 20 26.7 21 28 3.33 1.48 44.48 

ـ يتعامل العاملون 4

مع مشكالت القسم 

باعتبارها مشكالتهم 

 الشخصية

9 12 9 12 15 20 23 30.7 19 25.3 3.45 1.32 38.17 
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قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف والنسبة المئوية إلجابات افراد العينة عموماً بصدد  :(12) جدول

 (Y2)البعد الثاني

 لمصدر : من اعداد الباحثين باالعتماد على النتائج المستحصلة من التحليل االحصائيا

ً بالعموم  .ت بينما حقق البعد الثالث وسطاً حسابيا

(، إذ بلغ االنحراف 13( جدول رقم )3.29)

( 1.28المعياري ومعامل االختالف ألعامين للبعد )

%( ويبين هذا ان قسم التفتيش تعد خطط 38.92)

يشعر استراتيجية لتنمية القسم بكل مفاصله، 

عاملون بضرورة االلتزام والوالء التنظيمي للقسم ال

يشعر العاملون بأن االنتقال الى قسم اخر عمل غير 

اخالقي يشعر العاملون بالتزام اخالقي يدفعهم 

لالستمرار في عملهم في هذا القسم

ً بصدد البعد  قيم الوسط الحسابي : (13)جدول  واالنحراف المعياري ومعامل االختالف والنسبة المئوية إلجابات افراد العينة عموما

 (Y3)الثالث

المصدر : من اعداد الباحثين باالعتماد على النتائج المستحصلة من التحليل االحصائي

 اإلجابة الفقرة
ط

س
و
ال

ي 
اب

س
ح

ال
 

ي
ار

عي
لم

 ا
ف

را
ح

الن
ا

 

ف 
ال

خت
ال
 ا
ل
ام

مع
 

 ً ً  الاتفق محايد اتفق اتفق تماما  الاتفق تماما

 % ت % ت % ت % ت % ت

 41.07 1.33 3.24 22.6 17 25.7 19.25 19.35 14.5 17.35 13 15 11.25 الوالء المستمر

ـ  يشعر العاملون بان المزايا 1

المقدمة في هذا القسم اكثر من 
 المقدمة في اقسام اخرى

8 10.6 11 14.7 11 14.7 20 26.7 25 33.3 3.57 1.37 38.26 

ـ  يشعر العاملون بان أموراً 2

كثيرة سوف تتأثر بحياتهم إذا 
 ما قرروا ترك العمل بالقسم.

11 14.7 15 20 21 28 17 22.7 11 14.7 3.03 1.27 42.06 

ـ  يشعر العاملون بالخوف 3

من ترك العمل في القسم 

لصعوبة الحصول على عمل 
 اخر

13 17.3 11 14.7 7 9.4 23 30.7 21 28 3.37 1.47 43.53 

ـ  يشعر العاملون أن بقائهم 4

في القسم نابع من حاجتهم 
 للعمل فيه

13 17.3 15 20 19 25.3 17 22.7 11 14.7 2.97 1.31 44.22 

 اإلجابة الفقرة
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 ً ً  الاتفق محايد اتفق اتفق تماما  الاتفق تماما

 % ت % ت % ت % ت % ت

 38.92 1.28 3.29 24.9 18.67 23.53 17.67 21.77 16.33 14.67 11 15.14 11.33 الوالء المعياري

ـ  يشعر العاملون 1

بضرورة االلتزام والوالء 

 التنظيمي للقسم

9 12 3 4 19 25.3 21 28 23 30.7 3.64 1.26 34.59 

العاملون بأن ـ  يشعر 2

االنتقال الى قسم اخر عمل 

 غير اخالقي

16 21.4 20 26.7 17 22.7 13 17.3 9 12 2.72 1.31 48.19 

ـ  يشعر العاملون بالتزام 3

اخالقي يدفعهم لالستمرار 

 في عملهم في هذا القسم

9 12 10 13.3 13 17.3 19 25.3 24 32 3.52 1.38 39.18 
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نمية الموارد البشرية والوالء العالقة بين )ت .3

 التنظيمي(  :

ناقشت الدراسة موضوع البحث الفرضية االولى والتي  

توجد عالقة آرتباٍط ذاُت داللٍة معنويٍة موجبة )تشتمل على 

والء أم سالبة ؟ بين تنمية الموارد البشرية  بأبعادها وبين ال

ً بأبعاده ضمن عينة البحث  والوارد ( ،  التنظيمي مجتمعا

( معبرعنها مصفوفة توضح 14تفاصيلها في الجدول رقم )

كم االرتباط بين المتغيرين وتؤكد بنتائجها اثبات الفرضية 

من عدمه وحسب النتائج تبين نسبة الدعم لها والمثبته في 

 الجدول المذكور : 

اذن هناك عالقة ارتباط والتي أفترضتها )الفرضية    

كداً وجود عالقة ارتباط ايجابية االولى( اذ بين الجدول مؤ

ومعنوية بين تنمية الموارد البشرية ، حيث بلغت قيمة معامل 

موجب قوي عند مستوى معنوي  (0.997**)االرتباط 

(0.01.) 

بين الجدول انف الذكر مصفوفة االرتباط بين األبعاد        

الفرعية للمتغيرين الرئيسيين والتي اثبتت بدورها )عالقة 

المتغيرات البحث وهي ارتباط معنوية (بين كل متغير من 

كاالتي :ـ

 لتنظيمي( بين عوامل تنمية الموارد البشرية والوالء اSpearmanقيم معامالت االرتباط ) : (14جدول )

 

 

 المتغيرات

Y1 

 ألوالء العاطفي

Y2 

 ألوالء المستمر

Y3 

ألوالء 

 المعياري

 العالقات المعنوية

دد
لع

ا
ية 
هم

أل
ا

 

%
 

X1 

 تنمية االفراد

0.987** 

P(0.00) 

991, 0** 

P(0.00) 

 

 

9880.** 

P(0.00) 

 

 

3 100 

X2 

تنمية مجموعات 

 العمل

985.0** 

P(0.00) 

0.992** 

P(0.00) 

9860.** 

P(0.00) 

3 100 

X3 

 التعليم التنظيمي

986.0** 

P(0.00) 

9880.** 

P(0.00) 

9830.** 

P(0.00) 

3 100 

X4 

استراتيجية تنمية 

 الموارد البشرية

985.0** 

P(0.00) 

0.991** 

P(0.00) 

0.988** 

P(0.00) 

3 100 

X5 

 تنمية المنظمة

0.986** 

P(0.00) 

0.985** 

P(0.00) 

0.984** 

P(0.00) 

3 100 
ت 

قا
ال

لع
ا

ية
و
عن

لم
ا

 

دد
لع

ا
 

5 5 5 

N=75 

 

ية
هم

أل
ا

 

100% 100% 100% 

( موجب قوي  عنده مستوى 0.997**وبلغ معامل ارتباط سبيرمان بين اجمالي )تنمية الموارد البشرية والوالء التنظيمي( )

 .( 0.01معنوية )

توجدُ عالقة تأثير ثالثاً : التحليل االحصائي للفرضية الثانية )

تنمية الموارد ذاُت داللٍة معنويٍة موجبة أم سالبة ؟ بين 

والء التنظيمي مجتمعاً بأبعاده البشرية مجتمعة بأبعادها في ال

 : وهي كاالتي ( ،ضمن عينة البحث

وضحت نتائج التحليل اإلحصائي المبينه في الجدول        

( ان هناك تأثير ذي داللة معنوية عند مستوى 15رقم )

( للمتغير الرئيسي في المتغير التابع وكانت 0,05معنوية )

( وهي اكبر بكثير 4818.957( المحسوبة والبالغة )Fقيمة )

، اذ (3,84( الجدولية البالغة )Fجداً من نظيرتها قيمة)

استطاع المتغير التفسيري "تنمية الموارد البشرية " ان يوقع 

%( من مجمل االنحرافات في قيم 98.5تأثير بنسبة كانت )

المتغير التابع "الوالء التنظيمي" اي انها نسبة عالية جداً، 

وهو ماتبين من قيمة معامل التحديد، وتعني قيمة معامل 

زيادة في متغير تنمية  ( اذ ان اي0,986االنحدار والبالغة )

الموارد البشرية يتبعها تغيير بمقدار وحدةٍ واحدة من متغير 

%( والعكس صحيح، وحينها 98,6الوالء التنظيمي بمقدار)

يمكننا ان نوجد معادلة االنحدار التقديرية لتأثير متغير تنمية 

 الموارد البشرية في متغير الوالء التنظيمي.

 )الموارد البشرية(0.986+0.187=الوالء التنظيمي 
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بين الجدول ادناه مصفوفة التأثير ألبعاد المتغير الرئيسي      

) تنمية الموارد البشرية ( في الُمتغير التابع )الوالء التظيمي( 

والتي اثبتت بدورها تأثيراً معنويا بين كل ابعاد المتغير 

وهي كاالتي :ـــالرئيسي  في المتغير التابع  

 تَحليل" تأثير أبعاد الموارد البشرية على الوالء التنظيمي":  (15جدول )

معامل  الثوابت المتغير التفسيري وابعاده

التحديد 

(2R) 

( F) قيمة

 المحسوبة

 (P) قيمة

مستوى 

 المعنوية

 التابع المتغير

الوالء 

 Β α (Yالتنظيمي)

تنمية الموارد البشرية 

(X) 

 معنوي 0 4818.957 0.985 0.187 0.986

 معنوي 0.985 0.175 0.984 4593.236 0 (X1تنمية االفراد )

تنمية مجموعات العمل 

(X2) 

 معنوي 0 7301.968 0.99 -0.03 0.995

 معنوي 0.975 0.258 0.97 2432.513 0 (X3التعلم التنظيمي )

استراتيجية تنمية الموارد 

 (x4البشرية )

 معنوي 0 2012.262 0.964 0.391 0.977

 معنوي 0.914 0.481 0.968 2269.243 0 (x5تنمية المنظمة)

N=75 

F=3.84 الجدولية 

 المبحث الرابع: األستنتاجات والتوصيات
 األستنتاجات:

بعدما تم التطرق اليه في الجانب النَظري من البحث  .1

تبين ان ألمنظمات بصوره عامة وقسم التفتيش بصورة 

خاصة بامكانه وضع استراتيجيات تشجع تنمية الموارد 

البشرية وما لدى العاملين من مهارات وقدرات ابداعية 

 من خالل تهيئة برامج تدريبية متطورة. 

ظهرت من خالل نتائُج البحث ان قسم التفتيش يبدي   .2

أهتماماً عالياً بتنمية الموارد البشرية فهي تمتلك كادراً 

يمتاز بامتالكه الخبرات والمهارات ولديها برنامج 

متطور لتدريب وتطوير العاملين بصورة دورية 

ومستمرة ولديه استراتيجية عالية للتنمية متمثل بالبنى 

يزة واإلجراءات االدارية التي تبديها بشكل التحتية المتم

واضح ويتجلى من خالل االهتمام بعمله الذي ينعكس 

 بدوره ايجابياً على الوالء التظيمي لدى العاملين.

بَينت نتائج البحث ان قسم التفتيش اذ ما أهتم بتنمية  .3

الموارد البشرية فهي بدورها تهيء وتحافظ على 

المنظمة الى اداء كفوء  تعزيز الوالء التنظيمي وتقود

 ومنتظم .

من خالل حساب الوسط الحسابي للمتغير المستقل تبين  .4

ان اعلى وسط حسابي حققته فقرة )تنمية مجموعات 

( مما يبين ان القسم 3.27العمل( حيث بلغت قيمته )

يهتم بتطوير وتنمية الموارد البشرية بصوره مستمره 

ين ويؤدي مما ينتج عنه ارتفاع بمستوى رضا العامل

ذلك الى تعزيز الوالء التنظيمي وحب العاملين لعملهم 

واإلخالص فيه وتميته من خالل الخبرات والمهارات 

التي يكتسبونها من تدريبهم وتطويرهم ومعرفه 

 ماتوصل اليه العالم من أهمية لتمية الموارد البشرية.

كما واظهرت اعلى قيمة للوسط الحسابي بالنسبة  .5

( وكانت لفقره 3.32التابع وهي بقيمة )لفقرات للمتغير 

( من 4الوالء العاطفي وهذا ماتؤكده الفقره )

االستنتاجان ان أكثر مايتمتع به العاملين هو حبهم 

لقسمهم ووالئهم له نتج عن اهتمام رؤساؤهم لهم 

والسير قدما في تحقيق رغباتهم في التطور والتنمية 

ا حدي بهم والنهوض بهم ألرقى المستويات الفكرية مم

 الى ان يرتبطو بالقسم أكثر. 

ً الى وجود " تأثير ذو داللة  .6 وأظهرت النتائج ايضا

معنوية لمتغير تنمية الموارد البشرية" وابعاده في 

 )2R(متغير الوالء التنظيمي عامة بنسبة معامل تحديد 

 ( .0و985بقيمة )

لدى العاملين في قسم التفتيش مدار البحث والًء   .7

لياً يمثله اداءهم العالي والتزامهم وتدني نسبة تنظيمياً عا

 دوران العمل.

 التوصيات:

في ضوء ماتطرقنا له في الجانب النظري والنتائج التي 

خرجنا بها في البحث يمكن وضع بعض المقترحات 

والتوصيات التي من المؤمل ان تسهم في تعزيز مفهوم 

ظيمي وعلى التنمية الموارد البشرية وتأثيرها في الوالء التن

 النحو االتي: ــ

ضرورة االهتمام بتنمية الموارد البشرية في عموم  .1

المنظمات العراقية لما لها من اهمية بالغة في ارتباط 

 العاملين ووالءهم للمنظمة .
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الدعم الدائم للجهود المبذولة من قسم التفتيش لتوفير   .2

الخطط والبرامج االنية واالستراتيجية الخاصة بتنمية 

ارد البشرية واكسابهم المهارات الحديثة وتطوير المو

مهاراتهم القديمة او تعزيزها للقيام باالعمال المكلفين 

بها في قسم التفتيش مما يؤثر بصورة مثلى في تعزيز 

 الوالء التنظيمي.  

ضرورة اجراء تقييم دوري للبرامج والخطط الخاصة  .3

 بتنمية الموارد البشرية وتطويرها وتقييم الخبرات

والمهارات المكتسبة من قبل العاملين الذين سبق وان 

 تدربو على هذه البرامج .

على قسم التفتيش ان تحرص على تشجيع الموظفين   .4

على المشاركة في الدورات المقامة داخل وخارج القسم 

لغرض اكتساب الخبرات العملية والعلمية وبما ينعكس 

 على الوالء التنظيمي بصورة ايجابية.

م التفتيش مدار البحث االهتمام بالوالء التنظيمي على قس .5

وببناء قواعد وفق احدث السياسات المتبعة في 

المنظمات العالمية لغرض حذوها حذو هذه المنظمات 

بما لدى عامليها من والء تنظيمي يجل منهم اصحاباً 

 للعمل وليس عاملين فيها. 
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 االفصاح غير المالي وانعكاسه على القيمة السوقية
 )دراسة تطبيقية لعينة من المصارف المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية(

 

The Non- Financial Disclosure and its reflection on the market value 
(An Applied study in a sample of Iraqi banks listed on the Iraq Stock 

Exchange) 

 المستخلص

للمصارف التجارية على القيمة السوقية  ذلك وانعكاسة ومدى االفصاح عنها غير المالي المعلوماتناقش البحث أهمية        

 فياذ تم اعداد قائمة بالمعلومات المطلوب االفصاح عنها  ،المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية البحثعينة العراقية 

ا على كل مصرف من المصارف عينة البحث للتعرف فيما إذا كان المصرف ( عنصر، وتطبيقه67المصارف والمتكونة من )

لقياس المتغير واخرى  مالية غير ماليةو: استراتيجية مجاميع وهي  اربع، وقسمت المعلومات إلى ام اليفصح عن المعلومات 

كمقياس لقياس المتغير التابع والمتمثل  تم االعتماد على معدل السعر السنوي للسهموالمتمثل باإلفصاح غير المالي، فيما  المستقل

 اهم منو، عدد االسهم المتداولة (÷ بالقيمة السوقية السهم المصارف والذي يستخرج عن طريق )حجم التداول السنوي للمصرف 

قية. فيما عالقة ارتباط واثر معنوية بين االفصاح غير المالي والقيمة السوالتي توصل اليها البحث هي : التوجد االستنتاجات 

خلص البحث الى تقديم مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة ان يعي المستثمرين بأهمية االفصاح غير المالي كونه يوفر 

معلومات اضافية تتعلق بـادارة المخاطر مثل مخاطر )االئتمان، السوق، و السيولة، اسعار الفائدة، العملة االجنبية( والتوقعات 

ار االسهم والتدفقات النقدية وااليرادات واالرباح والنفقات الرأسمالية باعتبار ان االفصاح عن المعلومات المستقبلية الخاصة بأسع

المالية ال يوفر للمستثمرين التقييم المستقبلي للمصرف والقدرة على فهم الفرص والمخاطر بشكل تام، مما يساعدهم في عملية 

ى تقييم التوقعات المالية للمصرف في المستقبل البعيد مما يمكنهم من اتخاذ القرار تصور المخاطر والفرص المستقبلية باالضافة ال

 الرشيد في االستثمار باسهم المصرف.

 

 .االفصاح غير المالي، القيمة السوقية: الكلمات المفتاحية

Abstract 

        The research discussed the importance of non-financial information and the extent of its 

disclosure and its reflection on the market value of Iraqi commercial banks. The research sample 

included in the Iraq Stock Exchange, as a list of information required to be disclosed in banks 

consisting of (67) elements was prepared, and applied to each of the banks as a sample Research 

to find out whether the bank discloses the information or not, and the information was divided into 

four groups: a strategy, a non-financial financial, and another to measure the independent variable 

represented by the non-financial disclosure, while the average annual price of the share was used 

as a measure to measure the dependent variable represented by the market value of bank shares, 
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which is It is extracted by (the annual trading volume of the bank the number of shares traded), and 

among the most important conclusions reached by the research are: There is no correlation and 

moral impact between the non-financial disclosure and the market value. While the research 

concluded with presenting a set of recommendations, the most important of which are: The need 

for investors to be aware of the importance of non-financial disclosure as it provides additional 

information related to risk management such as risks (credit, market, liquidity, interest rates, 

foreign currency) and future expectations regarding stock prices, cash flows, revenues and profits. 

And capital expenditures, given that the disclosure of financial information does not provide 

investors with the future evaluation of the bank and the ability to fully understand the opportunities 

and risks, which helps them in the process of visualizing future risks and opportunities in addition 

to evaluating the financial expectations of the bank in the distant future, which enables them to 

make a rational decision in investing in the bank’s shares. 

Key words: Non- Financial Disclosure, market value.  

 :المقدمة 

 القوائم المالية عن البيانات والمعلومات نتيجة التطورات واالنفتاح االقتصادي ادى ذلك الى عدم كفاية االفصاح االجباري في       

وهو ما يعرف باإلفصاح غير المالي ، والذي لذا اصبح من الضروري االفصاح عن البيانات والمعلومات غير المالية  المالية،

تقييم القيمة يكشف عن المعلومات او االمور التي تهم المستثمرين الحاليين والمستقبلين كون هذه المعلومات تقدم قيمة مضافة ل

يوفر معلومات غير مالية قد يحتاجها المستثمرين لالستعانة بها التخاذ القرارات السوقية للمصارف. اذ ان االفصاح غير المالي 

اذ اشارت الدراسات  ،القيمة السوقية للمصرف فيوفي حقيقة االمر هناك جدل قائم حول انعكاس االفصاح غير المالي المختلفة, 

عالقة بين االفصاح غير المالي والقيمة السوقية واختلفت فيما بينها حول ذلك االمر، فمنها  ان هناكالى هذا الموضوع التي تناولت 

ان االفصاح  في حين بينت دراسات اخرىان االفصاح غير المالي يؤثر بشكل ايجابي على القيمة السوقية للمصرف،  اثبتمن 

لسوقية للمصرف. لذلك جاء هذا البحث للكشف عن مستوى االفصاح غير المالي غير المالي يؤثر بشكل سلبي على القيمة ا

، والجل تحقيق اهداف البحث فقد قسم الى ثالث مباحث خصص االول التجارية العراقيةوانعكاسه على القيمة السوقية للمصارف 

ي والقيمة السوقية فيما اختص المبحث الثالث الى منهجية البحث فيما تناول المبحث الثاني الجانب المفاهيمي لالفصاح غير المال

   بتحليل متغيرات البحث واختبار فرضياته.

  

                                                           ثمنهجية البح: المبحث االول

 مشكلة البحث .1

نتيجة التوسع في االسواق المالية والمنافسة الشديدة بين    

المنشآت المالية ظهرت هناك حاجة ماسة للبيانات 

والمعلومات من المصادر المختلفة التخاذ القرار السليم، 

ومن اهم هذه المصادر التقارير المالية وغير المالية باعتبار 

كامل عن وضع ان التقارير المالية التقليدية ال تعطي تصور 

المصرف وال سيما على المدى الطويل، مما يفرض على 

المصرف االفصاح عن كافة المعلومات سواء كانت مالية 

اوغير مالية التي  تلبي احتياجات المستثمرين الحاليين 

والمرتقبين. وفي ضوء ما سبق يمكن التعبير عن مشكلة 

لومات البحث بالتساؤل االتي: هل ان عدم االفصاح عن المع

غير المالية في المصارف العراقية يؤثر سلبا على القيمة 

 السوقية؟ 

 اهمية البحث .2

تاتي اهمية البحث من اهمية متغيراته المتمثلة باالفصاح  

غير المالي والقيمة السوقية اذ يعد االفصاح غير المالي 

متمما لإلفصاح المالي، اذ ان االفصاح عن المعلومات 

االخرى سواء كانت مالية وغير مالية يعمل على زيادة جودة 

التقارير المالية، والتي تعد احد العوامل الرئيسية التي يعتمد 

عليها مستخدمي التقارير المالية في اتخاذ قراراتهم. اضافة 

راقي وانعاشه الى دور المصارف في تطوير االقتصاد الع

مما يتطلب توفير المعلومات المحاسبية الضرورية 

االفصاح غير لألطراف كافة فضال عن ابراز ايجابيات 

 المالي  في المصارف.

 هدف البحث .3

 يهدف البحث الى:   

قياس مدى االفصاح غير المالي عن المعلومات في  اوال:

د البيانات المعلن عنها للمصارف عينة البحث، وذلك لتحدي

نوعية وكمية المعلومات االيضاحية التي تفصح عنها هذه 

 المصارف.

قياس العالقة بين االفصاح غير المالي والقيمة السوقية  :ثانيا

 من المصارف العراقية عينة البحث.لالسهم لمجموعة 

 فرضيات البحث .4

 استند البحث على فرضيتين اساسيتين مفادهما:
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وجود عالقة ارتباط معنوية واحصائية بين االفصاح  -اوال:

 غير المالي والقيمة السوقية.

وجود عالقة اثر معنوية واحصائية بين االفصاح غير  -ثانيا:

 المالي والقيمة السوقية.

 مجتمع وعينة البحث

تمثل مجتمع البحث في المصارف العراقية التجارية    

ية، وألغراض المدرجة في سوق العراق لالوراق المال

التعبير عن مضامين مشكلة البحث وسعيا لتحقيق اهدافه تم 

اختيار عينة مكونة من ثالثة عشر مصرفاً عراقياً ولعل ابرز 

مسوغات هذا الخبرة التي تمتاز بها المصارف المختارة 

وسهولة الحصول على البيانات والمعلومات الخاص بها، اذ 

المالية المنشورة في السوق  تم االعتماد على التقارير والقوائم

للحصول على  2018للمصارف عينة البحث لعام  

 المعلومات عن المصارف وقياس وتحليل النتائج.

 منهج البحث 

اعتمد البحث على المنهج الوصفي )التحليلي( الذي يبنى    

على تجميع البيانات وتبويبها وتحليلها وتفسيرها، كما تم 

لمحتوى  للتقارير والقوائم المالية االعتماد على منهج تحليل ا

 للمصارف عينة البحث.

 حدود البحث

 تتمثل حدود البحث باالتي:   

الحدود المكانية : تمثل الحدود المكانية للبحث في  -اوال:

المجتمع والعينة المختارة إذ تم اختيار المصارف التجارية 

( 24العراقية المدرجة في سوق العراق المالي وعددها )

فا مجتمعا للبحث ومن هذا المجتمع تم اختيار عينة من مصر

( مصرفا وهي )المصرف التجاري، مصرف بغداد، 13)

مصرف الشرق االوسط، مصرف اإلستثمار، المصرف 

العراقي االهلي، مصرف االئتمان العراقي، مصرف دار 

السالم لالستثمار، مصرف بابل، مصرف سومر التجاري، 

ف االتحاد العراقي، مصرف الخليج التجاري، مصر

مصرف اشور الدولي، مصرف التنمية الدولي لالستثمار( 

%( من مجتمع البحث، حسب تاريخ 54.17مما يشكل نسبة )

إدراجها في سوق االوراق المالية وحجم رأس المال المدفوع 

الفترة الزمنية المعتمدة وتوافر بياناتها بما يتناسب مع 

 بالبحث.

: تعلقت بيانات البحث بإعداد دراسة  الحدود الزمانية -ثانيا:

وتحليل التقارير السنوية للمصارف التجارية العراقية عينة 

( مصرفا للسنة المالية المنتهية في 13البحث والبالغ عددها )

والمنشورة في سوق العراق لألوراق المالية  31/12/2018

باالضافة الى بيانات تخص االفصاح غير المالي منشورة 

 قع الرسمي للمصارف عينة البحث.موعلى ال

 مصادر بيانات البحث  

العالقة  استند البحث على المصادر العربية واألجنبية ذات   

بمتغيرات البحث من كتب علمية متخصصة ودوريات 

 الدولية متاحة فضال عن الشبكة ورسائل واطاريح جامعية

ا  )االنترنت( للمعلومات إلغناء الجانب النظري للبحث، أمَّ

لتحليل في الجانب التطبيقي للبحث، فقد لالبيانات الالزمة 

خلصت من واقع البيانات المالية الخاصة بالمصارف أست  

التجارية العراقية المنشورة في سوق العراق لألوراق المالية 

والمواقع االلكتروني الرسمية الخاصة بالمصارف عينة 

 البحث.

 

 مدخل مفاهيمي : المبحث الثاني 

 االفصاح غير المالي :المحور االول 

 مفهوم االفصاح غير المالي ومكوناته .1

يعد االفصاح المحاسبي مبدأ من المبادئ المحاسبية المهمة    

التي تلعب دوراً هاما في بيان الحقائق المالية الهامة بكل 

مصداقية وشفافية ومهنية وتوفير المعلومات المفيدة وتقديمها 

لألطراف المهتمة بالوحدة االقتصادية في الوقت المناسب، 

الفصاح غير المالي وتباينت اراء الباحثين حول مفهوم ا

وعن المعلومات التي يجب توفرها في البيانات المالية المعلن 

عنها، وينبع هذا التباين من اختالف اهداف االطراف التي 

 تستعمل هذه البيانات.

اما بخصوص االفصاح في التقارير المالية فيقسم الى     

نوعين من االفصاح هما االفصاح غير المالي واالفصاح 

، فاألخير يكون اجباري ومحدد من قبل التشريعات المالي

المعمول بها محليا مثل قانون الشركات وشروط ادراج 

الشركات في السوق المالي، اما االفصاح غير المالي فهو 

قيام بعض الشركات بتقديم معلومات اختيارية اخرى ضمن 

قوائمها النهائية غير محددة بالمعايير المحاسبية او 

. وقد عرف (Ghazali,2008:35لداخلية. ) التشريعات ا

 بتعاريف عديدة منها: 

"اإلفصاح غير المالي هو خيارات حرة من قبل إدارة    

الشركة لتوفير معلومات محاسبية ومعلومات أخرى في 

التقارير المالية السنوية للشركة تبدو مالئمة الحتياجات 

مات المستخدمين، حيث تقرر اإلدارة أي احتياجات للمعلو

ليتم اإلفصاح ً عنها وأيضا تحدد مالئمة المعلومات للطرف 

الذي سوف يستخدمها في اتخاذ القرارات" )عفيفي 

,2008:429.) 

( (Meek & et al., 1995:555-572بينما يرى     

االفصاح غير المالي بأنه " الزيادة في االفصاح عن 

ادارة الشركة حرة في اظهارها  المطلوبة وتكونالمعلومات 

من عدمه بهدف توفير معلومات محاسبية وغير محاسبية 

" ذات صلة باحتياجات المستخدمين" وقد عرفها نور بأنها 

 المستثمرين، تهم مالية غير معلومات عن الكشف عملية

 بصورة أو) محددة مالية دورية( فترات بصورة إما ويتم

 المعلومات تتوافر حتى وذلك المعلومة، حدوث عند فورية

 ااْلشخاص أحد استفادة إمكانية وعدم للجميع، الوقت بنفس

 (10 :2016المعلومة" )نور،  من غيره قبل
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( مكونات االفصاح غير 187: 2007وقسم )متولي،    

ى المالي الى تسع مجاميع رئيسية، كل مجموعة تحتوي عل

 عدد من المكونات الفرعية وهي: 

 التنظيمي : الهيكل الشركة العامة معلومات .أ

 تأثير الشركة، عن تاريخية للشركة، معلومات

 تأثير الشركة، أعمال نتائج على السياسي الوضع

 .الشركة أعمال نتائج على االقتصادي الوضع

 بيان: المستقبلي  والوضع الشركة نشاط .ب

 االستراتيجية بيان العامة، واألهداف االستراتيجية

 واألهداف االستراتيجية بيان التسويقية، واألهداف

 .االجتماعية

 القيمة : األسهم وحملة عن األسهم معلومات .ت

 القيمة اتجاهات السنة، نهاية في للسهم السوقية

 نهاية في للشركة السوقية القيمة للسهم، السوقية

، عدد االسهم، حجم الكلي المساهمين عدد السنة،

 تداول االسهم.

 الشهادات المدراء، أعمار : اإلدارة معلومات .ث

 تقسيم للمدراء، العملية الخبرات للمدراء، العلمية

 التي الوظائف تنفيذيين، وغير تنفيذيين إلى المدراء

 .التنفيذيون. المدراء يشغلها

 المنتجات سالمة : االجتماعيةالبيئية و المسؤولية .ج

 ،البيئة حماية برنامج البيئة، في تأثيرها وعدم

 التبرعات والمنح، الهبات للغير، المقدمة اإلعانات

 .الخيرية

 - األرباح توزيع سياسية : تالتحليال ونسب نتائج .ح

الحالي، تصنيف  للعام-الموزع الربح نسبة ذكر

المبيعات جغرافياً_ وفقا للعمالء، معلومات مالية 

 تاريخية.

األبحاث  سياسة : والتطوير البحث تكاليف .خ

 عدد والتطوير، البحث أنشطة مواقع والتطوير،

 الميزانية والتطوير، البحث في العاملين

 البحث مشاريع والتطوير، للبحث المخصصة

 والتطوير.

 العاملين عن معلومات : العاملين عن المعلومات .د

ً للجنس ومستوى التعليم، توزيع  وتصنيفهم وفقا

 العاملين عدد العاملين داخل ادارات الشركة، 

 أكثر. لسنوات أو الماضيين للعامين

 في حوكمة لجنة وجود : الحوكمة عن معلومات .ذ

 لجنة أعضاء ومؤهالت أسماء تفاصيل الشركة،

لجنة  اجتماعات عدد الحوكمة، لجنة مهام الحوكمة،

 الحوكمة.

 

 اهمية االفصاح غير المالي واهدافه .2

تكمن اهمية االفصاح غير المالي باعتباره الحل       

النموذجي لمشاكل عدم المقدرة على تحديد احتياجات 

مستخدمي القوائم المالية من المعلومات، أي انه يعتبر مكمل 

 ,Mohammed، وفي هذا السياق اشار )الماليلإلفصاح 

S. Islam, M.2014:46-49 الى ان " االفصاح عن )

الية امر مهم لمختلف مستخدمي معلومات المعلومات غير الم

الوحدة االقتصادية اذ انه يوفر معلومات تتجاوز النتائج 

المالية والتي يمكن استخدامها في عملية اتخاذ القرارات 

فاإلفصاح عن المعلومات غير المالية يعد  ".المختلفة

ضروريا في فهم المشاكل سواء كانت اجتماعية أواقتصادية 

مية والنقاشات والحلول المرتبطة بها، لذا يعتبر المتصلة بالتن

هذا النوع من االفصاح مصدرا مهما لتوثيق الصلة بتوزيع 

الثروة والدخل ، البطالة، االمن والسالمة في العمل، مستوى 

التدريب، التلوث البيئي، استخدام الطاقة واستهالك الموارد 

مهمة ليس الطبيعية، بالنتيجة  هذه المعلومات تعد ضرورية و

لمساهمي الوحدة االقتصادية فقط وانما لمجاميع متنوعة من 

 (. Matarnneh, A.J.2011:16-24اصحاب المصالح )

كذلك تستند اهمية االفصاح غير المالي في توفير معلومات 

للمستثمرين الحاليين والمرتقبين عن حياة الوحدة ونشئتها 

ها في ادارة وتطورها وتقييم ادائها ومدى نجاح االدارة في

االموال ادارة اقتصادية وتنمية حقوق المساهمين 

 (Iatridis, 2011; 28فيها)

وتسعى الوحدات االقتصادية  الى تحقيق العديد من االهداف 

من خالل االفصاح غير المالي منها: تخفيض عدم التأكد لدى 

المستثمرين المحتملين والحاليين ، وخفض عملية عدم تماثل 

ن كال االطراف الداخلية والخارجية وايصال المعلومات بي

المعلومات المهمة والتي تحقق اهدافها الى المهتمين 

ين للتعامل مع الوحدة باالسواق المالية، جذب المستثمر

 ( وبالتالي ازدياد قيمة الوحدة.74: 2003)السيد، االقتصادية

ان الهدف من االفصاح غير المالي بحسب البحوث يتمثل في 

فجوة المعلومات الحاصلة بين من يعد التقرير المالي تقليص 

اي  Schuster and O Connell, 2006:3)ومستخدمه )

تقليل الفجوة الحاصلة بين محتوى االفصاح غير المالي من 

المعلومات وما يحتاج اليه المستثمرين من معلومات اخرى 

غير متوفرة لهم من خالل االفصاح االجباري، والذي يبين 

د الدنيا من المعلومات التي يجب االفصاح عنها طبقا الحدو

للمعايير المحاسبية الصادرة عن الجهات ذات العالقة 

( كذلك يهدف الى تقليص الفجوة الحاصلة 44:2003)السيد، 

بين القيمة الحقيقية للوحدة االقتصادية والقيمة السوقية لها 

(Al bertoe,2010:184 .) 

 وقيةالقيمة الس: المحور الثاني

 مفهوم القيمة السوقية .1

تعد القيمة السوقية للسهم من االمور االكثر اهمية في قياس 

قيمة الوحدة االقتصادية وكفاءة السوق ويمكن تعريفها بانها 

القيمة التي تتداول بها االسهم العادية في سوق االوراق 
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المالية، وتتمثل بالسعر الذي يحدده البائعون والمشترون عند 

باألسهم، وتحسب القيمة السوقية للسهم عن طريق  المتاجرة

ضرب السعر السوقي للسهم العادي في عدد االسهم 

 (.476: 2010المصدرة )العامري،

( عندما (Elexander et al,2012:328ويؤكد ذلك  

عرفوها بانها سعر السهم في نهاية السنة المالية مضروبا في 

قيمة السوقية عدد االسهم بحوزة المساهمين. قد تكون ال

للشركات اعلى او ادنى من قيمتها الدفترية وتحدد هذه القيمة 

على اساس المعلومات المتعلقة بأداء الشركات ومركزها 

المالي وتوزيعات ارباحها، والظروف االقتصادية والسياسية 

. فكلما Brigham et al:1999: 323-361)المحيطة بها)

حجم السوق سواء من كانت القيمة مرتفعة دل ذلك على كبر 

حيث الزيادة بعدد االسهم وعدد الشركات المدرجة فيه او من 

حيث الزيادة باألسعار التي قد تكون انعكاسا التساع حجم 

التعامالت المالية او كليهما معا، وترجع الزيادة في القيمة 

 (107،2008) الدعمي: :السوقية الى عدة اسباب منها

نفسه السيما بعد  زيادة درجة التطور في السوق .أ

دخول االبتكارات المالية الحديثة او ما يعرف 

بالمشتقات المالية المتمثلة بــ )الخيارات 

والمستقبليات والمبادالت والعقود اآلجلة(، االمر 

الذي حفز العديد من المستثمرين على االستثمار من 

خالل تنوع االصدارات من االدوات المالية التقليدية 

تي اشبعت رغبات المدخرين والحديثة وال

والمستثمرين في ان واحد، وهذا ما انعكس على 

زيادة عدد االسهم المدرجة في السوق المالي ومنها 

 الى زيادة القيمة السوقية.

زيادة التحرر المالي من خالل تخفيض القيود   .ب

المفروضة على المستثمرين مما دفع السوق الى 

ادت الى ارتفاع  التمتع بالشفافية واالستقرار والتي

مؤشرات اسعار االسواق وزيادة القيمة السوقية 

 لالسهم.

ازدياد التقدم التكنلوجي المتمثل بمجال االتصاالت  .ت

واالبتكارات االلكترونية والدورة التكنلوجية السيما 

 بعد ادخال نظام الحواسيب االلية.

 العوامل المؤثرة في القيمة السوقية .2

تشير ادبيات االدارة المالية ان القيمة السوقية للشركة يعبر    

عنها من خالل اسعار االسهم في السوق المالية وان االساس 

الذي يحدد القيمة السوقية للمصرف التوازن في قوى 

العرض والطلب والعائد والمخاطرة  والتي تتأثر بمجموعة 

قا لألدبيات من العوامل التي يمكن تقسيمها بصورة عامة وف

 المالية الى عوامل داخلية وعوامل خارجية:

 ( 94: 2005)حسن، العوامل الداخلية .أ

 التوقعات المستقبلية بربحية السهم 

 االرباح المتوقعة للسهم 

 درجة المخاطرة واحتمال تحقيق االرباح المتوقعة 

 الهيكل التمويلي 

 سياسة مقسوم االرباح 

الى ان اهم العوامل ( 7-8: 2018وكذلك اشار ) النعيمي، 

 الداخلية المؤثرة في القيمة السوقية هي:

 طبيعة نشاط الشركة 

 مستوى التكنلوجيا المستخدمة 

 العوامل الخارجية  .ب

هي العوامل التي تؤثر في القيمة السوقية والتي تكون    

خارج السيطرة وال يتم التحكم بها ومن اهمها: ) النعيمي، 

2018 :8-7) 

 السائدة في سوق االوراق المالية. الظروف االقتصادية 

 لتشريعات الخاصة بالشركات.ا 

 التشريعات الخاصة بحماية البيئة 

 التشريعات الخاصة بقانون العمل 

 السياسة النقدية 

 السياسات المالية للدولة 

 .مستوى النشاط االقتصادي للبلد 

تأثير االفصاح غير المالي على القيمة : ثالثالمحور ال

 السوقية للسهم
ان من العوامل التي قد تؤثر على القيمة السوقية للسهم هي    

المعلومات المفصح عنها سواء كانت مالية او غير مالية 

والتي تنعكس على قرارات مستخدمي هذه المعلومات، وبعد 

االنتقادات التي وجهت الى المعلومات المالية والتي اثبتت 

وحدة عدم كفايتها في اعطاء صورة كاملة عن وضع ال

االقتصادية والسيما على المدى الطويل، مما يفرض عليها 

اإلفصاح عن المعلومات اضافية غير مالية كوسيلة لتلبية 

احتياجات مستخدمي هذا المعلومات في زيادة الوعي 

للمستثمرين، وزيادة قدرتهم على التنبؤ بمستقبل الوحدة 

االقتصادية الحتوائها على معلومات عن بعض األصول 

ر الملموسة مثل: بعض الخدمات المقدمة، المنتجات غي

المبتكرة وجودتها، معلومات عن كبار المسؤولين 

والمستثمرين والمدراء السابقين والحاليين، مساهمة الوحدة 

االقتصادية في تشغيل ودعم مهارات ومعرفة الموظفين 

لديها، مساهمة الوحدة في المشاريع البيئية واالجتماعية 

 (.Cohen et al.2012وغيرها )

وقد اجرى عدد من الباحثين دراسات عن مدى تأثر القيمة    

السوقية للسهم بالمعلومات غير المالية المفصح عنها من قبل 

الوحدة االقتصادية واظهرت نتائج مختلفة، فمنها من بين أن 

اإلفصاح غير المالي يؤثر بشكل إيجابي على القيمة السوقية 

 2013وم 2015للسهم مثل: دراسة )الشعار وأخرون 

,Dima et al 2013 ,Yuen et al ومنها من بين أن ،)

اإلفصاح غير المالي يؤثر بشكل سلبي على القيمة السوقية 
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(، وهنالك Grewal et al, 2016للسهم مثل: دراسة )

دراسات أشارت نتائجها إلى عدم وجود عالقة اثر بين 

اإلفصاح غير المالي والقيمة السوقية للسهم مثل: دراسة ) 

2013 , Coram , 2010 Velazquez et al جحجوح( ،)

2017 .) 

وبعد اطالع الباحثين على أهمية االفصاح غير المالي 

باعتباره يوفر معلومات اضافة مالية وغير مالية تهم 

قية المستثمرين الحاليا والمرتقبين وعلى اهمية القيمة السو

حدة الو باعتبارها احد االهداف التي تسعى الى تحقيقها ادارة

االقتصادية، وعليه جاء هذا البحث لبيان مدى وجود هذا 

صادية العالقة وتأثيرها على القيمة السوقية في الوحدات االقت

داخل العراق والمتمثلة بعينة البحث )المصارف التجارية 

 العراقية( والتي من الممكن ان تستفاد من نتائجها ادارة

 د اثر لها في تعزيزالوحدة االقتصادية في حالة ثبات وجو

االفصاح غير مالية ومن ثم زيادة القيمة السوقية السهم 

 يثبته التحليل في الثالث للبحث. الوحدة وهذا ماس

 

 الجانب العملي للبحث  :المبحث الثالث

خصص هذا المبحث ألجراء التحليل المالي لمتغيرات    

البحث )االفصاح غير المالي، القيمة السوقية( وفق 

 المؤشرات المعتمدة في االدبيات الخاصة، واختبار فرضيات

( وبيان مدى SPSSالبحث باستخدام البرنامج االحصائي )

قبول او رفض هذه الفرضيات، وقسم هذا المبحث وفق ما 

 يلي:

 حليل المالي لمتغيرات البحثالت .1

اعتمد البحث على الدراسة التطبيقية على التقارير السنوية    

( لحساب 2018الخاصة بالمصارف عينة البحث لسنة )

 متغيرات البحث وكما يلي:

اذ تم قياس مستوى االفصاح االفصاح غير المالي :  -أ

( 13غير المالي للمصارف عينة البحث والبالغ عددها )

مصرفا تجاريا عراقيا مدرجا في سوق العراق لألوراق 

المالية باستخدام المقاييس المتوفرة في االدبيات الخاصة 

بمتغيرات البحث، اذ تم االعتماد على مؤشر لقياس 

ة تتضمن كل ( فقر13مستوى االفصاح والذي يتضمن )

( فقرة، 67فقرة عدة فقرات فرعية وتمثل بمجموعها )

وعن طريق تحليل البيانات الموجودة في القوائم 

والتقارير المالية الصادرة من المصارف التجارية 

العراقية عينة البحث والمنشورة في سوق العراق 

لألوراق المالية والمواقع االلكترونية الخاص 

ة العناصر الموجودة بالقوائم بالمصارف، اذ تم مقابل

المالية المنشورة للمصرف مع فقرات االفصاح الغير 

( 0( للعنصر المفصح عنه و)1مالي ويتم اعطاء الرقم )

 للعنصر غير المفصح عنه. 

ولغرض معرفة نسب االفصاح الغير مالي لكل مصرف يتم  

( 67قسمة عدد العناصر المفصح عنها المصرف على )

موجودة في قائمة المؤشرات المعتمدة وهي العناصر ال

بالبحث لقياس االفصاح الغير مالي وكما مبين في الجدول 

 ( ادناه:1)

 االفصاح الغير مالي للمصارف عينة البحث :( 1الجدول)

 التسلسل
المعلومات المفصح 

 عنها

 المصارف

ي
اق

عر
ال
ي 
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ج

لت
 ا
م.
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م.

 

ط
س

الو
 ا
ق

شر
ال
 .

 م

 م.
ر 

ما
تث

س
ال
ا

ي
اق

عر
ال
 

ي
اق

عر
ال
ي 

هل
ال
 ا
م.

 

ي
اق

عر
ال
ن 

ما
ئت

ال
 ا
م.

 

م 
ال

س
 ال

ار
 د

م.

ار
ثم

ست
ال

 ل

بل
با

 .
 م

ي
ار

ج
لت

 ا
مر

و
س

 .
 م

ي
ار

ج
لت

 ا
ج

لي
خ

ال
 .

 م

ي
اق

عر
 ال

اد
ح

الت
 ا
م.

 

ي
ول

لد
 ا
ور

ش
 ا
م.

 

ي 
ول

لد
 ا
ية

نم
لت

 ا
م.

يل
و
تم

وال
ر 

ما
تث

س
ال

 ل

 أ

خلفية عن البنك / 

معلومات عامة / 

 معلومات استراتيجية

                          

1 

وصف الهيكل 

التنظيمي للبنك / 

 رسم

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 

العنوان االلكتروني 

للبنك / عنوان البريد 

 االلكتروني

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 
االستراتيجية 

 -المستقبلية 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
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معلومات مستقبلية 

 عن التوسع

4 

تأثير االستراتيجية 

في النتائج 

 المستقبلية

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

5 
نشر التقارير المالية 

 الكترونيا
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 

التحديث االلكتروني 

للمعلومات المنشورة 

 )تقارير فصلية(

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 

استخدام وسائل 

الحماية االلكترونية 

 لحماية البيانات

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 حوكمة الشركات ب

                          

8 

للمصرف الئحة 

ارشادية للحوكمة 

على الموقع 

 االلكتروني للمصرف

1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

9 
تفاصيل عن الرئيس 

 ) االسم / العنوان(
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 معلومات عن االدارة 10

11 
خلفية عن كبار 

 المديرين
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

12 
معلومات عن رئيس 

 مجلس االدارة
0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

13 

المناصب التي شغلها 

شركات المدير في 

 اخرى

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 

صورة ألعضاء 

مجلس االدارة او 

لرئيس مجلس 

 االدارة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 الجانب المالي ت

                          

15 

توضيح الوضع 

الخاص بسيولة البنك 

 وكيفية تمويلها

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 
 العوائد )العائد على

 حقوق المساهمين(
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 
الصافي هامش 

 الفائدة
1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

18 
العوائد )عائد السهم 

 الواحد(
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

19 
األصول )المرجحة 

 بالمخاطرة(
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 
الديون ونسبتها الى 

 حقوق الملكية
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

21 

األصول السائلة 

ونسبتها الى إجمالي 

 األصول

1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 



  2020ايلول,                                                        (                    1المجلد األول ) العدد  –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

                                                                                                                                                          
103 

22 

األصول السائلة 

ونسبتها الى إجمالي 

 الودائع

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

23 
القروض ونسبتها 

 الى الودائع
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

 ث
المخاطر العامة 

                           وادارتها

24 
كيفية ادارة ارتفاع 

 المخاطر والتحكم بها
0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

25 

مخاطر المشتقات 

المالية ومدى وكيفية 

 التحوط لها

0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 

26 
تفاصيل عن لجنة 

 )إدارة المخاطر(
1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 

27 

معلومات عن لجنة 

إدارة الموجودات 

 والمطلوبات

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 جـ
مخاطر االئتمان 

                           والتعرض لها

28 

معلومات عن 

القروض اإلجمالية 

 وكميتها

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 

القروض الحالية 

واالفصاح عن 

 نوعيتها

1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 

30 

تفاصيل ومبالغ 

المتاخرة  القروض 

وغيرها من 

الموجودات 

وتصنيفات المخاطر 

 الداخلية

1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

31 

نظام تصنيف 

االئتمان واالفصاح 

 عنه

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

32 

الجدول الزمني 

للقروض المتأخرة 

والسلف وتوقيت 

 سدادها

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

33 
إدارة المخاطر 

عنهاواالفصاح   
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

 حـ
مخاطر السوق 

                           والتعرض لها

34 

الخصائص العامة 

لمخاطر السوق طبقا 

 لقطاعاتها

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

35 

االفصاح عن قيمة 

مخاطر التعرض 

 السعار الفائدة

0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 

36 

مخاطر التعرض عن 

العملة األجنبية 

 واالفصاح عنها

1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 
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37 

االفصاح عن قيمة 

مخاطر االستثمار 

باألوراق المالية 

 ومشتقاتها

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 مخاطر أسعار الفائدة خـ

                          

38 

معلومات تفصيلية 

عن كمية وطبيعة 

اسعار الفائدة 

التعرض لهاوحاالت   

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

39 
معلومات تفصيلية 

 عن معدالت الفائدة
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

40 

معلومات تفصيلية 

كمية لنسب توزيع 

العناصر الثابتة 

 والمتغيرة 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 د
العملة االجنبية 

                           ومخاطرها

41 

العملة تقلبات 

األجنبية واثرها في 

 المستقبل

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

42 

تقلبات العملة 

االجنبية واثرها  في 

 النتائج الحالية.

1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

43 

االستحقاقات لالصول 

والخصوم بالعملة 

 الجنبية

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

 مخاطر السيولة ذ

                          

44 
تفاصيل عن تركيزات 

 الودائع 
1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 

45 

تفاصيل عن 

استحقاقات الودائع 

 والصعوبات األخرى

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 

 ر
اإلحصائيات غير 

                           المالية الرئيسة 

46 
الفروع والمواقع 

 ومعلومات عنها
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

47 

الفروع التي قد سيتم 

فتحها في المستقبل 

 وعددها

1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

 ز

االفصاحات البيئية 

واالجتماعية 

                           للمصرف

48 

المشروعات 

الرياضية والترفيهية 

 والخدمات الصحية

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

49 
معلومات عن 

 التبرعات الخيرية
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

50 
الحمالت التي ترعاها 

 الحكومة
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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51 

االنشطة المصرفية 

االجتماعية 

 والمعلومات عنها

1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 

52 
مساهمة البنك في 

 االنشطة البيئية
0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

53 
معلومات وتفاصيل  

 عن رفاهية العاملين
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 تفاصيل اخرى س

                          

54 
التسهيالت البنكية 

 على االنترنت
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

55 

معلومات عن بطاقات 

االئتمان التجاري 

 وتعليماتها

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

56 
معلومات عن خدمات 

 البنك الدولية
0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 

57 
رسوم بيانية عن 

 مؤشرات االداء
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 
نظرة عن اداء الثالث 

 سنوات السابقة
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

 ش
التنبؤات حول 

                           المستقبل

59 

مطالعة التوقعات 

الخاصة بالمصرف 

 بشكل عام

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

60 
مناقشة التوقعات 

 المستقبلية المختلفة
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

61 
تنبؤات بأسعار 

 األسهم
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

62 
تنبؤات بالتدفقات 

 النقدية المستقبلية
0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 توقعات اإليرادات 63

 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 توقعات األرباح 64

65 

مقارنة األرباح 

المتحققة سابقا 

باالرباح  المتوقعة 

 مستقبال

1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 

66 

مقارنة اإليرادات 

المتحققة سابقا 

باااليرادات لمتوقعة 

 مسقبال

1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 

67 
االنفاق الرأسمالي 

 وتوقعاته 
1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

المؤشرات المفصح مجموع 

 عنها
44 39 45 33 35 40 30 36 31 29 35 47 37 

 47 اعلى نتيجة

 55 70 52 43 46 54 45 60 52 49 67 58 66 النسبة المئوية

 .Excel2010المصدر: من اعداد الباحثين باالعتماد على البيانات المنشورة للمصارف عينة البحث وبرنامج 
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( اعاله والذي يخص اإلفصاح غير 1الجدول رقم )من خالل 

مالي للمصارف عينة البحث تبين ان اعلى نسبة افصاح 

 %( فيما تباينت نسب المصارف حسب االتي:70)

بلغت اعلى نسب االفصاح غير المالي في مصارف   .1

) اشور، الشرق االوسط ، التجاري العراقي ، 

%( 60% ، 66% ، 67% ، 70االئتمان( وبنسب )

 على التوالي.

فيما حققت مصارف ) بغداد ، التنمية ، بابل ، االتحاد  .2

% 52% ، 54% ، 55% ، 58، االهلي ( وبنسب ) 

 % ( على التوالي.52، 

وقد حققت مصارف ) االستثمار ، سومر ، دار السالم  .3

، الخليج ( نسب اقل قياسا بعينة البحث وكانت بنسب 

 الي.% (. على التو%43 ، %45 ، %46 ، 49) 

اذ تم االعتماد على معدل السعر القيمة السوقية :  -ب

السنوي للسهم كمقياس للقيمة السوقية السهم المصارف 

والذي يستخرج عن طريق ) حجم التداول السنوي 

عدد االسهم المتداولة (. واستخرجت القيمة ÷ للمصرف 

لسوقية للمصارف حسب الجدول االتيا

 

 2018 /31/12عينة البحث للسنة المالية المنتهية في العراقية القيمة السوقية للمصارف التجارية  :(2الجدول)

 معدل السعر السنوي  عدد االسهم المتداولة القيمة المتداولة اسم المصرف ت

 0.44 34496479633 15105781157 المصرف التجاري العراقي 1

 0.71 39811718440 28437443544 مصرف بغداد 2

 0.46 40937677423 18956113616 مصرف الشرق االوسط 3

 0.54 10681282226 5771308040 مصرف االستثمار العراقي 4

 0.52 1472971764 759423002 مصرف االهلي العراقي 5

 0.79 2332448846 1847899641 مصرف االئتمان العراقي 6

 0.15 127528212329 18544280792 مصرف دار السالم لالستثمار 7

 0.36 25572285988 9229255831 مصرف بابل 8

 0.90 16040808751 14436727876 مصرف سومر التجاري 9

 0.45 41379991704 18468327119 مصرف الخليج التجاري 10

 0.39 350366077 135585730 مصرف االتحاد العراقي 11

 0.46 40937677423 18956113616 مصرف اشور الدولي 12

 0.80 102734485000 82187588000 مصرف التنمية الدولي لالستثمار 13

 Excel2010وبرنامج  2018المصدر: من اعداد الباحثين باالعتماد على البيانات المنشورة للمصارف عينة البحث للسنة المالية 

 من خالل جدول القيمة السوقية للمصارف عينة البحث تبين

( 0.90ان اعلى سعر سهم تحقق ل مصرف سومر وبمبلغ )

 للسهم الواحد، في حين بلغ اقل سعر للسهم في مصرف دار

( للسهم الواحد وتباينت اسعار اسهم 0.15السالم اذ بلغ )

 المصارف بين اعلى سعر واقل سعر للسهم.

 التحليل االحصائي  -2

ه لغرض اختبار فرضيات البحث  وبيان مدى قبول هذ   

الفرضيات أو عدم قبولها، وتحليل عالقة االرتباط واألثر 

لمؤشر المتغير المعتمد )التفسيري( المتمثل باإلفصاح غير 

(  في مؤشر المتغير التابع )االستجابي( والمتمثل Xالمالي )

( ، وذلك عن طريق االعتماد على عدد Yبالقيمة السوقية )

إيجاد قيمها  من المقاييس واالساليب االحصائية التي تم

بواسطة البرامج المكتبية واالحصائية الخاصة بالحاسبة 

( 2010Excel( وبرنامج ) spss-V23االلكترونية وهي )

 وفق االتي: وجرى

: لغرض اختبار فرضية البحث  تحليل عالقة االرتباط -أ

االولى والتي دلت على ) وجود عالقة ارتباط معنوية 

بين االفصاح غير المالي والقيمة السوقية ( ومن 

( (spss v23خالل استخدام البرنامج االحصائي 

 :توصل البحث الى النتائج التالية

Correlations 

 x Y 

x Pearson 

Correlation 
1 .043 

Sig. (2-tailed)  .889 

N 13 13 

y Pearson 

Correlation 
.043 1 

Sig. (2-tailed) .889  

N 13 13 
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من خالل النتائج التي ظهرت في جدول اعاله والذي    

( Xيخص معامل االرتباط بين )االفصاح غير المالي 

( حيث اظهرت النتائج وجود عالقة Yوالقيمة السوقية )

وكانت  )0.043المتغيرين وقد بلغت )ارتباط )ضعيفة( بين 

غير دالة معنوية لكون مستوى الداللة الذي اظهرته نتائج 

وهو اعلى من مستوى الداللة  )0.889التحليل قد بلغ )

( مما يعني : رفض الفرضية 0.5المعتمد بالبحث والبالغ )

االولى للبحث والتي تنص على وجود عالقة ارتباط ذات 

المالي والقيمة السوقية  فصاح غيرداللة معنوية بين اال

 للسهم. 

لغرض اختبار فرضية تحليل عالقة االنحدار :   -ب

البحث الثاني والتي دلت على : )وجود عالقة اثر 

 معنوية بين االفصاح غير المالي والقيمة السوقية(.

( spss v23وذلك باستخدام البرنامج االحصائي )

 :توصل البحث الى النتائج االتية

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Squar

e F Sig. 

1 Regression 
.001 1 .001 .020 .889b 

Residual .526 11 .048   

Total .527 12    

a. Dependent Variable: y 

b. Predictors: (Constant), x 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) .479 .406  1.181  .263 

X .104 .727 .043 .143 .889 

a. Dependent Variable: y 

يتبن من خالل النتائج اعاله والخاصة باختبار الفرضية 

الثانية حول تأثير االفصاح غير المالي على القيمة السوقية 

 باستخدام معادلة خط االنحدار والتي تنص :

1- (Y = a + bixحيث ان ) 

x = االفصاح الغير مالي 

Y القيمة السوقية = 

 R Squareاظهرت قيمة )ومن خالل نتائج التحليل والتي 

( والتي تعني ان االفصاح الغير مالي يفسر ما    002. 0 =

%( من التغيرات الحاصلة في القيمة السوقية وهي 2قيمته )

%( يعود لعوامل اخرى، فيما بلغت 98نسبة ضعيفة جدا و )

( وهو 0.889( في ظل مستوى داللة )F( )0.02قيمة ال )

( مما 0.5د بالبحث والبالغ )اعلى من مستوى الداللة المعتم

يعني ان النموذج غير معنوي وعليه ترفض فرضية الوجود 

)فرضية البحث( التي تعني وجود عالقة اثر ذات داللة 

معنوية بين االفصاح غير المالي والقيمة السوقية. وتكون 

 معادلة االنحدار كما يلي:

Y= 0.479 + 0.104 X)) 

 االستنتاجات

البيانات المالية للمصارف  من خالل االطالع على .1

عينة البحث والتي تتبع االفصاح غير المالي وفق 

البنود المستخدمة في قياس مستوى افصاح 

المصارف التجارية تبين ان اغلب المصارف ذات 

 مستوى افصاح مرتفع.

تبين من خالل التحليل المالي للقيمة السوقية السهم  .2

يبلغ المصارف ان جميع المصارف عينة البحث لم 

( دينار والذي يمثل القيمة 1سعر السهم لديها )

الدفترية  او قيمة االكتتاب لالسهم . اذ كانت اسعاره 

 اقل من واحد دينار.

بين التحليل االحصائي بانه ال توجد عالقة ارتباط  .3

معنوية بين متغيرات البحث )االفصاح غير المالي 

في والقيمة السوقية( للمصارف عينة البحث المدرجة 

 سوق العراق لألوراق المالية.

كذلك بين التحليل االحصائي بأنه ال توجد عالقة اثر  .4

معنوية بين االفصاح غير المالي والقيمة السوقية في 

 المصارف التجارية عينة البحث.

ان تطبيق االفصاح غير المالي وفق البنود المعتمدة  .5

بالبحث من قبل المصارف لم يؤثر على القيمة 

 لمصارف سواء بالزيادة او االنخفاض.السوقية ل

 التوصيات

ضرورة ان يعي المستثمرين بأهمية االفصاح غير  .1

المالي كونه يوفر معلومات اضافية تتعلق بـادارة 

المخاطر مثل مخاطر )االئتمان، السوق، و السيولة، 

اسعار الفائدة، العملة االجنبية( والتوقعات المستقبلية 

يرادات واالرباح والنفقات الخاصة بأسعار االسهم واال

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjuste

d R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .043a .002 -.089- .21862 

a. Predictors: (Constant), x  
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الرأسمالية باعتبار ان االفصاح عن المعلومات المالية 

ال يوفر للمستثمرين التقييم المستقبلي للمصرف والقدرة 

على فهم الفرص والمخاطر بشكل تام، لذلك من 

الضروري قيام المستثمرين باالطالع على المعلومات 

الية مما غير المالية باالضافة الى المعلومات  الم

يساعدهم في توقع  المخاطر والفرص المستقبلية 

باالضافة الى تقييم التوقعات المالية للمصرف في 

المستقبل البعيد مما يمكنهم من اتخاذ القرار الرشيد في 

 االستثمار باسهم المصرف.

يجب على الجهات المعنية في المصارف التجارية   .2

مالي للجهات العراقية بالتعريف باهمية االفصاح غير 

الخارجية المستفيدة والتنوع في وسائل االتصال معها 

حتى تستطيع المصارف تعظيم القيمة السوقية السهمها 

من خالل استخدام االفصاحات غير المالية، وهو 

الهدف الذي تسعى اليه الوحدات االقتصادية كافة ومنها 

 المصارف على وجه الخصوص. 

االفصاح غير المالي يوصي الباحثان بان يحظى  .3

باالهتمام المناسب من قبل المصارف التجارية 

العراقية عينة البحث المدرجة في سوق العراق 

لألوراق المالية  من اجل الكشف عن كافة الجوانب 

التي من شأنها االرتقاء بكفاءة االسواق المالية، وان 

تكون االفصاحات تفصيلية وواضحة وتلبي 

للقوائم المالية خاصة احتياجات المستخدمين 

 المستثمرين.

 المصادر

 أوالً: التقارير السنوية:

التقرير السنوي للمصرف التجاري العراقي لسنة  .1

2018. 

 .2018التقرير السنوي للمصرف بغداد لسنة  .2

 .2018التقرير السنوي للمصرف الشرق االوسط لسنة  .3

التقرير السنوي للمصرف االستثمار العراقي لسنة  .4

2018. 

 .2018التقرير السنوي للمصرف االهلي العراقي  لسنة  .5

 .2018التقرير السنوي للمصرف االئتمان العراقي لسنة  .6

التقرير السنوي للمصرف دار السالم لالستثمار لسنة  .7

2018. 

 .2018التقرير السنوي للمصرف بابل لسنة  .8

 .2018التقرير السنوي للمصرف سومر التجاري لسنة  .9

 .2018رف الخليج التجاري لسنة التقرير السنوي للمص .10
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2008. 
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 .1،ع.  30مجلة البحوث التجارية؛ م. 

نور، محمد ناصر حلمي، "العوامل المحددة لمستوى  .9
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،"نموذج مقترح 2007متولي، طلعت عبد العظيم، .10

لقياس حجم ونوعية اإلفصاح االختياري بالتطبيق على 

بيئة األعمال في المملكة العربية السعودية"، مجلة 

 1التجارة والتمويل؛ ع. 
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Ceremony 

I 

           The personal initiatives and creative ideas are the seeds of economic 
development, and they are what make the difference between developed 
countries and those at the bottom of the list.  Inventions, innovations and 
discoveries start small, but with big dreams and deep faith from individuals 
who have dedicated themselves to rebuilding the earth and making a great 
change in the lives of many people for the better. 
But searching for new and better things requires a societal culture based 
on motivation towards achievement and achievement of excellence.  Here, 
the importance of entrepreneurship appears in the development of all 
economic sectors, by providing them with new ideas and products, and this, 
of course, will benefit everyone.  Therefore, entrepreneurship should not be 
viewed from a narrow angle in that it is to address the unemployment 
problem and as a solution to an emergency crisis, but rather as essential 
seeds for the development of societies. 
         Today we put in your hands the first issue of the Journal of 
Entrepreneurship and Business, to reach all those interested in the field 
of entrepreneurship, and to be a platform for displaying creativity, this 
magazine that is from you and to you and that welcomes your fruitful 
participation in purposeful scientific research that reflects your interest 
in the advancement of society and the achievement of economic 
development. 
      Today, we feel that ambition and hopes on the path of leadership raise 
us to farthest horizons, and that our efforts are steps on the right path. 
 
Editor -In -Chief 
Prof. Dr. Nagham Hussein Neama 
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